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Op volgende pagina's vindt u een lijst met veelvoorkomende problemen die u tegenkomt tijdens typische zaagbewerkingen. Als 
je een van deze meer in detail wilt bespreken, neem dan gerust contact met ons op via:  
verkoop@vamatec.be of bel ons op +32 (0)9 386 69 31
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1. Onjuiste inloopprocedure. 

2. Te hoge bandsnelheid voor het soort materiaal dat wordt verzaagd. Dit genereert een hoge temperatuur ter hoogte van de 

tandpunt, wat resulteert in versnelde tandslijtage. 

3. Een lage voedingssnelheid zorgt ervoor dat de tanden wrijven in plaats van penetreren.  

Dit komt het meest voor bij werkhardende materialen zoals roestvast staal en gereedschapsstaal. 

4. Onvoldoende snijvloeistof door onvoldoende toevoer, onjuiste mengverhouding of gebruik van een niet geschikt product 

5. Onjuiste keuze van type bandzaag en vertanding voor de toepassing. 

6. Overmatige voedingssnelheid of voedingsdruk. 

7. Versleten, ontbrekende of onjuist geplaatste spaanborstel. 

8. Onjuiste bandspanning.

MOGELIJKE OORZAKEN DIE ALTIJD IN OVERWEGING MOETEN WORDEN GENOMEN:
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1. ZWARE GELIJKMATIGE SLIJTAGE OP DE PUNTEN EN HOEKEN VAN TANDEN

De slijtage van de tanden is gelijkmatig over de uitein-
den en de hoeken van gezette tanden zijn afgerond.

1. Onjuiste inloopprocedure.

2. Te hoge bandsnelheid voor het soort materiaal dat 

wordt gesneden. Dit veroorzaakt een hoge temperatuur 

ter hoogte van de tandpunt, wat resulteert in versnelde 

tandslijtage.

3. Een lage voedingssnelheid zorgt ervoor dat de tanden 

wrijven in plaats van doordringen. Dit komt het meest 

voor bij werkhardende materialen zoals roestvast staal 

en gereedschapsstaal.

4. Harde materialen die worden gesneden, zoals "Flame 

Cut Edge" of schurende materialen die worden 

gesneden, zoals "Fiber Reinforced Composites".

5. Onvoldoende snijvloeistof door onvoldoende toevoer, 

onjuiste mengverhouding en / of onjuist product.

MOGELIJKE OORZAKEN:

2. SLIJTAGE AAN BEIDE KANTEN VAN DE TANDEN

De zijkant van de tanden aan beide zijden van de band 
hebben zware slijtagemarkeringen.

1. Gebroken, versleten of ontbrekende rollagers en/of 

geleidinsgblokken waardoor tanden in contact kunnen 

komen met zijgeleiders

2. Onjuiste geleiders voor bandbreedte.

3. De band uit een onvolledige snede halen.

MOGELIJKE OORZAKEN:
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3. SLIJTAGE  AAN ÉÉN KANT VAN DE TANDEN

Slechts één kant van de tanden heeft zware slijtage-
markeringen.

1. Wielflens versleten, waardoor de zijkant van de tanden 

in contact komt met het wieloppervlak of onjuiste 

positionering op flensloos wiel.

2. Losse of onjuist geplaatste zijgeleiders.

3. Zaag is niet haaks gemonteerd om te zagen

4. Zaag wrijft overmatig tegen het snijvlak bij het terug 

naar boven keren van de machine na de zaagcyclus

5. De tanden wrijven tegen een onderdeel van de 

machine, zoals de spaanborstel, beschermkappen, enz.

MOGELIJKE OORZAKEN:

4. AFGEBROKEN OF GEBROKEN TANDEN

Een versnipperd type tandbreuk op de punten en 
hoeken van de tanden.

1. Onjuiste inloopprocedure.

2. Onjuiste keuze van de zaag voor deze toepassing.

3. Schade veroorzaakt door het onjuist openen van de 

opgevouwen band.

4. Onjuiste positionering of klemming van materiaal

5. Overmatige voedingssnelheid of voedingsdruk.

6. Het raken van harde plekken of harde schaal in 

materiaal.

MOGELIJKE OORZAKEN:
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5. VERKLEURDE TANDEN DOOR OVERMATIGE WRIJVINGSWARMTE

De tandpunten vertonen een verkleurd oppervlak 
door  het genereren van overmatige wrijvingswarmte  
tijdens gebruik.

1. Onvoldoende koeling door onvoldoende toevoer, 

onjuiste verhouding en / of onjuist product.

2. Overmatige bandsnelheid.

3. Onjuiste voedingssnelheid.

4. Band achterstevoren geïnstalleerd.

MOGELIJKE OORZAKEN:

6. TANDSTRIPPEN

Sectie of secties van tanden die van de achterkant van 
de bandzaag zijn gebroken.

1. Onjuiste of gebrekkige inloopprocedure.

2. Versleten, ontbrekende of onjuist geplaatste 

spaanborstel.

3. Overmatige voedingssnelheid of voedingsdruk.

4. Beweging of trilling van het te verzagen materiaal.

5. Onjuiste tandsteek voor de doorsnedeafmeting  

van het materiaal dat wordt gezaagd.

6. Onjuiste positionering van het materiaal dat wordt 

verzaagd.

7. Onvoldoende koeling door onvoldoende toevoer, 

onjuiste verhouding en / of onjuiste keuze  

van koelmiddel.

8. Harde plekken in het  materiaal dat wordt gezaagd.

9. Bandsnelheid te laag voor het materiaal dat wordt 

verzaagd.

MOGELIJKE OORZAKEN:
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7. SPANEN LASSEN ZICH VAST AAN DE TANDPUNTEN

Hoge temperatuur door druk die wordt gegenereerd 
tijdens het zagen, waardoor de spanen aan de punt en 
het oppervlak van de tanden worden gehecht.

1. Onvoldoende koeling door onvoldoende toevoer, 

onjuiste verhouding en / of onjuiste productkeuze van 

het koelmiddel.

2. Versleten, ontbrekende of onjuist geplaatste 

spaanborstel.

3. Onjuiste bandsnelheid.

4. Onjuiste voedingssnelheid.

MOGELIJKE OORZAKEN:

8. SPAANHOLTE KLEEFT VOL MET MATERIAAL

Hoge temperatuur door druk die wordt gegenereerd 
tijdens het zagen, waardoor de spanen aan de punt en 
tandholte worden gehecht.

1. Te fijne tandsteek – onvoldoende ruimte in de tandholte..

2. Overmatige voedingssnelheid produceert een  

te grote spaan.

3. Versleten, ontbrekende of onjuist  

geplaatste spaanborstel.*

4. Onvoldoende koeling door onvoldoende toevoer, onjuiste 

verhouding en / of onjuiste keuze van koelmiddel.

MOGELIJKE OORZAKEN:
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9. ZWARE SLIJTAGE AAN BEIDE KANTEN VAN DE BAND

Beide kanten van de band hebben zware slijtage- 
patronen.

1. Afgebroken of kapotte zijgeleiders.

2. De afstelling van de zijgeleider is mogelijk te strak.

3. Onvoldoende koeling door onvoldoende toevoer, onjuiste 

verhouding en / of onjuiste keuze van koelmiddel.

MOGELIJKE OORZAKEN:

10. ONGELIJKMATIGE SLIJTAGE OF KERVEN AAN DE ZIJKANTEN VAN DE BAND

Slijtagepatronen zijn in de buurt van de tandholte aan 
de ene kant en nabij de rug aan de andere kant.

1. Losse zijgeleiders

2. Afgebroken, versleten of ontbrekende zijgeleiders.

3. Band wrijft over een deel van de machine.

4. Geleidingsarmen zijn uitgespreid tot maximale capaciteit 

wanneer dit niet hoeft en zelfs niet raadzaam is.

5. Accumulatie van spanen in zijgeleiders.

MOGELIJKE OORZAKEN:
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11. BANDBREUK OF BARST(EN. VANUIT DE TANDHOLTE

De bandzaag breekt vanuit de tandholte. Bars in de rug die 
begint vanuit de tandholte. Rechte breuk of scheur.

1. Overmatige back-up geleiding " pre-load ".

2. Onjuiste bandspanning.

3. Geleidingsarmen uitgespreid tot maximale capaciteit.

4. Onjuiste uitlijning van de zaagarmen.

5. De afstelling van de zijgeleiders is te strak.

6. Overmatig versleten tanden.

MOGELIJKE OORZAKEN:

12. BANDBREUK VAN UIT TANDHOLTE MET ONREGELMATIGE VORM

De breuk vindt zijn oorsprong in de tandholte en reikt 
in een niet rechte vorm tot de rug van het zaagblad.

1. Er was een buitensporige twist-type spanning.

2. Geleidingsarmen spreiden zich naar capaciteit en 

veroorzaken overmatige verdraaiing van het bandwiel  

naar de geleiders.

3. Geleidingsarmen zijn te breed gespreid tijdens het snijden 

van kleine doorsneden.

4. Overmatige back-upgids " pre-load ".

MOGELIJKE OORZAKEN:



OPLOSSEN ZAAGPROBLEMEN 10WWW.VAMATEC.BE

13. BANDBREUK/BARSTEN VANAF DE RUG OF ACHTERKANT  VAN HET ZAAGBLAD

De breuk is afkomstig van de achterkant van de band. 

1. Overmatige back-up geleiding " pre-load " zorgt voor 

wrijving en warmte-ontwikkeling wat zal ervoor zorgen dat 

de rug van de zaag ongewenst gehard wordt. Wat barsten 

tot gevolg heeft.

2. Overmatige voedingssnelheid.

3. Achterkant van de bandzaag wrijft zwaar tegen de wielflens.

4. Versleten of defecte rug-geleiders.

5. Onjuiste bandspanning.

6. Inkepingen in achterkant door hanteringsschade.

MOGELIJKE OORZAKEN:

14. ZWARE SLIJTAGE EN / OF VERDIKKING OP DE ACHTERRAND

De zware slijtage aan de achterkant heeft een  
gepolijst uiterlijk of abnormale groeven die in het op-
pervlak zijn gesleten. Ook kan randvorming optreden.

1. Overmatige voedingssnelheid.

2. Overmatige back-upgeleiding " pre-load ".

3. Achterkant van de bandzaag wrijft zwaar tegen de wielflens.

4. Versleten of ontbrekende back-upgeleiders.

MOGELIJKE OORZAKEN:
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15. LASBREUK

Om te bepalen of de band bij de las is gebroken,  
inspecteert u de zijkanten bij de breuk om te zien of 
er slijpmarkeringen zijn van het lasafwerkingsproces.

1. Elk van de factoren die bandbreuken veroorzaken, kan 

ook lasbreuken veroorzaken  

(zie opmerkingen 11, 12 en 13..

2. Foutieve lasprocédure door fabrikant (dit is echter 

een minderheid van de gevallen waarin lasbreuk 

vastgesteld wordt..

MOGELIJKE OORZAKEN:

16. GEBRUIKTE BAND IS "LANG" AAN DE TANDRAND

"Lang" op tandrand is een term die wordt ge-
bruikt om de rechtheid van de band te beschrijven.  
De tanden bevinden zich aan de buitenkant van de 
boog als de strip op een plat oppervlak ligt.

1. Zijgeleiders zitten te strak - wrijven in de buurt  

van de tanholte

2. Overmatige " pre-load ". De  band wrijft zwaar tegen  

back-upgeleiders.

3. Versleten bandwielen waardoor ongelijke spanning ontstaat.

4. Overmatige voedingssnelheid.

5. Geleidingsarmen zijn gespreid tot maximale capaciteit.

6. Achterkant van de bandzaag wrijft zwaar tegen de wielflens

MOGELIJKE OORZAKEN:
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17. GEBRUIKTE BAND IS "KORT" OP TANDRAND

"Kort" op de tandrand is een term die wordt gebruikt 
om de rechtheid van de band te beschrijven. De tanden 
bevinden zich aan de binnenkant van de boog als de 
strip op een plat oppervlak ligt.

1. Zijgeleiders zitten te strak - wrijven langs  

de achterkant.

2. Versleten bandwielen waardoor ongelijke  

spanning ontstaat.

3. Geleidingsarmen te ver uit elkaar.

4. Overmatige voedingssnelheid.

MOGELIJKE OORZAKEN:

18. BAND IS GEDRAAID IN EEN FIGUUR "8" VORM

De band behoudt zijn normale vorm niet terwijl hij de 
zijkanten van de lus bij elkaar houdt. Dit geeft aan dat 
de vlakheid tijdens gebruik is veranderd.

1. Overmatige bandspanning.

2. Elk van de omstandigheden die ervoor zorgen dat  

de band lang (# 16. of kort (# 17. op de tandrand zit.

3. Een veel te kleine radius zagen bij verticale 

lintzaagmachines.

MOGELIJKE OORZAKEN:
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19. GEBROKEN BAND VERTOONT EEN TWIST IN BANDLENGTE

Wanneer een gebroken band die op een plat  
oppervlak ligt een twist vertoont van het ene uiteinde 
naar het andere, geeft dit aan dat de vlakheid van de 
band tijdens gebruik is veranderd.

1. Overmatige bandspanning.

2. Elk van de omstandigheden die ervoor zorgen dat de band 

lang (# 16. of kort (# 17. op de tandrand zit.

3. Een veel te kleine radius zagen bij verticale 

lintzaagmachines.

MOGELIJKE OORZAKEN:

20. ZWARE SLIJTAGE IN ALLEEN DE KLEINSTE TANDHOLTES

Zware slijtage in enkel de kleinste tandholtes is een 
indicatie dat er een gebrek aan opvangcapaciteit is 
voor de geproduceerde spanen.

1. Onjuiste inloopprocedure.

2. Te hoge bandsnelheid voor het soort materiaal dat wordt 

gesneden. Dit genereert een hoge tandpunttemperatuur, 

wat resulteert in versnelde tandslijtage.

3. Een lage voedingssnelheid zorgt ervoor dat de tanden 

wrijven in plaats van doordringen. Dit komt het meest 

voor bij werkhardende materialen zoals roestvast staal en 

gereedschapsstaal.

4. Onvoldoende snijvloeistof door onvoldoende toevoer, 

onjuiste mengverhouding en / of onjuiste toepassing

5. Onjuiste keuze van het type zaag en/of vertanding voor de 

toepassing.

6. Overmatige voedingssnelheid of voedingsdruk.

7. Versleten, ontbrekende of onjuist geplaatste spaanborstel.

8. Onjuiste bandspanning.

MOGELIJKE OORZAKEN:



Hulp nodig bij uw zaagprobleem? neem gerust contact met ons op via:  
verkoop@vamatec.be of bel ons op +32 (0)9 386 69 31

THE PLACE TO BE FOR THE METAL INDUSTRY


