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I. Úvod / Účel použití
Důležitým předpokladem pro kvalitu svaru
a řezu jsou dokonale naostřené wolframové
elektrody.
Podélné naostření dosahované bruskou na
wolframové elektrody JA® a současně přesná
kuželovitost jsou důležitou součástí
svařovacích a řezných parametrů. Díky
diamantovému brusnému kotouči je
dosahováno trvale vysoké jakosti povrchu.
Tím se dosahuje delší životnosti elektrody při
lepších zapalovacích vlastnostech a
stabilnějším oblouku.
Bruska na wolframové elektrody JA® WIG
10/175 se snadno obsluhuje. S ohledem
na ochranu zdraví při práci se broušení nemá
provádět bez odsávání prachu.
Prosím používejte ochranné brýle a respirátor.

7. Přívodní kabel brusky protáhněte otvorem
v horní desce skříňky a zástrčku zasuňte do
elektronické zásuvky vedle vypínače
odsavače.
8. Lampičku s magnetickým úchytem umístěte
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dle potřeby. (Viz obr. 2)
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III. Návod k obsluze / Uvedení do
provozu
1. Volba vhodného diamantového
brusného kotouče
1.1. Dodávané kotouče
a) Zrnitost 64 = velmi jemná
na elektrody o průměru 1,0 mm
a k dokončovacímu leštění
b) Zrnitost 76 = středně jemná
na elektrody o průměru 1,0 až 2,4 mm
c) Zrnitost 126 = jemná
na elektrody o průměru 1,0 až 5,0 mm
d) Zrnitost 151 = hrubá
k hrubovacímu broušení
1.2

Výměna diamantového kotouče

Spínač motoru je v poloze “0”=VYP
při vytažené síťové zástrčce!
Použijte prosím ochranné rukavice.
a) Otáčením hvězdicové rukojeti
odjeďte suportem co nejdále od
brusného kotouče.
b) Kotouč uvolněte s použitím
přiloženého INBUS klíče.
Viz obr. 3+4
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2. Volba přímé opěrky
k výškovému ustavení
a) K ostření hrotu 15° až 90° na
wolframových elektrodách o délkách
30 až 175 mm použijte přímou opěrku
o délce 35 mm.
Viz obr. 5 a náčrt 1.

b) K ostření krátkých wolframových elektrod
s celkovou délkou od 10 mm a s úhlem
ostření v závislosti na průměru elektrody,
použijte přímou opěrku o délce 41 mm.
Viz obr. 6 a náčr
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c) K ostření wolframových elektrod s obzvlášť
malým úhlem (dlouhým hrotem) použijte
přímou opěrku o délce 41 mm. K tomu je
určena druhá vodicí drážka (zápich) na
upínací kleštině.
Viz náčrt 3.

e) Přímá opěrka se nastaví tak, aby elektroda
směřovala do části kotouče s diamantovým
nánosem. Během dalšího provozu lze
výškovým přestavením opěrky zajistit, aby byl
diamantový nános využíván rovnoměrně
v celé šíři.
3. Kleštiny na elektrody
K upínání wolframových elektrod slouží
kleštiny na elektrody pro průměry 1,0 až
5,0 mm.
Elektroda se nasune do kleštiny. Při povolené
matici kleštiny lze délku elektrody přesně
nastavit pomocí plynule stavitelného dorazu.
Viz obr. 8

Volná délka elektrody má být u elektrod
standardní délky cca 25 mm, u velmi krátkých
elektrod minimálně 10 mm.

d) Přímé opěrky mají dva zářezy. Malý zářez
je pro elektrody o průměru 1,0 až 2,4 mm.
Velký zářez je pro elektrody o průměru
2,4 až 5,0 mm.

Kufřík s upínacími kleštinami.
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4. Vložení a výměna kleštiny
a) Suportem odjeďte co možná nejdále od
brusného kotouče. K tomu viz kap. III. 1.2
b) Kleštinu lze vložit pouze s upnutou
elektrodou!
c) Při vkládání kleštiny je třeba dát pozor na
správný přítlak přítlačné pružiny.

5. Zapnutí brusky na wolframové elektrody
Při vytažené síťové zástrčce
přepněte spínač chodu brusky do
polohy "0"= VYP. Pak síťovou
zástrčku zastrčte.
Spínač brusky přepněte do polohy "1"= ZAP.
Pozor: současně se rozbíhá i odsavač prachu.
Používejte prosím ochranné brýle a respirátor!

Pozor:
Čím menší je průměr elektrody, o to menší
přítlak se musí nastavit. Tento se zmenší
nebo zvětší přihnutím přítlačné pružiny rukou.
d) Úhel nastavení elektrody vůči kotouči se
dosáhne natočením otočného talíře s úhlovou
stupnicí (0° do 180°). Za tímto ú čelem se
povolí otočením křížové rukojeti kruhová
deska a opět se upevní.
Viz obr. 10.

6. Broušení
a) Pomocí otočné rukojeti na zadní straně
brusky pomalu přijíždějte suportem
k brusnému kotouči. Viz obr. 11.
b) Jakmile se elektroda dotkne brusného
kotouče, je třeba s touto začít pomalu točit
pomocí kličky kleštiny. Současně podle
brusného výkonu přijíždíme blíže k brusnému
kotouči.
c) Kleštinou se smí v závěru ostření otáčet jen
velmi pomalu, aby bylo dosaženo přesného
podélného naostření.
d) Po dosažení požadovaného hrotu elektrody
odjedeme se suportem a přepneme spínač do
polohy "0"=VYP. Po zastavení brusky
můžeme kleštinu s elektrodou vyjmout.

Při vyjímání elektrody z kleštiny
dejte pozor, hrot je horký!
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7. Zkracování elektrody a broušení
plošky na hrotu elektrody
Před novým ostřením použitých elektrod je
třeba jejich části, na nichž ulpěly zbytky
přídavných materiálů, zkrátit o tuto
znečištěnou část. Nečistoty na elektrodě
zkracují životnost brusného kotouče a snižují
jeho brusný výkon.
Používejte ochranné brýle a
respirátor!

a) V místě, kde má být elektroda zkrácena,
vybrousíme vrub po celém jejím obvodu. Za
tímto účelem přisouváme elektrodu za stálého
otáčení k brusnému kotouči v místě výřezu
v ochranném krytu kotouče.
Viz obr. 12

Při sériovém ostření lze suport aretovat na
míru stavěcím šroubem na přídavném dorazu.
Viz obr. 16

b) Elektrodu s vybroušeným vrubem zasuňte
do příslušného otvoru v upínacím třmenu
a čistě zlomte.
Viz obr. 13

Broušení plošky na hrotu elektrody
v toleranci (± 0,01 mm) je možné po
dosazení přídavného číselníkového
úchylkoměru.
Viz obr. 14, 15 a náčrt 4.

IV. TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor:
230V, 1f, 50Hz, 2800 ot/min,
0,18 kW, druh krytí IP 55
Diamantový
brusný kotouč:
D 90 mm
Rozsah broušení:
Elektrody o průměru
1,0 - 5,0 mm
Elektrody o délce
10 - 175 mm
Úhel ostření:
plynule 0 - 90°
Hmotnost:
10,1 kg, bez skříňky
53 kg, se skříňkou
a s vysavačem prachu
Made in Germany

ARC-H a.s, Doudlevecká 17, 301 38 Plzeň, tel. 377 221 145, fax 377 227 918, arc@arc-h.cz

7[8]

V. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY:

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10

Motor 230 V/1f/50 Hz s kabelem délka 1,5 m,
zástrčka s ochr.kontaktem, spínač ZAP/VYP
Obj. č.: J0310101
Alt. motor 115 V/1f/50 Hz s kabelem délka
1,5 m, spínač ZAP/VYP
Obj. č.: J0310102
Kryt kompletní s nosnou rukojetí a 4 ks šroubů
Obj. č.: J0310103
Základní těleso stroje se 4 ks šroubů k upevnění
motoru a spodní přídržnou lištou se 2 ks
upevňovacích šroubů
Obj. č.: J0310104
Suport se spodním tažným svorníkem, upínací
šroub s křížovou rukojetí, tažná pružina se 2 ks
upevňovacích šroubů
Obj. č.: J0310105
Blok posuvu s upevňovacím šroubem,
hvězdicová rukojeť
Obj. č.: J0310106
Stavitelný aretační doraz s upevňovacím
šroubem, aretačním šroubem a pojistnou maticí
Obj. č.: J0310107
Úhelník k nastavení délky elektrody
s upevňovacím šroubem a podložkou
Obj. č.: J0310108
Čep pro uchycení číselníkového úchylkoměru
Obj. č.: J0320603
Číselníkový úchylkoměr kompletní s držákem
Obj. č.: J0310109
Výložník upínací kleštiny kompletní s otočným
talířem a tlačnou pružinou
Obj. č.: J0310110

11

12
13
14
15
16

Kleštiny na wolframové elektrody o průměru:
D 1,0 mm: Obj. č.: 90000158
D 1,6 mm: Obj. č.: 90000159
D 2,0 mm: Obj. č.: 90000160
D 2,4 mm: Obj. č.: 90000161
D 3,0 mm: Obj. č.: 90000161A
D 3,2 mm: Obj. č.: 90000162
D 4,0 mm: Obj. č.: 90000163
D 4,8 mm: Obj. č.: 90000164
D 5,0 mm: Obj. č.: 90000165
Matice kleštiny na elektrodu
pro D 1,0 - 4,0 mm / obj. č.: 90000153
pro D 4,8 - 5,0 mm / obj. č.: 90048153
Přímá opěrka délka 35 mm (standard)
Obj. č.: J0310111
Přímá opěrka délka 41 mm (k ostření krátkých
(elektrod)
Obj. č.: J0310112
Příložka brusného kotouče a upevňovací šroub
Obj. č.: J0310113
Diamantové brusné kotouče
zrnitost 64: obj. č.: 90064151
zrnitost 76: obj. č.: 90076151
zrnitost 126: obj. č.: 90126151
zrnitost 151: obj. č.: 90151151
®

Vezměte prosím na vědomí, že výrobky firmy JA jsou stále
®
zdokonalovány. Firma JA si proto vyhrazuje právo na změny
bez předchozího oznámení
®
Firma JA neručí za škody, které vznikly neodborným
používáním jejích výrobků.
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