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Yeni CM – Patentli Tansiyon Yayı
SANAT ESERİ TANSİYON YAYI

Tansiyon yayı ince metal levhadan oluşup ve şeklinden dolayı çağanozun çıkıntısında ipliğe baskı yaparak (veya “KL” çağanoz
durumunda göbek) dikiş sırasında masura ipliğine baskı uygulamaktadır. Bu ayar ayar vidası ile olur.
Tansiyon için önemli olan tansiyon yayıyla masura ipliğinin arasındaki temas noktasıdır. İşlem sırasında temas noktası tansiyon
yayını oluşturan metalın kenarında bulunmaktadır.
Birinci dezavantaj: dikiş sırasında tansiyon titresimlere maruz kallacaktır ve ipliğin düzensizliğine direkt bağlı olduğundan ipliği
elle çekere takıyormuş gibi bir his vermektedir. Bu etki kaba ve düşük kaliteli ipliklerde daha fazla hisedilir. Ayrıca masura
ipliğinde az tansiyon gereken dikişlerde ve dikiş kapmalarında bozukluklar oluşturması nedeniyle rahatsız edicidir. İkinci bir
engel: masura ipliği değişince tansiyon yayı tarafından oluşan baskı değişecektir.
Bu nedenle, her masura ipliğinin değişiminde tansiyonun ayarlanması gerekmektedr.

Bir başka dezanvantaj ise kullanıcı tarafından masura ipliği bitmeden çıkartılırken ipliğin tansyon yayından çekerek
kıvırılmasıdır..

Iplik tansiyonundaki istikrar, düzenlilik ve dikiş genel kalitesi için çok önemli olduğundan kullanılan masura ve iplik kalitesi
sonuncu doğrudan etkiler.
Aşağıda yüksek kaliteli mekik ve kötü kaliteli mekik (CM mekiği değil) arasındaki karşılaştırma gösterilmiştir.

1. Kötü kaliteli mekik ve standart tansiyon yayı kullanım ile
ipliğin titresimi.

2. Yüksek kaliteli mekik (CM veya eşit) ve standart tansiyon yayı
kullanım ile ipliğin titresimi.
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DAHA SABİT TANSİYON VE MASURA İPLİK TÜRÜNE DAHA AZ HASSASLIK İÇİN YENİ CM-PATENTLİ
TANSİYON YAYI

CM devrim yaratan patentli tansiyon yayını icat ederek dikişte eknomik yaklaşımla beraber masura ipliğine daha çok sabit baskı
uygulanmasını (çok daha az titreşim) sağlayarak ipliği düzensizliğine çözüm getirmektedir. İpliği elle çekerek ipliğin üzerindeki
tansiyonun çok “düzgün” olduğu hissedilir. İkinci avantaj ise masura ipliğini değiştirdikten sonra hiç veya çok az tansiyon farkı
oluşturmasdır.
Bu nedenle, masura iplik türünün değişiminde ayar yapılmasını gerektirmez. Bir başka avantaj ise kullanıcı tarafından iplik
bitmeden masurayı çıkartırken ipliği geriye doğru çekerek artık iplikte kıvırm oluşmamasıdır.
Bu özellikler, genellikle masura ipliğinin çeşidini değiştirmek için kullanılan olduğu uygulamalarda nakış ve kapitone
alanlarında ve ev tipi dikiş makineleri ve el sanatları laboratuvarlarında özellikle popülerdir.

TANSİYON YAY DEVRİMİ!!!!

Böylece dışarı doğru gerilme yayı ekstremite bükülmesiyle daha stabil bir gerilim elde edilmektedir. Basınç noktası germe yayı
kenarı olmayıp teğet olduğu nokta ilave edilerek bükülmüştür.
Bunun yanı sıra, mevcut olan mekik ve masura tamamen bu patentli tansiyon yayı başka bir müdahale yapılmasına gerek
kalmadan, tüm mevcut dikiş makinelerine uygulanabilir.
CM müşterileri için hiçbir ek ücret ödemeden yenilikçi patentli gerilim yayı ile mekiklerdeki standart gerilim yayını
değiştirmektedir !!!

Aşağıda yüksek kaliteli mekikte standart tansiyon yayı ve CM patentli yayın arasındaki karşılaştırma yer almaktadır.

3. Standart yaylı yüksek kaliteli mekiğin (CM veya eşit)masura
iplik titreşimi.

4. Patentli tansiyon yaylı CM mekiğinin masura iplik titresimi

Patent no. MI2014A001430, vs. …
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