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BRZESZCZOTY DO PIü MASZYNOWYCH

SANDVIK

Uwagi dotyczˆce ci«cia maszynowego
przy uýyciu bimetalicznych brzeszczot—w
typ Sandflex.
¥ Napr«ýenie brzeszczotu powinno by• wi«ksze niý w
brzeszczotach z HSS.
¥ Nowy brzeszczot musi pracowa• kilka minut na
zredukowanym posuwie.
¥ Ustaw posuw na takim poziomie, aby wi—ry mia¸y prawid¸owy
kolor i kszta¸t.
¥ Uýywaj zalecanego ch¸odziwa
¥ Upewnij si«, ýe obrabiany detal jest prawid¸owo umocowany.

¥ Wybierz, szerszy i grubszy brzeszczot dla stali trudno
obrabialnych.
¥ Nigdy nie uýywaj brzeszczot—w do ci«cia niedoci«tego detalu.
¥ Unikaj ci«cia ostrych kraw«dzi.
¥ Nigdy nie uruchamiaj pi¸y w momencie, gdy z«by stykajˆ si« z
detalem.
¥ Utrzymuj maszyn« w dobrym stanie technicznym.

Napr«ýenie pi¸y
Prawid¸owe napi«cie pi¸y jest jednym z czynnik—w decydujˆcym
o prostoliniowoæci ci«cia i trwa¸oæci brzeszczotu. Przy zbyt
niskim napr«ýeniu brzeszczot ulegnie wygi«ciu co spowoduje
szybkie zuýycie brzeszczotu i krzywoliniowe ci«cie.
Zbyt wysokie napr«ýenie moýe by• przyczynˆ p«kni«cia
brzeszczotu, bˆd• ramy utrzymujˆcej narz«dzie.
Jedynˆ metodˆ na dobranie prawid¸owego napr«ýenia pi¸y jest
uýycie przyrzˆdu pomiarowego (zob. str A17). Na skali
przyrzˆdu podany jest rekomendowana wielkoæ• naciˆgu dla
wszystkich rodzaj—w narz«dzi.

1. Umocuj brzeszczot w maszynie, tak aby narz«dzie nie by¸o
napr«ýone.
2. Upewnij si«, ýe brzeszczot nie jest wygi«tyr.
3. Umocuj przyrzˆd pomiarowy bliýej cz«æci z«bnej.
4. Naciˆgnij brzeszczot tak, aby osiˆgnˆ• zalecany zakres
W przypadku braku przyrzˆdu korzystaj z zasad podawanych
przez producenta maszyny.
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Wielkoæ• posuwu
Obj«toæ• wyrzucanych wi—r—w przez tnˆcy brzeszczot jest
uzaleýniona od kilku czynnik—w wær—d kt—rych najwaýniejszymi
sˆ posuw i iloæ• ci«• na minut«. Naleýy uwaýnie dobiera•
parametry ci«cia tak, aby nie spowodowa• przyspieszonego
zuýycia brzeszczotu, a jednoczeænie zachowa• dobrˆ
powierzchni« ci«cia i rozsˆdny czas operacji. Sugerujemy, aby
stara• si« uýywa• jak najwi«kszego posuwu starajˆc si«
jednoczeænie minimalizowa• iloæ• ci«• na minut«.
Przy doborze parametr—w ci«cia naleýy zwraca• uwag« na
poszczeg—lne elementy. Zbyt duýy posuw moýe by• przyczynˆ
wy¸amania z«b—w, nie prostoliniowego ci«cia czy nawet
p«kni«cia brzeszczotu. Z drugiej strony zbyt ma¸y posuw
powoduje ýe brzeszczot zaczyna ælizga• si« po powierzchni
detalu nie wykonujˆc efektywnej pracy, prowadzi to do
przegrzania brzeszczotu i szybkiego zuýycia.
Kontrola narz«dzia, detalu i wi—r—w moýe pokaza• czy
parametry pracy sˆ dobrze dobrane. Nast«pujˆce wskaz—wki
mogˆ by• pomocne w takiej kontroli:
¥ duýe wibracje maszyny mogˆ by• spowodowane zbyt duýym
posuwem
¥ przypalone wi—ry wskazujˆ na za duýy posuw
¥ p«kanie z«b—w moýe by• wynikiem za duýego posuwu
¥ zbyt drobne wi—ry wskazujˆ ýe posuw jest zbyt ma¸y, z«by pi¸y
w takim przypadku wykazujˆ zmian« koloru spowodowanˆ
przez przegrzanie brzeszczotu
¥ przy prawid¸owym posuwie wi—r b«dzie r—wny i "¸adnie"
uformowany

¥ nowy brzeszczot zawsze powinien pracowa• przez kilka minut
na zmniejszonym posuwie, tak aby brzeszczot m—g¸ "dotrze•
si«", ta operacja pozwala zwi«kszy• ýywotnoæ• narz«dzia
nawet do 100%.

Iloæ• ci«• na minut«
Prawid¸owa iloæ• ci«• na minut« zaleýy przede wszystkim od
rodzaju ci«tego materia¸u. Dla zapewnienia d¸ugiej ýywotnoæci
brzeszczotu iloæ• ci«• powinna wynosi• kilkanaæcie na minut«
przy optymalnym posuwie. Generalnˆ zasadˆ jest im twardszy
materia¸ tym mniej ci«• na min i tym wi«kszy posuw. Poniýej
znajdˆ PaÄstwo tabel« pozwalajˆcˆ dobra• odpowiedniˆ
pr«dkoæ• ci«cia.

Materia¸y i uz«bienie
Standardowe brzeszczoty SANDVIK'a posiadajˆ 4, 6, 10 lub 14
z«b—w na cal dla brzeszczot—w d¸uýszych niý 23" produkowana
jest r—wnieý podzia¸ka 2 i 3 z/cal. Przy operacji ci«cia
maszynowego niezmiernie waýnym jest aby dobra•
odpowiedniˆ podzia¸k«, podstawowˆ zasadˆ jest tutaj iý zawsze
co najmniej trzy z«by powinny by• w materiale. Wyb—r
odpowiedniej podzia¸ki uzaleýniony jest g¸—wnie od wielkoæci
ci«tego detalu. Praca z drobnymi detalami wymaga wi«kszej
iloæci z«b—w. Natomiast praca w takim materiale jak aluminium
moýe zakleszcza• przestrzeÄ mi«dzy z«bnˆ co powoduje
zwolnienie ci«cia i szybsze zuýycie pi¸y, w takim wypadku
naleýy zwi«kszy• iloæ• z«b—w.
Tablica poniýej umoýliwia dob—r podzia¸ki odpowiedniej do
ci«tego detalu.

Tabela przeliczania podzia¸ki
Iloæ• z«b—w na cal

2

3

4

5

6

8

10

14

Iloæ• z«b—w na cm

0,8

1,2

1,5

2

2,5

3

4

6

Wybierz iloæ• z«b—w w zaleýnoæci od wielkoæci i rodzaju ci«tego detalu.
Iloæ• z«b—w na cal i na cm.
Materia¸
Gruboæ• æcianki, mm*

3802 High Speed
3809 Sandflex
10 mm

Pr«dkoæ•
ci«cia*

3812 Sandflex
Positive 10

10-40 mm

40-80 mm

> 80 mm

20-40 mm

40-80 mm

> 80 mm

m/mn

üatwa do ci«cia mi«kka stal
üatwa stal konstrukcyjna
Stal narz«dziowa
nie stopowa
stopowa
Stal stopowa

14
14

6
6

10-6 4-2,5
10-6 4-2,5

6-4 2,5-1,5
6-4 2,5-1,5

4-2 1,5-0,8
4-2 1,5-0,8

6
6

2,5
2,5

6-4 2,5-1,5 4-2 1,5-0,8 25-35
6-4 2,5-1,5 4-3 1,5-1,2 25-35

14
14
14

6
6
6

10-6 4-2,5
10-6 4-2,5
10-6 4-2,5

6-4 2,5-1,5
6-4 2,5-1,5
6-4 2,5-1,5

4-3 1,5-1,2
4-3 1,5-1,2
4-3 1,5-1,2

6
6
6

2,5
2,5
2,5

6-4 2,5-1,5 4-3 1,5-1,2 20-30
6-4 2,5-1,5 4-3 1,5-1,2 20-30
6-4 2,5-1,5 4-3 1,5-1,2 20-30

Stal szybkotnˆca

14

6

10-6 4-2,5

6-4 2,5-1,5

4-3 1,5-1,2

6

2,5

6-4 2,5-1,5 4-3 1,5-1,2 15-25

Stal nierdzewna

14

6

10-6 4-2,5

6-4 2,5-1,5

4-3 1,5-1,2

6

2,5

6-4 2,5-1,5 4-3 1,5-1,2 10-25

Stopy specjalne
(Ni, Ti)
ûeliwo
Mied• i brˆz
Aluminium

14
14
14
14-10

6
6
6
4-6

10-6
10-6
10-6
10-6

6-4
6-4
6-4
6-4

4-3
4-3
4-3
4-3

6
6
6
6

2,5
2,5
2,5
2,5

6-4
6-4
6-4
6-4

4-2,5
4-2,5
4-2,5
4-2,5

2,5-1,5
2,5-1,5
2,5-1,5
2,5-1,5

1,5-1,2
1,5-1,2
1,5-1,2
1,5-1,2

* Minimalna pr«dkoæ• ci«cia w m/min = "iloæ• ci«•/min" * 2 * "d¸ug. ci«cia w metrach"
** Dla rur, gruboæ• æcianki x 2
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2,5-1,5
2,5-1,5
2,5-1,5
2,5-1,5

4-3
4-2
4-3
4-3

1,5-1,2
1,5-0,8
1,5-1,2
1,5-1,2

10-20
30-40
40-60
40-60

