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HARJAPUHDISTUKSEN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
Mikä on harjapuhdistusprosessi?
Harjapuhdistus on suuri prosessi, joka käyttää erityisesti
suunniteltua pyörivää harjatyökalua sekä korroosion
poistamiseksi että ankkuriprofiilin saavuttamiseksi.
Miten työkalu suorittaa puhdistusoperaation?
Harjasten päät on suunniteltu hankaamaan ruostunutta
pintaa kineettisellä energialla, joka vastaa samaa
prosessia kuin teräsraepuhdistuksessa. Heti, kun
harjasten päät osuvat pintaan, ne vetäytyvät takaisin
(“kimmahtavat”) pinnasta, jolloin saadaan poistettua
sekä ruostetta että mikropainaumia, joka paljastaa
uuden pinnan.
Tämän seurauksena, pinnoilla, jotka on käsitelty
harjapuhdistuksella, on sama pintarakenne ja
visuaalinen puhtaus, joka jäljittelee perinteisellä
teräsraepuhdistuksella saatuja pintoja.

Katso video
älypuhelimellasi
(Youtube)

Kuvia videosta,
joka on tallennettu kuvanopeudella 30,000 kuvaa/s
Kierrosnopeus: 2,500 rpm
Iskun kesto: 0,0003 s
Video löytyy täältä:
http://www.monti.de/flash/highspeedmovie.html

Huomaa:
Lisää
harjasten
nopeutta

Lähtöimpaktialue

Harjakset ovat estettyjä (luovat jännitteen), kiihdytettyjä (kiihdytyspalkilla), iskevät pintaan ja vetäytyvät pinnalta

Edut:

Ruostunut pinta ennen ja jälkeen
Bristle Blaster ® käsittelyn

Ÿ visuaalinen puhtaus teräsraepuhdistuksella (lähes

valkoinen metalli tai SSPC-SP 10 tai SA 2.5)
Ÿ karkeussuorituskyky 40-120 μm Rz
Ÿ käsikäyttöinen työkalu, helppo käyttää ja kuljettaa

(Bristle Blaster® Pneumatic paino n. 1.2 kg / 2.6 lbs)
Ÿ ei monimutkaisia laitteita, koneita tai työn

valmisteluvaiheita – vain paineilmaa tai sähkövirran
syöttö

Ruostunut
pinta

Bristle Blasted
pinta

Ÿ ATEX:n hyväksymä käytettäväksi vyöhykkeellä 1 –

mahdollisesti räjähtävissä tiloissa (Bristle Blaster®
paineilmalaite)

Harjapuhdistuspinnan elektronimikrografin skannaus

Ÿ lastuton prosessi – ei lisäjäämiä
Ÿ ei tarvetta kotelokiinnityksille, ei uudelleen käsittelyä tai

puhdistusjäämien hävittämistä
Ÿ ihanteellinen paikallisille korjauksille ja viimeistelyille

20 x
100 x
Bristle Blasted pinta

Kiihdytinpalkki

Patentoitu ilmajäähdytysjärjestelmä

Erityinen nopeuden
vähennys lisäteholle

Äänenvaimennus

Kiihdytinpalkki
Erityinen nopeuden
vähennys lisäteholle

Pölynpoistojärjestelmä

Bristle Blaster ® Paineilma

Bristle Blaster ® Sähkö

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Paino:

1.2 kg / 2.6 lbs

Paino:

2.3 kg / 5.1 lbs

1/4 “ PT

Lähtö:

550 W

Ilmanpaineliitännän kierre:
Vaatii letkun halkaisijan :

3/8 “ ID (9.5 mm)

Jännite: Sähkö 230V

230 V (±10 %)

3500 RPM

Sähkö 120V

120 V (±10 %)

Pyörintänopeus :
Vaadittu virtauspaine :
Keskimääräinen ilman kulutus :

6.2 bar / 90 psi
17.5 CFM (500 l/min)

Tärinä (EN ISO 8662-1; 8662-4):
Äänenpaineen taso (DIN 45635-21; ISO 3744):

2 m/sec 2

Pyörimisnopeus :

3200 RPM

Tärinä (EN ISO 8662-1; 8662-4):

2.8 m/sec2

Äänenpaineen taso (DIN 45635-21; ISO 3744):

82 dB

83 dB

II 2G c IIA T4 X
Bristle Blaster® ilmanpainelaite on ATEX:n hyväksymä käytettäväksi
tilaluokassa 1 - räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitilassa satunnaisesti.

Suorituskyky Bristle Blaster ®
Tekniikka
Korroosio, valssihilse ja pinnoite
Poistaminen
Palauttaa pinnan lähelle laakerimetallin visuaalista
standardia (tai SA 2.5, NACE 2 tai SSP-SP-10)

Paranneltua käsiteltyjen pintojen yhtenäisyyttä
Muodostaa puristavan jäännösjännityksen pitkin
käsiteltyä pintaa estäen murtumien syntymisen,
paranneltu väsymisikä ja paranneltu korroosionkestävyys

Pintarakenne/ankkuriprofiili
Karkeussuorituskyky 40-120 μm Rz
– riippuen käsiteltävästä materiaalista.
Myös hitsatuille saumoille

Mitätön lämmön muodostuminen
Pinnalla ei esiinny lämpövaurioita/lämmityksen
jättämiä jälkiä

Ympäristöystävällinen
’’Vihreä’’ pintakäsittely, ei käytä tai tuota
vaarallisia materiaaleja

Yksinkertainen/Taloudellinen
Poistaa monimutkaisten ja hinnakkaiden
hankauspuhdistuslaitteiden tarpeen

Bristle Blaster® Teollinen ilmanpainekäyttöinen setti
sisältää:
Ÿkäyttöyksikkö Bristle Blaster® -paineilmalaite
Ÿilmajäähdytyksellä, äänenvaimennuksella, pölyn poisto, erityishidastusvaihde
ŸMBX® Adaptor -järjestelmät 23 mm- ja 11 mm- hihnoille
ŸKiihdytinpalkit 23 mm- ja 11 mm-hihnoille
ŸIlmanpaineen säätimet 23 mm- ja 11 mm-hihnoille, liitännöillä ja nipoilla
Ÿ5 Bristle Blaster® -hihnat, 23 mm
Ÿ5 Bristle Blaster® -hihnat, 11 mm
Ÿpakattu pehmeään koteloon
Tuotenro SP -647-BMC
Ruostumattoman teräksen tai alumiinipinnan valmistelu:
sis. ruostumatonta terästä olevat hihnat ja kiihdytinpalkin

Tuotenro SP -649-BMC

Bristle Blaster® Teollinen sähkökäyttöinen setti
sisältää:
Ÿkäyttöyksikkö Bristle Blaster® 230 V. ja 120V erityishidastusvaihde
ŸMBX® Adaptor -järjestelmä 23mm
ŸKiihdytinpalkki 23mm hihnoille
Ÿ10 Bristle Blaster® -hihnat, 23mm
Ÿpakattu pehmeään koteloon
230V
Tuotenro SE -677-BMC
120V
Tuotenro SE -667-BMC
Ruostumattoman teräksen tai alumiinipinnan valmistelu:
sis. ruostumatonta terästä olevat hihnat ja kiihdytinpalkin
230V
120V

Bristle Blaster® -hihnat, hiiliteräs
harjakset: 0.7 mm hiiliterästä, kulmikkaat, pyöreät päät
renkaan väri: punainen
23 mm leveys:
11 mm leveys:
(10 pakkaus)

Tuotenro SE -677-BMC
Tuotenro SE -667-BMC

Tuotenro
Tuotenro

Bristle Blaster® -hihnat, ruostumatonta terästä
harjakset: 0.7 mm ruostumatonta terästä, kulmikkaat, pyöreät päät
renkaan väri: valkoinen
23 mm leveys:
Tuotenro
11 mm leveys:
Tuotenro
(10 pakkaus)

MBX® Adaptor -järjestelmät
23 mm-hihnoille: Tuotenro AS -009
11 mm-hihnoille: Tuotenro AS -012

Quick Add®
23 mm- hihnoille
11 mm- hihnoille

AS -015-23
AS -015-11

www.nestori-tuote.fi

Kiertyvä liitos
ilmantulolle
Tuotenro ZU-073

BB-102-10
BB-103-10

BB-102-10
BB-103-10

Ilmanpaineen säätimet
23 mm- hihnoille ZU-071
11 mm- hihnoille ZU-070

Nestori-Tuote Oy
Kiteentie 17 A
04400 Järvenpää
Puh. (09) 877 0180
Fax (09) 877 01880

