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TECHNIKA AZ IPAR NAPJAI

AAzz  uullttrraahhaannggooss  ttiisszzttííttááss  mmáárr
rrééggóóttaa  iissmmeerrtt  ééss  aallkkaallmmaazzootttt
eelljjáárrááss  aazz  iippaarrbbaann,,  vviisszzoonntt  nnéé-
hháánnyy  éérrddeekkeess  ffeellhhaasszznnáálláássii
tteerrüülleetteett  kkiieemmeellvvee  sszzüükkssééggeess
rréésszzlleetteesseebbbbeenn  iiss  ffooggllaakkoozznnii
vveellee..  EEggyy  iillyyeenn  tteerrüülleett  aa  ffoorr-
mmaakkééppzzõõ  sszzeerrsszzáámmookk  ((öönnttõõ,,
ssaajjttoollóó,,  mmûûaannyyaagg-  ééss  gguummii-
ffrrööccccssöönnttõõ))  ttiisszzttííttáássaa  aazz  uullttrraa-
hhaannggooss  kkááddaakkbbaann..

A
z igen magas minõségû al-
katrészeknél fontos az
elõállításukra használt

szerszámok karbantartása és tisz-
títása. A munkadarabtól elvárt kö-
vetelmények betartása érdekében
nagy tisztaságú formaképzõ felü-
letek szükségesek. Kézi tisztításá-
nál nagy mennyiségû flakonos
tisztítószer használandó, miköz-
ben fennáll a szerszám felület és
élek sérülésének veszélye – fõleg
durva szennyezõdéséknél. Továb-
bá a környezetünket terhelõ, a
szabadba jutó vegyszerek, hajtó-
gázok kibocsátásáról sem szabad
megfeledkeznünk. Elmondható

tehát, hogy a kézzel történõ tisz-
títás nem csak lassú és veszélyes,
hanem drága is.

Ezekre a hátrányokra nyújthat-
nak kiváló megoldást az ultrahan-
gos szerszámtisztító berendezé-
sek, amikkel akár 75 %-os költ-
ségmegtakarítást is el lehet érni.
Nagyban csökken a felhasznált
spray tisztítószerek mennyisége, a
tisztítási idõ, a szerszámkopások
vagy sérülések megszûnnek és a
fröccsöntõgépek mûködési ideje
nõ, ilyen módon a cégünk terme-
lékenysége is.

Az ultrahangos szerszámtisztí-
tással ismertetéseként megemlí-
tendõ, hogy a felületeken kelet-
kezõ kavitáció által a legmaka-
csabb szennyezõdések is eltávolít-
hatók (pl. ráégett mûanyag-, gu-

mimaradványok,
grafit, szén vagy
formaleválasztó
anyagok), de a hû-
tõjáratok vízkõle-
rakódásaira is jó
hatással van. Az el-
járásnak további
jellemzõje az egy-
szerûségen, a
gyorsaságon (akár
10-15 perc) kívül,
hogy a forma felü-
leteit (pl. políro-

zott, strukturált), éleit, rádiuszait
ill. nagy pontossággal beállított
tûréseit egyáltalán nem károsítja,
ami által a szerszámok élettarta-
ma csak a tisztítást figyelembe vé-
ve végtelen. A szerszámtisztító
gépek zártrendszerûek, az alkal-
mazáshoz mérten nagy teherbírá-
súak és általában 1-3 kádasak,
amiben a szerszámok állítva, az
apró alkatrészek kosárban helye-
zendõk el. Az elsõ kádban ultra-
hang segítségével egy vizes oldat-
ban a formákra rakódott szen-
nyezõdések eltávolítása történik.
A második kádban következik a
tisztítófolyadék öblítése vízzel,
ami után a szerszám azonnal
visszakerülhet a termelésbe. Ha a
tisztított szerszám raktárba ke-
rül, akkor a harmadik kádba me-
rítéssel egy korrózió gátló bevo-
natot képezhetnek, ami akár fél
év védelmet is nyújthat. A vásár-
ló igényeihez alakíthatóak a ká-
dak méretei és a gépek felszerel-
hetõk az alkalmazást segítõ
kiegészítõkkel is.

Amennyiben az említett vagy
más ipari tisztítási eljárásról töb-
bet szeretne megtudni, úgy java-
soljuk a céggel történõ kapcsolat-
felvételt vagy látogassa meg hon-
lapunkat  www.tisztitoberendeze-
sek.hu.

Kíméletes az élekkel, kíméletlen a szennyezõdésekkel szemben

Szerszámtisztítás 
ultrahanggal

Mosás elõtt és az eredmény 15 perc után


