Diagnostyka usterek

OBJAWY

PRZYCZYNA

SPOSÓB USUNI CIA USTERKI

Mocne
skupienie
strumienia
natrysku u
góry
lub u do u .

Zatkane otwory na skrzyd ach motylka

Wyczy ci Poszerzy ostrym
ko cem narz dzia wykonanego z
materia u innego ni metal.

Przeszkoda u góry lub u do u dyszy.
Brudny motylek i/lub gniazdo dyszy.
Zatkane otwory z lewej lub prawej
strony motylka
Zabrudzenie dyszy z prawej lub lewej
strony.

Wyczy ci
Wyczy ci
Wyczy ci Poszerzy ostrym
ko cem narz dzia wykonanego z
materia u innego, ni metal.
Wyczy ci

ukowaty kszta t natrysku (skupienie
z prawej lub lewej strony)
Sposób post powania przy nadmiernym skupieniu strumienia u góry, u do u, z prawej i lewej strony.
1. Ustali , czy przytkany jest otwór w motylku, czy w dyszy. W tym celu nale y wykona próbny natrysk. Nast pnie
obróci motylek o ½ obrotu i wykona próbny natrysk w innym miejscu. Je eli usterka wyst pi po przeciwnej stronie,
przeszkoda istnieje w motylku. Wyczy ci motylek tak, jak to opisano wcze niej. Sprawdzi te , czy nie ma zaschni tej
farby w rodkowym otworze motylka. W razie potrzeby zmy j rozcie czalnikiem.
2. Je eli umiejscowienie usterki nie uleg o zmianie, jej przyczyna le y po stronie dyszy. Wyczy ci dysz . Je eli
usterka wyst puje nadal, wymieni dysz .
Diagnostyka usterek (ci g dalszy)
Strumie
natrysku
mocno
skupiony
po rodku

Strumie
natrysku z
tendencj do
rozdzielania
si

Zawór regulatora szeroko ci natrysku
nastawiony na zbyt ma szeroko .

Wykr ci przeciwnie do kierunku
ruchu wskazówek zegara, aby
uzyska w a ciwy rozk ad strumienia.

Zbyt ma e ci nienie rozpylaj ce.

Zwi kszy ci nienie

Materia zbyt zawiesisty

Rozcie czy do wymaganej
konsystencji.

Zbyt du e ci nienie powietrza

Zmniejszy na reduktorze lub przy
r koje ci pistoletu.

Pokr t o regulacji ilo ci cieczy za
bardzo obrócone.

Wykr ci przeciwnie do kierunku
ruchu wskazówek zegara, aby
uzyska w a ciwy rozk ad strumienia.

Zawór regulatora szeroko ci natrysku
nastawiony na zbyt du szeroko .
Strumie trzepoc cy, zacinaj cy si

Dysza w gnie dzie lu na/uszkodzona
Lu na lub uszkodzona z czka
gwintowa kubka
Zbyt niski poziom materia u

Zbiornik za bardzo wychylony

Przeszkoda na drodze przep ywu
cieczy
Poluzowana nakr tka d awikowa
uszczelnienia iglicy
Uszkodzone uszczelnienie iglicy
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Wkr ci zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara, aby uzyska
w a ciwy rozk ad
strumienia
Dokr ci lub wymieni
Dokr ci lub wymieni kubek
Uzupe ni materia

Trzyma bardziej pionowo

Przep uka rozcie czalnikiem
Dokr ci

Wymieni .
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Ciecz w kubku b belkuje

Diagnostyka usterek (ci g dalszy)

Ciecz wyciekaj ca z kubka lub
pokrywki

Natrysk o ma ej koncentracji
materia u pow okowego

Niedokr cona dysza.

Lu na pokrywka kubka.

Wyczy ci

P kni ty kubek lub pokrywka.
Niewystarczaj ce nat enie
przep ywu materia u

Wymieni kubek lub pokrywk .
Odpowiednio odkr ci pokr t o
regulacji ilo ci cieczy lub
zdecydowa si na u ywanie dyszy
o wi kszym rozmiarze.

Zatkany odpowietrznik w pokrywie
kubka

Zbyt du e ci nienie powietrza

Pistolet za daleko od malowanej
powierzchni.
Zbyt du e ci nienie powietrza

Wyst powanie suchych drobin
farby na powierzchni pow oki

Pistolet za daleko od malowanej
powierzchni.
Zbyt szybki ruch pistoletem.
Zbyt ma e nat
cieczy.

Ciecz wycieka z
nakr tki d awikowej
Ciecz ciekn ca lub kapi ca
z przodu pistoletu

enie przep ywu

Zu yte uszczelnienie.

Dysza lub iglica zu yta lub
uszkodzona.
Cia o obce w dyszy

Iglica brudna lub zakleszczona w
uszczelnieniu iglicy
Nieprawid owy rozmiar iglicy lub
dyszy.

Ciecz ciekn ca lub kapi ca
z do u kubka

Kubek poluzowany na pistolecie.
Zanieczyszczenie gniazda
przy czeniowego kubka.
Zbyt du e nat
materia u.

Nacieki i firanki

enie przep ywu

Materia zbyt rzadki
Pistolet nachylony pod k tem lub
zbyt wolny ruch pistoletem.
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Popchn na swoje miejsce lub
wymieni .

Brudny kubek lub pokrywka.

Ma e ci nienie powietrza
rozpylaj cego
Przetrysk

Niedokr cona dysza. Dokr ci
momentem 14-16 Nm (10-12
stopofuntów)
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Oczy ci pokryw i odetka
odpowietrznik

Zwi kszy ci nienie powietrza i
ponownie wyregulowa pistolet

Zmniejszy ci nienie powietrza.
Skorygowa odleg o

.

Zmniejszy ci nienie powietrza.
Skorygowa odleg o
Zwolni ruch.

.

Odpowiednio popu ci rub
nastawcz iglicy lub zdecydowa
si na u ywanie dyszy o wi kszym
rozmiarze
Wymieni .
Wymieni dysz i iglic .
Wyczy ci
Wyczy ci
Wymieni dysz i iglic .
Dokr ci

Wyczy ci
Obróci pokr t o regulacji ilo ci
cieczy zgodnie z ruchem
wskazówek zegara albo przestawi
si na u ywanie mniejszej dyszy i
iglicy.
Prawid owo zmiesza materia lub
natryskiwa cie sz pow ok .

Trzyma pistolet prostopadle do
lakierowanej powierzchni i
dostosowa [si /go] do prawid owej
techniki pracy z pistoletem.

