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Sznur diamentowy DS-W 10.5
Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 

Kierunek ci´cia 

W trakcie pracy pi∏y zarówno operator jak
i wszystkie pozosta∏e osoby muszà zachowaç bezpiecznà odleg∏oÊç. Bezpieczna
odleg∏oÊç odpowiada promieniowi wynoszàcemu co najmniej 2/3 d∏ugoÊci liny.

Istotne: z∏àcza muszà byç odpowiednio
ustawione w stosunku do kierunku ci´cia,
tak jak pokazano na ilustracji.
Ci´cie sznurem diamentowym mo˝e odbywaç si´ tylko w jednym kierunku (patrz:
strza∏ki).

Przygotowanie do pierwszego ci´cia
● Z∏àcza sà ju˝ dopasowane do nowych sznurów diamentowych.
● Przed po∏àczeniem sznura, polegajàcym na umieszczeniu
w z∏àczach sworznia, sznur diamentowy nale˝y skr´ciç o Êrednio 1 – 1,5 obrotu na metr jej d∏ugoÊci, w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (w lewo) - patrzàc
wzd∏u˝ osi sznura w kierunku powierzchni przekroju jego zakoƒczenia.
● Naro˝a obrabianego przedmiotu nale˝y zaokràgliç, uzyskujàc promieƒ ok. 10 cm (korzystajàc z m∏otka i d∏uta bàdê
m∏ota uniwersalnego Hilti) i / lub przeciàgnàç sznur diamentowy r´cznie.
● Dysz´ wodnà nale˝y zamontowaç w punkcie styku sznura i obrabianego przedmiotu. Zale˝nie od d∏ugoÊci linii kontaktu (ci´cia) mo˝e okazaç si´, i˝ konieczne jest zastosowanie ch∏odzenia wodà w kilku miejscach. Istotnym warunkiem
uzyskania dobrych efektów obróbki jest zapewnienie doskona∏ego ch∏odzenia sznura.
● Sznur nale˝y napiàç przesuwajàc maszyn´. Nast´pnie nale˝y si´ odsunàç od maszyny na bezpiecznà odleg∏oÊç i uruchomiç silnik. Pi∏´ nale˝y uruchamiaç delikatnie, stopniowo
zwi´kszajàc pr´dkoÊç roboczà, do momentu osiàgni´cia optymalnej pr´dkoÊci obrotowej (1/min.) oraz pr´dkoÊci ci´cia.
● Operacj´ ci´cia nale˝y obserwowaç w sposób ciàg∏y.
● Przed przystàpieniem do regulacji ustawienia dysz wodnych, pi∏´ nale˝y zatrzymaç.

Informacje ogólne
● Sznura nie wolno sup∏aç ani mocno zaginaç.
● Nie nale˝y ∏àczyç ze sobà sznurów diamentowych o ró˝nych Êrednicach.
● W celu zapewnienia równomiernego zu˝ycia pierÊcieni zwoju, sznur nale˝y po ka˝dym d∏ugim ci´ciu - przed przystàpieniem do kolejnego ci´cia, ponownie skr´ciç na ca∏ej d∏ugoÊci, stosujàc innà iloÊç obrotów.

Wyposa˝enie dodatkowe sznurów diamentowych Hilti
Opis

Uwagi / zastosowanie

Szczypce obciskajàce
Z∏àcze
Set Z∏àcze
Sworzeƒ
Tuleja
PierÊcieƒ o przekroju
okràg∏ym (O-ring)
Szcz´ki obciskajàce
Maszyna do ci´cia

Do obciskania z∏àczy / tulei
1
Szybkoz∏àcze
1
Szybkoz∏àcze
5
Sworzeƒ wymienny do z∏àczy
10
Tuleja naprawcza
5
Umieszczany pomi´dzy
pierÊcieniem a z∏àczem
10
Szcz´ki wymienne do szczypiec obciskajàcych 2
Do ci´cia sznura diamentowego
1

ZawartoÊç opakowania Oznakowanie dla zamówienia

Nr pozycji

DS-WSTHY
DS-WCMV
DS-WCMV
DS-WP
DS-WS

235845/5
235840/6
371383/1
235842/2
235841/4

PierÊcieƒ 10/4.7×2.5
DS-WJ
DC125-S

235844/8
235843/0
333854/8
27
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Instrukcja monta˝u z∏àczy DS-WC

Instrukcja monta˝u z∏àcza DS-WS

(pozycja nr 340427/4)

(pozycja nr 235841/4)

Monta˝ z∏àcza (pierwszy koniec, element widlasty)
 Sznur diamentowy nale˝y zamocowaç w imadle, zgodnie
z pokazanym kierunkiem ci´cia (patrz: strza∏ka) i odciàç jej
koniec za pomocà urzàdzenia do ci´cia, w odleg∏oÊci 13 mm
od pierwszego pierÊcienia.
 U˝yj kombinerek do demonta˝u spr´˝yny (wyciàgnij).
 Usuƒ delikatnie os∏on´ z tworzywa sztucznego na d∏ugoÊci 10 mm (za pomocà no˝a lub zapalniczki).
 PierÊcieƒ o przekroju okràg∏ym (O-ring) 쩸 (Pozycja
nr 235844/8) nale˝y wsunàç na sznur do po∏o˝enia, w którym b´dzie on opar ty o kraw´dê jej zewn´trznej pow∏oki. Element widlasty 쩹 nale˝y wsunàç na skr´tk´ drutów tak, aby
p∏aszczyzna czo∏owa elementu znalaz∏a si´ na koƒcu ods∏oni´tego odcinka skr´tki drutów.
 Za po mo cà szczy piec ob ci ska jà cych 쩺 (Po zy cja
nr 235845/5) oraz odpowiednich im szcz´k obciskajàcych
nale˝y ca∏kowicie zacisnàç z∏àcze jednym ruchem. W trakcie
wykonywania tej czynnoÊci boczne kraw´dzie szcz´k obciskajàcych powinny znajdowaç si´ w odleg∏oÊci 1 mm od pierÊcienia o przekroju okràg∏ym (O-ring). Nie wolno stosowaç
szcz´k zu˝ytych bàdê zdeformowanych.
 Wa˝ne: Z∏àcza muszà byç zamontowane stosownie do
kierunku ci´cia – tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Sznur diamentowy mo˝na stosowaç do ci´cia wy∏àcznie
w jednym kierunku (patrz: strza∏ki).

Monta˝ z∏àcza naprawczego (pierwszy koniec)
Istotne: Trwa∏oÊç u˝ytkowa z∏àcz jest kilkakrotnie d∏u˝sza od
trwa∏oÊci tulei naprawczej.

Monta˝ z∏àcza (drugi koniec, element przeciwleg∏y) oraz
po∏àczenie
■ Przed zamontowaniem i zaciÊni´ciem drugiego elementu
z∏àcza (element przeciwleg∏y) nale˝y wykonaç czynnoÊci opisane w punktach  – .

Monta˝ tulei naprawczej (drugi koniec)

■ Po∏àczenie
Sznur nale˝y skr´ciç o Êrednio 1–1,5 obrotu na metr jej d∏ugoÊci, w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara (w lewo) - patrzàc wzd∏u˝ osi liny w kierunku powierzchni przekroju jego zakoƒczenia. Element z uchem nale˝y
wsunàç w element widlasty a nast´pnie za pomocà m∏otka
wbiç sworzeƒ (sworzeƒ wymienny, pozycja nr 235842/2).
Roz∏àczenie
■ Do wybicia sworznia ze z∏àcza nale˝y u˝yç punktaka.
W przypadku zu˝ycia sworznia nale˝y go wymieniç (sworzeƒ
wymienny, pozycja nr 235842/2).
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 Sznur diamentowà nale˝y zamocowaç w imadle i odciàç
jej koniec za pomocà maszyny do ci´cia, w odleg∏oÊci 13 mm
od pierwszego pierÊcienia.
 U˝yj kombinerek do demonta˝u spr´˝yny (wyciàgnij).
 Usuƒ delikatnie os∏on´ z tworzywa sztucznego na d∏ugoÊci 10 mm (za pomocà no˝a lub zapalniczki).
 PierÊcieƒ o przekroju okràg∏ym (O-ring) 쩸 (Pozycja
nr 235844/8) nale˝y wsunàç na sznur do po∏o˝enia, w którym b´dzie on opar ty o kraw´dê jej zewn´trznej pow∏oki. Tulej´ naprawczà 쩺 nale˝y wsunàç na skr´tk´ drutów tak, aby
jej p∏aszczyzna czo∏owa znalaz∏a si´ na koƒcu ods∏oni´tego
odcinka skr´tki drutów.
 Za po mo cà szczy piec ob ci ska jà cych 쩺 (Po zy cja
nr 235845/5) oraz odpowiednich im szcz´k obciskajàcych
nale˝y ca∏kowicie zacisnàç z∏àcze jednym ruchem. W trakcie
wykonywania tej czynnoÊci boczne kraw´dzie szcz´k obciskajàcych powinny znajdowaç si´ w odleg∏oÊci 1 mm od pierÊcienia o przekroju okràg∏ym (O-ring). Nie wolno stosowaç
szcz´k zu˝ytych bàdê zdeformowanych.

■ Na le ˝y wy ko naç czyn no Êci opi sa ne w punk tach
od  do .
■ Sznur nale˝y skr´ciç o Êrednio 1 – 1,5 obrotu na metr jej
d∏ugoÊci, w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (w lewo) - patrzàc wzd∏u˝ osi sznura w kierunku
powierzchni przekroju jego zakoƒczenia.
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