GHID DE DEPANARE

TĂIERE ȘI ȘLEFUIRE

SOLUȚII

Acesta este un ghid pentru rezolvarea problemelor care apar cel mai des în
utilizarea discurilor de tăiere și a discurilor de polizare.

DURATĂ DE VIAȚĂ REDUSĂ

TĂIERE

Acest ghid vă ajută să identificați problemele, să stabiliți cauzele și să găsiți
soluții.
Înainte de punerea în funcțiune, citiți cu atenție instrucțiunile cu privire la lucrul
în siguranță, care sunt incluse în ambalaj și informațiile tipărite pe eticheta
produsului.

Tăiere fără mișcare
Citiți instrucțiunile

Vibrații

Purtați ochelari de protecție

Purtați protecție auditivă

Cauză

Soluție

Forță excesivă

Tăiați aplicând o forță mai mică
Folosiți discul de tăiat doar atât cât
este necesar (mm)

Tăiere prea adâncă
Purtați mănuși

Purtați mască de protecție

A fost depășit termenul de
valabilitate
Depozitarea necorespunzătoare
RPM prea mic, scădere prea
mare a RPM
Produsul este prea moale
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Înlocuiți discul
Asigurați depozitarea
corespunzătoare
Tăiați la viteze de rotație mai mari
(max. 80 m/s), utilizați un aparat mai
puternic, nu utilizați forța
Utilizați un produs mai dur

FLANȘĂ SMULSĂ

Cauză
Forță excesivă
Forta de apasare excesiva
Piesa de prelucrat nu este fixată
corespunzător
Produsul este blocat în piesa de
prelucrat
Flanșele de fixare (sus, jos) au
diametre diferite
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TĂIERE

MUCHII DETERIORATE

TĂIERE

Soluție
Utilizați un disc mai gros
Utiliati un produs ranforsat 2x2
(mai gros), taiati la unghi de 90°
Fixați corespunzător piesa de
prelucrat
Miscati discul în timpul tăierii
Utilizați flanșe care au același
diametru

Cauză
Vibrații – piesa de prelucrat nu
este fixată corespunzător
Vibrații – tăiere departe de zona
de fixare
Șlefuirea cu ajutorul discului de
tăiere
Sarcină laterală excesivă

Soluție
Fixați corespunzător produsul sau
piesa de prelucrat
Tăiați aproape de zona de fixare
Utilizați discuri abrazive pentru
șlefuire
Tăiați în unghi de 90°

MUCHIA UNELTEI DE
TĂIERE ESTE ARSĂ

TĂIERE

Cauză

Soluție

Produsul este prea dur
Prea puțină mișcare sau prea
multă presiune în timpul tăierii

Utilizați un produs mai moale
Asigurați mai multă mișcare,
reduceți presiunea
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SPARGEREA PRODUSULUI

TĂIERE

Cauză

Soluție

Presiune laterală excesivă
Discul de tăiere este utilizat
pentru șlefuire
Piesa de prelucrat nu este
fixată corespunzător
Produsul este blocat în piesa de
prelucrat

Tăiați în unghi de 90°
Utilizați un produs pentru tăiere
și șlefuire 2×2
Fixați corespunzător piesa de
prelucrat
Utilizați mai multă mișcare în
timpul tăierii

ARSURĂ

TĂIERE

TĂIERE NEREGULATĂ
Cauză

3B
3A

Produsul este prea subțire
pentru scopul utilizării
Presiunea este prea ridicată
Piesă de prelucrat fixată
necorespunzător

TĂIERE
Soluție

Utilizați un produs mai gros
Utilizați o presiune mai scăzută
Tăiați mai aproape de zona de
fixare

PRODUSUL NU TAIE
Cauză

Soluție

Produsul este prea dur sau prea
gros
Prea multă presiune și tăiere
fără mișcare
Viteza în rotații/min neadecvată

Utilizați un produs mai moale
sau mai subțire
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Tăiați cu mișcare
Utilizați un aparat corespunzător

Cauză

Soluție

Așchii albastre, produsul este
prea dur sau prea gros

Utilizați un produs mai moale
sau mai subțire

UZURĂ NEREGULATĂ

ȘLEFUIRE

Cauză

Soluție

Fixare incorectă
Dezechilibru
Flanșele de fixare (sus, jos) au
diametre diferite

Verificați flanșele
Înlocuiți discul
Utilizați flanșe care au același
diametru
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UZURĂ NEREGULATĂ
A MUCHIEI

ȘLEFUIRE

Cauză

Soluție

Forță excesivă
Unghi necorespunzător – prea
jos

Șlefuiți aplicând o forță mai mică
Asigurați un unghi de înclinare
adecvat, de ex. 25–35°

CRĂPĂTURI

ȘLEFUIRE

Cauză

Soluție

Produsul este prea dur

Utilizați un produs mai moale
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DURATĂ DE VIAȚĂ REDUSĂ

ȘLEFUIRE

Cauză

Soluție

Discul este prea moale
Presiunea este prea ridicată
Scădere prea mare a RPM

Utilizați un produs mai dur
Reduceți presiunea
Utilizați un aparat mai puternic

ADERENȚA PIESEI
DE PRELUCRAT

ȘLEFUIRE

DISCUL NU POLIZEAZĂ

ȘLEFUIRE

Cauză

Soluție

Produsul este prea dur
Presiunea este prea mică
Aparatul este prea slab

Utilizați un produs mai moale
Creșteți presiunea
Utilizați un aparat mai puternic

PRODUSUL RICOȘEAZĂ

Cauză
Cauză

Soluție

Discul nu este ales
corespunzator pentru aplicatia
executata

Utilizați un tip diferit de produs –
calitate specială (aluminiu)
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Flanșa de fixare este murdară
sau uzată
Rulmenți uzați
Produs fixat excentric

Soluție
Curățați sau înlocuiți flanșa
Înlocuiți rulmenții sau aparatul
Fixați corespunzător produsul

SPARGEREA MUCHIEI

DISC
LAMELAR

UZURĂ EXCESIVĂ
A MUCHIEI

DISC
LAMELAR

Rezultat

Soluție

Rezultat

Ruperea materialului abraziv
șlefuire ineficientă

Reduceți presiunea sau utilizați
un disc cu durabilitate mai mare

Uzură neregulată a muchiei, Reduceți unghiul de șlefuire sau
șlefuire ineficientă
utilizați un disc convex
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Soluție

ARSURĂ

DISC
LAMELAR

UTILIZARE CORECTĂ

DISC
LAMELAR

Rezultat

Soluție

Rezultat

Șlefuire ineficientă

Reduceți presiunea sau utilizați o
granulație mai mare

Uzură uniformă a discului, fără arsură, șlefuire optimă, durată de
viață maximă a discului
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