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АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

«Як визначити ідеальну товщину від-
різного круга?» — запитує Кіран Себастіан, 
менеджер по  продажам компанії Klingspor. 
І сам відповідає: «Потрібно поставити собі 
кілька запитань:

 Яка кутова шліфовальна машина 
буде використовуватися?

 Який матеріал буде різатися?
 Яку форму має виріб, що обробля-

ється?
 Які властивості відрізного круга 

важливі для користувача: продуктивність, 
рівний різ, тривалий термін служби чи не-
значне нагрівання?

«Лише коли на всі ці запитання є відпо-
віді, ми можемо порадити конкретний від-
різний круг», — підсумовує свої рекоменда-
ції К. Себастіан.

Виглядає складно? Іноді воно так і є, тому 
що оптимальні результати різання залежать 
від багатьох чинників. «Лише того, що відріз-
ний круг підходить для оброблюваного мате-
ріалу, не  досить, — запевняє К. Себастіан. — 
Товщина відрізного круга та правильне ви-
користання також відіграють важливу роль». 
Загалом правило таке: чим менше товщина 
оброблюваного матеріалу, тим тоншим має 
бути відрізний круг.  Наприклад, для порізки 
бляхи він може бути товщиною 0,8 мм, тоді як 
товщину 2,5 мм використовують для обробки 
більш товстого металопрокату.

«Але є винятки, — додає К. Себастіан. — 
Буває так, що майстри, яким доводиться 
різати тонкий матеріал, надають перевагу 
відрізним кругам більшої товщини. Для них 
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М’який чи твердий? З плоскою чи 
вигнутою поверхнею? Залежно від 
матеріалу та способу використання 
товщина відрізних кругів впливає 
на результат обробки. Наш експерт 
пояснює, на які саме якості при 
виборі круга слід звертати увагу
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важніша висока міцність і тривалий термін 
служби, хоча круги малої товщини більш 
швидкісні та менше нагріваються».

«За  певними чинниками можна пере-
вірити, чи правильно обрана товщина від-
різного круга для конкретного випадку 
використання, — стверджує К. Себастіан. — 
Надмірне утворення задирок, набіглість, 
короткий термін служби, сильна вібрація 
або недостатня швидкість оберту є чіткими 
попереджувальними сигналами».

«Врешті-решт, не  треба переоцінювати 
вплив товщини круга на  результат різан-
ня, — каже К. Себастіан. — Якщо переріз ви-

робу в  площині різу має бути максимально 
рівним, то потрібно обирати товсті круги. 
У  разі задирок  — навпаки, треба обирати 
тонкі відрізні круги».

Оскільки самостійно підібрати товщину 
відрізного круга непросто, працівники ком-
панії Klingspor охоче допомагають у  цьому 
користувачам. «Ми пропонуємо клієнтам 
абразивний інструмент, необхідний саме 
їм, — розповідає Кіран Себастіан. — Це дозво-
ляє їм зробити точніший вибір. Завдяки цьо-
му робота таким кругом буде не тільки більш 
ефективною та комфортною, але й, за  раху-
нок меншого зносу, більш економічною».




