DUKE

Váš specialista
na přesné obrábění kovů,
opravy hydraulických zařízení
a plastikářských strojů

Předpis pro montáž trysky se sítkem nebo mísičem DMT
1) Po demontáži stávající trysky je nutné zkontrolovat stav závitu a dosedacích ploch v plastifikační hlavě.
2) Proveďte měření stávajícího otvoru (závit, osazení, středový otvor) v plastifikační hlavě a porovnejte
s montovanou tryskou DUKE.
3) Provedeme výstřik šnekem do krajní polohy a zkontrolujeme pohledem, zda-li špička šneku nebude
kolidovat s montovanou tryskou DUKE.
4) Není-li natřen závit trysky DUKE (obvykle kluzná MOLY pasta do 1000°C měděné či stříbrné barvy),
natřete závit kluznou pastou. Závit je více chráněn proti zakousnutí – zadření závitu a lépe se povoluje.
5) Našroubujte trysku DUKE rukou do vyhřáté plastifikační hlavy a počkejte (cca 40min.) na její ohřátí
na teplotu plastifikační hlavy. Nyní trysku DUKE náležitě dotáhněte klíčem !!!
6) Namontujte topný pás na trysku a řiďte se pokyny pro montáž topného pasu.
7) Pokud za provozu zjistíte, jakékoli změny provozních podmínek (nárůst tlaku, snížení či zvýšení teploty
…) nad technologicky podložený stav, hledejte příčiny v topném pasu zda-li je pevně připevněn či
v případě sítka, zda-li je sítko zbavené případných nečistit. Vymontujte za tepla trysku DUKE
a zkontrolujte pohledem. V žádném případě nedělejte nic co by mohlo zvyšovat provozní tlak , protože
by to mohlo vést k poškození vnitřního labyrintu mísiče.
8) Při zjištění znečištění sítka, demontujte za tepla trysku a chytněte do svěráku za plošky šestihranu.
Nechytejte trysku v žádném případě za průměry. Odstraňte co nejrychleji plastickou hmotu v okolí sítka
a hlavně hlavičky demontážního šroubku uprostřed. Šroubek vymontujte pomocí například oříšku
na gole. Do závitu našroubujte přípravek až do konce závitu (tyč se závitem na které je nasazen
a na koncích tyče zajištěn proti sundání beran) na vytahování kolíků se závitem. Nárazy beranem
směrem od sítka, sítko vyndáte. Očistěte drátěným kartáčem, mázněte demontážní závit MOLY pastou
a zašroubujte zpět demontážní šroubek. Sítko točivým pohybem rukou opět zasuňte zpět do trysky
DUKE.
9) Trysku namontujte zpět dle bodů 4), 5),
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