TORK ANAHTARLARI

TORK
ANAHTARLARI
Altaş ve Carolus tork anahtarları size
doğru tork değerini uygulamanızı
sağlayacak kaliteli ürün programını
sunmaktadır.
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TORKLAR VE KUVVETLER

SIKMA TORKU NEDİR?

Bir vida bağlantısını sıkmak için değişik metotlar vardır. Teknisyen çalışırken el ile açık ağız
veya yıldız anahtarları kullanır ve sezgisine göre hareket eder. Kullanıcı vida bağlantısının
tam sıkılıp sıkılmadığına dikkat eder. Yani anahtardaki dirence göre durumu değerlendirir.
Mantıklı gözükse de bu işlem güvenilir değildir.

Sıkma torku Newton Metre (N.M) olarak belirtilen bir kuvvettir. Bu kuvvet döndürme
kolunun ucunda oluşturulur ve tatbik edilen bir vida bağlantısında ona karşı gelen bir ön
gerilim kuvveti meydana getirir. Bu, örneğin bir tork anahtarının kare geçmesi veya resimde
görüldüğü gibi açık ağızlı anahtarın girişi gibi olabilir. Vida sıkma torku, vida dişi sıkma
torku ve yuva-sürtünme momentinden (vida kafası veya somun yuvası) oluşmaktadır.

Ön gerilimin garanti edildiği önemli ve hassas vida bağlantılarında sadece modern
yöntemler kullanılabilir.

Yuva-sürtünme momenti, bu sırada ön gerilme kuvvetinin artmasına katkıda bulunmaz.

Örnek: Tork anahtarı ile sıkmak (açılı veya açısız), motor tahrikli sıkma işlemleri, ultrason ile
sıkma (ön gerilim yükünü tespit etmek için) veya akma sınırını belirlemek için sıkma gibi.
Uygulamalar göstermiştir ki tork anahtarlarının kullanılması makuldür. Tork anahtarları,
kontrollü vida sıkma işleminin önemli olduğu her yerde kaçınılmazdır.
Aşağıdaki açıklamalar ve terminolojik tanımlamalar sizlere kontrollü vida sıkma dünyasına
kaba bir bakış kazandırmak için düzenlenmiştir.

ÇALIŞMA İLKESİ
Grafik, geçme-vidalı bağlantılarda, somunun sıkılmasıyla, iki levhanın birbirine nasıl
bağlandığını göstermektedir (birbirine preslenmiş). Vida tarafından oluşturulan
çekme kuvveti vida dişinin eğim açısı yönünde yaratılır. Çekme kuvvetinden bir gerilim
oluşmaktadır. Bu ön gerilim kuvveti ideal vida bağlantısı için önemlidir. Neden? İdeal
sıkılmış bir vida bağlantısı, çözülmeyecek kadar yeterli direnç geliştirir.
Yetersiz bir ön gerilim kuvvetinde vida bağlantısı hareket edebilir veya çözülebilir. Çok
yüksek ön gerilim kuvvetinde ise, vida bağlantısının kırılma tehlikesi bulunmaktadır. İdeal
bir ön gerilim kuvvetine doğru tork ile ulaşırsınız. Her vida bağlantısının farklı sabitleme
uygulamaları için belirli sıkma torkları bulunmaktadır. Yalnızca bu değerlerin dikkate
alınmasıyla vida bağlantısı güvenli, iyi işler vaziyette ve ekonomik olarak belirli ön gerilim
kuvveti kadar sıkılabilir.

TORK NASIL ÖLÇÜLÜR?
Tork, manivela koluna uygulanan kuvvetin, “F”, döndürme noktasının uygulama noktasına
kadar olan (manivela kolunun uzunluğu) “L” mesafesiyle çarpımı sonucu hesaplanır.
Bunun matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir: Tork MA = Kuvvet F x Manivela kolu L
Grafikte döndürme momentinin kuvvet F ve manivela koluna L arasındaki ilişki iki örnekle
açıklanmaktadır.
Gerekli tork kuvvetinin belirlenmesi için "MA = F x L“ formülünü kullanmaktayız.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

1

MA = F x L = 20 N x 1 m = 20 N·m (Newton metre)

2

MA = F x L = 20 N x 2 m = 40 N·m (Newton metre)

Kuvvet F =
20 Newton

Bunun anlamı; eğer elin anahtardaki kavrama pozisyonu değiştirilirse, uygulanacak yerde
de fiili olarak uygulanan tork’un değişeceğidir.

Bu durum aynı zamanda
DREMASTER için de geçerlidir...
Kullanım kolaylığı sağlayan sap

1
Manivela kolu
L = 1 metre

2
Manivela kolu
L = 2 metre
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TORCOFLEX K
Sağ ve sol sıkma uygulaması için entegre cırcır kolu ve kare
geçme kafalı dayanıklı tork anahtarı

Mikrometre skala: Düzeltilmiş şekil, dayanıklı ölçek çerçevesi, altında kırmızı
mikrometre skala halkası ile. Modelden bağımsız olmak üzere 0,25; 0,1 ya da 0,025
N·m gibi bölümlemeler son derece hassas bir ayar olanağı sunmaktadır.

Çalıştırma hassasiyeti: Ayarlanmış tork değerine
göre +/- % 3 dür. DIN EN ISO 6789’e göre
düzenlenen test belgesi ürün içeriğine dahildir.

Skala: Kolayca okunabilir çift skala (N·m/
lbf·in/lbf·ft) büyüteçli camı sayesinde
değerler net bir şekilde korunmaktadır.
Ayarlanmış tork, skala üzerinde veya bilhassa
skala ile eş zamanlı olarak skala halkası ile
okunabilir.

Hafif ve güvenli: Kilitleme düğmesi, ayarlanmış tork kuvvetinin
güvenli bir şekilde korunmasını sağlar.

Anahtar ve sertifika
üzerindeki seri numarası
açıkça ürün tanımına,
ulusal standardı izlenebilirliğe
hizmet etmektedir.

Krom kaplı cırcır kafa: TORCOFLEX K Serisinin tüm
1/4” - 3/8” kare geçmelerinde siyah plastik başlık
vardır - buna aynı zamanda mantar başlık da
denilmektedir.
Bu mantar başlık, kare geçme parçasının
malzemenin tümünün kontrol dışı biçimde
çıkmasını önler.
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Otomatik doğrulama: TORCOFLEX K iyi
hissedilir ve duyulabilir şekilde bir sinyal
verir ve hemen bir sonraki kullanıma hazır
hale gelir.

Dayanıklı çelik boru: Korozyona karşı
yüksek koruma, kırmızı boyalı.

Kullanıcıya yol gösteren sap: Siyah
plastikten imal edilmiş, ergonomik
olarak geliştirilmiş yeni sap biçimi;
sapın orta kısımları girintili.
Kalibrasyon için kullanıcıya yol
gösteren referans noktaları.
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4900 - 8900
MEKANİK TORK ANAHTARI TORKOFLEX-K SERİ
5-550 N·m /3.7-405 Ibf·ft
T DIN EN ISO 6789:2003 Tip II Sınıf A’ya göre sınıflandırılmıştır, izlenebilir fabrika
sertifikası bulunmaktadır. Çalışma hassasiyeti: Ayarlanmış skala değerinden +/- % 3.
Standardın öngördüğü (+/- % 4) değeri fazlasıyla karşılanmaktadır.
Kare kafa geçmeli ve entegre cırcır işlevli ayarlanabilir tork anahtarı, kontrollü sağ ve sol
sıkma uygulaması için
ISO 1174 standardına benzer, DIN 3120 - A 6,3, A 10 ya da A 12,5 standartları uyarınca
bilya stoplamalı, 1/4”, 3/8”, 1/2” dönme yönü değiştirilebilir mantar kafalı
DIN EN ISO 6789’e göre belgelendirilmiştir; şirket bünyesi içinde yer alan DKD-laboratuarı
sayesinde ulusal standardın izlenmesi olanağı sunulmaktadır.
Boşalma sistemi hissedilebilir ve işitilebilir bir sinyal yaratır.
Sağlam, çelik borudan mamul ve yüksek kaliteli plastik parçalar.
N·m ve lbf·ft değerlerindeki çift skalalı kadran büyüteçli bir cam altında yer almaktadır.
Son derece az paralaks açısı hataları için işaretli büyüteç istenilen tork kuvveti değerinin
ayarlanmasında yüksek bir güvenlik olanağı sunmaktadır.
Ara değerlerin ayarlanması için ilave mikrometre skala
Ergonomik, ele uyumlu, siyah plastik sap, kalibrasyon işlevini yapabilmeyi sağlayan orta
kısmı çentikli sap

Stok Kodu

Ürün No.

a"

N·m

9

y

0

£

TL

41030106105
41030106107
41030106108
41030106109
41030106110
41030106111
41030106112

4900.025
6900.070
5900.100
5900.200
5900.300
8900.400
8900.550

1/4
3/8
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4

5-25
14-70
20-100
40-200
60-300
80-400
110-550

0,1 Nm
0,2 Nm
0,5 Nm
1,0 Nm
1,0 Nm
1,0 Nm
1,0 Nm

285
350
395
485
575
685
955

0,515
1,058
1,176
1,350
1,541
2,390
4,184

1
1
1
1
1
1
1

514,50
572,00
518,67
559,35
640,71
1.056,00
1.705,00

4901 - 8901
MANTAR KAFA/KARE GEÇME MEKANİZMA

Stok Kodu

Ürün No.

a"

0

£

TL

2655098
2655101
2655128
2655136

4901.025
6901.070
5901.000
8901.000

1/4
3/8
1/2
3/4

0,021
0,022
0,060
0,133

1
1
1
1

41,67
39,94
38,06
27,06
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d

5900.0008
LASTİKÇİLER İÇİN TORK SETİ

NEDEN KONTROLLÜ TORK?
Tekerleklerdeki bijonların sıkma momentinin arzu edilen değerlerde ve eşit olması
güvenliğimiz için son derece önemlidir. Nedenini bir örnekle anlatalım; 1400 kg’ lık
bir aracın iki yolcuyla seyrettiğini varsayalım. Bu durumda toplam yük 1600 kg’ dır ve
tekerlek başına ortalama 400 kg yük düşer ve her bir tekerleğin 5 bijon ile sıkıldığını
düşünürsek, her bijona 80 kg. yük binecektedir. Düz yolda araçla seyir halindeyken
bu yük darbelerle en fazla iki katına yükselir; yani bijon başına 160 kg’a kadar çıkar,
keskin bir virajda ise bu yük 320 kg’a hatta 400 kg’a kadar çıkabilir. İşte bu durumlarda
kontrollü torkla sıkılmış bijonlar sorunsuz görevlerini yapar ve güvenli bir sürüş
sağlar. Kontrolsüz sıkılan bijonlar için ise örnek vermek gerekirse; Varsayalım ki
doğru sıkma değerimiz 120 N·m ve bijonlarımızdan biri 140 N·m, bir diğeri 120 N·m,
diğerleri ise 110 N·m olarak sıkılmış olsun. Değerleri özellikle birbirine yakın seçtik.
Buna rağmen tehlikenin büyük olduğunu göreceğiz. Zor durumlarda en çok sıkılan
bijona aşırı yük biner ve bazen elastiki gerilme sınırını aşar, kopma noktasına gelir.
Bu esnada yük diğer dört bijona dağılır ve kopmalar ardı ardına gelebilir. Kopmaların
çok sık olmamasının tek sebebi emniyet faktörlerinin çok yüksek tutulmuş olmasıdır.
Ancak bu sürüş güvenliği için yeterli değildir. Sağlıklı ve güvenli seyir için bijonların
doğru ve kontrollü torkla sıkılmış olmasına çok dikkat edilmesi gerekir.

Stok Kodu

Ürün No.

İçerik

/

£

41030106115

5900.0008

5900.200

4100

1

5100 / 17-19-21-22-24-27 mm
5150.0180
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Kalibrasyon merkezimizde
Gedore, Altaş ve Carolus marka tork anahtarları ile ilgili
1 Nm'den 3000 Nm'ye kadar kalibrasyon, tamir ve değer ayarlama işlemleri yapılır.

TELEFONLA DESTEK SERVİSİ
Telefonla destek servisi çalışanlarımız, ürünler ve teknik konulardaki sorularınızı saat 08.00 - 17.30 arası doğrudan ve uzmanlık bilgilerine dayanarak yanıtlamaktadırlar.

ÇAĞRI MERKEZİ
444 0 437
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