- SYSTÉMY NA TRYSKÁNÍ VLHKÝM PÍSKEM
1) CO JE TO torbo® . . . .
ÚVODEM VYLOUČENÍ OMYLU


nejedná se o vysokotlak˘ vodní paprsek s pﬁisáváním písku



nejedná se o tryskání „pod vodní clonou”, kdy se do proudu
su‰eného abraziva pﬁivádí voda aÏ v koncové trysce



nejedná se ani o úplnû bezpra‰né tryskání

torbo® - FUNKČNÍ SCHÉMA

(Pokud bude schema na obrazovce neãitelné, vytisknûte ho!)

SHRNUTÍ PŘEDNOSTÍ torbo® PŘÍSTROJŮ:


SníÏení pra‰nosti o 95%



Mobilnost - nezávislost na pﬁípojích energie



Velmi ‰iroká oblast pouÏití (interiér, exteriér; tvrdé, bûÏné i mûkké povrchy)



Ekonomiãnost provozu



MoÏnost pﬁidávání inhibitoru pro tryskání ocelov˘ch konstrukcí
ZPŘÍSNĚNÍ HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ SE DÁ OČEKÁVAT I U NÁS.
KDO MÁ torbo® UŽ DNES, JE O KROK NAPŘED!
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VŠEOBECNÝ POPIS
Smûs písku s vodou je uná‰ena proti otr yskávané plo‰e proudem stlaãeného vzduchu. Abrazivní úãinek je dosaÏen kinetickou energií
proudící smûsi. Rychlost zr na písku pﬁi v˘konu kompresoru 10 m 3/min a tlaku 7 bar je cca 300 m/s. Pﬁístroje jsou ﬁízeny 12 V stejnosmûrn˘m proudem a ovládány pneumaticky. Pﬁístroje jsou vybaveny pístov˘m ãerpadlem se sací v˘‰kou 6 m. Uv‰ech pﬁístrojÛ je konstantnû nastaveno sloÏení tr yskací smûsi v pomûru 80:20 (písek:voda). Potﬁebné mnoÏství smûsi je regulováno dávkovacím ventilem.
Oznaãení (0,6-8) udává mnoÏství smûsi v litrech za minutu. V pﬁípadû, Ïe je tﬁeba sníÏit abrazivnost tr yskací smûsi, je moÏno ote vﬁít
dávkovací ventil pﬁídavné vody. Pak je k libovolnû zvolenému mnoÏství smûsi automaticky pﬁisáváno dal‰ích 0,6-8 l/min. vody, a tím
je moÏno docílit zmûny pomûru písek:voda ve smûsi aÏ na 10:90.

PŘEDNOSTI torbo® PŘÍSTROJŮ
Proti suchému pískování sniÏuje torbo® systém pra‰nost aÏ o 95%, odpadá zatíÏení okolí a pracovníkÛ pra‰n˘mi emisemi. Nenároãnost na tryskací médium (libovolné abrazivo, tûÏ‰í neÏ voda, v nesu‰eném stavu, zrnitosti 0 - 2 mm) sniÏuje provozní náklady (úspora energie na su‰ení), je moÏné j ej pouÏít nûkolikrát a není nutno jej chránit pﬁed po vûtrností. Dále se oproti suchému pískování sniÏuje spotﬁeba písku (prÛmûr 5 kg/m2). Systém pracuje s minimální spotﬁebou vody (0,8-8 l/min.).
Volbou pracovního tlaku ( 1-8 bar), moÏností volit

dávkování smûsi (0,8-8

l/min. pﬁípadnû 0,3-3 l/min.), moÏností

zv˘‰it podíl vody v tryskací smûsi, volbou vhodného abraziva, pouÏitím doporuãen˘ch prÛmûrÛ tryskacích hadic a trysek a pﬁípadnou
aplikací inhibitoru koroze je moÏno vyuÏít ‰irokého okruhu moÏností, které torbo® tryskaãe poskytují. Pﬁi budování stabilního pracovi‰tû v prÛmyslov˘ch závodech je nezanedbatelné, Ïe odpadá nutnost instalace drahého vzduchotechnického zaﬁízení. V opravárensk˘ch
podnicích znamená pouÏití torbo® tryskaãe vysoké úspory za nákup odstraÀovaãe star ˘ch nátûrÛ a jeho drahou likvidaci.
torbo® je mobilní. Rozmûry (max. 1.490x1.260x750 mm) a vahou (max. 330 kg) nepﬁesahuje napﬁ. stavební míchaãku, takÏe je moÏno
jej transportovat na pﬁívûsu za osobním automobilem.
Dle v˘konu kompresoru je moÏné pouÏít tr yskací hadice dlouhé aÏ 200 m. V ˘raznû se sniÏuje nároãnost na pracovní a

ochranné

pomÛcky. Pﬁi práci s torbo® tryskaãem postaãí pouÏívat ochrann˘ ‰tít na obliãej, respirátor a kvalitní chrániãe sluchu.

JAK TO PRACUJE . . .

1
KaÏdé zrnko je obaleno
malou vodní kapslí, která
na nûm drÏí díky
povrchovému napûtí. Tím
se zvût‰uje hmotnost a
údernost abraziva. Navíc
má zrnko obalené vodou
dokonale kulov˘ tvar, tím
se perfektnû vﬁazuje do
proudu tlakového
vzduchu, zvy‰uje se jeho
rychlost a díky vodnímu
mazání se sniÏuje otûr
hadic a trysek.

2

3

Bang! Zrnko narazí na
otryskávan˘ povrch.
Vodní plá‰È se pohybuje
dál, zÛstává v‰ak díky
povrchovému napûtí stále
na zrnu abraziva; vytvoﬁí
se druh˘ náraz a
zamezuje se odrazu
zrnka.

Bang! Vodní plá‰È se
uvolní ze zrnka písku,
vstﬁelí do trhlinky a
odrazí se zÛstávající
vlhkostí velké mnoÏství
otryskávaného materiálu.

4
Koneãn˘ v˘sledek otryskaná plocha s
plynul˘mi pﬁechody a
nejefektivnûj‰í v˘sledek s
pouÏitím minimálnû
moÏného mnoÏství
abraziva a vody.
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PODMÍNKY PROVOZU
Pro provoz torbo® pﬁístrojÛ je nutno zajistit tato média:
 zdroj stlaãeného vzduchu dostateãného v˘konu (tab. ã.1)
Pozn.: Bezpodmíneãnû pouÏívejte ‰roubové (bezolejové) kompresory!
 zdroj el proudu o napûtí 12 V DC; 1,5 A (napﬁ . baterie kompresoru)
 zdroj vody
- potrubí s bûÏn˘m provozním tlakem
- beztlakov˘ zásobník vody (sací v˘‰ka pumpy je max. 6 m)
Pozn.: V Ïádném pﬁípadû nesmí voda obsahovat abrazivní ãástice.
tabulka ã.1

PŘEDEPSANÉ HODNOTY VÝKONNOSTI KOMPRESORU A PRŮMĚRU
PŘIPOJOVACÍ HADICE V ZÁVISLOSTI NA PRŮMĚRU KONCOVÉ TRYSKY
6

8

10

12

14

V˘konnost kompresoru (m3/min)

1,8

3,2

5,0

7,2

9,8

PrÛmûr pﬁipojovací hadice (coul)

3/4"

1"

1"

5/4"

5/4"

PrÛmûr trysky (mm)

Pozn. Není-li zaručen přívod dostatečného množství vzduchu, PŘÍSTROJ NEFUNGUJE!!!



pro bezchybn˘ provoz torbo® pﬁístrojÛ je bezpodmíneãnû nutná ZA·KOLENÁ STÁLÁ obsluha
torbo® pﬁístroje jsou provozuschopné pﬁi teplotách nad + 5 ° C
tabulka ã.2

TEORETICKÁ DOBA NEPŘETRŽITÉHO TRYSKÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA OBJEMU
ZÁSOBNÍKU ABRAZIVA A ZVOLENÉM MNOŽSTVÍ TRYSKACÍ SMĚSI
80

120

200

320

0,50 – 4,00

0,50 – 3,80

0,60 – 6,40

1,00 – 10,40

Objem zásobníku abraziva (litry)
Doba tryskání (hod)

EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ *)
Celkové náklady v DM
Srovnáním celkov˘ch nákladÛ (poﬁizovací náklady tryskacího zaﬁízení, abrazivo, spotﬁeba vody,
personální náklady, údrÏba a náklady na
náhradní díly namáhané odûrem, likvidace
abraziva, odpisy a alikvótní podíl nákladÛ na
kompresor) se prokázalo, Ïe po cca 350 provozních hodinách je provoz torbo® pﬁístrojÛ efektivnûj‰í, i kdyÏ poﬁizovací hodnota jin˘ch zaﬁizení je aÏ o 10.000,- € niÏ‰í.

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

*) Tento údaj je pﬁevzat z podkladÛ nûmeckého
v˘robce, nemusí tedy pﬁesnû odpovídat ãesk˘m
pomûrÛm. Proto tuto skuteãnost uvádím pouze
pro ilustraci.
(pozn. obchodního zástupce)

Provozní hodiny
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2) MOŽNOSTI NASAZENÍ
GRAF SROVNÁNÍ S JINÝMI METODAMI *)
Památky
Přírodní kámen
Fasády
Omítka
Beton
Neželezné kovy
Ocel
Dřevo
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vo

tyto údaje jsou pﬁevzaty z podkladÛ v˘robce

FAKTORY, OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDEK PRÁCE S torbo® TRYSKAČEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PouÏité abrazivo
Zvolené mnoÏství tryskací smûsi
Zvolen˘ pracovní tlak a tomu odpovídající prÛmûr tr yskací hadice a koncové tr ysky
Typ koncové trysky
PouÏití nástavce TS98 pro ‰etr né tryskání
Vzdálenost trysky od otryskávaného povrchu
Velikost podílu vody ve smûsi
Sám pracovník

ORIENTAČNÍ HODNOTY SEŘÍZENÍ torbo® PŘÍSTROJŮ PRO RŮZNÉ DRUHY PRACÍ
úprava povrchu
nerez oceli

drsnûní mramoru,
mûdi, hliník

matování skla

mûkká dﬁeva

pískovec

kabﬁince

barva na omítce

nátûry na dﬁevû

sanace betonu

sanace ocelí

normální rez

tlou‰Èka rzi víc
neÏ 1mm

odstr. elastick˘ch
vrstev

Tabulka ã. 4

I

II

I

II

II

II

II

II

III

III

III

III

III

Zrnitost (mm)

0-0,1

0-0,1

0-0,1

0-0,1

0-0,5

0-0,5

0-1,0

0-0,5

0-2,0

0-2,0

0-1,0

0-2,0

0-1,0

MnoÏství smûsi
(l/min)

0,6-1

0,6-1

0,6-1

0,6-1

1-2

1-2

1-3

1-2

4-6

4-6

4-6

4-6

3-4

Tlak vzduchu
(bar)

1-5

1-5

1-5

1-5

2-3

2-8

2-8

1-3

7-8

5-8

5-8

5-8

5-8

Koncová
tryska (mm)

6-8

6-8

6-8

6-8

10

8-10

10

8-10

10-14

10-14

8-14

10-14

10-12

19-25

19-25

19-25

19-25

19-25

19-25

19-25

19-25

32

25-32

25-32

25-32

25-32

Otryskávaná
plocha
Médium

Tryskací hadice
(mm)

I = sklenûná mouka, sklenûné perly, mûkké a neostrohranné granuláty
II = sklenûné perly, jemn˘ granulát, mlet˘ kﬁemiãit˘ písek
III = hrub˘ kﬁemiãit˘ (ﬁíãní) písek, granulát, struska
POZOR! VÏdy je tﬁeba dbát na to, aby tryskací médium obsahovalo i nulov˘ podíl! Nelze pouÏívat písek kopan˘, kter˘ obsahuje jílovité pﬁímûsi.
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TYPY POUŽÍVANÝCH TRYSEK

Soft
šetrné práce

Cylindrická

Lavalova

Venturiho

šetrné práce

univerzální

hrubé práce
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NÁSTAVEC TS98 – ŠETRNÉ ČIŠTĚNÍ
Pro provádûní ‰etrn˘ch a velmi ‰etrn˘ch prací lze pouÏít u tr ysek Soft, Cylindrické nebo Lavalovy nástavec TS98, kter ˘ zvíﬁením
tryskacího paprsku dosáhne rovnomûrného tryskacího úãinku.
Nástavec trysky TS98 byl vyvinut proto, aby sníÏil agresivitu tr yskacího paprsku a souãasnû zv˘‰il v˘kon pﬁi velkoplo‰ném ‰etr ném
tryskání aÏ o 50%.

Pﬁívod vzduchu
Nástavcem TS98 je pﬁivádûn k vycházejícímu
paprsku pﬁídavn˘ vzduch, kter˘ se tím zvíﬁí.
V˘sledkem je sníÏen˘ v˘chozí tlak vzduchu
a rovnomûrn˘ tryskací úãinek na celém
prÛﬁezu.

Pﬁívod vzduchu
V˘sledek tryskání s bûÏnou tryskou –
uprostﬁed tryskacího paprsku je jeho agresivita
vysoká, na krajích sníÏená.

V˘sledek tryskání pﬁi pouÏití nástavce TS98 –
díky zvíﬁení vzduchu je úãinek po celém
prÛﬁezu rovnomûrn˘.

ABRAZIVA A JEJICH DODAVATELÉ
Kromû bûÏnû pouÏívan˘ch (nesu‰en˘ch) skláﬁsk˘ch nebo slévárensk˘ch pískÛ lze pro torbo® pﬁístroje pouÏít i nûkterá dal‰í abraziva,
dostupná na ãeském trhu.
Firma
ABRASIV a.s.

Sídlo
Mladá Boleslav

AMBIENTE s.r.o.
BEST – ABRASIVE s.r.o.

HeﬁmanÛv Mûstec
Benátky nad Jizerou

GEMEC UNION a.s.
CALOFRIG a.s.
KEMAT s.r.o.
KOMA s.r.o.
MINORIT s.r.o.
MORAVSKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY a.s.

Îacléﬁ
Halámky
Skalná u Chebu
Ne‰tûmice
Teplice
Rájec – Jestﬁebí
Desná v Jizersk˘ch horách

ORNELA a.s.
Divize Desenské sklárny
PROVODÍNSKÉ PÍSKY a.s.
ROMINCO CS
SKLOPÍSEK ST¤ELEâ EXIMOS s.r.o.
T. G. A. s.r.o.

Provodín
Praha
Mladûjov v âechách
Kun‰tát na Moravû

TRYMAT s.r.o.

Paskov

Druh abraziva
Korundy
Ballotina
Plastová abraziva
Dolomitické vápence
Korundy
Karbidy kﬁemíku
Blastgritt
Mlet˘ Ïivec
Skláﬁské písky
Tryskací soda
Kﬁemenná mouãka
Skláﬁské písky
Ballotina
Skláﬁské písky
Staurolite
Skláﬁské písky
Korund
Granát
Tryskací struska
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PŘÍKLADY POUŽITÍ
Hrubé práce
beton, ocel

Běžné tryskací práce
ãi‰tûní pﬁírodního i umûlého kamene
odstraÀování nátûrÛ ze ‰tukov˘ch fasád
ãi‰tûní reÏného cihelného zdiva
odstraÀování silniãního znaãení

Velmi jemné práce
tryskání dﬁeva, travertinu

- progresivní, univerzální, ekologicky nezávadná technologie
pro široké a všestranné využití:







práce v exteriéru i v interiéru
odstraÀování graffity
odstraÀování star˘ch nátûrÛ ze dﬁeva, ‰tukov˘ch omítek, kamene, kovÛ, betonÛ
pﬁedúprava povrchÛ pﬁed nátûry - Ïelezné i neÏelezné kovy, betony
ãi‰tûní pﬁírodního i umûlého kamene, reÏného cihelného zdiva, fasád
sanace betonÛ - UPLATNùNÍ P¤I SANACÍCH PANELOV¯CH DOMÒ
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3) KATALOG
KONSTRUKČNÍ ROZDÍLY
- Popis
V‰echny torbo® pﬁístroje základní ﬁady ( bez ohledu na to, zda jde o provedení „S“ nebo „U“) jsou vybaveny dálkov˘m ovládáním
a konstruovány tak, Ïe se s nimi dá tryskat, oplachovat a osu‰ovat tlakov˘m vzduchem.

Pﬁístroje ﬁady „S“

Pﬁístroje ﬁady „U“

(torbo Micro, Junior, 200, 320)
U této ﬁady slouÏí dálkové ovládání pouze ke
spu‰tûní
a vypnutí pﬁístroje.
Pracovní reÏimy (tryskání, oplachování, osu‰ování) je moÏno
pﬁepínat ovládáním pﬁíslu‰n˘ch ventilÛ na pﬁístroji.
Pﬁístroje této ﬁady nejsou standardnû vybaveny stopventilem*), lze je v‰ak tímto zaﬁízením dodateãnû za

(torbo® Junior U, 200U, 320U)
U této ﬁady slouÏí dálkové ovládání ke spu‰tûní a vypnutí pﬁístroje
a dále k pﬁepínání jednotliv˘ch pr acovních reÏimÛ ( tr yskání,
oplachování, osu‰ování).
Pﬁístroje této ﬁady jsou standardnû vybaveny stop-ventilem. *)

®

pﬁíplatek vybavit. Potom je jejich obchodní oznaãení „SV“.
*) Stop-ventil je spínací jednotka, slouÏící k rychlému odtlakování tryskacích hadic. Hadice, dlouhé cca 200 m, na pﬁístroji bez stopventilu se po jeho vypnutí odtlakují bûhem 30ti s. Je-li pﬁístroj vybaven stop-ventilem, trvá toto odtlakování asi 3 s.
Právo konstrukãních úprav vyhrazeno!

- Schéma ovládací skříně
torbo® JUNIOR

torbo® 320 U

Legenda:
1 - pﬁípoj tlakového vzduchu, 2 - pﬁípoj vody, 3 - pﬁípoj el. proudu, 4 - pístové ãerpadlo, 5 - spínací jednotka „vzduch”, 6 - spínací
jednotka „voda”, 7 - spínací jednotka „písek”, 8 - spínací jednotka „stop-ventil” , 9 - pﬁípoj tryskacích hadic, 10 - pﬁívod tryskací smûsi
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PŘÍSTROJE ZÁKLADNÍ ŘADY

torbo® JUNIOR
Váha: 180 kg
Rozmûry: 1.220x830x660 mm
Zásobník abraziva: 120 l
Pﬁípoj tlakového vzduchu: 1“ **)
Dávkování tryskací smûsi: 0,6–8 l/min*)
Násypka: S95

torbo® 320U
Váha: 320 kg
Rozmûry: 1.490x1.260x750 mm
Zásobník abraziva: 320 l
Pﬁípoj tlakového vzduchu: 6/4“ **)
Dávkování tryskací smûsi: 0,6–8 l/min*)
Násypka: FS95

torbo® 200
Váha: 300 kg
Rozmûry: 1.36000x1.100x750 mm
Zásobník abraziva: 200 l
Pﬁípoj tlakového vzduchu: 6/4“ **)
Dávkování tryskací smûsi: 0,6–8 l/min*)
Násypka: S95 ***)
Poznámky:
*) Na pﬁání a bezplatnû lze pﬁístroje vybavit dávkovacím ventilem tryskací smûsi v rozsahu 0,3 – 3 l/min
**) Na pﬁání a za úhradu lze pﬁístroje vybavit o stupeÀ vy‰‰ím pﬁívodem tlakového vzduchu (1“  6/4“; 6/4“  2“)
***) Na pﬁání a za úhradu lze pﬁístroje 200 a 320 vybavit násypkou FS95
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PŘÍSTROJE torbocar

Tyto pﬁístroje jsou dodávány na dvouosém brÏdûném podvozku s t aÏn˘m zaﬁízením a kromû torbo® pﬁístroje je zde namontován
kompresor Kaeser, zásobník na vodu a buben na tr yskací hadice.
Typ

vybavení

torbocar AC50

torbo® Junior, kompresor Kaeser (5,0 m /min)

torbocar AC64

torbo® 200U, kompresor Kaeser (6,4 m /min)

torbocar AC80

torbo® 200, kompresor Kaeser (8,0 m /min)

3

3

3

Pokud by Vás varianta torbocar zaujala, vyÏádejte si laskavû osobní konzultaci.

torboJET systém
propojení torbo přístroje a vysokotlakého vodního paprsku (min. 500 bar)
torboJET - systém

min. 500 bar

torbo® SYSTÉMY NA PÍSKOVÁNÍ ZA VLHKA TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

Gratuluji.
Pokud jste tento prospekt podrobnû doãetli aÏ sem, jste na velmi dobré cestû k poﬁízení technologie, která Vás
- za pﬁedpokladu dodrÏení uveden˘ch provozních podmínek - v Ïádném pﬁípadû nezklame.
Pﬁed definitivním rozhodnutím si vyÏádejte praktické pﬁedvedení.
Technická konzultace a pomoc s v˘bûrem nejvhodnûj‰ího typu pﬁístroje a vybavení pro Va‰e potﬁeby je
samozﬁejmostí.

Přístroje jsou certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb.
torbo® - KATALOG

strana 11

