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Wprowadzenie
Ścierniwa Airblast
Airblast-Abrasives spełnia wszelkie wymagania dotyczące ścierniw metalicznych i niemetalicznych. Nasz oddany
zespół służy pomocą naszym klientom w doborze odpowiednich materiałów ściernych oraz analizie mieszanki roboczej
i procesu produkcyjnego w celu maksymalizacji wydajności. Wszystkie nasze ścierniwa podlegają rygorystycznej
kontroli jakości, aby zapewnić dostawę najlepszych dostępnych materiałów ściernych w swojej klasie. Zakres
materiałów ściernych Airblast-Abrasives obejmuje:

Ścierniwa metaliczne

Ścierniwa niemetaliczne

•

Wysokowęglowy śrut staliwny kulisty

•

Korund z brązowego tlenku glinu

•

Wysokowęglowy śrut staliwny łamany

•

Korund z białego tlenku glinu

•

Niskowęglowy śrut staliwny kulisty

•

Mikrokulki szklane

•

Śrut żeliwny

•

Garnet

•

Śrut ze stali nierdzewnej kulisty

•

Krzemian glinu

•

Śrut ze stali nierdzewnej cięty z drutu

•

Śrut ze stali węglowej cięty z drutu

•

Śrut aluminiowy cięty z drutu

•

Śrut cynkowy cięty z drutu

Od ponad 40 lat AIRBLAST jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań do obróbki strumieniowo‑ściernej
i malarskich dla przemysłu antykorozyjnego. Dzięki sieci oddziałów i dystrybutorów na całym świecie AIRBLAST
ściśle współpracuje z klientami, dostarczając wypróbowany i przetestowany sprzęt. Jesteśmy znani również z tego,
że tworzymy niestandardowe rozwiązania dla konkretnych zastosowań.
AIRBLAST dąży do utrzymania dobrych relacji z klientami poprzez etyczną i rozsądną działalność. Jest to inwestycja
w długoterminową współpracę między naszą firmą a tymi, którzy nam zaufali, prowadząc swoją działalność.
AIRBLAST jest przekonany, że możemy dzielić trwały, wspólny sukces.
Nasze zakłady produkcyjne w Europie i na Dalekim Wschodzie produkują akcesoria i urządzenia najwyższej jakości
z certyfikacją regionalną. Wszystkie urządzenia AIRBLAST są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami
bezpieczeństwa i spełniają rygorystyczne kontrole jakości.
Mając również na uwadze odpowiedzialność środowiskową, z jaką mierzy się nasza generacja, AIRBLAST angażuje
się w program badań i rozwoju technologii umożliwiających zerową emisję zanieczyszczeń powstałych przy pracach
strumieniowo-ściernych i malarskich obejmujący także edukacyjny program „Działania Przyjazne Planecie”.
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Śrut wysokowęglowy

Produkcja

Airblast-Abrasives posiada dwa specjalnie zbudowane zakłady produkcyjne do produkcji materiałów ściernych ze
stali wysokowęglowej o powierzchni 4 000 m². Zakład wykorzystuje najnowocześniejszą technologię do wytwarzania
wysokiej jakości produktu:
•
•
•

Proces wirowania zamiast silnych strumieni wody w celu rozpylenia ciekłej stali na bardziej kuliste i jednorodne
cząstki.
Drugie hartowanie cieplne nadaje materiałowi ściernemu bardziej jednorodną strukturę chemiczną i wewnętrzną,
dzięki czemu ścierniwo jest mniej kruche.
Hartowanie powietrzem zamiast hartowania wodą skutkuje mniejszą liczbą mikropęknięć, a tym samym lepszą
trwałością ścierniwa.

Żwir i śrut ze stali wysokowęglowej jest wytwarzany przez rozpylanie stopionej stali, a następnie szereg obróbek
termicznych i mechanicznych w celu nadania produktowi pożądanych właściwości.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Staranny dobór materiału wyjściowego
Topienie surowca w elektrycznym piecu indukcyjnym, dodanie niezbędnych żelazostopów w celu dostosowania
składu.
Suszenie.
Atomizacja poprzez proces wirowania w celu uzyskania jednolitego kształtu ziarna i zwiększonej gęstości.
Przesiewanie w celu uzyskania standardowych rozmiarów ziaren.
Spiralizacja, aby usunąć nieregularny kształt śrutu.
Hartowanie w celu optymalizacji mikrostruktury i uniknięcia pęknięć naprężeniowych.
Temperowanie w celu uzyskania odpowiedniej twardości.
Drugie przesiewanie w celu zapewnienia prawidłowej wielkości ziaren.
Pakowanie.

Przed, w trakcie i po procesie nasz wewnętrzny dział kontroli jakości stale weryfikuje konsystencję i jakość naszych
materiałów ściernych. Nasze laboratorium badawczo-rozwojowe nieustannie dąży do poprawy kluczowych czynników
wydajności ścierniwa i optymalizacji procesu produkcyjnego.
Strona 2

Śrut wysokowęglowy

Wysokowęglowy śrut staliwny kulisty

Śrut ze stali wysokowęglowej jest używany w większości śrutownic i tworzy kulkowaną powierzchnię pełną wgłębień.
Tylko wierzch ziarna cierpi z powodu uderzenia, a bardzo cienkie płatki stopniowo oddzielają się od śrutu, który sam
pozostaje okrągły przez cały cykl życia. Nasz śrut stalowy jest bardzo trwały i odporny na zmęczenie udarowe, co
zapewnia skuteczne i szybkie oczyszczanie.
Nasz śrut ze stali wysokowęglowej jest używany w różnych zastosowaniach, takich jak: odpiaszczanie, odkamienianie,
czyszczenie, śrutowanie itp.
Proces rozpylania odśrodkowego i podwójna obróbka cieplna w zakładzie Airblast, a także ciągłe działania kontrolne
zapewniają najwyższą jakość śrutu.

Wysokowęglowy śrut staliwny łamany

Żwir ze stali wysokowęglowej daje wytrawiony lub kanciasty profil powierzchni i jest dobrze przystosowany do
czyszczenia, odkamieniania, chropowacenia i odpiaszczania. Nasz wysokiej jakości śrut staliwny ma długą żywotność
i jest stosowany w śrutownicach i komorach śrutowniczych.
Wysokowęglowy śrut staliwny łamany GP ma najniższą twardość w zakresie od 42 do 52 HRC i jest również
uznawany za śrut łamany, ponieważ ziarno uzyska okrągły kształt w trakcie użytkowania. Jest stosowany głównie
w śrutownicach wirnikowych i ma dobre wyniki w przemyśle odlewniczym, ponieważ czyści szybciej przy niewielkim
wzroście kosztów konserwacji i zużycia części maszyn. GP służy do czyszczenia, odkamieniania i odtłuszczania.
Wysokowęglowy śrut staliwny łamany GL ma średnią twardość w zakresie od 53 do 60 HRC. Jest stosowany
głównie w śrutownicach wirnikowych i jest szczególnie dostosowany do wymagających procesów usuwania kamienia
i przygotowania powierzchni. Chociaż GL ma średnią twardość, traci również swój ostrokrawędziowy kształt podczas
śrutowania.
Wysokowęglowy śrut staliwny łamany GH. Maksymalna twardość od 60 do 64 HRC. Pozostaje kanciasty
w mieszance roboczej i dlatego idealnie nadaje się do wymagających procesów chropowacenia powierzchni. GH jest
stosowany w komorach śrutowniczych w celu szybkiego czyszczenia i uzyskania profilu przed nałożeniem powłoki.
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Ścierniwa metaliczne

Śrut staliwny niskowęglowy

Śrut ze stali niskowęglowej ma mniejszą twardość niż śrut ze stali wysokowęglowej. Ze względu na swoją
mikrostrukturę jest odporny na uderzenia, aż do momentu, gdy nagle się rozpadnie i zamieni w pył. Jest często
używany do szybkiego usuwania zanieczyszczeń, jednak pokrycie śrutu o niskiej zawartości węgla nie jest korzystne,
ponieważ w mieszance roboczej praktycznie nie ma mniejszych cząstek.

Śrut żeliwny

Śrut żeliwny jest twardym materiałem ściernym, dzięki czemu nadaje się do chropowacenia, ale jest mniej odporny
na uderzenia. Podczas procesu piaskowania łamie się, tworząc mieszankę ostrego żwiru, która pozwala uzyskać
odpowiedni profil nawet na najtwardszych powierzchniach. Śrut żeliwny ma doskonałe właściwości czyszczące, ale ma
znacznie krótszy cykl życia niż ścierniwo staliwne. Doskonale nadaje się do stosowania w komorach śrutowniczych do
szybkiego oczyszczania i obróbki krawędzi, ale nie powinien być stosowany w śrutownicach wirnikowych, ponieważ
powoduje szybkie zużywanie się części.

Śrut ze stali nierdzewnej

Firmy zajmujące się wytwarzaniem części ze stali nierdzewnej lub stopów lekkich, mogą bezpiecznie używać
materiałów ściernych ze stali nierdzewnej, ponieważ nie pozostawiają one zanieczyszczeń żelazem i zapewniają
efektywne działanie obróbki. Materiały ścierne ze stali nierdzewnej są bardzo trwałe i są używane do gratowania,
oczyszczania i wykańczania powierzchni.

Śrut cięty z drutu

Śrut cięty wykonany jest z drutu ciętego na krótkie odcinki. Nie kondycjonowany śrut ze stali węglowej jest używany
do oczyszczania strumieniowo-ściernego. Cięty drut jest bardzo agresywny i dlatego dość skuteczny w ciężkich
operacjach, ale zużywa się bardziej na częściach śrutownic wirnikowych. Kondycjonowany śrut jest stosowany tam,
gdzie śrut ze stali wysokowęglowej nie zapewnia wystarczająco stabilnej mieszanki roboczej.
Drut cięty ze stali nierdzewnej jest używany do zadań, w których zanieczyszczenia żelazne nie są tolerowane. Tworzy
bardzo jasną powierzchnię, zachowuje swój kształt dłużej niż odlewane materiały ścierne i zostawia powierzchnię
wolną od pyłu. Drut cięty ze stali nierdzewnej dostępny jest w wersji ciętej lub kondycjonowanej.
Śrut cięty aluminiowy służy do oczyszczania, wykańczania powierzchni i gratowania głównie odlewów aluminiowych
i odkuwek. Jest bardzo trwały i nie pozostawia śladów żelaza na podłożu.
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Elektrokorund

Tlenek glinu jest wytwarzany przez stapianie boksytu, koksu i żelaza w piecu elektrycznym w bardzo wysokich
temperaturach.
Dostępny jest elektrokorund brązowy i szlachetny biały, zawierające bardzo niskie poziomy wolnego żelaza.
Tlenek glinu to materiał ścierny nadający się do odzyskiwania, stosowany głównie w kabinach i komorach
śrutowniczych. Ze względu na niską zawartość żelaza tlenek glinu jest często stosowany w operacjach śrutowania,
w których zanieczyszczenie żelazem na podłożu z metalu nieżelaznego jest niedozwolone. Tlenek glinu to materiał
ścierny wielokrotnego użytku, który jest bardzo twardy i ostry oraz ma skuteczne i silne właściwości ścierne.

Mikrokulki szklane

Nasze mikrokulki szklane są produkowane z wysokiej jakości, specjalnie zaprojektowanego szkła, aby zmniejszyć
zużycie i pękanie. Cząsteczki są poddawane obróbce cieplnej i kształtowane w okrągłe kulki w celu wyrównania
naprężeń i odporności na pękanie.
Kulki szklane nie zawierają wolnego żelaza, które mogłoby powodować korozję na powierzchniach nieżelaznych,
dlatego kulki szklane nadają się do stosowania na wszystkich rodzajach metali. Ponieważ nie tworz profilu kotwiącego,
służą głównie do czyszczenia podłoża bez chropowacenia lub do polerowania powierzchni. Kulki szklane mogą być
ponownie użyte i są używane głównie w kabinach i komorach śrutowniczych.

Garnet

Granat jest naturalnym ścierniwem mineralnym o nieregularnych kształtach z polerowanymi krawędziami, nie
zawiera ciężkich materiałów i ma niski poziom wolnej krzemionki. Ponieważ granat jest bardzo ciężki i twardy jak
na mineralne ścierniwo, zapewnia szybkie czyszczenie. Służy do usuwania rdzy, zgorzeliny walcowniczej, starych
powłok oraz do czyszczenia budynków. Oto niektóre z zalet granatu: szybkie czyszczenie, stosunkowo niskie pylenie
(w porównaniu z żużlem miedzianym lub węglowym), przyjazne dla środowiska i wielokrotnego użytku.

Krzemian glinu

Znany również jako żużel paleniskowy to alternatywny materiał ścierny będący produktem ubocznym elektrowni
opalanych węglem.
Ten materiał ścierny generuje mniej pyłu niż żużel miedziany i jest stosowany głównie do otwartego śrutowania
w przemyśle naftowym i stoczniowym.
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Grupa Airblast

POLSKA
Airblast Poland sp. z o.o.
Gdyńska 60, 80-297 Miszewo
Tel. : + 48 (58) 680 00 86
Email : biuro@airblast.com.pl
Web : www.airblast.com.pl
THE NETHERLANDS
Airblast B.V. - Corporate Headquarters
P.O.Box 1075
1700 BB Heerhugowaard
Tel. : + 31 72 5718002
Fax : + 31 72 5714340
Email : info@airblast.com
Web : www.airblast.com
Airblast-Abrasives B.V. Fluorietweg 23 E
1812 RR Alkmaar
Tel. : + 31 72 5715569
Fax : + 31 72 5714340
Email : info@airblast-abrasives.com
Web : www.airblast-abrasives.com
UNITED ARAB EMIRATES
Airblast Middle East LLC
P.O. Box 33419
Dubai
Tel. : + 971 4 3242776
Fax : + 971 4 3242778
Email : airblast@emirates.net.ae
SAUDI ARABIA
Airblast Saudi Trading & Industrial Est.
P.O. Box 30476
Al-Khobar 31952
Tel. : + 966 13847 3178
Fax : + 966 13847 1430
Email : info@airblast.com.sa

QATAR
Airblast Qatar WLL
P.O. Box 47044
Wakra
Tel
: + 974 4 463 1043 / 1074
Fax : + 974 4 463 1154
Email : info@airblast.com.qa
SINGAPORE
Asia Airblast Pte Ltd.
No. 55 Tuas Avenue 1
Singapore 639503
Tel. : + 65 6266 6010
Fax : + 65 6266 6968
Email : airblastsg@singnet.com.sg
Web : www.airblastasia.com
MALAYSIA
Airblast Equipment Malaysia Sdn Bhd. No.
60, Jalan Permas 9/7,
Bandar Baru Permas Jaya
81750 Masai, Johor Darul Takzim
Tel
: + 60 7387 4989
Fax : + 60 7387 5989
Email : abcorrosion@airblastasia.com
INDONESIA
PT Airblast Equipment Indonesia
Pergudangan Sentra Industri Terpadu III
Blok A no. 2, Penjaringan
PIK, Jakarta Utara. Jakarta 14470
Tel. : +62-21-29032818 / 9
Email : aei.enquiry@airblastasia.com
CHINA
Airblast Surface Treatment Co. Ltd.
Suit 14B - No.58 Xin Jin Qiao Rd.
Pudong New Area
Shanghai
Tel. : + 86-21-61060216
Fax : + 86-21-61062017
Email : airblast@outlook.com.cn

INDIA
Airblast Equipment India Pvt Ltd
#5-9-30/5 Unit 203
Paigah Plaza, Basheer Bagh
Hyderabad - 500063
Telangana State
Tel. : + 91 40 6674 8855
Fax : + 91 40 6674 8851
Email : info@airblastindia.com
Web : www.airblastindia.com
AUSTRALIA
Airblast Australia (Perth)
Unit 5, 16-18 Kewdale Rd
Kewdale WA 6105
Tel
: +61 (08) 9451 4600
Fax : +61 (08) 9451 4966
Email : sales@airblastwa.com.au
Web : www.airblastaustralia.com
Airblast Australia (Victoria)
13B The Crossway
Campbellfield VIC 3061
Tel
: +61 (03) 9357 6522
Fax : +61 (03) 9357 7511
Email : peter@airblastvic.com.au
Web : www.airblastaustralia.com
Airblast Australia (Queensland)
Unit 1 / 272 Lavarack Ave
Pinkenba QLD 4008
Tel
: +61 (07) 3260 2670
Fax : +61 (07) 3260 2672
Email : ross@airblastqld.com.au
Web : www.airblastaustralia.com
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