
РЯЗАНЕ И ШЛИФОВАНЕ

РЕШЕНИЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ
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Рязане без движение

Вибрации

По-долу е дадено ръководство за решаване на проблемите, които 
възникват най-често при използване на дискове за рязане и шлифоване.

Това ръководство ще Ви помогне да идентифицирате проблемите, да 
определите причините и да намерите решения.

Преди работа прочетете внимателно инструкциите за безопасна работа, 
които са приложени в опаковката, и информацията, отпечатана върху 
етикета на диска.

КРАТЪК СРОК НА  
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЯЗАНЕ

Причина Решение

Прекомерна сила Режете с прилагане на малка сила

Прекалено дълбоко рязане Използвайте режещия диск само до 
необходимата дълбочина

Гаранционният срок е изтекъл Сменете диска

Неправилно съхранение Погрижете се за правилното съхранение

Прекалено ниски обороти; 
прекалено голямо спадане на 
оборотите

Режете при по-високи обороти (макс. 80 
m/s), използвайте по-мощна машина, не 
прилагайте сила

Прекалено мек диск Използвайте по-твърд диск

Прочетете инструкциите

Използвайте предпазни средства 
за очите

Използвайте средства за 
предпазване на слуха

Носете ръкавици

Носете респиратор
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СКЪСАН ФЛАНЕЦ РЯЗАНЕ

Причина Решение

Прекомерна сила Използвайте по-дебел диск

Способност за странично 
натоварване

Използвайте допълнително усилен 
диск 2×2, режете под ъгъл 90°

Обработваният детайл не е 
захванат правилно

Захванете правилно обработвания 
детайл

Дискът е заседнал в обработвания 
детайл Използвайте движение при рязане

Различен диаметър на 
захващащите фланци (горен, долен)

Използвайте фланци с еднакъв 
диаметър

ПОВРЕДЕНИ 
РЪБОВЕ

Причина Решение

Вибрации – обработваният детайл 
не е захванат правилно

Захванете правилно диска или 
обработвания детайл

Вибрации – рязане на голямо 
разстояние от зоната на захващане

Режете близо до зоната на 
захващане

Шлифоване с диск за рязане Използвайте шлифовъчен диск за 
шлифоване

Прекомерно странично 
натоварване Режете под ъгъл 90°

РЯЗАНЕ
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ПРЕГОРЯЛ РЪБ 
НА РЕЖЕЩИЯ 
ИНСТРУМЕНТ

РЯЗАНЕ

Причина Решение

Дискът е прекалено твърд Използвайте по-мек диск

Прекалено малко движение или 
прекалено голям натиск при рязане

Осигурете повече движение, намале-
те натиска

СЧУПВАНЕ НА 
ДИСКА

Причина Решение

Прекомерен страничен натиск Режете под ъгъл 90°

Използван за шлифоване режещ 
диск

Използвайте диск за рязане и шли-
фоване 2×2

Обработваният детайл не е 
захванат правилно

Захванете правилно обработвания 
детайл

Дискът е заседнал в обработвания 
детайл

Използвайте повече движение при 
рязане

РЯЗАНЕ



weilerabrasives.com

Причина Решение

Дискът е прекалено твърд или 
прекалено дебел

Използвайте по-мек или по-тънък 
диск

Прекомерен натиск и рязане без 
движение Режете с движение

Неподходящи обороти Използвайте подходяща машина

РЯЗАНЕПРЕГАРЯНЕ НЕРАВНОМЕРНО 
РЯЗАНЕ

ДИСКЪТ НЕ РЕЖЕ

Причина Решение

Дискът е прекалено тънък за 
приложението Използвайте по-дебел диск

Прекалено голям натиск Приложете по-малък натиск

Неправилно захванат обработван 
детайл

Режете по-близо до зоната на 
захващане

Причина Решение

Сини стружки, дискът е прекалено 
твърд или прекалено дебел

Използвайте по-мек или по-тънък 
диск

РЯЗАНЕ

3B

3A
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НЕРАВНОМЕРНО  
ИЗНОСВАНЕ

Причина Решение

Неправилно захващане Проверете фланците

Наличие на дебаланс Сменете диска

Различен диаметър на 
захващащите фланци (горен, долен)

Използвайте фланци с еднакъв 
диаметър

ШЛИФОВАНЕ

Причина Решение

Прекомерна сила Шлифовайте с по-малка сила

Неподходящ ъгъл – прекалено 
малък

Осигурете подходящ ъгъл на накло-
на, т.е. 25–35°

НЕРАВНОМЕРНО  
ИЗНОСВАНЕ НА 
РЪБА

ШЛИФОВАНЕ
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Причина Решение

Дискът е прекалено твърд Използвайте по-мек диск

ПУКНАТИНИ КРАТЪК СРОК НА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Причина Решение

Прекалено мек диск Използвайте по-твърд диск

Прекалено голям натиск Намалете натиска

Прекалено голямо спадане на 
оборотите Използвайте по-мощна машина

ШЛИФОВАНЕ ШЛИФОВАНЕ
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ЗАЛЕПВАНЕ НА 
ДЕТАЙЛА

Причина Решение

Неподходяща конструкция на диска Използвайте друг тип диск – специ-
ално качество (алуминий)

ДИСКЪТ НЕ 
ШЛИФОВА

ДИСКЪТ ОТСКАЧА

Причина Решение

Дискът е прекалено твърд Използвайте по-мек диск

Прекалено малък натиск Увеличете натиска

Машината е с прекалено малка 
мощност Използвайте по-мощна машина

Причина Решение

Захващащият фланец е замърсен 
или е износен Почистете или сменете фланеца

Износени лагери Сменете лагерите или машината

Ексцентрично захванат диск Захванете правилно диска

ШЛИФОВАНЕ ШЛИФОВАНЕ
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СЧУПВАНЕ 
НА РЪБА

Резултат Решение

Изхвърляне на абразивна тъкан по 
ръба, неефективно шлифоване

Намалете натиска или използвайте 
диск с по-голяма издръжливост

ЛАМЕЛЕН 
ДИСК

ЛАМЕЛЕН 
ДИСК

ПРЕКОМЕРНО  
ИЗНОСВАНЕ 
НА РЪБА

Резултат Решение

Неравномерно износване на 
диска, неефективно шлифоване

Намалете ъгъла на шлифоване или 
използвайте конусен диск
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ПРЕГАРЯНЕ

Резултат Решение

Неефективно шлифоване Намалете натиска или използвайте 
по-едрозърнест диск

ПРАВИЛНА 
УПОТРЕБА

Резултат

Равномерно износване на диска, без прегаряне, оптимално шлифоване, 
максимален срок на експлоатация на диска

ЛАМЕЛЕН 
ДИСК

ЛАМЕЛЕН 
ДИСК
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