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1. Wstęp

Szanowny Kliencie, 

składając gratulacje w związku z wyborem naszych produktów pragniemy przekazać pewne 

informacje ułatwiające prace gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania i konserwacji naszych 

systemów gorących kanałów. 

1.1 Pomoc techniczna 

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy technicznej należy skontaktować się z naszym 

serwisem technicznym lub agentem działającym na danym terenie. Należy posiadać i podać numer 

zlecenia lub dane Państwa zamówienia dotyczącego określonego produktu wymagającego 

interwencji. 

Wykaz przedstawicieli terenowych i oddziałów Thermoplay dostępny jest na stronie internetowej 

www.thermoplay.com. 

W Polsce pomocą Państwu służą pracownicy firmy: 

A. Marciniak OT Sp. z o.o.

ul. Krasickiego 62A, Nowa Iwiczna  

05-500 Piaseczno

Tel. 22 736 57 57, fax. 22 736 57 66 

biuro@marciniak.pl 

www.marciniak.pl 



   Edycja  01/2015  1-Wstęp    Strona 8/125 

1.2  Symbole stosowane w podręczniku 

 Wskazuje, iż pracownik ma kontakt z urządzeniami lub maszynami zasilanymi 
prądem elektrycznym o wysokim napięciu w związku z czym należy zachować 
szczególną ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. 

Przedstawienie ogólnej sytuacji zagrożenia lub potencjalnego 
niebezpieczeństwa, która może spowodować szkody wobec osób lub 
przedmiotów.   

Wskazuje na obecność gorących powierzchni lub urządzeń z jakimi może zetknąć 
się pracownik wystawiając się na ryzyko poważnych oparzeń.  

Wskazuje na obecność substancji toksycznych lub żrących, które mogłyby być 
wdychane i w konsekwencji spowodować zatrucie osób.  

Wskazuje na zagrożenie wybuchem, który może wystąpić w obecności gazów 
toksycznych wywołanych przegrzaniem tworzyw sztucznych.   

Wskazuje na obowiązkowe stosowanie przez operatora niezbędnych  środków 
ochronnych.  

Wskazuje na obowiązkowe stosowanie przez operatora nakryć ochronnych 
głowy.   
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Numer kolejny 
dyszy  

Symbol 

Numer 
zamówienia 

1.3    Kody i tabliczki znamionowe 

Wszystkie produkty Thermoplay posiadają oznaczenia laserowe gwarantujące ich identyfikowalność. 
Informacje umieszczone na wyrobach służą klientowi w przypadku ewentualnej konieczności 
uzyskania informacji technicznych, skorzystania z serwisu technicznego lub przy zamawianiu części 
zamiennych.  

1.3.1. Oznakowanie dyszy 

W przypadku dyszy oznakowanie umieszczone jest na głowicy a podane tam informacje to: 
- Symbol produktu
- Numer zamówienia
- Numer sekwencyjny (tylko na dyszach) dyszy w ramach tego samego zamówienia

       Rys.1 – Dysza 

1.3.2. Oznakowanie grzałki  

Na grzałkach dyszy podany jest kod dotyczący samej grzałki. 

Symbol grzałki 

Rys.2 – Grzałka 
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1.3.3 Oznakowanie płyt rozdzielaczy 

Na płytach rozdzielaczy podany jest symbol rozdzielacza standardowego lub numer specjalnego 
systemu.  

      Rys.3 – Rozdzielacz 

1.3.4  Tabliczka znamionowa 

Wraz z systemami gorących kanałów dostarczana jest tabliczka znamionowa, która oprócz kodu 
produktu zawiera także charakterystykę elektryczną produktu i datę produkcji.  

   Rys.4 – Tabliczka znamionowa 

Symbol 
SYSTEMU 
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Na życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia tabliczek ilustrujących schemat okablowania i 
układów chłodzących jak pokazano na przykładach poniżej. 

Rys.5 – Schemat okablowania gorącego kanału               Rys. 6 – Schemat obiegu chłodzącego układ 
zamykający 

1.4    Ostrzeżenia dotyczące użytkowania naszych produktów 

1.4.1 Systemy gorących kanałów 

Systemy gorących kanałów zostały skonstruowane w celu wtryskiwania materiału termoplastycznego 
do formy i utrzymywania go w żądanej temperaturze. Należy bezwzględnie unikać wszelkich innych 
zastosowań i w związku z tym firma Thermoplay S.p.A. uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności 
za skutki nieprawidłowego użytkowania jej produktów. 

Instalacja elektryczna, do której podłączone są systemy, musi być zgodna z 
obowiązującymi w tej materii przepisami, musi być także zabezpieczona za pomocą 
różnicowego urządzenia magnetyczno-termicznego z prądem roboczym 30 mA. 

Przed uruchomieniem należy się zawsze upewnić, czy uziemienie Waszej instalacji 
elektrycznej istnieje i jest skuteczne. Dzięki temu unika się zagrożenia dla operatora w 
przypadku usterek elektrycznych. Uziemienie gorącego kanału powinno być 
wykonane z wykorzystaniem specjalnego, gwintowanego otworu znajdującego się w 
bocznej części płyty rozdzielacza. 

Zasilanie elektryczne dysz można uruchomić tylko wówczas, gdy są one prawidłowo umieszczone w 
swoim gorącym kanale. Należy unikać jakichkolwiek działań na powierzchniach, które nie są 
uziemione w sposób prawidłowy. 

Podczas czyszczenia gorącego kanału i dysz z resztek tworzywa należy unikać narzędzi, które mogłyby 
spowodować uszkodzenia (zarysowania lub inne). Jeśli istnieje taka konieczność polecamy stosowanie 
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podczas tych czynności narzędzi miedzianych lub mosiężnych. W przypadku czyszczenia kanału “na 
ciepło” należy tak ustawić temperaturę, aby nie przekraczała wartości zalecanej dla wtrysku 
stosowanego materiału.  

Podczas tych czynności operator musi zawsze stosować indywidualne środki ochronne 
(rękawice, okulary, itd.)   

Szczególną uwagę należy zwrócić na wysokie temperatury osiągane przez nasze 
systemy podczas działania, które mogą nawet przekraczać 400°C. 

1.4.2 Zawory zamykające 

W normalnym trybie pracy wszystkie iglice muszą być pozycji zamkniętej w 
czasie, gdy system GK nie pracuje. Jeśli zachodzi potrzeba zdemontowania 
systemu lub gorącej połówki z formy, iglice należy ustawić w położeniu otwartym 
przed zdjęciem formy z wtryskarki.

Jeśli używany jest sterownik sekwencyjny Thermoplay, należy postępować zgodnie z poniższą 
procedurą: 

1. Jednostkę sterującą ustawić w tryb ręczny (MANUAL).
2. Wcisnąć przycisk umieszczony pod panelem przenośnym.
3. Otworzyć zawory zamykające zgodnie z instrukcjami na panelu jednostki sterującej.
4. Odciąć główny dopływ powietrza z zespołu zaworów.
5. Zwolnić przycisk.

Należy pamiętać, że sterowanie dyszami na zimnym układzie wtryskowym może poważnie uszkodzić 
układ GK. 
Podczas czyszczenia gorącego kanału i dysz nie należy używać narzędzi, które mogłyby spowodować 
uszkodzenia (zarysowania, wgniecenia); zaleca się stosowanie narzędzi mosiężnych lub miedzianych. 
W przypadku czyszczenia kanału „na ciepło” należy tak ustawić temperaturę, aby nie przekraczała 
wartości zalecanej dla wtrysku stosowanego tworzywa, co mogłoby spowodować uszkodzenie 
tworzywa znajdującego się wewnątrz kanału. 

Podczas tych czynności operator musi zawsze stosować indywidualne środki 
ochronne (rękawice, okulary, itd.). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wysokie temperatury osiągane przez nasze 
systemy podczas działania, które mogą nawet przekraczać 400°C. 

1.4.3 Regulatory temperatury 

Regulatory Thermoplay służą do kontroli systemów gorąco kanałowych (płyta rozdzielacza, dysze, 
grzałki opaskowe) w celu zagwarantowania prawidłowej temperatury tworzywa w procesie wtrysku. 

Należy unikać wszelkich innych zastosowań; firma Thermoplay S.p.A. uchyla się od 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego użytkowania jej 
produktów.  
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Regulatory Thermoplay są wyposażone we wszystkie zabezpieczenia elektryczne przewidziane przez 
obowiązujące w tej materii przepisy. Przede wszystkim, ze względu na dyrektywy 73/23/CEE i 
89/23/CEE regulatory muszą być podłączone (także i w przypadku prób na stanowisku badawczym) do 
instalacji zgodnej z powyższymi dyrektywami i zabezpieczone różnicowym urządzeniem magneto-
termicznym z prądem roboczym 30 mA. 

Przed uruchomieniem należy się upewnić, czy uziemienie Waszej instalacji 
elektrycznej skutecznie działa po to, aby w przypadku usterek elektrycznych 
uniknąć możliwego porażenia prądem elektrycznym. 

Każda ewentualna czynność konserwacyjno-naprawcza w regulatorze (na przykład: wymiana 
bezpiecznika) musi być wykonana przy wyłączonym napięciu elektrycznym. Należy się zawsze 
upewnić, że podłączenie do instalacji elektrycznej jest wyłączone przed rozpoczęciem jakiejkolwiek 
operacji, która mogłaby zagrażać zdrowiu i życiu operatora. 

W przypadku każdego problemu, jaki może powstać podczas użytkowania naszych produktów można 
się skontaktować z przedstawicielem terenowym lub z samą firmą Thermoplay S.p.A. 

1.5 Ostrzeżenia dotyczące utylizacji naszych produktów 

W celu umożliwienia przyszłej utylizacji naszych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi następujących materiałów konstrukcyjnych.  

Gorące kanały: stal, mosiądz, opornik elektryczny (miedź, tlenek mineralny), ceramika, tytan (jeśli 
istnieją podkładki).  

Dysze: stal, miedź, mosiądz, opornik elektryczny (miedź, tlenek mineralny, kable elektryczne) z lub bez 
termopary, tytan (podkładka), aluminium (tylko w dyszach typu K), opakowanie z tworzywa 
sztucznego..   

Regulatory temperatury: obudowa z pomalowanego żelaza, komponenty elektryczne i elektroniczne, 
kable elektryczne. Opakowania z tworzyw sztucznych.  

1.6 Stosowanie odpowiednich narzędzi 

W celu wykonania prawidłowego montażu naszych systemów gorących kanałów firma Thermoplay 
zaleca stosowanie narzędzi podanych w poniższym wykazie:   

 Zestaw kluczy (Allen); 

 Klucz dynamometryczny do sprawdzania siły dokręcenia śrub;

 Szczypce uniwersalne;

 Pasta “błękit pruski” do sprawdzania połączeń części mechanicznych;

 Wkrętaki krzyżowe i płaskie o różnych rozmiarach  (do kabli elektrycznych);

 Szczypce do zaginania kabli na końcówkach (jeśli występują połączenia wymagające takich
końcówek);

 Szczypce do zdejmowania osłonek z kabli;

 Taśma izolacyjna;

 Mikrometr do kontroli grubości komponentów;

 Głębokościomierz mikrometryczny;

 Płyn przeciw zatarciom, w celu unikania sytuacji, gdy utlenianie gwintów uniemożliwia ewentualne
wyjęcie śrub;
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 Syntetyczny rozcieńczalnik, olej terpentynowy lub odtłuszczacz w sprayu do usuwania
antykorozyjnych smarów ochronnych z części stalowych. Należy uważać, aby nie doszło do
kontaktu tych substancji z kablami elektrycznymi.

1.7 Kontrola materiałowa dostaw 

Po otrzymaniu dostawy z firmy Thermoplay, Klient proszony jest o sprawdzenie zgodności między 
towarem znajdującym się w opakowaniu a informacjami zawartymi w załączonej dokumentacji 
(fakturze). 

Dokumentacja pomocnicza dla Klienta składa się z następujących elementów: 

 Książka “Użytkowanie i Konserwacja Gorących Kanałów”;

 Rysunki i lista części zamiennych dołączona do systemu, który nie został skonfigurowany online.

 W przypadku “gorących połówek”, załączony jest także rysunek całości;

Na rysunkach wskazano ponadto gwintowane otwory do uszu transportowych niezbędnych przy
transporcie i przenoszeniu.

1.8 Bezpieczeństwo 

Należy skrupulatnie przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa podczas wszystkich etapów 
montażu formy, produkcji i prac konserwacyjno-naprawczych: 

 Podczas normalnego działania, przez systemy gorących kanałów (i stykające się z nimi elementy)
przepływają ciecze i materiały o bardzo wysokiej temperaturze i ciśnieniu.

 Urządzenia zabezpieczające nigdy nie mogą być wyłączone.

 Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniu pod napięciem elektrycznym należy się upewnić,
czy przełącznik regulatora jest wyłączony.

 Przed przystąpieniem do pracy z  systemem gorących kanałów należy sprawdzić czy temperatura
systemu nie przekracza temperatury otoczenia.

 Podczas wykonywania podłączeń nie wolno zamienić kabli mocy z kablami termopar: system w
żadnym wypadku nie może zostać uruchomiony, ponieważ uległby poważnym uszkodzeniom
uniemożliwiającym jego dalsze funkcjonowanie.

 Jeśli dojdzie do wycieków wody lub oleju z formy należy natychmiast znaleźć jego źródło i
przystąpić do naprawy. Ciecze te w żadnym wypadku nie mogą mieć kontaktu z systemem
działającym pod napięciem lub w wysokiej temperaturze.

 Należy sprawdzać, czy nie wystąpiły zakłócenia pomiędzy kablami elektrycznymi i czy przewody
nie przeszkadzają ruchomym częściom formy lub powiązanej z nią automatyki.

 Przewody (doprowadzenie) olejowe i wodne muszą być przystosowane do temperatur (-60°C ≤ t ≥
+260°C) i ciśnień (P ≥ 100 bar).

 W przypadku naszych tulei chłodzących dysz i “gorących połówek” należy używać nieagresywnych
chemicznie płynów chłodzących odpowiednich do stosowanej temperatury.
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2. Zasady ogólne

Gorące kanały Thermoplay zostały zaprojektowane i wykonane dla optymalnego działania w 
normalnych warunkach produkcyjnych. Płyty rozdzielacza poddawane są wysokim temperaturom, co 
sprawia, że ulegają znaczącej dylatacji zarówno pod względem grubości, jak i na wymiarach 
międzyosiowych punktów wtrysku. 

W związku z tym należy rygorystycznie przestrzegać wskazań i wymiarów podanych na rysunkach 
dostarczonych przez Thermoplay zarówno w fazie akceptacji projektu, jak i przy dostawie. Dla 
informacji podajemy, iż współczynnik rozszerzalności liniowej stali wynosi  0,0000125 mm na 1 °C. 

2.1 Ogólne uwagi dotyczące projektowania formy z gorącym kanałem  

 Płyty podtrzymujące dysze i gorące kanały muszą mieć wytrzymałość na naprężenie wynoszącą
1100 N/mm2 . Materiałem zalecanym do konstrukcji jest stal nierdzewna typu AISI 420.

 Należy zastosować niezależny system chłodzący w celu utrzymania żądanej temperatury formy.

 Gniazdo do umieszczania bloku rozdzielacza w formie musi być jak najbardziej zgodne z
zewnętrznym profilem systemu w celu zapewnienia maksymalnej sztywności płyty (luz ok. 6 mm).

 Gniazdo płyty rozdzielacza nigdy nie może być wykonane w płycie mocującej (rozwiązanie to ma
ogromną wadę ponieważ zmusza do “ślepego” montażu). Firma Thermoplay poleca zastosowanie
pośredniej płyty dystansowej, z wybraniem odpowiadającym kształtem zastosowanemu
rozdzielaczowi.

 

 

Fig. 7 – Elementy system gorąco kanałowego 

 Należy przygotować właściwą ilość śrub w pobliżu rozdzielacza gorącego kanału umieszczając je w
regularnej odległości od siebie – pozwala to na kontrolowanie naprężeń wywołanych ciśnieniem
wtrysku i rozszerzalnością cieplną.

PŁYTA DYSZ 
(MATRYCOWA) 

PŁYTA 
DYSTANSOWA 
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Rys. 8 – Przekrój systemu gorących kanałów 

 Zalecana minimalna średnica śrub to M16; odradza się stosowanie podkładek dystansowych i śrub
mocujących przechodzących przez gorący kanał jako że niemożliwym jest kontrolowanie ich
rozszerzalności cieplnej.

 Zaleca się umocować formę na płycie mocującej za pomocą 4 kolumn (kolumna z kołnierzem
oporowym i dodatkowe centrowanie tylne rys. 8). Należy unikać instalacji przy pomocy zaledwie 2
przeciwległych kolumn.

 Zaleca się stosowanie słupów prowadzących dłuższych niż wystająca część  dyszy – dzięki takiemu
rozwiązaniu unika się uszkodzeń dyszy.

 Końcówki dyszy po zamocowaniu do formy powinny być  dostępne ponieważ ułatwia to prace
konserwacyjno-naprawcze.

Podczas czyszczenia dyszy w celu usunięcia zanieczyszczeń lub przy zmianie koloru 
należy bezwzględnie unikać zdjęcia kapturka przy otwartej formie.  

 Należy unikać instalowania śrub mocujących matrycę od strony rozdzielacza Thermoplay. Rysunek
7 przedstawia prawidłowe usytuowanie śrub.

Obwód  
chłodzący 
(wokół 
rozdzielacza) 

Słup prowadzący 
ma długość 
większą 
niż dysza 

Słupy prowadzące  
z rowkami przezna-
czonymi na smar 
(zalecane) 

Tuleja 
centrująca 
z rowkami 
smarown 
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    Rys. 9 – Przekrój poglądowy przez system z dyszami wkręcanymi 

 

 

Rys. 10 – Usytuowanie śrub mocujących 

Zaleca się instalację stałej płyty izolacyjnej w formie w celu ograniczenia strat ciepła w kierunku płyt 
mocujących wtryskarki. 

Zalecane 
rozwiązanie 

Błędne 
rozwiązanie 
 

Zalecane rozwiązanie 

Kolumna centrująca 

Kolumna musi wystawać 
poza dyszę 

Obieg chłodzący 
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2.2  Obwód chłodzący 

Rys. 11 – Obieg chłodzący 

Firma Thermoplay zaleca stosowanie obiegu chłodzącego dyszy, który byłby niezależny od obiegu 
chłodzącego matrycę (używać uszczelek “OR” lub “Viton”). Należy jednak uważać, aby wokół dyszy nie 
nastąpiło zbyt intensywne chłodzenie, które może spowodować zbyt szybkie zastyganie punktu 
wtrysku co dotyczy głównie dużych detali, które wymagają długiego wypełniania. 

Stała część formy MUSI być utrzymana w temperaturze stałej, przyjętej podczas obliczania luzów 
dylatacyjnych, by pozwolić na osiągnięcie prawidłowego funkcjonowania. 

W płytach, które otaczają gorący kanał należy unikać instalacji obwodów przechodzących z jednej 
płyty na drugą z płaskimi złączami stykowymi między płytami. Wycieki z tego obwodu często nie są 
widoczne i bardzo często ciecz może znaleźć się na gorącej płycie działającej pod napięciem.  

Uwaga: Nie wolno umieszczać wlotu wody w pobliżu gniazd elektrycznych ! 

Błędne rozwiązanie 

Obieg chłodzący dyszy niezależny 
od obiegu chłodzącego matrycę 
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2.3 Okablowanie 

Rys. 12 – Kanały prowadzące dla kabli 

Bez względu na profil, przekrój kanału przepustowego dla kabli musi mieć zawsze 
80mm2  dla każdego kabla. 

2.3.1 Kanały prowadzące dla kabli 

Zasada podstawowa jest następująca - jedna dysza wymaga przekroju kanału, doprowadzającego 
kable elektryczne, wynoszącego  80 mm² (2 dysze = 160 mm²; 3 dysze = 240 mm²  itd.). Decyzja o 
kształcie przekroju kanału pod kable należy do Klienta. W przypadku systemu stosowanego do 
wtryskiwania materiału wymagającego podgrzania formy do temperatury przekraczającej 100°, zaleca 
się zwiększyć dodatkowo przekrój kanałów prowadzących kable.  

Należy unikać kanałów prowadzących kable umieszczonych na wielu poziomach, na przykład między 
płytą mocującą i dystansem oraz między dystansem a płytą dyszową (Rys.14).  

Należy przygotować kanały do przeprowadzania kabli w taki sposób, aby można było zdemontować 
cały system bez konieczności odłączania kabli od przyłączy elektrycznych.  

2.3.2   Przyłącza elektryczne 

Nie należy montować gniazd elektrycznych bezpośrednio do formy. Można ewentualnie użyć puszek 
aluminiowych w celu zachowania dłuższego kabla co niewątpliwie ułatwia prace na okablowaniu. W 
przypadku formy grzanej należy puszki podnieść i odizolować od formy. Odpowiednia pozycja 
gniazda elektrycznego musi być dokładnie zdefiniowana już w fazie projektowania formy. 

Rys. 13 – Usytuowanie gniazd 

NIE TAK
NO
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PUSZKA 

 20  

2.3.3 Gniazda elektryczne 

Prawidłowe usytuowanie gniazd musi uwzględniać wystarczającą ilość miejsca na manipulacje 
zamknięciami. Między dźwignią zamknięcia gniazda, a wszystkimi innymi elementami (np.: 
płaszczyzna formy) niezbędna jest przestrzeń nie mniejsza niż 20 mm.  

Rys. 14 – Usytuowanie gniazd elektrycznych

KRAWĘDŹ 
WTRYSKARKI 
 

CZĘŚĆ STAŁA FORMY 
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Rys. 15 – Zasady prowadzenia kabli 

Wszystkie gorące płyty Thermoplay są mocowane do formy za pomocą 2 śrub M6. W systemach 
wielogniazdowych zaleca się rozdzielić śruby rurką  Ø 7 x Ø 9 umieszczoną w płycie dysz, cofniętą o 
0,50 mm w stosunku do wysokości główki dyszy. Ułatwia to przeprowadzanie kabli bez ryzyka 
uszkodzenia. Chcąc uzyskać większe przeloty kablowe można wykonać rowki w płycie dysz z dala od 
strefy podporowej główek dysz. 

2.3.4 Kołki zabezpieczające przed obrotem dyszy 

Wszystkie dysze, oprócz dysz typu „D”, wymagają instalacji kołka zabezpieczającego przed obrotem 
(umieszczonego w pozycji 180 stopni w stosunku do wylotu kabli). Ma to na celu ułatwienie 
demontażu końcówek dysz z dyszą zamontowaną w formie. Zaleca się, aby w formie przygotować 4 
gniazda na taki kołek dla każdej dyszy (kołek co 90 stopni) – dzięki temu podczas montażu systemu 
istnieją 4 możliwe opcje ukierunkowania wylotów kabli co zmniejsza konieczność ich zbytniego 
wyginania. 

Frezować płytę dysz 
gdy istnieje wiele 
kabli  

Rys. 16 – położenie kołków zabezpieczających (rzut z góry) 

Śruby mocujące 

Przyg. 4 otwory co 
90° na kołek 
zabezpieczający 
przed obrotem 

Rurka Ø 7x9 gdy pod 
płytą przechodzą 
liczne kable 

Śruby 
M12/16 

Przelot kabli 
tylko między 
płytą mocującą 
i obudową 
rozdzielacza.   
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2.4   Dysze zamykane 

W przypadku form wyposażonych w dysze zamykane zastosowanie manometru ciśnieniowego w 
układzie zamykania iglicy pozwala na szybkie wykrywanie wad funkcjonowania.  

Na formie należy zaznaczyć pozycję zamknięcia i otwarcia iglicy. Można to wykonać za pomocą 
grawerowania lub umieścić specjalną tabliczkę.  

Na wszystkich formach wyposażonych w  hydrauliczne układy zamykające należy zastosować system 
odprowadzający olej, który umożliwia usunięcie oleju z układów przed każdą czynnością demontażu 
zespołów.  

Zaleca się wykonanie schematu okablowania na tabliczce znamionowej i umieszczenie jej na formie.
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3. Instalacja systemów

3.1 Rodzaje systemów Thermoplay 

Rys. 17 – Systemy bez układu zamykającego 

Rys. 18 – Systemy zamykane (pneumatycznie lub hydraulicznie) 
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Rys. 19 – Systemy kompletnie okablowane 

Rys. 20 – Okablowany system z dyszami wkręcanymi 
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3.2  Otwarcie opakowania 

Rys. 21 – Opakowanie 

Firma Thermoplay zaleca, aby przed przystąpieniem do montażu wyjąć ze skrzyni wszystkie części 
składowe systemu i sprawdzić zgodność dostawy znajdującej  się w opakowaniu z treścią dokumentacji 
przewozowej (faktury) oraz wykazem części znajdującym się na rysunku zbiorczym.  

Rys. 22 – Zapakowane elementy 
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Rys. 23 – Kontrola kompletności dostawy 

Ta operacja jest szczególnie zalecana w przypadku systemów złożonych (np.: dwukomponentowe z 
kilkoma rozdzielaczami i różnymi typami dysz), gdzie mogą znajdować się elementy podobne, lecz nie 
takie same, których nie można pomylić.  

Zaleca się ponadto, aby po rozpakowaniu elementów sprawdzić ich główne wymiary oraz odpowiednie 
gniazda wykonane w obudowie/formie przez klienta weryfikując ich zgodność z wartościami podanymi 
na rysunku Thermoplay. 

Prosimy również o sprawdzenie wszystkich elementów opisanych w punkcie 3.2.1. 

Z niektórych elementów należy usunąć ochronny olej antykorozyjny. Ewentualne płyny odtłuszczające 
muszą wyparować.  

Należy również zachować dużą ostrożność przy przemieszczaniu elementów, aby nie uszkodzić ich 
powierzchni jako że są wykonane „na gotowo” i z zachowaniem tolerancji wskazanych w katalogu. Dysze 
są dostarczane wraz z grzałką i termoparą.  
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3.2.1  Pomiary do wykonania przed instalacją systemu w formie 

Gniazda dysz: Na załączonym rysunku lub w katalogu Thermoplay opisany jest wymagany kształt 
gniazda dyszy, tolerancje wymiarów i chropowatości powierzchni.  

Płyta dystansowa: Na załączonym rysunku lub w katalogu Thermoplay, zaznaczono właściwy kształt, 
wymiary (szczególnie wysokość) i ich tolerancje.  

Stale: Na załączonym rysunku lub w katalogu Thermoplay podano rodzaje stali wymaganych do budowy 
płyt i dystansów. Proszę się upewnić, że Państwa rozwiązanie jest zgodne z tymi wymaganiami.   

Dysza wtryskarki: Prosimy sprawdzić czy promień na tulei wtryskowej systemu gorąco kanałowego 
pasuje do promienia dyszy wtryskarki.  

Okablowanie: Na załączonym rysunku podano rodzaj okablowania elektrycznego dostarczonego przez 
Thermoplay. Prosimy upewnić się, że podłączany do systemu regulator jest w pełni kompatybilny. 
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3.3 Instalacja systemu w formie 

Przed przystąpieniem do instalacji należy się upewnić, czy forma jest zmontowana w ten sposób, że płyta 
dysz z gniazdami jest skierowana w górę.  

1. Do płyty dysz włożyć podkładkę centrującą i kołek ustalający. Uwaga: należy sprawdzić, czy właściwe
jest pasowanie kołka w płycie dysz. Należy także zweryfikować, czy wystający element podkładki
centrującej (wymiar S – patrz. katalog) jest o (≈) 0,02 mm poniżej wysokości głowki dyszy. w
stosunku do wysokości główki dyszy w celu zagwarantowania najlepszego wsparcia.

2. Jeżeli Klient kupił tuleje dysz należy je dokładnie wyczyścić z wszelkich pozostałości olejów i smarów
a następnie włożyć do formy. Jeśli są to chłodzone tuleje dysz należy umieścić w odpowiednich
rowkach uszczelki o-ring pamiętając o pokryciu ich powierzchni smarem.

Rys. 24 –  Przykład usytuowania podkładki centrującej i kołka ustalającego 

podkładka 
centrująca 

kołek 
ustalający 
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Rys. 25 – Chłodzona tuleja dyszy 

3. Włożyć kołki ustalające dysz (za wyjątkiem dysz serii “D”) i umieścić delikatnie dysze w ich gniazdach.
Należy dokładnie wycentrować każdą dyszę w jej odpowiednim gnieździe formy. Przypominamy, że
wyloty kabli dyszowych są zawsze umieszczone po przeciwnej stronie w stosunku do kołka
ustalającego (za wyjątkiem dyszy serii “D”).
Zaleca się, pogrupowanie i zabezpieczenie kabli wychodzących z dyszy za pomocą osłony odpornej na
wysoką temperaturę. Nie należy zaginać kabli przy złączce przejściowej.

Rys. 26 - Umieszczenie dyszy w formie 
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4. Umieścić rozdzielacz w formie (zobacz rys. 26) uważając na to, aby

- podkładka centrująca i kołek ustalający znalazły się w odpowiednim miejscu;

- nie uszkodzić kabli dysz znajdujących się poniżej dyszy. W celu prawidłowego wykonania tej
procedury firma Thermoplay przygotowuje zawsze przynajmniej 2 otwory na uszy transportowe
na górnej powierzchni płyty rozdzielacza. Zaleca się więc stosowanie uszu do montażu
rozdzielacza

5. Do końcówek grzałek rozdzielacza podłączyć
kostki ceramiczne. Kostki Thermoplay
umożliwiają większą ilość ukierunkowań w
celu ułatwienia wylotu kabli.

6. Sugeruje się także przygotowanie płytek
przykręconych do płyty dysz, które
podtrzymują kable i uniemożliwiają ich
stykanie się z rozgrzaną częścią rozdzielacza –
patrz rysunek 24.

Rys. 27 – Możliwość ukierunkowania kostek 
ceramicznych 

        Rys. 28 – Przykład płytki oporowej kabli 

7. Dokręcić 2 śruby, które mocują rozdzielacz do płyty dysz. Przedtem należy nałożyć pod główki
dysz smar przeznaczony dla wysokich temperatur, a następnie sprawdzić płaskość rozdzielacza w
stosunku do płyty dystansowej. Nie wolno stosować zbyt dużego momentu dokręcenia (śruby
służą jedynie do utrzymania pozycji rozdzielacza podczas montażu formy i nie mają żadnej innej
funkcji).

8. Przymocować grzałkę opaskową do tulei wtryskowej; w płycie mocującej musi być
przygotowane wyfrezowanie pod kable.

płytka 
oporowa 
kabli 
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9. W przypadku systemów bez układu zamykającego można już zamknąć system opierając płytę
mocującą na dystansach. Przypominamy, że wcześniej należy sprawdzić, czy wszystkie
wysokości/grubości są zgodne z zaleceniami rysunkowymi Thermoplay; w przeciwnym wypadku
należy wprowadzić niezbędne modyfikacje. Jeśli instalacja została wykonana prawidłowo
powinien występować luz pomiędzy podkładkami tytanowymi dostarczonymi przez Thermoplay
a dolną powierzchnią płyty mocującej.

Zaleca się zamontowanie płyty izolacyjnej o grubości minimum 6 mm. 

3.4 Instalacja zaworów zamykających 

Wyróżniamy następujące zawory zamykające Thermoplay: 
Zamontowane na rozdzielaczu (wyłącznie pneumatyczne) 
Zamontowane w płycie mocującej (pneumatyczne lub hydrauliczne) 
Zawory zamykające do dysz wkręcanych zamontowane na rozdzielaczu (pneumatyczne lub 

hydrauliczne) 

Procedurę dot. montażu układu zamykającego opisano w rozdziale 8. 

3.5 Okablowanie elektryczne 

Przed wykonaniem okablowania elektrycznego należy skontrolować wielobolcowe gniazda elektryczne, 
które są stosowane w systemie gorących kanałów. 

Bezwzględnie zabrania się używania gniazd o maksymalnym natężeniu prądu 
mniejszym od założeń systemu.  

Gniazda zainstalowane na formach gdzie dochodzą kable mocy muszą być typu “męskiego”  bez względu 
na realizowaną normę okablowania (końcówki “żeńskie” są na wyjściu mocy z regulatora temperatury). 
Przyłącza zainstalowane dla termopar muszą być typu “żeńskiego”. 

Polecamy oznaczyć kable pochodzące z różnych dysz i rozdzielacza za pomocą odpowiedniej numeracji. 
Sugerujemy ponadto, aby uwzględnić numerację znajdującą się na gniazdach wielobolcowych w celu 
ułatwienia kablowania i uniknięcia trudności podczas uruchomienia. Ponadto, dzięki temu całe 
okablowanie formy jest bardziej dostępne w użytkowaniu. Jeśli zachodzi konieczność posiadania większej 
ilości przyłączy na formie, firma Thermoplay może dostarczyć gniazda z odpowiednią numeracją (np.: 
pierwsze gniazdo od 1 do 16, drugie gniazdo od 17 do 32, trzecie od 33 do ...). 

Jak podkreślono wcześniej, wybrania do przeprowadzania kabli muszą być wystarczająco obszerne dzięki, 
czemu unika się zgniatania kabli podczas montażu.  

Regulacja każdej grzanej strefy odbywa się przy użyciu termopary typu “J”. Należy bezwzględnie 
przestrzegać biegunowości termopar. Firma Thermoplay stosuje następującą zasadę: kabel czerwony 
dodatni (+), kabel niebieski ujemny (-) (norma DIN43710). W przypadku wątpliwości, na termoparach typu 
“J” można z łatwością określić końcówkę dodatnią ponieważ jest ona wykonana ze stopu na bazie Fe, czyli 
jest jedyną końcówką przyciąganą przez magnes. 
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Rys. 29  – Tabela standardów termopar 

1. Umieścić termopary w odpowiednich otworach: w przypadku systemów z większą ilością termopar
należy zwracać szczególną uwagę przy wkładaniu ich do odpowiednich otworów.

2. Po dokręceniu termopar należy lekko nacisnąć na górny sześciokąt, delikatnie zagiąć kable trzymając
je równolegle do górnej powierzchni rozdzielacza i sprawdzić, czy ich gabaryty nie wychodzą
powyżej 6 mm od górnej powierzchni rozdzielacza.

3. Sugerujemy, aby włożyć kable termopar rozdzielacza do termoizolacyjnej osłony (takiej samej jak
osłona używana w przypadku kabli mocy) w celu odizolowania ich od ciepła emitowanego przez
płytę rozdzielacza.

4. Należy sprawdzić poprawność podłączenia mocy i uziemienia.

5. Przed włączeniem zasilania formy za pomocą uniwersalnego miernika należy sprawdzić
prawidłowość wykonanej pracy.

Przed podłączeniem zasilania formy należy sprawdzić, czy istnieje instalacja 
uziemienia i czy jest ona sprawna. 

Rys. 30  – Przykład wygiętych termopar 

SYMBOL ANSI 
OZNACZENIE KOLOREM 

ANSI/ASTM 
TP 

DIN 
43710 

J 

K 
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6. Sporządzić schemat okablowania na którym należy bardzo wyraźnie i jasno wskazać pozycję każdej
dyszy w formie oraz numer odpowiadającej jej  strefy regulacyjnej.

Fig. 31 – Wygięcie kabli termopary         Fig. 32 – Kable termopary i grzałki w osłonie 

3.6 Próby elektryczne. 

Na tym etapie należy sprawdzić, czy nie dochodzi do spięć lub przebić. 

3.6.1 Zwarcia na uziemieniu 

Przebicie w kierunku ziemi – ucieczka prądu do ziemi zamiast grzania rozdzielacza.  

Przy użyciu uniwersalnego miernika ustawionego na skalę omową, zmierzyć izolację pomiędzy formą a 
kablem uziemienia. Prawidłowa wartość odczytu wynosi 0. 

Rys. 33 – Woltomierz ustawiony na skalę omową. 
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3.6.2 Izolacja grzałek 

Ustawić miernik na skalę omową, zmierzyć izolację między każdym kablem grzałek, a formą.  

Prawidłowa wartość odczytu to: nieskończoność (czyli nie ma przepływu prądu pomiędzy grzałkami, a 
płytami formy).   

Rys. 34 – Miernik ustawiony na skali woltowej (miernik o selekcji 
automatycznej AC/DC)  

3.6.3 Ciągłość elektryczna termopary 

Ustawić miernik na skalę omową i wykonać tę kontrolę gdy układ jest zimny. Ma to na celu sprawdzenie, 
czy obwód nie został przerwany.   

Pomiar wykonany na 2 bolcach gniazda musi dać dodatnią wartość; w tym wypadku nie ma wartości 
wzorcowej jako że długość kabli i temperatura termopary w momencie kontroli mają wpływ na wielkość 
odczytu.   

3.6.4  Biegunowość i działanie termopary 

Ustawić miernik na skalę  mV.  

Podłączyć czerwony kabel (+) przyrządu do ujemnego bolca w gnieździe a czarny kabel (-) przyrządu do 
bolca dodatniego. Wartość prawidłowa przy  20°C wynosi  1,02 mV. 

3.6.5 Sprawdzenie grzałek 

Ta weryfikacja, którą należy wykonać “na zimno” pozwala sprawdzić, czy obwód nie został przerwany lub 
uziemiony.   

Należy obliczyć wartość każdej pojedynczej grzałki stosując następujący wzór:      R = U2 / P, którą 
to oporność należy następnie należy sprawdzić miernikiem. 

gdzie: 

U = napięcie sieciowe (240V); 

P = moc (W) pojedynczej grzałki podana na rysunku 
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3.7  Okablowanie sterownicze i obiegu chłodzącego układów zamykających z dyszami wkręcanymi 

1. Podłączyć zawory otwierające i zamykające układów zamykających (powietrze lub olej) do głównych
obiegów powietrza lub oleju.
Zalecane ciśnienie powietrza: 10 bar
Maksymalne ciśnienie oleju: 30 bar

2. Podłączyć wlot i wylot układu chłodzącego do przewidzianego obiegu chłodzącego.

Rys. 35 – Przykład okablowania 

Następny układ 
zamykający 

Wylot obiegu chłodzącego 

Wlot obiegu chłodzącego 

Następny układ 
zamykający 

Następny układ 
zamykający 

Zamykanie układu 
zamykającego 
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4. Instalacja “gorących połówek”

4.1 Instalacja 

1. Bardzo ostrożnie wyjąć gorące połówki z opakowania i sprawdzić zgodność z rysunkami i
załączoną dokumentacją (fakturą)

Rys. 36 – Gorąca połówka po wyjęciu z opakowania 

2. Sprawdzić, czy wymiary gniazd dysz (wykonane w płytach formy nie będące produktami
Thermoplay) odpowiadają specyfikacji Thermoplay,.

3. Sprawdzić zgodność pomiędzy materiałem dostarczonym przez Thermoplay i elementami formy,
takimi jak prowadnice i śruby mocujące. Gorące połówki wykonane przez Thermoplay mają
zawsze kolumny prowadzące wystające poza dysze w celu zabezpieczenia dyszy i ułatwienia
montażu formy.

4. Po zakończeniu tych weryfikacji wyrównać i połączyć płyty formy. Muszą się przesuwać bez
żadnych trudności i zacięć.

5. Dokręcić śruby mocujące pomiędzy płytami. Polecamy skorzystać z klucza dynamometrycznego.

6. Jeśli gorąca połówka posiada zawory zamykające a odpowiednie iglice mają być wykończone
przez Klienta (pod względem długości i/lub kształtu końcówki) należy wykonać demontaż formy.
Korzystając z rysunku i postępując z dużą ostrożnością należy wyjąć iglice i wykonać
przewidziane prace. Montaż zaworów zamykających jest omówiony w paragrafie 8.4.2 i 8.4.3)
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Rys. 37 – Długość słupa prowadzącego i dysz 

7. Kontynuować montaż 2 części formy (stała i ruchoma), uzupełnić podłączenia elektryczne,
hydrauliczne.

Po zakończeniu prac forma może być zamontowana na wtryskarce. 

Systemy gorących połówek dostarczane przez firmę Thermoplay są wyposażone w płytę 
termoizolacyjną tak ukształtowaną, że śruby mocujące płyt nie mogą być odkręcone. Jest to celowe i 
zmusza użytkownika do wykonania całej sekwencji prawidłowego demontażu przez co unika się 
uszkodzenia lub zniszczenia kabli połączeń elektrycznych, które są ułożone w bliskiej odległości pod 
płytą termoizolacyjną.  

Dlugość 
słupa 
prowadzącego 
jest większa niż 
dysz  
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5. Rozruch

5.1 Pierwsze uruchomienie 

5.1.1 Ostrzeżenia 

Ze względów bezpieczeństwa przypominamy, że nasze systemy zostały stworzone 
do tego, aby doprowadzać wtryskiwany materiał termoplastyczny do formy przy 
wymaganej temperaturze. Każde inne zastosowanie jest zakazane.  

Firma Thermoplay S.p.A nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za 
ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym używaniem jej wyrobów. Nasze 
systemy muszą być obowiązkowo podłączone do sieci elektrycznej zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika i muszą być zabezpieczone 
różnicowym przyrządem magneto-termicznym z prądem roboczym 30 mA.  

Przed wykonaniem podłączeń elektrycznych należy się dokładnie upewnić, czy sieć 
elektryczna jest wyposażona w doskonale działające uziemienie i czy jest w stanie 
sprawnie zasilać regulator temperatury w napięcie podane na tabliczce 
znamionowej. Należy także sprawdzić, czy kabel dostarczony przez Thermoplay 
służący do podłączania systemu do uziemienia jest prawidłowo zainstalowany.  

Przypominamy, że podczas działania nasze gorące kanały i dysze mogą przekroczyć 
temperaturę 400°C. Liczne rodzaje tworzyw sztucznych nie mogą znieść takich 
wartości bez degradacji.  

Reakcje chemiczne mogą doprowadzić do wytworzenia szkodliwych 
gazów, a w niektórych wypadkach mogą nawet stworzyć ryzyko 
wybuchu. Dlatego też regulacja temperatury musi być określona w 
ramach parametrów wtrysku dostarczonych przez producenta 
tworzywa.  

5.1.2  Procedura kontrolna 

1. Przed uruchomieniem należy dokładnie przeanalizować schemat okablowania systemu.

2. Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne formy są całkowicie kompatybilne z używanym
regulatorem temperatury (pozycja termopar i mocy na gniazdkach).

3. Podłączyć wszystkie wloty i wyloty obiegu chłodzącego.

4. W przypadku systemu z układami zamykającymi podłączyć sterowanie otwieraniem/zamykaniem
iglic (powietrze lub olej).

5. Przeprowadzić próbę okablowania. Moc nie może być uziemiona. Można wykorzystać tę
weryfikację do zanotowania wszystkich wartości rezystancji stwierdzonych w każdej pojedynczej
strefie.

6. Sprawdzić, czy kształt dyszy wtryskarki i otworu dyszy wtryskarki zasilającego są kompatybilne z
profilem wykonanym na tulei wtryskowej systemu. Bardzo często dysze maszyny są za małe w
stosunku do gorącego kanału.

Uwaga: otwory dyszy maszyny i tulei wtryskowej muszą być takie same! 

7. Podłączyć jedynie kabel połączeniowy termopar.

8. Uruchomić regulator temperatury. Wszystkie strefy muszą wskazywać wartość zmierzoną
odpowiadającą temperaturze otoczenia. Należy ustawić temperaturę na  0° (set point = 0).
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Uwaga: jeżeli nie jest używany regulator Thermoplay, należy się upewnić, czy jest 
on zgodny z termoparami zamontowanymi w systemie! 

9. Wyłączyć wszystkie strefy i podłączyć kabel zasilający do złącza formy.

10. Ponownie włączyć pierwszą strefę i ustawić temperaturę na  150°; sprawdzać na wyświetlaczu, czy
temperatura regularnie rośnie. Jeżeli temperatura rośnie w innej strefie oznacza to, iż nastąpiła
zamiana kabli. Jeśli natomiast temperatura rośnie w założonej strefie to znaczy, że okablowanie
jest prawidłowe. W tej sytuacji można ją wyłączyć i wykonać identyczną procedurę na drugiej
strefie. Przeprowadzić kontrolę działania na wszystkich kolejnych strefach.

11. Po skontrolowaniu wszystkich stref uzyskuje się pewność, że podczas doprowadzenia systemu do
temperatury nie wystąpią żadne anomalie. Otworzyć obwody chłodzące i doprowadzić system do
temperatury roboczej (zgodnie ze specyfikacjami producenta tworzyw sztucznych).

12. Kiedy rozdzielacz osiągnie około ¾ założonej wartości, należy doprowadzić wszystkie dysze do
temperatury dokładnie obserwując jej wzrost. Z zasady wszystkie dysze w formie powinny mieć
zgodne tempo przyrostu temperatury.

W przeciwnym wypadku: 

a) należy skontrolować ustawienia regulatora w zakresie gradientu przyrostu wartości zadanej

b) gdyby  to ustawienie było identyczne dla wszystkich stref należy porównać zmierzone w punkcie 3
oporności. Jeśli nie stwierdza się żadnej anomalii elektrycznej, która mogłaby wyjaśnić różnice
wzrostu temperatury zachodzi duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z problemem
mostu termicznego na końcówce dyszy.

13. Po osiągnięciu temperatury roboczej należy sprawdzić, czy ustawiona wartość jest stabilna.
Normalne działanie może podlegać maksymalnej fluktuacji rzędu ±2°C. Większa zmiana powyżej
około ±5°C stwarza problemy; jeśli odchyłka ta przekracza ±10° system nie może być używany do
produkcji. W tym wypadku należy przestawić regulator w tryb ręczny (manual): jeśli system
ustabilizuje się należy ponownie zbadać ustawienia PID regulatora. Jeśli nie następuje żadna
poprawa istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z mostem termicznym.

14. Kolejna operacja polega na wtryskiwaniu tworzywa do rozdzielacza. Po zamknięciu formy przy
odpowiedniej sile zwarcia zetknąć głowicę wtryskarki z tuleją formy i sterować cyklem
uplastycznienia za pomocą silnego przeciwciśnienia: w ten sposób tworzywo wejdzie do
rozdzielacza bez wysiłku.  Podczas pierwszych wtrysków w miarę możliwości należy unikać
tworzywa bardzo ciężko płynącego, z duża ilością dodatków oraz tworzyw nadmiernie wrażliwych
na przegrzanie. Należy uwzględnić, że pierwsze uruchomienie gorącego kanału odpowiada także
pierwszemu uruchomieniu formy i często podczas prób należy uporać się z licznymi, drobnymi
problemami, które znacznie wydłużają czasy cyklu; konsekwencją tego faktu jest pozostawanie
tworzywa w cylindrze wtryskarki i rozdzielaczu, co w przypadku dużej zawartości dodatków może
stwarzać zagrożenie.

15. Przed wykonaniem pierwszego wtrysku należy sprawdzić, czy ciśnienie docisku jest ustawione na 0
bar i czy ustawiona wartość objętości wtrysku jest mniejsza od objętości docelowej. Zaleca się, aby
podczas pierwszych wtrysków wykonywać niepełne wtryski, które pozwolą na sprawdzenie
perfekcyjnej równowagi systemu.

16. Wykonać pierwsze pełne wtryski. Zwracać uwagę, czy z górnej części formy nie wychodzi dym.
Gdyby zaobserwowano jakiś jego ślad należy niezwłocznie zatrzymać wtryskarkę.  Może chodzić o
oleje smarownicze stosowane w produkcji gorącego kanału lub ewentualny wyciek prowadzący w
konsekwencji do degradacji tworzywa. W tym wypadku należy natychmiast zdiagnozować wyciek
tworzywa i zatrzymać go.

17. Jeśli nie ma żadnych problemów można kontynuować próby aż do osiągnięcia prawidłowego
cyklu i akceptowalnych detali. Należy zapisać wszystkie parametry wtrysku, temperatury gorącego
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kanału i dyszy formy. Określić moce pobrane w każdej strefie; wartości te powinny się 
systematycznie pojawiać na karcie parametrów wtrysku. 

18. Kiedy system jest już ustabilizowany, moc pobierana przez strefę służy do określenia ewentualnych
anomalii zanim uwidocznią się one na wtryskiwanych detalach. Na przykład, jeśli przy jakiejś
określonej temperaturze stwierdzi się, iż nagle pobrana moc wzrosła o 50% niewątpliwie mamy do
czynienia z wyciekiem tworzywa, co spowodowało most termiczny w tej strefie. W konsekwencji
regulator kompensuje to wzrostem mocy w celu utrzymania danej strefy w założonej
temperaturze. W takim wypadku należy natychmiast przerwać produkcję.

19. Jeśli podczas pracy zepsuje się jakaś termopara można przejść do trybu “Ręcznego” podając jako
parametr uprzednio stwierdzoną, zapamiętaną moc. W tej sytuacji strefa ta może dalej pracować
do czasu wymiany termopary.
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6. Produkcja

6.1     Zmiana koloru  

6.1.1  Systemy bez układu zamykającego 

Po zakończeniu produkcji z pierwszym kolorem (A), należy wykonać następujące czynności: 

1. Wycofać jednostkę plastyfikującą i przeczyścić ją podając do leja zasypowego materiał w
neutralnym kolorze, odpowiedni do czyszczenia.

2. Doprowadzić system do temperatury odpowiedniej dla danego materiału i rozpocząć
wtryskiwanie tak długo, aż ślady koloru (A) prawie całkowicie znikną z detali.

3. Wycofać komorę plastyfikującą, wyczyścić i wprowadzić do zbiornika nowy materiał/kolor (B).

4. Doprowadzić ponownie system do prawidłowej temperatury dla danego materiału/koloru (B).

5. Ponownie rozpocząć wtryskiwanie przy wysokiej temperaturze, aż dojdzie do pełnej zmiany
koloru (bez wad).

6. Dalej pracować w normalnych warunkach.

6.1.2  Systemy z układem zamykającym 

Po zakończeniu produkcji z pierwszym kolorem (A), należy wykonać następujące czynności: 

1. Wycofać jednostkę plastyfikującą i przeczyścić ją podając do leja zasypowego materiał w
neutralnym kolorze, odpowiedni do czyszczenia.

2. Doprowadzić system do prawidłowej temperatury dla danego materiału.

3. Rozpocząć wtrysk z tym ostatnim materiałem (czyszczącym) do momentu, gdy ślady koloru (A)
całkowicie znikną z detali.

Nie wolno otwierać/zamykać iglic podczas wtrysku materiału gdy system nie 
osiągnął temperatury roboczej.  

4. Wycofać komorę plastyfikującą, wyczyścić i wprowadzić do zbiornika nowy materiał/kolor (B).

5. Doprowadzić ponownie system do prawidłowej temperatury dla danego materiału/koloru (B).

6. Rozpocząć wtrysk z kolorem (B) przy wysokiej prędkości wtrysku, aż do momentu, gdy ślady
neutralnego koloru całkowicie znikną z detali.

7. Przywrócić normalne warunki robocze.

Przypominamy, że tworzywa sztuczne (a szczególnie żywica acetalowa, PVC, zmiana materiału z 
POM na PA) mogą wytworzyć niebezpieczne dla zdrowia żrące gazy. Należy skrupulatnie 
przestrzegać wskazówek dostawcy i upewnić się, czy pomieszczenia są odpowiednio 
wentylowane. 



   Edycja  01/2015      6 -Produkcja     Strona 44/125 

6.2 Koniec produkcji 

1. Wyłączyć wszystkie grzałki.

2. Chłodzenie formy powinno działać tak długo aż temperatura zejdzie poniżej  80÷90°C.

3. W przypadku gdy wtryskiwano tworzywo o małej stabilności (materiał łatwo ulegający degradacji,
n.p.: żywica acetalowa, PCW...) należy wykonać kilka wtrysków z użyciem innego tworzywa o
niskim ryzyku degradacji, n.p.: LDPE (polietylen o niskiej gęstości).
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7. Usterki i środki zaradcze

Usterki i środki zaradczeTen rozdział omawia przede wszystkim usterki, które dotyczą wyłącznie 
systemu grzewczego, objawy, skutki i środki zaradcze. Następnie będą opisane wszystkie czynności, 
jakie należy wykonać w celu usunięcia wad z wtryskiwanych detali. 

7.1   Wykaz usterek 

Poniżej przedstawiono wykaz możliwych usterek, jakie mogą wystąpić w systemie wtryskowym i we 
wtryśniętych detalach. Usterki podzielone zostały na kategorie według możliwych przyczyn. 
Szczegółowy opis przyczyn i możliwych środków zaradczych przedstawiony jest w paragrafie 
wskazanym w tabeli.   

7.1.1. Usterki elektryczne 

Rozdz. 

System nie działa/nie można wykonać wtrysku 7.2.1 

Jednoczesna utrata kilku stref 7.2.2 

Strata jednej grzanej strefy 7.2.3 

7.1.2 Usterki regulatora temperatury 

Rozdz. 

Utrata wartości mierzonej 7.3.1 

Niestabilna regulacja 7.3.2 

Odchyłki między temperaturą wyświetlaną, a rzeczywistą 7.3.3 

7.1.3  Usterki wtrysku 

Rozdz. 

Jedna dysza nie wtryskuje 7.4.1 

Problemy z wtryskiem 7.4.2 

Niezrównoważenie gorącego kanału 7.4.3 

Degradacja tworzywa 7.4.4 

Nadmiar materiału na detalach w punkcie wtrysku 7.4.5 

Wyciek tworzywa z gorącego kanału 7.4.6 
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7.1.4. Wady wyprasek 

Rozdz. 

Jetting (zawirowania) 7.5.1 

Smugi pochodzące od wilgoci 7.5.2 

Przypalenia 7.5.3 

Zapadnięcia 7.5.4 

Ślady linii łączenia strumieni 7.5.5 

Barwne smugi 7.5.6 

Nierównomierny połysk wypraski 7.5.7 

Niedolewy 7.5.8 

Wypływki 7.5.9 

Pęcherze gazowe lub powietrzne 7.5.10 

Czarne wtrącenia 7.5.11 

Linie przy punkcie wtrysku 7.5.12 

Koncentryczne ślady w pobliżu punktu wtrysku 7.5.13 

Ślady po wypychaczach 7.5.14 

Deformacje przy wyjmowaniu 7.5.15 

Rozwarstwienia 7.5.16 
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7.2       Usterki elektryczne 

7.2.1 System nie działa/nie można wykonać wtrysku 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Przerwana grzałka.
• Kable przerwane pomiędzy

płytami.
• Uszkodzona osłona izolacyjna

kabli zasilających.
• Wadliwy styk na gnieździe

wielobolcowym.
• Wyciek lub obecność wody na

elementach elektrycznych.
• Tworzywo przeniknęło do

systemu z powodu wycieku.
• Przepięcie

1. Za pomocą uniwersalnego miernika ustawionego na
wartości omowe sprawdzić, czy któraś z grzanych stref nie
jest uziemiona.

2. Po określeniu wadliwej strefy należy sprawdzić, czy usterka
nie jest spowodowana zwykłym odłączeniem kabla.

3. Jeśli na formie nie stwierdzono żadnej usterki należy
sprawdzić, czy prawidłowe są podłączenia kabli zasilających
regulatory i pozostałe elementy, aż do gniazdka
elektrycznego.

4. Sprawdzić, czy zainstalowana moc elektryczna nie
przekracza maksymalnej mocy regulatora. Uwaga, może się
zdarzyć, że strefa zostaje uziemiona tylko przy określonej
temperaturze, a więc trzeba zweryfikować system przy
temperaturach roboczych.

Jeśli usterka dotyczy kilku stref możliwe przyczyny mogą być następujące: 

PRZYCZYNA DZIAŁANIE NAPRAWCZE 

Spaliły się osłony izolacyjne kabli. Zdemontować system i przesłać go do firmy 
Thermoplay w celu przeprowadzenia naprawy. 

Nastąpił wyciek wody wokół systemu lub w 
gniazdach wielobolcowych. 

Sprawdzić, gdzie nastąpił wyciek i usunąć go. 

System został zalany tworzywem z powodu 
wycieku. 

Zdemontować system i przesłać go do firmy 
Thermoplay w celu przeprowadzenia naprawy. 
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7.2.2. Jednoczesna utrata kilku stref 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Strata jednej fazy w sieci
zasilającej.

• Przepalony bezpiecznik.
• Kabel odłączony od

gniazdka wielobolcowego
lub przerwa w kablu
zasilającym.

1. Za pomocą uniwersalnego miernika ustawionego na
wartości omowe sprawdzić wszystkie strefy, w których
wystąpiła usterka.

2. Jeśli w tych strefach nie stwierdza się żadnej anomalii
grzałki niewątpliwie nastąpiła utrata fazy w sieci zasilającej.
Sprawdzić, czy istnieje napięcie 230V (±10%) pomiędzy
neutralnym i wszystkimi fazami na gnieździe zasilającym
380 V.

3. Jeżeli nie stwierdza się żadnej usterki w formie lub w fazach
elektrycznych należy sprawdzić bezpieczniki
odpowiadające wadliwym strefom w regulatorze.
Następnie należy skontrolować gniazdko wielobolcowe.

4. Sprawdzić, czy zainstalowana moc elektryczna nie
przekracza mocy maksymalnej regulatora. Uwaga, może się
zdarzyć, że strefa zostaje uziemiana tylko przy określonej
temperaturze, a więc trzeba zweryfikować system przy
temperaturach roboczych.

7.2.3 Strata jednej grzanej strefy 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Przepalony bezpiecznik.
• Zepsuta grzałka.
• Przerwana termopara.
• Kabel odłączony od

gniazdka wielobolcowego
lub przerwa w kablu
zasilającym.

1. Za pomocą uniwersalnego miernika ustawionego na
wartości omowe sprawdzić, czy w badanej strefie istnieje
wartość oporowa > 0.

2. Jeśli w tej strefie nie pojawia się żadna wartość oporowa a
kable nie są ani przerwane, ani rozłączone należy wymienić
grzałkę.

3. Jeżeli nie stwierdzono żadnej usterki w formie należy
sprawdzić bezpiecznik odpowiadający tej strefie w
regulatorze.
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7.3. Usterki regulatora temperatury 

7.3.1. Utrata wartości mierzonej 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Zepsuty regulator
temperatury.

• Zepsuta termopara.
• Kabel odłączony od

gniazdka wielobolcowego
lub przerwa w kablu
zasilającym.

1. Sprawdzić poprawność działania strefy regulacyjnej poprzez
zamianę 2 stref w regulatorze miejscami. Jeśli usterka
utrzymuje się na tej samej strefie oznacza to, iż jest ona
zepsuta. W przeciwnym wypadku postępować według
poniższych instrukcji.

2. Za pomocą uniwersalnego miernika ustawionego na wartości
omowe sprawdzić termoparę tej strefy, która nie działa. Jeśli
stwierdzi się przerwany obwód (opornik= “∞”), należy się
upewnić, czy usterka nie jest spowodowana wyłącznie
zwykłym odłączeniem kabla. W przeciwnym wypadku należy
ustawić strefę kontrolną regulatora na tryb “Ręczny”.

3. Ustawić wartość % na podstawie mocy dostarczanej z
podobnej strefy. W ten sposób będzie można zakończyć
produkcję, a zepsuta termopara będzie wymieniona podczas
najbliższego demontażu formy.

4. Jeśli nie stwierdza się żadnej usterki na formie i na kablu
podłączeniowym należy wymienić regulator.

7.3.2 Niestabilna regulacja 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Zbyt mocne chłodzenie w
okolicy dyszy

• Błędne ustawienie
parametrów regulacyjnych.

• Most termiczny
spowodowany przeciekiem
tworzywa do systemu.

1. Zmniejszyć chłodzenie wokół dyszy wyłączając obieg cieczy, a
następnie obserwować reakcję. Jeśli temperatura stabilizuje
się problem jest rozwiązany. W przeciwnym wypadku należy
postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

2. Sprawdzić, czy została wprowadzona funkcja optymalizacji
algorytmu PID. Na regulatorach Thermoplay musi być
uruchomiona funkcja SMART (zapalona dioda “smrt”).

3. Ustawić regulator na tryb “Ręczny”. Należy uważnie
obserwować reakcję urządzenia. Zazwyczaj wyświetlane
wartości powinny się ustabilizować. Należy także obserwować
pobieraną moc aż do momentu osiągnięcia żądanej
temperatury. Sprawdzić, czy z górnej części formy nie
wydobywa się dym.

UWAGA: jeśli czuje się charakterystyczny zapach wtryskiwanego tworzywa należy 
wziąć poważnie pod uwagę ryzyko przeciekania materiału do systemu. W takiej 
sytuacji należy natychmiast zdemontować formę.   
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7.3.3  Odchyłki między temperaturą wyświetlaną a rzeczywistą 

7.4         Usterki wtrysku 

7.4.1 Jedna dysza nie wtryskuje 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Odłączony kabel od
gniazda
wielobiegunowego lub
zasilania.

• Zepsuta grzałka

• Niewłaściwie wykonane
gniazdo dyszy.

• Zatkanie przewężki

• Zanieczyszczenia w kanale
rozdzielacza.

• Zużyta końcówka dyszy.

• Degradacja materiału.

1. Sprawdzić, czy usterka nie jest spowodowana zwykłym
odłączeniem kabla.

2. Skontrolować przewężkę i usunąć ewentualny czop.
Sprawdzić, czy końcówka dyszy nie zatyka przewężki oraz
zweryfikować wymiary gniazda dyszy, które muszą
odpowiadać danym wskazanym w katalogu Thermoplay.

3. Zmierzyć temperaturę w pobliżu punktu wtrysku. Zbyt
niska temperatura może spowodować przedwczesne
zastyganie materiału w przewężce. Może być także
konsekwencją problemu z ogrzewaniem dyszy.

4. Za pomocą uniwersalnego miernika ustawionego na
wartościach omowych sprawdzić grzałkę niedziałającej
dyszy. Jeśli stwierdzona wartość jest nieskończona  (“∞”),
należy wymienić grzałkę.

5. Jeśli nie stwierdzono żadnej z powyższych przyczyn
istnieje możliwość, że kanał został zatkany jakimś
zabrudzeniem lub zdegradowanym materiałem.

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Termopara przerwana lub
zgnieciona.

• Regulator uszkodzony lub
jego parametry źle
ustawione.

• Odwrócenie biegunowości
w kablach termopary.

1. W większości przypadków problem jest spowodowany
przez termoparę. Jeśli termopara jest przerwana,
zgnieciona lub źle włożona zawsze spowoduje odchyłkę w
odczycie.

2. Jeśli regulator został wymieniony należy sprawdzić, czy ma
prawidłowo ustawione parametry dla termopary typu J.

3. Sprawdzić czy biegunowość kabli podłączeniowych na
wylocie z regulatora jest prawidłowa.
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7.4.2. Problemy z wtryskiem 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Przewężka zbyt mała lub źle
usytuowany punkt wtrysku.

• Zbyt niska temperatura
gorącego kanału lub dyszy.

• W przypadku dyszy z
zaworem zamykającym
iglica może być zużyta lub
uszkodzona.

• Źle działa system
hydrauliczny lub
pneumatyczny.

• Niezgodne z katalogiem
wymiary gniazda dyszy.

• Zużyta końcówka dyszy.

1. W gorącym kanale z układem zamykającym sprawdzić, czy
iglice znajdują się w prawidłowej, otwartej pozycji.

2. Skontrolować przewężkę i usunąć ewentualny czop.
Sprawdzić, czy wymiary gniazda dyszy są prawidłowe.

3. W gorącym kanale z układem zamykającym sprawdzić, czy
nie ma zapchanych miejsc lub ograniczeń w ruchu
zamykania/otwierania iglic.

4. Sprawdzić pneumatyczny lub hydrauliczny system
zaworów zamykających.

5. Zmierzyć temperaturę w pobliżu miejsca wtrysku. Zbyt
niska temperatura może spowodować przedwczesne
zastyganie punktu wtrysku.

7.4.3 Niezrównoważenie gorącego kanału. 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Niejednolite średnice 
przewężek.

• Niewłaściwe wymiary 
gniazda dyszy.

• Brak równowagi cieplnej.
• Zanieczyszczenia w kanale

zasilającym.
• Różnica grubości między

detalami.
• Brak lub zapchanie

odpowietrzeń.
• Niejednorodne chłodzenie

matryc.

1. Skontrolować jednorodność średnic przewężek. Nawet
drobne różnice tych średnic stanowią duże różnice na
przekrojach co powoduje nierównomierność wtrysku.

2. Skontrolować jednorodność temperatury w strefach
leżących blisko punktu wtrysku.

3. Zwiększyć temperaturę gorącego kanału.

4. Wyczyścić odpowietrzenia.

5. Zmierzyć grubości ścianek wtryskiwanych detali. Gdy nie są
jednolite należy je poprawić.
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7.4.4 Degradacja tworzywa 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Zbyt mała średnica przewężęk
• Zbyt wysoka temperatura

rozdzielacza lub dysz.
• Błędne wymiary gniazda lub

dyszy.
• Błąd odczytu termopary.
• Zbyt długi czas pozostawania

tworzywa w systemie.
• Barwnik lub dodatek zbyt czuły

na temperaturę.
• Średnica lub temperatura

cylindra plastyfikującego zbyt
wysokie.

1. Zmniejszyć temperaturę dyszy i gorącego kanału.

2. Sprawdzić, czy czas pozostawania materiału w gorącym
kanale nie jest zbyt długi. Jeśli czas jest zbyt długi należy
zmniejszyć prędkość wtrysku.

3. Zmniejszyć chłodzenie wokół dysz.

4. Skontrolować termopary.

5. Skontrolować średnicę przewężek. Sprawdzić, czy
wymiary gniazd dysz są zgodne ze wskazówkami
zawartymi w katalogu Thermoplay.

6. Wykonać próbę z zastosowaniem neutralnego
tworzywa.

7. Sprawdzić działanie cylindra plastyfikującego.

7.4.5 Nadmiar materiału na detalach w punkcie wtrysku 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Zbyt niska temperatura punktu
wtrysku.

• Zbyt niska temperatura dyszy.
• Nadmierne chłodzenie.
• Zbyt duża średnica przewężki.
• Niewłaściwie wykonane 

gniazdo dyszy.  
• Nieodpowiednie ciśnienie i czas

docisku.
• Zbyt słabe przeciwciśnienie.

1. Zwiększyć temperaturę dysz.

2. Zmniejszyć chłodzenie w matrycach w okolicach
przewężek.

3. Sprawdzić średnicę przewężek.

4. Sprawdzić prawidłowość gniazda dyszy.

5. Zwiększyć zarówno przeciwciśnienie jak i prędkość
obrotu ślimaka wtryskarki.

6. Zwiększyć czas docisku.
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7.4.6 Wyciek tworzywa z gorącego kanału 

MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

• Nieprzestrzeganie wymiarów
zalecanych przez Thermoplay
dla kompensacji rozszerzalności
cieplnej.

• Drobne ciała obce pomiędzy
płytami uniemożliwiające
prawidłowy montaż całej formy.

• Poluzowane śruby mocujące
płyty.

• Osiadanie płyt, które otaczają
system.

• Nieidealne wypoziomowanie
gorącego kanału.

1. Prześledzić przepływ wycieku.

2. Wysłać system do firmy Thermoplay w celu wykonania
naprawy.

7.5 Wady wyprasek 

Poniżej opisano główne wady jakie można stwierdzić na wypraskach oraz ich możliwe przyczyny. 
Odpowiednie działania naprawcze należy wykonać zgodnie z podaną kolejnością. Po każdej czynności 
należy ponownie uruchomić cykl wtrysku, a jeśli błąd pozostaje należy przejść do kolejnego działania.   

Działania naprawcze zostały także schematycznie przedstawione w tabeli znajdującej się w paragrafie 
7.6. W tej tabeli podano działania naprawcze, które dotyczą modyfikacji parametrów a nie warunków 
działania lub konserwacji wtryskarki.  

7.5.1   Zawirowania (Jetting) 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Na powierzchni 
wypraski pojawiają się 
wężowe, często 
chropowate lub 
matowe pasma. Wada 
ta pojawia się gdy ze 
względu na zbyt dużą 
szybkość wtrysku w 
trakcie przejścia przez 
obszar o dużym 
przekroju nie ma 
wystarczającego 
kontaktu ze ścianką 
gniazda. 

• Zbyt zimny materiał
• Zbyt zimna forma
• Zbyt duża prędkość wtrysku,

co może spowodować zbyt
szybkie chłodzenie
materiału lub formy.

• Zbyt wysokie ciśnienia
wtrysku

• Punkt wtrysku źle
umiejscowiony: konieczne
rozbicie strumienia
poprzeczną ścianką

• Zbyt mała przewężka
• Obecność wilgoci w 

tworzywie 

Sprawdzić parametry formy i dokonać 
ewentualnej zmiany w następujący 
sposób:  
1. Zmniejszyć prędkość wtrysku

2. Zwiększyć temperaturę formy

3. Zwiększyć temperaturę układu
gorąco-kanałowego.

4. Sprawdzić pozycję punktu
wtrysku. W razie potrzeby rozbić
strumień poprzeczną wkładką

5. Zwiększyć średnicę przewężki
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7.5.2 Smugi pochodzące od wilgoci 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Wyraźne, zazwyczaj 
matowe, wydłużone, 
paraboliczne, białe lub 
srebrzyste, pojawiające 
się na powierzchni 
wypraski smugi. Są 
zawsze skierowane w 
stronę płynięcia 
materiału. 

• Wilgoć w tworzywie
sztucznym.

• Wilgoć w formie.

Sprawdzić ewentualną obecność wilgoci w 
tworzywie i określić jej przyczynę:  
• Skontrolować opakowania    i magazyn 
• Prawidłowo wysuszyć tworzywo

Sprawdzić parametry formy             i 
ewentualnie spróbować je zmienić w 
następujący sposób:  
1. Sprawdzić system chłodzenia formy
2. Zwiększyć przeciwciśnienie
3. Zmniejszyć prędkość ślimaka

7.5.3 Przypalenia 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Brązowawe lub 
srebrnawe smugi na 
powierzchni wypraski z 
obszarami 
zdegradowanego 
tworzywa, które 
wyglądają jak 
odbarwienia. 

• Zbyt wysoka
temperatura
plastyfikacji

• Zbyt długi czas
pozostawania
tworzywa w cylindrze
plastyfikującym

• Nadmierna prędkość
ślimaka

• Przerwanie cyklu bez
wychłodzenia cylindra i
gorącego kanału

• Brak odpowietrzeń, 
odpowietrzenia zatkane 
lub źle usytuowane 

Sprawdzić parametry formy i ewentualnie 
zmienić je w następujący sposób:  
1. Wykonać odpowietrzenie cylindra 

plastyfikującego 

2. Obniżyć temperaturę plastyfikacji jeżeli
jest zbyt wysoka

3. Zmniejszyć prędkość wtrysku

4. Zmniejszyć prędkość ślimaka

5. Zredukować przeciwciśnienie

6. Sprawdzić odprowadzenia powietrzne
lub gazowe

7. Unikać zatorów w przepływie w systemie
wtryskowym i w cylindrze
plastyfikującym

7.5.4 Zapadnięcia 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

W przypadku 
nierównomiernej 
grubości w miejscu jej 
większej grubości 
występuje efekt 
lokalnego zwiększenia 
skurczu 
objętościowego. 
Warstwa 
powierzchniowa jest 
wciągana do wnętrza. 

• Różnice w grubości
wypraski.

• Zbyt niskie ciśnienie
wtrysku.

• Nadmierna
temperatura.

1. Poprawić stosunek między obszarami różnej
grubości na detalu. Jeśli wada nie znika
należy przesunąć punkt wtrysku do miejsca
największej grubości.

2. Jeżeli zapadnięcia leżą daleko od punktu
wtrysku należy zwiększyć ciśnienie i czas
docisku. Jeśli wada nie znika, trzeba
podnieść także temperaturę tworzywa i
formy.

3. Jeżeli zapadnięcie leży blisko punktu
wtrysku należy obniżyć temperaturę
wtrysku i formy i prędkość wtrysku.
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7.5.5 Ślady linii łączenia strumieni 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

W punktach, w których 
podczas wypełniania 
gniazda spotykają się 
dwa (lub więcej) 
strumienie stopu 
pojawiają się podobne 
do rys lub linii nacięcia 
i/lub różniące się barwą 
bądź połyskiem obszary. 

Linia łączenia jest tworzona 
przez parabo-licznie 
ukształtowane czoła 
płynących dwóch
strumieni stopu spoty-
kających się naprzeciwko 
siebie. Możliwe przyczyny 
niepełnego zlania się strug 
to:  
• Zbyt niska temperatura
• Niewystarczające

odprowadzenia
powietrza lub gazu

Sprawdzić parametry formy i dokonać 
ewentualnej zmiany w następujący 
sposób:  
1. Sprawdzić elementy odpowietrzające.
2. Zwiększyć prędkość wtrysku
3. Zwiększyć temperaturę formy i

materiału
4. Podnieść ciśnienie docisku.

7.5.6 Barwne smugi 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Wyglądają jak cienie w 
różnych kolorach. Są 
szczególnie widoczne na 
materiałach z 
metalizowanymi lub 
fluorescencyjnymi 
pigmentami.  

Powodem jest 
niejednorodny rozkład 
materiału, którego 
przyczyną są:  
• Nierówne przewężki
• Duża prędkość ślimaka
• Za niska temperatura

tworzywa
• Niewłaściwa mieszanka

materiałów

Sprawdzić parametry formy i dokonać 
ewentualnej zmiany w następujący 
sposób:  
1. Zwiększyć przeciwciśnienie
2. Zmniejszyć prędkość obrotową

ślimaka
3. Zwiększyć temperaturę materiału
4. Zmniejszyć przewężkę
5. Sprawdzić mieszankę materiału i

barwnika
6. Stosować specjalne dysze do bardziej

jednorodnej dystrybucji materiału

7.5.7 Nierównomierny połysk wypraski 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Wyglądają jak obszary 
o różnych stopniach
połysku na wyprasce

Mogą być spowodowane 
przez: 
• Niejednolite chłodzenie.
• Deformacja

wychłodzonego  materiału.
• Złe wykończenie formy.

W przypadku braku połysku na 
błyszczących powierzchniach: 
1. Zwiększyć ciśnienie docisku
2. Zwiększyć czas docisku
3. Sprawdzić i ewentualnie wypolerować

formę
4. Podnieść temperaturę formy i

materiału
5. Zwiększyć prędkość wtrysku
6. Skontrolować odpowietrzenia
7. Przy detalach o powierzchni

fakturowanej:
• zmniejszyć prędkość wtrysku
• zmniejszyć prędkość ślimaka
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7.5.8 Niedolewy 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Detale są w 
niektórych 
miejscach 
niewypełnione do 
końca. 

Jeśli niewypełniony fragment 
wypraski leży daleko od 
punktu wtrysku przyczyną 
może być: 
• Niewystarczająca objętość

wtryskiwanego materiału
• Niewystarczające

odprowadzenia powietrza
lub gazu

• Zbyt małe ciśnienie wtrysku
• Mała prędkość wtrysku
• Zbyt niska temperatura

formy lub materiału
• Awaria zaworu zwrotnego

Sprawdzić kolejne parametry formy i dokonać 
ewentualnej zmiany w następujący sposób:  
1. Sprawdzić i ewentualnie zwiększyć ilość

wtryskiwanego materiału
2. Sprawdzić działanie zaworu zwrotnego
3. Zwiększyć prędkość wtrysku
4. Zwiększyć ciśnienie wtrysku
5. Zwiększyć punkt docisku
6. Zwiększyć temperaturę formy
7. Zwiększyć temperaturę wtrysku
8. Sprawdzić wymiary kanałów i punktów

wtrysku

7.5.9 Wypływki 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Pojawiają się one 
kiedy materiał 
wciska się w 
szczeliny 
pomiędzy 
połówkami 
powierzchni 
zamykania formy, 
rdzeniami. 

Pasowanie elementów formy 
niedostateczne, by 
przeciwstawić się ciśnieniu 
wtrysku. Możliwe przyczyny:  
• Zbyt duże tolerancje formy
• Niewystarczająca siła

zamykania formy
• Zbyt małą sztywność płyt

formujących
• Zdeformowane płyty formy
• Nadmierna prędkość 

wtrysku

Sprawdzić kolejne parametry formy i dokonać 
ewentualnej zmiany w następujący sposób:  
1. Zwiększyć siłę zamykania formy  lub

zastosować wtryskarkę o większej sile
zwarcia

2. Sprawdzić ewentualną deformację
płaszczyzn zamykających

3. Sprawdzić i ewentualnie zmienić
parametry produkcji

4. Zmniejszyć prędkość wtrysku
5. Obniżyć temperaturę wtrysku i formy
6. Obniżyć ciśnienie wtrysku

7.5.10 Pęcherze gazowe lub powietrzne 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Detale mają 
pęcherze 
wewnątrz albo na 
powierzchni.   

• Zatrzymane powietrze lub
gaz.

• Słabe ciśnienie wewnętrzne
w formie.

• Źle usytuowany punkt
wtrysku.

• Zbyt mała przewężka.
• Zapadnięcia.
• Zbyt duża prędkość ślimaka

wtryskarki.

Sprawdzić następujące parametry i wykonać 
kolejno ewentualne zmiany:  
1. Zwiększyć ciśnienie wtrysku.
2. Sprawdzić średnicę przewężek.
3. Zmniejszyć temperaturę wtrysku.
4. Sprawdzić i ewentualnie zmniejszyć

prędkość ślimaka.
5. Sprawdzić obecność wilgoci w granulacie

materiałowym.
6. Sprawdzić i ewentualnie zmienić pozycję

punktu wtrysku.
7. Sprawdzić, czy chodzi o zapad-nięcia

spowodowane skurczem materiału
(rozdz. 7.5.4.).

8. Sprawdzić odpowietrzanie.
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7.5.11 Czarne wtrącenia 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Ciemne wtrącenia w 
postaci punktowej 
lub warstwowej. 

• Zbyt wysoka temperatura
wtrysku, co spowodowało
degradację materiału.

• Zanieczyszczony materiał
• Zużyta jednostka 

plastyfikująca.
• Nadmierna prędkość ślimaka.
• Nadmierne przeciwciśnienie.
• Obecność zanieczyszczeń w

systemie plastyfikującym

1. Skontrolować granulat.
2. Wyczyścić jednostkę plastyfikującą
3. Sprawdzić zużycie i czystość

jednostki plastyfikującej oraz
systemu wtryskowego.

4. Obniżyć temperaturę wtrysku.
5. Skrócić czas cyklu.
6. Sprawdzić i ewentualnie zmniejszyć

prędkość ślimaka.
7. Zmniejszyć przeciwciśnienie

7.5.12 Linie przy punkcie wtrysku 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Detale mają włókna 
przy punkcie wtrysku  

• Zbyt wysoka temperatura w
strefie przewężki.

• Zbyt wysoka temperatura
dyszy.

• Nieodpowiednie chłodzenie.
• Zbyt duża średnica

przewężki.
• Zbyt wycofana końcówka

dyszy.
• Zbyt duże przeciwciśnienie.
• Nieodpowiednie ciśnienie i

czas docisku.

1. Spróbować wyregulować
temperatury dysz stosownie do
materiału.

2. Zwiększyć chłodzenie matryc.
3. Skontrolować średnicę przewężek.
4. Sprawdzić gniazda dysz.
5. Zmniejszyć zarówno

przeciwciśnienie, jak i prędkość
obrotu ślimaka wtryskarki.

6. Zwiększyć czas docisku.

7.5.13 Koncentryczne ślady w pobliżu punktu wtrysku 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Detale mają 
matowe, 
koncentryczne 
pierścienie wokół 
punktu wtrysku.   

• Zbyt mała przewężka
• Zbyt mała prędkość wtrysku.
• Temperatura wtrysku lub

formy zbyt niska. 

1. Zwiększyć prędkość wtrysku.
2. Zwiększyć temperaturę formy.
3. Zwiększyć temperaturę okolicy 

przewężki.
4. Zwiększyć przeciwciśnienie.
5. Sprawdzić i ewentualnie zmienić

wymiary lub pozycję punktu wtrysku.
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7.5.14 Ślady po wypychaczach 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Deformacje od 
strony 
wypychania.   

• Błędy w systemie wypychania.
• Nadmierny nacisk

wypychaczy.
• Zła pozycja wypychacza.
• Niewystarczający czas 

chłodzenia.
• Nadmierne ciśnienie wtrysku.
• Zbyt wysoka temperatura

formy.

Sprawdzić następujące parametry i wykonać 
kolejno ewentualne zmiany:  
1. Zmniejszyć nacisk wypychaczy.
2. Zmniejszyć ciśnienie wtrysku.
3. Sprawdzić i ewentualnie zmienić system

wypychania.
4. Wydłużyć czas chłodzenia
5. Obniżyć  temperaturę formy.

7.5.15. Deformacje przy wyjmowaniu 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Detale mają 
odkształcenia po 
stronie 
wypychania. 

• Błędy w systemie wypychania
• Nadmierny nacisk 

wypychaczy. 
• Zła pozycja wypychacza.
• Niewystarczający czas 

chłodzenia.
• Nadmierne ciśnienie wtrysku.
• Zbyt wysoka temperatura

formy.

Sprawdzić następujące parametry i wykonać 
kolejno ewentualne zmiany:  
1. Zmniejszyć nacisk wypychacza
2. Zmniejszyć ciśnienie wtrysku.
3. Sprawdzić i ewentualnie zmienić

system wypychania.
4. Wypolerować powierzchnie gniazd i

zastosować środki rozdzielcze.
5. Zwiększyć czas chłodzenia.
6. Obniżyć temperaturę formy.

7.5.16. Rozwarstwienia 

WADA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Rozwarstwienie 
występujące na 
powierzchni 
wyprasek 
wynikające z 
niewystarczającej 
adhezji płytek 
zastygłego 
tworzywa. 

• Nadmierna prędkość wtrysku
• Niska temperatura w okolicy

przewężki.
• Niejednolite chłodzenie.
• Zanieczyszczenia materiału.
• Zła mieszanka.
• Obecność wilgoci w materiale.

Sprawdzić następujące parametry i wykonać 
kolejno ewentualne zmiany:  
1. Zmniejszyć prędkość wtrysku.
2. Zmniejszyć prędkość ślimaka.
3. Podnieść temperaturę formy.
4. Podnieść temperaturę w okolicy

przewężki.
5. Sprawdzić, czy granulat nie zawiera

wilgoci lub zanieczyszczeń.
6. Skontrolować mieszankę.
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7.6 Tablica wad wyprasek i działań korygującch 
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Zawirowania ⇑2 ⇓1 
Przypalenia ⇑1 ⇓2 ⇓3 ⇓5 ⇓4 ⇓6 
Detal zbyt duży ⇑4 ⇓1 ⇑3 ⇓2 
Smugi od 
wilgoci ⇓1 ⇑2 ⇓3 

Zapadnięcia ⇑1 ⇓4 ⇑5 ⇑2 ⇓3 
Różnice w 
połysku ⇑1 ⇑3 ⇑2 ⇑4 ⇑5 

Nadlewy ⇓3 ⇓5 ⇑4 ⇓1 ⇓2 
Detal zbyt 
delikatny ⇓4 ⇓3 ⇑5 ⇑3 ⇓2 
Ślady łączenia 
strumieni ⇑4 ⇑3 ⇑2 ⇑1 
Ślady włókna 
szklanego ⇑4 ⇑3 ⇑5 ⇑2 ⇑1 
Pęcherze 
powietrza ⇑1 ⇓3 ⇓2 ⇓5 ⇓4 

Wypływki ⇓5 ⇓3 ⇑1 ⇓4 ⇓2 
Ślady 
wypychaczy ⇓2 ⇓4 ⇓1 ⇑3 
Tworzywo 
niestopione ⇑3 ⇑1 ⇓2 

Czarne punkty ⇓1 ⇓3 ⇓2 
Detal niepełny ⇑2 ⇑7 ⇑5 ⇑6 ⇑4 ⇑1 ⇑3 
Detal zbyt mały ⇑1 ⇓4 ⇑5 ⇑2 ⇓3 
Wciągi ⇑1 ⇓5 ⇑3 ⇑2 ⇑4 ⇓6 
Barwne smugi ⇑3 ⇑4 ⇑1 ⇓2 
Zimny front ⇑3 ⇓1 ⇑4 ⇑2 
Czarne 
wtrącenia ⇓3 ⇑1 ⇓4 ⇓2 
Koncentrycz-ne 
ślady ⇑3 ⇑5 ⇑2 ⇑1 ⇑4 

Zimny czop ⇑1 ⇑2 
Rozwarstwienia ⇑4 ⇓1 ⇑3 ⇓5 ⇓2 

Legenda: 

⇑ zwiększenie wartości 
⇓ zmniejszenie wartości 
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Uwaga: Numery odpowiadają kolejności wykonywania czynności. Za każdym razem należy    zmieniać 
tylko jeden parametr postępując według sekwencji numerycznej.  

PRZYKŁAD: 

Jeśli stwierdzoną usterką byłaby “tworzywo niestopione” należy podwyższyć przeciwciśnienie. Jeśli 
usterka się utrzymuje należy zmniejszyć obroty ślimaka. Jeśli usterka trwa nadal trzeba podwyższyć 
temperaturę wtrysku. 
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8. Konserwacja dysz

Na tej stronie pragniemy podać wszystkie informacje niezbędne dla wyjmowania dyszy z płyt      i 
wymiany grzałek 240 V, które mogły ulec uszkodzeniu. Wszystkie dysze mają  w główce rowek, który 
umożliwia wyjęcie ich z płyty. Dysza musi być koniecznie wyjmowana prostopadle do powierzchni 
podparcia, aby nie uszkodzić gniazd dyszy szczególnie w strefie centrowania co mogłoby 
doprowadzić do powstania wycieku tworzywa.  

Przed rozpoczęciem opisu konserwacji dysz należy podkreślić, iż dysze nigdy nie powinny być 
wyjmowane z płyty przy użyciu wkrętaka, dźwigni i/lub podobnych narzędzi.  

Rys. 38 – Nie używać śrubokrętów, przebijaków ani dźwigni 

Podczas tej operacji należy zawsze używać wyciągaczy Thermoplay (kod E04197 i E04198 w zależności 
od wymiarów dyszy). Tylko w tym przypadku mamy pewność, że nie nastąpi żadne przemieszczenie 
wewnętrznych elementów dyszy. Thermoplay nie gwarantuje prawidłowego działania dyszy jeśli 
wyjęto je z gniazda nie korzystając z podanych wyciągaczy.  

Należy korzystać z katalogu Thermoplay (Rozdz. Akcesoria), gdzie zawarte są kody narzędzi jakich 
należy używać przy prawidłowej konserwacji dyszy.   

Rys. 39 – Wyciągacz Thermoplay 

UWAGA: Dysze, dysze centralne i wszystkie elementy grzejne mogą być 
włączone TYLKO gdy są zainstalowane we właściwie uziemionej formie. Prosimy 
nie podłączać zasilania w innych przypadkach. 

 

NIE     NIE 
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8.1 Konserwacja dysz serii DN/DL 

8.1.1 Wymiana końcówki 

UWAGA: dla DN5 nie można wymienić końcówki 

Do wymiany końcówki niezbędne jest posiadanie zestawu serwisowego. W celu odnalezienia symboli 
narzędzi niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia czynności serwisowych prosimy zapoznać 
się z katalogiem Thermoplay (sekcja Akcesoria): 

1. Narzędzia do montażu/demontażu końcówki

2. Narzędzia do demontażu korpusu dyszy

3. Szczotki do czyszczenia obudowy końcówki

4. Narzędzia do montażu/demontażu grzałki (rozpierak) szt. 2

5. Smar zapobiegający zapiekaniu

Rys. 40 Tabela symboli i narzędzia z zestawu do konserwacji dysz serii DN 

Zestaw do konserwacji dysz serii DN6 w układzie zamykającym składa się z: 
1. Narzędzia do montażu/ końcówki

2. Narzędzia do demontażu korpusu dyszy

3. Szczotki do czyszczenia obudowy końcówki

4. Narzędzi do montażu/demontażu grzałki (rozpieraków) szt. 2

5. Smar zapobiegający zapiekaniu

6. Narzędzia do zdejmowania nasadki

7. Narzędzia do wyjmowania prowadnicy iglicy

8. Kompletnego zestawu uszczelek O-ring.

Rys. 41 Tabela symboli i narzędzia z zestawu do konserwacji dysz serii DNS6 
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Instrukcja demontażu końcówki: 
1. Dyszę włożyć do odpowiedniego narzędzia przeznaczonego do demontażu (nie wchodzi w skład

zestawu, należy zamówić oddzielnie, odpowiednie kody przedstawiono w tabeli na rys. 43) i
zablokować.

2. Zacisnąć w imadle dwie płaskie powierzchnie. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów, należy
używać imadła z aluminiowymi szczękami.

3. Za pomocą odpowiedniego klucza odkręcić końcówkę (patrz tabela na rys. 44).

Rys. 42 – Symbole narzędzi do demon                   Rys. 43 – Moment obrotowy dla końcówki dyszy 
      tażu dysz serii DN    serii DN 

Rys. 44 - Symbole narzędzi do demontażu 
końcówek w dyszach serii DN 

SYMBOL DYSZA 

E17814 DNØ18 
E17815 DNØ22 
E17816 DNØ30 
E17817 DNØ44 

MOMENT DYSZA 

18 Nm DNØ18 
20 Nm DNØ22 
30 Nm DNØ30 
40 Nm DNØ44 

DYSZA SYMBOL 
NARZĘDZIA 

Ø TYP 

Ø18 DN 1-1B-3-3B 
DN6 1-1B-2 

E17824 

Ø22 

DN 1-2-3 
DN6 1-2 

E17825 

DN 1B-3B 
DN6 1B 

E16099 

Ø30 

DN 1-2-3 
DN6 1-2 

E17826 

DN 1B-3B 
DN6 1B 

E17827 

Ø44 

DN 1-2-3 
DN6 1-2 

E17828 

DN 1B-3B 
DN6 1B 

E17823 
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Rys. 45 – Demontaż dyszy serii DN 

1. Ostrożnie wyczyścić wewnętrzną powierzchnię dyszy za pomocą odpowiedniej szczotki (Rys. 46). 
2. Na gwint nowej końcówki nałożyć warstwę smaru zapobiegającego spiekaniu i zamontować

końcówkę.
3. Za pomocą klucza dynamometrycznego i odpowiedniego narzędzia (nr 2 na Rys. 42) dokręcić

końcówkę przykładając siłę zgodnie z tabelą na Rys. 44.
4. Jeśli konserwacji podlega kilka dysz, po zakończeniu prac należy sprawdzić, czy wszystkie dysze są

tej samej wysokości.

Rys. 46 - Czyszczenie wewnętrznej powierzchni dyszy serii DN 
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8.1.1  Wymiana końcówki (Dysza DL90) 

Do wymiany końcówki niezbędne jest posiadanie zestawu serwisowego. W celu odnalezienia symboli 
narzędzi niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia czynności serwisowych prosimy zapoznać 
się z katalogiem Thermoplay (sekcja Akcesoria) 

Instrukcja demontażu końcówki: 

1. Otwórz matrycę

Rys. 47 Otwarcie matrycy 
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2. Zdemontuj końcówkę

Rys. 48 – Demontaż końcówki 

3. W przypadku wystąpienia trudności z demontażem końcówki, zdemontuj całą dyszę używając
specjalnych narzędzi zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 8

4. Zamontuj nową końcówkę zwracając szczególną uwagę na jej ułożenie.
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8.1.3    Wymiana grzałki i termopary (DN/DL) 

8.1.3.1 Dysze serii DN/DL Ø18 

1. Dyszę włożyć do odpowiedniego narzędzia
przeznaczonego do montażu/demontażu (narzędzie o
symbolu E17801, nie wchodzi w skład zestawu, należy
zamówić oddzielnie).

2. Miedziane narzędzie do demontażu rdzenia,
odpowiednie dla wszystkich typów dysz, należy
przyłożyć do korpusu wewnątrz dyszy jak pokazano na
rysunku poniżej (rozdział dot. akcesoriów Thermoplay).

3. Za pomocą zwykłego młotka uderzać górną
powierzchnię narzędzia do chwili aż korpus zostanie
wyjęty.

Rys. 49 – Demontaż obudowy dyszy serii DN/DL 

4. Założyć rozpieraki poniżej wgłębienia na grzałce
jak pokazano na Rys. 50.

5. Dokręcić śruby motylkowe tak, aby grzałka ruszała
się bez oporu

6. Wysunąć grzałkę tak, aby wgłębienie zrównało się
z końcówką termopary (Rys.50).

7. Wyjąć rozpieraki i termoparę.

8. Zakończyć demontaż grzałki, w razie konieczności
można użyć rozpieraków.

Rys. 50 – Ściąganie grzałki z dyszy serii DN/DL 

termopara 

Wgłębienie na  
termoparę 

E17801 
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9. Wymienić grzałkę i/lub termoparę i kontynuować
montaż

10. Włożyć grzałkę tak, aby wgłębienie zrównało się z
gniazdem termopary na rdzeniu, w razie
konieczności można użyć rozpieraków..

11. Ostrożnie przygiąć nową termoparę przy główce
dyszy uważając, żeby nie uszkodzić termopary.

12. Usunąć rozpieraki i włożyć termoparę.

13. Ponownie używając rozpieraków, zakończyć montaż
grzałki

 Rys. 51 - Montaż grzałki i termopary 

14. Narzędzie E17801 przeznaczone do montażu/demontażu
dysz zamontować we wsporniku E04187 (nie wchodzi w
skład zestawu, należy zamówić oddzielnie).

15. Obudowę dyszy włożyć do narzędzia E17801
przeznaczonego do montażu/demontażu dysz jak
pokazano na Rys. 52.

16. Następnie włożyć dyszę do obudowy

17. Uwaga: sprawdzić, czy przednia część korpusu jest 
wyśrodkowana wewnątrz obudowy 

18. . Uderzając młotkiem (z obuchem z tworzywa) zakończyć
montaż.

        Rys. 52 – Montaż obudowy dyszy 

Zagięcie 
termopary 

E04187 
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8.1.3.2 Dysze serii DN Ø22-30-44 

1. Dyszę włożyć do odpowiedniego narzędzia
przeznaczonego do montażu/demontażu (nie
wchodzi w skład zestawu, odpowiednie kody 
przedstawiono w tabeli poniżej). 

2. Miedziane narzędzie do demontażu rdzenia,
odpowiednie dla wszystkich typów dysz, należy
przyłożyć do rdzenia wewnątrz dyszy jak 
pokazano na rysunku poniżej (nr 1 na Rys. 42 
oraz w rozdziale dot. akcesoriów Thermoplay). 

3. Za pomocą zwykłego młotka uderzać górną
powierzchnię narzędzia do chwili aż rdzeń
zostanie wyjęty. 

Rys. 53 – Zdejmowanie obudowy dyszy 

4. Usunąć termoparę.
5. Włożyć rozpieraki i dokręcić śruby

motylkowe tak, aby grzałka ruszała się
bez oporu (Rys. 55).

Rys. 54 - Demontaż termopary 

SYMBOL DYSZA 

E017814 DN/DL Ø18 

E017815 DN/DL Ø22 

E017816 DN/DL Ø30 

E017817 DN/DL Ø44 

Zagięcie termopary 
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6. Wyjąć grzałkę.

7. Wymienić grzałkę i/lub termoparę i
kontynuować montaż.

8. Za pomocą rozpieraków włożyć grzałkę.

9. Ostrożnie przygiąć nową termoparę przy
główce dyszy uważając, żeby nie uszkodzić
termopary.

10. Usunąć rozpieraki i włożyć termoparę.

 

11. Narzędzie do montażu/demontażu dysz (patrz
kody w tabeli na Rys. 53) zamontować we
wsporniku E04187 (nie wchodzi w skład
zestawu, należy zamówić oddzielnie).

12. Obudowę dyszy umieścić w narzędziu jak
pokazano na Rys. 56.

13. Następnie włożyć dyszę do obudowy.

14. Sprawdzić, czy przednia część korpusu jest
wyśrodkowana wewnątrz obudowy.

15. Uderzając młotkiem (z obuchem z tworzywa)
zakończyć montaż.

Rys. 56 Montaż obudowy dyszy 

Narzędzie do 
montażu 
dyszy

E04187 

Rys. 55 - Usuwanie grzałki 
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8.2 Konserwacja dysz serii F i FN 

8.2.1   Wymiana końcówki dyszy 

Do wymiany końcówki należy skorzystać z zestawu przeznaczonego do demontażu dysz serii F/FN/FNH, 
w skład którego wchodzą: 

1. Klucz do montażu/demontażu końcówek

2. Narzędzie do regulacji termopary

3. Szczotka do czyszczenia obudowy końcówki

4. Rozpieraki szt. 2

5. Smar zapobiegający zapiekaniu

6. Klucz do nasadki (wyłącznie do pojedynczych dysz serii FN6).

7. Narzędzie do wyjmowania prowadnicy iglicy (wyłącznie do pojedynczych dysz serii FN6).

8. Kompletny zestaw uszczelek O-ring (wyłącznie do pojedynczych dysz serii FN6).

Rys. 57 – Tabela symboli zestawów do demontażu dysz serii F/FN/FNH 
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Instrukcja demontażu końcówki (opis dot. dysz F Ø11 znajduje się odpowiednim rozdziale) 
1. Dyszę włożyć do odpowiedniego narzędzia przeznaczonego do demontażu dysz FN (nr 1 na Rys. 57 nie

wchodzi w skład zestawu, należy zamówić oddzielnie, odpowiednie kody przedstawiono w tabeli na Rys.
57) i zablokować (w przypadku dysz serii FNH, należy wcześniej zdjąć grzałkę główki przed włożeniem
dyszy do narzędzia).

Fig.58 –  Symbole narzędzi do demontażu                Fig.59 –  Moment obrotowy końcówki dyszy   
  serii F/FN/FNH  

2. Umieścić dyszę w narzędziu do demontażu
(1), następnie zamknąć w imadle
korzystając z dwóch wyfrezowanych
powierzchni.  Prosimy używać imadła z
aluminiowymi lub miedzianymi szczękami.

3. Za pomocą specjalnego klucza 
wielokątnego (2)       odkręcić 
końcówkę.

SYMBOL DYSZA 

E06800 F Ø11 
E15297 FN Ø16 
E15298 FN Ø24 
E15299 FN Ø32 
E15300 FN Ø46
E19451 F6 Ø11 
E19441 FNH Ø16
E19442 FNH Ø24
E19443 FNH Ø32
E19444 FNH Ø46
E19444 FNH Ø60

MOMENT DYSZA 

6 Nm FØ11 
18 Nm FN/FNH Ø16 
25 Nm FN/FNH Ø24 
35 Nm FN/FNH Ø32 
50 Nm FN/FNH Ø46 
50 Nm FNH Ø60 

Rys. 60– Demontaż końcówki dyszy –  F/FN/FNH 
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4. Przed założeniem nowej końcówki należy dokład-
nie oczyścić gwint mocujący.

5. Nasmarować gwint nowej końcówki środkiem
Loctite.

6. Za pomocą klucza dynamometrycznego i
odpowiedniego klucza do montażu końcówek (nr
2 na Rys. 61) dokręcić końcówkę przykładając
moment zgodnie z tabelą na Rys. 57.

7. W przypadku konserwacji większej ilości dysz po
wykonaniu prac należy sprawdzić, czy wszystkie
dysze są tej samej wysokości

Rys. 61 – Czyszczenie gwintu  
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8.2.2  Wymiana grzałki i termopary w dyszy 

Opis dot. dysz FØ11 znajduje się odpowiednim rozdziale. 

1. Należy użyć odpowiedniej ilości narzędzi
do demontażu grzałki (1) w zależności od
długości dyszy.

2. Jeśli dysza posiada wylot kabli w połowie,
grzałka może być zdemontowana z dyszą
wciąż zamocowaną w formie. Prosimy
postępować zgodnie z rozdziałem 8.3.3.

3. Jeśli dysza posiada wylot kabli u góry
wówczas przed przystąpieniem do
demontażu należy zdjąć dyszę z formy.

4. Zdjąć pierścień Seegera (4)

5. Za pomocą specjalnego klucza zdjąć
końcówkę (zobacz instrukcje w
poprzednim rozdziale)

6. Wprowadzić narzędzia (2) do
odpowiednich rowków grzałki. 

7. Przekręcać nakrętkami motylkowymi
rozszerzając grzałkę, aż do momentu gdy
zacznie się ona swobodnie przesuwać na
rdzeniu dyszy.

8. Zsunąć grzałkę z dyszy przy stale
wprowadzonych narzędziach pilnując,
aby nie została przesunięta termopara.

9. Usunąć termoparę.

10. Dokładnie wyczyścić gniazdo.

Rys. 62 –  Demontaż grzałki 

Rys. 63 – Demontaż grzałki 

4 

1 

2 
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11. Włożyć nową termoparę (dostarczane
przez firmę Thermoplay termopary mają
najczęściej odpowiednio wygięte
końcówki – w kształcie haka). Następnie
należy dokładnie wygiąć termoparę przy
główce dyszy, uważając aby jej nie
uszkodzić.

12. Jeżeli termopara nie ma wygiętej
końcówki, należy dokonać tego samemu
korzystając ze specjalnego narzędzia (Rys.
64). 

13. Sprawdzić czy termopara jest wygięta
odpowiednio korzystając z szablonu na
tym samym narzędziu.

 Rys. 65 – Wyginanie i sprawdzanie termopary 

Rys. 64 - Zagięcie termopary 

Thermocouple bending 

3 
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8.2.3  Wymiana końcówki i grzałki w dyszach typu ”M” serii FN przy otwartej formie 

Wielką zaletą dyszy z rodziny “FM” (grzałka z wyjściem kabli w środku) jest możliwość wykonania 
konserwacji bezpośrednio na formie bez konieczności demontażu części, które mocują rozdzielacz. 

Można wymienić końcówkę dyszy na zamontowanej formie używając klucza do odkręcania  E06797 - 
E09617 - E09618 - E09716 – E15228. Aby wykonanie tej operacji było możliwe, dysza musi być 
zabezpieczona przed obrotem. 

UWAGA: przed umieszczeniem nowej końcówki należy się upewnić, czy powierzchnie centrujące 
końcówkę w gnieździe są dobrze wyczyszczone.  

Rys. 66 – Otwarcie płyty dysz 

1. Po poluzowaniu śrub utrzymujących płytę matrycową i jej demontażu, można rozebrać końcówkę
dyszy.

2. Ze względu na obecność kołka zabezpieczającego przed obrotem główka dyszy nie może się
obracać. Za pomocą specjalnego klucza można odkręcić końcówkę i przystąpić do jej czyszczenia
lub wymiany.

3. Następnie, używając odpowiednich narzędzi można wymienić grzałkę i/lub termoparę, zgodnie z
instrukcjami podanymi w poprzednim paragrafie.

Fig. 43 - Estrazione guscio dal nucleo 

OTWARCIE 
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Rys. 67 – Wymiana końcówki i grzałki na formie 

Kołek zabezpieczający 
przed obrotem 



   Edycja  01/2015     8  Konserwacja dysz      Strona 78/114 

8.2.4. Wymiana końcówki dyszy „F11” 
1. Umieścić dyszę w narzędziu (dział Akcesoria w katalogu) następnie zacisnąć w imadle dwie płaskie

powierzchnie.

2. Za pomocą odpowiedniego klucza wielokątnego dostarczonego w zestawie narzędzi odkręcić
końcówkę (rys. 57).

3. Przed zamontowaniem nowej końcówki wyczyścić wewnętrzną powierzchnię uszczelniającą dyszy za
pomocą szczotki dostarczonej w zestawie (patrz Rys. 61).

4. Na gwint nowej końcówki nałożyć warstwę smaru zapobiegającego spiekaniu..

5. Za pomocą klucza dynamometrycznego i odpowiedniego narzędzia (nr 2 na Rys. 60) dokręcić końcówkę
przykładając moment zgodnie z tabelą na Rys. 59 (6 Nm).

6. Jeśli konserwacji podlega kilka dysz, po zakończeniu prac należy sprawdzić, czy wszystkie dysze są tej samej
wysokości

7. W przypadku dysz o długości ≥ 56mm postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą pozostałych dysz z serii
„F” w zakresie demontażu grzałki i termopary.
W przypadku dysz o długości <56 mm należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w
rozdziale 8.3.5 dot. demontażu grzałki i termopary.

Rys. 68 – Zamknięcie dyszy w imadle i odkręcenie końcówki 
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8.2.5   Dysze „F11” o długości 36 i 46 mm 

1. Umieścić dyszę w narzędziu (dział Akcesoria w katalogu) następnie zacisnąć w imadle dwie płaskie
powierzchnie.

2. Wysunąć zewnętrzną osłonę w kierunku wskazanym przez strzałkę.

    Rys. 69 – Usunięcie osłony        Rys. 70 – Usunięcie termopary 

3. Aby zdjąć końcówkę z dyszy, postępować zgodnie z opisem w punkcie 8.3.1 (wymiana końcówk

4. Usunąć termoparę.

5. Na grzałce użyć specjalnego narzędzia: dokręcić lekko śrubkę, żeby zaczepiła o grzałkę.

6. Lekko przekręcić narzędzie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu nieznacznego
poszerzenia zwojów

7. W tym momencie można przystąpić do wymiany grzałki i/lub termopary postępując w kolejności
odwrotnej do wyżej opisanych czynności. Należy sprawdzić, czy grzałka i termopara dokładnie
przylegają do rdzenia dyszy.
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   Rys. 71– Usunięcie grzałki z rdzenia 

8.3 Konserwacja układów zamykających 

Poniżej przedstawiono instrukcję wymiany uszczelek w układach zamykających oraz regulacji 
zaworów zamykających. Instrukcje dotyczące wymiany iglic i całych układów zamykających 
zamieszczono w kolejnych rozdziałach według typów. 
Zawory zamykające Thermoplay dzielą się na: 

Zamontowane na rozdzielaczu (tylko pneumatyczne). 
      E18326, E18329       

 Konserwację tych zaworów opisano w rozdziale 8.4 

Zamontowane w płycie mocującej (pneumatyczne lub hydrauliczne).
      E18327, E18500, E19399 

  Konserwację tych zaworów opisano w rozdziale 8.4 

Zawory zamykające z dyszami wkręcanymi zamontowane na rozdzielaczu (pneumatyczne lub 
hydrauliczne). Konserwację tego typu dysz i odpowiednich układów zamykających opisano w 
rozdziale 8.8. 
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8.4  Układy zamykające o symbolach E18326, E18329, E18327, E18500, E19399. 

 8.4.1 Wymiana uszczelek na tłokach  

Zawory zamykające zamontowane na rozdzielaczu:    

1. 1. Za pomocą płaskiego śrubokręta zdjąć metalowe pierścienie. Zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić powierzchni tłoków.

2. 2. Zdjąć uszczelki.

3. 3. Na nowe uszczelki nanieść niewielką ilość odpowiedniego smaru. Włożyć uszczelki do gniazd
zwracając uwagę na ich pozycję.

4. 4. Włożyć metalowe pierścienie z powrotem do odpowiednich gniazd na tłoku.

Rys. 72 – Zdejmowanie uszczelek 

Zawory zamykające zamontowane w płycie mocującej: 

5. 5. Za pomocą płaskiego śrubokręta usunąć uszczelkę. Zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
powierzchni tłoków.

6. 6. Włożyć nową uszczelkę do gniazda.

7. 7. Włożyć pierścień za pomocą odpowiednich narzędzi dostarczanych na zamówienie.

8. 8. Za pomocą odpowiedniego narzędzia dopasować uszczelkę tak, aby zapewnić odpowiednie
warunki pracy.

9. 9. Na nowe uszczelki nanieść warstwę odpowiedniego smaru, a tłoki włożyć do korpusów.
Poniżej podano symbole narzędzi.

Uszczelka 
Metalowy pierścień 
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Rys. 73 – Narzędzia do montażu uszczelek

Symbol zaworu 
  

Symbol zaworu 
  

Symbol zaworu 
  

Symbol zaworu 
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Przy zakładaniu uszczelek na prowadnicę iglicy należy postępować zgodnie z poniższymi 
wskazówkami (symbole narzędzi E18016-E18017): 

10. 10. Włożyć nową uszczelkę do gniazda.

11. 11. Założyć stożek i uszczelkę. 

12. 12. Wsunąć uszczelkę za pomocą narzędzia jak na rys. 74.

13. 13. Ustalić położenie nowych uszczelek poprzez odwrócenie narzędzia do góry nogami, aby
uszczelki znalazły się na swoich miejscach.

Rys. 74 – Zakładanie uszczelek na prowadnicę iglicy 

8.4.2  Montaż prowadnicy iglicy 

Dotyczy obu typów zaworów 

Prowadnica i iglice dostarczane są jako zmontowany zespół i nie można ich wymieniać. Oba elementy 
mają swoje numery identyfikacyjne. Zaleca się, aby montować razem elementy oznaczone tym samym 
numerem (np. iglicę i prowadnicę oznaczone jako nr 2 zamontować w dyszy nr 2), dzięki czemu 
wszystkie czynności i konserwacja przebiegną sprawniej. 

Rys. 75 - Zespół iglicy. 

Iglica 

Prowadnica 

Narzędzie 

Uszczelka 

Stożek 

Uszczelka 

Narzędzie w 
pozycji do góry 

i
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1. Usunąć zabezpieczenie z iglicy i ewentualne pozostałości kleju.

2. Włożyć prowadnicę do rozdzielacza.

3. Przykręcić tulejkę mocującą prowadnicę do rozdzielacza, przykładając moment obrotowy
wskazanyna rozdzielaczu. Klucz do nasadki dostarczamy na zamówienie klienta wraz z kluczem
dynamometrycznym (patrz rozdział dot akcesoriów Thermoplay).

 
 

Rys. 76 Wkładanie i mocowanie prowadnicy 

8.4.3 Zawory montowane na rozdzielaczu. 

 Zawory zamykające E18326, E18329 (symbol zestawu do konserwacji E18524, E18525). 

1. Włożyć prowadnicę (patrz rozdział
8.4.2).

2. Podkładkę dystansową umieścić w
gnieździe na rozdzielaczu.

3. W razie konieczności skorygować
położenie podkładki, aby zwiększyć skok
iglicy.

4. Włożyć iglicę do prowadnicy.

  Rys. 77 – Montowanie podkładki i iglicy 

Wartość momentu 
obrotowego

Klucz 
dynamometrycz

Podładka 
dystansowa
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5. Na uszczelki nałożyć warstwę smaru przeznaczonego do uszczelek dynamicznych. Tłok ostrożnie
włożyć do korpusu, aby nie uszkodzić uszczelek.

6. Za pomocą złącza bagnetowego połączyć iglicę z korpusem i tłokiem.

7. Na górną uszczelkę nałożyć warstwę smaru, to zapobiegnie jej wysunięciu się z gniazda w czasie
montażu płytki górnej, co mogłoby uniemożliwić właściwe uszczelnienie..

8. Zamontować płytkę górną, upewnić się, że wartości są zgodne ze specyfikacją podaną na
rysunkach dostarczonych przez Thermoplay.

9. Doprowadzić gorący kanał do temperatury i za pomocą sprężonego powietrza sprawdzić, czy
iglica działa poprawnie.

 

Rys. 78 Montowanie tłoka i zewnętrznego korpusu układu zamykającego 

Uwaga: szczelność układu pneumatycznego jest gwarantowana wyłącznie 
przy systemi GK podgrzanym do temperaury pracy. 

W czasie prób warsztatowych nie przekraczać ciśnienia 5 bar. 
Nigdy nie uruchamiać iglic przy ZIMNYM gorącym kanale. 
W celu wyliczenia długości iglicy prosimy zapoznać się z informacją zawartą 
w katalogu Thermoplay. 

Układ zamykający

Górna uszczelka

Złącze bagnetowe
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8.4.4     Zawory zamykające zamontowane w płycie mocującej. 

8.4.4.1 Układ zamykający E18500  

1. Wprowadzić prowadnicę iglicy (patrz rozdział 8.4.2).

2. Założyć zestaw składający się z podkładki kołnierzowej, pierścienia zgarniającego i pierścienia
zabezpieczającego.

 

 

Rys. 79 – Zespół podkładki kołnierzowej z pierścieniem zgarniającym 

Rys. 80 – Montaż podkładki kołnierzowej z pierścieniem zgarniającym 

3. Zamontować płytę zaworów zamykający, upewnić się, że wartości są zgodne ze specyfikacją
podaną na rysunkach dostarczonych przez Thermoplay.

4. Włożyć korpus układu zamykającego do gniazda na płycie zaworów; wcześniej nałożyć na
uszczelki warstwę smaru, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

5. Włożyć tłok.

6. Włożyć iglicę, upewnić się, że numer wybity na iglicy jest taki sam jak na prowadnicy (patrz rys.
75). 

Pierścień zgarniający 

      Podkładka kołnierzowa 

Pierścień 
zabezpieczający
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7. Nałożyć tulejkę kołnierzową wraz z uszczelką i zablokować je pierścieniem zabezpieczającym.

8. Założyć i zamknąć płytę mocującą. Na górną uszczelkę nałożyć warstwę smaru Zapobiegnie to jej
wysunięciu się z gniazda w czasie montażu płyty mocującej, co mogłoby uniemożliwić właściwe
uszczelnienie.

9. Rozgrzać system GK i za pomocą sprężonego powietrza sprawdzić, czy iglica w dyszy działa
poprawnie.

Rys. 81 – Montaż tłoka i iglicy

Pierścień zabezpieczający

Tulejka kołnierzowa 
z uszczelką

Iglica

Tłok

Górna uszczelka

Korpus układu zamykającego

Sprawdzić, czy pierścień 
zabezpieczający jest 
odpowiednio umocowany 
w gnieździe.. 

Płyta 
mocująca

Płyta zaworów

W czasie prób warsztatowych nie przekraczać ciśnienia 5 bar. 
Nigdy nie sterować iglicami na ZIMNYM układzie GK. 
W celu wyliczenia długości iglicy prosimy zapoznać się z informacją zawartą w katalogu 
Thermoplay. 
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8.4.4.2 Zawory zamykające E18327, E19399 

1. Wprowadzić prowadnicę iglicy (patrz rozdział 8.4.2).

2. Założyć zestaw składający się z podkładki kołnierzowej, pierścienia zgarniającego i pierścienia
zabezpieczającego

 

 

Rys. 82- – Zespół podkładki kołnierzowej z pierścieniem zgarniającym 

Rys. 83 – Montaż podkładki kołnierzowej z pierścieniem zgarniającym 

3. Zamontować płytę mocującą, upewnić się, że wartości są zgodne ze specyfikacją podaną na
rysunkach dostarczonych wraz z instalacją przez Thermoplay.

4. Włożyć korpus układu zamykającego do gniazda na płycie mocującej; wcześniej nałożyć na
uszczelki warstwę smaru, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

5. Włożyć tłok.

Pierścień zgarniający 

       Podkładka kołnierzowa 

Pierścień zabezpieczający 
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6. Włożyć iglicę i tulejkę kołnierzową, upewnić się, że numer wybity na iglicy jest taki sam jak na
prowadnicy (patrz rys. 75).

7. Montaż iglicy i prowadnicy patrz rozdział 8.4.4.3

Rys. 84 – Montaż tłoka i iglicy 

8. Wprowadzić górną płytkę do gniazda i za pomocą 4 śrub przykręcić do płyty mocującej.
Zalecamy, aby na uszczelkę nanieść niewielką ilość smaru przeciw zapiekaniu, to zapobiegnie jej
wysunięciu się z gniazda i zagwarantuje szczelność.

9. Rozgrzać system GK i za pomocą sprężonego powietrza sprawdzić, czy iglica w dyszy działa
poprawnie.

W czasie prób warsztatowych nie przekraczać ciśnienia 5 bar. 
Nigdy nie sterować iglicami na ZIMNYM układzie GK. 
W celu wyliczenia długości iglicy prosimy zapoznać się z informacją zawartą w katalogu 
Thermoplay. 

Płyta 
mocująca 

Korpus układu 
zamykającego

Iglica i tulejka 
kołnierzowa  

Górna płytka z uszczelką

Tłok
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8.4.4.3 Montaż iglicy w górną płytkę tłoka (dot. układów zamykających E18327,E19399 

Aby zamontować iglicę w tłoku:: 

1. Za pomocą złącza bagnetowego połączyć iglicę z tulejką kołnierzową.

2. Na uszczelkę nanieść warstwę smaru, cały zespół wprowadzić do tłoka i dokręcić.

3. Wykonać całkowity obrót (16 kliknięć), aby ustawić iglicę we właściwej pozycji.

4. Złożyć formę.

Rys. 85 – Montaż iglicy/tłoka/tulejki kołnierzowej 

8.4.4.4 Regulacja zaworów zamykających 

Jeśli po przeprowadzeniu pierwszych prób wtrysku ujawnią się nieprawidłowości dot. śladu po 
wtrysku , należy wtedy wyregulować skok iglicy. 
Skok iglic zaworów zamykających można regulować z dokładnością do ±0,75 mm. 
W trakcie regulowania tłok nie może być w ruchu. 

Tulejka kołnierzowa 

Tłok 

Iglica 
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Iglicę można łatwo wyregulować, używając do tego celu klucza dostarczonego w zestawie. Jedno 
kliknięcie to przesunięcie iglicy o 0,05 mm. Iglica wysuwa się przy obrotach w kierunku wskazówek 
zegara, chowa się przy obrotach w przeciwnym kierunku.  

Rys. 86 – Klucz do regulacji układu zamykającego 

Jeśli zachodzi konieczność skrócenia iglicy zaworu o kodzie E18500, należy: 

1. Dokręcić śrubę M4 na tulejce kołnierzowej i wyjąć tłok zaworu.

2. Zdjąć pierścień Seegera Ø 12.

3. Wyjąć tulejkę kołnierzową.

4. W tym momencie nic nie blokuje iglicy. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić jej powierzchni.

5. Skrócić iglicę do żądanej długości i zmontować wszystkie elementy.

6. Zamontować tłok w korpusie, zwracając szczególną uwagę na uszczelki. 

7. Jeśli w pozycji zamykania konieczne jest większe wysunięcie iglicy, należy wyregulować skok
tłoka.

Narzędzie do regulacji 
E18003 
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Rys. 87 – Strefa skoku tłoka 

8.4.4.5 Wymiana i konserwacja iglic. 

Iglice dostarczone są wraz z prowadnicami, na każdej wybito numer identyfikacyjny.  
Oznacza to, że należy jednocześnie wymienić oba elementy. 
Do wyciągnięcia prowadnicy należy użyć klucza E18394 dostarczonego w zestawie do konserwacji. 

Rys. 88 – Wymiana prowadnicy iglicy 

Skok tłoka 

Symbol narzędzia E18394 

Prowadnica 
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8.5 Konserwacja dysz centralnych 

8.5.1       Dysze centralne serii „DN” 

1. Wprowadzić końcówkę wkrętaka do wgłębienia znajdującego się w górnej części główki dyszy
(rys.63) i wyjąć z gniazda pierścień elastyczny.

2. Następnie zsunąć z główki dyszy grzałkę opaskową (rys.90).

 

Rys. 87 – Dysza centralna “DN”      Rys. 90 – Usunięcie grzałki opaskowej 

3. Usunąć termoparę z jej gniazda (rys. 91). 

Rys. 91 –Usunięcie termopary Rys. 92 – Oddzielenie główki dyszy 

Wgłębienie  
na wkrętak 

termopara 
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4. W celu oddzielenia główki dyszy od korpusu należy całkowicie odkręcić 4 śruby M4 znajdujące się
na kołnierzu (Rys. 92). Teraz można postępować jak z dyszą opisaną w poprzednich rozdziałach.

5. Aby zakończyć konserwację, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziałach
8.1 i 8.2 dot. poszczególnych typów dysz.

8.5.2 Dysze centralne serii „F” z grzałkami opaskowymi 

Czynności opisane w niniejszym rozdziale dotyczą pojedynczych dysz serii F z grzałką w główce. Jeśli 
dysza przeznaczona do konserwacji nie ma grzałki opaskowej, należy przejść do rozdziału dot. 
konserwacji dysz serii F. 

1. Wprowadzić końcówkę wkrętaka do wgłębienia znajdującego się w górnej części główki dyszy i
wyjąć z gniazda pierścień elastyczny (Rys. 93).

2. Następnie zsunąć z główki dyszy grzałkę opaskową (rys.94).

 

 

  Rys. 93 – Wgłębienie na wkrętak  

Rys.94 – Usunięcie grzałki opaskowej 

3. Można wymienić termoparę główki dyszy,
zsuwając ją w kierunku promieniowym
(Rys.95).

4. Jeśli chodzi o prace konserwacyjno-
naprawcze na korpusie dyszy (końcówka,
grzałka i termopara dyszy) należy postępować
zgodnie z odpowiednim rozdziałem.

5. Aby wykonać ponowny montaż dyszy
pojedynczej należy postępować w
odwrotnym kierunku.

      Rys. 95 – Usunięcie termopary główki dyszy 

Wgłębienie 
na wkrętak 

Usunięcie 
termopary 
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8.5.3 Centralne dysze serii FNH 

Instrukcje zawarte w tym rozdziale dotyczą pojedynczych dysz serii FNH z grzałką główki. Jeśli dysza 
nie ma grzałki opaskowej na główce, należy przejść do rozdziału dot. konserwacji dysz serii F/FN/FNH. 

1. Zdjąć grzałkę z główki dyszy (rys. 96).

Rys. 96 – Zdejmowanie grzałki 

2. Termoparę można wymienić poprzez wyjęcie jej z
grzałki (Rys. 97).

3. Instrukcje konserwacji dyszy, końcówki, grzałki i
termopary znajdują się w odpowiednich rozdziałach.

4. Aby ponownie zamontować dyszę pojedynczą należy
postępować zgodnie z instrukcjami, ale w odwrotnej
kolejności.

Rys. 97– Wyjmowanie termopary z grzałki opaskowej 

termopara 
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8.5.4  Centralne dysze FN6/3 i DSN6/3 w układach pneumatycznych 

1 Odkręcić śruby mocujące a następnie zdjąć płytę mocującą wraz z pierścieniem centrującym (Rys. 
98). 

Rys. 98 – Zdejmowanie płyty mocującej 

2  Odkręcić 4 śruby (Rys. 99) mocujące główkę dyszy pojedynczej. 

Rys. 99 – Odkręcanie 4 śrub 

3 Odkręcić 8 śrub i zdemontować płytki przytrzymujące grzałkę (Rys. 100) oraz 8 śrub z łbem 
stożkowym mocujących grzałkę (Rys. 101). 
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4 Zdjąć grzałkę (Rys. 102) i w razie potrzeby wymienić. Jeśli zachodzi potrzeba, można także 
odkręcić termoparę i zamontować nową. 

      Rys. 102 – Zdejmowanie grzałki     Rys. 103 – Wyjmowanie termopary 

5 Poluzować 4 śruby na górze główki, które mocują ją do korpusu (Rys. 104). Zalecamy wymianę 
czterech metalowych uszczelek O-ring znajdujących się pomiędzy główką a korpusem (symbol 
uszczelek B02134). 

Termopara 

Rys. 100 – Odkręcanie 8 śrub z 
łbem stożkowym 

Rys. 101 – Zdejmowanie płytek 
przytrzymujących grzałkę 
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  Rys. 104 – Luzowanie 4 śrub na górze główki dyszy       

6 Za pomocą dwóch śrub M4x16 zamocować pierścień (symbol E18395) dostarczony wraz z 
zestawem do demontażu i konserwacji tłoka. 

 Rys. 105 – Mocowanie pierścienia (symbol E18395) na tłoku            

7 Używając gwintowanego pręta M8, wyciągnąć tłok i iglicę z korpusu dyszy. 

Uwaga: operację wykonywać na systemie GK w temperaturze pracy. 

8 Aby wyjąć tłok z główki, należy wysunąć go w kierunku wskazanym przez strzałkę na górnej 
powierzchni tłoka. 

9 Po zdemontowaniu tłoka można sprawdzić jego stan techniczny (przede wszystkim boczne 
powierzchnie cylindra pod kątem uszkodzeń) i w razie potrzeby wymienić uszczelki. 

Śruby M4x16 
E18395 

Metallici O ring 
(cod. B02134) 
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10 Za pomocą klucza nasadowego (dostępny w firmie Thermoplay) poluzować, odkręcić i zdjąć 
nasadkę, która mocuje prowadnicę iglicy (Rys. 106). Podczas ponownego montażu dyszy 
pojedynczej nasadkę należy dokręcić, przykładając maksymalny moment obrotowy zgodny z 
wartością podaną na dyszy.  

Rys. 106– Zdejmowanie nasadki 

11 Wyciągnąć prowadnicę iglicy (Rys. 107) poprzez zamocowanie górnego gwintu w odpowiednim 
narzędziu (E18394). 

W przypadku wymiany iglicy należy zamówić w Thermoplay kompletny zestaw, składający się z 
iglicy wraz z prowadnicą. Thermoplay dostarcza iglice wraz z odpowiadającymi im prowadnicami.  

Rys. 107 – Wyjmowanie prowadnicy iglicy  

12 Poluzować kołki znajdujące się na kołnierzu zewnętrznym, następnie zdemontować dolną część 
dyszy (w razie konieczności przy rozgrzanym systemie GK). Zaleca się dokładne oczyszczenie 

Prowadnica iglicy  

Nasadka mocująca 
prowadnicę 
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powierzchni między górną a dolną częścią korpusu dyszy z wszelkich pozostałości tworzywa, aby 
zapobiec nieprawidłowościom w pracy urządzenia. 

Rys. 108 – Demontaż dolnej części dyszy  

13 Można przystąpić do konserwacji dolnej części korpusu dyszy (końcówki i/lub termopary i/lub 
wymiany grzałki) zgodnie z informacjami zawartymi wcześniej w niniejszym rozdziale. 
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8.5.5 Dysze centralne z serii “MO” sterowane pneumatycznie. 

1. Odkręć śruby mocujące płytę mocującą i zdemontuj płytę razem z pierścieniem centrującym.

   Rys. 109 Demontaż płyty przedniej

2. Odkręć cztery śruby (rys. 110) zabezpieczające dyszę (rys. 111) I wyciągnij je.

      Rys. 110 – odkręć 4 śruby 

3. Odkręć dwie śruby przytrzymujące płytkę oporową grzałki i dwa wkręty przytrzymujące grzałkę
(rys.111-112)
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     Rys.111 – Odkręć 4 śruby Rys.112 Zdemontuj płytkę oporową grzałki 

4. Teraz można zdjąć grzałkę opaskową z główki dyszy (rys.113) i wymienić ją jeżeli zachodzi taka
konieczność. W razie konieczności można również wymienić termoparę odkręcając ją (rys. 114)

    Rys. 113 Demontaż grzałki  Rys. 114 Demontaż termopary 

5. Poluzuj 4 śruby położone w górnej części dyszy, mocujące główkę dyszy do jej korpusu (rys. 115). Zalecana
jest wymiana czterech metalowych podkładek “OR” zlokalizowanych pomiędzy główką a korpusem (kod
B02134) przy każdej wymianie dyszy.

 termopara 
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     Rys. 115 – Poluzuj 4 śruby na główce 

6. Używając dwóch śrub M4x16 przymocuj odpowiedni krążek (kod E19619 do nabycia osobno z katalogu
części serwisowych) do tłoka.

    Rys. 116 – Demontaż tłoka 

Screws M4x16 
E19619 

Metalowa 
podkładka “OR” 
(Kod B02134) 
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7. Używając nagwintowanego pręta M8 zdemontuj tłok i iglicę z korpusu dyszy

Uwaga: czynność wykonywać na dyszy rozgrzanej do temperatury przetwórstwa

8. W celu zdjęcia tłoka z główki iglicy, przesuń ją w bok w kierunku wskazanym przez strzałkę umieszczoną
na górnej powierzchni tłoka. Dla prawidłowego ponownego umieszczenia tłoka w główce (Rys. 117) użyj
odpowiedniego narzędzia (kod E19936, do nabycia osobno z katalogu części serwisowych).

Rys. 117– Ponowny montaż tłoka 

9. Po demontażu tłoka można przystąpić do jego kontroli (szczególnie pod kątem jakości jego
powierzchni cylindrycznej) i jeżeli to konieczne wymiany uszczelniaczy.

10. Teraz możemy, przy użyciu kluczy nasadkowych (dostępnych w Thermoplay), poluzować i odkręcić
nakrętkę zabezpieczającą tuleję iglicy (Rys. 105). Należy pamiętać że w przypadku montażu dyszy,
nakrętkę należy dokręcić z siłą maksymalną wskazaną w tabeli poniżej

Klucz Moment 

Ø12 40 Nm 

Ø16 60 Nm 

11. Teraz można wyciągnąć tulejkę iglicy (Rys. 106), nakręcając na jej gwintowaną górną część
odpowiednie narzędzie (E18394)

Należy pamiętać że w przypadku wymiany iglicy należy zamówić i wymienić cały zestaw wraz z 
tulejką iglicy ze względu na fakt iż są one pasowane w kompletach. 

E19936 
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Rys. 118 – Demontaż nakrętki tulejki iglicy 

. 

Rys. 119 – Demontaż tulejki iglicy 

12. Zwyczajne czynności serwisowe mogą być wykonane na dolnej części korpusu dyszy (wymiana
końcówki i/lub wymiana grzałki i termopary), zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami niniejszego
rozdziału.

 Bushing guide pin 
Tulejka iglicy 

E18394 

Bushing nut lock 
Nakrętka tulejki 
iglicy 
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8.6 Konserwacja dysz wkręcanych 

8.6.1 Opis części 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

Rys. 120 – Elementy gorącej połówki formy 

Płyta mocująca 

Układ zamykający 
Upper plate screws 

Termopara 

Grzałka 
rozdzielacza 

Śruba 
mocująca 
formę 

Centrowanie 
rozdzielacza 

Dysza wkręcana 

Płyta matrycowa 

Śruby mocujące 
Rozdzielacz 
 M12 UNI  5931 

Podkładka 
dystansowa 

Rozdzielacz 

Śruby 
M8 UNI 5931 

Element dystansowy 
układu zamy 
kającego 

Rurka Ø 6 

Łącznik  Ø 6 

Płyta dysz 
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Rys. 121 – Elementy układu zamykającego 

Zespół regulacji iglicy 

Uszczelka 

Uszczelka 

Uszczelka 

Iglica 

Tłok+iglica+regulacja 
iglicy 

Pierścień Seegera 

Główka układu 
zamykającego 

Korpus układu 
zamykającego

Uszczelka 
Prowadnica 
iglicy Element zabezpieczający 

przed obrotem 

Tłok+iglica+regulacja 
iglicy 
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Rys. 122 – Elementy dyszy 

Korpus 

Grzałka 

Termopara 

Końcówka 
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8.6.2 Narzędzia do konserwacji dysz wkręcanych 

Rys. 123 – Narzędzia z zestawu do konserwacji dysz (symbole patrz rozdz. 8.2.1) 

Narzędzia do 
grzałki szt. 2 
E09708 

Narzędzie do formowania 
termopary kod 
E16754  Ø 16-24-32 
E16755  Ø 46 

Narzędzie do demontażu 
końcówki 

Smar zapobiegający 
zapiekaniu B01062 
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Rys. 124 – Narzędzia do konserwacji układu zamykającego 

 

E18565 LUB 
Rozszerzacz 

E18564 
Narzędzie do 
wprowadzania tłoka 
do cylindra 

E19451 
Kompletny zestaw 
uszczelek O-ring 

E18566 
LUB E17552 
 Narzędzie do formowania 

E18394* 
Narzędzie do 
wyjmowania 
prowadnicy 

* Do dysz Ø60 należy używać narzędzia E19452
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8.6.3  Demontaż układu zamykającego 

Rys. 125 – Wyciąganie układu zamykającego

Płyta mocująca 

Śruby mocujące układ zamykający 

Ø6 Łącznik 

Nasadka 

Prowadnica iglicy 

Układ zamykający 
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Regulacja iglicy 

Adjustment  
group cover 

Główka zaworu 

Tłok 

Shut off screws 

Iglica 

Aby wyciągnąć iglicę z prowadnicą należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami i rys. 125  i 
126: 

1. Odkręcić śruby mocujące płytę mocującą

2. Zdjąć płytę mocującą

3. Odkręcić złączki przewodów

4. Odkręcić śruby mocujące zawór.

5. Rozgrzać system, ustawiając temperaturę na regulatorze o 80° niższą niż temperatura obróbki tworzywa

6. Wyciągnąć układ zamykający wraz z iglicą

7. Za pomocą klucza nasadowego sześciokątnego odkręcić nasadkę

8. Za pomocą odpowiedniego narzędzia (E18394, a E19452 dla dysz Ø60 ) wyjąć prowadnicę iglicy.

9. Odkręcić 4 śruby znajdujące się w dolnej części układu zamykającego

10. Zdjąć główkę zaworu i wyjąć tłok.

11. Za pomocą płaskiego śrubokręta odkręcić regulację iglicy i zdjąć tłok z iglicy.

12. Wyciągnąć iglicę z obudowy.

Rys. 126 – Wyciąganie iglicy z układu zamykającego 

Zaślepka regulacji 

Śruby 
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8.6.4  Montaż układu zamykającego 

Bardzo ważne jest, aby nową iglicę zamontować wraz z prowadnicą. Oba te elementy należy wymieniać 
jednocześnie. Na rys. 125 i 126 i w opisie przedstawiono sposób, w jaki należy ponownie zamontować iglicę 
wraz z prowadnicą. 

1. Obniżyć temperaturę systemu do temperatury panującej w pomieszczeniu

2. Włożyć prowadnicę do gniazda w rozdzielaczu

3. Za pomocą standardowego klucza nasadowego zamontować nasadkę na rozdzielaczu. Wartość momentu
obrotowego jest podana na rozdzielaczu. 

4. Włożyć iglicę do elementu regulującego

5. Obie zmontowane części włożyć do tłoka

6. Za pomocą płaskiego śrubokręta przykręcić element regulujący do tłoka

7. Zmontować układ zamykający i tłok za pomocą 4 śrub

8. Rozgrzać system, ustawiając temperaturę na regulatorze o 80° niższą niż temperatura obróbki tworzywa.

9. Włożyć układ zamykający wraz z iglicą do rozdzielacza

10. Dokręcić śruby mocujące układ zamykający i podłączyć złączki przewodów, dokręcić śruby na każdej
złączce używając pasków teflonowych.

11. Wyregulować iglicę za pomocą płaskiego śrubokręta.

12. Włożyć zaślepkę na regulację iglicy.

13. Założyć i zamocować płytę mocującą

Rys. 127 – Iglica wraz z prowadnicą 

W czasie prób warsztatowych nie przekraczać ciśnienia 5 bar. 
Nigdy nie sterować iglicami na ZIMNYM układzie GK. 
W celu wyliczenia długości iglicy prosimy zapoznać się z informacją zawartą w 
katalogu Thermoplay. 
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8.6.5   Konserwacja dysz 

Na kolejnych stronach przedstawiono informacje konieczne do przeprowadzenia demontażu dysz i 
wymiany elementów, które mogą ulec przypadkowemu uszkodzeniu. 

Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy wyciągać dyszy z rozdzielacza. Nieprawidłowe postępowanie 
może sprawić, że dysza nie będzie się nadawała do użytku lub doprowadzić do wycieku tworzywa z 
powodu uszkodzenia gniazda dyszy. 

Zwracamy uwagę, że dysz nie należy wyciągać z gniazd za pomocą nieodpowiednich narzędzi takich 
jak śrubokręty, dźwignie, itp. 

Jest absolutnie konieczne, aby używać wyłącznie narzędzi opisanych w instrukcji. 

Zaletą dyszy z serii „FM” (grzałka z wyjściem w połowie korpusu dyszy) jest możliwość wymiany grzałki 
i końcówki bez konieczności demontażu z formy. 

Uwaga: nigdy nie odkręcać rdzenia dyszy z płyty rozdzielacza. 
Jeśli rdzeń wymaga konserwacji, należy skontaktować się z działem serwisu 
Thermoplay. 

8.6.5.1  Wymiana i konserwacja końcówki 

Sposób wymiany końcówki opisano w rozdziale 8.2.1. 

8.6.5.2  Wymiana grzałki i termopary w dyszach wkręcanych serii F 

Sposób wymiany grzałki i termopary opisano w rozdziale 8.2.2.. 

8.6.6 Regulowanie położenia iglicy 

Poniższe czynności należy wykonać zgodnie z podaną kolejnością i Rys.128i 129. 

Położenie iglicy można regulować bez konieczności zdejmowania płyty mocującej i demontażu 
układu zamykającego, nie ma także potrzeby nagrzewania systemu. 

1. Zdjąć obudowę siłownika

2. Regulację przeprowadza się za pomocą płaskiego śrubokręta, dokręcając śrubę na tłoku. Ruch w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje wysunięcie iglicy, ruch w przeciwnym
kierunku chowa iglicę (Rys. 129). 

3. Iglicę można regulować w temperaturze otoczenia. Maksymalny skok regulacji wynosi 0,75mm w
obu kierunkach.

4. Głowica tłoka ma oznaczenia na powierzchni. Jedno kliknięcie to zmiana położenia iglicy o 0,05
mm.
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Rys. 128 – Regulacja skoku iglicy 

Rys. 129 Rysunek szczegółowy regulacji skoku iglicy 

Szczegół na 
rys.  129 

Zaślepka regulacji iglicy 
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8.6.7 Wymiana uszczelek na tłoku 

Wymiana uszczelek wymaga ostrożności. O ile wymiana „statycznych” O-ringów nie stwarza problemów, o tyle 
w przypadku uszczelek dynamicznych (złożonych z 2 części) i wymiana jest nieco bardziej skomplikowana. 

Korzystając ze specjalnych narzędzi (patrz rys. 130) należy: 

1. Zdemontować układ zamykający zgodnie z opisem w rozdziale 8.6.3 „Demontaż układu zamykającego”.

Rys. 130– Narzędzia do wymiany uszczelek 

E18564 
Narzędzie 
do 
wprowadza
nia tłoka do 
cylindra 

E18566 
OR E17552 
forming tool 

E18565 
OR E17552 
Rozszerzacz E18563 

LUB E18034 
Narzędzie do 
formowania 
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Rys. 131 – Symbole uszczelek w układzie zamykającym 

2. Uszczelki można wyjąć z gniazd za pomocą narzędzia z ostrzem (płaski śrubokręt) uważając, żeby
nie uszkodzić powierzchni..

3. Do pustych gniazd nanieść niewielką ilość smaru.
4. Za pomocą odpowiednich narzędzi rozszerzających średnicę założyć nowe uszczelki. Powierzchnie

narzędzi należy każdorazowo posmarować.
5. Po założeniu uszczelek na tłok za pomocą odpowiednich narzędzi należy je wyregulować.

E17551 Standardowa uszczelka do montażu ręcznego bez użycia narzędzi  

E17552 Uszczelka, która wymaga narzędzia E18162 do założenia jej na tłok oraz narzędzia 
18163 do regulacji (Rys.132) w pierścieniu prowadzącym E17554. 

    Uwaga: Należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny uszczelek O-ring. 

 Sprawdzić, czy uszczelka O-ring jest ułożona w odpowiednim kierunku 

E18034 

E17552 

E18034 

E18540 

E17551 

E17551 

E18538 
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Rys. 132 – Narzędzia do wymiany uszczelek na tłoku 

E18034 Uszczelka, która nie wymaga użycia specjalnych narzędzi; należy ukształtować 
ręcznie jak pokazano na Rys. 133 i umieścić w odpowiednim położeniu. Aby zapobiec 
uszkodzeniu uszczelki, należy unikać kontaktu z ostrymi krawędziami i 
powierzchniami gwintowanymi.  

Rys. 133 – Sposób umieszczenia uszczelki. 

E18538 Standardowa uszczelka montowana ręcznie bez użycia specjalnych narzędzi 

E18540 Standardowa uszczelka montowana ręcznie bez użycia specjalnych narzędzi 

Nowe uszczelki można zamówić w firmie Thermoplay. 

6. Na zewnętrzne powierzchnie uszczelek nanieść odpowiedni smar i złożyć cały zespół zgodnie z
opisem w rozdziale 8.6.4. „Demontaż układu zamykającego”.

8.6.8  Wymiana termopar w rozdzielaczu 

1. Odkręcić śruby płyty mocującej

2. Zdjąć płytę mocującą

3. Odpiąć przewody z termopary, która podlega wymianie

TŁOK 

E17552 O-RING 

TŁOK 
 

E17552 O-RING 

E18566 
Narzędzie do 
formowania 

E18565 
 Rozszerzacz 
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4. Za pomocą 10 mm klucza czołowego z dwoma czopami odkręcić termoparę

5. Przykręcić nową termoparę

6. Podłączyć kable nowej termopary, pamiętając o odpowiednim podłączeniu biegunów (dodatni,
ujemny).

7. Założyć górną płytkę i przykręcić płytę mocującą. 

 

       Rys. 134 – Wymiana termopar na rozdzielaczu 

Śruby płyty mocującej 
Płyta mocująca 

Termopara rozdzielacza 
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9. Ogólne warunki gwarancji  I sprzedaży

9.1 Ogólne warunki gwarancji

Gwarancja udzielana przez spółkę Thermoplay S.p.A. na produkowane przez nią produkty jest ważna 
przez następujące okresy, począwszy od daty dostawy: 

Definicja okresu gwarancyjnego 

 5 lat: W przypadku dostaw gorących połówek łącznie ze sterownikiem Thermoplay gwarancja
obejmuje sterownik, rozdzielacze i oporniki w odpowiednim kształcie. Wszystkie termopary i
oporniki dysz, bezpieczniki termopary rozdzielacza, ssrs i lampki sterownika nie podlegają
gwarancji.

 3 lata: rozdzielacze i oporniki w odpowiednim kształcie
 2 lata:  sterowniki temperatury; bezpieczniki, ssrs i lampki sterownika nie podlegają gwarancji.
 1 rok: Wszystkie pozostałe produkty.

Gwarancja nie stosuje się w następujących przypadkach: 

• Jeśli Zamawiający postanowił bezpośrednio wykonać naprawę produktu lub posłużyć się
osobami trzecimi w celu przeprowadzenia napraw bez pisemnej zgody Thermoplay S.p.A.;

• Jeśli Zamawiający nie eksploatował lub/i nie konserwował produktu Thermoplay S.p.A. zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi lub zaleceniami podanymi w katalogach.

• Jeśli usterka jest związana z projektem opracowanym przez Thermoplay S.p.A. zgodnie ze
szczegółowymi instrukcjami Zamawiającego.

• Jeśli nie da się już ustalić danych produktu;
• Jeśli Zamawiający nie przestrzegał przepisów technicznych, norm technicznych i przepisów

prawa, lub jeśli nie poinformował Thermoplay S.p.A. o awarii.
• Jeśli Zamawiający użył na produkcie czynników korozyjnych, takich jak np. substancji ściernych /

określonych typów żywic o wysokiej agresywności;
• Jeśli usterka jest spowodowana przez zwarcie elektryczne spowodowane nieprawidłowym

zasilaniem elektrycznym lub napięciem zasilania narażonym na duże wahania.

Roszczeń z tytułu gwarancji można dochodzić zgodnie z następującą procedurą: 

• • Zamawiający zawiadamia Thermoplay S.p.A. w formie pisemnej, przekazując szczegółowe
informacje o wszystkich zaistniałych wadach w ciągu 8 dni (ośmiu dni) od ich wystąpienia. Jeśli
usterka może powodować uszkodzenia, powiadomienie powinno być przekazane w ciągu 24
godzin od jej wystąpienia. Jeśli Zamawiający nie będzie przestrzegał niniejszej klauzuli, traci
prawo do usunięcia wad przez Thermoplay S.p.A.

• • Po otrzymaniu wyżej wspomnianego pisemnego powiadomienia i po uznaniu roszczenia
Thermoplay S.p.A. może wymienić lub naprawić wadliwe Produkty. Thermoplay S.p.A. ma praw
zażądać wycofania wadliwych produktów na koszt Zamawiającego, które staną się własnością
firmy Thermoplay S.p.A.

• • Jeżeli, na skutek analizy wadliwego produktu, uzna się, że wady nie są odpowiedzialnością
Thermoplay S.p.A., wówczas ich koszty naprawy lub wymiany, w tym wszystkie koszty przesyłki,
pokryje Zamawiający. Natomiast jeśli wada jest rezultatem błędu projektowego, wad
materiałowych lub błędu produkcyjnego, za które odpowiada Thermoplay S.p.A., wówczas
Thermoplay S.p.A. dokona naprawy lub wymiany wadliwego produktu na swój koszt, pokrywając
również wszystkie koszty wysyłki.
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Działania naprawcze podlegające gwarancji są wykonywane wyłącznie w zakładzie Thermoplay S.p.A. 
Ewentualne koszty z tytułu wynagrodzenia personelu technicznego zostaną podsumowane przez 
Thermoplay S.p.A. i zostaną pokryte przez Klienta. 
Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje prawne z tytułu wad i niezgodności oraz wyklucza 
wszelką inną odpowiedzialność Thermoplay S.p.A., w szczególności za szkody wtórne lub bezpośrednie, 
w tym np. koszty transportu, utratę użytkowania, utratę zysków czy utratę kontraktów. 
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9.2 Ogólne warunki sprzedaży 

1. Preambuła. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży regulują wszystkie obecne i przyszłe umowy
sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym – pod warunkiem, że Kupujący ma swoją siedzibę
prawną poza terytorium Włoch. Jeżeli Ogólne warunki stosują się do konkretnej umowy, wszelkie
zmiany lub odstępstwa od nich muszą być uzgodnione w formie pisemnej.

2. Zawarcie umowy sprzedaży. Zamówienia zebrane przez Sprzedającego lub jego przedstawicieli i
pośredników handlowych stają się wiążące tylko wówczas, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego
wyraźne potwierdzenie w formie pisemnej. W przypadku oferty składanej przez Sprzedającego staje
się ona wiążąca tylko wówczas, kiedy Kupujący wyśle Sprzedającemu wyraźne potwierdzenie
zamówienia w formie pisemnej. W takim przypadku oferta zachowuje ważność tylko przez 120 dni od
jej potwierdzenia, a po tym czasie przestaje obowiązywać.

3. Ceny. Obowiązujące ceny to te wymienione w cenniku stosowanym w chwili przyjęcia zamówienia.
Ceny są podane w euro i nie obejmują wszelkich podatków i ceł krajowych lub zagranicznych. Ceny
nie zawierają kosztów transportu, usług pocztowych ani ubezpieczenia, które wiążą się z wybranymi
warunkami Incoterms. Koszty wszelkich indywidualnych modyfikacji produktów zamówionych przez
Kupującego są naliczane oddzielnie i dodawane do ceny podanej w cenniku lub ofercie.

4. Płatność. Obowiązujące warunki płatności to te wymienione w Potwierdzeniu zamówienia.
Wszelkie płatności dokonywane na rzecz agentów, przedstawicieli lub pośredników handlowych
Sprzedającego nie będą uznane za zrealizowane, dopóki Sprzedający nie otrzyma danej kwoty. W
takim przypadku Sprzedający ma prawo do naliczania odsetek, począwszy od dnia, w którym płatność
kwoty staje się wymagalna. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedający ma prawo, po
powiadomieniu Kupującego w formie pisemnej, zawiesić wykonanie umowy, dopóki nie otrzyma
zapłaty. Jeśli Kupujący nie zapłaci należnej kwoty w ciągu trzech miesięcy, Sprzedający ma prawo, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Kupującego, odstąpić od umowy i zażądać od Kupującego
wypłaty odszkodowania za poniesione szkody. W przypadku płatności ratalnej nieopłacenie choćby
jednej raty automatycznie uprawnia Sprzedającego do zażądania natychmiastowej płatności całości
zaległych sum.

5. Zastrzeżenie prawa własności. Produkty pozostają własnością Sprzedającego do momentu
całkowitej zapłaty ceny zakupu. Kupujący na wniosek Sprzedającego pomoże mu podjąć wszelkie
niezbędne kroki w celu ochrony tytułu własności Sprzedającego do własnych produktów.
Jednocześnie zastrzeżenie własności nie wpływa na zakres przeniesienia ryzyka straty zgodnie z art. 6
niniejszego dokumentu.

6. Dostawa. Dostawa zrealizowana będzie z zakładu Sprzedającego (Ex-works), mieszczącym się w
PONT ST MARTIN (AO), Włochy, (ICC INCOTERMS 2010). Jeżeli nie określono tego inaczej w
potwierdzeniu zamówienia, Sprzedający dostarczy produkty w terminie 60 dni od daty przyjęcia
zamówienia. O ile nie ustalono inaczej, dopuszcza się realizację dostaw częściowych.
Jeżeli produkty nie zostaną dostarczone w odpowiednim terminie, Kupujący ma prawo do
dochodzenia odszkodowania po upływie 15 (piętnastu) dni roboczych po uzgodnionym terminie
dostawy; warunek ten nie obowiązuje przez cały miesiąc sierpień (okres wakacji dla branży
przemysłowej we Włoszech), ani w przypadku zaistnienia działa siły wyższej. Należne odszkodowanie
będzie miało wysokość 0,5% (zero przecinek pięć procenta) ceny zakupu niedostarczonych części
produktów za każdy pełny tydzień zwłoki, ale jego wartość nie może przekroczyć maksymalnej
wartości 5% (pięciu procent) ceny zakupu. Wyżej opisane odszkodowanie wyklucza prawo do
dochodzenia roszczeń za wszelkie dodatkowe koszty i straty spowodowane opóźnieniem po stronie
Sprzedającego, chyba że Sprzedający zostanie uznany za winnego poważnego zaniedbania. Jeżeli
towary nie zostaną odebrane w uzgodnionym terminie dostawy, Kupujący zobowiązany jest do
uiszczenia pełnej ceny zakupu, jak gdyby odbiór się odbył. Sprzedający przechowuje produkty na
ryzyko i koszt Kupującego.
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7. Roszczenia i gwarancja. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia każdej wady, której jest
sprawcą, wynikającej z niedotrzymania parametrów projektu, wady materiałowej lub niewłaściwego
wykonania, która wystąpiła w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty dostawy. Kupujący zweryfikuje
rysunki, projekty, próbki i produkty końcowe w celu sprawdzenia ich zgodność ze specyfikacjami
przyjętymi w dalszej części dokumentu. Kupujący powiadomi na piśmie Sprzedającego o jakiejkolwiek
wadzie w ciągu 8 (ośmiu) dni od jej wykrycia lub natychmiast, jeśli wada jest na tyle poważna, że może
spowodować uszkodzenia. Jeśli Kupujący nie zgłosi wady w wyżej wspomnianym terminie, traci
prawo do usunięcia takiej wady przez Sprzedającego. Powiadomienie musi zawierać opis wady i musi
zostać przekazane Sprzedającemu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Po otrzymaniu listu
poleconego Sprzedający, po uznaniu, że wada wynika z wady materiałowej lub błędu w produkcji, za
które jest odpowiedzialny, może wedle swojego uznania naprawić wadliwe Produkty lub je wymienić.
Sprzedający może zażądać zwrotu uszkodzonych produktów na koszt Kupującego, które staną się
ponownie własnością Sprzedającego. W każdym przypadku zwrot produktów musi zostać uprzednio
zaakceptowany przez Sprzedającego. Jeśli zostanie ustalone, że wada nie jest objęta gwarancją,
wówczas naliczone zostaną koszty naprawy lub wymiany, w tym koszty transportu, które Kupujący
będzie musiał pokryć.
Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne prawnie ważne gwarancje, wyraźne lub domniemane,
odnoszące się do produktów, w tym w zakresie wad i niezgodności. Ponadto niniejsza gwarancja
wyłącza wszelką inną odpowiedzialność Sprzedającego. W szczególności Kupującemu nie przysługuje
prawo do dochodzenia odszkodowania, w tym z tytułu utraty produkcji, utraty zysku, utraty
użytkowania, niepodpisania umów lub z tytułu wszelkich szkód wtórnych, handlowych i pośrednich, w
tym z tytułu obniżenia cen lub rozwiązywania umów.

8. Przepisy techniczne i odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Produkty.
Sprzedający oświadcza, że produkty wytwarzane są zgodnie z ustawodawstwem i przepisami
technicznymi obowiązującymi we Włoszech. Sprzedający, nawet jeśli udowodniono mu rażące
zaniedbanie, nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub majątkowy spowodowany
Produktami. Kupujący jest zobowiązany do przejęcia od Sprzedającego odpowiedzialności oraz
pokrycia kosztów z tytułu roszczeń z tym związanych.

9. Siła wyższa i trudności. Każdej ze stron przysługuje prawo do niewywiązywania się z
któregokolwiek ze swoich obowiązków określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży
przez okres nie dłuższy niż 45 dni ze względu na następujące okoliczności: spory handlowe, zdarzenia
mające charakter siły wyższej, takie jak wojny (wypowiedziane lub nie), pożary, powszechne
mobilizacje wojskowe, powstania, zajęcia, rekwizycje, ograniczenia w korzystaniu z energii,
zaburzenia komunikacyjne, strajki, lockouty, przerwy w produkcji z przyczyn technicznych, opóźnienia
i wady w dostawach spowodowane przez dostawców i inne zdarzenia, których nie można było
przewidzieć, uniknąć lub przezwyciężyć. Jeżeli przypadek siły wyższej będzie utrzymywał się dłużej niż
45 dni, drugiej stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy po warunkiem powiadomienia o
tym fakcie strony narażonej na działanie siły wyższej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W
takim przypadku druga strona nie będzie zobowiązana do wyrównania poniesionych szkód. Jeśli
wykonanie zobowiązań przez Sprzedającego stanie się dla niego nadmiernie uciążliwe, przysługuje
mu prawo do zmodyfikowania umowy o więcej niż 20% (dwadzieścia procent), przy czym w takich
okolicznościach Sprzedający ma prawo, wedle swojego uznania, zażądać zmiany warunków umowy
lub jej rozwiązania.

10. Pozostałe postanowienia
10.1. Sprzedający ma prawo do zawieszenia wykonywania swoich usług, jeżeli sytuacja finansowa
Kupującego zmieni się na tyle, że Sprzedający będzie miał powody zakładać, że ten nie spełni swoich
obowiązków w zakresie płatności. W takich przypadkach Kupujący, na pisemną prośbę Sprzedającego,
zapłaci cenę zakupu przed uruchomieniem lub kontynuacją dostaw Produktów określonych w
umowie, lub ewentualnie dostarczy odpowiednie gwarancje wykonania (na przykład gwarancje
bankowe lub ubezpieczenia bankowe). W przypadku braku wpłaty zaliczki lub dostarczenia
odpowiedniej gwarancji Sprzedający może odstąpić od umowy za pisemnym zawiadomieniem
złożonym w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jeśli Kupujący podlega procedurom
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upadłościowym, Sprzedający może zawiesić wykonanie umowy sprzedaży w drodze pisemnego 
powiadomienia.  
10.2 Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę Sprzedającego w przypadku naruszenia 
praw osób trzecich, w tym ich praw własności intelektualnej, na skutek realizacji zamówienia przez 
Sprzedającego.  

Art. 11 Arbitraż i prawo właściwe. Wszelkie spory, które powstają w związku z umowami 
podlegającymi niniejszym Ogólnym warunkom sprzedaży, będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z 
Zasadami Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej 
arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi Zasadami. Miejscem arbitrażu będzie Genewa. Językiem 
arbitrażu będzie angielski. Umowy zawierane na mocy niniejszych ogólnych warunków sprzedaży 
będą interpretowane zgodnie z prawem włoskim.  










