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Coşurile de transportat piese şi
elementele de poziţionare şi fixare,
între banal şi high-tech
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Î

n cadrul seriei de articole dedicate spălării
pieselor sau componentelor, ne vom ocupa
astăzi de problema transportului şi fixării
pieselor în vederea curăţării lor.

 să reziste la uzură,
 să nu afecteze suprafeţele pieselor transportate
 să permită folosirea optimă a elementelor de
poziţionare-fixare.

Proiectarea de detaliu a coşurilor trebuie să ţină cont de
gradul de curăţare dorit (prespălare, spălare intermediară,
degresare, …), accesibilitate optimă la zonele critice ale
pieselor de curăţat, eliminarea zonelor capilare.
Un factor important care trebuie luat în considerare
la alegerea corectă a coşurilor de transport este modul
de aşezare a pieselor în coş, existând în acest sens două
situaţii distincte:

Este deja cunoscută importanţa curăţării interfazice
sau finale a pieselor şi influenţa acesteia asupra calităţii şi
funcţionării componentelor.
Pe lângă parametrii strict legaţi de fenomenul spălării
sau degresării pieselor, rezultatul final al curăţării mai este
determinat depic
un1element important dar deseori neglijat:
coşul de transport, împreună cu suportul de poziţionare
şi fixare a pieselor în vederea spălării. Un exemplu conclu- 1. Piesele care se spală în vrac sunt de tipul
celor de serie de masă, insensibile, cele a
dent de „neglijenţă“ întâlnit deseori în practică este legat
căror geometrie nu impune poziţionarea lor.
de transportul pieselor între furnizorii de componente
2. Piesele care trebuie poziţionate sunt cele
şi liniile de montaj final, aflate în oraşe sau chiar ţări
care se spală individual, sensibile, piese
pic 1diferite. Chiar dacă se acordă curăţării pieselor importanţa
cu zone de fixare predefinite, cele care din
cuvenită, investindu-se sume importante în spălarea acespic 1
motive geometrice şi legate de accesul
tora, lăzile sau tăvile de transport care vin în contact direct
substanţelor de spălare trebuie să aibă o
cu suprafeţele curate pot fi de multe ori insuficient de
poziţie optimă în vederea spălării.
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