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Odlewnia Żeliwa "FANSULD" to dynamicznie rozwijające się polskie, rodzinne
przedsiębiorstwo powstałe w 1991 roku. Ponad 20-letnia historia funkcjonowania
firmy pozwoliła na stworzenie silnej i ugruntowanej marki na rynku. FANSULD to
czołowy polski producent żeliwa, cieszący się opinią solidnej i nowoczesnej firmy
inwestującej nieustannie w innowacyjne rozwiązania technologiczne i produktowe.
Pełne portfolio wyrobów wytwarzane jest w zakładzie produkcyjnym w Końskich
(woj. świętokrzyskie). Firma eksportuje wyroby min. na rynki: Niemiec, Holandii,
Francji, Austrii, Rumunii, Czech, Słowacji i Chorwacji.
Od początku funkcjonowania naszej odlewni przykładaliśmy ogromny nacisk na
ciągły rozwój technologiczny, owocujący osiągnięciem wysokiej jakości oferowanych
produktów. Fakt ten został potwierdzony wieloma wyróżnieniami, min. poprzez
Certyfikat Innowacyjności - Odlewnia Żeliwa Fansuld znajduje się wśród 500
Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce wg. Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.
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W 2012 roku został zainstalowany indukcyjny piec zalewczy firmy
OTTO-JUNKER RGD Ge 4/250 z automatycznym procesem zalewania form
oraz funkcją podgrzewania i przetrzymywania żeliwa. Jedną z innowacyjnych
cech „inteligentnego” systemu zalewania jest jego zdolność do powtarzania
(zapamiętywania i naśladowania) dynamiki zalewania pojedynczych form w
seryjnym procesie zalewania.

Od 2006 roku firma posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny
z normą ISO 9001.
W 2011 roku został wdrożony system zarządzania środowiskiem zgodny z normą
ISO 14001.
Certyfikaty zgodności z zostały nadane przez firmę TÜV SÜD MANAGEMENT
SERVICE.
W marcu 2012 zakończono prace związane z uruchomieniem projektu - nowej,
innowacyjnej linii produkcyjnej. W kwietniu 2013 dodatkowo wzbogacono
zasoby technologiczne o najnowszą rdzeniarkę. Wszystkie maszyny wchodzące
w skład nowej, automatycznej linii formierskiej są wyprodukowane przez najlepsze
światowe firmy, tworzące od dziesięcioleci urządzenia dla odlewnictwa:
•
formierka bezskrzynkowa FBO V - HWS ( Heinrich Wagner Sinto ) - Japonia
•
mieszarka turbinowa - EIRICH - Niemcy
•
chłodziarka wibrofluidyzacyjna oraz krata wstrząsowa - KÜTTNER - Niemcy
•
automatyczna zalewarka indukcyjna - OTTO JUNKER - Niemcy
•
system odpylania - Nederman ( dawniej Dantherm Filtration ) - Szwecja
•
rdzeniarka - PRIMAFOND - Włochy
Warto wspomnieć, że formierka
FBO V, jest pierwszym takim
urządzeniem zainstalowanym
w Europie.
Dzięki zaawansowaniu
technologicznemu nowa linia
produkcyjna otwiera szeroki zakres
możliwości produkcyjnych.
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Urządzenie do automatycznego zalewania form wyposażone jest w dozownik
modyfikatora, pozwalający prowadzić proces modyfikacji żeliwa w technologii
„na strugę” metalu. Praca dozownika sterowana jest w systemie w pełni
zautomatyzowanym zarówno co do ilości modyfikatora, czasu i natężenia jego
dozowania. Należy dodać, iż ten sposób modyfikacji stosowany przez większość
nowoczesnych odlewni żeliwa, jest najbardziej efektywny z punktu widzenia
oddziaływania na strukturę i właściwości żeliwa.
Ponadto za pomocą zintegrowanego pirometru optycznego mierzona jest
i archiwizowana temperatura zalania każdej formy.
Specjalizujemy się w produkcji odlewów z żeliwa szarego:
•
EN-GJL-150 wg PN-EN 1561 ( GG 15 wg DIN 1691)
•
EN-GJL-200 wg PN-EN 1561 ( GG 20 wg DIN 1691)
•
EN-GJL-250 wg PN-EN 1561 ( GG 25 wg DIN 1691)
Zapewniamy kompleksową obróbkę mechaniczną odlewów na centrach obróbczych
CNC wraz z wykonaniem pomiarów na urządzeniach pomiarowych.
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1. PRZERÓB MAS FORMIERSKICH

Masy formierskie wykonywane są na automatycznej stacji
przerobu mas o wydajności 80 Mg/h,
opartej na urządzeniach marki Eirich-Küttner.
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2. FORMOWANIE
3. PRODUKCJA RDZENI
RODZAJ MASZYNY
FORMIIERSKIEJ

Formierka
automatyczna
bezskrzyniowa
z poziomym podziałem
o wydajności 90
form/h

TYP
MASZYNY

hws

FBO-V

GABARYT
FORM

WIELKOŚĆ
PRODUKCJI

813
x
813
x
350/350

średnio
i wielkoseryjna

WAGA ODLEWU
EN-GJL 150250

2-200 kg
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5. OCZYSZCZANIE ODLEWÓW
4. TOPIENIE I ZALEWANIE METALU

Oczyszczanie odbywa się w 2 oczyszczarkach firmy AGTOS

Proces wytopu żeliwa odbywa się w żeliwiakach
z podgrzewanym dmuchem. Żeliwiaki wyposażone są
w instalację bezpośredniego wtrysku tlenu firmy
Air Products oraz instalację suchego odpylania gazów
wylotowych o skuteczności 99,7%.
Zalewanie odbywa się z zalewarki indukcyjnej
OTTO-JUNKER RGDGe 4/250.

MR - 750
Oczyszczarka śrutowa

HT - 13
Oczyszczarka śrutowa strumieniowa

strumieniowa muldowa

zawieszkowa
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MALARNIA PROSZKOWA

6. MALOWANIE ODLEWÓW

7. CNC

Malowanie odlewów odbywa się w malarni proszkowej lub w malarni na
automatycznej linii zanurzeniowej z tunelem suszarniczym przy wykorzystaniu
różnorodnych farb w dowolnych kolorach.

Obróbka CNC odbywa się min na urządzeniach MAZAK (HCN-6800)

MALARNIA ZANURZENIOWA
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9. PAKOWANIE

8. POMIAR ODLEWÓW

Pakowanie według wymagań klienta, np. odlewy zafoliowane na paletach,
w drewnianych skrzyniach, na paletach EUR, w paletach UIC, itp.

Proces kontroli jakosci i pomiarów odbywa się midzy innymi na Mitutoyo Renishaw
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Ochrona środowiska stanowi integralną część systemu prawnego i wywiera coraz
większy wpływ na nasze życie. Dbałość o środowisko naturalne jest moralnym
obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.
Udokumentowaniem troski firmy o środowisko naturalne jest wdrożenie Systemu
Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą PN – EN ISO 14001:2005,
potwierdzonego certyfikatem ISO 14001.
Świadomość Zarządu i pracowników, nadzorowanie i monitorowanie wpływu
na środowisko, realizowane cele środowiskowe gwarantują, że rozwój
przedsiębiorstwa odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Firma zobowiązuje się do przestrzegania
wymagań
prawnych
i
innych
wymagań
dotyczących ochrony środowiska związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą na
wszystkich etapach powstawania wyrobu
poprzez:
•
redukcję emisji do powietrza zanieczyszczeń
z procesów technologicznych
•
racjonalną gospodarkę wodno – ściekową
•
ograniczenie emisji hałasu do środowiska
•
zmniejszenie ilości odpadów
•
racjonalną gospodarkę energią i surowcami
•
optymalizowanie zużycia wody
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Zapewniamy kompleksową obsługę projektową i wykonawczą:
• PROJEKT
przygotowanie projektu odlewu oraz oprzyrządowania odlewniczego na
podstawie otrzymanej dokumentacji lub detalu
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego oprogramowania inżynierskiego mamy
możliwość szybkiego opracowania kształtu produktu, technologii wykonania oraz
określenia kosztów wdrożenia.
Projektowanie w przestrzeni 3D pozwala na precyzyjne opracowanie dokumentacji
i wykonanie oprzyrządowania odlewniczego, przy wykorzystaniu technik CNC.
Chcąc zapewnić najwyższą jakość
i niezawodność naszych produktów
stale monitorujemy parametry
technologiczne
wytwarzania.
Nasze
laboratorium
rutynowo
wykonuje szereg badań związanych
z
metalurgią
i
technologią
wytwarzania form. Przy tak
złożonym procesie produkcyjnym
z jakim mamy do czynienia, nawet
najdrobniejsze szczegóły mają
ogromne znaczenie.

• OPRZYRZĄDOWANIE
- wykonanie kompletnego oprzyrządowania odlewniczego
- adaptacja, optymalizacja istniejącego omodelowania
- naprawa, regeneracja oprzyrządowania
• RDZENIE
Rdzenie wykonywane są metodą:
- Hot-Box (piasek otaczany)
- Cold-Box (CO2 , aminy)
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