
BESPAREN DOOR OPTIMALISEREN VAN HET SLIJPPROCES

Samenwerken en vertrouwen levert een ijzersterke driehoek tussen groothandel, fabrikant en klant



Geelen Counterflow te Haelen ontwerpt, bouwt en installeert wereldwijd
sinds 1980 tegenstroom duurzame drogers en -koelers voor diervoeder en
voedingsmiddelen. Deze focus leidt tot superieure knowhow, kwaliteit en
service. 
Bij Geelen Counterflow hechten ze veel waarde aan werken met feiten,
metingen en berekeningen, in plaats van het doen van aannames.

WIE IS WIE?
Metaaltechniek is een technische groothandel met meer dan 50 jaar
ervaring in schuur-, slijp- en polijstprocessen in verschillende soorten
metaalverwerkende productiebedrijven. Onze buitendienst is met hun
kennis en adviserende rol graag het verlengstuk van de productie van onze
klanten. Op de werkvloer zijn we op ons best.

Q-Fin Quality Finishing Machines is een jonge, dynamische Nederlandse
machinebouwer. Zij ontwikkelen, bouwen en verkopen topmachines voor het
ontbramen, afronden en finishen van metalen (plaat)delen. Vooral de
GrindingPOWER® (kracht, schuurmiddel en snelheid) is ongeëvenaard in de
markt.



UITGANGSPOSITIE EN PROCES

Geelen Counterflow heeft de uitdaging om RVS gewalst
stafmateriaal af te werken tot een RA-waarde kleiner dan 0,8µ.
Het basismateriaal is 40x40 mm en heeft een lengte van 3 meter.
Bijkomende eis is dat het stafmateriaal niet afgerond mag
worden. De hoeken en randen moeten strak blijven.
Tot nu toe werd dit werk uitbesteed, maar toenemend volume van
dit soort werk en steeds korter worden doorlooptijden, deden
Geelen besluiten te onderzoeken naar mogelijkheden deze
bewerkingen zelf uit te gaan voeren

Zij namen contact op met Patrick van Scherpenseel van Q-Fin.
Samen hebben zij diverse testen gedaan om de eisen te halen.
Het resultaat was echter na twee doorgangen nog niet optimaal.

 Q-Fin heeft partner Metaaltechniek gevraagd mee te denken. Als
schuur- en slijpspecialist hebben wij veel kennis van deze
processen en weten ook de minder bekende producten in te
zetten bij specifieke applicaties. Deze samenwerking heeft zijn
kracht weer bewezen. In slechts één doorgang bereikten we het
resultaat dat de klant voor ogen had! 



GEBRUIKTE BANDEN

Voor het verwijderen van de walshuid en het
voorslijpen gebruiken we een 3M CubitronII

schuurband in de kwaliteit 947A.

De 3M Trizact kwaliteit 237AA garandeert een consistent
slijpbeeld en overal een gelijke ruwheid. Met Trizact is het
vaak mogelijk het aantal processtappen te verminderen. 



DE WINST VOOR
ALLE PARTIJEN

Onze technisch specialist Dirk heeft op
voorhand zelf een aantal testen gedaan en

zo zijn expertise kunnen bewijzen. Dirk
heeft Geelen op deze manier veel werk uit

handen genomen. Het resultaat heeft geleid
tot een eerste levering van de banden.

Op een machine met twee
schuurstations wordt in slechts één

doorgang direct de walshuid verwijderd
en een constante ruwheid van 0,8µ

bereikt! Een unieke prestatie! Q-Fin heeft
een order gekregen voor een machine
met twee schuurstations en afzuiger.

De unieke eigenschappen van Trizact
zorgen voor een uniforme finish en een

constante ruwheid van <0,8µ. Voor
Geelen een  overtuigend resultaat om
zelf te starten met het uitvoeren van

deze bewerking. Dit geeft meer
flexibilieit en bespaart kosten.



TIPS VOOR
OPTIMALISATIE

Een te groffe korrel verspaant misschien
sneller en meer, maar laat ook diepere

krassen achter. Een te fijne korrel neemt te
weinig materiaal af. De optimale korrel

neemt voldoende af en de slijpsporen zijn in
de volgende stap eenvoudig te verwijderen.

Gebruik de juiste korrel
Diepte-instelling, snelheid van transportband,

korrelgrofte, slijpmateriaal en de dikte van
het basismateriaal bepalen de uiteindelijke
finish. Ook druk is cruciaal: de 947A band
heeft een medium-druk nodig, Trizact mag
een stuk minder druk krijgen. Neem de tijd

om de optimale instellingen van de machine
te bepalen. Test en documenteer!

De juiste instellingen
CubitronII staat gelijk aan snelle afname. De

947A kwaliteit is agressief en heeft een
lange levensduur. Trizact is een kwaliteit die

gebruikt wordt als laatste stap in een
schuurproces en laat een zacht slijpbeeld
achter met een consistente ruwheid. Zeer

geschikt voor projecten met strenge
technische eisen. 

Het juiste slijpmateriaal



CONTACTGEGEVENS

Dirk van de Pol Kok - Technisch specialist
033- 455 87 88

Q-Fin Quality Finishing Machines
Patrick van Scherpenseel - Accountmanager
06-4306 7005

Metaaltechniek Handelsonderneming B.V.


