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• Kímél: Az eszközöket és formákat nem károsítja, a termék minőségét növeli.  
•

•

Nem szedi szét a formát: A drága termelés leállást minimumra csökkenti. Egyedül a 
forró kokillát tudja közvetlenül a folyamatban megtisztítani, anélkül hogy 
észrevehetően kihűtené azt. 
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. 
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Mint, ahogy számos iparágban, úgy az öntödék számára is rendkívül fontos a formák és 
eszközök tisztítása. Különösen optimális a kokillák és tárolók tisztítására, ugyanis nem csak a 
minőséget javítja, hanem a termelés költségeit is optimálni tudja.   

Az ASCO arra specializálódott, hogy speciálisan az öntödék számára egy innovatív tisztítási 
eljárást fejlesszen ki. ASCO sikeresen kifejlesztett egy innovatív tisztítási folyamat, amely 
tökéletesen alkalmas az öntőiparban. Az ASCOJET szárazjég-szóró technológia a következő 
előnyöket kínálja:

Kokillatisztítás forró állapotban Magszekrény tisztítás vasöntödében 

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-érzékelő
• Tartozékok
• Speciálisan fejlesztett szóró 

pisztolyok és fúvókák 
• Szóró kabinok
• Automatizált megoldások
• Kiváló minőségű szárazjég
• Egyéni szárazjég termelés 

felépítése 

A55P szárazjég gyártó 
berendezés

Az ASCO egy országos szárazjég 
szállítási hálózattal és független 
ASCO-partnerekkel rendelkezik. 

Magas számú szárazjég igény esetén 
elkészítünk Önnek egy saját 
termelésre vonatkozó kalkulációt 
annak érdekében, hogy a költséget és 
a minőséget optimálni tudjuk.
Az ajánlatunk tartalmaz olyan 
szárazjég gyártó berendezéseket, 
amelyek 25-től 700 kg/óra termelési 
mennyiséggel dolgoznak.

ASCOJET-tartozékok

AT290 container

Az ASCOJET márka által nem csak a szárazjég-szóró technológiát vezetjük be, hanem 
végig is kísérhetik azt a folyamatot, hogy hogyan tudja a szárazjeges tisztítást a gyártási 
folyamatba integrálni és, ezáltal a termelést optimálni.

Szárazjég-szóró berendezés 
ASCOJET	908

Szárazjég-szóró 
berendezés 

ASCOJET	1701

Szárazjég-szóró 
berendezés 

ASCOJET	2001RX

Szárazjég-szóró 
berendezés 

ASCOJET	2001RX	pro

Szárazjég-szóró berendezés 
ASCOJET	908K

Pontosan ezért bíznak az autógyártók és a jelentős öntödék az ASCOJET szárazjeges 
eljárásban. 



CO2 Production and Dry Ice Plants - Tanks - Ancillary CO2 Equipment CO2 Production and Dry Ice Plants - Tanks - Ancillary CO2 Equipment

ASCO CARBON DIOXIDE LTD ASCO CARBON DIOXIDE LTD

Hogyan alkalmazzák ezt a szórási eljárást?

Magszekrény tisztítása az autóiparban  Szer eltávolítása egy magszekrényről  

Forró kokilla  tisztítása  beépített állapotban

Az ASCOJET szárazjég-szóró technológiával 
a termelés kiesések elkerülhetőek

Forró beépített kokillák tisztítása 

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.  

További információért kérjük, forduljon 
mérnökeinkhez.  
Rendelkezésükre állnak Önök számára 
tanácsadással, előadással vagy 
oktatással kapcsolatban is.

The	ASCOJET-Team

www.ascojet.com

Az ASCOJET szárazjég-szóró eljárás olyan 
lehetőséget kínál, amely által a beépített és 
forró formákat közvetlenül lehet tisztítani. 
Számos öntöde használja a második 
lehetőséget, 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 gyakorlatban gyakran alkalmaznak kímélő 
tisztítást azért, hogy az alumínium 
megolvadását teljesen elkerüljék.  Így a jól 
ismert gyártók alumíniumait és kokilláit a 
műszakváltások során is tisztítani tudják. Egy 
hasonló tisztítást 350 °C –os formáig lehet 
közvetlenül tisztítani anélkül, hogy a forma 
hőmérséklete jelentősen csökkenne. Körülbelül 
20 - 30 perc múlva a tisztított eszközt már újra 
lehet használni a termelésben.

A hagyományos homokkal vagy üveggyönggyel 
történő szórási eljárás a tisztítási folyamatot 
jelentősen késlelteti, ami gyakran ahhoz vezet, 
hogy az adott forma felületén alumínium 
maradványok képződnek.   A penészgombák 
eltávolításának ideje és az azt követő tisztítás 
ez által akár több órán keresztül is tarthat.

A tároló dobozok (Coldbox és Hotbox) tisztítása 
szintén könnyebb és gyorsabb az ASCOJET 
szárazjég-szóró eljárással. A tisztítási idő 
órákról percekre csökken. Különösen azért, mert 
a szemcseszóró anyag nem használható 
coldbox formák (műanyag) tisztítására, viszont a 
szárazjég-szórás ideális erre a célra.




