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KOCH-TECHNIK
certifikováno dle

Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Vážení zákazníci a zájemci,
již více jak 40 let je jméno KOCH-TECHNIK neoddělitelně spojeno s mícháním, dávkováním, dopravou a sušením plastových materiálů. Ve více než 4 000 podnicích po celém světě naleznete stroje
a zařízení KOCH, které každý den spolehlivě a přesně pracují.
Zvláště vysoký podíl stálých kmenových zákazníků ukazuje, že svým výzkumem a vývojem a z
nich plynoucími inovacemi, službami a vysokou mírou spolehlivosti našich výrobků správně chápeme a realizujeme signály na trhu.
Chtěl bych na tomto místě srdečně poděkovat všem zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům v tuzemsku i zahraničí. Pouze díky společnému nasazení se stala společnost
KOCH-TECHNIK jedním z předních světových dodavatelů v oblasti technicky pro míchání, dávkování, dopravu a sušení.
S přátelskými pozdravy
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Carsten Koch

Prof. Dr. h. c. Werner Koch

Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
jednatel

jednatel

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Werner Koch Maschinentechnik GmbH

Domovské sídlo společnosti KOCH-TECHNIK v Ispringenu

Všechno začalo ve sklepních prostorách obytného domu v Ispringenu u Pforzheimu. Werner Koch
zde vyvinul a vyrobil roku 1974 svá první zařízení. Dlouholeté zkušenosti v konstrukci a příslovečná
„švábská píle“ zde přeměnily teorii na praxi. Vznikla zde řada mezinárodních patentů a ochranných
práv na technické novinky, která doposud chrání existující know-how.
Procesy orientované na zákazníka a trh odstartovaly kladný vývoj, který se odráží v trvalém růstu,
trvalém technickém zdokonalování a službách odpovídajících potřebám zákazníků a trhu.

Závod II – moderní montovaná stavba v Göbrichenu a servisní vozidla KOCH-TECHNIK
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Pracovníci našeho prodeje spolupracují se zákazníkem na nalezení optimálního řešení.

V moderním regálovém skladu jsou náhradní díly a všechny
spotřební díly rychle dostupné.

Prezentace a školení jsou součástí naší koncepce prodeje

Blízkost zákazníkovi – společně se zákazníkem a partnery vypracováváme řešení
přímo na místě

6

Vůli dosahovat společně se svými zákazníky stále
nových cílů je podřízeno myšlení i jednání našeho
týmu. Vysoký inovační a technologický potenciál, blízkost zákazníkovi a strategické aliance dále posilují naše
postavení na mezinárodních trzích.
Restrukturalizace trhů jako důsledek rostoucí globalizace s sebou přináší nové výzvy pro konkurenční
prostředí, jimž musí společnost KOCH-TECHNIK v
budoucnu rovněž čelit.

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Naše výroba sušiček v závodě II v Göbrichenu

Ve výrobních závodech společnosti KOCH-TECHNIK vyrábíme podle nejnovějších metod. Tým s dobrou
kvalifikací zajišťuje optimální výrobní procesy. Pracoviště jsou optimalizovaná a vytváří tak vynikající pracovní podmínky. Velký důraz je kladen na management kvality: všechna standardní řešení i zakázkové a
speciální výrobky jsou podrobeny bezpečnostně-technickým zkouškám. Žádné zařízení neopustí podnik bez kontroly funkce a kvality.
Výrobky společnosti KOCH-TECHNIK odpovídají německým i mezinárodním normám a bezpečnostním
předpisům.

Koch-Technik disponuje vysoce motivovanými pracovníky a moderním strojovým parkem, který umožňuje široký rozsah a flexibilitu výroby.

Garantujeme zkoušky kvality ve výrobním procesu a 100% kontrolu
funkce hotových výrobků
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Podnik

Modulární systém

Schéma modulárního systému:
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Dávkování a míchání

Dopravníky

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Perfektní modulární systém
Modulární systém KOCH se pružně přizpůsobuje požadavkům trhu:
modulární konstrukce všech komponentů zařízení (kryty, základní tělesa, násypky…)
všechny komponenty jsou normalizované a navzájem kompatibilní
maximálně jednoduchá manipulace (čištění, přestavby, úpravy …) bez nutnosti používat nářadí
dopravníky je možno vyklopit a otočit o 360°, dávkovací stanice je možné při čištění odsunout
stroje a zařízení je možné i po mnoha letech kombinovat s nejnovější technikou

360°

360°

Systém dávkování GRAVIKO typ GK 600 v modulárním systému
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Centrální dopravní systém s barvicími jednotkami KEM

Centrální dopravní systém s centrálním sušením
(v pozadí tři sušičky CKT s vysoušecími zásobníky),
dávkováním a barvicími jednotkami

Centrální dopravní systém s odlučovači
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Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Příklad: velký míchač šarží typu V 40 x v modulárním systému

otočné o 360° a výklopné,
optimální pro výměnu
materiálu!

stabilní hliníkový odlitek

možnost vyklopení
při čištění!

výklopné

posuvné
hadice s
antistatickou
úpravou

bezproblémová
výměna materiálu

možnost posunutí
pro vyvážení
velký průzor
průběžná kontrola
mikroprocesorové řízení
stroj pro zpracování plastů

pozice

označení

pozice

označení

míchač typu V 40 x

přípojka 400 V/50 – 60 Hz

dopravník, například pro mletý materiál

přípojka pro další dávkovací stanice

dopravník nového materiálu

sud nebo oktabin podle přání

dávkovací stanice pro mletý materiál nebo granulát

malý kontejner na přání

prášková nebo batch stanice

dmychadlo s bočním kanálem
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Volumetrické dávkování (patent KOCH)
Dávkovací stanice KOCH využívající pro dávkování objem komory
dosahují maximální přesnosti až 0,01 %. Prostřednictvím jediné dávkovací stanice je možné realizovat dávkování barev pro vstřiky s
hmotností od 1 g do 5 000 g.

Dávkování zrnitého materiálu s
přesností ± 0,15 %
Každá komora dávkovacího válce je před vysypáním rovnoměrně
naplněna. Pokud by bylo v komoře příliš mnoho zrn, byla by
odstraněna stěrkou. Při konstantních otáčkách je možné dosáhnout
extrémní přesnosti dávkování.

Příklad dávkovacího válce pro hmotnost
vstřiku od 5 g do 300 g. Paleta dávkovacích
válců pokrývá hmotnosti vstřiků od 2 g až
do 2 000 g.

Dávkování práškového materiálu s
přesností ± 0,15 %
Komory dávkovacího válce jsou rovnoměrně naplněny práškovým
materiálem. Pod nosným plechem je materiál se stále stejnou hmotností – bez ohledu na to, zda je v zásobníku materiálu málo nebo je
plný. Společně s míchacím ramenem a stěrkou je dávkovací válec
tím nejlepším předpokladem pro přesné dávkování práškového
materiálu.

Válec pro dávkování práškového materiálu
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Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Dávkování s turniketovým válcem
U granulátu nebo mletého materiálu je používán
turniketový válec s velkými komorami.

Turniketový válec z V 2 A je určen pro
velikosti vstřiků až 10 000 g

V závislosti na dávkovaném množství materiálu je možno zvolit odpovídající jednoduchý dávkovací
válec nebo alternativně dávkovací válec s dvěma přesazenými komorami:
2
5
10
20
100

až
80 g
až
300 g
až
500 g
až 2000 g
až 10000 g

9/0

9/1

9/2

9/3

9/0

9/1

9/2

9/3

válec 9/0
válec 9/1
válec 9/2
válec 9/3
turniketový válec z V 2 A 8/1

Turniketový válec z V 2 A 8/1
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Dávkovací stanice Pu / Kö / Ma
s volumetrickým dávkováním (patent KOCH)

víko

zásobník z plexiskla

míchadlo

přípojka
230 V / 50 Hz

stěrka

dávkovací stanice Pu 2
dávkovací válec 0/2

Typ Pu
kg /h

obsah
litry

Pu 1

0,5

* 4,0

Pu 2

1,0

* 6,0

Pu 3

2,0

* 10,0

Pu 4

4,0

* 10,0

Pu 5

7,0

* 20,0

Pu 7

15,0

40,0 (V 2 A)

typ

* zásobník z plexiskla
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Stanice pro dávkování práškového materiálu
Pomocí stanice typu Pu je možné přesně dávkovat práškový
materiál – a to s přesností až 0,005 %. Změna barvy už pro Vás
nebude žádným problémem, vše je možné provést rychle a čistě,
aniž by přitom došlo ke znečištění okolí. Stanice pro dávkování
práškového materiálu je spolehlivá, s logickou technickou konstrukcí a snadným ovládáním. Dávkování zajišťuje dávkovací
válec, jehož komory jsou nuceně vysypávány. Míchadlo ve stanici promíchává materiál a současně zabraňuje vytvoření klenby.
Pomocí jediného šroubu s hvězdicovou rukojetí je možné válec
vyjmout a vyčistit nebo vyměnit.

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Úspora aditiva díky systému komůrkového dávkování!

Typ Kö
Stanice pro dávkování zrnitého materiálu pro základní směs.
Tato stanice umožňuje velice přesné a spojité dávkování zrnitého
materiálu. Bez ohledu na to, zda se jedná o základní směs (masterbatch), malá nebo velká zrna – dávkovací válec zvládá vše. Za tímto
účelem byl konstruován a maximálně se osvědčil.
kg /h

obsah
litry

Kö 2-1

0,5

* 4,0

Kö 2

1,0

* 6,0

Kö 3

4,0

* 10,0

7,0

* 10,0

typ

Kö 4

* zásobník z hliníkového odlitku a plexiskla

Typ Ma
Stanice pro zrnitý nový nebo mletý materiál do 200 kg/h
Schopnost dávkovat zrna s ostrými hranami, aniž by přitom došlo k
zablokování dávkovacího tělesa, je nezanedbatelným předpokladem pro kontinuální výrobu. Proto je tato dávkovací stanice vybavena komorovým kolem z V 2 A. Směrem k venkovnímu prostředí
je absolutně těsná a je vybavena míchadlem. Pomocí posuvného
zařízení pod stanicí je možné provést rychlou změnu barvy nebo
materiálu vstupujícího do míchačky, aniž by bylo nutné demontovat celé zařízení.
kg /h

obsah
litry

7,0

* 11

Ma 2

14,0

* 11

Ma 3

25,0

* 11

Ma 4

140,0

* 11

200,0

* 20

typ

Ma 1

Ma 5

* zásobník z hliníkového odlitku a plexiskla

Typ Ma 7
Stanice pro mletý materiál do 500 kg/h
Tuto velkou dávkovací stanici Ma 7 jsme konstruovali speciálně pro
mletý materiál nebo drť se špatnou sypkostí. Instalované komorové
kolo a míchadlo u dna zajišťují rovnoměrný výnos materiálu.
Konstrukčně shodná se stanicí pro práškový materiál Pu 7 s výkonem do 15 kg/h.

typ

Ma 7

kg /h

obsah
litry

500,0

* 40

* zásobník z hliníkového odlitku a plexiskla
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Podnik

Modulární systém

Dopravníky

Dávkování a míchání

Kö 6 - Kö 8
Stanice pro zrnitý nový a mletý materiál
Turniketový válec s integrovanými těsnicími kroužky umožňuje dávkovat nový materiál a sypký mletý materiál. Využití
objemu komor zajišťuje přesné dávkování.
kg /h

obsah
litry

Kö 6

350,0

* 40,0

Kö 7

600,0

* 60,0

1000,0

* 100,0

typ

Kö 8

* zásobník z hliníkového odlitku a plexiskla

270°

Posuvné zařízení SV 2

Výklopné zařízení SV 3

Posuvné zařízení pro dávkovací stanice
usnadňuje vyprazdňování a odvažování
pro malé až střední dávkovací stanice na míchačích
vysoce pevný hliníkový odlitek
snadné posunutí dávkovací stanice po hřídelích

Výklopné zařízení pro velké dávkovací stanice
usnadňuje změnu materiálu a odvažování
pro velké dávkovací stanice
ze stabilní šedé litiny
pro snadné vyklopení dávkovací stanice

Typ V (Pat. KOCH)
kompatibilní se všemi
dávkovacími válci
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Přípravek pro dávkování zrnitého materiálu na stanici
pro práškový materiál
Díky tomuto patentovanému přípravku je možné dávkovat
na stanici PU jakýkoli druh zrnitého materiálu. Prstencová
vložka je upevněna dvěma šrouby – a už je možné dávkovat granulát. Takto je možné rychle a flexibilně realizovat
různé úlohy.

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Míchače pro vstřikování a extruzi

Míchač typu G, pro vstřikovací stroje,
Kö 2, Z 5, 608, s řídicí jednotkou
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Míchače pro vstřikovací stroje
Typ KK
Výkon stroje do 25 kg/h
Hmotnost vstřiku do 200 g
Pro dávkování práškového materiálu a přesné zpracování
základní směsi by měly být použity předřazené míchače.
To platí dvojnásob, pokud je dávkován i mletý materiál. V
kombinaci s dopravním zařízením probíhá vše automaticky.
Tento malý míchač je vhodný pro všechny malé stroje.
Míchač z hliníkového odlitku / So-HB 100, odolný vůči oděru.

Míchač typu KK s násypkou typu
Z 5 a dávkovací stanicí Kö 2-1

Typ G
Výkon stroje do 70 kg/h
Hmotnost vstřiku do 900 g
Cenově výhodné zařízení pro stroje se středním výkonem.
Prostřednictvím modulárního systému je možné zpracovávat až čtyři různé komponenty. Ve spojení s dopravníky firmy
KOCH-TECHNIK běží zařízení plně automaticky a spolehlivě.
Míchač z hliníkového odlitku / So-HB 100, odolný vůči oděru.

Míchač typu G s násypkou
Z 12 a dávkovací stanicí Kö 2

Dopravní zařízení s míchači pro nový nebo mletý materiál a základní směs
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Míchač KK s dopravníkem a dávkovací stanicí

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Typ V 12
Výkon stroje do 100 kg/h
Hmotnost vstřiku do 1,5 kg
I zde je možno volit z dávkovacích stanic pro práškový, nový nebo
mletý materiál a základní směs s odpovídajícími dopravními zařízeními.
Těleso míchače je vyrobeno z materiálu V 2 A.

Míchač typu V 12 s násypkou typu
Z 12 a dávkovací stanicí Kö 3

Typ V 25
Výkon stroje do 250 kg/h
Hmotnost vstřiku do 4,0 kg
Tento míchač s objemem 25 l je koncipován pro stroje se středním
výkonem a až pro čtyři komponenty. Je vyroben z V 2 A.

Typ V 40 bez vyobrazení (obdobný V 25)
Výkon stroje do 400 kg/h
Hmotnost vstřiku do 7,0 kg
Míchač V 40 z materiálu V 2 A je možné použít pro stroje s maximálním výkonem a pro zpracování až čtyř různých komponent.
Míchač typu V 25 s násypkou typu Z 24
a dávkovací stanicí Ma 2

Vstřikovací stroje s předřazenými míchači zásobují granulátem centrální dopravní systém

Míchač typu V12 s dávkovací stanicí a dopravníkem
granulátu
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Podnik

Modulární systém

Dopravníky

Dávkování a míchání

Informace o parametrech míchačů pro vstřikovací stroje

Celkový výkon:

Pu2, Kö2

530

Z2

Typ KK

práškový a nový materiál

max.

20 kg/h

základní směs

max.

25 kg/h

183

402

Hmotnost vstřiku

KK
G

ø50

100

Pu2, Kö2

u práškového materiálu

max.

150 g

u základní směsi

max.

200 g

příkon

cca

0,1 kW

komponenty (stanice)

max.

3

Z5

570

610

Celkový výkon:

263

G
V12
V12x

ø50

140

Pu3, Kö3

Typ G

práškový a nový materiál

max.

60 kg/h

základní směs

max.

70 kg/h

u práškového materiálu

max.

700 g

u základní směsi

max.

900 g

příkon

cca

0,15 kW

komponenty (stanice)

max.

4

Hmotnost vstřiku

885

861

Z12

Celkový výkon:

Typ V 12

Typ V 25

práškový a nový materiál

max.

80 kg/h

200 kg/h

základní směs

max.

100 kg/h

250 kg/h

u práškového materiálu

max.

1.000 g

2.000 g

u základní směsi

max.

1.500 g

4.000 g

příkon

cca

0,2 kW

0,25 kW

komponenty (stanice)

max.

4

4-5

398

Hmotnost vstřiku

V12
V12x
ø97
160x170
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Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Informace o parametrech míchačů pro extrudéry a jiné stroje

Ma

681

Kö2

Celkový výkon:

284

Gx7
V12x

ø50

Typ G x

Typ G x 7

u práškového materiálu

max.

40 kg/h

100 kg/h

základní směs

max.

60 kg/h

120 kg/h

příkon

cca

0,21 kW

0,22 kW

komponenty (stanice)

max.

3-4

4

140
Ma5
Kö3

885

815

1000

Ma4

398

Celkový výkon:

V12x
ø97

Typ V 12 x

Typ V 25 x

u práškového materiálu

max.

180 kg/h

280 kg/h

základní směs

max.

250 kg/h

350 kg/h

příkon

cca

0,45 kW

0,55 kW

komponenty (stanice)

max.

4

4-6

Typ V 40 x

Typ V 60 x

160x170

Kö6

Ma5

1145

937

1115

Ma4

520

Celkový výkon:

V40x
ø96

u práškového materiálu

max.

400 kg/h

600 kg/h

základní směs

max.

500 kg/h

1.000 kg/h

příkon

cca

0,75 kW

1 kW

komponenty (stanice)

max.

4-6

4-6

200
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Dopravníky

Typ G x
Výkon stroje do 60 kg/h
Až tři dávkovací stanice na míchači.
Provedení z hliníkového odlitku / So-HB 100, odolné vůči oděru.
Pro extrudéry a vyfukovací stroje. Dávkování zde probíhá po
šaržích. Pokud klesne hladina materiálu pod určitou úroveň,
nadávkují všechny stanice do míchače přesně nastavené
množství. Přitom nehraje žádnou roli, zda je průtok materiálu
strojem rovnoměrný nebo ne. Barevný odstín zůstává stále stejný.

Typ G x 7

Míchač typu G x
s Ma 2, Kö 3, 612 D

Výkon stroje do 120 kg/h
Až čtyři dávkovací stanice, podobný G x, hliníkový odlitek / So-HB
100, odolný vůči oděru.

Typ V 12 x
Výkon stroje do 250 kg/h
Pro dávkování maximálního množství materiálu. Zpracovávat je
možné bez problémů až čtyři komponenty. Bez ohledu na to, zda
se jedná o práškový, zrnitý nebo mletý materiál – vše je možné!
K tomu vhodné dopravníky a zařízení je schopné pracovat plně
automaticky.
Míchač z V 2 A.

Typ V 25 x
Výkon stroje do 350 kg/h
Podobný jako V 40 x, vhodný pro čtyři dávkovací stanice.
Míchač z V 2 A.
Míchač typu V 12 x
s Ma 4, A8, Kö 4

Typ V 40 x
Výkon stroje do 500 kg/h
I zde probíhá dávkování po šaržích. Na míchač je možné umístit
max. čtyři stanice, alternativně dokonce šest. Při změně materiálu
Vám zabere pouhou minutu odsunutí všech stanic od míchače a
další minutu pak odklonění všech dopravníků. A to vše bez nářadí!
I tak je možné šetřit náklady a usnadňovat práci.
Míchač z V 2 A.

Typ V 60 x
Výkon stroje do 1 000 kg/h
Podobný V 40 x, avšak vyšší.

Typ V 100 x
Míchač typu V 40 x
s Ma 4, A8, Kö 4
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Podobný V 40 x, avšak vyšší.
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Řídicí jednotky
Řídicí jednotka typu SL 31 (bez obr.)
Řídicí jednotka KOCH pro jednu dávkovací stanici
Pro připojení ke vstřikovacím strojům – jsou řízeny časy na
dávkování a míchání pro každý výrobní cyklus.

Řídicí jednotka typu SL 42

Řídicí jednotka typu SL 42

Řídicí jednotka KOCH pro 2 stanice
Důležité vlastnosti:
snadné a vůči uživateli přívětivé ovládání
přehledný ovládací panel s klávesnicí a zobrazením textů
paměť až na 100 receptur
volitelně datové rozhraní RS 422
Hmotnost vstřiku a procentuální hodnoty dávkování je
možné zadávat přímo prostřednictvím ovládacího panelu.
Jednotka automaticky stanoví časy potřebné pro dávkování.
Spuštění nového programu Vám usnadní automatické
naplnění míchačky po změně materiálu.

Řídicí jednotka typu MCm

Řídicí jednotka typu MCm

Řídicí jednotka KOCH s mikroprocesorem
pro 4 respektive 8 stanic
Důležité vlastnosti:
jednoduché a vůči uživateli přívětivé ovládání
přehledný ovládací panel s klávesnicí a zobrazením textů
všechna provozní data jsou ukládána a je možné je
kdykoli zobrazit
paměť až na 100 receptur
programy pro nový a mletý materiál
rozhraní pro externí zpracování dat nebo tisk
Jednotka řídí a kontroluje všechny Vámi nastavené
procesy. Do jednotky je nutné zadat používaný materiál a
požadované procentuální poměry. Řídicí jednotka KOCH
MCm následně samostatně vypočte přesné dávkování.
Všechna provozní data jsou ukládána do interní paměti a je
možné je kdykoli nechat zobrazit. To je zvláště důležité pro
povinné prokazování v certifikovaných podnicích.
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Dopravníky

Barvicí jednotky KEM pro vstřikovací stroje a extrudéry
Jednotky KEM jsou výhodným řešením, pokud chcete dávkovat základní směs přímo v oblasti vstupu šneku. Dávky jsou
odměřovány objemem komor (volumetricky). Požadované
velikosti dávek přísad k hlavní složce je možné nastavovat
plynule. Impulz pro spuštění je přiváděn buď z výrobního
stroje, nebo je řízen časově. Všechny potřebné řídicí prvky
jsou integrovány do tělesa jednotky, potřebná je pouze přípojka napájení 230 V.

Typ KEM / AZ
pro výkon stroje do 200 kg/h a hmotnost vstřiku
od 2 g do 10 kg
Jednotka KEM s přírubou AZ pro barvení granulátu na jednotlivých strojích. Jednotka je vhodná pro tři komponenty, dávkovací stanice je snímatelná. Plynule nastavitelná velikost dávky
zaručuje absolutně přesné zachování barevného odstínu.
Typ KEM s AZ / 608 / Z 2

Typ KEM / AZ s dvěma stanicemi

Typ KEM s AZ / Z 12

pro výkon stroje do 200 kg/h a hmotnost vstřiku
od 2 g do 10 kg
Pomocí této jednotky KEM je možné dávkovat dvě komponenty k novému materiálu. Ideální tehdy, pokud chcete vedle
barvy přidávat do základní směsi i zpěňovací, antistatický nebo
ohnivzdorný prostředek.

Typ KEM / AZ 3
pro výkon stroje do 150 kg/h a hmotnost vstřiku
od 2 g do 2 kg
Jednotka KEM pro jednu dávkovací stanici. Pomocí přídavného
posuvného zařízení SV 2 je možné bleskově odsunout dávkovací
stanici dozadu a vyvážit základní směs.
Typ KEM s AZ 3 / Z 5
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Typ KEM / Ma / AZ
pro výkon stroje do 500 kg/h a hmotnost vstřiku
od 2 g do 10 kg
KEM-Ma je ideální pro velký průchod materiálu. Zásobník jednotky je vybaven míchadlem. Problémem tak není ani rovnoměrné dávkování mletého, špatně tekoucího materiálu s ostrými
hranami. Samozřejmě je tato jednotka vhodná i pro všechny
druhy základních směsí. Díky pohodlnému posuvnému zařízení
je možné provádět výměnu materiálu rychle a čistě i bez použití
nářadí.

KEM-Ma / AZ / Z 12
s posuvným zařízením SV 2

Řídicí jednotka KEM disponuje:
dvěma programy pro vstřikovací stroje
dvěma programy pro extrudéry
Po zadání procentuálního podílu barvy a hmotnosti vstřiku je vypočteno dávkování. Do paměti
je možné uložit až dvacet receptur.
Při použití pro extruzi je možné řídicí jednotku
přeprogramovat tak, aby ke spouštění docházelo
v závislosti na otáčkách nebo samostatně (nezávisle na stroji).

KEM, Tm A 8, Z 5, příruba AZ.
Barvicí jednotka s dvěma odlučovači pro nový a mletý
materiál v centrálním dopravním systému.
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Centrální dopravní systém u výrobce hraček s odlučovači a sušičkou v bílé barvě pro zásobování 108 výrobních strojů.

Dopravníky v kombinaci s přímým barvením v centrálním dopravním systému u výrobce obalů.
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GRAVIKO – gravimetrické dávkování

GRAVIKO GK 600 / Z13 / A 8 + A2 a
řídicí jednotka MCm-G Touch
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GRAVIKO
Gravimetrický dávkovací a odvažovací systém (patentovaný)
Patentovaný systém GRAVIKO přesně a spolehlivě dávkuje plastové materiály s maximální opakovanou přesností.
Reprodukovatelné dávkování přesně podle receptury rozhoduje o kvalitě každého konečného produktu daného procesu. Bez
přesného dávkování a odvažování surovin, přísad a dalších složek by nebylo možné dosáhnout u řady dílců jejich charakteristických vlastností. Pro přesné dávkování byl vyvinut systém GRAVIKO – patentovaný gravimetrický dávkovací a odvažovací systém, vyznačující se vysokou reprodukovatelností.
Pomocí dávkovacího šoupátka nebo alternativně pomocí vysoce přesného komůrkového dávkování je možno dávkovat do
odvažovací nádoby jednotlivé komponenty, jako je granulát, prášek nebo drcené materiály. Velice malá množství jsou dávkována
s přesností výpočtu na 0,001 s. Odvažovací snímače registrují skutečnou hmotnost jednotlivých komponent a předávají příslušné
hodnoty řídicí jednotce Koch. Ta je pak porovnává s vypočtenou požadovanou hmotností. Odvažování každé náplně je prováděno
stokrát po sobě, přitom jsou vyrovnány případné odchylky. Pokud odpovídá skutečná hmotnost požadované, jsou komponenty
vypuštěny do míchací nádoby. Míchadlo optimálně smíchá jednotlivé složky před vlastním zpracováním dávky na výrobním stroji.
Velice přesným dávkováním v kombinaci s gravimetrickým odvažováním vzniká regulační okruh, kterým je zajištěno absolutně
správné, na sypkém materiálu nezávislé dávkování. Patentovaný systém GRAVIKO nabízí přesnost s tolerancí +/- 4 zrna při dávkování 1000 zrn. Tato hodnota zůstává v porovnání s běžnými dávkovacími systémy na trhu zatím nepřekonaná.
dávkovací stanice Kö 3

mezizásobník Z 13

posuvný modul

míchadlo
motor míchadla

čisticí dvířka

základní těleso GRAVIKO

GRAVIKO GK 250
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V závislosti na spotřebě materiálu výrobním strojem je možné
zpracovávat v základní verzi až čtyři různé materiály. Systém
dávkování GRAVIKO je možno instalovat přímo na vstřikovací
stroj nebo extrudér a je kompatibilní se všemi zařízeními a dodávaným příslušenstvím Koch.

Graviko GK 65
S dávkovacím výkonem až 60 kg/h
Pomocí modulů se šoupátky nebo dávkovacími stanicemi pro
základní materiál - granulát, prášek nebo drť (Pu / Ma / Kö) je
možné dávkovat až čtyři komponenty. Všechny komponenty jsou po odvážení před dalším zpracováním velice dobře
promíchány. Jednotku GRAVIKO je možné rozebrat bez použití
nářadí do dvou minut.

GRAVIKO GK 65 v modulárním systému s
řídicí jednotkou MCm-G Touch

GRAVIKO na explozivním výkresu

víko
odvažovací nádoba s
přesným odvažovacím
snímačem
čisticí a revizní dvířka

Graviko GK 250
Systém dávkování GK 250 je z hlediska základní koncepce
shodný s jednotkou GK 65, je ale větší a je určen pro průtok
materiálu až 300 kg/h. V modulárním systému je možno
zkombinovat až 4 dávkovací stanice.

GRAVIKO GK 600, GRAVIKO GK 800,
GRAVIKO GK 1000
Průtok materiálu 600 kg/h, 800 kg/h resp. 1000 kg/h
V závislosti na provedení je možno kombinovat v modulárním
systému 4 až 8 dávkovacích stanic. Základní materiál - granulát,
prášek nebo drť je zde samostatně odvážen, zaregistrován a
promíchán, až poté je předán k dalšímu zpracování.
GRAVIKO GK 250

Všechny varianty GRAVIKO mohou při použití dvoukomponentních
dopravníků granulátu zpracovávat až 5 komponent.
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Graviko GK 2 000

Dopravníky

Výkon stroje do 2 000 kg/h
Pomocí této jednotky GRAVIKO je možné zpracovávat až 2 000 kg/h. V závislosti na druhu a velikosti
zásobníku je možné instalovat až 8 dávkovacích stanic. Pro dopravu materiálu jsou vhodné všechny
dopravníky a odlučovače firmy KOCH.
Volitelně je možné vybavit jednotku Graviko diferenčním odvažováním (řízení Loss in Weight) a
přizpůsobit ji tak jakémukoli extrudéru.

Šest centrálních jednotek GRAVIKO pro 2 komponenty
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C

Kö 2
Kö 3
Pu 2
Pu 3
Pu 4
Pu 5

Z6
Z 13
Z 26

A

B

Zx

Ma 1
Ma 2
Ma 3
Ma 4
Ma 5

DØ
E

typ

A
mm

B
mm

C
mm

DØ
mm

E
mm

typ

kapacita
kg/h*

materiál

stanice
max.

výkon
kW

napětí
V/Hz

GK 65
GK 250
GK 600
GK 800
GK 1000
GK 1500
GK 2000

405
485
700
980
1161
1362
1658

A + 35 + Zx**
A + 35 + Zx**
A + 35 + Zx**
A + ZF* + Zx**
A + ZF* + Zx**
A + ZF* + Zx**
A + ZF* + Zx**

671
729
910
1060
1190
1190
1449

50
96
96
96
96
96
96

140
200
200
330
330
330
300

GK 65
GK 250
GK 600
GK 800
GK 1000
GK 1500
GK 2000

60 - 80
300
600
800
1000
1500
2000

GKAL
GKAL
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A

4
4
4/6
5
6
6
8

0,19
0,19
0,19
0,47
0,47
0,47
0,47

400/50
400/50
400/50
400/50
400/50
400/50
400/50

* ZF = modul dávkování (podle typu 142 - 225 mm) , ** velikosti násypek strana 41

* Předpoklady: sypná hmotnost > 0,65 kg/h / s šoupátkovým modulem dávkování D 50

Od velikosti dávky nad
800 kg/h je posuvný modul
nahrazen výklopným, s
úhlem vyklopení 90°. Tento
výklopný modul usnadňuje
změnu materiálu a čištění.

Jednotku GRAVIKO GK je možné rozebrat bez
použití nářadí do dvou minut. Dávkovací
stanice je možné po povolení dvou šroubů s
křídlovou hlavou rychle odsunout.
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GRAVIKO s řízením LOSS IN WEIGHT
Graviko GK

s řízením LOSS IN WEIGHT
Volitelně je možné vybavit jednotku Graviko
diferenčním dávkováním, nazývaným rovněž
řízením Loss in Weight, a přizpůsobit ji tak
jakémukoli extrudéru.
Řízení Loss in Weight je založeno na principu
měření hmotnosti přidávaného materiálu.
Hmotnost je měřena s maximální a zaručenou přesností.

Tato jednotka Graviko GK 1500 byla vybavena řízením Loss in Weight.
Pro dávkování a dopravu materiálu je možné využít v modulárním systému
všechny dávkovací stanice a dopravníky firmy KOCH.

Graviko GK 1000 s řízením Loss in Weight
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Řídicí jednotky pro GRAVIKO

Řídicí jednotka typu MCm-G Touch

parametry integrovaného
systému dopravy materiálu

Řídicí jednotka typu MCm-G Touch
MCm-G Touch je řídicí jednotka pro gravimetrické dávkovací systémy s jednoduchým
ovládáním. Řídicí jednotka umožňuje dokumentovat veškeré parametry dávkování a
výsledné hodnoty. Po zadání receptury v % je ihned možno zahájit dávkování – kalibrace není potřebná.

DISPLEJ
TFT LCD 5,7˝, 24bit s LED podsvícením, dotykový

HARDWARE
parametry dávkování
a paměť receptur

16bitový procesor ARM 9 a až 4 Gb pevné paměti
zásuvka pro SD karty a volitelná rozhraní: ethernet, USB, RS232/422
řízení až 4 dávkovacích jednotek (volitelně 8 dávkovacích jednotek)

SOFTWARE

tabulka alarmů

definice alarmů
výsledky
grafické zobrazení hodnot
parametry dávkování

software se snadným ovládáním
přepínání jazykového nastavení: zobrazení v 16 jazycích
manuální ovládání všech funkcí (čištění a seřizování)
100 receptur a program pro mletý materiál
parametry dávkování se zobrazením požadované a skutečné hodnoty
zadání množství dávky např. pro oktabiny
rozhraní USB pro export zaznamenaných dat dávkování
implementován Internet FTP-Server (možnost nastavení adresy IP a DNS serveru)
3 úrovně hesla a správa hesel
záznam alarmů, nastavení alarmů a kontrola dodržování tolerancí
propojení s vizualizačním softwarem (volitelně)
řízení dopravy materiálu pro max. 4 dopravníky granulátu (volitelně
pro 8 dopravníků granulátu)
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Kompetentní technika pro jakékoli použití
Dopravníky KOCH
Paleta dopravníků firmy KOCH je různorodá a zahrnuje spektrum
od nejmenších dopravníků přes kompaktní dopravníky s vysokým dopravním výkonem a kompaktní konstrukcí až po samostatné dopravníky s třífázovými dmychadly. Pružně jsme reagovali na
rostoucí trend využití extrémně tvrdých materiálů vyztužených
skleněnými vlákny a nabízíme pro tyto účely řadu GLASKO s pětiletou zárukou odolnosti vůči opotřebení.

Dopravníky jsou obecně členěny do skupin podle následujících parametrů:
kokilový hliníkový odlitek, V 2 A nebo těleso se
skleněnými vlákny
konstrukční velikost (obsah 1,3/8/12/20/30/50/70/100 litrů)
napětí (230 V nebo 400 V)
způsob čištění
jmenovitá velikost (40 m / 50 m / 60 m)

Přehled dopravníků KOCH
kompaktní dopravníky
s kolektorovým dmychadlem
kokilový hliníkový odlitek

a

samostatné dopravníky
s třífázovým dmychadlem

kokilový hliníkový odlitek

kokilový hliníkový odlitek

nebo

nebo

V2A

V2A

nebo

nebo
speciální sklo

speciální sklo

speciální sklo

1,3 litru

8 / 12 litru

8 a 150 litru

0,65 kW

1,1 kW

1,3 a 11 kW

230 V

230 V

400 V

přípojka pro dvě komponenty (Tm)

přípojka pro dvě komponenty (Tm)

Dopravníky materiálu KOCH se vyznačují – stejně jako jiná zařízení firmy KOCH – snadnou obsluhou a
bezproblémovou integrací do modulárního systému. Je nutné vyzdvihnout, že pomocí všech dopravníků
materiálu Tm je možné dopravovat dva materiály, například nový a drť.
*GKAL je oděru vzdorný kokilový odlitek s tvrdostí podle Brinella 100.
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Dopravníky KOCH jsou koncipovány pro snadnou obsluhu
a velice rychlou změnu materiálu. Kryty je možné vyklopit
a zařízení (i na výrobním stroji) odklopit – a to bez použití
nářadí. Materiál je díky tomu možné změnit během jedné
minuty.

kryt dopravníku

snadno vyjímatelný filtr z
polyesterového rouna

výklopné

otočné

násypka Z 5

Kompaktní dopravník KOCH typu 612 D / Z 5
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Bezprašná doprava
Čištění pomocí otočných lopatek zaručuje bezprašnou dopravu
Dopravníky KOCH s automatickým čištěním pomocí otočných lopatek zaručují zcela bezprašnou dopravu, bez ohledu na to, zda se jedná o nový materiál, regranulát nebo práškový materiál. Vystupující
vzduch je čištěn pomocí absolutně těsného a ekologického filtru z polyesterového rouna. Vložka filtru odlučuje prachové částice až do velikosti 2µm. Po každé dopravě je rouno na vložce pneumaticky
čištěno po dobu 0,4 s poháněnou otočnou lopatkou. Při dopravě regranulátu nebo práškového materiálu tak nezůstává na filtru žádný prach. Čistá a dokonale rovná upínací plocha 100% utěsňuje dopravník,
a zaručuje tak bezprašnou výrobu bez unikajících prachových částic.

odloučené prachové částice
vložka s polyesterovým rounem
(zachytává částice až do velikosti 2 µm)
tlakový vzduch

otočná lopatka

Schematické vyobrazení čištění otočnou lopatkou
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Nejmenší dopravníky pro mletý materiál nebo granulát
Dopravník MIKO
výška 43 cm a hmotnost pouhých 4 800 gramů
obsah 1,3 litru
se silným dmychadlem 0,65 kW – přípojka 230 V / 50 Hz
MIKO
automatické čištění vložky filtru otočnou lopatkou
vložka filtru z polyesterového rouna odlučuje částice až do velikosti 2 µm
snadná manipulace, otočný a výklopný
výkon až 15 kg/h, dopravní vzdálenost do 25 m, dopravní výška až 5 m
prstencová vložka
včetně 1 m sací trubky a 2,5 m antistatické hadice (JS30)
signalizace při nedostatku materiálu
se skleněným prstencem

Dopravník MIKO na stanici pro granulát

výška pouze 43 cm

Silnou stránkou dopravníku MIKO je minimální průtok
materiálu. Pomocí prstencové vložky uložené v gumě je
možné bezproblémově nasadit dopravník na všechny
dávkovací stanice.

MIKO

přírubová deska (F)
Ma

Dopravník MIKO se stanicí pro mletý/zrnitý materiál Ma
Pomocí přírubové desky (F) je možné instalovat dopravník
MIKO nebo A 2 na všechny stanice KOCH pro mletý materiál a násypky Z. Dopravníky je možné instalovat i přímo na
násypku stroje. Potřebné otvory (Ø 7 mm) pro montáž jsou
standardem.
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výměnná vložka filtru s polyesterovým
rounem (zachytává ze vzduchu částice
až do velikosti 2 µm)

výklopné

Typ MIKO / Z 2

otočné

Dopravník MIKO s násypkou Z 2 nebo Z 5 je optimální
volbou pro průtok materiálu do 15 kg/h. Pro menší průtok do max. 5 kg/h je ideálním řešením násypka Z 1.

násypka Z 2

Dopravní výkon u typu MIKO / Z 2

dopravní vzdálenost
Data grafu:
dopravní vedení: Ø 40 mm
velikost zrn: Ø 3 – 4 mm
sypná hmotnost: 0,65 kg/dm³
s 2 koleny 90°

typ

MIKO

MIKO s násypkou Z 1

výkon
kg/h

způsob dopravy

materiál

obsah
litry

hmotnost
kg

přípojka
V/Hz

konstrukční výška/
    mm

15

1,1 kW

GKAL / So
HB 100 sklo

1,3

4,8

230/50

446 / 189

kolektorová turbína – s čištěním polyesterovou otočnou lopatkou
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čištění

filtr

autom.

polyesterové rouno
2 µm

GKAL / So oděru vzdorný kokilový odlitek s tvrdostí podle Brinella 100

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Kompaktní dopravníky
Kompaktní dopravníky KOCH jsou dobře ovladatelné a nadprůměrně
robustní. Protože je generátor podtlaku integrován přímo do dopravníku, postačuje pouze připojení 230 V. Kompaktní dopravníky KOCH
jsou ideálním řešením pro zásobování stroje z vedle umístěného
zásobníku. Součástí dodávky každého dopravníku je sací trubka a antistatická hadice.

mletý
materiál

nový
materiál
Univerzální použitelnost: dopravníky KOCH typu Tm
mohou přepravovat dvě komponenty, například mletý nebo
nový materiál.

Typ Tm 6 D – přední strana (obr. nahoře zadní strana)
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Typ 608
pro granulát do 50 kg/h
Kompaktní dopravník s obsahem 8 litrů. Ideální pro
zrna s prachovými částicemi nad 200 µm. Stejně
jako ostatní kompaktní dopravníky firmy KOCH disponuje i typ 608 automatickou signalizací vyprázdnění zásobníku. Materiál je od vzduchu oddělován
velkým, pohyblivým textilním filtrem. Po ukončení
sání spadne textilní filtr dolů a sám se tak očistí o
vnější stěnu.
Typ 608
Cenově výhodné a efektivní:
materiál je od vzduchu oddělován
pohyblivým textilním filtrem.

Typ 612 D
pro granulát, pro regranulát a práškový materiál do 60 kg/h
Kompaktní dopravník s obsahem 8 litrů a automatickou signalizací vyprázdnění
zásobníku. Absolutně těsný vzduchový filtr je po každé dopravě bleskově a
beze zbytku vyčištěn otočnou lopatkou. Tak není problém dopravovat ani sypký
prášek – pro okolí ovšem bezprašně.
Typ 612 D

Typ Tm 6 D (tandemový)
Dopravník pro dvě komponenty – regranulát a granulát – s výkonem do
60 kg/h (100 kg/h a 200 kg/h)
Pomocí těchto dopravníků je možné dopravovat dvě různé komponenty v plynule
nastavitelném procentuálním poměru. Klapka průběžně přepíná a zajišťuje tak
dobré promíchání komponent v dopravníku. Ve spojení s čištění otočnou lopatkou a automatickou signalizací se jedná o ideální řešení pro dopravu nového a
mletého materiálu z mlýna nebo sudů.
Typ Tm 6 D – zadní strana s přípojkami pro dvě komponenty

materiál

dmychadlo
kW

těleso

obsah
litry

hmotnost*
kg

napětí
V/Hz

výška/
mm

čištění

608

1

** 1,1

GKAL / So

8

10,0

230/50

535 / 311

-

612 D

1

** 1,1

GKAL / So

12

13,0

230/50

605 / 434

automatické

Tm6 D *

2

** 1,1

GKAL / So

12

14,0

230/50

605 / 434

automatické

Tm13 D *

2

1,3

GKAL / So

12

*** 9,0

3x 400/50

550 / 434

automatické

Tm23 D *

2

2,3

GKAL / So

12

*** 9,0

3x 400/50

550 / 434

automatické

Tm2320 D *

2

2,3

GKAL / So / V 2 A

20

*** 12,0

3x 400/50

770 / 434

automatické

typ

* Tm - přípojka pro dvě komponenty
** Kolektorové dmychadlo, ostatní třífázová dmychadla
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*** Hmotnost bez třífázového dmychadla
GAL / So oděru vzdorný kokilový odlitek s tvrdostí podle Brinella 100	
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Sušení

Násypky a filtry

Vizualizace

pro dopravníky a dopravní systémy
Násypky (zásobníky)
Násypky jsou vyrobeny z GKAL nebo alternativně z V2A
(ušlechtilé oceli). Velké násypky jsou vyrobeny z V2A. Instalovat je možné jakýkoliv dopravník materiálu nebo odlučovač,
v této kombinaci je pak možné otočení o 360°*. K dispozici
jsou násypky (mezizásobníky) s objemem 2, 5, 12, 24, 40, 60
nebo 100 litrů a nové typy násypek, určené pro montáž na
systémy GRAVIKO s objemem 6, 13 a 26 litrů. Všechny násypky mají jeden nebo dva průzory pro kontrolu stavu materiálu.

Z 6		

Z 13

Z 26

*pouze provedení GKAL

Z 2		

Z5

Z 12

Z 24

Z 40 / Z 60 / Z 100

Filtry pro bezprašnou výrobu
S automatickým čištěním otočnou lopatkou nedochází k
úniku prachu. Filtry s ekologickou vložkou z polyesterového
rouna jsou absolutně těsné a filtrují procházející vzduch, aniž
by přitom docházelo k úniku prachu do okolního prostředí.
Velký filtr má filtrační plochu 2,5 m2 a je využíván i v centrálních dopravních systémech. Stupeň odloučení nečistot u
všech filtrů je 2 µm.
řada 1
násypka

řada 2
AØ

B

mm

mm

C  

mm

D

mm

E

mm

objem
litry

otočné*

Z2

260

148

95

120

130

2

X

Z5

260

218

95

120

130

5

X

Z6

298

288

95

120

238

6

X

Z 12

260

352

95

120

130

12

X

Z 13

298

398

95

120

238

13

X

Z 24

388

395

150

180

194

24

X

Z 26

392

414,5

150

180

316

26

X

Z 40

394

515

150

180

197

40

Z 60

394

697

150

180

197

60

Z 100

388

1055

150

180

194

100

Pro všechna zařízení máme skladem nejrůznější filtry všech velikostí
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Samostatné dopravníky KOCH s vysokým průtokem materiálu
Charakteristické vlastnosti:
automatické čištění otočnou lopatkou
filtr s polyesterovým rounem se stupněm filtrace 2µ
výklopný kryt, základní těleso je možno otočit o 360°*
signalizace nedostatku materiálu
součástí dodávky sací jehla a antistatická hadice
*do násypky Z 26

Typ 138 D

Typ 138 D/238 D
pro regranulát, zrnitý materiál do 150 / 200 kg/h
Dopravník KOCH se samostatným třífázovým dmychadlem. Dlouhé dopravní vzdálenosti, velký výkon, bezúdržbovost a dlouhá
životnost jsou jen některé přednosti, které hovoří pro tento samostatný dopravník.

Typ 1320 D/2330 D

Typ 1320 D

pro regranulát, zrnitý materiál do 300 / 400 kg/h
Dopravník KOCH s dlouhou životností je ideálním řešením pro trvalý provoz. V kombinaci s třífázovým dmychadlem, přívodem čistého
vzduchu, vzduchovým uzávěrem a automatickým čištěním otočnou
lopatkou můžete dopravovat až 400 kg/h.
Základní těleso dole z GKAL, zásobník z V 2 A.

Typ 3050 D/4050 D/5550 D/7570 D BELIKO
pro regranulát, zrnitý materiál do 600 / 800 kg/h,
typ 5550 D do 1 500 kg/h
Dopravníky KOCH s dlouhou životností, které jsou v kombinaci s
třífázovým dmychadlem, přívodem čistého vzduchu, vzduchovým
uzávěrem a automatickým čištěním optimálním řešením pro velké
dopravní vzdálenosti a maximální dopravní výkon.
Zásobníky jsou vyrobeny z V 2 A.

Beliko s násypkou Z 40
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Samostatné dopravníky – technická data
třífázové
dmychadlo kW

typ

těleso

obsah
litry

hmotnost*
kg

napětí
V/Hz

el.  příkon
A

výška/
mm

čištění
otočná lopatka

138 D

1,3

GKAL

8

9

3x 400/50

3,0

550 / 434

autom.

238 D

2,3

GKAL

8

9

3x 400/50

5,5

550 / 434

autom.

1320 D

1,3

GKAL / V 2 A

20

11

3x 400/50

3,0

770 / 434

autom.

2330 D

2,3

GKAL / V 2 A

30

18

3x 400/50

5,5

1045 / 418

autom.

3050 D

BELIKO

** 3,0

GKAL / V 2 A

50

34

3x 400/50

7,2

1011 / 478

autom.

4050 D

BELIKO

** 4,0

GKAL / V 2 A

50

34

3x 400/50

10,0

1011 / 478

autom.

5550 D

BELIKO

** 5,5

GKAL / V 2 A

50

34

3x 400/50

11,5

1011 / 478

autom.

7570 D

BELIKO

** 7,5

GKAL / V 2 A

70

40

3x 400/50

15,1

1380 / 480

autom.

* Hmotnost bez třífázového dmychadla

* * Vhodný pro 100% trvalý provoz ED 		

GKAL = oděru vzdorný hliníkový kokilový odlitek s tvrdostí podle Brinella 100

Dmychadla s bočním kanálem (třífázová)
Pro dopravu většího množství materiálu a dopravní vzdálenosti do 100 m jsou používána
třífázová dmychadla. Použitá dmychadla s bočním kanálem mají dlouhou životnost, jsou
bezúdržbová a vždy odpovídají Vašim potřebám.
K dispozici jsou dmychadla 1,3 kW, 2,3 kW, 3,0 kW, 4,0 kW, 5,5 kW, 7,5 kW.
Porovnání třífázového dmychadla 1,3 kW a kolektorové turbíny 1,1 kW

dopravní vzdálenost
Data grafu:
dopravní vedení: Ø 40 mm
dopravovaný materiál: granulát / drť
velikost zrn: Ø 3 – 5 mm / > 100 µm
sypná hmotnost: 0,65 kg/dm3
dopravní trasa horizontální (m) – dopravní trasa svislá 5 m

nový materiál
prášek (sypký)
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GLASKO – speciální dopravník pro sklo
Dopravník a odlučovač ze speciálního skla pro dopravu materiálů
obsahujících skleněná vlákna. Patentově chráněno.
Dopravník KOCH s maximální životností a zárukou 5 let na opotřebení skleněného tělesa
Stále častější použití plastů vyztužených skleněnými vlákny klade vysoké požadavky na použité dopravníky.
Bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli, litiny nebo potaženého materiálu – mimořádná tvrdost
dopravovaného materiálu zařízení ničí a omezuje jejich použitelnost často pouze na několik měsíců, poté je
nutno je vyměnit.
Pro tento problém máme v programu cenově výhodné a efektivní řešení: dopravník GLASKO. Zásobník
dopravníku je vyroben z tvrzeného speciálního skla s tloušťkou 8 mm. Při dopravě extrémně tvrdého
materiálu je takto ve srovnání s běžnými dopravníky prodloužena životnost na stonásobek!

zásobník dopravníku je kompletně
vyroben ze silnostěnného speciálního skla
GLASKO jako dopravník s přípojkami
pro dvě komponenty

Toto speciální sklo je již léta používáno pro kolena našich
centrálních systémů pro dopravu granulátu, kde se výborně
osvědčilo. Protože oděr skleněného povrchu je možné po
roky vyloučit, poskytujeme

záruku 5 let na opotřebení
GLASKO A 8
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skleněného zásobníku dopravníku GLASKO – bez ohledu
na to, jaký materiál je dopravován!

Dopravní systémy

Sušení
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GLASKO v modulárním systému

612 D

(Tm) A 8
(Tm) A 20
(Tm) A 30
(Tm) A 50

138 D
238 D
1320 D
2320 D

A8D
A 20 D
A 30 D

Výhody dopravníku GLASKO:
speciální dopravník pro materiály obsahující skleněná vlákna
zásobník dopravníku z tvrzeného speciálního skla
s tloušťkou cca 8 mm
velmi vysoká odolnost vůči oděru a trvanlivost
životnost oproti jiným dopravníkům zvýšena na stonásobek
možná přímá integrace do dopravních systémů
kompatibilita s mnoha víky a násypkami KOCH
čištění bez použití nářadí: víko je výklopné a dopravník otočný
čištění otočnou lopatkou a integrovaným filtrem
s polyesterovým rounem s jemností 2 µm
obsah 10 až 30 litrů
GLASKO jako odlučovač pro ZFA

GLASKO jako
samostatný
dopravník

Z2

Z5
Z 12

Z 24
Z 40
Z 60

Ma 1
Ma 2
Ma 3
Ma 4
Ma 5

Kö 6
Kö 7
Kö 8
Ma 7
Gr 6
Gr 7

45

Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Dopravní systémy pro centrální rozvod granulátu
Zásada, kterou se řídíme: zařízení pro centrální rozvod granulátu koncipujeme a instalujeme vždy podle Vašich
potřeb a provozních podmínek. K dispozici jsou přitom všechny moduly systému firmy KOCH, které je možné
navzájem kombinovat. Modulární systém zaručuje každému zařízení vysokou míru flexibility a použitelnosti i v
budoucnu.
Dopravní systémy KOCH Vám přináší následující výhody:
centrální sklad materiálu, jako je například venkovní nebo vnitřní silo či podávací stanice
úspora nákladů, protože je zapotřebí méně pracovníků
optimální využití haly a centrální správa materiálu bez nebezpečí jeho záměny
čistá výroba bez skladování granulátu vedle stroje
všechny materiály jsou schválené i pro potravinářský průmysl a bez větších vícenákladů je možné
splnit i podmínky pro čisté prostory
bezproblémové začlenění centrálních sušiček a míchaček
je možné kombinovat a integrovat různé komponenty modulárního systému
automatický trvalý provoz: je možný trvalý provoz 24 hodin po 7 dnů v týdnu
modulární systém – možnost následného rozšiřování a záruka použitelnosti i v budoucnu

Systém rozvodu materiálu:
propojovací jednotka nebo NAVIGATOR
Odlučovač dopravníku na výrobním stroji

Schematické zobrazení centrálního dopravního systému KOCH závislého na strojích
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K základním prvkům centrálního dopravního systému firmy KOCH patří:
oblouky potrubí (kolena) z V 2 A nebo speciálního skla
flexibilní systém rozvodu materiálu
generátory podtlaku v kombinaci s bezpečnostními filtry
odlučovače KOCH na výrobních strojích
centrální řízení na bázi komponentů Siemens SPS

Optimální přizpůsobení Vašim požadavkům:
potrubí nebo kolena ze speciálního skla (pro přepravu zvláště tvrdého materiálu obsahujícího skleněná vlákna)
centrální sušička (pro vysoušení hygroskopických materiálů a pro zlepšení specifických vlastností granulátu,
jako je například schopnost tečení, apod.)
pro spolehlivost Vašeho procesu: sací ventily a identifikace materiálu
řízení celého zařízení na bázi počítače s využitím vizualizačního softwaru

Vnitřní sila nebo podávací
stanice pro menší množství
nebo citlivé materiály

Venkovní sila
Centrální sušička s
odlučovači pro plnění
jejího zásobníku

Centrální míchačka

Zdroj podtlaku a centrální filtr Sa 3

Vnitřní sila
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Odlučovače pro centrální dopravní systémy

Malý odlučovač typu A2
výška pouze 38 cm

je určen pro nejmenší průtoky materiálu. Ve spojení s odpovídající
násypkou Z 1 je možné zpracovávat mezi 4 a 5 kg za hodinu.
Výhody jsou patrné zejména u hygroskopických a vysušených
materiálů: použitím tohoto malého odlučovače je zkrácena
doba, po kterou čeká materiál na zpracování, a je tak zabráněno
zhoršení jeho kvality. Při použití násypky Z 2 je možné dosáhnout
většího výkonu až 15 kg/h.

Typ A 2

Násypka typu Z 1
Násypka (zásobník) Z 1 je kompatibilní s
malým odlučovačem A 2 a všemi malými
dopravníky KOCH. Je ideální pro průtok
materiálu max. 5 kg/h. Obsah: 0,7 litru,
z GAL / So, tvrdost podle Brinella 100, dva
průzory. Pro malé stroje jsou volitelně k
dispozici deskové vložky a šoupátka.

Typ Z 1

Odlučovač A 8 s násypkou Z 5 a uzavíráním přívodu materiálu
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A 2 s násypkou Z 1 v dopravním systému
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Charakteristické vlastnosti:
výklopný kryt,
základní těleso odlučovače je
možno otočit o 360°*
*do násypky Z 26

Typ A 8

Typ A 8

Odlučovač pro regranulát a zrnitý
materiál do 150 / 200 kg/h
Odlučovač značky KOCH pro velká
dopravní množství: spolehlivý, bezúdržbový a s dlouhou životností.
A 8 jako, jako tandemový
odlučovač Tm pro dopravu dvou
různých složek materiálu

Typ A 20 / A 30

Odlučovač pro regranulát a zrnitý materiál do 300 / 400 kg/h
Robustní odlučovač KOCH pro použití v centrálních dopravních
systémech – je určen pro průtok materiálu až 400 kg/h. Zásobník je
vyroben z V 2 A, základní těleso je z GKAL / SO.

Typ A 20

typ

těleso

obsah
litry

hmot.
kg

výška/
mm

A2

GKAL/vidrio

1,3

3,4

408 / 198

(Tm) A 8

GKAL

8

9

595 / 311

(Tm) A 8 D

GKAL

8

9

595 / 434

(Tm) A 20

GKAL/V 2 A

20

11

815 / 311

(Tm) A 20 D

GKAL/V 2 A

20

11

815 / 434

(Tm) A 30

GKAL/V 2 A

30

18

1045 / 311

(Tm) A 30 D

GKAL/V 2 A

30

18

1045 / 418

(Tm) A 50

BELIKO

GKAL/V 2 A

50

34

960 / 480

(Tm) A 50 D

BELIKO

GKAL/V 2 A

50

34

1135 / 480

(Tm) A 70

BELIKO

GKAL/V 2 A

70

40

1155 / 480

(Tm) A 70 D

BELIKO

GKAL/V 2 A

70

40

1330 / 480

(Tm) A 100

BELIKO

GKAL/V 2 A

100
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1400 / 533

(Tm) A 150

BELIKO

GKAL/V 2 A

150

52

1727 / 533

čištění
otočná lopatka

autom.

autom.

autom.

autom.

autom.

GKAL = oděru vzdorný hliníkový kokilový odlitek s tvrdostí podle Brinella 100
* varianty v závislosti na provedení

Typ A 50 / A 70 / A 100 / A 150 BELIKO
Odlučovač pro regranulát, zrnitý materiál do 500 do 2 500 kg/h
Odlučovač KOCH s dlouhou životností, určený pro velké dopravní
vzdálenosti a libovolně velký průtok materiálu. Zásobník je
vyroben z V 2 A.

Beliko

Všechny odlučovače firmy KOCH, určené pro systémy centrální dopravy
materiálu, jsou dodávány se sítkovým filtrem nebo alternativně s
integrovaným filtrem a funkcí automatického očišťování.

49

Podnik

Modulární systém

Dopravníky

Dávkování a míchání

Systém centrální dopravy materiálu s přímým dávkováním barviva typ KEM / AZ / Z12 + odlučovač TmA30

dopravní vedení
sací vedení
odlučovač

dávkovací stanice Ma

stanice pro
práškový materiál nebo
základní směs
míchač V 40

Schematické zobrazení centrálního dopravního systému KOCH závislého na strojích
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Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Systém centrální dopravy s přímým dávkováním barviva typ KEM / AZ / Z5 + odlučovač TmA8

filtr Sa 3

mlýn

kompresor

čerpadlo

sila
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Komponenty centrálních dopravních systémů

Sila
Sila včetně potřebného příslušenství instalujeme přesně
podle potřeb daného materiálu.
Venkovní a vnitřní sila i podávací stanice materiálu jsou začleněny do centrálního rozvodu
granulátu.
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Centrální řízení SPS
s dotykovým panelem
Centrální řízení na bázi
komponentů Siemens SPS je
srdcem každého dopravního
systému. Zde jsou zadávány a
měněny parametry dopravy
materiálu. Všechna provozní
data jsou zaznamenávána a
ukládána a je možné je vytisknout. Pro práci s menu slouží dotykový panel. Rozhraní
umožňují připojení digitálních
vstupů a výstupů i komunikaci s
externím řízením, například s
vizualizačním
softwarem
firmy KOCH.

Sušicí zařízení
Zde je plastový materiál vysoušen za účelem
zlepšení specifických vlastností. Plně automatické řízení rosného bodu a patentovaná řídicí
jednotka EKO zaručují až 40% úsporu energie.
Sušičky mohou být integrovány do dopravního
systému jako pevná nebo i mobilní zařízení.

Dopravní systémy

Systém rozvodu materiálu
Prostřednictvím rozvodu materiálu
může být ke každému stroji přiveden
jakýkoli materiál, který je k dispozici.
Pokud je nutné zásobovat velký počet
výrobních strojů mnoha různými
materiály, je velice výhodné použít
systém rozvodu materiálu NAVIGATOR.
Ten zaručuje vysokou míru spolehlivosti
procesu. Je vyloučena špatná doprava
materiálu a díky úspoře zdrojů – času,
pracovníků a materiálu – je návratnost
investice krátká.

Sušení

Vizualizace

Centrální filtr
a generátor podtlaku
Centrální filtr Sa 3 (bezpečnostní)
odděluje prachové částice až do
2 µm ze vzduchu používanho pro
přepravu. Vložka filtru z polyesterového rouna má filtrační plochu
3 m². Po každé dopravní operaci
je provedeno automatické čištění.
Generátory podtlaku jsou
bezúdržbové a jsou určené pro
trvalý provoz.

Odlučovače
Odlučovače jsou instalovány místo násypek
na výrobních strojích. Systémové moduly
společnosti KOCH umožňují zvolit správný
odlučovač pro jakékoli dopravované množství a případně jej doplnit i o jednotku pro
přímé barvení. Základní těleso je otočné, víko
výklopné pro rychlé čištění při změně materiálu. Střídavou přepravu mletého nebo nového materiálu umožňuje přípojka pro dvě
komponenty (Tm).
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

SLM Kunststofftechnik GmbH • www.slm-kunststofftechnik.de

Centrální zásobování 90 výrobních strojů granulátem

Řídicí jednotka SPS
s dotykovým panelem

Na přání je možno
instalovat vybavení pro vzdálený
monitoring
prostřednictvím
tabletu s
operačním systémem Android, iOS
nebo Windows.

Skupina sil
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Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Centrální rozvod granulátu s 3 sušičkami CKT s celkem 30 vysoušecími zásobníky zásobuje 60 strojů pro výrobu technických dílů pro automobilový průmysl.
Vedle potrubí z V 2 A jsou s ohledem na tvrdý materiál použita i skleněná kolena.

Sací ventily

Bezpečnostní filtr Sa 3 s řídicí jednotkou SPS (vlevo) a generátorem podtlaku
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Podnik

Modulární systém

Dopravníky

Dávkování a míchání

Generátory podtlaku a bezpečnostní filtry
Pro přepravu plastového materiálu dopravním systémem jsou používány generátory podtlaku. V závislosti
na potřebách a velikosti plánovaného zařízení jsou používána dmychadla s bočním kanálem nebo velké vakuové
pumpy.

Dmychadlo
s bočním kanálem
a řídicí jednotkou

Dmychadla s bočním kanálem

(třífázová)
Třífázové dmychadlo, bezúdržbové, s dlouhou životností, s
výkonem odpovídajícím potřebám. K dispozici jsou dmychadla 1,3 kW / 2,3 kW / 3,0 kW / 4,0 kW / 5,5 kW / 7,5 kW / 11 kW.

Vakuové pumpy
Pro větší přepravní vzdálenosti a vyšší přepravní výkon je
používána vakuová pumpa s 3 kW / 4,5 kW / 5,5 kW / 7,5 kW /
11 kW / 15 kW motorem. Jedná se o nejvýkonější varianty
generátorů podtlaku.

Řízení generátorů vakua
pomocí dotykového panelu

Vakuové pumpy
rozsah výkonu dmychadlo
s bočním kanálem

rozsah výkonu
vakuové pumpy

Frekvenční regulace
Všechny námi dodávané generátory vakua – vakuové
pumpy, mohou být opčně dodány s frekvenčními měniči.
Frekvenční měnič slouží pro regulaci otáček dmychadla
nebo pumpy. Otáčky jsou regulovány prostřednictvím
změny napětí a frekvence. Hlavní výhodou uvedeného
řešení je optimální regulace průtoku v závislosti na parametrech potrubní trasy a dopravní vzdálenosti. Spolu s tím
je dosaženo také vysokých úspor energie.
Jak je patrné z grafu, jsou pro dopravní vzdálenosti do 100 m
přednostně používána dmychadla s bočním kanálem. U delších dopravních vzdáleností používáme vakuové pumpy.
Data grafu:
granulát s průměrem cca 3 - 5 mm
dopravní trasa s koleny
doprava do výšky 6 m
sypná hmotnost 0,65 kg/dm3
dopravní vzdálenost
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Dopravní systémy

Sušení

výkon třífázové dmychadlo 2,3 kW / 3 kW

dopravní vzdálenost

Data grafu:
dopravní vedení: Ø 40 mm
dopravovaný materiál: granulát / drť
velikost zrn: Ø 3 - 5 mm / > 100 µm
sypná hmotnost: 0,65 kg/dm3
dopravní trasa vodorovná (m) (dopravní trasa svislá 5 m)

Vizualizace

výkon vakuová pumpa 4,5 kW / 5,5 kW

dopravní vzdálenost

Data grafu:
nový materiál
dopravní vedení: Ø 40 mm
sypký prášek
dopravovaný materiál: zrna/drť
velikost zrn: Ø 3 - 6 mm / > 100 µm
sypná hmotnost: 0,65 kg/dm3
dopravní trasa vodorovná (m) (dopravní trasa svislá 6 m)
počet kolen: 5
dopravní vedení: Ø 50 mm – dopravní výkon + 65 %*
dopravní vedení: Ø 60 mm – dopravní výkon + 180 %*
* Dopravní výkon je závislý na materiálu!

Bezpečnostní filtr typu Sa 3
Jako bezpečnostní filtr je v dopravních systémech používán před
generátorem podtlaku filtr Sa 3. Filtr je automaticky čištěn pomocí
otočné lopatky. Těleso je vyrobeno z V 2 A. Uvnitř uložená vložka filtru má filtrační plochu 2,5 m2 a odlučuje částice až do velikosti 2 µm.
Záchytná nádoba 25 litrů a 60 litrů.

Bezpečnostní filtr Sa3 se záchytnou nádobou 25 litrů

Vakuové pumpy 11 kW a bezpečnostní filtr Sa 3 se záchytnou nádobou 60 l
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

NAVIGATOR systém distribuce materiálu (patentovaný)
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Dopravníky

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Racionalizované výrobní procesy vyžadují efektivní zásobování výrobních strojů
plastovým granulátem a ostatními materiály.
Materiál musí být přiveden ke každému stroji, aniž by na to bylo nutné
vynaložit zbytečně mnoho času nebo lidské práce.
Aby byly splněny tyto požadavky, vyvinula společnost KOCH-TECHNIK nový a
průkopnický systém distribuce materiálu: NAVIGATOR.
V současnosti je u zpracovatelů plastů po celém světě používáno více než sto
systémů NAVIGATOR.

vedení materiálu

vedení stroje

Princip funkce systému NAVIGATOR

Jako systém distribuce materiálu při zpracování plastů v sobě
NAVIGATOR spojuje vysokou flexibilitu, snadnou obsluhu a plně
automatický rozvod materiálu.
A takto pracuje: pneumatická šoupátka propojí vedení stroje s
požadovaným vedením materiálu; vedení se přitom nedostanou
do styku s žádným jiným materiálem. Tím je vyloučeno nežádoucí
znečištění nebo smíchání materiálů. Vedení stroje je propojeno
přímo s vedením materiálu. Elektronické řízení je vybaveno signalizací provozních stavů, automatickou diagnostikou a rozhraním
pro externí ukládání a editaci veškerých provozních dat.
Systém NAVIGATOR je bez problémů kompatibilní s modulárním
systémem a je do něj možné integrovat i stávající dopravníky, aniž
by bylo nutné měnit základní koncepci.

Modelový příklad systému NAVIGATOR
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Toto zařízení tvořené šesti generátory
suchého vzduchu a 40 vysoušecími
zásobníky zásobuje prostřednictvím
dvou systémů distribuce materiálu typu
NAVIGATOR celkem 60 vstřikovacích strojů,
a to až 36 různými materiály.

Dva systémy NAVIGATOR instalované ve výrobě částí karosérií u světoznámého výrobce automobilů
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Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Propojovací stanice (systém distribuce materiálu)
Prostřednictvím propojovací stanice nastavíte snadno
výhybky pro trasu materiálu a zajistíte tak jeho přivedení na správné místo.
Pro každý používaný materiál je k dispozici jeden vstup.
Počet výstupů na propojovací jednotce je závislý na
počtu materiálů, které jsou zpracovávány současně.
Pomocí rychlospojek je možné přivést ke každému stroji
jakýkoli materiál.
Propojovací stanice jsou samozřejmě přizpůsobeny potřebám centrálního rozvodu materiálů. Bez velké náročnosti
je možné je rozšiřovat i následně.

Příklad propojovací stanice

Zde je extrémně tvrdý materiál rozváděn na 60 výrobních strojů

Tato dvojitá propojovací stanice rozvádí 14 materiálů
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Možnosti pro spolehlivost Vašeho procesu

Uzavření přívodu materiálu
Uzavírání přívodu materiálu, integrované na odlučovači
vyvinuté firmou Koch-Technik, zabraňuje problémům při
dopravě materiálu spolehlivým uzavřením průtoku materiálu nebo vzduchu po ukončení cyklu.
Zařízení je volitelně instalováno na odlučovač a je používáno ve spojení se systémem distribuce materiálů nebo při
dopravě dvou komponent.

Identifikace materiálu
Identifikace materiálu:
řízení kontroluje správné
propojení. Pokud by bylo
propojení nesprávné, nebyl by
materiál dopravován.

Při použití identifikace materiálu jsou kontrolovány změny
tras v systému distribuce materiálu a je tak zabráněno vzniku
zbytečných nákladů při dopravě materiálu na špatné
místo. Díky této volitelné možnosti je proces distribuce
materiálu spolehlivější. Komponenty je možné instalovat do
stávajícího centrálního dopravního systému bez problémů
i dodatečně.

Sací vyprazdňovací ventil

Nový sací ventil:
po každém cyklu dopravy je
ventil otevřen a z potrubí se
odsaje zbytek materiálu.
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Sací (vyprazdňovací) ventil vyvinutý firmou Koch-Technik je
volitelnou možností u instalací, ve kterých je do centrální
dopravy granulátu integrován i systém sušení materiálu.
Díky automatickému otevření ventilu po každém cyklu
dopravy materiálu je možné odsát zbývající materiál. Tím je
zajištěno, že ve vedení nezůstane žádný vysušený materiál,
který by zde mohl opět zvlhnout nebo by dokonce mohl
potrubní vedení ucpat.

Sušení

Vizualizace

www.nokutec.de

Dopravní systémy

Snadná změna materiálu a čištění: komponenty zařízení je možné
odklopit přímo na stroji – rychle a bez nutnosti použít nářadí. (obrázek: K-Zeitung)

Odlučovač TmA8 pro zpracování nového materiálu a regenerátu

Systém centrální dopravy s odlučovačem TmA8 Glasko a míchačem.
Vznikající vtokové kavity jsou rozemílány a přímo vraceny zpět do
výrobního procesu.
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Podnik

64

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

EKO 500 se zásobníky 60 l, 100 l a 200 l
Instalace v úseku zpracování plastů farmaceutického podniku, odpovídající nejpřísnějším podmínkám pro čisté provozy
podle normy USA GMP. Dvacet strojů je zde zásobováno pomocí odlučovačů A 8 E.
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Vysoušení suchým vzduchem – teorie a praxe

Plasty je nutné vysoušet,
... aby bylo dosaženo jejich specifických materiálových vlastností. Proces sušení zlepšuje vlastnosti
materiálu při jeho zpracování. Energii, kterou vynaložíte na sušení, ušetříte díky lepšímu tečení materiálu v navazujícím zpracovatelském procesu. Hygroskopické, tedy nasákavé materiály vždy vyžadují sušení.
Pouze tak je možné vyrobit kvalitní výsledný produkt s povrchem bez šmouh a bublin a s požadovanou
pevností v lomu.

Sušení suchým vzduchem
Sušičky KOCH vysoušejí plastový granulát suchým vzduchem na zbytkovou vlhkost optimální pro
následné zpracování.
Jedná se přitom o energeticky úsporný uzavřený systém, který pracuje zcela nezávisle na okolním klimatu:
suchý a horký vzduch protéká granulátem, odnímá z něj vlhkost a tu následně předává vysoušecímu prostředku. Díky trvalé regeneraci je dosahováno konstantního stupně vysušení s rozsahem rosného bodu od
-30 °C do -60 °C.
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Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Rosný bod a proces sušení  
Rosný bod vzduchu je závislý na vlhkosti, která je v něm obsažena. Čím nižší je rosný bod,
tzn. čím méně vody je ve vzduchu obsaženo, tím rychleji probíhá vysoušení.
Kritická hranice rosného bodu, při které již kvalita vzduchu nepostačuje pro uspokojivé
vysoušení, leží zhruba mezi -15 až -18 °C.
Vzduch používaný pro vysoušení v sušičkách KOCH pracuje s rosným bodem pod -30 °C,
tedy daleko od této kritické hranice. Tím je zajištěno spolehlivé vysušení.
Příklady:
Rosný bod +20 °C
Při vlhkém letním počasí s teplotou vzduchu 30 °C a nasycením 85 % (zbytkovou vlhkostí) je
v 1 m3 vzduchu obsaženo 26 g vody (H2O). To odpovídá rosnému bodu 27 °C.
rosný bod -2,5 °C odpovídá při 0 °C a nasycení 80 %: 4,00 g H2O/m3
rosný bod -30 °C odpovídá při 0 °C a nasycení 100 %: 0,33 g H2O/m3
rosný bod -40 °C odpovídá při 0 °C a nasycení 100 %: 0,12 g H2O/m3
rosný bod -50 °C odpovídá při 0 °C a nasycení 100 %: 0,04 g H2O/m3
rosný bod -60 °C odpovídá při 0 °C a nasycení 100 %: 0,011 g H2O/m3

Cílem je tedy dosažení co nejnižšího rosného bodu!
Nejen proto, aby bylo vysoušení rychlé a byla ušetřena energie, ale i proto, aby vůbec bylo
možné vysušit hygroskopický granulát až na zbytkovou vlhkost 0,01 %. Na toto je nutné při
vysoušení pamatovat!
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Modulární systém

Dopravníky

Dávkování a míchání

Námi speciálně vyvinutý ventil je vybaven absolutně spolehlivými těsněními

vlh
ký

vz
du
ch

su
ch
ýv

zd
uc
h

Námi speciálně vyvinutý ventilový blok je
vybaven pružinovými těsnicími planžetami.

Vysoušecí okruh:
Sušičky Koch využívají princip sušení a regenerace – jeden z energeticky nejúspornějších způsobů vysoušení

přepnutí z T2 na T1,
zahájení regenerace T2

přepnutí z T1 na T2,
zahájení regenerace T1

začátek

přepnutí z T1 na T2,
zahájení regenerace T1

3

hodiny

6

9
Schematické zobrazení časového průběhu fází
vysoušení a regenerace
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Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Hospodárné sušení – neocenitelná výhoda!
U každé výroby stojí na prvním místě výsledný produkt a s ním spojený hospodářský výsledek. Úspěšně je možné vyrábět pouze tehdy,
pokud výrobní zařízení pracují hospodárně.
Pro hospodárnost sušičky plastů je rozhodující množství energie,
které je nutné vynaložit na vysušení určitého množství materiálu na
definovanou zbytkovou vlhkost.
Díky promyšlenému systému pracují sušičky KOCH energeticky
úsporně a hospodárně! Jak hospodárné je sušení pomocí sušiček
KOCH dokládá následující příklad: pro vysušení materiálu ABS s
počáteční vlhkostí < 1 % na optimální zbytkovou vlhkost spotřebuje
sušička KOCH pouze 0,08 kW na kilogram materiálu.
Výhodněji již sušit materiál nemůžete, aniž by přitom nedošlo
ke snížení kvality výsledného produktu!

vysoušecí
prostředek

Vysoušecí prostředek
Malá velikost pórů 4 angstromy (odpovídá velikosti
pórů 4 x 10 -10 m) zaručuje nadprůměrnou životnost
ekologického vysoušecího prostředku

Ventilátory sušení
s frekvenční regulací
Ventilátory sušení s frekvenční regulací jsou předpokladem vysokých energetických úspor, a to zejména u
procesu vysoušení. Volitelný frekvenční měnič umožňuje přizpůsobit otáčky, a tím i množství vysoušecího
vzduchu, aktuálnímu zatížení. Tato regulace znamená,
že při polovičním výkonu je spotřebovávána pouze
čtvrtina energie, která by byla potřebná bez této
regulace. Náklady na energii potřebnou pro provoz
vysoušecího ventilátoru je tak možno snížit o 25% až
75%. Frekvenční regulace je tedy investicí, která se
rychle zaplatí.

Zásobníky s vysoušecím prostředkem
konstruované podle fyzikálních zákonitostí
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Podnik

Modulární systém

Dopravníky

Dávkování a míchání

Řízení rosného bodu KOCH-TECHNIK
Program úspory energie řízením rosného bodu přináší až 45% úsporu
Existují dva systémy vysoušení, které se liší spotřebou energie:
Energeticky náročnější systém cyklicky přepíná mezi zásobníky
s vysoušecím prostředkem bez ohledu na obsah vlhkosti. Přitom
není zohledněno, zda je pracováno se suchým nebo vlhkým
vzduchem.
Sušičky KOCH naproti tomu pracují v závislosti na rosném bodu,
a jsou tedy energeticky úspornější. K přepnutí na další zásobník
s vysoušecím prostředkem dojde až po dosažení rosného
bodu -30 °C. Sušička se tak vždy přizpůsobuje skutečné situaci.
U vlhkého materiálu dochází k přepínání v kratších cyklech, u
suchého trvá cyklus déle.
Výhoda je zřejmá: vysoké úspory energie při regeneraci a
setrvalá kvalita výsledného produktu!

Automatické sušení s řízením rosného bodu
vysoce kritická oblast sušení

bod přepnutí

bod přepnutí

pracovní oblast sušičky KOCH

kritická oblast sušení

optimální oblast sušení
proměnný čas vysoušení
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24 hodin

4,5 hodiny

malá absorpce vlhkosti

vysoká absorpce vlhkosti

6,5 hodiny
střední absorpce vlhkosti

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Řídicí systém KOCH EKO
Naše patentované řízení pro energeticky úsporné sušení
nepoškozující materiál

Ekonomické řízení, energeticky úsporné sušení nepoškozující materiál!
Naše volitelně dodávané řízení EKO zaručuje, že ve vysoušecích zásobnících nebude docházet
k přesoušení hygroskopických materiálů jako je PA, PC, LCP, POM atd.: pokud je z vysoušecího
zásobníku odebíráno málo materiálu, vzniká nebezpečí poškození materiálu procházejícím
horkým vzduchem. Tomu řídicí systém EKO zabraňuje! Při dosažení určité teploty v horní
části zásobníku se zařízení přepne do klidového režimu. Zařízení je znovu spuštěno až po
odběru materiálu nebo tehdy, pokud klidová fáze trvá příliš dlouho.
Výhoda: je možné ušetřit až 50 % energie a přesto je vysušený materiál kdykoli k dispozici.
Současně je zajištěno, že nedojde k poškození materiálu. Není tak ohrožena kvalita konečného produktu.

Další vlastnosti:
regulace v závislosti na potřebném množství vzduchu v příslušném zásobníku
regulace definovaného množství vzduchu – nezávisle na množství náplně a druhu materiálu
zásobníkem protéká vždy pouze potřebné množství vzduchu
volitelně s automatickým nastavením zátěže
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

CKT – sofistikovaná technologie sušení

Sušička CKT 500 s řídicím systémem EKO

Sušičky KOCH jsou orientované na užitečnost až do nejmenšího detailu.
Od systému řízení rosného bodu až po patentované řízení EKO – sušičky KOCH se
vždy vyznačují snadnou obsluhou a spolehlivou funkcí. Tlakový vzduch není potřeba!

Všechny zásobníky sušiček jsou opatřeny
výklopným víkem pro čištění.
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Odsávací box disponuje až třemi přípojkami pro automatickou dopravu materiálu. Díky jeho konstrukci nevznikají v
zařízení žádné chladné zóny. Pro odběr
vzorků materiálu je dole k dispozici
ručně uzavíraný ventil.

Chladič vzduchu se automaticky zapne
při dosažení mezní teploty.

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Dvě sušičky CKT 1000 instalované u dodavatele automobilového průmyslu
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

EKO – kvalita sušení na nejvyšší úrovni
Sušička EKO je postavena na bázi osvědčené techniky CKT. Koncepčně a technicky byly převzaty detaily jako je
uzavírací šoupátko, kontrola průtoku, chladič vzduchu a řídicí systém EKO chránící materiál i životní prostředí.
Nový je u řady EKO nejen design, ale i další úspora energie díky rekuperaci tepla. V závislosti na teplotě sušeného materiálu je možné ušetřit 20 až 30 % nákladů na energie. V kombinaci s řízením EKO ušetříte dokonce až
40 % energie.
Sušičky EKO jsou dodávány v provedeních 110, 200, 300, 500 a 800. Do sušicího zařízení je možné integrovat
zásobníky s obsahem 40, 60, 100 nebo 200 litrů. Přirozeně je možné objednat i výrazně větší zásobníky. Ty jsou
pak postaveny vedle sušičky EKO.
Vlastnosti:
atraktivní design
osvědčená a sofistikovaná technika jako u řady CKT
výměník tepla v potrubním systému pro maximální využití energie
vysoušecí zásobníky dodávány ve všech velikostech
plná integrace do modulárního systému KOCH
díky modulární konstrukci je možné bezproblémové rozšiřování sušicího zařízení

EKO 110 ve standardním provedení
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Dopravní systémy

Sušení

EKO ve standardním provedení: Funkční schéma s LED poskytuje
v každém okamžiku informace o provozním stavu

Vizualizace

Snadné a rychlé čištění díky velkým dveřím a průzoru
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Dotykový panel – rozšíření řídicí jednotky pro CKT a EKO
Ovládání systému sušení pomocí
dotykového panelu:
nastavení snižování teploty
záznam průběhu rosného bodu za posledních
500 dnů
záznam průtoku materiálu všemi
vysoušecími zásobníky a signalizace při překročení průtoku
režim snížení teploty
kompletní regulace všech teplot
(topení sušičky, klapka pro úsporu energie a volitelné komponenty: řídicí systém EKO a automatické přizpůsobení zátěže)
displej citlivý na dotek
přepínání jazykového nastavení
včetně datové sběrnice pro vizualizaci
díky modulární konstrukci je možné bezproblémové rozšiřování sušicího zařízení

Ovládání pomocí funkčního schématu na dotykovém
panelu: zde jsou v každém okamžiku zobrazeny informace o
provozním stavu. Všechny operace je možné spouštět dotekem na panelu.

Zařízení EKO s dotykovým panelem – celá sušička je ovládána pomocí
dotykového panelu a s ním spojené řídicí jednotky.
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Na přání umožníme vzdálené
monitorování prostřednictvím
tabletu, to se osvědčilo zejména u systémů sušení na
nosných konstrukcích.

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Kontrola snímači!
Spolehlivé sušení s programem
SENSOTRONIC
Sušičky KOCH jsou kontrolovány a řízeny
plně elektronicky. Snímače zajišťují, aby
parametry vzduchu pro sušení zůstávaly
konstantní, aby se topení nepřehřívalo,
aby se neměnil proud vzduchu, aby byla
sledována poloha každého ventilu a aby
ventily vždy dosáhly své koncové polohy.
Speciální elektronika firmy KOCH vyhodnocuje všechny signály.
Více bezpečnosti ani nemůžete chtít.

Řízení Siemens SPS s permanentní
pamětí hodnot – aby nedošlo ke ztrátě
žádných dat. Pro externí vyhodnocení
jsou data předávána přes rozhraní do
lokální sítě Sinec L1.
Komfort a spolehlivost – tisíckrát ověřené!

Digitální spínací hodiny s týdenním
programem a jednoduchým ovládáním.
Pouze díky nim můžete ráno zahájit
práci, aniž byste museli čekat – protože
materiál je již suchý!

Systém pro měření rosného bodu
pro trvalou kontrolu vysušeného vzduchu.
Při poklesu pod požadovanou hodnotu je
automaticky přepnuto na zásobník zregenerovaného vysoušecího prostředku. Díky tomuto
přepínání je zaručeno trvalé používání suchého
vzduchu při maximální energetické úspornosti.

spotřeba energie ventilátorem

ruční regulace

ln
ciá
e n ie
t
o
t p erg
las r e n
b
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frekvenční regulace

průtok vysoušecího vzduchu

Uzavírací vzduchový ventil pro ruční
řízení přívodu a odvodu vzduchu. Volitelný řídicí systém EKO řídí průtok vzduchu plně automaticky.

Topení na každém vysoušecím zásobníku může zahřívat každý materiál samostatně na požadovanou teplotu. Regulaci
je možné nastavit s přesností na 1 °C.

Frekvenční měniče upravují výkon
vysoušecího ventilátoru podle aktuální
potřeby a šetří tak energii.
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Podnik

Modulární systém

Dopravníky

Dávkování a míchání

CKT / EKO – technická data
typ

topení
kW

topení
regenerace
kW

výkon
pohonu*
kW

průtok
vzduchu
m3/h

příkon nebo
topení v zásobnících
kW

spotřeba
Ø

hlavní rozměry
šířka
mm

výška
mm

hloubka
mm

CKT 110

podle konfigurace

6,0

0,5

110

6,5

1,7

884

1867

990

EKO 110

podle konfigurace

6,0

0,5

110

6,5

1,7

870

1730

1005

CKT 200

podle konfigurace

6,0

1,1

200

10,3

3,0

884

1867

990

EKO 200

podle konfigurace

6,0

1,1

200

10,3

3,0

870

1730

1005

CKT 300

podle konfigurace

12,0

6,6

300

19,3

9,3

1124

1992

1160

EKO 300

podle konfigurace

12,0

6,6

300

19,3

9,3

1320

1730

1520

CKT 500

podle konfigurace

18,0

6,4

500

24,4

10,8

1185

1672

1465

EKO 500

podle konfigurace

18,0

6,4

500

24,5

10,8

1320

1730

1520

CKT 800

podle konfigurace

27,0

7,9

800

34,9

14,6

1840

2002

1790

EKO 800

podle konfigurace

27,0

7,9

800

34,9

14,6

1320

1730

1520

CKT 1100

podle konfigurace

27,0

13,2

1100

40,4

20,5

1840

2202

1790

CKT 1700

podle konfigurace

27,0

17,6

1700

45,6

24,9

2390

2226

2040

CKT 2000

podle konfigurace

27,0

17,6

2000

49,5

35,0

2390

2226

2040

* Výkon neregulovaného ventilátoru
pro vysoušení a regeneraci. Při použití
ventilátoru s frekvenčním řízením
je možné tento výkon snížit a navíc
uspořit až 50% energie.

typ
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A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

O

P

R

CKT 110

2254

1764

2364

2140

1940

1660

1460

820

350

1400

720

884

110

680

1180

CKT 200

2254

1764

2364

2150

1940

1660

1460

820

350

1400

720

884

110

680

1180

CKT 300

2494

2094

2694

2340

1940

1660

1460

820

350

1400

720

1124

200

680

1180

CKT 500

2645

2155

2755

2150

1940

1660

1460

820

350

1400

720

1185

200

680

1465

CKT 800

3300

2810

3410

2400

1940

1660

1460

820

350

1400

720

1840

200

680

1790

CKT 1100

3300

2810

3410

2400

1940

1660

1460

820

350

1400

720

1840

200

680

1790

CKT 1700

3850

3360

3960

2600

1940

1660

1460

820

350

1400

720

2390

200

680

2040

CKT 2000

3850

3360

3960

2600

1940

1660

1460

820

350

1400

720

2390

200

680

2040

Dopravní systémy

typ

EKO110

Sušení

Vizualizace

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

O

P

1910

1640

820

350

1405

1445

1730

2070

1470

870

600

880

1005

3270

EKO 200

1910

1640

820

350

1405

1445

1730

2070

1470

870

600

880

1005

3270

EKO 300

1910

1640

820

350

1405

1445

1730

2520

1920

1320

600

880

1520

3270

EKO 500

1910

1640

820

350

1405

1445

1730

2520

1920

1320

600

880

1520

3720

EKO 800

1910

1640

820

350

1405

1445

1730

2520

1920

1320

600

880

1520

3720

litry

A

B

C

D

E

400

2380

704

630

490

350

600

2300

886

630

490

350

800

2730

886

630

490

350

1200

2880

1046

630

490

350

1800

3050

1242

630

490

350

2500

3570

1286

630

490

350

3500

3590

1530

630

490

350
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Sušičky CKT - referenční zařízení

Sušička CKT 1000 s vysoušecími zásobníky po 200 litrech, integrovaná do centrálního rozvodu granulátu u výrobce hraček

Centrální sušicí zařízení skládající se z několika sušiček CKT pro zásobování výroby u světoznámého výrobce hraček

80

Dopravníky

Sušení

Vizualizace

SLM Kunststofftechnik GmbH • www.slm-kunststofftechnik.de

Dopravní systémy

Jedna ze tří sušiček CKT 800 u dodavatele automobilového průmyslu

Sušicí zařízení tvořené sušičkami CKT u zpracovatele plastů. Vysoušeny jsou zde vysoce kvalitní plasty, například PPS, PEEK, PEI, PPA.
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Vizualizace
Co se za tímto pojmem skrývá?
Vizualizační systém KOCH pracující v systému Windows™ Vám zpřístupňuje veškeré informace přímo v provozu i na
vzdáleném pracovišti. Inženýři, vedoucí výroby a manažeři tak mohou v reálném čase sledovat celý průběh výroby formou grafického zobrazení na monitoru počítače.
Snadná ovladatelnost a výkonnost vizualizačního systému KOCH Vám umožní sledovat na monitoru
počítače každou operaci na Vašem zařízení a prostřednictvím flexibilní parametrizace zasáhnout v případě potřeby do výrobního procesu. Intuitivní pracovní plocha a integrovaná online nápověda
činí z ovládání velice snadnou záležitost. Všechna data relevantní z hlediska výroby jsou ukládána
do souborů (deníků) a archivována, takže můžete kdykoli zpětně kontrolovat jednotlivé procesy na zařízení.

Podrobnosti jednotlivých stanic
Díky vizualizačnímu systému KOCH máte
všechny části svého zařízení pod dohledem.
Po kliknutí na některou z částí jsou zobrazeny podrobné informace.
Kdykoli tak víte, v jaké fázi se Vaše zařízení
aktuálně nachází.

Přehled příkladů výrobních zařízení
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Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Distribuce materiálu
Pokud je do výrobního procesu integrován
náš systém NAVIGATOR, je možné kdykoli zjistit, jaký materiál je dodáván do jednotlivých
výrobních strojů. O případných poruchách jste
okamžitě informováni a můžete tak provést
kroky nezbytné pro jejich odstranění. Systém
je prakticky neomezeně škálovatelný. Vizualizační systém KOCH tak vždy roste spolu s
Vaším zařízením.

Přehled NAVIGATOR

Sila
V tomto přehledu získá obsluha informace o
stavu naplnění sil. Kromě toho je zde možné
zadávat označení zpracovávaných materiálů.

Správa surovin
Jaký materiál je používán jakým výrobním
procesem a jaké jsou jeho zásoby? I odpovědi
na tyto otázky Vám přirozeně poskytne vizualizační systém KOCH. Jediným pohledem
získáte přehled o všech surovinách a pomocných materiálech a v případě jejich nedostatku můžete rychle a cíleně reagovat.
Přehled sil

Sušení pod kontrolou
Při použití sušiček KOCH můžete okamžitě
zjistit, v jakém stavu je vysoušení jednotlivých surovin a pomocných materiálů ve Vaší
výrobě. Získáte přehled o teplotách přiváděného vzduchu a materiálu, o vysoušecích
zásobnících, identifikaci materiálu a rosném
bodu. Přirozeně je možné začlenit do vizualizace všechna zařízení.

Přehled sušiček granulátu
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Vysoušecí agregát
Tento přehled obsahuje informace o provozu
vysoušecího agregátu, včetně ventilátoru a
topení pro regeneraci. Kromě toho je zde
zobrazena poloha ventilů a informace o tom,
kdy je možné další přepnutí. Případné poruchy jsou patrné na první pohled.

Přehled sušiček granulátu: vysoušecí agregát

Vysoušecí zásobník
Tento přehled poskytuje informace o každém
jednotlivém vysoušecím zásobníku. Je zde
zobrazena teplota přiváděného vzduchu,
regulace průtoku vzduchu, teplota a průtok
materiálu. Všechny parametry je možné
pomocí vizualizačního systému KOCH dokumentovat a archivovat.

Přehled sušiček granulátu: zvolená vysoušecí nádoba

Generátory podtlaku
Tento přehled obsahuje informace o tom,
které generátory jsou v provozu a na kterých probíhá údržba, případně kterému zařízení je aktuálně přiřazen záložní generátor.
Po kliknutí na některý z generátorů podtlaku jsou zobrazeny informace o aktuálních
hodinách provozu a o tom, kdy je potřebná
další údržba.

Přehled vakuové pumpy

Správa uživatelů a
přihlašování
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Kontrola přístupu
Pracovník se musí identifikovat zadáním
jména a hesla. Až poté může prostřednictvím
vizualizačního systému KOCH spravovat průběh procesu a podle potřeby provádět jeho
modifikace.
Tím je zajištěno, že je možné v logovacím
souboru (deníku) kdykoli vyhledat kdo, kdy a
jakou změnu provedl.

Dopravní systémy

Sušení

Vizualizace

Připojení všech externích řídicích komponentů
Vizualizační systém KOCH

Ethernetová síť zákazníka
Dopravní zařízení

Řízení sušiček

Řízení sil

Řízení generátorů

Profibus

Verifikace materiálu načítáním čárového kódu
zjištění, zda byl materiál uvolněn pro zpracování
dokumentace změny materiálu ve vnitropodnikové databázi
bezpečná/spolehlivá manipulace s materiálem podle požadavků
pro certifikaci

skenování čísla materiálu
porovnání se zadáním
přeprava materiálu je povolena pouze
tehdy, pokud číslo materiálu odpovídá
zadání
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Podnik

Modulární systém

Dávkování a míchání

Dopravníky

Zařízení KOCH-TECHNIK v provozu

Mobilní sušička KKT 100

Sušička EKO 500

Sušičky CKT s řízením KOCH EKO

Dvě sušičky EKO 500
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Zásobník materiálu ve vnitřním prostoru

Tkaninová sila sloužící jako zásobníky materiálu ve
vnitřních prostorách

Dopravní systémy

Sušení

Systém centrální dopravy materiálu s dávkovacím zařízením KEM-Ma a
odlučovačem A 30 + Z 12

Vizualizace

Systém centrální dopravy materiálu s odlučovačem A 8 + Z 5

Systém dopravy materiálu odlučovačem A 8 + Z 5

Přímé barvení KEM + A 8 v dopravníku

KEM + A 8 zásobuje vstřikovací stroj s modulem pro
čisté prostory

GRAVIKO GK 1000

GRAVIKO GK 65 -instalace na extrudéru

GRAVIKO GK 1000 se 6 stanicemi
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Koch-Technik ve světě

Německo

Čína

Indie (Joint Venture)

Mexiko

Francie

Rusko

Zastoupení společnosti Werner Koch Maschinentechnik GmbH
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Argentina

Indonésie

SAE (Sjednocené arabské emiráty)

Austrálie

Írán

Saudská Arábie

Belgie

Itálie

Švédsko

Bělorusko

Izrael

Švýcarsko

Brazílie

Kolumbie

Slovensko

Česko

Maďarsko

Španělsko

Dánsko

Malajsie

Jižní Afrika

Egypt

Nový Zéland

Tchaj-wan

Ekvádor

Peru

Thajsko

Finsko

Polsko

Turecko

Řecko

Portugalsko

USA

Nizozemí

Rakousko

Velká Británie

Hongkong

Rumunsko

Venezuela
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