
46 5/2008    www.strojarstvo.sk

STROJE A TECHNOLÓGIE

Oderuvzdorný polyuretán 
v procese pieskovania

Pieskovacie krytky s opakovaným 

použitím

Ide o krytovanie na účely ochrany závi-

tov, otvorov pre puzdrá a ložiská, hlad-

kých aj profi lových plôch povrchov a po-

dobne. Hlavná myšlienka použitia vyso-

kopevnostných materiálov je v možnosti 

používať krytky opakovane (na rozdiel 

od konvenčných plastov, kde krytky do-

sahujú limit životnosti už počas prvého 

pieskovania) a možnosť kombinovať 

pieskovanie s inými procesmi. Najčastej-

šie aplikácie sú tie, kde sa spája funkcia 

krytovania zároveň pre procesy piesko-

vania a lakovania. Ekonomická výhod-

nosť spočíva v potrebe inštalovať pies-

kovacie a lakovacie krytky iba raz, pre-

tože charakteristika materiálu umožňuje 

extrémne dlhú životnosť v pieskovacom 

procese, čím krytky prechádzajú nepo-

rušené do procesu lakovania. Z lako-

vacích technológií je preverené použí-

vanie v práškových lakovacích zariade-

niach. Krytovacie diely z materiálu Cour-

bhane® sú teplotne stále do 80 stupňov 

pri dlhodobom zaťažení. Krátkodobo 

umožňujú teplotné zaťaženie 105 stup-

ňov. Materiál Vulkollan® umožňuje do-

sahovanie ešte vyšších teplotných limi-

tov do cca 150 stupňov. Celková my-

šlienka krytovania dielov v pieskovaní 

zátkami z polyuretánu Courbhane® spo-

číva v investícii do kvalitnejšieho materi-

álu s vyššou výdržou, na rozdiel od lac-

ných krátkodobých riešení s diskutabil-

nou funkčnosťou. 

Ochrana pieskovacích zariadení – 

vstupné lamely, interiéry

Druhou aplikáciou, kde našli svoje uplat-

nenie, relatívne dlhá životnosť a odol-

nosť voči oderu materiálu Courbhane® 

je konštrukcia a renovácia pieskovacích 

zariadení. Jedná sa o náhradu konvenč-

ných kaučukových materiálov, ktoré boli 

v minulosti veľmi rozšírené z dôvodu 

výhodnej ceny. Veľakrát sa prehliadala 

krátka životnosť daného riešenia a fi rmy 

deklarujú nevýhodnosť v podobe nut-

ného opakovaného nákupu vymeniteľ-

ných dielov. Z konštrukčného hľadiska 

hovoríme o interiérových stenových pa-

neloch, výplniach pieskovacích boxov 

a vstupných lamiel často označovaných 

ako vstupné a výpustné závesy. Názov 

vychádza z možnosti inštalovať lamely 

v horizontálnej aj vertikálnej polohe. Za-

ujímavou možnosťou je modulovateľ-

nosť tvrdosti materiálu v závislosti od 

konkrétnej aplikácie. U nižších tvrdostí je 

možné využiť elasticitu materiálu a fun-

govanie lamiel ako dverí a podobne. 

Hlavnou myšlienkou je informovať od-

bornú verejnosť a pracovníkov zodpo-

vedných za problematiku krytovania die-

lov v pieskovacích zariadeniach a (2) kon-

štrukciu alebo renováciu pieskovacích 

kabín o možnosti použiť vysokokvalitné 

materiály aj v regióne strednej Európy, 

a držať tým krok s technickou úrovňou, 

ktorá je bežná pre vyspelé trhy západnej 

Európy. Túto ideu ako jednu z mnohých je 

pripravená spoločnosť Courbis, s.r.o. z Tr-

navy realizovať aj pre vašu spoločnosť. 
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Použitie technických plastov s nízkym koefi cientom opotrebenia 
v abrazívnom prostredí pieskovacích a otryskávacích zariadení 
je veľmi ľahko dostupné aj vďaka dielom z polyuretánov 
Courbhane® a Vulkollan®, ktoré na stredoeurópskom trhu dodáva 
spoločnosť Courbis, s.r.o., Trnava. Z praktických skúseností sa 
ukázalo, že hlavný záujem o použitie materiálov je v krytovaní 
pieskovaných dielov a ochrane pieskovacích zariadení.


