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- Szárazjég-szóró eljárás

használata a műanyag-és a gumiiparban 

Mint a legtöbb iparágban, a műanyag- és gumiipar számára is elengedhetetlen és rendkívül 
fontos a berendezések és az eszközök tisztítása. A formák és a szerszámok tisztítása az egyik 
legfontosabb feltétele a teljes gyártási folyamat eléréséhez. Ezáltal nem csak a minőség javul, 
hanem a termelékenységet és a költségeket is optimálni lehet.    

Az ASCO az ASCOJET szárazjég-szóró eljárásával kifejlesztett egy erőteljes eljárást, ami 
különösen alkalmas a kímélő tisztítást igénylő formák és szerszámok tisztítására (pl. 
öntőformák PU termeléshez, fröccsöntő formák, gumiformák stb.) Az ASCOJET szárazjég-
szóró eljárás az alábbi előnyöket kínálja:

• Kímél: Az eszközöket és formákat nem károsítja, a termék minőségét növeli.
• Nem szedi szét a formát: A drága termelés leállást minimumra csökkenti.
• Nem okoz másodlagos szennyeződéseket: A szóróanyag és a szárazjég gázzá 

képződik amint eléri a felszínt. Így nem marad ártalmas kémiai anyag.
• Szárít: Nincs korrózió veszély és az elektromos eszközök sem károsodnak.
• Környezetbarát: Nincsen másodlagos szennyeződés, oldószer vagy különleges kémiai 

összetevők.  

Ezért az olyan vállalatok, mint az Amcor, Continental, Faurecia, Honeywell,
Johnson Controls, 3M, Hukla, Parker Hannifin és a Recticel is megbíznak az ASCOJET 
szárazjég-szóró eljárásban. 

Műanyag fröccsöntő                                                                          habzó eszköz
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Az ASCOJET szárazjég-szóró eljárás olyan 
lehetőséget kínál, amely által a beépített és 
forró formákat közvetlenül lehet tisztítani. 

Számos műanyag, PU, illetve gumigyártó cég 
használja ezt a lehetőséget azért, hogy a drága 
termeléskiesést elkerüljék és a rendszeres 
tisztítás által egy magasabb minőséget érjenek 
el. A formákat sem a szóróanyag, sem a 
hőmérsékletkülönbség sem károsítja. 

A tisztítás minősége döntő szerepet játszik a 
gyártás minőségében és a szerszámok 
élettartamában.

Hogyan lehet ezt a tisztítási folyamatot alkalmazni?

 Penész a tisztítás előtt.. és a szárazjeges tisztítás után

Teniszlabda formák                                                                   Penészes gumiabroncs
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A folyamat
A szárazjeget folyékony CO2-ből állítják elő. Az ASCO szárazjég 
gyártó gépen belül, a folyékony CO2-t felügyelt és ellenőrzött 
körülmények között tartják (kb. -79 °C), majd átnyomják egy extrudált 
lemezen és így lesz belőle a szárazjég pellet. A szárazjég pellet 
átmérője 3 vagy 1.7 mm-es.

A szárazjeget beletöltik egy ASCOJET szárazjég-szóró berendezésbe és felszerelik a 
szórópisztolyt. A sűrített levegő segítségével, mikor eléri a 300 m/s sebességet, a 
tisztítandó felületre irányítják a pisztolyt. Amikor a száraz jég eltalálja a tárgyat, hirtelen 
Thermo-sokk keletkezik, és a generált kinetikus energia a bevonatot/szennyeződést 
eltávolítja az alapanyagról. Azonnal az ütközés után, a szárazjég pellet szublimál a 
légkörben maga mögött hagyva a tiszta, száraz felületet. Az egyetlen dolog, ami marad ez 
után, az a szennyeződésmentes felület. Mivel a pelletek keménysége 2 hónapig tartható, 
így a tisztítás nem eredményez csiszoló hatást és a felület minősége is megmarad. A 
hőmérsékletkülönbség nem befolyásolja az öntőformák és az eszközök felületi minőségét.  

A termelés számára egy nagyon fontos tényező 
a felszínen keletkező penész kíméletes 
tisztítása, illetve az olyan szerszámoké, polimér 
részecskék, paraffin maradványok és égési 
maradványok eltávolítása.

A kímélő tisztítás közvetlenül az összeszerelt 
berendezésen történik anélkül, hogy leállást 
vagy felszerelési időt okozna. Fröccsöntő eszköz előtte…..

Fröccsöntő készülék utána 

További információért kérem, forduljon a 
mérnökeinkhez. Rendelkezésre állnak 
Önök számára tanácsadással, 
előadással vagy oktatással 
kapcsolatban. 

The ASCOJET-Team
www.ascojet.com
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A teljes megoldás
Mint a teljes szárazjég-szóró megoldások 
vezető szolgáltatója, az ASCO azt a célt 
tűzte ki a maga elé, hogy egyedileg fejlessze 
ki a technológiát és ez által elégítse ki az 
egyéni ügyfelek igényeit. A széleskörű 
ASCOJET termék – és – szolgáltatás 
palettája a következőkből áll össze: 

• Szárazjég-szóró berendezések
• Szárazjég gyártó berendezések
• Szárazjég konténerek
• CO2-detektorok
• Tartozékok
• Speciálisan kifejlesztett 

szórópisztolyok és fúvókák 
• Szóró kabinok
• Automatikus tisztító 

megoldások
• Csúcsminőségű szárazjég
• Egyéni szárazjég termelés 

felépítése 

 A55P szárazjéggyártó gép
Termelési kapacitás 55 kg/óra

 3 mm-es pelletek

Az ASCO országos szárazjég 
szállító hálózattal rendelkezik, ami 
független ASCO - partnerekből áll.

Nagyobb mennyiségű szárazjég 
igény esetén készítünk Önnek saját 
szárazjég gyártásról szóló 
kalkulációt, ami által a költségeket 
és a minőséget optimálni tudjuk. Az 
ajánlatunk tartalmaz olyan 
szárazjég gyártó berendezéseket, 
amelyek 25-től 700 kg/óra termelési 
mennyiséggel dolgoznak.

Néhány ASCOJET-tartozék és kiegészítő

AT290 szárazjég tároló container
Pellet-kapacitás kb. 200 kg

Üres tömeg kb. 47 kg

Az ASCOJET márkanév alatt nem csak a szárazjeges technológiát vezetik be, hanem 
bemutatják azt is, hogyan lehet a szárazjeges tisztítást a gyártási folyamatokba integrálni 
és optimálni.  

Szárazjég-szóró gép 
ASCOJET 1701

Szárazjég-szóró gép 
ASCOJET 2001RX

Szárazjég-szóró gép 
ASCOJET 2001RX pro

Szárazjég-szóró gép 
ASCOJET 908

Szárazjég-szóró gép 
ASCOJET 908K
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