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Matrijzen aluminiumextrusie

De uitdaging

De reiniging van extrusie matrijzen in de 
aluminiumsector brengt heel wat risico’s met zich mee. 
De chemische reinigingsapparatuur voldoet vaak niet 
aan de eisen wat betreft productiviteit, ergonomie en 
veiligheid. De operator loopt het risico in contact te 
komen met NaOH-oplossing of met de giftige dampen 
die ontstaan bij het gebruik van gevaarlijke chemicaliën. 
Dit kan zeer ernstige gevolgen voor zijn gezondheid 
hebben. De schadelijke dampen (H2) impliceren ook dat 
er maatregelen moeten genomen worden aangaande 
ATEX. Bijkomend probleem is dat de matrijzen vaak 
gereinigd worden in de vuilste hoek van de fabriek, wat 
opnieuw heel wat uitdagingen met zich meebrengt.

Onze oplossing

PCA ontwikkelde een systeem die de snelheid van het 
reinigingsproces verhoogt en de werkomstandigheden 
drastisch verbetert. 

Elk systeem heeft zo’n drie buffertanken nodig: één 
waarin verse NaOH wordt aangemaakt, één waarin de 
gebruikte oplossing wordt opgevangen voor hergebruik 
en één tank bevat spoelwater.

Het reinigingsproces van de matrijzen gebeurt in de 
procestanken. De matrijzen worden ingeladen wanneer 
de tanken leeg zijn. Dan wordt die procestank met 
NaOH gevuld, waarin de aluminiumresten oplossen. 
Nadien wordt deze procestank gevuld met water om 
de matrijzen te spoelen. Eens het reinigingsproces 
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Voordelen:
• Veilig

• Ergonomisch
• Efficiënt

• Totaal concept
• Op maat

• Atex conform

3. Afzuiggleuf

4. Ventilatiesysteem

5. Aanvoer

6. Technische ruimte

7. Elektrische kast

8. Ventilatoren

afgerond is, lopen de tanks weer leeg en kunnen 
de matrijzen verwijderd worden. Elke procestank 
bevat een afzuiggleuf die de H2 dampen afzuigt en 
een technische ruimte waarin de sensoren worden 
afgeschermd van de matrijzen.

Het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de H2 dampen 
naar buiten worden afgevoerd. Langs één kant wordt 
het H2 ontrokken en langs de andere kant wordt er 
verse lucht aangevoerd. Het ventilatiesysteem wordt 
aangedreven door ventilatoren. 

Veilig, ergonomisch en ATEX-conform

De operator komt dus nooit in contact met de 
bijtende soda of de onaangename H2 dampen. Door 
de voortdurende luchtverversing en de afvoer van 
H2 dampen, gaat het hier om een ATEX conforme 
installatie.

Efficiënt

Dit systeem is erg snel en efficiënt en kan dus voor 
drastische tijdswinst zorgen. Een referentie getuigt dat 
de tijdswinst van ons systeem voor hen oploopt tot 
50% in vergelijking met hun oude systeem.

Totaal concept op maat

PCA werkt volledige turnkey installaties uit van A 

tot Z. Elke installatie wordt op maat gemaakt en 
aangepast aan de specifieke situatie van de klant: de 
grootte en het aantal matrijzen, de ruimte waarin de 
installatie komt te staan, en andere variabelen. Ons 
eigen automatisatieteam verzorgt een elektrische kast 
met alle programmatie die nodig is om het systeem 
te laten draaien. Daarnaast kunnen we onze afzuiging 
ook aanvullen met gaswassers, druppelvangers of 
andere systemen in samenwerking met onze afdeling 
luchtzuivering.


