
Najwa˝niejszà rzeczà przy monta˝u systemu GK jest osiàgni´cie doskona∏ej szczelnoÊci na z∏àczu dysza
rozdzielacz. System GK powinien w stanie rozgrzanym posiadaç zacisk rz´du ok. 0,05 mm. 
Aby to uzyskaç nale˝y:
1. Sprawdziç istotne dla monta˝u wymiary dysz, a przede wszystkim wymiary gniazd zabudowy dysz. 
2. UmieÊciç dysze (bez pierÊcieni PU) w otworach p∏yty matrycowej i zmierzyç wysokoÊç ko∏nierzy K.

Dopuszczalna tolerancja K wynosi ± 0,01.
3. Ustaliç wymiar H podk∏adki podporowej PP (rys. 1) tak, aby H = K – 0

0
,02. 

4. UmieÊciç ko∏ek ustalajàcy KU w p∏ycie matrycowej (rys. 2).
5. W∏o˝yç blok rozdzielacza do formy opierajàc go na podk∏adce podporowej PP i ko∏nierzach dysz. 
6. Sprawdziç równoleg∏oÊç po∏o˝enia rozdzielacza wzgl´dem belek dystansowych – dopuszczalna tolerancja

wynosi ± 0,01.
7. Obliczyç rozszerzalnoÊci systemu

a – wspó∏czynnik rozszerzalnoÊci cieplnej stali: 0,0000125 1/K
Tw – temperatura wtrysku (goràcego kana∏u)
Tf – temperatura formy
S – luz 
K – wysokoÊç ko∏nierza dysz

Wytyczne monta˝u systemu GK

W sk∏ad kompletnego systemu GK wchodzà:

1. Tuleja wlewowa TW z pierÊcieniem izolujàcym PI oraz grza∏kà opaskowà GO
2. Rozdzielacz z zaprasowanymi grza∏kami 
3. Czujniki temperatury TP-2
4. Podk∏adki dystansowe PD i podk∏adka podporowa PP z ko∏kiem centralnym
5. Przewody do zasilania grza∏ek rozdzielacza
6. Âruby mocujàce
7. Ko∏ek ustalajàcy KU
8. Dysze grzejne
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Wytyczne monta˝u systemu GK
H1 – gruboÊç p∏yty rozdzielacza (wymiar zmierzony)
z – zacisk 0,05 mm 

S = α (K + H1) x (Tw – Tf) – z
8. Podk∏adk´ dystansowà PD o wymiarze H3 szlifowaç na wymiar H2 – S; dopuszczalna tolerancja wynosi

±0,01.
9. Wyjàç rozdzielacz z formy.

10. W∏o˝yç pierÊcienie uszczelniajàce PU do dysz zgodnie z zasadà (patrz str. 31). 
11. W∏o˝yç ponownie rozdzielacz do formy lekko przykr´cajàc Êrubami mocujàcymi M6. Ârub mocujàcych nie

nale˝y mocno dokr´caç, gdy˝ ich zadaniem nie jest zapewnienie szczelnoÊci systemu GK.
12. Przykr´cajàc p∏yt´ mocujàcà formy nale˝y u˝yç minimum 2 Êruby M10 w klasie 10,9 na ka˝dà dysz´.

Moment przykr´cania 80Nm.
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