
Systémy horkých vtoků



NAŠE FILOZOFIE

Firma Orycon byla založena v roce 1981 v USA, je tedy již přes 40 let

dodavatelem horkých systémů. Filozofií firmy je výroba

sofistikovaných horkých vtoků, sestavených z kvalitních materiálů

a komponentů. Konstrukce výrobků firmy Orycon je zaměřena

na dokonalou funkci , snadnost výměny a dostupnost

náhradních dílů.

ORYCON EU a.s. se sídlem v České Republice se zaměřuje

na vývoj horkých systémů pro materiály s vysokým obsahem

abrasivních částic a na vývoj mikro systémů pro miniaturní vstřikolisy.

Samozřejmostí je dodávka horkých vtoků pro běžné materiály

a užití od samostaných trysek až po systémy s vysokou násobností,

u kterých nabízí přesné vyvážení i u nestandardních rozmístění vtoků.

Pro náročné aplikace s ohledem na snadnost natékání a požadavkem

na perfektní povrch nabízí firma Orycon samostatné trysky

s jehlovým uzávěrem i vysokonásobné systémy.

Komplexnost nabídky uzavírají regulátory zaměřené na šetrné zacházení

s topnými prvky a jednoduchost obsluhy. Snahou firmy je poskytovat

asistenci a servis zákazníkům jak ve fázi přípravy výroby,

tak i při montáži a následných opravách.

www.oryconeu.cz



KONSTRUKCE A ASISTENCE

Základem každé aplikace je konstrukční příprava. Firma ORYCON EU a.s.

poskytuje asistenci při konstrukci aplikací jak standardních, tak i zcela

mimořádných. Na základě zaslaných podkladů je zvolený systém

doplněn do 3D modelu, včetně propočtu roztažností jednotlivých dílců

a nastavení potřebných vůlí. Firma ORYCON EU a.s. používá pro konstrukci

vždy nejnovější verzi programu SolidWorks.

Pro dosažení dokonalé a bezproblémové funkce systému a dlouhodobou

garanci funkce nabízí ORYCON EU a.s. asistenci při instalaci do formy

a následnou kontrolu systému. Nástrojárnám, které nemají možnost

zkoušky formy, nabízíme možnost odzkoušení v našem závodě

na dostupných strojích s naší regulací.

JEHLOVĚ UZAVIRATELNÉ SYSTÉMY

Nezbytnou součástí programu je nabídka systémů horkých vtoků s jehlovými uzávěry. Jehlové uzávěry jsou ovládány pneumaticky

nebo hydraulicky. Hydraulicky ovládané jehlové uzavírání je dodáváno pouze pro montáž do upínacích desek. Pneumaticky ovládané

jehlové uzavírání je dodáváno jako blok montovaný na vlastní rozvaděč. Bloky mají vlastní chlazení a jsou osazeny jedním až čtyřmi

válci ovládanými samostatně či dohromady. Tlakový vzduch a chladící médium jsou do bloků přiváděny pomocí kanálů v upínací

desce. Vlastní jehly lze snadno seřídit bez nutnosti demontáže formy.

ZAVŘENÍ
JEHLY

OTEVŘENÍ
JEHLY



SAMOSTATNÉ A SYSTÉMOVÉ TRYSKY

Orycon nabízí širokou škálu trysek, jejich použití lze rozdělit do několik skupin dle způsobu užití

a množství vstřikovaného materiálu, s ohledem na fyzikální a chemické vlastnosti materiálu.

1. Otevřené trysky:
Jsou vhodné pro vstřikování do studeného podrozvodu,

případně pro vstřikování přímo do dílu s následnou

úpravou stopy po vtoku. Tato skupina je rozdělena

do 4 tříd, a to dle velikosti průměru kanálu trysky

5, 6, 10, 14 a tří mezitříd s průměry 7, 12 a 16 mm

s amozřejmostí je i možnost nabídky zcela

speciálních trysek.

VSTŘIKOVACÍ TRYSKY OTEVŘENÉ

Třída - průměr 5 6 10 14

Mezitřída - průměr 7 12 16

VSTŘIKOVACÍ TRYSKY S HROTEM

Třída - průměr 5 6 10 14

Mezitřída - průměr 12 16

2. Trysky s hrotem:
Jejich konstrukce předurčuje jejich použití pro vstřikování

plastů přímo do dutiny formy, kde stopa po vstřiku

je minimální. Hroty trysek jsou vyrobeny ve 2 materiálových

provedeních, a to ze slitiny mědi a berilia, nebo složeného

hrotu měd-berilium carbid, případně ocel. Skupinu trysek

s hrotem lze rozdělit též to 4 skupin dle vrtání trysky

a to 5, 6, 10, 14 a podskupin 12 a 16.

Trysky jsou vyráběny ve dvou materiálových třídách, a to z kalené oceli a kalené nerez oceli.

Všechny trysky Orycon jsou zkonstruovány tak, aby každý jednotlivý díl trysky byl vyměnitelný

v běžných podmínkách lisoven či nástrojáren, taktéž topné prvky a termosenzory jsou snadno

vyměnitelné. Tyto náhradní díly jsou vždy v dostatečné míře připraveny k okamžité distribuci.

Topné prvky k tryskám a termoelementy jsou skladovány ve všech rozměrech k tryskám

nabízeným firmou Orycon, tyto prvky je však samozřejmě možné použít i pro jiné aplikace

či jako náhradní díly konkurenčních systémů, taktéž termočidla jsou nabízena v široké škále

délek a průměrů. Typ termočidel používaných pro systémy Orycon je„J“.



ROZVADĚČE

Rozvodné desky Orycon jsou vyráběny ze dvou druhů materiálů s ohledem na plasty, které budou v horkých systémech použity.

Tvar systému je vždy volen dle zadání rozteče a násobnosti formy, od jednoduchých vyosení pro jednu trysku až po mnohonásobné

systémy. Taktéž průměry a leštění kanálů jsou provedeny na základě potřeby vstřikovaných výrobků. Rozvodné systémy Orycon

jsou vždy přirozeně vyvážené, a to i v případě jednořadých vysokonásobných systémů. Základními vyvažovacími principy

jsou rozvaděče typu I, X, H, Y-Y, H-H a násobnostmi těchto principů i jejich kombinací.

I

X

H

Trubkové topení je usazeno do drážky frézované v rozvaděči se speciální přídržnou rýhou, následně je zalisováno profilem

ze speciální slitiny na bázi mosazi. Tato technologie dává topení naprosto dokonalé usazení a výborný přenos tepla z povrchu

topných trubic přes přítlačný profil zpět do rozvaděče, dilatování topných komponent díky této originální metodě tak probíhá

pouze v axiální ose topení a nedochází k deformacím vedoucím k odchlípení topení od rozvodné desky.

Horní a dolní ohřev je standardem rozvodných desek Orycon, toto přispívá k rovnoměrnějšímu ohřevu rozvodu

a je možné je zapojit jak každé samostatně s vlastním termosenzorem, tak i paralelně s jedním termosenzorem.

Rozvaděče Orycon jsou nabízeny pro standardní aplikace, pro dvou a více komponentní aplikace, pro aplikace s velkou roztečí

kde je použit přemosťovací rozvaděč, pro rozvody s přepínáním počtu a smyslu vstřikování. Slouží jako základní kámen pro sestavování

rozvodů s jehlovým uzávěrem a nacházejí stále častější uplatnění u mikroforem pro miniaturní vstřikolisy Babyplast.

Přesnost zpracování, dlouhodobé zkušenosti, jednoduchá a rychlá výměna jednotlivých komponentů a použití kvalitních topných prvků

předurčuje systémy Orycon k dlouhé životnosti a bezproblémové funkci formy.

Pro dobrou izolaci rozvodné desky od kotevní desky jsou používané ocelové rozpěry

vlastní konstrukce, při vyšší násobnosti a tím vzniklé potřebě větší hustoty rozpěr

jsou použity keramické podkladní destičky. Ty vytvářejí perfektní izolaci a je dosaženo

velkých úspor jak z ohledem na spotřebu energie pro ohřev, tak i s ohledem

na spotřebu energie pro ochlazování kotevní desky. Keramické destičky jsou

nabízeny pro vyšší úspory nebo na přání zákazníka i u tepelně nenáročných systémů.

Vstupní dosed rozvodu je dodáván vždy dle požadavku materiálu nebo s ohledem

na vzdálenost rozvodné desky od dosedu trysky stroje buď jako nevyhřívaný dosed

s rádiusem dle zadání zákazníka, nebo s prodlouženým dosedem opatřeným

přídavnou bandáží, též s požadovaným rádiusem.



REGULÁTORY

DC 900
Regulátory řady DC 900, tyto modulární regulátory jsou konstruovány pro ekonomický a dlouhodobý provoz, jejich výhodou

je nízká cena a kompatibilita s moduly regulátorů jiných značek. Jednotlivé moduly jsou zabudovány do lehkého hliníkového rámu,

umožňujícího snadnou manipulaci. Pro dlouhou životnost topných prvků provádí regulátor před nástupem pracovního proudu sušení

jednotlivých zón způsobem soft start, při kterém je postupně zvyšován výkon na základě změny odporu topného obvodu.

Při defektu termočidla regulátor přejde do manuálního režimu, ve kterém je možno pokračovat v procesu na základě vygenerované

hodnoty topného výkonu z provozu s termočidlem. Regulátor je možno kalibrovat pro měření ve stupních Celsi a Fahrenheita.

Pro měření je možno volit z termočidel typu J a K. Jednoduchost ovládání a snadné nastavení společně s nejmodernějšími funkcemi

šetrné práce s topením, diagnostika poruch ovládaných zón a samooptimalizace činí z regulátorů ORYCON DC 900 velmi konkurence

schopné zařízení na světovém trhu.

Nabízíme výrobu propojovacích kabelů (forma – regulátor)

jak k našim regulátorům, tak dle individuálního požadavku

zákazníka v různých standardech. Samozřejmostí je technická

podpora, servis a náhradní díly skladem. Pro krátkodobé

projekty nebo testování, kde pořízení nového regulátoru není

ekonomické, je tu možnost dočasného pronájmu regulátorů.

PŘESNOST

Prediktivní algoritmus udržuje teplotu v toleranci

1°C. Přesné čtení teploty je zajištěno bodem

mrazu, aby se zabránilo chybnému propojení

termočlánku možnost kalibrace ve stupních

Celsia a Fahrenheita.

SPOLEHLIVOST

Model DC900 využívá robustní fyzickou

konstrukci, stejně jako spolehlivý„fuzzy logic“

software. Toto je přístroj, na který se můžete

kdykoliv spolehnout při zpracování plastů.

ODOLNOST

Robustní hliníková konstrukce regulátoru

zajišťuje bezpečné uložení a ochranu

všech prvků regulátoru a zaručuje vysokou

spolehlivost i v náročných výrobních podmínkách.

STOJAN
NA 12ZÓNOVÉ REGULÁTORY



+

HORKÉ STRANY

Pro snadnou instalaci, údržbu a garantované zabudování nabízí firma Orycon zabudování systému do horké strany.

Bezesporu největší výhodou je snadná údržba tvarových desek bez nutnosti demontáže horkého systému.

Horké strany umožňují taktéž demontáž jednotlivých částí trysek i možnost výměny celé trysky bez demontáže horkého systému.

Orycon nabízí tyto horké strany ve variantě jednodeskové, kdy horký systém je istalován na kotevní desce a kompletně zakabelován,

nebo ve variantě třídeskové, případně dvoudeskové (kompletní), kdy systém je kompletně zastavěn a zakabelován.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu náhradních dílů a příslušenství. Na našem skladě naleznete velký výběr topných pásů,

svinutých topení, termosenzorů v průměrech 0,5 mm; 0,6 mm; 1 mm; 1,5 mm; 2 mm v různých délkách od uvedených průměrů,

včetně termosenzorů pro rozvodné desky a pro strojní termosenzory. Nedílnou součástí je široká nabídka konektorů, soklů

a kabelových koncovek včetně příslušenství, připravených k dodání do 24 hodin.

Kabely trysek jsou vyvedeny mezi tvarovou deskou a deskou trysek, toto řešení poskytuje bezpečnou ochranu

před propálením izolací dotykem s rozvaděčem a mechanickým poškozením při demontáži.



SYSTÉMY HORKÝCH VTOKŮ PRO BABYPLAST

Na základě velmi úzké spolupráce s firmou CECHO-BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. byly vyvinuty systémy horkých vtoků a samostatné trysky

pro miniaturní formy do vstřikolisu Babyplast. Výhodou těchto systémů je možnost nastavovat teploty pro každou dutinu samostatně.

V těchto systémech jsou použity trysky řady NCE 22 s možností použití karbidových hrotů, díky těmto hrotům je možno používat systémy

horkých vtoků značky ORYCON též pro materiály plněné abrasivními komponenty s dlouhou životností. Systémy horkých vtoků

s použitím trysek NCE 22 s karbidovými hroty je možno použít pro 1, 2, 4, 6 dutinové formy.

6 NÁSOBNÝ SYSTÉM S TRYSKAMI NCE 22
S KARBIDOVÝMI HROTY A AKTIVNÍM ŘÍZENÍM
TEPLOTY KAŽDÉ DUTINY.

Vstřikování materiálu přímo do dutiny formy je možno
provádět též systémem horkých vtoků s pasivním
vyhříváním jednotlivých hrotů, tyto systémy jsou vyráběny
pro zpracování jednoduchých materiálů. Jejich výhodou
je možnost vysoké násobnosti s využitím pouze jediné
regulační zóny.

4 NÁSOBNÝ SYSTÉM S PASIVNĚ VYHŘÍVANÝMI
HROTY S MOŽNOSTÍ VYSOKÉ NÁSOBNOSTI
A POUZE JEDNÉ ŘÍZENÉ ZÓNY.

Výhodou systémů a trysek Orycon je rychlá a snadná
vyměnitelnost pracovních dílů, měřících a topných
komponentů a jejich velmi rychlá dostupnost.

ORYCON EU a.s.
Polnička 309
591 02 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 696 615
mobil: +420 602 548 084
e-mail: info@oryconeu.cz
www.oryconeu.cz


