
 

 شود؟سند بالست چیست و به چه جهت از آن استفاده می

 :سند بالست چیست

هایی است که به همراه آب خروجی در کل فرایند شستشوی سطح به کمک ریزدانه سند بالست

های سخت، رسوبات، گردند تا جرمی فشار باد و با فشار باال به سطح اعمال میواترجت یا بوسیله

 .زدگی را از بین ببرندرنگ و زنگ

 .ی بسیار نازک از روی سطح برداشته خواهد شددر این روش یک الیه

های سخت و رسوب از این روش برای از بین بردن جرم ساختمان وص شستشوی نمایدر خص

گرفته که در مدت زمان طوالنی ایجاد شده و با نماشویی سنتی یا واترجت قابل رفع نیستند 

 .شودفاده میاست

 از …، گرد و خاک، مواد زائد، رنگ وسند بالست کردن سطح، بنا بر کیفیت سند بالست پس از

 .شودمی پاک نما سطح روی

واضح است که در شستشوی نمای ساختمان استفاده از این  سند بالست با توجه به ماهیت

 .کاربرد دارد سنگ تراورتن و آجر نما راهکار تنها برای سطوح غیر صیقلی مانند

دار شدن و حتی تخریب سنگ موجب خدشه سنگ گرانیت ن روش بر رویاستفاده از ای

 .گرددمی

های نمای توان به عنوان ناجی ما در برابر تمام آلودگیمشخص است که از این روش نمی

 .ساختمان استفاده کرد
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 :بالست انواع سند

 بالست تر سند 

 بالست خشک سند 

 :کاربرد سند بالست تر

 عدم شستشو برای مدت زمان طوالنی 

 زنگ زدن در قسمت هایی از نما 

 زیر پنجره ها 
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 :سند بالست خشک

های اسیدی و دود وسیله نقلیه باعث ها و گردو غبار و بارانامروزه در تمام شهرها به دلیل آلودگی

 بسیار ساختمان نمای و است شده گرفته جرم و کثیف بسیار آجر شده نمای ساختمان سنگ و

 .است شده زننده و زشت

، اسید شوی، برای بناهای سنگی و سند بالست خشک و واتر سند بالست اجرای نماشویی با

 گیرد.آجری مورد استفاده قرار می

 یک اسید یا سلیس مواد ترزیق با قوی فشار آب واتر سند بالست این نماها به وسیله دستگاه

 ارائه را شده تمیز و نو کاری نتیجه در و برداشته را آجر و سنگ کثیفی و جرم سطح از الیه

 . دهدمی

شود بعد از شستن نماهای سنگی و آجری برای جلوگیری از نفوذ مجدد آلودگی و پیشنهاد می

داشتن ظاهری همیشه تمیز و به دور از سیاهی اجرای موادهای  های سطحی برایجرم به الیه

 باشد.پوششی و محافظ الزم می

ای بر روی سطح کار ایجاد کرده که های آبی الیههای اپوکسی با پایه حاللی و پایهانواع رزین

 .دهدزیبای و دوام و ماندگاری را به نمای ساختمان ارائه می

 :معایب سند بالست خشک

 رد و غبار بسیار زیادوجود گ 

 هزینه باال 

 میلیمتر 5/1گیری در قطعات آلمینیومی و ضخامت کمتر از عدم بهره 
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 :کاربرد سندبالست خشک

 های مختلفها و سازهسطوح سوله 

 ای با ابعاد مختلفسطوح شیشه 

 اتاق و بدنه خودروها در ابعاد مختلف 

 هاسطوح داخلی و خارجی مخزن 

 ،و آجر بتن سطوح سنگ 

 گریبرای قطعات صنعتی و ریخته 

 خوردهانواع فلزات و قطعات تراش 
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 :تفاوت سندبالست تر و خشک

 .پذیردبه دو صورت تر و خشک انجام می سند بالست اجرای

است با  شن و ماسه هایی مانندی استفاده از ریزدانه، برپایهسندبالست هر دو روش طبق تعریف

شوند اما در روش ها به کمک فشار آب بر روی سطح پاشیده میاین تفاوت که در روش تر، ریزدانه

 .شودهای شن و ماسه به کمک فشار هوا است و به صورت پنوماتیک اجرا میخشک، پاشش دانه

زم هاست و و ابزار الخشک و تر در استفاده از ریزدانه سندبالست به صورت کلی تنها اشتراک

 .برای اجرای این دو روش و کارایی آنها کاماًل مجزاست

شود، تر استفاده می سندبالست در خدمات شهری مانند شستشوی نمای ساختمان تنها از روش

 :دالیل مهم آن هم به شرح زیر است

 کاهش مصرف ماده سایشی در روش تر نسبت به روش خشک. 

 ی نهایی اجرای یک اپراتور بودن اجرای کار که در نهایت موجب پایین آمدن هزینه

 .شودپروژه می

 :کاهش غبار سند بالست تر در مقایسه با سند بالست خشک

غبار ایجاد شده در روش خشک تا حدی است که استفاده از این روش در اغلب موارد بدون 

 .شودصیه نمیهای مخصوص به هیچ وجه تواستفاده از ماسک

 :ابزار مورد نیاز اجرای عملیات سند بالست

 شلنگ 
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 کمپرسور باد 

 سیستم کنترل 

 دیگ سند بالست 

 کاله سند بالست 

 نازل سند بالست 

 

 :مواد مورد نیاز اجرای عملیات سندبالست

 مسباره 
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 ماسه سیلیس 

 ماسه سرامیک 

 ایذرات شیشه 

 اکسید آلومینیوم 

 ذرات ریز فوالدی 

 های فوالدی(های فوالدی )ساچمهگلوله 

 :روش اجرای سند بالست

 .برای اجرای این روش باید از دستگاه واترجت استفاده کرد

از خصوصیات واترجت دارا بودن تنها یک ورودی آن هم برای ورود آب است، به همین دلیل 

 .ها پر کندباید یک محفظه خارجی تعبیه کرده و آن را با ریزدانه سند بالست مجری

سپس این محفظه را با یک شلنگ به نازل خروجی واترجت که مخصوص 

ر اثر مکش ایجاد شده توسط آب خروجی ها داست وصل کند تا ریزدانه سندبالست عملیات

 .واترجت، با آب مخلوط شده و از نازل خارج گردند

بار است، با به  400تا  300های سه فاز بین با توجه به اینکه فشار آب خروجی از واترجت

 .هرگونه آلودگی از روی سطح پاک خواهد شد سندبالست کارگیری روش
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 :نکات الزامی در اجرای سند بالست

 رعایت نکات ایمنی: 

شوند تا بتوانند سایندگی در اجرای این روش، ذرات ساینده با سرعتی بسیار باال از نازل خارج می

 سطح را انجام دهند.

گردند، از این رو استفاده از این ذرات اگر با پوست برخورد نمایند منجر به سائیده شدن آن می

 تجهیزات ایمنی حین کار بسیار الزم است.

 شوند و در اثر ضربه آسیب وارد خواهند کرد.وارد میاین ذرات در هر شکافی 

های ضخیم توصیه به همین دلیل استفاده از عینک محافظ، ماسک، دستکش کار و روپوش

 .شودمی
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 دقت در انتخاب مواد ساینده: 

 .هستند سند بالست ذرات ساینده مهمترین مواد اولیه در اجرای

 رود، انتخاب این ذرات باید با دقت صورت گیرد. از این رو برای اینکه کیفیت این کار باالتر

 هیچگونه مواد زائدی نباید در بین این ذرات وجود داشته باشد.

 .عالوه بر آن سایز و شکل آنها نیز باید یکنواخت انتخاب شود تا کیفیت کار باال رود

 محیط اجرای عملیات: 

دهند تا بتوان شود یک پوشش پالستیکی قرار میانجام می سند بالست در کف محلی که عملیات

 آوری نمود.ذرات را جمع

 تر تمیز کرد.توان محیط مورد نظر را راحتبا این کار می

 .توان این مواد ساینده را مجدداً استفاده نمودعالوه بر آن با جداسازی رنگ از ذرات می

 فشار هوا: 

 سیار حائز اهمیت است.ب سند بالست میزان فشار هوا در اجرای

 باالتر فشارهای برای اما باشد اینچ بر پوند 70 باید هوا فشار باال، سرعت با سندبالست برای انجام

 .شود استفاده صنعتی هوای کمپرسورهای از باید

 رعایت فاصله مناسب: 

 .باشد 12 الی 8 باید نظر مورد سطح از سندبالست فاصله دستگاه

شود و اگر نازل در فاصله دورتری نزدیک شود، میدان ضربه محدود می اگر دستگاه بیشتر به سطح

 شوند.تر پخش میقرار گیرد، ذرات خیلی وسیع

 ضروری بسیار استاندارد فاصله رعایت رو این از برگیرد، در را سطح کل باید سندبالست دستگاه

 .باشدمی
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 .در این صورت کیفیت کار باالتر خواهد رفت

 

 

 :کیفیت اجرای سندبالست

 .باشنددخیل می سند بالست دو عامل اساسی در کیفیت نهایی عملیات

 مهارت مجری سند بالست: 

های عمومی کار در فردی که در ارتفاع قصد شستشوی نمای ساختمان را دارد باید عالوه بر مهارت

 .تبحر کافی را داشته باشد سند بالست ارتفاع، در اجرای
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ی مناسب بین نازل و نما و مدت زمان نگهداری نازل بر روی یک ی مناسب از سطح، زاویهفاصله

 .نقطه، از عواملی هستند که بر روی کیفیت نهایی پروژه به شدت تاثیر گذارند

احتمال آسیب دیدن سطح در صورت رعایت نکردن موارد باال وجود دارد، به همین دلیل الزم 

ی های الزم را در این خصوص گذرانده باشد و هم تجربههم آموزش تسندبالس است که مجری

 .کافی را در این امر دارا باشد

 های مناسباستفاده از ریزدانه: 

در امور صنعتی موشکافی و دقت باالیی را  سند بالست جهت اجرای بهای مناسانتخاب ریزدانه

شود و تا دانه های شن و مس شروع می طلبد به همین دلیل این مواد از فلزات خرد شده مانندمی

 .ماسه و سلیس و قطعات پالستیکی فشرده ادامه دارد

شود که های سیلیس، شن یا ماسه استفاده میاما در امر شستشوی نمای ساختمان عمدتا از دانه

 هایمهمترین نکات در مورد استفاده از این مواد این است که مواد استفاده شده بایستی در اندازه

یکنواخت و کوچک بوده و هرگز در سرایت رطوبت قرار نگرفته باشند تا سختی خود را جهت 

 .برداشتن آلودگی از روی سطح حفظ کرده باشند

در انتخاب پیمانکار در دقت الزم را به خرج دهید، در  سندبالست بدون شک اگر برای اجرای

 .انتهای پروژه، نمایی یکدست و کامال پاکیزه خواهید داشت

 :کاربرد سند بالست

 زداییماسه زدایی ورنگ 

 رنگ برداری سطوح 

 های صنعتیتمیزکاری انواع قالب 
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 آماده کردن سطوح برای آبکاری تزئینی و صنعتی 

 کاریزبرکاری سطوح برای انجام عملیات تفلون کاری و لعاب 

 کاری و تمیزکاری سطوحمات 

 و سرامیک ،کاشی ای، چوبی، ام دی اف،ایجاد نقش بر روی سطوح شیشه حکاکی 

 طلق

 :مزایای سندبالست

 برای پرداخت ورق قبل از برش آن منجر به افزایش دقت و  سندبالست استفاده از

 .سرعت برش خواهد شد

  این روش بهترین روش پرداخت سطوح است که مواد اضافی و سخت را از روی سطوح

 .نمایدپاک کرده و آن را تمیز و یکدست می

 در  سندبالست گیر است اما با استفاده ازهای دستی بسیار وقتپرداخت سطوح با روش

 .توان پرداخت سطوح مختلف را انجام دادعرض چند دقیقه می

 کاری شده و قدیمی سازی سطوح رنگترین روش پاکترین و سریعبهینه سندبالست

 .است

 .ا برای رنگ آمیزی مجدد آماده کردتوان سطح ربا استفاده از آن در کمترین زمان ممکن می

 انجام داد، از این رو سطح فلز در  سندبالست توان با استفاده اززدایی سطوح را میزنگ

 .یابدگیرد و طول عمر آن افزایش میشرایط بهتری قرار می

 زدگی، گریس برای تمیزکاری سطوحی که بر روی آنها دوده، رسوب، زنگ سندبالست

 .آیدآل به شمار میوجود دارد روشی بسیار مناسب و ایده هاو انواع آلودگی
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 یک پوشش محافظ و یک سندبالست در این روش تنها با استفاده از یک کیت ،

 .توان عملیات تمیزکاری سطح را انجام دادسیستم شستشو به راحتی می

 گیردبرای تزئین شیشه و سطوح پالستیکی نیز مورد استفاده قرار می سندبالست. 

 های زیبا تزئین نمودتوان شیشه را با طرحمی سندبالست ا استفاده ازب. 

 پذیر امکان سندبالست ها و گوشه و کنار سطوح با روشها از زاویهبرطرف آلودگی

 .است

 روشی مقرون بصرفه و مالی است سندپالست. 

 ی برد و با اجراآمیزی را باال میراندمان رنگ سندبالست، سازی سطوح با روشپاک

 .آمیزی نیستدقیق آن دیگر نیازی به تکرار رنگ
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 فته باشدامیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گر

 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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