
• 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

ZWÓR ODCINAJĄCY MEMBRANOWY
 TYPU ZMa50/ZMb50

DO APARATÓW CZYSZCZĄCYCH TYPU APR-600
Przeznaczenie

Zawór odcinający membranowy jest przeznaczony do pneumatycznego sterowania wszelkiego 
rodzaju aparatów czyszczących typu APR -600. Stosowany jest w instalacji pneumatycznej.

Budowa i zasada działania

    Składa się z metalowego korpusu, który posiada dwa przyłącza G 2” (wlotowe P oraz robocze A) oraz 
gniazdo współpracujące z grzybkiem. Korpus jest zamknięty pokrywą. Między korpusem a pokrywą 
zamocowana jest gumowa membrana z grzybkiem. Membrana oddziela komorę roboczą zaworu od 
komory sterującej, w której jest zainstalowana sprężyna naciskowa.
    Ze względu na działanie sprężyny przelot w zaworze, w stanie spoczynku, jest zawsze zamknięty.
    Zawór jest instalowany w instalacji pneumatycznego sterowania aparatu APR-600. Oczyszczone i 
odolejone sprężone powietrze zostaje doprowadzone do membranowego zaworu odcinającego, 
który poprzez przyciśnięcie zaworu sterującego zostaje otwarty i kieruje sprężone powietrze do 
zbiornika ciśnieniowego aparatu czyszczącego APR-600. Następuje operacja czyszczenia 
zabrudzonych powierzchni. Po zakończeniu operacji czyszczenia przesterowanie zaworu sterującego 
powoduje odpowietrzenie układu pneumatycznego APR-600. Następuje samoczynne zamknięcie 
zaworu membranowego . który odcina dopływ sprężonego powietrza do APR-600.ZMa50/ZMb50
    Ponowne przyciśnięcie dźwigni zaworu sterującego powoduje przesterowanie zaworu membra-
nowego, otwarcie dopływu sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego i wyrzut poprzez 
dyszę czyściwa na oczyszczana powierzchnię.

Charakterystyka techniczna

•   typ zaworu                               - pneumatyczny, membranowy;
•   średnica nominalna przelotu       - DN = 50 mm;
•   przyłącze robocze                           - G 2”;
•   przyłącze sterowania                    - dla typu ZMa50 – M10x1;
                                                                 - dla typu ZMb50 – G3/8”
•   zakres ciśnień roboczych              - 0.2 – 0.8 MPa;
•   zakres temp pracy                   - 278 – 323 stopni K / 5 – 50 C/;
•   nominalne ciśnienie pracy           - 0.63 MPa;
•   pozycja pracy                                  - pozioma;
•   wymiary gabarytowe                    - 199 x 206 x 120 mm.

Bogate tradycje odlewnicze
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