
Overflade- og 
korrosionsbeskyttelse

 - alternativet til rustfrit stål
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Sammenlignet med en almindelig maling er  netop 
skræddersyet til aluminium som materiale

Malin påføres kun overfladen og dækker eventuelt også porøse 
steder til. Da maling ikke indgår nogen varig forbindelse med 
materialet, kan den skalle af allerede ved let belastning.

-forædlingen består af et bundlag, der permanent 
trænger ind i aluminiumsoverfladen og danner grundlaget for 
korrosionsbeskyttelsen. Kombinationen med porefylderen fører 
til en ekstrem modstandskraft og bedre hårdhed sammenlignet 
med en ubehandlet aluminiumslegering.

Det første valg, når det gælder overflade- og korrosionsbeskyttelse af dine 
NORD aluminiumprodukter: 

 står for "NORD severe duty" og kombinerer det engelske ord "tough” (modstandsdygtigt) med pH-
værdien. Det betyder, at  står for en beskyttelsespakke med enestående modstandskraft til din 
applikation. Teknisk set er  en overfladeforædlingsproces, der er et glimrende alternativ til flerlags 
maling og rustfrit stål, og som passer perfekt til aluminiumsprodukter fra NORD med glatte overflader (Flyer 
S3950). I alle sammenhænge, hvor der hersker meget korrosive omgivelsesforhold, er drevteknologien 
således ideelt beskyttet.  er endda modstandsdygtig over for aggressive rengøringsmidler, hvilket 
gør det særligt velegnet til brug i fødevareindustrien, den kemiske og farmaceutiske industri.

01. Malet overflade

02. Maling

03. Aluminiumsoverflade

04. Aluminiumslegering

01. Porefylderoverflade

02. Porefylder

03. Klæbeflade

04. Aluminiumslegering

NORD DRIVESYSTEMS Group

GearmotorerIndustrigear Frekvensomformere og Motorstartere

  Hovedkontor og teknologicenter
 i Bargteheide ved Hamborg.

  Innovative drevløsninger for flere 
 end 100 industrigrene.

  7 teknologisk førende prodktions-
 fabrikker producerer gear, motorer, 
 omformere til komplette drevsystemer
 fra en leverandør.

  NORD har 51 egne datterselskaber
   i 36 lande og yderligere salgspartnere 
 i mere end 50 lande. Disse tilbyder 
 monteringscentre, teknisk Support 
 og kundeservice. 

  Flere end 4.000 medarbejdere i hele verden
 skaber kundespecifikke løsninger.

Hovedkontor i Bargteheide Motorfremstilling Produktion og samling Motorsamling

Gearfremstilling Konverterfremstilling
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 anvendes overalt hvor konventionelle løsninger ikke slår til.

 Godkendt til fødevareproduktionen iht. FDA Title 
21 CFR 175.300

 Kromfri

 Ingen afskalning

 Ingen rustdannelse, selv ved ridser

 Ingen yderligere dele nødvendige

 Glat og rengøringsvenlig overflade

 Resistent over for syrer og baser

 Ingen yderligere omkostninger i forbindelse med 
installation og vedligeholdelse

 Støjsvag drift med blæserfri motor med glatte 
overflader

 Omkostningsfordel

 Letmetal

 Aluminium har en meget god varmeledningsevne 
og dermed en høj effekttæthed

Ulemper ved konventionelle løsninger
Fordele ved 

Malet drev
 I mange tilfælde ikke fødevaresikker

 Afskalning af maling

 Korrosion, der underminerer malingen

Hætte
 Ekstra dele og omkostninger

 Under hætten akkumuleres snavs og bakterier

 Dårlig ventilation af drevet og dermed nedsæt 
termisk driftsområde

 Tidskrævende installation og vedligeholdelse

Rustfrit stål
 Bekostelig

 Tung

 Termisk belastet

Talrige tests og anvendelser viser de klare fordele ved  
i forhold til maling.

Spredning af korrosion 
i ridserne på grund af 
rustdannelse

Maling

Effektiv forebyggelse af spred-
ning af korrosion på trods af rid-
ser

Gravelometertest ASTM D3170:  
90 % af maling fjernet

Gravelometertest ASTM D3170:  
Stort set intakt overflade med 
nogle buler

Efter 12 måneder i samme anlæg:  
Malet gearmotor til venstre og  til højre

-overfladeforædlingen klarer sig godt overalt, hvor konventionelle systemer kun er et kompromis: 
Med godkendelse til brug i føde- og drikkevareindustrien, især i mejerier samt i kød-, fjerkræ- og 
skaldyrsforarbejdningsvirksomheder og bagerier. Fordelene kan også anvendes effektivt i den farmaceutiske 
industri, såvel som i alle stærkt ætsende miljøer, som fx vand- og kloaksystemer, bilvaskeanlæg samt offshore 
og i kystområder.

 viser sin ekstreme modstandsdygtighed i en direkte 
sammenligning af anvendelser.
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På baggrund af kemiske kompatibilitetstabeller fra industrien viser  en overordentligt høj 
modstandsdygtighed over for et stort antal kemikalier. Kontakt os  
(food@nord.com). Vi kan informere dig med kort varsel på grundlag af vores database.

NORD DRIVESYSTEMS

Overflade- og korrosionsbeskyttelse

Besøg "www.nord.com", og se vores 
referencer under "Brancher" – 
"Referencer" for at få et overblik over de 
forskellige anvendelser af NORD-produkter 
med , især inden for føde- og 
drikkevaresektoren.

Overensstemmelseserklæring iht. FDA 
Title 21 CFR 175.300

Grundlæggende anbefaling, fx til drevfunktioner 
med fritliggende gearudgangsaksel med hulaksel 
udførelse i et meget korrosivt miljø

Alle -gearmotorer fremstilles principielt med en aksel i rustfrit stål – som standard med en 
udgangsaksel lavet af V2A eller med en udgangsaksel lavet af V4A som tilvalg. I begge versioner anvendes 
wash-down-skruetyper af rustfrit V4A-stål og statiske tætninger fremstillet af et fødevaresikkert 
tætningsmateriale. Akseltætningsringene (som standard fremstillet af NBR) kan valgfrit være fremstillet af 
FKM/Viton, hvilket muliggør et endnu bredere anvendelsesområde.

Du kan også benytte dig af de andre muligheder for koordinerede tilvalg fra NORD, som optimalt supplerer 
dit produkt i krævende sammenhænge (se Flyer S3950).

Velegnet til drevopgaver med beskyttet 
gearudgangsaksel, fx til flangemontering i et 
middelkorrosivt miljø

Standard V2A-aksel af rustfrit stål V4A-aksel i rustfrit stål som ekstraudstyr

 og udgangsaksler i rustfrit stål: En fremragende kombination!

Bestil din individuelle kemiske forhåndsevaluering nu!

Den kemiske modstandsdygtighed af  i specifikke miljøer er blevet undersøgt over flere år, hvilket 
har resulteret i, at databasen for den informative værdi af holdbarhed i visse miljøer kontinuerligt er blevet 
udvidet. Kompatibilitetstest, der er blevet udført af et certificeret Ecolab-laboratorium, bekræfter den udtalt 
holdbarhed. Testene blev udført baseret på rengøringsprocesser og omfattede følgende typiske trin:

 modstår pålideligt typiske og krævende rengøringsprocesser i industrien.

Sprøjtning med varmt 
vand (38 °-45 °C)

Indvirkning  
i 10-30 minutter pr. 
rengøringscyklus

Påføring af skum fra 
rengøringsmidler

Højtryksrengøring med 
varmt vand fra 
38 °-45 °C
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