Bogate tradycje odlewnicze

Karta kat.
T191-0, T191-OA, T1910OB

• 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
• ekspertyzy techniczne

WIBRATORY PNEUMATYCZNE ZRa-10, ZRc-10, ZRf-10
Przeznaczenie, budowa
Wibratory pneumatyczne służą do tworzenia liniowych impulsów mechanicznych
wykorzystywanych podczas operacji oddzielania gotowej półformy od płyty modelowej w cyklu
zagęszczania masy formierskiej na formierkach typu FWP i FKT. Zasadniczymi elementami
wibratorów są:
- korpus;
- tłoczek;
- korki;
- sprężyna naciskowa.
Zasada działania
Sprężone powietrze, doprowadzone do wibratora, przepływa na przemian do czołowych
powierzchni tłoczka, podczas gdy przeciwna powierzchnia jest odpowietrzana. W rezultacie tłoczek
wykonuje szybkie ruchy posuwisto zwrotne będące źródłem wibracji. Wibratory montowane są w
specjalnych zamkach / na tzw. jaskółczy ogon /, umiejscowionych po obu stronach stołu
wstrząsowego. Podczas operacji oddzielania wibratory włączają się samoczynnie.

• projektowanie odlewni
żeliwa
• maszyny do cięcia śrutu z
drutu i blachy
• 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

Charakterystyka techniczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ wibratora
Pozycja pracy
Średnica nominalna
Przyłącza robocze
Zakres ciśnień roboczych
Zakres temperatur otoczenia
Rodzaj smarowania
Wymiary gabarytowe
Masa wibratora

- pneumatyczny, liniowy
- dowolna
- 10mm
- M16x1.5
- 0,25-0,8 MPa
- 278-323˚K /5-50˚C/
- mgłą olejową
- Ø 64x228 mm
- 3.0 kg

Instalacja
Wibratory należy podłączyć do układu sprężonego powietrza zawierającego filtr i smarownicę. Mocowanie wibratorów do stołu
formierskiego należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, co zapewni pełne przekazanie wibracji na stół.
Obsługa, konserwacja i naprawa
Wibratory nie posiadają żadnych elementów regulacyjnych.
Konieczność naprawy zachodzi wówczas, kiedy wibrator nie spełnia funkcji opisanych w punkcie 2 niniejszej instrukcji, a
przyłącza doprowadzające sprężone powietrze są drożne / nie zatkane /.
W celu naprawy należy wymontować wibrator i dokonać oceny wszystkich detali, ich stanu technicznego, a następnie detale
uszkodzone lub zużyte wymienić na nowe. Przed montażem pierścienie gumowe i powierzchnie z nimi współpracujące należy
konserwować wazeliną techniczną T wg PN-69/0-96120.
Wykaz części zamiennych
1. Pierścień uszczelniający typ„0”39.2x5.7 – szt. 2
Materiał wg normy ZN-72/Z-20/17 – INCO.
2. Sprężyna naciskowa nr rys. 38-12 – szt.1

WIBRATORY PNEUMATYCZNE ZRa-10, ZRc-10, ZRf-10
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