
 

 

Örgülü ş  
 

lar meydana gelmektedir. İlerleyen aşamalarda bu küçük 
ğinden kesinlikte istenmezler. 

 
Bu nedenle bu tür uygun yöntemlerle giderilmesi, operasyonel kalite güvencesinin ve iş 
güvenliğ  
 
 

  
Sadece bir koruyucu örgü kesiminden  

 litz; ; Ø 0,15 mm; 
ğu yakl.  0,9 mm 

; Ø 0,3 mm; 
ğu yakl. 0,7 mm 

 
 

ğ
meydana gelmektedir, bu duruma özellikle; içi içe geçmiş ve birkaç katman halinde üst üste yerleştirilmiş 
paralel litzlerden oluşan ağ . Örgünün mekanik kuvvetle kesilmesi, ciddi 

  
 
 

 
 

 görülüyor. 
 

 
Partikül oluşumunun başka bir kaynağ  örgü litzlerinin birbirlerine sürtünmesidir. Eğer bir koaksiyel 
ya da YG kablosu bükülür, sertçe  veya baş ; litzler 
kayarak ve şma aş  şma 
aş ğ . şenlerin temas yüzeyleri, yüksek 
yüzey  ş  Kayma sebebiyle örgüde  oluşacak ve 
yüzey katmanlarda



 

 
Günümüzde şleme  formundaki şum  neredeyse yok 

. FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH, Federal Enerji ve 
ğ Central Innovation Programme Mittelstand  ZIM  

ş . Bu araş
iş şmediğ  
 
Araş  ,  ine yönelik teorik yaklaş test 
edilip değ

şan emiş baş ğ  olduğu : 
 

Coanda etkisi, bir  doğru bir yol izlemek yerine, şbükey bir 
yüzeye bağ ğilimidir. Ad  mucit Henri Coanda
Coanda, bu etkiyi; "bir  ş  düz veya kavisli bir yüzeyi takip etme eğilimi 
ve ş  sürüklenerek, daha düş oluşturma eğilimi" olarak 

ş   [Kaynak: Wikipedia] 
 
 

   
Litz -kablosu  Temizleme öncesi  Temizlem  

 
 

Bu tarz bir emiş baş ğ  FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH ştirilen Koaksiyel ve YG 
BERI.CO.CLEAN  

 
 

 
Sensör tetiklemeli BERI.CO.CLEAN  



 

 
 

 türdeki kablolar şmalar %100 giderilemese bile (örneğ şkan 
çok zordur), yeni elektro-pnömatik cihaz, özellikle koaksiyel ve YG kablolar la 

güvenilir ve etkili bir ş ş  
 
BERI.CO.CLEAN şma : kablonun ucunu makineye yerleştirin ve emişi etkinleştirin. 
Mevcut versiyonlardan biri sensör tetiklemeli ve diğeri ise ayak valflidir. Emilen partiküller filtrelenir ve 

.  
ş ş ve emme işlemi gecikme süreleri ayarlanabilir. ş 

baş   
 
BERI.CO.CLEAN, yaklaş 19 mm ve uzunluğu 270 mm  kadar 
silindir şekilli malzemelerin temizlenme ş  (Emiş baş ğ
mm). İstek üzerine özel ölçüler mevcuttur. 
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http://www.rittmeyer-beri.de/

