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M-USG
Podwodne
nitkowej
Underwatersystemy
pelletizing
strand granulacji
systems
Najwyższej
jakości technologia
Top-class pelletizing
technology granulacji

The
M-USG underwater
pelletizing
strand sysPodwodny
nitkowy system
granulacji
MUSGhasjest
przypolymers
produkcji
tem
been stosowany
producing virgin
all
polimerów
już od
na całym
over
the world
for dziesięcioleci
decades. The extremely
świecie.
Niezwykle
elastyczny
flexible system guarantees a high level system
of sysgwarantuje wysoki poziom dostepności do
tem
availability,
especially
in
continuous
op-a
instalcji, zwłaszcza przy pracy ciągłej,
eration,
and
fulfi
lls
the
very
highest
demands
także spełnia bardzo wysokie wymagania w
in
terms of
cylindrical
pellet quality.
zakresie
jakości
cylindrycznych
granulek.

Korzyści
Your benefits
Outstanding,
constant
pellet quality
-Stała
znakomita
jakość granulek
Throughputs up
to 20,000 kg/h
-Przepustowość
dochodząca
do 20 000kg/h
-Zwiększenie
stopnia
dostępności
systemu
zastosowaniu
Increased degree
of system
availability
thanks dzięki
to quick-change
szybko mocującej głowicy tnącej
cutting head
- Wysoki stopień automatyzacji
High level
of automation
-Długa
żywotność
dzięki zastosowaniu wyjątkowo odpornych na
zużycie
service lifeskrawających
of extremly wear-resistant cutting tools
 Long narzędzi
- Łatwość obsługi i dobry dostęp do wykonania konserwacji
Easy accessibility
– user-friendly for operation and maintenance
-Najwyższa
niezawodność
Most
reliable


M-USG
Systemy
nitkowej
podwodnej
granulacji
- nasze
doświadczenie
korzyścią dla Ciebie
Underwater
pelletizing
strand systems
– Benefi
t from
our long experience

Automatik
Plastics Machinery
equipment isjest
a byword
for economy,
flexibility and
reliability worldwide.
Thanks tonaits całym
more
Sprzęt
Automatik
Plastics Machinery
synonimem
oszczędności,
elastyczności
i niezawodności
świecie.
Posiadamy
ponad 60-letnie
doświadczenie,
wyprodukowaliśmy
zainstalowaliśmy
ponad
8000 systemów
than six decades
of experience,
the company
current over
8,000 pelletizing isystems
in production,
delivering
maximum
granulacji.
naszym klientom maksymalnie rentowny produkt.
profitabilityDostarczamy
to the customers.

Applications
Zastosowanie
M-USG systems are used to pelletize technical thermoplastics such as:
Systemy M_USG są używane do granulacji technicznych
termoplastów,
takich
Polyesters, e.g.
PET,jak:
PBT, PEN

Polyamides, e.g. PA 6, PA 6.6, PA11, PA12

- poliestry, np.: PET, PBT, PEN
Acrylic resins,
PMMA,
APN

- poliamidy,
np.: e.g.
PA 6,
PA 6.6,
PA11, PA12
- żywice
akrylowe,
np: PMMA, APN
Polyacetals,
e.g. POM

- poliacetale, np.: POM
Polycarbonates, e.g. PC

- poliwęglany, np.: PC
Styrene polymers,
HIPS,
GPPS,
ABS,ANS,
SAN SAN
- polimery
styrenowe,e.g.
np.:
HIPS,
GPPS,

-polimery
ciekłych
kryształów
Liquid crystal polymers
- innych tworzyw sztucznych - na zamówienie
 Other plastics on request

Zasada
M-USG
How thedzałania
M-USG systemu
system works
Roztopione
tworzywo
podawane
na głowicę
wytłaczarki
. Następnie
jeststrands
przetłaczany
przez
The plastic melt
is fed sztuczne
to the diejest
head
01. Polymer
strands are
extruded01
through
the diemateriał
plate. The
are automatrycę
w ten by
sposób
powstają
nitki.
Nitkisection
są automatycznie
prowadzone
urządzenie
rozruchowe
matically irouted
a start-up
devicepolimerowe
into the strand
guide
02, then carried
by a waterprzez
flow running
parallely
with
do
prowadnic
02,bynastępnie
są spray
przenoszone
thesekcji
pelletizer
and cooled
water with
nozzles. strumieniem wody płynącej równolegle do granulatora i chłodzone
wodą z dysz natryskowych.
In the pelletizer 03 the polymer strands are automatically captured by the intake device, guided to the cutting device and
W granulatorze 03 polimerowe nitki są automatycznie wychwytywane przez chwytak, dostarczane do urządzenia
cut into pellets under water.
tnącego a tam cięte pod wodą na granulki.
Immediately after being cut, the pellets are flushed by water into the after cooling line 04, where they are cooled down
Natychmiast po cięciu granulki są spłukiwane na linię dochładzania 04, gdzie są chłodzone do odpowiedniej
to the desired temperature. An agglomerate separator separates the start-up material from the well-formed pellets and
temperatury.
prevents clogging
upstream
the dryer.startowy
In the dryer
05, 95 percent
of the water
is removed
a preliminary
dewatering
Separator
spieków
oddzielaofmateriał
od dobrze
uformowanych
granulek,
dziękibyczemu
zapobiega
zatykaniu
system
before
the rest
is removed05
when
pellets
through
dryer. systemu
The following
steps 06
are screening
and
się
wlotu
suszarki.
W suszarce
95%the
wody
jestpass
usuwane
zathe
pomocą
wstepnego
odwadniania,
pozostała
conveying
processes.
jest
usuwana
podczas dalszego transportu granulatu przez suszarkę. Następnie granulat jest przesiewany i
The process waterdo
is dalszej
filtered and
temperature-controlled
in the water treatment unit 07 before being returned into the cycle.
transportowany
obróbki
06.
Woda procesowa jest filtrowana i doprowadzona do odpowiedniej temperatury w uzdatniaczu wody 07 zanim zostanie
zawrócona do ponownego obiegu.

01

05
02

03
04

07
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M-USG
Systemy podwodnej
granulacji
Underwater
pelletizingnitkowej
strand systems
– High availability improves profitability

Gruntownie
pretestowane
i zatwierdzone
systemy podwodnej
granulacji
dla produkcji
The
extensively
tested and approved
M-USG underwater
pelletizingnitkowej
systems are
designedsąforprzeznaczone
middle to top range
producśrednio i wielkoseryjnej oraz do produkcji najwyższej jakości cylindrycnego granulatu. Kluczowym elementem
tion
outputs,
and
produce
cylindrical
pellets
of
the
best
quality.
The
system's
high
level
of
availability
is
a
key
feature.
All
systemu jest bardzo wysoki poziom dostepności do systemu. Wszystkie komponenty systemu - takie jak głowica,
system
components
– such
die head, strand
guide, after
cooling line,- dryer
and screen machine
– arespełnić
designed
to meet
matryca,
prowadnica,
liniaasdochładzania,
suszarka
i przesiewacz
są zaprojektowane
tak, aby
wszystkie
all
your high demands
terms
of process
continuityciągłości
and safety.
wymagania,
stawiane in
przez
Państwa,
w zakresie
i bezpieczeństwa procesowego
Posiadamy
gamę
modelidelivering
maszyn,throughput
o przepustowości
do
A
wide rangeszeroką
of machine
models,
rates up to
20000 kg/h
350 m/min.
Wybór
zależy
od państwa
20,000
kg/h oraz
basedprędkości
on stranddo
speeds
up to 350
m/min,
is complementpotrzeb,
opcji of
jakie
musi layouts
posiadać
system oraz sposobu
ed
by a selection
installation
and options.
rozmieszczenia systemu.

M-USG V zwith
pionową
prowadnicą
nitek
vertical
strand guide
section
Short linia
cooling
line: 800,800,
15001500
or 2200
mm mm
-Krótka
chłodzenia:
lub 2200
Space-saving miejsca
compactdzięki
designzwartej konstrukcji
-Oszczędność
- Szybkie
i łatwe
sterowanie
Quick
and
easy
operator
control

- Wysoki stopień bezpieczeństwa procesu
High degree
of process safety
-urządzenia
abezpieczające
 Safety devices
M-USG 900 V

M-USG
poziomą
prowadnicą
nitek section
M-USG H
H zwith
horizontal
strand guide
Longlinia
cooling
lines: 2000,
3000,
4000,
6000,
up do
to 9000
-Długa
chłodzenia:
2000,
3000,
4000,
6000,
9000 mm
mm
-Niesamowicie
łatwyofdostęp
do głowicy
i głowicy
tnącej
Outstanding ease
accessibility
to diewytłaczarki
head and cutting
head
- Wysoki stopień bezpieczeństwa procesu
High degree of process safety
-Izolacja akustyczna gwarantuje, że poziom hałasu nie przekracza
Soundproofi
ng devices guarantee a measurement surface sound85
(A)
 dB
pressure level of less than 85 dB(A)

M-USG 900 H
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M-USG
Underwatersystemy
pelletizing
strand granulacji
systems – Guaranteeing
outstanding
pellet granulatu
quality
Podwodne
nitkowej
- gwarancja najwyższej
jakości

Optimum
component komponentów
selection ensures
high guarantees
availability, making
theproces
pelletizing
process
more cost-effecWybór optymalnych
gwarantuje
wysokąof dostępność,
czyniąc
produkcji
granulatu
bardziej
opłacalnym.
Ze względu
na możliwość
rozmieszczenia
operatorzy posiadają łatwy dostep do
tive.
Due to system
layout operators
have dowolnego
easy access for
operation andsystemu
maintenance.
obsługi i konserwacji.
Polymer
valve
Zawór
polimerowy

 For batch and continuous mode, providing controlled shut-off of
- Dla produkcji okresowej i do pracy ciągłej, zapewnia kontrolowane
the polymer
melt at thepolimeru
reactor or w
in the
melt pipe lub w rurze
odcięcie
stopionego
reaktorze
doprowadzającej
stop with metal seal
 Vaccum tight piston
- Próżnioszczelny
tłok
Shut-off
pressure
upztometalową
160 bar uszczelką

- Ciśnienie zamknięcia do 160 bar
Compact
design, short
product
channels,
no dead zones
-Zwarta
konstrukcja,
krótkie
kanały,
brak "martwych
stref"
The die head
- the first
guaranteeelement
of outstanding
pellet
quality
Głowica
wytłaczarki
- pierwszy
najwyśszej
jakości
do
osiągnięcia granulatu
 Liquid, electric or steam heating

Głowica
z wycieraczką matrycy
Die headwytłaczarki
with die wiper

Strand conformity
and no
strand clumping
after discharge, thanks
-Ogrzewanie
elektryczne,
cieczowe
lub parowe
- Jednakowa
nicidistribution
nie plączą się po przepływie co jest
to absolutelystruktura,
uniform melt
uzyskane dzięki równomiernemu rozprowadzaniu wytopu
 Compact design, short product channels, no dead zones, small volume
- Zwarta konstrukcja, krótkie kanały, brak "martwych stref", niski
exchange of die plate due to pre-heating chamber
 Quickhałasu
poziom
-Szybka
wymiana
matrycy
względu
komory
Automated
closure
of diegłowicy
plate in ze
batch
mode na
by obecność
slide or freeze
wczesnego
techniqueogrzewania
- Automatyczne zamknięcie matrycy w trybie seryjnej produkcji
 Die wiper
techniką
ślizgową lub prez blokadę
- wycieraczka matrycy
Prowadnica
Strand guidenitek
section
Automatic strand
feedingnitek
at start-up
and during
production
in case
-Automatyczne
podawanie
przy rozruchu
i podczas
produkcji
of
strand
breaks
w przypadku zerwania nici
Pionowadesign
konstrukcja
z głowicą
rozruchową
Vertical
with start-up
head
– M-USG V- M-USG V

M-USG
1200 nitek
V strand
guide 1200 V
Prowadnica
w M-USG

Movable start-up
ensureszapewnia
maximummaksymalną
precision at start-up

- Ruchoma
głowica head
rozruchowa
precyzję przy
rozruchu
 Space-saving design with easy access to die head
- Niewielkie wymiary i łatwy dostęp do głowicy wytłaczarki
Single-strand feed
prevents strands
clumpingco zapobiega ich

- Prowadzenie
pojedynczych
nici wfrom
prowadnicy
Safety covering
zbrylaniu
się

- Pokrywa bezpieczeństwa
Horizontal
design with
start-up device
– M-USG -HM-USG H
Pozioma
konstrukcja
z aparatem
rozruchowym
Height-adjustable start-up device for easy adaptation to process
- Łatwe dostosowanie do parametrów procesu dzięki regulacji
parameters
wysokości
aparatu rozruchowego
-Szybka
wymiana
dysz natryskowych
Spray nozzles
removeable
by quick-exchange
- Osłona
dźwiękoszczelna
Soundproof
cover

- Przesuwny wlot zapewnia łatwy dostęp do głowicy tnącej
 Slidable inlet provides easy access to cutting head

Aparat 1200
rozruchowy
w M-USG
M-USG
H start-up
device 1200 H
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M-USG
Underwater
pelletizing
strand systems
– Guaranteeing
outstandingjakości
pellet quality
Podwodne systemy
nitkowej
granulacji
- gwarancja najwyższej
granulatu

Pelletizer
Granulator
Uniform strand
feed to cutting
thanks
the shortpoprzez
distance
-
Równomierne
podawanie
nitek narotor
wirnik
tnącyto
uzyskane
between
intake
andchwytakiem
cutting device
krótki
dystans
między
a aparatem tnącym
-
Wysoki
stopieńofdokładności
stabilnemu
High degree
cutting gapszczelin
accuracytnących
thanks dzięki
to solid,
gapless knife
bezszczelinowemu
uchwytowi noża
holder
- Idealna konstrukcja głowicy tnącej zapobiega osadzaniu się
 Optimum design of cutting head prevents pellet deposits
granulatu
-
Górne
łożyska
podajnika
zewnątrz
komory
cięcia
Upper
feed roll
bearingsna
outside
of cutting
chamber
- Wszystkie
łożyska
posiadają
bezobsługowe
uszczelnienie
 All bearings feature maintenance-free sealing against dampprzed
wilgocią
Easy czyszczenie
cleaning and isetup
-
Łatwe
konfiguracja
-
Szybka
łatwa
wymiana
Quick iand
easy
cutting noża
tool exchange
- Automatyczna regulacja długości granulek
 Automatic pellet length adjustment

Głowicahead
tnąca
Cutting

Wymiana
głowicy
tnącej w około
5 minut
Cutting
head
quick-exchange
in about
5 minutes
dzięki łatwemu i szybkiemu oddzieleniu napędu od zespołu
by
quick decoupling Wystarczy
of the drive do
and tego
pneumatic
assembly.dźwigni,
Easily to nie
be
pneumatycznego.
przełożenie
carried
out
by
using
lifting
gear,
with
no
need
for
any
other
tools.
potrzeba żadnych narzędzi.
Poziom
natężenia
hałasu
poniej
85 dBlevel
(A) below 85 dB(A)
Measurement
surface
sound
pressure
System
dystrybucjisystem
wody
Water distribution
Installed directlybezpośrednio
at strand guide
for easenitek
of operation
Zanstalowany
na section
prowadnicach
co ułatwia
obsługę
Linia
After dochładzania
cooling line
Adaptation todo
room
conditions
in production
mode
-Dopasowanie
warunków
panujących
w pomieszczeniu
podczas
pracy
systemu separator separates start-up material and overlength
 Agglomerate
- Separator spieków oddziela materiał startowy oraz za długie nitki

Cutting head
quick-change
Wymiana
głowicy
tnącej

Ustawianie
Cutting gap szczelin
setting tnących

Wspornik
łożyska
na outside
zewnątrz
komorychamber
tnącej
Roller
bearing
support
of cutting

5

M-USG
Underwater
pelletizingnitkowej
strand systems
– Only
thesię
quality
the system
configuration
counts
Systemy
podwodnej
granulacji
- Liczy
tylkoofjakość
konfiguracji
systemu

CENTRO centrifugal
dryer for
energy-effi
cient drying
CENTRO
energooszczędna
suszarka
wirówkowa
Compact design offering easy access for cleaning and maintenance
-Zwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp w celu czyszczenia i
 Integrated water pre-separator
konserwacji
-Zintegrowany
pre-separator
wody
Easy to change
wearing parts,
such as rotor blades
- Łatwa wymiana zużytych części
Low
power
consumption
-Mały pobór mocy
-Kontrola
prędkości
wirnika
- na zamówienie
Rotor speed
control
– optional
- Zawór
klapowy
na
wylocie
suszarki
zamówienie
– optional
 Pellet distributing flap at dryer outlet- na
- System samooczyszczający - na zamówienie
Self-cleaning
system
optional
-Specjalne
aplikacje
dla– mikrogranulek
 Special applications for micro-pellets
CENTRO centrifugal
dryer
Suszarka
wirówkowa
CENTRO

AERO
dryer
AEROimpact
suszarka
udarowa
Extremely gentle pellet drying

- Niezwykle delikatne suszenie granulatu
Integrated preliminary
dewateringodwadniania
system

- Zintegrowany
system wstępnego
-Minimalne
zawilgocenie
Minimal surface
moisture
- Szybkie i łatwe czyszczenie
Quick and wywiewanego
easy cleaning powietrza

- Odwilżanie
-Dmuchawa
Exhaust air dźwiękoszczelna
dehumidification by drip-separator
 Soundproof blower

Suszarka
udarowa
AERO impact
dryer AERO

Process
treatment
PWS-BF
System water
uzdatniania
wodysystem
procesowej
PWS-BF
Continuous filtration

- Ciągła filtracja
Easy handling
disposable fabrics

- Prosta
wymianaofjednorazowych
tkanin
- Bezciśnieniowe
filtrowanie
Pressureless filtering

- Zbiornik na wodę z automatyczną regulacją poziomu
Water tankpołączenia
with automatic
level liniami
control granulacji

- Możliwość
z różnymi
Combinable
with various
pelletizingkontroler
lines
-Możliwość
rozbudowy
o awaryjny
temperatury i systemy
pompowe
 Upgradable with standby temperature control and pump systems

System
uzdatniania
wody
procesowej
Process water
treatment
system
PWS-BF PWS-BF

Sterowanie
maszyną
Machine control
User-friendly
panel
operation
directly
at strand guide
section
-Łatwy
w obsłudze
panel
sterujący
zainstalowany
bezpośrednio
przy
prowadnicy
nici automatic system ensures a fast and error-free start-up
 Single-button
- Automatyczny jednoprzyciskowy system zapewnia szybki i
 Strand speeds adjustable without reprogramming
bezbłędny rozruch
Standard prędkości
S7 PLC with
Profi
interface
-Regulacja
nici
niebus
wymaga
ponownego programowania
-Sterownik
PLC
S7
z
interfejsem
Profibus
User-friendly error analysis
- Prosta w obsłudze analiza błędów
All component
can be
integrated
into the pelletizing

- Wszystkie
funkcjefunctions
komponentów
mogą
zostać zintegrowane
z
system
control
systemem sterowania granulacją
-Wymiana
danychwith
między
oprzyrządowaniem
nadrzędnym
a system
Data exchange
higher-level
instrumentation
and control
systemem sterowania
Panel kontrolny
Control
panel
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M-USG
Technical
data
Dane techniczne
Dane techniczne:

M-USG 300 H

Szerokość
robocza:
Working
width:

300 mm

600 mm

900 mm

1,200 mm

11 kW

18.5 kW

30 kW

37 kW

100-120

127-152

Moc napędu
tnącego:
Cutting
rotorwirnika
drive power:

M-USG 600 H

Moc napędu
podajnika:
Feed
roll drive
power:

M-USG 900 H M-USG 1200 H

5.5 kW

Prędkość
zasysania:
Draw-in
speed:

80-350 m/min

Liczba nici*:
Number
of strands*:

33-40

Strand
guide
Długość
nici:length:

66-80

3,000/4,000/6,000/8,000 mm

Przepływ
wody:
Water
flow:

20 m /min
3

35 m3/min

45 m3/min

55 m3/min

Dependent
on product.
**W
zależności
od produktu

Przepustowość [kg/h]*:
Polimer:

Średnia waga granulki

PET/PBT:

30-40 mg

5,500

11,000

16,000

20,000

PA 6.6:

20-25 mg

4,200

8,400

12,600

14,500

PA 6 n. e.:

10-15 mg

2,200

4,500

6,700

8,600

PC:

20-25 mg

3,000

6,000

9,000

12,000

* Inne produkty na życzenie

Dane techniczne:

M-USG 300 V

M-USG 600 V

Szerokość robocza:

300 mm

600 mm

Moc napędu wirnika tnącego:

11 kW

18.5 kW

Moc napędu podajnika:

M-USG 900

M-USG 1200 V

900 mm

1,200 mm

30 kW

37 kW

5.5 kW

Prędkość zasysania:

80-350 m/min

Liczba nici*:

33-60

66-120

15 m /min

30 m /min

40 m3/min

50 m3/min

Długość nici:

100-180

127-228

800/1,200/1,500 mm

Przepływ wody:

3

3

* Zależy od produktu.

Przepustowość [kg/h]*:
Polimer:

Średnia waga granulki

PET/PBT:

17 mg

4,200

8,300

12,500

16,000

PA 6.6:

20-25 mg

3,300

6,600

10,000

13,000

GPPS, HIPS, SAN, ABS:

10-15 mg

3,000

6,000

9,000

12,000

PMMA:

20-25 mg

2,500

5,000

7,500

10,000

* Inne produkty na życzenie.
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Global contacts, see www.maag.com
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