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Suchy lód
https://www.czyszczeniesuchymlodem.net

Suchy lód jest używany przez firmy kurierskie, które transportują mrożonki nie tylko w kraju ale również za
granicę. Transport w suchym lodzie nie jest niczym nowym. Jako doskonale chłodziwo granulat suchego lodu
fi 16 mm sprawdza się doskonale. Granulat suchego lodu używany jest również do czyszczenia maszyn i
urządzeń techniczny w przemyśle. Czyszczenie suchym lodem odbywa się mniejszym granulatem. Granulat
suchego lodu fi 3 mm rozpędzany jest do ogromnych prędkości i podawany jest na miejsca w których
występują trudno usuwalne zabrudzenia pod postacią smarów, spieczonych części poprodukcyjnych, plastiku i
wiele innych. Granulat suchego lodu posiadając temperaturę -78.5°C zamraża powierzchnie, którą należy
usunąć. W wyniku nagłej zmiany temperatury powierzchnia zamrożona pęka a do szczelin wnika granulat
suchego lodu który rozpręża się sublimując. Zamienia się ponownie w dwutlenek węgla z którego został
wykonany. Proces ten nazywa się sublimacją suchego lodu. Zamrożona i spękana powierzchnia zostaje
następnie usunięta poprzez wydmuchiwane powietrze pod ciągnieniem. Czyszczenie suchym lodem jest
alternatywą dla innych metod czyszczących. Jest ekologiczna ponieważ w trakcie oczyszczanie nie używa się
środków chemicznych lub mechanicznych. Nie można jej porównać do piaskowania, ponieważ po niej nie
pozostają wtórne odpady, które zanieczyszczają środowisko. Suchy lód posiada również inne zastosowania.
Jest używany w przetwórstwie podczas mielenia i mieszania mięsa. Doskonale sprawdza się w transporcie
produktów spożywczych w stanie świeżym wytwarzając w opakowaniach powłokę zabezpieczającą
składającą się z dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla powstrzymuje proces gnicia i starzenia się mięsa.
Utrzymuje bardzo długo świeżość produktów bez ich zamrażania.
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