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ŽIČNE ŠČETKE ZA STROJNO ALI ROČNO ČIŠČENJE LUKENJ 
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1. POJASNILA,VARNOST	IN	TEHNIČNI	PODATKI	

1.1. Pred	uporabo	

• Hranite ščetke v originalnem pakiranju in jih ne izpostavljajte vročini, kislinam, prahu, 
plamenom, tekočinam in visoki vlagi. 

• Preverite ščetko in jo uporabite samo če je v dobrem stanju. 
• Vzdržujte in preverite stroj in ščitnik stroja. 
• Preverite če uporabljate pravo ščetko, ki ustreza stroju po premeru in po obratih. 
• Zagotovite ustrezno odsesovanje in ventilacijo ko delate v zaprtih prostorih. 
• Nikoli ne delajte v ATEX klasificiranih prostorih (eksplozivne atmosfere)! 

2.1. Med	uporabo	

• Upoštevajte omejitve maksimalnega števila obratov (RPM). MAX RPM niso idealni delovni 
obrati ampak maksimalni dovoljeni delovni obrati pri katerih je delo še varno. 

• Izogibajte se prekomernemu pritisku na ščetko, ki bo povzročil zvijanje in posledično 
lomljenje žice, večje segrevanje obdelovanca in krajšo življenjsko dobo ščetke. 

• Izberite ščetko iz ustreznega materiala, da bi preprečili neželeno rjavenje in oksidacijo npr 
nerjavečega jekla. 

• Zapomnite si, da lahko nepravilna uporaba ščetke povzroči lomljenje ščetke in poškodbe na 
ljudeh in predmetih. 
 

3.1. Varnost	

• Pri ščetkanju/krtačenju vseh materialov, koščki obdelovanca, iskre in delci ščetke letijo z 
visokimi hitrostmi v vse smeri in lahko pri neustrezni zaščitni opremi povzročijo poškodbe. Pri 
uporabi ščetk je obvezno uporabljati zaščitne slušalke proti hrupu, zaščitna očala, zaščitne 
rokavice, delovno obleko in zaščitno masko proti prahu. 

4.1. Osem	korakov	za	izbor	prave	ščetke	

Glede na obdelovanec izbrati pravi material iz katerega je ščetka (jeklo, inox, medenina..) 
Pravi material izbiramo na podlagi material obdelovanca npr če obdelujemo inox moramo 
izbrati tudi inox ščetko, saj v primeru izbora jeklene ščetke kontaminiramo inox in nam 
kasneje pod vremenskim vplivom rjavi. 

• Izbrati obliko ščetke (lončasta, konusna, radialna...) Lončaste ščetke so najbolj primerne za 
čiščenje ravnih površin. Radialne ščetke so najbolj primerne za krtačenje težko dostopnih 
notranjih kotov in vogalov, konusne ščetke pa so najbolj primerne za nepravilne oblike 
obdelovanca. Ščetke z obliko čopiča  so najbolj primerne za čiščenje raznih lukenj. 

• Izbrati velikost ščetke za naše orodje( prevelika ščetka na premajhni kotni brusilki prvič 
dosega previlke obrate, drugič pa zaradi svoje teže in momenta uniči rotor in zobnike v 
kotnem prenosu). V tabeli so predstavljene maksimalne hitrosti, ki jih najpogosteje dosegajo 
običajni kotni brusilniki na tržišču glede na nazivni fi orodja ki ga je dovoljeno uporabljati na 
tem orodju.  
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• Izbrati pravo debelino žice iz katere je ščetka izdelana (debelejša žica je bolj agresivna ima 
večji odvzem, se pa tudi hitreje zlomi ob pritisku, tanjša pa ravno obratno). Zato je pravilo, da 
se izbira najbolj tanko žico kot to še dovoljuje uporaba. 

• enojna žica, manj agresivna primerna za odstranjevanje barve, rje in manjših zažganin od 
varjenja. Valovita struktura žice daje ščetki posebno gostoto v primerjavi z gladko žico. 

zavita žica, bolj agresivna saj je več žic zamotanih v »vozle«, 
primerna za zahtevnejša dela kot so čiščenje in priprava zvarov, čiščenje jeklenih ulitkov, itd. 

• Izbrati gostoto žice, bolj gosta žica je agresivnejša od bolj redke, istočasno je bolj gosta žica 
bolj trda, manj penetrira v površino in povzroča večje segrevanje obdelovanca zaradi večjega 
trenja. 

• Izbrati pravo dolžino žičnih vlaken (manjše jedro pomeni pri enakem premeru ščetke daljša 
žična vlakna, večje jedro pa krajša žična vlakna. Daljša žična vlakna so bolj upogljiva in bolj 
nežna z razliko od krajših, ki so agresivnejša). Daljša žična vlakna imajo zaradi upogibanja 
krajšo življenjsko dobo od krajših. Daljša žična vlakna oz večji premer ščetke, pomeni tudi 
večjo obodno hitrost, kar pomeni tudi večjo učinkovitost in opravljeno delo. 

• Izbrati pravo kotno brusilko ali drugo orodje, ki poganja ščetko, izbrati pravo hitrost , ki je 
optimalna in ščetko uporabljati z pravim pritiskom. Prekomerni obrati in pritisk lahko 
povzroči lom ščetke ali zelo skrajša njeno življenjsko dobo. 

Dve pravili, ki Vam bodo olajšali delo in z njimi boste dosegli maksimalno življenjsko dobo. 

PRVO PRAVILO: delajte z majhnim pritiskom, tako da bodo samo konice žic udarjale po obdelovancu. 
Tako bo delo potekalo hitreje, manj bo stresa za žico in se ne bo tako uničevala. Pravilo »preko 
palca« pravi, da naj bi dolžina žice, ki udarja po obdelovancu bila 2-3% celotnega obsega ščetke in 
pritisk okrog 0,2-0,5Mpa (2-3 bar). 

 

DRUGO PRAVILO: Zelo pomembno je, da uporabljate pravo obodno hitrost (na konicah žice), ki je 
priporočena za določeno aplikacijo, da se izognete škodi, ki jo lahko povzroči nepravilna hitrost. 

Priporočene hitrosti za kovinske žične ščetke: 

Razigljevanje—25-35m/s 
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Čiščenje zvarov—40-50m/s 

Odstranjevanje barve in rje—35-45m/s 

Strukturiranje, formiranje in doseganje hrapavosti—30-40m/s 

Čiščenje, poliranje—30-40m/s 

Obdelava plastičnih površin—15-20m/s 

 

Kaj pomeni oznaka TECH? 

  

Tech je oznaka, ki jo nosijo ščetke, ki so namenjene za profesionalno uporabo v industriji. TECH 
ščetke imajo večjo gostoto žice, boljšo kvaliteto žice in ostale tehnične komponente za boljšo 
zmogljivost in življenjsko dobo. 

Pakiranje: TECH pakiranje poznamo po močnih sivih škatlah, nalepki TECH in tehnični risbi na škatli, ki 
nam pove kakšen tip ščetke je v škatli. 
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2. Krožne	ščetke	za	razigljevanje	

5.1. Krožne	ščetke	za	strojno	razigljevanje	
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Oboje vrste ščetk so primerne za precizno čiščenje, uporabljajo se lahko ročno, na vrtalnem stroju ali 
na CNC stroju. 
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Namen: Odstranjevanje ostankov vrtanja ali rezkanja, razigljvanje gladkih in luken z 
navojem, čiščenje vdolbin in težko dostopnih mest. 
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Namen: 

Ščetke se najpogosteje uporabljajo ročno za čiščenje najrazličnejših lukenj. 

 

 

Namen: Za čiščenje cevi, priključkov, tudi zračnih cevovodov 

 

 

Namen: Za čiščenje hidravličnih terminalov in drugih komponent iz nerjavečega jekla. 
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