
 

 

 

 
 

 
CNC İŞLEME MERKEZİ BAKIM İŞLEMLERİ 

 
» Makine terazisinin kontrolü ve teraziye alınması. Terazi ayarı yapılırsa önceki-sonraki 

durumun raporlanması. 

» Makine Z ekseni dengeleme ağırlığı zincir ayarı yağlanmasının yapılması (opsiyonel) 

» Makine X ve Z eksenlerinin diklik kontrol ve ayarları. Ölçüm Değerleri 

» Makine X ve Y eksenlerinin diklik kontrol ve ayarları. Ölçüm Değerleri 

» Makine Y ve Z eksenlerinin diklik kontrol ve ayarları. Ölçüm Değerleri 

» X ve Z ekseni paralellik kontrolü ve ölçüm değerleri. 

» X,Y ve Z ekseni kamalarının sıkılığı 

» b palet paralellik ayarı 

» X,Y, Z ve b ekseni Backlash değerleri 

» X,Y ve Z ekseni vidalı mil göbeği boşluk ve sıkılık kontrolü 

» X,Y ve Z ekseni vidalı mil yataklama rulmanlarının salgı ve gerginlik ayarları 

» X,Y ve Z ekseni sıyırıcılarının deformasyon kontrolü ve gerekirse parçalarının değişimi 

» Fener mili vibrasyon ve salgı kontrolü. Salgının ölçüm sonuçları. 

» Fener mili kayış deformasyon kontrolü ve gerginlik ayarı (opsiyonel) 

» Fener mili servo motor ve bağlantı kontrolü (vida ve soketlerin sıkılık durumu) 

» Tezgah iç aydınlatma lambası kontrolü veya degişimi 

» X,Y ve Z ekseni yağlama dağıtıcısı ve yağlama hortumları sağlamlık, çekvalflerinin kontrolü 

» Sürücü fan ve klima fan temizlikleri  

» Otomatik takım değiştirme (ATC)  dişli yağı değişimi 

» Otomatik takım değiştirme (ATC) ayarlarının kontrolü 

» Spindel oryantasyon kontrolü  (opsiyonel) 

» Otomatik takım değiştirme (ATC) ünitesinin valf kontrolü 

» Otomatik takım değiştirme (ATC) sensörlerinin kontrol ve ayarları (opsiyonel) 

» Spindle çekme kuvveti ölçümü 

» Magazin zincir temizligi ve gres yagı ile yaglanması (opsiyonel) 

» Hidrolik ünite yağ kontrolu gerekirse değişimi 

» İçten su verme filtre kontrolü 

» Cover makaslarının kontrolü. Hasarlı/problemli yer var ise tespit ve raporlanması 

(Toyoda/Mazak) 

 



 

 

 

 
 

 

» Tezgah hidrolik, hava ve soğutma yağı hortumlarında kaçak kontrolü var ise raporlanması 

» X-Y-Z eksen "hard limit" switch kontrolü 

» Spindle , Palet clamp-unclamp sensörleri işlev kontrolleri (opsiyonel) 

» X/Y/Z eksen, AC sürücülerin pil ölçümleri. Voltaj değerlerinin raporlanması. Gerekli ise 

değişikliği/raporlanması 

» Spindle motorunun sogutucu fan temizliği 

» Elektrik pano genel kablaj kontrolü. Hasarlı yer varsa raporlanması 

» Spindle soğutucu klima pompasının yağ basıncı ve soğutma kontrolü (opsiyonel) 

» Otomatik yağlama pompa temizliği ve kontrolü 

» Spindle balans kontrolü 

» Rotary joint sızdırmazlık kontrolü 

»Talaş konveyörü filtre temizliği (varsa) 

» Operatör ara bakımlarının aktarılması 

» Ballbar ve lazer ölçümlerinin yapılması (ekstra talep olup ilave ücrete tabidir) 

» 3 eksen lazer ölçümlerinin yapılması (ekstra talep olup ilave ücrete tabidir) 

» Tezgahın tüm eksenlerinin geometri kontrolü ve tespiti (ekstra talep olup ilave ücrete 

tabidir) 


