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Kesme ve Taşlama Taşları
Genel çalýþma ve güvenlik uyarýlarý
l Taşların doðru depolanmasý ♦ Kuru

ortamda,  20°C ortam sýcaklýðýnda.
l Sadece uygun koruma gözlüðü, eldi-

ven, çelik uçlu iþ ayakkabýsý, kulaklık,
toz maskesi, koruyucu iþ elbisesi gibi
iş güvenliği malzemeleri ile çalýþýl-
malýdýr.

l Kesme ve taşlama taşları sadece
bunlar için öngörülen orijinal baðla-
ma flanþlarý ile sabitlenmelidir. Hatalý
veya aþýnmýþ flanþlar kullanýlma-
malýdýr.

l Kesme ve kaba taþlama iþleri sadece
uygun koruyucu tertibatla 
yapýlmalýdýr.

l Hasarlý taşların kullanýlmasý kaza
yapma riskini artýrýr. Sadece hasarsýz
malzemelerle çalýþýlmalýdýr.

l Ýzin verilen en yüksek devir hýzları
aþýlmamalýdýr.

l Kullanýlmýþ taşlar, kesinlikle daha
küçük makinelere baðlanmamalýdýr.

Kullaným alanlarý

Malzemeler Malzeme tanýmlarý
Genel inþaat çelikleri
Yüksek dayanýmlý inþaat çelikleri
Konstrüksiyon çelikleri
Takým çelikleri
Sertleþtirilmiþ çelikler

Alüminyum
Alüminyum alaþýmlarý
Bakýr
Pirinç
Bronz
Diðer kendinden yaðlý demir olmayan metaller

Paslanmaz çelik saçlar
Alaþýmsýz paslanmaz çelikler
Alaþýmlý ve yüksek alaþýmlý çelikler
Paslanmaya ve asite dayanýklý çelikler
Krom nikel çelikleri

Doðal taþ
Suni taþ
Kireç taþý
Beton / Donatýlý beton

Çelik

Demir olmayan metaller/Aluminyum

Paslanmaz çelik

Taþ

Özel çalýþma ve güvenlik uyarýlarý
Kesme:
l Kesme taþlarýnýn kaba taþlama

işlerinde kullanýlmasýna izin verilmez.
l Diskler kesme aralýðýna sýkýþýp 

kalmamalý/ ters dönmemelidir. 
♦ Daha yüksek kýrýlma riski!  

l Kesme aralýðýndaki çok küçük bir
salýným hareketi diskin yerinden 
çýkmasýna sebep olur.

l Doðru bastýrma kuvvetinin uygulan-
masýna dikkat edilmelidir.  
♦ Genel olarak bunun için makine-
nin kendi aðýrlýðý yeterlidir!

l Ýþlenen parçanýn doðru baðlanmýþ
olmasýna dikkat edilmelidir.

l Kesme taþý (düz model) her zaman
metal çember makine tarafýna gele-
cek þekilde baðlanmalýdýr.

l Dikkat: 1,0 mm kalýnlýktaki kesme

taþlarýnda avuç taþlayýcýnýn flanþ sabit-
lemesinin 1,0 mm 'lik taþlama diski için
uygun olup olmadýðý kontrol edilmeli-
dir. Aksi takdirde bunun için öngörülen
karton halkalarla diskin yerine saðlam
oturmasý saðlanmalýdýr.

Taþlama:
l Elle serbest taþlama için.  
l Taşlama taşının eğim açýsýnýn doðru

olmasýna dikkat edilmelidir.
♦ Çok düþük bir açý kullanılması
kenar bölgelerinde diskin kýrýlmasýna
sebep olur.

yanlýþ doðru
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Taşlama taşının eðim açýsý
yanlýþ doðru
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