Tabulka ozubení
Tabulka na volbu ozubení pilového pásu podle řezaného materiálu
mm

Maximálni řezná délka

Zoll

Materiál určený k řezání

6/10 Z
&
6/8 Z

Proﬁly tvářené ve válcích
Konstrukčni ocel. Svazky trubek

4/6 Z

Svazky materiálu o malém
průměru

3/4 Z

2/3 Z

1.5/2 Z

Amada´s série pilových pásu

Pluý
materiál

AMADA je jeden z prukopníku v oboru pásových pil,
pilových pásu a chladících emulzí. Z tohoto duvodu je
AMADA již více než pul století zcela nezávislá v tomto
oboru na ostatních výrobcích.

Nástrojová ocel, předem
tvrzená ocel
Zápustková ocel zpracovaná za
tepla, uerezová ocel

Super teplotně odelná
slítina

1.1/1.5 Z

0.75/1Z

Poznámka 1: pro optimální řezání se doporučuje zvolit takové rozteče, aby 20 až 30 zubů odpovídalo řezné délce.
Poznámka 2: pro řezání deformovaného materiálu nebo materiálu, kde se náhle mění řezná délka, je žádoucí,
aby alespoň 2 zuby byly při řezání neustále ve styku s materiálem.
Poznámka 3: výše uvedená tabulka, zpracovaná na základě „SGLB“, by měla být používána jako návod. Speciﬁcká
použitelnost se poněkud mění v závislosti na vlastnostech pilového pásu. Například 3/4P typu
„PROTECTOR M42“ je schopen řezat materiál v rozsahu včetně 4/6P ve výše uvedené tabulce.

Maximální řezná délka (L max.) se mění také v závislosti
na typu pásové pily.

Plný materiál o kulatém průřezu
(vodorovný typ, svislý pokles)

Sloupek
(vodorovn˝ typ, svisl˝ pokles)

Plný materiál o obdélníkovém průřezu
(vodorovný typ, svislý pokles)

Sloupek
(diagonální typ, svisl˝ pokles)

Plný materiál o obdélníkovém průřezu
(svislý typ)

Sloupek
(závesný typ, výkyvný pokles)

AMADA byla založena v roce 1946. V roce 1955 byla vyvinuta první
pásová pila pro tvarové vyřezáváni a od tohoto okamžiku konstantě
produce rostla.
Jako první průkopník oblasti výrobců pilových strojů AMADA neustále
vyvíjela současně – pásové pily, pilové pásy a chladící emulze s vysokou výkonností obrábění.
Obrábění materiálů je neustále rozmantitější, také nároky na pásy jako
např. vyšší rychlost a lepší kvalita řezání, jsou pořád náročnější.
AMADA bude proto také v budoucnosti nabízet produkty optimálně
vyvinuté pro naše zákazníky a neustále zdokonalovat dodávané technologie řezání ze získaných znalostí posbíraných za desetiletí.

Kulatá trubka
(vodorovn˝ typ,
svisl˝ pokles)

AMADA – bimetalové pilové pásy kombinují
plynulý chod a pfiesné fiezaní HSS ozubení
se stabilitou, flexibilitou a dlouhou
životností žákladního materiálu.

Lmax.= t x 2 x n
t=Wandstärke
n=Anzahl horizontal gebündelter
Materialien

Tenkostenné kulaté trubky ve
svazku
(diagonální typ, svisl˝ pokles)

Zmûna ve formû dodáni a technickém provedení

AMADA AUSTRIA GmbH
ist zertifiziert nach

Amada Austria GmbH
Nosník tvaru H
(diagonální typ, svisl˝ pokles)

Plný materiál obdelníkového prurezu
ve svazku
(vodorovný typ, svislý pokles)

Plný materiál kulatého prurezu ve
svazku
(závesný typ, výkyvný pokles)

Rovné tyce ve svazku
(vodorovný typ, svislý pokles)

Wassergasse 1
2630 Ternitz, Austria
Phone 0043 26 30 - 35 170
Fax 0043 26 30 - 35 165
http://www.amada.at
gedruckt in Österreich
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Tabulka pro výběr pilového pásu

Zvolte nejvhodnûjší pilový pás,
podle rozmûru profilu a jakosti fiezaného materiálu

- AMADA - výrobní program pilových pásů a koncept vývoje
Nově vyvinuté řady pilových pásů

Proﬁly tvářené
ve válcích

Karbid
+ TiN

Pilové pásy s hroty
z tvrdèho kovu

Konstrukční
ocel

St-37, St-52, StE 380
Tenkostěnný, C-proﬁl
materiál

Svazkový materiál
o malém průměru

Měkká ocel
Neželezné kovy

1.2510, 1.0301, 1.7012, 1.7218, 1.6955

Silnostěnný
materiál

malý

středni

velký

Nástrojová ocel
Předem tvrzená ocel

Zápustková ocel zprac.
za tepla / Nerezová ocel

Super teplotně
odolná slitina

1.2341, 1.2735, 1.2303, 1.2379

1.2344, 1.4301 1.4564

Inconel, LT-31

malý

středni

velký

malý

středni

velký

malý

středni

velký

Pro všeobecné použití
Palubni deska

Karbid

H-profil

U-profil

Typ pilového pásu

Karbid

5
Pro obtižně řezatelné materiály

Pro univerzální řezání,
včetně tepelně zpracovaných ocelí

Karbid

*1: Tvrdost hrotu zubu představuje průmĕrnou hodnotu Amada. Je upravena podle typu a velikosti.
*2: Minimálním požadavkem pro řezání je, aby hrot zubu byl tvrdší než materiál, který má být řezán. Pro zajištĕní eko
nomického řezání by však hrot zubu měl být dvakrát nebo vícekrát tvrdší než materiál, který má být řezán.
*3: Neželeznými kovy se míní hlavně hliník, hliníková slitina, měď a měděná slitina. Tyto kovy mohou být rovnocenné
s materiály, které lze obtižně řezat nebo v některých případech s ještě tvrdšími materiály. Před použitím speciální
slitiny se laskavě předem poraďte s ﬁrmou Amada.

Materiál břitu

Pro vyšší řeznou rychlost, větší přesnost

Karbid + TIN

Karbid

Včetně neželezných kovů
patent příhlášen

Karbid

Pro univerzální použití

(Pro otižně řezatelné materiály)

Vhodný pro řezání materiálu, jehož tvrdost je HRc40 (Hv400) nebo více
Lepší odolnost proti opotřebení - TIN povlak

Vlastnosti

S tvrdým kovem, který se používá na hroty
zubů, je tento pilový pás určen pro extra
tvrdé materiály, které nelze řezat pomoci
pilového pásu z dvojkovu HSS.

M42 + TIN

Vysoce kvalitní pilový pás s dlouhou životnosti
s povlakem TiN přidávaným k «SIGMA», lze
jej použit ke zpracování obtižně řezatelných
materiálů.

patentováno

Nový materiál pro vysoce kvalitni břit a tvar zubu
s posunutým výřezem. Použivá se pro obtížně
řezatelné nateriály od nástrojové oceli po super
teplotně odolné slitiny.

Zlepšená odolnost proti opotřebení
patentováno

Nástrojová ocel

AMADA M71 HSS
Diferencovaná výška zubu, menší tření a
nadprůmerný řezací výkon u nástrojové
oceli.

Zápustková ocel
patentováno

Tvar zubu s posunutým výřezem, snižující řezný
odpor. Pro obtížně řezatelné materiály od nástrojové oceli až po super teplotně odolné slitiny.

Materiály nerezové a materiály s vnitřním pnutím

Použití rozšiřeno zčasti na měkkou ocel
patentováno

Všeobecné použití pro materiál
o malých a středních průměerech

Použitím vysoké řezné rychlosti je ve
všech technologiích Amada dosaženo
nejvyššího stupně přesnosti pilového
pásu s hroty zubu z tvrdého kovu.
Lze zvolit čtyři typy podle materiálu, který
má hýt řezán. Je také možné zvolit rozteč
zubů a brusný styl hrotu zubu v závislosti na pracovnich rozměrech a dalších
faktorech.

Karbid

patentováno

Vysoký řezný výkon,
speciálně u nástrojových ocelí

Odolnost
proti opotřebeni
Odolnost proti
vylarnováni

patent příhlášen

S vyloučením neželezného kovu
patent příhlášen

HSS pilový pás z dvojkovu

Tvrdost hrotu zubu
[Hv]

Tvar zubu s posunutým výřezem, snižující
řezný odpor. Pro materiály o střednim nebo
většim průměru, kde je velký řezný odpor.

patentováno

M42 HSS

HSS pilový pás z dvojkovu

S velkými rozdily mezi zubovými body,
velice přesné pracovni nastaveni potlačuje
třeni při řezáni. Všeobecné použití pro
běžnou ocel až po nástrojovou ocel.
Použivá se pro široký rozsah typů oceli
a rozměrů, od běžné oceli až po obtížně
řezatelné materiály.

(Pro běžnou ocel)
Posílená ochrana proti stržení a štípání zubů pilový pás vhodný výhradně pro konstrukčni ocel
Zlepšení odolnosti proti vylamování zubů

DUOS

Při řezání nosniku tvaru H válcově tvářeného se u
větších rozměrů může objevit svírací symptom.
Pro předcházeni tomuto jevu je k diepozici typ WS
«Protector M42» (široký rozvod zubů).

Nově vyvinutý pilový pás vhodný výhradně
pro konstrukční ocel s ochrannými opatřeními
proti vylamování zubů.

patentováno

patentováno

základní M42
Matrix HDD

patent příhlášen

M42 HSS

Pro široké použití od konstrukční oceli
po plné materiály se zesílenou ochranou
proti vylamování zubů.
Řezání širokého spektra rozměrů bez nutnosti výměny pásu, díky kombinaci moderního speciálního rozvodu zubů a periodicky
se opakujících různých výšek zubů.

Univerzální ozubení bez nutnosti pilového pásu pouze pro slabší materiály
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