
A korkesek elezese
 

Aj6 minosegu faipari szerszam egyik fontos alapfeltetele a piackepes munkanak, de hiaba vessziik meg akar a 

legjobb szerszamot, ha azt nem szakszeruenelezzuk, a vart eredmeny elmarad es a szerszam rovid ido alatt elhasznalodik. 

A teljes, igen hosszu elettartama alatt profiltart6 korkesek elezesenel specialis geometriai feltetelt is be kell tartani. 

Bar a korkesek egyszerii sikkoszoriilessel elezhetoek a profil bonyolultsagatol fiiggetlenill, de megis k6nnyen komoly 

karokat okozhatunk a helytelen elezessell 

A balo1dali abran a korkesek szakszerii elezeset lathatjuk, Az elezo gep (pI femipari sikkoszorii gep) munkadarab 

befog6 satujara a rajz szerinti geometriaju satupofakat szereljiik fel, Ugyelni kell arra, hogy a ket R42.5mm sugaru 

(ennyi a KA6 kesek bazismeretenek a sugara), es 13mm mely bemunkalas pontosan szembe helyezkedjen el egymassal. 

A 13.5mm-es meret ajobboldali abra szerint ertelmezheto. A bemaras melysege csak 13 mm, igy O.5mm-el vagyunk a 

satupofak sikja felett, amikor a korkes homlokfelillete pontosan vizszintes. Fogas ugy vesziink, hogy a feszekben a nyil 

iranyaban elforgatjuk a kest addig, amig az elozoleg kinullazot merocra O.15mm-t mutat. 

A megfelelo idopontban vegzett elezeshez ennyi eleg! Elkepzelhetiuk, hogy a kb. 25mm hasznos elhossz mellet ez hany 

elezest jelent! 

Korkeses maroszerszam elezese (KA tipus) 

13.5 

¥,.A'2..51 

Baris sugar 

Y=29 

(13.5=42.5-29) 

Kereszthoron a rofilon Szilardsa 
a szerszamcsak eddig elezhetol 

A baloldali abran szemleltetjuk az egyik legnagyobb 

hibat, amit elkovethetunk, A kivizszintezett korkesen a fogast 

fiigg61egesen vessziik. Ezzel elkoszoniljuk a furatot, igen gyorsan, 

es erosen eltorzul a profil es vegul szilardsagtani szempontb61 is 

elfogadhatatlan valtozasok tortennek. A jobboldali abra a helytelen elezes 

kovetkezmenyet mutatja, az iitk6zon rosszul felfekvd korkes csucsa leppattan. 

.- KA tipusu korkes gyors ellenorzesere szolgalo idomszer 

A korkeseket elezes utan ki kell sulyoznil A kesek kozott legfeljebb 1 g 

sulykulombseg lehet! 

Hatfelillet suI ozliskor itt k6sz6riilend6! 

\ Ellen6rz6 sablon 

Satupofa geometria KC tipusil korkesek koszoriilesehez. 

Vegiil nehany abra segitsegevel bemutatjuk a KC tipusu korkesek 

elezesenek geometriajat. A KA tipusu kesek elezesenek ismertetese 

utanaz abrakat k6nnyen ertelmezhetjuk, Ujdonsagot csak a kitamasz

t6 elemek szuksegessege jelent, mivel ezek a korkesek csak egy vallal 

rendelkeznek. A kes alakjatol fuggoen sziikseg lehet a masik oldal 

megtamasztasara is. 

Vegiil, de nem utolso sorban megjegyezziik, hogy a korkesek elezeset a gyarto tudja a legszaksze
riibben, es a leggyorsabban elvegeznil Igy tud csak garanciat vallalni a profil allandosagaral 

A tavolsag a mai gyors es megbizhato futarszolgalati cegek mellett nem problema! 


