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Някои от нашите български леари посетиха изложението в ГИФА и обмениха опит с колегите 

си от леарната SCHMOLZ & BICKENBACH в Krefeld. Те успяха и да се позабавляват  

на нашата разходка с лодка  по Рейн.  
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GIFA, METEC, THERMPROCESS и NEWCAST едно страхотно изложение за 5 дни в  

Дюселдорф. Изложението постави нов рекорд както при участниците така и при посетителите. 

1,958 компании от целия свят се срешнаха с 79,000 посетители от 83 страни. С този рекорден 

брой изложението съвсем достойно може да бъде определено като най-доброто в своята област.   

По-точно големият процент както на международни  компании така и на международни посетители е 

доказателство за това колко популярно е това изложение в световен мащаб. Делът на чуждестраните посетители 

и участници е отново по-висок от предишното изложение: Около 54% от посетителите са пътували до 

Дюселдорф от чужбина, особено от Индия, Италия, Франция, Австрия и САЩ. Дългото пътуване си е струвало, 

защото почти всички от тях са изразили голямото си задоволство от изложението (98%) като (97%) от тях 

съобщават, че са постигнали бизнес целите си. Също така необяснимо висок е процентът на ТОП Мениджърите, 

които са присъствали на изложението. Някъде около 80% от посетителите планират да закупят оборудване през 

следващите две години. Конкретни бизнес сделки бяха сключени на място. Например, на самото изложение 

беше сключена сделка $ 54 милиона между Италиянски производител на машини и узбекската компания за 

производство на жп линии. Производител на пещти от Дортмунд съобщава, че е продал една от най-мошните 

пещти в света на Индийски производител на стомана.   И двете – голямото международно участие и големият 

процент на десижън мейкъри са важен индикатор за успеха на изложението според изпълнителния директор 

Жоаким Шафер, който казва: “Това изложение уцели в десятката в точното време. Тези, които са успели да 

хвърлят един поглед на всичките халета знаят, че ние бяхме домакини на една интернационална публика от 

експерти.”  GIFA, METEC, THERMPROCESS и NEWCAST отново ще бъдат обединени 

от нова цел на панаира на технологиите през 2015 година.   

 

 

http://www.cemafon.org/
Tel:+35928057221
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Bulgaria.sv
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_Hellas.sv
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Flag_of_Serbia.sv
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_Algeria.sv
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Основната причина поради която някои процеси са добри за някои метали и някои не са е 

изгорелия пясък по време на отливането, където на висока температура както при стоманата 

методите не са добри за качественото обезпрашаване. Прахът е най-гомия враг на регенерирания 

пясък и резултатите специално при ниската хоризонтална регенерация при стоманата, желязото и 

дори бронза са просто една голяма драма.  
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РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ПЯСЪКА – ЦЯЛАТА ИСТИНА 

От Николас Сахинопулос.  
 От 60-те години свързващите елементи заемат все по-важно място в леарската индустрия. Най-
големият проблем беше регенерацията на пясъка заради цената му и особено цената на пясъка, 
който трябваше да се изхвърля.  
Днес съществуват 4 метода да се регенерира пясъка заедно с 2 сепараторни системи, които 
комбинират Магнитния и Хромовия сепаратор.   

МЕТОДИ 

1)Механичната регенерация на пясъка, която имаме в тази категория, ниско продуктивната 
хоризонтална механична регенерация, хоризонталната и вертикалната механична регенерация. 
2) Триещи турбини или ротационна регенерация 
2) Термална регенерация  
3)  Посредством измиване – един метод, който не се използва в леарните заради вредите, които 
нанася на околната среда (химическо измиване) – да не забравяме и високата цена.  
 
Всички тези методи не са за всички отливки и най-доброто решение, за да се избере подходящия 
метод е да комбинирате информацията от двете таблици.  

За металните отливки. 
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За СМОЛА 

Примери: 
1) Леарната произвежда Стоманени отливки работи с ALFA SET - най-правилния метод е регенерация с триещи турбини 
(мелници) или с Термална регенерация, а не с Ниска Хоризонтална или Вертикална регенерация.   
2) Леарна, която произвежда Aлуминиеви отливки работи с  Фуранови Смоли може да работи с всички процеси.  
3) Леарна, която произвежда Стоманени отливки работи с Фуранови Смоли и сърца  COLD BOX трябва да работи с 
вертикална регенерация или термална такава. 

METОДИ 

Ниска Хоризонтална Механична Регенерация  
Тази система е евтина и е подходяща за малки леарни  
с малко производство като в случая говорим за леарна, 
 която не се нуждае да произвежда качествени отливки.  
Системата има ниски възможности при регенерацията на  
пясъка, които се използва при отливането на Стоманата, 
 Чугуна и дори Бронза. Чупенето се осъществява на една разбивна решетка без иновации. Тя предоставя по-малък тонаж за размерите 
си (например 2000x2000 може да поеме само 4 до 5 тона, докато разбивната решетка с иновации може да поеме   8t или 12t). 
В третият етап регенерацията в първата фаза е на една решетка, която елиминира метала и една изпусквателна система, която намалява 
количеството на праха. Във втората фаза вибриращата решетка прави второто класифициране на пясъка, който сега е редуциран на 
зърна и изпратен на финалната фаза на регенерацията, където съществуват два вида – студена и топла регенерация с разликата,че при 
топлата система съществува едно охлаждащо флуидизиращо легло за намалянето на температурата на пясъка, където се прави 
финалното обезпрашаване докато при студеното просто има една допълнителна решетка. От направените изследвания в леарните, 
които използват тази система LOI или загубата на накаляване на пясъка при производството на стомана след 1 месец и работата с АЛФА 
СЕТ е 7% с Ph 14,65 и изискване на киселиността в ml на HCL N 0,10 на 50г пясък 46ml и азот в p.p.m. 270. Този метод е подходящ за 
всички отливки с висока производителност- за малки, средни и големи отливки с касово формоване или такива, които не са 
прозиведени със смола и фенолна смола със сърца от смола, фенол и  студено формоване - COLD BOX . 

 
Хоризонтална Механична Регенерация  
Системата е точно както и предишната система с единствената разлика,  
че разбивача или решетката са стабилни и те имат една допълнителна фаза 

 на изтриване по време на движението с пневматичната транспортна система.  
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От направените изследвания в леарните, които използват тази система LOI или загубата на накаляване на пясъка при производството на 
стомана след 1 месец и работата с АЛФА СЕТ е 5.7% с Ph 12,35 и изискване на киселиността в ml на HCL N 0,10 на 50г пясък 35ml и азот в 
p.p.m. 220. Подходящ е само за Алуминий, Мед, Бронз с много ниска производителност  
С малки и средни по размер отливки с касово формоване или такива, които не са  произведенни със смола или фенолна смола със сърца 
от фуран и фенолна смола. 

 
Вертикална Механична Регенариция  
Системата работи с кула, която премахва покритието от смола  
от зърната пясък с 2 решетки, които обезпрашават пясъка  
с изтъркване, принуждавайки го да пада на няколко шикана 
(забавящи падането на пясъка) където той е флуидизиран и  
обезпрашен благодарение на негативното налягане създадено 
от  филтъра. Охлаждането на пясъка се осъществява със  
статичен охладител.  
Предимството на тази система е минималното  
място, което се изисква дори извън леарната. Не се използва 
вдигане с кофи, използва се статичен охладител и се нуждае  
от ниско инсталационно захранване, като разбиването на пясъка 
е на минимално ниво. 
 От направените изследвания в леарните, които използват тази система LOI или загубата на накаляване на пясъка при производството на 
стомана след 1 месец и работата с фуранови смоли е 3.71% с Ph 2,95 и изискване на киселиността в ml на HCL N 0,10 на 50г пясък 13.16ml 
и азот в p.p.m. 439. Подходящ е за всички отливки с висока производителност за малки, средни и големи отливки с касово формоване 
или такива, които не са прозиведени със смола и фенолна смола със сърца от смола, фенол и  студено формоване - COLD BOX . 
 
Ротационна регенерация 
Системата работи в комбинация с 2 или 3 ротациони единици  
с флуидизиращи легла, обезпрашаване и охлаждащо звено.   
Системата се препоръчва когато регенерацията на пясъка е много  
Трудна както е в случая на  ALFA SET. Този процес дава много  
по-ефективно и добро почистване на пясъка отколкото  
стандартната механична регенерация на пясъка.   
Тази система работи с 4 операции – намаляването на бучките  
и предварителната регенерация на пясъка, ротационото  
премахване на нечистотийте от зърното пясък, класифицирането, обезпрашаването и охлаждането на пясъка.  
 Пясъкът, който трябва да бъде регенериран се освобождава от металните парчета в горната част на кулата посредством  
контролиран поток и посредством високоскоростен ротор, който непрекъснато хвърля пясъка чрез центруфугична скорост.  Ефектът на 
импакта между мобилния центруфугичен пръстен и фиксираната външна статора, която държи пясъка създава място на триене между 
фиксираните зърна и мобилните зърна, които почистват зърната кварцов пясък. Ефективността на регенерацията зависи от височината 
на кръговете. Подходяща е за всякакви отливки – малки, средни, големи с каси и не е произведена с всички процеси на смола със сърца 
от  COLD BOX. 

 
Tермална регенерация 
Системата е отлична за регенерацията на пясъка с най-доказана  
надежност.Системата е една от най-семплите и работи с газово   
флуидизирано легло и охладител за пясъка.  
Пясъкът излиза без прах и без покритието от смола полепнало по   
зърната пясък както и не трябва да забравяме, че пясъкът е дори  
с по-добри характеристики от новия пясък. Пясъкът е регенериран на 
температура от 800C и излиза от охлаждащата система на 25C.  
Обикновено тази система е комбинирана с Механична регенерация 
когато новия пясък се използва за покритие на отливката.  
Подходяща е за всички отливки и за леарни с висока производителност  
на малки, средни и големи отливки в касово или безкасово  
формоване произведени с процес на смола със сърца от  
студено формоване. Направените измервания в леарните, които използват тази система показват, че  LOI (загубата на накаляване) на 
пясъка при производството на стомана след 1 месец  и работата с фуранови смоли идва с 0,01% с Ph 0.1 и изискване за киселината в ml 
of HCL N 0,10 на 50г пясък  7ml и азот в p.p.m. 0. 
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