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MKGS KOMÜTATÖR VE BİLEZİKLER İÇİN KOMMTAS BİLEME TAŞLARI  

MKGS KOMÜTATÖR VE BİLEZİKLER İÇİN TAŞ KALİTELERİ 

Komütatör ve Pirinç ve Bakır bilezikler için 

GRADE KK (Ekstra kaba taneli – 36 ) Fazla ve hızlı paso vermek için yivli ve oyuklu yüzeylerde kullanılır. 

GRADE K (Kaba taneli- 46 Grit) Kesme hızı fazla olması gereken yerlerde kullanılır. 

GRADE O (Orta Tanecikli – 90 Grit) K kaliteden sonra yüzey kalitesini arttırmak için, sadece yüksek mikanın olduğu veya düşük 

pasolarda bakır kaldırmak gerektiği zaman kullanılır. 

GRADE I (İnce Tanecikli – 120 Grit)  O kalitesinden sonra ince taşlama, periyodik koruyucu bakım, küçük pürüzülülükleri 

gidermek için genel finiş olarak kullanılır. 

GRADE II (Ekstra İnce ve Parlatma – 220 Grit) I’ dan sonra ayna parlaklılığı ve bitmiş yüzey elde etmek için kullanılır. 

GRADE PI (Ekstra Parlatma – 320 Grit) Küçük komütatörlerin finiş işlemi için kullanılır. 

Dökme Demir ve Çelik Bilezikler için 

Dökme demir ve Çeliklerde kullanırken dairesel hızın 9,14 m/s ve üzerinde çalışılması gerekmektedir. 

GRADE SRK (Kaba – 36S Grit) Yüksek miktarda metal kaldırmak için kullanılır. 

GRADE SRO (Orta – 60S Grit) Genel kullanımlar ve yüzeyde oluşmuş oyukları gidermek için kullanılır. 

GRADE SRI (İnce – 90S Grit) Bitirme işlemi için kullanılır. 

ÖLÇÜ TANIMLARI 

Tutamaçsız düz taşlar için en büyük ölçü her zaman uzunluğu (U) gösterir. Diğer iki ölçü olan Genişlik (G) x 

Kalınlık (K) taşı tutma pozisyonuna göre değişir. Tutamaçlı taşlar için ilk iki ölçü Uzunluk (U) (tutamaça paralel 

olan)  x genişlik (tutamaça dik olan)dir. Diğer ölçü ise kalınlığı (K) bildirir. 

 

 

 

 

 

 

MKGS KOMMTAS TİPLERİ 

Torna Kalemi Tipi 

Küçük motor ve generatörler için kullanılan tutamaçsız tipdir. Büyük ebatlar için tornaya veya portatif bileyicilere takılarak 

kullanılmalıdır.  

 

  

 

 

 

Diğer ölçüler için lütfen bildiriniz. 

K * G * U (mm) KATALOG NUMARASI 

19*19*75 DT 804 

9,5*15,8*150 DT 825 

25*25*165 DT 846 

25*38*165 DT 847 

25*50*200 DT 850 

50*50*200 DT 855 
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Tren Tipi Tutamaçlı 

Dik bir tutamaçla daha iyi baskı uygulamayı sağlar.  

      

Diğer ölçüler için lütfen bildiriniz. 

 

Düz veya Sağa eğimli Tramvay Tipi Tutamaçlı 

45° açılı tutamaç sayesinde zor pozisyonlarda avantaj sağlar.  

 

 

 

 

Sağa eğimli tutamaçlar için katalog numarasının sonuna “R” ekleyiniz. 

 

 

Diğer ölçüler için lütfen bildiriniz. 

Ayarlanabilir Tutamaçlı 

Üç değişik pozisyonda tutamaç ayarlanabilir. 

 

Diğer ölçüler için lütfen bildiriniz. 

U * G * K (mm) KATALOG NUMARASI 

75*75*50 DT 415 

100*75*50 DT 420 

U * G * K (mm) KATALOG NUMARASI 

50*38*50 DT 300 (R) 

100*75*50 DT 320 (R) 

U * G * K (mm) KATALOG NUMARASI 

50*38*50 DT 500 

100*75*50 DT 520 
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Testere Tipi Tutamaçlı 

Büyük motor ve generatörlerde iyi bir el kontrolü sağlar. 

 

Diğer ölçüler için lütfen bildiriniz. 

 

Çift Tutamaçlı Testere Tipi 

Çok büyük döner ekipmanlar için iyi bir kontrol  ve manivela gücü sağlar. 

                                                                      

Diğer ölçüler için lütfen bildiriniz. 

SILTAS Esnek Aşındırıcılar 

Siltas esnek aşındırıcı temizleme taşları yüzeydeki kusurları kusursuz bir şekilde herhangi bir metalden uzaklaştırır.Çok narin 

bir aşındırıcı olarak yüksek parlatıcı ve bitirici olarak çalışırlar. Çok yavaş aşındırır, yük uygulamaya gerek kalmaz, yapışmaz ve 

tozumazlar. Tek kalitedir. Slip ring ve komütatörlerde kullanırken fırça tutucuların arasına kolayca sığabilen ebatları 

kullanmanız tavsiye edilir. 

 

Siltas esnek taşlarını kommtaş gibi istediğiniz tutamaçlara montelenmiş şekilde sağlayabiliyoruz. Diğer ölçüler için lütfen 

bildiriniz. 

U * G * K (mm) KATALOG NUMARASI 

100*100*75 DT 215 

10*75*100 DT 242 

150*100*75 DT 245 

200*100*75 DT 250 

U * G * K (mm) KATALOG NUM. 

200*100*75 DT 100 

DIM (mm) CATALOG NUMBER 

25*50*125 DS 6264 
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ALTAS Fırça Alıştırıcılar 

Bütün malzemeler üzerinde Kömür fırçaların bütün profil yüzeyine uyum sağlamasını ALTAS fırça alıştıma taşıyla 

sağlayabilirsiniz. 

Alıştırma taşını sadece kömür fırçaya yakın bir yerden komütatör yüzeyine tutun. Alıştırma taşı tanecikleri kömür fırçanın 

altına doğru gidecektir. Aynı zamanda kömür fırçanın da hemen alışması için yüzeye bastırılması alışma sürecini 

hızlandıracaktır. 

Bir çok komütatör ve bilezik, kömür fırçalarla arasındaki zayıf temas yüzeyinden dolayı sorunlar yaşar. Bu özellikle kömür fırça 

eskisinin yerine değiştirilidiği zaman olur. Kömür fırça iyi bir temas sağlayamaz. Akım, kontak yüzeyi daha iyi olanı tercih 

edecektir. Bu aşırı yüklenmeler diğer kömürde çukur oluşumuna, kablonun gevşemesine, tutucuların yanmasına ve 

arklanmalardan ve aşırı ısınmalardan doğacak problemlerin başlamasına neden olacaktır.  

Alıştırma taşlarında ebat belirlenirken kömür fırçanın genişliğinde veya biraz üzerinde ölçüde seçim yapılması gerekir. 

Komütatörün temizliği  yapılırken komütatör lamellerinin ¾ ü genişliğinde ve tutucuların arasına düzgün girebileceği kadar 

kalınlıkta bir taş seçin. Bilezikler için bilezikten 12,5 mm daha kalın bir taş seçiniz.  

 

Grade OY (Orta  Yumuşak) En çok tercih edilen genel amaçlar için kullanılan kalitedir. 

Grade IY (İnce Yumuşak) OY kalite gibidir ayrıca ince taneli aşındırıcı olarak da kullanılır. 

Grade OS (Medium Hard) IY kalitenin biraz daha sertidir. Özellikle mikaları yeni açılmış komütatörlerde yumuşak olanların 

erken aşınmasından dolayı geliştirilmiştir. 

ALTAS alıştırma taşları yukarıdaki tutamaçlı KOMMTAS taşlar gibi istediğiniz tipte tutamaçla üretilebilir Diğer ölçüler için 

lütfen bildiriniz.. 

YARARLI BİLGİLER - KOMMTAS 

DÜZLÜKLERİ, YÜKSEK DİLİMLERİ, OYUKLARI, YİVLERİ, YÜKSEK MİKALARI VE DİĞER KOMÜTATÖR VE BİLEZİK 

HATALARINI KOLAYCA GİDERİN 

Komütatörlerinize ve bileziklerinize düzenli bakım yaparken MKGS KOMMTASları kullanarak hatalar ilerlemeden henüz ilk 

zamanlarında giderebilirsiniz.  

KOMMTAS sayesinde makinanız servis dışı olmadan bileme yapabilirsiniz. Bu sayede zamanlar kazanabilirsiniz. 

TAŞLAMANIN TORNALAMAYA GÖRE AVANTAJLARI 

Komütatörü dışarıda tornalamak üstüne makinayı devredışı bırakmak pahalı bir operasyondur. Bundan dolayı müşteri ağır bir 

problemle karşılaşmadıkça müdahale etmez. 

Diğer taraftan yüzey hataları görünür görünmez MKGS Kommtas ile müdahale edildiğinde problemler büyümeden önüne 

geçebilirsiniz. 

1,6 mm derinliğindeki düz bir noktayı 1,6 mm kalınlığında bakırın tamamını tornalayarak gidermeyin. Komütatör bütün bir 

şerit boyunca temizlendiğinde ve parlatıldığında tornalama işlemi bitmiş demektir. Gerçekten gerekmedikçe daha fazla 

tornalama yapmanıza gerek yoktur. 

DIM (mm) CATALOG NUMBER 

16*28,5*120 AT 05 

12,5*25*120 AT 06 

12,5*20*120 AT 08 

12,5*12,5*120 AT 09 

25*25*120 AT 16 
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Geniş yüzeylerde  bile el taşları kullanımı komütatörün eş eksenliliğini bozmaz. 

TIR- TOPLAM SAPMA MİKTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ra Değerleri; 0,9 µm – 1,8 µm Genel olarak bütün komütatörlerde; 0,5 µm – 1 µm; 1 kW altındaki motorlarda; 0,75 µm –     

1,25 µm bronz ve çelik bileziklerde  

KOMMTAS KULLANIM KURALLARI 

 Taşı uygulamadan önce eğer gres ya da diğer yağlar varsa temizletiniz.  

 Makinayı tam hızda çalıştırın. 

 Taşı sarsmayın! Sıkıca tutun, olabildiğince hızlı bir şekilde yüzeye yapıştırın. 

 Hızlı tornalama için yeteri miktarda baskı uygulayın. Eğer taşın bir tarafına doğru aşınması çok fazlaysa baskı 

komütatöre dik değildir. Bu durum taşın üzerinde tam bir düzlem oluşana kadar 3-4 kere taşı dik uygulayarak 

düzeltilebilir. 

 Taşlama sırasında iz oluşmasını önlemek için taşı bir kenardan diğer kenara yavaş yavaş ilerletin. Bileme sırasonda 

kontrol etmesi zor olan geniş taşları bir kaç saniye bir bölge üzerinde tutun sonra kaldırın 1/4” kadar kaydırın sonra 

tekrar bir kaç saniye tutun böylece komütatör tamamen bilenene kadar ilerleryin.  

KOMMTAS her ebatta üretilebilir. 

Komütatör bileme taşları kömür fırçaların yakınında rahat rahat çalışabilecek kadar ve en büyük düzlemselliğin olduğu 

bölgenin iki katı kadar uzun olmalı. Son olarak, iz oluşumunu engellemek için bileme sırasında bir tutucuyu çıkartmak 

gerekebilir. 

İşinize uygun bir Kommtas ebatları seçmeniz küçük bir taş seçiminizden daha ekonomik olacaktır. 

Eğer çalışacağınız kollektörde ebat seçiminde şüpheye düşerseniz bize aşağıdaki şemada belirtildiği gibi “W”, “L” ve “D” 

ölçülerini bildiriniz. Biz sizin için uygun olan taşı seçelim. 

 

Pürüzlülük TIR Mika Derinliği 

YENİ MOTORLAR 0,4 µm – 0,9 µm <40 µm 0,8 mm – 1,6 mm 

BAKIMDAN SONRA 0,9 µm – 1,8 µm* <40 µm 0,8 mm – 1,6 mm 

TAMİR ZAMANI 2 µm < >40 µm <0,8 mm 

TIR = 125µm 

TIR = 28 µm 
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KOMÜTATÖR BİLEYİCİLER (YERİNDE TORNALAMA) 

CT TİPİ KOMMTAS TUTUCULARI 

CT Tipi Kommtas tutucuları bilezikler ve komütatörler için 120 mm mesafeye kadar çalışabilen kompakt bir yapıya 

sahiptirler. Bu set özellikle motor gövdeleri veya fırça tutucuları geniş bir alana sahipse çok daha kullanışlıdır. En iyi sonuç 

bileme işlemi, artmatür normal çalışma hızında, kendi rulmanları üzerinde ve kendi çalışma rejimlerinde yapılırken alınacaktır. 

Komütatör yüzeylerini düzeltmek için Kommtasları çoğunlukla kullanmanız, tornada üzerinde çalışmak gibi uzun ve 

maliyetli demontaj işlemlerinden tasarruf etmenizi sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜLER TAŞLAR KATALOG NUMARASI 

ANA UZUNLUK 92 mm 2 adet  DT 847 ile birlikte CT TİPİ SET 

GENİŞLİK (Tutucular hariç) 120 mm 2 adet DT 850 ile birlikte   

YÜKSEKLİK 95 mm     
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MT TİPİ BİLEME TAKIMI 

Küçük boyutlara sahip bu bileme takımı ulaşılması güç olan küçük motor ve generatörlere uygundur. Hem dip açıklıklığı hem 

de kenar açıklığından girebilirsiniz. Tutucuya takılır. 19*19*75 ölçülerindeki 2 adet DT 804 Kommtaslar ile çalışabilirsiniz. 94 

mm genişliğinde bir çalışma aralığı sunar. Ele ile çalışmaya imkan verebilecek esnek bir el tutamaç  parçası vardır. 

 

 

ÖLÇÜLER TAŞLAR KATALOG NUMARASI 

UZUNLUK 60 mm 2 adet DT 804 ile birlikte MT Tipi Set 

KURS BOYU 120 mm   

YÜKSEKLİK 65 mm   
Bütün yedek parçalar ayrıca mevcuttur.  Diğer tip bileyiciler için lütfen danışınız. 

  

 

 

 

 

 

BİLEME TAKIMI TALİMATI 

DİKKAT: Bütün bileme supportları elektrik akımlarına karşı izole edilmiş olmalıdır. İşe başlamadan önce bileyici takım 

üzerinde elektrik olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Yeni Takım Kullanıldığında; Modele göre kumanda edebileceğiniz şekilde tutamaçları bileyicilerin üzerinde takınız. 

Bileyicilerin üzerinde kalan kalıntı koruyucuları gazyağı ile temizleyiniz. Hareketli parçalar kuruduğu zaman sıvı yağlayıcılarla 

yağlayınız. 

Ayarlama Bileyicinin altlığında V- Tipi kızak vardır. Saplamalarla sabitlenir. Bütün parçalar rahat hareket edebilir seviyede 

olmalı ancak istemsiz hareketlere izin vermeyecek sıkılık sağlanmalıdır. 

Kurulum Bileyici direk motor gövdesinden destek alacak şekilde tutucu koluna ya da güvenli, sağlam durabileceği bir yere 

takılmalıdır. Tutucu koluna takılacaksa tüm tutucular yerinden çıkartılmalıdır. Bileyici, taşların komütatör yüzeyine yatayda 15 

derece de aşağıdaki şekilde dönme  yönüne göre pozisyonlanmalı, komütatör eksenine göre paralel ve komütatör yüzeyine 

oldukça yakın seviyede konumlanmalıdır.  

Bileyici bütün yüzeyi herhangi bir kesinti 

olmadan tarayacağı şekilde yeterli boşluklar 

oluşturulmalıdır. Taşların dışarı doğru ekstra 

eğilebilmesi komütatör yüzeyinin genişliğinden 

25,4 mm daha fazla alanda çalışma olanağı 

sağlayacaktır. 
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Bir toz toplayıcının da  bileyicinin ve taşlanacak yüzeyin olabildiğince yakınına birlikte bağlanması gerekir.  

 

BİLEME OPERASYONU İÇİN İPUÇLARI 

Bileme başlamadan önce aşağdaki tedbirlere dikkat ediniz.  

1. Komütatör veya slip ringin temiz olduğundan emin olunuz. Eğer yağlı veya greslenmiş ise solvent ve kuru bezle siliniz. 

2. Generatörlerde ve motorlarda çıkarabildiğiniz kadar bütün kömür fırçarlı yerinden çıkartınız. Makinayı normal hızında, yük 

olmadan ve imkan varsa voltajı düşürerek çalıştırınız.  

3. Voltaj 440 V üzerindeyse bileme yapmayınız. Her zaman, yer matı, korucu eldivenler gibi izolasyon malzemeleriyle birlikte 

çalışınız.  

4. Yardımcı önlemler olarak devre kesiciler veya sigorta başlama akımının hemen üzerinde ayarlanmalıdır.   

5. Yüksek voltajlı makinalarda veya yerinden çıkartılamayan makinalarda armatür en yüksek hızında çalıştırılmalı ve makina 

kapatılmalıdır. Makina boşta dönerken işlem yapılmalı gerekirse tekrarlanarak bileme işlemi tamamlanmalıdır.  

6. İmkan varsa elektrikle bağlantısı tamamen kesilmiş kaza ihtimaline karşı dışarından tahrik verilerek yapılmalıdır.   

7. Koruyucu gözlük, maske ve toz maskesi kullanınız.  

İşlem Komütatörün dış kenarından başlayarak bilemeye başlayınız ve bütün yüzeyi tarayınız. Paso miktarı ve baskı her yerde 

eşit olmalıdır. İlk pasoda sadece yüksek noktaların giderilmesi gerekmektedir. Sonra supportu ilk pozisyona tekrar gönderiniz 

ve yine bütün yüzeyi tarayınız. Bu işlemleri kademe kademe taş- yüzey temas miktarının arttırarak ve sonunda eş eksenkliliği 

yakalayana kadar tekrar ediniz. İzler, düzlükler veya yanıklar giderilinceye kadar süre uzayabilir. 

İyi bir kesim için yeterli baskı verilmelidir ancak işlemin hızlı bitmesi için hızı arttırmayın ve aşırı baskı yapmayın. Bu durumda  

taşlar kırılabilir, yüzeylerde tırlama izi oluşabilir veya düzensiz - istenmeyen yüzeyler oluşabilir.   

Bakımı Bileyici ekipmanı temiz tutunuz, işiniz bittiğinde taşları çıkartınız ve metal tozlarından arındırınız. Zaman zaman kuru 

tip yağlamalar yapınız.  

 

 

MİKA AÇMA APARATLARI 

MKGS MIKKES KESİCİLER 

Mikkes çok küçük, hafif işlerde diğer kesicilerin ulaşılması zor olan yerlerde 

kullanılan protatif pnömatik bir aparatlardır. Ağır bakım ve detaylı işlemler 

için diğer portatif kesicilerimizi tercih edilebilir.  

Mikkes kesicilerin ihtiyaçlarınıza göre 4 farklı çeşidi vardır.  
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Model MK32: 4,000 RPM versiyonudur. İlk çıktığından bu yana popülaritesi devam etmektedir. HSS Testereler ve V-Kes 

testerelerle çalıştırılır. 

Model MK50: 5,300 RPM versiyonudur. Tungsten Karbür testerelerle kullanılması tavsiye edilir. Karbürlerin kırılgan yapısı göz 

önünde bulundurularak yetkin kişilerce kullanılmasını öneriyoruz. Karbür testerelerin fiyatlarının diğerlerine göre yüksek olsa 

da uzun ömürlüdür ve daha kısa zamanda işi bitirmenize yardımcı olacaktır.  

Model MK180: 20,000 RPM versiyonudur. Elmas kaplamalı daire testereler kullanılır. Çok hızlı kesme yapılabilir. Yetkin 

kişlilerce kullanılması tavsiye edilir. 

MODEL MK350:  Mini Mikkes kompakttır, yüksek hızlarda (35,000 R.P.M.) çalışır. Diğer kesicilere göre dar yerlerde çalışmak 

için idealdir. Yüksek hızından dolayı daha düzgün kesme sağlar. Kesme işlemlerinde iydir ancak derin paso ve detaylı  işlemlere 

uygun değildir. 

Bütün yedek parçalar ayrıca mevcuttur.  

 

 

TESTERELER 

 

 

 

 

 

 

 

ELMAS KAPLAMALI DAİRE TESTERELER 
Model MK180 VE MK350 için kullanılır  

DIŞ ÇAP İÇ ÇAP KALINLIKLAR KATALOG NUM. 

19 mm 7,9 mm 0,5 mm, 0,76 mm, 1 mm DMK 3 

22 mm 7,9 mm 0,5 mm, 0,63 mm, 0,76 mm 0,89 mm, 1 mm, 
1,14 mm, 1,27 mm, 1,4 mm 1,52 mm, 1,65 mm DMK 7 
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Diğer ölçüler için lütfen bildiriniz. 

 

MİKA AÇMA TESTERELERİ İÇİN İPUÇLARI 

Kollektör doğru olarak bilendikten sonra bakırı dilimleyerek mikalar ile ayırmak gerekir. Armatür makinadan çıkartıldıktan 

sonra dilim ayırma işlemi kolaylaşır. Çeşitli aparatlar mevcuttur yine de lüzumsuz zorluk çıkmadan komütatörün üzerinde 

“yerinde” uygulanabilinmesine imkan tanınmalıdır. 

Pratikte bir çok çeşidi vardır ancak burada biz sadece iki tane popüler olan yöntemden bahseceğiz. Daire testereler  kullanarak 

3 temel tipte yarıklar elde edilebilir. U tipi, V tipi ve Bileşik Açılı 

HSS ve V-KES 
Model MK32 ve MK50 için kullanılır. 

DIŞ ÇAP İÇ ÇAP HSS KATALOG NUMARASI 

19 mm 7,9 mm HSS 65 HSS 65 XX 

22 mm 7,9 mm HSS 75 HSS 75 XX 

DIŞ ÇAP İÇ ÇAP TUNGSTEN KARBÜR KATALOG NUMARASI 

19 mm 7,9 mm WC 65 WC 65 XX 

22 mm 7,9 mm WC 75 WC 75 XX 
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U TİPİ 

U tipi slotlar, eğer slotlar kolay temizlenmeye imkan varsa tercih edilir. Bu slotlar, eğer dikkatli yapılırsa komütatör dibine 

kadar aşınsa bile verimli çalışmaya devam edecektir.  

Yarık derinliği 0,8 mm olmalıdır ve 1,16 mm derinliği geçmemelidir. Eğer çok derine inilirse içeride biriken tozlar merkezcil 

kuvvetlerle dışarı atılamayacaktır.  ( Fig. 1)  

 

Daire testere kullanırken testere, mikanın kalınlığından biraz fazla kalınlıkta seçilmelidir. Tavsiye edilen testere kalınlığı mika 

kalınlığı + 0,08 mm si kadardır. Bu, testereye bakırların her iki yanından 0,04 mm kadar boşluk oluşturup mikanın tüm 

kalıntılarının çıkmasına imkan verecektir. Eğer mikanın genişliği ölçülemiyorsa filler çakısı kullanarak testere ölçüsü seçilebilir. 

Nihayetinde dilimleme esnasında biraz bakırdan yenecektir (Fig. 2).   

 

Ek olarak, komütatör diliminde pürüzlü kenar oluşacaktır ve dilim kenarlarında bir miktar deformasyon sertleşmesi oluşur. Bu 

eşit olmayan bir aşınmaya sebep olacaktır. Bundan dolayı raspa kullanılması gerekir. (Ürün gruplarımızın içinde raspalar da 

vardır.) Pahın ölçüsü, kömürün zarar görmeden çalışması için yaklaşık 0,4 mm kadar olması yeterli olacaktır.  

V SLOT 

V- Kanallar düşük hızlarda tozun dışarı atılmasını kolaylaştırır. Ayrıca pah kırma işlemine gerek kalmaz. V slotlar tek başına 

raspa ya da v profilli daire testere ile yapılabilir.  Genel uygulamada örneğin 1,6 mm derinliğinde paso verdiğinizde mikanın 

üzerinde 0,8 mm bakır katmanı oluşturan 40’, 50’ ve 60’ yanak açılık dairesel testere kullanılır. 
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0,8 mm bakırın aşağısına inebilmek için 1,6 mm paso vermek gerekir. Bunun için kullanılacak tablo; 

Mika Kalınlığı V-Kes Testere açısı 

0,58 mm 40' 

0,74 mm 50' 

0,91 mm 60' 

 

Testereyi doğru bir şekilde merkezlemek için mikanın görünüyor olması gereklidir.  

 

BİLEŞİK AÇILI 

Bileşik açılı daire testerenin dişleri üzerinde tek tek bütün dişlere gelen darbeyi azaltan sıralı özel bir şerit yerleştirilmiştir ve 

mikanın yarı genişliğinin az üzerinden talaş üretir dolayısıyla sıkışmayı azaltır. Bileşik açılı testere ile kesim yaparken kanalın 

dibi düz görünür şekilde ortaya çıkacaktır. Oysa ki bu ters konik şeridin bir sonucudur. Kanalda hafif bir piramid ya da konveks 

bir yüzeyi olacaktır. Bu tip testereler kendiliğinden soğutma sağlar ve daha iyi temizler. Bu sebeple testerenin ömrü daha uzun 

olur.   

 

Komütatör dilimlendikten sonra çok dikkatli bir şekilde kontrol edilmiş, kalıntı bakır taneciklerinden iyice arındırılmış olmasına 

özen gösteriniz. İyi bir pah kırıldığına, keskin köşelerin ve çapak kalmadığına emin olunuz. Her dilimi tek tek kontrol ediniz ve 

dilim aralarında her hangi bir kalıntıya rastlarsanız üzerinde tekrar çalışınız.  

Son olarak yüzeyi ince bir taş ile parlatınız. En popüler bitirme işlemi genelde silgi (Siltas- temizleme silgisi) ile yapılan yüzey 

temizleme işlemleridir. İyi bir patin tabakası oluşmasını sağlayacaktır.  
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MİKA HATALARI         OLMASI GEREKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER ÜRÜNLER 

ARMATÜR BOŞLUK ÖLÇER 

Popüler bir üründür. Kumpaslarla ölçümlerde zorlanıldığı yerlerde kullanılır. Bıçakların 

uzunlukları 400, 600 mm ve 900 mm lik setler halinde üretilmektedir. 

Bıçak genişlikleri 6 ve 12,5 mm olmak üzere kalınlıklar 0,07 mm den başlayarak 1,5 mm 

kadardır. İnce ve uzun tüm dilim araları için 13 adet bıçak içerir. 

 

 

 

 

KOMÜTATÖR KANAL KAZIMA 

Komütatörde mika aralarını çapakları gidermenize yardımcı 

olur. Bakır boyunca sürükleyerek kenarlardaki kesin köşelere 

giderebilir, sırasıyla bütün kenarları yaparak işlemi tamamlayabilirsiniz. 

 

PAHKIR 90° PAH KIRMA TAKIMI  

 

Özel olarak 4 köşeli karbür uç kullanılır. Mika kanalı açıldıktan sonra iki 

taraflı bakır dilimin köşelerine pah kırılmasına yardımcı olur. Kazıma, 

pah kırma ve çapak işlemlerinde kullanılır. 

 

 

Düzgün  

dilimlenmemiş Çok geniş Sığ 

dilimlenmiş 

Derin 

mika 

V-kesim Merkezlenmemiş 
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PAHKIR 60° PAH KIRMA TAKIMI 

Özel olarak 3 köşeli karbür uç kullanılır. Mika kanalı 

açıldıktan sonra iki taraflı bakır dilimin köşelerine pah 

kırılmasına yardımcı olur. Eğimli tutucusu işlem yapmak için 

gerekli boşluk yaratılması için tasarlanmıştır.  

 

RASPA KANAL KAZIYICI 

 

U Tipi testereyle kesim işleminden sonra çapakları temizlemek 
için kullanılır. Mika açmak için kullanılmaz. Derin kesmelerde 
mikaya zarar verebilir.  

 

 

Bütün yedek parçalar ayrıca mevcuttur.   

YAKKES MİKA DİLİMLEME 

 

Yakkes mika dilimleyiciler mika işlemlerini 3,2 mm ye kadar yükseltim 

gerektiği zamanlarda kullanılır. Bu ekipmanda hassas bir çalışma için stabil 

bir şaft ve ön ve arka 

tarafta iğneli rulman 

kullanılır. Bu küçük aparat 

küçük  komütatör kanalları  

tam  boy açmakta kullanılır.  

. 

Özellikler: 

 9,5 mm daire testereyle 1,6 mm derin kesme 

 Çalışma devri 6,000 r.p.m . 

 11,1 mm daire testereyle 2,38 mm derin kesme  

 Sadece 1,7 kg ağırlığında 

 3,2 mm’ lik yükselme 

 0,06 h.p. A.C.-D.C. bilya yataklı motor 

 

TZKES MİKA DİLİMLEME MODEL TG -3 

HSS yada WC  V-Kes testerelerle kullanılır. İki testere malzemesine geçiş yaparken sadece kasnaklarla dönme devri 

değiştirilebilir. Değişik çaplarda ve farklı şaft uzunluklarında armatür ile çalışılabilir.  Daha çok yüksek miktarlarda motor 

üretimi yapanlar ve bakım servisleri için tasarlanmıştır.  

Model TG-3 hassas, dayanıklı ve kesin sonuçlar veren bir üründür.  Doğru ayarlandığında derin kesmeler yapılabilir. Testere 

geri gelip bir sonraki mikaya geçildiğinde ekseni kaçırmadan yüksektilir. İki rulman yataklı 3,2 mm ve 4,8 mm mil ölçülerinde 

ayna seçeneği vardır. Makina tek ayna ile gönderilir diğer ayna opsiyon olarak sunulur. Yatay komütatör kesimi için 3,2 mm 

ayna tavsiye edilier. İç çapı 3,8 mm olan yukarıda listesi belirtilen daire testereler kullanılır. Hem dikey hem yatay çalışılacaksa 

4,8 mm ayna kullanılır. İç çapı 4,8 mm olan daire testereler veya V-Kes testereler ile kullanılmaktadır. 
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Özellikler: 

 Model TG - 3 dilimleyiciler dikey ve yatay olarak kullanılır. 

 HSS veya Karbür daire testereler ve V-Kes testereler ile kullanılır. 

 Araba dikey ve yatay olarak rulman üzerinde çalışır. 

 Testere mili 1/5 h.p., 5000 r.p.m. motor ile döndürülür. 

 Güvenli ve hızlı kesim durdurma ve ayarlama düzeneği vardır. 

 Yekpare alüminyum tabla üzerinde düzgün bir çalışma sağlar. 

 Kırlangıç kızak zarar gördüğünde değiştirelebilir. 

 Geliştirilmiş yay sürgüleri sayesinde testere slot üzerinde kaçırmadan çalışır. 

Spesifikasyonları: 

 500 mm kurs boyu. 

 V supportla birlikte 585 mm kadar uzun armatürler için kullanılabilir. 

 25 mm dikey ayarlama mesafesi 

 265 mm çapına kadar olan armatürler, V suportla birlikte 305 mm çapa kadar armatür kapasitesi 

 Komütatörlerde: Dikey —133 mm çap.; Yatay — 165 mm çap X 165 mm uzunluk işlenebilir. 

 Geri dönüş stroğunda testere slottan kalkar. 

Bütün yedek parçalar ayrıca mevcuttur.  Diğer tip mika açma aparatları için lütfen danışınız. 

 

DİJİTAL STROBOSKOP/TAKOMETRE 

Dönen parçaları dönme hızlarıyla senkronize flaş ışıklarıyla kontrol edebilemek için kullanılır.  Dönme hızını (rpm) 4 haneli LCD 

den okuyabilirsiniz. 5-30 dk arasında çalışma zamanlı. Hassas LSI mikrobilgisayar sayesinde yüksek kesinlik sağlar. Hareketli 

dişliler, fanlar, pompalar, motorlar ve diğer ekipmanların bakımında, üretiminde, kalite kontrolünde ve laboratuarlarda 

kullanılabilir.  1,8 m kabloludur, tutamaç veya tripod eklenebilir.  

 

Spesifikasyonlar: 

 Flaş/hız Rate:    100 den 10,000 fpm/rpm 

 Kesinlik:               ± (0.05% rdg + 1d) 

 Ölçüler:                210 mm × 122 mm × 122 mm 

 


