Bogate tradycje odlewnicze

• 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
• 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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UZUPEŁNIACZ ŚRUTU TYPU USR
Przeznaczenie
Uzupełniacze śrutu są stosowane w oczyszczarkach wirnikowych do strumieniowego oczyszczania
powierzchni, w których wykorzystuje się czyściwo w postaci śrutu metalowego.
Są przeznaczone do uzupełniania śrutu znajdującego się w obiegu oczyszczarki wirnikowej.
Charakterystyka techniczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maksymalna objętość zbiornika śrutu
sposób przepływu śrutu
rodzaj konstrukcji
wymiary gardzieli wlotowej
wymiary gardzieli wylotowej
rodzaj napędu
średnica i skok cylindra pneumatycznego
rodzaj cylindra pneumatycznego
ułożyskowanie zastawki
zabezpieczenie zastawki przed ścieraniem
przystosowany do pracy

3

- wg potrzeb/dm ;
- opadanie grawitacyjne;
- stalowa, spawana;
- 42 x 62 mm;
- 42 x 62 mm;
- pneumatyczny;
- fi 25 x 35 mm;
- przegubowy, dwustronnego działania;
- tuleje ślizgowe, samosmarujące;
- napawanie pałeczkami PNT;
- ze śrutem stalowym, ciętym, kulistym,
łamanym o wielkości od 0.2 – 2.5 mm.

Budowa
W skład uzupełniacza śrutu wchodzą:
• zbiornik śrutu;
• pokrywa;
• sito;
• zastawka;
• cylinder pneumatyczny;
• sygnalizator poziomu śrutu w zbiorniku.
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Zasada działania
Uzupełniacz śrutu jest sprzężony z układem kontroli ilości śrutu w obiegu oczyszczarki i samoczynnie podaje śrut ze
zbiornika śrutu do obiegu oczyszczarki.
W zależności od pojemności zbiornika śrutu, uzupełniacz śrutu może być stosowany w szerokim zakresie wielkości
oczyszczarek wirnikowych.
W trakcie operacji czyszczenia w oczyszczarkach wirnikowych stosowany śrut pracuje w obiegu zamkniętym i uderzając
cyklicznie o powierzchnię czyszczoną z dużą energią zużywa się z biegiem czasu. Proces zużywania się śrutu polega na
ciągłym zmniejszaniu się jego wielkości poprzez ścieranie się o powierzchnię czyszczoną.
W efekcie wielkość cząstek śrutu osiąga masę krytyczną, która nie jest efektywna w procesie czyszczenia i jako odpad jest
oddzielana od użytecznego śrutu w separatorze oczyszczarki. W wyniku tego zjawiska ilość śrutu w obiegu maleje i
występuje konieczność uzupełniania śrutu co jakiś okres pracy oczyszczarki. Czas ten zależy od intensywności oczyszczania,
stopnia zabrudzenia przedmiotu czyszczonego oraz jakości śrutu i jego odporności na zużycie. Ilość śrutu w obiegu maleje
również poprzez jego zaleganie w zakamarkach czyszczonego przedmiotu, zwłaszcza skomplikowanego odlewu. Po
procesie czyszczenia oczyszczony przedmiot wyjmowany jest z oczyszczarki wraz z zalegającą resztką śrutu, która już
zazwyczaj nie wraca do maszyny.
Do pracy w oczyszczarkach zaleca się:
• śrut stalowy cięty z drutu;
• śrut stalowy cięty z drutu – wstępnie zaokrąglony;
• śrut staliwny – łamany;
• śrut staliwny – kulisty.
Śrutu żeliwnego nie zaleca się.
Informację o konieczności zasilania oczyszczarki wirnikowej śrutem uzupełniacz śrutu otrzymuje od czujnika zbliżeniowego
usytuowanego w gardzieli wylotowej zbiornika czystego śrutu w separatorze. W przypadku braku przepływu śrutu z
separatora do dozownika śrutu, impuls uruchamia otwarcie zastawki i śrut grawitacyjnie opada ze zbiornika śrutu
uzupełniacza, spadając bezpośrednio na kubełki elewatora, skąd dalej śrut trafia do separatora i dalej pracuje w obiegu
zamkniętym.
Uzupełniacz śrutu jest wyposażony w sygnalizator poziomu śrutu, który informuje obsługę oczyszczarki o ilości śrutu w
zbiorniku. W przypadku braku śrutu lub niskiego poziomu, świeży śrut jest ładowany do zbiornika przez obsługę
oczyszczarki.
Uzupełniacz śrutu ułatwia pracę obsłudze maszyny, która nie musi stale kontrolować ilości śrutu w obiegu oczyszczarki,
działa samoczynnie i jest łatwy do zainstalowania w stopie elewatora.
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