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Stabilizator temperatury form metalowych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stabilizator temperatury form metalowych,

zwłaszcza form do odlewania ciśnieniowego metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.
Dotychczas nagrzewanie i chłodzenie form realizuje się w oddzielnych etapach, for¬
mę podgrzewa się do temperatury pracy za pomocą urządzeń elektrycznych, a chłodzi wodą
przepływającą wewnętrznymi kanałami formy. Przepływ wody steruje się ręcznie lub auto¬
matycznie. Urządzenia znanych form Thermocast, Neunemann, Tool-Temp,Italpresse wyko¬
rzystujące jako nośnik ciepła trudnopalny olej o dużej pojemności cieplnej , zbudowane są
ze zbiornika medium z wbudowaną pompą do wymuszania obiegu oleju i chłodnicy wodnej.

Urządzenia te chłodzą lub nagrzewają jednocześnie obie połówki form.
Stabilizator temperatury form metalowych według wzoru użytkowego zbudowany jest
ze zbiornika z zainstalowanymi grzałkami , wskaźnikiem poziomu medium, termoparą i
przewodu doprowadzającego i odprowadzającego medium. Przewód doprowadzający me¬
dium połączony jest z chłodnicą, za którą rozdziela się na dwa przewody doprowadzające
medium z zainstalowanymi zaworami dławiącymi. Do chłodnicy doprowadzony jest prze¬

wód doprowadzający wodę chłodzącą z zamocowanym zaworem. Przewód odprowadzający
medium podłączony jest do pompy, za którą rozdziela się na

dwa przewody odprowadzają¬

ce. Pompa, czujnik poziomu medium, termoparą, grzałka i zawór na przewodzie doprowa¬
dzającym wodę do chłodnicy są połączone ze sterownikiem temperatury. Przewód doprowa-

dzający medium zainstalowany jest w górnej powierzchni zbiornika medium nad grzałkami
usytuowanymi przy bocznej ścianie nad dnem zbiornika medium, natomiast w przeciwległej
ścianie bocznej zbiornika medium zainstalowany jest przewód odprowadzający medium, w

pobliżu którego, w górnej powierzchni zbiornika usytuowany jest wskaźnik poziomu , zaś w
środku górnej powierzchni zbiornika zamocowana jest termopara .
Zamontowanie zaworów dławiących na przewodach doprowadzających medium do
zbiornika, daje możliwość zmiany wielkości przepływu medium przez chłodnicę, co daje
dodatkową regulację temperatury medium oddzielnie w każdej połówce formy, co z kolei
wpływa na zwiększenie trwałości formy i podniesienie jakości otrzymywanych odlewów.
Stabilizator temperatury form metalowych przedstawiony jest na rysunku w przekroju
pionowym.
Stabilizator temperatury form metalowych zbudowany jest ze zbiornika medium 9, w

którego górnej powierzchni zainstalowany jest przewód doprowadzający medium_2 nad
grzałkami 10 usytuowanymi przy jego bocznej ścianie nad dnem zbiornika medium 9±

W

przeciwległej ścianie bocznej zbiornika medium 9 zainstalowany jest przewód odprowadza¬
jący 1 medium, w pobliżu którego, w górnej powierzchni zbiornika medium_9 usytuowany
jest wskaźnik poziomu medium 8, zaś w środku górnej powierzchni zbiornika medium 9
zamocowana jest termopara 7. Przewód odprowadzający medium J_połączony jest z chłodni¬
cą 6 , z której wyprowadzone są dwa przewody doprowadzające medium 2_ z zaworami dła¬

wiącymi ii i 12. Na przewodzie doprowadzającym wodę chłodzącą do chłodnicy 5 zainsta¬
lowany jest zwór 3_.
Pompa 6, wskaźnik poziomu medium 8, termopara 7, zawór 3 na przewodzie doprowadzają¬
cym wodę chłodzącą do chłodnicy 5 i grzałki K) podłączone są do sterownika temperatury
11.

Stabilizator temperatury form metalowych według wynalazku działa w następujący
sposób:

Pompa 6 ze zbiornika medium 9 zasysa medium o odpowiedniej temperaturze

i przewoda¬

mi I pompuje medium do kanałów wewnątrz każdej połówki formy metalowej 4, skąd po
opłynięciu kanałów przewodami 2 poprzez chłodnicę 5 doprowadzane jest do zbiornika me¬
dium 9. W zależności od wymaganej procesem technologicznym temperatury formy 4, przez
chłodnicę

5 jest przepuszczana woda chłodząca z intensywnością przepływu regulowaną

zaworem 3. Intensywność chłodzenia lub nagrzewania formy jest regulowana za pomocą
zaworów dławiących H i 12.

Do uzyskiwania zadanej temperatury medium w zbiorniku

medium 9 służą grzałki 10 uruchamiane na sygnał z termopary 7. Do kontroli poziomu me¬
dium w zbiorniku służy czujnik poziomu medium 8.
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Zastrzeżenie ochronne

Stabilizator temperatury form metalowych zbudowany ze zbiornika medium z zainstalowa¬
nymi grzałkami, wskaźnikiem poziomu medium, termoparą i przewodem doprowadzającym
i odprowadzającym medium, przy czym przewód doprowadzający medium połączony jest z
chłodnicą, za którą rozdziela się na dwa przewody doprowadzające medium z zaworami
dławiącymi oraz na

przewodzie doprowadzającym wodę do chłodnicy zainstalowany jest

zawór, natomiast przewód odprowadzający medium podłączony jest do pompy, za którą roz¬
dziela się na dwa przewody odprowadzające medium, z kolei pompa, czujnik poziomu me¬
dium, tennopara, grzałka i zawór na przewodzie doprowadzającym wodę do chłodnicy są

połączone ze sterownikiem temperatury, znamienny tym, że przewód doprowadzający me¬
dium 121 zainstalowany jest w górnej powierzchni zbiornika medium 191 nad grzałkami 710/
usytuowanymi przy bocznej ścianie nad dnem zbiornika medium/9/, natomiast w przeciwle¬

głej ścianie bocznej zbiornika medium 191 zainstalowany jest przewód l\J odprowadzający
medium, w pobliżu którego, w górnej powierzchni zbiornika medium 191 usytuowany jest
wskaźnik poziomu medium /8/, zaś w środku górnej powierzchni zbiornika medium 191 za¬
mocowana jest termoparą /7/.
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