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Mokré tryskání je silná alternativa k su
chému tryskání s jasnými výhodami, jako 
jsou vylepšené finiše povrchů, bezprašný 
a méně hlučný provoz, neucpávají se sle
pé otvory abrazivem, součástky se mohou 
zároveň odmastit a pasivovat a je výrazně 
šetrnější vůči základnímu materiálu trys
kaných dílů. Na rozdíl od suchého tryská
ní používá mokrý proces spolu s abrazi
vem vodu, čímž přidává do procesu vše
strannost a  lubrikační efekt, který dělá 
z  mokrého tryskání výborný proces pro 
odmašťování nebo vylepšení finiše povr
chu součástek.

Tento lubrikační efekt mokrého tryskání 
vytváří tok abraziva po tryskaném materiá
lu, a tím umožňuje to, aby mohly být opra
covány i složitější tvary součástek – vytváří 
povrch, který je více uniformní a lépe při
pravený pro povlakování, lakování nebo le
pení. Tuto technologii velice oceňují i zpra
covatelé nerezu, kteří mohou ekologicky 
vyčistit svary a zároveň sjednotit povrch dí
lů s jemným finišem. Mokré tryskání může 

používat i  velmi jemné a  méně agresivní 
abrazivo, neboť voda chrání jeho částeč
ky před jejich rychlým rozbitím a také zde 
není žádný prach, protože voda zamezuje 
abrazivu, aby se jeho jemné frakce dostaly 
do vzduchu a do dílny. Tím tato bezprašná 
technologie výrazně přispívá i k ochraně ži
votního prostředí na pracovišti a v ovzduší.

Velmi důležitou činností firmy Vapor
matt je specializace na konstrukci a vývoj 

automatických tryskacích zařízení pro kon
cové operace. Ty jsou zapotřebí v pokroko
vé výrobě, kde jsou vysoce ceněny kontrola 
a opakovatelnost i těžko dosažitelných kon
zistentních finišů povrchu. Máme ve svém 
programu různé typy automatických zaří
zení od kabinových s rotací stolu přes spe
cializovaná zařízení pro tryskání nástrojů 
až po průběžné inline linky. Vyrábíme rov
něž řadu jednodušších zařízení, z nichž jed
no – Panther – byl právě ve  středu pozor
nosti na brněnském veletrhu. Panther patří 
k menším zařízením z řady ručních tryska
čů a je skvělé pro čištění zaolejovaných a za
karbonovaných dílů, očištění svarů a sjed
nocení povrchů u nerezových dílů nebo pro 
jakoukoliv aplikaci, kde se v současné době 
používá suché tryskání abrazivem. 

V průběhu veletržního týdne navštívilo 
stánek IPP mnoho lidí a řada z nich si pro
ces mokrého tryskání otestovala přímo 
na svých dílech. Proces byl na veletrhu vel
mi populární a očekáváme o něj kontinuál
ní zájem v České republice, o čemž svědčí 
i celá řada konkrétních poptávek. Pro více 
informaci nebo pro diskusi a aplikace pro
sím kontaktujte IPP Praha.

Vystavený Panther byl hned prodán a no
vý majitel si ho po  skončení veletrhu od
vezl přímo do  svého závodu. Zajímavým 

prodejním argumentem je kromě kvality 
a  rozsáhlého sortimentu zařízení Vapor
matt i  nedávný silný pokles hodnoty an
glické libry v souvislosti s brexitem, a tím 
snížená cena zařízení dovážených z Velké 
Británie.

O mOkrém tryskání
Mokré tryskání používá suspenzi pevných 

částeček (abraziva) v kapalinovém nosiči, což 
je obvykle voda. Tato suspenze (břečka) je čer
padlem udržována v homogenní směsi a  je 
tlačena na trysku. Zde je směšována se stlače
ným vzduchem, kterým se reguluje intenzita 
tryskání. Použitím širokého spektra různého 
abraziva se může dosáhnout toho kterého po

žadovaného efektu. Ohřívání vody a přidávání 
detergentů a „kartáčovacího“ abraziva z plastu 
činí tuto technologii vhodnou pro čištění dí
lů a při použití velmi jemného abraziva, kte
ré díky vodě „neuletí“, se dosáhne velmi jem
ných až sametových dekorativních povrchů. 
Na  druhé straně zvýšením tlaku vzduchu, 
a tím i tryskání a přidáním tvrdšího abraziva 
jako je hliník nebo keramika se mohou odstra
nit hrubší nerovnosti nebo připravit povrch 
kovu i pro takové procesy jako je lepení nebo 
zpevnění peeningem. Kombinací typu abrazi
va a tlaku vzduchu je možno díly i odrezovat, 
vyhlazovat nebo leštit. 

Ekologická a účinná technologie mokrého tryskání  
suspenzí vody s abrazivem. Úspěch na brněnském MSV 2016 
Technologie mokrého tryskání suspenzí vody a abraziva je v ČR poměrně málo známá. V minulých letech jsme sice na český 
trh dodali několik specializovaných automatických zařízení, ale široká technická veřejnost se s naší technologií mohla 
seznámit až letos na MSV v Brně, kde jsme vystavovali jedno z našich menších zařízení. 

Letos jsme uzavřeli smlouvu o exkluzivním 
zastupování naší firmy na českém a sloven
ském trhu s IPP Praha, která byla založena již 
v roce 1991, a to specialistou na povrchové 
úpravy Ing. Petrem Pencem, který se dlou
hodobě tomuto oboru věnoval. Po celou do
bu existence se IPP zabývá výlučně prode
jem zařízení a technologií pro povrchovou 
úpravu kovů, a to včetně předúprav.
IPP postupně uzavřela dohody o  zastu
pování s řadou vysoce kvalitních západo
evropských firem v  tomto oboru, a  to vč. 
postřikových a  ultrazvukových odmaš
ťovacích zařízení. Sortiment obou typů 
zahrnuje jak sériová zařízení různých ve
likostí, tak i  nadstandardní zařízení pro 

čištění velkorozměrových dílů, jako jsou že
lezniční soukolí, lopatky větrných elektrá
ren, díly pro letecký průmysl atd. Co se týče 
ultrazvukových zařízení, tak byl na veletrhu 
představen nejnovější typ plně digitalizova
ných zařízení Versa Genius, který zajišťuje 
konstantní kvalitu čištění dílů. Na všechna 
zařízení je zajišťován rychlý a kvalitní servis. 
Veškeré činnosti kromě pozáručního servi
su jsou pro zákazníky bezplatné, tzn. že veš
keré technické konzultace, vypracování na
bídek, opracování vzorků a testování tech
nologií provádí IPP v součinnosti se svými 
zastupovanými firmami zdarma. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Ing. Petr Penc – IPP, Šmolíkova 1004/24, 161 00 Praha 6
tel.: +420 608 365 876, e-mail: petrpenc@seznam.cz
www.ipp-penc.cz, www.vapormatt.com

 Globální skupina Vapormatt byla zalo
žena v  roce 1978 a  hlavní ústředí je lo
kalizováno v  Tauntonu, oblast Somer
set, ve Velké Británii. Společnost je vlast
něna třetí generací rodiny Ashworthů. 
Jakož zakladatelé tlakového recirku
lačního procesu mokrého tryskání na
sbírala rodina Ashworthů zkušenosti 

a expertnost v této branži po dobu delší 
než 50 let.
Společnost konstruuje a  vyrábí ruční 
a automatické stroje pro čištění a zpev
ňování povrchu kovů (peening) a  pro 
ukončující operace, ve kterých užívá sys
témy mokrého tryskání a  vysokotlaké 
vodní čištění technologií Vapormatt.
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Vapormatt, Monarch Centre, Venture Way,  
Priorswood Industrial Est., Taunton, Somerset, TA2 8DE
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