
Gyémánt és CBN korongok szabályozása 

 

A szabályozás a köszörű korong beállítását és felszabályozását is jelenti. Sok esetben, a két folyamat 

kombinációja ad kielégítő eredményt a köszörülési szakaszokban. A szabályozáskor a későbbiekben 

felsorolt adatok nagy részben függnek a különböző fajta kötésektől: gyanta (B), fém (M) vagy hybrid 

(MH) kötés. 

 

Truing (beállítás): 

A beállítás ebben a szövegkörnyezetben a csiszoló szegély síkjának helyreállítása, a felület felszíni és 

sugárirányú ütésének korrekciója (külső felszín). 

A hagyományos szilícium karbidkorongokat a B, M és MH kötésű korongok beállításához használják. A 

szabályozandó gyémánt vagy CBN korong szemcse méretétől függ, hogy melyik csiszolási 

finomságnak és keménységi foknak megfelelő típusú beállító korongot használunk. 

A beállítást nedves állapotban kell végezni. Ha ez nem lehetséges, egy kicsit finomabb csiszoló 

korongot válasszunk a szokásosnál. Ugyanezt kell alkalmazni a csiszoló korong szabályozásakor, ha a 

korongnak kicsi a szegély magassága, pl. hegyes profilú csiszoló korongoknál. 

A szabályozó korong koncentrikus futását minden használat előtt ellenőrizni kell. A szabályozó korong 

ütése soha nem lehet több mint 0,01 mm. Különösen a finomszemcsés szabályozó korongnál (320-as 

és finomabb szemcseméret), a szabályos beállításnak annyira tökéletesnek kell lennie amennyire csak 

lehetséges, hogy a legjobb eredményt érjük el a gyémánt vagy CBN korongok szabályozásakor. 

A köszörű korong sikeres szabályozása - hasonlóan az aktuális köszörülési folyamathoz, - 

nagymértékben függ a kiválasztott paraméterektől. Néhány javaslat: 

- a  szabályozó korong sebessége: 30m/s 

- szabályozandó Gyémánt/CBN korong sebessége: 1m/s 

- az előszabályozás (durva) során tapasztalt ütés szám: 0,02-0,05mm 

- a végső szabályozás során tapasztalt ütés szám: 0,01-0,02 mm 

- a szabályozás során mindig alkalmazzuk a rotáció-számláló szabályt. Ez megnöveli az 

szabályozó korong élettartamát, és a Gyémánt/CBN korong vágási hatékonyságát. 

- a szabályozó korongot mindig a lehető legszélesebb átmérővel válasszuk. Ez megkönnyíti 

hogy egyenes széle legyen a köszörű korongnak. 

- a szabályozás során a SiC szabályozó korongnak mindig kapcsolódnia kell a köszörű 

koronghoz 

- amikor nagyon széles Gyémánt/CBN korongokat szabályozzuk, győződjünk meg róla hogy az 

előtolás nem csak a külső pontokon történik meg. A köszörű korongon amit szabályozunk az 

alkalmankénti eltolás a szegély közepénél domború szegély felületet eredményez. 

 



Megjegyzés: 

A „G” érték a Gyémánt/CBN korongoknál szabályozáskor nagyjából 0,025 és 0,030 között van. Ez azt 

jelenti, hogy a SiC szabályozó korong 30-40 cm
3
-je szükséges ahhoz, hogy a gyémánt vagy CBN korong 

szegélyének egy cm
3
-ét eltávolítsuk. Más szavakkal, a szabályozó korong elkopása nem normális, de 

természetes. 

 

Dressing (szabályozás): 

A köszörű eszközöknek a lehető legjobb vágási hatékonysággal kell rendelkezniük, bizonyos számú 

szabadon kiálló köszörű szemcsékkel megléte szükséges. Ha egy köszörű korong úgy van beállítva 

mint ahogy ez a fenti sorokban részletezve van, a szabadon kiálló szemcsék mennyisége általában 

elégtelen. Ahhoz hogy elérjük a szükséges szabadon kiálló szemcséket, a kötést vissza kell állítani a 

beállítás után. Ezt a folyamatot hívják „dressing” (szabályozás) nak. 

Alumínium Oxid korongot használnak szabályozásra, szilícium karbidkorongot pedig beállításra. 

A szabályozáshoz használt kiválasztandó paraméterek hasonlóak a beállításkor használtakhoz. 

A szabályozás gyakran kézzel történik, Alumínium Oxid szabályozó hasábbal. 

A Gyémánt/CBN korong forgás irányának és az aktuális köszörülési folyamatban használt forgás 

iránynak egyeznie kell. 

 

Ha további információra lenne szüksége kérem, keressen bennünket a lenti elérhetőségek 

valamelyikén: 

Hegetools Műszaki és Kereskedelmi Bt. 

1149 Budapest, Angol u. 38. (Róna Office Center)  

 

Telefon: +36 (1) 781-4762 

Telefon: +36 (1) 790-3352 

E-mail: info@hegetools.hu 

Web: www.hegetools.hu 

 


