
Sisteme de finisare prin abrazare 

 metode de finisare prin abrazare 

 instalații de (vibro)finisare 

 instalaţii de uscare 

 consumabile 

 tratarea apei reziduale 



domenii de aplicare a finisării prin abrazare 

 debavurare 

 rotunjirea muchiilor 

 lustruire 

 îndepărtarea țunderului 

 îndepărtarea ruginei 

 curăţare 



debavurarea prin abrazare 

  piese de prelucrat, metalice sau nemetalice 
 

  elemente  abrazive (corpuri abrazive) cu   
diferite dimensiuni și compoziții  
 

  bavuri care sunt îndepărtate de corpuri 
abrazive 
 

  vibrație, rotație, centrifugare,... în scopul 
realizării unei mișcări relative piesă - abraziv 

 

  aditivi, soluţii de curățare, activare, 
protecție şi întreținere a abrazării. 

 

  rezultă debavurare, rotunjire a muchiilor, 
curăţare, finisare sau lustruire a suprafeţelor, în 
funcție de metoda de abrazare, tipul și durata 
prelucrării,... 



metode de finisare 

Instalaţii de finisare  
SPALECK 
 
 tambur (i) pe role 
 clopot de finisare 
 cuvă vibratoare lineară 
 cuvă vibratoare circulară 
 în flux continuu 
 finisare centrifugală 
 finisare în contracurent 



instalaţii de finisare 
SPALECK 
 
 tambur(i) pe role 
 clopot de finisare 
 cuvă vibratoare lineară 
 cuvă vibratoare circulară 
 în flux continuu 
 finisare centrifugală 
 finisare în contracurent 

metode de finisare 



Tambur pe role RTS 

 tamburi de diferite dimensiuni pot fi 
utilizaţi pe acelaşi suport 
 

 prin utilizarea a doi tamburi se pot 
prelucra simultan piese diferite 
 

 Pentru o operare facilă și un loc de muncă 
uscat , în corpul maşinii este integrat  un 
dispozitiv de separare a pieselor de corpii 
abrazivi, cu casetă de colectare a celor din 
urmă 



instalaţii de finisare  
SPALECK 
 
 tambur(i) pe role 
 clopot de finisare 
 cuvă vibratoare lineară 
 cuvă vibratoare circulară 
 în flux continuu 
 finisare centrifugală 
 finisare în contracurent 

metode de finisare 



Clopot de finisare SC 



Cea mai veche şi mai simplă metodă de realizare a finisării este 
prelucrarea în tamburi sau clopote rotitoare. Clopotele de 
finisare sunt preferate în cazul prelucrării unor cantităţi mici 
până la medii de piese.  

Clopot de finisare SC 



instalaţii de vibrofinisare  
SPALECK 
 
 tambur(i) pe role 
 clopot de finisare 
 cuvă vibratoare lineară 
 cuvă vibratoare circulară 
 în flux continuu 
 finisare centrifugală 
 finisare în contracurent 

metode de finisare 



Pentru prelucrarea pieselor voluminoase. Prin împărţirea cuvei în 
camere se pot prelucra separat şi piese mici. 

Cuvă vibratoare lineară STV 



instalaţii de vibrofinisare  
SPALECK 
 
 tambur(i) pe role 
 clopot de finisare 
 cuvă vibratoare lineară 
 cuvă vibratoare circulară 
 în flux continuu 
 finisare centrifugală 
 finisare în contracurent 

metode de finisare 



Pentru prelucrarea în șarje a diferitelor tipuri de piese.  
Dimensiunea utilajului depinde de mărimea șarjelor  
și de dimensiunea pieselor. 

Cuvă vibratoare circulară VA 



 Pentru prelucrarea șarjelor mari și pieselor de dimensiuni medii. 
 

 Datorită vibrațiilor și formei cuvei, materialul din cuvă (corpii 
abrazivi și piesele de prelucrat) este antrenat într-o mișcare 
circulară verticală. Vibrațiile sunt generate de un motor cu excentric 
și sunt caracterizate prin amplitudine. 
 

 În același timp, materialul este antrenat și într-o mişcare circulară  
orizontală, de avans în cuvă, din compunerea celor două mișcări  
rezultând o mişcare elicoidală. 
 

 Datorită acestor mişcări intensive, prelucrarea este mult mai 
intensă şi mai rapidă faţă de cea din tamburii sau clopotele de 
finisare. 

Utilizarea cuvelor vibratoare circulare VA 



fixarea excentricului 
inferior (ax gol) 

excentric superior, reglabil 

prag de trecere 

cuvă de lucru, 
cauciucată 

clapetă de separare, 
acţionare pneumatică 
sau manuală 

excentric inferior, reglabil 
batiul maşinii 

arcuri 

sită, interschimbabilă 

motor pentru vibraţii 

fixarea excentricului 
superior 

vibrator cu cuvă circulară VA 



separator pentru vibrator cu cuvă circulară 



 separare automată prin clapetă acţionată pneumatic 
 

 zonă de separare foarte mare sub forma unei site circulare 
uşor de înlocuit, parte integrantă a cuvei de prelucrat, 
pentru o separare rapidă, completă şi de calitate 
 

 zona de separare se poate configura în sistem modular 
pentru toate tipurile de piese, de ex. grătare ştanţate şi site 
din PU (polyurethane) 
 

 dispozitiv de separare cu sită pentru corpuri abrazive uzate, 
separare cu recirculare, separator magnetic 

dispozitive de separare 



sortarea şi separarea corpurilor abrazive uzate 



Înlocuirea corpurilor abrazive este necesară: 
 

 când corpurile abrazive sunt uzate, 
 când se schimbă procesul de lucru 
 pentru adaptarea la piese şi materiale noi. 

 
     Înlocuirea corpurilor de 
     finisat se face în general 
     manual. 

 

înlocuirea corpurilor abrazive 



instalaţii de vibrofinisare  
SPALECK 
 
 tambur(i) pe role 
 clopot de finisare 
 cuvă vibratoare lineară 
 cuvă vibratoare circulară 
 în flux continuu 
 finisare centrifugală 
 finisare în contracurent 

metode de finisare 



 recomandate în mod special pentru 
includerea în linii de fabricaţie complet 
automatizate 
 

 economie mare de spaţiu prin prelucrare  
 în flux continuu, în spaţiu redus  

 

 recirculare mai bună a amestecului format 
din piese şi corpuri de şlefuit în comparaţie 
cu alte utilaje în flux continuu 
 

 lungimea desfăşurată a zonei de prelucrare: 
18 m la DL1000 (suprafaţă ocupată 7 m²) 
respectiv  

 14 m la DL2000 (suprafaţă ocupată 10 m²) 

instalaţii în flux continuu 



instalaţie în flux continuu DL 1000 



instalaţie în flux continuu DL 2000 



instalaţii de finisare  
SPALECK 
 
 tambur(i) pe role 
 clopot de nivelare 
 cuvă vibratoare lineară 
 cuvă vibratoare circulară 
 în flux continuu 
 finisare centrifugală 
 finisare în contracurent 

metode de finisare 



timp scurt de prelucrare 
Instalaţiile centrifugale permit o prelucrare intensă şi timpi reduşi 
de prelucrare datorită geometriei speciale a cuvei şi a discului 
rotativ. Funcţionarea cu şarje multiple şi prelucrarea pieselor în 
paralel cu separarea garantează timpi reduşi de staţionare. 

prelucrarea în instalaţii centrifugale 



funcţionarea instalaţiei centrifugale 



instalaţie de finisare centrifugală 



alimentarea instalaţiei centrifugale 



Sistemul de basculare cu acţionare 
hidraulică permite o răsturnare cu 
180° a cuvei, asigururând astfel 
golirea completă.  
 
O distanţă minimă de cădere 
asigură menajarea pieselor la 
transfer. 

golirea completă a cuvei de lucru 



Reglarea interstiţiului stabileşte automat distanța dintre discul rotativ şi 
cuva de lucru înaintea fiecărui ciclu de prelucrare, la o valoare prestabilită. 
(de regulă 0,5 mm – 0,7 mm) 
 
Pentru aceasta interstiţiul este mai întâi deschis la maxim şi apoi 

 se face o clătire cu cuva goală, 
 se aduce interstițiul la zero 
 se reglează la valoarea prestabilită.  

reglajul automat al interstiţiului 



opţional: separare magnetică 



transportor prin vibrare SFM  
(optional cu sistem de cântărire)  

opţional: canal vibrator de transport 



Siguranţă şi comfort datorită echipamentului de comandă cu automat 
programabil ( PLC) 
În funcţie de necesităţi, se pot memora mai multe programe de prelucrare. 
Echipamentul stabileşte automat valorile de lucru: 
 
 turaţia discului rotativ 
 reglarea interstiţiului 
 timpul de prelucrare 
 timpul şi viteza de separare 
 nivelul de lichid în cuva de lucru 
 numărul şi durata operaţiilor de clătire 
 tipul şi cantitatea materialelor de şlefuit (compound) 

echipament de comandă 



instalaţii de vibrofinisare  
SPALECK 
 
 tambur(i) pe role 
 clopot de finisare 
 cuvă vibratoare lineară 
 cuvă vibratoare circulară 
 în flux continuu 
 finisare centrifugală 
 finisare în contracurent 

metode de finisare 



 Componentele principale ale unei instalaţii de prelucrare în contracurent 
sunt o cuvă circulară vibratoare (fără canal de separare) şi un braţ 
robotizat cu un dispozitiv de prindere a pieselor. 

 

 Piesele, în cele mai multe cazuri cu suprafeţe foarte sensibile şi care, 
pentru a se evita deteriorarea suprafeţelor, nu au voie să se atingă între 
ele, sunt introduse automat în masa vibratoare de corpuri abrazive. 

 

 Masa corpurilor abrazive se deplasează elicoidal în cuva circulară de 
prelucrare a instalaţiei vibratoare, dinspre exteriorul spre interiorul cuvei. 
Piesele sunt deplasate în sens opus, în contracurent.  

 

 Datorită acestei mişcări în sensuri contrare, intensitatea prelucrării creşte 
enorm. În aceste condiţii se poate realiza chiar şi la piese mari, călite, ca 
de exemplu la coroane dinţate, rotunjiri mari ale muchiilor sau o lustruire 
de nivel ridicat. 

prelucrarea în contracurent 



prelucrarea în contracurent 



Abtragsleistung

Zeit
prelucrare în contracurent 

prelucrare centrifugală 

prelucrare prin vibraţii 

timpi la prelucrarea în contracurent 

timp 

cantitate de  
material îndepărtat 

      



uscătoare SPALECK 

 

 VAT 

 VAT-S 

 HLZ 

 BT 

instalaţii de uscare 



pentru uscare completă a pieselor de orice fel 
cu mediu de uscare (de ex. şrot de porumb sau nuci) 

uscător cu cuvă circulară VAT 



pentru uscarea pieselor cu aer cald, fără praf 

uscător cu aer cald cu vibraţii VAT 



centrifugă de mare capacitate de curăţare şi uscare 
pentru uscarea fără pete remanente a pieselor mici şi foarte mici 

centrifugă cu aer cald HLZ 



pentru uscare cu aer cald în flux continuu 

uscător în flux continuu cu bandă BT 



 corpuri abrazive 

 corpuri de lustruit 

 aditivi, compounds 

consumabile SPALEK pentru finisare 



 

 

corpuri abrazive 



Corpurile abrazive sunt cunoscute și sub denumirea de „chips“.   
Dacă la începuturile prelucrărilor de finisare se utilizau pietre 
naturale sau spărtură de pietriş, astăzi se utilizează în principal 
corpuri de şlefuit fabricate în mod special, de diferite forme, 
dimensiuni şi din diferite materiale de bază. 
 
Într-o masă ceramică de bază se incorporează oxizi sinterizaţi şi se 
prelucrează în diverse forme. Oxizii metalici, precum corindon, se 
amestecă cu un liant sintetic şi se toarnă în diverse forme 
geometrice. Rezultă astfel o mare varietete de corpuri abrazive. 
 
Raportul de amestec între piese şi chipsuri trebuie astfel ales încât 
piesele să se scufunde complet în masa de corpi abrazivi în timpul 
procesului, evitându-se astfel deformările. Raportul de amestec este 
de cel puţin 1 : 3 (1 litru piese la 3 litri chipsuri); acest raport poate 
varia mult în funcţie de sensibilitatea şi dimensiunea pieselor. 

corpuri abrazive 



Față de formele neregulate ale pietrelor naturale, chipsurile au forme 
regulate de cilindru, con, piramidă, prisme triunghiulare, piese ovale, prisme, 
stea, romb, elipsă şi altele. 
 

Deşi forma corpurilor de abrazive are o influenţă redusă asupra rezultatului 
şlefuirii, aceasta are mare importanţă pentru accesul în găuri, adâncituri, la 
proeminenţe şi la muchii greu accesibile.  

De asemenea acestea nu trebuie să astupe găuri 
sau adâncituri, ceea ce ar duce la o prelucrare 
nesatisfăcătoare şi efort suplimentar pentru 
îndepărtarea chipsurilor înţepenite. În același timp, 
chipsurile  de aceeaşi formă si mărime se pot 
separa mai uşor de piese după prelucrare. 
 

Mărimea chipsurilor influenţează şi productivitatea. 

formele corpurilor abrazive 



Pe lângă corpii abrazivi se mai folosesc şi alte tipuri de corpuri de 
lustruit, care pot fi din metal, sticlă, porţelan şi lemn îmbibat cu 
răşină, sau se poate folosi rumeguş, coji de nucă, uruială de cocean 
de porumb.  
 
Tipul de corpuri de netezit sau de lustruit se alege în funcţie de 
piesă, materialul piesei, rezultatul dorit al prelucrării şi tehnologia 
de prelucrare şi se stabileşte în majoritatea cazurilor prin 
experimentare. 

corpuri de lustruit 



 

 

aditivi, compounds 



Toți aditivii chimici, sub formă solidă, de pulbere sau lichidă, care se 
utilizează la prelucrările de finisare poartă denumirea generica de 
„compounds”, care înseamnă un compus, amestec chimic. Pentru 
diferitele moduri de prelucrare s-au creat aditivi solubili în apă, care 
favorizează operaţiunile de abrazare, nivelare, lustruire şi curăţare şi 
care ajută la accelerarea şi controlarea procesului de prelucrare.  
 
Aditivii pentru curăţare îndepărtează murdăria şi grăsimile şi ajută la 
îndepărtarea impurităţilor. Aditivii acizi, „corozivi“, îndepărtează 
țunderul si ajută la pregătirea pentru tratamentele galvanice. Totodată 
se pot obţine anumite efecte de suprafaţă, cum ar fi deschiderea la 
culoare a suprafeţei, formarea unui luciu oglindă sau, de ex. efecte de 
mătuire la aluminiu. 

aditivi, compounds 



Deoarece prelucrarea în instalaţiile de finisare se face aproape 
întotdeauna în prezenţa apei, pentru protecţia pe termen scurt 
sau lung contra coroziunii se impune utilizarea de substanţe 
adecvate. 
 
Substanţele special dedicate diferitelor materiale, aditivi sau 
compounds, se adaugă în concentraţii de ca. 2 - 20 g/l în apă, 
în instalaţiile în flux continuu acestea fiind adăugate în curentul 
de apă cu ajutorul pompelor de dozare. 

lichide tehnologice şi aditivi (compounds) 



 funcţionare cu pierdere 
Apa curată se amestecă cu aditivii (compound) şi este 
introdusă în instalaţia de finisat. Imediat după procesul de 
finisare, soluţia este pompată în instalaţia de tratare a apei, 
unde este tratată şi apoi deversată în sistemul de canalizare. 
 

 funcţionare în circuit închis, respectiv prin reciclare 
Apa curată se amestecă cu aditivii şi este stocată într-un 
rezervor. Această apă tehnologică este introdusă în 
instalaţia de finisat şi după procesul de şlefuire soluţia este 
pompată înapoi în instalaţia de reciclare a apei. Acolo este 
tratată şi apoi pompata în rezervorul de stocare, de unde se 
realimentează procesul tehnologic. 

apa tehnologică 



instalaţii de reciclare 
SPALECK 
 
 ZMT4F 
 ZM4 
 ZA3 
 GAB 

În apa reziduală de la instalaţiile de finisat se găsesc particule din piese 
şi din corpurile abrazive, rezultate în urma procesului de prelucrare, 
precum şi impurităţi de pe piese. 

tratarea apei reziduale 



centrifugă cu golire 
manuală a coşului de 
colectare a impurităţilor şi 
cu posibilitate de floculare 

centrifugă ZMT4F 



centrifugă ZM4 

centrifugă compactă  
pentru curăţarea lichidelor 
tehnologice neutre 



centrifugă pentru reciclare ZA3 

centrifugă pentru separare, 
complet automatizată 



instalaţie pentru 
tratarea apei 
reziduale GAB cu 
recipient de reacţie şi 
filtru presă cuplat 
direct, pentru 
tratarea fizico-chimică 
a apei reziduale din 
instalaţiile de finisare 

instalaţie de tratare a apei reziduale GAB 



Vibrofinisarea este o tema complexa.  

Pentru definirea procesului, consumabilelor 
și siguranța obținerii rezultatatului dorit, 
sunt necesare teste la producatorul 
instalației, în condiții reale de lucru.  Pentru 
organizarea acestor teste,   
vă stă cu plăcere la dispoziție!  



 Vă mulțumesc pentru atenție! 

  

 

  


