
Lähes pölytön sponge-puhallus
ja pinnanpuhdistus

TEKEn lähes pölytön puhalluspuhdistus vähentää
pölyn määrän luokkaan 0,1 %. Tällöin monet
puhallukset  voidaan suorittaa vaikka paikan päällä
asiakkaan kohteissa.

Normaali hiekkapuhallus tuottaa hyvin paljon pölyä
ilmaan. Ympäristöön levinnyt pöly aiheuttaa monesti
suuria ongelmia. Puhallusta ei useinkaan voida
suorittaa paikanpäällä sisäkohteissa.

Pölyn suuri määrä johtuu sekä puhalluspartikkelin,
että puhallettavan pinnan rikkoutumisesta syntyvien
pienten hiukkasten sinkoutumisesta suurella
nopeudella vapaasti ilmaan, jonka mukana pöly
leviää laajalle ympäristöön.

Kun hiekka- tai raepuhalluksessa
  pöly on ongelma

www. .fi

TEKEn menetelmän pölyttömyys perustuu sihen, että
puhallusrakeet ovat polyuretaanisienien
sisällä. Tällöin puhalluksessa
pinnasta irtoavat hiukkaset tarttuvat
puhallussienIIn, jotka pienellä
nopeudella putoavat alas.
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Paperikoneen johtotelan puhdistuspuhallus
paikallaan paperikoneessa - mahdollista vain
TEKEn lähes pölyttömällä puhallusmene-
telmällä. Puhalluslaitteeseen kiinnitetty valo
riittää hyvin puhalluksen etenemisen seurantaan.
Pölyttömyyden ansiosta puhaltaja näkee
kohdealueen tarkasti, jolloin lopputuloksesta
saadaan erittäin  hyvä.

TEKEn puhallus tuottaa erittäin hyvän
tartuntaprofiilin, jolloin pinnoite kiinnittyy
telaan luotettavasti. TEKE tekee paljon
myös metallin ja betonin pinnoituksia.

Pintarofiili tarkistetaan
profiilikiekolla.

Vaikeissa olosuhteissa korrodoituvien paperikoneen
telapäätyosien pölytön puhallus ja pinnoitus. Ruosteen irtoaminen
paperirainalle loppui.

Lähes pölyttömän sponge-
puhalluksen sovelluskohteita
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Pinnasta pahannäköiseksi
korrodoituneiden paperi-
koneen puristinosan
runkorakenteiden täy-
dellinen kunnostus onnistuu
TEKEn pölyttömällä puhal-
luksella hyvin. Oikean
pinnoituksen jälkeen raken-
teita ei tarvitse huoltaa
moneen vuoteen.

Paperikoneen imutelan
sielun pölytön puhdistus ja
korroosiota hyvin kestävä
pinnoitus.

1) pahasti korrodoituneet siltanosturin
     rakenteet kartonkikoneen märän
     pään yläpuolella
2) pölyttömällä puhalluksella puhdistus
3) ensimmäinen suojapinnoitus
4) loppusuojaus asiakkaan haluamalla
     väripinnoituksella suojattuna

Soodakattilan lämpöpintojen pölytön
puhdistuspuhallus tarkastuksia varten.
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Mitä TEKE tekee?

TEKE on korroosiosuojauksiin, metalli- ja betonipinnoituksiin, kattilalaitosten
lämpöpintojen ja turbiinien puhdistuksiin sekä tarkastuspalveluihin TEKEn

ydintoimintojen alueella erikoistunut palveluyritys.

Palveluistamme löytyy laaja valikoima pinnoitteita eri olosuhteisiin; kuten hankaus-
,eroosio-, korroosio- ja kemikaaleja kestävät eri epoksit, polyureat, polyuretaanit sekä

erilaiset epäorgaaniset betonin korjauslaastit ja vesieristysmateriaalit.

TEKE
Kivistönkuja 5,  45370 Valkeala

fax (05) 379 4286
www.teke.fi

Tiedustelut:
Esa Moilanen
040 730 2862

esa.moilanen@teke.fi
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Tämä dokumentti löytyy webistä:
www.teke.fi/tekepuhallus

Lähes pölytön sponge-puhallus
kohteisiin joissa pöly on ongelma ja/tai

joissa tarvitaan hyvää pintaprofiilia

Puhalluksessa pinnasta
irtoavat partikkelit tarttuvat
sponge-sieneen.

Kuvassa alla puhallusmateri-
aalin kierrätysperiaate

1. Uusi sponge-materiaali
2. Puhalluslaitteisto
3. Pinnan puhallus
4. Sponge-materiaalin kierrätysyksikkö
5. 95% käytetään uudelleen, jolloin
    syntyvän jätteen määrä minimoituu


