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U. POHLMANN, S. SCHRECKENBERG 

NOWA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW WYMAGA NOWYCH MATERIAŁÓW WSADOWYCH 

ZOPTYMALIZOWANY SYSTEM NANOSZENIA POKRYĆ OCHRONNYCH DLA W PEŁNI 

ZAUTOMATYZOWANYCH I ZROBOTYZOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA RDZENI 

ODLEWNICZYCH. 

 

A. FEDORYSZYN 

AUTOMATY FORMIERSKIE LINII WYTWARZANIA ODLEWÓW W FORMACH 

BEZSKRZYNKOWYCH 

W pracy podano klasyfikację i charakterystykę automatów do wytwarzania form 

bezskrzynkowych. Wyróżniono automaty wykonujące formy o pionowym i poziomym podziale. 

Przedstawicielami wyróżnionych urządzeń formierskich są automaty DISA, LORAMATIC oraz 

KOYO. 

Analizy przebiegu procesu i jego efektów wymienionych automatów doprowadziło do 

opracowania rozwiązań, w których zagęszczanie masy odbywa się w układzie odpowiadającym 

pionowemu podziałowi, a składanie i zalewanie w układzie poziomym. Omówione urządzenia 

tego typu to automaty firm SINTOKOGIO i DISA. 

W przypadku form o pionowym podziale istotne jest, z uwagi na bezpieczeństwo, zachowanie 

odpowiednich odstępów wnęki odtwarzającej odlew od obrysu zewnętrznego formy. 

Przykładowe dane dla automatu DISA 240 B wskazują, że powierzchnia zabudowy płyty 

modelowej wynosi 37,8–73,2 % w zależności od objętości wnęki.  

Przy formach o poziomym podziale są stosowane dwustronne płyty modelowe z równie 

korzystnym wykorzystaniu powierzchni; stopień zabudowy modelami wynosi 65 % dla 

omówionego automatu DISA MATCH 130. 

Formy o poziomym podziale, wykonane w układzie poziomym oraz pionowym i składane 

poziomo, przed zalaniem są obciążane oraz ochraniane metalowym żakietem.  

Omówione automaty formierskie są przeznaczone do wytwarzania odlewów ze stopów żelaza, 

miedzi oraz aluminium.  

 



TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

 

Z. PACHOLE 

MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY SYSTEMU REKUPERACJI SPALIN 

Proces cieplny rekuperatorów w wielu krajowych odlewniach pozbawionych jest jakiejkolwiek 

kontroli. Dopóki wymiana ciepła pomiędzy spalinami a podgrzewanym powietrzem jest 

prawidłowa, rekuperatory pracują wiele lat z zadawalającą sprawnością energetyczną.. 

Powstanie, w trakcie eksploatacji, drobnych z początku nieszczelności, w krótkim czasie 

powoduje zniszczenie (spalenie) urządzenia. W opracowaniu opisano proces powstania 

mieszanki palnej w przestrzeni podgrzewanego powietrza i sposób zapobiegania awariom.  

Zamieszczono też zdjęcia uszkodzonych i nowych rekuperatorów. 

 

J. WRÓBEL 

PIASEK CHROMITOWY A MASA FURANOWA (CZYLI NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ ABY 

POMAGAŁ ON A NIE SZKODZIŁ) 

W pracy przedstawiono wpływ najważniejszych właściwości piasku o osnowie chromitowej w 

kontekście jego wiązania w masie furanowej i jego wpływie na występowania wad na odlewach. 

Opisane właściwości w opinii autora w głównej mierze stanowią, o jakości piasku i o jego 

przydatności, w procesie formowania. Nie dotrzymanie tych właściwości może skutkować 

wadami na odlewach i/lub problemami w samym procesie wiązania masy formierskiej. 

Przekroczenia opisywanych czynników informują o niskiej jakości dostarczonego piasku który 

zamiast pomagać – szkodzi. 

Niniejszy referat jest także próbą odpowiedzi na często stawiane przez dostawców piasku 

chromitowego pytanie – „co jest dla was najważniejsze”. 

 

B. KRÓL 

Najlepsze modele organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 

Przegląd Odlewnictwa, t. 66, 2016, nr 9–10, s. 

 

KONTROLA PRZEPŁYWU METALU – SEMINARIUM FOSECO W SKAWINIE 

 

 


