Technologia Sponge-Jet - Dla zdrowia ludzi i jakości powłok
A.W.Chesterton proponuje nowatorską technologię mechanicznego czyszczenia powierzchni obróbką
strumieniowo-ścierną. Zapewniającą uzyskanie właściwego profilu, oczyszczenie z zanieczyszczeń
solami przy minimalnym zapyleniu.
Proponowany przez nas system powstał z dwóch powodów:
• Wymagania ochrony ludzi przed zapyleniem - zwłaszcza piaskiem kwarcowym
• Uzyskania niezbędnych parametrów podłoża dla zapewnienia wykonania wysokiej jakości
zabezpieczeń chemoodpornych i antykorozyjnych.

Wymagania ochrony ludzi nakłada:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)
Rozdział 2
Czyszczenie powierzchni metali i innych powierzchni

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)

§ 3. 1. Do czyszczenia powierzchni metali i innych powierzchni powinno stosować się:
1) ścierniwa metaliczne, w szczególności w postaci śrutu:
staliwnego lub żeliwnego, w tym kulistego, łamanego lub lanego,
ostrokrawędziowego,
ciętego z drutu stalowego;
2) ścierniwa niemetaliczne, w szczególności:
piaski kwarcowe w osłonie wodnej lub w mieszaninie z wodą i ze sprężonym powietrzem,
odpadowe sztuczne ścierniwa niemetaliczne, w tym żużel pomiedziowy, wielkopiecowy i paleniskowy,
elektrokorund,
rozdrobnione skały dolomitu, oliwinu i innych.
2. Do czyszczenia powierzchni przedmiotów wykonanych z minerałów zawierających krzemionkę krystaliczną powinno stosować
się wyłącznie ścierniwa niemetaliczne w osłonie wodnej lub mieszaninie z wodą i ze sprężonym powietrzem.
3. Do czyszczenia powierzchni niedopuszczalne jest stosowanie suchego piasku kwarcowego jako ścierniwa lub dodatku do
innych rodzajów ścierniw.

(rozporządzenie nie wymienia jako dopuszczalne stosowanie tzw. „kulek szklanych”)
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Jakość powierzchni pod powłoki:

Procedura działania dla uzyskania najlepszej jakości zabezpieczenia
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Sponge-Jet – bezpieczny dla ludzi i skuteczny w działaniu!
System Sponge-Jet opiera się na specjalnym polimerze „uzbrojonym” w ścierniwo
Polimer posiada wysoką wytrzymałość na rozrywanie i dużą elastyczność.
Struktura polimeru jest porowata (struktura gąbczasta).
Struktura polimeru odpowiada za odpylenie powierzchni i wysysanie zanieczyszczeń z
podłoża.
W strukturze polimeru umieszczone są ostrokrawędziowe cząstki odpowiedzialne
za uzyskanie określonego profilu chropowatości na różnych podłożach
Jako ścierniwo wykorzystywane są cząstki: tlenków aluminium, metalu, węglanu wapnia.

Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest uzyskanie minimalnego zapylenia w czasie obróbki
strumieniowo-ściernej.

Dzięki naszej technologii zapylenie, w porównaniu do tradycyjnego piaskowania, jest ponad 5500 razy
mniejsze.

Dla tradycyjnego piaskowania duża część energii cząstek jest zużyta do ich rozbicia na mniejsze i to jest
jeden z powodów dużego zapylenia.

Dzięki sprężystości polimeru większa część energii zostaje wykorzystana do usunięcia zanieczyszczeń
i wykonania wymaganego profilu. Cząstka ścierniwa jest umieszczona w polimerowym amortyzatorze
tłumiącym drgania, wynikające z uderzenia w podłoże i zapobiega pękaniu kruszywa. Dzięki porowatej
strukturze polimeru usunięte zanieczyszczenia są wychwytywane. W wyniku sprężystości polimeru
cząstka, odbijając się od powierzchni, usuwa z niej zanieczyszczenia na zasadzie podciśnienia (jak
przyssawka).
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Zalety systemu Sponge-Jet
1. Minimalne zapylenie.
2. Oczyszczanie chemiczne powierzchni.

Uzyskane czystości podłoża – zawartość chlorków
Przed i po czyszczeniu Sponge-Jet

Uzyskane czystości podłoża – zawartość chlorków
Po czyszczeniu żużlem i po czyszczeniu Sponge-Jet

3. Ścierniwo Sponge-Jet może być poddawane oczyszczaniu i powtórnemu wykorzystaniu.
Dzięki pracy układu sortowania oddzielamy zanieczyszczenia od ścierniwa oraz eliminujemy
uszkodzone ścierniwo.

Obieg ścierniwa

Dzięki pracy ścierniwa w układzie zamkniętym
używamy mniejszą ilość ścierniwa

Urządzenie sortujące

4. Możliwość uzyskania określonego profilu od 6 do ponad 100 µm.
5. Czyszczeniu można poddać różne podłoża: drewno, tworzywa, metale, kamień.
6. Urządzenie jest mobilne i nie wymaga stosowania szczelnych barier zapobiegających pyleniu.
7. Osoby wykonujące czyszczenie strumieniowo-ścierne przy pomocy Sponge-Jet nie muszą być
wyposażone w specjalne środki ochrony. Wymagana jest maska przeciwpyłowa, okulary
ochronne i lekki kombinezon przeciwpyłowy.
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Rodzaje ścierniwa:
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Urządzenia Sponge-Jet
System Sponge-Jet to urządzenia o różnej wielkości i do różnych przeznaczeń. Dotyczy to zarówno
urządzeń podających ścierniwo jak i sortowników.

Dostępne są również urządzenia warsztatowe:
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