
MEDISCHE TOEPASSINGEN
Trowal bewerking van implantaten

BEWERKING VAN IMPLANTATEN

TOEPASSINGEN
Walther Trowal heeft de afgelopen jaren diverse processen ontwikkeld voor de bewerking van onder-

delen t.b.v. medische toepassingen. Zo kunnen b.v. tand-, gewrichtsprotheses, trauma chirurgische 

implantaten, botschroeven of beenplaten ef� ciënt worden bewerkt. Deze onderdelen bestaan over 

het algemeen uit moeilijk te bewerken materialen zoals titanium- of kobalt-chroomlegeringen en zijn 

bovendien zeer fragiel.

VOOR IEDER ONDERDEEL HET JUISTE PROCES
Om optimale resultaten te bereiken, is de inzet van de juiste machine en behandelingsmiddel ver-

eist. Voor een bewerkingsproces kunt u diverse vibratoren, centrifugaal- en sleepslijpinstallaties in

verschillende types en groottes inzetten.

De procesmedia zoals slijp- resp. polijstchips en compounds worden speciaal voor het bewerkings-

proces uitgekozen.

WE IMPROVE SURFACES
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GLIJSLIJPEN (TROWALISEREN)
Met behulp van vibreermachines (type CB, CM) kunnen zowel kleine als ook 

grote implantaten worden bewerkt. Dit type machine is in het bijzonder ge-

schikt bij zeer lange beenspalken, platen en schroeven, waarbij het onderdeel 

aan alle kanten wordt bewerkt. 

HOOGWAARDIG GLIJSLIJPEN
In de Multivibratoren (type MV) worden de implantaten gemonteerd op een 

spaninrichting en op de bodem van het bewerkingscompartiment mechanisch/

electromagnetisch opgespannen. Het is uitgesloten dat de onderdelen elkaar 

onderling zullen raken. Door de lage amplitude en de hoge frequentie kunnen 

in een meertraps-proces de beste polijstresultaten bereikt worden. Dit type

machine bewerkt tevens moeilijk bereikbare binnencontouren.

SLEEPSLIJPEN
Meerdere dijbeen-, scheenbeen- of heup-implantaten worden in een spanin-

richting opgespannen en gelijktijdig om hun eigen as roterend door de roerende 

slijp- resp. polijstchips bewogen (type M-TMD). Het is uitgesloten dat de onder-

delen elkaar onderling raken. Het proces verloopt zeer snel en zorgt voor „spiegel-

glans“ oppervlakken.

CENTRIFUGAALSLIJPEN
De centrifugaalslijpinstallaties (type TT) zijn uitstekend geschikt voor het ontbramen 

en vergladden van botschroeven, -platen, -spalken of hechtnietjes. Het slijpver-

mogen van deze installaties is 10 maal hoger dan bij vibratoren en daarom zeer 

snel en economisch.

HET DRIE-STAPPEN-PROCES
Speciaal voor endoprotheses ontwikkelde Trowal het Drie-stappen-proces:

• Voorslijpen

• Vergladden

• Polijsten

Als eerste worden onderdelen door keramische slijpstenen voorgeslepen, vervol-

gens met kunststof slijpstenen � jngeslepen en tot slot met porceleinen kogels 

hoogglansgepolijst. De bereikte “spiegelglans” heeft een ruwheidskwaliteit van ca. 

Ra 0,2 µm.

VOORDELEN
• Hoge reproduceerbaarheid en daarmee een uniforme kwaliteit

• Een minimum aan nabewerking

• Afkeur wordt sterk verminderd

• Zeer ef� ciënt

Scheenbeen-implantaten, voorgeslepen en gepolijst

Bewerkingsstappen van een heup-implantaat

Botplaten voorgeslepen en gepolijst

Bewerkingsstappen van een dijbeen-implantaat


