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1. Niniejsza instrukcja dotyczy  czyszczenia przewodów hydraulicznych w zakresie średnic od 1/4’’ 
do 2’’ za pomocą urządzeń ULTRACLEAN.  

 

UC-EL UC-HL UC-BM-1 
 

 

 

 

 

 

 
Czyszczenie polega na przestrzeliwaniu korków czyszczących przez wąż, a następnie przez 
gotowy przewód za pomocą sprężonego powietrza. 

 
2.  Podstawowe etapy procesu czyszczenia podczas produkcji przewodu hydraulicznego. 
 
Etap Czynno ść Rysunek 

I. 

Przestrzelić 
przygotowany 

odcinek węża z 
jednej strony 
(pierwszego 

końca). 

 

 

II. 

Przestrzelić ten 
sam odcinek węża 

z drugiej strony 
(drugiego końca). 

 

 

III. 

Przestrzelić 
gotowy przewód z 

końcówkami z 
jednej strony 

(jednej końcówki). 

 

 
UWAGA: 

 
Zaleca si ę aby ostatni korek przed wstrzeleniem do gotowego p rzewodu (etap III) 

został odpowiednio oznakowany (np. kolorowym marker em). Odnalezienie 
oznakowanego korka po ostatnim przestrzeleniu przew odu potwierdzi nieobecno ść 

innych korków wcze śniej wstrzelonych.  
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3. Przykład - proces czyszczenia podczas produkcji nowego przewodu hydraulicznego gumowego 
za pomocą urządzenia UC-HL2. 

 
Podczas cięcia węży hydraulicznych wydzielane jest ciepło, które powoduje przyklejanie się 
zanieczyszczeń (gumy, metalowych opiłków) do powierzchni wewnętrznej węża. Bardzo ważne jest 
oczyszczenie węża natychmiast po zakończeniu procesu cięcia. Korek powinien być przestrzelony 
przez wąż w obu kierunkach przed włożeniem końcówek. Pozwoli to na oczyszczenie powierzchni, do 
której przylegała wcześniej włożona dysza. Następnie po zakuciu końcówek należy ponownie 
przestrzelić korek, który usunie zanieczyszczenia powstałe podczas montażu okuć i zakuwania. 
 

   
Podłączyć urządzenie do instalacji pneumatycznej 
(przewód DN13, ciśnienie około 6 bar). Otworzyć gniazdo naciskając koniec dźwigni. 

Odpowiednio dobraną dyszę (tab. nr 1) umieścić 
bezpośrednio (lub pośrednio przez adaptor) w 
gnieździe urządzenia. 

   
Odpowiednio dobrany korek (tab. nr 1) umieścić w 
dyszy. 

Zamknąć urządzenie upewniając się 
jednocześnie, że dźwignia utrzymuje gniazdo w 
pozycji zamkniętej. 

Urządzenie zamknięte i gotowe do wystrzelenia 
korka. 

   

Umieścić dyszę pistoletu wewnątrz węża, 
następnie nacisnąć spust i przytrzymać do 
momentu wystrzelenia korka. 

Załadować nowy korek czyszczący 
Umieścić dyszę pistoletu wewnątrz drugiego 
końca węża, następnie nacisnąć spust i 
przytrzymać do momentu wystrzelenia korka. 

   

Po obustronnym zakuciu przewodu dobrać dyszę 
odpowiednią do końcówki i rozmiaru węża 
 (tab. nr 2) . 

Odpowiednio dobrany korek (tab. nr 2) oznaczyć 
markerem i umieścić w dyszy.  

Umieścić dyszę pistoletu wewnątrz końcówki 
przewodu, następnie nacisnąć spust i przytrzymać 
do momentu wystrzelenia oznakowanego korka. 
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4. Tabele doboru dysz i korków. 
 

 
Tabela nr 1.  Dobór dysz i korków czyszczących do węża 

 

DN 
Dysza Korek 

cal mm 
1/4” 06 UC-NH06 UC-P010 lub UC-P012 
5/16” 08 UC-NH08 UC-P012 lub UC-P014 
3/8” 10 UC-NH10 UC-P014 lub UC-P016 
1/2” 13 UC-NH13 UC-P018 lub UC-P020 
5/8” 16 UC-NH16 UC-P022 
3/4” 19 UC-NH19 UC-P026 
1” 25 UC-NH25 UC-P033 lub UC-P036 

1.1/4” 32 UC-NH32 UC-P040 lub UC-P045 
1.1/2” 38 UC-NH38 UC-P050 lub UC-P055 

2” 51 UC-NH50 UC-P060 lub UC-P065 
 

Większe rozmiary korków stosujemy do węża ciętego tarczą ścierną. 
 
Tabela nr 2.  Dobór dysz i korków czyszczących do przewodów z końcówkami  
 

DN  
ogona końcówki 

 

Gwinty calowe 
BSP 

Gwinty 
metryczne 

Kołnierze 
SAE3000/SAE6000 Dysza Korek 

cal mm 
1/4” 06 1/4” 12x1,5/14x1,5 - UC-NJ06 UC-P006 
5/16” 08 5/16” 16x1,5 - UC-NT08 UC-P010 
3/8” 10 3/8” 18x1,5/20x1,5 - UC-NH06 UC-P012 
1/2” 13 1/2” 22x1,2/24x1,5 1/2” UC-NH10 UC-P016 
5/8” 16 5/8” 26x1,5/30x2 - UC-NH13 UC-P022 
3/4” 19 3/4” 30x2/36x2 3/4” UC-NH16 UC-P026 
 1” 25  1” 36x2/42x2  1” UC-NH19 UC-P033 

1.1/4” 32 1.1/4” 45x2/52x2 1.1/4” UC-NH25 UC-P040 
1.1/2” 38 1.1/2” 52x2 1.1/2” UC-NH32 UC-P050 

2” 51 2” - 2” UC-NH38 UC-P060 
 

Średnica zewnętrzna korka w stosunku do średnicy wewnętrznej czyszczonego przewodu jest większa o około 20 do 30%. Ich dobór jest 
uzależniony od stopnia zanieczyszczenia. Może zaistnieć sytuacja, w której konieczna będzie zmiana dyszy z powodu innych wymiarów 
końcówek dostarczanych przez różnych producentów. 
 

PAMIĘTAJ !!! 
 

Przestrzelenie przez przewód oznakowanego korka i j ego odnalezienie oznacza 
zakończenie procesu czyszczenia przewodu i potwierdza ni eobecno ść tego i innych 

wcześniej wstrzelonych korków w przewodzie i dro żność przewodu.  
JEST TO BARDZO WA ŻNE! 

 
 
 
 

       Wyczyszczony przewód nale ży obustronnie   
        zabezpieczy ć zaślepkami.  
 
 
 


