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SONAE ARAUCO

WSTĘP
Cztery główne czynniki związane z procesem cięcia
płyt wiórowych pokrytych melaminą, które muszą
być kontrolowane w celu uzyskania prawidłowego
wykończenia cięcia, są następujące:
• maszyna;
• narzędzie tnące;
• operator;
• produkt.

Istnieje kilka opcji pracy lub zmiennych dla każdego z
tych czynników, które należy ocenić, a jeżeli w trakcie
cięcia pojawi się problem, wówczas poniższe opcje
/ zmienne mogą pomóc operatorowi lub technikowi
odpowiedzialnemu za produkcję ocenić, który z nich
najprawdopodobniej spowodował awarię.

CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PROCESIE
CIĘCIA PŁYT POWLEKANYCH MELAMINĄ
MASZYNA
• Pozioma lub pionowa pozycja cięcia;
• Maszyna ręczna lub automatyczna;
• Stan prowadnic i łożysk;
• Wybór prędkości kątowej (obr./min.);
• Prędkości posuwu, piły i ostrzy tnących;
• Wibracje wału piły, silnika i wału napędowego;
• Ustawienie równoległych (istotne dla prostokątności);
• Ustawienie piły;
• Stan i rozmiar mocowań płyt;
• Nacisk i stan prowadnic;
• Regulacja wysokości piły i ostrzy tnących.
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NARZĘDZIE TNĄCE

PRODUKT

• Profil, stan i wzory;
• Odpowiednie ostrze tnące do maszyny;
• Jakość ostrzy;
• Grubość i jakość elementów;
• Płaskość elementów;
• Ostrość ostrzy;
• Geometria ostrzy;
• Stosunek grubości piły i ostrza tnącego;
• Prędkość kątowa i prędkość ruchu posuwowego;
• Kąt natarcia, przyłożenia i styczny.

• Płaskość płyt;
• Mechaniczna integralność płyty;
• Grubość zewnętrznej warstwy płyty;
• Właściwości ścierne płyty.

OPERATOR
• Szkolenie / doświadczenie w obsłudze maszyny;
• Umiejętność regulacji wysokości piły i ostrzy tnących;
• Montaż piły i ostrza tnącego;
• Rozpoznawanie defektów cięcia;
• Czyszczenie maszyny i miejsca pracy.
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OGÓLNE ZALECENIA
Zaleca się stosowanie ostrzy z węgliku wolframu lub
diamentu, które pozwalają uzyskać lepszą jakość cięcia.
Chociaż oznacza to wyższy koszt początkowy, to jest on
równoważony przez wyższą produktywność przez cały
czas użytkowania (pomiędzy ostrzeniami).
Czystsze krawędzie można uzyskać, gdy cięcia
wykonywane są za pomocą piły panelowej lub piły
formatowej (wyposażonej w ostrze tnące). Ręcznych pił
tarczowych lub wyrzynarek powinno się używać tylko
do części, których krawędzie nie są widoczne lub są one
następnie korygowane.

Należy unikać użycia ostrzy piły o rozstawie, który nie
pasuje do średnicy wału maszyny. W tych przypadkach
niektórzy użytkownicy stosują adaptery. Jest to jednak
rozwiązanie nieproduktywne, ponieważ generuje
wibracje, a nakrętki zabezpieczające mogą ulec
poluzowaniu i mogą nawet spowodować, że maszyna
będzie niebezpieczna w eksploatacji.
Ostrzenie narzędzi musi być przeprowadzane
przez profesjonalistę stosującego automatyczne
wyposażenie. Nie zaleca się ręcznego ostrzenia ostrzy,
ponieważ trzeba przestrzegać bardzo precyzyjnych
kątów i geometrii, jak pokazano na poniższej ilustracji:

Piły tnące muszą mieć co najmniej 60 zębów i co
najmniej grubość wynoszącą 2,2 mm.
Zaleca się cykliczne czyszczenie pił, w szczególności
boków ostrzy i ich obszarów wprowadzania. Po pewnym
okresie użytkowania zazwyczaj pojawia się brązowawy
osad na ostrzach i korpusie piły. Jest to spowodowane
nieprawidłowym doborem prędkości cięcia i / lub ruchu
posuwowego oraz właściwościami ściernymi materiału.
Osad ten powoduje pogrubienie ostrzy, poszerzenie
ich poza obszar ograniczony krawędziami tnącymi,
powodując oderwanie melaminy i niepożądane pod
względem estetycznym nieregularne cięcia. Taki osad
na piłach diamentowych wymaga zastosowania płynu
do czyszczenia. Dlatego też ostrze piły należy zanurzyć
w tym płynie na co najmniej 12 godzin, aby uniknąć
konieczności jego ponownego ostrzenia.

15º

20º

15º

15º

Ostrza tnące: profil
koniszowy o kącie dodatnim

15º

Regulowane ostrza tnące:
profil płaski o kącie dodatnim

15º

20º

20º

5º
6º

Trapezowy profil płaski: kąt
ujemny

Trapezowy profil płaski: kąt
dodatni

GEOMETRIA OSTRZY:

D - Wypukłe lub diamentowe zakończenia zębów
DH - Ząb wklęsły z końcówką diamentową
EL - Ząb lewoskośny
ER - Ząb prawoskośny
F - Ząb płaski
FV - Piła wysuwana - ząb płaski
H - Ząb wklęsły
T - Ząb trapezowy
TF - Ząb trapezowy płaski
K - Ząb koniszowy
KW - Ząb koniszowy na przemian skośny
W - Ząb na przemian skośny
WE - Ząb na przemian skośny z fazą
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Najodpowiedniejszym profilem ostrza piły do cięcia
melaminy jest ząb trapezowy płaski.
Jest on najbardziej odporny i w trakcie cięcia rozdziela
wióry na trzy części, co wymaga zapewnienia
mniejszego wysiłku w porównaniu z innymi profilami.
Wybór ostrza tnącego pada na typ koniszowy (dla
lepszego dostosowania między piłą a ostrzem tnącym),
lub typ płaski.
Maszyny tnące zasadniczo charakteryzują się
wyposażeniem w silniki szybkobieżne (do
7000 obr./min.). Wymaga to utrzymania odpowiedniej
równowagi między wałem a elementami obrotowymi
(wózek i silniki), co pozwala uniknąć wibracji,
które mogłyby zniszczyć cięcie lub spowodować
odwarstwianie się melaminy.
Zasadnicze znaczenie mają regularne gruntowne
przeglądy i konserwacja maszyn tnących oraz sprzętu:
• Sprawdź perfekcyjne dostosowanie piły i ostrza
tnącego. Muszą one działać na tej samej płaszczyźnie
cięcia.
• Zęby piły i ostrze tnące muszą mieć tę samą szerokość
i grubość.
• Sprawdź wysokość zamocowanego na stałe stołu do
cięcia i przesuwnego. Muszą one znajdować się na
jednym poziomie.
• Sprawdź podparcie płyty w obszarze cięcia. Brak
podparcia, nawet częściowy, powoduje wibracje w
trakcie procesu cięcia.

NARZĘDZIA TNĄCE
PIŁA

OSTRZE
TNĄCE

GEOMETRIA OSTRZY

TRAPEZOWE
PŁASKIE
(NAPRZEMIENNE)

PŁASKIE

Liczba zębów

96

24

Odległość między zębami piły 9,82 mm

19,63 mm

Szerokość zęba

3,2 mm

3,2 mm

Grubość

2,2 mm

2,5 mm

Średnica wewnętrzna

30 mm

20 mm

Średnica zewnętrzna

300 mm

150 mm

Maksymalna rotacja kątowa 7600
(liczba obrotów na minutę) obr./min.

15.200
obr./min.

PRĘDKOŚCI CIĘCIA
Do cięcia melaminy zalecane są prędkości obwodowe
między 60 a 80 m/s. Poniższa tabela przedstawia liczbę
obrotów na minutę, przy której piła powinna być eksploatowana w zależności od średnicy piły i różnych prędkości
obwodowych cięcia (na ostrzach).
PRĘDKOŚĆ KĄTOWA (OBR./MIN.)

• Sprawdź, czy prowadnice stołu przesuwnego są w
dobrym stanie i czy można je z łatwością przesuwać.
• Sprawdź równoległość między kierunkiem, w którym
porusza się stół przesuwny, a płaszczyzną dysku ostrza
piły.
• Upewnij się, że sprzęt jest stabilnie przymocowany
do podłoża. Poziomowanie sprzętu ma bardzo ważne
znaczenie.

ŚREDNICA
PIŁY

60 M/S

70 M/S

80 M/S

90 M/S

100 mm

11.460

13.360

15.260

17.170

125 mm

9.180

10.700

12.220

13.750

150 mm

7.640

8.900

10.160

11.440

180 mm

6.360

7.420

8.440

9.540

200 mm

5.740

6.700

7.660

8.610

220 mm

5.200

6.080

6.960

7.820

250 mm

4.580

5.340

6.100

6.870

300 mm

3.820

4.460

5.100

5.740

350 mm

3.260

3.800

4.340

4.890

400 mm

2.860

3.340

3.820

4.290

450 mm

2.540

2.960

3.380

3.800

500 mm

2.280

2.660

3.040

3.420
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PRĘDKOŚĆ RUCHU POSUWOWEGO
Ważne jest, aby zrozumieć, że prędkość ruchu
posuwowego piły i wózka ostrzy tnących, wraz z liczbą
obrotów na minutę narzędzi tnących mają bezpośredni
wpływ na jakość cięcia.
Bardzo wolny posuw rozgrzewa obszar cięcia,
powodując przypalanie płyty przez piłę oraz widoczny
ciemny kolor oraz ewentualnie dym na powierzchni
cięcia. W ekstremalnych przypadkach szybki posuw
może powodować wyrywanie cząstek z płyty. Zaleca
się, aby po wybraniu prędkości obrotowej w zależności
od średnicy piły, prędkość ruchu posuwowego
znajdowała się w punkcie, w którym powierzchnia
cięcia jest czysta lub ma kolor naturalnego drewna i
nie jest szorstka lub nieregularna.
Prędkość ruchu posuwowego musi być stała, tzn. nie
może zmieniać się w trakcie procesu cięcia. Dlatego
też ważne jest, aby kontrolować smarowanie
prowadnic, łożysk, naciągu łańcucha etc. Między
cięciami prędkość ruchu posuwowego musi być
dostosowywana, aby zredukować negatywny wpływ
wskutek postępującego zużycia narzędzia.

JAKOŚĆ PŁYT POKRYTYCH
MELAMINĄ
Przeznaczony do cięcia materiał również może posiadać
właściwości, które negatywnie wpływają na jakość
cięcia.
Cięcie płyt, które są zbyt wypaczone lub odznaczają się
znaczną falistością powierzchni (odgięcia powyżej 2
cm), często kończy się powstawaniem niedoskonałych
powierzchni cięcia. Wynika to z braku podparcia płyt w
obszarach uginania się, ponieważ nacisk mocowań płyt
lub prowadnice nie są wystarczające do całkowitego
wyrównania płyty. Konieczne jest w związku z tym
sprawdzenie, czy maszyna tnąca posiada zdolność
do usuwania niedoskonałości płyt. Jeżeli nie ma takiej
gwarancji, wówczas najlepiej jest zdjąć płyty, sprawdzić
przyczyny ich wypaczania się i - w międzyczasie umieścić je na płaskiej powierzchni, aby pomóc im
odzyskać płaskość.
Płyty o słabej wytrzymałości, to znaczy w przypadku
słabo skupionych cząstek drewna, są bardziej narażone
na odpryski melaminy na krawędziach powierzchni
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cięcia. W takich przypadkach naprężenie ścinające
wywierane przez piłę powoduje odrywanie cząsteczek
(nie są one odcinane, lecz zrywane). To następnie
wywiera nacisk na górną warstwę (melamina) i
powoduje jej pękanie.
Grubość i zwartość zewnętrznej warstwy płyty są to
być może właściwości związane z płytą, które mogą
mieć największy wpływ na jakość krawędzi cięcia.
Cięcie płyt pokrytych melaminą z bardzo cienką
i / lub słabo zwartą zewnętrzną warstwą cząstek
jest zazwyczaj problematycznym zadaniem. W tym
przypadku, aby uzyskać zadowalający rezultat cięcia,
szczególnie ważne jest zapewnienie optymalnych
warunków maszyny z narzędziami znajdującymi się
w bardzo dobrym stanie i o niewielkim zużyciu oraz
doświadczonego operatora.
Innym czynnikiem wpływającym na wydajność sprzętu
tnącego, a tym samym na jakość ciętych elementów, są
własności ścierne płyty. Efekt nie jest natychmiastowy,
ale duże właściwości ścierne płyt wiórowych pokrytych
melaminą powodują nadmierne zużycie ostrzy (zęby
piły) w trakcie procesu cięcia. W takich przypadkach
cięcie będzie stopniowo ulegać pogorszeniu, aż osiągnie
niezadowalający poziom jakości znacznie wcześniej
niż oczekiwano, jeżeli operator nie będzie uważny,
co spowoduje duża liczbę odrzuconych elementów.
Cięcie takich płyt oznacza, że piły muszą być częściej
wymieniane i ostrzone. Na właściwości ścierne płyt
może wpływać występowanie zanieczyszczeń w drewnie
wykorzystywanym do produkcji, zasadniczo materiałów
obojętnych (piasek, kamienie etc.) i metali, które nie
zostały usunięte przez układy rozdzielające i czyszczące
w trakcie procesu produkcyjnego, lub stosowanie
dodatków, które nadają płycie specyficzne właściwości,
np. niektóre środki zmniejszające palność.

PRZECHOWYWANIE CIĘTYCH
ELEMENTÓW
Przechowywanie ciętych elementów musi zapewniać
ich ochronę przed wilgocią i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Należy je także przechowywać z dala
od drzwi oraz bram prowadzących na zewnątrz.
Krawędzie wszystkich płyt z materiałów
drewnopochodnych są najbardziej wrażliwe na wpływ
wilgoci, w związku z czym jeżeli elementy te mają być
przechowywane przez ponad 3 lub 4 dni, wówczas
najlepiej należy to zrobić zabezpieczając krawędzie.
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Zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie jako przykład, a ich celem nie jest zdefiniowanie wszelkich możliwych warunków użytkowania lub
modyfikowania produktów Sonae Arauco. Do każdego użytkownika należy ustalenie i zdefiniowanie własnych warunków pracy zgodnie z użytkowaniem, rodzajem
wyposażenia oraz innymi surowcami wykorzystywanymi w danym procesie. W związku z tym firma Sonae Arauco nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności
za jakiekolwiek straty lub szkody, wynikające z zastosowania tych zaleceń.
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