Nová generace èitìní
suchým ledem

Registered member VTSD e.V.

Nová generace èitìní suchým ledem
DCA Deckert Anlagenbau GmbH je spoleènost støední velikosti a 25 letou tradicí v oblasti speciálních strojù a vývoje systémù.
V prùbìhu vývoje nové generace pøístrojù na èitìní suchým ledem jsme se zamìøili pøedevím na jednoduchost pouití,
úèinnost a úspornost. Pro rùzné úèely pouití nabízíme ètyøi dvouhadicové pøístroje navené pro nejvyí výkon pøi trvalém
zatíení.

Vae výhody na první pohled
‐ efektivní čištění v každém malém koutku
 etrnost k ivotnímu prostøedí  není odpad z tryskacího materiálu
 etrnost k èitìnému povrchu, úspornost

Proces èitìní suchým ledem
Pøi tryskání suchým ledem jsou jsou pelety suchého ledu pøi teplotì 78 °C
vystøelovány vysokou rychlostí na èitìný povrch.
Pelety naráejí na povrch pøedmìtu, velmi rychle a intenzivnì jej ochlazují.
Neèistota na povrchu pøedmìtu se stává køehkou. Protoe èitìný pøedmìt
a odstraòovaná vrstva jsou z odliných materiálù, mají odliné koeficienty
tepelné roztanosti. Proto reagují jinak pøi silném ochlazení. Vznikají
mechanické tlaky v nanesených vrstvávh. Tyto tlaky, nazývané také
tepelné napìtí, vedou k uvolnìní neèistoty ze základního materálu.
(Obrázek 1)
Ve chvíli nárazu se pelety suchého ledu zmìní na plyn, který má
kinetickou energii pelet. Pøi tom dochází k rychlému a znaènému
nárùstu objemu CO2. Pelety odstøelují nános píny
mini explozemi. (Obrázek 2)
Suchý led se odpaøuje pøímo bez pøechodu do kapalného stavu. Oxid
uhlièitý je jedním z mála plynù, které se mohou vyskytovat v pevném
stavu. Chladicí kapacita suchého ledu je pøiblinì 640 kJ/kg pøi zahøátí z
78.5 °C (194.65 K) na 0 °C (273.15 K). To je témìø 3 krát více ne u
normálního ledu. Samozøejmì vìtí výhodou je, e nejsou ádná rezidua
po vypaøení, co není pøípad normálního ledu z vody. Pokud je dodáno
teplo, suchý led se okamitì mìní na plyn.
Bìné metody tryskání
Tryskací medium pokozuje povrch. Vznikající odpad se mísí s tryskacím
mediem a musí se spoleènì likvidovat. (Obrázek 3)
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LT 380 Champion Blaster
LT 380 Champion Blaster
LT 380 je zaøízení na tryskání suchým ledem vyrobené z vysoce
kvalitních dílù a je perfektním øeením pro rùznì obtíné druhy èitìní v
prùmyslu a pøi údrbì.
LT 380 se plní peletami (10  16 mm) a je vhodný pro velmi nároèné práce
vyadující velmi vysoké tlaky.
Zaøízení je mobilní, øízené plnì pneumaticky a jednoduché na obsluhu.
LT 380 pracuje, na rozdíl od jiných zaøízení, pouze s peletami. Protoe
16 mm pelety mají dvojnásobnou délku oproti 3 mm peletám, je
objednávání, skladování a dodávka ekonomiètìjí v pøípadì LT 380.
Nastavení pomìru ledu podle Vaich potøeb:
Tlak trysky 6.5 bar / pomìr ledu 1 / spotøeba = 30 kg/h
Tlak trysky 10 bar / pomìr ledu 1.5 / spotøeba = 40 kg/h
Tlak trysky 10 bar / pomìr ledu 2.5/ spotøeba = 60 kg/h
LT 380 Champion Blaster mùe trvale pracovat s maximálním tlakem trysky
15 bar a pomìrem ledu 4.
Standardní vybavení:
Tryskaè
5 m hadic (moná délka a 12 m)
5 m zemnicí kabel
Traskycí pistole vèetnì 4 venturiho trysek a 3 tryskových trubek
Náøadí a pneumatický olej
Nabìraèka na led a lopatka

Techniká data
Rozmìry:
Hmotnost bez náplní:
Maximální vstupní tlak:
Minimální vstupní tlak:
Hluènost (max.):
Požadovaný objem tlakového vzduchu:
Pøipojení:
Náplò:
Kapacita zásobníku ledu:

100 cm (H) x 36 cm (W) x 51 cm (D)
67 kg
15 bar
4 bary
119 dB
4 ‐ 12 m3/min
42 rychlospojka DIN 3489
10 mm  16 mm pelety
20 kg

Pouití LT 380 Champion Blaster
Mosty / fontány / odlitky / nádre / dopravníky v lakovnách / fasády / dopravní pásy / povrchová koroze / díly letadel /
budovy / generátory / rozvadìèe / ingotové formy / kabelová a potrubní vedení/ obraceèe sladu / stroje / motory /
pece / roletové møíe / formy na pneumatiky / eskalátory / rotaèní systémy / formy pro odlévání do písku / koleje / trupy
lodí / formy pro podráky bot / kameny / kamenné schody / cesty / polystyrenové pìnové výplnì / nádre / ponorné
vany / systémy pro potisk textilu / nízkotlaké válce / podzemní parkovitì / turbiny / underseal / nástroje / vlaky

Kontaminanty:
Lepidla / pojiva / bitumen / zbytky těsnění/ cement / zbytky barev/ mastnota a olej / povrchová koroze / graﬃti /
grafit / zbytky gumy / vápno / výkaèky / barvy / mech / malta/ drobní kùdci / kulièky ze svaøování / plísnì / pína / silikon /
plevele / vosk
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LT 280 Double Impact
LT 280 Double Impact  vestranný talent
Díky øízenému zásobování peletami, øízenému tlaku trysky a pouítí speciálního
drtièe mùe být LT 280 pouit velice dobøe pøi vech èisticích pracech.
Integrovaný systém dvou drtièù dovoluje provádìt se zaøízením jemné I hrubé
èisticí práce. Jednoduchým pøepnutím páèky na levou nebo pravou stranu volíte
drtiè, který chcete pouít. Vlnitý drtiè je vhodný pro jemné èitìní jako napøíklad
dopravní znaèení, sedadla automobilù a vápenec.
Mùe být také pouit s abrazivy. To je velmi ekonomická varianta s ohledem na
spotøebu.
Druhý drtiè je vhodný pro hrubé aplikace jako napøíklad odstranìní plísní,
antikorozních nátìrù podvozkù automobilù a podobnì.
Nastavení pomìru ledu podle Vaich potøeb:
Tlak trysky 6.5 bar / pomìr ledu 1 / spotøeba = 45 kg/h
Tlak trysky 10 bar /pomìr ledu 1.5 / spotøeba = 65 kg/h
Tlak trysky 10 bar / pomìr ledu 2.5/ spotøeba = 95 kg/h
LT 280 Double Impact mùe trvale pracovat s maximálním tlakem trysky 15 bar a
pomìrem ledu 4.
Pro nároèné aplikace jako lisovací formy, ingoty, tìsnìní atd. je doporuèeno
nastavit pomìr ledu na 2.5. Pøi nenároèných aplikacích jako èitìní interiérù,
motorù, rozvodných skøíní, hasicích zaøízení a pod. je doporuèené nastavení
pomìru ledu 1.
Standardní vybavení:
Tryskaè
5 m hadic (moná délka a 12 m)
5 m zemnicí kabel
Traskycí pistole vèetnì 4 venturiho trysek a 3 tryskových trubek
Náøadí a pneumatický olej
Nabìraèka na led a lopatka

Technická data
Rozmìry:
Hmotnost bez náplní:
Maximální vstupní tlak:
Minimální vstupní tlak:
Hluènost (maximum):
Poadovaný objem tlakového vzduchu:
Pøipojení:
Náplò:
Kapacita zásobníku ledu:

100 cm (H) x 36 cm (B) x 51 cm (T)
67 kg
15 bar
4 bar
119 dB
4 12 m3/min
42 rychlospojka DIN 3489
Standardní 3mm pelety
30 kg

Pouití LT 280 Double Impact
Interiéry automobilù / formy na lisování / památníky / elektronické souèástky / dopravníky v lakvnách / fasády / fotobuòky/ ráfky
kol / dopravníky / èásti letadel / budovy / generátory / døevìné konstrukce / rozvadìèe / formy ingotù / kabelové a potrubní
rozvody / obraceèe sladu / strje / motory / pece / roletové møíe / formy na pneumatiky / eskalátory / rotaèní systémy / formy na
odlévání do písku / koleje / boky lodí / kameny/ kamenná schoditì / cesty / polystyrenové výplnì / zásobníky / ponorné vany /
textilní potiskovací stroje / podzemní parkovitì / turbíny / tìsnìní / nýstroje / vlaky
Zneèiující látky:
Lepidla / pojiva / bitumen / zbytky těsnění/ cement / zbytky barev/ mastnota a olej / povrchová koroze / graﬃti /
grafit / zbytky gumy / vápno / výkaèky / barvy / mech / malta/ drobní kùdci / kulièky ze svaøování / plísnì / pína / silikon /
plevele / vosk
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LT 50

Shop Blaster
LT 50 High Power

LT 50 Shop Blaster , LT 50 High Power
LT50 je nejmeni zaøízení na tryskání suchým ledem na trhu. Je
ikovné, snadno pøenosné, vhodné pro trvalou práci. Je vhodným
roíøením produktových øad.
LT 50 Shop Blaster je navren pro lehké aplikace.
LT 50 High Power je silný kompaktní stroj pro nároèné aplikace.
Obì zaøízení jsou vybavena patentovaným elektrickým drtièem.
Zaøízení jsou velmi kompaktní.
Díky vhodnému elektonickému øízení mùe být drtiè optimálnì
seøízen podle pracovního tlaku a typu èisticí operace. Zaøízení nemají
velké nároky na spotøebu tlakového vzduchu a proto mùe být pro
provoz pouit mení kompresor, který nepøedstavuje významnou
investièní èástku.

LT 50 Shop Blaster

Zaøízení øady LT 50 nabízejí výhody èitní suchým ledem za
ekonomických podmínek.

Standardní vybavení:
tryskyè
2.5 m sada hadic (moné prodlouení a na 6 m)
Tryskací pistole, zdroj, lopatka

LT 50 High Power

Technická data
Rozmìry:
Hmotnost bez náplní:
Maximální vstupní tlak:
Minimální vstupní tlak:
Hluènost (maximum):
Poadovaný objem tlakového vzduchu:
Pøipojení:
Kapacita zásobníku ledu:
Spotøeba ledu (tlak trysky 6 bar):

32 cm (H) x 24 cm (W) x 32 cm (D)
16 kg
10 bar
2 bar
85 dB
500 l/min, 2.52 m3/min
rychlospojka s 7.2
1.5 kg (with additional cylinder 3.5 k)
1830 kg/h

Pouití LT 50 Shop Blaster
Interiéry automobilù / odlévací formy / sochy / odstranìní bøeèanu / dopravníky v lakovnách / grafiti / døevìné konstrukce /
motory / rozvadìèe / kameny / kamenná schoditì
Pouití LT 50 High Power
Interiéry automobilù / formy na lisování plastù / sochy / odstranìní bøeèanu / dopravníky v lakovnách / fasády /
Fotobuòky / disky kol / dopravní pásy / díly letadel / budovy/ grafiti / døevìné konstrukce / motory / rozvadìèe / kameny /
kamenná schoditì / stroje / náøadí
Neèistoty odstraòované LT 50 Shop Blaster a LT 50 High Power
Lepidla / pojiva / bitumen / zbytky těsnění/ cement / zbytky barev/ mastnota a olej / povrchová koroze / graﬃti /
grafit / zbytky gumy / vápno / výkaèky / barvy / mech / malta/ drobní kùdci / kulièky ze svaøování / plísnì / pína / silikon /
plevele / vosk
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Abrazivní sada
Suchý led a aditivum  LT

280 dvojitý úèinek

Zaøízení na tryskání suchým ledem vyrobená DCA Deckert se vyznaèují
schopností pracovat úèinnì a zárovìò úspornì. Na základì poadavku
nekterýc huivatelù a zákazníkù vyvinul DCA Deckert abrazivní sadu pro
zaøízení LT 50, LT 280 a LT 380.
Abrazivní sada umoòuje pouití aditiv k suchému ledu jako napø. balotina, k
cílenému zvýení èisticího úèinku.
Spojením zaøízení pro tryskání suchým ledem LT 50, LT 280 a LT 38o s abrazivní
sadou nabízí následující monosti pouití:
‐ tryskání suchým ledem
‐ Kombinované tryskání suchým ledem a aditivem
Abrazivní sada mùe být namontována na stroje DCA Deckert velmi jednodue a
rychle.
Sada roziøuje monosti pouití zaøízení do dalích oblastí jako napøíklad:
 odrezování
‐ odlakování
‐ čištění pórovitých povrchů
‐ odstranění materálů
‐ zdrsnění povrchů před povrchovou úpravou (lakování, nátěry)

Nerezový zásobník proLT 280 o objemu13 l

Speciální venturiho tryska
Speciální trysková trubka
Sada hadic

Sváry  èitìní suchým ledem a balotinou .
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Rozíøení výbavy zaøízení o abrazivní sadu umoòuje pouití aditiv jako je
balotina, zirblast, a dalích. Tím se zvýí èistící výkon který stroje poskytují
a kombinaci se suchým ledem.
Sady se dodávají pro zaøízení série LT 50 vèetnì øady Shop Blaster , která
jsou navrena pro ménì nároèné pouití a øady High Power pro velmi
nároèné aplikace.
Toto jsou nejmení zaøízení na tryskání suchým ledem na trhu.
Moná abraziva / Aditiva

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Speedblast

Balotina

Nerezový zásobník pro LT 50 s objemem 2 l

Speciální venturiho tryska
Speciální trysková trubka
Sada hadic

Pedály na kolo TE / Abrazivnì otryskané
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Lepidlo na oknì s TE / Abrazivnì otryskané

6

Pøísluenství
Dalí výrobky:
Vozík

 bezpeèný pøevoz zaøízení
 lepí èistota / udrování
 jednoduí manipulace
 lepí mobilita
‐ s plnicím zásobníkem zvýšení kapacity planění o +2 kg

Ploché trysky

 zvìtují tryskací plochu

Prodlouení hadic

‐ Sady hadic s různými délkami.

Úhlová tryska pro LT 280 / LT 380
 délka 600 mm
 moné i jiné délky

Úhlová tryska pro LT 50
 délka  820 mm
 moné i jiné délky

7

Zaøízení

Nabízená zaøízení

Výkon

Zaøízení

LT Shop Blaster
LT High Power
LT 280
LT 380
Výkon

Pøíklady applikací pøi
èitìní automobilù

8

Pøíklady
Restaurování

Odstranìní epoxydových pryskyøic

Èistìní po poáru

Dùkladná údrba

Materiály

Dopravní prostøedky

Fasády  odstranìní grafiti

Pultruze

Nánosy staré píny
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Oblasti aplikace èitìní suchým ledem
Automotive / výroba dílù a pøísluenství
Odstranìní separaèních látek a neèistot ze svaøování,
Èitìní mastnoty a zbytkù barev. Separaèních látek z
lisování plastù, èitìní dopravních pásù.
Sanace azbestu
Odstranìní bitumenových primárních nátìrù
eleznièní doprava
Odstranìní grafiti, èitìní kolejí
Stavební výroba
Výroby tìrku, betonových a maltových suchých smìsí,
ochrana konstrukcí, èitìní fasád, údrba soch, památníkù
a fontán, èitìní budov, opravy mostù.
Opravy po poáru
Èitìní od spalin, sazí a hasebních látek, èitìní citlivých
vìcí, základní pøíprava pro nové povrchy.
Chemický prùmysl / výroba polovodièù
Ponorné vany, celé výrobní prostory
Tiskárny
Èitìní rotaèních systémù, van, nízkotlakých pomocných
strojù, válcù, zásobníkù barev, pomocných tiskových
zaøízení, rastrových válcù, toèkù, tiskových strojù na
textil.
Výroba elektøiny
Èitìní rozvadìèù, transformátorù, rozvodù.
Èitìní budov a silnic
fasády, stìny, døevìné konstrukce silnice, podlahy,
dlaby, kameny, podzemní parkovitì, eskalátory, grafiti,
timber frames, roads, ﬂoors, tiles, stones.
Keramický prùmysl
Vekeré stroje a zaøízení.
Výroba plastù
Èitìní forem a nástrojù, èitìní výrobkù
Letectví
Èitìní vech dílù letadel, elektrických dílù, pøistávacích
drah, strojù a rozvodù na letitích.

Lakovny
Èitìní stìn, odstraòování barev
Ropný prùmysl / rafinerie
Èitìní nádrí, strojù, kabelových a potrubních systémù
Potrevináøský prùmysl
Pivovary, pekárny, mlékárny, øeznictví, jatka,
Èitìní peví, dopravních pásù, ásobníkù, strojù a vech
výrobních prostor.
Výroba pneumatik
Odstraòování vulkanizaèních reziduí z lisù pneumatik.
Ships & boats
Lodní trupy, odstranìní barev, osmotické oetøení,
odstranìní mechù a povrchové koroze , odvápnìní.
Slévárny
Odstranìní separaèních látek z forem ingotù a odlévacích
forem
Výroba obuvi
Odstranìní separaèních látek z forem ny výrobu podeví.
Komunální sluøby
Elektrorozvodná zaøízení, teplárenská zaøízení, generátory,
turbíny, podzemní tunely, eskalátory, odstranìní výkacích
gum a grafiti.
Ocelové a strojní konstrukce
Èitìní vech výrobních prostor
Výroba polystyrenu
Ucpané díry mohou byt velice dobøe vyèitìny

Ostaní oblasti pouití
Jaderné elektrárny:
Fotobuòky:
Generátory:
Chemikálie:
Výroba lyí:
Elektromotory:
Obecné:

èitìní turbin
odstranní silikonu z èoèek
èitìní cívek
èitìní zásobníkù a nádrí
odstranìní maziv
èitìní, odstranìní barvy
kamenná schoditì, podlahy,
odstranìní výkací gumy, èitìní
veøejných WC

Registrovaný èlen

Zastoupení pro Èeskou Republiku a Slovenskou Republiku:
DCA DeckertAnlagenbau GmbH
TheodorMarwitzStr. 7
D21337 Lüneburg
Tel. +49 (0) 4131 30230 (Centrála)
Fax. +49 (0) 4131 302349
info@deckert.de
www.deckert.de

Ekomaziva s.r.o.
338 06 Cheznovice 7
Mobil +420 602 251 430
Info@ekomaziva.cz
www.ekomaziva.cz

