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Bi-Metal Şerit Testere
K ullanım T alim atları
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Ş erit testere kılavuz ve yarıçap kolu
Şerit testerenin kılavuzunu düzenli aralıklarla inceleyin ve ayarlayın. Kıla
vuzun aşınmasını inceleyin ve gerekirse kılavuzu değiştirin. Kılavuz parça
sını kesilen parçaya olabildiğince yakın durucak şekilde ayarlayın.
Kasnaklar
Şerit testere kasnakları sağlam olmalı ve gereken şekilde
dengelenmelidir.
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Diğer aletler ile çalışırken gösterilen dikkat, şerit testereler ile çalışırken de gösterilm elidir. Lütfen aşağıda belirtilen sorunlara dikkat edin:
Ç atlak
Ş e rit te s te re n in s ık ış m a s ı
Ş erit testeren in bükülm esi ve körelm esi
Ş erit testere teknik açıdan iyi durum da olm a lıdır. Lütfen aşağıda b e lirtilen ö ze llikleri kontrol edin:
S abitlem e kelepçesi ve dü zeltm e m ekanizm ası ç a lış ır durum da olm a lıd ır.
Yeteri m iktarda hid ro lik ba sın ç ve soğutm a s ıv ıs ı bu lu n m a lıd ır, daire ça rkla r pa ralel olm a lıdır,
ü k a rıd a be lirtilen ö ze llikler yok ise m ekanizm a d e ğiştirilm elidir veya on a rılm a lıd ır.
Ş erit te s te re y i te m iz ve yon ga içerm eyen da ire ç a rk la r ü ze rin e koyun. Ş e rit te s te re y i da ire ç a rk la r a ra s ın a ye rle ş tirin , gereken şekilde
d ü zeltin ve dişlerde ki yon gaları tem izleye n döner fırç a y ı aya rlayın .
K esile cek m alzem eyi kelepçe ile s ık ış tırın ve ola b ild iğ in ce çok s a yıd a (m inim um 4, m aksim um 30) dişin m alzem eyi kesm esini sağ la yın.
Deste halinde m alzem e kesiyo rsa n ız, de stede ki her parça sağlam şekilde s ık ış tırılm a lıd ır.
Kesm e işlem ine başlam adan önce m alzem enin sertliğini ölçün: S ert noktalar, kabuk veya alev yanığı varsa keserek çıkarın.
K esm eye başlam adan önce yüzeyde kum varsa kaba eğe veya çe lik fırç a ile tem izle yin .A ksi halde kum, te ste re n in çok çabuk körelm esine yol açar.
Kesm e işlem ine başlam adan önce, üst diş s ıra s ı ile kesilecek m alzem e s ıra s ın d a m inim um m esafe (10m m ) bu lu nm asına dikkat edin ve testere
kolu m inim um beslem e b a s ın c ın ı aya rla yın .
M akineyi ç a lış tırın ve te ste re kolu m inim um beslem e b a s ın c ın ı kadem eli ola ra k a rttırın . B asınç yüksek olm a m a lıd ır, düşük de o lm a m alıd ır.
Kesm e işlem i sıra s ın d a soğutm a s ıv ıs ın ın kesilen noktaya sürekli a k ıy o r olm ası gerekm ektedir,
iki veya üç parça kestikten sonra şerit te ste re yi dü zeltin .
B ir süre kestikten sonra parça ba şın a kesm e süresini he saplayın. Eğer süreler birb iri ile o ra n tısız ise yeni bir şerit testere takın.
Yeni şe rit testere ta k tık ta n sonra daha önce ke stiğ in iz yerden devam etm eyin. M alzem eyi çevirip yeniden kesin.

/^ Ş e r it te ste re k ırılırs a
Testere kılavuzu, kesilen par
çaya çok uzak yada ayarı yan
lış. Testere kılavuzu aşınmış.
Yarı çap kolu gevşek.

Kesim k a v is li o lu rsa

Yüzey p ü rü z lü İse

Kasnak aşınmış. Diskler
çok küçük - daha ince şerit
testere deneyin.

Şerit gerginliği çok fazla

Talaş alma fırçası çalışmıyor

Şerit gerginliği çok az

Şerit gerginliği az.

Kesme hızı çok yavaş

Şerit testere hızı çok yavaş

İlerleme hızı çok yüksek

İlerleme hızı çok yüksek

İlerleme hızı çok yüksek

Diş mesafesi çok az - çok
fazla diş var.

Diş mesafesi çok az - çok
fazla diş var.

Diş mesafesi çok fazla, diş
boşlukları dolu.

İlerleme hızı çok yüksek

Diş mesafesi çok az

Dişler çok zayıf

Y erleştirm e
Şerit testerenin ömrünün maksimum olması için doğru yerleştirilmesi
gerekir. Dana önce kesilen yerlerden devam edilmemelidir.

Şerit testere doğru şekilde
takılmamış

Şerit testere aşınmış

Şerit testere hızı çok yüksek

İlerleme hızı çok yüksek
veya çok düşük

Şerit testere düz değil

Titreşim normaldir: şerit testere
hızını biraz arttırın veya azaltın

İlerleme hızı çok yüksek

Diş biçimi yanlış

Şerit testere gereken şekilde
yerleştirilmemiş

ilerleme hızı çok yüksek
veya çok düşük

Yüzey kusurlu:
pürüzlü, pas veya kum

Gereken biçimde diş kullanın

Şerit testere aşınmış

Şerit testere aşınmış

Yüzey
Kesilen parçanın yüzeyi, testere bıçağının ömrünü etkiler. Yüzey kaba
ise bıçak hızını azaltın.
Kesilen parçanın sabitlenmesi
Kesilen parça iyi sabitlenmelidir. Deste halinde malzeme keserken mutlaka iyi
sabitlemek gerekir. Bükülmüş veya hasarlı parçalar kesilmemelidir.

Şerit testere düz değil

Soğutma sıvısı akış miktarı
yetersiz. Soğutma sıvısının
yoğunluğu yanlış.

Diş b içim i

Şerit teste re n in öm rü
Tüm şerit testereler zamanla eskir. Aşınma olup olmadığını inceleyin.

Şerit testere, kasnaklarN
üzerinde dönüyorsa

Kasnaklar aşınmış

Talaş alma fırası çalışmıyor,
dişlerin arasına talaş dolmuş.

Kesme hızı
Kesme hızının doğru olması gerekir. Şerit hızını hız ölçme aleti ile
ölçün.

Diş m esafesi
Diş mesafesinin doğru seçilmesi, besleme hızının ve testere hızının
doğru seçilmesi kadar önemlidir.

T itre ş im o lu ş u y o rs a
Testere kılavuzu, kesilen parça
ya çok uzak yada ayarı yanlış.
Testere kılavuzu aşınmış. Şerit
testere kılavuzu kullanılmıyor.

S o ğ u tm a /k e s m e s ıv ıs ı
Soğutma sıvısı, makineyi yağlama ve soğutma görevi görür. Sıvının
yoğunluğunu refraktometre ile ölçün. Sadece iyi kalite soğutma sıvısı
kullanın. Soğutma sıvısı, düşük basınçta kesme işlemi yaparken de
yeterli miktarda akmalıdır.

İlerleme hızı
İlerleme hızı dikkatle seçilerek şerit testerenin verimli çalışması
sağlanmalıdır.

D işler çabuk a şın ıyo rsa

Testere kılavuzu, kesilen par
çaya çok uzak yada ayarı yan
lış. Testere kılavuzu aşınmış.
Yarı çap kolu gevşek.

Talaş fırç a la rı
Yonga fırçalarının ayarı doğru olmalı ve fırçalar düzenli aralıklarla
değiştirilmelidir.
Ş erit g e rg in liğ i
Şerit gerginliği, düz kesme işlemi ayarlanmalıdır.
Gerqinliqi qerqinlik ölçü aleti ile ölçün.

Diş k ırılırs a

Şerit testere doğru
yerleştirilmemiş

