
Mechaniczna obr�ka powierzchni stali nierdzewnych

<h3 style="text-align: justify;">Mechaniczna obr�ka powierzchni stali nierdzewnych</h3>  <p
style="text-align: justify;"><img class="fotka" style="margin: 0px 10px 0px 0px; float: left;"
src="images/stories/artykuly/mechaniczna/e7ece34b05_thumb.jpg" alt="e7ece34b05_thumb"
width="150" height="150" />Pod poj?ciem stali nierdzewnych kryje si? obecnie ponad 120
r�nych gatunk� stali, kt�e zawieraj? w swoim sk?adzie chemicznym co najmniej 12% chromu.
Chrom zawarty w stali reaguj?c z tlenem z otoczenia tworzy cienk? warstw? pasywacyjn?.
G?�n? cech? stali nierdzewnych i kwasoodpornych jest du?a odporno?? na dzia?anie wielu
agresywnych ?rodowisk korozyjnych.<br />Zapotrzebowanie przemys?u na stal nierdzewn?
nieustannie wzrasta od ponad 30 lat i praktycznie nie ma ju? dziedziny, w kt�ej by ona nie
wyst?powa?a. Produkcja urz?dze? i aparatury dla przemys?u chemicznego, papierniczego,
spo?ywczego oraz armatury, mebli kuchennych czy element� wyposa?enia wn?trz to tylko
niekt�e przyk?ady wykorzystania tego materia?u. Pomimo, i? wi?kszo?? producent� stali
nierdzewnej oferuje swoje wyroby z wysok? jako?ci? powierzchni, to jej ostateczna obr�ka
szlifierska i polerska jest nadal w wielu przypadkach nieunikniona.</p>      <p style="text-align:
justify;"> </p>  <h3 style="text-align: justify;">Przyst?puj?c do prac szlifierskich przy stalach
nierdzewnych nale?y pami?ta? o kilku zasadniczych sprawach.</h3>  <p style="text-align:
justify;">Gwarancj? kwasoodporno?ci stali jest utworzona z tlenk� stali <strong>warstwa
pasywacyjna</strong>. Cz?steczki ?elaza pochodz?ce z obr�ki mechanicznej, ci?cia
termicznego lub z tarcz szlifierskich zanieczyszczonych stalami niestopowymi, koroduj? w
wilgotnym powietrzu i naruszaj? warstw? pasywacyjn? ograniczaj?c tym samym odporno??
korozyjn? stali. Wady powierzchniowe spowodowane niew?a?ciwym szlifowaniem zwi?kszaj?
chropowato?? powierzchni, kt�a sprzyja osadzaniu si? zanieczyszcze? zwi?kszaj?c ryzyko
korozji.</p>  <p style="text-align: justify;">Zawsze nale?y stosowa? w?a?ciwe materia?y
szlifierskie nie zawieraj?ce wtr?ce? ?elaza. Nie nale?y u?ywa? r�nie? materia?�, kt�e zosta?y
u?yte wcze?niej do stali niestopowej. Obecnie u?ywa si? wy??cznie materia?� ?ciernych
syntetycznych, nie zawieraj?cych cz?stek minera?� mog?cych powodowa? korozj?
mi?dzykrystaliczn?. Powszechnie stosowane materia?y to tlenek aluminium oraz cyrkon.<br
/>Obrabian? powierzchni? nale?y utrzymywa? w jak najni?szej temperaturze. Przewodno??
cieplna stali kwasoodpornej jest oko?o 3-krotnie ni?sza ni? stali w?glowej. Pr�y przyspieszenia
pracy poprzez zwi?kszenie nacisku czy te? pr?dko?ci obrotowej mo?e spowodowa?
przegrzanie materia?u i w konsekwencji doprowadzi? do wytworzenia si? przebarwie? lub
odkszta?ce?. Materia?y szlifierskie pracuj?ce z nadmiern? pr?dko?ci? obrotow? ulegaj?
przyspieszonemu zu?yciu, tak wi?c niezwykle istotne jest prawid?owe dobranie urz?dze?
szlifierskich tak, aby charakteryzowa?y si? optymaln? liczb? obrot�. Nale?y pami?ta?, i?
producenci podaj? na materia?ach szlifierskich obroty maksymalne, natomiast obroty
optymalne s? na og� o oko?o 30% ni?sze. I tak przyk?adowo dla materia?� takich jak
w?�nina czy p?�no ?cierne o ?rednicy 30-50 mm zalecane obroty to 9.000-14.000 obr/min, dla
?rednicy 50-100 mm to 4.000-9.000 obr/min, a dla 100-160 mm to 2.000-4.000 obr/min.</p> 
<p> </p>  <h3>Obr�ka ?ciernicami listkowymi stali nierdzewnych</h3>  <p><span
style="text-align: justify;">Istnieje wiele odmian obr�ki narz?dziami ?ciernymi nasypowymi,
w?r� kt�ych najpopularniejsze jest szlifowanie ?ciernicami listkowymi. Proces szlifowania
?ciernicami listkowymi, jako narz?dziami najbardziej elastycznymi stosowany jest do obr�ki
przedmiot� zar�no o prostych, jak i z?o?onych kszta?tach.</span></p>  <p style="text-align:
justify;">?ciernice listkowe wykonywane s? z przeznaczeniem do pracy obwodem oraz czo?em
narz?dzia. Ich cech? charakterystyczn? jest bezudarowa praca na kraw?dziach i w k?tach oraz
du?y wyb� rozmiar� i uziarnienia dla r�nych rodzaj� prac. Z uwagi na prac? ze
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zr�nicowanymi obrotami w zale?no?ci od ?rednicy ?ciernicy, idealnym nap?dem s? szlifierki z
wa?kiem gi?tkim ze zmiennymi pr?dko?ciami obrotowymi.</p>  <p style="text-align: justify;">
</p>  <h3>Obr�ka ta?mami bezko?cowymi stali nierdzewnych</h3>  <p> </p>  <p
style="text-align: justify;"><img class="fotka" style="margin: 0px 10px 0px 0px; float: left;"
src="images/stories/artykuly/mechaniczna/f33e855068_thumb.jpg" alt="f33e855068_thumb"
width="150" height="150" />Nast?pnym popularnym sposobem obr�ki stali nierdzewnych
materia?ami nasypowymi jest szlifowanie ta?m? bezko?cow?. Odbywa si? ono najcz??ciej na
szlifierkach stacjonarnych, ta?mowych r?cznych lub na specjalnych przystawkach. Uk?ad
nap?dowy takich urz?dze? sk?ada si? na og� z rolki nap?dowej oraz napinaj?cej. Opr�z
podstawowej roli zwi?zanej z nadaniem narz?dziu odpowiedniej pr?dko?ci obrotowej mo?e on
spe?nia? jeszcze kilka innych funkcji pomocniczych, takich jak: odpowiednie napinanie ta?my
na rolkach, sterowanie po?o?eniem ta?my czy profilowanie ta?my do kszta?tu obrabianego
przedmiotu.<br />Szczeg�nie uniwersalne s? przystawki bezko?cowe do szlifierek k?towych
elektrycznych, pneumatycznych oraz do wa?k� gi?tkich produkowane m.in. przez szwajcarsk?
firm? SUHNER. Zr�nicowane kszta?ty ramion kontaktowych oraz r�ne szeroko?ci k�ek
prowadz?cych umo?liwiaj? wyszlifowanie i wypolerowanie trudno dost?pnych miejsc, drobnych
element� lub precyzyjnych spaw� pachwinowych. Szczeg�nie przydatne okazuj? si? przy
obr�ce stali nierdzewnej, gdzie liczy si? ko?cowy efekt wizualny, np. przy produkcji balustrad
ze stali nierdzewnej lub element� armatury spo?ywczej czy farmaceutycznej. Wykorzystuj?c
specyficzne kszta?ty ramion kontaktowych i profili k� prowadz?cych mo?na bez problem�
prowadzi? obr�k? szlifiersk? rur i pr?t�, fazowa? kraw?dzie czy wchodzi? w profile zamkni?te.
Do dyspozycji jest ca?a gama ta?m bezko?cowych wykonanych z p?�na ?ciernego i w?�niny
o szeroko?ci od 3 mm.<br />Do ci??kich prac szlifierskich szczeg�nie przydatne s? du?e
przystawki na ta?my bezko?cowe o szeroko?ci do 63 mm i d?ugo?ci 950 mm. Poniewa?
wymagaj? szlifierek o du?ej mocy najlepszym dla nich nap?dem s? du?e szlifierki elektryczne z
wa?kiem gi?tkim typu ROTOFERA i ROTAR o mechanicznie regulowanych obrotach i mocy do
3,2 kW produkowane przez szwajcarsk? firm? SUHNER.</p>  <p style="text-align: justify;">
</p>  <h3>Obr�ka w?�ninami szlifierskimi stali nierdzewnych</h3>  <p style="text-align:
justify;">W?�niny szlifierskie s? nowym, tr�wymiarowym wyrobem ?ciernym. Pod?o?e
w?�niny wykonane jest z niesplecionych w?�ien syntetycznych, kt�e cechuje du?a
odkszta?calno?? i odporno?? na dzia?anie p?yn� obr�kowych. Do w?�ien przyczepione s?,
za pomoc? ?ywic, drobne cz?stki ?cierne sk?adaj?ce si? z ziaren ?ciernych i spoiwa. Cz?stki te
s? rozmieszczone r�nomiernie w przestrzeni wyrobu, tworz?c bardzo korzystn? struktur? w
czasie obr�ki. Materia?y ?cierne stosowane do budowy w?�nin to ziarna z elektrokorundu,
w?glika krzemu, krzemienia, granatu lub talku specjalnego.</p>  <p style="text-align: justify;">
</p>  <p style="text-align: justify;">G?�ne zalety w?�nin to:</p>  <ul>  <li>r�nomierne
rozmieszczenie ziaren ?ciernych,</li>  <li>brak uszkodze? i przypale? obrabianej
powierzchni,</li>  <li>przej?cie zabrudze? z obrabianej powierzchni (przedmiot jest obrabiany
przez czyst? w?�nin?),</li>  <li>?atwo?? dopasowania si? do skomplikowanych kszta?t�.</li> 
</ul>  <p> </p>  <h3>Urz?dzenia szlifierskie do obr�ki stali nierdzewnych</h3>  <p> </p>  <p
style="text-align: justify;"><img class="fotka" style="margin: 0px 10px 0px 0px; float: left;"
src="images/stories/artykuly/mechaniczna/f385d09ae3_thumb.jpg" alt="f385d09ae3_thumb"
width="150" height="150" />Specyfika obr�ki stali nierdzewnej mo?e przynosi? niekiedy
problemy z doborem odpowiednich nap?d�. Wymagane s? bowiem obroty zar�no wysokie, jak
i niskie (praca frezami lub w?�ninami szlifierskimi), a tak?e i du?a moc niezb?dna np. przy
d?ugotrwa?ych wyko?czeniowych pracach polerskich.<br />Z uwagi na og�nie znane s?abe
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punkty urz?dze? elektrycznych jednofazowych (ma?a odporno?? na d?ugotrwa?? prac? pod
du?ym obci??eniem) idealnym nap?dem s? indukcyjne silniki tr�fazowe izolowane od kurzu i
zapylenia z wa?kiem gi?tkim przenosz?cym moment obrotowy. Pe?n? ofert? szlifierek
tr�fazowych z wa?kiem gi?tkim prezentuje szwajcarska firma SUHNER od 80 lat rozwijaj?ca i
produkuj?ca ten typ urz?dze?. Oferuje ona urz?dzenia o mocy od 0,5 kW do 3,2 kW o obrotach
850-40.000/min., niewra?liwe na obci??enia, mog?ce pracowa? w spos� ci?g?y w systemie
tr�zmianowym.<br />Przyk?adem wszechstronno?ci i wytrzyma?o?ci tego typu urz?dze? jest
najbardziej popularna i najcz??ciej sprzedawana szlifierka z wa?kiem gi?tkim ROTOFERA F10
firmy SUHNER o mocy 1 kW. Produkowana od 60 lat jest znana i ceniona przez wielu odbiorc�
przede wszystkim z tytu?u uniwersalno?ci oraz niezawodno?ci i d?ugowieczno?ci.
Mechaniczna redukcja obrot� umo?liwia prac? z siedmioma pr?dko?ciami od 850 do 12.000
obr/min. Zastosowanie wa?ka gi?tkiego przenosz?cego nap?d na lekki uchwyt ko?cowy
sprawia, i? praca jest l?ejsza i bardziej efektywna ni? standardowymi szlifierkami elektrycznymi.
W zale?no?ci od potrzeb mo?na stosowa? wa?ki gi?tkie o r�nych ?rednicach i d?ugo?ciach.
Gama uchwyt� i przystawek do wa?ka gi?tkiego mog?cych pracowa? z Rotofer? jest bardzo
du?a. Najcz??ciej stosowane to uchwyt prosty pod narz?dzia trzpieniowe o ?rednicach trzpieni
od 3-12 mm, analogiczny uchwyt k?towy, przystawka k?towa do ci?cia i szlifowania, przystawka
k?towa do szlifowania na mokro, przystawka na ta?my bezko?cowe o r�nych d?ugo?ciach i
szeroko?ciach, g?owica matuj?ca i b?ben pneumatyczny. Dzi?ki w/w oprzyrz?dowaniu mo?na
wykonywa? takie operacje jak szlifowanie, ci?cie, zdzieranie, gratowanie, wiercenie,
polerowanie, matowanie, szczotkowanie, itp. Dodatkow? zalet? urz?dzenia jest brak wibracji
oraz niski poziom ha?asu podczas pracy wynosz?cy 79 dB. Jedyn? czynno?ci? serwisow? jest
okresowe smarowanie wk?adu wa?ka gi?tkiego.</p>  <p style="text-align: justify;"> </p>  <p
style="text-align: justify;">Nowo?ci? w ofercie firmy SUHNER s? dwa nowe nap?dy szlifierskie
do wa?ka gi?tkiego typu ROTOMAX. Opracowane w ostatnich latach przez zesp�
szwajcarskich in?ynier� stanowi? odpowied? na wci?? rosn?ce wymagania ze strony
profesjonalnych u?ytkownik�.</p>  <p style="text-align: justify;">Pierwszy z nich ROTOMAX
1,5 kW jest urz?dzeniem zasilanym przez pr?d jednofazowy 220 V. P?ynna regulacja obrot�
umo?liwia prac? w zakresie 500 - 15 000 obr/min. Moc wyj?ciowa 1,5 kW gwarantuje
bezproblemow? prac? w wi?kszo?ci przypadk� obr�ki szlifierskiej.<br />Drugie urz?dzenie
ROTOMAX 3,5 kW to ju? prawdziwy "kombajn" szlifierski. Dwa nap?dzane wa?ki gi?tkie mog?
pracowa? na obrotach w zakresie 500 - 25 000 obr/min. Mo?liwo?? przy??czenia wszystkich
dost?pnych przystawek szlifierskich oraz moc wyj?ciowa 3,5 kW sprawia, i? nie ma dla niego
zada? nie do wykonania.</p>  <p style="text-align: justify;">Generalnie proces szlifowania i
polerowania materia?� nierdzewnych nie jest prosty i czasami wymaga stosowania
specjalistycznych materia?� i urz?dze?. Dlatego te? istniej? firmy takie jak SUHNER, kt�e
wyspecjalizowa?y si? w konstruowaniu i produkcji r?cznych narz?dzi i materia?� szlifierskich
do obr�ki powierzchni. Ich celem jest najwy?sza jako?? dostarczanych wyrob�, bezpo?redni
kontakt z klientem na miejscu wraz z pokazaniem technologii i mo?liwo?ci urz?dze? oraz
praktyczne rozwi?zywanie problem� klienta.</p>  <p style="text-align: justify;"> </p>  <p
style="text-align: justify;"> </p>  <p> </p>
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