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DOSAGEM E MISTURA

Os equipamentos podem ser combinados ou expandidos para satisfazer as necessidades de aumento ou mudanças de produção.  As 
Soluções Simples ajudam o transformador de plásticos a equipar as suas máquinas individuais ou células de produção. No caso de mold-
agem por injecção, extrusão ou moldagem a sopro, a melhoria da produção pode facilmente ser obtida com investimento mínimo e rápido 
retorno desse investimento.

Aplicações individuais ou problemáticas são solucionados de forma rápida e podem ser os primeiros passos rumo a uma solução posterior de 
maior dimensão. As Soluções Simples correspondem ao alto padrão de qualidade da motan apesar dos preços mais baixos, e estão dis-
poníveis através da rede internacional  de distribuição e serviços da motan. Todos os equipamentos podem ser integrados em soluções de 
sistemas da motan.

EXEMPLOS PARA AUTOMAÇÃO GRADUAL DAS MÁQUINAS DE INJEÇÃO.

LINHA DE PRODUTOS 

•    Recipiente para armazenagem diária de materiais, prático, limpo 
e identificável

•      Desumidificadores com economia de energia para materiais 
higroscópicos, para remoção de humidade da superfície, ou pré 
aquecimento de materiais

•      Equipamento de transporte para alimentação automática das 
máquinas

•      Equipamento de dosagem de corantes, aditivos  ou reciclados 
directamente à entrada da máquina

SIMPLE SOLUTIONS
FACILMENTE REALIZADO, COMBINADO E INTEGRADO



1. Alimentador automático
2. Recipiente de serviço diário
3. Estação de vasamento de sacos
4. METROMIX, válvula proporcional de mistura
5. MINICOLOR V, equipamento de coloração volumétrico
6. MINICOLOR G, equipamento de coloração gravimétrico
7. GRAVICOLOR, equipamento gravimétrico de dosagem e mistura
8. LUXOR HD, secador com ar quente
9. LUXOR CA S, secador com ar comprimido
10. LUXOR, desumidificador
11. METROVAC SG, estação de transporte



As séries MINICOLOR e GRAVICOLOR são especialmente projectadas 
para máquinas de injeção e extrusão. Modelo inovador, engenharia e 
especificações técnicas de alta qualidade, garantem excelente 
desempenho e grande fiabilidade.

Excelente qualidade de mistura com precisão de dosagem e de 
repetibilidade são os requisitos mais importantes na dosagem de 
aditivos directamente na máquina de processamento. O equipamento 
de dosagem e mistura volumétrica MINICOLOR V preenche este 
requisito da melhor forma.
É montado directamente na flange da entrada e necessita, por isso, 
de relativamente pouco espaço.
 

MINICOLOR V/METRO VL
EQUIPAMENTO PARA DOSAGEM E MISTURA 

Uma aplicação em aço inoxidável na câmara de mistura divide o 
componente principal por queda livre em duas correntes de material. 
Estas fluem até à entrada da máquina e juntamente com os aditivos 
doseados em sincronia, formam uma mistura homogénea.

Dependendo da necessidade podem ser aplicados, na mesma câmara 
de mistura, doseadores de fuso ou de disco, a dosagem por disco está 
mais indicada para peças translúcidas ou em caso de muito baixa 
quantidade de dosagem.

As tolvas de alimentação do aditivo podem ser cheias simplesmente 
de modo manual ou automático através de um transportador de 
sucção baseado num Venturi (METRO VL).

DOSAGEM E MISTURA

Visão geral de todas as unidades para dosagem e mistura
Aditivo/Masterbatch unidades para dosagem Unidades para dosagem e mistura

Equipamentos para dosagem e mistura MINICOLOR V MINICOLOR G GRAVICOLOR 30 MD GRAVICOLOR 60 GRAVICOLOR 100

Dosagem síncrono síncrono Batch Batch Batch
Sistema de dosagem volumétrico gravimétrico (Perda em peso) gravimétrico (Ganho em peso) gravimétrico (Ganho em peso) gravimétrico (Ganho em peso)
Número de possíveis cabeçotes de dosagem (componente principal/componente menor) - / 1 - / 2 - / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
Componente principal da linha de dosagem (%) fluindo livre fluindo livre 1 - 100 1 - 100 1 - 100
Componente menor da linha de dosagem (%) 0,1 - 10 0,5 - 10 0,3 - 10
*   Desempenho rendimento total [kg/h] 60 90 150
** Aditivo da linha de dosagem com fuso de dosagem G1 - G3 [kg/h] 0,13 - 49,2 0,13 - 49,2
** Dosagem aditivos, com disco de dosagem DD1 - DT6 [kg/h] 0,05 - 458,38

Controle                                                                                                      VOLU MC VOLUnet MC GRAVInet MC GRAVInet GC GRAVInet GC GRAVInet GC
Função do temporizador • • • • • •
Calibração manual • •
Calibração automática • • • •
Função de compensação para reciclados • • • • •
Operação: display de 7 segmentos / Teclas com membrana •
Operação: Interface homem/máquina / Ecrã táctil • • • • •
Extrusora com  sinal analógico de velocidade • • • • •
Gestão de receita • • • • •
Documentação de processo (capacidade de produção etc.) • • • • •
Pode operar através de rede (Ethernet) • • • • •
Os aditivos e principais componentes são doseados • • •
IntelliBlend para a mais alta precisão de dosagem e mistura • • •
Microdosagem para quantidades mínimas •
Solução mais económica para coloração de masterbatch •
Solução mais económica para pesagem de todos os componentes • • •

*   Rendimento em relação à densidade 0,6 kg / dm³.
** Dosagem com base na densidade 0,8 kg / dm³.

MINICOLOR V com dosagem de fuso sem-fim MINICOLOR V com dosagem de disco



MINICOLOR - Processo de dosagem
No MINICOLOR são adicionados  até dois aditivos, granulados em 
sincronia, no fluxo de material à entrada da máquina. A dosagem é 
efectuada em sincronia com o tempo de plastificação da máquina de 
injecção e continuamente de modo análogo à velocidade de rotação 
do fuso sem-fim da extrusora.

Câmara de mistura (Fig. 1)
A aplicação feita em aço inoxidável divide o fluxo do componente 
principais em dois.  O aditivo (1 ou 2) é adicionado centralmente 
através de uma dosagem por fuso sem-fim ou de uma dosagem por 
disco. Todos os componentes fluem juntos e são misturados desta 
forma.

Fuso sem-fim para dosagem (Fig. 2)
O motor de dosagem está montado de modo giratório.  O fuso 
sem-fim de dosagem, resistente ao desgaste, pode ser desmontado 
sem ferramenta e é disponibilizado em três tamanhos diferentes. 
Relativamente à calibragem, a unidade de dosagem pode ser 
recuada para recuperar o aditivo destinado à medição. A tolva de 
alimentação de aditivos pode ser rapidamente trocada.

Dosagem de disco (Fig. 3)
Através do disco de dosagem, é efectuada uma autêntica dosagem 
volumétrica. Isto permite uma precisão de dosagem mais elevada, 
mesmo com débitos baixos. Os discos são apresentados em nove
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variantes diferentes (versão opcional de anti desgaste). Relativa- 
mente à calibragem, a unidade de dosagem pode ser recuada para 
recuperar o aditivo destinado à medição. A unidade de dosagem é  
rapidamente substituível.

Comandos
Existem duas versões de comandos à disposição. Tanto podem ser 
utilizados para uma operação de extrusão como também podem ser 
utilizados para aplicações de moldagem por injecção. Juntamente 
com o motor sem escovas, o MINICOLOR V oferece a maior 
fiabilidade e precisão de repetibilidade para a dosagem de aditivos.

Comando VOLU MC (Fig. 4)
O comando moderno do micro-processador com função de tempori-
zador e utilização mais simples para um MINICOLOR com uma 
unidade de dosagem.

Comando VOLUnet MC (Fig. 5)
• Interface de utilizador guiada por imagem em exibição gráfica com 

ecran táctil para uma utilização mais fácil

• Armazenamento de até 50 receitas

• Função de relatório através de interface Ethernet

• Adequado a uma ou duas unidades de dosagem

• Ligação normalizada à rede (Ethernet) para a integração na rede 
da motan (CONTROLnet)

• Função de compensação quando utilizar reciclado



Detalhe de uma célula de pesagem

MINICOLOR G
EQUIPAMENTO PARA DOSAGEM E MISTURA GRAVIMÉTRICA

MINICOLOR G
Unidade compacta para dosagem e mistura gravimétrica para um 
componente principal e um masterbatch ou aditivo na forma 
granular adequada para máquinas de injecção, extrusoras e 
máquinas de sopro. Com o controle GRAVInet MC até dois  cabeçotes 
de dosagem podem ser operados.

A unidade é baseada no conceito bem testado MINICOLOR com 
funil de mistura por gravidade, garantindo uma mistura homogênea 
de material e eliminando a separação.

A estação de dosagem para o masterbatch ou aditivo está montada 
sobre uma célula de carga robusta, mas extremamente precisa e 
opera utilizando tecnologia de medição loss-in-weight. Isto oferece 
segurança operacional para requisitos de alto nível.

DOSAGEM E MISTURA

Comando GRAVInet MC
• Controlador separado, com cabo de 5 metros para colocação onde 

for mais conveniente
• Fácil de operar graças a um painel táctil com displays gráficos e 

de funcionamento intuitivo
• Contacto de livre potencial para alarme
• Armazenamento de até 50 receitas
• Possibilidade de envio de relatórios detalhados por Ethernet
• Ajuste automático das dosagens de Masterbatch, dependendo da 

percentagem de reciclado
• Este equipamento dispondo de duas unidades de dosagem 

permite a mudança rápida de cor
• Interface standard de rede Ethernet
• Este controlador pode ser integrado numa rede “motan 

 CONTROLnet” através de uma plataforma comum com possibilida-
des de operação e monitorização

MINICOLOR G com um módulo de dosagem



METRO VL
METRO VL G

O MINICOLOR G permite fácil adição de material reciclado. Devido à 
calibração automática, o tempo de arranque é extremamente curto.

O MINICOLOR G é insensível a vibrações e especialmente projectado 
para montagem directa à entrada da alimentação da máquina de 
processamento.

A tolva do material a adicionar pode ser cheia manualmente, ou 
automaticamente por um alimentador com funcionamento por 
Ventury (METRO VL G).

METRO VL / METRO VL G
Relativamente à reposição automática do aditivo na tolva de material 
para a dosagem, pode ser utilizado um transportador Venturi no 
MINICOLOR V e MINICOLOR G. Ambos os transportadores podem ser 
montados com a substituição da tampa, do recipiente de alimentação.

No METRO VL uma sonda do nível de enchimento garante que o 
granulado é sempre reabastecido atempadamente.

No METRO VL G, o mesmo é assumido pela balança integrada da 
unidade gravimétrica de dosagem.

MINICOLOR G com dois módulos de dosagem



METRO VL G METRO VL

MINICOLOR V/MINICOLOR G
DADOS TÉCNICOS

DOSAGEM E MISTURA

VANTAGENS

MINICOLOR V und G
• Quantidade de dosagem infinitamente variável.
 Dosagem de fuso sem-fim e de disco (volumétrico)
• Fusos sem-fim e discos de dosagem com tratamento 

anti desgaste
• Limpeza simples e rápida
• Substituição rápida e simples das unidades de 

dosagem
•  Gestão de receitas protegida por palavra-passe 

(inexistente no VOLU MC)
• Precisão de dosagem mais elevada, também em 

quantidades menores com o aparelho de dosagem 
de discos.

Redução de custos através de:
• Economia de armazenamento de material com 

coloração
• Tempo mais curto de substituição do material para 

coloração
• Consumo mínimo de aditivos
• Motor de accionamento que não necessita de 

Manutenção
• Compensação automática quando utilizando 

reciclados muídos

Compensação automática dos grãos Segurança 
através de: 
• Fuso sem-fim de dosagem colocado na transversal 

(sem gotejamento)
• Dosagem volumétrica autêntica na dosagem de disco

A sua utilidade adicional no MINICOLOR G
• Fiabilidade de dosagem superior através da 

tecnologia „loss-in- weight“
• Gestão de receitas
• Registo de débitos
• Possibilidade padronizada relativamente à reunião 

central dos dados de funcionamento através da 
Ethernet

• Utilização mais simples

Redução de custos através de:
• Calibragem automática
• Monitorização automática da capacidade de 

dosagem e adaptação às densidades aparentes

Dados técnicos

Transportador 
Tipo* ... METRO VL G METRO VL

Taxa de fluxo [kg/h]** max. 30 max. 30
Funcionamento ar comprimido ar comprimido
Ar comprimido sem óleo nem água [bar] 3 - 7 3 - 7
Consumo de ar [m³/kg] 0,12 0,12
Alimentação eléctrica [V/Hz] 230/50 230/50
Peso ca. [kg] 2,5 2,5
Cor aço inoxidável

*   Os seguintes itens são cada 3 m de mangueira de material e um tubo de sucção incluída.
** A capacidade refere-se a uma distância de transporte de 5 m a uma altura de 3 m. A informação refere-se a materiais 
com um peso maior de 0,6 kg / dm³.

Reservados todos os direitos a alterações técnicas.

Dados técnicos

Unidades para mistura
Tipo MINICOLOR MINICOLOR V MINICOLOR G

Sistema de dosagem volumétrico gravimétrico
Número de unidades de dosagem 1 ou 2 1 ou 2
Débitos de dosagem com fuso  [kg/h]*  G1S 0,13 - 4,7 0,13 - 4,7

 G2S 0,34 - 26,6 0,34 - 26,6
 G3S 0,7 - 49,2 0,7 - 49,2

Débitos de dosagem com disco  [kg/h]*  DD1 0,05 - 2,56
 DD2 0,11 - 5,62
 DD3 0,19 - 9,71
 DT1 0,59 - 29,26
 DT2 1,73 - 86,56
 DT3 1,95 - 97,46
 DT4 5,77 - 288,32
 DT5 3,10 - 154,94
 DT6 9,17 - 458,38

Volume da tolva (Dosagem com fuso)  [l] 12 12
Volume da tolva (Dosagem disco) [l]
Manual de enchimento (vidro) [l] 6 / 10,5
Transportadores de enchimento (vidro/VA) [l] 6 / 7,5
Alimentação eléctrica [V/Hz] 1/N/PE 230/50 1/N/PE 230/50
Carga ligada [W]* 150 150
Controle VOLU MC** ou VOLUnet MC GRAVInet MC
Contato externo livre de potencial livre de potencial
Peso [kg] 15 (sem controle) 16 (sem controle)
Cor RAL laranja/cinza 2011/7040 2011/7040

*   Dependendo da densidade do solo. Valores especificados para masterbatch: densidade = 0,8 kg / dm³.
** Volu MC max, uma dosagem.

Todas as medidas são em mm.

MINICOLOR V/G com dosagem de fuso sem-fim

MINICOLOR V com dosagem de disco



Os equipamentos gravimétricos da motan podem dosear com precisão 
e misturar até quatro materiais diferentes com o máximo de repetibili-
dade. Estes equipamentos são designados para instalar em máquinas 
de injecção, sopro, ou extrudoras permitindo débitos até  150 kg/h.

Independente das receitas, materiais utilizado  ou condições de 
funciona   mento, o sistema IntelliBlend analisa todos os dados do 
processo correlacionando em cada momento as suas variáveis, garan-
tindo continuamente a optimização da mistura. A precisão do resultado 
das receitas garante a repetibilidade da qualidade da produção.

A série de equipamentos GRAVICOLOR faz parte da gama completa 
de produtos e sistemas motan para gestão, condicionamento e 
preparação de materiais plásticos granulados. A engenharia de 
desenvolvimento e a qualidade de construção, aliadas à engenharia 
de projecto e assistência utilizadas nos standards motan em todo o 
equipamento, garantem um alto desempenho e garantia de funciona-
mento.

GRAVICOLOR
EQUIPAMENTOS GRAVIMÉTRICOS PARA DOSAGEM E MISTURA

Dosagem
Excepto para a microdosagem de aditivos no GRAVICOLOR 30 MD, 
todos os materiais dos componentes são medidos pelo sistema 
exclusivo de dosagem por cone motan. Este sistema de dosagem 
garante que uma alta produção de material misturado pode ser 
obtida, mesmo doseando grande quantidade de aditivos.

No GRAVICOLOR 30 MD, os aditivos ou masterbatch são medidos 
por uma unidade de dosagem inovadora e altamente precisa. O 
aditivo é dosado no recipiente de peso usando uma rosca de avanço 
montada na vertical.

GRAVICOLOR 30 MDDosagem de cone

Microdosagem GRAVICOLOR 30 MD



GRAVICOLOR 100

Depósitos para armazenamento de material
As tolvas em aço inoxidável são de desenho modular e estão 
disponíveis em vários tamanhos. Alguns modelos são amovíveis, e 
de fácil limpeza. As características do formato permitem uma grande 
flexibilidade de aplicações com diferentes materiais.

Transporte de material
Todas as unidades GRAVICOLOR podem ser equipadas opcional-
mente com comando para até sete alimentadores automáticos e 
uma bomba de vácuo. Isto permite por exemplo, a alimentação para 
4 componentes no equipamento de mistura, e um alimentador na 
máquina onde a mistura irá ser utilizada, controlado e operado 
através do GRAVICOLOR. 

Para a instalação de sistemas mais complexos existe a possibilidade 
de ligar em rede vários GRAVICOLOR com o comando centralizado da 
família CONTROLnet. Esta possibilidade permite um muito elevado 
grau de flexibilidade em soluções System da motan. Isto garante um 
alto grau de flexibilidade.

GRAVICOLOR 60

GRAVICOLOR
DOSAGEM E MISTURA

Instalação
As unidades GRAVICOLOR podem ser montadas directamente sobre a 
máquina do processo ou utilizadas como estação central de misturas. 
Neste caso existe um suporte opcional para a sua instalação, 
incluindo depósito e caixa de aspiração (opcional).

Controlo
Visores amplos nas tolvas de material e da porta frontal permitem 
uma perfeita vigilância de todo o processo de dosagem e mistura. 

Câmara de mistura
A câmara de mistura foi desenvolvida para garantir uma completa 
homogeneização das misturas.

Recipiente de pesagem com câmara de 
mistura



Limpeza e mudanças de material
Para uma mudança rápida de materiais é necessário fácil acesso a 
todas as peças em contacto com o material para garantir a sua 
limpeza. Tampas suportadas por ganchos, visores desmontáveis, e 
depósitos desmontáveis permitem uma limpeza rápida e eficiente.

As mudanças de material são muito facilitadas e simplificadas pelo 
facto da porta frontal ser muito grande, permitindo o fácil acesso ao 
depósito desmontável da balança e à câmara de mistura.
 
Nos GRAVICOLOR, todas as partes em contacto com material são 
feitas em aço inoxidável, de forma a evitar contaminação do 
material granulado.

GRAVIreport (Opcional)
Com este programa informático podem ser interpretados valores de 
até 252 unidades de GRAVICOLOR e consultados via Ethernet. 

Controle GRAVInet
O painel de operador pode ser montado no GRAVICOLOR ou operado 
remotamente. Adicionalmente, a tecnologia integrada Ethernet 
permite a operação através de um painel motan WEBpanel ou de um 
PC colocado em qualquer lugar. 
Características:
• Display gráfico colorido tipo painel táctico.
• Manobra muito simples intuitiva através do interface do utilizador.
• Controlador muito potente com o sistema de contínua auto 

optimização IntelliBlend e com um sofisticado sistema de compen-
sação de vibrações.

• Relatórios detalhados e funções de impressão via rede ou interface 
série.

• Interface integrado de rede (Ethernet) tal como tecnologia Internet.
• Gestão de receitas.
• Controle integrado de alimentadores automáticos (Opcional).
• Possibilidades de ligação em sistemas de rede (Opcional).
• Interface LINKnet para visualização (Opcional).

GRAVICOLOR 30 MD com reservatório amovível

Precisão de receitas com IntelliBlend
Este sistema de dosagem garante uma alta produção total de materiais, 
mesmo ao medir grandes quantidades de aditivos. Como cada componente é 
pesado individualmente e usando o IntelliBlend, obtém-se uma extra-
ordinária precisão de receita.

Azul: Precisão da mistura com IntelliBlend
Vermelho: Precisão da mistura sem IntelliBlend



www.motan.com

DOSAGEM E MISTURA

Dados técnicos

Unidades para dosagem e mistura  
Tipo GRAVICOLOR 30 MD 60 100

Número standard de estações de dosagem 4 4 4
Débito médio [kg/h] 60 90 150
Amplitude de dosagem do componente principal % 5 - 100 5 - 100 5 - 100
Amplitude de dosagem por aditivo % 0,1 - 10 0,5 - 10 0,3 - 10
Volume da tolva por componente principal [l] 7 18 18
Volume da tolva para aditivo [l] 7 18 18
Alimentação eléctrica [V/Hz] 1/N/PE 230/50 1/N/PE 230/50 1/N/PE 230/50
Carga ligada [W] 100 100 250
Ar comprimido sem óleo nem água [bar] 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Peso sem mesa de apoio aprox. [kg] 60 70 80
Cor RAL laranja/cinza 2011/7040 2011/7040 2011/7040

Contém alterações técnicas.

Todas as medidas são em mm.

VANTAGENS

• Processo de produção documentado (funções de 
relatório e impressão via Ethernet ou interface).

• Facilidade de operação por painel táctil
 – não necessita programação.
• Gestão de materiais moídos.
• Ligação em rede integrada como standard (Ethernet).

Economia de custo através de
• mínimo consumo de aditivos, utilizando o 

IntelliBlend, garantindo a integridade das receitas
• alta produção mantendo a alta qualidade
• redução de espaço utilizado
• limpeza fácil e rápida nas mudanças de material
• gestão de moídos, prevenindo o excesso de outros 

aditivos
• funcionamento versátil (Central de mistura ou 

doseador sobre a máquina)
• controle de alimentadores automáticos (Opcional).

Eficácia de produção de 
•  processo contínuo de auto optimização por 

comparação dos valores real/nominal
• máxima repetibilidade e extraordinária precisão 

utilizando o Intelliblend.

GRAVICOLOR
DADOS TÉCNICOS

GRAVICOLOR 60GRAVICOLOR 30 MD GRAVICOLOR 100
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Para achar seu parceiro local, por favor visite nosso site.


