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„SABLAREA“, tehnologie de prelucrare a suprafeţelor

sablare
calificarea ca proces reproductibil

…de la sablare manuală la procese de fabricaţie reproductibile

metode de sablare
sablare cu ...
•
•
•
•
•
•

...
...
...
...
...
...

injector
injector, gravitațional
presiune
mediu umed
gheață uscată CO2
turbină centrifugală

Auswahl des passenden Verfahrens

sablare cu injector
avantaje:
• sablare continuă
• principiu simplu
• pornire rapidă
• se pot folosi multe pistoale
• construcție compactă

dezavantaje:
• productivitate limitată
• nu pentru orice tip de agent de sablare
• sistem cu două furtunuri

cel mai „simplu“ procedeu

injector, gravitaţional
avantaje:
• sablare continuă
• jet constant
• putere mai mare a jetului
• consum mai mic de aer comprimat
• cu orice agent de sablare
• presiune redusă a jetului
dezavantaje:
• transportul agentului de sablare
• mobilitate limitată a duzelor
• sistem cu două furtunuri

dozare & control reglabile

sablare sub presiune
avantaje:
• capacitate maximă de sablare
• jet uniform
• pentru orice tip de agent de sablare
• sistem cu un singur furtun

dezavantaje:
• continuu numai cu „recipient dublu”
• consum mare de aer comprimat
• sistem de transport sau groapă / platformă

putere maximă de sablare

sablare umedă
avantaje:
• fără întreruperi
• menajarea produsului
• jet uniform
• nu necesită desprăfuire
• şi pentru piese ude sau uleioase

dezavantaje:
• fără pregătirea agentului de sablare
• fără agent de sablare metalic
• sistem cu două furtunuri

o alternativă la sablarea uscată

sablare cu gheaţă uscată
avantaje:
• fără întreruperi
• jet uniform
• şi pentru piese ude sau uleioase
• fără formare de praf
• sablare cu menajarea produsului
dezavantaje:
• agent de sablare de unică folosinţă CO2
• gheaţa uscată nu se poate stoca
• extrem de zgomotos
• consum foarte de mare de aer comprimat
• răcire puternică a pieselor (până la -75°C)
• formare de condens prin răcire
• CO2 este un gaz periculos

procedeu alternativ ?

sablare cu turbină
avantaje:
• fără întreruperi
• suprafaţă sablată foarte mare
• consum foarte mic de aer comprimat

dezavantaje:
• numai pentru agenţi de sablare metalici
• consum de curent la centrifugă
• dificultăţi la orientarea jetului
• necesită transportul agentului de sablare

pentru suprafeţe mari…

agenţii de sablare
scopuri posibile:
• rugozitate
• debavurare
• activare
• rotunjire muchii
• decojire
• curăţare
• finisare
• îndepărtare rugină/țunder
• altele…

pentru piesă:
• propunerea agentului de sablare şi a granulaţiei
• identificarea metodei de sablare
• efectuarea unei probe de sablare
• verificarea rezultatului sablării
• fixarea agentului de sablare şi a granulaţiei

agent de sablare:
• metalic
• mineral
• organic
• gheaţă uscată CO2

agentul de sablare ca sculă

tratare agenţi de sablare
coloană de separare:
• tratarea cea mai simplă
• agenţi uşori
• granulaţie 100 – 200 µm
• agenţi organici
• agenţi metalici
• orice granulaţie

hotă de absorbţie:
• pentru agenţi uşori
• granulaţie 100-300 µm

recirculare:
• sub 70 µm
ciclon dublu:
• numai pentru agenţi uşori
• granulaţie 0-200 µm
• reducere cu min. 30-50 %
• recuperare maximă
ciclon simplu:
• ca soluţie la nevoie
• fără separare evidentă

separare în curent de aer:
• depinde de debit
• reglaj variabil
tratare mecanică cu site:
• 250 µm şi mai mult
• separare corpuri mici

separator de granulaţie:
• separare exactă cu site

reducerea consumului de agent de sablare și granulaţie constantă

granulaţie constantă
ciclon dublu:

sistem de site:

dozare automată a
agentului de sablare:

necesitatea menţinerii unei granulaţii constante

controlul procesului
sablare gravitaţională:
• dozare exactă
• controlul debitului

ventile cu reglare
proporţională:
• programabile
• presiune precisă de
sablare

controlul mișcărilor:
• sesizarea deranjamentelor
• identificarea rebuturilor

procese reproductibile controlate

procese automatizate
alimentare manuală:
• automatisme
• mișcări repetitive
• variabilitate maximă
•…

Pick & Place:
• siateme rigide
• capacitate maximă
•…

robotizare:
• alimentare automată
• flexibilitate maximă
• variante maximă de piese
• alimentare sau sablare?
•…

flux linear:
• timpi foarte scurţi de tact
• zonă de intrare și de ieşire
• timp de sablare limitat
•…

linii de procesare:
• grad maxim de automatizare
•…

operare manuală și fără operator

integrare în Industrie 4.0
Începând cel târziu cu Târgul de la Hanovra din 2013, noua eră
industrială a fost definită: INDUSTRIE 4.0 înseamnă o nouă
logică de producție, revoluționară: rețele de mașini și produse
„inteligente“ care comunică între ele, învață, planifică, iau
decizii, corectează,... bazându-se pe baze de date și putere de
calcul imense, pe comunicații stabile, ultrarapide.
tehnologia de măsurare integrată permite:

•
•
•
•
•
•
•

evaluarea automată a rezultatelor
corecţie automată a parametrilor
= sistem „teach in“
= rezultate optime constante
corecţii & intervale liber programabile
bază de date „Know How” specifică produsului
şi altele…?

Viitorul este mai aproape decât credem!

Vă mulţumim pentru atenţia acordată!

