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เครื่องล้างระบบอัลตราโซนิค

	 เครื่องล้างระบบอัลตราโซนิค	‘เจนคลีน	อัลตราโซนิค’	ใช้หลักท�าความ
สะอาดโดยการยิงคลื่นเสียงให้สะท้อนผ่านของเหลว	 สร้างคล่ืนขนาดเล็กไป
กระแทกเศษสกปรกให้หลุดออกไปโดยไม่ท�าลายพื้นผิวของชิ้นงาน	 จัดเป็นรูป
แบบการท�าความสะอาดที่ละเอียดที่สุดวิธีหนึ่ง

 ในงานล้างอุตสาหกรรม	สามารถน�าเครื่องล้างอัลตราโซนิคไปใช้งานได้
ในหลากหลาย	เช่น	น�าไปล้างชิ้นงานที่สกปรก	เลอะคราบน�้ามัน	ล้างคราบคูล
แลนท	์ล้างคราบสนิม	ล้างโมลด	์ล้างตะกรัน	เครื่องมือที่สกปรก	ฯลฯ	ใช้งานกัน
แพร่หลายทัง้ในอตุสาหกรรมผลติชิน้ส่วนยานยนต์	อเิลค็ทรอนคิส์	งานซ่อมบ�ารงุ	
งานผลิตเคร่ื่องประดับ	นาฬิกา	ลูกกลิ้งแท่นพิมพ	์เข็มฉีด	ฯลฯ

 บริษัท	เจนคลีน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ผลิตและออกแบบเครื่องจักรและ
ระบบล้าง	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับระบบล้างแบบครบวงจร	 ด้วยประสพ
การณ์ในงานล้างอุตสาหกรรมมายาวนาน	 เราคัดสรรส่วนประกอบของเครื่อง
ล้างที่มีคุณภาพระดับโลกโดยผู้ผลิตอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ระดับโลก	 เช่น	 Hi-
tachi,	Omron,	Mitsubishi	 ฯลฯ	 เพื่อความทนทาน	และด้วยความวางใจว่า	
ไลน์ล้างจะด�าเนินงานไปได้โดยปราศจากข้อผิดพลาด

ประเภทของเครื่องล้าง MACHINE TYPE
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 GENKLEAN Ultrasonic Cleaning Machine technology is high frequenzy of sound 
to create ultra small wave through the cleaning agent to wipe the dirty deposits. Ultra-
sonic cleaning machine can be used in several ways like parts cleaning to remove oil, soils, 
coolant, rust. Can clean mould, die, jig etc. in various kinds of industries.

 Genklean (Thailand) Company Limited is the technology leader of cleaning process 
and cleaning machine. We are one stop service seeking out the solution to set the indus-
trial cleaning line from our long experiences. Our main parts are from world class indus-
trial manufacturer like NEC, Omron, Mitsubishi, SMC etc. and high quality of stainless steel 
to guarantee the quality and realiability.

เครื่องล้างระบบแมนนวล	MANUAL CLEANING MACHINE

เครื่องล้างระบบกึ่งออโตเมติค	SEMI-AUTO CLEANING MACHINE

เครื่องล้างระบบออโตเมติค	AUTOMATIC CLEANING MACHINE

ประเภทของการล้าง CLEANING TYPE

ล้างด้วยน�้ายาแบบผสมน�า้	WATER-BASED CLEANING TYPE

ล้างด้วยน�้ายาแบบโซลเว้นท	์SOLVENT CLEANING TYPE

ล้างด้วยน�า้ยาแบบไฮโดรคาร์บอน	HYDROCARBON CLEANING TYPE
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เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคและน�้ายาล้างชิ้นงาน

	 การล้างชิ้นงานด้วยเครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิค	 ลูกค้าจ�าเป็นต้องตัดสินใจว่า	 จะใช้น�้ายาล้างแบบใดระหว่าง	
การล้างด้วยโซลเว้นท์	และการล้างด้วยน�า้ยาแบบผสมน�า้	ทัง้สองประเภทมีจดุเด่นจดุด้อยทีต่่างกัน	ดงัสรปุในตารางด้าน
ล่าง

บริษัท เจนคลีน (ประเทศไทย) จ�ากัด
265/268	ถนนสาธุประดิษฐ์	15	แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120
TEL : 0-2212-7433    FAX : 0-2674-1696   MOBILE  : 08-1456-6460

รูปแบบการล้าง การล้างด้วยโซลเว้นท์ การล้างด้วยน�้ายาระบบน�้า
ความสะอาด สะอาด สะอาดมาก
ต้นทุนด้านเครื่องจักร ถกูกว่าการล้างระบบน�า้	เนือ่งจากจ�านวนบ่อทีน้่อยกว่า แพงกว่าระบบโซลเว้นท์	เนื่องจากจ�านวนบ่อล้างที่มากกว่า
ต้นทุนด้านน�้ายาล้าง มีแนวโน้มสูงขึ้นตามความผันผวนของราคาน�้ามัน ถูกกว่า	และค่อนข้างจะคงที่

จ�านวนบ่อล้าง ใช้บ่อล้างจ�านวนน้อยกว่า	เนือ่งจากสารโซลเว้นท์มคีวาม
สามารถในการท�าละลายสูงกว่า

ใช้บ่อล้างมากกว่า	ขึ้นอยู่กับน�้ายาที่ใช้	และอาจจะต้องใช้
ความร้อนช่วยในกรณีที่ชิ้นงานสกปรกมาก	หรือฝังแน่นเป็น
พิเศษ	แต่สามารถปรับปรุงให้ล้างสิ่งสกปรกที่หลายหลาย
กว่า	เช่น	ล้างน�้ามัน	ตะกรัน	สนิม

จ�านวนบ่ออบแห้ง อาจจะมหีรือไม่มกีไ็ด้	เนือ่งจากสารโซลเว้นท์แห้งเรว็กว่า
ระบบน�้า

จ�าเป็นต้องมี	ถ้าต้องการให้ชิ้นงานแห้งโดยเร็ว	อาจจะต้องมี
บ่อเป่าลม	บ่อเป่าลมร้อน	หรือบ่ออบแห้งเพิ่มเติม

ระยะเวลาที่ใช้ในการล้าง เร็วกว่า ช้ากว่า

ความอันตรายต่อผู้ปฏิบัติ
งาน

อนัตรายมาก	เนือ่งจากสารโซลเว้นท์ส่วนมากเป็นสารที่
ก่อมะเร็งในระยะยาว	 และอาจจะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
อาการระคายเคืองตา	จมูก	คอ	และผิวหนัง

อันตรายน้อยกว่าหรือน้อยมาก

ความอันตรายด้านอัคคี
ภัย เสี่ยงมากกว่า	เพราะสารโซลเว้นท์ส่วนมากมักจะไวไฟ ไม่ติดไฟเนื่องจากเป็นระบบน�้า

การรอง รับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม	 และสิ่ ง
แวดล้อม

โซลเว้นท์บางประเภท	 ถูกห้ามใช้ในบางมาตรฐาน
อุตสาหกรรม	เนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง	สาร	CFC	ที่มี
แนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	จ�าเป็นต้องการ
มีการก�าจัดของเสียทิ้งตามกฏหมาย

ยืดหยุ่นกว่า	เนื่องจากส่วนมากไม่เป็นสาร	CFC	และไม่ก่อ
มะเร็ง	การก�าจัดง่ายกว่า	และบางประเภท	สามารถระบาย
ทิ้งในท่อระบายน�้าได้เลย

หมายเหต	ุ :	จ�านวนบ่อในแบบเป็นเพียงการจ�าลองในกรณีที่ชิ้นงานสกปรกค่อนข้างมาก	มีการล้างหลายครั้งเพื่อให้ชิ้นงานสะอาดที่สุด	แต่ในทาง
ปฏิบัติ	จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า	และความสกปรกของชิ้นงานเป็นหลัก	การล้างด้วยน�้าสะอาดในบ่อที่	3	และบ่อที่	4	เหมาะส�าหรับชิ้น
งานที่เป็นสแตนเลส	หรืออลูมิเนียม	แต่ในขณะที่งานที่เป็นโลหะทั่วไป	อาจจะล้างเพียงแค่บ่อที่	1	หรือบ่อที่	2	และข้ามมาอบแห้งเลยก็ได้

กระบวนการล้างชิ้นงาน (CLEANING PROCESS)

OPTION เสริมส�าหรับการท�าให้แห้ง
ระบบเป่าลมเย็น	(COLD	AIR)
ระบบเป่าลมร้อน	(HOT	AIR)
ระบบเขย่าตะกร้า	(SOAKING)

ระบบเป่าลมแรงดันสูง	(HI	PRESSURE	AIR)

OPTION เสริมส�าหรับการล้าง
ระบบอัลตร้าโซนิค	(ULTRASONIC)
ระบบท�าความร้อน	(HEATING)

ระบบเขย่า	(SOAKING)
ระบบยิงฟองอากาศ	(AIR	BUBBLE)

ระบบไล่น�้ามันออกจากบ่อล้าง	(OIL	SKIMMER)

OPTION เสริมส�าหรับระบบออโตเมติค
แขนกลแบบ	1	แขน	ยกทีละตะกร้า	(ONE	ARM	AUTOMATIC	TRANSPORTATION)
แขนกลแบบ	6	แขน	ยกทีละ	6	ตะกร้า	(6	ARMS	AUTOMATIC	TRANSPORTATION)

ล้างชิ้นงาน
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