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Przedmowa 

 

Przekazujemy państwu DTR dostarczonej pilarki, w której znajdują się wszystkie 

dane techniczne oraz zalecenia dla właściwego przygotowania maszyny do pracy, zgodnej 

z jej zapisami obsługi i konserwacji. Prosimy, abyście Państwo z jej zapisami zapoznali się 

przed oddaniem pilarki do eksploatacji. 

W dokumentacji znajdują się niezbędne informacje dla obsługi, smarowania, 

czyszczenia i konserwacji bieżącej. Ważne jest, aby zapoznać z nimi tych pracowników, 

którzy będą bezpośrednio zatrudnieni przy obsłudze. Zapoznając się z dokumentacją prze-

czytajcie ją od początku do końca. Zyskacie przez to doskonały przegląd na całość maszy-

ny zawartość merytoryczną. 

Jesteśmy przekonani, że ta instrukcja będzie przewodnikiem w sprawnej eksploata-

cji dostarczonej maszyny i zapewniamy Was, że dotrzymując jej zaleceń uzyskacie Pań-

stwo pełne zadowolenie z wydajności, łatwości obsługi i dokładności. 

 

Zastosowanie 

 

Pilarka wielotarczowa PWR 301 przeznaczona jest do produkcji listew lub fryzów 

z drewna nieobrzynanego lub obrzynanego przy jednoczesnej pracy kilku tarcz piłowych. 
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1. Przepisy bhp 

1.1. Zalecenia transportowe: 

1.1.1. Maszyna jest transportowana w stanie zmontowanym. 
1.1.2.  Przy podnoszeniu maszyny w trakcie transportu należy zdemontować osłonę górnej 

części i wkręcić śruby z uszami zawiesiowymi w stojan (rys. 25 810-P). 
1.1.3.  Zawieszenie maszyny za osłonę dzwiękochłonną jest niedopuszczalne. 
1.1.4.  Zabrania się przebywania pod podniesioną i zawieszoną maszyną 

1.2. Zalecenia montażu: 

1.2.1.  Maszyny nie wolno eksploatować bez podłączenia do instalacji odpylającej(26 ms-

1). 
1.2.2.  Przyłączenia do sieci elektrycznej musi wykonać uprawniony pracownik. Należy 

upewnić się co do właściwego kierunku obrotów wrzecion roboczych. 
1.2.3.  Przy instalowaniu maszyny na fundamencie należy postępować zgodnie z zalece-

niami instrukcji. 
1.2.4.  Zabrania się dokręcania śrub kotwiących i mocujących „na siłę” na przykład po-

przez przedłużanie klucza lub używanie innych znanych sposobów. 
1.2.5. Montaż maszyny należy wykonać zgodnie z rys. 25808-P 

 

1.3. Zalecenia dla przeglądów i konserwacji: 

1.3.1.  Należy dbać o to, aby napięcie sieciowe było utrzymywane w przedziale ±10% Uzn 
natomiast częstotliwość ±2% fzn Przy trwale obniżonym napięciu znamionowym 
należy przyłączyć transformator zasilający obwody sterujące na odpowiedni odczep 
strony wtórnej. 

1.3.2.  Każda maszyna i urządzenie mechaniczne musi podlegać przeglądom okresowym 
w terminach zależnych od warunków ich eksploatacji. 

1.3.3.  Nadzwyczajna kompleksowa lub częściowa kontrola musi być wykonana zawsze 
gdy wystąpi awaria lub ulegnie uszkodzeniu część, istotna dla bezpieczeństwa pra-
cy. 

1.3.4.  Jeżeli na maszynie wystąpi awaria, nie wolno jej uruchomić do czasu jej usunięcia i 
sprawdzenia poprawności działania wszystkich mechanizmów. 

1.3.5.  Maszyna może pracować w pomieszczeniu maszynowym o temperaturze od 5 ÷ 
40°C. 

1.3.6.  Po podłączeniu do sieci elektrycznej należy sprawdzić zgodność kolejności faz z 
aparaturą elektryczną. 

1.3.7.  Należy szczególnie zwracać uwagę na to, aby używane średnice tarcz piłowych w 
sprzęgu były zawsze zgodne z nastawą wyłącznika krańcowego SQ42. 
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1.4. Zalecenia eksploatacyjne: 

1.4.1.  Należy zapoznać się z możliwością zatrzymania maszyny przed jej uruchomieniem. 
1.4.2.  Należy utrzymywać maszynę i jej otoczenie w czystości i porządku 
1.4.3.  Wszystkie osłony ochronne oraz drzwi kabiny dzwiękochłonnej muszą być na swo-

ich miejscach. 
1.4.4.  W miejscach, gdzie pracują elementy posuwowe lub obrotowe nie mogą znajdować 

się inne przedmioty, poza tymi, które w tych miejscach mogą się znaleźć. 
1.4.5.  Nie wolno dotykać części posuwających lub obracających się. 
1.4.6.  Eksploatację należy prowadzić w sposób ustalony dla danego rodzaju materiału i 

obróbki. 
1.4.7.  Obsługa maszyny nie powinna nosić obrączek, zegarków, bransoletek oraz luźnych 

rękawów. 
1.4.8.  Należy natychmiast wyłączyć maszynę, jeżeli stało się coś nieprzewidywalnego. 

Używajcie narzędzi i przyrządów, które są wyłącznie przewidziane w instrukcji ob-
sługi. 

1.4.9.  Używajcie pomocy technicznych i przymiarów zalecanych instrukcją obsługi. 
1.4.10.  Wyłączcie maszynę jeżeli pozostaje bez dozoru. 
1.4.11.  Próba przekroczenia max wysokości cięcia może doprowadzić do awarii maszyny. 
1.4.12.  Szczególną staranność należy wykazywać przy czyszczeniu zapadek przeciwod-

rzutowych, a raz w miesiącu wykonywać kontrolę przez pracowników służb kon-
serwacyjnych. 

1.4.13.  Raz w miesiącu wykonywać zalecaną kontrolę i konserwację maszyny. 
1.4.14.  Należy zwrócić uwagę na regulację wyłącznika krańcowego, przy zmianie grubo-

ści deski dociskowej, ograniczającego wzajemne położenie skrzyni dociskowej i 
wału piłowego. 

1.4.15.  Absolutnie zabronione jest równoczesne piłowanie kilku desek ułożonych na so-
bie. 

1.4.16.  Zabronione jest użytkowanie maszyny z otwartymi lub zdemontowanymi osłona-
mi. 

1.4.17.  Zabroniona jest eksploatacja ze zdementowaną kabiną dźwiękochłonną. 
1.4.18.  Należy pamiętać o napełnieniu olejem przekładni bezstopniowej oraz zbiorniczka 

pompki smarującej. Poziom oleju należy kontrolować na olejowskazie. 

1.5. Zalecenia bezpieczeństwa obsługi maszyny PWR 301  

(części elektrycznej) 

 

Należy utrzymywać napięcie sieciowe w przedziale ±10% Uzn oraz częstotliwość 

±2% fzn Wyjątek stanowią silniki elektryczne, których moc maksymalna zgodnie z ČSN 35 

0000-81 uzyskiwana jest przy napięciu w przedziale ±5% Uzn 
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Przewód zasilający należy doprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z 

uwzględnieniem mocy zainstalowanej podanej na tabliczce znamionowej rozdzielnicy 

elektrycznej. Zalecany kable podano w rozdziale 1.6. 

Szczególną uwagę zwrócić na prowadzenie i podłączenie obwodu ochronnego, po-

nieważ od niego zależy bezpieczeństwo obsługi i poprawność pracy. 

Po podłączeniu maszyny do sieci, sprawdzić zgodność faz z instalacją elektryczną 

maszyny, Kontrolę przeprowadzić na napędzie mechanicznego przestawiania skrzyni doci-

skowej. Krótkotrwałe przyciśnięcie przycisku SB31 lub 32 powinno dać efekt zgodny z 

kierunkiem strzałki umieszczonej obok. W przypadku kierunku przeciwnego do oznaczo-

nego należy zamienić dwie fazy na listwie przyłączeniowej. 

 

Uwaga !! 

– Bezwzględnie należy sprawdzić, czy średnica stosowanych tarcz piłowych jest zgodna z 

wartością, na którą jest ustawiony wyłącznik krańcowy SQ42 umieszczony wewnątrz 

stojana maszyny. Założenie pił o większej średnicy niż nastawa wyłącznika krańcowego 

spowoduje ich uszkodzenie poprzez „najechanie” pił na transport gąsienicowy. 

– Z uwagi na to, że promień laserowy lampy Z-Laser jest niebezpieczny dla zdrowia - za-

bronione jest zaglądanie do środka rury w czasie jego załączenia !! 

Grozi to uszkodzeniem wzroku !! 

Instalacja elektryczna wymaga prawidłowej, planowej konserwacji. Należy utrzy-

mywać ją w czystości, chronić przed zapyleniem i wilgocią. Zwłaszcza należy oczyszczać 

wszystkie strefy z zainstalowanym wyposażeniem elektrycznym, kontrolować dokręcenie 

wszystkich śrub i zacisków, kontrolować styczniki i przekaźniki oraz prowadzić okresowe 

badanie stanu izolacji. Szczególną uwagę zwracać na obwód ochronny. 

Zalecamy raz w roku skontrolować silniki elektryczne, wyczyścić i ponownie na-

smarować łożyska, wadliwe wymienić. 

Jeżeli maszyna przez długi czas była nieużytkowana, zaleca się również wymianę 

smaru w łożyskach oraz sprawdzenie stanu izolacji uzwojenia silnika. Jak podaje produ-

cent w zaleceniach użytkowania silnika nie wolno podłączyć do sieci, dopóki jego rezy-

stancja izolacji uzwojenia przy napięciu 380V nie uzyska minimum: 

1,9 MΩ w stanie zimnym. 

0,38 MΩ w stanie ciepłym 
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Jeżeli stwierdzone pomiarem oporności są mniejsze należy silnik wysuszyć w stanie roz-

montowanym. W czasie pomiaru rezystancji izolacji wszystkie zaciski od hamulca silnika 

należy odłączyć - grozi uszkodzeniem cewki hamulca. 

Uszkodzone aparaty i instalację należy natychmiast wymienić, aby nie było możli-

wości błędnych manipulacji oraz zahamowane było bezpieczeństwo obsługi i pracy maszy-

ny. Przy wymianie dotrzymywać parametrów części. 

Szczególna uwaga !! 

Wszelkie prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać z zachowa-

niem obowiązujących przepisów. Pracownik musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Na-

leży przestrzegać zasady, że przed przystąpieniem do pracy przy instalacji wyłączamy wy-

łącznik główny i zabezpieczamy przed niepowołanym włączeniem. 

 

Wymagania bezpieczeństwa od konstrukcji i aparatów 

Wymagania ogólne 

 

1 Każda maszyna i urządzenia towarzyszące muszą być konserwowane w terminach, za-

leżnych od warunków środowiska i rodzaju przerabianego materiału. 

2. Nadzwyczajna kompleksowa lub częściowa kontrola musi być wykonana zawsze, gdy 

wystąpi awaria lub ulegnie uszkodzeniu części, istotna dla bezpieczeństwa pracy. 

3. Jeżeli na maszynie wystąpi awaria, nie wolno jej uruchomić do czasu jej usunięcia i 

sprawdzenia poprawności działania wszystkich mechanizmów. 

4. Usuwanie usterek, napinanie lub luzowanie pasków smarowanie lub inne niebezpieczne 

manipulacje w czasie pracy maszyny są zabronione. 

5. Ręczne czyszczenie, usuwanie odpadów, itp. w czasie pracy maszyny są zabronione. 

6. Dla przerobu drewna i materiałów drewnopodobnych można używać właściwie dobra-

nych, nieuszkodzonych i dobrze naostrzonych tarcz piłowych. 

7. Po wymianie pił należy sprawdzić poprawność zamontowania i zabezpieczenia sprzęgu 

oraz jego właściwą pracę przy pracy maszyny bez przerobu. 

8. Narzędzia należy odkładać zawsze w miejsce do tego przeznaczone. 

9. Przy wymianie pił zabezpieczyć włącznik przed niepożądanym włączeniem. 

10. Urządzenia ochronne muszą pełnić swoje funkcje, w czasie pracy maszyny nie mogą 

być zablokowane, podniesione lub wyłączone. 
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11. Po założeniu sprzęgu ale przed rozpoczęciem właściwej pracy należy skontrolować po-

prawność pracy wszystkich podzespołów maszyny. 

12. Przy przerobie materiału mocno zażywicowanego należy piły, walce oraz powierzchnie 

robocze właściwie czyścić z przylegających pyłów o trocin. 

15. W czasie pracy i po jej zakończeniu pracownik nie może opuścić stanowisk jeżeli nie 

wyłączył wcześniej maszyny a sprzęg piłowy nie zatrzymał się. Dopuszcza się 

opuszczenie stanowiska jeżeli wynika to z technologii przerobu oraz zapewniono 

właściwe bezpieczeństwo. 

16. Zabrania się dokręcania śrub i zacisków niewłaściwymi narzędziami np. kluczem z 

przedłużoną dźwignią lub młotkiem. Jeżeli dla danych śrub ustalono moment siły 

dokręcającej nie wolno go przekraczać. 

17. Stanowisko pracy maszyny, urządzeń pomocniczych oraz obsługi musi być czyste i 

równe i nie może zagrażać bezpieczeństwu tak pracownika jak i maszyny. 

22. Na stanowisku obsługi należy umieścić wywieszkę o najważniejszych zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa pracy na obrabiarkach. 

26. W czasie pracy należy używać właściwego obuwia roboczego, odzieży i innych zaleca-

nych środków ochrony osobistej. 

Tarcze piłowe 

28. Zabrania się wykonywać dodatkowe nawiercenia na tarczach piłowych. 

29. Przy przecinaniu długich desek i wyrzynków należy zwrócić uwagę aby przy ich dosu-

waniu do tarcz piłowych nie doszło do odrzutu. 

31. Wyrzynka lub materiału nie wolno popychać do cięcia wprost ciałem. Nie wolno w 

czasie cięcia stać prosto w linii cięcia, a rąk nie wolno trzymać bezpośrednio nad 

drewnem. 

32. Przy cięciu należy używać mocnego fartucha do ochrony brzucha. Zabrania się używa-

nia rękawic ochronnych przy posuwie ręcznym. Przy posuwie mechanicznym i przy 

specjalnych przypadkach z posuwem ręcznym (np. względy higieny) dopuszcza się 

stosowanie rękawic dwu lub trój palcowych. 

 34. Czynności robocze, które nie gwarantują prawidłowego prowadzenia materiału do cię-

cia (np. wyrzynek klinowym oflisy i inne) lub grubością elementu przekracza do-

puszczalną są zabronione. 
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2. Dane podstawowe 

2.1. Parametry maszyny 

 

Typ: Pilarka wielotarczowa jednowałowa 

Model: PWR 301 

Producent: TOS SVITAVY a.s. ul. Ricni 1 CZECHY 

Wersja maszyny  

Gabaryty: długość (mm)  2465   

 szerokość (mm)  1775   

 wysokość (mm)  1950   

Ciężar maszyny  z silnikiem  22 kW  2330 

o mocy 30 kW  2450 

 37 kW  2460 

 45 kW  2550 

 55 kW  2600 

 75 kW  2800 

Napięcie zasilające   380/220V, 50 Hz 

Warunek: 

 Maszyna przeznaczona jest  do pracy w środowisku, którego temperatura waha się w prze-

dziale +5 ÷ 40°C. 

 

2.2. Zastosowanie 

 

Pilarka wielotarczowa jednowałowa PWR 301 przeznaczona jest do seryjnej pro-

dukcji listew i graniaków z elementów niestruganych , nieobrzynanych lub jednostronnie 

obrzynanych z wykorzystaniem sprzęgu wielopiłowego . 
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2.3. Parametry techniczne 

Średnica tarcz piłowych max. mm ∅400  

                                      min. mm ∅250  

Min. grubość wyrzynka mm 10 

Max. grubość wyrzynka(1) 

 przy tarczach  ∅400  mm 140 

 przy tarczach  ∅350  mm 110 

 przy tarczach  ∅300  mm 80 

 przy tarczach  ∅250  mm 60 

Min. długość wyrzynka pojedynczego(3) mm 650(550) 

   550(390) 

   400(300) 

Max. szerokość wyrzynka od osi transp. 

 w prawo mm 450 

  w lewo mm 470 

 całkowita szerokość mm 770 

Obroty wału piłowego przy tarczach 

 piłowych  ∅400(350) mm min-1 3800 

  ∅300 mm  4450 

   ∅250 mm  5500 

Max. szerokość sprzęgu piłowego mm 300 

Prędkość transportera (regulowana)(2) m⋅min-1 4-24 

   4-40 

Wymiary transportera szerokość mm 350 

 wysokość od podstawy mm 850 

Moce silników: wału piłowego kW 22-55 

 wariatora kW 1,5 

 podnoszenie skrzynie dociskowej kW 0,55 

 podnoszenie wału piłowego kW 0,55 

 przestawianie tulei piłowych kW 0,18 
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Informacja o poziomie hałasu. 

Przód maszyny strona - podawania materiału 

praca bez przerzynania materiału   – LpAeq = 80,8 dB 

praca z przerzynaniem materiału    – LpAeq = 89,0 dB 

Tył maszyny - strona odbierania materiału  

praca bez przerzynania materiału   – LpAeq = – dB 

praca z przerzynaniem materiału    – LpAeq = 87,0 dB 

Ogólny poziom hałasu maszyny 

praca bez przerzynania materiału   – LWA = 101,8 dB 

praca z przerzynaniem materiału    – LWA = 101,0 dB 

Pomiary hałasu były wykonywane przy następujących parametrach 

Wymiary materiału: szerokość – 350 mm; wysokość – 120 mm; długość – 4 mm; 

prędkość posuwu – 10 m/min. 

 

 

Wyjaśnienia przypisów: 

(1) - Max. grubość wyrzynka jest wartością graniczną dopuszczalną! Przy jej przekrocze-
niu dojdzie do wyłączenia posuwu włącznikiem  krańcowym SQ10. 

(2) - Wielkość posuwu należy dobierać zależnie od grubości i rodzaju materiału, ilości 
tarcz piłowych w sprzęgu i stopnia ich ostrości, w taki sposób aby obciążenie silnika 
napędu wału piłowego nie przekraczało dopuszczalnego oznaczonego czerwoną kreską 
na skali amperomierza. Wskazania amperomierza wskazują obciążenie silnika główne-
go. 

(3) - do wysokości wyrzynka należy dopasować średnicę stosowanych tarcz piłowych.  

Przekroczenie dopuszczalnej wysokości wyrzynka może spowodować jego zaklinowa-
nie między transporterem  a piłami.  



 

PENNY GONDEK Sp. z o.o. Oleśnica                                             14 

PULPIT STEROWNICZY PILARKI WIELOTARCZOWEJ 

JEDNOWAŁOWEJ PWR 301 

 

amperomierz  PA1 

wyłącznik wału piłowego S B11 

załącznik wału piłowego SB12 

przestawianie skrzyni dociskowej SA3 

dolne położenie sprzęgu piłowego SA4 HL34 

sygnalizacja czoła kapotażu (pokrywy) HL1 

wyłącznik awaryjny SB2 

sygnalizacja przeciążenia posuwu HL3 

przełącznik pracy / nastawienie reżimu SA9 

regulacja prędkości posuwu P1 

sygnalizacja podniesienia zapadek HL2 

przycisk  załączenia sterowania HLSB3 
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sygnalizacja klinowatowości materiału HL4 

sygnalizacja wzajemnego położenia skrzyni i wału HL6 

sygnalizacja pracy lasera HL5 

wyłącznik i załącznik lasera SA14 

wyłącznik i załącznik posuwu SA2 

kontrolka smarowania HLA50 

kontrolka rezerwy oleju HLA51 

wyświetlacz ELGO PC3 PC4 
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3. Część mechaniczna 

3.1. Opis techniczny 

Pilarka PWR 301 powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń firmy TOS Svitavy 

w produkcji wielopił do drewna . Maszyna może występować jako wersja z przestawnymi 

bądź bez przestawnych tulei piłowych. 

Maszyna charakteryzuje się następującymi cechami : 

- wysoka jakość krawędzi rzazu 

- dobra wydajność i parametry obróbki 

- minimalnym czasem przeznaczanym na obsługę 

- wysokie bezpieczeństwo obsługi ( spełnia wymogi norm europejskich CE ) 

Podstawę pilarki PWR 301 tworzy spawany stojan skręcony ze spawanym  łożem. 

W środku stojana umieszczony jest wal piłowy , który przez przednią ściankę wchodzi do 

skrzyni dociskowej i łoża. Wał piłowy może być przestawiany wysokościowo , ręcznie lub 

mechanicznie poprzez przekładnię umieszczoną wewnątrz stojana. Napęd wału piłowego 

poprzez paski klinowe przenoszony jest od silnika głównego umieszczonego na uchylnej 

podstawie wewnątrz stojana. Między ścianami bocznymi łoża umieszczony jest transporter 

gąsienicowy , który porusza się w stronę wału piłowego i napędzany jest elektromotorem 

umocowanym na wyjściowej stronie łoża. Prędkość transportera regulowana jest przy po-

mocy wariatora lub przetwornicy częstotliwości. Na wejściowej stronie łoża umocowany 

jest rząd dolnych zapadek przeciwodrzutowych oraz wałek nienapędzany. Umieszczony  

jest tam również przestawialny opór boczny do wprowadzania materiału prawostronnie ob-

rzynanego. Na stojanie na prowadzeniu typu „ jaskółczy ogon” umocowana jest przesta-

wiana wysokościowo skrzynia dociskowa. Umieszczone w niej są : urządzenie dociskowe , 

uchwyty deski dociskowej i rząd górnych zapadek przeciwodrzutowych . Urządzenia doci-

skowe tworzą dwa stałe oraz jeden wymienny (wyposażenie dodatkowe) nienapędzany wa-

lec  przed piłami a dwa za piłami. Docisk walców zapewniają sprężyny. Strefa materiału 

koło sprzętu piłowego dociskana jest deską dociskową . Mocowanie sworzni zapadkami 

przeciwodrzutowymi znajduje się w przedniej stronie stojanu. Na tych sworzniach znajdują 

się umocowane wychylnie dwa rzędy zapadek zapobiegających wyrzucaniu drzazg i odpa-
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dów , z których jedną tworzą klasyczne zapadki , a drugą rząd kryjących ją płaskowników 

o szerokości 20 mm.  

Nad nośnikiem zapadek umieszczony jest panel sterowniczy przymocowany do sto-

jana. Na skrzyni dociskowej umocowana jest otwierana osłona , zabezpieczona elektroma-

gnetycznym zamkiem zabezpieczającym przed otwarciem w czasie pracy maszyny. W gór-

nej części przedniej strony skrzyni dociskowej umieszczono uchwyty do mocowania lampy 

„Z-LASER” , w dolnej mechaniczne wskaźniki położenia tarcz piłowych. 

Niektóre egzemplarze maszyn wyposażone mogą być w system elektrycznego prze-

stawiania tarcz piłowych sterowany z panelu sterowniczego. Położenie tarcz piłowych po-

kazują lasery kinematycznie połączone z przestawianiem tarcz piłowych.  
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3.2. Opis i obsługa maszyny przy pracy 

 

Każda funkcja oddzielnie uruchamiana jest z panelu sterującego umieszczonego po 

lewej stronie maszyny. Po ustawieniu i dociśnięciu skrzyni dociskowej ma żądany wymiar 

przerabianego materiału, po ręcznym przesmarowaniu transportera podawczego przy po-

mocy urządzenia smarującego można uruchomić napęd wału piłowego oraz transportera. 

Prędkość posuwu w całym zakresie przestawiana jest kółkiem na wariatorze. Regulację 

można wykonywać jedynie w czasie pracy wariatora ! Tak wyregulowana maszyna przygo-

towana jest do pracy. Nieobrzynany wyrzynek wpuszcza do maszyny obsługa korzystając z 

linii cięcia prawej piły wyznaczanej przez lampę „Z-Laser” lub wskaźniki mechaniczne wi-

szące wraz z podziałką nad otworem wpuszczania materiału i wskazujące szerokość sprzę-

gu piłowego. 

Dostęp do przestrzeni przy wale piłowym możliwy jest po odblokowaniu zamka 

elektromagnetycznego SQ1 , otwarciu drzwi kabiny dźwiękochłonnej a następnie drzwi 

skrzyni dociskowej . Uruchomienie maszyny jest możliwe jedynie po zamknięciu obydwu 

drzwi . Przemieszczanie materiału w trakcie cięcia zapewnia transporter gąsienicowy.  

Dolne położenie wału piłowego przy jego mechanicznym przestawianiu blokowane 

jest przy pomocy wyłącznika krańcowego SQ42 umieszczonego  w tylnej części stojana. 

Krańcówka przestawiana jest w zależności od średnicy używanych tarcz piłowych .  

Kolejny wyłącznik krańcowy SQ34 blokuje wzajemne położenie mechanicznie 

przestawianych skrzyni dociskowej i wału piłowego. Umieszczony jest wewnątrz stojana 

między nakrętką skrzyni dociskowej a wrzeciennikiem wału piłowego Krańcówka ta unie-

możliwia „najechanie” przekładkami międzypiłowymi na deskę dociskową.  

Górne i dolne położenie mechanicznie przestawianej skrzyni dociskowej ograni-

czone jest wyłącznikami krańcowymi SQ31 i SQ32 znajdującymi się w jej wnętrzu. Dostęp 

do wyżej wymienionych wyłączników krańcowych możliwy jest po zdjęciu tylnej części 

osłony stojana .  

Górne położenie skrzyni dociskowej przy stosowaniu wymiennego walca docisko-

wego ograniczone jest wyłącznikiem krańcowym SQ33 między stojanem a prawym ramie-

niem walca dociskowego . Ochronę przed próbą przerobu materiału o dużej „klinowatości” 

jest wyłącznik krańcowy SQ10 umieszczony wewnątrz skrzyni dociskowej. 
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Przy przerobie cienkiego i krótkiego materiału , dodatkowy docisk w miejscu cięcia 

zapewnia deska dociskowa , w której przed rozpoczęciem pracy należy piłami sprzęgu 

przeciąć rzazy ( maszyna w reżimie - serwisowanie , przełącznik SA9 w położeniu klucz ).  

Wymiana sprzęgu piłowego możliwa jest po opuszczeniu skrzyni dociskowej do 

położenia dolnego a wału piłowego do położenia max. górnego ( przy przestawianiu me-

chanicznym ograniczonego wyłącznikiem krańcowym SQ41 ). 

Skrajne położenie dwóch przestawianych tarcz piłowych jest blokowane wyłączni-

kami krańcowymi SQ51 , SQ52. Wzajemne ich położenie jest blokowane krańcówką 

SQ56. 

Blokowanie przesuwu tarcz piłowych w przypadku zaklinowania się materiału po-

między tarczami jest kontrolowane wyłącznikami SQ15 , SQ16 umieszczonymi w skrzyni 

dociskowej z przodu i z tyłu maszyny. 

Możliwość otworzenia pokrywy jest sygnalizowana zaświeconą niebieską kontrol-

ką HL 1. 

Konieczność zmniejszenia prędkości posuwu sygnalizuje świecąca żółta kontrolka 

HL 3. 

Jeżeli działa przynajmniej jeden laser sygnalizuje to biała kontrolka HL5. 

Maszynę do reżimu „serwis” ( położenie „klucz”) lub do reżimu „praca” włączać 

należy przełącznikiem SA9 (położenie „klucz dwukrotnie przekreślony”. Przełącznik SA9 

może obsługiwać tylko osoba przeszkolona. 

Uwaga !  Przy każdym układzie    pił w    sprzęgu musi być    zachowany   dystans 

3 +/-1mm między tuleją piłową a ostatnią przekładką przed nakrętką trzymającą sprzęg pi-

łowy. 

3.3. Stan, wyposażenie, transport 

 

Maszyna transportowana jest w stanie zakonserwowanym i zmontowanym. Roz-

dzielnica umocowana jest do stojana maszyny. Na wyposażeniu maszyny znajdują się czę-

ści i narzędzia wymienione w pkt 3.13. 

Podnoszenie maszyny w czasie transportu należy wykonać za uchwyty transporto-

we wkręcone w górną część stojana (rys. 25 810-P). 

Zaczepianie za osłonę dźwiękochłonną jest niedopuszczalne ! 
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3.4. Montaż maszyny (25 808 - P) 

 

Konstrukcja maszyny jest ciężka i sztywna, zaleca się w związku z tym zamonto-

wać maszynę na pewnym podłoży betonowym i umocować ją śrubami kotwiącymi. Podło-

że należy przygotować zgodnie z podanym rysunkiem, aby przy instalacji było dostatecznie 

twarde. Grubość podłoża ustalić należy zgodnie z wiedzą budowlaną, koniecznie opierając 

je na gruncie nośnym. Po zdemontowaniu opakowania należy ustawić maszynę na przygo-

towanym podłożu i rozkonserwować ją. Poziomowanie należy wykonać poprzez śruby po-

ziomujące z podkładkami z blachy stalowej, tak aby transporter i wał piłowy były w obu 

osiach ustawione poziomo. Dokładność poziomowania ustalić do 0,1/1000 mm. Wypo-

ziomowaną maszynę należy na końcu podlać rzadką zaprawą cementową. Po jej związaniu 

dokręcić ostatecznie wszystkie śruby kontrolując stan wypoziomowania. 

Maszyna może być eksploatowana w zakresie temperatur -20 0C do + 400C 

 

3.5. Podłączenie do instalacji odpylającej (25 804 - P) 

 

Tarcze piłowe wyrzucają trociny i drzazgi do koryta odpylającego zakończonego 

kroćcem odpylacjącym umieszczonym w górnej części skrzynie dociskowej. Trociny spa-

dające w dół do łoża odsysane są z tylnej części stojana. Dla odpylania zalecana jest pręd-

kość powietrza 26 m/s, średnice gardzieli wynoszą odpowiednio ∅160 mm - dół oraz ∅298 

mm - góra. 

 

3.6. Smarowanie 

Maszyna została skonstruowana tak aby ilość punktów smarowniczych była jak 

najmniejsza. 

Przed uruchomieniem nowej maszyny należy dokładnie zapoznać się z jego obsłu-

gą oraz ustalić wszystkie punkty smarownicze. 
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Przegląd punktów smarowniczych 

Punkt  

smarowniczy 

Częstotliwość  

smarowania 

rodzaj i sposób smarowania 

segmenty  

transportera  

podawczego 

2x w roku transporter zdemontować dokład-

nie wyczyścić oraz przesmarować 

olejem ISO-L-DAA-100 

P.=22 kW 

Łożysko kulkowe 

 

co 7500 roboczo-godz. 

 

P.=30.37 kW                      

Łożysko kulkowe 

 

co 7000 roboczo-godz. 

 

P.=45 kW                   

Łożysko kulkowe     

Łożysko wałeczkowe 

 

co 6500 roboczo-godz. 

co 3500 roboczo-godz. 

Smar LV2-3 (SKF 65,Alvania R2) 

P.=55 kW                   

Łożysko kulkowe     

Łożysko wałeczkowe 

 

co 5500 roboczo-godz. 

co 3500 roboczo-godz. 

 

P.=75 kW                   

Łożysko kulkowe     

Łożysko wałeczkowe 

 

co 5000 roboczo-godz. 

co 2500 roboczo-godz. 

 

wariator co 4000 roboczo-godz.  

 

Uwaga : Przewody napełniony olejem TIVELA OIL S.C. 320 (SHELL) , MELANA OIL 

320 (IP) , BLASIA S.C. 320 (AGIP) , GLYGOYLE 30 (MOBIL), 

Wariator IP DEXTRON FLUID (IP) , A.T.F. DEXTRON (AGIP) , A.T.F.220 (MOBIL) ,  

Łożyska na wale piłowym napełniono smarem AESOL LITEA EP 6-077 (SHELL) 

3.7. Czyszczenie i konserwacja maszyny 

 

Czyszczenie maszyny musi być wykonywane codziennie po zakończeniu zmiany, 

w czasie postoju przy wyłączonym wyłączniku głównym, zabezpieczonym przed niepożą-

danym włączeniem. Nawet skuteczne odpylanie nie przeszkadza w osadzaniu się pyłu i 
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trocin na częściach maszyny. Czyszczenie sprężonym powietrzem umożliwia usunięcie py-

łów i    trocin z transportera, skrzyni dociskowej oraz z zapadek przeciwodrzutowych . 

Szczególną uwagę należy zwracać przy czyszczeniu zapadek. Muszą one zupełnie swo-

bodnie ruszać się w sworzniach i między sobą bez zbędnych luzów poprzecznych. Abso-

lutnie niedopuszczalne jest aby pozostawały one w pozycjach otwartych. Należy je spraw-

dzać i ewentualnie czyścić również w ciągu zmiany. Z zasady nie należy ich smarować ani 

olejem ani innym smarem. 

W czasie comiesięcznych konserwacji przeprowadzonych przez służby remontowe 

koniecznie należy skontrolować również stan górnych rzędów zapadek przeciwodrzuto-

wych . Nadmierny boczny luz między zapadkami może w następstwie wytworzyć niepożą-

daną szczelinę między dwoma zapadkami na ich bocznych płaszczyznach.  

Należy albo zmniejszyć całkowity luz osiowy rzędu zapadek nakrętkami na koń-

cach sworzni lub wymienić sworzeń i zdyskwalifikowane po oględzinach zapadki. 

Przy czyszczeniu maszyny szczególnie zwrócić uwagę na transporter podawczy. 

Minimalnie 1x w tygodniu kontrolować stan powierzchni transportera i czyścić zagłębienia 

między zębami. 

Codzienne czyszczenie maszyny musi być połączone z zewnętrznymi oględzinami 

zwłaszcza elementów decydujących o bezpieczeństwie pracy. 

Zaleca się , aby raz w miesiącu przeprowadzić kompleksowy przegląd maszyny , jej 

funkcji , stanu części wychylnych i obrotowych , usunąć usterki lub wytypować części , 

które będą musiały być wymienione w najbliższym czasie. 

3.8. Regulacja maszyny 

3.8.1. Ustawienie napędzanych kół łańcuchowych 

 

Transporter gąsienicowy napędzany jest parą kół łańcuchowych umieszczonymi od 

strony odbiorczej, natomiast z przeciwnej jest podpierany na dwóch kołach wolnobieżnych. 

W celu zapewnienia prawidłowej pozycji transportera jest on obustronnie prowadzony po 

prowadnicach pryzmatycznej i płaskiej. 

Dla zapewnienia dokładnego czasu należy utrzymywać rolki i koła zębate transpor-

tera w należytej czystości. 
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3.8.2. Regulacja napędu wału piłowego 

 

Regulację naprężenia pasków klinowych lub ich luzowanie przy wymianie prowa-

dzi się poprzez śrubę rzymską znajdującej się z tyłu wrzeciennika wału piłowego. Naprę-

żenie pasków musi być takie , aby siła 75 N przyłożona w środku ich długości dawała na-

pięcie 22 mm. Większe naprężenie powoduje zmniejszenie żywotności pasków oraz całego 

ułożyskowania wału piłowego , a w skrajnym przypadku może dojść do ich nadmiernej de-

formacji lub uszkodzenia. Nastawione naprężenie na napinaczu blokowane jest nakrętką 

kontrującą  (rys.1). 

 

 

Rys1. 
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3.8.3. Regulacja docisku w skrzyni dociskowej 

 

Walce dociskowe ewentualnie ramiona rolek dociskowych (lub deski dociskowej) 

mają możliwość regulowania siły dociskowej za pomocą śrub ściskających sprężyny. Siły 

docisku poszczególnych elementów zalecane przez producenta pokazano na rys. 11. 

 

 

 

Rys11. 

 

3.8.4. Składanie sprzęgu piłowego na tulei piłowej - podstawowe wykonanie maszyny 

 

Z maszyną w wykonaniu standardowym dostarczana jest tuleja 1 piłowa . Dla za-

montowania sprzęgu wielopiłowego konieczne jest przygotowanie przekładek między pi-

łowych wg rysunku 25 811-P.  Można je zamówić u dostawcy maszyny. Szerokość prze-

kładek zależy od szerokości ciętego wyrobu zwiększonej o podwójną rozwartość zębów 

tarcz piłowych. Przy montowaniu sprzęgu piłowego należy dbać tak o czystość tulei i prze-

kładek jak i tarcz piłowych. 

Ilość tarcz w sprzęgu dobierać należy z uwzględnieniem warunków pracy (wielkość 

posuwu, wysokość cięcia, rodzaj materiału, jakość tarcz piłowych) tak , aby obciążenie sil-

nika głównego nie przekroczyło dopuszczalnej wartości na amperomierzu (czerwone pole). 

Potrzebę zmniejszenia nastawionej prędkości posuwu sygnalizuje świecąca żółta 

lampka sygnalizująca HL3 (w maszynach ze skokową regulacją prędkości posuwu). 
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3.8.5. Postępowanie przy rozcinaniu drewnianej deski dociskowej 

 

Przy cięciu sprzęgiem wielopiłowym  materiał dociskany jest  deską dociskową. 

Deska dociskowa wykonana jest zgodnie z rys. 25 163-P z drewna półtwardego np. olchy. 

Przecięcia na tarcze piłowe wykonuje się bezpośrednio na maszynie. 

 

 

Postępowanie przy przecinaniu deski dociskowej: 

 wyłącznik SA9 ustawić w położeniu „serwis” ( oznaczenie - klucz) 

 wał piłowy przestawić do górnego położenia 

 demontuje się urządzenie dociskowe oraz sprzęg piłowy 

 skrzynię dociskową ustawić w dolnym położeniu 

 na wał zakłada się nowo przygotowany sprzęg piłowy 

 zgodnie ze średnicą tarcz piłowych ustawia się wyłącznik krańcowy umieszczony z tyłu 

wewnątrz stojana. Dolna kreska to 10 mm, dolna 5 mm poniżej powierzchni taśmy 

opuszczony sprzęg 

 Nie uruchamiając napędów wału piłowego ani posuwu należy opuścić sprzęg piłowy do 

dołu i skontrolować nastawienie wyłącznika krańcowego 

 Wał piłowy ponownie przestawić w górne położenie i zamontować deskę dociskową 

 Po zamknięciu skrzyni dociskowej i drzwi osłony uruchomić napęd wału piłowego i 

przestawić go w skrajne dolne położenie 

 Po wyłączeniu napędu wału piłowego i jego zatrzymaniu otworzyć drzwi osłony i 

skrzyni dociskowej. Wał piłowy i skrzynię dociskową przestawić do góry tak wysoko 

jak pozwolą na to przecięcia w desce dociskowej 

 Po zamknięciu drzwi kabiny i skrzynie dociskowej uruchomić napęd wału piłowego. 

 Podczas pracy maszyny ( tarcze piłowe się obracają , posuw zatrzymany ) przestawić 

tarcze piłowe: 

a ) do dolnego położenia tj. 3 mm poniżej linii transportera - przy ręcznym przestawia-

niu 

b ) do dolnego położenia ( „0” na odpowiadającym wyświetlaczu oraz wyłącznik krań-

cowy dolnego położenia na wartość wymiaru użytych tarcz piłowych) - przy maszyno-

wym przestawianiu. 



 

PENNY GONDEK Sp. z o.o. Oleśnica                                             26 

Uwaga ! 

Przy zmianie grubości deski dociskowej zwrócić uwagę na regulację wyłącznika 

krańcowego wzajemnego położenia skrzyni i wału piłowego 

 

 

 

 Skrzynia dociskowa zgodnie ze średnicą tarcz piłowych powinna zostać przesta-

wiona do wymiaru podanego w tabeli : 

Średnica 

tarcz piło-

wych (mm) 

250 300 350 400 Rezerwa 

(mm) 

Wymiar 60 80 110 140 5 

 50 70 100 130 15 

 

3.8.6. Wymiana tarcz piłowych 

3.8.6.1. Wymiana tarcz piłowych podczas pracy ze stałą tuleją piłową 

Przy wymianie tarczy piłowej (rozpiłowywanie jedną tarczą) obniżyć skrzynię w 

dolne położenie .Wał piłowy w górne ( podczas ręcznego przestawiania dolna krawędź 

tarcz piłowych musi znajdować się nad górną powierzchnią docisków. W takim położeniu 

należy wyjąć cały sprzęg łącznie z tuleją. 

Uwaga 

Podczas przestawiania wału piłowego w górne położenie należy zwrócić uwagę , 

aby nie doszło do najechania tarczami piłowymi na gardziel odpylającą . (Przy ręcznym 

przestawianiu należy dopilnować  by tarcze piłowe nie najechały na górną ścianę skrzyni 

dociskowej. 

3.8.6.2. Wymiana tarcz piłowych podczas pracy z przestawianymi tulejami piłowymi 

 

Skrzynię dociskową przestawiamy w dolne położenie. Po zatrzymaniu się wału pi-

łowego otwieramy osłonę dźwiękochłonną oraz drzwiczki skrzyni dociskowej. 

Wał piłowy przestawiamy w górne położenie ( jak w pkt. 3.8.7.1.) 
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Odkręcamy śruby mocujące i wyjmujemy tuleję łącznie z przestawianym ramie-

niem.(rys2) 

Uwaga  

Przestawiana tuleja piłowa musi być tak osadzona na wale , aby przestawiane ramię 

(rys.2) było po zewnętrznej stronie ( od drzwiczek dociskowych) a tarcze piłowe wewnątrz 

za ramieniem. W przypadku odwrotnego zamontowania może dojść do poważnej awarii 

maszyny. 

Podczas używania stałej krótkiej tulei piłowej należy koniecznie po wyjęciu prze-

stawianych tulei piłowych (jednej lub dwóch) odkręcić nakrętkę KM mocującą piły , nato-

miast wymieniane tarcze piłowe wyjmować należy pojedynczo 
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Rys 2. 

3.8.6.3. Przykładowe warianty pracy maszyny z wymiennymi tulejami piłowymi 
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3.8.6.4. Ograniczenie szerokości przerzynanego materiału 

Obrabiarka jest przystosowana do następujących rodzajów pracy : 

- ze stałą długą tuleją piłową ( dostarczaną na osobne zamówienie) 

- z przestawianymi tulejami piłowymi ( dostarczanymi jako podstawowe wyposa-

żenie maszyny) 

Tok postępowania : 

 Zdemontować dwie krótkie tuleje przestawną i piłową 

 Odkręcić długie kliny na wale piłowym 

 W ich miejsce montujemy krótkie kliny umożliwiające założenie stałej dłu-

gości tulei 

 Założyć  długą tuleję na wał piłowy 

 Ruchome ramię przestawić w prawe skrajne położenie ( jak najbliżej stoja-

na) 

Przy przezbrajaniu maszyny na tuleje przestawne sposób postępowania jest od-

wrotny. 

Podczas pracy z tuleją przestawną z kilkoma tarczami piłowymi należy je mocować 

korzystając z nakrętki jak w przypadku długiej tulei stałej , a przy użyciu tulei przestawnej 

z jedną tarczą piłową mocujemy je za pomocą specjalnych śrub mocujących.(rys. 25809-P) 

Uwaga 

Podczas montażu tarcz piłowych na tulei piłowej należy używać specjalnego krążka 

dystansowego pomiędzy tarczą a nakrętką tulei . W żadnym wypadku nie wolno stosować 

do tego przekładki międzypiłowej. 

 

3.8.7. Ograniczenie szerokości rozcinanego materiału  

 

Szerokość obrabianego materiału jest ograniczona wymiarami stołu roboczego 

między stojanem maszyny a boczną osłoną. Przy próbie obróbki szerszego materiału może 

dojść do poważnej awarii obrabiarki. 

 

3.8.8. Montaż i demontaż wymiennego walca dociskowego 
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Wymienny walec dociskowy umożliwia obróbkę krótkich elementów o max. wyso-

kości 60 mm , rezerwa na nierówności materiału 5 mm ( dla 50 mm - rezerwa 15 mm). 

Chcąc przerabiać materiał o większej wysokości należy wymontować walec z maszyny , 

postępując w następujący sposób : 

 Skrzynię dociskową przestawić na wysokość 60 (50) mm  

 Otworzyć drzwiczki  przedniej osłony  

 Odkręcamy nakrętkę lewego uchwytu walca oraz śruby M8 uchwytów sprę-

żyny 

 Wyciągnąć walec dociskowy łącznie ze sprężynami 

W tym stanie maszyna jest przygotowana do obróbki elementów o wysokości więk-

szej niż 60 mm .Przy montażu walca tok postępowania jest odwrotny. 

Uwaga  

Przed włączeniem maszyny sprawdzić należy dokręcenie wszystkich nakrętek. 

 

 

3.8.9. Ograniczenie maksymalnej wysokości rozcinanego materiału 

3.8.9.1. Praca z dodatkowym walcem dociskowym 

 

Max. wysokość podniesienia skrzyni dociskowej jest ograniczona wyłącznikiem 

krańcowym SQ33 zamontowanym na wałku zapadek przeciwodrzutowych i sterowanym 

ramieniem wymiennego walca. Wyłącznik krańcowy ustawiony jest na wysokości 60 mm , 

tzn. , że max. wysokość wkładanego materiału nie może przekroczyć tej wartości. 

 

3.8.9.2. Praca bez walca dodatkowego 

 

Najwyższe położenie skrzyni dociskowej jest ograniczone wyłącznikiem krańco-

wym SQ34 umieszczonym wewnątrz stojanu sterowanym , sterowanym nakrętką skrzyni 

dociskowej.  

W przypadku zaistnienia potrzeby wyjęcia  zaklinowanego materiału należy postę-

pować w następujący sposób :  

  Wyłączyć posuw i wał piłowy 
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  Przełącznik SA9 ustawić w położenie „serwis”(oznaczenie - klucz). 

  Skrzynię dociskową przestawić w  max. górne położenie . 

  Wał piłowy przestawić w górę co spowoduje „wyjechanie” tarcz piłowych z 

obrabianego materiału umożliwiając wyjęcie go z maszyny. 

Uwaga 

Przy wznowieniu pracy przełącznikiem SA9 przestawić w położenie „ruch” (ozna-

czony podwójnie zakreślonym kluczem). 

 Pamiętać należy , że max wysokość obrabianego materiału wynosi 140 mm z re-

zerwą 5 mm na nierówność materiału. Przy przestawieniu przełącznika SA9 w po-

łożenie „serwis” , można jedynie przestawiać skrzynię dociskową i wał piłowy , po-

suwu włączyć nie można. 

 

 

3.9. Regulacja wału piłowego 

oraz wyłączników krańcowych przy użyciu tarcz piłowych ∅ 400 , 350 , 300 , 250 mm. 

 

3.9.1. Ustawianie wyłącznika krańcowego wału piłowego w zależności od średnicy tarcz 

piłowych. 

a) Ustawienie wyłączników krańcowych 

 Dolną krawędź tarczy piłowej ∅ 400 mm ustawić wałem piłowym 3 mm 

poniżej płaszczyzny transportera podawczego. 

 Na wskaźniku położenia ustawić wartość 400 (∅ 400mm) 

 Przesuwny wodzik na skali z tyłu stojana przestawić na wartość 400 

 Wał piłowy przestawić do góry do momentu ukazania się na wskaźniku war-

tości 438. 

 Ustawić wyłącznik krańcowy SQ42 górnego położenia wału piłowego. 

W przypadku zmiany średnicy tarczy piłowej postępowanie jest analogiczne (rys.3) 
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Rys 3. 

Każdej średnicy tarczy piłowej odpowiada inne koło pasowe na wale piłowym. W 

standartowym wyposażeniu znajduje się koło pasowe na tarcze piłowe ∅ 400 mm. Chcąc 

pracować tarczami o średnicy 250 , 300 mm należy osobno zamówić koła pasowe odpo-

wiednie dla tych tarcz. 
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Uwaga  

Koła pasowe mają na stronie matowej wybite odpowiednie numery. Podczas zakła-

dania ich na wał piłowy należy posługiwać się poniższą tabelką. 

 

Średnica tarczy piłowej (mm) 400 (350*) 300 250 

Oznaczenie na kole pasowym wału pił. 123 105 105 

Oznaczenie na kole pasowym silnika elektrycznego. 156 156 195 

 

(350*) przy użyciu tarcz piłowych o średnicy 350 mm wydajność maszyny jest 

mniejsza od optymalnej. 

Uwaga 

W żadnym wypadku nie wolno używać innych kół pasowych niż to wynika z po-

wyższej tabelki. 

Przy zmianie średnicy tarcz piłowych postępować należy w następujący sposób : 

 Założyć sprzęg piłowy na wał. 

 Zdemontować tylną osłonę 

 Zdjąć paski klinowe z kół pasowych. 

 Ściągnąć koła pasowe z wału i silnika a w ich miejsce zakładamy nowe 

zgodnie z tabelką .   

 Założyć paski klinowe 

 Przestawić wał piłowy w górne położenie. 

 Ustawić przesuwną blachę przed otworem wyciągowym , tak aby jej odle-

głość od tarczy piłowej wynosiła 10 mm. 

 Wyłącznik krańcowy SQ42 umieszczony w tylnej części stojana ustawić tak 

aby przy dolnym krańcowym położeniu wału krawędź pił znajdowała się 3 mm poniżej 

płaszczyzny transportera podawczego. 

Uwaga 

Przy wymianie kół pasowych należy używać specjalnego przyrządu , który znajduje 

się na wyposażeniu maszyny . Nie wolno uderzać w koła młotkiem , gdyż grozi to ich trwa-

łym uszkodzeniem. Po założeniu kół zabezpieczamy je od czoła nakrętką zabezpieczającą. 

b) Ustawienie czujnika położenia wału piłowego przy użyciu tarcz piłowych o 

średnicy 
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Wał piłowy w dolnym krańcowym położeniu (wyłącznik krańcowy SQ42 ustawio-

ny na ∅400 mm) 

Na elektronicznym wskaźniku położenia „ELGO 54” ustawić wartość „400”. Po-

dobnie postępować należy przy użyciu tarcz piłowych o innej średnicy. Montaż i demontaż 

opisano w pkt. 3.9.3.b) 

  

3.9.2. Regulacja wału piłowego przy ręcznym przestawianiu 

Wał piłowy  należy ustawić tak aby dolna krawędź tarcz piłowych znajdowała się 3 

mm poniżej płaszczyzny transportera podawczego. W tym położeniu ustawić przestawiany 

suwak , oraz zakontrować go dwiema nakrętkami. (rys.4). 
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Rys.4 

 

 

3.9.3. Ustawienie czujnika położenia i wyłącznika krańcowego skrzyni dociskowej 

a) ustawienie czujnika położenia skrzyni dociskowej 

Kostkę o wymiarach 100 x 100 mm należy położyć na transporterze podawczym a 

skrzynię dociskową opuścić do momentu zetknięcia się wałka dociskowego z kostką. 

Uwaga  

Dolna krawędź wałka dociskowego musi znajdować się 30 mm poniżej krawędzi 

skrzyni dociskowej. (rys 5) 
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Rys 5. 

 

b) Ustawianie i montaż czujnika położenia skrzyni dociskowej . (rys 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.6 

 Po odkręceniu śruby S1 zdjąć osłonę „K” 

 Wykręcić śrubę S2 oraz S3 i wyjąć czujnik obrotowy „RS” 

Podczas montażu tok postępowania jest odwrotny. 

Na wskaźniku „ELGO 54” ustawić wartość „106” (patrz instr. obsługi ELGO 54) 

 

c) Ustawienie skali wysokości cięcia 
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W przypadku wariantu maszyny ze skalą wysokości cięcia , skrzynię dociskową 

ustawić jak w pkt. a  , a skalę umocować w takim położeniu , żeby wartość „106” na skali 

pokrywała się z wartością „106” na wskaźniku. 

 

d) Ustawienie wyłączników krańcowych  

- Skrzynię dociskową opuścić do momentu ukazania się na wskaźniku cyfry „10” i 

w tym położeniu ustawić wyłącznik krańcowy SQ 32 .  

- Wał piłowy przestawić w górne położenie.  

- Skrzynię dociskową ustawić w położeniu odpowiadającym wartości „150” na 

wskaźniku a następnie ustawić wyłącznik krańcowy SQ31. 

Regulacja górnego położenia skrzyni dociskowej przy użyciu wymienialnego walca 

do ciecia krótkich elementów: 

- Wyłącznik krańcowy SQ 33 umieszczony po lewej stronie skrzyni dociskowej 

musi być tak ustawiony , aby ograniczał wysokość cięcia do 60 mm. 

 

3.9.4. Wzajemne położenie wału piłowego i skrzyni dociskowej. 

Wyłącznik krańcowy SQ 34 między nakrętką skrzyni dociskowej a wrzeciennikiem 

musi być tak ustawiony , aby maksymalna wysokość cięcia (z uwzględnieniem tolerancji 

na nierówności i deformację materiału ) nie przekroczyła min. odległości pomiędzy wrze-

ciennikiem a powierzchnią transportera podawczego. 

Wał piłowy ustawić w położeniu odpowiadającym tarczom piłowym ∅ 400 mm. 

a) Max. wysokosć cięcia 130 mm - rezerwa na nierówności materiału 15 mm. 

Skrzynię dociskową ustawić na wysokość cięcia 130 mm i w tym położeniu usta-

wić  wyłącznik krańcowy SQ34. 

b) Max. wysokość cięcia 140 mm - rezerwa na nierówności materiału 5 mm. 

Skrzynię dociskową ustawić na wysokość cięcia 140 mm i w tym położeniu usta-

wić  wyłącznik krańcowy SQ34. 

W obydwu przypadkach należy skontrolować ustawienie z tabelką podaną w 

pkt.3.8.5.  

3.9.5. Zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu j skrzyni dociskowej. 

Wyłącznik krańcowy SQ 10 zamontowany po lewej stronie skrzyni dociskowej 

musi być tak ustawiony , aby zadziałał przy przemieszczeniu walców dociskowych o 21 

mm . (6 mm ugięcie sprężyn + 15 mm na nierówności materiału dla max. wysokości cięcia 
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130 mm ) lub 11 mm . (6 mm ugięcie sprężyn + 5 mm na nierówności materiału dla max. 

wysokości cięcia 140 mm ) . 

Na życzenie klienta maszyna może być przystosowana do obróbki materiału o nie-

równościach do 18 mm .  

 

3.9.6. Regulacja wyłączników krańcowych przestawianych tulei piłowych. 

Obrabiarka może pracować w następujących wariantach : 

a) z jedną przestawianą i jedną stałą tuleją 

b) z dwoma przestawianymi i jedną stałą tuleją 

c) z dwoma przestawianymi tulejami  

Aby uzyskać dostęp do wyłączników krańcowych należy zdjąć tylną osłonę stojana. 

3.9.6.1 Cięcie z jedną przestawianą i jedną stałą tuleją piłową . 

Tuleję ruchomą przestawić w ten sposób , aby jej odległość od tulei stałej wynosiła 

2 mm i w tym położeniu ustawić wyłącznik krańcowy SQ 52. 

 

3.9.6.1. Cięcie z dwoma  przestawianymi  tulejami piłowymi i jedną stałą . 

Wewnętrzną przestawianą tuleję piłową ustawić w odległości 2 mm od stałej tulei i 

w tym położeniu ustawić wyłącznik krańcowy SQ 51. 

Zewnętrzną przestawianą tuleję piłową ustawić w odległości 2 mm od lewego 

skrajnego położenia i w tym położeniu ustawić wyłącznik krańcowy SQ 52. 

Zewnętrzną przestawianą tuleję piłową ustawić w odległości 2 mm od przestawia-

nej tulei wewnętrznej i w tym położeniu ustawić wyłącznik krańcowy SQ 56. 

 

3.9.6.2. Cięcie z dwoma  przestawianymi  tulejami piłowymi. 

Wewnętrzną tuleję ustawić w odległości 2 mm od prawego skrajnego położenia i 

ustawić wyłącznik krańcowy SQ 51.( prawe skrajne położenie - 25 mm od krawędzi prawej 

strony transportera ). 

Zewnętrzną przestawianą tuleję piłową ustawić w odległości 2 mm od lewego 

skrajnego położenia i w tym położeniu ustawić wyłącznik krańcowy SQ 52. 

Zewnętrzną przestawianą tuleję piłową ustawić w odległości 2 mm od przestawia-

nej tulei wewnętrznej i w tym położeniu ustawić wyłącznik krańcowy SQ 56. 
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3.9.6.3. Regulacja wyłączników krańcowych zabezpieczających maszynę przed przerzyna-

niem materiału o zbyt dużych rozmiarach. 

Wyłącznik krańcowy SQ 15 zainstalowany jest w skrzyni dociskowej w pobliżu 

mocowania przedniego docisku , wyłącznik krańcowy SQ 16 w pobliżu tylnego docisku i 

jest załączany specjalną dźwignią umocowaną do urządzenia dociskowego. W przypadku 

zadziałania jednego z wyłączników automatycznie wyłączany jest układ posuwowy prze-

stawiania tulei piłowych . Wyłączniki muszą być tak ustawione , aby ugięcie docisków o 2 

mm od ich położenia spoczynkowego spowodowały ich zadziałanie. 

Uwaga 

Zabrania się przestawiania tulei piłowych podczas wprowadzania do maszyny ma-

teriału. 

 

3.9.8. Ustawienie czujnika położenia przestawianych tulei piłowych. 
ZEWNĘTRZNA PRZESTAWIANA   WEWNĘTRZNA PRZESTAWIANA               STAŁA TULEJA  

 TULEJA PIŁOWA   TULEJA PIŁOWA  PIŁOWA 

 

 

 

Rys.7 
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Objaśnienie rysunku : 

- Najechać dwoma przestawianymi tulejami w kierunku stałej tulei , aż do momen-

tu wyłączenia wyłącznika krańcowego (pkt.3.9.6.) 

- Zmierzyć odległości A,B,C,D. 

- Na wskaźniku położenia wewnętrznej tulei przestawnej ustawić wartość wg. wzo-

ru E=A+B+1 

-  Na wskaźniku położenia zewnętrznej tulei przestawnej ustawić wartość wg. wzo-

ru F=C+D+1 

Tym sposobem ustawia się najmniejsze odległości między skrajnymi tarczami pi-

łowymi ( odcinki E i F ). 

Podobnie należy postępować przy innych kombinacjach tulei piłowych. 

 

3.9.9. Regulacja zapadek przeciw odrzutowych. 

Pojedyncze elementy nie mogą w żadnym wypadku zaczepiać o transporter podaw-

czy w czasie normalnej pracy maszyny. Ich prawidłowa odległość od płaszczyzny transpor-

tera powinna wynosić 1 mm. Podczas każdej regulacji zapadek należy zwrócić uwagę , aby 

boczne wychylenie poszczególnych elementów nie przekraczało 2 mm. 
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W czasie całego okresu eksploatacji maszyny należy systematycznie kontrolować 

stan techniczny zapadek a w przypadku stwierdzenia , że odległość pomiędzy poszczegól-

nymi elementami jest większa niż 4 mm należy wymienić cały ich rząd. 

 

3.9.10. Regulacja obrabiarki przy przerzynaniu wąskich listew , dla wysokości cięcia do 50 

mm , tarczami piłowymi  ∅250mm . 

 

3.9.10.1. Przy mechanicznym przestawianiu tarcz piłowych  

Na wał piłowy znajdujący się w górnym położeniu zamontować tuleję z tarczami o 

∅250 mm (skrzynia dociskowa musi znajdować się w dolnym położeniu). 

Wyłącznik krańcowy SQ 42 ustawić na średnicę tarcz ∅ 250 mm. Wał piłowy 

przestawić w dolne położenie do momentu aż dolne krawędzie tarcz znajdą się 3 mm poni-

żej powierzchni transportera podawczego . Na wskaźniku położenia ustawić wartość 

„250”. 

 

3.9.10.2. Przy ręcznym przestawianiu tarcz piłowych. 

 Wał piłowy przestawić w dolne położenie aż dolne krawędzie tarcz znajdą 

się 3 mm poniżej powierzchni transportera. 

Przesuwny wskaźnik umieszczony w tylnej części stojana ustawiamy na wartość 

„250” i kontrujemy go dwoma śrubami . (rys.4).  

 

3.10. Zalecane tarcze piłowe 

 

Max średnica to ∅400 min ∅250 mm. 

Możliwość stosowania tarcz z węglikiem spiekanym lub stellitowanych. 

Przykładowo: 

AKE ∅400 x 4,2 x 80 H8 

z = 20 + 2 + 2 γ = 20° z węglikiem spiekanym 

2 ostrza czyszczące 14/90 

LAMITEC-STROB ∅400 x 4,0 x 80 H8  
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z = 28 + 2 + 2 γ = 20° z węglikiem spiekanym 

2 ostrza czyszczące 14/90 

Możliwość stosowania tarcz z węglikiem spiekanym lub stellitowanych od ∅250 ÷ ∅350 

mm. 

Przykładowo: 

AKE ∅350 x 4,0 x 80 H8 

z = 30 + 2 γ = 20° z węglikiem spiekanym 

2 ostrza czyszczące 14/90 

LAMITEC-STROB ∅350 x 3,2 x 80 H8  

z = 24 + 2 γ = 20° z węglikiem spiekanym 

2 ostrza czyszczące 

Otwór mocujący ∅ 80 mm + 2 wpusty 13 x 5 mm na klin 12 mm. 
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3.11. Zastosowane części 

3.11.1. Zastosowane łożyska toczne 

 

 

pozycja 

 

miejsce pracy 

 

typ 

 

rodzaj 

 

wymiar 

 

ilość 

402-018 wał piłowy 6212 P6 kulkowe 60x110x2

8 

1 

402-019 wał piłowy 61913 2RZ kulkowe 65x90x13 1 

404-005 

(6) 

mech. (ręczne) przesta-

wianie wału 

51107 kulk. osi. 35x52x12 2 

421-005 walec dociskowy nr 1 6307Z kulk. osi. 35x80x21 2 

422-005 walec dociskowy nr 2 6307Z kulk. osi. 35x80x21 2 

423-005 walec dociskowy nr 3 6307Z kulk. osi. 35x80x21 2 

424-005 walec dociskowy nr 4 6204Z kulk. osi. 20x47x14 2 

425-005 walec dociskowy nr 5 6204Z kulk. osi. 20x47x14 2 

432-003 mechanicz. przest. wału 51107 kulk. osi. 35x52x12 2 

444-012 wałek bierny przedni 6208 kulkowe 40x80x18 2 

445-012 wałek bierny tylny 6208 kulkowe 40x80x18 2 

449-005 wałek stołowy 6307 Z kulkowe 35x80x21 2 

454-016 tuleja przestawna 61815 2RZ kulkowe 75x95x10 2 

455-016 tuleja 61815 2RZ kulkowe 75x95x10 2 

462-034 przestawianie 1 6204 Z kulkowe 20x47x14 1 

462-038 przestawianie 1 6203 - 2Z kulkowe 17x40x12 1 

463-034 przestawianie 2 6203 - 2Z kulkowe 20x47x14 1 

463-038 przestawianie 2 6203- 2Z kulkowe 17x40x12 1 

483-046 cięgno Bovdena 2P 6204 Z kulkowe 20x47x14 4 
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3.11.2. Zastosowane tuleje ślizgowe samosmarujące 

 

 

pozycja 

 

miejsce pracy 

 

rodzaj 

 

  wymiar 

 

ilość 

404-006 

(405-004) 

przestawienbie mechaniczne 

lub ręczne wału piłowego 

porowate 35x45x35 2 

428-005  A50/60x4

0 SB-M 

50x60x40 8 

483-045 cięgno Bovdena porowate 10x14x10 6 

 

3.11.3. Zastosowane tuleje toczne 

 

 

pozycja  

 

 

miejsce pracy 

 

rodzaj 

 

wymiar 

 

ilość 

462-040 przestawianie 1 LBBS 30-SKF 30x40x50 2 

463-040 przestawianie 2 LBBS 30 - SKF 30x40x50 2 

488-037 uchwyt lasera przest. LBBS 20 - 2LS - SKF 20x28x30 1 

489-035 uchwyt lasera przest. LBBS 20 - 2LS - SKF 20x28x30 1 

 

3.11.4. Zastosowane łańcuchy 

 

 

pozycja 

 

 

miejsce pracy 

 

rodzaj 

                                    

wymiar + liczba ogniw 

 

ilość 

443-004 łańcuch napędowy  wałkowy P= 1", DIN 8187, 16 B1  

443-005 specjalnie wykonany 1 rzędowy specjaln. wykonany - 155 

ogniw + 1 złącze 

1 

468-014 uchwyt przestawiania nr 1   łańcuch                                      06B (85 ogniw), DIN 8187 1 

468-015 uchwyt przestawiania nr 1 ogniwa łą-

czące 

06B, DIN 8187 1 

469-014 uchwyt przestawiania nr 2   łańcuch                                      06B (77 ogniw), DIN 8187 1 
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469-015 uchwyt przestawiania nr 2   łańcuch                                      06B (93 ogniw), DIN 8187 1 

469-016 uchwyt przestawiania nr 2 ogniwa po-

łączone                                     

06B, DIN 8187 2 

470-016 uchwyt przestawiania nr 3   łańcuch                                      06B (85 ogniw), DIN 8187 1 

470-017 uchwyt przestawiania nr 3 ogniwa po-

łączone                                     

06B, DIN 8187 1 
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3.11.5. Zastosowane paski klinowe 

 

pozycja miejsce pracy rodzaj długość ilość 

532-002 napęd 22 kW XPB 1750 3 

533-002 napęd 30 kW XPB 1750 4 

534-002 napęd 37 kW XPB 1750 5 

535-002 napęd 45 kW XPB 1750 6 

536-002 napęd 55 kW XPB 1750 8 

537-002 napęd 75 kW XPB 1750 10 

 

3.11.6.  Stosowane urządzenia regulacji prędkości posuwu  

 

pozycja miejsce pracy typ ilość 

625-052 napęd posuwu I wariator "MOTOVARIO NKF 010" z 

ręcznym ustawieniem prędkości wskaź-

nikiem obrotów poziomów regulacji - 6 

1 

627-022 napęd posuwu II przetwornik częstotliwości 8212E firmy 

LENZE, moc 1,5 kW 

1 

 

3.11.7. Stosowane przekładnie 

pozycja miejsce pracy typ ilość 

404-014 przestawianie przekładnia Motovario (Włochy) typ NRV 

40, i = 30, n2 = 47 min -1, mocowanie na 

tarczę kołnierzową 71 B5 (P=160, D=14) 

położenie przekładni B6 

1 

432-017 przestawianie przekładnia Motovario (Włochy) typ NRV 

40, i = 30, n2 = 47 min -1, mocowanie na 

tarczę kołnierzową 71 B5 (P=160, D=14) 

położenie przekładni B6 

1 
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446-005 napęd łańcuchowy przekładnia Motovario (Włochy) typ NRV 

90, i = 60, PAM 90 B5  

1 

460-032 napęd przestawia-

nia 

przekładnia Motovario (Włochy) typ NRV 

30, i = 1:5,  mocowanie na tarczę kołnie-

rzową 63 B14 (N=60, M=75, D=11) poło-

żenie przekładni B3 

1 (2) 

 

3.11.8. Stosowane silniki elektryczne 

 

 

pozycja 

 

 

 miejsce pracy 

 

typ 

 

ilość 

610-002 napęd 22 kW F 180M02 1 

612-002 napęd 30 kW F 180M02 1 

614-002 napęd 37 kW F 180M02 1 

616-002 napęd 45 kW F 180M02 1 

618-002 napęd 55 kW F 180M02 1 

620-002 napęd 75 kW F 180M02 1 

 

3.12. Zestawienie części zużywających się 

 

miejsce zainstalowania części ilość  pozycja 

łoże prowadnica  1 440-005 

 prowadnica 1 440-006 

 prowadnica 1 440-007 

 prowadnica 1 440-008 

  2 440-010 

przestawienie wału piłowego 

(ręczne) 

 1 404-010 

przestawienie skrzyni docisko-

wej 

prowadnica 1 432-009 
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wał piłowy sprężyna regulująca 2 403-003 

 obudowa piły 1 403-005 

 sprężyna obudowy 2 403-006 

 nakrętka  M75x2 2 403-009 

 nakrętka KM11 1 403-011 

 nakrętka 1 455010 

 nakrętka KM15 1 457012 

 sprężyna 2 461-002 

 sprężyna 2 461-003 

 kołnierz 1(2) 454-001 

 obudowa 1(2) 455-007 

 kołnierz 1(2) 456-003 

    

Szczęki przednie  1 426-001 

Szczęki tylne  1 426-003 

Śruba kotwicząca obudowy piły  4 560-004 

napęd 22 kW pasek klinowy 1 komplet 532-002 

napęd 30 kW pasek klinowy 1 komplet 533-002 

napęd 37 kW pasek klinowy 1 komplet 534-002 

napęd 45 kW pasek klinowy 1 komplet 535-002 

napęd 55 kW pasek klinowy 1 komplet 536-002 

napęd 75 kW pasek klinowy 1 komplet 537-002 

 

Uwaga: Przy wymianie paska klinowego konieczne jest wymienienie całego kom-

pletu. 

 

3.13. Wskazówki do zamawiania części zamiennych. 

 

Przy zamawianiu części zamiennych tak przy reklamacji jak i po niej należy podać: 

a) Pełne oznaczenie typu (PWR 301 oraz dokładniejszą specyfikację wg akapitu 2.3.1.) 

b) Nr fabryczny. 

c) Rok produkcji i datę odbioru maszyny. 
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d) Precyzyjne i rzeczowe określanie części wraz ze szkicem. 

e) Pozycja i nr rysunku dla części zużywających się 

(w przypadku, braku części w zestawieniu 3.11., należy skontaktować się ze Sprzedają-

cym). 

3.14. Wyposażenie normalne 

Część Ilość Uwagi 

klucz płaski 8x10 1 - 

klucz hakowy 1 - 

klucz hakowy 1 - 

klucz imbusowy 5 1 - 

klucz imbusowy 6 1 - 

instrukcja obsługi 1 - 

śruby poziomujące M 

16x70 

8 dla wszystkich typów 

śruby kotwiczące 

M16x260 

8  

- 

nakrętka M16 16 - 

podkładki 17 16 - 

nakrętka na wał piłowy 

KM11 

1 - 

nakrętka KM15 1 403-011 

obudowa piły ze sprę-

żynami 

1 403-012 
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3.15. Wyposażenie dodatkowe (na zamówienie) 

Istnieje możliwość indywidualnego zamawiania wyposażenia dodatkowego . Przy 

zamawianiu przekładek międzypiłowych należy podać jedynie rozmiar "b" oraz ilość. 

 

Zamówienie przykładowe: 

Przekładki międzypiłowe do urządzenia PWR 301:D= 104 kompl. 540 albo D=155, 

542 kompl. 542, szt........rozmiar "b" = 10, 20, 30, 40, 50,  czy też inny wymagany parametr 

"b". 

Lampa „Z-Laser” do wyświetlania linii cięcia na wyrzynku. 

3.16. Osadzenie tarcz piłowych na tulei piłowej  

 

 

 

Rys 9. 
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3.17. Najczęstsze problemy i ich przyczyny 

3.17.1. Deformacja listew lub ich przypalanie 

- zbyt duże dosunięcie do rzazu 

- zbyt słabe odpylanie 

- użyte tarcze piłowe są zbyt cienkie  

3.17.2. Nierówność rzazu , zbytnie nagrzewanie się tarcz piłowych. 

- wadliwe ustawienie walców dociskowych 

- nadmiernie stępione piły 

3.17.3. Zaklinowanie się materiału w maszynie 

- błędnie ustawiona wysokość cięcia 

- zbyt duży rozrzut wymiarowy materiału 

- zbyt duża ilość tarcz piłowych (przeciążenie silnika) 

- mały nacisk walców dociskowych 

- uszkodzenia paska klinowego 

Uwaga  

W celu usunięcia zaklinowanego materiału należy : 

- ustawić przełącznik SA9 w położenie „serwis” 

- skrzynię dociskową przestawić w max. górne położenie 

- podnieść zapadki przeciw odrzutowe (rys 10) 

- pomiędzy zapadki a materiał włożyć blachę stalową 

Wszystkie czynności należy prowadzić tylko wtedy gdy maszyna pozostaje w spo-

czynku. 
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Rys. 10 

3.17.4. Wyraźne pogorszenie jakości powierzchni 

- nadmierne stępienie pił 

- wyłamanie zębów lub inne uszkodzenie pił 

 

3.17.5. Przeciążenie silnika elektrycznego 

- nadmierne stępienie pił 

- zanieczyszczenie maszyny 

- zbyt duży posuw 

- nadmierna ilość pił w sprzęgu 

 

3.17.6. Wypadanie materiału lub niewłaściwy rzaz 

- uszkodzenie mechanizmu zapadek przeciwodrzutowych 

- niewłaściwa deska dociskowa 

- zbyt słabe odpylanie 

- niewłaściwe ustawienie tarcz piłowych 

- niewłaściwe wkładanie materiału do maszyny  
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3.17.7.Ważne zalecenia BHP 

Górne zapadki przeciwodrzutowe mogą być podniesione jedynie po całkowitym za-

trzymaniu pił. W czasie pracy maszyny osłona skrzyni dociskowej musi być zamknięta, 

wszystkie zapadki zupełnie sprawne oczyszczone z trocin, żywicy i innych zanieczyszczeń. 

Wymiana tarcz piłowych, deski i inne manipulacje w strefie cięcia mogą być prowadzone 

przy wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadkowym włączeniem wyłączniku głów-

nym. Drzwiczki skrzyni dociskowej można otworzyć dopiero po całkowitym zatrzymaniu 

wału piłowego. 

Wymianę tarcz piłowych i elementów dociskowych należy wykonać szczególnie 

ostrożnie, aby nie poranić sobie rąk. Uszkodzone nakrętki należy wymienić. Do dokręcania 

należy stosować przyrząd i nieuszkodzony klucz hakowy. Do pracy należy używać jedynie 

ostrych i nieuszkodzonych tarcz piłowych. 

Zmianę prędkości taśmy transportera na wariatorze wykonywać jedynie w ruchu. 

Absolutnie zabronione jest cięcie desek ułożonych na sobie !!! 

Wyrzynek lub deska musi mieć przygotowane dwie powierzchnie jako równoległe. 

Zapewnia to właściwą pracę urządzenia dociskowego oraz właściwą funkcję górnych i dol-

nych zapadek przeciwodrzutowych !!! 

Zabronione jest użytkowanie i prace na maszynie z otwartymi lub zdemonto-

wanymi osłonami !!! 

Również przy pracy, bez przerobu, wału piłowego z tarczami piłowymi, obsługa 

nie może stać w linii cięcia. 

W czasie pracy na maszynie należy używać właściwej bez luźnych części odzieży 

roboczej. 

 

3.17.8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy pracy 

 

Maszyna swoją konstrukcją oraz wykonaniem spełnia warunki bezpiecznej i higie-

nicznej niezawodnej pracy. Wszystkie części, które mogłyby zagrażać zdrowiu w czasie 

pracy są osłonięte osłonami. 

Osoby przed 18 rokiem życia mogą pracować przy maszynie w zakresie ustalonym 

dla uczniów, jedynie pod nadzorem majstra lub uprawnionego pracownika, jeżeli są oni 

doskonale zapoznani z obsługa maszyny. Maszyna zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
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norm jest bezpieczna i umożliwia przy właściwej obsłudze zachowanie pełnego bezpie-

czeństwa. 

Każdy zakład powinien postarać się o dokładne przeszkolenie pracowników obsłu-

gi, szczególnie pod względem bhp. Instruktaż powinien być powtarzany co pół roku, a fakt 

ten potwierdzony w pisemnej notatce. 

 



 

PENNY GONDEK Sp. z o.o. Oleśnica                                             55 

 

4. Część elektryczna 

4.1. Informacje wstępne 

 

Instalacja elektryczna maszyny odpowiada obowiązującym przepisom dotyczącym 

urządzeń elektrycznych maszyn przeznaczonych do pracy w środowisku zagrożonym poża-

rem od pyłów łatwopalnych. Rozmieszczenie wyposażenia elektrycznego podano w in-

strukcji. Rozdzielnia umocowana jest do maszyny. Listwa łączeniowa znajduje się w dol-

nej części rozdzielnicy, wyłącznik główny umieszczony jest na prawym boku rozdzielnicy 

od strony obsługi. Panel sterujący umieszczono na ruchomym ramieniu. 

 

4.2. Podłączenie maszyny do sieci elektrycznej 

 

Normalne wykonanie maszyny posiada instalację na 22/380V, 50 Hz. Przed podłą-

czeniem należy upewnić się o zgodności parametrów sieci zakładowej z danymi podanymi 

na tabliczce znamionowej umieszczonej na drzwiach rozdzielnicy. 

Wymagane jest, aby napięcie znamionowe sieci mieściło się w granicach ±10% Uzn 

a częstotliwość ±2%fzn 

Wyjątkiem są silniki elektryczne, które moc znamionową uzyskują jedynie przy Uzn 

w przedziale ±5%. 

Przy trwałym obniżeniu lub podwyższeniu Uzn poza dopuszczalne granice, należy 

przewód pierwotnej strony transformatora zasilającego obwody pomocnicze przełączyć na 

właściwy odczep. 

Przewód zasilający należy dobrać wg przepisów z uwzględnieniem mocy zainsta-

lowanej podanej na tabliczce znamionowej maszyny. 

 

 

 

Zalecane są przewody: 
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Wariant maszyny , moc silnika Rodzaj bezpiecznika Zalecany przewód 

22 kW 100A CYKY 4B x 25   

30 kW 125A CYKY 4B x 25   

37 kW 125A CYKY 4B x 35   

45 kW 160A CYKY 4B x 35   

55 kW 160A CYKY 4B x 50   

75 kW 200A CYKY 4B x 25   

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prowadzenie obwodów ochronnych, ponie-

waż od nich zależy bezpieczeństwo eksploatacji i obsługi maszyny. 

Kabel zasilający podłącza się do listwy zaciskowej . Umieszczona ona jest w pra-

wym górnym rogu rozdzielnicy. Można go doprowadzić bądź z dołu lub z góry. W tym 

przypadku można wejść prosto na zacisku wyłącznika głównego. Po podłączeniu należy 

upewnić się, że kolejność faz zgodna jest z instalacją elektryczną maszyny 

 

4.3. Funkcje urządzenia elektrycznego 

 

Przy opisie funkcji poszczególnych elementów instalacji elektrycznej posługujemy 

się schematem ideowym oraz rysunkami poglądowymi z przyciskami sterującymi oraz wy-

łącznikami krańcowymi. 

Włączenie bezpieczników QU1 powoduje podanie napięcia sieci do rozdzielnicy. 

Na panelu sterującym znajdują się przyciski i przełączniki sterowania pilarką. 

Obwody sterujące zasilane są z transformatora TC1 zasilanego od strony pierwotnej 

napięciem międzyfazowym. Na stronie wtórnej podłączone są obwody sterujące, wskaźnik 

położenia skrzynie dociskowej oraz laser. 

W obwód sterujący włączone są styki pomocnicze styczników załączające indywi-

dualne napędy, przyciski sterownicze oraz moduł awaryjnego wyłączenia maszyny. W ob-

wód włączony jest wyłącznik krańcowy SQ1, współpracujący z zamkiem pokrywy kabiny 

dźwiękochłonnej. Wyłączenie maszyny przy przeciążeniu silnika napędu wału piłowego 

następuje zgodnie z charakterystyką przekaźnika przeciążeniowego wg ČSN 353416. Przy-
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ciski wyłączenia awaryjnego SB1 i SB2 są kolory czerwonego w kształcie grzybka z blo-

kadą. 

Po naciśnięciu pozostają w pozycji wyłączonej, powrót do stanu włączonego moż-

liwy jest po obróceniu grzybka zgodnie ze strzałką. Przycisk SB1 znajduje się na panelu 

sterującym, przycisk SB2 na wyjściu. Wyłącznik krańcowy SQ5 wraz z zamkiem elektro-

magnetycznym YV1 ma za zadanie uniemożliwić dostęp do tarcz piłowych do czasu ich 

zatrzymania. Wyłącznik SQ1 blokuje uruchomienie maszyny do czasu gdy osłona ma nie 

zamkniętą pokrywę. Ponowne otwarcie pokrywy możliwe jest jedynie wówczas gdy zamek 

YV5 jest pod napięciem. Wymaga to włączenia wyłącznika głównego QU1. Po urucho-

mieniu wału piłowego zamek ma wyłączone napięcie i otwarcie pokrywy jest niemożliwe. 

Po wyłączeniu maszyny przekaźnik czasowy KT1 odmierza czas niezbędny na zatrzymanie 

wału piłowego. Po tym czasie można otworzyć pokrywę osłony. 

Pod żadnym pozorem nie wolno zmieniać nastawy przekaźnika KT1, który 

jest zaplombowany. Skrócenie nastawionego czasu może umożliwić otwarcie pokrywy 

przed zatrzymaniem tarcz piłowych, co naruszałoby podstawowy warunek przepisów 

bhp. 

 

4.3.1. Napęd wału piłowego 

 

Silnik MA1 - uruchamiany jest przyciskiem SB12, który inicjuje automatyczny 

przełącznik λ/∆ zmniejszający prąd rozruchowy. Wyłączenie realizuje się przyciskiem 

SB11, przy czym pozostałe napędy pozostają włączone. Wał nie jest hamowany elektrycz-

nie. Napęd można zatrzymać także przy pomocy przycisków awaryjnych SB1 lub SB2. 

Na skali amperomierza PA1 przy pomocy czerwonego pola zaznaczono prąd zna-

mionowy silnika z transformatora TRA  , której to wartości w czasie pracy nie należy prze-

kraczać. 

  

4.3.2. Kontrola obrotów wału piłowego 

 

W razie uszkodzenia pasków klinowych napędzających wał piłowy może dojść do 

„najechania” materiałem przecinanym na stojące ewentualnie zatrzymujące się tarcze piło-

we. Z tego też powodu maszynę wyposażono w obwód służący do kontroli obrotów wału 
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piłowego. Poprzez miernik indukcyjny BQ1 następuje stały pomiar obrotów wału. W wy-

padku przekroczenia założonej wartości obrotów o więcej niż 10% poprzez pomiar często-

tliwości w mierniku A2 , następuje automatyczne zatrzymanie posuwu materiału. 

 

 

4.3.3. Napęd posuwu I (posuw z wariatorem) 

 

Silnik MA2 uruchamia się przyciskiem SB22 , lub przełącznikiem SA2 (w zależ-

ności od wariantu maszyny). Jest to uwarunkowane załączeniem wału piłowego, aż do 

przełączenia w ∆ przełącznika λ/∆. Indywidualne uruchomienie posuwu jest niemożliwe z 

tego powodu, ze istnieje niebezpieczeństwo „najechania” materiałem na stojące tarcze pi-

łowe. Przekroczenie „klinowatości” rozcinanego materiału powoduje wyłączenie posuwu 

wyłącznikiem krańcowym SQ10 , co sygnalizuje kontrolka HL4 na panelu sterującym. Aby 

wznowić funkcję należy przestawić skrzynię dociskową w wyższe położenie i ponownie 

włączyć napęd posuwu . Wyłączenie odbywa się poprzez przycisk SB21, lub przyciski 

awaryjne „STOP” SB1 lub SB2 lub przełącznikiem SA1 do położenia 0. 

 

4.3.4. Napęd posuwu II (przetwornica częstotliwości) 

 

Silnik MA2 uruchamia się przyciskiem SA1. Jest to uwarunkowane załączeniem 

wału piłowego, aż do przełączenia w ∆ przełącznika λ/∆. Indywidualne uruchomienie po-

suwu jest niemożliwe z tego powodu, ze istnieje niebezpieczeństwo „najechania” materia-

łem na stojące tarcze piłowe. Przekroczenie „klinowatości” rozcinanego materiału powo-

duje wyłączenie posuwu wyłącznikiem krańcowym SQ10 , co sygnalizuje kontrolka HL4 

na panelu sterującym. Prędkość przesuwu transportera  można regulować potencjometrem 

P1. Aby wznowić funkcję należy przestawić skrzynię dociskową w wyższe położenie i po-

nownie włączyć napęd posuwu .   Wyłączenie odbywa się poprzez przycisk SB21, lub 

przyciski awaryjne „STOP” SB1 lub SB2. 

 

4.3.5. Urządzenie do wycofywania elementów zaklinowanych 

 

 Maszyna może zostać wyposażona w urządzenie  do wycofywania elemen-

tów zaklinowanych pomiędzy silnikiem a napędem posuwu. 
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4.3.6. Przestawianie skrzynie dociskowej 

 

Silnik MA3 - wysokościowym przestawieniem skrzyni dociskowej steruje się przy-

ciskiem SB31 - kierunek do góry, a przyciskiem SB32 - kierunek do dołu. Sterowanie od-

bywa się bez „podtrzymania”. Zakres przemieszczania skrzyni dociskowej ograniczony jest 

wyłącznikami krańcowymi SQ31 w górnym położeniu ( dla wysokości przestawiania do 

130 mm ) lub SQ 33 ( dla wysokości przestawiania do 60 mm przy użyciu urządzenia do 

cięcia krótkich elementów ) , oraz SQ32 w dolnym położeniu.  

Położenie skrzyni wskazywane jest na wskaźniku położenia. Wskaźnik PC1 znaj-

duje się na panelu sterującym. Położenie jest dekodowane obrotowym czujnikiem położe-

nia BC1. Ten sposób wskazywania nie wymaga ustalonego punktu odniesienia, a wartość 

nastawiana jest wg rzeczywistej grubości elementu bezpośrednio na wskaźniku przy pomo-

cy przycisków. Jego wielkość można zmieniać. Poza tym ustawiona wartość przechowy-

wana jest w pamięci i po wyłączeniu wyłącznika głównego QU1 oraz ponownym włącze-

niu na wskaźniku pojawia się wymiar, przy którym maszyna została wyłączona. 

Nastawianie wartości na wskaźniku: 

– równoczesne przyciśnięcie przycisków F i RESET zeruje wskaźnik 

– równoczesne przyciśnięcie przycisków F i SET umożliwia ustawienie wartości 

0,1 mm w czasie 10 s z prędkością 0,1 mm/s, po dalszych 10 s z prędkością 1 mm/s a 

następnie ciągle z stałą prędkością 20 mm/s.  

Po zwolnieniu przycisków na żądanej wartości wskaźnik jest nastawiony. 
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4.3.7. Przestawianie wału piłowego 

 

Silnik MA4 - wysokościowe przestawianie wału piłowego sterowane jest przyci-

skami SB41 - do góry oraz SB42 - w kierunku na dół. Przyciski działają bez podtrzymania. 

Zakres przestawiania ograniczony jest wyłącznikami krańcowymi SQ41 w górnym położe-

niu, oraz SQ42 w dolnym. 

Przestawiania wału piłowego z tarczami piłowymi dokonuje się w czasie postoju, a 

pracownik powinien zwracać uwagę, aby nie doszło do jego uszkodzenia w dolnym poło-

żeniu poprzez „wjechanie” piłami w gąsienicę transportera. 

Przy wymianie tarcz piłowych przyciskiem SB41 przestawiamy wał piłowy do gór-

nego max. położenia. 

Uwaga ! 

 

Dolne położenie wału piłowego ogranicza wyłącznik krańcowy SQ42, który jest 

przestawiony i wyposażony w miarę zależną od średnic używanych tarcz piłowych. Przy 

zmianie średnicy stosowanych tarcz piłowych należy ustawić wyłącznik SQ42 na wartość 

aktualnego wymiaru tarcz. Stosowanie tarcz o większej średnicy niż nastawa może spowo-

dować uszkodzenie pił poprzez „wjechanie” w gąsienicę transportera, stosowanie tarcz o 

mniejszej średnicy uniemożliwi obniżenie sprzęgu poniżej powierzchni gąsienicy, co w 

konsekwencji spowoduje nieprzecinanie wyrzynka. 

Wyłącznik krańcowy SQ42 umieszczony jest wewnątrz stojana. 

Wskaźnik położenia PC2 umieszczony jest na panelu sterującym. Położenie jest 

kontrolowane poprzez czujnik położenia BC2. 

W celu zapobieżenia kolizji pomiędzy skrzynią dociskową a wałem piłowym do 

obwodu sterującego włączono wyłącznik krańcowy SQ34. Jeżeli wzajemne położenie oby-

dwu części  zbliży się do granicy bezpieczeństwa wyłącznik krańcowy uniemożliwi dalsze 

ich przestawianie. 
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4.3.8. Przestawianie 1 tulei piłowej 

 

Silnik MA5 ,  jeżeli maszyna jest wyposażona w przestawialną tuleję piłową , na-

pędza ją przy pomocy przełącznika SA5. Tuleję piłową można przestawiać również pod-

czas pracy maszyny , jednakże pod warunkiem że materiał nie jest w danym momencie 

rozcinany. Jest to kontrolowane wyłącznikami krańcowymi SQ15 oraz SQ16. Wraz z tuleją 

piłową przesuwa się również laser , który wskazuje linię cięcia. 

Nastawianie położenia tulei piłowej odbywa się przy pomocy czujnika BC5 a poło-

żenie odczytuje się na wskaźniku PC5. Obsługa tego wskaźnika odbywa się w sposób po-

dobny jak w przypadku przestawiania skrzyni dociskowej oraz wału piłowego.  

 

 

4.3.9. Przestawianie 2 tulei piłowych 

 

Silnik MA5 oraz MA 6,  jeżeli maszyna jest wyposażona w  dwie przestawialne tu-

leje piłowe , napędzają  je przy pomocy przełączników SA5 i SA6. Tuleje piłowe można 

przestawiać również podczas pracy maszyny , jednakże pod warunkiem że materiał nie jest 

w danym momencie rozcinany. Jest to kontrolowane wyłącznikami krańcowymi SQ15 oraz 

SQ16. Wraz z tulejami  piłowymi przesuwają się również laser , które wskazują linię cię-

cia. Wzajemne położenie obydwu tulei piłowych kontroluje wyłącznik krańcowy SQ56. 

Nastawianie położenia tulei piłowych odbywa się przy pomocy czujników BC5 , 

BC6 a położenie odczytuje się na wskaźnikach PC5 , PC6. Obsługa tego wskaźnika odby-

wa się w sposób podobny jak w przypadku przestawiania skrzyni dociskowej oraz wału pi-

łowego.  

 

4.3.10. Stały laser 

 

Jeżeli maszyna wyposażona jest w stały laser, służy on do wskazania linii cięcia 

prawej skrajnej tarczy piłowej w sprzęgu. Wskazaniem tym jest czerwona kreska dokładnie 

wskazująca linie cięcia tarczy piłowej. 
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Uwaga ! 

 

Z uwagi na to, że światło lampy laserowej jest niebezpieczne dla zdrowia - zabrania 

się zaglądania do środka poprzez obiektyw !!! 

Grozi uszkodzeniem wzroku !! 

 

Obsługa musi postępować zgodnie z: 

– instrukcją obsługi Z-LASER 

– zaleceniami Ministerstwa Zdrowia č.j. Hem 344.7 z dn. 14.9.1981. 

– obwieszczeniem Urzędu Bezpieczeństwa Pracy nr 125 z dn. 17.02.1982. 

– częścią poniższej instrukcji, w której opisane są zasady użytkowania lampy na pilar-

kach wielotarczowych 

 

Po włączeniu wyłącznika głównego i zaświeceniu lampki HLSB 3 , należy zasilić 

obwody instalacji lasera. Sterowanie lasera wykonuje się przyciskiem  SA2  na panelu ste-

rującym . Zasilanie sygnalizowane jest kontrolka HL2 . 

Obwód lampy zabezpieczony jest bezpiecznikiem QF14. Szczegółowa eksploatacja 

opisana jest w III części instrukcji obsługi. 

 

4.3.11. Ruchome lasery 

 

Jeżeli maszyna wyposażona jest w stały laser, służy on do wskazania linii cięcia 

przestawialnych tarcz piłowych . Wskazaniem tym jest czerwona kreska dokładnie wskazu-

jąca linie cięcia tarcz piłowych. 

 

 

Uwaga ! 

 

Z uwagi na to, że światło lampy laserowej jest niebezpieczne dla zdrowia - zabrania 

się zaglądania do środka poprzez obiektyw !!! 

Grozi uszkodzeniem wzroku !! 
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Obsługa musi postępować zgodnie z: 

– instrukcją obsługi Z-LASER 

– normami bezpieczeństwa 

– obwieszczeniem Urzędu Bezpieczeństwa Pracy nr 125 z dn. 17.02.1982. 

– częścią poniższej instrukcji, w której opisane są zasady użytkowania lampy na pilar-

kach wielotarczowych 

 

Po włączeniu wyłącznika głównego i zaświeceniu lampki HLSB 3 , należy zasilić 

obwody instalacji lasera. Sterowanie lasera wykonuje się przyciskiem  SA2  na panelu ste-

rującym . Zasilanie sygnalizowane jest kontrolka HL2 . 

Obwód lampy zabezpieczony jest bezpiecznikiem QF14. Szczegółowa eksploatacja 

opisana jest w III części instrukcji obsługi. 

 

4.3.12. Sterowanie na odległość 

Maszyna może zostać wyposażona w dodatkowy panel sterujący , oraz pedały noż-

ne umożliwiające sterowanie maszyną z odległości cca. 6m. Umożliwia to dokładne nasta-

wienie tarcz piłowych. Sterowanie na odległość obsługują przyciski SB3 oraz SB4 a kon-

trolują wyłączniki SA5 i SA6. 

 

4.4. Konserwacja instalacji elektrycznej maszyny 

 

Instalacja elektryczna wymaga planowych przeglądów. Należy utrzymywać ją w 

czystości, chronić przed zapyleniem i wilgocią. Okresowo należy czyścić wszystkie prze-

strzenie z instalacją, prowadzić kontrolę dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych i zaci-

sków, kontrolować styki i przekaźniki oraz mierzyć stan izolacji. 

Szczególną uwagę należy zwracać na stan obwodów ochronnych. 

Silniki elektryczne należy raz w roku skontrolować, wymienić smar w łożyskach, 

napełniając komorę w 2/3 zgodnie z zasadami. Łożyska uszkodzone należy wymienić. 

Jeżeli maszyna przez dłuższy czas była nieużyteczna należy wymienić smar w ło-

żyskach i sprawdzić rezystancję izolacji uzwojenia silników. 
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Jak informuje producent silników, nie wolno podłączać go pod napięcie sieciowe 

jeżeli rezystancja izolacji przy napięciu 380V jest mniejsza niż: 

1,9 MΩ w stanie zimnym 

0,38 MΩ w stanie ciepłym 

Jeżeli rezystancja izolacji jest niższa, należy silnik wysuszyć w stanie rozmontowanym. 

 

Urządzenia uszkodzone oraz wadliwe fragmenty instalacji należy natychmiast wy-

mienić, aby nie było możliwości wadliwych manipulacji przez co zostanie zachowane bez-

pieczeństwo obsługi i urządzenia. Przy wymianie przestrzegać znamionowych wartości 

wymienianych części. 
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4.5. Przegląd funkcji przycisków sterujących i przyrządów 

 

QU1 Wyłącznik główny 

SB1  Wyłącznik awaryjny „STOP” na panelu sterującym 

SB2 Wyłącznik awaryjny „STOP” na stronie wyjścia materiału 

SB3 Przycisk uaktywniający moduł awaryjnego wyłączenia 

SB11 Przycisk „WYŁ” wału piłowego 

SB12 Przycisk „ZAŁ” wału piłowego 

SB21 Przycisk „WYŁ” posuwu 

SB22 Przycisk „ZAŁ” posuwu 

SA1 Przestawianie prędkości posuwu 

SA2 „ZAŁ” - Lampy „LASER” 

SA3 Przestawianie skrzyni dociskowej - „DÓŁ”- „GÓRA” 

SA4 Przestawianie wału piłowego - „GÓRA”- „GÓRA” 

SA5 Przestawianie 1 tulei piłowej w prawo , w lewo 

SA6 Przestawianie 2 tulei piłowej w prawo , w lewo 

SA9 Przestawianie stanu maszyny ( serwisowanie , transport ) 

SA9 Przestawianie stanu maszyny ( serwisowanie , transport ) 

SA14 Przestawianie lampy laserowej do trybu - transport 

HL1 Sygnalizacja otwarcia się zamku bezpieczeństwa 

HL2 Sygnalizacja wywrócenia zapadek 

HL3 Sygnalizacja przeciążenia silnika ( zmniejszyć prędkość posuwu) 

HL4 Sygnalizacja niedopuszczalnej klinowatości materiału 

HL5 Sygnalizacja włączenia lampy „LASER” 

HL6 Sygnalizacja dolnego położenia wału piłowego-ręczne przestawia-

nie 

HLSB3 Sygnalizacja włączenia modułu awaryjnego wyłączenia 

PA1 Amperomierz 

PC3 Wskazanie położenia skrzyni dociskowej 

BC3 Czujnik położenia skrzyni dociskowej 

PC4 Wskazanie położenia wału piłowego 

BC4 Czujnik położenia wału piłowego 
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PC5 Wskazanie położenia 1 tulei piłowej 

BC5 Czujnik położenia 1 tulei piłowej 

PC6 Wskazanie położenia 2 tulei piłowej 

BC6 Czujnik położenia 2 tulei piłowej 

BQ1 Czujnik indukcyjny 
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4.6. Przegląd funkcji wyłączników krańcowych 

 

SQ31 Wyłącznik krańcowy ograniczenia położenia skrzyni „GÓRA”-do130 

mm 

SQ32 Wyłącznik krańcowy ograniczenia położenia skrzyni „DÓŁ” 

SQ33 Wyłącznik krańcowy ograniczenia położenia skrzyni „GÓRA” -do 80 

mm  

SQ34 Wyłącznik krańcowy - ograniczenie wzajemnego położenia skrzyni i wa-

łu piłowego  

SQ41 Wyłącznik krańcowy ograniczenia położenia wału piłowego „GÓRA” 

SQ42 Wyłącznik krańcowy ograniczenia położenia wału piłowego „DÓŁ” 

SQ61 Wyłącznik krańcowy - położenia tulei piłowych po prawej stronie od 

miejsca włożenia materiału do maszyny  

SQ52 Wyłącznik krańcowy - położenia tulei piłowych po lewej stronie od miej-

sca włożenia materiału do maszyny  

SQ56 Wyłącznik krańcowy - wzajemnego położenia tulei piłowych  
SQ1 Zamek elektromagnetyczny i końcówka drzwi osłony dźwiękochłonnej 
SQ3         Wyłącznik krańcowy zapadek 

SQ10 Wyłącznik krańcowy wysokości materiału rozcinanego 

SQ15 Wyłącznik krańcowy   blokowania przy przestawianiu    tulei     piłowych 
„ Materiał w maszynie” 

SQ16 Wyłącznik krańcowy   blokowania przy przestawianiu    tulei     piłowych 
„ Materiał w maszynie” 

 

4.7. Użyte aparaty 

 

QU1 Wyłącznik bezpiecznikowy 

 Dźwignia zewnętrzna 

 Wkładki bezpiecznikowe automat. 

QF2 Wyłącznik automatyczny 

QF3, 4 Wyłącznik automatyczny 

QF8 Wyłącznik automatyczny 1-faz 

QF12 Wyłącznik automatyczny 
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QF13 Wyłącznik automatyczny 1-faz 

QF14 Wyłącznik automatyczny 1-faz 
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4.8. Użyte silniki elektryczne 

MA1 Silnik C180 M02   22 kW 

MA1 Silnik F200 LK02   30 kW 

MA1 Silnik F200 L02   37 kW 

MA1 Silnik F225 M02   45 kW 

MA1 Silnik F250 M02   55 kW 

MA1 Silnik F280 S02   75 kW 

MA2 Przekładnia bezstopniowa 

MA3 Przekładnia z silnikiem elektrycznym 

MA4 Przekładnia z silnikiem elektrycznym 

MA5,6 Przestawianie tulei piłowych 

4.9. Części zamienne 

1 szt. przycisk sterujący czerwony 

1 szt. wyłącznik krańcowy 

3 szt. bezpiecznik 

MA5,6 Przestawianie tulei piłowych   MEZ SIEMENS 

Uwaga ! 

 

Przy zamawianiu części zamiennych - zwłaszcza przy przekaźnikach, stycznikach, 

zamku elektromagnetycznym należy podawać parametry cewki, tj. napięcie i częstotliwość. 

W transformatorach należy podać moc, oraz napięcia strony pierwotnej i wtórnej. 

Podobnie przy zamawianiu silników istotny jest dokładny typ, napięcie i częstotli-

wość. 

Najkorzystniej jest podać te informacje w oparciu o tabliczkę znamionową silnika 

lub przyrządu. 
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5. Instrukcja obsługi lasera 

5.1. Zastosowanie 

 

Na pilarce tarczowej PWR 301 zastosowano laser typu Z-LASER ułatwiający 

wprowadzanie wyrzynka do maszyny. 

Uwaga: 

Z uwagi na to, że światło lasera jest niebezpieczne dla wzroku należy użytkować 

zgodnie z: 

– zaleceniami Ministerstwa Zdrowia č.j. Hem 344.7 z dn. 14.9.1981. 

– obwieszczeniem Urzędu Bezpieczeństwa Pracy nr 125 z dn. 17.02.1982. 

– zaleceniami tej instrukcji 

 

5.2. Opis urządzenia 

 

Całe urządzenie składa się z: 

– lampy Z5 

– z uchwytu lampy 

– instalacji do podłączenia lampy Z-LASER 

Miejsce pracy musi być wyraźnie oznaczone znakiem zwracającym uwagę na urzą-

dzenie laserowe. 

Poza tym należy wywiesić zasady bezpiecznej pracy z lampa Z-LASER na pilar-

kach wielotarczowych. W strefie używania lasera nie można używać elementów, które pod 

wpływem urządzenia wydzielają szkodliwe lub wybuchowe gazy ani nie odbijają światła. 
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5.3. Przygotowanie lampy do pracy 

 

 

Lampa laserowa dostarczana jest na oddzielne zamówienie. Po zdjęciu osłony (1) 

oraz zluzowaniu śrub (2) w objemce uchwytu należy umocować rurę zgodnie z rysunkiem 

25 812-P. Podłączenie do sieci elektrycznej odbywa się poprzez wtyczkę dostarczaną wraz 

z lampą. Podłącza się ją w rozdzielnicy na zaciski nr XC1 , XC2 , XC3. Podłączenia po-

winna dokonać osoba zaznajomiona z zasadami po wyłączeniu wyłącznika głównego QU1. 

Przyciskiem sterującym SA2 podłączamy laser do sieci. Fakt ten sygnalizuje kon-

trolka HL5 na panelu. Obwód lasera zabezpieczony jest 1-fazowym bezpiecznikiem QF14. 

 

Regulacja linii świetlnej lasera 

Lampę po zluzowaniu śrub (3) można przesunąć na sworzniu (4) w linię ustalonej 

tarczy piłowej), najczęściej prawej skrajnej piły sprzęgu. 

Najpierw do linii cięcia wybranej piły przesuwamy listwę oporową a później linię 

świetlną lasera tak, aby na krawędzi listwy świeciła linia o szerokości tarczy piłowej. Dla 

dokładnej regulacji zaleca się dodatkowo przyłożyć do listwy długi prosty element np. 

drewniany a na jego krawędzi stykającej się z listwą można obserwować efekt prostolinio-

wości i równoległości świecenia. 

W przypadku, gdy linia nie jest równoległa do krawędzi listwy oporowej luzujemy 

śruby (6) i obracamy uchwytem (5) do wymaganego stanu. 
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5.5. Zasady bezpiecznej pracy 

 

1)  Używany laser typu Z5 zgodnie z przepisami bhp zakwalifikowany jest do grupy 

IIIA. 

2)  Przy obsłudze można zatrudnić jedynie osobę przeszkoloną. 

3)  Miejsce używania lampy musi być oznaczone w sposób wyraźny i trwały. 

4)  Regulację linii świecenia prowadzi pracownik obsługi kierując się zaleceniami po-

niższej instrukcji. 

5)  Przed załączeniem laseru należy upewnić się, że nie zostanie tym poszkodowana 

żadna z osób obsługi i postronnych. 

6)  Zabrania się zaglądania do środka przez obiektyw w czasie gdy lampa pracuje. 

7)  W czasie przerwy oraz po zakończeniu pracy obsługa musi wyłączyć lampę i za-

mknąć sterownik. 

8)  W strefie świecenia nie mogą znajdować się przedmioty odbłyskowe. 

9)  Konserwację oraz czyszczenie lampy można wykonać jedynie po jej wykręceniu. 

10) Naprawy oraz regulacje systemów optycznych może wykonywać jedynie wyspecja-

lizowany zakład. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


