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U MOET ZAGEN ???
Hier al enkele praktische hints:

sales@machinemarkt.info

Mogelijk kunnen wij U helpen!

PROBLEEM:
Zaagtanden breken af

Zaag breekt of las breekt

Zaag wordt te snel bot

Scheef zagen

Braam op de rug van de zaag of
groeven op de zijkant.

Zaag vibreert in de zaagsnede

Zaag overladen met spanen
Zaagsnede te ruw

Onvoldoende capaciteit, te trage
productie.
Overdreven zaagslijtage

Gebogen zaagblad

Gebruik het juiste tandprofiel en de correcte zaagsnelheid.
Elimineer vibraties, klem het werkstuk voldoende vast.
Verminder de voeding.
Zet de zaaggeleiding zo nauw mogelijk.
Controleer en regel de zaagspanning.
Zaag te dik voor de diameter van de wielen.
Verminder de voeding.
Verhoog de zaagsnelheid.
Vertraag de zaagsnelheid.
Regel de voeding.
Check de tabel voor de juiste keuze van het zaagblad.
Verminder de voeding (verminder de neerwaartse druk op de zaag).
Zet de zaaggeleiding zo nauw mogelijk.
Controleer de geleidingen op slijtage (en herstel).
Controleer en verhoog de zaagspanning.
Gebruik een grover tandprofiel.
Regel de aandrukrolletjes bij zodat de druk egaal gespreid wordt over
beide rollen.
Regel de zijgeleiding.
Controleer het koelmiddel.
Controleer de uitlijning.
Check de tabel voor de juiste keuze van het zaagblad.
Klem het werkstuk voldoende vast.
Verhoog de zaagspanning.
Regel de voeding.
Verhoog de zaagsnelheid.
Stem de voeding af op de dikte van het werkstuk.
Neem een grover tandprofiel.
Gebruik een fijner tandprofiel.
Verhoog de zaagsnelheid.
Verminder de voeding.
Gebruik een grover tandprofiel.
Verhoog de voeding.
Verhoog de zaagsnelheid.
Zaagblad te wijd open voor de diameter van het werkstuk.
Vertraag de zaagsnelheid.
Regel de zaaggeleiding.
Verminder de voeding.
Zet de zaaggeleiding verder uit elkaar.

Zaag loopt vast in het werkstuk

Zaag piept of schreeuwt tijdens het
zagen
Spanen vastgeklemd in zaag

Zaag springt tijdens het zagen
Zaag “pakt” niet

Gebruik het juiste zaagblad voor de diameter van het werkstuk.
Verminder de voeding.
Controleer de zaagspanning.
Verminder de zaagsnelheid.
Verhoog de voeding.
Verminder de zaagsnelheid.
Controleer het tandprofiel.
Controleer de spanenborstel.
Verminder de voeding.
Controleer de koelvloeistof.
Controleer de las.
Controleer de lagers van de aandrukrollen.
Controleer de machine.
Controleer de hardheid van het werkstuk.
Verminder de zaagsnelheid.
Neem een grover tandprofiel.

NIEUWE ZAAG INWERKEN!
Wanneer een nieuw zaagblad onmiddellijk op volle capaciteit moet starten, dan kunnen de nog zeer scherpe
tanden afbreken. Een hard stukje tand dat zich in de zaagsnede klemt kan mogelijk het ganse zaagblad stuk
maken. Het wordt daarom aanbevolen om een nieuw zaagblad +/- 15 minuten met verlaagde snelheid en
voeding te laten inlopen, om daarna geleidelijk de capaciteit terug op te drijven.
Bij moeilijke materialen die aanleiding geven tot ‘werk-harden’ wordt deze inloopperiode beter achterwege
gelaten.

