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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА EGGER EURODEKOR
Плоскостите с меламиново покритие EGGER Eurodekor (съгласно EN 14322) се състоят от дървесни
материали, ламинирани от двете страни с декоративна хартия. Те се използват за хоризонтални и вертикални приложения в производството на мебели и в интериорния дизайн, например за лицеви панели,
рафтове, гардероби или облицовки на стени. Благодарение на специалните си многослойни покрития с
дебелина до 1 mm EGGER Eurodekor Plus ML отговаря на повишените изисквания за удароустойчивост.
Многослойните покрития са много устойчиви на огъване и стабилни и затова са много подходящи за
конструкции с много голямо разстояние между опорите. За по-голяма устойчивост на изтъркване по
желание могат да се обработят с допълнителен горен слой (Eurodekor Plus HR). С доказаното качество
на EGGER в съгласувани комбинации от декор и материал, EGGER Eurodekor предлага съвременно и
естетически изискано решение.

УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА EGGER EURODEKOR
Посочените по-долу препоръки за обработка се основават на различни серии от изпитвания и най-добрите резултати, получени от тези изпитвания, в сътрудничество с LEUCO Ledermann GmbH & Co. KG.

ИЗПИТВАНЕ НА ИЗНОСВАНЕ EGGER EURODEKOR
Изпитването на износване показва нормална стойност в областта на горния слой. Износването на режещите ръбове в областта на средния слой обаче е над средното, което се дължи на това, че този слой е
по-твърд. Благодарение на по-твърдия среден слой плочата е стабилна и може да се обработва безпроблемно в областта на ръбовете. Поради степента на износване се препоръчва обработка с диамантени
режещи материали DIA.

ОБЯСНЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ
DP = DIA; HW = волфрамов карбид; L-S = бавно, бързо; L-S-L = бавно, бързо, бавно; S-S = бързо, бързо;
S-S-S = бързо, бързо, бързо; vc = скорост на рязане; fz = подаване на зъб; vf = скорост на подаване;
HR = вдлъбната задна повърхност; G6 = геометрия на зъбите; TR-F-FA = трапец-плосък-фаска; HR-TR =
вдлъбната задна повърхност-трапец

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Дървесните продукти на фирмата EGGER трябва да се съхраняват и обработват в затворено помещение
за съхранение или работилница с постоянни климатични условия T≥10 °C при относителна влажност
на въздуха прибл. 50-60%. Условията на съхранение и обработка трябва да съответстват на климата,
където ще се използват по-късно.

2. РАЗКРОЯВАНЕ / ФОРМАТНА ОБРАБОТКА
2.1 РАЗКРОЯВАНЕ НА ПЛОСКОСТИ С ЦИРКУЛЯРИ
Добрите резултати при рязането зависят от различни фактори: Декоративната страна да гледа нагоре,
правилна проекция на режещия диск, скорост на подаване, форма на зъбите, стъпка на зъбите, обороти в
минута и скорост на рязане. В зависимост от количеството на обработвания материал могат да се използват твърдосплавни (HW) или диамантени (DP) режещи дискове. Препоръчителна форма на зъбите:

G6

HR

TR-F-FA
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2.2 ФОРМАТНИ ЦИРКУЛЯРИ
Плоскостите се режат много добре с циркулярни дискове HW и DP. За постигане на оптимален резултат на
рязане както на входа и изхода на инструмента, така и по цялата обработвана повърхност особено подходящи са следните циркулярни дискове:
Циркуляри HW: форматни циркулярни дискове HW - solid Surface “TR-F-FA”
Циркуляри DP: форматни сцркулярни дискове DP - nn-System DP flex “HR”
Оптимални работни характеристики:
Проекция на режещия диск:
SÜ = 20-30 mm
Обороти в минута: 		
n = 5000 /min
Скорост на подаване = ръчно:
5-8 m/min
Скорост на рязане: 		
vc =75 m/s
При разкрояване върху машини с ЦПУ трябва да се използват също тези циркулярни дискове.

2.3 ПАКЕТОРАЗКРОЙВАЩИ ЦИРКУЛЯРИ
По принцип плоскостите могат да бъдат обработвани с всички предлагани на пазара пакеторазкройващи циркуляри HW. Но има разлики в
качеството на рязане. На пакеторазкройващи циркуляри плоскостите
могат да се режат с циркулярни дискове HW и DP . За постигане на оптимално качество разкрояването трябва да се прави с циркулярен диск
HW. При по-големи обеми е препоръчително разкрояването да се прави
с циркулярен диск DP.
Циркуляри HW: пакеторазкройващи циркулярни дискове HW - Q-Cut "G6"
Циркуляри DP: пакеторазкройващи циркулярни дискове DP-"G6"
Оптимални работни характеристики:
Проекция на режещия диск:
SÜ = 20-30 mm
Обороти в минута: 		
n = 3600 /min
Скорост на подаване: 		
20 m/min
Скорост на рязане: 		
vc =80 m/s
Освен това е важно да се внимава за правилната проекция на режещия диск.
Тя оказва влияние върху качеството на рязане и зависи от диаметъра.
Диаметър на циркулярния диск

Проекция на режещия диск

D = 250 mm
D = 300 mm
D = 350 mm
D = 400 mm
D = 450 mm

прибл. 15 - 20 mm
прибл. 15 - 25 mm
прибл. 18 - 28 mm
прибл. 25 - 30 mm
прибл. 25 - 33 mm

Допълнителна информация за оптималната проекция на режещия
диск е налична на нашия канал в YouTube. >>> Сканирайте QR
кода и гледайте видеоклипа в YouTube или отидете директно на
www.youtube.com/leucotooling <<<
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Препоръчителната скорост на рязане е
60-90 m/sec. При диамантени циркулярни дискове следва да се избере горната
стойност. Стремете се към подаване на
зъб от 0,07-0,08 mm.

2.4 МАШИНИ ОТ ПРОХОДЕН ТИП: ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ
Форматната обработка на дървесни плоскости на машини от проходен тип в промишлен мащаб следва да се извършва с диамантени инструменти. Форматната
обработка с инструменти за раздробяване позволява постигането на изключителни резултати, използвайки технологията на двойно раздробяване. За тази цел
препоръчваме инструменти за раздробяване с ниско налягане на рязане, като
LEUCO PowerTec. Броят на зъбите на инструмента за раздробяване трябва да бъде
съобразен със съответното подаване при обработката. При използване на инструмент за раздробяване са препоръчителни следните параметри:
Обороти в минута:
Снемане на материал:
Скорост на подаване:

PowerTec airFace

n = 6 000 /min
a = 2 mm
vf = 40 m/s

Най-добро качество на рязане се постигат с инструменти за раздробяване PowerTec. Други типове
инструменти за раздробяване също позволяват обработка на материала без отчупвания.

3. ФРЕЗОВАНЕ / ОБРАБОТКА НА РЪБОВЕ
По принцип при фуговане на машини от проходен тип трябва да се използват диамантени инструменти.
При форматиране с фуговащи фрезири могат да се постигнат много добри резултати с инструменти с
аксиален ъгъл между 35° и 70°. Най-доброто качество се постига с фуговащи инструменти с аксиален
ъгъл 48°. При наличие на два двойни фуговащи агрегата е препоръчително да се извърши двустепенно
фуговане: най-напред извършете основното отстраняване на материала с помощта на първия фуговащ
агрегат (груба обработка) и след това завършете обработката с втория фуговащ агрегат. Този подход
не само позволява използването на високо прецизни хидро и HSK скоби, но също така осигурява оптимална комбинация от най-високо качество на обработка и дълъг експлоатационен живот по време на
фуговащата обработка. Оптималното подаване на зъб (fz) е 0,7-0,94 mm.

SmartJointer airFace

DIAREX airFace

4. ОБРАБОТКА НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ С ЦПУ
Всички видове опашкови фрези LEUCO позволяват отлично разкрояване, фрезоване на джобове, фуговане и др. Характеристиките на използване и изборът на инструмента зависят от изискванията към
качеството на рязане и обработката като цяло. За големи обеми на рязане се препоръчва използването
на високопроизводителни диамантени опашкови фрези (напр. Z = 3+3), докато фрезите Z = 2+2 са подходящи за средни обеми и средни скорости на подаване.
Инструментите LEUCO p-System с много големи аксиални ъгли също се справят много добре с работата,
но те са необходими само при обработка на ръбове. Оптималното подаване на зъб fz (mm) е 0,30 mm.
За справка по-долу са посочени няколко препоръчителни стойности на подаване за различен брой зъби.
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Препоръчителни стойности за подаване на зъб fz = 0,3 при 18 000 об./мин.
Брой режещи ръбове (Z)

Диаметър (mm)

Скорост (об/мин)

Скорост на подаване vf (m/min)

Z=2

20 /25

18.000

10 - 12 / 14 - 18

Z=3

12 / 25

18.000

14 - 16 / 14 - 18

Z=4

48 / 60

18.000

20 - 22 / 20 - 25

Разделяне: ниски стойности, които в зависимост от условията на обработка при необходимост трябва
да бъдат намалени още повече.
Фуговане: по-високи стойности.
При по-високи обороти в минута, например 24 000, горните стойности се увеличават съответно с около
25%. За всички видове фрезоване винаги се препоръчва използването на захващащи системи с висока
концнтрична точност (хидравлични разширителни патронници, TRIBOS или горещи пресови сглобки).
Полезният живот на инструмента може да се увеличи благодарение на следните фактори:
I Най-добро захващане на обработвания детайл. Използване на максимален брой смукателни устройства в оптимално състояние на конзолните маси. Редовното почистване на повърхностите на смукателните устройства оказва положително влиянието върху прилепването.
I Предотвратяване на нагряването на инструментите до високи температури.
I Особено при нестинг следва да се използват подходящи фрези (брой зъби и обороти в минута) за
реално постижимата скорост на подаване, особено при нестинг обработка с относително голям брой
малки детайли.
I Оптимизиране на отстраняването на стружки с фрези с предимно положителна спирала, ако размерът
и захващането на обработвания детайл го позволяват.
I В зависимост от условията на обработка използването на подходящи турбини за засмукване на
стружки с хидрозахващане също може да бъде ефективен вариант.

5. ПРОБИВАНЕ
Отвори за дюбели:
Добри резултати могат да се постигнат със стандартни твърдосплавни свредла за дюбели. Свредлата
LEUCO VHW topline осигуряват най-добрите резултати.
Препоръчителни работни параметри (за пробивни агрегати):
Скорост: 		
4500 об/мин
Скорост на подаване:
1,5-2 m/min
Режим на пробиване:
S-S
Проходни отвори:
Стандартните свредла HW за проходни отвори също осигуряват много добро качество на пробиване на
входа и на изхода на свредлото. Могат да се използват свредла VHW за проходни отвори като например
Mosquito и topline. Те осигуряват по-голям работен ресурс.
Препоръчителни работни параметри:
Скорост: 		
6000 об/мин
Скорост на подаване:
1,5-2 m/min
Режим на пробиване:
L-S-L
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Отвори за панти:
Със свредлата с цилиндрична глава "Light" на LEUCO се постигат много добри резултати. При обработка
на голям обем детайли се препоръчва използването на свредла с цилиндрична глава DP с дълъг живот.
Скорост: 		
Скорост на подаване:
Режим на пробиване:

4500-6000 об/мин
1,5-2 m/min
S-S

Пробиване: определяне на скоростта на подаване в зависимост от оборотите в минута
СВРЕДЛА ЗА ДЮБЕЛИ HW

СВРЕДЛА ЗА ДЮБЕЛИ VHW

СВРЕДЛА ЗА ПРОХОДНИ ОТВОРИ HW

СВРЕДЛА ЗА ПРОХОДНИ ОТВОРИ VHW

6. ФОРМУЛИ
6.1. СКОРОСТ НА РЯЗАНЕ - VC

6.3 СКОРОСТ НА ПОДАВАНЕ - VF

I Мерна единица: m/s
I Необходими данни: диаметър = D [mm];
скорост на инструмента = n [об/мин]
I Изчисление: vc = (D * π * n)/(60 * 1000)

I Мерна единица: m/min
I Необходими данни: подаване на зъб = fz [mm];
скорост на инструмента = n [об/мин]; брой зъби = z
I Изчисляване: vf = (fz * n * z)/1000

6.2. ПОДАВАНЕ НА ЗЪБ - FZ
I Мерна единица: mm
I Необходими данни: скорост на подаване = vf [m/
min]; скорост на инструмента = n [об/мин]; брой
зъби = z
I Изчисляване: fz = (vf * 1000)/(n*z)

7. ИНСТРУМЕНТИ LEUCO ЗА ОБРАБОТКА НА EGGER EURODEKOR
7.1 РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ ЗА ФОРМАТНИ ЦИРКУЛЯРИ
Размери

Наименование

Ø 303 x 3,2 x Ø 30
Ø 303 x 2,5 x Ø 30

HW solid Surface
nn-System DP flex

TR-F-FA

Z

84
60

HR
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Форма на зъба Режещ материал

TR-F-FA
HR

HL Board 06
DP

Проекция

Идент. №

прибл. 25 mm
прибл. 25 mm

193133
192444

I Дискове с нестандартни диаметри, ширини на
рязане, отвори и брой зъби се предлагат при
поискване.
I Броят на зъбите и скоростта на подаване
зависят от височината на рязане, както и дали
става въпрос за един обработван детайл или
пакет от обработвани детайли.
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7.2 РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ ЗА ПАКЕТОРАЗКРОЙВАЩИ ЦИРКУЛЯРИ
Размери

Наименование

Ø 350 x 4,4 x Ø 60
Ø 360 x 4,4 x Ø 30
Ø 350 x 4,4 x Ø 60
Ø 350 x 4,4 x Ø 30

Q-Cut G6
Q-Cut G6
DP G6
DP G6

Z

Форма на зъба

Режещ материал

Проекция

Идент. №

72
72
72
72

G6
G6
G6
G6

HL Board 04+
HL Board 04+
DP
DP

прибл. 25 mm
прибл. 25 mm
прибл. 25 mm
прибл. 25 mm

193148
193153
193004
193006

I Дискове с нестандартни диаметри, ширини на
рязане, отвори и брой зъби се предлагат при
поискване.
I Броят на зъбите и скоростта на подаване
зависят от височината на рязане, както и дали
става въпрос за един обработван детайл или
пакет от обработвани детайли.

G6

7.3 ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ
Размери

Наименование

Ø 250 x 9,5 x Ø 60
Ø 250 x 9,5 x Ø 60

PowerTec airFace
PowerTec airFace

Z

Режещ материал

Идент. № (Л)

Идент. № (Д)

20+10
20+20

DP
DP

186528
186552

186527
186551

I Инструменти за раздробяване PowerTec с други размери са налични при поискване.

E

%

#

C

3

PowerTec airFace

7.4 ФУГОВАЩИ ФРЕЗИ
Размери

Наименование

Ø 125 x 42,8 x Ø 30 DIAREX airFace

Z

Режещ материал

Машина

<)

Идент. № (Л)

Идент. № (Д)

3+3

DP

Homag

48°

186323

186323

Ø 100 x 42,8 x Ø 30 DIAREX airFace

3+3

DP

SCM

48°

186362

186363

Ø 125 x 47,8 x Ø 30 p-System

3+3

DP

Homag

70°

184071

184071

Ø 125 x 62,5 x Ø 30 p-System

3+3

DP

Ø 85 x 43,2 x Ø 30

DIAMAX airFace

3+3

DP

IMA 08.379 70°
OTT

Ø 125 x 43,2 x Ø 30 DIAMAX airFace

35°

184989

184990

186408

186409

3+3

DP

Homag

35°

186399

186399

Ø 100 x 43 x Ø 30

SmartJointer airFace 3+3

DP

Brandt

35°

186065

186066

Ø 125 x 63 x Ø 30

SmartJointer airFace 3+3

DP

IMA 08.379 43°

186055

186056

I Фуговащи фрези с нестандартни
диаметри, ширини на рязане, отвори и брой зъби са налични при
поискване.

d

D

B

R

DIAREX/
DIAMAX airFace

p-System
ФУГОВАЩИ ФРЕЗИ
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SmartJointer
airFace
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7.5 ОПАШКОВИ ФРЕЗИ С ЦПУ
Размери

Наименование

Z

Режещ материал

Л/Д

Идент. №

Ø 20 x 28 x Ø 25
Ø 25 x 28 x Ø 25

Високопроизводителна фреза DIAREX

2+2

DP

Д

186151

Високопроизводителна фреза

3+3

DP

Д

186120

Ø 25 x 26,5 x Ø 25 Опашкова фреза p-System

2+2

DP

Д

184382

Ø 60 x 38 x Ø 25

Фуговаща опашкова фреза p-System

4+4

DP

Д

184084

Ø 48 x 28 x Ø 25

Високопроизводителна обрязваща фреза

4+2+4

DP

Д

186142

Ø 12 x 23 x Ø 16

Фреза за нестинг, отрицателна спирала

3+3

DP

Д

185518

Ø 12 x 22 x Ø 16

Фреза за нестинг, положителна спирала

3+3

DP

Д

186571

Ø 12 x 22 x Ø 16

Фреза за нестинг, отрицателна спирала

2+2

DP

Д

186113

Ø 12 x 22 x Ø 16

Фреза за нестинг, положителна спирала

2+2

DP

Д

186112

Високопроизводителна
обрязваща фреза

Фреза за нестинг

Високопроизводителна фреза
DIAREX

Фуговаща
опашкова фреза
p-System

Опашкова
фреза
p-System

I Опашкови фрези с други размери са налични при поискване.

7.6 СВРЕДЛА ЗА ПРОХОДНИ ОТВОРИ И ДЮБЕЛИ, СПИРАЛНИ СВРЕДЛА И
СВРЕДЛА С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА
Размери

Наименование

Режещ материал Идент. № (Л) Идент. № (Д)

Ø 5 L1=70 x Ø 10 Свредло за проходни отвори с направляващ жлеб

HW

176255

176254

Ø 8 L1=70 x Ø 10 Свредло за проходни отвори с направляващ жлеб

HW

176257

176256

Ø 5 L1=70 x Ø 10 Свредло за проходни отвори Mosquito

VHW

183153

183152

Ø 8 L1=70 x Ø 10 Свредло за проходни отвори Mosquito

VHW

183157

183156

Ø 5 L1=70 x Ø 10 Свредло за проходни отвори topline

VHW

185742

185741

Ø 8 L1=70 x Ø 10 Свредло за проходни отвори topline

VHW

185744

185743

Размери

Наименование

Режещ материал Идент. № (Л) Идент. № (Д)

Ø 5 L1=70 x Ø 10 Свредло за дюбели с направляващ жлеб
Ø 8 L1=70 x Ø 10 Свредло за дюбели с направляващ жлеб

HW

167203

167194

HW

167205

167196

Ø 5 L1=70 x Ø 10 Свредло за проходни отвори topline

VHW

185760

185759

Ø 8 L1=70 x Ø 10 Свредло за проходни отвори topline

VHW

185764

185763

Размери

Наименование

Режещ материал Идент. № (Л)

Идент. № (Д)

Ø 15 L1=70 x Ø 10 Свредла с цилиндрична глава “Light”

HW

184685

184684

Ø 35 L1=70 x Ø 10 Свредла с цилиндрична глава “Light”

HW

184689

184688

Ø 35 L1=70 x Ø 10 Свредло с цилиндрична глава Z=2+4

DP

По заявка

186783

Свредло за проходни
отвори topline

Свредло за проходни отвори
с направляващ жлеб

Свредло за проходни
отвори Mosquito

Свредло за дюбели topline

Свредла с цилиндрична глава “Light”

Свредло за дюбели с
направляващ жлеб

I Свредла с нестандартни диаметри, дължини на рязане, размери на опашките са налични при поискване.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ EGGER EURODEKOR
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Видът или размерът на инструмента, който ви трябва, не е тук?
Моля свържете се с отдел продажби на LEUCO.
T +49 (0)7451/93-0
F +49 (0)7451/93-270
info@leuco.com

СЪВЕТ – ОНЛАЙН КАТАЛОГ НА LEUCO

Или:
Сканирайте QR кода и
получете информация за

Препоръките на LEUCO относно избора на инструменти
за обработка на ПДЧ с меламиново покритие EGGER
Eurodekor са достъпни в онлайн каталога на LEUCO.

складовата програма на
LEUCO.

БЪРЗО И
ЛЕСНО

1
2
3
4
5

www.leuco.com/products
Щракнете върху филтъра “инструмент”
“Специални материали на производителя”
„EGGER“
Eurodekor

→ Изберете режещи дискове, дробители,

фрези, свредла

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Straße 1
72160 Horb am Neckar / Deutschland
T +49 (0) 74 51/93 0
F +49 (0) 74 51/93 270
info@leuco.com
www.leuco.com

