
INSTRUKCJA OBSŁUGIINSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilarka wielotarczowa dwuwałowa

PWR 412

  

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Producent:   Przedstawiciel w Polsce:

TOS SVITAVY PENNY GONDEK Sp. z o.o.

PWR412 Penny Gondek Sp. z o.o. OLEŚNICA  tel. 71 3983210 1



Wstęp

Przedkładamy  Państwu  dokumentację  do  dostarczonej  maszyny,  w  której  znajdą
Państwo  wszystkie  dane  techniczne  i  polecenia  dot.  prawidłowego  uruchomienia
urządzenia, jego obsługi i konserwacji. Prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z
instrukcją przed rozpoczęciem jej użytkowania.

W  dokumentacji  znajdą  Państwo  ważne  informacje  dot.  obsługi,  smarowania
i czyszczenia maszyny. Konieczne jest, aby dokładnie zapoznali się z nią pracownicy,
którzy  będą  obsługiwać  maszynę!  W  dokumentacji  nie  należy  wyszukiwać  jedynie
interesujących Państwa części,  ale  trzeba ją przeczytać w całości  od początku  do
końca. Tylko w ten sposób można uzyskać dobry przegląd informacji o całej maszynie,
dowiedzieć się, w jakich rozdziałach są odpowiednie informacje, do których w razie
potrzeby będzie trzeba wrócić.

Liczymy,  że  ta  instrukcja  będzie  pomocą  przy  prawidłowym  wykorzystaniu
dostarczanej maszyny oraz zapewniamy Państwa, że przy dotrzymaniu zaleceń w niej
zawartych będą Państwo w pełni zadowolenia z jej osiągów, wydajności i dokładności.

W przypadku niejasności powstałych przy czytaniu instrukcji obsługi ew. pozostałych
powiązanych  materiałów  lub  w  trakcie  obsługi  maszyny,  jak  również  w  przypadku
problemów  z  jej  eksploatacją,  prosimy  o  kontakt  z  wydziałem  OTS  producenta
urządzenia:

Producent:
TOS Svitavy, a.s.
Říční 1 Svitavy
568 17 Republika Czeska
Tel.: 00420 461 563 111

Przedstawiciel w Polsce:
PENNY GONDEK Sp. z o.o
ul. Dobroszycka 23
56-400 Oleśnica 
tel. (71) 398-32-10

Tekst  oraz  grafika są częścią własności  intelektualnej  TOS Svitavy,  a.s.  i  cały  czas
pozostają jej własnością.

Bez  wcześniejszej  zgody  TOS  Svitavy  a.s.  żadna  część  instrukcji  nie  może  być
kopiowana, nie wolno też umożliwiać osobom trzecim zapoznania się z instrukcją i jej
częściami.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na bieżąco wraz z rozwojem
urządzenia.
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Schemat instalacji  elektrycznej  nie jest  częścią tej  instrukcji.  Aktualny schemat dla
danego wariantu wykonania maszyny jest na tablicy rozdzielczej.

WAŻNE INFORMACJE !!!

  Maszyna  musi  pracować  w  warunkach  warsztatu,  w  którym  temperatura  nie
przekracza +40°C i nie spada poniżej +5°C.

  Jeśli maszyna będzie pracowała w temperaturach niższych niż +5°C, maksymalnie
do  –20°C,  konieczne  będzie  dodanie  urządzenia  grzewczego,  a  dla  maszyny
wyposażonej  w  pneumatyczne  dociski  konieczne  jest  zapewnienie  odpowiedniego
dostosowania powietrza pod ciśnieniem wg następujących zasad:

1. resztkowa zawartość oleju mniejsza niż 0,5 mg/m3

2. punkt rosy -40 oC
3. filtracja lepsza niż 1 mikrometr

Maszyna nie może być wystawiona na działanie czynników pogodowych - deszcz,
wysoka wilgotność, śnieg.
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Wykaz wykorzystanych dokumentów

I.  Ogólnie obowiązujące przepisy i normy

Rozporządzenie rządu nr 17/2003 Sb.           Dyrektywa 73/23/EWG
Wymogi techniczne dot. urządzeń elektrycznych niskiego napięcia.

Rozporządzenie rządu nr 616/2006 Sb. Dyrektywa 89/336/EWG
Wymogi techniczne wyrobów pod względem zgodności elektromagnetycznej.

Rozporządzenie rządu nr 24/2003 Sb. Dyrektywa 98/37/EWG
Wymogi techniczne dot. urządzeń maszynowych.

ČSN EN 1870-4
ČSN EN ISO 12100:2011, 
ČSN EN 12750:2013,
ČSN 496100:1987 a 2 změny, 
ČSN EN 953+A1:2009,
ČSN EN 1037+A1:2008, 
ČSN EN ISO 13850:2007, 
ČSN EN ISO 3746:2011, 
ČSN EN ISO 11202:2010, 
ČSN EN 60204-1 ed.2:2007, 
ČSN EN ISO 61000-6-2 ed.3:2006,
ČSN EN 61000-6-4 ed.2:2007 oraz postanowienia wspólne.
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2. Przepisy BHP

2.1 Zalecenia ogólne

2.1.1 Producent  maszyny   TOS  Svitavy  a.s.  nie  przejmuje  żadnej  gwarancji  lub
odpowiedzialności za urazy lub uszkodzenia maszyny, które powstaną w wyniku
nieprzestrzegania wszystkich instrukcji, rozporządzeń i zaleceń wymienionych we
wszystkich powiązanych, ogólnie obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i
innych przepisach oraz tej instrukcji.

2.12 Konstrukcja i  wykonanie urządzenia powodują,  że  spełnia ono wymogi  BHP.
Wszystkie  części  maszyny,  które  mogą  być  niebezpieczne  dla  zdrowia  są
wyposażone w osłony.

2.1.3 Osobom w wieku poniżej  18 lat  zezwala się na pracę z maszyną w zakresie
określonym przez program nauczania pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub
innego upoważnionego pracownika,  jeśli  osoby te  są  zapoznane z  obsługą
maszyny. Maszyna jest wyposażona zgodnie z odpowiednimi normami i należy
poświęcić zwiększoną uwagę na przestrzeganie przy pracy zasad BHP.

2.1.4 Użytkownik  maszyny  ma  obowiązek  starać  się  o  dokładne  przeszkolenie
pracowników  obsługujących  maszynę  pod  względem  BHP.  Instruktarz  oraz
sprawdzenie  wiedzy  powinny  odbywać  się  co  najmniej  raz  na  pół  roku  i
powinny być zapisywane.

2.1.5 Podsumowanie najważniejszych wymogów dot. BHP.
2.1.6 W okresie gwarancji naprawy może przeprowadzać jedynie producent.

Wymogi ogólne

1.P Każda  maszyna  i  urządzenie  maszynowe  musi  być  regularnie  kontrolowane
w  terminach,  które  muszą  być   określone  w  zależności  od  sposobu  jej
użytkowania.

2.P Nadzwyczajna lub częściowa kontrola maszyny lub urządzenia maszynowego
musi  być  wykonywana  wówczas,  kiedy  dojdzie  do  awarii  lub  uszkodzona
zostanie któraś z  części  maszyny,  ważna pod względem bezpieczeństwa lub
kiedy uszkodzona jest ważna część maszyny.

3.P Jeśli  maszyna  zostanie  w  jakikolwiek  sposób  uszkodzona,  nie  wolno  na  niej
pracować aż  do  czasu  usunięcia  uszkodzenia  i  sprawdzenia  prawidłowego
funkcjonowania maszyny.

4.P Usuwanie  awarii  w  czasie  pracy,  nakładanie  i  zdejmowanie  pasków,
smarowanie i  inne niebezpieczne manipulacje są zakazane w czasie pracy i
dobiegu maszyny.

5.P Ręczne czyszczenie, usuwanie odpadów (np., trocin, drzazg), w czasie pracy i
dobiegu maszyny są zakazane.

6.P Do obróbki drewna i materiałów na bazie drewna należy używać do danych
operacji  odpowiednio dobranych i  w dobrym stanie technicznym narzędzi, z
prawidłowo  zaostrzonymi  elementami  tnącymi.  Szlifowanie  i  konserwację
narzędzi może przeprowadzać odpowiedni specjalista- ostrzarz. Do czyszczenia
należy używać jedynie odpowiednich środków czyszczących. Narzędzia muszą
być dobrze dobrane, wyważone              i bez zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia

PWR412 Penny Gondek Sp. z o.o. OLEŚNICA  tel. 71 3983210 7



z  narzędzi  należy  usuwać również w czasie zmiany roboczej.  Jedynie czyste
urządzenie zapewnia dokładne cięcie.

7.P Przy  wymianie  narzędzia  należy  sprawdzić  prawidłowe  zamocowanie  i
ustawienie  narzędzia,  a  po  jego  wymianie  również  prawidłowe  działanie
maszyny, narzędzia                      i pozostałych urządzeń przy pracy na luzie i w
normalnym trybie.

8.P Narzędzia należy odkładać na miejsce przeznaczone do tego celu.
9.P Przed wymianą narzędzia należy zabezpieczyć główny wyłącznik maszyny 

przed przypadkowym uruchomieniem.
10.P Urządzenia i  elementy ochronne muszę pełnić swoją funkcję,  nie można ich

usuwać                i muszą one działać w czasie pracy maszyny.
11.P Przy obróbce materiału zawierającego żywicę należy narzędzie, poszczególne

urządzenia,  przestrzeń  roboczą  i  poszczególne  elementy  robocze  regularnie
oczyszczać z  naniesionej  żywicy i  zanieczyszczeń,  wał  piłowy należy  czyścić
przed  każdym  nasadzeniem  sprzęgu  piłowego.  Należy  oczyścić  walcową
część, przylegające czoło             i gwint na nakrętkę. Również konieczne jest
czyszczenie sprzęgu piłowego przed nasadzeniem tarcz piłowych i  pierścieni
rozporowych.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  czoła  pierścieni
rozporowych.   W  przypadku  śrub  podnoszących  skrzynię  dociskową  i
wrzecienniki  należy  sprawdzać  ich  zakrycie  gumowymi  mankietami.
W  przypadku  ich  uszkodzenia  konieczne  jest  oczyszczenie  mechanizmu
podnoszącego,  sprawdzenie  jego  działania  i  zastąpienie  mankietu  nowym
nieuszkodzonym.

12.P W  czasie  pracy  i  po  jej  zakończeniu  pracownik  nie  może  oddalać  się  od
maszyny                          i urządzeń maszynowych, jeśli maszyna nie została
wyłączona, a narzędzie jest w ruchu. Dozwolone jest, aby pracownik w czasie
pracy oddalał się od maszyny                     i urządzeń maszynowych tylko kiedy
maszyna jest wyłączona.

13.P Zakazane jest dokręcanie elementów łączących, mocujących i kotwiących na
siłę,  np.  przedłużanym kluczem, uderzeniami  itp.  Jeśli  jest  określony moment
dociągnięcia  (dokręcenia)   części  (np.  kluczem  dynamometrycznym),  nie
można go przekraczać przy dokręcaniu.

14.P W czasie pracy maszyny zakazane jest, aby obsługa podnosiła blokady przed
ruchem  zwrotnym  i  osłony  przed  rozsypywaniem  się  wiórów.  Wymienione
blokady i osłony mogą być podnoszone jedynie za pomocą tarcicy, wkładanej
w celu jej rozcięcia!!! 

15.P Stanowisko maszyny, urządzenia maszynowego i pracownika musi być równe,
czyste                 i nie może stwarzać zagrożenia dla działania maszyny i pracy
pracownika.

16.P Na  stanowisku  obsługi  maszyn  musi  być  wywieszka  o  najważniejszych
zaleceniach dot. bezpiecznej pracy z maszynami.

17.P Przy pracy należy stosować odpowiednie ubranie robocze, obuwie i zalecane
środki ochrony osobistej. 

18.P Wąż  odsysający  z  materiału  plastycznego musi  mieć  zabudowany przewód
uziemiający, który podłącza się do uziemienia.

Tarcze piły

19.P Zakazane  są  jakiekolwiek  dodatkowe  modyfikacje  tarcz  piły  (wiercenie,
poszerzanie rowków na sprężyny, zmiana średnicy otworów upinających itp.).
Stosować  jedynie  oryginalne  narzędzia  od  ich  producentów.  Zakazane  jest
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używanie  narzędzi  popękanych  lub  niebieskich  pod  wpływem  ciepła
(przegrzana tarcza piłowa).

20.P Przy cięciu długich desek i belek należy podjąć takie działania, aby przy ich
przesuwaniu do tarczy piły tarcze piły nie były narażone na zginanie.

21.P Ciętego materiału nie można dociskać do tarczy piły przy cięciu bezpośrednio
ciałem. Przy cięciu zakazane jest stanie w płaszczyźnie tarczy piły, a ręce nie
mogą być przy cięciu w płaszczyźnie cięcia.

22.P Przy  cięciu  należy  używać  krótkiego  usztywnionego  fartucha  do  ochrony
brzusznej  części  ciała.  Przy  ręcznym  przesuwie  zakazane  jest  stosowanie
rękawic  ochronnych.  Przy  przesuwie  maszynowym  i  w  wyjątkowych
przypadkach  również  przy  ręcznym  przesuwie  (np.  przyczyny  higieniczne,
warunki pogodowe) dozwolone jest stosowanie trój- i wielopalczastych rękawic.

23.P Operacje robocze, które nie zapewniają prowadzenia materiału do cięcia (np.
cięcie klina, kołka ze skosem itp.) lub przy użyciu materiału przekraczającego
wymiarami  wysokość  cięcia  albo  maksymalną  szerokość  przelotową,  są
zakazane.

24.P Konserwację  narzędzi  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  zaleceniami  ich
producentów.
25.P Oprócz  zaleceń podanych w tej  instrukcji  należy przestrzegać też  wszystkich

powiązanych  przepisów  bezpieczeństwa  i  innych  przepisów,  rozporządzeń,
norm itp.

0.1 Zalecenia dot. transportu

2.2.1 Maszynę transportuje się w stanie rozmontowanym na dwie podstawowe części: 
a) główna część (podstawę z łożem, dociskową skrzynię z rozdzielnią) (rys.1), b) 
blok głównych silników elektrycznych (rys. 2).

2.2.2 Główne części maszyny można podnosić za pomocą trzech śrub do zawieszenia
dostarczanych przez producenta. W celu zapewnienia stabilności konieczne jest 
zastosowanie zawsze trzech lin o takiej samej długości. Ciężar tej części to 4090 
kg.

            

Rys. 1 podnoszenie głównej części maszyny
1) Oka do zawieszenia 
2) liny do zawieszenia – długość minimalnie 1,5 
m nośność 80 000 N
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2.2.3 Blok głównych silników elektrycznych można podnosić za pomocą dwóch 
narzędzi do podnoszenia dostarczanych razem z maszyną. Ciężar tej części to 
1260 kg z silnikami 2x75 kW.  

Rys. 2 blok głównych silników
1) Narzędzie do podnoszenia
2) liny do zawieszenia – długość             
minimalnie 1,5m nośność 

40 000N 

2.2.4 Skrzunia elektryczną należy podnosić za pomocą dwóch lin oraz dwóch uch 
danych od producenta, waga skrzyni ok. 270kg.

Rys. 3.  podnoszenie skrzyni elektrycznej
1) Narzędzie do podnoszenia
2) liny do zawieszenia – długość                                  
minimalnie 1m nośność 40 000N 

2.2.5 Przy manipulacji z maszyną należy wyłączyć
wyłącznik główny. Zakazane jest przebywanie pod podniesionymi ciężarami. 
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0.2 Zalecenia dot. montażu

2.2.6 Maszynę  musi  skompletować i  przygotować do  użytkowania producent  albo
przez niego upoważniona lub przeszkolona osoba. 

2.2.7 Maszyny  nie  wolno  eksploatować  bez  podłączenia  do  urządzenia
odsysającego(30ms-1).

2.2.8 Podłączenie  maszyny  do  sieci  elektr.  może  przeprowadzić  specjalista,  który
sprawdzi  wszystkie połączenia przewodów ochronnych odłączonych w czasie
transportu.

2.2.9 Konieczne jest przekonanie się o prawidłowym kierunku obracaniu się wrzeciona
roboczego w kierunku strzałki na odpowiedniej tablicy informacyjnej.

2.2.10 Przy  ustawianiu  maszyny  na  fundamencie  należy  postępować  zgodnie
z   planem fundamentu (rys. 26091 – P).

2.2.11 Przed oddaniem maszyny do eksploatacji konieczne jest przełączenie kluczyka
zamka elektromagnetycznego do pozycji roboczej.  W przypadku zapomnienia
grozi to urazem.

0.3 Zalecenia dot. konserwacji i napraw

2.2.12 Wymiana tarcz pił, desek dociskowych i jakakolwiek inna manipulacja (naprawy,
regulacja  maszyny  itp.)  musi  być  przeprowadzona  przy  wyłączonym  i
zablokowanym wyłączniku głównym.

2.2.13 Przy konserwacji nigdy nie należy używać siły.
2.2.14 Należy dbać, aby napięcie sieciowe było w zakresie od 90 do 110% napięcia

znamionowego, a odchylenie częstotliwości było w zakresie Z 1%. Przy trwałym
za  niskim  lub  za  wysokim  napięciu  konieczne  jest  podłączenie  przewodu
doprowadzającego transformatora  do  zasilania obwodów pomocniczych  po
jego pierwotnej stronie do odpowiedniego odgałęzienia. 

2.2.15 Każda  maszyna  i  urządzenie  maszynowe  musi  być  regularnie  kontrolowane
(łącznie ze sprawdzeniem elektr.  obwodów zabezpieczających) w terminach,
które muszą być określone w zależności od sposobu ich użytkowania.

2.2.16 Nadzwyczajna lub częściowa kontrola  maszyny  lub urządzenia maszynowego
musi  być  wykonywana  wówczas,  kiedy  dojdzie  do  awarii  lub  uszkodzona
zostanie  któraś  z  części  maszyny,  ważna  pod  względem  bezpieczeństwa
eksploatacji.

2.2.17 Jeśli  maszyna  zostanie  w  jakikolwiek  sposób  uszkodzona,  nie  wolno  na  niej
pracować  aż  do  czasu  usunięcia  uszkodzenia  i  sprawdzenia  prawidłowego
funkcjonowania maszyny.

2.2.18 Maszyna musi pracować w otoczeniu warsztatowym, w którym temperatura nie
przekracza  +  40°C  i  nie  spada  poniżej  +  5°C  (w  przypadku  zastosowania
urządzenia  grzewczego  do–20°C  ).  Urządzenie  nie  może  być  wystawione na
działanie  czynników  pogodowych  –  deszcz,  wysoka  wilgotność,  śnieg.  Jeśli
maszyna jest eksploatowana przy temperaturach niższych niż 0°C, konieczne jest
poświęcenie  zwiększonej  uwagi  działaniu  wszystkich  zabezpieczających
zapadek przeciwodrzutowych– grozi ich zamarzanie. 

2.2.19 Po  podłączeniu  do  sieci  elektr.  należy  się  przekonać,  czy  kolejność  faz  jest
zgodna z połączeniami instalacji elektrycznej maszyny. 

2.2.20 Należy  zawsze  zwracać  uwagę,  aby  średnica  zastosowanej  tarczy  piły  była
zawsze  zgodna  z  odpowiednią  wartością  wpisaną  do  systemu  sterującego
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maszyny.  W  przypadku  niedotrzymania  tej  zasady  dojdzie  do  kolizji  tarcz  pił
górnego  i  dolnego  wału  pilarki,  ew.  do  kolizji  obrabianego  materiału
z pierścieniami piły – grozi to poważnym uszkodzeniem maszyny.

2.2.21 Zalecamy, aby cały komplet tarcz piłowych szlifować jednocześnie. Przy awarii
jednej tarczy piłującej z kompletu należy wymienić wszystkie pozostałe.

2.2.22 Zapadki przeciwodrzutowe mogą być maks. 1mm pod powierzchnią podającą.

0.4 Zalecenia dot. eksploatacji

2.2.23 Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dot. bezpieczeństwa, znajdujących się
na tabliczkach umieszczonych na maszynie.

2.2.24 Skrzynia  dociskowa  musi  być  ustawiona  na  minimalną  grubość  wkładanego
materiału.

2.2.25 Przed uruchomieniem maszyny, należy sprawdzić, jak można ją zatrzymać.
2.2.26 Maszynę oraz miejsce pracy, łącznie z przestrzenią silników elektrycznych należy

utrzymywać w czystości. 
2.2.27 Wkładany  materiał  musi  być  wcześnie  opracowany  minimalnie  w  dwu

wzajemnie  równoległych  płaszczyznach  (tarcica).  Tylko  wówczas  jest
zabezpieczona  jego  pozycja  przy  przejściu  przez  maszynę  i  zapewnione
funkcjonowanie dolnych i górnych zapadek przeciwodrzutowych!!!

2.2.28 Maszyna  nie  może  pracować  z  otwartymi,  zdemontowanymi  lub
nieodpowiednio zamontowanymi osłonami !!! Wszystkie osłony ochronne muszą
być w prawidłowej pozycji.

2.2.29 Również w przypadku pracy na luzie obsługa musi być poza płaszczyzną cięcia.
2.2.30 Przy pracy z maszyną należy używać przeźroczystej  osłony na twarz i krótkiego

usztywnionego fartucha do ochrony brzusznej części ciała.
2.2.31 W miejscach, gdzie odbywa się przesuw lub rotacja, nie mogą być umieszczone

inne przedmioty oprócz tych, które spełniają tu swoją funkcję określoną przez
producenta.

2.2.32 Nie wolno dotykać przesuwających się i obracających się części maszyny.
2.2.33 Maszynę  należy  eksploatować  w  trybach  określonych  dla  danego  rodzaju

obróbki.
2.2.34 Przy obsłudze maszyny nie należy nosić pierścieni, zegarków, łańcuszków oraz

mieć luźne rękawy.
2.2.35 Natychmiast należy zatrzymać maszynę, jeśli zdarzyło się coś nieprzewidzianego.
2.2.36 Należy stosować środki i narzędzia, które są wyłącznie przeznaczone do maszyny

opisanej w instrukcji.
2.2.37 Wyłączyć maszynę, jeśli jest bez nadzoru.
2.2.38 Przy  przekroczeniu  maks.  wymiarów  przejścia  materiału  przez  maszynę  może

dojść do awarii maszyny. (Może to być też spowodowane przez pogięty, klinowy
lub inaczej nierówny materiał.)

2.2.39 Należy  poświęcić  większą  uwagę  czyszczenia  blokad  zwrotnych  w  skrzyni
dociskowej   i  zapadek  przeciwodrzutowych  w  ramieniu  i  zapadek
przeciwodrzutowych przedniej części łoża.

2.2.40 Wszystkie  zapadki  przeciwodrzutowe  muszą  się  swobodnie  poruszać,  być
odpowiednio oczyszczone z materiału konserwacyjnego, trocin, smoły i  części
ciętego  materiału  (odłamki).  Prawidłowe  działanie  zapadek
przeciwodrzutowych  sygnalizuje  zaświecona  niebieska  kontrolka  HL2,  która
świeci  się  w  przypadku,  kiedy  choćby  jedna z  zapadek  przeciwodrzutowych
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znajdował  się  poza  pozycją  spoczynkową  (pozycja  spoczynkowa  –  maks.
odległość  między  daną  zapadka  przeciwodrzutową  a  powierzchnią
przesuwanego pasa lub lewego czy prawego stołu to 1mm).

2.2.41 Stałe  świecenie  się  kontrolki  przy  jednoczesnej  nieobecności  materiału
sygnalizuje,  że  zapadka  przeciwodrzutowa  nie  wraca  do  swojej  pierwotnej
pozycji. Jeśli wystąpi taka sytuacja, konieczne jest przerwanie pracy, wyłączenie
maszyny i  usunięcie awarii zapadek przeciwodrzutowych lub ich oczyszczenie.
Należy  skontrolować czy wszystkie zapadki  przeciwodrzutowe i  blokady przed
ruchem zwrotnym materiału mogą się wzajemnie wobec siebie poruszać i czy
pod własnym ciężarem spadają do dolnej pozycji.

2.2.42 Konieczne  jest  kontrolowanie  bocznego  wychylenia  zapadek
przeciwodrzutowych  przed  wyrzutem  zwrotnym  (umieszczonych  w  skrzyni
dociskowej), a przypadku przekroczenia wartości 4 mm dokręcić, ew. wymienić
zapadki, łącznie z ich prętem nośnym.

2.2.43 Należy  przeprowadzać  regularne  kontrole  maszyny  przez  pracowników
konserwacji.

2.2.44 Zasadniczo jest zakazane rozcinanie większej liczby kawałków drewna na raz na
sobie lub rozcinanie niekompaktowego materiału z luźnym rdzeniem lub innymi
częściami,  nadłupanej  tarcicy,  tarcicy  z  nadgniłymi  częściami  itp.  Ponadto
trzeba  dbać  o  czystość  wkładanej  tarcicy  (usunięcie  błota,  kamienia,
elementów metalowych/gwoździ, odłamków, śrutu .../itp.).

2.2.45 Dozwolone jest ustawienie i upięcie tarcz piłowych w odległości min. 25 mm od
brzegu  pasa  podającego.  Jeśli  umożliwia  to  szerokość  tarcicy,  zalecamy
upinanie tarcz piły jak najbliżej środka pasa podającego.

2.2.46 Maszyny nie wolno eksploatować bez podłączenia do włączonego urządzenia
odsysającego (30 ms-1).

2.2.47 Zawsze musi być zapewnione odpowiednie odprowadzanie wiórów.
2.2.48 Wnętrze maszyny należy zawsze utrzymywać w czystości.
2.2.49 Po każdej zmianie parametrów cięcia (wysokość cięcia, szerokość cięcia - nowy

układ  pierścieni  dystansowych,  szybkość  przesuwu  itp.)  konieczne  jest
przeprowadzenie  próbnego  cięcia.  Przy  cięciu  próbnym  konieczne  jest
pilnowanie  wartości  prądu  na  amperomierzu  ew.  innych  ekwiwalentnych
parametrów w zależności od urządzenia zastosowanego do regulacji przesuwu.

2.2.50 Przy  nieodpowiedniej  gładkości  ciecia konieczne jest  wyregulowanie wałków
dociskowych (na życzenie przeprowadza producent).

2.2.51 Należy  utrzymywać  w  czystości  składowane  akcesoria,  jak  np.  pierścienie
dystansowe, tarcze piłujące itp.

2.2.52 Nie  wolno  stosować  zgniecionych  pierścieni,  zanieczyszczonych  lub  inaczej
uszkodzonych.

2.2.53 Nie wolno stosować nieodpowiednich narzędzi i smarów.
2.2.54 Bez  zgody  producenta  maszyny  nie  można  w  żaden  sposób  ingerować  w

konstrukcję maszyny.
2.2.55 Wymiary  pierścieni  dystansowych  muszą  odpowiadać  rysunkowi,  który  jest

częścią  instrukcji  obsługi.  Przede  wszystkim  trzeba  dotrzymać  zewnętrzną
średnicę,  w innym wypadku przy  obróbce materiału  o maksymalnej  grubości
dojdzie do uszkodzenia wrzeciona roboczego maszyny i awarii.

2.2.56 Między  upinaniem i  tarczą  piły  a  odpowiednią  nakrętką  scalającą  KM  musi
znajdować się co najmniej jeden pierścień.

2.2.57 Bezwzględnie  konieczne  jest  zapewnienie  doprowadzenia  powietrza
chłodzącego do silników elektrycznych (czyste i wolne otwory wentylacyjne oraz
obudowy silników                 i okoliczne konstrukcje).
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2.2.58 Zużyte deski dociskowe (3 mm poniżej wymiarów znamionowych) należy zastąpić
nowymi, inaczej może dojść do awarii maszyny.

2.2.59 Należy  dbać,  aby  sprężyny  wałków  dociskowych  i  pysków  bądź  deski  były
odpowiednio  naprężone.   Zużyte  sprężyny  należy  wymienić  na  nowe.  W
przypadku, kiedy maszyna jest wyposażona w docisk pneumatyczny, konieczne
jest zapewnienie stałej dostawy sprężonego powietrza o ciśnieniu minimalnie 0,6
Mpa.

2.2.60 Przy rozcinaniu ugiętego materiału korytko należy wkładać do maszyny zawsze
zakrzywieniem  (szczytem  wygięcia)  w  kierunku  do  dołu  (do  pasa),  w  innym
wypadku  dojdzie  do  zaklinowania  tarcz  piłowych  przez  rozcinany  materiał.
Tarcze piłujące mogą się wówczas nadmiernie rozgrzać i trwale uszkodzić.

2.2.61 Rozcinany materiał powinien być wkładany szczelnie jeden za drugim (czoło do
czoła) ze względu na ochronę przed wylotem wiórów, wydajność i jakość cięcia.

2.2.62 Konieczne  jest  dbanie,  aby  przytrzymywać  wkładany  materiał  jedynie  przez
niezbędny  czas  (zanim  materiał  zostanie  uchwycony  przez  elementy
dociskowe).

2.2.63 Jeśli  dojdzie  do  nadmiernego  zużycia  ostrzy  (grotów)  elementów  pasa
podającego  lub  wałków  dociskowych,  a  tym  samym  do  utraty  zdolności
wciągania  i  chwytania  rozcinanego  materiału,  konieczna  jest  wymiana
odpowiednich elementów na  nowe (na zamówienie zapewnia producent).

2.2.64 Konieczne jest zapewnienie natychmiastowego odbioru rozcinanego materiału,
aby nie uniemożliwiał przejścia kolejnych rozcinanych elementów.

2.2.65 Przy zatrzymywaniu maszyny, po którym nastąpi  otwarcie drzwi  skrzyni, w celu
jakiejkolwiek manipulacji w przestrzeni tarcz piłowych należy:

-  nacisnąć  przycisk  „awaryjnego  zatrzymania”,  zatrzymać  maszynę  i
odblokować przycisk
-  po zatrzymaniu się otworzyć drzwi osłony tak, aby zapadka na drzwiach była
wysunięta  z  zamka  zabezpieczającego  (drzwi  osłony  otwierają  się  na  lekkie
pociągnięcie po zaświeceniu się niebieskiej kontrolki  HL1)!!!  Do otwierania drzwi
osłony nie wolno używać siły lub otwierać ich na siłę!!! W innym przypadku może
dojść do naruszenia zamka bezpieczeństwa.

-  po  pełnym  otwarciu  drzwi  osłony  można  otworzyć  drzwi  na  skrzyni
dociskowej i na łożu.

Uwaga: przy wyłączonym wyłączniku głównym nie zwolni się zamek drzwi 
osłony.

2.2.66 Wymianę tarcz piłowych i desek dociskowych oraz pysków dociskowych należy 
przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie doszło do zranienia rąk.

2.2.67 Zdeformowane nakrętki i śruby wymienić. Do dokręcania używać odpowiednich 
nie uszkodzonych kluczy i narzędzi. W czasie eksploatacji maszyny konieczne jest 
używanie jedynie ostrych i nieuszkodzonych narzędzi.

2.2.68 Przy codziennym czyszczeniu maszyny należy też przeprowadzać drobiazgową 
kontrolę wszystkich urządzeń zabezpieczających oraz funkcyjnych części 
maszyny, a ich uszkodzenia lub złe działanie natychmiast zgłaszać swojemu 
przełożonemu, aby zapewnił ich naprawę.

2.2.69 Przynajmniej raz w miesiącu konieczne jest, aby odpowiedzialny pracownik 
dokonał przeglądu całej maszyny, jej ruchomych i obrotowych części, sprawdził 
stan ich zużycia, wymienił zużyte części lub je naprawił i wytypował części 
zapasowe, które będzie trzeba w najbliższym czasie wymienić.

2.2.70 Ponadto należy przestrzegać ogólnych zasad BHP związanych z pracą na 
opisanej                w instrukcji maszynie.
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2.2.71 W przypadku niebezpieczeństwa (awarii) konieczne jest naciśnięcie przycisku 
„Zatrzymanie awaryjne maszyny”. Przycisk ten znajduje się na panelu sterowania 
jak               i na obudowie maszyny, ew. na pulpicie sterowania – jeśli maszyna 
jest w niego wyposażona.

2.2.72 Przy wymianie stałych tulei pił należy zwrócić szczególna uwagę na ciężar 
urządzenia.

0.5 Zalecenia dot. bezpieczeństwa eksploatacji, konserwacji i napraw instalacji 
elektrycznej maszyny

Instalacja elektryczna maszyny jest zgodna z przepisami dot. urządzeń elektrycznych
maszyn pracujących w środowisku zagrożonym pożarem łatwopalnych pyłów.

Umieszczenie elementów instalacji  elektrycznej  przedstawione jest w załączniku do
instrukcji. Rozdzielnica (tablica rozdzielcza) jest zamocowana na maszynie. Wyłącznik
główny (odłącznik bezpiecznikowy) maszyny znajduje się na prawym boku rozdzielnicy,
patrząc z  miejsca wejścia materiału do maszyny.  Panel  sterowania jest  za pomocą
ruchomego ramienia zamocowany na rozdzielnicy.

Normalnie maszyna jest dostarczana z instalacją elektryczną na napięcie sieci 3PE
400 VAC 50Hz. Przed podłączeniem maszyny do sieci należy się zawsze przekonać, czy
dane o napięciu i częstotliwości na tabliczce znamionowej urządzenia elektrycznego,
która  jest  na  drzwiczkach  rozdzielnicy,  odpowiadają  wartościom  sieci,  do  której
maszyna ma być podłączona. Należy dbać, aby napięcie sieciowe było w zakresie od
90-100% napięcia znamionowego, a odchylenie częstotliwości  było w zakresie Z 1%.
Wyjątek  stanowią  silniki  elektryczne  -  ich  wydajność  znamionowa  dotyczy  jedynie
napięcia znamionowego w zakresie 95-105%. Przy trwałym za niskim lub za wysokim
napięciu konieczne jest podłączenie przewodu doprowadzającego transformatora do
zasilania  obwodów  pomocniczych  po  jego  pierwotnej  stronie  do  odpowiedniego
odgałęzienia. 

Instalacja  doprowadzająca  energię  elektryczną  musi  być  wykonana
z  uwzględnieniem  poboru  mocy  maszyny  określonym  na  tabliczce  znamionowej
urządzenia.  Zalecany  przez  producenta  przewód  zasilający  i  zabezpieczenia  są
podane w poniższej tabeli:

Wersja wydajnościowa Zalecany przewód zasilający Zalecane zabezpieczanie 
bezpiecznikami

2 x 45 kW 2x   CU 4x35 250 A
2 x 55 kW 2x   CU 4x50 315 A
2 x 75 kW 2x   CU 4x50 350 A
2 x 90 kW 2x   CU 4x70 400 A

Należy poświęcić specjalną uwagę wykonania obwodów ochronnych, ponieważ od
nich zależy bezpieczeństwo pracy i obsługi maszyny.

Urządzenia elektryczne podłącza się do sieci eklektycznej bezpośrednio do zacisków
wyłącznika bezpiecznikowego  QU1,  który  jest  umieszczony  w prawym górnym rogu
rozdzielnicy. Po podłączeniu do sieci elektrycznej należy się przekonać, czy kolejność
faz  jest  zgodna  z  połączeniami  instalacji  elektrycznej  maszyny.  W  przypadku  złej
kolejności faz może dojść do uszkodzenia maszyny. Prawidłowość można skontrolować,
uruchamiając  na  krótko  silnik  przestawiania  skrzyni  dociskowej.  Wybrany  kierunek
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przestawiania (do góry bądź w dół). Kierunek przestawiania musi odpowiadać danemu
symbolowi przy aktywnym przycisku na wyświetlaczu panelu sterującego.

Szczególną uwagę należy poświęcić kontroli obwodów ochronnych.

Zalecamy,  aby  silniki  elektryczne  1x  co  3  lata  skontrolował  specjalista  i  wykonał
czyszczenie łożysk i ich smarowanie. Komory łożyskowe napełnia się smarem jedynie w
dwóch trzecich.  Wadliwe łożyska trzeba wymienić. Jeśli  maszyna była przez  dłuższy
czas  odstawiona,  należy  również  wymienić  smar  w  łożyskach  i  skontrolować  opór
izolacji uzwojeń silnika.

Uszkodzone  urządzenia  i  instalacje  należy  natychmiast  wymienić,  aby  nie  było
możliwości błędnej manipulacji i aby było zachowane bezpieczeństwo pracy i obsługi.
Przy wymianie uszkodzonych części należy dotrzymać pierwotnych wartości.

     WAŻNE OSTRZEŻENIE !!!

Przy  wszystkich  pracach  przy  urządzeniach  elektrycznych  konieczne  jest
przestrzeganie  wszystkich  zalecanych  środków  bezpieczeństwa.  Pracownik
przeprowadzający te prace musi mieć odpowiednie uprawnienia.

Szczególnie ważne jest dbanie, aby przy każdej  ingerencji  w instalację elektryczną
maszyny  był  wyłączony  wyłącznik  główny  i  zabezpieczony  przed  przypadkowym
włączeniem.

Obwody ogrzewania rozdzielnicy i panelu sterującego, ze względu na swoją funkcję,
pozostają  pod napięciem nawet  przy  wyłączonym wyłączniku  głównym (odłącznik
bezpiecznikowy).

2.3 Ryzyko resztkowe

Ryzyko  wynikające  z  działania  PWR412  w  przewidywanych  warunkach
użytkowania i możliwym do przewidzenia przewidywalnym niewłaściwym użyciu zostało
zminimalizowane dzięki dostępnym środkom technicznym.

Pomimo  wdrożonych  środków  konstrukcyjnych  i  technicznych,  pozostałe
zagrożenia wynikające z analizy ryzyka, które są wynikiem procesu technologicznego
podczas różnych faz życia zakładu, pozostają w eksploatacji zakładu. 

Obejmują one w szczególności ryzyko wynikające z nieuwagi pracowników i
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Aby  jeszcze  bardziej  ograniczyć  ryzyko  i  zapewnić  skuteczność  ochrony
bezpieczeństwa,  zwracamy  uwagę  na  powstałe  ryzyko  szczątkowe.  Aby  je
wyeliminować,  definiujemy  następujące  środki  techniczne  i  organizacyjne  do
wdrożenia  przez  użytkownika,  które  mają  na  celu  przezwyciężenie  odpowiednich
zagrożeń.
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2.7.1 NIEODPOWIEDNIE RYZYKO ELEKTRYCZNYCH CZĘŚCI SPRZĘTU

Uszkodzenie  części  urządzeń  elektrycznych -  wszelkie  uszkodzenia  sprzętu
elektrycznego muszą być zapewnione bezzwłocznie, nie wolno używać uszkodzonego
sprzętu.

Dostęp do urządzeń elektrycznych pod napięciem
- kiedy pokrywa urządzenia elektrycznego jest otwarta, obwody są podłączone przed
głównym wyłącznikiem na stałe pod napięciem
-  obwody  są  wyposażone  w  pokrywę  i  są  oznaczone  znakiem  ostrzegawczym,
odróżniającym się kolorem przewodów i odpowiada pokrywa IP20
- zabrania się ingerowania w połączenie obwodów bezpieczeństwa lub wykonywania
któregokolwiek  z nich  nieautoryzowane  zakłócenia,  które  zmieniają  niezawodność
i bezpieczeństwo tych obwodów

2.7.2 ZRÓŻNICOWANE RYZYKO CZĘŚCI MECHANICZNEJ URZĄDZENIA

Dostęp do niebezpiecznych lokalizacji
-  Należy  przeczytać  i  przestrzegać  wszystkich  środków  ostrożności  dotyczących
niebezpiecznych substancji miejsca na maszynie

Dostęp zagranicznych pracowników do miejsca pracy
-  należy  unikać  wejścia  zagranicznych  pracowników  do  miejsca  pracy  zgodnie
z lokalnymi przepisami przetwarzane przez użytkownika

Dostęp do ruchomych części urządzenia z różnych stron

-  pomieszczenia  oznaczone  jako  obszary  niebezpieczne  muszą  znajdować  się  pod
stałym nadzorem operatora pracownik

Inne zagrożenia i niebezpieczeństwa

-  Wszyscy  pracownicy  muszą  być  przeszkoleni  w  zakresie  protokołu  i  zaznajomieni
z użytkowaniem sprzętu
- Wszyscy pracownicy muszą używać przepisanego osobistego wyposażenia 
ochronnego

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABRONIONEJ SPOSOBU WYKORZYSTANIA

PWR412 może być używany wyłącznie do celów,  do których został  zaprojektowany
i  zawsze  jest  zgodny  z  niniejszą  instrukcją  obsługi.  Używanie  niezgodne  z tym
podręcznikiem jest zabronione. 

Lista niedozwolonych zastosowań lub niewłaściwe użycie oraz ostrzeżenia dotyczące
korzystania z urządzenia podane są w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji
i jest wyraźnie opisana w tym rozdziale.
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PRACA NA MASZYNIE MUSI BYĆ ZADOWOLONA Z PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCYCH RYSUNKU MATERIAŁU Z FREZOWANIEM STALI NIERDZEWNYCH!

Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów i ostrzeżeń opisanych szczegółowo
w rozdziale nr. 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY.

MASZYNA LUB JEGO URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZNIE ZAPROJEKTOWANE DO KORZYSTANIA Z
INSTRUKCJI OBSŁUGI. WYKORZYSTANIE DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO CELU JEST

ZABRONIONE!

OBSŁUGA MASZYNY STOSUJE OCHRONĘ PRZED SŁUCHEM!

Konserwacja i naprawy w obszarze roboczym maszyny mogą być uruchamiane tylko
wtedy, gdy główny przełącznik zasilania jest wyłączony.

UWAGA !!!

Podczas pracy na sprzęcie elektrycznym, urządzenie pozostaje pod napięciem nawet
wtedy, gdy główny przełącznik zasilania jest wyłączony:
- Zaciski wejściowe
- zaciski przełącznika zasilania

PRZED URUCHOMIENIEM MASZYNY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY MUSZĄ BYĆ ZADOWOLONE

Wszelkie  usterki  maszyny  i  jej  wyposażenia,  szczególnie  te,  które  zagrażają
bezpieczeństwu ruchu, muszą zostać zgłoszone przez operatora do kapitana warsztatu
lub jego przełożonego, a wady muszą zostać usunięte. Rodzaj usterek i ich usuwanie
należy zapisać w książce błędów.

WSZELKIE WYMOGI DOTYCZĄCE SMAROWANIA RĘCZNEGO UTRZYMUJE KONSERWACJĘ I
JEJ ZAWSZE NA URZĄDZENIU MASZYNY I NA WYŁĄCZNIKU GŁÓWNYM!
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2.8 Urządzenia zabezpieczające, ostrzeżenia

Maksymalna i minimalna średnica tarczy 
piły 

Zakaz wkładania ciętego materiału w 
kilku warstwach jedna na drugiej.

Oznaczenie zgodności

Niebezpieczeństwo zgniecenia ręki

Niebezpieczeństwo wciągnięcia do 
mechanizmu podającego

Niebezpieczeństwo wciągnięcia 
łańcuchowego

Niebezpieczeństwo 
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Urządzenia elektryczne

Urządzenie laserowe

Kierunek ruchu wału piły przy 
przestawianiu 

Dociskanie 

Kierunek obrotów

Tabliczka znamionowa

Tabliczka danych

Tabliczka firmowa

Tabliczka firmowa

Tabliczka typu
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Ochrona słuchu

Tabliczka regulatorów docisku
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Tabliczka panelu sterowania

1 SB3 (HLSB3)  przycisk obwodów pomocniczych
2 A6 wyświetlacz komunikatów
3 SA12 przełączenie trybu roboczy/regulacyjny
4 SA9 wybór trybu pracy
5 HL13 sygnalizacja przeciążenia napędu
6 HL1 sygnalizacja kapotażu czołowego
7 HL12 sygnalizacja podniesienia zapadek odrzutowych
8 PA1 amperomierz dolnego wału piłowego  
9 PA2 amperomierz górnego wału piłowego
10 SB22 włączenie górnego wału piłowego
11 SB21 wyłączenie górnego wału piłowego 
12 SB12 włączenie dolnego wału piłowego
13 SB11 wyłączenie dolnego wału piłowego
14 SB32 włączenie posuwu
15 SB31 wyłączenie posuwu
16 SA14 wyłączenie i włączenie lasera
17 HL14 sygnalizacja włączenia lasera
18 SB1 przycisk awaryjnego zatrzymania
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1  Dane podstawowe

1.1 Główne dane maszyny

Rodzaj maszyny: Pilarka wielotarczowa 
dwuwałowa
Typ maszyny: PWR 412
Producent: TOS Svitavy a.s.
Rok produkcji: …………….
Nr kategorii: …………….
Nr seryjny: …………….

Wymiary maszyny: Długość 
Szerokość 
Wysokość mm

mm
mm
mm

2726
2493
1846

2x45 kW - czysta kg
- na płozach kg
- w opakowaniu kg

5266

2x55 kW - czysta kg
- na płozach kg
- w opakowaniu kg

5470

2x75 kW - czysta kg
- na płozach kg
- w opakowaniu kg

5620

Objętość skrzyni:    m3 17,5

Całkowity pobór mocy maszyny: wg wariantu – konkretna wartość jest wybita na 
tabliczce danych.

Napięcie robocze: ……………

Nr inwentaryzacyjny: ……………

Nr zamówienia: ……………

Data zamówienia: ……………

Dostawca: ……………

Gwarancja do: ……………

Miejsce i data instalacji: ……………

Uwagi: ……………
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1.2 Zastosowanie

Pilarka  wielotarczowa  dwuwałowa  PWR  412  jest  maszyną  do  obróbki  drewna
przeznaczoną do nacinania desek, listew i belek z miękkiego i twardego drewna za
pomocą  kilku  tarcz  piłowych,  obrabiany  materiał  musi  być  wcześniej  obrobiony
minimalnie na dwu równoległych powierzchniach, z których jedna tworzy podstawę do
położenia na powierzchni roboczej urządzenia przesuwnego maszyny. 

Nie jest przeznaczona do nacinania po jednej sztuce zgodnie z linijką prowadzącą.  

WAŻNE INFORMACJE !!!

Maszyna  musi  pracować  w  otoczeniu  warsztatowym,  w  którym  temperatura  nie
przekracza + 40°C i nie spada poniżej + 5°C (w przypadku zastosowania urządzenia
grzewczego do –20°C). Urządzenie nie może być wystawione na działanie czynników
pogodowych –  deszcz,  wysoka wilgotność,  śnieg.  Jeśli  maszyna jest  eksploatowana
przy  temperaturach  niższych niż  0°C,  konieczne  jest  poświęcenie zwiększonej  uwagi
działaniu wszystkich zabezpieczających chwytaków – grozi ich zamarzanie. 

1.3 Dane techniczne maszyny

Średnica tarcz 
piłowych:

350,300,200 mm

Minimalna grubość 
wkładanego materiału:

  20 mm

Wysokość przejścia 
materiału przez 
maszynę dla tarcz 
piłowych:  /1/

 350 200 mm

 300 140 mm

 250 90 mm

Min. długość 
rozcinanego materiału:

Bez deski dociskowej ze stalowymi 
pyskami

1500 mm

Z deskami dociskowymi 900 mm

Przepust od osi 
przesuwanego pasa

Maks. w prawo 405 mm

W lewo mm 465 mm

Całkowity przepust 870 mm

Obroty wału piłowego   4600 obr./min.

Odległość skrajnych 
tarcz piłowych:

Maks. 400 mm

Szybkość przesuwnego 
pasa:

Płynna w zakresie 4-40 m/min. 

Wymiary przesuwnego 
pasa:

Szerokość 450 mm

Wysokość nad ziemią 850 mm

Moc silników 
elektrycznych:

Napędu wałów piłowych 45 kW

55 kW
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75 kW

Napędu pasa podającego 3 kW

Podnoszenia skrzyni dociskowej 
(maszynowe)

0,55 kW

Podnoszenie wału piłowego 
(maszynowe)

0,55 kW

WAŻNE INFORMACJE !!!

/1/ maksymalna wysokość przepustu maszyny w różnych trybach pracy jest podana
w  następującej  tabeli  (obowiązuje  przy  zastosowaniu  pierścieni  dystansowych
(przekładek międzypiłowych o średnicy 103 mm). 

praca dwoma wrzecionami- klinowatość 18mm

średnica tarcz bez desek z dolną deska z obiema deskami
350 200 180 165
320 160 145 130
315 155 140 125
300 140 125 110
280 120 105 90
270 110 95 80
250 90 75 60

praca tylko z dolnym wrzecionem- klinowatość 5mm

średnica tarcz bez desek z dolną deską z obiema deskami
350 100 85 85
320 85 70 70
315 80 65 65
300 75 60 60
280 65 50 50
270 60 45 45
250 50 35 35

praca tylko z górnym wrzecionem- klinowatość 5mm

średnica tarcz bez desek z dolną deską z obiema deskami
350 100 95 80
320 80 80 65
315 80 75 60
300 70 70 55
280 60 60 45
270 55 55 40
250 50 50 35
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/2/  Wielkość posuwu w zależności od grubości rozcinanego materiału, liczby tarcz
piłowych,  rodzaju  materiału,  rodzaju  i  ostrości  narzędzi  można  zwiększać  jedynie
w powiązaniu z obciążeniem silników wałów piłowych. Gdy tylko jeden z amperomierzy
znajdujących się na panelu  sterowania wejdzie na czerwone pole,  nie wolno dalej
zwiększać przesuwu.

1.3.1 Wykonanie maszyny zgodnie z dokumentacją techniczną

Maszyna PWR 412 może być dostarczona w różnych wersjach wykonania, do wyboru
zgodnie z życzeniem klienta. Dotyczy to następujących grup roboczych:

A) wydajność silników elektr. napędu 
wałów piłowych:

2x45, 2x55, 2x75 kW

B) mechanizm dociskowy Pneumatyczny, sprężynowy

C) Opróżnianie dolnej przestrzeni piły Za pomocą szybu pod maszyną, za 
pomocą dolnego węża odsysającego 
(możliwe jedynie przy stałym używaniu 
dolnej deski dociskowej)

J) naprowadzanie materiału za pomocą 
lasera:

lasery liniowe – jeden, dwa

O) specjalne akcesoria pierścienie dystansowe do zastosowania
specjalnych tarcz piłowych (ew. inne 
wg zamówienia klienta), urządzenie 
grzewcze do pracy maszyny w temp. od
+5°C do –20°C 

WAŻNE INFORMACJE !!!

Tekstowa cześć instrukcji obsługi jest napisana uniwersalnie dla wszystkich wersji.
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2 Część maszynowa

2.1 Opis techniczny maszyny:

Piła  rozcinająca  PWR  412  została  stworzona  na  podstawie  długotrwałych
doświadczeń spółki TOS Svitavy, a.s. w tworzeniu i produkcji pił rozcinających. 

Maszyna charakteryzuje się następującymi cechami:
-  wysoka dokładność cięcia
-  wysoka wydajność 
-  minimalne wymagania dot. konserwacji 
-  wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi (spełnia wymogi europejskich norm CE)
-  komfortowa obsługa – automatyzacja funkcji obsługi
-  małe wymiary i wysokość maszyny
-  szerokie zastosowanie rozcinanego materiału
-  niezawodne podawanie materiału do cięcia

Podstawą maszyny jest masywny stojan na stałe połączony z podłożem i podstawą
głównych  silników.  Na  stojanie  po  okrągłych  prowadnicach  porusza  się  skrzynia
dociskowa,  której  wysokość jest  regulowana w zależności  od grubości  wkładanego
materiału. Skrzynia jest podnoszona za pomocą dwu śrub podnoszących i przekładni
umieszczonej  w  stojanie.  Dolna  pozycja  skrzyni  jest  kontrolowana  przez  czujnik
indukcyjny. Tworzy on punkt referencyjny dla systemu sterowania. Cała podstawowa
konstrukcja maszyny jest tworzona ze spawanych elementów skrzyniowych.

Rys 4.  podstawa maszyny
1) stojan
2) skrzynia dociskowa
3) łoże
4) podstawa głównych 
silników
5) pręty prowadzące skrzyni

W stojanie znajdują się dwa wrzecienniki o regulowanej wysokości z wałami piłowymi.
Wrzecienniki  są  tak  samo  jak  skrzynia  regulowane  za  pomocą  przekładni  i  śrub
trapezowych.  Pozycje  referencyjne  wrzecienników  zapewniają  czujniki  indukcyjne.
Dolny  wrzeciennik  jest  dodatkowo  regulowany  poprzecznie,  przez  co  można
wyregulować  pozycję  dolnego  sprzęgu  piłowego  w  stosunku  do  górnego,  a  tym
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samym  minimalizować  ślad  w  rozcinanym  półprodukcie.  Regulację  poprzeczną
wykonuje się ręcznie z bocznej strony łoża.

Rys. 5 mechanizmy 
regulacyjne
1) przestawianie skrzyni 
dociskowej 
2) przestawianie górnego 
wrzeciennika
3) przestawianie dolnego 
wrzeciennika
4) górny wrzeciennik
5) dolny wrzeciennik
6) przesuwnie dolnego 
wrzeciennika

Wzajemna pozycja górnego i  dolnego wrzeciennika jest ustawiana za pomocą
jednostki  sterującej maszyny. Program zapewnia najechanie wrzecienników do siebie
tak, aby tarcze pił nakładały się o ok. 5 mm przy nowych tarczach piłowych. Jeśli przy
szlifowaniu zmniejszy się średnica znamionowa tarcz, nakładanie się będzie mniejsze.

Rys. 6 czujniki skrajnych pozycji
1) czujnik B5 wyznaczający pozycję 
referencyjną skrzyni
2) czujnik B7 wyznaczający pozycję 
referencyjną górnego wrzeciennika
3) czujnik B6 wyznaczający pozycję 
referencyjną dolnego wrzeciennika
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W  łożu  są  umieszczone  dwa  pasy  ogniwowe  zapewniające  razem  z  wałkami
w  skrzyni  dociskowej  przesuw  materiału.   Pasy  poruszają  się  po  wzmocnionych
prowadnicach smarowanych za pomocą automatycznego urządzenia smarującego.
Na czołowej stronie łoża znajduje się przykładnica, która służy do ułatwienia wkładania
tarcicy, która przynajmniej z jednej strony ma obrobioną krawędź.   Środkową część
łoża tworzy  przestrzeń  piłowa dla dolnego wału piłowego.  Dolna przestrzeń  piłowa
może być przykryta drewnianą dolną deską dociskową. Przestrzeń ta jest dostępna po
otwarciu bocznych drzwi. 

Na bocznej stronie znajduje się pręt sterujący ze śrubą dociskową do poprzecznego
przesuwu  dolnego  wrzeciennika.  Na  końcu  łoża  jest  umieszczona  wlotowa  bariera
ograniczająca wylatywanie odłamków ciętego materiału z maszyny. Na tylnej stronie
jest  zamocowany sterowany częstotliwościowo silnik asynchroniczny przesuwu razem
z przekładnią czołową. 

Rys. 7) łoże
1) pas przedni
2) pas tylny
3) dolna deska dociskowa 
4) linia wkładająca
5) dolne zapadki 
przeciwodrzutowe
6) drzwi przestrzeni piłowej
7) sterowanie poprzecznego 
przestawiania dolnego 
wrzeciennika
8) napęd przesuwu
9)bariera wylotowa
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Nad łożem na pionowych prętach i dwu śrubach podnoszących porusza się skrzynia
dociskowa.  Wysokość  podniesienia  jest  określana  przez  grubość  ciętego  materiału.
Skrzynia  na  wejściu  jest  wyposażona  w  jeden  rząd  zapadek  przeciwodrzutowych
zapobiegających wstecznemu wyrzutowi obrabianego materiału. Docisk materiału do
przesuwnego pasa transportowego zapewniają cztery  napędzane ryflowane wałki  i
para  pysków  dociskowych.  Wałki  i  pyski  są  dociskane  do  materiału  za  pomocą
siłowników  pneumatycznych,  lub  alternatywnie  za  pomocą  nawijanych  sprężyn
dociskowych.   Do  cięcia  krótkiego  i  ciężkiego  materiału  pyski  dociskowe  można
zastąpić sprężyną dociskową.

Nad pierwszym przesuwnym wałkiem zamontowany jest czujnik indukcyjny B12, który
ogranicza wejście materiału, jeśli jest on o 18 mm grubszy od wartości znamionowej, na
którą  ustawiona jest  skrzynia dociskowa.  Przy  aktywnym czujniku B12 jest  wyłączony
przesuw materiału do cięcia.

Między  pierwszym  i  drugim  wałkiem  przechodzi  ramię  niosące  wiele  zapadek
przeciwodrzutowych wiórów. Ramię jest zakotwiczone w stojanie i  podparte na łożu
pionową podporą. Zapadki  przeciwodrzutowe są przesłonięte rzędem płaskowników
(odbijaczy)  i  wyposażone w sygnalizację wychylenia.  Kontrolka jest  umieszczona na
panelu sterowania.

Z bocznej strony skrzyni znajduje się napęd wałków przesuwu i drzwi górnej przestrzeni
piłowej. Na skrzyni  zamocowana jest również główna osłona odchylana za pomocą
trzech  siłowników  gazowych  i  blokowana  za  pomocą  zamka  elektrycznego  przed
otwarciem w czasie obracania się wrzecienników z narzędziami. Możliwość otwarcia
osłony jest sygnalizowana przez kontrolkę na panelu sterowania.

Na stronie czołowej znajduje się para mechanicznych wskaźników tarcz piłowych i
przesuwny laser liniowy do określenia płaszczyzny cięcia na obrabianym elemencie. Do
górnej  ściany  jest  zamocowane  górne  koryto  odpylające  zakończone  króćcem
odpylającym o średnicy 300 mm.

   Rys. 8) skrzynia dociskowa
1) zapadki przeciwodrzutowe górne skrzyni dociskowej przed wyrzutem wstecznym
2) górne wałki dociskowe
3) przednie pyski  dociskowe
4) tylne pyski  dociskowe
5) drzwi górnej przestrzeni piłowej
6) laser liniowy
7) napęd górnych wałków dociskowych
8) górne koryto odpylające
9) zamek elektromagnetyczny kapotażu
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Na tylnej stronie stojanu przymocowany jest blok głównych silników elektrycznych. Blok
ten jest transportowany oddzielnie i montuje się go dopiero przy instalacji maszyny do
podstawy. W celu zapewnienia dobrego chłodzenia konieczne jest pozostawienie za
blokiem silnika przerwy minimalnie 500 mm od stałych przeszkód (ściana, inna maszyna,
pryzma drewna itp.).

Rys.  9)  Blok  głównych
silników1)  podstawa  pod
silniki
2) główny silnik elektryczny
3) osłony

Elementy sterujące są skupione na panelu sterującym zawieszonym na obrotowym
ramieniu zakotwionym w rozdzielnicy. (alternatywnie maszyna może być wyposażona w
pulpit sterowniczy „szafkowy” na kółeczkach).  Pulpit jest połączony z rozdzielnicą za
pomocą ochronnego węża o silnych ściankach, w którym są poprowadzone potrzebne
przewody).

Regulatory ciśnienia do wałków dociskowych i pysków dociskowych są umieszczone
na obudowie na wejściowej stronie maszyny. Pod regulatorami ciśnienia jest jednostka
do  uzdatniania  powietrza.  Agregat  smarujący  do  smarowania  pasów  przesuwnych
znajduje się na czołowej stronie maszyny.
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Rys.  11)  Elementy
sterujące

1) osłona boczna
2) tablica rozdzielcza
3) panel  sterujący  na

ramieniu obrotowym
4) panel  regulatorów

ciśnienia
5) automatyczne

urządzenie
smarujące

6) jednostka
uzdatniania
powietrza
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2.2 Transport, stan, składowanie
Maszyną  można  manipulować  w  czasie  transportu  zgodnie  z  punktem  1.2  tej

instrukcji.  Przede  wszystkim  należy  dbać,  aby  w  trakcie  manipulacji  nie  doszło  do
uszkodzenia  poszczególnych  części.  Ew.  uszkodzenie  trzeba  koniecznie  natychmiast
zgłosić producentowi ew. technikowi przeprowadzającemu montaż.

Maszynę ekspediuje się pokrytą warstwą konserwacyjną. Główne części maszyny są
wyposażone  w  płozy  transportowe.  Pozostałe  części  są  umieszczone  na  palecie
transportowej.

Przy  składowaniu  należy  pozostawić  wszystkie  części  maszyny  na  płozach
transportowych                 i umieścić w odpowiedniej suchej przestrzeni, chronić przed
kurzem i uszkodzeniem.

2.3 Ustawienie maszyny (rys. 26 091 – P) 

Maszynę  należy  osadzić  na  sztywnym  fundamencie  z  ubijanego  betonu  ew.
ceglanym  murowanym  fundamencie  na  zaprawie  cementowej.  Do  fundamentu
maszyna jest  zamocowana śrubami  kotwiącymi. Podstawę należy wykonać zgodnie
z  planem  fundamentu,  aby  przy  instalacji  maszyny  była  odpowiednio  twarda.
Fundament powinien sięgać aż do nośnej warstwy gruntu.

Maszynę przy montażu należy wyrównać za pomocą śrub wyrównawczych. Śruby
opierają się na stalowych śrubach wyrównawczych. Podkładki i śruby wyrównawcze są
dostarczane razem                   z maszyną.

Maszyna  musi  pracować  w  otoczeniu  warsztatowym,  w  którym  temperatura  nie
przekracza             + 40°C i  nie spada poniżej + 5°C (w przypadku zastosowania
urządzenia grzewczego do –20°C  . Urządzenie nie może być wystawione na działanie
czynników pogodowych – deszcz, wysoka wilgotność, śnieg.

W  przypadku,  gdy  temperatura  w  otoczeniu  jednostek  elektrycznych  maszyny
spadnie  poniżej  +5°C  należy  zastosować  urządzenie  grzewcze  (można  dodatkowo
zamówić),  a  w  przypadku  maszyny  z  pneumatycznymi  dociskami  konieczne  jest
odpowiednie  przystosowanie  sprężonego  powietrza  zgodnie  z  następującymi
warunkami:

1. resztkowa zawartość oleju mniejsza niż 0,5 mg/m3

2. punkt rosy -40 oC
3. filtracja lepsza niż 1 mikrometr

Przed  maszyną  musi  być  zamontowany  odpowiedni  transporter  wałkowy
o minimalnej długości równej największej długości obrabianego materiału. Tak samo
na wyjściu z maszyny. Transportery powinny być ustawione na poziomie o 2 mm niższym
niż poziom przesuwnego pasa.

2.4 Usuwanie odpadów z przestrzeni piłowych

Tarcze piłowe wyrzucają wióry i odłamki, wynoszone z miejsca cięcia do przestrzeni
piłowych  maszyny.  Odpady  te  należy  w  efektywny  sposób  usuwać  z  przestrzeni
roboczej. 

WAŻNE INFORMACJE !!!

Usuwanie  odpadów  z  górnej  i  dolnej  przestrzeni  piłowej  musi  być  efektywne  i
zapewnione przez cały czas pracy maszyny. Bez zapewnienia tego warunku maszyna
nie może być eksploatowana.
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2.4.1 Usuwanie odpadów z górnej przestrzeni piłowej

Górna przestrzeń  piłowa jest  wyposażona w koryto  odpylające wychodzące nad
maszyną. W celu zapewnienia skutecznego i odpowiedniego odsysania konieczne jest
zapewnienie  odpowiedniej  prędkości  odsysania  30m.s-1 i  średnicy  przewodu
odsysającego 300 mm (średnica króćca odpylającego na maszynie 298 mm). 

  Rys. 11)
Odpylanie górne

Ze względu na zmiany wysokości króćca odpylającego razem ze skrzynią dociskową
o  200  mm  konieczne  jest  zastosowanie  elastycznego  przewodu  odsysającego  z
niepalnego materiału.  Elastyczny przewód podłączyć bez zagięć do stałej  instalacji
odpylającej.

2.4.2 Usuwanie odpadów z dolnej przestrzeni piłowej

Dolną przestrzeń piłową tworzą ściany i  dno łoża. Do usuwania odpadów można
wykorzystać albo dolny króciec odpylający, albo otwór w dnie łoża, którym materiał
spada pod maszynę.

Króciec  odpylający   można  zastosować  w  przypadku,  kiedy  można  zapobiec
wpadaniu dłuższych odłamków w dolny otwór piłowy. Sytuacja taka następuje przy
zastosowaniu dolnej deski dociskowej lub przy rozcinaniu materiału, który wcześniej był
obrzynany. 
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Rys. 12) Dolne odpylanie

W  przypadku,  kiedy  skrajne  piły  odcinają  boczne  zaokrąglenie  wkładanego
półproduktu  (pryzmy),  dochodzi  do  mieszania  się  wiórów  z  pozostałymi  ścinkami
i  powstaje ryzyko zapchania się dolnego odpylania. Rozwiązaniem jest umożliwienie,
aby odpady spadały do przestrzeni pod piłą i stąd wynoszenie ich stąd odpowiednim
transporterem poza maszynę. Wymiary szybu należy skonsultować z dostawcą maszyny
przed zbudowaniem fundamentów.

2.5 Smarowanie maszyny 

Maszyna musi być regularnie i dokładnie czyszczona, aby zachować jej wydajność
i  funkcjonalność.  Większości  powierzchni  ślizgowych nie trzeba smarować,  zalecamy
jedynie  ich  regularne,  w  zależności  od  potrzeby,  ścieranie  (sucha  szmata).  Uwagę
należy  poświęcić  przede  wszystkim  prętom  prowadnic  do  podnoszenia  skrzyni
dociskowej.

Śruby  podnoszące  wrzecienników i  skrzyni  dociskowej  są  smarowane w zakładzie
produkcyjnym przez  cały  okres  żywotności.  Przy  regularnych przeglądach konieczne
jest  sprawdzanie  funkcjonowania  i  szczelności  gumowych  mankietów  na  śrubach
podnoszących.  W  przypadku  stwierdzenia  awarii  konieczne  jest  przeprowadzenie
specjalistycznej  kontroli  mechanizmu  podnoszącego,  wyczyszczenie,  posmarowanie
i zamontowanie nowego mankietu.

Łożyska  w  przekładniach  łańcuchowych  i  mechanizmach  przesuwnych  są
obustronnie osłonięte i napełnione smarem.

Łańcuch końcowy dla całego napędu górnych wałków podających znajduje się
w uchwycie wałka i jest również nasmarowany na całą jego żywotność. Przestrzeń ta
jest zamknięta pyłoszczelnie.

Punkty smarowania są opisane w następującej tabeli. Na ilustracjach powiązanych
z tabelą przedstawione jest rozmieszczenie punktów smarowania w maszynie oraz jest
opisany do nich dostęp.

W  celu  dobrego  i  długotrwałego  funkcjonowania  maszyny,  konieczne  jest
przestrzeganie częstotliwości  smarowania, rodzajów olejów i  smarów. Przy niektórych
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miejscach  są  podane  również  zalecane  ilości  środka  smarującego.  Nie  zalecamy
zwiększanie tych ilości  –  spowoduje to podwyższenie temperatury  łożyska,  które  jest
przepełnione smarem.

Punkt smarowania Częstotliwość 
smarowania

Rodzaj smaru – sposób 
smarowania

Ilość smaru (w 
gramach na punkt 
smarowania)

Jednostka 
uzdatniania 
powietrza

Wg wizualnej 
kontroli

OL-P8P, FESTO OFSW-32, 
ARAL Vitam GF 32,Esso 
Nuto H32, Mobil DTE 24, 
Shell Hydrol DO 32

Smarownice 
głównych 
silników 
elektrycznych (2 
szt. na każdym 
silniku 
elektrycznym)

co 1200 
godzin 
roboczych

BP, LS3, SHELL ALVANIA R3 30

Łożyska wałów 
piłowych (2 szt. 
na każdym 
wrzecienniku)

co 1200 
godzin 
roboczych

OPTIMOL LONGTIME PD 2 20

Przekładnia 
przesuwu LENZE 
(dla temp od.  
+5 do +40 C)

Po 16 
godzinach 
pracy.
Najpóźniej po
trzech latach.

CLP460 (Shell Omala460, 
Aral Eural Gear460, Castrol 
Alpha SP460, Esso Spartan 
EP460, Mobil 
Mobilgear634)

Przekładnie 
podnoszenia 
skrzyni 
dociskowej i 
podnoszenia 
wałów piłowych

Stałe 
napełnienie 
bez 
konieczności 
smarowania

TELIUM  VSF320  (AGIP),
TIVELA OIL SC 320  (SHELL),
S220 (ESSO), GLYGOYLE 30
(MOBIL),  ALPHASYN
(CASTROL),   ENERGOL SG-
XP320 (BP)

Rozrząd 
łańcuchowy 
wałków 
przesuwu

co 500 godzin
roboczych

olej K8

Łańcuch 
sprzężenia 
przesuwnych 
pasów

co 1000 
godzin 
roboczych

K8 Wymiana oleju

Łańcuch 
podnoszenia 
skrzyni 
dociskowej

co 3000 
godzin 
roboczych

olej K8
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OSTRZEŻENIE !!!

Smarów i olejów syntetycznych nie wolno mieszać z mineralnymi albo między sobą
nawzajem.

Przy wymianie smaru w łożyskach napełniać je tylko do dwóch trzecich dostępnej
przestrzeni.

Nowy smar wprowadza się do łożysk dopiero po ich dokładnym wyczyszczeniu. Do
nowego napełnienia należy zastosować taki  sam smar. Przed wymianą oleju usunąć
trociny i pył drzewny z odpowiednich smarowanych urządzeń i ich otoczenia.

W przypadku nadzwyczajnie ciężkich warunków eksploatacji, jak wysoka wilgotność
powietrza,  agresywne  środowisko,  duże  zmiany  temperatury  itp.,  zaleca  się
odpowiednie skrócenie zalecanych okresów smarowania.

Dostęp do smarowanych miejsc jest  możliwy po otwarciu bocznej  osłony i  drzwi
górnej   i dolnej przestrzeni piłowej i po zdemontowaniu osłony zgodnie z następującym
rysunkiem.

Rys. 13 Demontaż 
osłon przy 
smarowaniu 
maszyny (1 część)

1) osłona 
boczna 
(odchylić)

2) przednia 
osłona łoża
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Rys. 13) Demontaż osłon przy smarowaniu maszyny (2 część)
3) osłona regulatorów
4) osłona przestrzeni silników
5) górna osłona stojana

Po  otwarciu  bocznej  osłony  będą  dostępne  dwa  łańcuchy  napędu  górnych
wałków.  Po otwarciu drzwi  przestrzeni  piłowych można smarować przednie łożyska
wrzecienników.  Po  zdemontowaniu  przedniej  osłony  leża  udostępniony  zostanie
łańcuch sprzężenia przesuwanych pasów razem z napinaczem. Za osłoną regulatora
znajduje się główny łańcuch napędu górnych wałków przesuwu. Jednocześnie będzie
dostępny  tylny  pręt  do  podnoszenia  skrzyni.  Osłonę  przestrzeni  silnikowej  należy
zdemontować przy smarowaniu tylnych łożysk wrzecienników. Górna osłona stojana
umożliwia  dostęp  do  łańcuchów  podnoszenia  skrzyni  dociskowej  i  odpowiedniego
napinacza.  Pod  osłoną  regulatorów  w  swobodnie  dostępnym  miejscu  jest
zainstalowane automatyczne urządzenie smarujące i jednostka uzdatniania powietrza.
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2.6  Czyszczenie i konserwacja maszyny 

Czyszczenie maszyny przeprowadza się codziennie po zakończeniu zmiany, kiedy jest
ona  w  stanie  spoczynku,  przy  wyłączonym  wyłączniku  głównym,  który  jest
zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem. Nawet przy dobrym odsysaniu nie
uda  się  zapobiec  osadzaniu  się  pyłu  na  elementach  maszyny.  Powietrzem  pod
ciśnieniem należy wydmuchać drzazgi i pył z przesuwanych pasów, skrzyni dociskowej
i ramion zapadek przeciwodrzutowych. W zależności od potrzeb, ale co najmniej raz w
miesiącu,  należy  usuwać  drzazgi  i  drzewny  pył  z  przestrzeni  głównych  silników
elektrycznych. Należy też usuwać kurz i trociny z pozostałych przestrzeni w maszynie.

Ponadto przy czyszczeniu należy poświęcić uwagę pasowi podającemu. Po każdej
zmianie  należy  wyczyścić  przestrzeń  pod  przesuwnymi  pasami.  Przestrzenie  te  są
dostępne po zdemontowaniu osłon po wlotowej i wylotowej stronie łoża. Minimalnie raz
w tygodniu należy sprawdzić, czy nie ma przerw między zębami na powierzchni ogniw
i wałków podających. Przy zanieczyszczeniu przerw między zębami spada skuteczność
podawania. Przede wszystkim w miesiącach zimowych mogłoby dojść do problemów
z przechodzeniem materiału.

Przy  codziennym  czyszczeniu  maszyny  należy  też  przeprowadzać  drobiazgową
kontrolę wszystkich urządzeń zabezpieczających, a ich uszkodzenia lub złe działanie
natychmiast zgłaszać swojemu przełożonemu.

Przynajmniej raz w miesiącu konieczne jest, aby odpowiedzialny pracownik dokonał
przeglądu  całej  maszyny,  jej  ruchomych  i  obrotowych  części,  sprawdził  stan  ich
zużycia,  wymienił  zużyte części  lub je naprawił  i  wytypował  części  zapasowe,  które
będzie trzeba w najbliższym czasie wymienić.

2.6.1 Konserwacja i napinanie łańcuchów.

Przy  smarowaniu  łańcuchów  należy  też  przeprowadzić  jednoczesną  wizualną
kontrolę  ich stanu  oraz  ich napięcia.  Jeśli  na łańcuchu  są  widoczne ślady  zużycia,
należy go wymienić na nowy. Przed wymianą konieczne jest przeprowadzenie kontroli
kół zębatych. Zużyte wymienić na nowe. 

Łańcuchy w napędzie górnych przesuwnych wałków mają samoczynne napinacze
sprężynowe. Tu należy kontrolować jedynie stan napinaczy. Wadliwe wymienić.

Łańcuch sprzężenia przesuwnych wałków i łańcuch podnoszenia skrzyni dociskowej
mają  mechaniczne  napinacze.  Jeśli  łańcuchy  te  są  luźne,  konieczne  jest  ich
naciągnięcie tymi napinaczami.

2.6.2 Utrzymanie zapadek przeciwodrzutowych zabezpieczających

Zwiększoną  uwagę  należy  poświęcić  czyszczeniu  blokad  przed  zwrotnym
wyrzuceniem materiału i zapadki przeciwodrzutowe wiórów. Te muszą się swobodnie
poruszać  na  prętach  nośnych  oraz  między  sobą  nawzajem  i  nie  może  dochodzić
między  nimi  do  sklejenia  lub  zablokowania  w  otwartej  pozycji.  Zapadki
przeciwodrzutowe należy kontrolować również                  w razie potrzeby w trakcie
zmiany.  Zapadek  przeciwodrzutowych  nie  wolno  smarować  olejem  ani  innymi
smarami.   Blokada  przed  zwrotnym  wyrzutem  materiału  (znajdująca  się
w skrzyni  dociskowej) musi  mieć ostre zęby do uchwycenia materiału.  W przypadku
uszkodzenia  lub  zużycia  należy  natychmiast  wymienić  wadliwe  zapadki
przeciwodrzutowe na nowe nieuszkodzone. W miesiącach zimowych i przy użytkowaniu
maszyny  w  nie  ogrzewanych  pomieszczeniach  należy  kontrolować  zapadki
przeciwodrzutowe po kilka razy w czasie zmiany, czy nie przymarzają.
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Rys. 14) Zapadki 
przeciwodrzutowe 
zabezpieczające

1) Zapadki przeciwodrzutowe 
stołowe

2)  blokada przed wyrzutem 
wstecznym

3)  Zapadki przeciwodrzutowe
wylatujących wiórów

4)  bariera wlotowa

Przy  regularnej  comiesięcznej  kontroli  maszyny  przez  pracownika  konserwacji
konieczne jest skupienie się na kontroli pozycji zapadki przeciwodrzutowe. Nadmierny
boczny  luz  miedzy  zapadkami  przeciwodrzutowymi.  może  spowodować  powstanie
niepożądanej  bocznej  przerwy  między  powierzchniami  bocznymi  zapadek
przeciwodrzutowych. Luz należy wyregulować.

Postępowanie  przy  regulacji  bocznego  luzu  zapadek  przeciwodrzutowych
stołowych  i blokady przed wyrzutem wstecznym:

1. zwolnić śrubę zabezpieczającą
2. ustawić luz, obracając śrubą regulacyjną
3. dokręcić nakrętkę zabezpieczającą

Przy  demontażu  konieczne  jest  zdemontowanie  płytki  zabezpieczającej  i  wyjęcie
pręta  zapadek  przeciwodrzutowych.  Przy  montażu  należy  dbać,  aby  między
zapadkami przeciwodrzutowymi  były włożone podkładki dystansowe.

Rys 15) Regulacja bocznego luzu zapadek
przeciwodrzutowych wlotowych i blokady przed
wyrzutem wstecznym

1) płytka zabezpieczająca
2) śruba regulacyjna
3) nakrętka zabezpieczająca

Postępowanie  przy  regulacji  bocznego  luzu  zapadek
przeciwodrzutowych wiórów:

1. zwolnić śrubę zabezpieczającą
2. wyregulować  luz,  obracając  śrubę

regulacyjną 
3. dokręcić śrubę zabezpieczającą
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Rys. 16) Regulacja bocznego luzu zapadek przeciwodrzutowych wiórów
1) śruba regulacyjna 
2) śruba zabezpieczająca

W razie potrzeby demontażu zapadek przeciwodrzutowych  wiórów z powodu ich
czyszczenia,  zatarcia  bądź  wymiany,  konieczne  jest  zwolnienie  prętów  obu  rzędów
zapadek  przeciwodrzutowych,  odkręcając  odpowiednie  śruby,  dostępne  z
wewnętrznej przestrzeni stojana.

Rys. 17) Zwolnienie prętów zapadek
przeciwodrzutowych

1) stojan
2) śruba zabezpieczająca

Następnie  trzeba  wymienione  pręty  uwolnić  za  pomocą  wypychacza
zamocowanego za pomocą gwintu w czole pręta (w kierunku od przedniej odchylanej
osłony).  Po  zwolnieniu  prętów  można  po  kolei  zdejmować  poszczególne  zapadki
przeciwodrzutowe i pierścienie dystansowe. Przy montażu postępuje się podobnie, ale
w odwrotnej kolejności. Zapadki przeciwodrzutowe. i odbijacze mają różną długość w
zależności  od  tego,  czy  wchodzą  nad  pas  czy  nad  boczne  stoły.  Zapadki
przeciwodrzutowe muszą być ustawione na takiej wysokości, aby w zamkniętej pozycji
sięgały  minimalnie 1  mm nad przesuwnym pasem i  nad  stołami  po  bokach  pasa.
W żadnym wypadku nie mogą jednak zaczepiać się o przesuwny pas.
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Regulację  przeprowadza  się,  przesuwając  listwę  ograniczającą  za  pomocą  śrub
regulacyjnych.  Listwa  ograniczająca  opiera  się  na  tych  śrubach.  Śruby  są
zabezpieczone  nakrętkami.  Ważne  jest,  aby  listwa  dotykała  wszystkich  śrub
regulacyjnych.  W  przeciwnym  przypadku  dojdzie  do  jej  deformacji  po  opadnięciu
zapadki przeciwodrzutowe..

Listwa  ograniczająca  umożliwia  jednocześnie  awaryjne  otwieranie  zapadki
przeciwodrzutowe..

Rys.  18)  Regulacja  wysokości
zapadek przeciwodrzutowych

1) zapadki  przeciwodrzutowe
wiórów

2) odbijacz
3) ogniowo przesuwnego pasa
4) listwa ograniczająca
5)  nakrętka zabezpieczająca
6) śruba regulacyjna

OSTRZEŻENIE !!!

 Prawidłowe  funkcjonowanie  zapadek  przeciwodrzutowych ma  wpływ  na
bezpieczeństwo pracy z maszyną. Złe lub nieodpowiednie działanie, ew. zły montaż
i  regulacja,  mogą  doprowadzić  do  ciężkiego  zranienia  obsługi.  Z  tego  powodu
zalecamy demontaż i montaż powierzyć wyspecjalizowanemu serwisowi.

Przy regularnej kontroli konieczne jest również sprawdzanie stanu plastikowych płytek
w barierze wylotowej. Uszkodzone wymienić na nowe. Płytki  tworzą trzy warstwy folii.
Każda warstwa ma inny kształt tak, aby poszczególne warstwy zachodziły na siebie.
Dlatego przy zamówieniu zapasowych płytek przesyłamy zawsze cały komplet trzech
płytek. 
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2.6.3 Napinanie i wymiana pasków klinowych

Moc  z  głównych  silników  elektrycznych  jest  przenoszona  na  wały  piłowe  za
pomocą  kompletu  pasków  klinowych.  Paski  są  napinane  za  pomocą  napinaczy
zamocowanych przesuwnie na obudowach wrzecienników. Napinanie odbywa się za
pomocą śruby napinającej.  Po napięciu uchwyt koła pasowego jest zabezpieczony
śrubą dokręcającą, a śruba napinająca nakrętką zabezpieczającą. 

Rys. 19) Napinanie pasków
1) napinające koło pasowe
2) napinacz
3) śruba napinająca
4)  nakrętka zabezpieczająca
5) śruba dokręcająca

Nowy pasek klinowy musi  być napięty tak,  aby siła od 73 do77 N, działająca na
środku jednego pasa prostopadle do jego powierzchni, powodowała w tym miejscu
ugięcie 7,5 mm.

Przy  dociąganiu  pasek  klinowy  musi  być  napięty  tak,  aby  siła  od  64  do  68  N,
działająca na środku jednego pasa prostopadle do jego powierzchni, powodowała
w tym miejscu ugięcie  7,5 mm.

Do  prawidłowego  napięcia  konieczne  jest  zastosowanie  przyrządu  do  mierzenia
ugięcia  pasków.  Przyrząd  jest  częścią  akcesoriów  maszyny.  Instrukcja  obsługi  jest
dołączona do przyrządu.

Przy  zbyt  dużym  napięciu  pasa  wyraźnie  spada  żywotność  przekładni  paskowej
i całego mocowania wału piłowego. 

OSTRZEŻENIE !!!

Przy wymianie pasków zawsze wymieniać cały komplet. Ważne jest również 
dotrzymanie typu paska.
Paski klinowe są podane w tabeli części ulegających zużyciu.

Kolejność czynności przy wymianie pasków klinowych

1) za pomocą systemu sterującego najechać wrzeciennikami do pozycji wymiany 
pasków

2) wyłączyć zasilanie maszyny i zablokować wyłącznik główny
3) zdemontować osłonę przestrzeni silnikowej
4) zwolnić naprężenie pasków, przesuwając napinacz  
5) nałożyć nowy komplet pasków
6) napiąć paski (wykorzystać w tym celu przyrząd z akcesoriów maszyny)
7) po ok. 10-ciu godzinach pracy skontrolować paski i ew. dociągnąć
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2.6.4 Konserwacja instalacji pneumatycznej

Jeśli maszyna jest wyposażona w pneumatyczny mechanizm dociskowy, konieczne
jest  przeprowadzenie  raz  na  miesiąc  kontroli  instalacji  pneumatycznej  maszyny
i  poszczególnych  urządzeń  pneumatycznych.  W  jednostce  uzdatniania  powietrza
należy zdemontować naczynie osadnika z filtrem i usunąć zanieczyszczenia. Dodać olej
do  naczynia  smarowania  powietrza.  Skontrolować  szczelność  przewodów
powietrznych. Uszkodzone natychmiast zastąpić nowymi.

Wlotowy regulator ciśnienia ustawić zawsze na wartość 0,6MPa. W celu osiągnięciu
tej  wartości  konieczne jest,  aby źródło sprężonego powietrza przez cały czas pracy
podawało nieco wyższe ciśnienie.

2.7   Regulacja docisków w skrzyni dociskowej 

Wałki  dociskowe  łącznie  z  uchwytami  pysków  dociskowych  (deski  dociskowe)
posiadają  regulację  siły  docisku.  Sposób  regulacji  jest  różny  w zależności  od  wersji
maszyny.

W zakładzie produkcyjnym siła sprężyn wałków dociskowych i pysków dociskowych
jest ustawiona na wartość 500 N. Mierzone na elemencie dociskowym.

Docisk  sprężyn  dociskowych  i  pysków  dociskowych  jest  regulowany  za  pomocą
nakrętek regulacyjnych przez otwór na ramie zapadek przeciwodrzutowych (skrzynia
dociskowa  w górnym położeniu) lub przez odpowiedni otwór montażowy, po otwarciu
drzwi osłony skrzyni  dociskowej i demontażu wewnętrznych osłon na bocznej ścianie
skrzyni  dociskowej  (za rozrządem łańcuchowym).  Przy zwiększaniu docisku konieczne
jest  zachowanie  zasady,  zgodnie  z  którą  sprężyna  musi  umożliwić  docisk  ze  stanu
spoczynku elementu dociskowego o 24mm – mierzone na elemencie dociskowym (6
mm docisk podstawowy + 18mm rezerwa na klinowaty lub w inny sposób nierówny
materiał).

Rys. 20) Docisk mechaniczny
1) sprężyna
2) nakrętka ogranicznika 

wysokości
3)  nakrętka regulacyjna do 

regulacji siły docisku
4) wałek dociskowy
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Pod  względem  wysokości  element  dociskowy  jest  regulowany  w  zakładzie
produkcyjnym i nie powinien być regulowany przez klienta. Jedynym powodem może
być demontaż  docisku  i  jego ponowny montaż.  W takim przypadku  konieczne  jest
ustawienie docisku, aby wałek (pysk dociskowy) w pozycji  spoczynku był 6 mm pod
poziomem  obrabianego  materiału.  Przykład:  skrzynia  dociskowa  jest  ustawiona  na
obrabianie materiału  o  wysokości  znamionowej  100  mm (wg inf.  na wyświetlaczu).
Dolna  krawędź  wałka  dociskowego  (pyska)  musi  być  oddalona  od  przesuwanego
pasa  o  94mm.  Ustawienie  to  dotyczy  zarówno  docisku  mechanicznego,  jak
i pneumatycznego.

Rys. 21) Docisk mechaniczny
1) siłownik pneumatyczny
2) nakrętka regulacji wysokości
3) wałek dociskowy

W celu łatwiejszej  i  dokładniejszej  regulacji  siły docisku bardziej  odpowiednie jest
stosowanie  docisku  pneumatycznego.  W  tym  systemie  sprężyny  są  zastąpione
siłownikami pneumatycznymi. Ciśnienie w siłownikach (a tym samym siła docisku) są
regulowane za pomocą sześciu zaworów regulacyjnych znajdujących się na panelu
nad  jednostką  uzdatniania  powietrza.  Podstawowe  ustawienie  ciśnienia  na
poszczególnych regulatorach jest podane  w poniższej tabeli. 

Tabela podstawowego ustawienia sił docisku i ciśnień regulacyjnych

Element dociskowy Nr
regulatora

Ciśnienie na
regulatorze

Siła docisku

MPa N
Wałek 1 wciągający 1 0,1 500

Wałek przed przestrzenią piłową 2 0,3 500
Przednie pyski dociskowe 3 0,2 550

Tylne pyski dociskowe 4 0,2 500
Wałek za przestrzenią piłową 5 0,2 550
Ostatni wałek - wyciągający 6 0,2 500

Regulacja siły docisku jest odpowiednia przede wszystkim w przypadkach podanych
w poniższej tabeli.
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Tabela korekty sił docisku

Nr regulatora Siła docisku
N

Twarde drewno Wszystkie 570
Mniejsze uszkodzenia powierzchni (dobrej jakości 
tarcica)

Wszystkie 420

Eksploatacja w okresie zimowym 
 (zmarznięta tarcica)

1 570

Krótkie kawałki
4 650
5 650

Przy stałej pracy ze zwiększonym dociskiem dochodzi do zwiększonego zużycia 
przesuwnych taśm i prowadnic.

Tabela zależności siły docisku od ustawionego ciśnienia

Ciśnie na
regulatorz

e MPa

Wałek
1wciągaj

ący

Wałek przed
przestrzenią

piłową

Przednie
pyski

dociskowe

Tylne
pyski

dociskow
e

Wałek za
przestrzenią

piłową

Ostatni wałek
- wyciągający

 1 2 3 4 5 6
0 250 125 200 200 250 150

0,1 500 250 350 350 350 350
0,2 650 350 550 500 550 500
0,3 850 500 650 600 750 650
0,4 1050 600 850 800 900 800
0,5 1250 750 1000 950 1100 1000

2.8 Montaż tarcz piłowych na sprzęg piłowy

Do maszyny dodawane są dwa stałe sprzęgi piłowe. Przy cięciu z kilkoma tarczami
piłowymi należy wykonać lub zamówić pierścienie rozporowe zgodnie z wymaganymi
wymiarami rozcinanych elementów (rys. 25 811 - P). Szerokość tych pierścieni musi być
korygowana  o różnicę między grubością tarczy a szerokością zębów tarcz piłowych.
Przy nasadzaniu tarcz piłowych i  pierścieni na sprzęg piłowy należy dbać o czystość
poszczególnych elementów (usunąć resztki trocin i nalepionej smoły), co jest niezbędne
do zapewniania prawidłowego upięcia i działania narzędzi.  Pierścienie nie mogą być
zgniecione lub w inny sposób mechanicznie uszkodzone. Między odpowiednią nakrętką
upinającą a tarczą piły musi być co najmniej pierścień końcowy (pierścień ze ściętą
zewnętrzną krawędzią).

Dozwolone  jest  ustawienie  i  upięcie  tarcz  piłowych  w  odległości  min.  25mm  od
brzegu  taśmy  podającej.  Jeśli  umożliwia to  szerokość  ciętego  materiału,  zalecamy
upinanie tarcz piły jak najbliżej środka taśmy podającej.

Liczba  tarcz  piłowych  należy  wybierać,  uwzględniając  warunki  cięcia  (wielkość
przesuwu,  wysokość  cięcia  i  kształt  tarcz  piłowych,  rodzaj,  wielkość  i  temperaturę
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rozcinanego materiału itp.) tak, aby obciążenie silników elektrycznych wałów piłowych
nie przekroczyło dozwolonej wartości (czerwone pole na amperomierzu). 

Schemat sprzęgu piłowego znajduje się na ilustracji 25881-P

2.9 Wymiana sprzęgów piłowych z tarczami piłowymi

Skrzynię dociskową przestawić do pozycji „wymiana tarcz piłowych”. Kiedy maszyna
jest  w spoczynku,  otworzyć przednią osłonę, drzwi  górnej  przestrzeni  piłowej i  dolnej
przestrzeni  piłowej.  Zwolnić  nakrętki  zabezpieczające sprzęgów  piłowych  i  wyjąć  je
razem z narzędziami. Sprawdzić, czy wał piłowy jest czysty (łącznie z czołem oporowym
na sprzęg piłowy). Sprawdzić, czy czysty jest otwór w sprzęgu piłowym i czoło sprzęgu
piłowego. Sprzęgi nasunąć na wał piłowy aż do oporu i zabezpieczyć je nakrętkami
zabezpieczającymi.

2.10 Instalacja desek dociskowych

W sytuacji,  kiedy  konieczne jest  obrabianie na maszynie krótkich półproduktów,
długie półprodukty trzeba pociąć na wąskie listwy, konieczne jest zastosowanie dolnej
i  górnej  drewnianej  deski  dociskowej.  Wówczas  cięty materiał  jest  w miejscu cięcia
stabilizowany i  trzymany przez  te deski.  Dolnej  deski  należy użyć także wtedy,  kiedy
wymagane jest zapobieżenie wypadaniu ścinków do dolnej przestrzeni piłowej.

Przed  rozpoczęciem  pracy  deski  zostają  w  specjalnym  trybie  pracy  maszyny
przecięte  przez  tarcze  piłowe.  Natychmiast  po  zainstalowaniu  deski  konieczne  jest
wprowadzenie  do  systemu  sterującego  „trybu  pracy  z  deskami  dociskowymi”.
Wówczas  maszyna  ograniczy  najazd  wrzecienników  do  pozycji,  które  są  kolizyjne
z górną lub dolną deską dociskową.

Instalacja desek dociskowych ogranicza maksymalną grubość cięcia. Osiągalne
parametry są podane w tabeli w rozdziale „obsługa maszyny przy pracy”.

2.10.1      Instalacja i wymiana dolnej deski dociskowej

Dolna deska dociskowa jest wsunięta między przednie i tylne pyski na łożu. Przed
instalacją konieczne jest oczyszczenie powierzchni styku i  podpierających. Następnie
można wsunąć deskę do oporu w kierunku do stojanu. Instalację kończy się, montując
przednią i tylną listwę. Listwę dociska się do deski  tak, aby nie mogło dochodzić do jej
poprzecznych ruchów. 
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Rys. 22) Dolna deska 
dociskowa

1) Przedni pysk
2) Tylny  pysk
3) deska dociskowa
4) przednia listwa
5) tylna listwa

    Dolną deskę można wykonać z drewna zgodnie z rysunkiem 26093–P. Deska musi
być wykonana z materiału bez większych wad i pęknięć. Deskę  można zamówić jako
akcesoria w zakładzie produkcyjnym.

Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest przecięcie deski w specjalnym trybie pracy.

2.10.2      Instalacja górnej deski dociskowej

     Górna deska dociskowa jest dostarczana w stanie przygotowanym do montażu.
W skrzyni dociskowej są przez producenta zamontowane zaciski na uchwyty deski po
stronie  bliżej  stojanu.  Przed  instalacją  deski  konieczne  jest  najechanie  ze  skrzynią
dociskową do pozycji  „wymiana tarcz piłowych”. Następnie otworzyć główną osłonę
boczną i  otworzyć drzwi  górnej  przestrzeni  piłowej.  Z  przedniego i  tylnego uchwytu
pyska zdemontować stalowe pyski, a wówczas zwolni się otwór w przedniej nakładce
i  rowek w tylnej  nakładce zamontowanych w maszynie. Przygotowaną do montażu
górną deskę dociskową wkłada się kołkami w nakładki i zabezpiecza przednią i tylną
nakładkę po stronie bliżej obsługi.
    Teraz  należy  wprowadzić  do  systemu  sterującego  "tryb  pracy  z  deskami
dociskowymi" i uruchomić tryb przecinania desek dociskowych. 
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Rys. 22) Górna deska 
dociskowa

1) przednia krawędź
2) tylna krawędź
3) górna deska
4) listwa łącząca
5) przednia nakładka
6) tylna nakładka

2.10.3      Wymiana górnej deski dociskowej

    Przy wymianie górnej deski dociskowej wystarczy zdemontować listwę łączeniową po
stronie bliżej obsługi i wyjąć deskę. Po nasadzeniu nowej deski ponownie montuje się 
listwę.
    Górną deskę należy wykonać z drewna zgodnie z rysunkiem 26 0792–P. Deska musi
być wykonana z materiału bez większych wad i pęknięć. Deski można zamówić jako
akcesoria w zakładzie produkcyjnym.

OSTRZEŻENIE !!!

Deska  dociskowa  po  zużyciu  (zmniejszenie  się  wymiarów  znamionowych  o  maks.
3mm)  musi  być  wymieniona  na  nową,  w  innym  przypadku  może  dojść  do  awarii
maszyny.

2.11  Obsługa maszyny przy pracy

Przed rozpoczęciem cięcia konieczne jest wprowadzenie do systemu sterowania
maszyny średnicy tarcz pił, w przypadku, gdy są zastosowane deski dociskowe, należy
wprowadzić do systemu informację o obecności deski i przeprowadzić ich przecięcie.
W  zależności  od  grubości  ciętego  materiału  konieczne  jest  podjęcie  decyzji,  czy
materiał  będzie cięty  jedynie górnym wrzeciennikiem (ew.  dolnym) lub czy  zostaną
zastosowane oba.  Jeśli  będzie zastosowany tylko jeden wrzeciennik,  bezwarunkowo
konieczne jest zdjęcie z nieczynnego wrzeciennika sprzęgu piłowego z narzędziami. 
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Tabela maksymalnej grubości cięcia w różnych trybach pracy maszyny
(obowiązuje przy zastosowaniu pierścieni dystansowych o średnicy 103mm)

praca dwoma wrzecionami- klinowatość 18mm

średnica tarcz bez desek z dolną deska z obiema deskami
350 200 180 165
320 160 145 130
315 155 140 125
300 140 125 110
280 120 105 90
270 110 95 80
250 90 75 60

praca tylko z dolnym wrzecionem- klinowatość 5mm

średnica tarcz bez desek z dolną deską z obiema deskami
350 100 85 85
320 85 70 70
315 80 65 65
300 75 60 60
280 65 50 50
270 60 45 45
250 50 35 35

praca tylko z górnym wrzecionem- klinowatość 5mm

średnica tarcz bez desek z dolną deską z obiema deskami
350 100 95 80
320 80 80 65
315 80 75 60
300 70 70 55
280 60 60 45
270 55 55 40
250 50 50 35

Wrzecienniki  po ustawieniu  pozycji  skrzyni  dociskowej  (a  tym samym ustawieniu
wysokości cięcia) ustawiają się automatycznie w odpowiedniej pozycji do cięcia.

Na  panelu  układu  pneumatycznego  należy  sprawdzić  ustawienie  ciśnienia
w  siłownikach  pneumatycznych.  Obsługa  musi  sprawdzić  prawidłowość  działania
elementów zabezpieczających. Wszystkie osłony muszą być na swoich miejscach.

Pozycję skrzyni dociskowej należy ustawić na wartość, która odpowiada grubości
ciętego  materiału.  Ustawiona  grubość  jest  przedstawiona  na  wyświetlaczu  panelu
sterującego.  Jeśli  materiał  na  całej  długości  nie  ma  jednakowej  grubości,  należy
ustawić tę  najmniejszą  zmierzoną. Maszyna jest dostosowana do przejścia materiału
o grubości o maks. 18mm większej niż wartość znamionowa. Jeśli nierówności materiału
są większe, zadziała zabezpieczający czujnik indukcyjny na pierwszym wałku przesuwu
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i  zatrzyma  przesuw.  Ekstremalnie  nierówną sztukę  należy  wyjąć  z  maszyny  i  usunąć
z dalszej obróbki.

Następnie  można  uruchomić  główne  silniki  elektr.  a  następnie  silnik  elektr.
przesuwu.  Potencjometrem  ustawia  się  odpowiednią  prędkość  przesuwu,
uwzględniając grubości, jakość materiału oraz liczbę zastosowanych tarcz piłowych.

Tak ustawiona maszyna jest przygotowana do ręcznego wkładania materiału. Dla
łatwiejszej manipulacji materiałem łoże w przedniej części ma wolnobieżny wałek. 

Nieobrzynana tarcica jest  naprowadzana do maszyny za pomocą jednego lub
więcej  laserów  (wyznaczenie  pozycji  odpowiednich  tarcz  piłowych).  Obrzynana
tarcica (np. przy powtórnym przejściu nie rozciętej części przez piłę) jest naprowadzana
za  pomocą  linijki  naprowadzającej,  którą  można  ręcznie  regulować  w  kierunku
poprzecznym.

Przy  wkładaniu  do  maszyny  obsługa  musi  przepchać  tarcicę  aż  do  wałka
dociskowego  przez  dolne  (stołowe)  zapadki  przeciwodrzutowe  i  górną  skrzyniową
blokadę przed wyrzutem zwrotnym. Po uchwyceniu tarcicy między pierwszym górnym
wałkiem  dociskowym  i  pasem  ogniwowym  materiał  przesuwa  się  automatycznie.
Rozcięte  elementy  są  przez  ogniwowy  pas  wynoszone  na  zewnątrz  maszyny  przez
wylotową plastikową barierę. 

W trakcie cięcia należy kontrolować, czy nie dochodzi do przeciążenia głównych
silników elektrycznych. Przeciążenie sygnalizuje czerwone pole na amperomierzach na
panelu  sterującym.  Amperomierze  pokazują  wartość  prądu  silników  elektrycznych.
Kolejnym  sygnałem  o  przeciążeniu  jest  miganie  pomarańczowej  kontrolki
automatycznej  skokowej  regulacji  przesuwu.  Automatyczna  regulacja  reaguje  na
chwilowe  przeciążenie,  zmniejszając  przesuw  do  minimum  na  określony  czas.  Po
odciążeniu  przesuw  się  zwiększy  do  wartości  ustawionej  regulatorem  prędkości
przesuwu.  Jedną  z  przyczyn  przeciążenia  może  być  nadmierne  stępienie  tarcz
piłowych.

W trakcie pracy przy maszynie jest bezwzględnie konieczne przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa.

4.12 Separator materiału

Maszyna może być wyposażona w adapter do oddzielania drewna. Adapter
składa się z dwóch hartowanych płytek oddzielających przymocowanych do łoża w
taki  sposób,  że płytki  są wkładane bezpośrednio do połączeń skrawających tuż  za
ostrzami piły. Arkusze można łączyć z arkuszami na przenośniku separującym, w którym
żagiel boczny jest oddzielony. Za pomocą płytek rozdzielających minimalna grubość
tłoczonego  drewna  zostaje  zwiększona  do  50mm.  Separatormożna  stosować  tylko
podczas pracy z obydwoma wałami piłowymi. Nie można użyć cięcia pojedynczego
wału.
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4.12.1 Montaż separatora materiału

Każda płyta rozdzielająca ma przedni  i  tylny zacisk.  Przed montażem należy
zdjąć  tylne  łóżko  na  łóżku.  Poniżej  znajduje  się  seria  nici  przeznaczonych  do
mocowania  przedniego  koła  zębatego.  Tylny  łącznik  wkręca  się  w  kamień,  który
znajduje się w poprzecznym rowku znajdującym się przy wyjściu z  maszyny. Podczas
instalacji  należy  sprawdzić,  czy  płyty  rozdzielające  są  nienaruszone  i  czy  są
zamontowane w osłonie z brzeszczotem tak, aby były prawidłowo włożone do złącza
skrawającego.

Rys.24 płytki oddzielające
1) Płytka rozdzielająca
2) Zacisk przedni
3) tylne zapięcie
4) belka
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4.13Wybór tarcz piłowych

Przy  wyborze  odpowiedniej  tarczy  piłującej  konieczne  jest  przestrzeganie  zaleceń
technicznych  producentów  tarcz.  Konieczne  jest  uwzględnienie  rodzaju  ciętego
materiału  i  jego wilgotności,  maks.  wysokości  cięcia,  prędkości  przesuwu materiału,
obrotów itp.

Przy przecinaniu zdeformowanej tarcicy (ew. przy cięciu przez zaokrąglenia – skrajne
tarcze) należy zastosować tarcze piłowe o większej grubości czoła. Tarcze muszą mieć
otwór upinający z rowkami na sprężynę zgodnie z 25 863 – P.

2.12  Zastosowane części

4.14.1    Użyte łożyska kulkowe

Umiejscowienie Typ ČSN Rodzaj Wymiary szt.
Ułożenie wału piłowego 6013 kul. 65x100x18 4

6314 P6 kul. 70x150x35 4
 Przestawianie wrzecienników 51107 kul. 

osiowe
35x52x12 4

Wałki dociskowe 6305 2RS kul. 25x62x17 20
Napęd wałków skrzyni 6305 2RS kul. 25x62x17 10

6207 2RS kul. 35x72x17 3
6204 2RS kul. 20x47x14 4
6306 Z kul. 30x72x19 2

Przestawianie skrzyni 
dociskowej maszyny

51107 kul.osiowe 35x52x12
4

Łoże 6208 kul. 40x80x18 6
6211 kul. 55x100x21 1

Wałek stołowy 6307 Z kul. 35x80x21 2

4.14.2    Zastosowane tuleje samosmarujące 

 Umiejscowienie Rodzaj Wymiary szt.
Przestawianie wrzecienników Porovit 35/45x35 4

Prowadzenie skrzyni A60/72x50 SB-M 60/72x50 8
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4.14.3     Zastosowane łańcuchy

 Umiejscowieni
e 

Rodzaj Wymiary – liczba ogniw szt.

Sprzężenia
przesuwnych

taśm

Rolkowy dwurzędowy 12B-2 205 ogniw + łączące 1

Napęd
przesuwnych

wałków

Rolkowy dwurzędowy 10B-2 151 ogniw + łączące 1
Rolkowy jednorzędowy 12B-1 281 ogniw + łączące 1
Rolkowy jednorzędowy 12B-1 45 ogniw + łączące 1

Wałek
przesuwu

Rolkowy dwurzędowy 08 B-2 29 ogniw + łączące 5

4.14.4   Zastosowane sterowanie regulacji prędkości przesuwu

 Umiejscowienie Typ szt.
Przetwornica
częstotliwości

E82EV552K4B firma Lenze, 
moc 5,5 kW

1

Przekładnia przesuwu GFL 07 2M HCR10  firma Lenze 1

4.14.5    Zastosowane przekładnie

 Umiejscowienie Typ szt.

Przestawianie
wałów piłowych

Przekładnia Motovario  typ NRV 40,
i=30, n2= 47 min-1 z kołnierzem mocującym 71 B5
(P = 160, D = 14) pozycja przekładni B6

3

Przestawianie skrzyni
dociskowej

Przekładnia MR 50, i=30,PAM80B14

4.14.6 Zastosowane silniki elektryczne

Wersja maszyny Typ silnika Sztuk
napęd 45 kW 3L225M-2 400VD 2
napęd 55 kW 3L250M-2 400VD  2
napęd 75 kW 3L280S-2 400VD 2
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2.13     Wykaz części zużywających się 

Umiejscowienie Część Mat/ČSN Szt. w
maszynie

Rys. nr

Łoże

prowadnica prosta dł. 1332997 2
prowadnica prosta kr. 1332998 2
prowadnica 
zaokrąglona dł.

1484605 2

prowadnica 
zaokrąglona kr.

1484606 2

Przesuwany pas przedni PWR412 1
Przesuwany pas tylny PWR412 1
Wszystkie łańcuchy 
rolkowe

Przestawianie 
wałów piłowych nakrętka 467 681 2

Przestawianie 
skrzyni dociskowej

nakrętka 467 681 2

Wał piłowy

sprężyna regulacja 470496 2 25 881 – P
sprzęg piłowy 211 718 1 25 881 – P
sprężyna sprzęgu 325 856 2 25 881 – P
nakrętką M75x2 467 421 2 25 881 – P
nakrętka 479194 1 25 882 – P

Napęd wałków 
skrzyni

Wszystkie łańcuchy 
rolkowe

Skrzynia 
dociskowa

Wszystkie wałki przesuwu

Deska dociskowa
górna 

1 26092– P

Deska dociskowa
dolna 

1 26093-P

Napęd paski klinowe QUAD POWER II 
XPB 1400Lp

1
komplet

6 szt.

UWAGA!

Przy wymianie pasków klinowych zawsze wymieniać cały komplet.

2.14    Zalecenia dot. zamawiania części zapasowych

Przy zamawianiu części  zapasowych, które zostały uszkodzone w trakcie transportu
lub  później  w  czasie  eksploatacji,  przy  reklamacji  lub  zamówieniu  należy  podać
następujące dane:

a) oznaczenie typu maszyny (PWR 412 + dokładniejsza specyfikacja zgodnie z rozdz.
2.3.1)

b) nr seryjny
c) rok produkcji i data odesłania maszyny
d) dokładne i rzeczowe określenie części z rysunkiem
 e) dane wg wykazu części ulęgających zużyciu – jeśli chodzi o taką część
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2.15    Normalne akcesoria

    Patrz załączona lista zapakowanych elementów. 

2.16  Specjalne akcesoria 

Do maszyny można dodać na specjalne zamówienie:  specjalne akcesoria (rozdz.
2.3.1)

- uchwyt górnej deski dociskowej 
- deska dociskowa górna 
- deska dociskowa dolna 
- urządzenie grzewcze dla temperatur do -20°C 
- pierścienie dystansowe wg specyfikacji klienta

W wersji podstawowej pierścienie dystansowe są sprzedawane o zewnętrznej średnicy
103 mm. Jeśli wymagane jest cięcie z maksymalną dokładnością lub jeśli są używane
cieńsze tarcze, wskazane jest w porozumieniu z dostawcą tarcz i dostawcą maszyny
zwiększyć w odpowiedni sposób zewnętrzną średnicę pierścieni.  

Zewnętrzna  średnica  zastosowanego  pierścienia  ma  zasadnicze  znaczenie  dla
jakości cięcia  i obciążenia tarczy piłującej.

Ostrzeżenie

Przy  zmianie  średnicy  pierścieni  bezwzględnie  koniczne  jest  dokonanie  wymiany
programu w jednostce sterującej.

2.17   Awarie w trakcie pracy i ich usuwanie

2.17.1   Tarcze piłowe robią się niebieskie lub deformują się

- zbyt duży przesuw do cięcia
- zbyt słabe odsysanie
- zastosowane tarcze piłujące są zbyt cienkie dla wysokości lub rodzaju obrabianego

materiału
- materiał jest wkładany zaokrągloną częścią do góry (od przesuwnego pasa)
- obsługa dodatkowo wyrównuje materiał, dociskając go z boku

2.17.2  Nierówne cięcie, nadmierne rozgrzewanie się tarcz piłowych

-  złe  ustawienie wałków dociskowych (konieczna jest  regulacja –  na zamówienie
wykonuje zakład produkcyjny)

- nadmierne stępione tarczy piłujące (trzeba naostrzyć lub wymienić)

2.17.3 Zaklinowanie się materiału w maszynie

- źle ustawiona wysokość cięcia 
- zbyt nierówny materiał 
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- duża różnica w grubości wkładanych po sobie półproduktów
- zbyt duża liczba tarcz piłowych w cięciu (przeciążenie elektr. silnika napędowego
wału piłowego)
- mały docisk wałków dociskowych
- zużycie lub zanieczyszczenie zębów przesuwnego pasa i wałków przesuwu
- obsługa dodatkowo wyrównuje materiał, dociskając go z boku

Uwaga: 
Aby było można wyjąć zaklinowany materiał, należy:

- wyłączyć przesuw
- wyłączyć główne silniki elektr.
- włączyć na pulpicie sterującym tryb „uwalnianie materiału”
- wyłączyć zasilanie maszyny wyłącznikiem głównym i zablokować go
- za pomocą dźwigni nasadkowej wyłączyć zapadki przeciwodrzutowe 

wiórów  i zabezpieczyć dźwignie sworzniem blokującym w otwartej pozycji
- w razie potrzeby włożyć blachy stalowe między zapadki 

przeciwodrzutowe a materiał
- ręcznie wyciągnąć materiał z maszyny
- zwolnić zapadki przeciwodrzutowe
- skontrolować maszynę
- zamknąć osłony

Rys. 25 Zwolnienie zapadek przeciwodrzutowych wiórów

1) ramię zapadek przeciwodrzutowych
2) dźwignia zwolnienia zapadek przeciwodrzutowych
3) śruba zabezpieczająca
4) czop blokujący
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2.17.4   Znaczące pogorszenie się jakości powierzchni

- nadmierne stępienie zębów narzędzia (promień czubka większy niż 0,2mm)
- wyłamane lub inaczej naruszone zęby narzędzia

2.17.5   Nadmierne obciążenie silników elektrycznych

- stępienie narzędzi
- zanieczyszczeni narzędzi (żywica, ....)
- zbyt duży przesuw do cięcia
- zbyt dużo narzędzi

2.17.6  Nadmierna ilość i rozrzut wiórów lub zwrotne ruchy materiału

 -  nieprawidłowe działania zapadek  przeciwodrzutowych  wiórów i  blokady  przed
zwrotnym  wyrzutem  materiału  (zanieczyszczenie  żywicą,  deformacja,  inne
uszkodzenia, itp.)

- nieodpowiednio użyte pyski dociskowe lub deska dociskowa 
- słabe lub zapchane odsysanie
- zły stan tarcz piły
- złe wprowadzanie materiału do maszyny

2.18    Informacje o hałasie maszyny

Ekwiwalent ciśnienia akustycznego A w miejscu pracy obsługi.

Wlotowa strona maszyny:
praca na luzie LpAeq =     82,1            (dB)
przy cięciu LpAeq =     89,0            (dB)

Wlotowa strona maszyny:
praca na luzie LpAeq =     84,3            (dB)
przy cięciu LpAeq =     93,0            (dB)

Poziom mocy akustycznej:
praca na luzie LWA  =    101,0+/-0,2  (dB)
przy cięciu LWA  =    109,2+/-0,7  (dB)

Warunki pomiaru przy cieciu:

Materiał: ŚWIERK, szerokość 300 mm, wysokość 150 mm, długość 2 m
Przesuw: 10m / min

        Podane wartości są wartościami emisji i nie muszą stanowić bezpiecznych wartości
roboczych. Choć istnieje zależność między wartościami emisji i poziomami ekspozycji,
wartości te nie mogą być zastosowane do właściwego określenia, czy nie są konieczne
dalsze  środki.  Czynniki,  które  mają  wpływ  na  faktyczną  ekspozycję  pracowników,
obejmują  właściwości  miejsca  pracy,  inne  źródła  hałasu,  itp.,  np.,  liczba  maszyn
i  pozostałe  sąsiadujące  procesy.  Również  maksymalne  dopuszczalne  wartości
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ekspozycji  mogą  być  w  poszczególnych  krajach  różne.  Informacje  te  mają  służyć
użytkownikowi maszyny do lepszej oceny ryzyka i stopnia ryzyka.
2.19    Likwidacja maszyny

Przy  likwidacji  maszyny  konieczne  jest  odseparowanie  różnorodnych  materiałów
(paski,  gumy,  tworzywa  sztuczne,  metale  kolorowe,  oleje  i  smary,  stal,  żeliwo  ...),
a następne ich specjalistyczne zlikwidowanie. 
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3  Część elektryczna

5.1 Ogólne

Instalacja  elektryczna  maszyny  jest  zgodna  z  przepisami  dot.  urządzeń
elektrycznych maszyn pracujących w środowisku zagrożonym pożarem łatwopalnych
pyłów.

Rozdzielnica jest przymocowana do stojana maszyny po prawej stronie, patrząc
z  miejsca wejścia materiału do maszyny.  Połączenie z  maszyną jest  zapewnione za
pomocą przewodów wchodzących do rozdzielnicy przez uszczelniające wloty. Panel
sterowania jest za pomocą ruchomego ramienia zamocowany na rozdzielnicy.

5.2 Podłączenie maszyny do sieci elektrycznej

Normalnie maszyna jest dostarczana z instalacją elektryczną na napięcie sieci
3 PE 400VAC 50Hz. Przed podłączeniem maszyny do sieci należy się zawsze przekonać,
czy  dane  o  napięciu  i  częstotliwości  na  tabliczce  znamionowej  urządzenia
elektrycznego, która jest na drzwiczkach rozdzielnicy, odpowiadają wartościom sieci,
do której maszyna ma być podłączona. Przy trwałym za niskim lub za wysokim napięciu
konieczne jest podłączenie przewodu doprowadzającego transformatora do zasilania
obwodów pomocniczych po jego pierwotnej stronie do odpowiedniego odgałęzienia. 

Instalacja  doprowadzająca  energię  elektr.  musi  być  wykonana  zgodnie
z obowiązującymi przepisami i uwzględnieniem poboru mocy maszyny określonym na
tabliczce znamionowej urządzenia.

Wersja wydajnościowa Zalecany przewód 
zasilający

Zalecane zabezpieczanie 
bezpiecznikami

2 x 45 kW 2x   CU 4x35 250 A
2 x 55 kW 2x   CU 4x50 315 A
2 x 75 kW 2x   CU 4x50 350 A
2 x 90 kW 2x   CU 4x70 400 A

    
Należy  poświęcić  specjalną  uwagę  wykonania  obwodów  ochronnych,

ponieważ od nich zależy bezpieczeństwo pracy i obsługi maszyny. 

Urządzenia  elektryczne  podłącza  się  do  sieci  eklektycznej  bezpośrednio  do
zacisków wyłącznika bezpiecznikowego QU1, który jest umieszczony w prawym górnym
rogu rozdzielnicy. Po podłączeniu do sieci elektr. należy się przekonać, czy kolejność faz
jest zgodna z połączeniami instalacji elektrycznej maszyny. W przypadku złej kolejności
faz  może  dojść  do  uszkodzenia  maszyny.  Prawidłowość  można  skontrolować,
uruchamiając  na  krótko  silnik  przestawiania  skrzyni  dociskowej.  Wybrany  kierunek
przestawiania (do góry bądź w dół). Kierunek przestawiania musi odpowiadać danemu
symbolowi przy aktywnym przycisku na wyświetlaczu panelu sterującego. 
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5.3 Funkcje urządzeń elektrycznych

Przy opisie funkcji  wychodzimy ze schematu obwodowego, przeglądu funkcji
sterowników przyciskowych i z przeglądu funkcji wyłączników krańcowych.

Włączenie bezpiecznikowego wyłącznika QU 1 podłącza urządzenia do sieci.
Napięcie sterujące do funkcjonowania maszyny jest uzyskiwane z transformatora TC 1
podłączonego na stronie pierwotnej miedzy dwie fazy. Na stronie wtórnej znajduje się
zasilanie obwodów pomocniczych, kontrolek i zasilanie wskaźników pozycji. Elementy
zasilane  prądem  stałym  są  zasilane  ze  źródła  GU  1.  Tak  samo  jest  zasilany  system
sterujący A 5 oraz A 6.

Do  zasilania  układu  sterującego  są  wprowadzone  styki  pomocnicze
wyłączników  nadmiarowo-prądowych  poszczególnych  napędów  i  sterowniki
przyciskowe awaryjnego zatrzymania maszyny.

Przy  przekroczeniu  ustawionego  dozwolonego  obciążenia  napędu  wałów
piłowych  dochodzi  do  zatrzymania  maszyny  zgodnie  z  charakterystyką  ochrony
nadmiarowo-prądowej softstarterów (układ łagodnego rozruchu silnika) FA 1 ew. FA 2.

Przyciskowe  sterowniki  zatrzymania  awaryjnego  SB  1  i  SB  2  są  czerwone,
o grzybkowatym kształcie z blokadą. Po naciśnięciu pozostają w naciśniętej pozycji, do
pierwotnej pozycji wracają po obróceniu sterownika w kierunku oznaczonym strzałką.
Przyciskowy  sterownik  SB  1  jest  na  panelu  rozdzielnicy.  Przyciskowy  sterownik   SB  2
znajduje  się  na  wejściu  do  maszyny.  Sterowniki  te  służą  do  wyłączenia  wszystkich
napędów maszyny. 

SQ  1  jest  zabezpieczającym  wyłącznikiem  krańcowym,  który  uniemożliwia
dostęp  do  wałów piłowych w czasie pracy  maszyny  lub w czasie pozycjonowania
przestawianych  napędów.  Jeśli  osłona  nie  jest  bezpiecznie  zamknięta,  nie  można
zmienić pozycji skrzyni dociskowej ani wałów piłowych i nie można uruchomić żadnego
z napędów maszyny.

Ostrzeżenie:  W  żadnych  okolicznościach  obsługa  nie  może  demontować
zapadki  osłony,  która  jest  częścią  zapewniającą  działanie  zamka
elektromagnetycznego.  Jeśli  polecenie to zostanie naruszone w jakikolwiek sposób,
obsługa ponosi całkowitą odpowiedzialność za ryzyko urazu, a nawet śmierci!!!

5.3.1 Moduł zabezpieczający PREVENTA

Moduł  zabezpieczający  PREVENTA  (A  10)  jest  wprowadzony  do  instalacji
elektrycznej  maszyny  praktycznie  z  dwóch  powodów.  Tym  pierwszym  jest
uniemożliwienie  przypadkowego  uruchomienia  maszyny.  Zanim  obsługa  może
uruchomić którykolwiek  z napędów, musi „uruchomić” obwody sterujące przyciskiem
SB  3. Drugim  powodem  jest  kontrola  funkcjonowania  obu  napędów.  W  gałęzi
zabezpieczającej  są  podłączone  szeregowo  styki  bierne  wszystkich  styczników  obu
napędów. Jeśli te po wyłączeniu lub odłączeniu maszyny nie wrócą do pierwotnego
(w zależności  od styku załączonego lub rozłączonego) stanu, nie można uruchomić
maszyny i jednocześnie fakt ten jest sygnalizowany jako awaria napędu tarcz piłowych.
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5.3.2 Napęd dolnego wału piły

Silnik  M 1  –  uruchamia się  sterownikiem przyciskowym  SB  12.  Rozruch silnika
zapewniają  styczniki  KM  11,  KM  12,  KM  13. Napęd  wyłącza  się  sterownikiem
przyciskowym SB 11. Napęd można też wyłączyć przyciskami zatrzymania awaryjnego
SB  1  ew. SB  2. Uruchomienie  silnika  jest  uwarunkowane  wybraniem  dolnego  wału
piłowego lub obu wałów piłowych przełącznikiem  SA 9,  oraz wyborem trybu pracy,
w którym jest dozwolone włączenie napędu wałów piłowych.

Na  skali  amperomierza  PA  1 czerwoną  kreską  oznaczona  jest  wartość
znamionowa prądu, to jest wartość, do której można maksymalnie obciążać silnik. Przy
trwałym przekroczeniu dozwolonego obciążania zadziała ochrona cieplna przekaźnika
nadmiarowo-prądowego FA 1.

Napęd dolnego i  górnego wału można uruchomić jedynie w odpowiednim
trybie pracy bądź przy przecinaniu drewnianych desek dociskowych.

3.0.1 Napęd górnego wału piły

Silnik  M 2  -  uruchamia się  sterownikiem przyciskowym  SB  22.  Rozruch  silnika
zapewniają  styczniki  KM  21,  KM  22,  KM  23.  Napęd  wyłącza  się  sterownikiem
przyciskowym SB 21. Napęd można też wyłączyć przyciskami zatrzymania awaryjnego
SB  1 ew.  SB  2.  Uruchomienie  silnika  jest  uwarunkowane  wybraniem  górnego  wału
piłowego lub obu wałów piłowych przełącznikiem  SA 9,  oraz wyborem trybu pracy,
w którym jest dozwolone włączenie napędu wałów piłowych.

Na  skali  amperomierza  PA  2 czerwoną  kreską  oznaczona  jest  wartość
znamionowa prądu, to jest wartość, do której można maksymalnie obciążać silnik. Przy
trwałym przekroczeniu dozwolonego obciążania zadziała ochrona cieplna przekaźnika
nadmiarowo-prądowego FA 2.

Napęd dolnego i  górnego wału można uruchomić jedynie w odpowiednim
trybie pracy bądź przy przecinaniu drewnianych desek dociskowych.

3.0.2  Napęd przesuwu

Silnik M 4 - uruchamia się sterownikiem przyciskowym SB 32. Jego uruchomienie
jest uwarunkowane włączeniem i zbocznikowaniem sofstarterów wybranych napędów
wałów piłowych. Przesuwu nie można uruchomić samodzielnie ze względu na ryzyko
najechania materiału na stojące tarcze piłujące. Przesuw zatrzymuje się sterownikiem
przyciskowym  SB  31.  Przed  włączeniem  przesuwu  konieczne  jest  za  pomocą
trójpozycyjnego  przełącznika  SA  9  wybranie  konfiguracji  wałów  piłowych,  które
obsługa chce wykorzystać do cięcia.  W przypadku cięcia jednym wałem piłowym
konieczne jest określenie którym (górnym czy dolnym). Następnie na wybrany symbol
należy przestawić przełącznik SA 9. Ten wybór chroni maszynę przed nieoczekiwanymi
okolicznościami  (zatrzymanie  wału  piłowego,  pęknięty  pasek  klinowy  itp.).
Uruchomienie  napędu  przesuwu  odbywa  się  tak  samo,  jak  uruchomienie  wałów
piłowych jedynie w odpowiednim trybie pracy. Dla napędu przesuwu jest to wyłącznie
w  trybie  pracy.  Ponieważ  napęd  przesuwu  jest  możliwy  wówczas,  kiedy  pracują
wybrane  napędy  wałów  piłowych,  to  wyłączenie  wałów  piłowych  automatycznie
zatrzymuje  napęd  przesuwu.  Napęd  przesuwu  można  też  wyłączyć  przyciskami
zatrzymania awaryjnego  SB 1 ew.  SB  2.   Napęd przesuwu odbywa się za pomocą
przetwornicy częstotliwości  A 3  w połączeniu z  silnikiem asynchronicznym,  prędkość
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napędu  przesuwu  obsługa  może  regulować  na  danym  ekranie  roboczym  (bliżej
opisane  w  rozdziale  eksploatacja  maszyny).  Wartość  analogowa  jest  z  systemu
sterującego  przenoszona  do  przetwornicy  częstotliwości,  która  za  pomocą  systemu
ramp czasowych przeprowadzi zmianę prędkości przesuwu. Ze względu na niezależne
chłodzenie silnika, można regulować prędkość w zakresie 4 – 40 m/min.

3.0.3 Przestawianie skrzyni dociskowej

Silnik  M  5  –  przestawiania  wysokości  skrzyni  dociskowej  jest  regulowany
z  systemu  sterowania  w  zależności  od  potrzeb  poszczególnych  trybów.  Zakres
przestawiania jest ograniczony przez ustawione programowo pozycje skrajne. Aby te
pozycje zgadzały się z sytuacją faktyczną, konieczne jest najpierw wyznaczenie pozycji
referencyjnej  (skalibrowanie),  najeżdżając  na  czujnik  indukcyjny  B  5.  Pozycja  skrzyni
dociskowej  jest  kontrolowana  przez  czujnik  rotacyjny  BC  5. Ustawiona  wartość  jest
zachowana  również  po  wyłączeniu  wyłącznika  głównego  QU  1.  W  kolejnych
rozdziałach tej instrukcji jest opisane przestawianie skrzyni w poszczególnych trybach.

3.0.4 Przestawianie dolnego wału piłowego

Silnik  M 6  -  przestawiania wysokości dolnego wału piłowego jest regulowany
z  systemu  sterowania  w  zależności  od  potrzeb  poszczególnych  trybów.  Warunkiem
zgody na przestawianie dolnego wału piłowego jest przełączenie przełącznika SA 9 do
pozycji pracy z dwoma wałami piłowymi lub jedynie z dolnym wałem piłowym. Zakres
przestawiania jest ograniczony przez ustawione programowo pozycje skrajne. Aby te
pozycje zgadzały się z sytuacją faktyczną, konieczne jest najpierw wyznaczenie pozycji
referencyjnej (skalibrowanie), najeżdżając na czujnik indukcyjny  B 6.  Pozycja dolnego
wału piłowego jest kontrolowana przez czujnik rotacyjny BC 6. Ustawiona wartość jest
zachowana  również  po  wyłączeniu  wyłącznika  głównego  QU  1.   W  kolejnych
rozdziałach tej instrukcji jest opisane przestawianie wału piłowego w poszczególnych
trybach.

3.0.5  Przestawianie górnego wału piłowego

Silnik  M 7  - przestawiania wysokości górnego wału piłowego jest regulowany
z  systemu  sterowania  w  zależności  od  potrzeb  poszczególnych  trybów.  Warunkiem
zgody na przestawianie górnego wału piłowego jest przełączenie przełącznika SA 9 do
pozycji pracy z dwoma wałami piłowymi lub jedynie z górnym wałem piłowym. Zakres
przestawiania jest ograniczony przez ustawione programowo pozycje skrajne. Aby te
pozycje zgadzały się z sytuacją faktyczną, konieczne jest najpierw wyznaczenie pozycji
referencyjnej, najeżdżając na czujnik indukcyjny B 7.  Pozycja górnego wału piłowego
jest  kontrolowana przez  czujnik  rotacyjny  BC 7.  Ustawiona wartość  jest  zachowana
również  po  wyłączeniu  wyłącznika  głównego  QU  1.  W  kolejnych  rozdziałach  tej
instrukcji jest opisane przestawianie wału piłowego w poszczególnych trybach.
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3.0.6  Laser liniowy

Jeśli  maszyna  jest  wyposażona  w  laser,  służy  on  do  przedstawienia  cięcia
zerowej  (skrajnej)  tarczy.  Promień  lasera  tworzy  płaszczyznę  referencyjną,  która  jest
przestawiona  w  płaszczyźnie  wkładanego  materiału  jako  czerwona  linia.  Linia  ta
wyznacza cięcie tarczy piłowej.

WAŻNE OSTRZEŻENIE !!!

Ze względu na to, że promienie lasera są niebezpieczne do zdrowia - zakazane
jest patrzenie w promień lasera !!!

GROZI USZKODZENIE WZROKU !!

Użytkownik musi więc postępować zgodnie z: 
- instrukcją obsługi lasera
-  rozdziałami  tej  instrukcji,  w  których  jest  opisane  zastosowanie  lasera  do

wielotarczowych pił rozcinających

Po  włączeniu  wyłącznika  głównego  i  uruchomieniu  modułu
zabezpieczającego PREVENTA, a tym samym zaświeceniu się przycisku  SB 3,  można
sterować układami elektrycznymi lasera. Sterowanie laserem jest wykonywane poprzez
blokowany  przełącznik  SA  14  na  panelu  sterowania.  Po  jego  naciśnięciu  i
zabezpieczeniu  w  pozycji  włączonej  przez  obrócenie,  instalacja  elektryczna  lasera
liniowego podłączona jest do sieci. Podłączenie jest sygnalizowane przez zaświecenie
się  kontrolki  HL  14  pod  blokowanym  przełącznikiem.  Układy  zasilania  instalacji
elektrycznej lasera są zabezpieczone bezpiecznikiem QF 14. Same urządzenia – lasery –
są podłączone do sieci za pomocą gniazdek XS 1 do XS 3, które znajdują się na górnej
stronie rozdzielnicy.

Właściwa obsługa jest opisana w maszynowej części instrukcji obsługi.
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3.1 Sterowanie maszyną

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego wykonania wszystkich czynności w
różnych trybach, maszyna jest wyposażona w system sterowania A 5 z wyświetlaczem
komunikatów A 6.  Na wyświetlaczu są wyświetlane odpowiednie informacje robocze,
a  obsługa  dotykowo  może  zmieniać  dane  wartości  lub  przechodzić  przez
poszczególne tryby i czynności.  Prawie wszystkie informacje są przekazywane obsłudze
w  formie  graficznej,  a  w  przypadku  automatycznych  czynności  obsługa  jest  o  ich
wykonywaniu informowana przez krótkie informacje.
Aby była zachowana określona forma poszczególnych wyświetlanych stron, wiele ikon
ma takie samo lub podobne znaczenie w różnych trybach i pojawia się w tym samym
miejscu.

Są to:
a) Opuszczenie aktualnej części trybu

Po naciśnięciu tej ikony kończy się aktualny tryb i czynność, a na wyświetlaczu pojawia
się poprzedni ekran – ekran wyboru danego trybu.

b) System pomocy

Aby  wybierana  czynność  była  jasna  i  łatwa  do  zapamiętania,  każda  ze  stron
wymagających  ingerencji  obsługi  posiada  podpowiedź  (pomoc),  w  której  jest
szczegółowo opisane znacznie poszczególnych ikon.

5.3  Ekrany robocze

Po włączeniu głównego wyłącznika (wyłącznika bezpiecznikowego) na ekranie pojawi
się makieta maszyny.
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Warunkiem  działania  maszyny  jest  wystarczające  ciśnienie  w  obwodzie
pneumatycznym  maszyny.  Ostrzega  przed  niewystarczającym  ciśnieniem  w  wyniku
komunikatu o błędzie. Jeśli obwód pneumatyczny maszyny ma odpowiednie ciśnienie,
możliwe  jest  uruchomienie  obwodów  pomocniczych  i  modułu  bezpieczeństwa
PREVENTA w celu pokazania początków trybów pracy maszyny.
 

Jeśli  urządzenie zostało uruchomione po raz pierwszy, należy najpierw skonfigurować
urządzenie. Jeśli urządzenie nie zostanie określone, system nie będzie mógł wprowadzić
żadnych  innych  trybów  lub  poziomów.  Określona  konstrukcja  maszyny  określa
następnie,  które  akcesoria  mogą  pracować  na  maszynie,  umożliwiając  użycie
odpowiedniej  średnicy  pił  tarczowych  oraz  ustalając  dokładne  położenie  pozycji
referencyjnych wszystkich regulowanych napędów.
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5.5.1  Konfiguracja maszyny

Ikona konfiguracji umożliwia wejście w specjalny tryb funkcji.

W przypadku nowej maszyny konieczne jest najpierw skonfigurowanie konstrukcji
maszyny,  użycie  tarcz  piłowych,  a  także  dokładne  wartości  pozycji
referencyjnych  wszystkich  regulowanych  napędów.  Dla  następnej  -  obsługi
klienta - maszyny, można zmienić tylko niektóre wartości w menu konfiguracji.

Po kliknięciu ikony operator jest proszony o wprowadzenie hasła.
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Dostęp  do  konfiguracji  użytkownika  (dostępnej  dla  klienta)  odbywa  się  poprzez
wprowadzenie  roku  produkcji  (lub  hasła  zmodyfikowanego  na  pierwszej  stronie
konfiguracji fabrycznej) - na przykład 2016.

Na  tej  stronie  konieczne  jest  ustawienie  przerwy  między  poszczególnymi  cyklami
smarowania dla maksymalnej prędkości posuwu. Tę przerwę można zmienić między 90s
a 240s. Kolejnym parametrem jest ustawienie skrzynki ciśnieniowej po wyłączeniu silnika.
Można  to  zmienić,  jeśli  właściwości  mechaniczne  regulowanych  części  zostaną
zmienione, tak aby w szafie pojawił się stały błąd. Ostatni, ale nie mniej ważny, język
komunikacji można zmienić na tej stronie. Potwierdź, naciskając ENTER, aby zachować
wszystkie dane w pamięci.

5.5.2 Tryb funkcji regulacji
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Jeśli  urządzenie jest ustawione fabrycznie, najpierw należy ustawić czujniki  położenia
referencyjnego. W tym celu używany jest tryb ręczny maszyny.

Ponieważ manualne pozycje wszystkich regulowanych części maszyny można zmienić,
dostęp do tej sekcji jest chroniony hasłem - 56802.

PWR412 Penny Gondek Sp. z o.o. OLEŚNICA  tel. 71 3983210 69



Na  wyświetlaczy  pojawia  się  ekran,  na  którym  można  przesuwać  pojedynczo
którykolwiek z napędów, przytrzymując odpowiednią ikonę kierunkową:

Przy pierwszym użyciu tego ekranu system nie ma informacji o faktycznych chwilowych
pozycjach wszystkich  przestawianych  napędów.  Dlatego  na  tej  stronie  możliwe jest
przekazanie do systemu tych pozycji oraz ich zapisanie w pamięci.

!!!  Jeśli  obsługa  wpisze  do  pamięci  systemu  błędne  lub  niewłaściwe  wartości,  a
następnie ich nie skoryguje, przestawiając napędy do pozycji referencyjnych, naraża
maszynę  i  siebie  na  realne  zagrożenie  awarią.  Sam  system  nie  ma  możliwości
sprawdzenia  prawdziwości  danych  podanych  na  tym  ekranie  w  inny  sposób  niż
przestawiając wszystkie napędy do pozycji referencyjnych (kalibracyjnych)!!!

Ostrzeżenie:  Ponieważ,  jak już  było  powiedziane,  tryb ten jest  używany głównie  do
regulacji  maszyny w zakładzie produkcyjnym, nie można wykorzystać programowej
kontroli  pozycji  skrajnych  lub  wzajemnych  między  poszczególnymi  przestawianymi
napędami.  Cała  kontrola  i  odpowiedzialność  za  dokonane czynności  spoczywa w
całości na obsłudze!!! 

Konieczne  jest  również  zwrócenie  uwagi  na  fakt,  że  rzeczywista  pozycja  jest
wprowadzana do systemu zbiorczo. W praktyce oznacza to, że wszystkie trzy wartości
regulowanych  napędów  muszą  być  prawidłowo  wypełnione.  Jeśli  operator  lub
instalator  chce  określić,  na  przykład,  bezpośrednie  położenie  skrzyni,  należy
przeczytać aktualne pozycje obu pił, a następnie potwierdzić skorygowane wartości.
Nieprzestrzeganie tego może narazić maszynę na ryzyko wypadku !!! Oczywiście, jeśli
automatyczne  podejście  wszystkich  napędów  do  pozycji  odniesienia  zostanie
zastosowane  automatycznie  po  trybie  ręcznym,  ryzyko  wypadku  zostanie
wyeliminowane.

Chyba najważniejszą czynnością,  którą można wykonać w trybie regulacyjnym, jest
skalibrowanie maszyny, a następnie zmiana tarcz na wałach piłowych. Czynność tę
inicjuje się, naciskając ikonę wymiany tarcz:

Ze względu na różne odniesienia skrzyni dociskowej z płytami rozdzielającymi i bez nich,
konieczne jest wybranie rzeczywistej instalacji maszyny.
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Po kliknięciu na ikonę wykonywana jest automatyczny najazd do pozycji odniesienia.
Jednak obudowa jest oznakowana tylko w tym położeniu i wraca do pozycji, w którym
piły tarczowe można wyjąć lub zamontować na obu wałach piłowych.

Jeśli jeden lub drugi napęd znajduje się w pozycji odniesienia, operator otrzymuje ikonę
czujnika indukcyjnego dla każdego z regulowanych napędów. Po osiągnięciu przez
piły  tarczowe  pozycji  odniesienia  i  skrzyni  dociskowej  do  pozycji  odpowiedniej  do
dalszej obróbki, operator otrzymuje stronę specyfikacji maszyny.
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Użyj  strzałek  w  prawym  górnym  rogu,  aby  zmodyfikować  używaną  średnicę  tarczy
piłowej.
Uwaga: System po stronie obsługi opisany powyżej lub podczas cięcia pomocniczej
deski  dociskowej  automatycznie dostosowuje wały piłowe do pozycji  odpowiedniej
zgodnie  z  rzeczywistą  średnicą  narzędzia  i  położeniem  skrzyni  dociskowej.
Wprowadzając niewłaściwą (szczególnie niewielką)  średnicę ostrza,  operator  ponosi
pełną odpowiedzialność za awarię maszyny !!!

Przełącznikiem SA 9 można wybrać ilości oraz określić jakie wały piłowe które będą do
wykorzystania  podczas  pracy.  Nieużywany  wał  pozostaje  wówczas  w  położeniu
referencyjnym i nie uniemożliwia płynnej pracy maszyny.

Ikoną

obsługa  określa,  czy  ew.  w  jakie  dociski  pomocnicze  maszyna  jest  aktualnie
wyposażona. W przypadku, gdy nie jest wykorzystany na maszynie żaden dodatkowy
docisk, można zakończyć tryb kalibrowania i przystąpić do eksploatacji maszyny. Jeśli
jednak na maszynie jest zamontowana co najmniej jedna deska dociskowa, konieczne
jest  ją lub je przeciąć na maksymalne możliwe podniesienie, aby była zapewniona
możliwość  bezpiecznego  pozycjonowania  napędu  zgodnie  z  wymogami  obsługi.
Chociaż system wykonuje to automatycznie, musi uruchomić i połączyć odpowiednie
napędy tarcz piłowych. Żądanie uruchomienia sygnalizowane jest miganiem ikony piły.
Po  uruchomieniu pił  tarczowych automatyczny  tryb  cięcia płyty  dociskowej  można
uruchomić za pomocą następującej ikony:
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Samemu przecinaniu deski ponownie towarzyszy krótka animacja:

Gdy  tylko  zostanie  zakończone  przecinanie  desek  dociskowych,  na  wyświetlaczu
pojawi się ekran główny. Taki cykl odbywa się dlatego, że samo przecięcie odbywa się
aż  do  pozycji  odpowiadającej  maksymalnej  dopuszczalnej  klinowatości  materiału  i
docisku. 

Kolejną czynnością dostępną w trybie regulacyjnym jest „Wymiana pasków klinowych”.
Sama wymiana jest  szczegółowo opisana w części  maszynowej  tej  instrukcji,  jednak
konieczne jest przesunięcie przestawianych napędów do pozycji odpowiedniej od jej
przeprowadzania. 

Aby  po  wymianie  można  było  szybko  kontynuować  pracę,  system  zapamiętuje
pozycję, w której zażądano wymiany pasków. Samemu przestawianiu towarzyszy krótka
animacja:
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Po zakończeniu strojenia pojawia się ikona EXIT z opcją wyjścia z trybu i kontynuowania
obsługi  urządzenia.  Po  kliknięciu  ikony  pozycje  wszystkich  regulowanych  napędów
powracają do pozycji, z której zainicjowano tryb.

Ostatnią czynnością w trybie regulacyjnym jest „Wydobycie zaklinowanego materiału”.
Przestawienie  ponad  maksymalną  dopuszczalną  pozycję  aktywuje  się,  naciskając
następującą ikonę:

Aby  po  wydobyciu  elementu  można  było  szybko  kontynuować  pracę,  system
zapamiętuje  pozycję  napędów,  przy  której  czynność  była  aktywowana.  Samemu
przestawianiu towarzyszy krótka animacja:

W tym trybie, oprócz wspomnianej powyżej konfiguracji urządzenia, można na przykład
zainicjować czyszczenie maszyny.

Maszyna  automatycznie  ustawia  się  w  tej  samej  pozycji,  co  po  zwolnieniu
zaklinowanego  materiału  po  kliknięciu  tej  ikony.  Jednak  po  zakończeniu  najazdu,
transportera  przesuwa  z  minimalną  prędkością.  Prędkość  jest  ograniczona  tylko  do
czasu naciśnięcia przycisku uruchamiania na panelu sterowania.

PWR412 Penny Gondek Sp. z o.o. OLEŚNICA  tel. 71 3983210 74



Naciśnięcie ikony EXIT, podobnie jak w przypadku "cofnięcie zaklinowanego materiału"
lub  "wymiana  pasów  klinowych",  regulowane  części  automatycznie  powrócą  do
pozycji, od których uruchomiono ten tryb.

Inna  funkcja,  o  której  jeszcze  nie  wspomniano,  to  archiwizowanie  ostatnich  trzech
komunikatów alarmowych.

Strona  ta  może  być  również  wykorzystywana  przez  operatora  do  diagnozowania
sytuacji,  w  których  zamierzone  działanie  maszyny  nie  jest  możliwe  z  nieznanego
powodu.
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5.5.4  Tryb pracy

Ostatnim trybem maszyny jest  tryb pracy.  Ten tryb jest  dostępny,  gdy używana jest
konstrukcja maszyny, zastosowane piły tarczowe oraz maszyna została skonfigurowana
i  oznakowana za  pomocą regulowanych  części.  W przypadku  zastosowania desek
drewnianych,  oczywiście  płyty  muszą  być  prawidłowo  przecięte  przez  rzeczywiste
zamocowanie tarcz piłowych.

Na nim obsługa ma możliwość zmiany ustawienia wysokości  skrzyni  dociskowej, a w
zależności  od  ustawionej  wysokości  skrzyni  również  wysokości  wałów  piłowych.
Potrzebną  wielkość  obsługa  zmienia,  aktywując  pogrubione  wartości  w  prawym
górnym  rogu  ekranu.  Po  ich  wybraniu  pojawi  się  klawiatura  numeryczna,  na  której
można podać nową wartość. 
Uwaga: Wysokość skrzyni podaje się z dokładnością 0,1 mm!!!
Aby zapobiec podaniu  przez  obsługę wartości,  która  może  spowodować kolizję,  a
nawet awarię maszyny, system ocenia wartość podaną przez obsługę i  pozwala na
wpisanie tylko dopuszczalnej wartości. Jeśli podana wartość jest dopuszczalna, zacznie
migać ikona startu przestawiania napędu:

Po  naciśnięciu  tej  ikony  wszystkie  używane  napędy  zostaną  przeniesione  do
wymaganych pozycji. Regulacji nie można dokonać, gdy działa podajnik materiału. W
takim przypadku operator jest proszony o wyłączenie posuwu.
W lewej kolumnie operator ma wszystkie informacje potrzebne do obsługi urządzenia.
Zastosowano  średnicę  tarcz  piłowych,  chwilowe  pozycje  aktywnych  pił,  ciśnienia
pomocniczego i płyty rozdzielające (separator). Oprócz pojedynczych regulowanych
części migające strzałki informują o ruchu i kierunku poszczególnych części.

Jeśli  napęd posuwowy działa, można zmieniać jego prędkość w sposób ciągły. Aby
aktywować tę operację, naciśnij następującą ikonę:
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Strona kontrolowania i monitorowania obciążenia posuwu pojawi się na ekranie:

Strzałką w górę prędkość zwiększa się aż do 40 m/minutę, a strzałką w dół obniża się ją
aż do  2m/minutę – czyli  do minimalnej  prędkości  przesuwu materiału do cięcia. W
środku  wyświetlana  jest  faktyczna  wartość  napędu  posuwu.  Natychmiastowy  prąd
obciążenia silnika napędu posuwu jest wyświetlany nad ikoną koła zębatego.

Ostatnią informacją dostępną na ekranie roboczym jest czas, data oraz informacja o
liczbie godzin pracy maszyny. Informacje te można wywołać, naciskając następującą
ikonę:
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Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie oferuje żadnej możliwości dla
operatora.  Oprócz  standardowego  zakończenia,  tryb  pracy  można  przerwać,
naciskając  ikonę,  albo  przez  uruchomienie  przycisku  zatrzymania  awaryjnego,  albo
przez  uruchomienie  ochrony  prądowej  poszczególnych  napędów.  Tryb  jest  również
zakończony przez zmianę konfiguracji piły podczas pracy. Po zakończeniu trybu pracy
główny wyświetlacz powraca do ekranu:

Każda strona wymagająca aktywności  operatora  jest  zaopatrzona w ikonę,
aby przejść do strony pomocy trybu.

Następnie pokazuje, jak wygląda przykład strony pomocy, na przykład strona główna
wyboru trybu.

Każda ikona jest  tutaj  objaśniona i  zalecane jest  jej  użycie.  Ta strona jest  następnie
wyświetlana w wybranym języku komunikacyjnym.
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5.5.5   Komunikaty alarmowe

Aby nie dochodziło do stanu, gdy system nie reaguje na polecenie obsługi i nie jest
znana  przyczyna  braku  reakcji,  takiemu  stanowi  z  reguły  towarzyszy  komunikat
alarmowy.  Komunikaty  te  są  przedstawione w formie  wiersza  przesuwającego  się  z
prawej  strony  na  lewą  na  dolnym  pasku  wyświetlacza.  Poniżej  są  omówione
poszczególne komunikaty, kiedy występują i co zrobić, aby je usunąć.

Alarm 1: Nie uruchomiły się obwody pomocnicze!!!
Komunikat ten informuje obsługę, że nie uruchomiły się obwody sterujące. Konieczne
jest ich uruchomienie przyciskiem SB 3.

Alarm 2: Maszyna nie została dotychczas skalibrowana!!!
Komunikat  ten  pojawia  się  jedynie  przy  pierwszym  uruchomieniu  w  zakładzie
produkcyjnym. Konieczne jest skalibrowanie maszyny.

Alarm 3: System nie ma prawidłowej informacji o pozycjach napędów!!! Konieczna jest
ponowna kalibracja!!!
Komunikat ten pojawia się wówczas, kiedy obsługa nie dokończyła prawidłowo trybu
najazdu na pozycje referencyjne lub została  przełącznikiem zmieniona konfiguracja
maszyny  (zmiana  używanych  wałów  piłowych).  Konieczne  jest  przeprowadzanie
standardowej kalibracji.

Alarm  4:  Wymagana  pozycja  skrzyni  dociskowej  jest  poza  dozwolonym  zakresem
<min,max> dla danej konfiguracji!!!
Alarm ten pojawia się w przypadku, kiedy obsługa chce przestawić skrzynię dociskową
do pozycji, która uniemożliwia aktualne osadzenie maszyny. Należy sprawdzić podaną
pozycję,  czy  nie  została  podana  błędnie.  W  przypadku,  kiedy  przestawienie  do
wymaganej pozycji jest niemożliwe ze względu na średnicę tarcz piłowych lub użytych
wałów piłowych, należy rozważyć zmianę konfiguracji.

Alarm 5: Wyłącznik skrzyni dociskowej jest w stanie OFF!!!
Jeśli  dojdzie do zadziałania ochrony prądowej któregoś z przestawianych napędów,
obsługa  jest  o  tym  informowana  takim  komunikatem.  Należy  sprawdzić  przyczynę
przeciążenia i ją usunąć.

Alarm 6: Wyłącznik przestawiania górnego wału piłowego znajduje się w stanie OFF !!!
Jeśli  zostanie  zastosowane  aktualne  zabezpieczenie  któregokolwiek  z  nastawnych
siłowników,  kontroler  stanu  zostanie  poinformowany  o  tym  komunikacie.  Przyczynę
przeciążenia należy sprawdzić i usunąć.

Alarm 7: Wyłącznik przestawiania dolnego wału piłowego znajduje się w stanie OFF !!!
Jeśli  zostanie  zastosowane  aktualne  zabezpieczenie  któregokolwiek  z  nastawnych
siłowników,  kontroler  stanu  zostanie  poinformowany  o  tym  komunikacie.  Przyczynę
przeciążenia należy sprawdzić i usunąć.

PWR412 Penny Gondek Sp. z o.o. OLEŚNICA  tel. 71 3983210 79



Alarm 8: Grubość materiału przekracza dozwolony maksymalny przepust maszyny dla
danego ustawienia (wysokość skrzyni)!!!
Ostrzeżenie to informuje o zadziałaniu czujnika nadmiernego elementu (klinowatość). W
takim przypadku nadmierny element należy wydobyć z maszyny, stosując odpowiedni
tryb.

Alarm 9: Wydobycie zaklinowanego materiału nie zostało prawidłowo zakończone!!!
Powtórzyć czynność!!!
Każda wybrana czynność we wszystkich trybach musi być prawidłowo (standardowo)
zakończona.  W  przeciwnym  przypadku  system  wymaga  powtórzenia  trybu  i
prawidłowego przejścia na ekran główny. Tryb ten kończy przestawianie napędu do
stanu odpowiadającego stanowi, przy którym został zainicjowany. 

Alarm  10:  Nie  został  prawidłowo  zakończony  tryb  wymiany  pasków  klinowych!!!
Konieczne prawidłowe zakończenie!!!
Każda wybrana czynność we wszystkich trybach musi być prawidłowo (standardowo)
zakończona.  W  przeciwnym  przypadku  system  wymaga  powtórzenia  trybu  i
prawidłowego przejścia na ekran główny. Tryb ten kończy przestawianie napędu do
stanu odpowiadającego stanowi, przy którym został zainicjowany. 

Alarm 11: Tryb czyszczenia nie został poprawnie zakończony. Do dalszej pracy musi
być poprawnie zakończony !!!
Każde  wybrane  działanie  we  wszystkich  trybach  musi  być  poprawnie  zakończone
(domyślnie).  W przeciwnym razie system wymaga trybu powtarzania i  prawidłowego
przejścia do strony głównej.  Ten tryb kończy  się poprzez  przeniesienie napędów do
pozycji odpowiadających stanowi, z którego zainicjowano tryb.

Alarm  12:  Dalszy  ruch  w  wybranym  kierunku  ograniczają  pozycje  referencyjne
(graniczne)!!!
Ostrzeżenie to pojawi się w trybie przestawiania napędów w przypadku, gdy napęd
dojechał do pozycji  referencyjnej, która jest jednocześnie pozycją graniczną. Należy
sobie uświadomić, że w trybie ręcznym każdy napęd ma tak pilnowaną tylko jedną
pozycję!!! Drugiej musi pilnować obsługa!!!

Alarm 13: Obroty któregoś z wałów piłowych są poniżej dozwolonej granicy!!!
Jeśli  obroty  któregoś  z  używanych  wałów  piłowych  spadną  poniżej  dopuszczalnej
granicy, zatrzymuje się przesuw materiału do cięcia, a komunikat ten wzywa obsługę
do kontroli maszyny – wymiany pasków klinowych. 

Alarm 14: W agregacie smarującym nie ma odpowiedniej ilości oleju!!!
Należy uzupełnić olej w agregacie smarującym.

Alarm  15:  Nie  można  zmieniać  ustawienia  nastawialnych  napędów,  kiedy  pracuje
napęd przesuwu!!!
Przestawienie  napędów  maszyny  jest  możliwe  jedynie  w  sytuacji,  gdy  nie  pracuje
przesuw  materiału  do  cięcia.  Jeśli  przesuw  pracuje,  konieczne  jest  najpierw  jego
zatrzymanie  i powtórzenie przestawiania.
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Alarm 16: Obsługuj urządzenie z płytami rozdzielczymi w trybie cięcia za pomocą tylko
jednego wału piłowego!!! Wybierz oba wały piłowe !!!
 Obsługuj maszynę z płytami rozdzielającymi tylko w trybie cięcia za pomocą obu tarcz
tnących. W przypadku innej opcji urządzenie nie zezwoli na dalsze działanie.

Alarm  17:  W  maszynie  prawdopodobnie  jest  materiał,  więc  niedopuszczalne  jest
obniżanie skrzyni dociskowej!!!
W przypadku, gdy system zapobiegł dalszemu ruchowi skrzyni dociskowej w dół lub jest
aktywny  czujnik  poniesienia  górnego  wałka  wlotowego,  obsługa  jest  wzywana  do
sprawdzenia sytuacji. W przypadku, gdy w maszynie znajduje się materiał, konieczne
jest usunięcie go przed dalszym pozycjonowaniem maszyny.

Alarm 18: Pneumatyka  nie ma odpowiedniego ciśnienia !!!
Aby  zapewnić  maksymalne  bezpieczeństwo  podczas  pracy  maszyną,  ciśnienie
pneumatyczne  dostarczane  do  maszyny  jest  stale  monitorowane.  Jeśli  ciśnienie
spadnie poniżej ustawionego limitu, maszyna natychmiast się nie uruchomi a operacja
nie jest możliwa do czasu usunięcia usterki !!!

Alarm 19: Przestawianie górnego wału piłowego zostało zatrzymane, ponieważ nie ma
impulsów z czujnika położenia!
W takim przypadku zwykle jest to błąd czujnika położenia krańcowego górnego wału
piłowego. Konieczne jest sprawdzenie kabla czujnika lub uszkodzenie czujnika.

Alarm 20: Przestawianie dolnego wału piłowego zostało zatrzymane, ponieważ nie ma
impulsów z czujnika położenia!
W takim przypadku zwykle jest to błąd czujnika położenia krańcowego dolnego wału
piłowego. Konieczne jest sprawdzenie kabla czujnika lub uszkodzenie czujnika.

Alarm  21:  Przestawianie  skrzyni  dociskowej  zostało  zatrzymane,  ponieważ  nie  ma
impulsów z czujnika położenia!
W  takim  przypadku  zwykle  jest  to  błąd  czujnika  położenia  krańcowego  skrzyni
dociskowej. Konieczne jest sprawdzenie kabla czujnika lub uszkodzenie czujnika.

Alarm 22: Wały tnące zostały zatrzymane, ponieważ ich położenie jest bliskie kolizji !!!
Oprócz rutynowych kontroli, system sprawdza również względne położenie dwóch pił,
aby  wały  piłowe  nie  kolidowały.  Jednak  ta  ochrona  nie  zapobiega  kolizjom,  jeśli
operator nieprawidłowo wprowadził do systemu średnicę używanych pił tarczowych !!!

Alarm 23: Wprowadzono hasło, które nie umożliwia dostępu do wybranego obszaru !!!
Strony, które są bezpośrednio zaangażowane w bezpieczną eksploatację maszyny, są
podzielone na pewne poziomy, do których ma dostęp tylko upoważniona osoba. Jeśli
wprowadzono nieprawidłowe hasło, dostęp do tego obszaru jest niedozwolony.
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3.1.1  Komunikacja MMI

Aby maszyna reagowała na polecenia obsługi, jest wyposażona w tzw. komunikację
MMI  (Man-machine interface)- interfejs człowiek-maszyna. Jest to w zasadzie narzędzie
do dialogu między obsługą a maszyną. Dzieje się tak za pośrednictwem połączenia
okna dialogowego A 7 z systemami sterowania A 5 i A 6 za pomocą kabla SoMachine
(Modbus)  i  protokołu.  Aby komunikacja przebiegała niezawodnie,  należy  regularnie
sprawdzać  stan  kabla  łączącego,  szczególnie  jeśli  jest  on  prawidłowo włożony  do
odpowiednich gniazd w obu urządzeniach.

3.2     Konserwacja instalacji elektrycznej maszyny

Instalacja  elektryczna  maszyna  wymaga  planowej  regularnej  konserwacji.
Konieczne jest jej utrzymywanie w czystości, chronienie przed kurzem i wilgocią. Należy
regularnie  czyścić  wszystkie  miejsca,  gdzie  jest  instalacja  elektryczna,  kontrolować
dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych i zacisków, kontrolę styków i przekaźników
i mierzyć opór izolacji.

Szczególną uwagę należy poświęcić kontroli obwodów ochronnych.

Zalecamy,  aby  silniki  elektryczne  1  raz  do  roku  skontrolował  specjalista
i wykonał czyszczenie łożysk i ich smarowanie. Komory łożyskowe napełnia się smarem
jedynie w dwóch trzecich. Wadliwe łożyska trzeba wymienić. Jeśli maszyna była przez
dłuższy czas odstawiona, należy również wymienić smar  w łożyskach i  skontrolować
opór izolacji uzwojeń silnika.

Uszkodzone urządzenia i instalacje należy natychmiast wymienić, aby nie było
możliwości błędnej manipulacji i aby było zachowane bezpieczeństwo pracy i obsługi.
Przy wymianie uszkodzonych części należy dotrzymać pierwotnych wartości.

WAŻNE OSTRZEŻENIE !!!

Podczas  wszystkich  prac  przy  urządzeniach  elektrycznych  konieczne  jest
przestrzeganie wszystkich zalecanych środków. Pracownik przeprowadzający te prace
musi mieć odpowiednie uprawnienia.

Szczególnie  ważne  jest  dbanie,  aby  przy  każdej  ingerencji  w  instalację
elektryczną  maszyny  był  wyłączony  wyłącznik  główny  i  zabezpieczony  przed
przypadkowym włączeniem.
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3.3 Przegląd funkcji sterowników przyciskowych i przyrządów

QU 1 Wyłącznik główny maszyny
SA 9      Przełącznik wyboru używanego wału piłowego „Dolny, górny lub oba”
SA 12      Przełącznik wyboru trybów pracy
SA 14 Włączenie lasera liniowego
SB 1 Sterownik przyciskowy awaryjnego zatrzymania znajdujący się na panelu
SB 2 Sterownik  przyciskowy  awaryjnego  zatrzymania  znajdujący  się  na  korpusie
maszyny
SB 11 Sterownik przyciskowy napędu dolnego wału piłowego
SB 12 Sterownik przyciskowy uruchomienia dolnego wału piłowego
SB 21 Sterownik przyciskowy zatrzymania napędu dolnego wału piłowego
SB 22 Sterownik przyciskowy uruchomienia napędu górnego wału piłowego
SB 3 Uruchomienie obwodów pomocniczych
SB 31 Sterownik przyciskowy zatrzymania posuwu
SB 32 Sterownik przyciskowy uruchomienia posuwu
HL 1 Kontrolka „Można otworzyć osłonę”
HL 5 Kontrolka „Przeciążenie napędów, konieczne zmniejszenie prędkości posuwu”
HL 14 Kontrolka „Włączenie lasera liniowego”
HL 12 Kontrolka „Wlotowe zapadki przeciwodrzutowe. są podniesione"
HLSB3 Sygnalizacja „Uruchomienie obwodów pomocniczych”
PA 1 Mierzenie obciążenia silników dolnego wału piłowego
PA 2 Mierzenie obciążenia silników górnego wału piłowego
BC 5 Czujnik rotacyjny pozycji skrzyni dociskowej
BC 6 Czujnik rotacyjny pozycji dolnego wału piłowego
BC 7 Czujnik rotacyjny pozycji górnego wału piłowego
SP 01 Wyłącznik ciśnieniowy
A 3         Przetwornica częstotliwości
A 5 System sterowania- główny
A 6 System sterowania- rozszerzony
A 7 Ekran dialogowy
A 10 Moduł zabezpieczający

3.4 Przegląd funkcji wyłączników krańcowych

SQ 1 Zamek  elektromagnetyczny  z  czujnikiem  końcowym,  który  blokuje
uruchomienie maszyny przy otwartej  osłonie tarcz piłowych i  nie pozwoli  na
otwarcie osłon, zanim tarcze nie są w spoczynku

B 1 Czujnik indukcyjny mierzenia obrotów dolnego wału piłowego
B 2 Czujnik indukcyjny mierzenia obrotów górnego wału piłowego
B 5 Czujnik  indukcyjny  pozycji  referencyjnej  skrzyni  dociskowej  bez  blach
separacyjnych
B 55 Czujnik  indukcyjny  pozycji  referencyjnej  skrzyni  dociskowej  z  blachami
separacyjnymi
B 6 Czujnik indukcyjny pozycji referencyjnej dolnego wału piłowego
B 7 Czujnik indukcyjny pozycji referencyjnej górnego wału piłowego
B  9 Czujnik indukcyjny podnoszenia górnego wylotowego wałka dociskowego
B 12 Czujnik indukcyjny podnoszenia górnego wlotowego wałka dociskowego
B 14 Czujnik indukcyjnych zapadek przeciwodrzutowych 
B 15 Czujnik indukcyjny klinowatości materiału przy cięciu dwoma wałami piłowymi
B 16 Czujnik indukcyjny klinowatości materiału przy cięciu jednym wałem piłowym
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3.5 Zastosowane urządzania elektryczne

Oznaczenie wg
schematu

Typ Dostawca

QU 1

Wyłącznik stycznikowy
GS2 – ND3 
Dźwignia odłącznika
GS2 – AH230
Bezpieczniki
dla 45kW    DF4-HA1201  (200 A)
dla 55kW    DF2-HA1251  (250 A)
dla 75kW    DF2-JA1311   (315 A)
dla 90kW    DF2-JA1401   (400 A)  

GROUPE SCHNEIDER

FA 1, FA 2

Zabezpieczający przekaźnik 
nadmiarowo-prądowy
dla 45kW:  LA9-F5367
dla 55kW:  LA9-F5369
dla 75kW:  LA9-F5369
dla 90kW:  LA9-F5371

GROUPE SCHNEIDER

QF 5, QF 6, QF 7
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
GZ1M06  (1 – 1,6A)

GROUPE SCHNEIDER

QF 3
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
GZ1M20  (13 – 18A) GROUPE SCHNEIDER

QF 33
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
GZ1M03  (0,25 – 0,4A)

GROUPE SCHNEIDER

QF 8
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
GZ1M10  (4 – 6,3A)

GROUPE SCHNEIDER

QF 9
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
C60H1P4AC (4 A)

GROUPE SCHNEIDER

QF 14
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
C60H1P1AC (1 A)

GROUPE SCHNEIDER

KM 51, KM 52, KM 61
KM 62, KM 71, KM 72,

Stycznik
EP2-CK0610M7 GROUPE SCHNEIDER

KM 11, KM 12, KM 13,
KM 21, KM 22, KM23

Stycznik
dla 45kW oraz 55kW:
LC1-D65P7

GROUPE SCHNEIDER

KM 11, KM 12, KM 13,
KM 21, KM 22, KM23

Stycznik
dla 75kW oraz 90kW:
LC1-D95P7

GROUPE SCHNEIDER

RC
Element przeciwzakłóceniowy
LAD-4RCU

GROUPE SCHNEIDER

TRA, TRB
Prądowy transformator pomiarowy 
CLA 2.1  250/5A

MT Brno

TC 1
Transformator
JOC  E5050, prim. 400VAC Elektrokov Znojmo
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Sec. 230VAC Sec. 230VAC

BC 5, BC 6, BC 7
Czujnik rotacyjny
15.32.100  kabel 5m

ELGO Electric

B 1, B 2, B 5, B 6, B 7,
B 12, B 14, B 55

Czujnik indukcyjny
BES M12MI PSC40B-S04G
Konektor
RKT 4-07/5 nebo RKWT 4-07/5

BALLUFF

SA 9
Przełącznik
XBC-Z1S141

GROUPE SCHNEIDER

SA 12
Przełącznik
ZB5-AG4
ZB5-AZ101

GROUPE SCHNEIDER

SB 1, SB 2

Przycisk awaryjnego zatrzymania 
maszyny
ZB5-AS844
ZB5-AZ102

GROUPE SCHNEIDER

SB 11, SB 21, SB 31
Sterownik przyciskowy
ZB5-AA2
ZB5-AZ102

GROUPE SCHNEIDER

SB 12, SB 22, SB 32

Sterownik przyciskowy
ZB5-AA1
ZB5-AZ101 GROUPE SCHNEIDER

SB 3
HLSB3

Sterownik przyciskowy podświetlony
ZB5-AW313
ZB5-AW0M15

GROUPE SCHNEIDER

A 10
Moduł zabezpieczający PREVENTA
XPS-AL3710

GROUPE SCHNEIDER

A 5, A6

System sterujący
TM241CEC24R
Karty I/O
TM3DI8

GROUPE SCHNEIDER

SQ 1, YV 1

Zamek elektromagnetyczny
XCSLF3737342
Zapadka
ZCSZ03

GROUPE SCHNEIDER

A 3
Przetwornica częstotliwości
E84AVSCE5524SX0

LENZE

A 7
Wyświetlacz dialogowy
XBTGT2330
Przewód komunikacyjny XBTZ9780

GROUPE SCHNEIDER

FA 11, FA 22
Przekaźnik pomiarowy 
OIH3

GROUPE SCHNEIDER

GU 1
Zasilacz
ABL7CEM24012

GROUPE SCHNEIDER

HL 1
Kontrolka
ZB5-AV0063
ZB5-AVM1

GROUPE SCHNEIDER

HL 5, HL 12 Kontrolka
ZB5-AV0053

GROUPE SCHNEIDER
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ZB5-AVM1

PA 1, PA 2
Amperomierz
FP 80

Metra Blansko

KA 1, KA 2, KA 3,
 KA 5, KA 10, KA 11,

KA 31,  

Przekaźnik pomocniczy
PT570730
Trzonek
YPT78704
Sprzączka
PT28800 

GROUPE SCHNEIDER

OSTRZEŻENIE

Przy  zamawianiu  części  zapasowych  –  przede  wszystkim  przekaźników
sterujących,  styczników  i  zamka  elektromagnetycznego  konieczne  jest  podawanie
parametrów  cewki  sterującej,  tzn.  napięcia  i  częstotliwości.  W  transformatorze
konieczne jest podanie napięcia wszystkich uzwojeń i odgałęzień.

Przy zamówieniu części zapasowych konieczne jest podanie oprócz typu oraz
napięcia i częstotliwości. W normalnej wersji to jest  400V, 50Hz lub 400 VD, 50 Hz.

Odpowiednie  jest  podanie  danych,  które  są  wybite  na  tabliczce  silnika
elektrycznego  lub  podane  na  tabliczce  maszyny  (np.  dotyczy  to  zamka
elektromagnetycznego).
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