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R E K L A M A

ASP-631F w wersji WL to czteroosiowa, numerycznie sterowana 

szlifierka do automatycznego ostrzenia pił tarczowych. Została 

ona skonstruowana i wdrożona do seryjnej produkcji przez firmę 

Lakfam z Kowar. Pracująca na prowadnicach liniowych wahliwa 

głowica umożliwia ostrzenie pił oraz frezów piłkowych z możli-

wością pogłębiania zęba – wcinania. Maszyna wyposażona zo-

stała w rozbudowany system sterujący, dzięki któremu możliwe 

jest tworzenie indywidualnych programów ostrzenia. Odbywa 

się to z wykorzystaniem specjalnego programu pozwalającego 

na stworzenie różnych sekwencji układu zębów. 

Silnik prądu stałego z enkoderem
W praktyce sekwencje te mogą się składać z ośmiu różnych 

zębów. Szlifierka przystosowana jest do ostrzenia zębów pro-

stych, naprzemianskośnych, jednostronnie skośnych, trape-

zowych, a dzięki zastosowaniu głowicy wahliwej możliwe jest 

ostrzenie powierzchni natarcia i przyłożenia bez przekładania 

ostrzonego narzędzia. Oprócz wspomnianej wyżej wahliwej 

głowicy i precyzyjnych prowadnic liniowych do ewidentnych 

zalet należy także zastosowanie przy jej budowie silnika prądu 

stałego z enkoderem. W kwestii parametrów pracy ogromnym 

plusem są: wysoka prędkość oraz precyzja ostrzenia, możli-

wość pomiaru kąta w przypadku braku danych katalogowych, 

ostrzenie zębów bez względu na grubość oraz możliwość 

ostrzenia pił z wyłamanymi zębami.

Proces ostrzenia kontrolowany jest przez sterownik, który 

pozwala na wprowadzenie wszystkich niezbędnych parame-

trów ostrzonego narzędzia. W standardowej wersji możliwa 

jest obróbka pił, których maksymalna średnica nie przekracza 

630 mm. W opcji możliwe jest zwiększenie tego parametru 

do 800 mm. Kolejnym ważnym parametrem jest ilość zębów. 

W tym przypadku program jest bardzo elastyczny i pozwala na 

wprowadzenie od 3 aż do 999 ostrzy. Bardzo istotny jest także 

rodzaj zębów. W tym przypadku operator ma do wyboru ząb: 

prosty, naprzemianskośny, jednostronnie skośny i trapezowy. 

Określany jest także tryb wcinania. Z kolei wartość przybrania, 

czyli grubość „zbieranej” warstwy może wynosić od 0 do 0,99 

mm, co pozwala na bardzo precyzyjne ostrzenie zębów z głęb-

szymi ubytkami płytki tnącej. Na precyzję obróbki ma także 

wpływ ilość przejść wyiskrzających, czyli takich, kiedy ścier-
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nica ma bezpośredni kontakt z zębem. Maksymalnie można 

zaprogramować 9 przejść. 

Ostrzenie „na gotowo” bez odsuwania ściernicy
Oprócz tego sterownik umożliwia określenie prędkości szlifowa-

nia, która zawiera się w przedziale od 0,2 do 1,5 m/min oraz drogi 

szlifowania, czyli głębokości przesuwu narzędzia. Prędkość szli-

fowania może być programowana w zależności od kształtu zęba. 

Ostrzenie może odbywać się także z odskokiem lub bez odskoku 

narzędzia od ściernicy w trakcie ruchu posuwowego. Zaprogra-

mować można również kierunek przybrania, czyli określić, czy 

szlifowana będzie płaszczyzna natarcia czy przyłożenia. Wszyst-

kie wygenerowane programy ostrzenia można zapisać w pamięci 

jednostki sterującej i w razie potrzeby aktywować.

Agregat szlifujący pracuje z prędkością obrotową wyno-

szącą 3550 obr./min. Uzbrojony jest w ściernicę o średnicy 

125 mm. Głowica posiada możliwość obrotu w zakresie ±180º, 

z kolei jej kąt pochylenia wynosi ±60º. Przesuw poziomy jed-

nostki szlifującej dochodzi do 315 mm.

Jak już wspomniałem, proces ostrzenia przebiega całko-

wicie w trybie automatycznym. Ściernica ustawia się sama do 

zaprogramowanego wcześniej kąta natarcia lub przyłożenia. 

W ten sam sposób odbywa się pozycjonowanie piły i ściernicy 

przy ostrzeniu krawędzi natarcia i przyłożenia w zależności 

od wybranego trybu pracy. Dodatkowo operator ma moż-

liwość indywidualnego wyboru wszystkich kątów fazowa-

nia oraz wysokości zęba. Warto także przy tym zauważyć, 

że ostrzenie płaszczyzny natarcia i przyłożenia odbywa się 

w jednym zamocowaniu, a narzędzia z zębami grupowymi 

obrabiane są w jednym ustawieniu. Szlifierka posiada także 

możliwość ostrzenia zębów „na gotowo”, czyli bez odsuwa-

nia ściernicy od szlifowanej płaszczyzny pomiędzy kolejnymi 

przybraniami. Dużym ułatwieniem jest również wyelimino-

wanie konieczności ustawiania grubości korpusu piły.   

Proces ostrzenia kontrolowany 
jest przez sterownik, który pozwala 
na wprowadzenie wszystkich 
niezbędnych parametrów ostrzonego 
narzędzia. Wszystkie wygenerowane 
programy ostrzenia można zapisać 
w pamięci jednostki sterującej i w razie 
potrzeby aktywować.
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