
1819 www.rational.co.il

1.   בכמויות של: 30 עד 1000 יחידות בשנה.

2.   מוצרים בעלי שטח גדול עד 3 מטר אורך, עומק גדול ומשקל של עד 30 ק"ג.

3.   מוצרים בעלי קוים ומבנה מסובכים.

4.   דרישה לעמידות טובה בכימיקלים.

5.   דרישה לעמידות בטמפרטורה של 100+ 20- מעלות צלסיוס.

6.   דרישה למוצר מעוצב ובעל דימוי אסטטי גבוה.
   

7.   שימושים:
      ייצור מארזים וזיוודים לתעשיית האלקטרוניקה, ציוד רפואי, תעשיות הייטק, ציוד בטחוני

      תעשיית מכונות וציוד.
      

8.   יתרונות:
      לוח זמנים קצר ליצור הכלים ותחילת יצור.

      עלות התבנית נמוכה ביחס לחלופות.
      סדרות יצור קצרות.

      ניתן בקלות לבצע שינויים בתבניות.

1.   פוליאוריטן קשיח קומפקטי בצפיפות 1100 ק"ג/מ"ק לשימוש 
      בחלקים בעובי דופן 2 עד 6 מ"מ. 

      )המוצרים המתקבלים דומים למוצרים בטכנולוגיית הזרקה בלחץ גבוה(.

2.   פוליאוריטן קשיח מוקצף בצפיפות 400 עד 700 ק"ג/מ"ק לשימוש במוצרים בעוביי 
      דופן עבים יחסית – 6 עד 20  מ"מ.

סוגי הפוליאוריטן בשימוש למארזים, זיוודים ומבנים:

3. כיוון צלעות הקשחה:

מומלץ מאוד למקם כיוון הצלעות עם כיוון זרימת 
החומר בתבנית.
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צלעות עבות יגרמו לכך שנשאיר את המוצר זמן רב בתבנית, רצוי לבצע צלעות צרות וגבוהות.

1  עובי דופן

2  צלעות להקשחה

רצוי לשמור על עובי דופן אחיד.

עובי דופן בחומר מוקצף - ינוע מ- 8 עד 30 מ"מ.

עובי דופן בחומר קומפקטי - ינוע מ - 2 עד 8 מ"מ.

באזורים מקומיים ניתן להוריד עובי חומר מתחת לעובי ממוצע.

במידה ויש מקומות עבים במיוחד יש לקחת בחשבון כי המוצר
ישאר זמן רב בתבנית )הגדלת זמן הייצור(. 

רצוי לבצע שחרור חומר באזורים העבים.
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4. זוויות חליצה:

5. רדיוסים:

זוית חליצה מומלצת - 2 מעלות ויותר.

אם מתכננים זוית חליצה קטנה רצוי לפצות בקיר הנגדי 
בזוית חליצה מוגדלת.

רדיוס גדול מקל על זרימת החומר, מונע מערבולות חומר ומחזק 
החלק.

.R3 -רדיוס פנימי  - רצוי לא פחות מ
.R1-רדיוס חיצוני - רצוי לא פחות מ

6. בוסים ואינסרטים:

7. גימור:

8. סיכוך:

10. תקני בעירה:9. טולרנסים )אפיצויות(:

11. דפי נתונים פוליאוריטן:

בוסים חייבים בזוית חליצה של 2 מעלות ויותר.
רצוי למקם את הבוסים בתוך צלעות או בצמוד לדופן המוצר.

.)A( לבוס בודד רצוי להוסיף תוספת בכיוון זרימת החומר
יש להוסיף רדיוס בבסיס הבוס לצורך קישוח.

ראה דף נתונים חלקי לאינסרטים מתברגים בעמוד הבא.

החלקים עוברים תהליך הכנה לצבע שכולל שטיפה חיספוס 
פני השטח וצביעה.

הצביעה נעשית בצבע על בסיס פוליאוריטני או אחר.

.ESD, RFI, EMI ניתן לקבל את החלקים עם ציפויים מוליכים למטרת
צבע על בסיס ניקל ועל בסיס נחושת.

* ניתן להוריד את דף הנתונים המלא מאתרנו בקטגוריית חומרים.
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המלצות לאינסרטים וקדחי הכנה
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* ניתן להוריד את דף הנתונים המלא מאתרנו בקטגוריית חומרים.* ניתן להוריד את דף הנתונים המלא מאתרנו בקטגוריית חומרים.

דפי נתונים לפוליאוריטן:
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