Instrukcja monta¿u systemu
grzanych kana³ów GK z dyszami œlizgowymi
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Monta¿ dysz rozdzielacza
è W³o¿yæ dyszê w wybranie p³yty i sprawdziæ wymiary - patrz poni¿ej w pkt. a).

è Zdemontowaæ rozdzielacz i umieœciæ pierœcienie uszczelnij¹ce w kieszeniach dysz patrz poni¿ej pkt. a) (je¿eli ma zastosowanie).

è Zmierzyæ i sprawdziæ wysokoœæ g³owic (B1,B2 …) - patrz poni¿ej pkt. b).

è Przykrêciæ w³aœciwie zmontowany rozdzielacz w p³ycie formy.
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Lrt

L

DL

Lrt

L

B1

na gor¹co

B ±0,01
L D³ugoœæ dyszy na gor¹co/ wymiar formy na zimno
Lrt D³ugoœæ dyszy na zimno
Rozszerzalnoœæ cieplna dla stali
T1 Temperatura tworzywa
T2 Temperatura formy

1

L±0,05

a) Pierœcienie ustalaj¹ce musz¹ byæ umieszczone wewn¹trz kieszeni dysz
(je¿eli wystêpuj¹). Uwaga: Przy pierwszym monta¿u systemu pierœcienie
uszczelniaj¹ce delikatnie wystaj¹ ponad powierzchnie g³owic dysz.
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= 12.9 10
1/°C (1.2311)
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= 10.8 10
1/°C (1.2316)
b) G³owice dysz musz¹ byæ w³aœciwie osadzone w wybraniach, tak aby ich
górne powierzchnie znajdowa³y siê na jednym poziomie.

è Dla rozdzielaczy typu VC i VD zmierzyæ wymiary x1, Lcs, Lc podpory centralnej oraz
otworu tolerowanego. Dodatkowo zmierzæ wymiar Lsp podpór dystansowych.
è Dla rozdzielaczy typu VE i VF zmierzyæ wymiar Lsc podpory centralnej oraz
g³êbokoœæ Lc w centralnym punkcie tolerowanego otworu.

è Zamontowaæ dopasowan¹ podporê centraln¹ do rozdzielacza. Umieœæ rozdzielacz
w formie wraz z podporami dystansowymi.

è Upewniæ siê, ¿e pierœcienie uszczelniaj¹ce nie s¹ umieszczone w kieszeniach dysz
- patrz pkt. a) (je¿eli ma zastosowanie).

è Upewniæ siê, ¿e pierœcienie uszczelniaj¹ce nie s¹ umieszczone w kieszeniach dysz
- patrz pkt. a) (je¿eli ma zastosowanie).

è Sprawdziæ pozycjê rozdzielacza oraz d³ugoœæ ko³ka ustalaj¹cego - patrz pkt. b).

è Wstêpnie przykrêciæ rozdzielacz do p³yty formy. Sprawdziæ górn¹ stronê
rozdzielacza - patrz poni¿ej pkt. b).

VC / VD

x1

a)

è Zmierzyæ wysokoœæ Lms elementów dystansowych.
è Szlifowaæ elementy dystansowe na w³aœciwy wymiar zgodnie z kryteriami
wskazanymi poni¿ej w pkt a).

VE / VF

a)

c)

è Przykrêciæ p³yty dystansowe formy (je¿eli wystêpuj¹).

a)

Typ
M
rozdzielacza (mm)

b)

c)

na zimno

VC

37

VD

43

VE

50

VF

65

a)

Stal

Z (mm) dla T =

100

150

200

250

300

1.2311 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09
1.2316 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07
1.2311 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12
1.2316 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09
1.2311 0.01 0.05 0.08 0.11 0.14
1.2316 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11
1.2311 0.03 0.08 0.12 0.16 0.20
1.2316 0.02 0.06 0.09 0.13 0.16

C

C

B

POM
PVC

b)

PE, PP, PA, PBT
PS, ABS, PC

PEI

Przyk³ad

Lc

Lcs

na gor¹co

B
Lc

Lcs

B

Lsp

a)

Ustalanie dystansów i szczeliny termicznej Z

è Dokonaæ kilku pomiarów, ró¿nicy wysokoœci (A1, A2, A3, …) pomiêdzy górn¹
powierzchni¹ rozdzielacza, a p³yt¹ dystansow¹. Sprawdziæ w ró¿nych miejscach
przy u¿yciu p³ytek ustalaj¹cych - patrz poni¿ej pkt. c).

è Dla rozdzielaczy typu VC i VD dodatkowo sprawdziæ tuszem narzêdziowym kontakt
podpory centralnej z powierzchni¹ wybrania - patrz poni¿ej pkt. b).
VE / VF
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Wymiary powy¿ej rozdzielacza

è Zamontowaæ ko³ek ustalaj¹cy w p³ycie narzêdzia i ustaliæ pozycjê rozdzielacza na
dyszach, podporze centralnej i podporach dystansowych.

è Tuszem narzêdziowym sprawdziæ kontakt powierzchni rozdzielacza i dysz - patrz
pkt. c).

è Ustaliæ wymiary podpory centralnej Lcs oraz podpór dystansowych Lsp - patrz
poni¿ej pkt. a).

4

Z

è W zale¿noœci od typu rozdzielacza stosowane s¹ ró¿ne podpory centralne.
Sprawdziæ jaka podpora centralna by³a dostarczona z rozdzielaczem i zastosowaæ
w³aœciw¹ metodê monta¿u.

Ko³ek ustalaj¹cy rozdzielacza

A

3

Wysokoœæ podpory centralnej i podpór dystansowych

VC / VD

Przewidzieæ plaster
tworzywa naprzeciwko czo³a dyszy

1) Zalecane jest zastosowanie wk³adek utwardzonych,
kóre nie s¹ dostarczane razem z systemem GK.

A3

Wymiar pod rozdzielaczem

A2

B

Wtrysk w zimny kana³

A1

B1 = B2 ... = B ±0,01 mm

Wtrysk bezpoœredni

b) Je¿eli to tylko mo¿liwe, dla jednej dyszy powinny byæ zastosowane dwie
œruby mocuj¹ce. Œruby powinny byæ umieszczone w pobli¿u rozdzielacza dla
skompensowania naprê¿eñ powsta³ych w wyniku rozszerzalnoœci termicznej
i zabezpieczenia ewentualnych odkszta³ceñ p³yty.

Lms

T = T1 - T2
T = 100 ... 300 K

3

2

a) Dysza, poza powierzchniami ustalaj¹cymi, nie mo¿e mieæ kontaktu z form¹,
ani w warunkach na zimno ani na gor¹co.
L = L - Lrt
L = Lrt T

b)

M

L
T2

a)

4

T1

a)

5

A ±0,01

na zimno

b)

è Za³ó¿ górn¹ p³ytê mocuj¹c¹ i dokrêæ œrubami. Œruby powinny byæ rozmieszczone jak
opisano poni¿ej w pkt. b).

6

1)

è Sprawdziæ tuszem narzêdziowym kontakt dysz w wybraniach.

2

Koñcowy monta¿ systemu GK

Z

1

Materia³:
Rozdzielacz
Stal:
Wymiar A:

b)

PA
VC
1.2311
12 mm

T = 200 K
M = 37 mm

Z = 0.05 mm

Lms = 12 mm - 0.05 mm
Lms = 11.95 mm

Wartoœci zamieszczone w tabeli s¹ wartoœciami ogólnymi. Dla specyficznych projektów prosimy
o kontakt z firm¹ Synventive.
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a) Podpora centralna i podpory dystansowe powinny byæ ustalone, tak aby
powierzchnia rozdzielacza równo dolega³a do powierzchni dysz.
Lsp = B - 0.02 mm
C = B + Lc
Lcs = C - 0.01 mm + x1 (VC / VD)
Lcs = C - 0,01 mm
(VE / VF)

B Wymiar pod rozdzielaczem
C Wysokoœæ podpory centralnej
Lc G³êbokoœæ otworu tolerowanego
podpory centralnej
Lcs Wymiar podpory centralnej
Lsp Wymiar podpory dystansowej

b) Za³amaæ ostre krawêdzie podpory centralnej i otworu tolerowanego, dla
w³aœciwego ustalenia ich wzajemnego po³o¿enia.

a) Upewniæ siê, ¿e pierœcienie uszczelniaj¹ce nie s¹ umieszczone w kieszeniach
dysz (je¿eli ma zastosowanie).

a) Upewniæ siê, ¿e pierœcienie uszczelniaj¹ce nie s¹ jeszcze umieszczone w
kieszeniach dysz (je¿eli ma zastosowanie).

b) Ko³ek umieszczony jest w rowku ustalaj¹cym, który zabezpiecza rozdzielacz
przed obrotem i pozwala na swobodne wyd³u¿enie termiczne w jednym
kierunku. Dla w³aœciwego wyd³u¿enia termicznego konieczna jest szczelina
pomiedzy rozdzielaczem i ko³kiem ustalaj¹cym.

b) Rozdzielacz musi byæ u³o¿ony p³asko, w taki sposób aby nie by³y mo¿liwe
¿adne przesuniêcia po umieszczeniu go w p³ycie formy.

c) Rozdzielacz musi byæ w dok³adnym kontakcie ze wszystkimi elementami,
zw³aszcza z powierzchniami g³owic dysz dla zapewnienia szczelnoœæ
systemu GK.

c) Dystans pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ rozdzielacza, a p³yt¹ dystansow¹ formy
(A1, A2, A3,…) powinien byæ równy w ró¿nych miejscach formy, dla w³aœciwego
umiejscowienia górnej p³yty mocuj¹cej formy na elementach dystansowych.
A1 = A2 = A3 = A ±0,01 mm

A Wymiar powy¿ej p³yty rozdzielacza

a) Po podgrzaniu systemu, wtêpna korekcja pomiêdzy p³ytami formy, a systemem
GK musi byæ sprawdzona i ustalona zgodnie z rzeczywist¹ rozszerzalnoœci¹
termiczn¹. To zapewnia w³aœciw¹ szczelnoœæ systemu w trakcie eksploatacji.
Lms = A - Z
Z = (M T

) - 0.05 mm

T = T1 - T2
T = 100 ... 300 K

A
Z
M
Lms

T1
-6
= 12.9 10
1/°C (1.2311) T2
= 10.8 10 -6 1/°C (1.2316)

Wymiar nad rozdzielaczem
Szczelina termiczna
Gruboœæ rozdzielacza
Wysoskoœæ elementów dystansowych
Rozszerzalnoœæ cieplna dla stali
Temperatura tworzywa
Temperatura formy

Wszystkie prawa zastrze¿one. B³êdy i przeoczenia s¹ dopuszczalne.

