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Urządzenia dozujące PLASTICOLOR przeznaczone
są do dozowania materiałów ziarnistych, sypkich i
nieklejących się, np: przedmieszki, regeneratu,
nowego materiału, mieszanki PVC Dry Blend.
Można je stosować we wszystkich procesach
produkcyjnych wytłaczania, rozdmuchu i wtrysku.
System modułowy PLASTICOLOR obejmuje
urządzenia dozujące o czterech różnych
wielkościach i wydajności od 70 g/h do 4.800
kg/h.*
Urządzenia dozujące można stosować zarówno
jako pojedyncze jednostki dozujące jak również
elementy w systemu zmiany koloru, instalacje
dozujące, wolumetryczne instalacje mieszające,
grawimetryczna instalacja mieszająca,
grawimetryczna instalacja dozując.

* Dane są wartościami orientacyjnymi.
Indywidualne osiągi są zależne od materiału i należy je określić.

PLASTICOLOR URZĄDZENIA DOZUJĄCE

3

ZASADA
DZIAŁANIA
Urządzenia dozujące PLASTICOLOR zostały opracowane na podstawie
wieloletniego doświadczenia jako optymalne rozwiązanie do szybkiej i
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bezproblemowej zmiany materiału, koloru, a także wymiany ślimaków.

2
4
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Szyjka PLASTICOLOR (2) jest montowana pomię
dzy maszyną produkcyjną (5) a lejem maszyny (1).
Ślimak dozujący (4) urządzenie dozujące PLASTI
COLOR (3) przenosi dozowany materiał do mate
riału głównego przechodzącego przez szyjkę (2).
Szybkozłącza
Urządzenia dozujące PLASTI
COLOR można bardzo szybko i łatwo
otworzyć dzięki szybkozłączom.
Śruby dociskowe dociskają tarczę
uszczelniającą ślimaków do obudowy,
zapewniając dobre uszczelnienie i
zapobiegając ciśnieniu zwrotnemu na
silnik i przekładnię.
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Szybkie opróżniani
Wszystkie urządzenia dozujące są
standardowo wyposażone w uru
chamianą ręcznie funkcję szybkiego
opróżniania. Urządzenia dozujące
PLASTICOLOR i lej można opróżnić
w kilku prostych krokach.
Pneumatyczne uruchamianie funkcji
szybkiego opróżniania jest dostępne
jako wyposażenie dodatkowe.

Okrągła strefa napełniania
Konstrukcja o okrągłym na całej
długości przekroju składająca się
z wylotu leja, strefy napełniania i
zasuwy umożliwia niemal całkowite
opróżnianie.całkowite opróżnianie.

Homogenizacja materiałów zachodzi w maszynie
produkcyjnej. Krótki odstęp czasowy pomiędzy do
zowaniem a obróbką zapobiega ich oddzieleniu się.

Układy sterowania dla
urządzenia dozujące PLASTICOLOR
·	Układ sterowania jednostkowego
serii PC 90-04
·	Układ sterowania modułowego
serii PDC
·	Układ sterowania PPM

1

Lej do materiału głównego

2

Szyjka

3 	Silnik dozujący
4

ślimak dozujący

5

Maszyna produkcyjn
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PLASTICOLOR
1500
Dodatki we wszystkich maszynach produkcyjnych,
Materiały podstawowe w najmniejszych maszynach produkcyjnych

Wydajność		 ·	0,08 – 77 kg/h
(granulat PVC 3,5 mm)*
Wyposażenie 		 · Szybkozłącza
standardowe		 · Szybkie opróżnianie
		 · Ręczna zasuwa szyjki
Akcesoria, 		
opcjonalnie		
		
		
		
		
		
		

·	Pneumatyczna zasuwa szyjki
·	Pneumatyczne szybkie opróżnianie
·	Czujniki poziomu napełnienia
·	Adapter czujnika pod lejem
·	Ręczna zasuwa leja
·	Wkład lejowy w szyjce
·	Adapter leja na szyjkę
·	Wykrywanie ślimaka
(poprzez układ sterowania PPM)
		 ·	Zestaw butelek testowych „EASY TEST”
(patrz strona 8)
Lej		 ·	patrz strona 16
1

Patent niemiecki nr DE 10 2008 055 756
Patent europejski nr 09778545.5,
państwa: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

1 	PC 1500 obudowa z ręczna zasuwa szyjki
2 	PC 1500 obudowa z pneumatyczna zasuwa szyjki

* Dane są wartościami orientacyjnymi.
Indywidualne osiągi są zależne od materiału i należy je określić.
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PLASTICOLOR
2500
Dodatki w dużych maszynach produkcyjnych,
Materiały podstawowe w mniejszych maszynach produkcyjnych

Wydajność		 ·	0,08 – 295 kg/h
(granulat PVC 3,5 mm)*
Wyposażenie 		 · Szybkozłącza
standardowe		 · Szybkie opróżnianie
		 · Ręczna zasuwa szyjki
Akcesoria, 		
opcjonalnie		
		
		
		
		
		
		

·	Pneumatyczna zasuwa szyjki
·	Pneumatyczne szybkie opróżnianie
·	Czujniki poziomu napełnienia
·	Adapter czujnika pod lejem
·	Ręczna zasuwa leja
·	Wkład lejowy w szyjce
·	Adapter leja na szyjkę
·	Wykrywanie ślimaka
(poprzez układ sterowania PPM)
		 ·	Zestaw butelek testowych „EASY TEST”
Lej		 ·	patrz strona 16

Patent niemiecki nr DE 10 2008 055 756
Patent europejski nr 09778545.5,
państwa: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

Zestaw butelek testowych „EASY TEST”
W urządzeniach dozujących PLASTICOLOR serii 1500
i 2500 ręczne zasuwy ze zwężoną końcówką z wylotem
testowym należą do wyposażenia seryjnego. Urządzenia
dozujące PLASTICOLOR serii 3500 można opcjonalnie
wyposażyć w zasuwę ze zwężoną końcówką z wylotem
testowym.
Okrągłe wyjścia tych zasuw ze zwężoną końcówką umoż
liwiają zastosowanie zestawu testowego „EASY TEST”.
Za pomocą tego akcesorium, składającego się z adaptera
przyłączeniowego i zbiornika wyłapującego, możliwe
jest łatwe i szybkie wykonywanie testów ilościowych.
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Ponadto butelki testowe zapobiegają zanieczyszczeniu
otoczenia maszyny produkcyjnej w trakcie normalnej
eksploatacji.
To akcesorium zwiększa już i tak dużą łatwość obsługi
urządzeń dozujących PLASTICOLOR.

* Dane są wartościami orientacyjnymi.
Indywidualne osiągi są zależne od materiału i należy je określić.

PLASTICOLOR
3500

PLASTICOLOR
5000

Materiały podstawowe w dużych maszynach produkcyjnych

Für Hauptmaterialien auf sehr großen Produktionsmaschinen,
besonders für Mahlgut, Flakes etc. geeignet

Wydajność		 ·	0,20 – 1.100 kg/h
(granulat PVC 3,5 mm)*

Wydajność		 ·	23,5 – 4.800 kg/h
(granulat PVC 3,5 mm)*

Wyposażenie		 · Szybkozłącza
standardowe		 · Szybkie opróżnianie

Wyposażenie		 · Szybkozłącza
standardowe		 · Szybkie opróżnianie

Akcesoria,		 · Ręczna/pneumatyczna
opcjonalnie			 zasuwa szyjki
		 ·	Pneumatyczne szybkie
opróżnianie
		 ·	Czujniki poziomu napełnienia
		 · Adapter czujnika pod lejem
		 ·	Ręczna zasuwa leja
		 ·	Wkład lejowy w szyjce
		 ·	Adapter leja na szyjkę
		 ·	Wykrywanie ślimaka
(poprzez układ sterowania PPM)
·	Zestaw butelek testowych „EASY TEST”
(patrz strona 8)

Akcesoria,		
opcjonalnie		
		
		

· Pneumatyczne szybkie opróżnianie
·	Czujniki poziomu napełnienia
·	Ręczna zasuwa leja
·	Wykrywanie ślimaka
(poprzez układ sterowania PPM)

Lej		 ·	patrz strona 16

Lej		 ·	patrz strona 16

1

Patent niemiecki nr DE 10 2008 055 756
Patent europejski nr 09778545.5,
państwa: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

Patent niemiecki nr DE 10 2008 055 756
Patent europejski nr 09778545.5,
państwa: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

1

PC 3500 obudowa z zasuwa szyjki

2 	PC 3500 obudowa bez zasuwy szyjki
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* Dane są wartościami orientacyjnymi.
Indywidualne osiągi są zależne od materiału i należy je określić.

* Dane są wartościami orientacyjnymi.
Indywidualne osiągi są zależne od materiału i należy je określić.
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SYSTEM ZMIANY
KOLORU

Zalety systemów
zmiany koloru
·
·
·
·
·

Natychmiastowe przestawienie produkcji
Łatwa obsługa i użytkowanie
Niewielka ilość wstępnie zmieszanego materiału
Redukcja kosztów przezbrojenia
Redukcja odrzutów produkcyjnych i odpadów

Błyskawiczna zmiana koloru na inny barwnik w przypadku zastosowania dwóch lub większej liczby
urządzeń PLASTICOLOR.
Systemy zmiany koloru są dostępne dla 2 do 4 urządzeń w standardzie, dla układów obejmujących
ponad 4 urządzeń przewidziana jest konstrukcja specjalna.

1

1b

Każdy urządzenie dozujące wyposażony jest
w zasuwę szyjki (3). Układ sterowniczy może
jednocześnie zatrzymać pracujący urządzenie
dozujące i uruchomić kolejny. Pozwala to
na zmianę koloru z jednego na drugi bez
przerywania pracy. Pneumatyczna zasuwa
szyjki otwiera się i zamyka automatycznie,
zapobiegając w ten sposób wydostawaniu
się materiału. Poprzez bezpieczne zamknięcie
urządzenia dozujące, który nie bierze udziału
w recepturze, można go przygotować do
następnej produkcji. W ten sposób koszty
związane z przezbrojeniem są znacznie
ograniczone do minimum.

1b

3
2

4
5
6

Najwyższa dokładność dzięki
precyzyjnemu sterowaniu
1

Lej do materiału głównego

1b 	Lej zapasu materiału
urządzenia dozującego

Układy sterowania dla
systemów zmiany koloru
· Układ sterowania modułowego
serii PDC
· Układ sterowania PPM
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Urządzenia dozujące

3

Zasuwa szyjki

4

Szyjka

5

Adapter

6

Maszyna produkcyjna

Prędkość obrotowa ślimaka dozującego jest zsynchroni
zowana z maszyną produkcyjną. Prostą obsługę systemu
gwarantuje klawiatura membranową. Statusy eksploatacyjne,
wartości rzeczywiste i alarmy są wyświetlane na czytelnych
wyświetlaczach.
Układy sterowania mogą być instalowane w obudowach
stołowych lub w ramach 19".
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INSTALACJE
DOZUJĄCE

Instalacje dozujące są przeznaczone
do maszyn przetwórczych o możliwie
stałej wydajności przetwórczej.

W zakres dostawy instalacje dozujące PLASTICOLOR wchodzą wszystkie komponenty od otworu
zasypu materiału maszyny produkcyjnej.
Materiał podstawowy przepływa swobodnie do ślimaka wytłaczarki, podobnie jak w przypadku
pojedynczego urządzenia. Wszystkie składniki dodatków są dodawane do głównego strumienia
materiału.
Prędkości obrotowe ślimaków dozujących są zsynchronizowane z prędkością obrotową
maszyny produkcyjnej.
Homogenizacja materiałów zachodzi
w maszynie produkcyjnej.

1

1

2
1

Przenośniki ssące

2

Lej do materiału głównego

2b 	Lej zapasu materiału
urządzenia dozującego
3

Urządzenia dozujące

4

Szyjka

5

Adapter

6

Maszyna produkcyjna

2b

2b

3

4

3

5

Układy sterowania dla
instalacje dozujące

6

·	Układ sterowania
modułowego serii PDC
· Układ sterowania PPM
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LEJ DO
MATERIAŁU
Leje zapasu materiału PLASTICOLOR są przystosowane specjalnie
do urządzeń dozujących. Ich stożkowy kształt nie tylko zapewnia
ciekawy wygląd, ale także możliwie najlepszy przepływ materiału.
Wziernik umożliwia dokładne odczytanie poziomu napełnienia
w dowolnym momencie.

Leje PLASTICOLOR są wykonane
w całości ze stali nierdzewnej. Atrak
cyjny wygląd zapewniają oszlifowane
powierzchnie zewnętrzne.
W zależności od zastosowania i do
stępnej przestrzeni można wybrać

1

spośród wielu lejów standardowych
o prostej lub ukośnej konstrukcji.

elementy spełniające indywidualne
wymagania.

Jeżeli jednak się okaże, ze nasze stan
dardowe leje nie pasują do konkret
nego zastosowania, z przyjemnością
zaprojektujemy i wyprodukujemy

Dostępne opcje obejmują pokrywy
składane lub wychylne, wycięcia do
przenośników ssących i różne możli
wości wyrównywania ciśnienia.

2

3

1

Lej z pokrywą składaną lub wychylną

2 	Wycięcia do przenośników ssących
3	Wyrównanie ciśnienia przy
przetwarzaniu granulatów i proszków
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