
• 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

DOZOWNIKI ŚRUTU TYPU DSR-350A

Przeznaczenie

Dozowniki śrutu są stosowane w oczyszczarkach wirnikowych do strumieniowego oczyszczania 
powierzchni, w których wykorzystuje się czyściwo w postaci śrutu metalowego.
Są przeznaczone do podawania śrutu ze zbiornika separatora do wirnika rzutowego. Dozownik śrutu 
DSR-350A jest przystosowany do wirnika rzutowego typu WR5-350A.

Budowa i zasada działania

   Składa się z korpusu odlewanego z gardzielą przelotową, w którym jest zainstalowana przegubowo 
zastawka. Jej wychylenie jest realizowane za pomocą cylindra pneumatycznego, zamocowanego 
wahliwie na korpusie dozownika. Cylinder jest cylindrem dwustronnego działania.  Położenie 
zastawki jest sygnalizowane czujnikiem zbliżeniowym.
   Skrajne położenie zastawki jest regulowane śrubą oporową nastawianą ręcznie. Zastawka posiada  
utwardzone krawędzie, które są bardzo odporne na ścieranie spowodowane przepływem śrutu 
technicznego przez dozownik.
   Dozownik śrutu  może pracować jako odcinacz przepływu śrutu , gdzie skrajne DSR-350A
położenie tłoka cylindra pneumatycznego (w przód, lub w tył) powoduje otwarcie lub zamknięcie 
przepływu śrutu z separatora do wirnika rzutowego. Ustawienie zastawki w położeniu pośrednim 
(regulacja ręczna, stopniowa) ogranicza grawitacyjny przepływ śrutu do ilości pożądanej przez 
obsługę oczyszczarki. Wielkość porcji śrutu mierzy się poprzez obciążenie silnika elektrycznego 
wirnika rzutowego. Aparatem pomiarowym jest amperomierz.

Charakterystyka techniczna

•   maksymalna wydajność przepływu śrutu    - 350 kg/min;
•   sposób przepływu śrutu                    - opadanie grawitacyjne;
•   rodzaj konstrukcji                              - korpus - odlew;
•   średnica gardzieli wlotowej              - fi 90 mm;
•   wymiary gardzieli wewnętrznej       - 38 x 90 mm;
•   rodzaj napędu                                     - pneumatyczny;
•   średnica i skok cylindra pneumatycznego      - fi 32 x 80 mm;
•   rodzaj cylindra pneumatycznego     - dwustronnego działania;
•   ułożyskowanie zastawki      - tuleje ślizgowe, samosmarujące;
•   zabezpieczenie zastawki przed ścieraniem     - napawanie pałeczkami PNT;
•   przystosowany do pracy      - ze śrutem stalowym, ciętym, kulistym,
         łamanym o wielkości od 0.2 – 2.5 mm.

Bogate tradycje odlewnicze
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DOZOWNIKI ŚRUTU TYPU DSR-350A

Przystosowane do oczyszczarek

•   OWTP-500
•   OWD-4.5
•   OWB-2000
•   OWK-5
•   OWPS-T
•   OWK-T
•   OWK-10000
•   OWBP-2.5
•   OWP-500
•   OWT-400A

•   OWD-1000A
•   OWKP-1500
•   OWDP-1500
•   OWDP-25
•   OWCD-20A
•   OWD-1000
•   OWK-4500
•   OWPK-4
•   OWTO-500
•   OWTP-300W
•   OWKP-500
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