
מצגת הדרכה  מצגת הדרכה  



הכנת פני השטח לפני צביעה
מערכות להתזת גרגרים בעזרת אוויר דחוס

תוך שימוש בגז , אנו מתיזים גרגרי חומר שוחק במהירות גבוהה, בשיטה זו
שיטה זו מתאימה לניקוי משטחים . ככוח מניע) אוויר בדרך כלל(דחוס 

ניקוי באמצעות חול מדמה אפקט של   .'וכועץ , אבן, מתכת: מוצקים כגון
  אבל הוא מספק את התוצאות הרבה יותר מהר וללא קשיים, נייר זכוכית

, חרוזי זכוכית: שנועדו לניקוי משטחים כגוןחומרים רבים ישנם כיום 
יבש  קרח,אגוזקליפות  ,סגסוגות של  מתכות, תחמוצת של אלומיניום יבש  קרח,אגוזקליפות  ,סגסוגות של  מתכות, תחמוצת של אלומיניום

}   .את בחירת החומר יש לעשות על פי אלמנט הניקוי ומפרטו{.ועוד

"פתוחה"מערכת התזה 

הגרגרים מוכנסים לתוך מיכל ייעודי המעוצב בצורת משפך   - ? איך זה עובד
לאחר מילוי המיכל בחומר המותז מוכנס לחץ אוויר בעזרת מדחס ). דוד(

קולטת  , מערכת צינורות נוספת מורכבת מתחת למיכל . רב עוצמה ונאטם
הגרגרים מואצים דרך צינור  . את הגרגרים שיוצאים מהמיכל במהירות

.  לחץ שבקצהו דיזה ומותזים לעבר המשטח הרצוי

}העובדות בשיטות שונות ומגוונות" סגורות"כמו כן ישנם מערכות {



מערך התזת גרגירים  



?למה צריך תהליך זה

,  חלודה, לניקוי משטחי מתכת מכתמי שמןמשמש ניקוי חול , כאמור
הם  המשטחים הנפוצים שבהם מבצעים עבודות ניקוי . שאריות צבע ולכלוך

ניקוי החול . רהיטים ועוד, ספינות, חזיתות של מבנים, מכלים, צינורות
כדי . וצביעהמתבצע בדרך כלל כשלב הכנה של משטחים לקראת ציפוי 

שהוא יהיה עמיד  , לציפוי תהיה אחיזה טובה על המשטח/ להבטיח שלצבע 
ניקוי באמצעות . יש לנקותו היטב, ולא יתקלף. והזמןבפני פגעי הטבע 
שהוא יהיה עמיד  , לציפוי תהיה אחיזה טובה על המשטח/ להבטיח שלצבע 
ניקוי באמצעות . יש לנקותו היטב, ולא יתקלף. והזמןבפני פגעי הטבע 

הציפוי יקלטו  / מחוספס ובכך הצבע התזת חול מאפשר לקבל משטח 
)  האדהזיה.(וישמרו על עמידותם לאורך זמן, בצורה האופטימלית

            היא בדרך כלל המפתח לצביעה נכונה ולשמירה על עמידות הכנת השטח *  

.  לאורך שניםהצבע      



שיטות צביעה הנפוצות כיום

 Air Spray -ביעה עם אוויר צ�

Air Less -צביעה ללא אוויר �

Air Spray + Air Less = Air Coat -צביעה משולבת �

אלקטרוסטטי -צביעה באבקה � אלקטרוסטטי -צביעה באבקה �



פיסטולת -צביעה בתוספת אוויר 
צבע המוזרם על ידי אוויר ויוצא  דרך נחיר הנמצא בקצה האקדח 

לחץ אוויר זה גורם לניפוץ  ,אוויר מוזרם בכוח ובלחץ לקצה הנחיר
.זרם הצבע לאלפי ומיליוני רסיסים

עקב הלחץ הגדול של האוויר המשתתף בתהליך זה ומהירות זרימת 
מתקבלת מניפת צבע הניתנת לשליטה וויסות  ,החלקיקים המנופצים

מהאקדח אולם בעלת יעילות נמוכה ופיזור ערפילי צבע גבוה  מהאקדח אולם בעלת יעילות נמוכה ופיזור ערפילי צבע גבוה  
(OVER SPRAY)   בשיטה זו לא ניתן ליצור שכבת עובי צבע.



המרסס
במרסס ניתן לשנות את כמות יציאת חומר ההתזה ומניפתו על ידי  

:ישנם כמה סוגי מרססים. או ראש האוויר, מחט, החלפת הדיזה

מחובר מעל , שלרוב עשוי מטפלון, המיכל - מרסס בעל מיכל עליון
בתצורה זו החומר הנוזלי שוקע בעזרת כוח הכבידה אל  . למרסס

.הנחיר

מחובר , שלרוב עשוי מאלומיניום, המיכל - מרסס בעל מיכל תחתון מחובר , שלרוב עשוי מאלומיניום, המיכל - מרסס בעל מיכל תחתון
בתצורה זו כאשר לוחצים על הדק המרסס זרם  . מתחת למרסס

אוויר חזק זורם לכיוון הדיזה והחומר נשאב מהמיכל אל הנחיר  
.בעזרת יניקה וטורית

החומר שנתון במיכל תחת לחץ   - מרסס מוזן מיכל לחץ
.נדחס אל המרסס דרך צינור



Air Lessצביעה ללא אוויר 
בעזרת ' אטמ 150-450בתהליך זה דוחסים את הצבע ללחצים שבין 

 .משאבה המיועדת לכך
מלחץ גבוה   ,שחרור הצבע דרך נחיר התזה קטן בעל צורה מיוחדת

. מניפת הצבע ,דהיינו ,יוצר את האטומיזציה ,ללחץ אטמוספרי

יעילות  ") נטו"-צבע(מכיוון שבצורה זו אין אוויר המשתתף בתהליך  יעילות  ") נטו"-צבע(מכיוון שבצורה זו אין אוויר המשתתף בתהליך 

.משתחרר לאוויר  OVER SPRAYהעבודה גבוהה יותר ופחות 
.הצביעה–יתרון גדול של שיטה זו הוא מהירות העבודה 



האיירלס
ללא שימוש , על פי רוב צבע, שיטה להתזת נוזלצביעה באיירלס היא 

).  משאבה(דחוס באוויר 

ייעודית משאבה  .גדוליםלכיסוי משטחים במערכת זו משתמשים 

דרך צינור לחץ אל  PSI 240יונקת את הצבע ודוחסת אותו ללחץ של 

. תוך אקדח התזה. תוך אקדח התזה

המורכב ) דיזה(הצבע דרך נחיר התזה קטן בעל צורה מיוחדת שחרור 

גורם לצבע , מלחץ גבוה זה ללחץ האטמוספירי, בקצה האקדח

מחליפים לפי  ) הדיזה(הנחיר את . להתפרק לרסס דק בצורת מניפה

המניפה וכמות החומר המותז ולפי מידת רוחב סוג הנוזל  וצמיגותו 

.החומר הרצויה 



המשך - האיירלס 
:כגון, להתזה באיירלס יתרונות רבים

מהירות העבודה�

נצילות חומר גבוהה�

פיזור אחיד�

, מכיוון שאין אוויר דחוס המשתתף בתהליך הובלת והתזת הצבע

נוצרים פחות ערפילי חומר המזהמים ומלכלכים את הסביבה מאשר 

במרסס קונבנציונלי המתיז יחד עם החומר גם אוויר ונחסכת שאיפת  

ממסים נדיפים

אפשר ליישם בעזרת שיטה זו חומרים בעלי צמיגות גבוהה ללא דילול  

.ובכך אפשר ליצור עוביים של צבע על האלמנט



?  מי משתמש
מערכות איירלס משמשות ליישום חומרים מגוונים ברוב ענפי  

. התעשייה השונים

בענפי הבנייה ולסימון כבישים  , העץ, כך למשל בתעשיות המתכת

ובתעשיית המזון , לאיטום גגות מתיזים זפת קר, מתיזים צבעים

.מתיזים בעזרתן חלבוני ביצים ושוקולד לציפוי מאפים.מתיזים בעזרתן חלבוני ביצים ושוקולד לציפוי מאפים





סוגי איירלסים נפוצים

איירלס חשמלי  �

איירלס פנאומטי �

דיזל/איירלס בנזין � דיזל/איירלס בנזין �

איירלס לסימון כבישים  �



איירלס חשמלי

בוכנתי/דיאפרגמה

משאבת זו מונעת בעזרת  

דיזל /מנוע בנזין

נמדד לפי כמות ליטר  

'בדקה
.גודל דיזה מקסימלי



איירלס פנאומטי

731–PRO

משאבת זו מונעת בעזרת  

אווירלחץ 

'נמדד לפי לחץ אטמ

                  



דיזל/איירלס בנזין

בוכנה/דיאפרגמה �

   

משאבת זו מונעת בעזרת  

דיזל /מנוע בנזין

נמדד לפי כמות ליטר  

'בדקה
.גודל דיזה מקסימלי



איירלס לצביעת כבישים
כיסא נסיעה לסימון כבישים + איירלס בנזין                      

  



-שיטת ביניים היא שיטת ה

 Air Coat = Air Spray + Air Less
משתמשים , אולם כאן,  AIRLESSשיטה זו מבוססת על שיטת ה 

.בלחץ

היתרון הגדול   .זה מהירות יציאת הטיפות איטית ביותרבלחץ 

על גבי החלק ולא   "נשכבת"טיפה זעירהבכך שאותה מתבטא  ""

מספק אטומיזציה  נמוך אינו חץ ל -" בהאליה וקוץ "אך . מתנפצת

יוצרת קטנה של אוויר בלחץ נמוך תוספת . לצביעהברמה נאותה 

.בעלת מהירות טיפות נמוכה ביעילות גבוהה ביותרמניפה אחידה 



איירלס הכולל אקדח איירקוט



צביעה האלקטרוסטטי
י מחט הנמצאת בקצה האקדח "הצבע מוטען במטען אלקטרוסטטי ע

בין האלקטרודה והמוצר המוארקשדה אלקטרוסטטי בו בזמן נוצר 

המוטענים במטען זרם חלקיקי הצבע ). להארקהמחובר (

לעבר איתו האלקטרוסטטי חודר לתוך השדה האלקטרוסטטי ונע 

..צבע אחידהלעוטפן בשכבת המוצר על מנת 
.צביעהכל שיטת על " להלביש" ניתןהפנומן האלקטרוסטטי את 

:כוחות 'קיימים מסבצביעה אלקטרוסטטית אולם עלינו לזכור כי 

.)של הצבע מושכו לכיוון האדמהמשקלו (כוח הכבידה �

.הצבעהקינטית של טיפות המהירות �

.האלקטרוסטטיהשדה �

השפעת  קטנה יותר כן תעלה תהיה  1+2הכוחות ככל שהשפעת 

.האלקטרוסטטיהשדה 





!!תודה רבה!!תודה רבה


