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EC/EU Deklaracja Zgodności
BOMAR, spol. s r.o.
Těžební 1236/1
627 00 Brno, Czech Republic
Id. No: 48908827
oświadczam niniejszym
że wymienione poniżej urządzenie bazujące na jego koncepcji i konstrukcji, jak również projekt przez nas
wprowadzony spełniają odpowiednie podstawowe wymogi bezpieczeństwa dekretów rządu. Niniejsze
oświadczenie dotyczy wyłącznie urządzenia maszynowego w warunkach, w jakich zostało wprowadzone na
rynek . Nie dotyczy części dodanych później przez użytkownika końcowego lub modyfikacji dokonanych później
przez użytkownika końcowego. W przypadku jakiejkolwiek modyfikacji urządzenia niezatwierdzonej przez nas
niniejsza deklaracja traci ważność.
1) My:

Nazwa:
Typ :
Numer seryjny:
Producent
Data produkcji
Przeznaczenie:
Opis:
Dane
techniczne:

Piła taśmowa
Individual 620.460 DGH
011-1000
BOMAR, spol. s r.o., Těžební 1236/1, 627 00 Brno
2022
do cięcia prostopadłego i pod katem ciągnionych prętów i profili ze stali, stali nierdzewnej,
metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych
Podstawa, stół, zespół tnący z ramieniem, taśmą tnącą i napędem, urządzenie do mocowania
hydraulicznego, chłodzenie system, sterowanie maszyną
Pneumatyka NIE
TAK
hydraulika NIE
TAK
Sterowanie NIE
TAK
Prędkość cięcia
20–120 m.min-1
Kąt cięcia
Wymiary w mm (l×w×h)
Całkowite zapotrzebowanie mocy
Waga

-60° to 60°
3000x1850x2350
5,6 kW
1850 kg

Dokumentacja:
Dokumentacja techniczna tego urządzenia została opracowana zgodnie z rozporządzeniem rządu nr. 176/2008,
załącznik 7, część A.
Urządzenie spełnia odpowiednie wymagania podanych dyrektyw:
2006/42/EU
2014/30/EU
Zastosowane normy zharmonizowane, normy krajowe i specyfikacje techniczne:
ČSN EN ISO 12100:2011
ČSN EN 13898+A1:2009
ČSN EN ISO 13857:2008
ČSN EN ISO 4413:2011
ČSN EN 60204 -1 ed.2+A1:2009
ČSN EN 61000-6-4
ČSN EN 55011 ed.3+A1:2011
ČSN EN 61000-6-2 ed.3:2006
ed.2+A1:2011
Produkt jest bezpieczny pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Ocenę zgodności przeprowadzono zgodnie z §12, ust. 3, niech. B), ustawy nr. 22/1997 Coll. z późniejszymi
zmianami.
Deklaracja zgodności została przeprowadzona we współpracy z TÜV SÜD Czech s.r.o, 2), Novodvorská 994, 142
21 Praga 4 - Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 63987121 - Organ kontrolny nr. 4002.
07.177.080
Świadectwo kontroli nr
zostało wydane
Brno, 15.10.2020

Alfred Pichlmann, Managing Director

Punkt wydania, punkt
odniesienia

Nazwa i funkcja odpowiedzialnego
podmiotu, podpis

Osoba upoważniona do wypełnienia dokumentacji technicznej:: BOMAR, spol. s r. o., Těžební 1236/1, 627 00
Brno
1) Nazwa, adres i numer identyfikacyjny podmiotu wystawiającego deklarację zgodności (producent importera)
2) Upoważniony lub akredytowany organ współpracujący przy ocenie zgodności
Jeśli sprzęt jest zainstalowany bez wyposażenia bezpieczeństwa oferowanego przez
BOMAR, spol. s ro lub jego agentów i używane przez klienta (lub kupującego),
wówczas deklaracja WE traci ważność.
Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko wtedy, gdy klient (nabywca) zainstalował
sprzęt bezpieczeństwa BOMAR z maszyną lub z innym wyposażeniem równoważnym
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Wszystkie elementy maszyny i komponenty, które zostały wbudowane w urządzenie
przez BOMAR, spol. s ro zostały uznane za „identyczne” z urządzeniem
zabezpieczającym, jakie oferuje BOMAR, spol. s ro lub jego agenci.
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Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

Instrukcja obsługi musi być przeczytana przez osobę, która utrzymuje kontakt
z maszyną przed transportem, instalacją, użyciem, serwisowaniem, remontem,
magazynowaniem lub usuwaniem!
Instrukcja obsługi zawiera istotne informacje. Użytkownik musi zapoznać się z
instalacją i eksploatacją, wskazówkami bezpieczeństwa i obsługi maszyny, aby
niezawodność i okres użytkowania mógł zostać osiągnięty. Instrukcja obsługi
musi unikać ryzyka, które jest połączone z pracą na maszynie. Przed
transportem i korzystaniem z urządzenia, należy dokładnie przeczytać
instrukcję!

1.1.

Oznaczenia maszyny
Piła taśmowa Individual 620.460 DGH jest zaprojektowana do cięcia i
skracania prętów walcowanych i ciągnionych prętów i profilów ze stali, stali
nierdzewnych, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych z kątem cięcia od
-60° do 60°.
Materiały łatwopalne są wykluczone z cięcia! Każde inne zastosowanie i
działanie poza tym zakresem jest nieuprawnione i producent / dostawca nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego
nadużycia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność!

Attention!
Uwaga!
Considernathe
safety
signs on the machine.
Do not
Uważaj
znaki
bezpieczeństwa
na maszynie.
Nieremove
usuwaj
damage
iornie
niszcz them!
ich!
Maszyna jest wyposażona w urządzenia zabezpieczające i ochronę dla
użytkownika i maszyny. Niemniej jednak, ta ochrona bezpieczeństwa, nie
może zapobiec obrażeniom. Pracownicy serwisu muszą przeczytać ten
rozdział i zrozumieć go, zanim zaczną pracować na maszynie. Należy
przechowywać instrukcje dotyczącą bezpieczeństwa pracy! Personel musi
brać pod uwagę inne aspekty ryzyka, które odnoszą się do warunków
otoczenia i materiału.

1.2.

Strój ochronny i bezpieczeństwo osobiste

Uwaga!
Rękawiczki możesz nosić tylko podczas wymiany
materiału (taśmy)! Maszyna i inne urządzenia muszą być
wyłączone!
Jeśli maszyna jest w trakcie pracy, nie możesz mieć
rękawiczek! Jest to niebezpieczne, ponieważ niektóre
części maszyny mogą chwycić materiał!
Nosić szczelnie przylegające kombinezony! Luźne ubrania mogą zostać
złapane przez części maszyn i spowodować poważne obrażenia.
Nosić rękawice ochronne! Cięcia materiału i taśma mają ostre krawędzie i
mogą spowodować poważne obrażenia.
Nosić buty z podeszwą bez poślizgu! Nieodpowiednie obuwie może
spowodować utratę równowagi i następnie uraz. Spadające kawałki podczas
pracy mogą spowodować poważne obrażenia.
Nosić okulary ochronne! Wióry i ciecze chłodzące mogą uszkodzić wzrok.
Zawsze noś ochronę na uszy! Większość maszyn emituje aż do 80 dB i
może spowodować uszkodzenie słuchu.
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Nie należy nosić biżuterii i zawsze przywiązać z tyłu długie włosy!
Ruchome części maszyny mogą złapać biżuterię lub luźne włosy, co może
spowodować poważne obrażenia.

1.3.

Uwagi bezpieczeństwa dotyczące użytkownika
maszyny
Uwaga!
Attention!
Maszyna
Urząd
zenie
monie
ze byc
może
obsługiwana
być obsługiwana
tylko przez
przezosobę
osoby
powyżej18
poniżej
18roku
rokużycia!
życia!
Maszyna
Urząd
zenie
momoże
z ebycbyć
obsługiwana
obsługiwane
tylko
tylko
przez
przez
osobę
osobę
fizycznie i psychicznie przygotowaną
przygotąwana do pracy.
tego.

Bezpečnostní pokyny
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Obsługiwać maszynę tylko wtedy, gdy jest się zdolnym wystarczająco do
pracy. Choroby lub skaleczenia zmniejszają koncentrację. Unikaj pracy
maszyny, która może zagrozić bezpieczeństwu twojemu i twoim kolegom!

Zatrzymaj instrukcję i zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa!
Przeczytaj instrukcję obsługi zanim rozpoczniesz pracę z
urząd zeniem! Przechowuj instrukcję obsługi w dobrym
stanie!

Urządzenie może być obsługiwane tylko przez jedną osobę. Użytkownik jest
odpowiedzialny za inne osoby znajdujące się przy urządzeniu.
Zamknij pokrywę zanim zaczniesz pracę z urządzeniem I sprawdź, czy
pokrywa nie jest uszkodzona. Uszkodzona pokrywa musi zostać naprawiona
lub wymieniona. Nie zaczynaj pracy z urządzeniem, jeśli pokrywa jest zdjęta!
Sprawdź, czy kable elektryczne nie są uszkodzone


Nie trzymaj materiału w trakcie mocowania w zacisku I w trakcie cięcia!

Uwaga!
Nie podłączaj urządzenia do sieci elektrycznej, jeśli
pokrywa jest zdjęta. Nie dotykaj zasilania
elektrycznego.



Nie przełączaj przycisków I wyłączników na maszynie, jeśli masz
rękawiczki!



Kiedy zaczynasz pracę z maszyną, upewnij się, że nie ma nikogo w
zasięgu jej pracy (oznacza to, w zasięgu zacisku, taśmy, uchwytu taśmy
etc.).



W żadnym wypadku nie dotykać elementów wirujących



Pracować na urządzeniu tylko, jeśli jest w dobrym stanie!



Sprawdź na każdej zmianie w pracy, czy maszyna nie jest uszkodzona.
Jeśli maszyna jest uszkodzona, musisz ją zabrać w celu poinformowania
przełożonego!



Utrzymaj czyste stanowisko pracy! Zapewnij odpowiednie światło w
miejscu pracy.



Zmyj wodę I olej z podłogi i osusz miejsce. Nie trzymaj cieczy chłodzących
w gołych rękach!
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1.4.



Nie ustawiaj końcówki od cieczy, w trakcie pracy maszyny



Nie usuwaj wiórów w trakcie pracy maszyny



Używaj ochronnych przyrządów do usuwania wiórów!

Uwagi bezpieczeństwa dotyczące serwisu i naprawy
Uwaga!
Tylko wykwalifikowany specjalista może podejmować się
serwisu i naprawy części elektronicznych! Zachowaj
szczególną ostrożność podczas pracy z elektrycznymi
elementami. Wysokie napięcie może mieć fatalne skutki!
Zawsze zachowaj uwagę, aby pracować bezpiecznie! W
innym razie, istnieje możliwość uszkodzenia zdrowia!
Wyłącz maszynę, zanim zaczniesz rozpoczniesz serwis! W innym razie,
istnieje możliwości niebezpiecznego rozpoczęcia pracy urządzenia.
Tylko wykwalifikowana osoba może wykonać serwis i naprawę. Jako części
zamiennych, używaj wyłącznie części, które są identyczne z oryginalnymi. W
innym razie, istnieje ryzyko narażenia życia. Używaj wyłącznie
rekomendowanych olejów hydraulicznych, olejów i smarów!
Nie usuwaj lub wymieniaj przełącznika limitu lub wyposażenia bezpieczeństwa!
Każde inne użycie taśmy, akcesoriów lub części maszyny inne niż te
przeznaczone BOMAR, spol. s r.o. jest niedozwolone. Gwarancja będzie
utracona po takim działaniu, BOMAR, spol. s r.o. nie bierze uszkodzenia za
powstałe szkody.

1.5.

Narzędzia bezpieczeństwa w maszynie
Zwiększone ryzyko!
Nie podchodź nie interweniuj w miejscu pracy piły. W
innym przypadku, istnieje ryzyko uszkodzenia ciała.
Maszyna jest wyposażona w elementy zabezpieczające. To chroni
użytkownika przed zranieniem oraz maszynę przed uszkodzeniem. Elementy
zabezpieczające to elementy blokujące, awaryjne wyłączniki I pokrywy.
Sprawdź raz w tygodniu funkcjonowanie elementów. Jeśli elementy
zabezpieczając nie pracują odpowiednio musisz zatrzymać pracę, naprawić
lub wymienić niedziałające elementy.

1.5.1.

Natychmiastowy STOP
NATYCHMIASTOWY STOP (TOTAL STOP) przycisk jest używany przy
awaryjnym zatrzymaniu – wyłącz maszynę w przypadku usterki lub ryzyka
życia. Przez naciśnięcie przycisku TOTAL STOP następuję przerwanie w
dostawie energii elektrycznej
Jeśli jakakolwiek awaria lub błąd pojawi się, natychmiast naciśnij
przyciskTotal Stop! Uwolnienie przycisku możliwe jest poprzez skręcenie
górnej części przycisku.

1.5.2.

Pokrywa ramy
Lewa pokrywa – pokrywa koło napinającego. Jeśli pokrywa jest otwarta
podczas pracy, przełącznik limitu jest otwarty i praca maszyny zostaje
zatrzymana. Nie jest możliwe uruchomienie maszyny w trybie ustawień.
Prawa pokrywa – pokrywa koło napędowe. Jeśli pokrywa jest otwarta w
trakcie pracy, przełącznik limitu jest otwarty i praca maszyny zostaje
zatrzymana. Nie jest możliwe uruchomienie maszyny w trybie ustawień .
Pokrywa centralna – pokrywa maszynę.
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Maszyna jest gotowa do pracy, gdy pokrywa jest zamknięta!

Dwa przełączniki limitu na kontrolnym są włączone lub nie.

1.5.3.

Rozciągliwość taśmy i kontrola zerwania
Ten przyrząd sprawdza naciąg taśmy i przerywa pracę – w przypadku
zerwania taśmy.

Ten przyrząd zawiera wyłącznik ograniczający. Sprawdzaj naciąg ostrożnie i
cyklicznie – ewentualnie wyreguluj.

1.5.4.

Pokrywa ramy
Osłona widocznej cześć piły tasmowej od lewej kostki przewodniej po ramę.

Nigdy nie włączaj taśmy piły, jeśli pokrywa nie jest zainstalowana!
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1.6.

Uwagi bezpieczeństwa dotyczące chłodzenia
Uwaga!

Podczas obsługi środków chłod zących zaws ze noś
rękawice ochronne!

Włóż okulary ochronne!

Ciecze chłodzące mogą dojść do kontaktu z twoimi
oczami i mogą powodować stałe, ciężkie urazy

1.6.1.

1.7.

Instrukcja pierwszej pomocy
1.

Zdjąć i ostrożnie usunąć zanieczyszczone, przemoczone ubranie.

2.

Aby wspomóc oddychanie wyjść na świeże powietrze lub poszukać
pierwszej pomocy.

3.

Myc wodą lub używać mydła w kontakcie ze skórą

4.

Przepłukać oczy wodą lub poszukać pierwszej pomocy

5.

W celu przełknięcia pic dużo wody I spowodować odruch wymiotny.
Poszukać pomocy medycznej.

Położenie etykiety maszyny

Etykieta maszyny jest położona na ramie piły między słupem a napędem
taśmy.
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Położenie symbolu bezpieczeństwa
1.8.
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2.1.

Dane techniczne

Waga maszyny:


1850 kg

Waga

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Rozmiar maszyny:


Długość

3750 mm



Szerokość

4050 mm



Wysokość

2700 mm

Wyposażenie elektryczne:


Napięcie



Moc



Max. naprężenie

32 A



Ochrona

IP 54

~3 x 400 V (230 V), 50Hz, TN-C-S/TN-C
8,7 kW

Napięcie akustyczne:


LAeqv = 76,3 dB

Individual 620.460 DGH

Safety notes

Napęd:


Typ



Napięcie



Wydajność



Nominalna prędkość

MDERA 132-12(dep. on saw ver.)
~3 x 400V, 50Hz (dep. on saw ver.)
5,6 kW
1440 min-1

Wyposażenie hydrauliczne:


Typ



Wydajność

SMA 03/870-1554
8 MPa/3 kW

Wyposażenie chłodnicze:


Typ



Wydajność

0,05 kW



Pojemność

35 l

3-COA4-12

Rozmiar taśmy:

6100×46×1,3 mm
Prędkość cięcia:

20–120 m/min.
Rozmiar cięcia:

0°

460 mm

620×460 mm

460×620 mm

460×460 mm

45° R

420 mm

420×400 mm

460×400 mm

405×405 mm

45° L

420 mm

440×300 mm

460×410 mm

420×420 mm

60° R

270 mm

280×390 mm

460×265 mm

265×265 mm

60° L

300 mm

300×460 mm

460×300 mm

300×300 mm

Poziom napięcia akustycznego:

Odpowiednikiem do napięcia akustycznego na poziomie A (hałas) w trakcie pracy jest
LAeqv=76,3 dB. Wspomniane wartości są wartościami emisji, co nie oznacza, że są
poziomami bezpiecznymi. Czynnikami wpływającymi na rzeczywisty poziom ciśnienia
akustycznego na operatora maszyny są: charakterystyka miejsca pracy, cięcie materiału,
taśma piły. Czynniki te znacznie wpływają na ciśnienie akustyczne.
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Schemat montażu
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20
Opis

2.4.

Transport i przechowywanie

2.4.1.

Warunki do transportu i przechowywania
Przestrzegaj zalecenia dla wytwarzania do transportu i magazynowania! Jeżeli
zalecenia nie zostaną zachowane, może dojść do uszkodzenia maszyny.
Nie należy używać wózka widłowego do obsługi maszyny, jeśli nie ma się
na to licencji!



Nie należy poruszać się pod zawieszonymi ładunkami! Awaria w
urządzeniu do podnoszenia może spowodować poważne obrażenia.



Zachować bezpieczną odległość podczas transportu.



Temperatura powietrza od 25°C to 55°C, dla krótkiego okresu (max. 24
godzin) aż do 70°C



Nie wystawiać maszyny na działanie promieni (na przykład mikrofalówki,
promieniowania ultrafioletowego, promieniowania laserowego,
promieniowanie rentgenowskie). Promieniowanie może spowodować
problemy z funkcjonowaniem urządzenia i pogorszyć stan izolacji.



Zapewnić odpowiednie środki, aby zapobiec uszkodzeniu przez wilgoć,
przez drgania i wibracje.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
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2.4.2.



Przygtowanie do transportu i przechowywania
Zamknąć zacisk I dokładnie naoliwić wszystkie puste powierzchnie.
Opuścić ramę piły do najniższej pozycji.
Upewnić się, że urządzenie jest pozbawione wszelkich śladów czynnika
chłodzącego.
Przykręcić wszystkie luźne części bezpiecznie do urządzenia.
Zapakować i owinąć bezpiecznie pulpit sterujący, aby uniknąć uszkodzenia
podczas transportu.
Przykleić naklejki stwierdzające minimalną przybliżoną wagę urządzenia, w co
najmniej pięciu widocznych miejscach.

2.4.3.

Transport i przechowywanie

Urządzenie musi być zabezpieczone podczas transportu. Przykręcić na
palecie do podłodze samochodu lub przyczepy. Uważać, żeby maszyna nie
została uszkodzona w czasie transportu. Przechowuj maszynę tylko na
warunkach wymienionych w instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
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Upewnij się, że wózek paletowy; wózek widłowy lub dźwig liny nośne mają
wystarczającą pojemność.



Upewnij się, że ciężarówka lub przyczepa mają wystarczającą pojemność.



Maszyna musi być zabezpieczona podczas transportu.



Przykręć na palecie do podłogi, ciężarówki lub przyczepy.



Bądź ostrożny, aby maszyna nie została uszkodzona podczas transportu.
Upewnij się, że ciężarówka lub przyczepa mają wystarczającą pojemność.



Maszyna musi być zabezpieczona podczas transportu. Przykręć na
palecie do podłogi, ciężarówki lub przyczepy. Bądź ostrożny, aby
maszyna nie została uszkodzona podczas transportu.



Aby uniknąć uszkodzenia, przechowuj maszynę tylko ona warunkach
wymienionych w podręczniku.

Zabrania się obsługiwać maszynę w inny sposób, niż jest napisane w instrukcji
obsługi, urządzenie może być uszkodzone.

Safety notes
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Schemat transportu
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2.5.

Uruchomienie

2.5.1.

Warunki pracy

Dokumentace stroje
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Przestrzegaj warunków producenta dotyczących eksploatacji maszyny! Jeśli
zalecenia nie są utrzymywane, może dojść do uszkodzenia maszyny.
Producent gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia w następujących
warunkach


W temperaturze powietrza od 5°C do 40°C, średnia temperatura podczas
24 godzin, nie może przekraczać 35°C.



Względna wilgotność powietrza rozciąga się od 30% do 95%
(nieskupiona). Wysokość niższa niż 1000 metrów.

Safety notes

Uwaga!
Jeżeli temperatura otoczenia spada poniżej 15 ˚ C jest
wymagane, aby przed uruchomieniem urządzenia
przełączyć na jednostkę hydrauliczną około 10 minut, a
następnie wykonać kilkakrotnie ruch (np. w trybie
manualnym) przez wszystkie cylindry hydraulic zne.
Spowoduje to podgrzewanie oleju hydraulicznego do
temperatury roboczej, do prawidłowego funkcjonowania
przełączników ciśnienia (i ssanie).



2.6.

Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni (na przykład mikrofale,
promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie laserowe, promieniowanie
rentgenowskie). Promieniowanie może spowodować nieprawidłowe
funkcjonowanie urządzenia i pogorszyć stan izolacji.

Rozpakowanie i złożenie maszyny
Usunąć opakowanie z urządzenia I wypakować wszystkie elementy.
Uwaga!
Attention!
Wyłącz
główny
przełącznik
i zablokuj
zanim
Switch off
the main
switch and
lock it,go,
before
you start
ro
zpoczniesz
składanie!
W przeciwnym
istnieje
assembly!
Otherwise,
there
is possibilitywypadku,
of hazardous
możliwość
niebezpiecznego uruchomienia urządzenia.
machine starting.

2.6.1.

Instalacja i niwelacja maszyny
Sprawdź wytrzymałość podłogi, przed instalacją urządzenia. Jeśli
wytrzymałość podłogi nie spełnia wymagań, musisz przygotować odpowiednią
podstawę dla urządzenia.
Wymagania minimalne:
Waga maszyny – Individual 620.460 DGH – 1850 kg
+ waga elementów
+ maksymalna waga elementów
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Urządzenie musi być wyrównane w pozycji poziomej. Wszystkie stopy
maszyny muszą dotykać podłogi po niwelacji



Urządzenie musi być wyrównane za poziomicy. Poziomnica musi być
położona na obszarze zacisku. Ustaw przenośniki rolkowe w zależności
od poziomicy.

2.6.2.



W przypadku poziomowania maszyny, należy uważać, czy istnieje
wystarczająca ilość wolnego miejsca do pracy, prac remontowych, obsługi
urządzenia i obsługi materiałów.



Urządzenie wraz załączonymi częściami i akcesoriami muszą być
widoczne z miejsca pracy.

Utylizacja po zużyciu
Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Wydmuchanie wszystkich cieczy (płynu chłodniczego, oleju hydraulicznego) do
wyznaczonego zbiornika. Rozmontować urządzenie na odrębne części i
usunąć je zgodnie z obowiązującymi dyrektywami.
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2.6.3.
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Schemat uziemienia

2.7.

Połączenie elektryczne

Elektryczne parametry urządzenia:


Napięcie obsługiwane:
S



Moc / Max. natężenie:

~ 3×400 V, 50 Hz, TN-C8,7 kW/ 32 A

Przed podłączeniem wyłączyć główny wyłącznik w obwodzie zasilania dla
urządzenia i zapewnić suche miejsce podczas wykonywania robót
przyłączeniowych!
Napięcie serwisowe musi zgadzać się z napięciem sieci! Cięcie poprzeczne
linii zasilającej musi odpowiadać prądowi znamionowemu przy max.
obciążeniu maszyny.

Dokumentace stroje
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Uwaga!
Tylko uprawniona osoba mo że przeprowadzić serwis i
naprawę sprzętu elektrycznego! Zachować szczególną
ostrożność podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi.
Wysokie napięcie może mieć fatalne skutki! Zawsze
zachować informacje na temat bezpieczeństwa pracy.

Uwagi:
Gniazdko z bolcem może być używane tylko na
maszynach z prądem znamionowym mniejszym niż 16 A i
mocą mniejszą niż 3 kW.

Uwaga!
W tym przypadku dodatkowy wyłącznik główny staje się
podstawowym i wyłącznik
W przypadku, gdy, maszyna jest połączona bezpośrednim połączeniem, musi
być dodany dodatkowy wyłącznik główny, które może być zablokowany w
pozycji zerowej.

2.7.1.

Sprawdzenie ustawienia taśmy piły

Po tym jak maszyna została pomyślnie połączona, na krótko włączyć maszynę
i umieścić silnik napędowy w pozycji gotowej do działania. Kierunek musi być
zgodny z kierunkiem strzałki na okładce taśmy piły. W przypadku, kiedy
kierunek taśmy nie pasuje, dwie fazy na listwie zaciskowej muszą być
zamienione.
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2.8.

Napełnienie systemu chłodzenia
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Przygotuj mieszankę wody i cieczy chłodzącej. Należy przestrzegać stężenia
określonego przez producenta. Odsłonić osłonę z otworu odwadniającego.
Wypełnić mieszaniną wody i cieczy chłodzącej zbiornik układu chłodzenia.
Zbiornik cieczy chłodzącej jest opisany w rozdziale o Danych Technicznych.

Safety notes

Uwagi:
Jeżeli maszyna wyposażona jest w microniser, wypełnij
microniser wyznaczoną cieczą chłodzącą. To sprawi, że
Microniser będzie gotowy do u życia.

Otwór odwadniający niech będzie otwarty i z sitem podczas pracy, gdyż to
zapewnia właściwą pracę układu chłodzenia. Napełniając zbiornika cieczą
chłodzącą, należy uważać, aby płyn nie kapał ze zbiornika i zbiornik się nie
przelewał.

2.9.

Sprawdzenie działania maszyny
Sprawdź, czy urządzenie lub jego części nie zostały uszkodzone podczas
transportu.
Sprawdź, czy pokrywy są zamontowane i działają. Sprawdź za pomocą
Tenzomatu, czy taśma piły jest prawidłowo rozciągnięta. Jeśli jest to
konieczne, można rozciągnąć według rozdziału Selekcja i zmienić taśmę.
Wartości taśmy piły dotyczące rozciągania są na Tenzomacie. Włączyć główny
wyłącznik i sprawdzić silniki i systemy (napęd taśmy piły, pompę hydrauliczną,
pompę chłodzenia, przenośnik wiórów).
Otwórz i zamknij główny zacisk. Obrócić ramę piły tnącej z jednej pozycji
zewnętrznej do drugiej zewnętrznej pozycji. Podnieś ramę piły do górnej
pozycji i przesuń ramę piły do najniższej pozycji.
Uruchom maszynę z pompą chłodzącą i uruchom ją bez obciążenia aż do
momentu, gdy układ chłodzenia zostanie wypełniony cieczą chłodzącą. Jak
tylko płyn chłodzący zacznie uciekać z dysz układu chłodzenia, system
chłodzenia jest gotowy do operacji. Wykonać jedno cięcie bez materiału.
Sprawdź, czy maszyna działa bez żadnych nieprawidłowości. Jeśli wszystkie
funkcje maszyny działają prawidłowo, maszyna jest gotowa do pracy.

2.10.

Taśma piły
Załóż pokrywę taśmową dopiero po zainstalowaniu i dokręcić do taśmy piły.

2.10.1. Rozmiar taśmy piły

6100×46×1,3 mm
2.10.2. Wybór systemu zębów tnących
Producenci zapewniają taśmę piły ze stałym i zmiennym systemem zębowym.
Istotnym czynnikiem przy wyborze systemu zębowego jest długość cięcia
kanału w stosunku do wielkości produktu

BROMAZ poleca zmienny system zębów tnących dla
piły.
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1.

Stały system zębowy – taśma piły ma równoległe wysokości zębów
na całej długości. W ten sposób nadaje się do cięcia pełnego
materiału

2.

Zmienny system zębowy – podziałka zębowa jest zmienna. Zmienny
system zębowy służy do profilowanych materiałów i cięcia
pakietowego. Zmienna podziałka zębów obniża wibracje taśmy piły,
zwiększa żywotność taśmy piły i jakość cięcia.

Przypisy:
ZpZ – liczba zębów na jednego cala S – ząb o zerowym kącie zębów K – ząb z dodatnim kątem
zębów

Przykłady oznaczenia systemu zębowego:
32 S – numer „32“oznacza 32 zębów na jednego cala (to oznacza stały system
zębowy), litera „S“ oznacza zęby z zerowym kątem zęba..
4–6 K – numer „4–6“ oznacza 4 do 6 zębów na jeden cal
(to oznacza zmienny system zębowy); litera „K“ oznacza zęby z dodatnim
katem zębów.
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W tabelach, polecone są typy systemów zębów w zależności od wielkości i
formy cięcia materiału.

2.10.3. Praca taśmy
Działanie: Utnij materiał z ramą obniżenia zmniejszoną do 50% tylko. Kiedy
pojawi się wibracja zwiększ lub zmniejsz prędkość taśmy.
.

Uwagi: Urcuhom również ostrzenie taśmy piły
Podczas cięcia małych kawałków uruchom taśmę aż do momentu, kiedy około
300 cm2 materiału zostanie pocięte. Przy cięciu dużych kawałków uruchom
taśmę na około 15 minut. Kiedy taśma zostanie uruchomiona, należy
zwiększyć obniżoną prędkość do normalnej prędkości? Działanie taśmy piły
zapobiega mikro-przerwom na ciętych krawędziach taśmy piły wynikających z
pierwszego nadmiernego stresu. To mogłoby zmniejszyć znacząco czas
użytkowania. Optymalne działanie piły taśmowej umożliwia uzyskanie idealnej
zaokrąglone krawędzi, a zatem takie warunki pozwalające na optymalny okres
użytkowania.
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2.10.4. Tabela selekcji zębów:
Dp

Dp

S

S

Dp

Dp

Dp

S
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KSZTAŁT MATERIAŁU (Dp, S = mm)

S

S

Uwagi: Tabela pokazuje zębową selekcję systemów do cięcia jednego profilu. Do cięcia większej ilości sztuk profili (pakietu), należy
pomyśleć o wielkości ściany, jako podwójnej wielkości ściany dla jednego profilu, (co oznacza, rozmiar "S" równa się 2 x S). W tabeli,
przedstawione są systemy zębów stałych i zmiennych.

Safety notes

Rozmiar
ściany
S [mm]
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
30
50
Rozmiar
ściany
S [mm]
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
30
50
75
100
150
200

20
32 S
24 S
24 S
18 S
18 S
14 S
-

150
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
-

40
24 S
18 S
14 S
10–14 S
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
-

200
10–14 S
8–12 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
-

System zębowy (ZpZ)
Zewnętrzna średnica profilu Dp [mm]
60
80
18 S
18 S
14 S
14 S
10–14 S
10–14 S
10–14 S
8–12 S
8–12 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
-

D

120
14 S
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K

System zębowy (ZpZ)
Średnica zewnętrzna profilu Dp [mm]
300
500
750
8–12 S
6–10 S
5–8 S
6–10 S
5–8 S
4–6 K
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
4–6 K
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
1,4–2 K
2–3 K
1,4–2 K
1,4–2 K
1,4–2 K
1,4–2 K
1,4–2 K
1,4–2 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
MATERIAŁ STAŁY (D = mm)

D

100
14 S
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
-

D

Stały system zębowy
Długość cięcia D
System zębowy (ZpZ)
to 3 mm
32
to 6 mm
24
to 10 mm
18
to 15 mm
14
15–30 mm
10
30–50 mm
8
50–80 mm
6
80–120 mm
4
120–200 mm
3
200–400 mm
2
300–800 mm
1,25
700–3000 mm
0,75

D

1000
5–8 S
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
1,4–2 K
1,4–2 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K

D

Zmienny system zębowy
Długość cięcia D
System zębowy (ZpZ)
to 30 mm
10 –14
20–50 mm
8–12
25–60 mm
6–10
35–80 mm
5–8
50–100 mm
4–6
70–120 mm
4–5
80–150 mm
3–4
120–350 mm
2–3
250–600 mm
1,4–2
500–3000 mm
0,75–1,25

Pomimo powyższych zaleceń, proszę postępować według zaleceń dostawcy!
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Sterowanie
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3.1.

Uruchomienie maszyny
1.

Przekręć główny włącznik. Główny włącznik jest położony na tablicy
rozdzielczej.

2.

Włącz układ bezpieczeństwa maszyny poprzez przycisk na panelu
sterującym.
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»
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4
3

6
5

8
7

Panel kontrolny
3.2.

2

1
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3.3.
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1
2

Panel kontrolny – opis
Wyświetlacz LCD
Na wyświetlaczu są opisane wszystkie działające procesy. Sterowanie odbywa
się przyciskami F1-F4
Przyciski sterujące / klawiatura numeryczna

GH wersja – nie wykorzystany
DGH wersja – ruch imadła prawo/lewo

Zaciskanie / zwalnianie imadła górnego

Zaciskanie / zwalnianie imadła
W cyklu ręczny naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia zwolnienie i
zamknięcia imadła.
.
Wybór rodzaju chłodzenia
Chłodzenia mikronizerem (wyposażenie dodatkowe)
Chłodzenie za pomocą pompy chłodzenia wodą działa nawet wtedy, gdy napęd
zespołu tnącego jest wyłączony

Ruch ramienia
Naciśnięcie I przytrzymanie przycisku podnoszenia ramienie powoduję ruch w
górę.
Naciśnięcie I przytrzymanie przycisku ramienia w dół powoduje jego opadania.
Szybkie opadanie jest aktywowane razem z jednoczesnym naciśnięciem
przycisku F1.

Brak funkcji

Włączanie I wyłączanie silnika napędu taśmy
W trybie ręcznym przycisk z oznaczeniem "I" włacza silnik a przycisk z
oznaczeniem "0" wyłącza napęd

Włączanie I wyłączanie układu hydrauliki
Przycisk z symbolem "I" włącza układ hydrauliki a przycisk z symbolem "0"
wyłacza hydraulikę. Obwód hydrauliczny jest automatycznie włączany w czasie
bezczynności.

3
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Obwód bezpieczeństwa
Włącz obwód bezpieczeństwa, naciskając przycisk.

4

Przycisk START – włącz cylk półautomatyczny
Po naciśnięciu przycisku rozpocznie się cykl cięcia
Tryb pracy maszyny
do serwisowania I ustawień
tryb ręczny
tryb połautomatyczny
Uwaga: Funkcje wykonywane zarówno w trybie ręcznym, jak i półautomatycznym
są takie same, ale tylko w cyklu półautomatycznym możliwe jest użycie START /
STOP (tj. Cykl start / wyłącz

6

Przycisk STOP – wyłącza cykl ciecia półautomatycznego
Po naciśnięciu przycisku cukl cięcia zostanie przerwany

7

TOTAL – przycisk STOP
W sytuacjach awaryjnych maszyna musi być natychmiast wyłączona.

8

Regulacja obrotów taśmy
Przekręć, aby zmienić prędkość taśmy piły w zakresie 20-120 m / min

9

Manometr ciśnienia cięcia
Wskaźnik do regulacji ciśnienia cięcia (naciskau taśmy na materiał)

10

11
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5

Regulacja cisnienia cięcia
Dostosuj szybkość opadania ramienia przy cięciu.
Uwaga! Jeśli zbyt mocno zamkniesz przepustnicę, gniazdo zaworu może się
zużyć, co spowoduje jego wyciek. Dlatego zamknij zawór zawsze delikatnie.
Zawór sterujący do regulacji prędkości ramienia tnącego
Dostosuj prędkość opadania ramienia do cięcia przez zawór sterujący.
Uwaga! Jeśli zbyt mocno zamkniesz przepustnicę, gniazdo zaworu może się
zużyć, co spowoduje jego wyciek. Dlatego zamknij zawór zawsze delikatnie.
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3.4.

Sterowanie maszyną

3.4.1.

Tryb przygotowawczy
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Tryb konfiguracji maszyny jest aktywowany przełącznikiem na panelu
sterowania. Przełącznik musi być w pozycji „0”.

Po przełączeniu na pozycję „0” na wyświetlaczu LCD widzimy następującą
informację.

3.4.2. Serwis
Po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F1 można ustawić parametry servisu
chronione hasłem (947).

Sterowanie i ruch w SERVIS można ustawić za pomocą klawiszy funkcyjnych
F1 - F4.
Na wyświetlaczu

Opis
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Korekta prędkości taśmy
Stała do obliczania wartości
prędkości ostrza z wejścia
analogowego
F1 powrót, F4 następny ekran
menu, F2 wprowadzenie wartości












Czas zamknięcia imadła
Obserwój czas zaciśnięcia
imadła w ms.
F1 powrót, F4 następny ekran
menu, F2 wprowadzenie wartości
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Czujnik
Wyświetla zmienną czujnika
ramienia (wyposażenie
opcjonalne)
Użyj aby sprawdzić działania
czujnika na ramieniu
Tylko czytać
F1 powrót, F4 nastepny ekran
menu

Rodzaj maszyny.
Wyświetla typ maszyny
(wartość ustawiona przez
producenta)
Tyko czytać

3.4.3. SETUP
Po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F4 można ustawić parametry konfiguracji,
które nie są chronione hasłem

Sterowanie i ruch w SETUP można ustawić za pomocą klawiszy funkcyjnych
F1 - F4.
Na wyświetlaczu

Opis





Zakończenie cyklu
W górnym położeniu – ramię po
przecięciu materiału wychodzi do
góry i tam się zatrzymuje.
W dolnym położeniu – ramię po
przecięciu materiału zatrzymuje
się na dole
F1 powrót, F4 następny ekran,
F2 ewprowadzenie wartości
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Wyłączenie silnika po cięciu
Pozycja górna – ramię po
przecięciu podnosi się do góry I
wyłącza napęd piły.
Pozycja dolna – napęd taśmy
wyłącza się natychmiast po
przecięciu
F1 powrót, F4 następny ekran

Górne imadło
Umożliwia aktywację / włączenie
górnego imadła w procesie cięcia
F1 powrót, F4 następny ekran,
F2 ewprowadzenie wartości

Czas otwarcia imadła
Czas otwarcia imadła w ms.
F1 powrót, F4 następny ekran,
F2 ewprowadzenie wartości

Czas otwarcia górnego
imadła

Czas otwarcia imadła w ms.

F1 powrót, F4 następny ekran,
F2 ewprowadzenie wartości

Wyłącz hydraulikę

Wyłączenie układu
hydraulicznego podczas pracy na
biegu jałowym

F1 powrót, F4 następny ekran,
F2 ewprowadzenie wartości
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Wybór języka
Wybierz język z menu
F1 powrót, F4 następny ekran,
F2 ewprowadzenie wartości





Sterowanie maszyną - standard

3.5.1. Sterowanie ręczne
Po przełączeniu maszyny w tryb ręczny informacje te są wyświetlane na
ekranie LCD:
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3.5.

Wyświetlanie prędkości
Wyświetlanie prędkości piły
taśmowej w zależności do
wybranej jednostki (m / min or ft /
min)
F1 powrót, F4 następny ekran,
F2 ewprowadzenie wartości

W trybie ręcznym operator może kontrolować wszystkie urządzenia piły i ruchy
za pomocą przycisków na panelu sterowania.
Istnieje możliwość użycia trybu ręcznego do manipulowania materiałem przed
rozpoczęciem cyklu półautomatycznego.

3.5.2. Cykl sterowania półautomatycznego
1.

Unieś ramię piły do górnej pozycji, naciskając przycisk

2.

Otwórz imadło, naciskając przycisk

3.

Zacisnąć materiał na imadle, naciskając

4.

Opuść ramę o około 10 mm nad materiałem za pomocą
przycisku

Uwaga!
Nie przesuwaj ramy piły do materiału, gdy napęd taśmy tnącej nie działa!
Nie przesuwaj ramy piły do materiału przy przyspieszonym ruchu! Taśma
tnąca może ulec uszkodzeniu!
5.

Wybierz max. wysokość ramienia z wyłącznikiem krańcowym.

Możesz wyczyścić rejestr wykonanych cykli za pomocą przycisku
zatrzymać na 5 sekund.
6.

i

Naciśnij przycisk START (pozycja 4) cyklu półautomatycznego.

Ustaw prędkość taśmy tnącej zgodnie z rodzajem materiału tnącego.
Ustaw prędkość opadania ramienia, regulując zawór regulacyjny (pozycja 10).
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Uwaga!
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Nacisnąć przycisk „5” (STOP cyklu półautomatycznego). W przypadku
obrażeń lub uszkodzenia piły taśmowej nacisnąć przycisk awaryjny
TOTAL STOP „10”!
7.

Piła taśmowa dociska materiał do imadła i wykonuje cięcie.

8.

Otwórz imadło. Jeśli imadło nie jest otwarte, możesz je otworzyć

przyciskiem

. Usuń detal (odciętykawałek materiału).

9.

Możesz powtórzyć cały proces.

3.6.

Sterowanie maszyną - automatyczne ustawianie
kąta ramienia piły (wyposażenie opcjonalne)

3.6.1. Tryb ręczny
Jeśli urządzenie jest poprawnie przywoływane, informacje te są wyświetlane
na ekranie LCD:

W trybie ręcznym operator może kontrolować wszystkie urządzenia piły i ruchy
za pomocą przycisków na panelu sterowania.
Istnieje możliwość użycia trybu ręcznego do manipulowania materiałem przed
rozpoczęciem cyklu półautomatycznego.

3.6.2. Cykl półautomatyczny
Referencja do maszyny:
Tryb półautomatyczny działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest poprawnie
przypisane.
Możliwe jest rozpoczęcie procesu odniesienia, gdy przełącznik „Tryb pracy
piły” zostanie po raz pierwszy przełączony w tryb automatyczny.

1.
Po przełączeniu przełącznika „Tryb pracy piły” na tryb automatyczny
po raz pierwszy na wyświetlaczu pojawia się ekran odniesienia maszyny, a
przycisk START miga.
2.
Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć referencje maszyny. Ruchy do
zerowania: ramię piły jest unoszone do górnego położenia, imadło jest
całkowicie otwierane i przesuwane do właściwej pozycji, ramię piły jest
obracane do maks. prawa pozycja, a następnie pozycja 0˚.
Półautomatyczny proces cięcia
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Przełącz przełącznik „Tryb pracy piły” w tryb RĘCZNY

2.

Podnieś ramię piły do górnej pozycji, naciskając przycisk

3.

Otwórz imadło, naciskając przycisk

4.

Zaciśnij materiał do imadła, naciskając przycisk

5.

Opuść ramę o około 10 mm nad materiałem za pomocą przycisku

Uwaga!
Nie przesuwaj ramy piły do materiału, gdy napęd taśmy tnącej nie
działa! Nie przesuwaj ramy piły do materiału przy przyspieszonym
ruchu! Taśma tnąca może ulec uszkodzeniu!

»

6.

Uataw max. wysokość ramienia za pomocą wyłącznika krańcowego.

7.

Przełącz przełącznik „Tryb pracy piły” w tryb AUTOMATYCZNY

8.

Ustaw kąt cięcia ramienia piły
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1.

Ustawienie kąta cięcia


Po przełączeniu przełącznika
„Tryb pracy piły” na tryb
automatyczny wyświetlany jest ekran z informacją o stanie
rzeczywistym

AUTOMAT - liczba części, które zostały ucięte
Możesz wycześcić rejestr uciętych części przy pomocy przycisku
trzymając go 5 sekund.
Kąt ramienia –kąt rzeczywisty ramienia piły


Po naciśnięciu przycisku F2 wyświetlany jest ekran ustawienia kąta
ramienia piły.



Można zmienić - + kąta za pomocą przycisku F1 (zgodnie z ruchem
wskazówek zegara / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
Możliwe jest wstawienie wartości liczbowej kąta po naciśnięciu
przycisku F2 za pomocą przycisków z wartościami liczbowymi w
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żółtych trójkątach - na przykład:
,
.
Można ustawić ramię piły pod określonym kątem, naciskając i
przytrzymując przycisk START (przycisk miga). Główna imadło jest
automatycznie otwierana i przenoszona do właściwej pozycji zgodnie
z wartością ustawionej kąta. Aby ustawić kąt, należy nacisnąć
przycisk przez cały czas, w przeciwnym razie regulacja kąta zostanie
przerwana.
Po ustawieniu kąta informacje są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.
ARM ANGLE - kąt, pod którym ramię jest aktualnie ustawione
Zatwierdź kąt wstawienia do systemu sterowania, naciskając przycisk
F4, a następnie zostanie wyświetlony ekran rozpoczęcia procesu
cięcia

9.

Naciśnij przycisk START (pozycja 4) cyklu półautomatycznego.

Ustaw prędkość taśmy tnącej zgodnie z rodzajem materiału tnącego.
Ustaw prędkość opadania ramienia przez regulację zaworu regulującego
(pozycja 10)
Uwaga!
Nacisnąć przycisk „5” (STOP cyklu
półautomatycznego). W przypadku obrażeń lub
uszkodzenia piły taśmowej nacisnąć przycisk awaryjny
TOTAL STOP „10”!
10.

Przecinarka taśmowa dociska materiał do imadła i wykonuje cięcie.

11.

Otwórz imadło. Jeśli imadło nie jest otwarte, możesz je otworzyć

przyciskiem
12.

. Usuń cięty detal (odcięty kawałek materiału)

Możesz powtórzyć cały proces.

3.6.3. Zatrzymanie cyklu cięcia
»



Przycisk STOP
Cykl półautomatyczny zostaje przerwany przez naciśnięcie przycisku
STOP (pozycja 6) cyklu półautomatycznego.
Ramię jest uniesione do górnej pozycji i napęd taśmy tnącej zostaje
zatrzymany.
Naciskając przycisk START (pozycja 4) cyklu półautomatycznego,
można rozpocząć cykl.



Przycisk STOP AWARYJNY
W przypadku ryzyka naciśnij przycisk STOP AWARYJNY (pozycja 7).
Po naciśnięciu przycisku STOP AWARYJNY napęd taśmy tnącej
zostaje natychmiast zatrzymany, a opadanie ramienia zostaje
przerwane.



Wznowienie pracy
1.
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Obróć przycisk STOP AWARYJNY zgodnie ze strzałkami (na

przycisku)
2.

Włącz obwód bezpieczeństwa za pomocą przycisku (pozycja 3).

3.

Naciskając przycisk START (pozycja 4) cyklu półautomatycznego),
można rozpocząć cykl. Ramię jest unoszone do górnej pozycji i
taśma piły rozpoczyna cykl..

Komunikaty o błędach maszyny
Bład

Opis

Przycisk bezpieczeństwa (pozycja 2
na panelu sterowania) nie jest
włączony.
Naciśnij F4, aby potwierdzić błąd
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3.7.

Przycisk STOP AWARYJNY jest
aktywny. Obróć przycisk STOP
AWARYJNY zgodnie ze strzałkami.
Naciśnij F4, aby potwierdzić błąd.

Brzeszczot nie jest prawidłowo
napięty.
Naciśnij F4, aby potwierdzić błąd

Aktywna jest ochrona temperatury
silnika. Nie przeciążaj piły!
Naciśnij F4, aby potwierdzić błąd.

3.8.

Regulacja

3.8.1.

Kątowe ustawienie cięcia
Maszyna umożliwia kątowe cięcie poniżej ±60°. Kat ciecia może zostać
ustawiony płynnie od 0° do 60° na obu stronach.
.
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1. Uwolnij dźwignie bezpieczeństwa na konsoli.

2. Obróć ramę do wybranego kąta poprzez pociągnięcie ramienia piły. Kąt
jest pokazany na skali (patrz strzałka).
3.

Po ustawieniu kąta cięcia dokręć dźwignię bezpieczeństwa.

Uwaga!
Części ruchome zacisku muszą byc ruchome kiedy ramie
piły ma zerowy kąt obrotu I zamknięte szczęki zacisku.
Ruchome szczęki zaciskowe zacisku musza byc
odkręcone do końca, w przeciwnym razie istnije
niebezpieczeństwo kolozji ramienia piły z zaciskiem.
Elektroniczne odmierzanie (252.178/252.177) – element opcjonalny:

Wybrany kąt cięcia jest pokazany na wyświetlaczu LCD. Jak używać
elektronicznego odmierzania jest opisane specjalnej instrukcji obsługi.

3.8.2.

Ustawienie prowadnic taśmy
Jeśli chcesz otrzymać równe i precyzyjne cięcie, jest pomocne przesunięcie
kostki przewodniej jak najbliżej materiału.
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Naciśnij przycisk 5 aby wyłączyć hydraulikę – 2 sekundy bez przerwy.

2.

Uwolnij dźwignię z lewej listwy I przesuń lewą część przewodniego
urządzenia i wtedy lewa krawędź kostki przewodniej jest tak blisko cięcia
jak to możliwe.

3.

Obniż ramę do niższej pozycji I sprawdź pozycję kostek przewodnich w
stosunku do miejsca załadunkowego zacisku. Kostki przewodnie muszą
być oddalone co najmniej 10 mm od części załadunkowej zacisku.

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

1.

Uwagi:
Pozycja kostek przewodnich jest zabe zpieczona poprzez
przełącznik limitu. Przełącznik limitu jest aktywowany po
tym jak przełącznik dźwigni uderzy listwę.
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4.

Ovládání stroje
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Machine control

3.8.3.

Dokręć dźwignię prowadnicy i sprawdź ustawienie kostek
przewodnich w przypadku kolizji z obwiązanym stołem lub szczęką
zacisku.

Ustawienie prędkości cięcia

Prędkość tarczy jest możliwa do dostosowania stale od 20 do 120 m / min.
Możesz wpływać na prędkość cięcia postępując następująco.
Użyj konwertora częstotliwości 8 aby wyregulować prędkość taśmy. Możesz
zobaczyć prędkość na wyświetlaczu.
Uwaga!
Raz w tygodniu ustaw prędkość taśmy od najmniejszej do
największej.

3.8.4.

Ustawienie nacisku cięcia
Piła taśmowa Individual 620.460 DGH jest wyposażona w regulację ciśnienia
cięcia na obu stronach kostek wiodących.
Regulacja ciśnienia jest wykonana poprzez regulację koła (pozycja 11 - na
panelu sterowania). Nacisk cięcia jest wyświetlane na manometrze ciśnienia
cięcia 9.

Zmniejszenie nacisku cięcia – Przekręć koło odwrotnie do wskazówek
zegara.

Duży nacisk cięcia – Przekręć koło zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara
9.
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3.8.5.

Ustawienie prędkości obniżania ramienia.
Ustaw prędkość obniżania ramy do cięcia przez zawór na panelu sterowania
(pozycja 10 – panel kontrolny).

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Uwagi:
Jeśli zamknięcie zaworu nastąpi zbyt mocno, gniazdo
zaworu może się zetrze, co spowoduje wyciek. Dlatego
też, należy zawsze zamykac zawór delikatnie.

Ustaw niską prędkość obniżania ramy do cięcia przez przekręcenie
przełącznika zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
Ustaw wysoką prędkość obniżania ramy do cięcia poprzez przekręcenie
przełącznika przeciwnie do kierunku wskazówek.

3.8.6.

Ustawienie zatrzymania podnoszenia ramy.
Jeśli chcesz zmniejszyć czas pracy w automatycznym cyklu, musisz ustawić
wysokość ramy piły w stosunku do wysokości materiału tnącego.

1.

Regulacja wysokości jest wykrywana przez wyłącznik krańcowy

2.
Naciśnij przycisk
pozycji.
3.
przycisk
4.

. Ramię piły podniesie się do wyższej

Włóż materiał do zacisku. Ostrożnie opuść ramę do materiału
(

+F1– szybkie opuszczanie).

Zatrzymaj ramię piły 10 mm nad materiałem

5.
Ustawionea wysokość zatrzymania podnoszenia jest wykrywane
przez wyłącznik krańcowy.
Ustaw ogranicznik tuż nad czujnikiem wysokości ramienia - zatrzymaj suwak
obracając pokrętło blokujące blisko wyłącznika krańcowego

3.8.7.

Ustawienie niskiej pozycji ramienia
Element zatrzymania obniżenia jest ograniczeniem dla najniższej pozycji ramy
piły. Ten element musi być sprawdzony raz w miesiącu. Jeśli element
zatrzymania niskiego obniżenia nie jest odpowiednio przystosowany, stół
może zostać uszkodzony lub materiał nie będzie ucięty całkowicie.
.
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Ustawienie niskiego obniżenia jest uruchomione poprzez położenie śrubki na
panelu.

3.8.8.

Ustawienie szczoteczki
Szczotka do usuwanie wiórów z taśmy wpływa na trwałość i żywotność taśmy i
kół, metalowych prowadnic, a także dokładność cięcia. Regulację szczotki
należy sprawdzić na każdej zmianie.

Uwaga!
Śrubka nie może być przykręcona za pomocą siły,
ponieważ koło napędowe szczoteczki może zostać
uszkodzone lub długość życia łożyska koła napędowego
taśmy zostanie skrócona!

1. Zwolnic trwałą śrubę na szczotce. Jest możliwe poruszanie wraz z szczotką.
2. Ustaw szczoteczkę do taśmy piły według obrazu.
3. Dokręć trwałą śrubę.

Uwaga!
Szczoteczka nie może dotykac spodu zębów tnących!
4. W przypadku, kiedy szczoteczka nie jest przykręcona dokładnie (koło
napędowe ześlizgnie się na koło napędowe taśmy piły), dociśnij za pomocą
śruby (patrz strzałka) koło napędowe szczoteczki do koła napędowego taśmy
piły.

3.9.

3.9.1.
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Wstawienie materiału


Nigdy nie przechodź pod obciążeniem!



Nigdy nie wspinaj się na grawitacyjny przenośnik rolkowy!



Nie podtrzymuj materiału do zacisku! Zacisk może spowodować
obrażenia!

Wybór narzędzia do wstawienia


Użyj ciężkich narzędzi do podniesienia i wstawienia materiału!



Trzymaj materiał tylko z wózka podnośnikowego, zawieszonych pasków
albo żurawia!



3.9.2.

Nie używaj wózka podnośnikowego albo żurawia, jeśli nie masz na nie
licencji!

Wstawienie

Upewnij się, że twój przenośnik jest wystarczająco długi I materiał nie może się
przewrócić z przenośnika.
Bądź szczególnie ostrożny z okrągłym materiałem, który zawsze znajduje się
pomiędzy dwoma rolkami i nie może odpaść z przenośnika

3.9.3.

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Wstaw materiał do zacisku I upewnij się, że nie może się ruszyć lub wypaść
z zacisku podczas zacisku. Jeśli utniesz długi kawałek materiału (na
przykład pręt, rura), możesz użyć rolowego przenośnika do
przeniesienia materiału na taśmę piły. Skontaktuj się z Bomar po
więcej informacji na temat przenośnika rolowego

Cięcie pakietu materiału
Uwaga:
Ręcznie montowany pakiet urządzeń do zacisku nie jest
standardowym wyposażeniem.
Jeśli chcesz uciąć materiał w pakiecie, występuje kilka sugestii dotyczących
ustawienia pakietu.
Okrągły pakiet materiału: Bądź szczególnie ostrożny z okrągłym materiałem,
którego pręty są ustawione zgodnie z rysunkiem. Jeśli pręty są ustawione
inaczej, możesz mieć problem z ich ruszeniem.
Zawsze złącz materiał na tylnym końcu, w celu uniknięcia poruszenia.
Zawsze, przed złączeniem wyłącz maszynę głównym wyłącznikiem! Pole
magnetyczne, które pojawia się w trakcie łączenia, może uszkodzić sterownik
Kwadratowy pakiet materiału:

Uwaga:
Nie wszystkie materiały mają odpowiedni rozmiar do
cięcia na taśmie. Przestrzegaj zaleceń swojego dostawcy
taśmy, co do wstawiania pakietu materiału.
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Obsługa maszyny
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Machine service
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Demontaż taśmy
1.

Naciśnij przycisk 8 aby podnieść ramię piły do najwyższej pozycji.

2.

STOP hydrauliki przyciskiem 5.

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

4.1.

3. Otwórz wszystkie trzy pokrywy na ramieniu piły.

4. Zdemontuj lewą ochronną pokrywę na ramieniu piły (strzałka). Pokrywa jest
przykręcona za pomocą śrubek
5. Obluzuj śrubki przytrzymujące szczoteczkę. Obróć szczoteczkę na bok
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3.

Obróć za pomocą gwiazdki rozciągającej w lewo, poluźnij taśmę,
rozciągnij i wyciągnij taśmę z koła.

4.

Rozwiń taśmę z koła.

5.

Odciągnij taśmę z kostek prowadzących.

4.2.

1.

Przed montażem, wyczyść dokładnie bieżnię kół, kostki prowadzące i
wewnętrzną cześć ramienia z wszystkich śladów wiórów i brudu.
Pamiętaj o kierunku zębów podczas montażu taśmy.

2.

Włóż nową taśmę do klocków przewodnich. Upewnij się, że taśma
piły działa na obu rolkach i jest wsunięta do góry.

3.

Włóż piłę na oba koła taśmowe. Upewnij się, że grzbiet taśmy pasuje
ściśle do obręczy koła. Następnie popchnij piłę tak daleko do tyłu, jak
to możliwe.

4.

Napnij tarczę piły przez przycisk na ramie (odblokowanie mus być
aktywne)

5.

Zamontuj żółty pokrowiec na ramę.

6.

Przesuń szczoteczkę na taśmę. Dokręć śrubki zabezpieczające.

7.

Zamknij obie pokrywy koła napędowego.

8.

Montaż taśmy jest zakończony.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

4.3.

Montaż taśmy

Rozciągliwość taśmy i kontrola
Prawidłowe rozciąganie taśmy jest jednym z najważniejszych kryteriów, które
wpływa na dokładność i żywotności taśmy. Rozciąganie taśmy piły zależy od
określonej taśmy piły i taśmy. Przestrzegaj zaleceń twojego dostawcy.

4.3.1.

4.3.2.

Rozciągliwość taśmy


Włącz agregat hydrauliczny po montażu taśmy sprawdź rozciąganie
taśmy na manometrze (strzałka 1).



Użyj śrubokręta (strzałka 2) aby rozciągnąć taśmę, aż będzie rozciągnięta
do wybranej wartości.

Kontrola taśmy
Sprawdź taśmę w kostkach prowadzących i na kole prowadzącym
1.

Sprawdź, czy taśma jest dobra w kostkach przewodnich.

2.

Włącz napęd taśmy i potem po 10 sekundach wyłącz napęd taśmy.
Jeśli napęd taśmy nie jest możliwy do włączenia, ustaw przełącznik
limitowy rozciąganie taśmy piły.

3.

Wyłącz główny włącznik.

4.

Otwórz pokrywę(y) koła, sprawdź pozycję taśmy na obu kołach

5.

Jeśli dystans pomiędzy tyłem taśmy i równoważnym kołem jest 1
mm, ustawienie jest prawidłowe

6.

Jeśli dystans jest większy niż 1 mm, lub taśma jest na równoważnym
kole, ustaw taśmę.
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7.

4.3.3.

Zamknij pokrywę taśmy.

Ustawienie biegu taśmy

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

Bieg taśmy jest ustawiany śrubkami w kosatkach rozciągających na ramie piły.
Optymalny dystans został określony na 1 – 3 mm.



Przekręć śrubkę w prawo, taśma zbliży się do rozciągającej obręczy koła.



Przekręć śrubkę w lewo, taśma oddali się od rozciągającej obręczy koła

Sprawdź, czy taśma działa nadal po ustawieniach.

4.3.4.

Ustawianie przełącznika limitu rozciągania taśmy
Po tym jak taśma jest wymieniona, taśma musi zostać sprawdzona. Jeśli
przełącznik limitowy nie jest wyregulowany odpowiednio, taśma rozciąga się
za bardzo lub za mało.
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Dokręć taśmę za pomocą TENZOMATU według optymalnej wartości
(tabela jest na Tenzomacie).



Jeśli silnik maszyny jest włączony, ale nie pracuje, Obróć śrubą zgodnie z
kierunkiem wskazówek zegara, aż silnik zacznie pracować



Jeśli silnik jest prawdopodobnie włączony, Obróć śrubę w przeciwnym
kierunku do wskazówek zegara, aż do momentu zatrzymania silnika I
potem Obróć śrubę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aż silnik
zacznie pracować.

4.4.

Środki chłodzące i usuwanie odłamków

Jakość środków
chłodzących ulegnie
pogorszeniu ze względu
na:

Jeśli roztwór jest zbyt
słaby:

Użycie zanieczyszczonej
wody



Ochrona przed korozją jest
zmniejszona



Zewnętrznie
zanieczyszczony olej
(hydraulika, biegi)



Zmniejszenie smarowania



Mikrobiologiczny atak jest
bardziej prawdopodobny



Wysoka temperatura pracy



Brak cyrkulacji powietrza



Zła koncentracja

4.4.1.



Zdolność chłodzenia spada



Wzrasta tworzenie się piany



Trwałość emulsji pogarsza
się



Rozwijają się lepkie
pozostałości

Údržba stroje
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Jeśli roztwór jest zbyt
silny:

Kontrola płynu chłodzącego
Stan środków chłodzących ma istotne znaczenie, dla jakości cięcia i na
żywotność maszyny. Okres ważności środków chłodzących wynosi 1 rok, po
tym czasie, radzimy wymienić płyn chłodzący. W tym czasie jest to zależne
także od stanu zanieczyszczenia płynu chłodzącego (zwłaszcza olejami) i od
innych czynników.

Uwagi:
Note:
If the stan
Jeśli
stateśrodka
of the chłodzącego
cooling liquidnie
is not
jest satisfactory,
dobry, środek
the
cooling liquid
chłodzący
musi
must
byc be
wymieniony
changed.
Sprawdzaj cyklicznie poziom płynu chodzącego i funkcjonowanie
pompy!
Sprawdź stan środków chłodzących zgodnie z następującą tabelą:
Test

Okres

Metoda

Stan

Środki ostrożności

Poziom cieczy

Dziennie

wzrokowa

za niski

Po sprawdzeniu
koncentracji, wypełnić wodą
lub emulsją

Skoncentrowanie

Dziennie

gęstościomierz

za wysoki
za niski

Wypełnić wodą
Wypełnić podstawową
emulsją

Zapach

Dziennie

przez zmysł
zapachu

nieprzyjemny
zapach

Dobra wentylacja, dodać
biocydy lub wymienić
chłodziwa
Powierzchniowe
oczyszczenie, naprawić
wyciek, dodać biocydy lub
fungicydy lub odnowić
chłodziwa po dodaniu
systemu mycia*

Zanieczyszczenie

Dziennie

przez zmysł
zapachu

widoczne wycieki
oleju, grzyby z
szlamu

Ochrona przed
korozją

Kiedy
potrzeba

wizualna
test odłamków
test ziołami

Niewystarczająca
ochrona przed
korozją

Sprawdzić trwałość, jeśli
potrzeba, zwiększyć
koncentrację lub wartość pH

Trwałość

Kiedy
potrzeba

refraktometr

odolejanie

Dodać koncentrat, zapytanie
dostawcy

Tworzenie piany

Kiedy
potrzeba

test potrząsania

za dużo piany,
piana rozprasza się
zbyt wolno

Unikać napowietrzania,
zwiększyć twardość wody,
środek przeciwpieniący

* Zgodnie z instrukcją producenta

4.4.2.

Usuwanie odłamków
Odłamki powstałe podczas procesu ciecia, muszą zostać usunięte zgodnie z
odpowiednimi przepisami


Pozwól na odkapanie z odłamków nadmiaru płynu!
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Napełnij wodoszczelny pojemnik odłamkami! Uważaj, aby pojemnik nie
przeciekał, ponieważ, mimo długiego czasu odciekania, odłamki wciąż
zawierają resztki chłodziwa.



Złóż pojemnik w firmie zajmującej się utylizacją odpadów wiórów
zanieczyszczonych cieczą chłodzącą. W przypadku, gdy maszyna jest
wyposażona w mikro-spray, odłamki wciąż muszą zostać przekazane do
firmy zajmującej się utylizacją.

4.5. Hydraulika smary i oleje
4.5.1. Oleje przekładniowe
W przekładniach, olej jest używany przez cały okres życia przekładni. My
polecamy wymianę napełnianego oleju w momencie naprawy.
Użyj oleju z opisem DIN 51517 wybierz lepkość klasy ISO VG zgodnie z
pierwotnym wypełnieniem oleju
Uwaga:
Attention:
When replacing,
Podczas
wymiany,
use
uzyj
oilsoleju
recommended
rekomendowanego
by BOMAR
przez
or oils,
which has
BOMAR
lubcomparable
olejów, które
parameters
mają porównywalne
from the other
parametry,
manufacturers.
pochodzące
od innych producentów..
Do not
Nie
zapomnij,
forget, że
thatmineralne
mineral and
i systentyczne
synthetic oils
oleje,
mustnie
not
mogą
be
mixed!
byc
wymieszane!
Oleje rekomendowane zgodnie z typem piły
Piła taśmowa

Olej przekładniowy

Pojemność

Individual 620.460 DGH

Shell Tivela S 320

3,3 l

Swarf conveyor

Shell Tivela S 320

0,075 l

Porównanie olejów przekładniowych
Klasa lepkości

Procudent
BP

ISO VG 100

ISO VG 220

ISO VG 320

Energol GR-XP 100

Energol GR-XP 220

Energol GR-XP 320

Castrol
Elf

Alpha SP 100

Alpha SP 220

Alpha MW 100

Alpha MW 220

Reductelf SP 100

Esso

Spartan EP 100

Mobil

Mobilgear 627

ÖMV

Reductelf SP 220
Reductelf Synthese 220
Spartan EP 220
Mobilgear SHC 220
Mobilgear 630

Reductelf SP 320
Spartan EP 320
Mobilgear 632

PG 220

Paramo

PP 7

Shell

Shell Omala 100

Total

Carter EP 100

Paramo CLP 220

Paramo CLP 320

Shell Omala 220

Shell Omala 320

Shell Tivela S 220

Shell Tivela S 320

Carter EP 220

Carter EP 320

5.5.2. Smary oliwne
Zalecamy do smarowania stosowanie litu w oparciu o smar, klasy NGLI-2.
Różne smary są mieszane i jeżeli ich baza olejowa i konsystencja są
identyczne.
Porównanie smarów oliwnych:
Producent
BP
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Typ smaru oliwnego
Energrease LS - EP

Producent
DEA

Typ smaru oliwnego
Paragon EP1
FETT EGL 3144

Esso

Beacon EP 1
Beacon EP 2

FINA

FINA LICAL M12

Klüber

Staburags NBU8EP
Isoflex Spezial

Optimol

Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2

Shell Aseol AG
Texaco

ASEOL Litea EP 806-077
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Microlube GB0

Multifak EP1

5.5.3.Natłuszczanie
Jest kilka miejsc w maszynie, które musza być cyklicznie natłuszczane. To
zapewnia prawidłowe działanie maszyny
Miejsce natłuszczania

Natłuszczanie

Kostki prowadzące – tłuszcz z olejem, po obu
stronach raz w tygodniu.

Prowadnica liniowa ramienia piły – natłuścić
olejem raz na trzy miesiące (patrz rozdział
Smary oliwne). Użyj 3-5g smaru na każdy wózek
prowadnicy liniowej. Użyj pistoletu do
natłuszczania. Napędzaj 3-5 razy koła liniowe
prowadnicy liniowej podczas natłuszczania.

4.5.4.Oleje hydrauliczne
Wymień olej hydrauliczny raz na 2 lata, ponieważ olej może pogorszyć swoje
właściwości i spowodować problemy z hydraulicznym wyposażeniem. Jeśli
system hydrauliczny jest wyposażony w filtr (2SF 56/48-0,063), wymień także
filtr.
Użyj oleju z opisem DIN 51524-HLP, ISO 6743-4 i klasę lepkości ISO VG 46
agregatach hydraulicznych. Ilość oleju hydraulicznego – patrz rozdział
Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego.
.
Uwagi:
W czasie wymiany, użyj oleju rekomendowanego prze z
BOMAR lub olejów, lub olejów, które mają porównywalne
parametry, pochodzące od innych producentów. Nie
zapomnij, że oleje mineralne i syntetyczne nie mogą byc
zmieszane!
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Porównanie olejów hydraulicznych
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Producent

Typ

Producent

Typ

Agip

Oso 46

Ina

Hidraol 46 HD

Aral

Vitam GF 46

Klüber

Lamora HLP 46

Avia

Avilub RSL 46

Hungary

Hidrokomol P 46

Benzina

OH-HM 46

Mobil

Mobil DTE 25

BP

Energol HLP 46

ÖMV

HLP 46

Bulgaria

MX-M/46

Poland

Hydrol 30

Castrol

Hyspin AWS 46

Rumania

H 46 EP

Čepro

Mogul HM 46

Russia

IGP 30

DEA

Astron HLP 4hy6

Shell

Tellus Oil 46

Elf

Elfolna 46

Sun

Sunvis 846 WR

Esso

Nuto H 46

Texaco

Rando HD B 46

Fam

HD 5040

Valvoline

Ultramax AW 46

Fina

Hydran 46

4.5.6.Sprawdzenie poziomu oleju hydraulicznego

Pociągnij miernik i sprawdź stan oleju.Poziom oleju powinien znajdować się
pomiędzy wodą a szkłem.
Napełnij olej hydrauliczny, jeśli jest to konieczne. Używaj zawsze filtru (10 m
lub lepszego) podczas wypełniania olejem. Aby uniknąć wnikania
zanieczyszczeń do układu hydraulicznego i problemów w systemie
hydraulicznym..

4.6.Czyszczenie maszyny
Wyczyścić maszynę z cieczy i zanieczyszczeń po każdym wyłączeniu. Przede
wszystkim chronić powierzchnię główną.


Zaciskanie szczęk przewodnich zacisku



Prowadzenie podajnika



Załadowanie powierzchni zacisku

4.7.Wymiana zużytych części
4.7.1.Wymiana napędu łożyska
Jeśli jest niemożliwe ustawienie pakietu ściskając montaż I naciskanie łożyska
jest zużyte, to musi to być wymienione
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Údržba stroje
Wartung
Machine service

Stan łożyska można zobaczyć, na kostce od strony dolnej, w celu lepszej
kontroli można wystawić podtrzymywacz łożyska z kostki..
Jeśli łożysko jest zużyte, widać na nim kanały.
Wymiana łożyska:
1.

Demontaż piły

2.

Poluźnij 2 śrubki z twardometalowego talerza

3.

Poluźnij umocowaną śrubkę używając IMBUS (zobacz strzałkę).
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service

4.

Poluźnij 3 śrubki (patrz strzałka).

5.

Poluźnij centralną M10 śrubkę po usunięciu pierścienia mocującego. Usuń
twardometalowy talerz I łożysko ze spodu

Uwaga:
Zacisk ma aluminiowe szczęki, znajduje się tak że
alumniowy środek do ochrony osi przed uszkodzeniem.

6.

Zamontuj oś do zacisku.

7.

Usuń oś łożyska za pomocą śrubokręta

8.

Usuń zużyte łożysko.

9.

Przykręć podtrzymywacz do zacisku.

Uwaga:
Zacisk ma aluminiowe szczęki, musi tam się znajdowac
aluminiowy materiał, aby chronic oś przed uszkodzeniem.
10. Wstaw łożysko i podkładki i przekręć oś do pierwotnego miejsca.
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11. Oś może wystawać poza uchwyt; w innym przypadku, regulator montażu
chwytania pakietu może działać gorzej

4.7.2. Wymiana wałków prowadzących w taśmie
Jeśli taśma nie jest odpowiednio prowadzona przez rolki albo lub gdy rolki są
widocznie zużyte, rolki powinny zostać zastąpione.

1.

Odkręć 2 śrubki (patrz strzałka). Rozmontuj kostkę wiodącą w taśmie..

2.

Przykręć kostki prowadzące do zacisku i rozmontuj obydwa ekscentryki z
łożyskami w następujący sposób..

Údržba stroje
Wartung
Machine service

UWAGA!
Prowadzące rolki powinny zostac wymienione na obu
klocków prowad zących!!

Uwaga!
Za znacz obydwa wprowadzone ekscentryki i komponenty
ekscentrykach! Ekscentryki nie mogą być zamieniane
między sobą!!

3.

Odkręć nakrętkę z ekscentryka.

4.

Usuń ekscentryki z łożyska za pomocą śrubokręta
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service

5.

Wymień wszystkie łożyska i zużyte części

6.

Zamontuj ekscentryki do klocków. Zamontuj komponenty na
ekscentrykach w podanej kolejności. Załóż łożyska z pomocą preparatu
na ekscentrykach

Uwaga!
Nie zmieniaj położenia ekscentryków w kostkach

7.

Przykręć nakrętki na obu ekscentrykach i dociśnij je.

8.

Zamontuj piłę na kostkach prowadzących (ca. 15 – 20 cm). Ustaw
ekscentryki za pomocą kluczy, taśma piły musi pracować na środku. Rolki
prowadzące nie mogą za bardzo naciskać taśmy, ale muszą obracać się
swobodnie podczas działania taśmy.

9.

Ustaw ekscentryki za pomocą klucza, taśma musi biec na środku. Rolki
prowadzące nie mogą naciskać zbyt mocno na taśmę, ale muszą obracać
się swobodnie podczas biegu taśmy.

Optymalna odległość pomiędzy rolką, a taśmą wynosi 0,05 mm.
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10. Dokręć śrubki na oby ekscentrykach
11. Usuń elementy testowe piły z kostek przewodnich. Zamontuj kostki
przewodnie na maszynie

4.7.3. Wymiana prowadnic metali ciężkich
Jeśli prowadnice metali ciężkich nie mogą zostać dostosowane, należy je
wymienić.

Prowadnice metali ciężkich muszą być wymienione razem na obu
kostkach prowadnic

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Uwaga!
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service
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1.

Odłącz wąż od środków chłodzących

2.

Poluźnij dwie śrubki

3.

Usuń przymocowany twardometalowy słupek prowadzący

4.

Poluźnij wszystkie 3 śrubki (patrz strzałka).

5.

Poluźnij centralną M10 śrubkę po usunięciu pierścienia mocującego.

6.

Usuń ruchome twardometalowe prowadnice.

7.

Z obu prowadnic spieków węglowych odkręć zużyte spieki węglowe I
wymień je na nowe

8.

Zarówno spieki węglikowe spiekowe prowadnicy. Naciśnij sprężyny, aby
zamontować z powrotem. Za pomocą 3 śrub i aux. taśma ustawia
optymalny luz pomiędzy prowadnicami.

4.7.4. Wymiana szczoteczki
Jeśli układ usuwający szczotki jest zużyty i nie spełnia swojej funkcji, należy go
wymienić
Przytrzymaj drążek szczotki za pomocą klucza

2.

Poluzuj nakrętkę na szczotce, wymień zużytą szczotkę na nową I dokręć
na nakrętce.

3.

Ustaw szczotkę do taśmy.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

1.
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Závady
Troubleshooting

Závady
Troubleshooting

5. Rozwiązywanie
problemów
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5.5.

Problemy techniczne

Problem

2.

3.

Krzywe ciecie

Cięcie nie jest
wykonane pod
ustawionym kątem

Krótki czas
użytkowania taśmy

Naprawa

-

Źle wyregulowana prowadnica
metalu twardego.

Zamieszczone w rozdziale „Serwis i
regulacja“

-

Zużyta prowadnica
twardometalowa.

Nadmienione w rozdziale „Wymiana
zużytych części“

-

Źle wyregulowane kostki taśmy
przewodniej.

Zamieszczone w rozdziale „Serwis i
regulacja“

-

Zużyte łożysko taśmy przewodniej.

Nadmienione w rozdziale „Wymiana
zużytych części“

-

Źle wyregulowana szczoteczka.

Zamieszczone w rozdziale „Serwis i
regulacja“

-

Zużyta szczoteczka.

Nadmienione w rozdziale „Wymiana
zużytych części“

-

Niewystarczające rozciągnięcie
taśmy.

Zwiększ rozciągnięcie taśmy i ustaw
przełącznik limitu.

-

Źle dobrany system zębowy do
taśmy.

Wymień taśmę i przestrzegaj zaleceń
producenta, co do taśmy.

-

Zużyta taśma.

Wymień taśmę.

-

Źle wyregulowany rolkowy
przenośnik.

Ustaw przenośnik rolkowy.

-

Brudna płyta podajnikowa.

Oczyść stół podajnika z śmieci, wiórów i
pozostałości materiału.

-

Ramię prowadzące i kostki
przewodnie są źle wyregulowane.

Zaciśnij ramię prowadzące.

-

Ramię przewodnie i kostka są zbyt
daleko od materiału.

Ustaw kostki przewodnie względem
materiału.

-

Zbyt szybkie tempo cięcia.

Zmniejsz prędkość wkładu materiału.

-

Niespodziewane oscylacje, w
jakości materiału.

Ustaw prędkość cięcia i wkładu stosownie
do materiału

-

Dźwignia bezpieczeństwa jest
poluzowana.

Sprawdź wydajność dźwigni bezpieczeństwa
i dostosuj ją zgodnie z rozdziałem „Serwis i
regulacja“.

-

Ustawiony kąt nie pasuje do kąta
cięcia.

Sprawdź kat regulacji kątomierzem i ustaw
zgodnie z rozdziałem „Serwis i regulacja“.

-

Niewystarczające rozciągniecie
materiału.

Rozciągnij taśmę i ustaw przełącznik limitu
zgodnie z rozdziałem „Serwis i regulacja“.

-

Ramię prowadzące i kostka
przewodnia są poluzowane.

Przykręć ramię i kostkę prowadzącą.

-

Brud pomiędzy materiałem i
szczęką zacisku.

Oczyść materiał i pokrytą szczękę.

-

Niewystarczające rozciągnięcie
taśmy.

Zwiększ dokręcenie taśmy i ustaw skaner
dokręcenia taśmy zgodnie z rozdziałem
„Serwis i regulacja“.

-

Zużyta szczoteczka.

Sprawdź stan szczoteczki i wymień w
przypadku nadmiernego użycia jak opisano
w rozdziale „Wymiana zużytych części“

-

Źle wyregulowana szczoteczka.

Sprawdź szczoteczkę, ustaw zgodnie z
rozdziałem „Serwis i regulacja“

-

Zbyt rozciągnięta taśma

Zmniejsz rozciągniecie taśmy i ustaw
przełącznik limitu rozciągnięcia zgodnie z
rozdziałem „Serwis i regulacja“

-

Źle wyregulowane prowadnica
twardometalowa.

Sprawdź regulację prowadnic
twardometalowcyh i wykonaj regulację
opisaną w rozdziale „Serwis i regulacja“

-

Zużyte prowadnica twardometalowa Sprawdź stan prowadnic twardometalowcyh
w taśmie.
i jeśli są zużyte, wymień prowadnice
twardometalowe zgodnie z rozdziałem
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1.

Możliwe problemy

71

Problem

Możliwe problemy

Naprawa

Schémata
Schemas
Schematics

„Wymiana zużytych części“

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Niewystarczająca
moc cięcia

Cięcie nie jest
ukończone
Ssanie nie jest
możliwe

Nie można włączyć
ssania

Taśmy są pęknięte

-

Zużyte łożysko przewodnie.

Sprawdź łożyska przewodnie i jeśli
zauważysz pewne ślady zużycia, wymień je
zgodnie z rozdziałem „Wymiana zużytych
części“

-

Źle wyregulowane kostki
przewodnie taśmy.

Ustaw kostki przewodnie zgodnie z
rozdziałem „Serwis i regulacja“

-

Źle wyregulowane dolne zasilanie i
prędkość taśmy.

Dostosuj zasilanie i prędkość taśmy zgodnie
z wartościami podanymi przez producenta
taśmy.

-

Różna, jakość materiału.

Dostosuj zasilanie i prędkość taśmy zgodnie
z materiałem (wypróbuj test cięcia).

-

Niskiej jakości taśma

Wymień taśmę (skontaktuj się z lokalnym
dostawcą wyposażenia po więcej informacji)

-

Źle dobrany system zębowy taśmy.

Wymień taśmę i przestrzegaj zaleceń
producenta przy wyborze nowej.

-

Żle wyregulowana ścieżka cięcia.

Sprawdź przestrzeń pomiędzy górną taśmą i
kołem napędowym. Możliwie dostosuj
ścieżkę zgodnie z rozdziałem „Serwis i
regulacja“

-

Zużyta taśma.

Wymień taśmę i przestrzegaj zaleceń
producenta przy wyborze nowej.

-

Zły system zębowy taśmy.

Wymień taśmę i przestrzegaj zaleceń
producenta przy wyborze nowej.

-

Źle dostosowane zasilanie dolne i
prędkość taśmy.

Dostosuj zasilanie i prędkość taśmy zgodnie
z wartościami podanymi przez producenta

-

Źle dostosowana niższa blokada na Sprawdź niższą blokadę i dokręć.
ramie piły.

-

Powierzchnia granicznego punktu
jest wadliwa.

Wyczyść granicznego punktu przełącznika
limitu z śmieci i pozostałości materiału.

-

Metalowe zaciski pomiędzy
zaworem i panelem

Zaciski muszą być usunięte i położone na
dyszę O-Pierścień około 10x2 mm.

-

Metalowe zaciski są w zaworze.

Zawór musi być wyczyszczony lub
wymieniony.

-

Przełącznik ciśnienia jest źle
wyregulowany.

Ustaw ciśnienie zgodnie z rozdziałem
„Serwis i regulacja“

-

Przełącznik ciśnienia jest wadliwy.

Wymień wadliwe części przełącznika
ciśnienia.

-

W kole rozciągającym jest źle
dostosowana geometria.

Wyreguluj odległość taśmy od wgłębienia
koła c.2 mm zgodnie z instrukcją obsługi.

-

Płyty metalu twardego pasa
taśmowego nie są dostosowane.

Płyty metalu twardego pasa taśmowego
muszą być wyregulowane zgodnie z
instrukcją obsługi.

-

Kostki przewodnie nie są
dostosowane (łożyska + pasy
metalu twardego)

Kostki przewodnie muszą być wyregulowane
(łożyska + pasy metalu twardego) zgodnie z
instrukcją obsługi.

-

Łożyska kostek przewodnich są
zużyte (elementy rolujące są
zniszczone lub zewnętrzny
pierścień łożyska ma stożkową
formę).

Łożyska kostek przewodnich musza być
wymienione. Łożyska muszą być
wyregulowane zgodnie z instrukcją obsługi

Uszkodzony system zębowy taśmy
-

10. Taśma tnie krzywo. -
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W chwytającym cylindrze
podnoszenia występuje poluźnienie.
Ściśnięte pionowe górne lub dolne
uchwyty cylindra podnośnika

Wymień górne i dolne uchwyty cylindra
podnośnika

Geometria przewodnich kostek
metali twardych jest źle
dostosowana.

Kostki metali twardych musza być
wyregulowane

Problem

Możliwe problemy

11. Czyszczenie taśmy
nie działa.

Naprawa

Łożyska kostek przewodnich są
zużyte.

Łożyska kostek przewodnich musza być
wymienione

-

Elastyczne koło szczoteczki jest
zużyte.

Elastyczne koło szczoteczki musi być
wymienione

-

Koło napędowe jest zużyte.

Koło napędowe musi być wymienione

-

Dysza szczotki napędowej jest
zardzewiała

Dysza szczoteczki musi być wyczyszczona i
naoliwiona

-

Pozycja szczotki i pokrowiec
szczotki jest źle dostosowany –
szczotka nie może się obracać.

Szczoteczka musi być postawiona w celu jej
obrócenia

Poluzowanie w wzniesieniu koła
napędowego na dyszy

Wymień dyszę napędową na dłuższą, nowe
łożyska, pierścień odległości, nowe koło
napędowe, sprężynę, dwie pokrywy na
czołowej dyszy + śrubki.

12. Rama piły podnosi się i opada
cyklicznie podczas
cięcia; to powoduje
krótki okres
użytkowania taśmy.
-

5.6.

Zużyty przewód sprężyny

Problemy elektryczne i hydrauliczne

Problem

Możliwe problemy

Naprawa

-

W gniazdku nie ma napięcia

Linia napięcia musi zostać wymieniona.

-

Przekaźnik transferu jest zamknięty
(zabezpieczenie termiczne)

Każdy FA przekaźnik musi zostać
wymieniony.

-

Przełącznik limitu rozciągnięcia
taśmy, pokrywa ramy lub pokrywa
taśmy nie są uruchomione.

Sprawdź rozciągnięcie taśmy i zamknięcie
pokryw.

-

Dolny przycisk limitu nie jest
włączony.

Dolny przycisk limitu musi zostać
wyregulowany, zgodnie z rozdziałem „
Regulacja”.

-

W hydraulicznym (pneumatycznym)
pierścieniu jest awaria. HYTOS
(BOSCH) nie działa na ramie
podwyższenia.

Funkcjonowanie magnetycznego zaworu
musi zostać sprawdzone, zawór musi być
zamknięty, napięcie zacisku i cewki musi
zostać sprawdzone.

3. Elektryczny napęd i
pompa są bez
napięcia. Pomiędzy
stycznikiem i
zabezpieczeniem
termicznym nie ma
napięcia.

-

Zły stycznik.

Wymień stycznik silnika.

4. Wskaźnik prędkości
piły nie działa.

-

Wskaźnik prędkości nie jest
wyregulowany.

Wskaźnik szybkości musi zostać
wyregulowany.

-

Uszkodzony wyświetlacz

Wyświetlacz musi zostać wymieniony.

-

Zły wskaźnik – dioda wskazująca
nie świeci się.

Wskaźnik musi zostać wymieniony i
wyregulowany.

-

W systemie hydraulicznym jest zbyt
wysokie ciśnienie pracy

Pracownik serwisu musi zredukować
ciśnienie w systemie hydraulicznym.

1. Maszyna nie chce
się włączyć.

2. Kiedy cięcie jest
zakończone, rama nie
chce się podnieść.

5. Czasami ochraniacz
z agregatu silnika
hydraulicznego jest
wyłączony MA3.

Schémata
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-

6. Agregat hydrauliczny
nie może się włączyć

Styk pomocniczy na termicznym Wymień wadliwy kontakt na rozruszniki FA1.
przekaźniku FA1 jest
uszkodzony.

7. Agregat hydrauliczny -

Złe połączenie elektryczne.
Elektryczne fazy są podłączone

Faza musi zostać przełączona. Tylko
pracownik serwisu może to zrobić
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Problem

Możliwe problemy
odwrotnie

jest włączony, ale
ramię piły lub główny
zacisk nie działa

Brak środka chłodzącego

Wypełnij zbiornik środkiem chłodzącym.

-

Przekaźnik termiczny jest
uszkodzony

Wymień przekaźnik termiczny

-

Gumowy wąż wejściowy jest
uszkodzony lub zablokowany

Sprawdź obwód chłodzący i możliwie
wyczyść system chłodzący.

-

Zabezpieczenie pompy chłodzącej
jest uszkodzone

Sprawdź zabezpieczenie pompy chłodzącej i
w razie potrzeby wymień.

-

Pompa chłodząca jest uszkodzona

Wymień pompę chłodzącą.
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8. Chłodzenie nie działa
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Naprawa
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9.
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a. Schemat połączeń – 3×400 V, TN-C-S
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b. Schemat połączeń – 3×230 V, TN-C
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c. Schemat połączeń – 3×400 V, TN-C
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Element

Elem.
∅220-610mm

1

Zbiornik

2

Elektromotor

MA-AL100L
3 kW, 400/230 V/50 Hz

1

3

Hydrogenerator

P2-2,5 66017
2,5 cm3/rpm

1

4

Jednowejściowy wentyl

VJ01-06/SG-1

1

12 dm3

VPP2-04/S-6

1

5

Wentyl przepustowy

6

Filter ssania

63 µm

7

Manometr

68 S, 0–6 MPa

2

8

Rozdzielnik

RPE3-043Y11/02400E1K1

2

9

Blokada hydrauliczna

RJV1-05-0

2

10

Rozdzielnik

RP E 3-043Y 11/02400E 1K
1

2

11

Rozdzielnik

RO E 3-042S 2/02400E 1K 1

1

12

Zawór bezpieczeństwa

13

Korek wlewu

14

Filtr ssący

15

Zawór redukcyjny

VRN2-06/S-6R
92.154.001

1

16

Manometr

68 S, 0–6 MPa

2

17

Kostka regulacyjna

201.6816-100

2

18

Zawór kulowy

99.260.004

3

19

Przełącznik ciśnienia

0166415031059
20–50 bar

1

20

Zawór redukujący ciśnienie

VRN2-06/S-6R
92.154.001

1

21

Zawór dławiący

22

Blokada hydrauliczna

4 MPa
2SF56/48-0,063

VPNH 1/4“
92.151.001
L1.0406
A S 025-01
100 µm

VS01-04/R2.5-0
92.152.001
VJR1-04/MB

1

1

2
1
1

1
1
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10. Zestaw rysunków
do zamówienia
części zamiennych
W przypadku zamówienia części zamiennych, należy
zawsze rozpatrywać: typ urządzenia (na przykład Individual
620.460 DGH), numer seryjny (na przykład 125, patrz strona
tytułowa) i rok produkcji (na przykład 1999).
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a. Individual 620.460 DGH
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b. Lista części –
Individual 620.460 DGH
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c. Ramię piły
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d. Lista części –
Ramię piły
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e. Lista części –
Ramię piły
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f. Podstawa

128

g. Lista części –
Podstawa
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h. Napęd

130

i.

Lista części –
Napęd

131

j.

132

Zacisk

k. Lista części –
Zacisk
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l.

134

Zacisk 2

m. Lista części Piece list –
Zacisk 2
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n. Walec podnoszący
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o. Lista części –
Walec podnoszący
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p. Napinanie
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q. Lista części –
Napinanie
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r. Pasek prowadzący
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s. Lista części –
Pasek prowadzący
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t. Kostka prowadząca
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u. Lista części –
Kostka prowadząca
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v. Kostka prowadząca
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w. Lista części –
Kostka prowadząca
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x. Konsola
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y. Lista części –
Konsola
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z. Rozdzielnik

148

aa. Lista części –
Rozdzielnik
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bb.Słup

150

cc. Lista części –
Słup
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dd.Słup
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ee. Szczoteczka
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ff. Lista części –
Szczoteczka
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gg.Prowadnica
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hh.Walec – 1.
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ii. Walec – 2.
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jj. Walec zaciskowy
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kk. Koło pasowe
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ll. Kostka regulacyjna
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mm.

162

Hamulec

nn.Hamulec

163

oo.Hamulec

164
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