
• 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

Przeznaczenie

Oczyszczarka  jest przeznaczona do oczyszczania  średnich przedmiotów odlanych z żeliwa, staliwa, OWCD-20A
jak również odkuwek, wyprasek oraz innych metalowych przedmiotów o wymiarach i masie określonej w 
charakterystyce technicznej maszyny.
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Rys. nr 1. Oczyszczarka wirnikowo-bębnowa przelotowa OWBP-2.5

Rys. nr 1. Oczyszczarka wirnikowa ciągłego działania OWCD-20A.



Technologia dla odlewni
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Budowa i zasada działania

 Oczyszczarka  składa się z  szeregu zespołów, których działanie zapewnia uzyskanie właściwego efektu czyszczenia. Proces OWCD-20A
czyszczenia odbywa się w szczelnej, przelotowej komorze roboczej zabezpieczonej przed szybkim zużyciem wymiennymi osłonami.
 Na dachu komory roboczej są umieszczone dwa wirniki rzutowe, których zadaniem jest wyrzut czyściwa na oczyszczane przedmioty. Załadunek 
przedmiotów przeznaczonych do czyszczenia, do komory roboczej odbywa się przy pomocy przenośnika taśmowego z zabierakami. W komorze roboczej, 
na skutek obrotu taśmy roboczej, następuje przemieszczanie się czyszczonych przedmiotów, co gwarantuje ich dokładne oczyszczanie wszystkich 
powierzchni oraz jednocześnie następuje ich transport w kierunku bębna obrotowego. Bęben obrotowy oddziela dodatkowo czyściwo i zanieczyszczenia 
od oczyszczonych przedmiotów i transportuje je na przenośnik taśmowy. Natomiast oczyszczone przedmioty transportuje na przenośnik odbiorczy 
/przenośnik taśmowy z zabierakami /. Mieszanina czyściwa i zanieczyszczeń, poprzez otwory przesypowe w taśmie, opada na przenośnik taśmowy który je 
transportuje na rynnę wibracyjną z sitem. Sito oddziela duże zanieczyszczenia, takie jak: szpilki odlewnicze, zalewki itp. od czyściwa użytecznego, które wraz z 
zanieczyszczeniami drobnymi transportuje do stopy elewatora. Elewator kubełkowy, transportuje pionowo tą mieszaninę do separatora, który jest 
umieszczony nad komorą roboczą oczyszczarki. W separatorze następuje ostateczne oddzielenie zanieczyszczeń od śrutu użytecznego. Zanieczyszczenia 
trafiają do pojemnika pyłu stojącego obok oczyszczarki a czysty śrut opada grawitacyjnie do dozowników śrutu i dalej do obu wirników rzutowych. Tym 
samym zamyka obieg czyściwa w oczyszczarce .OWCD-20A

Charakterystyka techniczna

1. Wydajność czyszczenia przy ciągłym ładowaniu  - 5-20 t/h
2. Przedmioty oczyszczane:
   dopuszczalny najmniejszy gabaryt   - 25 mm•   
   dopuszczalna największa przekątna   - 300 mm•   
   maksymalna masa jednostkowa   - 15 kg•   
3. Prędkość ruchu taśmy przenośnika dostawczego  - 0.25 m/s
4. Dopuszczalny udźwig wciągnika ręcznego  - 1000 kG
5. Ilość czyściwa na pierwsze załadowanie   - ok. 4800 kg
6. Ilość czyściwa w obiegu    - min. 4800 kg
      - max. 6500 kg
7. Rodzaj czyściwa:  śrut metalowy o granulacji  - 0.5-2.5 mm
8. Ilość wirników rzutowych    - 2 szt
9. Wydajność wirnika rzutowego   - 350 kg/min
10. Całkowita moc zainstalowana   - 67 kW
11. Wymagana wydajność urządzenia odpylającego  - 4 m3/s
12. Wymagane podciśnienie na króćcu przyłączeniowym – 550 Pa
13. Zużycie sprężonego powietrza na 8h pracy  - 0.1 m3
14. Wymiary gabarytowe oczyszczarki   - 19000 x 4930 x 6530 mm

Do niniejszej oczyszczarki firma  oferuje części technologicznego zużycia, części zamienne oraz wszelką pomoc techniczną.CASTECH
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