
haber news

En Büyük Karlılık İçin En Gerekli Kıstas: 
En Kısa Çevrim-Süresi !
The Shortest Cycle Time

Yüzey-İşlemler branşının ino-
vatif liderlerinden olan, mer-
kezi Almanya’nın Sakson-

ya eyaletindeki Dresden kentinde 
bulunan ünlü VTD Vakuumtech-
nik Dresden Şirketi yüzey işlem-
ler dalında, geliştirdiği metalizas-
yon sistemleri ile ünlüdür. 

VTD Şirketi Ar-Ge uzmanların-
ca son yıllarda geliştirilerek kısa 
süre önce uzmanlara tanıtılan 
yepyeni bir tesis jenerasyonu, uy-
gulayıcılardan gelen talep ve alı-
nansiparişler sonrası, artık bu 
branşta kitle-seri-üretim orta-
mında da endüstriyel uygulama-
daki erginliğini ve efektivitesini 
kanıtlamış bulunmaktadır.

“META-ROT”  adı verilen bu meta-
lizasyon sistemi; yatay konuşlan-
mış ve Kısa-Çevrim-Süreli olağa-
nüstü efektif bir sistemdir (Kurz-
taktsystem).  META-ROT siste-
minde, metalizasyon işlemine tabi 
tutularak metal tabaka ile kaplan-
mış polimer/plastik malzemeden 
parçaların yüzeylernin, ilaveten 
korunması için gerekli olan ko-
ruyucu tabaka ile kaplanması da, 
aynı proses içerisinde gerçekleş-
mektedir. 
 
Parti süresi, seçilmiş malzeme  
uygulaması ve kaplama olanakla-
rı açısından gerçekleştirilerek su-
nulan bu sistem tüm özellikleri ile 

Ünlü Alman Şirketi VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH 
“META-ROT” İsimli Metalizasyon Sistemini Müşterilerine Sunmaya Başladı !

Şekil 1: META-ROT Metalizasyon Sistemi ve Parça-Taşıyıcısı.
Sağda: Metalizasyon işlemi sonrası kaplanmış otomobil farları, 
parça taşıyıcısı üzerinde. Solda: Parça taşıyıcısına yüklenmiş 
parçalar, metalizasyon  işlemi öncesi, arka planda “resipient” 
(vakum kabini –tek veya çift yönlü, tünel tip-) görülmekte.
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piyasadaki olağanüstü, mutlak  is-
tisnai pozisyona sahip bir sistem-
dir.

META-ROT sisteminin vakum ka-
bini içerisindeki  parça taşıyıcı-
sı, çapı 500 mm ve kullanılabilir 
uzunluğu L-Maksimal = 2.040 mm 
boyutlarındaki parçaların  metali-
zasyon işlelmine olanak tanımak-
tadır. 

Tipik bir metalizasyon Kaplama-

Prosesinin parti işlem süresi (Al 
koruyucu kaplama tabakası için) 
sadece yaklaşık “4” dakikadır. 
Böylelikle 60 dakikalık bir süre 
içerisinde, yaklaşık  45 m² alan 
kaplanabilmektedir. 

Kaplama işleminde metalizas-
yon prosesi; Yüksek-Performans-
Sputering düzeneği vasıtasıyla 
gerçekleşmektedir.  Standart tar-
get/hedef malzemesi olan Alu-
minyumun (Al) yanı sıra, diğer 
metaller de -örneğin:  Cu, CrNi, 
Cr, Ag ve paslanmaz gibi- kulla-
nılabilmektedir.  Piyasaya sunu-
lan yeni geliştirilmiş bu sistemin 
diğer avantajları arasında: en gü-
venilir şekilde ve en uygun işlet-
me masrafları ile kaplama pro-
sesinin gerçekleştirilmesi, küçük 
seri üretimler için de en esnek uy-
gulama olanağı ve optimize edil-
miş su kullanımını mutlak suret-
te saymak gerekir.

META-ROT sistemi, Takt-
Hatlarına, yani çevrim süresi ile 
çalışan kitle-seri-üretim hatları-
na %100 entegre edilebilir şekil-
de konsepsiyonlanmıştır. Siste-

min bazı başka özelliklei ise:  çok 
kolay kullanım, servis kolaylığı ve 
tesis/makine boyutlarının hali ha-
zırda kullanılan parça taşıyıcıları-
na uyarlanabilmesidir. 

META-ROT sistemi, en son 
27.10.-03.11.2010 tarihleri ara-
sında almanya’nın Düsseldorf  
kentinde yapılan, branşının Dün-
yadaki en büyüğü olan uluslar 
arası Internationalen Kunststoff-
messe „K“ fuarında, Hol 4 - Stand 
D 12’deki VTD standında müşte-
rileri için görücüye çıktı ve ilgi 
odağı olarak olağanüstü büyük 
bir ilgi gördü.
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Şekil 2: Metalizasyon prosesine tabi tutulmuş, Kaplanmış polimer/plastik malzemeden 
yansıtıcı/ Reflektör parçalar.

Şekil 4: Metalizasyon prosesiyle metal ta-
bakası ile kaplanmış çeşitli 
kozmetik flakonları, şişeleri, kapları ve 
bunların kapaklarına örnekler.

Şekil 3: Metalizasyon prosesi ile metal tabakay-
la kaplanmış otomotiv aydınlatma gereçleri.
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