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Degresarea pieselor folosind

percloretilena în maşini închise ermetic
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Ca urmare, firme ca BMW, SIEMENS, LUFTHANSA sau
DAIMLER au decis să urmeze aceste recomandări. Cu toate
acestea, proprietăţile de degresare deosebite ale percloretilenei şi costurile de proces reduse au dus la folosirea
în continuare cu succes a acesteia în industrie. Ceea ce s-a
schimbat de atunci însă este modul de construcţie a maşinilor
de degresat, acestea fiind astăzi sisteme închise ermetic, cu
recircularea şi distilarea solventului, procesul având loc în vid.
Doar aceste tipuri de maşini pot garanta valori de emisii de
solvenţi sub cele admise de legile în vigoare.
Pentru descrierea unei maşini moderne de degresat în
circuit închis, care utilizează ca solvent percloretilena, voi
folosi ca exemplu o maşina MULTICLEAN, produsă de firma
HÖCKH din Germania. Maşina lucrează în întreg circuitul
intern în vid la o presiune de 550 mbar, aceasta asigurând o
serie de avantaje: temperaturi mai mici decât la sistemele care
lucrează la presiune atmosferică, ceea ce duce la economii
importante de energie şi timp, distilarea solventului în scopul
regenerării lui are loc la o temperatură redusă la 100°C,
aceasta ducând şi la reducerea consumului de substanţe de
stabilizare a solventului. Foarte importantă este protecţia
suplimentară în cazul apariţiei unei neetanşeităţi, vidul împiedicând scurgerea solventului în afara maşinii, defectul fiind
detectat imediat de senzori.
Maşina funcţionează astfel: după alimentarea automată,
cu piesele aflate într-un coş special, şi închiderea uşii glisante
transparente, are loc o verificare a etanşeităţii maşinii urmată
de reducerea presiunii interne şi acoperirea automată a
coşului cu un capac de siguranţă.
Primul proces este o prespălare cu jet de solvent din
bazinul 1 al maşinii, pentru îndepărtarea grosieră a uleiului şi
şpanului, solventul murdar fiind apoi dirijat direct în instalaţia
proprie de distilare. Procesul
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afara ei. Deschiderea uşii şi scoaterea coşului au loc doar în
momentul în care piesele sunt perfect uscate şi concentraţia
de vapori de solvent din camera de lucru, măsurată cu un
aparat de precizie, este la jumătate din valoarea admisă de
lege. În funcţie de forma pieselor degresate, cantitatea de
ulei îndepărtat de pe piese poate fi de mai mulţi litri pe
schimb. Pentru evacuarea acesteia, se foloseşte o instalaţie
suplimentară de distilare a restului de ulei, care oferă posibilitatea concentrării lui, peste noapte, la mai mult de 99%.
Uleiul astfel concentrat este scos din instalaţie şi încărcat în
rezervoare speciale.
Întregul proces se reia, solventul distilat, de puritate
maximă, fiind din nou capabil să dizolve cantităţi mari de ulei.
Aceste tipuri de maşini pot folosi ca degresant şi hidrocarburi
sau alcool modificat.
Percloretilena se foloseşte pentru curăţarea optimă a
tuturor metalelor, are proprietăţi excelente de infiltrare şi
uscare şi este ideală pentru curăţarea pieselor în vrac sau
cu interstiţii fine. Datorită sistemelor închise, cu funcţionare
în vid şi distilarea solventului, consumul de solvenţi poate
fi redus până la 50-100 kg/an. Economicitatea şi calitatea
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Percloretilena se foloseşte pentru curăţarea optimă a tuturor metalelor, are proprietăţi
excelente de infiltrare şi uscare şi este ideală pentru curăţarea pieselor în vrac sau cu interstiţii fine.
Datorită sistemelor închise, cu funcţionare în vid şi distilarea solventului, consumul de solvenţi poate fi

