
Abrazivo 

Abrazívo je základným prvkom tryskania. Rozdeľujeme ho podľa materiálu, z ktorého je vyrobené a podľa jeho 
tvaru. Najčastejšie sa ako abrazívny materiál používa oceľový granulát (guličky) a oceľová drť, prípadne podľa 
druhu aplikácie potom nerezové, korundové, plastové, sklené alebo prírodné abrazívo. 

Oceľový granulát - guličky (S) 

Oceľový granulát typu S je vyrábaný z nadeutektoidnej špeciálne upravenej oceli vo všetkých typoch rozmeru a 
tvaru. Má jemnú homogénnu štruktúru temperovaného martenzitu, ktorá vykazuje optimálnu odrazovú 
pružnosť a odolnosť proti únave materiálu. Tento materiál je optimálny pre väčšinu aplikácií využívajúcich 
tryskanie pomocou metacích jednotiek. Prednosťou tohto abrazíva je predovšetkým jeho životnosť a odolnosť 
proti nárazom. Rozsah použitia je od čistenia povrchu, cez odstraňovanie hrdze až po "shot peening". 

Oceľová drť - otrohranné abrazívo (G) 

Oceľová ostrohranná drť sa vyrába drvením špeciálne tepelne upravených peliet nadmernej veľkosti. Používa na 
čistenie povrchov alebo na prípravu povrchu pred ďalšími operáciami. Vyrába sa v troch rôznych tvrdostiach. 

GP - Táto ostrohranná kalená a temperovaná drť sa pri používaní rýchlo zaguľaťuje a je preto obzvlášť 
vhodná na čistenie povrchov a odstraňovanie hrdze. 

GL - Aj keď je kalená a temperovaná ocelová drť GL tvrdšia než oceľová drť GP, aj ona stráca behom 
tryskania ostré hrany a je obzvlášť vhodná na odstraňovanie hrdze a prípravu povrchu 

GH - Ocelová drť GH je kalená na nejvyššiu tvrdosť a v pracovnej zmesi si zachováva svoju ostrohrannosť. 
Toto abrazívo je obzvlášť účinné v procesoch úpravy povrchu - čistenie a zdrsnenie. Je určené 
prednostne na tlakovzdušné tryskanie stlačeným vzduchem. 

 
Nerezové abrazívo 

Nerezové abrazívo sa doporučuje na čistenie povrchov, predúpravu a dočisťovanie nekovových materiálov, 
oceľových odliatkov a výkovkov. Tryskanie nerezovým abrazívom je šetrnejšie k životnému prostrediu než 
oceľové abrazívo alebo oxid kremíka. Nerezové abrazívo je úplne recyklovateľné a rešpektuje tak požiadavky 
na životné i pracovné prostredie. Zaoblené abrazívo je určené na tryskanie v zariadeniach s metacími 
jednotkami. 

 
Korundové abrazívo 

Korund je materiál získaný z hliníku a bauxitu a je dostupný v rôznych stupňoch čistoty. Korundové abrazívo je 
vhodné na tryskanie v oblastiach zdravotníckych tegnológií, cez úpravy sklených výrobkov (zmatňovanie) až po 
zdrsňovanie špeciálnych povrchov, napr. Teflon. Je porovnateľne agresívne, no ľahšie ako oceľové abrazívo a 
preto sa s výhodou používa v tlakovzdušných tryskacích systémoch. 

 
Plastové abrazívo 

Variabilita použitia plastového abrazíva je veľmi široká. Používa sa všade tam, kde je potrebné jemné čistenie 
citlivých častí alebo výrobkov bez poškodenia tryskaného povrhu. Ďalšie použitie je napríklad čistenie v 
oblastiach z nízkymi teplotami. 

 
 
 
 

http://www.99.inshop.sk/abrazivo-tryskacie-prostriedky


Sklenené abrazívo 

Sklenené abrazíva sa väčšinou používajú v leteckom priemysle na dokončovacie operácie oceľových aj 
neoceľových kovových výrobkov. Ďalšia možnosť použitia je napríklad na leštenie nerezového materiálu. Je 
vhodné na tryskanie v uzavretých systémoch s recykláciou abrazíva. 

 
Keramické abrazívo 

Keramické abrazívo sú tavené keramické mikroguličky, ktoré majú väčšiu hustotu než sklenené abrazívo, čím 
majú väčšiu účinnosť, a zároveň nižšiu hustotu než oceľové abrazívo, takže nedochádza k deformaciám 
povrchu. Doporučené je na čistenie liacich foriem, shot peenig, vhodné k ošetrovaniu povrchov (čistenie, 
konečná úprava hladkého povrchu, odstránenie opalov, leštenie), odstránenie farieb, lakov, čistenie 
nerezových materiálov používaných v potravinárstve. Výhody keramického abrazíva - redukuje spotrebu 
tryskacieho média, nízka prašnosť, vylepšená a konzistentná konečná úprava povrchu, chemicky inertný - 
povrch nie je kontaminovaný. 

 
Prírodné abrazívo 

Medzi prírodné abrazíva patrí napr. tryskanie orechovými škrupinami. Tieto prírodné abrazíva sa používajú v 
špeciálnych aplikáciách väčšinou na veľmi citlivé čistenie povrchov, reštaurátorské práce, atď.. 


