Nejnovější technologie
Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA.
Pilový pás z dvojkovu vyráběný pomocí svařování elektronovým paprskem
Špičky zubů pilového pásu musí být pevné a nosný materiál
houževnatý. Tyto protikladné podmínky byly splněny výrobou
pilového pásu Amada za použití speciálního svařování
elektronovým paprskem. Pilový pás, který je tvořen dvěma typy
materiálu, tzn. nejvyšším stupněm rychlořezné oceli na zuby a
speciální houževnatou pružinovou ocelí na nosné části, představuje
provedení, které nelze srovnávat s běžnými tvrzenými pilovými
pásy... to znamená vysokou rychlost, dokonalou přesnost a
dlouhou životnost. Pilové pásy v tomto provedení si poradí s
množstvím různých materiálů, které jinak lze velice špatně řezat.
Jsou odolné proti ohnutí a kroucení, umožňují značné snížení
finančních nákladů spojených s řezáním.
Vysoká kvalita a nízká provozní hlučnost dosažená unikátním variabilním designem rozteče zubů
Proměnlivá rozteč zubů firmy Amada (nerovnoměrná rozteč) je originálním
designem, přičemž se mění zubové mezery, výška a úhel čela každého
řezného zubu a také se mění nastavený profil. To značně snižuje vnitřní
vibrace a chvění pilového pásu. Obzvláště během řezání konstrukční oceli a
trubkového materiálu je vykazována o 10 až 30 dB nižší hlučnost než u
pilových pásů s běžnou roztečí zubů.
Jelikož je hodnota zářezu efektivně rozptýlena mezi zuby, je zajištěno hladké
řezání o vysoké účinnosti.

Ohlasy zákazníků jsou postupovány k vyřízení přímo do základen výzkumu a vývoje či výrobních závodů
Firma Amada, která vyrábí a nabízí pásové pily, pilové pásy a řezné
kapaliny v odpovídající špičkové kvalitě, se věnuje dalšímu vývoji
integrální řezné technologie, aby nabízené výrobky poskytovaly co
největší koordinační efekt během práce. Výzkum a testování probíhá ve
dne i v noci při směnném provozu a nejsou přípustné žádné kompromisy.
Současně se shromažďuje jedinečné know-how. Přímý dialog mezi
uživateli po celém světě a servisním personálem firmy Amada a
komunikace v základnách AMTP, nacházejících se na několika místech
světa, mají rovněž velký význam pro vývoj dokonalejších výrobků. Názory
a požadavky uživatelů jsou okamžitě předávány příslušným oddělením
vývoje a výroby ke zpracování a přinášejí ovoce ve formě nových
pilových pásů.

Výrobky jsou testovány za přísných podmínek, které nejsou v jiných výrobních závodech dodržovány
Příkladem je zkouška svařeného úseku ohybem. Zatímco
norma používaná jinými výrobci ocelových pilových pásů
ukládá pouze 75 mm radius, Amada používá mnohem
přísnější normu, a to 25 mm na základě svých vlastních
předpisů. Vysoká kvalita pilových pásů Amada je
podporována takovými aspekty, jaké obvykle nejsou
zjevné.
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Názvy jednotlivých sekcí pilového pásu

Materiál břitu
Nebývá vždy pravdou, že čím tvrdší je ostří, tím větší bude mít životnost a výkonnost. V případě řezání, kdy
dochází k velkým vibracím a otřesům, je houževnatější materiál pro ostří výhodnější, protože opotřebení
nastane dříve než opotřebení třením.

Originální matrixová rychlořezná ocel
Amada vyrobená na základě M42
kobaltové rychlořezné oceli. Tato ocel s
dosti zvýšenou pevností podává lepší
výkon při řezání za podmínek značných
vibrací a otřesů.

M42 rychlořezná kobaltová ocel poskytuje
mnohem vyšší odolnost proti opotřebení.
Je upravována pomocí jedinečné
technologie firmy Amada a představuje
nejlepší možný výkon ve své třídě. Tato
ocel je všestranně vhodná k řezání běžné
oceli až po materiály obtižně řezatelné.

Originální rychlořezná ocel nejvyššího
stupně, vyvinutá společně s předním
výrobcem oceli. Tato ocel má tvrdost
Hv1000, což je největší tvrdost, jaká kdy
byla zaznamenána u ingotu rychlořezné
oceli. Je vhodná k řezání obtížně
řezatelných materiálů.

Tvary zubů

Standardní tvar zubu používaný pro širokou škálu výrobků. Vhodný pro
řezání materiálu všeobecného rozsahu od konstrukční oceli po obtížně
řezatelné materiály.

Odolnost proti vylomení zubů byla zvýšena, aniž by to šlo na úkor
čistoty řezání. Odolnosti bylo dosaženo kombinací dvou odlišných
tvarů zubů, z nichž každý má jiné vlastnosti Optimální pro řezání
konstrukční oceli až po rozmanité předměty vyrobené z měkké oceli (s
malým obsahem uhlíku).
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"Protector" (ochrana) nacházející se na hřbetu špičky zubu potlačuje
nadměrný zářez. Tento tvar zubu nabízí nejvyšší možnou ochranu proti
vylomení zubu a je optimální k řezání tvářeného profilu a běžné
konstrukční oceli.

Tento speciální zubový profil s rozdílnou výškou špiček zubů potlačuje tření při
řezání a snižuje řezný odpor. Optimální použití především pro kvalitní tvrzené
materiály jako je například nerezová ocel.

Tvaru zubu s posunutým výřezem je dosaženo kombinací rozdílů
ve výšce hrotů zubů a šířce jejich nastavení. Třísky po řezání
jsou menší. Jelikož všechny hroty zubů pracují efektivně, řezný
odpor je snížen a stálý, proto lze zpracovávat i obtížně řezatelné
materiály. Vhodné použití pro materiály o středním a větším
průměru od nástrojové oceli po nerezovou ocel.

Základní informace o pilových pásech
Rozteč
Hroty zubů jsou rozmístěny v
pravidelných intervalech. Pravidelná
rozteč zubů je vyjádřena jako "ooP (oo =
počet zubů na palec)". Příklad zobrazený
vlevo udává 4P a interval rozteče zubů je
v tomto případě 25,4 ÷ 4P = 6,35 mm.

Rozteč je dána počtem
hrotů zubů na jeden palec
(25,4 mm).

Četné odlišné rozteče jsou kombinovány
v rozmezí jednoho palce. Variabilní rozteč
zubů je vyjádřena dvěma čísly jako "2/3P"
v příkladu zobrazeném vlevo. To
znamená, že maximální interval hrotu
zubu je roven 2P a hedbí tvarové skupině
zubu (minimální jednotka opakování) a že
minimální zubový interval je roven 3P.
Použití této rozteče pomáhá potlačit
vibrace a je vhodné pro řezání různého
materiálu ve všeobecném rozsahu.

Všeobecně lze zvolit
menší rozteč je-li řezná
délka kratší a větší rozteč jeli řezná délka větší.

Nastavení - rozvod zubů pilového pásu
Nastavení profilu tvořeného vždy jedním "přímým
zubem, zubem vyhnutým doleva a zubem vyhnutým
doprava". Používá se především pro pilové pásy s
pravidelnou roztečí zubů.
Styl tvořený jedním "přímým zubem a četnými zuby
vyhnutými doprava a doleva". Jedná se o množství
různých druhů jako jsou skupiny sestávající z pěti zubů,
7 zubů a 11 zubů, což umožňuje volbu podle velikosti
rozteče a rozměru pilového pásu. Toto je nejtypičtější
styl firmy Amada, který je vhodný pro variabilní rozteče
zubů jako SGLB.
Jedná se o profil, kde nastavení zubů probíhá ve formě
různě velkých výstupků. Toto nastavení se používá u
pilových pásů určených k řezání obtížně dělitelných
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materiálů jako například u pilového pásu, kde je použit
tvar zubů s posunutým výřezem.
Nastavením stylu sestávajícího z četných "přímých zubů,
zubů vyhnutých doprava a zubů vyhnutých doleva".
Kromě toho v tomto stylu jsou zuby před nebo po
každém přímém zubu uspořádány tak, že nejsou
orientovány stejným směrem bez rozdílu. Výhodou je
zvýšení ohebnosti při řezném odporu a snížení hladiny
hlučnosti.
* Výše uvedená zobrazení ukazují základní styly nastavení. Pro specifické
výrobky jsou k dispozici i jiné styly.
* WS ("wide set" - široké nastavení) - typ širokého nastavení je k dispozici v
případě svírání, které lze pozorovat například během řezání válcovaných
nosníků tvaru H velkých rozměrů.

Jak snížit finanční náklady spojené s řezáním?
Pomocí jednoho pilového pásu lze nařezat více materiálu při vyšších rychlosti a přesnosti. Jak toho
dosáhnout?
Je velice důležité si dobře uvědomit vlastnosti
materiálu, který má být řezán a zvolit pilový pás s
optimálním materiálem břitu, vhodný tvar zubů, rozteč
a styl.
Firma Amada připravila "Příručku pro volbu pilového pásu" a "Příručku pro volbu rozteče", aby každý uživatel
byl schopen správně vybrat vhodný pilový pás pro konkrétní potřeby v daném případě. V případě, že budete
potřebovat jakokoliv vysvětlení či radu, neváhejte kdykoliv kontaktovat naše obchodní oddělení.
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Návod na volbu ozubení pilového pásu
Tabulka na volbu ozubení pilového pásu podle řezaného materiálu

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

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

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

Plný materiál o obdelníkovém
průřezu
(svislý typ)

Sloupek
(vodorovný typ, svislý pokles)

Sloupek
(diagonální typ, svislý pokles)

Sloupek
(závěsný typ, výkyvný pokles)

Nosník tvaru H
(diagonální typ, svislý pokles)

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

Plný materiál kulatého průřezu
Rovné tyče ve svazku
ve svazku
(vodorovný typ, svislý pokles)
(závěsný typ, výkyvný pokles)
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Kulatá trubka
(vodorovný typ, svislý pokles)

Tenkostěnné kulaté trubky ve
svazku
(diagonální typ, svislý pokles)

Sestava pilových pásů
Přehled
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CTB (Pilový pás s hroty s karbidu pro pásové pily)

Vlastnosti

-

Pilový pás s hroty z tvrdého kovu pro všeobecné použití, hroty z tvrdého kovu a specifikovaná zubová
řada.

-

Extrémně vysoká přesnost díky jedinečnému vybroušení přední plochy zubového sklonu firmy Amada,
zadní plochy a obou bočních ploch hrotu zubu.

-

Pilový pás byl navržen výhradně pro velice tvrdý materiál, který lze těžko řezat pomocí běžného
pilového pásu z rychlořezné oceli.

- Tvrdost použitelného materiálu k řezání je HRc40 (Hv400) nebo více.
* Protože je hrot zubu pásu CTB zakončen extra ostřím, doporučuje se řezná rychlost pásové pily
maximálně 40 m/min.
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Produktová řada

U CTB je na hrotu zubu použit tvrdý kov. Při instalaci a vyjímání pilového pásu postupujte obzvláště
opatrně, aby nedošlo k vylomení zubů.

Možnosti použití
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BCTB (Pilový pás s hroty s karbidu)
Vlastnosti

-

"BCTB", vyvinutý na základě nejmodernějších technologií firmy Amada, je pilový pás s hroty z
tvrdokovu typu s rybinovým spojením, který se řadí mezi nejlepší v řadě Amada.

"BCTB" je k dispozici v takovém rozsahu, že je dosti široký pro zvládnutí všech druhů materiálu od
- neželezných kovů až po extrémně tvrdé materiály, které lze jinak obtížně řezat, například rychlořezná
ocel a to s takovou povrchovou přesností, kterou nelze u běžných typů pilových pásů očekávat.
"BCTB typ 1" je vhodný pro měkkou ocel.
"BCTB typ 2" je vhodný pro neželezný kov jako je například hliník nebo měď.
"BCTB typ 3" s povlakem TiN má zlepšené všeobecné vlastnosti z hlediska účelovosti, hodí se pro
různé materiály v rozsahu od měkké oceli až po slitiny titanu nebo niklové slitiny.
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SIGMA (HSS pilový pás z dvojkovu pro pásové pily)

Vlastnosti

-

Díky použití tvaru zubu s posunutým výřezem v kombinaci s různou úrovní (široký & úzký) hrotů zubů
jsou třísky jemnější a řezný odpor je značně snížen.

-

Kromě toho použití velice příznivého řezného úhlu zajišťuje rovnoměrné řezání dokonce i když
požadované řezné množství je velice malé.

-

Pilový pás je vhodný pro materiál o středním nebo větším průměru, obtížně řezatelný materiál od
nástrojové oceli až po nerezovou ocel, jejichž řezný odpor by dosáhl limitu běžných pilových pásů.

- Použití M42 kobaltové rychlořezné oceli, která má větší odolnost proti opotřebení.
-

Pilový pás SIGMA se těší dobrým výsledkům z hlediska řezného výkonu a dlouhodobé příznivé
reputaci na evropských trzích.
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Produktová řada

Možnosti použití
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AURORA (HSS pilový pás z dvojkovu pro pásové pily)

Vlastnosti

-

Povlak TiN o tvrdosti Hv 2300 aplikovaný u pilového pásu "SIGMA" značně zvyšuje odolnost proti
opotřebení.

- Větší síla přilnavosti a kvalita povlaku, které jiní výrobci zatím nedosáhli.
Díky synergickému efektu tvaru zubu posunutého výřezu (snížený řezný odpor) a kladnému úhlu
- sklonu (zlepšená schopnost řezání) je dosaženo vysoké rychlosti a dlouhé životnosti tohoto pilového
pásu špičkové kvality z dvojkovu, který je vhodný pro obtížně řezatelné materiály.
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Produktová řada

Možnosti použití
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MAGNUM HL (HSS pilový pás z dvojkovu pro pásové pily)

Vlastnosti

-

Vyšší odolnost proti opotřebení než jaká je pozorována u běžných pilových pásů z M42. Vyšší
odolnosti je dosaženo použitím M71 na materiál břitu.

- Použití tvaru zubu s posunutým výřezem, čímž se stávají třísky z pily jemnější a řezný odpor je snížen.
- Tvar hrotu zubu s velice ostrým úhlem sklonu zajišťuje zdokonalený řezný výkon.
-

Díky synegickému efektu je životnost pásové pily prodloužena při řezání nástrojové oceli, nerezové
oceli, super teplotně odolné slitiny středního nebo většího průměru, u kterých je velký řezný odpor.
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Produktová řada

Možnosti použití
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SUPER HL (HSS pilový pás z dvojkovu pro pásové pily)

Vlastnosti

- Použití M42 kobaltové rychlořezné oceli, která má větší odolnost proti opotřebení.
- Díky použití tvaru zubu s posunutým výřezem jsou třísky jemnější a řezný odpor je značně snížen.
-

3 různé úhly zubů jsou nastaveny tak, aby byly v souladu s funkcemi vysoko postaveného zubu, nízko
postaveného zubu a přímého zubu, čímž je dosaženo veškeré možné kapacity M42.

-

Pilový pás je vhodný pro materiál o středním nebo větším průměru, obtížně řezatelný materiál od
nástrojové oceli až po nerezovou ocel, jejichž řezný odpor by dosáhl limitu běžných pilových pásů.

-

Jestliže je průměr větší, i měkká ocel se stává obtížně řezatelným materiálem. Pro materiál o větších
rozměrech se vřele doporučuje použití pilového pásu SUPER HL.
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Produktová řada

Možnosti použití
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SUPER HLG (HSS pilový pás z dvojkovu pro pásové pily)

Vlastnosti

- Použití M42 kobaltové rychlořezné oceli, která poskytuje vysokou odolnost proti opotřebení.
- Skvělá kvalita a vysoká tvrdost povrchu je dosažena jedinečným přesným zpracováním firmy Amada.
- Potlačeno je tření během řezání, přičemž toto tření je minimalizováno tvarem zubů HI-LO.
-

Široké použití pro běžnou ocel až po nástrojovou ocel, zvláště vynikající výkon je dosažen při řezání
nástrojové oceli.
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Produktová řada

Možnosti použití
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SGLB (HSS pilový pás z dvojkovu pro pásové pily)

Vlastnosti

- Použití M42 rychlořezné kobaltové oceli poskytuje ještě větší odolnost.
Jedná se o nejvíce používaný pilový pás, který byl vyvinut na základě

- unikátní technologie tepelného zpracování firmy Amada při nejlepším

kapacitním využití samotného materiálu.
Lze jej použít na různé druhy materiálu, od běžné oceli až po obtížně
- řezatelné materiály, obzvláště vhodný je na pevný materiál.
"SGLB" má nejširší výrobní řadu ze všech pilových pásů Amada, lze jimi
- řezat všechny druhy materiálu.

Většina ocelí může být řezána pomocí "SGLB" při vysoké
efektivitě.
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Produktová řada

Možnosti použití
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EB II (HSS pilový pás z dvojkovu pro pásové pily)

Vlastnosti

Použití hybridního tvaru zubů vyvinutého
kombinací zubu A a zubu B, z nichž každý
- má své charakteristické vlastnosti na
základě tvaru zubů pro pevný materiál.
Úspěchu bylo dosaženo zvýšením
odolnosti vůči vylamování, bez ztráty
- řezného výkonu při řezání plného
materiálu.
Univerzální pilový pás je vysoce výkonný
- při řezání rozmanitého materiálu od
konstrukční oceli až po měkkou ocel.
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Produktová řada

Možnosti použití
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PROTECTOR M42 (HSS pilový pás z dvojkovu pro pásové pily)

Vlastnosti

"PROTECTOR" přidaný na zadní plochu hrotu zubu

- potlačuje nadměrné zařezávání a chrání proti

neustálému vylamování.
Jelikoľ jsou hroty zubů silnějąí, snáąejí dobře nárazy
- způsobené během přeruąovaného řezání. Současně je
zajiątěna vysoká řezná výkonnost.
Není nutné přeruąovat řezání zásluhou speciálního
- provedení typu "PROTECTOR".
"PROTECTOR" je inovační pilový pás, který byl úspěąně
vyvinut s důrazem kladeným na ochranu proti
- vylamování a odątěpování zubů během řezání materiálu,
jako je například konstrukční ocel, která značně vibruje.
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Produktová řada

Moľnosti pouľití
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DUOS M42 (HSS pilový pás z dvojkovu pro pásové pily)

Vlastnosti

-

Ze speciálního rozvodu a různých výšek zubů vyplývá lepší rozdělení řezné síly a zub "B" tak chrání zub
"A". Nebezpečí přetížení pásu se tím snižuje na minimum.
Řezný výkon je vyšší díky pozitivnímu úhlu ostří.
Poprvé u jemného ozubení se zlepšenou geometrií zubů předchází ucpání pilinové komory pilinami.
Pilinová komora s větším objemem může piliny lépe zachycovat.
Není již nutné zajíždění nového pilového pásu.
"DUOS M42" byl vyvinut speciálně pro použití na lehkých dílenských strojích, protože v této oblasti se
řeže střídavě mnoho různých druhů a rozměrů materiálu a nebezpečí vylomení zubu je tak velmi
vysoké.
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Produktová řada

Možnosti použití
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GLB CONTOUR (HSS pilový pás z dvojkovu pro tvarové pily)

Vlastnosti

- Pilový pás z dvojkovu pro tvarové pily byl vyroben prakticky poprvé na světě.
Schopnost uspokojit tři požadavky pro tvarové řezání různého ocelového materiálu: nezlomí se, neohne
se a je stále ostrý.
Originální rychlořezná ocel z karbidu wolframu firmy Amada se používá pro zuby a speciální pevná
pružinová ocel se používá pro nosný materiál. Kombinací těchto dvou druhů oceli je umožněno efektivní
- řezání všech druhů obtížně řezatelných materiálů, které by nikdy nebylo možné řezat pomocí jiného,
běžného pilového pásu. Kromě toho pilový pás snáší velké zatížení z hlediska zlomení nebo ohnutí a
udržuje si vynikající ostrost. V neposlední řadě je zaručena překvapivě dlouhá životnost.
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Produktová řada

Volba šířky pilového pásu

Volba rozteče pilového pásu
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Bezpečnostní opatření pro řezání
Nastavení drátěného kartáče
Drátěný kartáč slouží k očištění třísek, nacházejících se zejména u šikmé části
pilového pásu. Kartáč chrání proti ucpávání zubových mezer a podřezávání,
takže vlastně zajišťuje hladké řezání. Drátěný kartáč je nutno nastavit do správné
polohy tak, aby byl neustále ve styku s bodem dle obrázku uvedeného vpravo.
Současně nastavte tok řezné kapaliny tak, aby omývala třísky přilepené na
drátěném kartáči.
Poněvadž funkce opotřebeného drátěného kartáče není efektivní, vyměňujte
opotřebený kartáč za nový vždy dříve, než se opotřebí.

Proveďte nastavení tak, aby se konečky drátěného kartáče dotýkaly
spodní části zubů pilového pásu.
V případě použití pilového pásu s variabilní roztečí zubů proveďte
nastavení tak, aby se konečky drátěného kartáče dotýkaly spodní
části zubů s menší roztečí.

Třísky nejsou správně odstraněny.

Drátěný kartáč je předčasně opotřeben.

Nastavení polohy vodítka pilového pásu
Vodítko pilového pásu fixuje dráhu pásu pily a vyvíjí řezný tlak. U
téměř každé horizontální pásové pily plní vodítko pilového pásu
rovněž funkci přetočení pásu do vertikální polohy.
Nachází-li se vodítko pilového pásu příliš daleko od řezaného
materiálu, může docházet ke křivým řezům či deformacím, což
snadno skončí přetržením. Z toho důvodu je žádoucí, aby vodítko
bylo posunuto co možná nejblíže k řezanému materiálu a rovněž
je nutné nastavit polohu vodítka pilového pásu v závislosti na
šířce a tvaru materiálu.
Proveďte nastavení tak, aby se vodítko pilového pásu vždy
nacházelo ve správné poloze. Správným nastavením vodítka
docílíte dlouhé životnosti pásu.
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Výběr řezné kapaliny a kontrola jejího použití
Řezná kapalina slouží k chlazení a mazání řezaného profilu a pro
odstraňování třísek z řezání. Z hlediska bezpečnosti a ceny je
nejčastěji používána vodou ředitelná řezná kapalina. Avšak je
nutno si uvědomit, že může docházet k problémům jako je
koroze, kažení a pěnění. Z toho důvodu je důležité správně
vybrat řeznou kapalinu, která je vhodná pro materiál, který má být
řezán a také dle provozních vlastností stroje. Je nutno pečlivě
nastavit vstřikované množství kapaliny v souladu s místem, jako
je úsek vodítka pilového pásu, pracovní plochu a drátěný kartáč.
Firma Amada nabízí kompletní škálu vodou ředitelných řezných
kapalin a také řezné kapaliny, které se vodou neředí a hodí se
pro různé použití. Řezné kapaliny laskavě objednávejte spolu s
pilovými pásy. Dodržujte pokyny pro zacházení s řeznou
kapalinou a veškeré bezpečnostní předpisy. Především u vodou
ředitelných řezných kapalin věnujte zvláštní pozornost kvalitě
vody a ředícímu poměru.
Zaběhnutí řezání
Nový pilový pás je zapotřebí nejprve
"zaběhnout".
Stejně jako u řízení auta, záběh pilového pásu
má proběhnout při malém zatížení před
započetím standardního řezání.
Potíže jako vibrace, vylamování zubů,
nežádoucí opotřebení mají tendenci se
objevovat a pokud hroty zubů nebudou
dostatečně vyrovnány během prvního řezání,
bude do značné míry ovliněna životnost
pilového pásu a také jeho výkon.
Proveďte správné počáteční řezání podle níže
uvedených "Pokynů pro záběh"
Práce se zaběhnutým
pilovým pásem
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Práce s nezaběhnutým
pilovým pásem

Postup pro záběh pilového pásu

1. Proveďte záběh, jestliže je rychlost
pilového pásu za standardních podmínek
řezání minimálně 30 m/min.

2. Přesvědčte se, zda počáteční záběhová
rychlost pilového pásu je 30 m/min. Čas
řezání vypočtěte v tomto případě podle grafu
uvedeného níže.

Zhodnoťte standardní podmínky řezání podle
"Pokynů pro nastavení podmínek řezání",
uvedených na zvláštním listě.

Nastavte tak požadovanou řeznou rychlost.
Udržujte řezný tlak na pevné hodnotě dle
nastavení odpovídajícího standardním řezným
podmínkám.

3. Postupně zvyšujte rychlost pilového pásu
a řeznou rychlost, dokud není dosaženo
standardních podmínek.

Počet řezů při záběhu řezání = "záběhová
oblast" / plocha průřezu materiálu, který má být
řezán. Postupně zvyšujte úroveň a zároveň a
zároveň berte v úvahu počet uvedených řezů.

4. Záběh řezání je dokončen, jakmile je
dosaženo "záběhové oblasti", která je
stanovena pásem a materiálem.

"Záběhová oblast" se mění v závislosti na typu
pilového pásu a materiálu, který má být řezán. Viz
katalogové listy jednotilivých pilových pásů.

* Poznámka: Pokyny pro záběh pásu zde popsané slouží pouze jako informativní. Je nutné zvolit podmínky, které nevyvolávají drnčení
ani vibrace během počáteční fáze řezání.

Záběhové podmínky pro první řezy (rychlost pilového pásu = 30 m/min)
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