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WELKE ZAAG?
De dikte van het zaagblad wordt bepaald door de diameter van de aandrijfwielen. Hoe dikker
de zaag hoe steviger, maar een dikkere zaag heeft tevens een grotere diameter van wielen
nodig. De maximum dikte wordt dus bepaald door de constructie van de machine.
De hoogte van de zaag wordt begrensd door de dikte van de wielen, maar begrenst op zijn
beurt de kleinst mogelijke diameter bij het rondzagen.
Deze hoogte wordt gemeten van de top van de tand tot de rug van het zaagblad.
Volgende figuur geeft voor rondzagen de kleinst mogelijke diameter voor de hoogte van het
zaagblad. (met een blad van 50 mm hoogte kan dus minimaal een bocht met radius 710 mm
gezaagd worden).

De keuze van de tanden dient te worden afgestemd op de dikte van het werkstuk.
Volgende tabel geeft een richtlijn voor zagen met een uniforme tand en zagen met een
variabele vertanding.

LUISTEREN NAAR SPANEN:
De kleur en de vorm van de spaan geven een zeer goede indicatie over het zaagproces.
Een goede operator kan de zaagsnelheid en –voeding instellen en optimaliseren door een
eenvoudig onderzoek van de gevormde spanen.
Door de hitte van de wrijving wordt de zaag bot, zeker wanneer dik, zwaar massief materiaal
gezaagd wordt.
ALGEMEEN: VERMINDER DE ZAAGSNELHEID VOOR GROTERE WERKSTUKKEN.
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A. Heel dunnen verpulverde spanen: de voeding mag verhoogd worden.
B. Dikke, zware of blauwgekleurde spanen tonen aan dat het zaagblad overladen is.
C. Los gekrulde spanen, een bewijs voor ideale zaagcondities.

WERKSTUKKEN KLEMMEN:
Heel belangrijk voor de goede prestaties van een zaag is de correcte manier van inklemmen
van het werkstuk.
Graag ook even aandacht voor de verschillen tussen een conventionele zaagmachine en een 2kolomszaagmachine.

MEERDERE WERKSTUKKEN GELIJKTIJDIG INKLEMMEN:

METEN = WETEN!!!

Handrefractometer:
Concentratie additief
koelvloeistof

Zaagspanningsmeter:
Tachometer:
zeer belangrijk voor
snelheid van de zaag.
rechte snede en levensduur.

