
• 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

Bogate tradycje odlewnicze
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ZAWÓR SPUSTOWY  DO ZESPOŁÓW ZZb-90
WSTRZĄSOWYCH MASZYN FORMIERSKICH 

TYPU FKT ORAZ FWP
Przeznaczenie

  Zawór spustowy  jest stosowany w układach wstrząsowo-prasujących maszyn ZZb-90
formierskich, w tym szczególnie w formierkach typu FKT oraz FWP. Jest przeznaczony do 
odwadniania sprężonego powietrza z wody, która powstaje w wyniku pracy układu 
/sprężanie i rozprężanie/.

Budowa

   Zawór spustowy jest zabudowany w dnie tłoka prasującego i składa się z:
 • korpusu zaworu z otworami spustowymi;
 • membrany;
 • sitka;
 • uszczelnienia;
 • śrub mocujących.

Charakterystyka techniczna

 1. Typ zaworu    - membranowy;
 2. Pozycja pracy    -  pozioma;
 3. Średnica nominalna   - 90 mm;
 4. Zakres ciśnień roboczych  -  0.2 – 0.8 MPa;
 5. Zakres temperatury otoczenia  - 278 - 323 stopni K /5 - 50 stopni C/.

Zasada działania

  W trakcie operacji prasowania półformy, doprowadzone pod zawór sprężone powietrze 
unosi membranę w położenie górne, zamykając otwory spustowe usytuowane w korpusie. 
Zanik ciśnienia powoduje opadnięcie membrany i połączenie przestrzeni nad i pod 
zaworem, co umożliwia odwodnienie komory tłoka prasującego.



Technologia dla odlewni
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Instalacja

   Zawór spustowy należy instalować w gnieździe wykonanym w dnie tłoka prasującego formierki. Należy zwrócić 
uwagę, że po zamontowaniu zaworu spustowego w dnie tłoka prasującego śruby mocujące muszą być 
zabezpieczone przed samoczynnym odkręcaniem za pomocą drutowania.

Obsługa, konserwacja, naprawa

   Zawór nie posiada żadnych elementów regulacyjnych. Konieczność naprawy zachodzi wówczas, kiedy zawór nie 
spełnia swoich podstawowych funkcji. W tym przypadku należy wymontować zawór z formierki, dokonac oceny 
stanu technicznego detali. Detale uszkodzone lub nadmiernie zużyte wymienić na nowe.
 Przed ponownym montażem zaworu i jego zamontowaniem w maszynie pierścień uszczelniający 
zakonserwować wazeliną techniczną TW wg PN-69/C-96120.
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