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Apolási útmutató
1. A felületek elszennyeződésének megelőzése
A Ceramill Sintron nyersdarabok marása során keletkező por az Argovent komponensek oxidációs
rétegén kék elszíneződésekhez vezet.
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Kismértékű elszíneződésnyomok teljesen ártalmatlanok és nem befolyásolják a szinterezés
működését. A nagyobb mértékű, rendszeres porszennyezés azonban ahhoz vezet, hogy az beég az
oxidációs rétegbe és ez az Argovent komponensek megvetemedéséhez vezethet.
A felület szennyrészecskék és por által való elszennyeződésének elkerülése, vagy legalábbis
alacsony szintre való korlátozása érdekében kerülje el az Argovent tálcák szennyezett ujjakkal
való megérintését. Ezért a szinterező kemence minden egyes üzembe helyezésekor használja
a berendezéshez mellékelt pamutkesztyűt vagy az Argovent fogót.
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Az elszennyeződött komponenseket szükség esetén a szinterelési eljárás előtt gőzsugárral meg
lehet tisztítani majd meg lehet szárítani.

2. A felületi durvaság csökkentése
A komponensek felülete több szinterelési ciklus után durvábbá válik. Ahhoz, hogy a komponensek
ismét megfelelően csússzanak egymáson, az egyes komponensek felületét időről időre egy erre
alkalmas csiszolópapírral alaposan le kell dörzsölni.

! A berendezéssel szállított csiszolópapírt a kezelés megkönnyítésére vágja szét
5 cm széles szalagokra.
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Először alaposan dörzsölje le a védőgázas retorta belső felületét.
Ugyanígy járjon el a szinterelő tálca külső felületével is.
Ezután munkálja meg a csiszolópapírral a szinterelő tálca belső felület is.
Végül dörzsölje le a szinterező búra külső felületét.

^ A felületkezelés befejezése után alaposan fújja le levegővel, vagy tisztítsa meg a
gőzsugaras tisztítóberendezéssel valamennyi komponenst, hogy ismét zavarmentesen
kialakulhasson egy oxidréteg.
Semmi esetre se kezelje a felületeket tiszta alumíniumkorund-sugárral!

3. Tisztító égetés
A lecsiszolt szinterelő tálcát alá kell vetni egy okvetlenül szükséges oxidációs eljárásnak
(szinterező gyöngyök nélküli).
1) A védőgázpalackot a tisztító égetés elindítása előtt tartsa zárva.
2) Jelölje ki a vezérlőpulton a 7. programot.
3) Indítsa el az indítógombbal a programot.
Az oxidációs eljárás időtartama kb. 5 óra.
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