
• 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

PRZEPUSTNICA MASY FORMIERSKIEJ Z AKTYWNYM 
USZCZELNIENIEM GUMOWYM DO ZESPOŁÓW 

STRZAŁOWYCH MASZYN FORMIERSKICH I RDZENIAREK
Przeznaczenie

Przepustnice są przeznaczone do dozowania wszelkiego rodzaju mas, zwłaszcza mas formierskich i 
rdzeniowych do głowic strzałowych. Znajdują zastosowanie w zespołach strzałowych maszyn 
formierskich i maszyn rdzeniarskich.

Budowa

Przepustnica jest przepustnicą czaszową, wyposażoną w aktywne uszczelnienie gumowe. Składa się 
z czaszowej dennicy, usytuowanej obrotowo w korpusie przepustnicy. Ruch obrotowy zapewniają 
dwie półosie z czopami  i tulejkami samosmarnymi. Na korpusie jest umocowana pokrywa. Miedzy 
korpusem a pokrywą jest usytuowana wkładka I  podtrzymująca aktywną uszczelkę gumową. 
Uszczelka posiada, w swej wewnętrznej części wkładkę metalową II  w której znajdują się otwory do 
zasilania pneumatycznego. Między korpusem a pokrywą znajduje się uszczelka.

Ruch wahadłowy dennicy czaszowej zapewnia pneumatyczny cylinder wahadłowy. Czasza odwraca 
się o kąt 90 stopni. W korpusie jest również usytuowany otwór zaworu odpowietrzającego głowicy 
strzałowej.

Charakterystyka techniczna

•   Technologia formowania
                            - dozowanie grawitacyjne masy do zespołu strzałowego
                            - wstrzeliwanie masy do skrzyni formierskiej lub rdzennicy

3•   Pojemność cylindra strzałowego                                  -  do 240 dm
•   Przystosowana do zagęszczania form odlewniczych o wymiarach:
                            - długość                                                   - 500 – 650 mm
                            - szerokość                                                - 400 – 500 mm
                            - wysokość                                                - 150 - 250 mm
•   Średnica króćca zasypowego                                        - 320 mm
•   Kąt otwarcia czaszy                                                         - 90 stopni
•   Rodzaj uszczelnienia                                                       - gumowe/aktywne/
•   Ciśnienie robocze sprężonego powietrza                   - 0.5 - 0.6 MPa
•   Rodzaj sprężonego powietrza                                       - filtrowane, smarowane mgłą olejową

3•   Zużycie sprężonego powietrza                                     - 0.012 m /cykl
•   Rodzaj napędu czaszy /dennicy/                                  - pneumatyczny
•   Warunki zasilania elektrycznego                                   - 230/400 V, 50Hz

Bogate tradycje odlewnicze
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Technologia dla odlewni

Zasada działania

W trakcie dozowania grawitacyjnego masy ze zbiornika do głowicy strzałowej przepustnica jest otwarta a czasza przepustnicy jest 
odchylona i usytuowana pionowo poza prześwitem króćca wlotowego. Komora dociskowa uszczelki gumowej jest 
odpowietrzona. W tym też czasie zawór odpowietrzający jest otwarty a zawór strzałowy zamknięty. Następuje dozowanie masy 
formierskiej. Poziom napełnienia głowicy strzałowej sygnalizuje czujnik poziomu masy. Po zadozowaniu głowica strzałowa zostaje 
uszczelniona od góry poprzez zamknięcie przepustnicy. W tym celu pneumatyczny cylinder wahadłowy obraca czaszę 
przepustnicy w pozycję poziomą, czym dokonuje się zamknięcia od góry zespołu strzałowego. Uszczelnienie przepustnicy 
następuje po podaniu sprężonego powietrza do komory dociskowej uszczelki gumowej.
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