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Snadné zpracování s BANOVA®.
Toto je soubor doporučení a praktických řešení pro připevňování a zpracování
materiálu BANOVA®. Standardní řešení bylo sbíráno z různých odvětví trhu a
aplikací, které byly testovány a schváleny v denním užití. Tento soubor bude
průběžně aktualizován s nejnovějšími upevňovacími a výrobními technologiemi.
Bereme následující informace jako podporu řemeslníků, aby mohli rychle a přesně
vybrat správné upevňovací a výrobní řešení pro použití materiálu BANOVA®.

Rohové spojení
Spojení hran desky k povrchu mezi materiálem BANOVA® s
dalšími materiály

Lícní spojení
Líc na líc spojení součástí s materiálem BANOVA® uvnitř

Panty
Aplikace pohyblivého kování

Zpracování
Technika a parametry pro zpracování materiálu BANOVA®

Plánování
Tabulky a vzorce pro plánování s materiálem BANOVA®
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ROHOVÉ SPOJENÍ

Lepený spoj s dřevěnými kolíky
Rychle vyvrtané a vložené do
výrobního procesu.
Standardní spojení
s dřevěnými kolíky je
efektivní díky vysokému
vrtacímu výkonu a
perfektnímu spoji v jádru
desky.

Snadno a rychle umístěno a
smontováno. Lepidlo proniká
do hloubky struktury dřeva
během montáže rohového
spoje.
Proto lepení s tekutým
lepidlem je výrazně lepší
s materiálem BANOVA® než
s běžnými deskami na bázi
dřeva.

Výhody





Neviditelný, odolný spoj
Rychlý a snadný standardní spoj udělaný s manuálními vrtacími nástroji nebo plně
automatickými vrtacími stanicemi
Komponenty jsou přímo umístěny na správném místě, což dovoluje rychlou montáž
Vysoce všestranné použití také v kombinaci se spojovacími prvky pro interiérové
komponenty a nábytek

Zdroj
Vaše lokální železářství
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ROHOVÉ SPOJENÍ

Spojovací kování pro nábytek – Rastex Rapid
Vrtané jako standardní
dřevěné kolíky s trochou
montážního PU lepidla do díry
pro odolný spoj.

Plastová hmoždinka je ručně
namontovaná a komponenty
jsou umístěny přímo na
správné místo, stejně jako u
montáže s dřevěnými kolíky.

Snadná a rychlá montáž,
jedním otočením šroubováku
se roztáhne plastová
hmoždinka a lepidlo je
vtlačeno hluboko do dřevěné
struktury jádra desky.
Hluboké uchycení lepidla ve
dřevěné struktuře je
významnou výhodou
v porovnání s běžnými
deskami na bázi dřeva.

Výhody





Kompletní předvýroba na automatizovaných vrtacích strojích nebo CNC strojích
Snadná montáž komponentů šroubovákem
Ekonomická expedice komponentů nábytku jako ploché balení. Konektory jsou
namontovány těsně před montáží
Odolné spoje díky perfektní vazbě do dřevěných pórů.

Zdroj
http://www.hettich.com
Kolíky: Rapid S DU 324 / DU 325
Kování: Rastex 15
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ROHOVÉ SPOJENÍ

Přímý šroub
Perfektní rohové spojení bez
předvrtání. Díky pevnému
jádru desky jsou dlouhé a
silné šrouby užité přímo bez
rizika oddělení desek. Šroub
je také použit v kombinaci
s kolíky pro umístění a tekuté
lepidlo, nebo oboustranná
lepicí páska pro zlepšení
odolnosti a omezení chvění.

Doporučujeme standardní
šrouby s hlubokým závitem,
které hluboce zakotví do
dřevěné struktury jádra
desky. Pevnost spoje je
optimalizovaná zvýšením
délky šroubu, průměru a
zejména průměrem hlavy.

Výhody





Rychlé a efektní smontování
Okamžitá fixace bez čekání na další zpracování
Vysoká flexibilita při návrhu a konstrukci jednotlivého nábytku
Obecně ověřený spojovací materiál

Zdroj
Vaše lokální železářství
www.wuerth.com Würth FBS nebo šrouby pro dřevotřískové desky
www.spax.com Spax šrouby pro dřevotřískové desky
www.sfs.biz ferronorm šrouby pro dřevotřískové desky
www.bossard.com šrouby pro dřevotřískové desky
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ROHOVÉ SPOJENÍ

Oboustranná lepicí páska – Snadné spojování
Oboustranné samolepicí
pásky jsou perfektní pro
všechna spojení mezi
laminovanými nebo
potahovanými povrchy. Díky
velkým spojovacím plochám
je tato metoda spojování
efektivnější než bodovými
spojovacími prvky. Navíc je to
snadné a rychlé použití a
v porovnání s použitím
tekutého lepidla je snadné
zabránit jakékoliv
kontaminaci.
Odolná pružná vazba s
oboustrannou lepicí páskou
je upřednostňována pro
montáž dílů a součástí s
vysokým napětím nebo
vibrací. Typickou aplikací je
fixace nábytkových prvků na
podlahu nebo stěnu, kde
skříně přispívají k tuhosti
konstrukce vozidla.

Výhody






Neviditelné a odolné spojení
Čisté použití bez rizika znečištění
Efektivní pracovní postup díky okamžité vazbě po spojení dílů (žádná doba
vytvrzování)
Snadno kombinovatelné s umisťovacími pomůckami jako například dřevěné kolíky,
kování nebo standardní šrouby

Zdroj
www.aftc.eu – stříbrné pásky
www.3m.com – 3MTM VHBTM
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ROHOVÉ SPOJENÍ

Lepicí vazba s Lamello – Sušenkami
Dřevěné sušenky jsou vysoce
efektivní jako spojení
jednotlivého nábytku malých
rozměrů. Výroba je
jednoduchá od frézování
s elektrickými nástroji, až po
montáž s vhodným
dávkovačem lepidla. Tvar
sušenky se zářezy je
frézován obráběči velmi
flexibilním, ale velmi přesným
způsobem.
Pevnost tohoto konektoru je
vytvořena tvarem. Jelikož
vyžaduje jen částečné zářezy
tvaru organické sušenky,
struktura desky není
oslabena, jako by byla při
zářezu skrz. Nicméně povrch
lamello zajišťuje skvělou
vazbu, která je ukotvena
v jádru desky. Ve fázi
montáže umožňuje podélná
orientace konektoru lehký
posun a rychlé vyrovnání
součástí.

Výhody





Neviditelné a odolné spojení
Rychlé a snadné standardní spojení vyrobené s pomocí elektrického nářadí nebo
CNC zařízení
Jednoduchá pomůcka pro nanášení lepidla usnadňuje zabránění znečištěním
lepidlem
Vysoce flexibilní a univerzální použití také v kombinaci s různými konektory nábytku

Zdroj
Vaše lokální železářství
www.lamello.com
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ROHOVÉ SPOJENÍ

Nábytkový konektor pro RV s ecosyn® PXL
Snadné vložení standardních
konektorů nábytku pro přesné
vtlačení.

Volná montáž nebo určené
umístění s kolíky. Specifický
design šroubu ecosyn® PXL
šroubů zajišťuje maximální
odolnost proti vibracím a
zamezuje stržení závitu. Není
potřeba předvrtání v desce.

Výhody





Řešitelný spoj pro volné umisťování
Vynikající výsuvná a vibrační odolnost šroubu ecosyn ® PXL (>40kg na 10mm
šroubového závitu)
Praktický spoj zajišťující vysokou efektivitu nákladů a maximální flexibilitu montáže
nábytku
Vysoce universální použití také v kombinaci s kolíky, lepidlem nebo oboustrannou
lepicí páskou pro umisťování a montáž

Zdroj
ecosyn® PXL šroub: www.kvt-fastening.de/
Nábytkové vtlačovací konektory: www.haefele.com
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ROHOVÉ SPOJENÍ

Spojení šrouby ve skryté jamce
Rychle a flexibilně vrtané
ručními jednoduchými
vrtacími prvky nebo
automatizované na CNC
routeru.

Snadno a rychle smontované
a spojené. Kombinace s kolíky,
dřevěnými sušenkami,
lepidlem nebo oboustrannou
lepicí páskou.

Výhody




Rychlé a flexibilní použití v různých spojovacích polohách
Výborný výkon díky příčnému šroubování (>25kg na 15mm šroubového závitu)
Polohování šroubu je možné přímo na hraně desky. Několik šroubů může být
kombinováno na malé ploše.

Zdroj
www.kregtool.com

Nářadí, šrouby a upínáky z Vašeho lokálního železářství
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LÍCNÍ SPOJENÍ

Montáž nýtem
Montování desek ke kovovým
rámům s nýtem je
jednoduché a zajišťuje
vysokou stabilitu zpracování.
Přesná a spolehlivá montážní
procedura je zajištěna
použitím nýtu s velkou hlavou
v kombinaci s odpovídajícím
nástrojem pro nastavení nýtů.
Hlava nýtu je rovnoměrně
nastavena s minimální
tolerancí a bez zužování do
povrchu desky, jak je často
viděno při montáži se šrouby.

K obrázku - 16mm nýt s příslušným
nastavovacím nástrojem

Výhody






Uzavíratelné spojení s nýty je
nenápadné, přesto efektivní,
protože zatížení je pevně
podepřeno povrchem ploché
nýtové hlavy.
Jednotlivé závěsy se provádí
umístěním perforovaného
plechu nebo velké podložky
za desku a nastavením nýtu
přes desku do zadní opěry.

Viditelný, ale nenápadný upevňovací prvek
Uzavřené spojení
Předvrtané desky mohou být použity jako montážní přípravek pro předvrtání do
substruktury
Odstranitelné pouze vrtacími nástroji
Flexibilita pozdějšího umisťování jednotlivého závěsu

Zdroj
www.gesipa.com
www.mbe-gmbh.de/
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LÍCNÍ SPOJENÍ

Upevnění šroubu do „T“ matice
1

2

3

„T“ matice je vedena do
předvrtané díry zezadu desky
a některé verze jsou také
připevněny k zadní ploše pro
fixaci a uzamčení otočení.
Šrouby jsou nastaveny
zepředu pro dosažení
koncového spojení mezi
dvěma komponenty.
Rozložení zatížení na povrch
a v jádru desky dovoluje
přesnou fixaci pro vysoké
zatížení s trvalou odolností.

Na trhu je dostupná široká
řada různých tvarů a modelů
„T“ matice. Nicméně jakmile
jsou namontovány, vypadají
všechny zepředu stejně. Jen
šroub nebo díra jsou viditelné
jako montážní bod.

Výhody





Upevňování do kovového závitu umožňuje nespočet montáží a výměn
Rozložení mnoha bodů zatížení uzavřením formy
Přesné polohování vložek automatickým vrtáním a montáží upevňovacích prvků
Obzvláště doporučené také pro dynamické zatížení

Zdroj
Vaše lokální železářství
www.rampa.com
www.kvt-fastening.com
www.jetpress.de; www.jetpress.com
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LÍCNÍ SPOJENÍ

Vložení závitové matice
Závitové matice jsou
umístěny do povrchu nebo na
hranách jako definované
podpěrné body pro metrické
šrouby. Nejvyšší výkon je
zajištěn přidáním malého
množství montážního lepidla,
které vnikne do dřeva a přilne
k závitu matice.
Pro konkrétní použití jsou
k dispozici různé rozměry a
tvary. Pro odpovídající výkon
v lehké BANOVA® desce,
doporučujeme výběr matic
s hlubokým závitem a
maximálním možným
průměrem pro optimální
zatížení v desce. Je zásadní,
aby závity řezaly do dřeva a
vybudovaly stěsnání
v předvrtané díře svým
vlastním tvarem. Proto díry
musí být vrtány s menším
průměrem, než se užívají u
hustých tvrdých dřevin.

Výhody





Rychlé vrtání a vkládání z viditelné strany desky
Nespočet montáží a výměn zajištěno metrickými kovovými šrouby
Stejné rozložení maximálních bodů zatížení do desky
Přesné umístění upevňovacích prvků automatickým vrtáním a montáží

Zdroj
Vaše lokální železářství
www.rampa.com
www.jetpress.de; www.jetpress.com
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LÍCNÍ SPOJENÍ

Dřevěné vložky pro přímé šroubování
Dřevěná vložka je spojena
běžným lepidlem na dřevo
nebo specifickým montážním
lepidlem do předvrtané díry a
umístěna rovnoměrně do
povrchu desky. Vložka je
použita jako lokální ukotvení
pro spojovací prvky a
zajišťuje vysoké zatížení přes
velký spojovací povrch.
Nejúčinnější jsou vložky
z překližky z tvrdého dřeva.

Dřevěné vložky je
doporučeno montovat do
bodů vysokého zatížení
běžnými šrouby. Pro
maximální výkon jsou
dřevěné vložky aplikovány ze
zadní strany desky a šrouby
ze přední strany, což
zajišťuje vysoce spolehlivé
uzamčení formy.

Výhody




Upevnění ve velmi známém dřevěném materiálu
Zesílení pouze v požadovaných místech
Výroba na ručních nebo automatických aplikačních procesech

Zdroj
Vaše lokální železářství
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LÍCNÍ SPOJENÍ

Sponkový konektor – Rychlomontáž

Výrazně hluboké plastové
závity se zařezávají hluboko
do pevného jádra desky, a
tím zajišťují trvalé
mechanické ukotvení.

Konektory velkých rozměrů
odolávají dynamickému
zatížení v podobě několika
montáží a demontáži stejně
jako vibračním nárazům. Díky
lehkosti materiálu BANOVA®
a jeho tvarové stabilitě
budete potřebovat méně
upevňovacích prvků pro
montáž desek.

Výhody





Neviditelná montáž
Rychlá montáž a výměna jednoduchým cvaknutím a bez nářadí
Snižuje mechanické namáhání a vibrace mezi různými komponenty
Dovoluje vysoký stupeň předvýroby pro interiérové moduly (stěny a nábytek)

Zdroj
www.fastmount.com
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LÍCNÍ SPOJENÍ

Lehká montážní kotva

Plastové nebo kovové kotvy
jsou šroubovány do povrchu
desky nebo do hrany bez
předvrtání. Hluboký závit
kotvy řeže dobře do jádra a
zajišťuje pečlivé sevření v
BANOVA®.

Lehké montážní kotvy jsou
nabízeny různými dodavateli
v různých tvarech a
konfiguracích. Montáž přímo
do kotvy se provádí
standardními šrouby,
metrickými šrouby nebo
maticemi na kotvu se
šroubovou hlavou.

Výhod





Rychlá a flexibilní montáž z viditelné strany
Ukotvení vysokých zatížení v plné tloušťce
Jednoduchá definice upevňovacích bodů na povrch nebo hrany desky
Vysoká flexibilita umístění kotev – ještě možné v poslední fázi výroby: interiérová
montáž

Zdroj
Vaše lokální železářství
www.mungo.ch - MJP Jet hmoždinka kovová
www.wuerth.com - upevnění sádrokartonu W-GS
www.fischer.com – upevnění sádrokartonu GK
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PANTY

Montáž kování standardními šrouby
Standardní šrouby nejsou používány pouze pro jednoduché montáže nábytku, ale také
pro montáž pantů nebo dalšího kování. Pravidlem je použití 4-6 mm silných šroubů
s délkou 3 až 4krát tloušťka desky, která má být spojena.
Průměrné extrakční síly šroubu byly testovány se standardními ferronorm šrouby do
povrchu 15mm desky. Desky nesmí být předvrtané.

Průměrná extrakční síla šroubu v 15mm šroubovací hloubce
BANOVA® PLY

BANOVA® PLUS

BANOVA® HDF

6.0mm

28kg

46kg

35kg

5.0mm

28kg

37kg

35kg

4.5mm

24kg

34kg

30kg

4.0mm

24kg

34kg

30kg

Průměr šroubu

Příklad použití:
Standardní šroub 5 x 90 a šroubovací hloubka 60mm dosahuje maximální extrakční sílu
112kg na každý šroub.
Posuvné dveře 3000 x 1200 x 40mm složené z jádra BANOVA® PLY a HPL dekorativním
lícem mají celkovou váhu 38kg (10.4kg/m2).
Takto nízká váha je snadno podpořena standardním kováním a může být montována se
dvěma standardními šrouby. Nejsou požadovány žádné zakrývací okrajové pásy nebo
jiné speciální vložky. Kování je méně zatíženo, dveře jsou jednodušší, ale stále pevné.
Montážní kování pro posuvné
dveře a panty závěsných
dveří pracují dobře se
standardními šrouby.
Předvrtání není požadováno,
jelikož neexistuje riziko
rozštěpení, ani když je
šroubování blízko okraje.
Snadná příprava odolného
spojení s okrajovým
páskováním nebo speciálními
vložkami.
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PANTY

Kloubový závěs pro vstřikování stisknutím
Panty jsou vstříknuté do
předvrtaných děr na hranách
dveří. Odolné a pevné držení
plastových kolíků proti
vibracím a dynamickým
pohybům je zajištěno malou
kapkou montážního lepidla
do předvrtané díry před
montáží pantu.

Síla popsaného spojení se
projeví po vyschnutí jako
tvrdý a odolný spoj mezi
dveřmi a jejich panty, což má
za následek vysokou
odolnost proti dynamickému
zatížení.
Lepidlo proniká hluboko do
pórů jádra desky a zajišťuje
pevné a trvalé ukotvení –
lepší než u desek z pevných
dřevin jako např. MDF.

Výhod





Nižší namáhání pantů díky lehčím a stabilnějším dveřím
Oblíbený standardní pant s vysokou úrovní přijatelnosti
Krok procesu aplikace lepidla je snadný, aby mohl být zaveden do standardní
procedury
Žádné riziko znečištění díky přesně vymezené aplikaci lepidla do předvrtané díry

Zdroj
www.dgnhinges.com/
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PANTY

Montáž kování se šrouby ecosyn® PXL
Šroub ecosyn® PXL je velmi
praktický pro šroubování
kování velkého zatížení jako
panty do dveří nebo boky
nábytku. Tento šroub byl
speciálně vyvinut tak, že jeho
závit řeže dobře do dřeva a
zajišťuje odolné ukotvení
v desce. Speciální design
závitu zajišťuje maximální
sílu vytažení z velmi
omezené plochy.

Výhod




Cenově výhodná montáž bez hmoždinek, vložek nebo použití lepidla
Volné umisťování kování na povrch desky
Vysoká procesní spolehlivost díky nastavitelnému utahovacímu momentu

Zdroj
www.kvt-fastening.de/

3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Německo
Tel +49 (0) 541-121 93 32
Fax +49 (0) 541-121 93 93
display.eu@3AComposites.com
www.display.3AComposites.com

Seite 17 von 36

PANTY

Skrytý pant - Blum Inserta
Tento pant není jen rychle
namontován, ale je také
pevně ukotven do jádra
desky rozšířením plastové
hmoždinky v předvrtaných
dírách. Lehčí součásti také
snižují namáhání pantů kvůli
vibracím a dynamickému
nárazu. V důsledku toho je
možné použít méně pantů
nebo navrhovat větší dveře.

Montážní deska je také
upevněna roztahovacím
mechanismem plastové
hmoždinky v jádru desky.
Přesné přizpůsobení kování
ve standardních dírách
zajišťuje také odolné držení
proti vibracím.

Výhod





Rychle namontované – hlavní fixace bez nářadí
Snížené zatížení na panty díky lehčím a stabilním dveřím
Standardní panty se širokým rozložením a bohatou rozmanitostí pro speciální řešení
Snadné balení a logistika jako ploché balení nábytku (panty odděleně od komponentů)

Zdroj
www.blum.com
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ZPRACOVÁNÍ

Základní informace a výrobní průvodce









BANOVA® je pevný dřevěný materiál a může být zpracován jako takový
Snížené zpracovatelské síly dovolují také snížit upínání a lisování desek ve výrobním
procesu (<2.5kg/cm2). Ve vyšším procesním tlaku a upínací síle je riziko porušení
povrchu.
Nejlepší výsledky zpracování byly zaznamenány s:



Vysokou rychlostí řezání



Kladnou geometrií zubů



Kladnému úhlu řezné hrany

Nízký řezací odpor a homogenní hustota desky dovolují vyšší rychlost posuvu a
zvýšený procesní výkon
Efektivní odsávání prachu je zásadní pro nejlepší výrobní výsledky a dlouhou životnost
nářadí. V praxi se lehčí odštěpky a prach ze zpracování snadno vysají.
Špíně a cizím částicím, jako kamenům, písku nebo kovovým částem, se při výrobě
zcela vyhne a použité lepidlo je nezaplněné. To zajišťuje dlouhou životnost všech
řezáků s hroty z karbidu wolframu a s polykrystalickým diamantem.
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ZPRACOVÁNÍ

Frézování kontur a hnízdění
Vřetenové frézy VHW – Spirálové kladné / negativní se šikmým
hřídelem
Použití




CNC-Routery
Hlazení a dokončení výřezů a kontur
Frézování do povrchu se souběžným
posunem z-osy a osy x nebo y

Detaily nástroje




Úhel hřídele na obě strany
nmax = 30’000min-1
Průměr = 8, 10, 12, 16, 18mm

Doporučené parametry



Vřetenová fréza typu VHW – Spirálová kladná/negativní s úhlem hřídele Z=2+2
Rychlost otáček n = 24’000min-1

Průměr = 12mm (Ident. č. 180872)



Rychlost posunu vf = 3m/min v souběžném posunu
Posun zubu fz = 0,063mm

Výhody BANOVA®




Snadné frézování do povrchu s malým řezacím odporem
Vysoká rychlost posunu díky nízkému řezacímu tlaku
Dlouhá životnost nástrojů díky přívětivé vazbě a homogennímu rozdělení hustoty
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ZPRACOVÁNÍ

Frézování kontur
LEUCO P-System vřetenové frézy
Použití




CNC-Routery
Hlazení a dokončení výřezů a kontur
podél a napříč bez třepení
Zpracování komponentů s luxusním
povrchem bez šednutí, zejména u
materiálů s obsahem vlákniny

Detaily nástroje





Symetrické a asymetrické možnosti
Extrémně šikmé stříhání
Dlouhá životnosti PKD-nožů s extrémně vysokou kvalitou řezání
Průměr = 12, 48, 60mm

Doporučené parametry




P-System vysoko-výkonnostní kloubové vřetenové frézové nože CM, DP
Z = 4+4
Rychlost otáček n = 24’000min-1

Průměr = 12mm (Ident. č. 180872)



Rychlost posunu vf = 3m/min v souběžném posunu
Posun zubu fz = 0,125mm

Výhody BANOVA®




Perfektně řezané hrany
Vysoká rychlost posunu díky nízkému řeznému tlaku a šikmému střihu
Dlouhá životnost nástrojů díky přívětivé vazbě a homogennímu rozdělení hustoty
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ZPRACOVÁNÍ

Vrtání kolíků a vzorů
Hrot vrtáku kolíků HW – Topline
Použití





Přenosné vyvrtávací stroje
Automatické vyvrtávací stroje
CNC obráběcí centra
Vrtání děr bez třepení

Detaily nástroje





Zajistěte navádění středícím bodem
Dlouhá životnost nože z karbidu wolframu (HW)
Dostupná pravá a levá spirála
Průměr = 4, 5, 6, 8, 10mm (Ident. č. 178695 do 178704)


Doporučené parametry



Rychlost otáček n = 4’500min-1
Rychlost posunu vf = 1.5m/min

Výhody BANOVA®





Hrany děr bez třísek
Vysoká rychlost posunu díky homogenitě a nízké hustotě desky
Efektivní odvedení třísek
Dlouhá životnost nástrojů díky přívětivé vazbě, homogennímu rozdělení hustoty a
žádným cizím částicím v desce
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ZPRACOVÁNÍ

Vrtání kolíků a vzorů
Hrot vrtáku kolíků HW – se zadním vedením
Použití





Přenosné vyvrtávací stroje
Automatické vyvrtávací stroje
CNC obráběcí centrum
Vrtání děr bez štěpení

Detaily nástroje






Zajistěte navádění středícím bodem
Ochrana hran díry během zpětného tahu je zajištěna zadním vedením
Dlouhá životnost nožů z karbidu wolframu (HW)
Dostupná pravá a levá spirála
Průměr = 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16mm (Ident. č. 166107 do 167199)


Doporučené parametry



Rychlost otáček n = 4’500min-1
Rychlost posunu vf = 1.5m/min

Výhody BANOVA®





Hrany děr bez třísek
Vysoká rychlost posunu díky homogenitě a nízké hustotě desky
Efektivní odvedení třísek
Dlouhá životnost nástrojů díky přívětivé vazbě, homogennímu rozdělení hustoty a
žádným cizím částicím v desce
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ZPRACOVÁNÍ

Cylindrové vrtání
Hroty cylindrových vrtáků HW - Z=2+2

Použití




Automatické vyvrtávací stroje
CNC obráběcí centrum
Vrtání děr pro vložení kování bez
třísek

Detaily nástroje





2 břity, 2 poháněcí a centrovací body
Dlouhá životnost nožů z karbidu wolframu (HW)
Dostupná pravá a levá spirála
Průměr = 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 35, 40mm (Ident. č. 003303 do 182260)

Doporučené parametry



Rychlost otáček n = 4’500min-1
Rychlost posunu vf = 1.5m/min

Výhody BANOVA®





Hrany děr bez třísek
Vysoká rychlost posunu díky homogenitě a nízké hustotě desky
Efektivní odvedení třísek
Dlouhá životnost nástrojů díky přívětivé vazbě, homogennímu rozdělení hustoty a
žádným cizím částicím v desce
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ZPRACOVÁNÍ

Formátování kotoučovou pilou
Formátovací pilový kotouč HW „G5“
Použití





Stolní pila
Pokosové a rozmítací pily
Pily na formátování desek
Pro beztřískové formátování a také
odstřihávání a pokosy

Detaily nástroje





Tvar zubu: G5
Dlouhá životnost nožů z karbidu wolframu (HW)
Průměr 200 - 550mm (Ident. č. 192076 do 192090)
Snížení šumu díky laserovým ornamentům

Doporučené parametry






G5 300 x 3.0 x 2.2mm
Počet zubů = 100, G5
Rychlost otáček n = 4’500min-1
Rychlost posunu vf s vyhodnocovacím zařízením = 10-30m/min
Rychlost posunu vf bez vyhodnocovacího zařízení = 8m/min hrany téměř bez třísek

Výhody BANOVA®





Hrany děr bez třísek bez děr v deskovém jádru
Vysoká rychlost posunu díky homogenitě a nízké hustotě desky
Vysoký výkon extrakce lehkých třísek a prachu
Dlouhá životnost nástrojů díky přívětivé vazbě, homogennímu rozdělení hustoty a
žádným cizím částicím v desce
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ZPRACOVÁNÍ

Ořezávání desek a formátování
Kotoučová pila pro formátování desek DP-nn-System
Použití


Desková formátovací pila pro
ořezávání a formátování
dokončených a nezpracovaných
desek

Detaily nástroje





Polykrystalické diamantové nože – leštěné pro dlouhou životnost
Různé geometrie zubů závislé na použití
Malá odsávací mezera pro snížení šumu
Průměr 260 – 450mm

Doporučené parametry






NN DIA 303 x 2,5mm 60 (Ident. č. 459439)
Číslo zubu = 60, Hohlrücken (HR)
Rychlost otáček n = 4’500min-1
Rychlost posunu vf s vyhodnocovacím zařízením = 10-30m/min
Rychlost posunu vf bez vyhodnocovacího zařízení = 8m/min hrany téměř bez třísek

Výhody BANOVA®





Hrany děr bez třísek bez děr v deskovém jádru
Vysoká rychlost posunu díky homogenitě a nízké hustotě desky
Snížení hluku díky speciální geometrii zubu a nízké hustotě desky
Dlouhá životnost nástrojů díky přívětivé vazbě, homogennímu rozdělení hustoty a
žádným cizím částicím v desce
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ZPRACOVÁNÍ

Formátování desek
Střídavé horní zkosení (WS); Střídavé horní zkosení + Plochý (WSF); Obrácený V + Dutinkový (DA-D)

Použití


Formátování desek je možné se
standardními nástroji a různými
geometriemi zubů

Detaily nástroje



Nářadí s hroty z karbidu wolframu
Kladný řezací úhel


Doporučené parametry





Řezací rychlost vc = 80 – 100m/s
Rychlost posunu na zub fz = 0,05 – 0.2mm
Souběžný posun
Vysoká rychlost posunu s vyhodnocovacím zařízením

Výhody BANOVA®




Hrany děr bez třísek a bez děr v jádru desky
Vysoká rychlost posunu díky homogenitě a nízké hustotě desky
Dlouhá životnost nástrojů díky přívětivé vazbě, homogennímu rozdělení hustoty a
žádným cizím částicím v desce
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ZPRACOVÁNÍ

Povrchová úprava
Broušení na širokopásmovém brusném stroji
Použití




Vyrovnávání tloušťky jako příprava na průmyslové laminování
(souvislý nebo cyklický lis)
Vyrovnávání tloušťky v obráběcím podniku
Povrchová úprava / příprava povrchu na tekutý nátěr (barvy &
laky) nebo aplikaci lepidla

Detaily nástroje





Textilní nebo papírový smirkový pás
Upřednostňovaný brusný materiál karbid křemíku (SIC)
Pískový štěrk P100 - P120 pro vyrovnání tloušťky
Pískový štěrk P120 - P150 pro povrchovou úpravu


Doporučené parametry
Výrobní příklad: Vyrovnání tloušťky na širokopásmovém stroji v řemeslné dílně:
 Broušení zrnem (1220 x 2440mm)
 Rychlost pásu vs = 20 - 30m/s
 Rychlost posunu vf = 8 - 10m/min
 Tloušťka broušení 0.2 – 0.4mm na tah
 Stroj je vybaven brusným válcem z kovu nebo tvrdé pryže
Zkoušky broušení musí být provedeny, pokud jsou vyšší požadavky na kvalitu povrchu.

Požadavky na stroj




Efektivní odsávání prachu
Stabilní průběžné brusné pásy bez relevantních vibrací
Přesnost zpracování závisí na individuálních požadavcích
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ZPRACOVÁNÍ

Laminace povrchu
Vhodnost typů lepidel na BANOVA® substrátu
Povrch

Tloušťka
povrchu

Dřevěná
dýha
Laminát
HPL
CPL /
MDO
MDF /
HDF
Hliník

0.6 - 2.0mm

GFRP

močovino
formalde
hyd
UF

***

Bílé
lepidlo

Emulsní
Polymer
Isokyaná
t
EPI

PVAc

PUHotmelt

1-Comp.
Polyuretane

2-Comp.
Polyuretan

PUR

1K-PUR

2K-PUR

***

***

***

0.6 - 1.0mm

**

**

***

0.2 - 0.8mm

**

**

***

0.8 - 1.8mm

**

**

***

0.4 - 1.0mm

*

***

***

0.8 - 2.0mm

*

***

***

*** upřednostňovaný

** vhodný

*

***

***

* možný

Parametry k laminování povrchů
BANOVA® substrát je laminovaný s běžným lepidlem z dřevařského průmyslu
(viz tabulka níže). Desky jsou dodány s rovnoměrně broušenými povrchy,
plochými a připravenými k laminaci. Neošetřený povrch dřeva je pórovitý a
v porovnání s deskami s vyšší hustotou povrchu dovoluje lepidlu proniknout
hluboko do povrchu. Toto zajišťuje výbornou vazbu, ale požaduje také vyšší
nános lepidla, stejně jako se používá na těžší desky s hustými povrchy.
Dokumentovaná lepidla a parametry zpracování jsou shromažďovány ze
zkušeností a poskytují dobrý přehled o současných moderních procesech.
Dokumentované výrobní parametry musí být kontrolovány a srovnané s
aktuálními technickými listy dodavatelů lepidel a kvalita lepení musí být
sledována výrobcem.
Neposkytujeme doporučení pro specifické výrobky nebo dodavatele lepidel.
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ZPRACOVÁNÍ

Výrobní parametry běžných lepidel
Močový formaldehyd UF
Lepidlo:
Povrch:
Kvalita lepení:
Emisní třída:
Oblast použití:
Nános lepidla:
Všeobecný pracovní čas:
Tlak:
Tlaková teplota desky:
Čas cyklu:
Podmínky skladování:

Sempadur P8
dýhy
C3 dle EN12765
E1
Interiérové použití s krátkým vystavením vodě a vlhkosti
120-160 g/m2
max. 15 min při 20°C
2.5 kg/cm2
100°C
4 min tlakového času
min. 6 h složené s krycí deskou na spodní a horní straně

Bílé lepidlo PVAc
Lepidlo:
Povrch:
Kvalita lepení:
Emisní třída:
Oblast použití:
Nános lepidla:
Všeobecný pracovní čas:
Tlak:
Tlaková teplota desky:
Čas cyklu:
Podmínky skladování:

Collano DW 2018
Dýha, HPL, desky na bázi dřeva
D3 dle EN 204
NAF – žádný přidaný formaldehyd
Interiérové použití s krátkým vystavením vodě a vlhkosti
100-200 g/m2
8-10 min
2.5 kg/cm2
60°C
5 min tlakového času
min. 24 h složené s krycí deskou na spodní a horní straně
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ZPRACOVÁNÍ

Emulze-Polymer- Isokyanát EPI
Lepidlo:
Urychlující činitel:
Povrch:
Kvalita lepení:
Emisní třída:
Oblast použití:
Nános lepidla:
Všeobecný pracovní čas:
Tlak:
Tlaková teplota desky:
Čas cyklu:
Podmínky skladování:

Akzo Nobel EPI 1911
Akzo Nobel 1993 Härter
Dýha, HPL, desky na bázi dřeva
D4 dle EN 204
NAF - žádný přidaný formaldehyd
Interiérové použití s dlouhým vystavením vodě a vlhkosti
140-220 g/m2
10 min
2.5 kg/cm2
65-70°C
4 min tlakového času
min. 6 h složené s krycí deskou na spodní a horní straně

2K Polyurethan 2K-PUR
Lepidlo:
Povrch:
Emisní třída:
Oblast použit:
Nános lepidla:
Všeobecný pracovní čas:
Tlak:
Tlaková teplota desky:
Čas cyklu:

Collano A 2125 (Comp. A & Comp. B)
Kov, GFRP, plast, pryž, atd.
NAF – žádný přidaný formaldehyd
Strukturální vazba sendvičových desek
200-400 g/m2
20-35 min na 100 g při 20°C
2.5 kg/cm2
20-50°C
90 min tlakového času při 20°C

Zdroj
www.akzonobel.com/wood/
www.collano.com/
www.jowat.com/
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Definice tloušťky desky u stolů
BANOVA® je převážně používána v interiérovém použití, kde je důležitá stabilita a
houževnatost. Ze statického pohledu jsou desky běžně zatěžovány ohybovými silami,
které se vyskytují například při použití na poličky.

Základní podmínky a definice
Statický systém:
Zatížení:
Limitovaná kritéria:

Systémové omezení:

Svazek jednotlivých šíří stejně jako pro desky poliček
Rozložené zatížení je užité s knihami a složkami.
V definovaných případech zatížení se stává limitujícím
kritériem vychýlení desek poličky. Odolnost proti smyku a
ohýbání není limitující pro definovaná zatížení.
Tento dokument je návod k definování potřebné tloušťky
desky na použité zatížení. Výsledky v tabulce níže byly
počítány se známými hodnotami řezání a charakteristickými
hodnotami materiálu. Tabulky jsou použity jako návod, ale
neodpovídají všem statistickým zkouškám. Detaily designu a
vnější vlivy, jako obsah vlhkosti nebo chyby, nejsou ve
výpočtech započítány. Správný návrh a použití je část
zodpovědnosti designerů a výrobců.
q (rozložené zatížení)
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Příklady použití tabulek
1. Vyberte tabulku závisle na definovaném zatížení 50, 100, 150 nebo 200 kg/m2.
2. Vyberte šíři 400 – 1200 mm v prvním sloupku tabulky.
3. Zeleně označená políčka ukazují kombinaci tloušťky desky a šíře, které vedou
k odchylce rozpětí/300.To je široce akceptovaná hodnota přijetí.
0.5
2.2

Průměrná odchylka v mm v mezích tolerance
Odchylka těsně za limitem, ale může být akceptovaná v závislosti na potřeby.
Odchylka mimo limit, nevhodné

Rozložené zatížení

BANOVA® PLUS - podélně

50 kg/m2
Tloušťka desky [mm]

Limit

Šíře [mm]

12

15

18

25

30

40

50

l/300

400

0.5

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

1.3

500

1.1

0.5

0.3

0.2

0.1

0.0

0.0

1.7

600

2.3

1.1

0.6

0.3

0.2

0.1

0.0

2.0

3.6

1.8

1.1

0.6

0.2

0.1

2.7

4.4

2.6

1.6

0.6

0.3

3.3

5.4

3.3

1.2

0.6

4.0

800
1000
1200

BANOVA® PLUS - podélně

Rozložené zatížení 100 kg/m2
Tloušťka desky [mm]

Limit

Šíře [mm]

12

15

18

25

30

40

50

l/300

400

0.9

0.4

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

1.3

500

2.2

1.1

0.5

0.3

0.2

0.1

0.0

1.7

2.3

1.1

0.7

0.4

0.2

0.1

2.0

3.6

2.1

1.3

0.5

0.3

2.7

5.2

3.2

1.2

0.6

3.3

6.5

2.5

1.3

4.0

600
800
1000
1200
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Rozložené
zatížení

BANOVA® PLUS podélně

150 kg/m2
Tloušťka desky [mm]

Limit

Šíře [mm]

12

15

18

25

30

40

50

l/300

400

0.9

0.4

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

1.3

500

2.2

1.1

0.5

0.3

0.2

0.1

0.0

1.7

2.3

1.1

0.7

0.4

0.2

0.1

2.0

3.6

2.1

1.3

0.5

0.3

2.7

5.2

3.2

1.2

0.6

3.3

6.5

2.5

1.3

4.0

600
800
1000
1200

Rozložené
zatížení

BANOVA® PLUS podélně

200 kg/m2
Tloušťka desky [mm]

Limit

Šíře [mm]

12

15

18

25

30

40

50

l/300

400

1.8

0.9

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

1.3

2.2

1.1

0.6

0.4

0.1

0.1

1.7

2.3

1.3

0.8

0.3

0.2

2.0

4.2

2.6

1.0

0.5

2.7

6.3

2.4

1.2

3.3

5.0

2.5

4.0

500
600
800
1000
1200
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Definování tloušťky desky z existující tuhosti
BANOVA® je běžně používána pro zaměření na snížení hmotnosti. Většinou je použit
lehce tlustší produkt, aby byly komponenty tužší a lehčí než současné. Přiblížení
nahrazení existujících komponentů je jednoduchým způsobem vysvětleno níže. Výpočty
se vztahují výhradně na tuhost desky, která je většinou limitujícím faktorem
při interiérovém použití desek. Úplná statická zkouška může být vypočítána
s charakteristickými údaji materiálu z dodaného technického listu. Správný návrh a
použití je část zodpovědnosti designerů a výrobců.

Původ a definice
Modul Pružnosti (Em nebo MOE, ohybový modul) je charakteristika materiálu
požadována k vyměření nebo výpočtu tuhosti desky. Ohýbací tuhost desky závisí na
jejích rozměrech a konfiguraci.
Výrobci dřevěných desek většinou uvádí Modul pružnosti ve svých technických
dokumentacích s odkazem na DIN EN 310. Tyto hodnoty mohou být použity k porovnání
různých výrobků a materiálů. Následující tabulka ukazuje některé hodnoty MOE různých
druhů dřevěných desek v různých tloušťkách.
Výrobek
BANOVA®
PLUS
Topolová
překližka
Dřevotříska
MDF

Průměrná
hustota
[kg/m3]
230
420
700
700

AVG MOE závislé na tloušťce desky [N/mm2]
12
15
18
25
30
40
50
2500 2600 3000 1900 1800 2000 0
3800 3500 3200 2800 2800 2500 Nepoužívá
se
1600 1600 1600 1500 1350 1200 1050
2200 2200 2100 2100 1900 1900 Nepoužívá
se

Použití a výpočet
MOE hodnoty stejné tloušťky desky mohou být užity k porovnání výrobků.
Například při 12 mm tloušťce BANOVA ® PLUS je 1,13 krát (=2500/2200) tužší než MDF.
Současně je BANOVA® PLUS třikrát lehčí než MDF.
Kromě toho k porovnání různých výrobků s různými tloušťkami desek je používán
následující vzorec::.

√
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Topolová překližka
15 mm
3500 N/mm2
0.015 m x 420 kg/m3

Material 1

Tloušťka t1
MOE E1
Váha m1

= 6.3 kg/m2

15 mm BANOVA® PLUS má ohybový modul (MOE) 2600 N/mm2, což znamená, že je méně
tuhá než topolová překližka stejné tloušťky desky. Nyní je možnost použít další vyšší
tloušťku k dosažení vysoké tuhosti desky.
BANOVA® PLUS
18 mm (schválená po výpočtu níže)
3000 N/mm2
0.018 m x 230 kg/m3
= 4.14 kg/m2

Material 2

Tloušťka t2
MOE E2
Váha m2

Vzorec k výpočtu požadované tloušťky desky je dán ohýbacím modulem:

(OK)
√

√

= 2.16 kg/m2

Váhové snížení:

18mm BANOVA® PLUS je

62% tužší

30% lehčí a
než 15mm topolová překližka
16

14,6

14
12
9,0

10
8

7,3

6,3

6

4,14

3,45

4
2
0
Topolová
překližka
Pappel Sperrholz
15mm
2
Gewicht
[kg/m2]
Váha kg/m
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®

BANOVAPLUS
PLUS
BANOVA
15mm
15mm

®

BANOVA PLUS
PLUS
BANOVA
18mm
18mm

* *
Steifigkeit
(E*I (E
*10E8)
[mm4]
Houževnatost
I 10E8)
[mm4]
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