
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Color in Control

 

MC-12 Economy
MC-18 Synchronic



 
 
 
 
 
 

1.Zmiešavací krk  2.Dávkovací valec
3.Krycí plech  4.Prírodný materiál
5.Do výrobného stroja
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Dávkovac í s ys tém

V  čom sú farbiace jednotky Movacolor odlišné

Zmieš avac í krk

1.Barevný koncentrát 2.Pøírodní materiál 3.Smìšovací krk  
4.Kryt 5.Smìšovací prostor 6.Do výrobního stroje 

Základný princ ip

Základný princíp dávkovania farby je zhodný ako u väčšiny 
výrobcov farbiacich jednotiek. Medzi násypku výrobného 
stroja s prírodným materiálom a vstupné hrdlo šneku 
výrobného stroja je vsadený zmiešavací krk farbiacej 
jednotky. Do prúdu tečúceho prírodného materiálu, ktorý 
vstupuje do šneku výrobného stroja je pridávaný farebný 
koncentrát v požadovanom množstve. K vlastnému 
premiešaniu oboch materiálových zložiek dochádza v prvej 
zóne šneku výrobného procesu.

Farbiace jednotky Movacolor 
nepoužívajú na dávkovanie šnek, 
ale dávkovací valec. Vo vstupnej 
časti dávkovacieho valca je šnek, vo 
vstupnej časti hladká trúbka. Šnek 
naberá farebný koncentrát a určuje 
výkon jednotky. Vo valcovej časti 
dôjde k rovnomernému rozloženiu 
materiálu a vstupný tok materiálu je 
plynulý bez pulzácií.
Pohon dávkovacieho valca zaisťuje 
krokový motor, ktorý umožňuje 
pracovať od nulových otáčok s 
vysokou presnosťou.
Tieto odlišnosti zvyšujú presnosť 
farbiacej jednotky a opakovane stále 
zhodnú dávku.

Tolerančné pole farbiacej jednotky Movacolor je úzke a užívateľ môže nastaviť na požadované percento aditíva 
alebo farby nižšiu hodnotu oproti šnekovým farbiacim jednotkám.
Rozdiel medzi nastavením prináša zisk vo forme úspory aditíva alebo koncentrátu.

Farbiace jednotky Movacolor sa prevažne montujú  priamo na 
vs tupn é  h rd lo  š neku  v ý robného  s t ro ja .  Tu  doch á dza  k  
zmiešavaniu prúdu tečúceho prírodného materiálu s aditívom 
alebo farebným koncentrátom. Vstupná časť•  dávkovacieho valca 
je krytá strieškou a nemôže tak dô jsť k protitlaku od prírodného 
materiá lu a ovplyvnenie dá vkovacieho vý konu. Tok aditíva je  
celkom voľný .
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K alibrác ia

V  čom sú farbiace jednotky Movacolor odlišné

 

Controller MC-12 Controller MC-18

MC -12 E c onomy pre vs trekovac ie s troje

MC -18 S ync hronic  pre extrúdery

Farbiace jednotky MC-12/18 Movacolor pracujú  na 
vo lumetr ickom pr inc í pe.  Konkré tnym otá čkam 
dávkovacieho valca odpovedá konkrétny vý kon v 
kg/hod. Preto jej výkon v kg/ hod. závisí na objemovej 
hmotnosti konkrétneho materiálu a na jeho charaktere 
(veľkosti granulí a ich tvaru), je nutné pred vlastnou 
aplikáciou previesť kalibráciu materiálu, alebo zistiť•  
pri akých konkrétnych otáčkach a za akú konkrétnu 
dobu dô jde k nadávkovaniu požadovaného množstva 
pr í mesi do vstrekovacej dá vky, alebo pr i  aký ch 
konkrétnych otáčkach bude dá vkova •  farb iaca 
jednotka  požadované  percentné  množstvo  do 
extrúderu vytlačovacieho stroja. 
Vzhľadom k tomu, že závislosť je približne lineárna, je 
kalibrácia veľmi jednoduchá.

Farbiace jednotky MC-12  sú určené predovš etkým na vstrekovacie stroje. Dávkovanie prebieha cyklicky, 
š tart dávkovania farebného koncentrátu je určený  zahá jením plastifikácie vstrekovacej jednotky. Veľkosť 
dávky je daná prednastavením času dávkovania. Jednotka je pripojená na potenciá lne voľný  kontakt alebo 
riadiaci signá l 18-30 VDC vstrekovacieho stroja "Š tart plastifikácie"

Farbiace jednotky MC-18 sú určené predovšetkým pre extrúdery. Dávkovanie je trvalé počas otáčania 
extrúderu. Do controlleru MC-18 môže byť privedený signál z tachodynama extrúderu. V tomto režime je 
vstupné napätie od tachodynama párované s napätím odpovedajúce rýchlosti dávkovania. Keď sa rýchlosť 
extrúderu zmení, proporcionálne sa zmení i napätie v tachodyname a rýchlosť dávkovania farbiacej jednotky.
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Email: info @ movacolor.com

Koperslagersstraat 31,

V ý r o bc e :

Technické parametre a rozmery

MODEL
VÝKON JEDNOTKY PODĽA TYPU DÁVKOVACIEHO VALCA

GL G A-20 A-30

MC-12

MC-18

gr/sec gr/sec gr/sec gr/seckg/hod kg/hod kg/hod kg/hod

0,02-0,4 0,07-1,44 0,2-7 0,72-25,2 0,5-20 1,8-72 2-50 7,2-180

0,02-0,4 0,07-1,44 0,2-7 0,72-25,2

Pozn.: Uvedené výkony platia pre granulát objemovej  hmotnosti 0,8 kg/liter

Pripojovacie napätie  110/230 VAC 50-60 Hz
Spotreba elektrickej energie 50 W
Krokový motor (1,8 st./krok) max 2 A pøi 40 V
Pracovná teplota -20 - +70°C
Otáčky: 0-200 ot/min, inkrement 0,1 ot/min
Dávkovací čas: 0-999 sec, inkrement 0,1 sec.

 

Controller

Príruba krku

Pozn.: Pripojovacie príruby na dotaz

Pri Dynamitke 7,
831 03 Bratislava
Slovensko
Tel:+421 948 349 777
Fax:+421 2 4463 8827
Email: info@amsk.sk


