Quando falamos sobre Discos de Serra, logo
imaginamos um produto durável. Mas, você
sabia que a afiação preventiva desses produtos
e alguns cuidados básicos, podem aumentar a
vida útil deles?

AFIAÇÃO COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA
PARA AUMENTO DA VIDA ÚTIL.
A pastilha fixada na ponta da wídea, foi projetada para
cortar materiais com alta performance em sua
dimensão original. Após uma série de cortes, a ponta
da pastilha se desgasta. A sensibilidade durante o
uso da Serra, e atenção a alguns sinais que a mesma
apresenta, são determinantes para garantir longa
vida útil do produto.

O momento ideal para afiação dos Discos de Serra, é
caracterizado pelo início do desgaste das pastilhas,
localizadas nas pontas da wídea. Veja o exemplo:
Disco de Serra novo,
com pastilhas afiadas.

Pastilha com um
pequeno desgaste

Após uma série de cortes, um
pequeno desgaste fica evidente
na ponta da pastilha

Pastilha com um
desgaste maior

Ao continuar trabalhando com
esse Disco de Serra, o desgaste
ficará cada vez mais acentuado.

O momento ideal para afiação da
Serra, é entre estes dois níveis
de desgaste da pastilha.

Essa afiação preventiva, irá garantir um pequeno volume de remoção
do material da pastilha, aumentando o número de afiações e
consequentemente a vida útil da Serra

POR QUE ESSE É O MOMENTO IDEAL
PARA A AFIAÇÃO DO DISCO DE SERRA?
Durante o processo de afiação, a pastilha do Disco de Serra será submetida a
uma operação de desbaste. Porém, quanto mais excessivo for o desgaste da
pastilha, a afiação precisará ser mais intensa para retomar o fio de corte,
e isso impacta em muita remoção de material da pastilha.
Ou seja, não afiar o Disco de Serra no momento correto,
diminuirá o número de afiações e a vida útil do produto.

POR QUE ESSE É O MOMENTO IDEAL
PARA A AFIAÇÃO DO DISCO DE SERRA?
Veja, neste exemplo, um
desgaste extremamente
excessivo.

A área destacada em
vermelho será removida
após o término da afiação.

A AFIAÇÃO PRECISA SEMPRE SER REALIZADA POR UM
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO!

Afiar o Disco de Serra
no momento certo
garantirá mais afiações!

OUTROS SINAIS QUE INDICAM A NECESSIDADE
DE AFIAÇÃO DOS DISCOS DE SERRA

Elevação da amperagem
dos motores.
(Ruído muito alto)

Falhas
no corte

Necessidade de aplicar força
para empurrar a madeira

ESPECIFICAÇÕES
Utilizar Discos de Serra sem seguir as especificações de segurança e
recomendações de uso, além de possivelmente danificar a Serra e a
superfície de aplicação, também pode ocasionar acidentes. Atente-se
aos pictogramas sobre EPI’s, tipos de materiais indicados para corte,
RPM máximo da máquina e compatibilidade com diâmetro, furo e
número de dentes para a aplicação necessária.

Manter o Disco de Serra limpo é muito importante para o
acabamento do corte, e para garantir longa vida útil do produto.
Para limpar a Serra, utilize água ou, água e detergente neutro, com
auxílio de um pincel ou, esponja de limpeza não abrasiva. Você
também pode utilizar thinner diluente para limpar as Serras, também
com auxílio de um pincel ou, esponja de limpeza não abrasiva.
Após a limpeza, é importante secar a Serra com o auxílio de um pano
ou, deixe-a secar em um local seco, fresco e arejado, por completo.
Depois de seca, aplique um líquido antiferrugem como tratamento
para a Serra, isso reforçará a proteção da lâmina e evitará o
aparecimento de ferrugem no produto.
Lembre-se, utilize luvas de borracha para realizar todo o processo
de limpeza.

PRINCIPAIS CAUSAS QUE PODEM LEVAR
À QUEIMA DO DISCO DE SERRA
É muito comum as chapas de MDF, virem de fábrica cobertas com
uma camada de plástico fino para proteger a superfície. Cortar a
chapa sem remover o plástico, pode gerar acúmulo desse material na
lateral do disco, e com o aquecimento causado pela fricção, pode vir a
queimar a Serra e contaminar a superfície de aplicação.

FALTA DE AFIAÇÃO
NO MOMENTO ADEQUADO
A ponta do dente queima e o corte
fica pesado, podendo diminuir
consideravelmente sua vida útil.

ACÚMULO DE SUJEIRA

Dente
da Serra
Disco
da Serra

Sujeira que
leva à queima
da Serra

O acúmulo de sujeira na lateral da Serra, aumenta o
volume da espessura do disco, em relação ao do
corte realizado pelo dente. A fricção das laterais da
Serra suja, com a superfície de corte, pode aquecer
e levar à queima. Esse aquecimento pode empenar
o disco, limitando sua vida útil.

DISCO DE SERRA
NOVO

DISCO DE SERRA
SUJO

DISCO DE SERRA
APÓS A LIMPEZA

Norton Abrasivos

