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 موضوع پروپوزال: 
فناوری طراحی و ساخت مکانیزم آماده سازی سطوح و مخازن  

 شناور و جمع آوری پسماند عملیات 

 

 

 ارائه دهنده: 
 توپا ساخت فناور 
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 مقدمه  _1
.  استو قطعات فلزی  برای تمیز نمودن سطوح  و موثر    روش بسیار رایج  یک      یپاش ساب   امروز در جهان

سایر مواد  ، زیرا زودودن  استزنی سطوح  آتی نظیر رنگ   اعمالآماده نمودن سطوح برای    هدف از این روش
البته باید اشاره کرد    دهد.رنگ پذیری را به حد زیادی افزایش می   فرآینداز سطوح  و زنگار  پیشین  نظیر رنگ  

شوند به خودی س میکروسکوپی در سطوح ایجاد می در مقیا   پاشیعمل ساب های که به واسطه  که خش 
 .شودمیافزایش رنگ پذیری  بموج  نیزح تمیز و سط در خود 

  ی رو  بر  سیال  در بستر یک  تحت فشارمواد ساینده  آن ذرات    شود که دربه روشی اتالق می   ساب پاشی
آماده    یو حکاک   یمثل رنگ کار  ییانجام کارها  یبرا  قطعات را  تا  دشو ی م  دهیپاش  یو فوالد  یاشه یقطعات ش

 . کند

 

 فرآیند سندبالست  1شکل 
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پاشی از سیال فشرده هوا به همراه ذرات شن به عنوان مواد ساینده استفاده شود روش  اگر در فرآیند ساب 
ماده خورنده    بدونسیال فشرده    عنوان  به شود در حالی که اگر تنها از سیال آب  بالست خواند میمذکور سند 

 گویند. را هیدروبالست می  استفاده شود روش مذکور

 

 فرآیند هیدروبالست  2شکل 

 

 مشخصات علمی و فنی طرح  _2
گیرد که به دلیل  فرآیند ساب باشی یک فرآیند زمان بر است که اکثرا توسط اپراتورهای انسانی صورت می 

و اکثرا موجب خستگی زود هنگام    استبدنی باالیی    قدرت  هدایت نازل پاشش نیازمندالی پاشش  با  فشار
.  اپراتورها می  پاش   از شود  دلیل فشار  به  باشی  فرآیند ساب  در  باال    وجود  و   شسوی دیگر  ذرات سرعت 

  امری الزامی جلوگیری از آسیب جسمی اپراتورها  و استفاده از ماسک تنفسی  برای    ضخیمپوشیدن لباسی  
فرآیند ساب باشی در    کند.می   شواردباشی را  خودی خود فرآیند ساب  به پوشش حفاظتی  است که این  

ای رو به رو  اره با مشکالت عمده های فلزی بزرگ همانند کشتی؛ تانک های ذخیره سازی نفت و.... همو سازه 
پاشش  به دلیل عدم وجود سیستم کشش پسماند  نین  همچاست چرا که نیازمند تجهیزات باالبرنده است و  
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باال   ارتفاع  به  محوله  مواد سایننده در  را  آ ریز  وسعی  عوارض شدید    بکند که موج لوده می گرد ساینده 
 شود. می تنفسی و در برخی موارد موجب بیماری های نظیر سرطان 

 

 های بزرگسند بالست بر روی سازه فرآیند  3شکل 

پاشی را تسهیل بخشد امری ضروری و  اب یند سبا توجه به محدودیت فوق استفاده از رباتی که بتواند فرآ
از نظر    بلکه   را کاهش می دهد   پاشی ساب نه تنها خطرات ناشی از فرآیند  که  رسد چرا  مطلوب به نظر می 

 شود.موجب کاهش هزینه می بر پاشی و همچنین عدم نیاز به باالاقتصادی نیز با کاهش زمان ساب 

به سطح سازه متصل شده و با توجه به مکانیزم تعبیه شده از سطح باالرفته   قادر است که    شنهادیپیربات  
به واسطه ریز    محیطآلوده شدن   باشی را به شکلی مطلوب انجام دهد و با مکش پسماند ازو فرآیند ساب 

 ذرات سایینده خودداری کند. 

ساب  فرآیند  مذکور  میربات  تسهیل  به شدت  را  اپراتور پاشی  و  می بخشد  را  انسانی  صرفه   و  کاهدهای 
 آورد.ارمغان می  به  رای صنایع تولیدیاقتصادی باالیی را ب
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 ربات هیدور بالستر  4شکل 

 

 ربات سندبالستر  5شکل 
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 مشابه  قاتی نسبت به تحق یسوابق طرح و نوآور _3
پاشی  ساب در نمونه پیشنهادی در صورت    اما،  وجود نداردقابلیت مکش پسماند  های موجود  اکثر نمونه در  

به   حیطی متا از آلودگی هوا  استفاده خواهد شددر ربات  قابلیت مکش پسماند  از    (سند بالست)  با شن
 اما به طور کلی این طرح مشابه نمونه خارجی آن ساخته خواهد شد.  دنده جلوگیری نمایدواسطه اجزا خور 

 

 طرح یاجرا تی ضرورت و اهم _4
 جلوگیری از آلودگی محیطی  .1
 سهولت انجام فرآیند ساب پاشی  .2
 کاهش تعداد اپراتور درگیر  .3
 های بزرگ عدم نیاز به باالبر و یا داربست برای سازه  .4
 قابل توجه به شکل   پاشیساب  افزایش سرعت .5

 آوري داده و مشي فني اجراي پروژهمنابع جمع _5
 طراحی های شیتها و دیتا استفاده از منابع مهندسی نظیر هندبوک  .1
 استفاده از مقاالت علمی معتبر  .2
 نرم افزارهای تحلیلی به کمک ها آن ها و طراحی امکان سنجی مکانیزم  .3

  ی ن دفاع سازما  ای طرح در صنعت    یحاصل از اجرا  جیموارد استفاده از نتا _6
 )کاربردها( 

 پاشی بدنه کشتی در صنایع کشتی سازی برای ساب  .1
در    و پخش   که در بخش توزیعسازی مشتقات نفتی  مخازن ذخیره باشی  در صنایع نفت برای ساب  .2

 . هر استان وجود دارند
 نظیر سرند  بزرگ در صنایع مختلف برای ساب پاشی قطعات .3
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 ساب پاشی مخازن ذخیره مشتقات نفتی   6شکل 

هاي احتمالي )متغيرهاي مسئله( در راه انجام  موانع، مشكالت و ريسك _7
 پروژه

 ندارد. 

 دستاوردها یا نتایج مورد انتظار   _8
که بتواند به سازه مد نظر بچسبد و    پاشیساب   رباتبه    مربوط  های مهندسی طراحی جزییات فنی و نقش

 ید. پاشی نما سازه را بدون نیاز به اپراتور ساب 

 


