RESIN-BONDSeries
Reçine-Bağlantılı Seri
Reçine-Bağlantılı Serid
LANDS Superabrasives farklı G-Oranı derecelerine sahip reçine bağlantılı sentetik elmaslardan oluşan özenle
tasarlanmış bir seriyle hizmetinizdedir. Ürün serisi, aletin çalışma ömrü boyunca kendiliğinden bilenecek şekilde
tasarlanmıştır. Bu özellikler, kullanıcının maliyet verimliğini sürdürürken aletten daha uzun süre faydalanmasına
imkân verir.

LS070

Reçine bağlantılı serideki en kolay ufalanabilir elmas olan bu kristal, çabucak parçalanır ve çabuk
sökülebilme oranının önemli olduğu düşük kuvvetli taşlama uygulamaları için idealdir. Bu elmas
kristalinin en önemli özelliği, düzensiz biçimidir.

Mevcut Ebatlar: 80/100-400/500

LS100

Reçine bağlantılı serinin en çok talep gören ürünüdür. Kolay ufalanabilirliği, kristallerin kontrollü
bir şekilde parçalanmasını sağlar. Güçlü tutunma özelliği, düzensiz biçiminden ve pürüzlü yüzey
alanından kaynaklanır.

Mevcut Ebatlar: 60/80-400/500

LS120

LS100’den daha tutarlı bir kristal biçimine sahip blok şekilli bir kristaldir. Daha dayanıklı kristal
kullanılması gereken, daha zahmetli uygulamalarda, özellikle %20-30’dan fazla çelik içeren materyaller işlenirken bu kristal önerilir.

Mevcut Ebatlar: 60/80-400/500

RESIN-BONDSeries
Reçine-Bağlantılı Seri
Reçine Bağlantılı Uygulamalarda Kullanılan Metal Bağlantılı Elmaslar

LSMB0

LANDS Superabrasives, özellikle reçine bağlantılı uygulamalar için “metal bağlantılı” sentetik elmaslardan
oluşan özenle tasarlanmış bir seriyle hizmetinizdedir. Ürün grubu, aletin çalışma ömrünü uzatmak için ideal
keskin kristaller içerir.
Kolay Ufalanabilir Metal Bağlantılı Kristal
Doğru şekilde sertleştirilmiş reçine bağı sayesinde bu serideki en güçlü kristallerden biri olan ürün,
son derece rekabetçidir. LSMB0, reçine bağlantılı taşlama uygulamalarının neredeyse tümünde
keskinliğini korurken şeklini de kaybetmediğinden, ‘çok amaçlı’ kristal olarak tanımlanmaktadır.

LS-30W

Mevcut Ebatlar: 30/40-400/500

Standart Metal Bağlantılı Kristal
Bu kristal esasen metal bağlantılı uygulamalarda kullanılmasına rağmen, çelik-karbür taşlamaya
yönelik reçine bağlantılı elmaslı aletlerde tercih edilen kristal olduğu kanıtlanmıştır. LS-30W, blok
benzeri kristal biçimine sahip gerçek bir mono kristal özelliği taşır.

LS2280

Mevcut Ebatlar: 30/40-400/500

LS2280
Doğal elmasa bir alternatif olarak geliştirilen LS2280, geleneksel reçine bağlantılı serilerin bir parçası
haline gelmiştir. Daha sert bir bağ alışılmış LS100 veya LSMB0 serilerinden daha sert bir kristal
gerektirdiğinde LS2280 kullanılabilir. Bu ürün, doğal elmas taneciklerine fiyat kontrollü ve ekonomik
bir alternatif olarak da teşvik edilmektedir.
Mevcut Ebatlar: 30/40-400/500

LSMB0 80/100 SEM

RESIN-BONDSeries
KAPLAMALAR

Metal Kaplamalar: Elektrolizli ve Elektrosuz kaplamalar, elmaslarınızın (ve CBN kristallerinizin) ömrünü uzatmanıza
yardım eder. LANDS, metal kaplamalardan oluşan eksiksiz bir seriyle hizmetinizdedir. Kaplamalar geliştirilmiş bağ tutunma özelliği, termal iletkenlikte yardım ve bağ içinde termal bozunmaya karşı koruma sağlar. Ayrıca nikel kaplama da
ısı yayılımına yardımcı olarak temeli korur; böylece en yüksek RPM hızlarına, taşlama hızlarına ve sıcaklıklara dayanır.

NODULAR Ni

LS105N

SPIKY Ni

LS105C

LS105Ag

STANDART Nİ

BAKIR

GÜMÜŞ

Standart Nikel (%30-56-60): Yüksek güçlü taşlama için idealdir.
Çift Katmanlı Ti/Ni (%60): CBN kristali, Ni katmanı ve bağ arasında daha iyi ısı yayılımı.
Spiky Nikel (%30-56-60): Geliştirilmiş tutunma özelliği/Isı dağılımı, Tungsten Karbür taşlamalarında idealdir.
Nodular Nikel (%60): Sert Ni kaplama; polimid reçine bağlarında daha iyi tutunma özelliği.
Standart Gümüş (%50): Kuru taşlama uygulamaları, düşük basınç.
Standart Bakır (%50): Kuru taşlama uygulamaları.

RESIN-BONDSeries
KAPLAMALAR

EN KOLAY UFALANABiLiR

>>>>>

>>>>>

LS070

LS100

LS120

LSMB0

LS30W

TEMEL KRiSTAL

Ultra kolayufalanabilir,
düzensiz reçine
bağlantılı elmas

Gerçek reçine
bağlantılı elmas

Blok şeklinde gerçek
reçine bağlantılı
elmas

Kolay ufalanabilir metal
bağlantılı elmas

Gerçek metal
bağlantılı elmas

MEVCUT EBATLAR

80/100 - 400/500

REÇiNE BAĞLANTILI
TAsLAMAİiÇNi
ELMAS SEÇiMLERİ

60/80 - 400/500

EN DAYANIKLI

30/40 - 400/500

Kapsız %30, %56, %60 Nikel (Ni), SPIKY Ni, Nodular Ni Kaplama

KAPLAMALAR

%50 Bakır (Cu), %50 Gümüş (Ag), Ag/Cu kombinasyonu

ÖZELLiKLER

Çok kolay ufalanabilir
ve agresif

Kolay ufalanabilir
ve agresif “standart
reçine bağlar”

Dayanıklı fakat
agresif

Keskin ve dayanıklı

Gerçek metal
bağlantılı, mono
kristal, blok şeklinde
ve dayanıklı

STANDART
UYGULAMA

Kolay kesilen bir
kristalin kullanıldığı
uzmanlaşmış
taşlama

Islak ve kuru karbür
taşlama

Ağır karbür taşlama,
seramik taşlama

“Çok amaçlı” taşlama,
daha yüksek sıcaklıkta
uygulamalar

Karbür-Çelik

METAL-BONDSeries
Karbon+
Kesme ve Taşlama
LANDS Superabrasives, kesme ve taşlama uygulamaları için dikkatle tasarlanmış sentetik elmas tanecikleriyle hizmetinizdedir. Karbon+ serisi, LANDS Superabrasives tarafından geliştirilen yeni ve devrim niteliğinde
bir mühendislik süreciyle üretilmektedir. Karbon+ kristaller, en yüksek derecede ürün kalitesine ve tutarlılığına
ulaşır.

DÜSÜK

LS4750+ | LS4760+
Bu sınıf, hafif uygulamalar ve orta güce sahip darbeler için idealdir. Elmas şeklinin dağılımı,
sırasıyla LS4770+ ve LS4780’den daha geniştir. Bu elmas türü, orta ölçekte taş uygulamaları
için düşük darbe gücüne sahip elmaslar için idealdir.
850°C’ye kadar sinterleme sıcaklıkları.
Mevcut Ebatlar: 25-400; talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur

ORTA

LS4770+ | LS4780+ | LS4790+
Elmaslar düzenli şekillere ve düşük kalıntı seviyeleri sağlayan bir güce sahiptir. Genel amaçlı
uygulamalar için idealdir. Elmaslar çoğunlukla yüksek darbe dayanımlı sekiz yüzlü küp biçimindedir. Sert granit ve beton uygulamaları için idealdir. Sinterleme sıcaklıkları 950°C’ye kadardır.
Elmaslar çok düşük kalıntı seviyelerine ve çok amaçlı uygulamalar için ideal olan daha geniş
biçim çeşitliliğine sahiptir.

YÜKSEK

Mevcut Ebatlar: 25-400; talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur

LS4810+ | LS4820+
Bu ürün, karbon+ serisinin en yüksek performans sağlayan taneciğidir. Bu elmas, en iyi şekil
ve kalıntı seviyesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Elmas, 1000°C’nin üzerindeki
sıcaklıklarda sinterlenebilir. Betonarme, asfalt ve karotlu sondaj işlemlerinde önerilir. Elmaslar
sekiz yüzlü küp biçiminde olup minimum kalıntı seviyelerine ve yüksek termal güce sahiptir.
Yüksek darbeli/güçlü makinelerde idealdir.
Mevcut Ebatlar: 25-400; talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur

METAL-BONDSeries
KAPLAMALAR
Elektrokaplama İşlemi
Titanyum, TiNi Kaplama
Metal Bağlantılı Seri’deki tüm ürünler elektrokaplamada kullanım için işlem görebilir. İşlem gören bu ürünler, “E”
sonekiyle belirtilir, ör. LS4820+E.

LANDS Superabrasives taş işleme aletlerinin üretimi için titanyum kaplı elmas kristallerinin kullanımını
teşvik etmektedir. Hem aletin üreticisi hem de taşı işleyen nihai kullanıcı birçok fayda sağlayacaktır.
Başlıca Faydalar
» Erken dökülmenin önlenmesi.
» Ürünün çalışma ömrünün artması sonucunda metrekare başına daha düşük kesme maliyeti.
» Daha iyi ve kolay kesme işlemi elde edildiğinden, nihai kullanıcı açısından daha az güç tüketimi.
» Kristal kalıba yapışarak tamamen gömüldüğünden daha iyi bağ tutunma özelliği.
» Tanecik gücünü geliştiren ve kristal gerilimlerini azaltan daha iyi ısı yayılımı (termal iletkenlik).
» Sinterleme işlemi sırasında kalıptan gelen agresif metallere ve gazlara karşı elmas yüzey koruması.

TiTANYUM KAPLAMA

Titanyum kaplamalı elmas kristalleri, düzenli ve klasik bağlantılı kalıplarda kullanılabilir.
LANDS Superabrasives, aynı zamanda çiftli Ti/Ni kaplama sunarak, bağ tutunmasını ve
ısı yayılımını en üst düzeye çıkarır.

TAŞLAMA Uygulamaları için
LS4810+
LS4820+

LS4790+

LS4780+

LS4770+

LS4760+

LS4750+

Yüksek dayanıklılık
Yüksek parça sökülebilme

Yüksek dayanıklılık

Orta dayanıklılık
Uzun temas alanı

Düşük dayanıklılık

Elektrokaplama

Düşük
dayanıklılık

-araba camlarında yiv açma
-araba camlarında oluk açma
-kristal eşyalarda oluk (yuva)
açma

-chamfering car glass
-grooving car glass
-engraving crystal ware
-profiling of crystalware
with 22% Pb

-ayna profilleri çıkarma
-yivleri cilalama

-ayna profilleri çıkarma
-yivleri cilalama

-cilalama
-bileme

-cilalama

CAM
-yiv açma
-cam ve ayna cilası
-3 boyutlu profiller çıkarma
GRANİT
-düzleştirme & yiv açma
-küçük kesme
-taşlama

-kalibrasyon yapma

-küçük kesme
-kalibrasyon yapma

MERMER / KALKER

MERMER
-küçük kesme
-bileme

-küçük kesme

-cilalama

FERRİT

TUNGSTEN KARBÜR

SERAMİK

-taşlama

-keskinleştirme & kenar kesme

-dişçi matkapları

SERAMİK KAROLAR

DÖKME DEMİR

-küçük kesme
-kalibrasyon yapma

-silindir başlıkları bileme

METAL-BONDSeries
Geleneksel
Taşlama

DÜSÜK

LANDS Superabrasives metal bağlantılı sentetik elmaslardan oluşan özenle tasarlanmış bir seriyle hizmetinizdedir. Her türün kendine has özellikleri, alet üreticileri için birçok uygulama seçeneğine olanak sağlar.

LS200 | LS230
Düzensiz şekilli kristallerden oluşan, çok kolay ufalanabilir metal bağlantılı elmas tozudur.
Daha az zahmetli bazı metal bağlantılı uygulamalar için mükemmel fiyat/kalite oranı sağlar.

Mevcut Ebatlar: Ağ 30-500

ORTA

LS240 | LS250 | LS260
Düzenli şekle sahip, orta derecede dayanıklı bir elmastır. Açılı şekillere sahip bu blok şeklinde kristal,
en çeşitli metal bağlantılı ve elektrokaplama uygulamaları için standart ürün olarak kabul edilir.

YÜKSEK

Mevcut Ebatlar: Mesh 80-500

LS270 | LS290
Taşlama sürecinde çok düşük parçalanma oranı sayesinde ağır çalışma şartlarına dayanabilen premium güçlü ve blok şeklinde kristallerdir. LS290, serideki en dayanıklı kristaldir. Neredeyse hiç kalıntı
içermeyen sekiz yüzlü (küp) biçimindedir. LS290, en zahmetli uygulamalarda, en yüksek sinterleme
sıcaklıkları ve taşlama basınçlarında tercih edilen üründür.
Mevcut Ebatlar: Mesh 80-500

METAL-BONDSeries
Geleneksel
Kesme

DÜSÜK

LANDS Superabrasives metal bağlantılı sentetik elmaslardan oluşan özenle tasarlanmış bir seriyle hizmetinizdedir. Her türün kendine has özellikleri, alet üreticileri için çok geniş bir yelpazede olası uygulamaya olanak
sağlar.
LS400 | LS430
Orta dayanıklılığa sahip blok benzeri ve çoğunlukla düzenli şekilli kristallerin, düşük ve orta
sıcaklıklarda metal bağlantılı sistemlerde kullanımı tavsiye edilir. Kristallerin daha pürüzlü yüzeye
sahip olması, hem sinterleme hem de elektrokaplama uygulamalarında üstün bağ tutunma özelliği
sağlar.
Mevcut Ebatlar: Mesh 30-80; talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur

ORTA

LS450 | LS460 | LS470
Bu testere ağzı serisi çoğunlukla, iyi geliştirilmiş pürüzsüz yüzlere sahip, sekiz yüzlü küp biçiminde kristallerden oluşur. Bu kristallerin diğerlerine oranla çok yüksek dayanıklılığı, orta
ve yüksek sıcaklığa sahip bağlarda, son derece zor çalışma koşulları için ideal hale getirir.
Birçok kesme, delme ve son kat uygulamalarında kullanılması tavsiye edilir.

YÜKSEK

Mevcut Ebatlar: Mesh 30-80; talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur

LS480 | LS490
Bu tanecikler neredeyse tamamen sekiz yüzlü küp biçiminde kristallerden oluşur. Bu kristal, en
zahmetli uygulamalarda sökülebilme oranından veya güç bütünlüğünden ödün vermeden performans göstermek için tasarlanmıştır. Aşınmaya karşı daha dayanıklı malzemelerin taşlanması için
kullanılan, özel olarak seçilmiş dayanıklı kristallerden oluşur. Kullanılan gücün gittikçe arttığı ve
elmasın perdahlanmaması için sürekli kesim yapılması gereken yerlerde tavsiye edilir.
Mevcut Ebatlar: Mesh 30-80; talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur

MICRONSeries
Mikron

LS600F

LANDS Superabrasives, işlenmemiş sentetik mikronize elmas tozlarından oluşan geniş bir seriyle hizmetinizdedir. Bu materyal, katı standartlara uygun olarak elenmiş olup, ebat dağılımının dar ölçekte olmasını ve
normalden büyük tanecikler bulunmamasını sağlar.
LS600F ince parçalar ve düzensiz şekillerin bulunmadığı, düzenli, blok şeklinde, kolay ufalanabilir reçine
bağlantılı mikron tozdur. Bu materyal günümüzde endüstrinin gerektirdiği en yüksek standartlara uygundur.
Kaynaşık karbürlerin, özel çeliklerin, camın, doğal taşların, sert metal kalıpların, plastiklerin ve sert materyallerin taşlanmasında, perdahlanmasında, son kat uygulamalarında mükemmel sonuçlar verir.
Mevcut Ebatlar: 0-1/4 ila 54-80; talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur

LS600T

LS6BXF

LS6BXF’nin teknik özellikleri, LS600F ile aynı iş parçası üzerinde, daha agresif bir kristal için daha
geniş bir seriyi kapsar. Bu reçine bağlantılı elmas, LS600F’ye benzer bir hammadde kullanırken,
öğütme ve ezme adımlarında çeşitlilikleri de bünyesinde bulundurması sonucunda taşlama, perdahlama ve son kat uygulamalarında belirgin biçimde farklı bir ürün ortaya çıkarır.
Mevcut Ebatlar: 0-1/4 ila 54-80; talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur

LS600T, hassas bir şekilde elenmiş olup, blok şeklinde, dayanıklı, metal bağlantılı kristallerden
oluşur. Bu ürün aslında metal bağlantılı uygulamalar için geliştirilmiştir, ancak günümüzde ultra sert
materyallerin son kat uygulamaları, perdahlanması ve taşlanması için kullanılmaktadır. Bu mikron
ürün, elmasın ve PCD kalıp ve araçların, seramiğin, sert alaşımların, değerli ve yarı değerli taşların
işlenmesinde kullanılır.
Mevcut Ebatlar: 0-1/4 ila 54-80; talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur

LS6BXT

LS6BXT ebat aralıkları, şekil ve kristal yapısı açısından daha kapsamlı teknik özellikler gerektiren
uygulamalarda seçilmesi gereken üründür. Kaynak temel materyali LS600T’ninkilere benzemekle
beraber, mikronize etme işleminin öğütme/ezme adımlarındaki çeşitlilikler sonucunda taşlama, perdahlama ve son kat uygulamalarında belirgin biçimde farklı bir ürün ortaya çıkarır.
Mevcut Ebatlar: 0-1/4 ila 54-80; talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur

MICRONSeries
Mikron
LANDS Superabrasives işlenmemiş sentetik mikronize elmas tozlarından oluşan geniş bir seriyle hizmetinizdedir. Bu materyal, katı standartlara uygun olarak elenmiş olup, ebat dağılımının dar ölçekte olmasını ve
normalden büyük tanecikler bulunmamasını sağlar.

LS800T

LS700T

LS700T Optik Mikron, metal bağlantılı bir elmastır. Üstün en-boy oranı, en dar ebat dağılımını ve
normalden büyük taneciklerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak şekilde mikronize edilebilecek,
blok benzeri düzenli bir şekli garanti eder. Optik materyaller, cam, bellek çipleri ve silikon devre
levhalarının hassas perdahlanması ve taşlanması için en uygun üründür.
Mevcut Ebatlar: 0-1/4 ila 20-40

LS800T, sentezlenmiş bir kristaldir (LS600 ve LS700 serilerinin öğütülmüş kristallerinin aksine).
Elektronik parçaların ultra hassas perdahlanması ve taşlanmasında kullanım için gerçek kristalize
tozdur.

LS600X

Mevcut Ebatlar: 400/500, 500/600, 600/800 Mesh

LS600X, öğütülerek ve ezilerek üretilmek yerine patlama yöntemiyle oluşturulmuş mikron tozdur.
İyice elenmiş olan bu ürün, ağır uygulamalarda tercih edilen seçenektir.
LS600X pürüzlülüğü nanometre/angström ölçeğinde azaltır. Uygulama Alanları Silikon, Galyum
Arsenit, Safir, Yakut NaCl, KBr.
Mevcut Ebatlar: 0-1/4 ila 20-40

MICRONSeries
KAPLAMALAR / İŞLEMLER

Mikron Serisi’ndeki tüm ürünler elektrokaplamada kullanım için işlem görebilir. İşlem gören bu ürünler, “E” sonekiyle
belirtilir, ör. LS800T-E.
Metal Kaplamalar: Elektrolizli ve Elektrosuz kaplamalar, CBN ve Elmas kristallerinizin ömrünü uzatmanıza yardım eder.
LANDS, metal kaplamalardan oluşan eksiksiz bir seriyle hizmetinizdedir. Kaplamalar geliştirilmiş bağ tutunma özelliği,
termal iletkenlikte yardım ve bağ içinde termal bozunmaya karşı koruma sağlar. Ayrıca nikel kaplama da ısı yayılımına
yardımcı olarak temeli korur; böylece en yüksek RPM hızlarına, taşlama hızlarına ve sıcaklıklara dayanır.

NODULAR Ni

LS605FN

ÇiViLiİ Niİ

LS605FC

LS605F-Ag

STANDART Ni

BAKIR

GÜMÜS

LANDS, mikron toz ürünleri için, 10 mikron ve üzeri ebatlarda aşağıdaki kaplamaları sunmaktadır.
Talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur.
Standart Nikel (%30-56-60): Yüksek güçlü taşlama için idealdir.
Spiky Nikel (%30-56-60): Geliştirilmiş bağ tutunma özelliği/ısı yayılımı, tungsten karbür taşlama uygulamaları için idealdir.
Nodular Nikel (%60): Dayanıklı Ni kaplama; polimid reçine bağlarında daha iyi tutunma özelliği.
Standart Gümüş (%50): Kuru taşlama uygulamaları, düşük basınç.
Standart Bakır (%50): Kuru taşlama uygulamaları.

NATURALSeries
LSNP Serisi
LANDS Superabrasives metal bağlantılı uygulamaların yanı sıra elektrokaplamalı ürünler için de tasarlanmış
doğal ve işlenmemiş elmas tozuyla hizmetinizdedir

LSNPG

LSNPG, güçlü bağ tutunma özelliği için düzensiz yüzeylere sahip, blok benzeri, iyice şekillendirilmiş
doğal elmas taneciklerinden oluşur. Bu ürünün güçlü kenarları, aletin en iyi kesme hareketini garanti
eder. LANDS tutarlı bir kaliteye sahip malzemeler sunmaktan gurur duyar.
Bu ürün, aşağıdaki işlenmiş versiyonlarda da bulunabilir: hafif işlenmiş (-lp), işlenmiş (-p), ve tamamen işlenmiş (-fp)
Mevcut Ebatlar: Mesh 12-80

LSNPW

LSNPW, teknik özellikleri LSNPG’ninkilere benzeyen işlenmemiş bir materyaldir, ancak 80 Meshden küçük ebatlarda satılmaktadır. Bu üstün materyal, yoğun biçimlere ve keskin kenarlara sahip güçlü parçacıklardan oluşur. Mükemmel bağ tutunma özelliğine sahip LSNPW, alet üreticileri
tarafından gerçek çok amaçlı faaliyet gösteren doğal elmas tozu olarak bilinmektedir.
Mevcut Ebatlar: Mesh 80-500

LSNPM

LSNPM, hem şekil hem de ebat dağılımı açısından yüksek standartlara uygun olarak üretilmiş
doğal elmas mikron tozudur. Kalite kontrolümüz, geleneksel aşındırıcılarla karşılaştırıldığında üstün
aşınma özelliklerine sahip bir ürünü garanti etmektedir. Bu mikron tozu, LANDS sentetik elmas mikron tozlarıyla aynı katı toleranslara uygun olarak üretilmektedir.
Mevcut Ebatlar: 0-1/4 ila 54-80

Yüksek termal istikrar düzeyi, bu tozları yüksek ısıda metal bağlantılı sistemler gerektiren aletler için ideal hale
getirir. Uygun şekilde ve maks. 1100°C’ye kadar mükemmel koşullar altında ısıtıldığında, elmas üretim sürecinde
kırılmayacaktır.
LANDS Superabrasives’in doğal ağ ve mikron tozları, tutarlı ve yüksek kaliteli bir ürün elde etmek için dikkatle
üretilmektedir. Taneciklerin şekil ve ebat dağılımı dikkatle izlenir.

NATURAL synthetic subtitutes
LSNP Serisi ve LS2280’in TI Karşılaştırması
Doğal (LSNP serisi) ve LS2280 arasındaki benzerlikler
Kristal Yapı – LS2280, doğal elmas gibi öğütülmüş bir ürün olup, her iki ürüne de
neredeyse özdeş bir kristal yapı kazandırır.
Kristal Yüzey – Bir yüzey işlemi, elmasın yüzlerine sert “kraterimsi” bir yüzey kazandırarak,
doğal elmas gibi elektrokaplama bağına tutunmasına ve aletin kullanımı süresince bunu
korumasına yardımcı olur.
Dayanıklılık Endeksi - LS2280’nin TI (dayanıklılık endeksi) değeri, doğal elmasın TI
değeriyle neredeyse özdeştir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir):

TI Ölçeğinde LSNPG ve LS2280

170/200

140/170

120/140

100/120

80/100

60/80

50/60

40/50

30/40

25/30

TI Ölçeği

LSNPG
LS2280

CBNSeries
CBN Series
Reçine Bağlantılı ve Metal Bağlantılı Uygulamalar için Siyah CBN

BN3000

BN200V

BN2500

BN2000

LANDS Superabrasives reçine bağlantılı, metal bağlantılı, vitrifiye bağlantılı ve elektrokaplamalı ürünler için
en iyi seçenekleri sunan, dikkatle tasarlanmış bir CBN serisiyle hizmetinizdedir.
Nispeten blok şeklinde olmasına rağmen serinin en kolay ufalanabilir CBN kristali olan bu ürün, CBN
serisinin en yüksek ufalanabilirlik oranına sahiptir. BN2000 en çok, elmaslı alet üreticisinin çabuk
sökülebilme oranı ile en ekonomik kristali bir araya getirmek istediği reçine bağlantılı uygulamalarda
kullanılan kolay parçalanabilir bir üründür.
Mevcut Ebatlar: 40/50 & 50/60, 60/80-400/500

CBN serisinin en çok talep gören ürünü olan bu kristal, yüksek ufalanabilirliği ve birçok reçine
bağlantılı uygulama için ideal olan keskin kenarları bir araya getirir. Kolay ufalanabilirliği, kristallerin
kontrollü bir şekilde parçalanmasını sağlar. Güçlü tutunma özelliği, düzensiz biçiminden ve pürüzlü
yüzey alanından kaynaklanır.
Mevcut Ebatlar: 40/50 & 50/60, 60/80-400/500

Düzenli şekline rağmen keskinliği sayesinde, hem reçine bağlantılı hem de vitrifiye uygulamalarda kullanılan bu siyah kristal, özellikle yüksek çelik alaşımlara sahip iş parçalarının işlenmesinde,
dayanıklı kristal kullanılması gereken, daha zahmetli uygulamalarda önerilir.

Mevcut Ebatlar: 40/50 & 50/60, 60/80-400/500

Reçine bağlantılı uygulamalarda da kullanılabilmesine rağmen saf siyah CBN serisindeki en dayanıklı
ve blok benzeri kristaldir – kristalden en iyi çalışma ömrünün elde edilmesi için daha sertleştirilmiş
bir reçine bağı gerekecektir. En çok vitrifiye ve elektrokaplama uygulamalarında kullanılan ürün, en
yüksek güçlere dayanabilmesi sayesinde son derece rekabetçidir.
Mevcut Ebatlar: 60/80-400/500

CBNSeries
CBN Series
Reçine Bağlantılı ve Metal Bağlantılı Uygulamalar için Kehribar CBN

AN5000

AN4000

AN2000

LANDS Superabrasives reçine bağlantılı, metal bağlantılı, vitrifiye bağlantılı ve elektrokaplamalı ürünler için en
iyi seçenekleri sunan, dikkatle tasarlanmış bir CBN serisiyle hizmetinizdedir.
Kehribar serisindeki daha kolay ufalanabilir CBN kristali olan bu ürün, reçine bağlantılı uygulamalar
için ideal, yarı keskin ürünlerden oluşur. AN2000, elmaslı alet üreticisinin daha yumuşak ve zayıf
çelik alaşımlarında çabuk sökülebilme oranı istediği reçine bağlarda sık sık kullanılır.

Mevcut Ebatlar: 40/50 & 50/60, 60/80-400/500

AN2000 ürününden daha yüksek TI değerine sahip, blok şeklinde, neredeyse yuvarlak kristallerden oluşan, tamamen kristalize kehribar-kırmızı bir üründür ve özellikle elektrokaplama ve metal
bağlantılı uygulamalarda kullanılır.

Mevcut Ebatlar: 40/50 & 50/60, 60/80-400/500

Blok şekline en yakın ve en dayanıklı kristaldir. Bu kristal, en yüksek taşlama hızlarını, parça sökülebilme ve darbeyi gerektiren, dayanıklılık endeksi standart CBN ürünlerinden %50 daha fazla olan,
en kuvvetli uygulamalarda parıldar. Ürünün çalışma ömrünün gerekli olduğu durumlarda en uygun
seçenektir.
Mevcut Ebatlar: 30/40, 40/50, 50/60, 60/80-400/500

CBNSeries
CBN Series
Metal Bağlantılı ve Vitrifiye Uygulamalar için CBN

GN5000

AN300V

AN3000

BN5000

LANDS Superabrasives reçine bağlantılı, metal bağlantılı, vitrifiye bağlantılı ve elektrokaplamalı ürünler için en
iyi seçenekleri sunan, dikkatle tasarlanmış bir CBN serisiyle hizmetinizdedir.
Bu kahverengi ürün, keskin açılı kristal bir şekle sahip olup, yük/basınç altında parçalanma eğilimi
taşır ve daha düşük taşlama güçleri altında kolay kesilme özelliği kazandırır. Açılı şekli sayesinde,
düşük basınçta sökülebilme oranı gerektiren uygulamalar için uygun keskin kenarlara sahiptir.

Mevcut Ebatlar: 40/50 & 50/60, 60/80-400/500

Koyu kehribar renginde, tamamen kristalize CBN düzensiz bir şekle sahiptir, ancak mükemmel
kristal gücü sağlar ve yüksek sıcaklıklarda, hem reçine bağlantılı hem de vitrifiye uygulamalarda
tercih edilen bir üründür.

Mevcut Ebatlar: 40/50 & 50/60, 60/80-400/500

Bu koyu kehribar renginde, tamamen kristalize CBN, daha düzenli bir şekle sahip olup, kendi türünün
en yüksek kristal gücünü sağlar. Bu ürün, zahmetli vitrifiye bağlantılı uygulamalarda kullanım için
özel olarak ayrılmış ve temizlenmiştir.

Mevcut Ebatlar: 40/50 & 50/60, 60/80-400/500

Kahverengi-altın rengindeki bu kristalize materyal, blok benzeri bir şekle sahip olup, yüksek basınçlı
ve yüksek sıcaklıklı uygulamalarda düşünülmesi gereken ideal bir üründür. Yüksek kristal gücü, en
yüksek sıcaklıklara ve taşlama gücüne dayanabilme gibi faydalar sağlar.

Mevcut Ebatlar: 40/50 & 50/60, 60/80-400/500

CBNSeries
CBN Series
Mikronize CBN
LANDS Superabrasives reçine bağlantılı, metal bağlantılı, vitrifiye bağlantılı ve elektrokaplamalı ürünler için en
iyi seçenekleri sunan, dikkatle tasarlanmış bir CBN serisiyle hizmetinizdedir.
BN2600 | AN2600
Bu CBN ürünü (Siyah | Kehribar), keskin açılı kristal bir şekle sahip olup, yük/basınç altında makroparçalanma eğilimi taşır ve daha düşük taşlama güçleri altında kolay kesilme özelliği kazandırır.
Açılı şekli sayesinde, düşük basınçta sökülebilme oranı gerektiren uygulamalar için uygun keskin
kenarlara sahiptir.
Mevcut Ebatlar: 0-1/4 -- 54-80

BN3600 | AN3600
Bu tamamen kristalize CBN ürünü (Siyah | Kehribar), düzensiz bir şekle sahiptir, ancak mükemmel
kristal gücü sağlar ve yüksek sıcaklıklarda, hem reçine bağlantılı hem de vitrifiye uygulamalarda
tercih edilen bir üründür.
Mevcut Ebatlar: 0-1/4 -- 54-80

CBNSeries
KAPLAMALAR

LANDS Superabrasives reçine bağlantılı, metal bağlantılı, vitrifiye bağlantılı ve elektrokaplamalı ürünler için en
iyi seçenekleri sunan, dikkatle tasarlanmış bir CBN serisiyle hizmetinizdedir.
Bu serideki tüm ürünler elektrokaplamada kullanım için işlem görebilir. İşlem gören bu ürünler, “E” sonekiyle belirtilir, ör. BN2000E.
Metal Kaplamalar: Elektrolizli ve Elektrosuz kaplamalar, CBN’lerimizin (ve Elmas kristallerinizin) ömrünü
uzatmanıza yardım eder. LANDS, metal kaplamalardan oluşan eksiksiz bir seriyle hizmetinizdedir. Kaplamalar
geliştirilmiş bağ tutunma özelliği, termal iletkenlikte yardım ve bağ içinde termal bozunmaya karşı koruma sağlar.
Ayrıca nikel kaplama da ısı yayılımına yardımcı olarak temeli korur; böylece en yüksek RPM hızlarına, taşlama
hızlarına ve sıcaklıklara dayanır.

NODULAR 60% Ni

SPIKY 60% Ni

STANDART 60% Ni

Standart %60 Nikel: Yüksek güçlü taşlama için idealdir.
Spiky %60 Nikel: Geliştirilmiş bağ tutunma özelliği/ısı yayılımı, tungsten karbür taşlama uygulamaları için idealdir.
Nodular %60 Nikel: Dayanıklı Ni kaplama; polimid reçine bağlarında daha iyi tutunma özelliği.
Çift Katmanlı %60 Ti/Ni: Ti, kristalin oksitlenmesini önler ve CBN kristali, Ni tabakası ve bağ arasında daha iyi ısı
yayılımı sağlar.

CBNSeries
CBN Series

LANDS Superabrasives reçine bağlantılı, metal bağlantılı, vitrifiye bağlantılı ve elektrokaplamalı ürünler için en
iyi seçenekleri sunan, dikkatle tasarlanmış bir CBN serisiyle hizmetinizdedir.

ÜRÜN

RENK

ÖZELLiKLER

ŞSEKiL

EBATLAR

BN2000

Siyah

Düşük TI

Düzensiz

40/50 - 400/500

BN2500

Siyah

Yüksek Parçalanabilirlik

Düzensiz

40/50 - 400/500

BN200V

Siyah

Dayanıklı, Keskin

Blok

40/50 - 400/500

BN3000

Siyah

Son Derece Dayanıklı

Ultra Blok

60/80 - 400/500

BN5000

Kahverengi

Makro parçalanabilirlik

Keskin

40/50 - 400/500

AN2000

Kehribar

Yarı dayanıklı

Düzensiz

40/50 - 400/500

AN3000

Koyu Kehribar

Dayanıklı

Düzensiz/Kristalize

40/50 - 400/500

AN300V

Kehribar

Dayanıklı

Kristalize

40/50 - 400/500

AN4000

Kehribar

Yüksek TI

Kristalize

40/50 - 400/500

AN5000

Kehribar

Son Derece Dayanıklı

Düzenli & Blok

40/50 - 400/500

GN5000

Koyu Kehribar

Termal Dayanıklı

Yüksek Kristalize

40/50 - 400/500

BN2600

Siyah

Parça sökülebilme

Blok/ufalanabilir

0-1/4 to 54-80

AN2600

Kehribar

Parça sökülebilme

Blok/ufalanabilir

0-1/4 to 54-80

BN3600

Siyah

Cilalama

Blok/saf

0-1/4 to 54-80

AN3600

Siyah

Cilalama

Blok/saf

0-1/4 to 54-80

COMPOUNDS
Macunlar
LANDS Superabrasives “LSDIAC” olarak bilinen kaliteli, pürüzsüz ve yüksek performanslı elmas macunlarıyla
hizmetinizdedir.
LSDIAC bileşeni, kaynaşık karbürlerden değerli taşlara kadar çeşitli materyallerin taşlama, perdahlama ve son
kat uygulamaları için ideal bileşendir. LANDS Superabrasives macunları, cilalama ve son kat sektörlerinin tüm
ihtiyaçlarına yönelik özel olarak formüle edilmiş araçlarla üretilmektedir.
LSDIAC macunlarında, LANDS Superabrasives mikron tozlarımız sürekli olarak kesim, cilalama ve son kat uygulama işlemlerini gerçekleştirecektir. Elmas tanecikleri, araç ile iş parçaları arasında yuvarlanmaya devam edecektir. Elmas taşıyıcıda asılı kalacağından, tüm yüzleri ve her kenarı kullanılacaktır. Bu sayede hem kaliteli yüzey son
kat uygulama hem de ekonomik bir işlem ömrü sağlanacaktır.
ELMAS TÜRÜ
LSDIAC macunlarında uygulamaya bağlantılı olarak iki farklı elmas türü kullanılmaktadır:
LS600F: kaynaşık karbürlerin, çelik ve diğer materyallerin işlenmesinde kullanılır (metalografik analiz).
LS600T: cam, kristal, PCD tabakaları, değerli ve yarı değerli taşların işlenmesinde kullanılır.
MEVCUT EBATLAR
Sentetik elmas mikron tozlarımız LS600F ve LS600T, Ulusal ve Uluslararası Standartlara uygun olarak mikronize
edilmiş ve elenmiştir (ANSI B74-20, FEPA 1977, ABD Standartlar Bürosu).
LSDIAC’nin birçok ebadı bulunmaktadır. Tüm macunlar, daha kolay tanınmaları için renk kodludur.
Ebat
¼
½
1
3
6
9
15
30
45
70
95
135

Renk Kodu
Beyaz
Beyaz
Fildişi
Sarı
Turuncu
Yeşil
Mavi
Kırmızı
Kahverengi
Mor
Gri
Siyah

* Talep üzerine diğer ebatlar da mevcuttur.

COMPOUNDS
Macunlar
AMBALAJ
LSDIAC, mühürlü plastik kavanozlar veya şırıngalarda satışa sunulmaktadır. Bu durum daha iyi kesin dozlar
kullanılmasını sağlar.
Aşağıdaki ebatlar mevcuttur:
Şırınga veya kavanozlar: 2 5 10 15 18 20 ve 25 gram/birim
Sadece kavanozlar: 10 25 50 100 250 ve 500 gram/birim

YOĞUNLUK
LSDIAC, üç yoğunlukta mevcuttur: hafif, orta ve ağır.
TAŞIYICILAR
Homojen, yumuşak ve iyi çalışan bir macun veya bileşen elde etmek için, elmas tozları çeşitli taşıyıcı seçeneklerinde karıştırılmaktadır. LSDIAC yağda çözünen, suda çözünen ve hem suda hem de yağda çözünen taşıyıcılarda
mevcuttur.

LSDIAC SİPARİŞİ VERMEK İÇİN ÖRNEK
LSDIAC-AM-F6, 5 gr. şırınga
A = yağda/suda çözünen taşıyıcı
M = orta elmas yoğunluğu
F = metal işleme için LS600F elmas
6 = 6 mikron ebadı (4-8 mikron)

PDC/PCDSeries
Sondaj İşlemi için PDC - Polikristalin Elmas Kütle
LANDS Superabrasives petrol, gaz, jeoloji ve kömür madenciliği sektörleri için çok çeşitli PDC kesicileriyle
hizmetinizdedir. PDC kesicilerimiz yüksek darbe gücü ve düşük aşınma için özel olarak geliştirilmiştir.
LANDS kaliteli PDC kesicileri, en sert koşullar altında, yüksek hızlarda, en zor ve tahmin edilemez formasyonlarda çalışır.
OPQ Serisi
LANDS OPQ PDC kesiciler, petrol sondajı için en gelişmiş kesicilerdir.
Bu kesiciler, elmas tabakasında en yüksek aşınma dayanımı ve tungsten karbür teçhizatlarda eşsiz
bir darbe dayanımı sağlar.
Bu kesiciler, dünya çapında petrol ve gaz üretiminde önemli kazançlar sağlar.
Mevcut ebatlar ve yiv ayrıntıları için lütfen teknik özellikler sayfamıza bakın.

PQ Serisi
LANDS PQ PDC kesiciler, fiyat ve performansın önemli unsurlar olduğu petrol ve gaz araştırma
sektörleri için tasarlanmış ekonomik kesicilerdir. PQ serisi, birçok standart petrol ve gaz uygulaması
için ideal bir çözümdür.

Mevcut ebatlar ve yiv ayrıntıları için lütfen teknik özellikler sayfamıza bakın.

GEO Serisi
LANDS CM serisi, kömür madenciliği sektörü için özel olarak geliştirilmiş kesicilerdir.
Ürün performansı ve fiyat oranı açısından son derece rekabetçidir.

Mevcut ebatlar ve yiv ayrıntıları için lütfen teknik özellikler sayfamıza bakın.

CM Serisi
LANDS

CM

series

is

a

special

cutter

developed

for

the

coal

It offers an extremely competitive edge in product performance and price ratio.

Mevcut ebatlar ve yiv ayrıntıları için lütfen teknik özellikler sayfamıza bakın.

mining

industry.

PDC/PCDSeries
PCD Polikristalin Elmas ve TSP Isıl Dengeli Polikristalin
LANDS Superabrasives,Taş sektörü için PCD kesiciler, petrol ve gaz sektörleri için TSP kesiciler ve değerli taşlar
sektörü için TSP PCD’den oluşan birçok seçenekle hizmetinizdedir. Tüm kesiciler, yüksek darbe gücü ve düşük
aşınma göz önünde bulundurularak, özel olarak geliştirilmiştir.
Taş Sektörü için PCD
Bu kesiciler, taş sektöründe, taş ocaklarındaki mermer ve graniti kesmekte kullanılan zincirli testereler için özel olarak üretilmiş ve geliştirilmiştir.

Mevcut ebatlar ve yiv ayrıntıları için lütfen teknik özellikler sayfamıza bakın.

Petrol ve Gaz için TSP PCD
LANDS Isıl Dengeli Polikristalin kesiciler, özellikle matkap uçlarında kullanılan benzersiz
kendiliğinden bilenme özelliğine sahiptir. Üstün bağ tutunma özelliği için, LANDS TSP’ler Ni kaplamalara da sahiptir.
Standart ürünler arasında küpler, üçgenler ve silindirler sayılabilir. Müşteri tarafından belirlenecek
diğer ebatlar da mevcuttur.
Mevcut ebatlar ve yiv ayrıntıları için lütfen teknik özellikler sayfamıza bakın.

Değerli taş sektörü için TSP PCD
LANDS Isıl Dengeli Polikristalin PCD, değerli taş sektörü için özel olarak üretilmiştir.
Değerli taş niteliğindeki doğal elmasların yayılması ve cilalanması için ilk seçenektir.

Mevcut ebatlar ve yiv ayrıntıları için lütfen teknik özellikler sayfamıza bakın.

PDC/PCDSeries
Sondaj İşlemi için PDC - Polikristalin Elmas Kütle

CM

GEO

PQ

OPQ

LANDS Superabrasives petrol, gaz, jeoloji ve kömür madenciliği sektörleri için çok çeşitli PDC kesicileriyle
hizmetinizdedir. PDC kesicilerimiz yüksek darbe gücü ve düşük aşınma için özel olarak geliştirilmiştir.
LANDS kaliteli PDC kesiciler, en sert koşullar altında, yüksek hızlarda, en zor ve tahmin edilemez formasyonlarda çalışır.
LANDS Teknik
Özellik

Çap

Toplam
Yükseklik

Elmas Katmanı
Kalınlığı

Yiv Elmas
Tabakası

Yiv Tungsten Karbür

LS-0808/OPQ/D2

8.00

8.10

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1008/OPQ/D2

10.00

8.10

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1308/OPQ/D2

13.44

8.10

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1313/OPQ/D2

13.44

13.20

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1613/OPQ/D2

16.00

13.20

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1908/OPQ/D2

19.05

8.10

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1913/OPQ/D2

19.05

13.20

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-0803/PQ/D2

8.00

3.53

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-0808/PQ/D2

8.00

8.10

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1008/PQ/D2

10.00

8.10

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1108/PQ/D2

11.00

8.10

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1303/PQ/D2

13.30

3.53

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1308/PQ/D2

13.44

8.10

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1313/PQ/D2

13.44

13.20

2.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-0803/GEO/D1

8.00

3.53

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-0808/GEO/D1

8.00

8.10

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1008/GEO/D1

10.00

8.10

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1108/GEO/D1

11.00

8.10

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1303/GEO/D1

13.30

3.53

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1308/GEO/D1

13.44

8.10

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1313/GEO/D1

13.44

13.20

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-0803/CM/D1

8.00

3.53

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-0808/CM/D1

8.00

8.10

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1008/CM/D1

10.00

8.10

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1108/CM/D1

11.00

8.10

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1303/CM/D1

13.30

3.53

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

LS-1308/CM/D1

13.44

8.10

1.00 +/- 0.30

0.20 +/- 0.08 x 45°

0.50 +/- 0.08 x 45°

Talep üzerine müşteri tarafından belirlenen ebatlar, kalınlıklar ve yivler mevcuttur.

PDC/PCDSeries
TSP – Isıl Dengeli Polikristalin Elmas

Üçgenler

Küpler

LANDS Superabrasives petrol ve gaz sektörleri için çok çeşitli TSP kesicileri (matkap uçları ve genişleticiler) ve
özellikle değerli taş sektöründe kullanılacak TSP’lerle hizmetinizdedir.
Tüm kesiciler, yüksek darbe gücü ve düşük aşınma göz önünde bulundurularak, özel olarak geliştirilmiştir.

LANDS TÜRÜ
LS – C10
LS – C15
LS – C20
LS – C25
LS – C30
LS – C40
LS – C50
LS – C80
LANDS TÜRÜ
LS – T4027/060
LS – T4030/060
LS – T4227/060
LS – T4230/060
LS – T4242/060
LS – T6035/060
LS – T6042/060
LS – T6243/060

EBAT (mm)
1.0 x 1.0 x 1.0
1.5 x 1.5 x 1.5
2.0 x 2.0 x 2.0
2.5 x 2.5 x 2.5
3.0 x 3.0 x 3.0
4.0 x 4.0 x 4.0
5.0 x 5.0 x 5.0
8.0 x 8.0 x 8.0
EBAT (mm) a x U x Y
060° x (4.0 x 2.7)
060° x (4.0 x 3.0)
060° x (4.2 x 2.7)
060° x (4.2 x 3.0)
060° x (4.2 x 4.2)
060° x (6.0 x 3.5)
060° x (6.0 x 4.2)
060° x (6.2 x 4.3)

Diğer açılar mevcuttur (35°, 45°, 80°, 90°)

·

Yayılma Silindirler

·

LANDS TÜRÜ
LS – CY35/180°
LS – CY55/180°
LS – CY88/180°

EBAT (mm) 0 x Y x a
3.0 x 5.0 x 180°
5.0 x 5.0 x 180°
8.0 x 8.0 x 180°

Diğer açılar mevcuttur (45°, 60°, 85°, 90°, 120°)

LANDS TÜRÜ
LS – GEM0818B
LS – GEM3060C
LS –GEM4060C

EBAT (mm) 0 x Y
1.8 x 0.8
3.0 x 6.0
4.0 x 6.0

90°’lik kubbeli silindirler mevcuttur.
Talep üzerine diğer türler mevcuttur.

Talep üzerine müşteri tarafından belirlenen ebatlar, kalınlıklar ve yivler mevcuttur.

PDC/PCDSeries
PCD Kesiciler – Polikristalin Elmas

PCD Kesiciler

LANDS Superabrasives Sondaj sektörü için çeşitli PCD kesicilerle hizmetinizdedir. Bu kesicilerin tümü, yüksek darbe gücü ve düşük aşınma göz önünde bulundurularak, işlenmesi gerekebilecek tüm taş türlerine uyacak
şekilde özel olarak üretilmiş ve geliştirilmiştir.

LANDS TÜRÜ
LS – 0403
LS – 0408
LS – 0503
LS – 0603
LS – 0803
LS – 0808
LS – 1103
LS – 1108
LS – 1303
LS – 1308
LS – 1309
LS – 1313
LS – 1608
LS – 1613
LS – 1616
LS – 1905
LS – 1908
LS – 1913
LS – 1916
LS – 2505

EBAT (mm) 0 x Y
4.00 x 3.10
4.00 x 8.10
5.00 x 8.10
6.00 x 3.20
8.00 x 3.53
8.00 x 8.10
11.00 x 3.53
11.00 x 8.10
13.30 x 3.53
13.44 x 8.10
13.30 x 9.00
13.44 x 13.20
16.05 x 8.10
16.05 x 13.20
16.05 x 16.00
19.05 x 5.00
19.05 x 8.10
19.05 x 13.20
19.05 x 16.00
25.00 x 5.50

Talep üzerine müşteri tarafından belirlenen ebatlar, kalınlıklar ve yivler mevcuttur.

QUALITY CONTROL
KK Prosedürleri
Kalite Kontrol ve Test Prosedürleri
LANDS Superabrasives, ürün serisinde tutarlı bir standardı güvence altına almak ve sürdürmek için birçok standart testleri gerçekleştirmektedir. Serinin tamamında tutarlı malzemeler üretilmesi için en iyi Kalite Kontrolünü garantilemek amacıyla,
LANDS Superabrasives en hayati önem taşıyan değişkenlerin sürekli olarak izlenmesini de kapsayan bir standart test prosedürü
geliştirmiştir. Bu test prosedürü, Kalite Kontrol Programımızın temel taşlarından biridir.
LANDS Superabrasives, aşağıdaki paragraflarda ürün serisinin Kalite Kontrol Sürdürülebilirliğinde kullanılan standart testlerden
bazılarını açıklamaktadır.

Testlerin ve Test Prosedürlerinin Tanımı
Ufalanabilirlik Testi. Dayanıklılık Endeksi:
Testin Amacı: Bu testin başlıca amacı, elmas taneciklerinin karşılaştırmalı gücünün belirlenmesidir. Bu testin esası, materyal kontrollü ezme işlemine tabi tutulduktan sonra
tanecik ebadının belirlenmesine dayalıdır.
Test Prosedürü: Öncelikle elmas elekten geçirilir ve ölçülür. Daha sonra numune bir öğütücüde,
sertleştirilmiş çelik toplar kullanılarak kontrollü ezme işlemine tabi tutulur. Bu işlemin titreşimleri,
hareketleri ve genişliği tamamen kontrollüdür. Belirli bir süreden sonra elmas toplanır ve yine
ölçülür. Ezme işleminden sonraki kalıntı boyutlarının dağılımı ile kristal gücü arasında doğrudan bir
bağıntı vardır. Genel olarak, kalıntı ne kadar iri taneli ve büyük olursa orijinal kristal o kadar güçlü, kalıntı
ne kadar ince ve küçük olursa orijinal kristal de o kadar zayıf olur.
Sonuç: Süre, ezme işlemi ve son tanecik boyutu gibi çeşitli faktörlerle ilgili bir formül kullanarak bir Dayanıklılık
Endeksi oluşturulur.

Isıl Etkiden Sonra Ufalanabilirlik Testi. Isıl Dayanıklılık Endeksi:
Testin Amacı: Elmas ürünlerinin ısıya karşı dayanıklılığının belirlenmesidir.
Test Prosedürü: Bu test de yukarıda tanımlandığı gibidir, ancak elmas önce kontrollü oksijensiz bir ortamda 1125°C’ye kadar
ısıtılır.
Isıtma, kristalin kırılmasına ya da yüzeyinin, kenarlarının ve yüzlerinin zarar görmesine neden olabilir. Güçlü kristallerin sağlayacağı
mükemmel ebatların yüzdesi daha düşük olacak, zayıf kristallerin sağlayacağı mükemmel ebatların yüzdesi ise nispeten daha
yüksek olacaktır.
Sonuç: Süre, ezme işlemi ve son tanecik boyutu gibi çeşitli faktörlerle ilgili bir formül kullanarak bir Isıl Dayanıklılık Endeksi
oluşturulur. TTI değeri ne kadar yüksek olursa, kristal de o kadar güçlüdür.

Yığın Özkütlesi:
Test Prosedürü: Yığın özkütlesi, önceden belirlenmiş bir hacmi doldurmak için gereken materyal miktarının ölçülmesiyle tespit
edilir.
(1 kg suyun tam olarak 1 Litreyi doldurmasına benzer şekilde.)
Sonuç: Yığın özkütlesi ortalama şekil, kristallerin pürüzsüzlüğü ve belirli ağırlıkları arasında bir ilişki sağlar.

QUALITY CONTROL
KK Prosedürleri

Ebat Analizi. Eleme Endeksi:
Testin Amacı: Elmas taneciklerinin ebadının belirlenmesidir.
Test Prosedürü: Tüm Mesh tozlar, en son ASTM / FEPA standart eleme prosedürlerine uygun olarak, elektrikli biçimlendirilmiş
elekler kullanılarak elenir (ANSI B74.16, FEPA ve ISO 6106).
Hem “Mesh” hem de “Mikron” ebatlar, eleme tekniklerinde tutarlı ve zorunlu prosedürler uygulanarak elde edilir.
Sonuç: Tutarlı şekilde elenmiş, eşit dağılıma sahip ürünler.

Renk Endeksi:
Testin Amacı: Elmas numunelerinin renk tutarlılığını sağlamak amacıyla, elmas taneciklerinin
renginin belirlenmesidir.
Test Prosedürü: Hafif bir difraktometre, tüm elmas numunelerinin tam rengini belirler.
Sonuç: LANDS, renk aralığı standartlarına uyarak, tüm ürünler için renk tutarlılığını garanti
altına alır. Numuneler tolerans aralıkları dışındaysa partiler reddedilir.

Morfolojik Dağılım:
Testin Amacı: Elmas taneciklerinin şeklinin belirlenmesidir.
Test Prosedürü: Elmas kristalleri titreşen tablalar üzerine konarak, materyalin benzer şekillere sahip çeşitli
kümeler halinde ayrılması sağlanır. Her şekle, numunenin genel tanecik şeklini gösteren belli bir endeks değeri
verilir.
Sonuç: Her kristal sınıfının, eşit ve tutarlı bir ürün garanti edilecek şekilde elendiği çeşitli ürün sınıfları.

Morfolojik Dağılım:
Testin Amacı: Çeşitli görsel özelliklerin belirlenmesidir.
Test Prosedürü: Elmas, farklı aydınlatmalarla (ışık yoğunluklarıyla) bir stereo mikroskop altında kontrol edilir. Şekil, yapı, renk
ve kalıntı derecesi incelenir.

LANDS talep üzerine tozlardaki taneciklerin dağılımını, ölçüm medyanlarını ve Kümülatif Dağılımlarını gösteren histogramlar yayınlar. Yukarıdaki testlere ek olarak, LANDS Superabrasives Darbe Dayanımı, Yorgunluk Dayanımı ve
Kristal saflığı gibi diğer elmas özellikleri hakkında çeşitli tescilli testler gerçekleştirmektedir.

QUALITY CONTROL
Üretim Akışı
Kalite Kontrol – Üretim Süreci
* Gelen kaynak materyal, orijinalinden parti/birime göre kaydedilerek takip edilebilir ve benzersiz bir numara verilir.
* Elmasın nihai amacına ve hedef noktasına bağlantılı olarak, partiler çeşitli işlem aşamalarına yönlendirilir. Her lot
belirgin olarak işaretlenebilir ve işlem boyunca izlenebilir.
* Hangi LANDS Superabrasives ürün sınıfının gerektiğine bağlantılı olarak elmasların elenmesi, ayrılması,
sınıflandırılması ve (belirli uygulamalar için) öğütülmesi, yuvarlanması ve ezilmesi için çeşitli yöntemler ve teknolojiler kullanılır.
* Bazı LANDS Superabrasives Ürün türleri daha fazla işlemden geçirilebilir ve/veya kullanıcıların nihai gereksinimlerine bağlantılı olarak nikel, bakır veya diğer kaplamalarla kaplanabilir.
* Mikron toz üretimi: ebatları sıkı bir şekilde kontrol edilen mikronlar elde etmek için çeşitli yöntem ve teknolojiler
kullanılır. Kaynak materyal yukarıdaki adım ve prosedürlere göre işlem görür. Daha fazla işlem görmeye hazır
standart materyaller elde etmek için temizleme ve kimyasal işlemler için uygun teknikler kullanılır. LANDS Superabrasives, sedimantasyondan santrifüj teknolojisine kadar birçok farklı mikronize etme teknolojisi kullanır. İşlemlerin
hiçbir aşamasında mikronların kirlenmemesini sağlamak için sıkı prosedürler izlenir. Mikronize etme ve kurutma
süreçleri tamamlandıktan sonra, mikronize etme işlemi sonrasında en uygun işlem uygulanır (elektrokaplamada
kullanım için işlem, Ni kaplama vs).
* Elmas taneciklerinin ebadını kontrol etmek için birçok teknik kullanılır. İlave test örnekleri arasında Lazer difraksiyonu, Elektrik Algılama Bölgesi ve Görüntü Analizi sayılabilir.
* Yöntemler ve prosedürler arasında ANSI B74.16, FEPA ve ISO 6106’ya uygun olarak, elektrikli biçimlendirilmiş
elekler kullanılarak eleme prosedürleri sayılabilir. Yığın özkütlesi standartları B74.4-77’ye uygundur. Taneciklerin
manyetik içeriği, manyetik çözümleyici kullanılarak belirlenir. Mikronların sınıflandırılmasında uygunluk sağlamak
için ANSI B74.19. Micron Size Std. IDA, FEPA 1997 ve ANSI B74.20 uygulanır.

ABD

LANDS Superabrasives, Co.
1156 Avenue of the Americas, 4th floor
New York, NY 10036, USA
Tel: 212.354.4060 Faks: 212.354.4622
E-posta: info@landssuperabrasives.com
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Lange Herentalsestraat 62-70
2018 Anvers, Belçika
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