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- STRESZCZENIA - 

 

A. FEDORYSZYN 
URZĄDZENIA FORMIERSKIE LINII WYTWARZANIA ODLEWÓW W FORMACH 
SKRZYNKOWYCH Z SYNTETYCZNEJ MASY Z BENTONITEM 
Podstawą tworzonych linii odlewniczych są urządzenia formierskie; agregaty i automaty. One 
nadają rytm pracy pozostałym urządzeniom wchodzących w skład wyposażenia linii wytwarzania 
odlewów.  
Zakres opracowania obejmuje urządzenia formierskie do wytwarzania odlewów w formach 
skrzynkowych. Wielkość wytwarzanych form oraz osiągane wydajności odróżniają omawiane 
urządzenia od formierek bezskrzynkowych. 
Formy skrzynkowe, z syntetycznej masy z bentonitem, są wykonywane obecnie przez 
zagęszczanie realizowane z użyciem formierek strumieniowo – prasujących oraz dmuchowo – 
prasujących.  
Urządzenia formierskie skrzynkowe różnią się głównie liczbą stanowisk roboczych oraz 
rozmieszczeniem zespołów realizujących operacje wykonywania form.  
W przytoczonej klasyfikacji wyróżniono formierki jedno i wielopozycyjne. W ramach nich 
wyróżniono grupy w zależności od rozmieszczenia zespołów roboczych oraz ich współpracy. 
Przedstawiono charakterystyki wyróżnionych klas i grup, a ponadto opisano pracę wybranych, 
reprezentatywnych przedstawicieli. 
 
REDUKCJA KOSZTÓW ENERGII W BRANŻY ODLEWNICZEJ 
 
C. MARCO, I. ETXEBARRIA, B. GARCÍA 

NOWA KONCEPCJA WYDAJNYCH LINII FORMIERSKICH Z PIONOWYM PODZIAŁEM 

Nieustannie rosnące ceny zasobów (energii elektrycznej, surowców, wody, piasku, itp.), 
konkurencja na rynkach światowych i w tym odlewnictwo, jako jeden z przemysłów 
generujących największe zapotrzebowanie na przedmioty pracy, są przyczyną poszukiwania 
optymalizacji procesów produkcyjnych, w celu uzyskania wysokiej konkurencyjności. 
Optymalizacja wykorzystania zasobów nie jest jedynym kamieniem milowym w tym 
wyzwaniu. Jakość produktów, regularność procesów i sprzyjanie środowisku naturalnemu są 
także częścią celu. 
Niniejszy artykuł przedstawia nową koncepcję maszyny formierskiej z pionowym podziałem, 
w 100% napędzanej elektrycznie. W artykule przedstawiono również korzyści w procesie 
produkcji, obniżenie kosztów oraz poprawę jakości po 6 miesiącach rzeczywistej produkcji 
przemysłowej w jednej z odlewni produkującej motoryzacyjne części bezpieczeństwa (z 
żeliwa szarego i sferoidalnego). 
 
 
P. LINKE 
ULTRAKOMPAKTOWY SPEKTROMETR ISKROWY DLA ODLEWNI METALI 
ULTRA-COMPACT METAL ANALYZER FOR FOUNDRIES 



Nowa generacja iskrowych spektrometrów Q2 ION podnosi analizę metali na nowe poziomy 
prostoty i łatwości operacyjnej. Q2 ION jest obecnie jednym z najmniejszych i najlżejszych 
ultrakompaktowych spektrometrów iskrowych dostępnych do analizy metali. Jest to 
wszechstronny wielo-matrycowy układ dla kompleksowego badania materiałów i zapewnienia 
jakości stopów metali. Jego główne zastosowania i matryce metalu obejmują miedź, aluminium i 
żelazo w mniejszych odlewniach. Jest też stosowany w firmach inspekcyjnych, recyklingu metali i 
przez producentów metali. Teraz również stopy zwane Zamak mogą być analizowane pod 
względem kokilowo odlewanego cynku. Także skład powlekanego galwanicznie cynku i szeregu 
innych stopów opartych na cynku można szybko, dokładnie i odpowiedzialnie określić za pomocą  
Q2 ION. 
Przystępna cena i niskie koszty eksploatacyjne powodują, że ten spektrometr jest idealnym 
narzędziem dla małych i średnich odlewni.  
 
T. ENGELHARDT 
NISKOEMISYJNE DODATKI DO WYKONYWANIA FORM Z MASY BENTONITOWEJ. 
NOWE MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA JAKOŚCI POWIERZCHNI ODLEWÓW I WYDAJNOŚCI 
PRZY RÓWNOCZESNYM OBNIŻENIU EMISJI I ZUŻYCIA DODATKÓW 
 
 

 


