นํ ากากตะกอนออกจากถังเหลว

Model
ＳＴ-321ＷＣ
1 รายละเอียดด ้วย

SLUDGE TORUGENTCHER
”すらぢと～る〝は
○Wire cut electric discharge machine ฯลฯ เป็ น "magnet holder" ทีจ
( ะ
จับตะกอนทีเ( กิดขึน
1 ในถังนํ1 า,
○ตะกอนแม่เหล็กสามารถถอนได ้อย่างง่ายดายโดย "Wiper cage"
○เมือ
( ติดตัง1 ใน "wiper cage" ก็สามารถติดตัง1 ในแนวตัง1 หรือแนวนอน
คุณลักษณะและคุณประโยชน์

Wire cut electric discharge machine · · · เปลีย
( น "Filter" ของตัวกรอง "cycle"
Various grinding machines · · · ใช ้ควบคูก
่ น
ั กับ "Magnetic Separator" จะทําให ้ดีมาก
NC lathe, machining center · · · ปั ญหา การลดลงของนํ1 ามัน "supply pump"
Blade cutting machine · · · การลดลงของ "cutting oil" และ "cutter wear"
คุณสมบัต ิ
○7000 Gauss ในรูปทรงด ้านนอกของท่อและแรงแม่เหล็กสูง! มันคือ!
(Magnet คือ 12,000 Gauss),
○สามารถใช ้งานได ้นานกว่า 10 ปี ในการใช ้งานปกติ
บันทึกการใช ้งาน
เพราะคุณกําลังใช ้แม่เหล็กทีแ
( ข็งแกร่งโปรดระวังเมือ
( ใช ้งาน
้ที
โปรดอย่าใช อ
( ณ
ุ หภูมส
ิ งู 100 ℃หรือสูงกว่า

ข ้อมูลจําเพาะและขนาด
Body Body
SUS304
ST-321WC
วิธใี ช ้, φ32×255
เครือ
( งมือสอง
WEDM

Coge
SUS304
80×80×25

Wiper blade
Nitrile rubber
UPH324510(NOK)

วิธก
ี ารใช ้งาน
ใส่ในถังนํ1 า

ใส่ในถังนํ1 า

ดึงออกมาจาก
"wiper cage"

ล ้าง "wiper cage" และ
ทําความสะอาด

grinding
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คุณลักษณะพิเศษและประสิ ทธิผลของ "Surajito~ru"
"Surajito~ru" คือ อะไร
ติดตั&งไว้ภายในถังนํ&า อย่างเช่น เครื4 อง ”Wire cut electric discharge machine”, ”Electric discharge machine”, ”Grinding machine”,
1,
เครื4 องมือกลอื4นๆ หรื อภายใน ”Coolant tank”
2, ทําหน้าที4ดูดจับเศษโลหะที4เกิดขึ&นจากเครื4 องมือกลด้วยแรงแม่เหล็ก จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุสิ&นเปลืองอย่าง ”filters” ฯลฯ
3, เพิ4มความแม่นยําในการแปรรู ปชิ&นงานให้คงที4 และช่วยลดความขัดข้องของเครื4 องจักรให้นอ้ ยลงได้อย่างมาก

1,
2,
3,
4,
5,

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,

(คุณลักษณะพิเศษ)
สามารถลดภาระของ "filter" ให้นอ้ ยลงได้ดว้ ยการใช้ "Surajito-ru" เพื4อดูดจับ "sludge"(เศษตัดโลหะ) ภายในแท็งค์น& าํ ด้วย
เมื4อภาระการทํางานของ "filter" ลดน้อยลงแล้ว จะส่ งผลให้ช่วงระยะห่างของการเปลี4ยน "filter" นานขึ&น จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เปลี4ยนชิ&นส่ วนให้นอ้ ยลงและช่วยลดต้นทุนจากการปฏิบตั ิงานเปลี4ยนชิ&นส่ วน ฯลฯ ได้อีกด้วย
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก "Stainless steel pipe" เท่ากับ 7,000 Gauss และให้แรงดูดสูง ! ("Magnet body"12,000Gauss)
"body" ทําด้วย "stainless steel" (SUS304) จึงเป็ นสนิมยาก ! (หากใช้งานตามปกติสามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ขึ&นไป)
ด้วย "Wiper blade" สามารถกําจัด "Sludge" ออกได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียงไม่กี4วนิ าที
(ประสิ ทธิผล)
ยืดช่วงระยะเวลาในการเปลี4ยน "filter" ให้ยาวนานขึ&น
ติดตั&ง "Magnet" ไว้ใกล้ตาํ แหน่งที4ตกหล่นจากถังขึ&นรู ปชิ&นงานลงมายังถังนํ&าสกปรก และใกล้ตาํ แหน่งที4สามารถสูบขึ&นด้วย
ให้ดูดติดด้วยแม่เหล็กกับ "strong magnet" ดําเนินการซํ&าเช่นเดิมเพื4อกําจัดเศษตัดโลหะออกไป ช่วยลดปริ มาณการเกาะติดกับ
"filter" ให้นอ้ ยลงและลดการอุดตันของ "filter" ให้นอ้ ยลงด้วยเช่นกัน
การแช่ "Magnet" ทิง& ไว้ในถังนํ&าเป็ นเวลานานจะทําให้ประสิ ทธิภาพลดลง การกําจัด "sludge" ด้วยการดูดจับด้วยแม่เหล็กอย่าง
สมํ4าเสมอเป็ นประจําเป็ นสิ4 งสําคัญ
เพิ4มความเที4ยงตรงในการขึ&นรู ปชิ&นงานด้วยการดูดจับ "sludge" ขนาดเล็กมากที4หลุดรอดผ่าน "filter" ด้วยแม่เหล็ก! จึงช่วยลด
สาเหตุความขัดข้องของเครื4 องจักรให้นอ้ ยลง
"sludge" ที4มีขนาดไม่เกิน "3 micron" อาจหลุดรอดผ่านช่องห่างของ "filter" หรื อย้อนกลับไปยังถังขึ&นรู ปชิ&นงานได้ ซึ4งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเที4ยงตรงในการขึ&นรู ปชิ&นงาน
และอาจส่ งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของ "pump" ได้ เนื4องจากมี "sludge" ปะปนเข้าไปใน "pump"
กรณีตัวอย่ างจริงของบริษทั A ใช้ งาน "wire cut electric discharge machining" 20 เครื>อง
เวลาในการขึ&นรู ปชิ&นงานก่อนทดสอบ・・・ทํางานเฉลี4ย 10 ชัว4 โมงต่อ 1 วัน・・เวลาที4ใช้เปลี4ยน "filter" ประมาณ 200
ชัว4 โมง (ทํางานจริ งประมาณ 20 วัน)
"filter" แบบ 2 ถัง・・・25,000 เยน
1. กรณีปฏิบตั ิงานกําจัดเศษตัดโลหะโดยใช้ "surajito-ru ST-321 WC" 1 ชิ&นกับถังนํ&าสกปรก
รอบระยะห่างในการเปลี4ยนชิ&นส่ วนจะขยายจาก 200 ชัว4 โมงเป็ น 300 ชัว4 โมง
ค่าใช้จ่ายในการเปลี4ยนชิ&นส่ วนจํานวน 25,000 เยนต่อ 20 วันจะสามารถประหยัดลงไปได้ประมาณ 30% โดยอยูท่ ี4อตั รา 25,000
2.กรณีปฏิบตั ิงานกําจัดเศษตัดโลหะโดยใช้ "surajito-ru ST-321 WC" จํานวน 2 ชิ&น โดย 1 ชิ&นใช้กบั ถังนํ&าสกปรก และอีก 1 ชิ&นใช้
กับถังขึ&นรู ปชิ&นงาน
รอบระยะห่างในการเปลี4ยนชิ&นส่ วนจะขยายจาก 200 ชัว4 โมงเป็ น 400 ชัว4 โมง
ค่าใช้จ่ายในการเปลี4ยนชิ&นส่ วนจํานวน 25,000 เยนต่อ 20 วันจะสามารถประหยัดลงไปได้ประมาณ 50% โดยอยูท่ ี4อตั รา 25,000
ความคิดเห็นของบริ ษทั A
"new machine" และ "old machine" แม้ใช้งานภายใต้เงื4อนไขเดียวกันแต่ให้ผลลัพธ์ที4ไม่เป็ นแบบเดียวกัน
ซึ4งสาเหตุดงั กล่าวนั&นคิดว่าหากใช้ "surajito-ru" ในสภาพที4มีการทําความสะอาดถังนํ&าสกปรก และกําจัดเอา "sludge" ออกไปก่อน
เพื4อใช้แม่เหล็กดูดจับ "sludge" และอื4นๆ ที4จมตัวตกตะกอนอยูใ่ นถังนํ&าสกปรกจะยิง4 ช่วยเผยประสิ ทธิภาพการทํางานให้รวดเร็ว
มีความคิดเห็นเป็ นเช่นนี&
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