
Lean production – we will support you.

N E W S L E T T E R
İsviçreli Döner Tabla SistemleriAralık 2016

İlave donanımın getirdiği  
yüksek üretkenlik
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Karşı yataklı pL LEHMANN CNC döner tablası, BLOHM marka üç eksenli 
PROFIMAT MT profil taşlama tezgahını, talepkar vida ovalama tarakları  
işleme süreçleri için ideal bir dört eksenli taşlama merkezine dönüştürüyor. 
Resimler: Blohm Jung

Yüksek hassasiyet gerektiren vida ovalama tarakları, CNC döner 
tablalı profil taşlama tezgahında üretiliyor

Özellikle de seri üretim söz konusu olduğunda üretim do-
nanımının uygunluğu çok önemli. Ovalama tekniğiyle diş açı-
lan vidaların üretiminde kullanılacak vida ovalama tarakları-
nın tam doğru olarak üretilmiş olması gerekiyor. Tayvanlı alet 
üreticisi Jieng Beeing (JP Metal Group) bunu sağlayabilmek 
için ilave bir pL LEHMANN döner tablasıyla geliştirilmiş BLO-
HM marka bir PROFIMAT MT profil taşlama tezgahına yatırım 
yaptı. BLOHM tarafından özel olarak tasarlanmış bir yazılım 
çözümüyle birlikte JP, artık karmaşık vidalar için gerekli olan 
şekil verme aletlerini de ekonomik olarak ve kesin bir hassa-
siyetle üretebiliyor.

Vida üretiminde iki yöntem söz konusu. Vida dişleri ya torna-
lama işlemi ile açılır ya da soğuk şekil vermeyle oluşturulur. So-

pL LEHMANN, CNC döner tablalarını sürekli geliştiriyor: En yeni nesil döner 
tablalar 500 serisi edition 3 döner tablaları. Makinelerin en öne çıkan özel-
liği, ön gerilimli ve boşluksuz dişli kutusu.
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reçlerimiz için çok uygun. Ayrıca dördüncü eksen ve özel yazılım 
gibi ek özellikler de bu makineye yatırım yapma kararımızda et-
kili oldu. Bu bileşenler sayesinde karmaşık vida şekillerinde bile 
ekonomik bir taşlama işlemi mümkün kılınabiliyor.»

ğuk şekil verme yöntemlerinden biri de vida ovalama yöntemi. 
Bu yöntemde vida malzemesi iki vida ovalama tarağı arasında 
döndürülüyor. Uygulanan basınçla vida malzemesine şekil veri-
lerek malzeme istenilen şekle sokuluyor ve katılaştırılıyor. Bu sa-
yede daha yüksek kaliteli bir vida üretilmiş oluyor. Yüksek kalite-
li vidalar, özellikle otomobil, havacılık ve uzay endüstrilerindeki 
müşteriler için büyük öneme sahip.

Üretilen vidaların en yüksek talepleri karşılayabilmesi için 
üretimde kullanılan vida ovalama taraklarının yüksek bir hassa-
siyet ve kalite ile üretilmiş olması gerekiyor. Bu tür vida ovalama 
taraklarının dünya çapındaki en başarılı üreticilerinden biri de Ta-
inan (Tayvan) merkezli JP Jieng Beeing Enterprise Co. Ltd. firma-
sı. Firmanın Teknik Yönetim Departmanı Müdürü Poyuan Chen, 
iddialı ovalama takımları üretiminde kullanılacak özellikle üretken 
bir profil taşlama tezgahı arayışında, Hamburg merkezli Blohm 
Jung GmbH firmasının sunduğu PROFIMAT MT taşlama tezga-
hına rastladı. Masif dökme yatağı ve tüm eksenlerindeki makara 
kılavuzları, tezgaha yüksek bir sistem sabitliği sağlıyor. Böylece 
sahip olduğu yüksek tahrik gücüyle makine, yüksek kaliteli işle-
me sonuçlarını yüksek bir ekonomik verimlilikle ortaya koyabili-
yor.

Üretim uzmanı, PROFIMAT MT tezgahının performans veri-
lerinden oldukça etkilenmiş: «Son derece sağlam genel yapısı 
ve yüksek tahrik gücüyle bu taşlama makinesi bizim işleme sü-

MAThread® vidalarının üretiminde kullanılan alt ve üst vida ovalama tarakları. 

JP firmasından Poyuan Chen (solda, BLOHM firmasından Torsten Schulz ile 
birlikte) sonuçlardan çok memnun: «Yeni PROFIMAT MT ile vida ovalama ta-
rakları üretimindeki verimi arttırmaya devam edebileceğiz.»

BLOHM PROFIMAT MT, profil taşlama için yüksek kaliteli taşlama teknoloji-
si sunuyor.

Hassas düzeltme

JP tarafından sipariş edilen PROFIMAT MT taşlama tezgahı, 
taşlama diskinin düzeltilmesi için çeşitli şekillerde donatılabilir. 
İlk seçenek, genelde ufak vidalarda ve daha küçük partilerde kul-
lanımı tercih edilen, sertleştirilmiş çelikten bir düzeltme rulosu. 
BLOHM Asya Bölgesi Satış Müdürü Torsten Schulz, bu yöntemin 
müşterileri JP’nin diğer makinelerinde de uygulanmasının alışıl-
mış olduğunu belirtiyor. Öte yandan Schulz, firmanın yeni PROFI-
MAT MT tezgahıyla yeni yöntemlere açık olmasına da sevindiğini 
ifade ediyor: «JP ilk defa hassas profil rulolarıyla düzeltmede ka-
rar kıldı, ki makinamızda bu uygulama da mümkün.»

Ezme işleminde zımpara taşı uygulanan basınç ile istenilen 
şekle getirilirken, profil rulosu arzu edilen profili zımpara taşına 
kesiyor. Her ne kadar son yöntem, profil rulolarının üretim sü-
reçleri dolayısıyla daha büyük vidalar itibariyle mümkün olsa da 
çok daha seri bir yöntem. Ayrıca çelik rulolarla karşılaştırıldığın-
da, profil rulolarıyla daha fazla düzeltme işleminin yapılmasının 
mümkün olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu da çok daha yüksek 
bir ekonomik verimlilik getiriyor, aynı zamanda da düzeltme rulo-
sunun yüksek fiyatını doğrulamış oluyor.

CNC döner ekseni iş parçasını yüksek bir  
hassasiyetle konumlandırıyor

Güvenli bir vida üretim sürecinin sağlanabilmesi için ovalama 
taraklarının giriş ve çıkış kısımları genellikle eğimli olur. Böylece 
vida malzemesinin şekil verme takımlarına girmesi kolaylaştırı-
lır ve hasar oluşumu önlenir. Ovalama taraklarının çıkışlarındaki 
eğim, şekil verme işlemi sonunda vida üzerindeki basıncın ani-
den düşmesini engeller, bu da vida kalitesinin yüksek olmasını 
sağlayan etkenlerden biridir.
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de yararlanıyoruz. Bizim açımızdan önemli olan bir başka unsur 
da pL LEHMANN’ın sunduğu muhteşem servis desteği.» 

MAThreads® vidaları üretiminde kullanılan  
vida ovalama taraklarının taşlanmasındaki özel  
talepler

«Normal» metrik vidaların profilleri V şeklinde ve geçiş yarı-
çaplı olur, ayrıca da belli bir hatve açısına sahip olurlar. Profilin kı-
sımları ve derinliği vida büyüklüğüne göre değişir.

İş parçasında bu eğimleri oluşturabilmek, tezgah masa-
sına monte edilebilen, ilave, kontrollü bir döner eksen saye-
sinde mümkün kılınabilmektedir. BLOHM, bu tür talepleri kar-
şılayabilmesi için PROFIMAT MT tezgahını, İsviçreli üretici pL 
LEHMANN’nın bir CNC döner tablasıyla donattı. Torsten Schulz 
şöyle açıklıyor: «Bu sayede ovalama tarakları giriş ve çıkışlarıy-
la şekil verme alanı arasındaki geçişler, iş parçası kenarına dikey 
olarak gerçekleştirilebiliyor. Üretim tekniği açısından daha ko-
lay bir alternatif, elbette söz konusu geçişleri profile dikey olarak 
oluşturmak olurdu. Fakat bu durum vidanın kalitesini olumsuz bir 
şekilde etkilerdi.»

Geçişin iş parçası kenarına dikey olarak gerçekleştirilebil-
mesi, kontrollü bir döner eksen gerektiriyor. Giriş ve çıkış kısım-
larının taşlanması esnasında, iş parçasının zımpara taşına olan 
konumuna bağlı olarak döner eksen açısının sürekli değişiyor ol-
ması gerekiyor. BLOHM’un bir LEHMANN döner tablası kullanı-
yor olması tesadüfi bir gelişme değil. İki firma arasındaki ortaklık, 
uzun yıllardan beri devam eden bir ortaklık olup sadece PROFI-
MAT makineleriyle de sınırlı değil. Torsten Schulz bu konuda şun-
ları söylüyor: «LEHMANN ürünlerinin performansı ve uzun vade-
deki kaliteleri tam istendiği gibi. Ayrıca muazzam bir üne sahip 
olan İsviçreli firma, özellikle de Asya ülkelerinde beğeni görüyor.»

Döner tablanın karşılaması gereken talepler arasında, ol-
mazsa olmaz kontrol edilebilirliğin yanı sıra yüksek bir kesinliğe 
sahip bir ölçüm sistemi de yer alıyor. Sahip olduğu Pa = +/- 1 ar-
csec bölme hassaslığı ile LEHMANN döner tablası öyle kesin ha-
reket ediyor ki, müşterinin bütün taleplerini karşılayabiliyor. Ayrı-
ca oldukça kompakt bir yapıya sahip olan döner tabla, az sayıda 
bağlantı noktası üzerinden bağlanabiliyor. LEHMANN patentli, 
entegre basınç yükseltici ‹Braky’ üzerinden pnömo-hidrolik mil 
sıkma sistemi sayesinde, sıkıştırma ve tutma kuvvetlerinde her-
hangi bir kayıp göze alınmak zorunda kalınmaksızın ilave hidrolik 
cihaz kullanımından vazgeçilebiliyor. Torsten Schulz’un ifadesiy-
le; «Bu gerçekten de öyle her üretici tarafından sunulamayan bir 
Plug & Play çözümü». BLOHM için bu oldukça önemli bir konu, 
zira makine üreticisi, sadece döner tablanın entegrasyonunun 
tamamını üstlenmekle kalmıyor, komple çözümler sunan bir firma 
olarak taşlama sonucunun sorumluluğunu da üstleniyor. Torsten 
Schulz şöyle ekliyor: «pL LEHMANN ile oldukça yakın bir ilişkimiz 
var, İsviçreli firmanın sunduğu yetkin danışmanlık hizmetlerinden 

Üretim süreçleri özellikle güç olan, iki farklı vida profilinin birleştiği, kendi-
liğinden merkezli MAThread® vidaları.

Mevcut ovalama takımlarıyla özel vidaların üretilmesi gerek-
tiğinde, oluşturulması gereken profil belirgin bir şekilde karma-
şıklaşır. JP firması, PROFIMAT MT ile iki farklı vida profiline sa-
hip MAThread® vidaları için ovalama tarakları üretmeyi amaçlıyor. 
İki farklı profile sahip olduklarından bu vidalar, 15 dereceye kadar 
hafif eğimli bir konumlandırmada kendiliğinden merkezlenebili-
yor ve hizalanabiliyor. Bu, otomatik montaj işlemlerinde pek çok 
sorunun ortaya çıkmasını engellediğinden, özellikle de otomo-
bil endüstrisinde önemli bir gereksinim. MAThread® patentli bir 
teknoloji olup, JP’nin sahip olduğu bir lisansın alınmasını gerek-
tirmektedir.

Özel vida ovalama taraklarının gereksinimleri konusunda 
uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan BLOHM, PROFIMAT 
MT tezgahlarını bu konuda gerektiği gibi donatabililiyor. MATh-
read® vidalarında ilk diş adımlarının profili daha düşük bir profil 
derinliği ve daha büyük geçiş yarıçapına sahip olduğundan -ki 
sonrasında bu, normal DIN profil şekline dönüşüyor-, söz konu-
su geometrinin aynı şekilde ovalama takımlarında da mevcut ol-
ması gerekiyor.

Özel yazılım sayesinde daha kolay bir program-
lama

Üç lineer ve ek döner eksenin kesin enterpolasyonu ve bu 
sayede de iş parçalarının yüksek kalitesinin sağlanması, vida 
ovalama tarakları taşlaması için tasarlanmış, son derece randı-
manlı BLOHM yazılımı sayesinde mümkün kılınabiliyor. MATh-
reads® için iki farklı profilli vida ovalama taraklarının oldukça 
karmaşık olan taşlanma işleminin tek bir zımpara taşıyla halledi-
lebilmesi yine söz konusu yazılımın mümkün kıldığı bir uygulama. 
Bu durum ayrıca hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyor. 

Giriş ve çıkış eğimlerine sahip bir vida ovalama tarağının taşlanması.
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Bir BLOHM kullanıcı arayüzü üzerinden kullanıcı, taşlama 
programını interaktif bir şekilde oluşturabiliyor. Bu esnada, arzu 
edilen vida ovalama tarağının tasarım verilerinin tamamının yanı 
sıra taşlama ve düzeltme işlemlerinin teknolojik parametreleri de 
sisteme giriliyor. Vida dişi çeşitliliği neredeyse sınırsız olduğun-
dan, BLOHM’un sunduğu özel bir hizmet daha söz konusu. Tors-
ten Schulz bu hizmeti şöyle tanımlıyor: «Yazılım programımız hali 
hazırda çok çeşitli vida dişi ovalama tarağı varyasyonları çizebil-
se de, bize özel isteklerle gelen müşterilerimiz için ilave talepleri-
nin yapılabilirliğini kontrol ediyoruz.»

JP firması, LEHMANN CNC döner tablası ve BLOHM özel ya-
zılımıyla donatılmış PROFIMAT MT tezgahının performansından 
oldukça memnun. Vida uzmanları, normal ve MAThread® vidaları 
için geliştirilmiş çeşitli denetim araçlarıyla makineyi test etti. So-
nuçlar, Poyuan Chen’i ikna etti: «Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım ile 
vida ovalama tarakları üretimindeki verimliliği arttırmaya devam 
edebileceğiz.»

Düz taşlama ve profil taşlama alanlarında 
taşlama yetkinliği

BLOHM makineleri, verim, performans ve hassasiye-
te önem veren üreticiler tarafından dünyanın dört bir köşe-
sinde uzun yıllardan beri kullanılıyor. Tasarımları Hamburg’da 
gerçekleştirilen makineler modern teknolojiyle donatılmış 
bir fabrikada yüksek kalite standartları gözetilerek üretiliyor. 
15.000’nin üzerinde teslim edilmiş makine, markanın ulusla-
rarası alanda sahip olduğu itibarın bir göstergesi. Firmanın 
düz taşlama ve profil taşlama alanlarındaki taşlama yetkin-
liğinin temellerini, zaman içinde edinilmiş tecrübe ile yüksek 
okullar ve Avrupa’daki araştırma projeleriyle yürütülen or-
taklık faaliyetleri oluşturuyor. UNITED GRINDING Group’un 
bir parçası olan BLOHM, Hindistan, Çin, Rusya, Meksika ve 
ABD’deki kendine ait şubeleriyle uluslararası alanda temsil 
ediliyor. Bunların dışında bünyesindeki 40 temsilciliği, firma-
nın dünyanın her köşesindeki varlığını ve müşterilerine ya-
kınlığını mümkün kılıyor. 

Ekonomik bir üretim için CNC döner tablaları

Bärau merkezli, İsviçreli orta ölçekli bir aile şirketi olan 
pL LEHMANN, CNC döner tabla üretiminde yaklaşık 40 yıla 
dayanan bir uzmanlığa sahip. Firmanın ürettiği döner tabla-
lar, önde gelen endüstri alanlarında mevcut olan çok çeşit-
li talepleri karşılıyor. Kompakt dış ölçüleri sayesinde döner 
tabla, dar yüzeylere yerleştirilebiliyor. Bu sayede de makine 
tablası üzerine ilaveten bir mengene ya da benzeri bir aletin 
montesi de mümkün oluyor. LEHMANN eksenlerinin önemli 
özelliklerinden biri de, kısa çevrim sürelerinin oluşumuna yol 
açan yüksek devir sayıları. Ayrıca düşük yükseklik ve büyük 
salınım dairesi çapının da önemli bir rolü var. Modüler yapıları 
ve standart bağlantı noktaları sayesinde LEHMANN ürünle-
ri seri bir şekilde donatılabiliyor. Sabitleme köprüleri ve sıfır 
nokta sabitleme sistemleri, fırdöndüler ve sıkma silindirleri 
bir ya da iki eksenli döner tablaların otomatikleştirilme özel-
liklerini güçlendiriyor.

İstenilen takıma göre farklı parametrelerin tanımlanması gerekiyor.

Üç lineer ve ek döner eksenin kesin enterpolasyonu, vida ovalama tarakları 
taşlaması için tasarlanmış bir BLOHM yazılımı sayesinde mümkün kılınabi-
liyor. Söz konusu yazılım ayrıca interaktif iletişim uygulaması sayesinde pro-
gramlamayı kolaylaştırıyor.


