Czujniki do pomiaru
temperatury masy
2
19

Przykład połączeń poszczególnych elementów

Wyświetlacz temperatury

BGK85

(str.31)

Opcja
komputer,
sterownik, itp.

Pomiar temperatury
TFC

TFL

(str.23)

Regulator temperatury
BGK81 (str.32)
BGK84 (str.32)

J, K, L, PT 100 (str.25)
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Pomiar i kontrola temperatury masy
Czujniki temperatury firmy BAGSIK Sp. z o.o. służą do pomiaru temperatury roztopionego tworzywa sztucznego
oraz mas plastycznych w tym gumy, past oraz płynów do temperatury 400°C.
Pomiar może być wykonany poprzez różnego typu konfiguracje:
Przewodem miedzianym może zostać połączony jedynie czujnik temperatury typu PT100. Pozostałe typu J, K, L
należy połączyć tego samego typu kablami.
Konstrukcja czujnika nie wpływa na sam proces przepływu i nie degraduje tworzyw sztucznych, które muszą być
zhomogenizowane.
Zaleca się stosować czujniki ze stożkiem, pozwalającym na pomiar temperatury nie przy ściance kołnierza
a wewnątrz kanału. Długość końcówki pomiarowej musi być dopasowana do średnicy kanału. Wszystkie inne
zastosowania są niedopuszczalne a spowodowane uszkodzenia nie podlegają gwarancji.

Czujnik temperatury i połączenia kablowe
Czujniki z termicznie izolowaną końcówką pozwalają na dokładny i rzetelny pomiar temperatury stopionego
tworzywa. Ceramiczna izolacja eliminuje wpływ temperatury kołnierza na pomiar.

Budowa czujnika z ceramiczną izolacją
Wszystkie czujniki temperatury wyposażone są w stożkowy trzpień
mierniczy, pozwalający na prawidłową i nieskomplikowaną zabudowę.
Również tu połączenia kablowe wyposażone są w stabilne końcówki
z połączeniem bagnetowym. Długość końcówki pomiarowej można
dobrać w przedziale od 0 mm do 5 mm. Wersję standardową można
stosować do 400oC. Dla wyższych temperatur posiadamy czujniki
specjalne do 500oC.

Izolacja
ceramiczna

Izolacja ceramiczna

Galwanicznie
odizolowany czujnik
temperatury

Galwanicznie odizolowany czujnik temperatury.

Długość końcówki pomiarowej
Dobór długości końcówki pomiarowej zależy od średnicy kanału i lepkości tworzywa. Długość może wynosić
od 0 do 25mm w odstępach co 5 mm. Końcówki są wyposażone w termopary Fe-CuNi typu J, L, NiCr-Ni typu K
lub rezystory termometryczne Pt100.

0 mm

5 mm

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

Dla standardowych czujników, podobnie jak dla sit i siatek filtracyjnych, gwarantujemy dostawę
zamówionego towaru w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia
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Czujniki temperatury masy

Jeżeli mamy do dyspozycji tylko jeden otwór można zastosować czujnik ciśnienia wraz z czujnikiem temperatury.
Membrana czujnika musi się stykać z tworzywem dlatego pomiar temperatury masy odbywa się przy ściance
kołnierza. Na pomiar ten będzie miała wpływ temperatura metalu wynikająca z grzałek cylindra lub kołnierza.

Zamocowanie czujnika
Wykonanie otworu dla zamocowania czujnika wymaga specjalnych narzędzi i wysokich umiejętności.
Utrzymanie wysokich tolerancji i jakości powierzchni jest kłopotliwe. W tym celu proponujemy użycie tulei
redukcyjnej.

Rodzaj gwintu

Wymiar

M18 x 1.5 mm

M14 x 1.5 mm

1/2 - 20UNF-2A

D1

M18 x 1.5 mm

M14 x 1.5 mm

1/2” - 20UNF-2A

D2

Ø 10.1 +0.1

Ø 7.9 +0.1

Ø 7.9 +0.1

D3

Ø 16.1 +0.2

Ø 12 +0.1

Ø 10.7 +0.1

D4

Ø 20 +0.2

Ø 14.5 +0.2

Ø 13 +0.2

A

6.1 -0.1

6 -0.1

5.7 -0.1

B

10 -0.3

4 -0.2

8.9 -0.3

C

25

19

19

0,05 A

A

Uwaga !
Przed zabudową czujnika należy skontrolować wymiary gwintu mocującego pod względem zachowania
wymiarów i tolerancji. Dodatkowo otwór powinien być bez zanieczyszczeń i resztek tworzywa. Przed wkręceniem
czujnika zalecamy użycie zaślepki w celu sprawdzenia gwintu oraz pasty miedzianej dla łatwego wykręcenia
czujnika w czasie demontażu. Czujnik powinien być wkręcony do powierzchni uszczelniającej (stożka ) bez użycia
klucza. Moment zamocowania czujnika dla gwintu ½”-20UNF wynosi 5 Nm. Moment zamocowania czujnika dla
gwintu M18x1,5 wynosi 10 Nm.

Demontaż czujnika temperatury
Demontaż czujnika powinien być wykonany w podgrzanym stanie (w temperaturze topnienia tworzywa).

22

Czujnik bez izolowanej końcówki pomiarowej
seria
TFC

TFC / TFL

Czujniki temperatury masy

Seria TFC przeznaczona jest praktycznie do pomiaru
temperatury każdego rodzaju roztopionego polimeru. Czujniki
te charakteryzuje wyjątkowo atrakcyjna cena, niezawodność,
uniwersalność, kompatybilność i maksymalnie trwałe wykonanie.
Kable i wtyczki zamontowane na czujniku zapewniają dobrą jakość
połączenia.
Czujnik TFC może być dostarczony z termoparą Fe-CuNi typ J, L
i NiCr-Ni typ K jak również Pt 100 - 2, 3 i 4 żyłowy. Mocowanie
identyczne jak przy innych czujnikach do pomiaru temperatury
płynnego tworzywa.

Dane techniczne czujnika TFC oraz TFL
Czujnik

Termopara lub czujnik
rezystancyjny

Sygnał wyjściowy
(zintegrowany ze wzmacniaczem)

0-10 VDC
4-20 mA (temp. liniowa)

Transfer wartości gorąca

1.4305: 15W/m x k

Rękaw izolacyjny

2.5 W/m x k

Materiał w kontakcie z medium

1.4305
2.4610 (opcjonalnie)

Izolacja oporu w czujnikach
temperatury

w 20oC,
ok. 200 MOhm przy 100 V, przy
400oC,
ok. 2040 MOhm przy 100 V

Max ciśnienie roztopionego
medium

Cechy specjalne czujnika temperatury:

2000 bar

TFL

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Wysoka jakość i trwałość
Pozłacane połączenia wtyczek
Wysoka wytrzymałość wykonania
Atrakcyjna cena
Uniwersalność, kompatybilność
Odpowiedni dla temperatur do 400oC

Czujnik TFL jest uniwersalnym a zarazem praktycznym czujnikiem do pomiaru temperatury dzięki zastosowaniu wytrzymałej
termopary. Jest to trwałe i wytrzymałe urządzenie, którego budowa
oparta jest o jednoczęściowy trzonek. Długość kabla pomiędzy
czujnikiem a wtyczką może być różna w zależności od wymagań
klienta. Czujnik może być wyposażony w termoparę Fe-CuNi typu
J, L oraz NiCr-Ni typ K. Możliwa jest także termopara typu Pt 100
- 2, 3 lub 4 żyłowa. Wymiary oraz gwinty są identyczne
jak w innych typach czujników temperatury płynnego tworzywa.

Cechy specjalne czujnika temperatury:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Wysoka wytrzymałość wykonania
Uniwersalne kompatybilne gniazda połączeniowe
Wysoka jakość i trwałość
Odpowiednie dla temperatur do 400oC
Różne długości końcówek pomiarowych
Doskonała jakość za oferowaną cenę
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Czujnik bez izolowanej końcówki pomiarowej
seria

TFC / TFL
165

65

(B)
(A)

( L1 )

( D2 )

( D3 )

( D4 )

TFC

( D5 )

SW

( D1 )

25

(C)

D1

D2

D3

D4

D5

A

B

C

SW

M18 x 1.5

10

16

16

16

6

14

20

19/22

1/2-20UNF-2A

7.8

10.5

10.5

12.5

5.6

10.8

17

17/19

549

15

170

(B)
(C)
11

(A)

TFL

( D2 )

SW

( D3 )

( D1 )

( L1 )

D1

D2

D3

D4

D5

A

B

C

SW

M18 x 1.5

10

16

16

16

6

14

20

19/22

1/2-20UNF-2A

7.8

10.5

10.5

12.5

5.6

10.8

17

17/19

Sposób zamawiania
Seria

Gwint

Końcówka pomiarowa
Termopara

TF
Termopara
1J = termopara typ J
PT100 = termopara PT100
Końcówka pomiarowa
0 = wykonanie płaskie 0 mm
5 = wykonanie stożkowe 5 mm
10 = wykonanie stożkowe 10 mm
15 = wykonanie stożkowe 15 mm
Gwint
20 = wykonanie stożkowe 20 mm
1/2 = 1/2”-20UNF-2A
18 = M18x1.5
seria
C = wykonanie standardowe 156 mm
L = wykonanie giętkie 457 mm
Przykład: TFC-1/2-5-1J
Czujnik temperatury masy, wykonanie standardowe 156 mm, gwint 1/2”-20UNF, stożkowa końcówka pomiarowa 5 mm,
wbudowana termopara typ J.
Przykład: TFL-1/2-10-1J
Czujnik temperatury masy, wykonanie giętkie 457 mm, gwint 1/2”-20UNF, stożkowa końcówka pomiarowa 10 mm, wbudowana termopara typ J.
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Fe-CuNi, NiCr-Ni / Pt 100, Pt 500, Pt 1000

Termopara

Cechy specjalne termopary:

Dane techniczne
Ilość termoelementów

1, 2

Średnica

Ø4
Ø6
Ø8

Rodzaj końcówki

płaska
pod kątem120o

Typ termopary

Fe-CuNi typ J
Fe-CuNi typ L
NiCr-Ni typ K
Pt 100/500/1000

Długość sprężyny

250 mm

Średnica wewnętrzna zatrzasku,
czapki bagnetu

Ø 12,2
Ø 14,5

Gwinty tulejki
SW17, długość 30mm

M10 x 1
M12 x 1
M14 x 1.5
G 1/4
G 3/8
M12 x 1.75
G 1/2

Max temperatura

400oC

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Nie wymagają zewnętrznego zasilania
Niewielkie rozmiary
Niska pojemność cieplna
Mała bezwładność czasowa
Szeroki zakres pomiarowy przy dobrej liniowości
Prostota budowy
Duża niezawodność
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Czujniki temperatury

Termopara, znana również jako termoelement lub termoogniwo, jest jednym z elementów automatyki. Odznacza się
dużą niezawodnością, dokładnością i elastycznością konstrukcji,
co pozwala na zastosowanie jej w różnych warunkach. Dostępne
są z jednym lub dwoma termoogniwami. Za pomocą sprężyny
można w sposób bezstopniowy regulować głębokość zanurzenia
termopary przez obrót czapki bagnetu.

Fe-CuNi, NiCr-Ni / Pt 100, Pt 500, Pt 1000

Termopara
Długość kabla

Długość sprężyny

Termopara
Rodzaj
materiału

T

U

J

L

E

K

N

R, S

B

+

Cu

Cu

Fe

Fe

NiCr

NiCr

NiCrSi

Pt10Rh

Pt30Rh

-

CuNi

CuNi

CuNi

CuNi

CuNi

Ni

NiSi

Pt

Pt6Rh

Kolor
Uwaga
Do podłączenia lub przedłużenia przewodów potrzebny jest
(za wyjątkiem Pt100, tu zwykły kabel miedzianny Cu) kabel tego
samego typu co czujnik !!!

Sposób zamawiania
Seria

Typ

Końcówka

Gwint

Przewód

Termopara
Gwint bajonetu
10 = M10x1
12 = M12
14 = M14x1.5
Średnica końcówki
6 = Ø6
8 = Ø8
Typ termopary
J = termopara typ J - 400ºC
L = termopara typ L - 410ºC
PT100-3 = Termopara typ PT100 - 3 żyłowa
PT100-4 = Termopara typ PT100 - 4 żyłowa
Przykład: Termopara J-6-14-5
Termopara, typ J, średnica końcówki Ø6, bajonet z gwintem M14x1.5, długość przewodu 5 m.
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Długość przewodu
3 = przewód 3 m
5 = przewód 5 m
10 = przewód 10 m

Akcesoria
Tuleje redukcyjne
Tuleje redukcyjne pozwalają na łatwe wykonanie otworu dla zamocowania czujnika temperatury lub ciśnienia. Tuleja jest wykonana z zahartowanej
i zaazotowanej stali i dla jej zamocowania wystarczy zwykły gwintownik M16, M18 lub
M24.
Typy:
▪▪
▪▪
▪▪

M16 – 1/2” - 20 UNF - 2A
M18x1,5 – 1/2” - 20 UNF - 2A
M24 – M18x1,5

Narzędzie do oczyszczania gniazd tulei
Zanieczyszczenia gwintu mocującego czujnik mogą prowadzić do jego zniszczenia
lub zatarcia w gnieździe. Z tego powodu zalecamy przed każda zmianą czujnika
oczyścić gniazdo i gwint specjalnym skrobakiem.
Zaślepki
Dodatkowo wykonane otwory pod czujniki roztopionego tworzywa, które
nie są wykorzystane, mogą być zaślepione trzpieniami z gwintem gwarantującym
stuprocentową szczelność otworu.
Wymiary:
▪▪
▪▪
▪▪

1/2” - 20 UNF - 2A
M18 x 1,5 mm
M24

Bezpieczniki BP
Zabezpieczenia wytłaczarki przed przeciążeniem ciśnieniowym dokonuje
się za pomocą jednorazowych biernych bezpieczników BP.
Elementem zabezpieczającym jest specjalnie skonstruowana membrana,
dobrana do wielkości ciśnienia zabezpieczanego urządzenia. Znajduje się ona na
końcu trzpienia bezpiecznika. Po przekroczeniu ciśnienia w wytłaczarce powyżej
poziomu dopuszczalnego, membrana pęka a nadmiar medium poprzez otwór w bezpieczniku rozpręża się w atmosferze. Elektroniczne czujniki ciśnienia jako automatyka
przemysłowa, które działają po przekroczeniu zadanego ciśnienia sterując systemem
sterowania, są zależne od dostawy energii. W przypadku braku lub wyłączenia energii
bezpieczniki działają jako zabezpieczenie mechaniczne.
UWAGA!
KIERUNEK WYPŁYWU MEDIUM NALEŻY SKIEROWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
BHP TAK ABY NIE DOSZŁO DO ZAGROŻENIA WYPADKOWEGO.
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Akcesoria

Wkrętak do tulei
Do wkręcania i wykręcania wewnętrznych tulei redukcyjnych używane są specjalne narzędzia pozwalające na dokładną instalację. W celu dokręcenia maksymalnym
momentem tulei redukcyjnej bez jej uszkodzenia, niezbędne jest zastosowanie specjalnie do tego celu zaprojektowanego wkrętaka.

Akcesoria
Kable połączeniowe
Standardowe kable posiadają jedną wtyczkę na jednym końcu do połączenia
z czujnikiem. Wszystkie standardowe kable łączące są dostarczane z magazynów
w długościach 5; 7,5 i 10m.
Zestawy kabli pomiarowych mogą być dostarczone na indywidualne zamówienie
(np. odporne na wysoką temperaturę).
Wtyczki
Przetworniki i czujniki temperatury oraz ciśnienia są połączone wysokiej
jakości trwałymi i niezawodnymi wtyczkami. Wszystkie wtyczki posiadają złote styki
oraz są kompatybilne z EMC i zapewniają bezpieczeństwo zgodne ze standardami
technologicznymi.

Przekaźniki SSR
Przekaźniki SSR
		 • 10A / 25A / 40A / 60A / 75A
Bajonet
Tulejka gwintowana z mocowaniem pod termoparę, dostępne w rozmiarach:
		 • M10x1
		 • M12x1
		 • M14x1.5
Bag Fast Clean
Wysokojakościowa pasta służąca do czyszczenia elementów metalowych z
tworzywa sztucznego i zanieczyszczeń powstałych w ciągu użytkowania.
Sposób użycia: Za pomocą naszej pasty, elementy metalowe można oczyścić
z przylegającego lub przypalonego tworzywa sztucznego na 2 sposoby:
na gorąco - na rozgrzany element (stal) nanieść pastę, rozłożyć równomiernie na całej
powierzchni czyszczonej, a następnie za pomocą szczotki mosiężnej umieszczonej
np. w wiertarce czyścić dany element.
na zimno - powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia spryskać olejem, a następnie
za pomocą szczotki mosiężnej zeskrawać z pasty opiłki na czyszczony element.
Za pomocą szczotki mosiężnej umieszczonej w np. wiertarce dokładnie czyścić dany
element.

34

