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burrs but sometimes results in lateral burrs 
or sharp edges. Timesavers offers a variety 
of approaches to remove lateral burrs and 
soften edges, including soft drums, oscillating 
brushes, rotary discs and rotary brushes. 
In particular a rotary brush machine attacks 
lateral burrs from every angle which makes 
a radius on all edges and virtually eliminates 
lateral burrs.

Finishing
Wide belt machines can be built to produce 
a variety of finishes. The most common finish 
is a straight-line or grain finish for decorative 
purposes. Other purposes for finishing include 
preparing surfaces for paint adhesion and 
achieving a specific micro-inch finish. In other 
instances the desired finish may be a random, 
circular or orbital scratch pattern.

The Deburring Technology with
Rotary Brushes
This system works with the rotating brushes, 
creating a perfect deburring system. Brush 
head for deburring, punched parts, removing 
the secondary burr after pre-grinding with a 
coated abrasive belt on laser, plasma, flame 
or water yet cut parts. Also suitable for surface 
finishing of stainless steel, mild steel, aluminum, 
copper, jet, etc.

A non-woven, synthetic fiber and an abrasive 
mineral are bonded together using a polymer 
adhesive to form a tough, chemically resistant, 
conformable and long-lasting abrasive  
material. The different types and grit sizes 
will determine the end result and the life time 
of the brush. Brushes with slashed coated 
abrasives are mainly used in deburring and 
edge radiussing.  

Burrs are common when in machining process 
such as shear, plasma cut, water jet, punch, 
laser, or mill. To some, a part is considered 
deburred when the vertical burr is removed. To 
others, a part isn’t fully deburred until the edge 
of the part has a radius. Inefficiency deburring 
can cause lots of time waste and even more 
complicated process needed. With decades 
of experiences and thousands of machines 
in use, KrAssTec present Auto-Deburr for 
fast and excellence burr ease result from 
Timesaver, the Netherland.

Timesavers 42 rB range – is the machine 
for uniformly deburring and rounding edges 
of laser plasma cut, punched and machined 
parts in all directions. And also pre-grinding of 
heavy burrs and surface finishing in one pass.

Edge Rounding
Deburring with an abrasive belt removes vertical 

Information courtesy of Krasstec
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ขอบคมบนชิน้งานเป็นเรือ่งปกติทีเ่กิดขึน้เมือ่ท�าการตดัเฉอืนด้วย เลเซอร์ 
พลาสมา ตัดด้วยน�้า การฉลุ การเจียร หรือแม้แต่การกลึง ส�าหรับผู้
ประกอบการหลายราย การที่ได้ลบขอบคมที่เกิดตามแนวราบบนพื้นผิว
หมดก็เพียงพอ แต่ส�าหรับผู้ประกอบการบางราย ชิ้นงานจะถือว่างานได้
รบัการขอบลบคมอย่างสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ได้ท�าให้ขอบชิน้งานโค้งมนเป็น
รัศมี การก�าจัดขอบคมจากการตัดที่ไม่มีประสิทธิภาพท�าให้เกิดการเสีย
เวลาและเป็นขบวนการท่ียุ่งยาก  ด้วยประสบการณ์นับหลายทศวรรษ
จากผูผ้ลติเครือ่งขอบลบคมหลายพันเครือ่ง ทางบรษิทั คราสส์เทค จ�ากัด 
ขอน�าเสนอ เครือ่งลบคมชิน้งานอตัโนมตั ิทีส่ามารถท�างานได้รวดเรว็และ
มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ยี่ห้อ Timesavers จากประเทศเนเธอแลนด์ 

เครื่อง Timesavers รุ่น 42 RB เป็นเครื่องจักรส�าหรับลบคมและท�าขอบ
มุมโค้งมนในทุกต�าแหน่งบนชิ้นงาน ที่ผ่านการตัดด้วยเลเซอร์ พลาสมา 
การเจาะ และชิ้นงานจากการแมชชีน อีกทั้งยังสามารถช่วยลบคมในขั้น
ต้นจากงานท่ีมขีอบคมหนาและขดัเตรยีมผวิชิน้งานส�าหรบัขบวนการอืน่ๆ
อีกด้วย

การลบคมที่ขอบ
การลบคมทีข่อบด้วยสายพานขดัเป็นการลบคมในแนวตัง้เท่านัน้ แต่บาง
ครัง้ท�าให้เกดิขอบคมท่ีล้มไปด้านข้าง หรอืขอบงานทีค่ม เครือ่ง Timesavers 
มาพร้อมกับทางเลอืกหลากหลายเพ่ือก�าจดัขอบคมจากการตดัทียั่งหลง
เหลืออยู่และช่วยในการลบเหลี่ยมคม ไม่ว่าจะเป็น ลูกกลิ้งแบบนิ่ม ลูก
กลิ้งท่ีท�างานพร้อมด้วยระบบสั่น ชนิดจานหมุน แปรงท�าความสะอาด
แบบหมนุ โดยแปรงปัดแบบหมนุนัน้ จะเข้าหาเศษขอบจากการตดันีจ้าก
ทุกทิศทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคมที่เกิดขึ้นด้านข้าง

สร้างพื้นผิวชิ้นงาน
เครือ่งขดัแบบสายพานกว้าง หรอื Wide Belt นัน้ สามารถสร้างพ้ืนผวิชิน้
งานท่ีหลากหลาย  รปูแบบท่ีเป็นทีนิ่ยมมากทีส่ดุคอื ลายทางหรอืลายเส้น
ตรง อีกทั้งลายแบบขนแมว โดยผิวเหล่าน้ีจะถูกใช้ในงานการตกแต่ง 
นอกจากน้ี ยังเป็นการเตรียมพร้อมผิวหน้าก่อนการท�าสี หรือจะท�าการ
สร้างลวดลายต่างๆ เช่น แบบวนก้นหอย หรือวงแหวน

การลบคมโดยเทคโนโลยีแบบแปรงหมุน
ระบบนี้แปรงหมุนรอบตัวเอง เพื่อสร้างการลบคมที่สมบูรณ์ ระบบแปรง
หมุนสามารถลบคมจากการเจาะ ก็สามารถลบคมข้ันท่ีสองของผิวงาน
หลังจากผ่านการขัดผิวขั้นแรกของระบบสายพาน ท่ีตัดด้วยเลเซอร์ 
พลาสมา การตัดก๊าซ หรือ การตัดด้วยน�้า ระบบนี้ใช้งานได้ดีกับทุกวัสดุ
เช่นเหล็ก สเตนเลสสตีล ทองแดง และอื่นๆ

ตัวแปรงขัดผลิตใยสังเคราะห์ ผลิตขึ้นจากการสังเคราะห์และผงขัดท่ีมี
คุณสมบัติในการขัดถู โดยมีโพลีเมอร์มาท�าหน้าท่ีเป็นตัวเชื่อมประสาน
ระหว่างธาตุต่างๆ เกิดเป็นแปรงขัดที่ทนต่อสารเคมีต่างๆ อีกทั้งยังมีอายุ
ทียื่นนานอกีด้วย ชนดิและขนาดของเมด็ขดัจะเป็นตวัก�าหนดการขดัและ
อายุการใช้งานของแปรง  หัวแปรงที่ผ่านการเคลือบนี้จะถูกใช้ในทั้งงาน
ลบคมและท�ามุมโค้งมน  
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