Bogate tradycje odlewnicze

DOZOWNIKI ŚLIMAKOWE
DO DOZOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH TYPU DDS

• maszyny i urządzenia
odlewnicze
• części zamienne do
mieszarek
• części zamienne do
maszyn formierskich
• części zamienne do
oczyszczarek odlewów
oraz innych powierzchni
metalowych
• przemysłowe filtry
powietrza
• śrut techniczny
metalowy do czyszczenia
powierzchni

Przeznaczenie
W przemyśle odlewniczym dozownik jest przeznaczony do dozowania bentonitu, pyłu węglowego,
dekstryny oraz innych dodatków sypkich do mieszarek pobocznicowych MP, krążnikowych MK oraz
turbinowych MT. Stosowany jest również w innych gałęziach przemysłu.
Zasada pracy
Dozownik dodatków sypkich zbudowany jest z rurowego koryta, w którym obraca się ślimak. Ślimak
jest napędzany za pomocą motoreduktora. Wał ślimaka jest ułożyskowany tocznie.
Żądaną porcję dozowanego składnika ustala się za pomocą przekaźnika czasowego, który nie
wchodzi w skład dozownika a znajduje się w wyposażeniu elektrycznym mieszarki.
W skład dozownika wchodzi ponadto zasuwa mocowana do kołnierza przy otworze wsypowym
przeznaczona do zamykania - przesypu składników ze zbiornika do dozownika, np. w trakcie remontu
dozownika.
Charakterystyka techniczna
Lp.

Dozownik śrubowy nr rys.

1

Dozownik śrubowy bentonitu

2

Dozownik śrubowy pyłu
węglowego
Dozownik śrubowy dekstryny

• ekspertyzy techniczne
• projektowanie odlewni
żeliwa

3
• maszyny do cięcia śrutu z
drutu i blachy

Wydajność
ślimaka

Ciężar
usypowy

Obroty
ślimaka

1,1
kg/obrót

g=0,8 t/m3

60 /30 obr/min

0,8
kg/obrót

g=0,6 t/m3

Moc silnika

1,0/0,55 kW
34/16 obr/min

• projekty wstępne i
technologiczne
• inne prace z zakresu
przemysłu odlewniczego
w oparciu o bogate
doświadczenie
teoretyczne i praktyczne
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Technologia dla odlewni
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