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 شات بالست خارجی لوله

 

شرکت پکصا طراح و سازنده دستگاههاي شات بالست اتوماتیک 

لوله، جهت زنگ زدایی، آماده سازي، زبر کردن و زدودن پوسته 

 نورد می باشد.

هدف از شات بالست لوله آماده سازي و تمیز کـردن سـطـح 

فوالد و یا فلز پایه، جهت اعمال رنگ، پوششهاي محافظ، پرایمـر 

 و یا پوشش هاي پلی اتیلنی است.

در این روش از شات فوالدي و یا گریت فوالدي در دانه بنـدي 

هاي مختلف، جهت حصول زبري و تمیزي مـورد نـیـاز بـراي 

تا  40چسبندگی مناسب با پوشش، استفاده میشود و مقدار زبري 

میکرون با توجه به نوع پوشش به راحتی قابل حصول مـی  100

باشد. البته جهت سهولت عملیات جوشکاري می توان از شـات 

 بالست لوله بهره برد.

 

 دستگاههاي شات بالست لوله

عموما چهار نوع دستگاه شات بالست لوله مورد استفـاده قـرار 

 میگیرد.

 

 شات بالست با رولیک مخروطی (دیبالو)

شکل هستند  Vدر این دستگاه رولیک ها به صورت دو مخروطی 

که باعث ایجاد حرکت انتقالی و دورانی همزمان بر روي لـولـه 

میشوند. چرخش پیوسته لوله در حین عبور از کابیـن پـاشـش 

 تضمین کننده یکنواخت بودن سطوح زبر شده است.

در این سیستم توربین ها برروي سقف کابین پاشش نصب مـی 

شوند. با توجه به متغیر بودن فاصله توربین از لوله، این سیستـم 

میلیمتر کـارآمـد هسـتـنـد.  600ها براي لوله با قطر کمتر از 

همچنین از این سیستم  می توان جهت آمـاده سـازي سـطـح 

 میلگرد، شمش، شفت و ... نیز استفاده کرد.

 

 شات بالست چند تایی لوله ( ردیفی)

لوله هاي با قطر کوچک را می توان در کنار هم و بطور همزمـان 

وارد کابین پاشش نمود. در این سیستم میلگردهـا مـنـحـصـرا 

حرکت خطی دارند و بدون چرخش از یک صفحه افقی از کابین 

پاشش عبور می کنند. لذا می بایست توربین هاي متعـددي در 

نقاط کلیدي در اطراف میلگردها قرار داده شوند تا تمام سـطـح 

 میلگردها بطور یکنواخت تمیزکاري گردد.
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 شات بالست لوله رو به باال (شات بالست زیر لوله)

در این سیستم توربین ها در پایین لوله نصب شده انـد و بـه 

سمت باال پاشش میکنند. لذا فاصله بین توربین و لوله، مستقل از 

قطر لوله میباشد و منجر به راندمان باال و افزایش دامنه قـطـر 

 میلیمتر میشود. 2500لوله تا 

 

 شات بالست لوله از باال

این سیستم مشابه شات بالست رو به باال می باشد ولی توربیـن 

ها برروي سقف کابین نصب شده اند. لذا فاصله بیـن لـولـه و 

توربین متغیر می باشد. این نوع روش بالستینگ جهت لوله ها با 

میلیمتر مناسب است. از مهمترین ویژگی هاي  900قطر کمتر از 

این روش قابلیت اطمینان باال و تعمیر و نگهداري آسان توربیـن 

 ها و قطعات سایشی است.

 

شرکت پکصا جهت دستیابی به بهترین کیفیت آمـاده سـازي 

سطح، مواد سایشی مناسب پروفایل سطح (زبري) کافی، تمیـزي 

مورد نیاز و ظرفیت تولید مورد نیاز مشتري را مبناي انـتـخـاب 

محصول قرار میدهد و جهت حصول حداکثر چسبندگـی بـیـن 

سطح و پوشش در محصوالت تولیدي، ارتباط مستـقـیـمـی بـا 

 تولیدکنندگان پوشش داراست.

کلیه تجهیزات شات بالست پکصا قادر به ارائه تمـیـزکـاري و 

 .SIS S.Aزنگ زدایی در حد تقریبا تمیز طبق استانـداردهـاي 

2.5/ISO 8501-1, SSPC-SP 10/NACE No.2   ــت ــه ج

/SIS S.A. 3کاربردهاي متداول و کامال تمیز طبق استـانـدارد 

ISO 8501-1, SSPC-SP 10/NACE No.2  ـــت ـــه ج

 کاربردهاي خاص هستند.

 روش کار سیستم

لوله توسط یک سیستم کانویر که باعث ایجاد حرکت انتقالـی و 

دورانی توام میشود، وارد کابین پاشش میگردد. در کابین پاشش 

توربین ها عمود و بر لوله پاشش میکنند و با چرخش لوله تماس 

سطح آن تمیز و زبر میگردد. این سیستم قادر به تمیزکـاري و 

میلیمتـر و بـا  2500میلیمتر تا  150زبرکاري لوله ها از سایز 

 ظرفیت هاي مختلف است.
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 شات بالست رو به باال (زیر لوله)

شات بالست لوله پکصا داراي ظرفیت زنگ زدایی لوله هاي 

میلیمتر با ظرفیت هاي متفاوت  2500میلیمتر تا  150کوچک 

سایز تولید میشوند  3هستند. این دستگاه بصورت استاندارد در 

و امکان طراحی و ساخت دستگاهها با ظرفیت و ابعاد دلخواه 

 مشتري نیز میسر میباشد.

 

 خصوصیات و مزایاي دستگاه:

  طراحی قابل اعتماد جهت هزینه هاي بهـره بـرداري و

 نگهداري کمتر

  مجهز به توربین هاي پر ظرفیتBW520 , BW320 

 داراي سیستم بازیافت مواد ساینده با راندمان باال 

 مجهز به سیستم غبارگیر 

  پرده الستیکی و دریچه هاي قابل تعویض جهت آبـبـنـد

 کردن محل ورود و خروج لوله از کابین شات بالست

  قطعات ضد سایش و الینینگ جهت کلیه سطوحی که در

 معرض پاشش مواد ساینده قرار دارند

  ابعاد مناسب جهت حمل آسان با تریلر بصورت یک تکه

میلیمتر و سیسـتـم مـدوالر  1500و  900در سایزهاي 

 2500قابل حمل با تریلر جهت دستگاه با قطر لوله 

 سایر انتخاب ها

 (شیکري) سیستم غبارگیر تکانی 

 سیستم اتوماتیک بارگذاري و تخلیه لوله 

 سیستم اتوماتیک اضافه کردن مواد ساینده 

 الینینگ و قطعات ضدسایش جهت کل کابین 

  مدول آببند اضافی جهت برگردانـدن مـواد سـایشـی

 خارجی شده و افزایش ایمنی اپراتوري دستگاه

  سیستم کنترلPLC همراه با امکان عیب یابی 

  امکان یکپارچه سازي با سایر سیستم هاي قبل ( مانـنـد

بارگذاري و یا پیش گرم) و بعـد از شـات بـالـسـت 

 ( سیستم اعمال پرایمر و پوشش و یا تخلیه)

 

 تجهیزات ایمنی

 عملکرد تأخیري بین شیر مواد سایشی و درب دستگاه 

  سیستم اتوماتیک غیر فعال کردن توربین ها در صـورت

 باز بودن درب هاي دسترسی

 عالئم و چراغ هاي ایمنی هشدار 

 سیستم توقف امرجنسی 
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 دستگاه شات بالست لوله -مشخصات فنی 

  میلیمتر 2500میلیمتر تا  150گستره تمیزکاري لوله از قطر 

 3 سایز دستگاه استاندارد و امکان طراحی سفارشی 

 طراحی قابل اعتماد 

 هزینه هاي بهره برداري و نگهداري کم 

 ظرفیت تولید باال 

 مجهز به سیستم کنترل آلودگی با راندمان باال 

 طراحی فشرده و مدوالر جهت امکان حمل با تریلر 

 سیستم بارگیري و تخلیه اتوماتیک لوله 

  سیستم اتوماسیونPLC  تولیدو امکان یکپارچه سازي با سایر تجهیزات خط 

 PX-PDB9 PX-PUB15 PX-PUB25 مدل دستگاه

 رو به باال رو به باال رو به پایین جهت تمیزکاري

 میلیمتر 2500 میلیمتر 1500 میلیمتر 900 حداکثر قطر لوله (میلیمتر)

 میلیمتر 250 میلیمتر 150 حداقل قطر لوله (میلیمتر)

 فریم با مقاطع ساختمانی و ورق کابین پاشش

 حلقه هاي فلزي با آببند الستیکی جهت قطرهاي مختلف لوله آببندي ورودي و خروجی

 قطعات و صفحات فوالدي و چدنی ضد سایش الینینگ ضد سایش

 1500 1000 800 سیستم بازیافت ساینده (کیلوگرم بر دقیقه)

  20-36  مصرف مواد ساینده (کیلوگرم بر ساعت)

 هواشور و مخزن ته نشینی جداسازي مواد ساینده

 2 2 2 تعداد توربین

 60 45 37 توان هر توربین (کیلووات)

 (متر مربع در دقیقه) SA2.5ظرفیت تقریبی تمیزکاري در حد 

 750-900 ارتفاع زیر لوله (میلیمتر)

 (با امکان تغییر دور با اینورتر)  2.5 – 0.4 سرعت خطی لوله (متر بر دقیقه)

 عملگر مکانیکی و یا هیدرولیک سیستم بارگذاري و تخلیه لوله

 سیلکون با راندمان باال همراه با بگ فیلتر شیکري و یا پالس جت نوع غبارگیر

 36000-20000 ظرفیت سیستم هوایی انتقال مواد (متر مکعب در ساعت)
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