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A slipe cabochoner pa diamantskiver

David Olson bak borde! sift pa Kopparberg messa i ar

Sveriges kanskje mest kjente steinsliper, David Olson, ble tvunget til a {(ere
seg alt pa nyu. J David og fruen Guns butikk sto f¢r slipemaskinene i kjelleren sa nar David var i kjelleren og slipte var butikken ubemannet. Men
David l¢ste problemet med en egenkomponert slipeteknikk pa faseumaskinen han brukte til faseuering. Slik kunne han lage cabochoner mens han
ventet pa kundene.
For 13 ar siden begynte David og Gun Olssons
butikk a fa mye reparasjonsjobber nar det
gjaldt steiner. Mye av dette var veldig enkle
jobber som David kunne fikse pa et kvarter,
bare han hadde tilgang til en slipemaskin. Han
haclcle allerede en slipemaskin i butikken, men
det var en fasettmaskin. Som regel var reparasjons-jobben cabochoner.

Pa denne tiden oppdaget David at firmaet
Graves hadde en cabochon mask in i sin katalog
som het Cabmate, hvor man brukte fasettskiver
og Polypads med diamantpulver eller pasta.
leg begynte a bruke samme systemet pa fasettmaskinen jeg hadde oppe i butikken. Del gikk
lllmerket, fort, effeklivt og lite eller ikke noe
s01 forteller David.

Pulver og pasta
leg ble tvunget til kanten pa fasettmaskinen og
slipe horisontalt pa diamantskiver som egentlig
er laget for fasettsliping, forteller David.

Raskt og effektivt mecl en lOO-skive
Teknikken ble billig ettersom fasettskiver er
mye billigere enn vertikale c1iamanthjul beregnet for eaboehonsliping.
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David foran Tom Hoefs nye hus i Kopparberg
- Slik gjl'lr en, enten pa en horisontal eller vertikal aksling: Man begynner formingen pa en
ISO-skive. Er skiven tynn, som de vi seiger i
var butikk, ma man ha en masterskive bak eller
under skiven. Det gar enda raskere a begynne
med en 100-skive, men ripene i steinen blir
mye dypere.
Nar steinen er ferdig f0ll11et setter man pa en
1500- eller 1200-skive. Det kan gjeme vrere en
skive som ikke egner seg for fasettsliping lengre.
Med denne skiven sliper man bort aile ripene
etter ISO-skiven. Nar man er ferdig er aile

enten I mikron diamantpulver og fett, eller en
annen polypad, filtskive og tinnoksid. Ceriumoksid og lrerskive kan ogsa brukes.
Prepolish
David fortsetter med a fOltelle at man ogsa kan
lage en "prepolish" med 1 mikron diamantpulver
og siden bruke en annen skive med tinn-,
cerium- eller til og med kromoksid.
Enkelle stener behl'lver bare diamantpulver,
som for eksempel charoitt, mens andre gir best
resulat med tinnoksid, som steiner av feUspat.
Man ma bare prl'lve seg frem til hva som gir
best resultat. Noen ganger kan det ll'lnne seg og
ta en ekstra runde med en polypad og 14-20
mikron diamantpulver nar man skal jobbe med
store lIater.
Den stl'lrste fordelen med systemet er att jeg
slipper slipepapir som bade er dyrt og ofte gar
istykker mens man sliper. A slipe horisontalt
kjennes merkelig til a begynne med, men man
venner seg fort til det.

ripene borte, men steinen er dekket av mange

sma fasetteer.
Skiven tar bOl'! fasetter,
Fasettene fjerner man med polypad eller en
lrerskive og 40-60 mikron diamantpulver og
fett.
leg bruker vanlig symaskinolje, forteller
David. Den polybad som er beregnet pa dette
trinnet er ml'lrkbla eller svart og nesten umulig
a slite ut. Skiven med diamuntpulveret fjerner
fasettene meget effektivt og etterlater seg en
jevn, ripefri og polerbar overllate.
Poler sa med en hvit eller beige polypad og

Etter en tekst av David Olson som sto pa trykk
i den svenske bladet Stenoliten nr. 2 - 1995.
Bj¢rn
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