
Šnekové
dávkovacie jednotky

pre prášky a drť



, 

Model Materiál

Prášok
Prášok
Drť
Drť
Drť
Drť
Drť

MPF-4-18
MPF-8-34
MRF-8-34
MRF-8-50
MRF-16-50
MRF-16-94
MRF-16-160

Šnek

12 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm

Max.otáčky

30
55
55

100
100
188
320

Výkon (kg/hod)
Min Max

0,02
0,14
0,8
1,2
2,4
4,5
7,7

1,3
10,4
26
47
240
450
760

Ako fungujú šnekové dávkovače Maguire
Kábel riadiaceho signálu je pripojený k výstupu, ktorý je napájaný jedine vtedy, ak sa otáča šnek výrobného stroja. Motor dávkovača beží 
a prídavný materiál je dávkovaný do vstupu výrobného stroja počas každého cyklu návratu šneku ( alebo priebežne u extrúzie). Digitálna 
čítačka umiestnená na čele riadiacej jednotky poskytuje údaje pre určenie presného uhlu pootočenia šneku a tým i presné množstvo 
materiálu, ktoré bude pridané. U vstrekovacích strojov sa motor počas každého cyklu zastaví v okamihu, kedy budú dosiahnuté 
nastavené hodnoty. Pre extrúdery je k dispozícii voliteľný digitálny tachometer, ktorý poskytne spätnú väzbu pre uistenie, že je rýchlosť 
motoru presne regulovaná bez ohľadu na zmeny potrebného krútiaceho momentu alebo na kolísanie napätia v sieti. Pre stanovenie 
správneho nastavenia čítačky sa používa jednoduchý vzorec založený na požadovanom percente prídavného materiálu, vopred dané 
rýchlosti dávkovania a celková váha dávky v gramoch ( alebo výkon v kilogramoch za hodinu u extrúznych aplikáciách). Riadiaca 
jednotka obsahuje DC motor s permanentnými magnetmi s riadením rýchlosti. Vo štandardnej konfigurácii je motor priamo napojený na 
výkonnú prevodovku. Akonáhle sa motor točí, snímacia jednotka založená na Hallovom efekte vysiela do mikroprocesoru 3 pulzy na 
každú otáčku. Pri prevodovom pomere prevodovky 53:1 vzniká 159 (3x53) na každú otáčku výstupného hriadeľu. Palcový prepínač 
riadiacej jednotky by mal byť nastavený na presný počet pulzov, ktoré motor dosiahne pred zastavením. Mikroprocesor v riadiacej 
jednotke automaticky vynásobí nastavené číslo desiatimi. Nastavenie teploty 16 umožní riadiacej jednotke obdržať 160 pulzov alebo 

motor pobeží približne 1 otáčku ( bez ohľadu na rýchlosť pohybu motoru).

Typ MPF - dávkovače na prášok
Dávkovače na prášok typu MPF sú navrhnuté na prácu 
s práškami, ktoré sa zle vysýpajú. Násypka je 
charakterizovaná integrovaným rozbíjačom klenby, 
ktorý čistí dno násypky raz za dve otáčky hriadeľa. 
Tento rozbíjač klenby slúži na udržovanie plynulého 
chodu dávkovacieho šneku a zaisťuje presné 
dávkovanie. Objem násypky je obmedzený približne na 
15 litrov. Udržiavanie nízkeho objemu zabráni 
klenbovaniu a pomôže pri dávkovaní. Násypka je 
vyrobená z nerezového materiálu a je odoberateľná pre 
jednoduché čistenie. Rozbíjač klenby je poháňaný 
remeňom od motoru dávkovača.

Typ MRF - dávkovače na drť 
Riadená spotreba drte : Tieto špeciálne dávkovače umiestnené pod 
existujúcimi násykami prírodného materiálu, slúži k jednoduchému a 
presnému využitiu drte pri zabráneniu dvojitého farbenia. Drť vstupuje do 
prúdu materiálu v rovnakej výške ako dávkovač farby. Clony zaisťujú správnu 
distribúciu a premiešanie materiálu.
Priame nastavenie % drte a zabránenie dvojitého farbenia: Riadiaca jednotka 
dávkovača je vybavená palcovým prepínačom "% drte" pre nastavenie 
presného percentného množstva drte, ktoré má byť pridané. Výstupný signál 
drte, ktorý má byť pridané. Výstupný signál dávkovača je akceptovaný 
všetkými štandardnými dávkovačmi Maguire ( Typy MCF, MPF, MPA, MDA), 
ktoré automaticky kompenzujú nastavenie zmesi s ohľadom na množstvo drte. 
Ak je drte málo, dávkovač drte sa automaticky vypne a obnoví sa 100% 
farbenie.
Klapka na čistenie: Násypku je možné rýchlo a jednoducho úplne vyprázdniť 
pomocou čistiacej klapky umiestnenej priamo pod dávkovacím šnekom a 
násypkou.
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Typ MSF - Plniace jednotky 
Dávkovače čiastočného zásobenia typu MSF starostlivo 
regulujú objem materiálu dodávaného do vstupu výrobného 
stroja. Dávkovač MSF váži menej ako 25 kg, je kompaktný a 
jednoducho inštalovateľný. Montuje sa medzi existujúcu 
násypku a vstupný otvor stroja, pričom výška vašej násypky 
stúpne len o 203 mm. Vaša násypka zostane priamo nad 
vstupom do stroja a nie je posunutá, ako to býva v prípade 
niektorých konkurenčných jednotiek.

Zlepšenie riadenia šneku
Pokiaľ je MSF dávkovač spoločne s čiastočne zaplneným 
šnekom, umožňuje obsluhe regulovať plnenie vstupnej časti 
šneku. Ak nie je predná časť šneku schopná vytlačovať 
materiál tak rýchlo ako zadná časť, potom môže byť prebytok 
materiálu vytlačovaný späť vstupným otvorom. Tieto 
podmienky môžu vzniknúť z:
a) Použitie spätného tlaku počas času návratu šneku
b) Opotrebených plôch šneku v prednej zóne 
c) Zámerne nevyvážených teplôt pozdĺž šneku atď.
Využitie čiastočne plneného šneku umožňuje starostlivou 
reguláciu objemu materiálu, ktorý je dávkovaný do zadnej 
plniacej sekcie šneku, takže obsluha môže zamedziť tendenciu 
materiálu unikať zo vstupného otvoru.

Zlepšené spracovanie materiálu
Počas ohrevu a plastifikácie granulí materiálu sa uvoľňuje 
povrchová vlhkosť vo forme pary. Táto para pri ceste späť 
znovu kondenzuje na chladnejších granulách v plniacej zóne a 
v násypke a potom je vlhkosť znovu a znovu zanášaná do 
priestoru šneku. "Čiastočné plnenie"  dvoma spôsobmi pomáha 
vyriešiť tento problém. Za prvé, čiastočne zaplnený šnek má 
súvislú oblasť otvorenú do atmosféry, ktorá umožňuje pare 
jednoducho unikať plniacim otvorom. Za druhé, dávkovač sám 
o sebe je odvetraný, takže para nemusí prenikať okolo 
studeného materiálu v násypke.

Automatické riadenie rýchlosti. Automatické riadenie rýchlosti eliminuje 
nutnosť ručne upravovať rýchlosť motoru pre správne dávkovanie. Pri 
automatickom riadení rýchlosti obsluha len nastavuje digitálnu čítačku presného 
množstva dávkovaného materiálu, ktorý má byť pridaný pri každom 
vstrekovacom cykle.
U vstrekovacích strojov vnútorný mikroprocesor  meria v každom cykle dobu 
návratu šneku. Potom je vypočítaná správna rýchlosť otáčania motoru pre 
nasledujúci cyklus tak, aby bolo požadované množstvo farby dávkované počas 
dostupného času. Akonáhle sa počas hodín prevádzky zmení časy návratu 
šneku, automaticky sa upraví rýchlosť motoru a dávkovacia rýchlosť.
U extrúderov, ktoré pracujú v "nepretržitom" móde, je rýchlosť motoru priamo 
riadená nastavením digitálnej čítačky. Digitálna spätná väzba od motoru zaisťuje 
presné dodržanie rýchlosti motoru. Je zaistené jednotné dávkovanie a 
konzistentné farbenie: je eliminované prefarbenie.
Kalibrácia. Daný materiál je nutné kalibrovať len raz. Akonáhle je stroj 
skalibrovaný pre daný druh materiálu a je vypočítané správne nastavenie, je 
definovaná jeho dávkovacia rýchlosť. Obsluha si musí poznamenať nastavenie 
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