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Η ανάγκη της βιομηχανίας για

όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα

παραγωγής με πιστοποιημένη

ποιότητα κατασκευής, ώθησε

τις μεγάλες κατασκευάστριες

εταιρίες στην αγορά

συστημάτων αμμοβολής

κλειστού τύπου. 

Ο καθαρισμός των

μεταλλικών υλικών ή

μηχανημάτων, ήταν πάντα μια

δύσκολη, χρονοβόρα και

ανθυγιεινή διαδικασία για τον

εργαζόμενο που θα την

εκτελούσε. Για τους λόγους

αυτούς η εταιρίες επένδυσαν

σε αυτόματα μηχανήματα

αμμοβολής σφαιριδίων. 

Ανάλογα με το αντικείμενο

που έχει η κάθε εταιρία,

υπάρχει και ο αντίστοιχος

τύπος αμμοβολής. Σε

δύσκολες εφαρμογές

καθαρισμού, η

κατασκευάστρια εταιρία των

μηχανημάτων αμμοβολής ,

παραμετροποιεί τη διαδικασία

και τα παρελκόμενα του

μηχανήματος ανάλογα με τις

ανάγκες της εφαρμογής.  

Η αμμοβολή μπορεί να

συνδυαστεί μαζί με άλλα

αυτόματα μηχανήματα όπως: 

• Αυτόματους τροφοδότες

υλικών 

• Μηχανήματα κοπής /

διάτρησης,

• Μηχανήματα βαφής 

• Φούρνο στεγνώματος 

• Μηχανήματα θερμικής

επεξεργασίας μετάλλων

Ο σωστός τύπος αμμοβολής

επιλέγεται βάση της ανάγκης

καθαρισμού και της

ιδιαιτερότητας των τεμαχίων.

Μερικοί τύποι αμμοβολών

είναι οι παρακάτω:

• Τύπου Lauco: Μηχανές

αμμοβολών με τούνελ για
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συνεχή ροή. Εξοπλίζονται με

οριζόντιο ραουλόδρομο και

είναι ιδανικές για τον

καθαρισμό φύλλων

λαμαρίνας, δοκών, προφίλ

και σωλήνων.

Κατασκευάζονται σε διάφορες

διαστάσεις και επίπεδα ισχύος

ανάλογα με την εφαρμογή.

Συνδυάζονται με συνεχόμενη

γραμμή βαφής και φούρνο

στεγνώματος. 

• Τύπου Tunelblast:

Μηχανές με τούνελ για

συνεχή ροή. Διαθέτουν

τροχούς στις πλευρές του

θαλάμου και επιτρέπουν το

εύκολο πέρασμα μεγάλων

αντικειμένων ακανόνιστου

σχήματος.

• Αμμοβολές με

περιστρεφόμενο κάδο

(Tavola Rotante):

Κατασκευάζονται σε διάφορα

μεγέθη και αποτελούν το πιο

απλό και οικονομικό μοντέλο

αυτόματης αμμοβολής χωρίς

χρήση αέρα (airless). Τα

εξαρτήματα τοποθετούνται

στον κάδο και περιστρέφονται

μέσα στο πεδίο βολής

εξασφαλίζοντας τον

καθαρισμό όλης της

επιφάνειας. 

• Αμμοβολές με

συνδυασμό ιμάντα και

Tεύχος 40 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  -  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ
65


