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PLASTICOLOR MENGSTATIONSPLASTICOLOR MENGSTATIONS

De kwaliteit van eindproducten 
bestaande uit verschillende materiaal-
componenten zoals hoofdmateriaal, 
maalgoed en additieven is afhankelijk 
van de precieze dosering, een hoge 
consistente mengselkwaliteit, handha-
ving van het recept en de vermijding 
van externe invloeden.

Met name bij materialen die wat 
betreft vorm, grootte en dichtheid 
sterk van elkaar verschillen, leidt een 
aangedreven menger met aange-
dreven delen vaak tot een gebrekkig 
mengresultaat - en mogelijk zelfs tot 
separatieprocessen. Met name bij de 
productie van technisch hoogwaardi-
ge en veeleisende producten kan dat 
tot aanzienlijke kwaliteitsschommelin-
gen leiden.

Bij PLASTICOLOR volumetrische en 
gravimetrische mengstations wordt de 
hoofdcomponent eveneens gedo-
seerd en worden alle componenten 
van een mengsel tegelijkertijd aan 
een statische menger toegevoerd. 
Hierdoor worden de individuele com-
ponenten goed gemengd. 

Afwijkend van de werkwijze van 
bijdoseer-apparaten en -installaties, 
waarbij de dosering van de additie-
ven bij schommelende materiaal-
doorvoer moet worden bijgesteld, 
leveren PLASTICOLOR mengstations 
altijd een gelijkblijvende, constante 
receptuur. 

De materiële aandelen en de 
homogene verdeling hiervan zijn 

hierdoor geheel onafhankelijk 
van eventuele schommelingen in 
de doorvoer van de verwerkings
machine. Dit zorgt voor een ge

lijkblijvend hoge productkwaliteit 
gedurende de gehele productietijd.

Tijdens een planningsgesprek met 
een nauwkeurige analyse van het be-
hoeftenprofiel wordt nagegaan of een 
volumetrisch of een gravimetrisch 
systeem volgens het principe van 
"Loss-In-Weight" het meest geschikt
is. 

Zoals alle PLASTICOLOR apparaten 
zijn ook mengstations modulair opge-
bouwd. Het uitbreiden van bestaande 
mengstations of het omstellen van 
volumetrie op gravimetrie behoort 
dan ook altijd tot de mogelijkheden.

Een PLASTICOLOR standaard 
mengstation bestaat uit 2 – 6 PLASTI-
COLOR apparaten. Bovendien is het 
altijd mogelijk om speciale construc-
ties met meer dan 6 componenten te 
ontwerpen.

PLASTICOLOR mengstations kunnen 
zowel worden bedreven in “Te weinig 
materiaal” als ook in “Uit volle trech-
ter”. In de modus “Te weinig materiaal” 
wordt het vulniveau op basis van 
de handmatige streefwaarde of een 
synchronisatie met de verwerkings-
machine aangestuurd.

De modus “Uit volle trechter” is 
mogelijk met een schakelbuis. Door 
passende sensoren wordt daarbij de 
hoeveelheid voorgemengd materiaal 
zo klein mogelijk gehouden zodat 
de consistent hoge mengkwaliteit 
gewaarborgd blijft, ongeacht de 
schommelende materiaalafname van 
de verwerkingsmachine.

Afhankelijk van de toepassing zijn er 
verschillende door ons zelf ontwikkel-
de besturingsvarianten leverbaar. In 
principe zijn PLASTICOLOR mengsta-
tions en -systemen zeer eenvoudig, 
comfortabel en intuïtief te bedienen.

MENGSTATIONS 
OVERZICHT

1  Volumetrische mengstations

2  Gravimetrische mengstations

3  Gravimetrische bijdoseerinstallatie
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De opbouw van een PLASTICOLOR mengstation bestaat in 
principe uit het mengstationhalsstuk, PLASTICOLOR  
apparaten, de materiaaltoevoer en bij gravimetrische 

mengstations een trechterweegschaal. 

Alle componenten zijn in verschillende uitvoeringen lever-
baar die afhankelijk van de de toepassing kunnen worden 
gecombineerd en daarmee optimaal op de desbetreffende 

productieprocessen kunnen worden afgestemd.

MENGSTATIONS 
OPBOUW

1  Halsstukken varianten

2  Bereik van doseerapparaten

3  Materiaaltoevoer varianten

4  Bereik van trechterweegschalen

Halsstukken

Het aanbod aan halsstukken 
is groot. De keuze is  
gebaseerd op het te mengen 
materiaal en het debiet.

Doseerapparaten

De PLASTICOLOR doseerapparaten 
worden op het halsstuk gemonteerd. 
Er zijn vier PLASTICOLOR doseer-
apparaten met een groot aantal  
toebehoren met een capaciteitsbereik 
van 70 g tot 4.800 kg/h leverbaar.

Materiaaltoevoer

De materiaaltoevoer zoals 
bijv. de voorraadtrechter,  
de zuigtransporteur etc. 
wordt op het PLASTICOLOR 
apparaat gemonteerd. 

Trechterweegschalen

Gravimetrische installaties worden boven-
dien uitgerust met een trechterweegschaal. 
Afhankelijk van de productie-eisen zijn er 
verschillende deels gepatenteerde trechter-
weegschalen beschikbaar.
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PLASTICOLOR MENGSTATIONSPLASTICOLOR MENGSTATIONS

Gravimetrische mengstations kennen 
dezelfde basisopbouw als de volume-
trische mengstations. Bovendien is 
elk PLASTICOLOR apparaat met een 
trechterweegschaal (3) uitgerust. 

PLASTICOLOR gravimetrische 
mengstations werken volgens het 
principe van "Loss-In-Weight". Daarbij 
wordt het gewicht van elke afzonder-
lijke component via een eigen weeg-
cel geregistreerd. Elke component 
wordt permanent en gelijktijdig op het 
gewenste procentuele aandeel in het 
totale mengsel afgesteld. Zo kunnen 
kwalitatief hoogwaardige producten 
met een zo gering mogelijk materi-
aalverbruik worden geproduceerd. 
Hoeveelheidstesten zijn niet vereist. 
Door het proces "Loss-In-Weight" 
wordt een aanzienlijk grotere nauw-
keurigheid bereikt dan bij systemen 
die werken met “Gain-In-Weight” 
(batchgravimetrie). In deze systemen 
wordt elk afzonderlijk component
achter elkaar in een weegcontainer 
gewogen. 

Bij gravimetrische mengstations 
worden het materiaalverbruik gere-
gistreerd en de recepten opgeslagen. 
Bovendien registreren protocolbe-
standen eventuele machinestilstan-
den, parameterwijzigingen en fouten. 
Daarmee is het volledige productie-
proces gedocumenteerd en kan het 
worden gearchiveerd.

1  Voorraadtrechter

2  Doseerapparaat

3  Menginzetstuk

4  Sensoren

5  Halsstuk

6  Productiemachine

1  Voorraadtrechter

2   Slangaansluiting  
(alternatief voor 1)

3  Weegtrechter

4  Doseerapparaten

5  Menginzetstuk

6  Sensoren

7  Halsstuk

8  Productiemachine

Bij een PLASTICOLOR mengstation worden alle materialen 
door doseerapparaten toegevoerd, ook het hoofdmateriaal. 

Daardoor is de dosering onafhankelijk van wisselende  
materiaaldebieten van de productiemachine. 

Via twee sensoren in het halsstuk worden alle apparaten - 
afhankelijk van vulniveau - gelijktijdig via een curve inen 

uitgeschakeld. Er kan een geïntegreerd kleurwisselsysteem 
worden toegevoegd.

VOLUMETRISCHE EN 
GRAVIMETRISCHE 
MENGSTATIONS

VOLUMETRISCHE MENGSTATION

GRAVIMETRISCHE MENGSTATION

Besturingen

Volumetrische mengstations:
· Modulebesturing serie PDC
· PPM-besturingssysteem

Gravimetrische mengstations:
· PPM-besturingssysteem
·  Aansluiting op alle gangbare 

bus-systemen zoals Modbus, 
Profibus, TCP/P, ProfiNet,  
CANopen, EtherNet/IP etc. 
mogelijk.

Het PLASTICOLOR mengstationconcept met dosering  
van de hoofdcomponent garandeert de verwerker:
·  Productie van een homogeen voormengsel via  
een statische menginsert die is ontwikkeld voor  
de materiaalsoorten en uitvoercapaciteiten.

·  Een gelijkblijvende constante toevoer van de  
ingestelde receptpercentages. Het mengstation  
werkt onafhankelijk van het actuele materiaal-
verbruik van de verwerkingsmachine.
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PRAKTIJK-
VOORBEELDEN

Voordelen van PLASTICOLOR mengstations

·  Hoge nauwkeurigheid door eersteklas elektronica en mechanica  
(ca. +/-0,5% of beter)

·  Extreem weinig voorgemengd materiaal bij materiaalwissel  
en afnemen van monsters zonder productieonderbreking

· Geen ontmengen
· Extreem mengen, bijv. 1:2000, mogelijk
· Zeer goede reproduceerbaarheid
· Receptgeheugen (optioneel)
·  Omvangrijke bewakingsfuncties, bijv. vulstandcontrole,  

hoeveelheidscontrole
· Duidelijk alarmsysteem
· Grote bedrijfszekerheid, ook bij zwaar continubedrijf
· Praktische toebehoren voor veel toepassingsgebieden
· Complete protocollering van alle bedrijfs- en foutgegevens
·  Nauwkeurige registratie van verbruiksgegevens en  

productieprocessen
·  Alle standaard componenten van het mengstation en  

reserveonderdelen direct leverbaar
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PLASTICOLOR MENGSTATIONSPLASTICOLOR MENGSTATIONS

GRAVIMETRISCHE  
BIJDOSEERINSTALLATIE

Bij gravimetrische bijdoseerinstallatie stroomt de hoofdcomponent vrij in de extruder.  
Alle additieven worden via een PLASTICOLOR doseerstation continu gedoseerd aan de materiaal
stroom van de vrij stromende hoofdcomponent toegevoegd. Zo kunnen zeer kleine hoeveelheden 
exact in gravimetrisch bedrijf worden gedoseerd.

1  Zuigtransporteur

2  Voorraadtrechter

3  Hoofdmateriaaltrechter

4  Weegtrechter

5  Doseerapparaaten

6  Halsstuk

7  Productiemachine

Vorteile des PLASTICOLOR Mischanlagenkonzept 
ohne Dosierung der Hauptkomponente

·  Het homogeniseren van de gedoseerde materialen vindt plaats 
in de verwerkingsmachine. Omdat de verschillende materialen 
pas kort vóór de verwerkingsmachine bij elkaar worden gebracht, 
wordt een ontmenging voorkomen.

·  Het debiet van de productiemachine wordt via de trechterweeg-
schaal van de hoofdcomponent bepaald. De additief-doseerappa-
raten worden aan het debiet van de productiemachine aangepast 
en in het geval van een wijziging van het debiet worden deze over-
eenkomstig opnieuw afgesteld. De groot-bereikmotoren van de 
additief-doseerapparaten hebben een hoog regelbereik, hierdoor 
wordt de exacte inachtneming van de ingestelde receptdelen te 
allen tijde gewaarborgd.

·  Voorkomen van contaminatie van materiaalmengsel door metaal-
delen door middel van integreerbare metaal- of magneetafscheiders 
(Afb. 8)

· Zeer compacte constructie
Besturingen voor 

gravimetrische bijdoseerinstallatie

·  PPM-besturingssysteem - aansluiting op alle 
gangbare bussystemen (Modbus, Profibus, 
TCP/P, ProfiNet, CANopen, EtherNet/IP) 
mogelijk.

8
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8 Magneetafscheider

9   "Loss-In-Weight" bijdoseersysteem 
voor 3-layer Co-Extrusion
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PLASTICOLOR MENGSTATIONS

OPSTELMOGELIJKHEDEN 
VOOR MENGSTATIONS

1  direct op de productiemachine

2  naast de productiemachine*

3  als centraal mengstation*

* niet voor gravimetrische bijdoseerinstallatie
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