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Det flexibla avgradningssystemet
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FLADDER® slipsystem är en helt ny
slipmetod, som bygger på
fundamentalt annorlunda begrepp
kring slipning.

Slipverktyget i FLADDER® slipsystem
är ett flexibelt verktyg med ett antal
lameller eller blad, vilka under
slipprocessen smyger sig runt om
ämnet och dess konturer.

Sliptekniskt finns det flera möjligheter,
beroende av, vilken kvalitet som
önskas och naturligtvis budget.

På illustrationerna till vänster visar vi
en förenklad presentation av olika
slipmetoder: Slipspindlar med pilar,
som indikerar rotationsriktning.
Mörkblå pil, som indikerar riktning
genom maskinen och ett ämne på
vilket det är markerat en profil eller
stansning A och B.

Illustration 1
visar en mycket enkel slipmetod:
Två motsatt roterande slipspindlar. I
många fall en förnuftig och
ekonomisk lösning, men med
nackdelen att kanterna A och B inte
slipas likartat, därför att slipning sker
längs kanten A och tvärs kanten B.
Detta kan dock förbättras genom att
lägga ämnet diagonalt under
bearbetningen. Slipverktyget kommer
ändå att slitas ojämnt med tendens
till snabbast nedslitning mitt på
slipspindlarna.
Denna princip gäller exempelvis för
de flesta maskiner med slipband och
ScotchBrite® -slipning.

Illustration 2
är en något bättre lösning:
Bearbetning sker i en cirkulär rörelse
med sex slipspindlar, där alla sex
exempelvis roterar medurs.
Detta betyder en ännu mer ensidig
bearbetning av ämnets A och B
kanter och en ensidig nedslitning av
slipverktyget.
Effekten blir också, att ämnets ena
halva blir slipat i en riktning och den
andra halvan i motsatt riktning.
Det vill säga, det är en sannolikhet att
avgradningen på de båda halvorna
blir olika.

Illustration 3
visar en mer perfekt bearbetning:
Bearbetning av ämnet i en cirkulär
rörelse, men nu med sex slipspindlar
som parvis roterar motsatt varandra.
Ämnet slipas nu likartat över hela
ytan och såväl A som B slipas lika.
Det är denna princip FLADDER®

slipsystem har använt sig av och med
succé har infört i verksamheter över
hela världen.

Illustration 4
visar en vidareutveckling av
ovannämnda princip:
Bearbetning av ämnet sker nu både
med en cirkulär rörelse och
oscillerande rörelse med sex
slipspindlar, som parvis roterar
motsatt varandra.
Den ytterligare oscillerande rörelsen
gör, att ämnen kan placeras sida vid
sida genom maskinen och likväl bli
likartat slipade.
Detta blir inte fallet med de övriga
nämnda slipmetoderna.
Den oscillerande sliptekniken är
nödvändig vid avgradning av hål,
eftersom kanterna bearbetas från alla
vinklar.
Denna slipteknik finns i flera av
FLADDER® slipmaskiner.

Välj den riktiga slipmetoden!

4. Roterande spindlar – motsatt roterande och oscillerande

3. Roterande spindlar- motsatt roterande

2. Roterande spindlar – samma rotationsriktning

1. Parallella spindlar – motsatt roterande
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-vägen till en bättre finish
Det är bekant att det uppstår skarpa
kanter och grader vid bearbetning av
metall i samband med exempelvis
stansning, laserskärning och fräsning.

Detta problem löses ofta med hjälp av en
manuell process och – vid flera ämnen –
med hjälp av slipning i någon form av
bandslipning.

Denna slipprocess har emellertid
begränsningar, eftersom det kräver, att
detaljerna är 100 % plana. I annat fall
uppstår ytor på ämnet, som inte slipas
tillräckligt.

Dessutom kan det hända, att graden böjs
ner, utan att försvinna.

Det är också logiskt, att kanter omkring
hål blir bearbetade olika, beroende av om
det slipas över, mot eller längs kanterna.

Avgradning kan alltså vara en ganska svår
process.

A FLADDER® slipsystem
Lösningen är FLADDER® slipsystem- en
helt ny slipmetod, som bygger på
fundamentalt annorlunda begrepp kring
slipning.

Slipverktyget i FLADDER® slipsystem är ett
flexibelt verktyg med ett antal lameller eller
blad, som under slipprocessen smyger sig
omkring ämnet och dess kontur.

En finishslipning är en icke – aggressiv
slipning, där ämnets kanter avgradas utan
att ändra materialets yta.

B Avgradning av ämnen med konturer
På illustration B visas ett ämne med olika
konturer.

Ämnet skulle normalt efterbehandlas
manuellt, men med FLADDER® slipsystem
är det möjligt att bearbeta hela ämnet
automatiskt.

Med FLADDER® slipsystem är det nu
möjligt att automatisera avgradningen av
tredimensionella ämnen, eftersom det är
möjligt att slipa på olika höjder samtidigt.

C Skarpa kanter avrundas enkelt
Ämnen med skarpa kanter kan ofta skapa
problem vid lackering.

Färglagret på skarpa kanter är tunt, vilket
ofta medför dålig vidhäftning.

På illustration C visas en profil med skarpa
kanter.

På ämnet med en FLADDER®

finishslipning är kanterna avrundade
ganska lite, dock utan att ämnen har
tappat sin definition.

Färgen kan därmed omsluta kanten och
vidhäftningen blir bättre.

D Avgradning av ämnen med skydds-
folie

Som tidigare nämnt, är FLADDER®

slipsystem ett icke aggressivt system. Det
betyder att kanterna på detaljerna kan
bearbetas, utan att ytan skadas.

Det är viktigt för kunder, som producerar
ämnen med skyddsfolie/ plast på ytan.

Skyddsfolien kan sitta kvar på ämnet
under processen. Ämnet är därvid skyddat
längre tid under bearbetningen, än
tidigare.

finish – slipningR

Ämne med folie efter FLADDER® finishslipning

Utan FLADDER®

finishslipning
Med FLADDER® finish-
slibning.

Samma ämne, efter FLADDER® finishslipning

Ämne med grader

Innan FLADDER®

finishslipning
Efter FLADDER®

finishslipning
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slipsystem är flexibelt
Med bara få komponenter kan slipsystemet anpassas för många behov

FLADDER® slipblad och
FLADDER® navdistanser
FLADDER® slipsystem är ett byggsystem
bestående av våra FLADDER® slipblad och
FLADDER® navdistanser.

Med dessa mycket enkla och få
komponenter kan verktyget byggas, så att
det passar många olika föremål och
maskiner.

De få komponenterna gör också
lagerstyrningen enkel för kunden och gör det
lättare att beställa nya verktyg.

Verktyget är naturligtvis optimalt anpassat
för att användas i olika FLADDER®

slipmaskiner.

Slipbladet är tillverkat av slipmaterial med
hög kvalitet och består av en mängd
dubbelsidiga lameller.

Tack vare många års utveckling har
slipbladet precis de goda och speciella
egenskaper, som är nödvändiga för att
optimalt kunna finishslipa profilerade ämnen.

Den långa livslängden på slipbladen säkrar
mycket låga slipkostnader per ämne.

Navdistansen är tillverkad av
lättviktsmaterial. När navdistanser och
slipblad monteras tillsammans, har man ett
mycket lätt verktyg.

Såväl slipblad och navdistanser finns i olika
dimensioner och kan sättas ihop efter
önskemål.

På ovanstående schema visas
möjligheterna.

FLADDER® slipcylinder
Någon användare kanske inte vill förbruka
tid på att bygga ihop slipblad och
navdistanser, men vill ha färdiga
slipcylindrar.

Denna önskan kan vi tillfredsställa med vår
FLADDER® slipcylinder.

Slipcylindern är sammansatt av samma
byggelement som vanligt, men limmad ihop
och trimmad optimalt. Slipcylindern är färdig
för användning vid leverans.

För användaren betyder det att
produktionsstoppet minskar och att
hanteringen vid byten förenklas.

Vid beställning anges som alltid data på
slipbladen, navdistanser, maskintyp och/eller
längden på spindelaxlar.

Då levereras slipcylindern skräddarsydd och
färdig för användning.
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