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○Wire cut electric discharge machine ฯลฯ เป็น "magnet holder" ที(จะ
จับตะกอนที(เกดิขึ1นในถังนํ1า,
○ตะกอนแมเ่หล็กสามารถถอนไดอ้ยา่งงา่ยดายโดย "Wiper cage"
○เมื(อตดิตั 1งใน "wiper cage" ก็สามารถตดิตั 1งในแนวตั 1งหรอืแนวนอน
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นํากากตะกอนออกจากถังเหลว

Wire cut electric discharge machine · · · เปลี(ยน "Filter" ของตัวกรอง "cycle"

Various grinding machines · · · ใชค้วบคูก่นักบั "Magnetic Separator" จะทําใหด้มีาก
NC lathe, machining center · · · ปัญหา การลดลงของนํ1ามนั "supply pump"

Blade cutting machine · · ·  การลดลงของ "cutting oil" และ "cutter wear"

คณุสมบตัิ

○7000 Gauss ในรปูทรงดา้นนอกของท่อและแรงแมเ่หล็กสงู! มันคอื!
(Magnet คอื 12,000 Gauss),
○สามารถใชง้านไดน้านกวา่ 10 ปีในการใชง้านปกติ

วธิใีช,้

ใสใ่นถังนํ1า ใสใ่นถังนํ1า
ดงึออกมาจาก 
"wiper cage" ลา้ง "wiper cage" และ

ทําความสะอาด 

WEDM

grinding 

บนัทกึการใชง้าน
เพราะคณุกําลังใชแ้มเ่หล็กที(แข็งแกรง่โปรดระวงัเมื(อใชง้าน
โปรดอยา่ใชท้ี(อณุหภมูสิงู 100 ℃หรอืสงูกวา่

เครื(องมอืสอง

Model
ＳＴ-321ＷＣ

1 รายละเอยีดดว้ย 

วธิกีารใชง้าน

ขอ้มลูจําเพาะและขนาด

ST-321WC

Body Body

SUS304

φ32×255

Wiper blade

Nitrile rubber

UPH324510(NOK)

Coge

SUS304

80×80×25



คุณลกัษณะพิเศษและประสิทธิผลของ "Surajito~ru"

 "Surajito~ru" คอื อะไร

1,
ติดตั&งไวภ้ายในถงันํ& า อยา่งเช่น เครื4อง ”Wire cut electric discharge machine”, ”Electric discharge machine”, ”Grinding machine”,

 เครื4องมือกลอื4นๆ หรือภายใน ”Coolant tank”
2, ทาํหนา้ที4ดูดจบัเศษโลหะที4เกิดขึ&นจากเครื4องมือกลดว้ยแรงแม่เหลก็ จึงช่วยยดือายกุารใชง้านของวสัดุสิ&นเปลืองอยา่ง ”filters” ฯลฯ 
3, เพิ4มความแม่นยาํในการแปรรูปชิ&นงานใหค้งที4 และช่วยลดความขดัขอ้งของเครื4องจกัรใหน้อ้ยลงไดอ้ยา่งมาก

(คุณลกัษณะพเิศษ)
1, สามารถลดภาระของ "filter" ใหน้อ้ยลงไดด้ว้ยการใช ้"Surajito-ru" เพื4อดูดจบั "sludge"(เศษตดัโลหะ) ภายในแทง็คน์ํ& าดว้ย

2,
เมื4อภาระการทาํงานของ "filter" ลดนอ้ยลงแลว้ จะส่งผลใหช่้วงระยะห่างของการเปลี4ยน "filter" นานขึ&น จึงช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ

เปลี4ยนชิ&นส่วนใหน้อ้ยลงและช่วยลดตน้ทุนจากการปฏิบติังานเปลี4ยนชิ&นส่วน ฯลฯ ไดอี้กดว้ย
3, เส้นผา่ศูนยก์ลางภายนอก "Stainless steel pipe" เท่ากบั 7,000 Gauss และใหแ้รงดูดสูง ! ("Magnet body"12,000Gauss)
4, "body" ทาํดว้ย "stainless steel" (SUS304) จึงเป็นสนิมยาก ! (หากใชง้านตามปกติสามารถใชง้านไดน้านกวา่ 10 ปีขึ&นไป)
5, ดว้ย "Wiper blade" สามารถกาํจดั "Sludge" ออกไดอ้ยา่งง่ายดายในเวลาเพียงไม่กี4วนิาที

(ประสิทธิผล)
1, ยดืช่วงระยะเวลาในการเปลี4ยน "filter" ใหย้าวนานขึ&น
2, ติดตั&ง "Magnet" ไวใ้กลต้าํแหน่งที4ตกหล่นจากถงัขึ&นรูปชิ&นงานลงมายงัถงันํ& าสกปรก และใกลต้าํแหน่งที4สามารถสูบขึ&นดว้ย 

3,
ใหดู้ดติดดว้ยแม่เหลก็กบั "strong magnet" ดาํเนินการซํ& าเช่นเดิมเพื4อกาํจดัเศษตดัโลหะออกไป ช่วยลดปริมาณการเกาะติดกบั 

"filter" ใหน้อ้ยลงและลดการอุดตนัของ "filter" ใหน้อ้ยลงดว้ยเช่นกนั

4,
การแช่ "Magnet" ทิ&งไวใ้นถงันํ& าเป็นเวลานานจะทาํใหป้ระสิทธิภาพลดลง การกาํจดั "sludge" ดว้ยการดูดจบัดว้ยแม่เหลก็อยา่ง

สมํ4าเสมอเป็นประจาํเป็นสิ4งสาํคญั

5,
เพิ4มความเที4ยงตรงในการขึ&นรูปชิ&นงานดว้ยการดูดจบั "sludge" ขนาดเลก็มากที4หลุดรอดผา่น "filter" ดว้ยแม่เหลก็! จึงช่วยลด

สาเหตุความขดัขอ้งของเครื4องจกัรใหน้อ้ยลง

6,
"sludge" ที4มีขนาดไม่เกิน "3 micron" อาจหลุดรอดผา่นช่องห่างของ "filter" หรือยอ้นกลบัไปยงัถงัขึ&นรูปชิ&นงานได ้ซึ4 งอาจ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความเที4ยงตรงในการขึ&นรูปชิ&นงาน
7, และอาจส่งผลกระทบต่ออายกุารใชง้านของ "pump" ได ้เนื4องจากมี "sludge" ปะปนเขา้ไปใน "pump"

กรณีตัวอย่างจริงของบริษทั A  ใช้งาน "wire cut electric discharge machining" 20 เครื>อง

1,
เวลาในการขึ&นรูปชิ&นงานก่อนทดสอบ・・・ทาํงานเฉลี4ย 10 ชั4วโมงต่อ 1 วนั・・เวลาที4ใชเ้ปลี4ยน "filter" ประมาณ 200 

ชั4วโมง (ทาํงานจริงประมาณ 20 วนั)
2, "filter" แบบ 2 ถงั・・・25,000 เยน
3, 1. กรณีปฏิบติังานกาํจดัเศษตดัโลหะโดยใช ้"surajito-ru ST-321 WC" 1 ชิ&นกบัถงันํ& าสกปรก
4, รอบระยะห่างในการเปลี4ยนชิ&นส่วนจะขยายจาก 200 ชั4วโมงเป็น 300 ชั4วโมง
5, ค่าใชจ่้ายในการเปลี4ยนชิ&นส่วนจาํนวน 25,000 เยนต่อ 20 วนัจะสามารถประหยดัลงไปไดป้ระมาณ 30% โดยอยูที่4อตัรา 25,000 

6,
2.กรณีปฏิบติังานกาํจดัเศษตดัโลหะโดยใช ้"surajito-ru ST-321 WC" จาํนวน 2 ชิ&น โดย 1 ชิ&นใชก้บัถงันํ& าสกปรก และอีก 1 ชิ&นใช้

กบัถงัขึ&นรูปชิ&นงาน
7, รอบระยะห่างในการเปลี4ยนชิ&นส่วนจะขยายจาก 200 ชั4วโมงเป็น 400 ชั4วโมง
8, ค่าใชจ่้ายในการเปลี4ยนชิ&นส่วนจาํนวน 25,000 เยนต่อ 20 วนัจะสามารถประหยดัลงไปไดป้ระมาณ 50% โดยอยูที่4อตัรา 25,000 
9, ความคิดเห็นของบริษทั A
10, "new machine" และ "old machine" แมใ้ชง้านภายใตเ้งื4อนไขเดียวกนัแต่ใหผ้ลลพัธ์ที4ไม่เป็นแบบเดียวกนั
11, ซึ4 งสาเหตุดงักล่าวนั&นคิดวา่หากใช ้"surajito-ru" ในสภาพที4มีการทาํความสะอาดถงันํ& าสกปรก และกาํจดัเอา "sludge" ออกไปก่อน
12, เพื4อใชแ้ม่เหลก็ดูดจบั "sludge" และอื4นๆ ที4จมตวัตกตะกอนอยูใ่นถงันํ& าสกปรกจะยิ4งช่วยเผยประสิทธิภาพการทาํงานใหร้วดเร็ว
13, มีความคิดเห็นเป็นเช่นนี&
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