Máy nghiền cắt SM 100 Comfort
Nghiền với các thao tác cắt hiệu quả.
Máy nghiền SM100 nghiền nhỏ các loại vật liệu mềm, cứng trung
bình, các vật liệu mềm dẻo, và các vật liệu có sợi, hoặc các vật liệu
tổng hợp. Nó đặc biệt phù hợp cho công việc nghiền gián đoạn hoặc
nghiền sơ bộ liên tục các vật liệu khô như: nhựa, thức ăn gia súc, than
non, giấy, bìa cứng, v..v..Các vật liệu mang hình dáng dài, như là:
rơm, vật liệu lớn…thì sẽ được xử lý 1 bước mà không cần phải giảm
kích thước sơ bộ. Độ mịn cuối cùng phụ thuộc vào kích thước mắt lỗ
sàng ở đáy và các đặc tính của mẫu. Ví dụ: kích thước xấp xỉ khoảng
2 – 4mm đối với các loại nhựa và 0,25 – 1mm đối với các loại vật liệu
khô.

Tiện lợi và đáng tin cậy
Máy nghiền SM 100 dễ vận hành, các khớp kết nối, ống lọc và thùng
chứa sản phẩm rất tiện lợi, dễ dàng tháo lắp. Với thiết bị xả nhanh và
động cơ hãm nên buồng nghiền có thể tháo lắp dễ dàng và nhanh chóng sau mỗi quá trình nghiền.
Đó là thuận tiện đặc biệt nếu như các loại mẫ cần thiết được xử lý.
Với dải rộng của các phụ kiện thì SM 100 phù hợp cho rất nhiều ứng dụng. Phiên bản đặc biệt của
máy SM 100 sẽ có khả năng nghiền loại kim loại nặng với nhiều kích thước. Thiết bị chuẩn bao
gồm một rotor với 3 cánh nghiền và một thùng chứa sản phẩm 5 lít có túi lọc. Phễu nạp liệu và
sàng ở đáy được chọn theo ứng dụng riêng biệt tuỳ vào các loại vật liệu. Có 3 loại phễu nạp liệu
phụ thuộc vào các loại vật liệu khác nhau và kích thước các sản phẩm ra. Kích thước sàng từ
0,25mm đến 20mm.

Công nghệ nghiền nhỏ của SM 100.
Các vật liệu sẽ được cắt nhỏ trong máy nghiền cắt bởi lực cắt và lực
trượt. Mẫu cho xuống phễu nạp liệu
và xuống buồng nghiền và sẽ được
nghiền bởi bộ 1 rotor với 3 cánh,
thiết bị dừng lại trong khoảng thời
gian ngắn cho vật mẫu đi qua và đến
phần lưới bên dưới, sau đó các vật
liệu được tuôn ra. Tốc độ của rotor
là 1390 phút-1 tại 50Hz (1690 phút-1
tại 60Hz). Công suất của động cơ là
1500W.

Linh hoạt và chắc chắn
Thiết bị chuẩn của máy nghiền bao gồm thiết bị chính đựng được 5 lít, cấu tạo làm bằng thép.
Công tụ dùng để cắt phụ thuộc vào các ứng dụng. Các phễu sẽ được lựa chọn tuỳ theo kích thước
các vật mẫu. Đối với các vật mẫu kích thước nhỏ thì lựa chọn chai đựng với miệng rộng
250/500ml. Đối với các vật kích thước to hơn SM 2000 trang bị thêm cho ta bình nhựa 30 lít.

Rotor dùng cho SM 2000
2 loại khác nhau dùng cho SM 2000:
Rotor 6 đĩa và rotor tiết diện song song.
Rotor 6 đĩa với 18 vị trí có thể thay thế, các
đĩa cắt kim loại thuận nghịch phù hợp cho sử
dụng phổ biến.
Các ứng dụng cho SM 2000 với động cơ
1390 min-1 (1690 min-1)
 Cành, rễ, cây, phân bón.
 Nghiền và bào các loại vật liệu làm từ
nhựa hoặc các vật liệu không kim loại.
1. 6 Rôto kiểu đĩa
 Làm giòn các vật liệu
2. Đĩa thay thế cho 6 rôto
Các ứng dụng cho SM 2000 với động cơ 695 min-1 (835 min-1)
3. Rôto tiết diện song song
 Màng hau tấm mỏng bằng nhựa và các vật liệu dệt may.
4. Bộ dao cắt cho rôto tiết
 Cao su và các chất thải đặc biệt
diện song song.
 Các loại rác thải chung
 Khuôn đúc nhựa
 Các mảnh nhỏ điện tử không có sắt và thép
 Các hộp đồ ăn, uống
 Các vật liệu như là thảm bị cắt vụn
 Các hạt nhựa nhỏ
 Các thức ăn cho vật nuôi và xương
Rôto tiết diện song song phù hợp cho các ứng dụng với các nguyên liệu mềm, các vật liệu có đàn
hồi và các vật liệu có xơ.
Các ứng dụng cho SM 2000 với động cơ 1390 min-1 (1690 min-1)
 Các thực vật, rơm, cỏ khô
 Hương liệu, thuốc
 Giấy, bìa các tông
Các ứng dụng cho SM 2000 với động cơ 695 min-1 (835 min-1)
 Các mảnh nhựa vỡ, bao bì
 Than non
 Hương liệu, thuốc chứa 1 số lượng nhỏ dầu

Loại máy nghiền lý tưởng phù hợp với các mục đích sử dụng của bạn
Lựa chọn máy nghiền
Sử dụng máy nghiền SM 100 comfort cho việc nghiền nhỏ các vật liệu dạng viên tròn, các vật
chất sinh học hoặc các thực vật.
SM 2000 được sử dụng cho công việc nghiền nhỏ hỗn hợp các tạp chất, mảnh nhỏ của các kim loại
nhẹ bị cắt vụn, cao su phế liệu, các vật cứng và dày, các vật liệu mài mòn. So sánh máy SM 2000
với SM 100 thì thấy có sự thuận tiện hơn, bàn phím điều khiển cảm ứng tiếp xúc, có khả năng
nghiền nhỏ các vật liệu khó. Với sự khác nhau giữa tốc độ và các phụ kiện tối ưu toàn diện làm
cho SM 2000 trở nên cực kỳ linh hoạt trong các thao tác xử lý. Bảng dưới đây cho ta thấy các
thông số kỹ thuật chi tiết của máy:
Thông số làm việc
Ứng dụng
Vật liệu nạp
Kích thước vật liệu
Độ mịn
Thùng chứa sản phẩm
Năng suất
Rôto 6-đĩa – tuỳ chọn
Rôto tiết diện song song
Thông số kỹ thuật
Động cơ

SM 100 comfort
Giảm kích thước bằng
cách cắt
mềm, cứng trung bình,
đàn hồi, dạng sợi
Lớn nhất 60 x 80 mm
0.25 - 20 mm
5 lít (Chuẩn) 30 lít (tuỳ
chọn)
0.2 - 50 kg/h
Chuẩn
Động cơ 1- và 3-pha

SM 2000
Tốc độ thấp

SM 2000
Tốc độ cao

Giảm kích thước bằng cách cắt
mềm, cứng trung bình, đàn hồi, dạng
sợi, dai.
Lớn nhất 60 x 80 mm
0.25 - 20 mm
5 lít (Chuẩn) 0.25 / 0.5 / 30 lít (tuỳ
chọn)
0.2 - 50 kg/h
tuỳ chọn
tuỳ chọn
Động cơ 3-pha

Động cơ 1- và 3pha
không
1390 phút-1
1690 phút-1
1500 W

Phanh (thắng)
Có
không
Tốc độ động cơ tại 50 Hz
1390 phút-1
695 phút-1
Tốc độ động cơ tại 60 Hz
1690 phút-1
835 phút-1
Công suất danh nghĩa
1500 W
1500 W
Kích thước Rộng x Cao x
xấp xỉ 560 x 1415 x 700
Sâu (với bệ đỡ và phẽu
xấp xỉ 550 x 1415 x 600 mm
mm
nạp chuẩn)
Khối lượng
xấp xỉ 68 kg
xấp xỉ 119 kg
xấp xỉ 88 kg
Các giá trị độ ồn đo theo tiêu chuẩn DIN 45635-31-01-KL3
Emission value with regard
LpAeq 81 dB(A)
LpAeq 79 dB(A)
to workplace
Các điều kiện đo:
Vật liệu nạp
Dạng viên
Vỏ cây
Kích thước vật liệu nạp
lê tới 15 mm
<100 mm
Sàng
0.5 mm
Lỗ vuông 4 mm

* Phụ thuộc vào các vật liệu đầu vào và các chế độ cài đặt
của cấu hình
Các lời khuyên để cho ta kết quả tốt nhất
 Đối với các mẫu với chiều dày rất là mỏng hoặc nhạy cảm
với nhiệt độ ví dụ như các loại phim nhựa thì kết quả thu
được tốt nhất bởi trộn với đá khô
 Kết quả thu được tốt nhất đối với các sản phẩm có tính
chất dính ví dụ: như cao su, các vật liệu đàn hồi hoặc các





sản phẩm có cấu tạo dựa trên chất lỏng là trộn các nguyên liệu trên với bột trơn.
Với các nguyên liệu như cao su và nhựa dẻo nóng sẽ được nghiền nhỏ mà không gặp bất kỳ khó
khăn nào sau khi hóa giòn với Nitơ.
Nếu yêu cầu đối với mãu cuối cùng phải đảm bảo được các tiêu chuẩn đẹp, nhỏ và đều thì kích
thước mẫu lớn hơn có thể được giữ lại bởi sàng lưới bên dưới.

Các phụ kiện cho SM 100 và SM 2000
Lựa chọn cho các sàng lưới bên dưới
Các sàng lưới bên dưới sẽ được lựa chọn phụ thuộc vào kiểu
của các mẫu nguyên liệu và các yêu cầu của nguyên liệu đầu
ra, sàng been dưới với các kích thước lỗ thoát tới 2mm, sàng
với kích thước lỗ thoát 4mm thường là lỗ hình vuông, các loại
sàng chuẩn này nguyên liệu thường được làm bằng thép không
rỉ.
Phễu đầu vào chuẩn (standard hopper) phù hợp với các nhu
cầu sử dụng chung, sử dụng hầu hết đối với các nguyên liệu với
khối lượng lớn hoặc ít, khối lượng lớn nhất khoảng 80 x 75 mm,
phễu gồm có cả pít tông nhào trộn bằng gỗ. Dùng cho các ứng
dụng đặc biệt đối với các chất liệu làm từ nhựa hoặc nhôm.
Long stock hoopper được thiết kế đặc biệt dùng cho đưa các
nguyên liệu mẫu mà có kích thước dài.
Cascade hoopper dùng để tránh các nguyên vật liệu khi sủ dụng
nảy ra ngoài, phù hợp dùng với các nguyên vật liệu với số lượng
lớn, kích thước nguyên liệu cung cấp lớn nhất là 20mm.

Các phụ kiện khác
Có thể thay thế thùng chứa 5 lít bằng thùng chứa 30 lít bằng
nhựa. Các túi lọc và các vòng lọc có hoặc không có thiết bị lọc
bụi có thể được sử dụng hoàn thiện hơn luồng khí. Nếu các bộ
phận lọc bụi được sử dụng thì quá trình xử lý nghiền nhỏ kích thước các nguyên liệu sẽ nhanh hơn
và các trường hợp như tắc nghẽn sẽ không xảy ra.

