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PROPONUJEMY RÓWNIEŻ PAŃSTWU SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA BAZUJĄCE NA NASZYM 
DOŚWIADCZENIU Z WIELU UDANYCH INSTALACJI. ZDECYDUJCIE SIĘ PAŃSTWO NA  INNOWACJĘ.

AUTOMATYCZNE
NAWILŻENIE WSTĘPNE OBIEGOWEJ 
MASY FORMIERSKIEJ     F R S  –  A

Nowoczesne systemy wizualizacji dają Państwu przegląd sytuacji  na każdym odcinku przenośnika oraz całego 
systemu

Po nawilżeniu transportowana na przenośniku masa powinna być przemieszana aby uzyskać lepsze rozprowadzenie wody i 
chłodzenie. Często jest to realizowane przy pomocy bardzo prostych urządzeń jak  grabki  ale również bardziej skomplikowa-
nych jak napędzane silnikiem mieszadła bądż bardziej komfortowych jak  umieszczone na taśmie spulchniarki.  

Zalecamy jeszcze inne rozwiązanie , mianowicie montaż rozpylaczy wody w miejscu gdzie masa jest przesypywana z jednego 
przenośnika na inny. Woda jest tu dozowana na spadającą masę co pozwala na jej lepsze rozprowadzenie zaś po ewentual-
nie następnym przekazaniu masy na kolejny odcinek przenośnika jej wymieszanie jest już  najczęściej wystarczające.

miejsce pomiaru wilgotności i temperatury z prostym urządzeniem 



WSTĘPNE NAWILŻENIE MASY OBIEGOWEJ

PRZYKŁADOWY  SYSTEM  WSTĘPNEGO NAWILŻENIA UŻYTEJ MASY

Życzeniem każdego odlewnika pracującego z masą 
bentonitową jest  tworzywo dobrej , powtarzal-
nej jakości z wystarczającymi  właściwościami  
wytrzymałościowymi  pozwalające na  produkcję 
odlewów bez wad  odlewniczych. Zarówno nakład 
pracy na usuwanie wad jak i nakład energii  na 
oczyszczanie odlewów , zaś w najgorszym przy-
padku na ponowne przetopienie braków powinien 
być możliwie jak najniższy.   
Niezależnie od naszych znanych systemów re-
gulacji wilgotności  w  bębnach chłodzących , 

chłodziarkach i mieszarkach jak również systemu 
automatycznej kontroli zagęszczalności  i opcjo-
nalnie dalszych parametrów masy uzupełniająco 
oferujemy system wstępnego nawilżenia masy 
obiegowej.
System ten nie zastępuje chłodziarki , ale 
umożliwia znaczną poprawę jakości masy for-
mierskiej przy niewielkich nakładach fi nansowych. 
W wyjątkowych warunkach podnosi również 
sprawność zainstalowanej chłodziarki.

Zalecamy rozpocząć nawilżanie użytej masy tak wcześnie jak to możliwe, tzn. zaraz po wybiciu odlewów . Za-
pobiega to wyschnięciu masy  i  rozpoczyna  jej chłodzenie. W zależności od konstrukcji stacji przerobu zaleca 
się etapowy dodatek wody na kolejnych przenośnikach.

Wilgotność masy będzie stopniowo wzrastać , obniży się temperatura  jak również znacznie zmniejszy się 
zapylenie .

1. wybijanie odlewów
2. waga  przenośnikowa do określenia ilości masy
3. pomiar wilgotności
4. pomiar temperatury

5. zespół dysz wodnych
6. urządzenie mieszające
7. przenośnik kubełkowy
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Otrzymujemy dobrze nawilżoną i schłodzoną masę formierską , która może się regenerować w silosie i przy następnym 
obiegu wymaga tylko dodatku w mieszarce określonej reszty wody. Masa , która wpadając do mieszarki posiada jeszcze 
temp. +50 o C lub więcej nie daje się w normalnych warunkach dobrze przygotować i  staje się żródłem  wadliwych form i 
póżniejszych wad odlewniczych.

Należy również zwrócić uwagę na występujące ryzyko zbyt dużej wilgotności masy i skłonności do jej sklejania w zasob-
nikach i na przenośnikach co zakłóca rytm produkcyjny. Właściwy dodatek wody może jednak być tylko tak precyzyjny jak 
precyzyjny jest pomiar wilgotności resztkowej  , jej temperatury i natężenia przepływu masy. Tak więc do obliczeń ilości 
wody niezbędne jest posługiwanie się bezbłędnymi  czujnikami  wilgotności i temperatury sprawdzonymi w przemyśle oraz 
zamontowanie ich  w odpowiednich miejscach. 

zespół dysz nad przenośnikiem optyczny pomiar temperatury  

dwustopniowy pomiar poziomu masy na przenośniku

Jak wspomniano , rów-
nie ważny jest pomiar 
natężenia przepływu masy 
na przenośniku. Pozwala 
on określić właściwą dawkę 
wody , która powinna zostać 
dodana .
Mają tu zastosowanie wielo-
stopniowe mierniki poziomu 
transportowanej masy lub 
wagi przenośnikowe.
Woda dodawana jest w 
postaci mgły przy pomo-
cy dysz rozpylających  
zapewniających równomier-
ne nawilżenie masy.


