Bogate tradycje odlewnicze

• maszyny i urządzenia
odlewnicze
• części zamienne do
mieszarek
• części zamienne do
maszyn formierskich

OCZYSZCZARKA BĘBNOWO-OCIERNA OBO-750A
Przeznaczenie
Oczyszczarka bębnowo-ocierne typu OBO jest przeznaczona do czyszczenia przedmiotów
wykonanych ze stali, staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych oraz ich stopów.

• części zamienne do
oczyszczarek odlewów
oraz innych powierzchni
metalowych
• przemysłowe filtry
powietrza
• śrut techniczny
metalowy do czyszczenia
powierzchni
Filtr FP-60

• ekspertyzy techniczne

Oczyszczarka bębnowo-ocierna

• 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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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Nazwa
Pojemność całkowita bębna roboczego
Średnica wewnętrzna bębna roboczego
Długość wewnętrzna bębna roboczego
Wymiary okna załadowczego (długość x szerokość)
Masa pokrywy okna załadowczego
Prędkość obrotowa bębna roboczego
Dopuszczalna masa ładunku przedmiotów
Dopuszczalna masa jednostkowa przedmiotów
Czas oczyszczania jednego ładunku przedmiotów
Wydajność czyszczenia
Całkowita moc zainstalowania (moc silnika napędu bębna)
Wymiary gabarytowe
- długość
- szerokość
- wysokość
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Technologia dla odlewni

Budowa
Zasadniczą częścią oczyszczarki jest obrotowy bęben roboczy do którego ładuje się przedmioty w celu ich wyczyszczenia. Okno
załadunkowe jest zamykane zdejmowaną pokrywą. Mocowanie pokrywy do bębna odbywa się przy pomocy dwóch szybko
mocujących zamków.
Wewnętrzna powierzchnia robocza bębna jest wyłożona płytami gumowymi, które zabezpieczają płaszcz przed szybkim
zużyciem i tłumią hałas, jaki powstaje w czasie czyszczenia przedmiotów.
Czopy bębna osadzone w łożyskach tocznych wsparte są na dwóch stojakach przymocowanych do fundamentu.
Napęd bębna składa się z silnika i dwóch przekładni pasków klinowych. Napinanie pasków pierwszej przekładni odbywa się przez
przesunięcie silnika na saniach, do napinania pasków drugiej przekładni służy specjalny napinacz.
Do wyhamowania obrotów bębna po wyłączeniu silnika służy hamulec taśmowy zamontowany przy dużym kole pierwszej
przekładni pasków klinowych.
W celu odprowadzenia pyłów jakie postają w procesie oczyszczania , oczyszczarka bębnowa podłączona jest do urządzenia
odpylającego. Kołnierz do podłączenia przewodów odciągowych znajduje się przy czopie bębna z przeciwnej strony napędu.
Bezpieczną pracę oczyszczarki zapewniają osłony przy napędzie i specjalna bariera uchylna osłaniająca obracający się bęben
roboczy. Po nieznacznym odchyleniu bariery do góry następuje wyłączenie silnika napędu przez wyłącznik krańcowy.
Zasada działania
Przedmioty przeznaczone do oczyszczania ładujemy do bębna przez okno załadunkowe. Razem z ładunkiem przedmiotów
wsypujemy odpowiednią porcję czyściwa, którym są zwykle bardzo drobne odlewy w kształcie gwiazdek.
Po zamknięciu okna załadunkowego pokrywą i opuszczeniu barierki uruchamiamy bęben roboczy. Przedmioty w bębnie, będące
w ruchu, zmieniają wielokrotnie położenie. Czyszczenie następuje na skutek wzajemnego ocierania się czyszczonych
przedmiotów i przesypywania się między nimi czyściwa, które również dostaje się do wnęk przedmiotów i powoduje czyszczenie
wewnętrznych powierzchni.
Zatrzymanie bębna roboczego w położeniu najbardziej odpowiednim dla obsługi można dokonać posługując się hamulcem po
wyłączeniu silnika napędu.
Do załadowania i rozładowania bębna a szczególnie do zdejmowania i zakładania pokrywy okna załadunkowego, konieczne jest
urządzenie dźwigowe, które użytkownik instaluje we własnym zakresie.
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Przekładnie wielopasowe przynależne do oczyszczarek OBO-750
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