maag

SPHERO®
Systemy
podwodnej
granulacji
dlafor
produkcji
Underwater
pelletizing
systems
highly wielkoseryjnych
profitable
othroughput
przepustowości
36 kg
000per
kg/h
ratesprzekraczającej
of up to 36,000
hour

The SPHERO®system
underwater
pelletizing
system
Podwodny
granulacji
SPHERO
has
been
particularly
designed
to
process
przeznaczony jest przede wszystkim w
thermoplastics and produces spherical pellets.
produkcji tworzyw termoplastycznych i
This most flexible system is applied in the
produkcji
bardzo
productionkulistych
of raw granulek.
materials, Ten
compounds,
masterbatches,
engineering
plastics, wood
elastyczny
system
jest stosowany
przy
polymer composites, thermoplastics elastowytwarzaniu
surowców,
mieszanek,
mers, hot-melt adhesives, and in the field of
przedmieszków,
tworzyw
sztucznych,
recycling.
termoplastycznych elastomerów, klejów
topliwych i w obszarze recyklingu.

Korzyści
Your benefits
Outstanding
pellet
quality
-Doskonała
jakość
granulek
Increased production efficiency
-Zwiększona wydajność produkcji
Enhanced process reliability

- Zwiększona niezawodność procesu
 Optimal access
- Optymalny dostęp
 Convenient and safe operation
- Wygodna i bezpieczna obsługa
 Quick product change
- Możliwość szybkiego przezbrojenia urządzenia
 Pelletizing of specialized products
- Granulowanie specjalistycznych produktów

SPHERO®
Functioning
and applications
Zasada
działania
i zastosowanie

Procesy,
i systemy
tworzone
przez
Automatik
Plastics
Machinery
charakteryzują
się elastycznością,
Processes urządzenia
and machines
and systems
made by
Automatik
Plastics
Machinery
stand for
cost-effectiveness,
flexibility, and
opłacalnością
oraz najwyższą
niezawodnością.
Posiadając
60-letnie
i po8,000
zainstalowaniu
reliability worldwide.
With over six
decades of experience
and anponad
installed
base of doświadczenie
currently more than
pelletizing
ponad
8000
systemów
granulacji,
nasi to
pracownicy
w level
doborze
najbardziej
systems,
the company
helps
its customers
achieve thepomogą
maximum
of profi
tability. dochodowych dla Państwa
rozwiązań.
Zakres
Range zastosowań
of applications

®
Functioning
of the
SPHEROSPHERO
systems
Zasada
działania
systemu

pelletizing SPHERO
systems are
SPHERO® granulacji
Systemy
są well-suited
idealne do
for
the
production
of
raw
materials
as well as
produkcji surowców jak również mieszanek,
for the manufacture
of compounds,
blends,
przedmieszek,
oraz recyklatów
opartych
na:
masterbatches, and recyclates based on:
- Poliolefinach, np.: LDPE, HDPE, PP
 Polyolefins, e.g. LDPE, HDPE, PP
- Polimerach styrenu, np.: PS, SAN, ABS
Styrene akrylowych,
polymers, e.g.np.:
PS,PMMA,
SAN, ABS
-żywicach
PAN
Acrylic
resins,
e.g.
PMMA,
PAN
-poliacetalach, np.: POM
-poliwęglanach,
np.:
PC
Polyacetals, e.g.
POM
-poliestrach,
np.: PET,
PBT, PEN
Polycarbonates,
e.g. PC
- poliamidach,
np.:
PA
6, PA
PEN6.6, PA11, PA
 Polyesters, e.g. PET, PBT,
12
 Polyamides, e.g. PA 6, PA 6.6, PA 11, PA 12
- termoplastycznych elastomerach, np.:
elastomers, e.g. TPE-S, TPE-E
 Thermoplastic
TPE-S,
TPE-E
Polyurethanes,
e.g.TPU
TPU
-poliuretanach,
np.:

The plastic melt is conveyed in a process-controlled way to the die plate
Roztopione tworzywo sztuczne jest przenoszone na płytę matrycy
via the hydraulic start-up valve 01.
przez hudrauliczny zawór rozruchowy 01.
, the
melt is jest
channeled
into holes arranged
in
In the
heated diematrycy
plate 0202
Na
podgrzanej
, wytop
rozprowadzany
do otworów
a ring shape and extruded into the cutting chamber 03, which is
ułożonych w kształcie pierścienia i i wtłaczany do komory cięcia 03,
flooded
process
water.
który
jestwith
zalany
wodą
przemysłową.
Głowica,
której
nożeis jest
kierowana
do plate
płyty
The cutternahead
withzamocowane
the clamped są
knives
guided
to the die
matrycy,
polimer
jestpellets
cięty and
na then
granulki,
któretoprzy
pomocy
where thegdzie
polymer
is cut into
conveyed
the dryer
04
wody
by theprzemysłowej
process water.przenoszone do suszarki 04.
W suszarce granulki są oddzielane od wody i transportowane do
In the dryer, the pellets are separated from the water and conveyed
dalszej przeróbki 05.
onward for subsequent processing 05.
Woda przemysłowa jest filtrowana, doprowadzana do odpowiedniej
The process iwater
is filtered,
tempered,
and cięcia
then returned
to the
temperatury
z powrotem
wlewana
do komory
06.
cutting chamber 06.

Hot-melt
adhesives
-klejach
topliwych
-gumach
Rubber
-naturalnych
Natural andi syntetycznych
synthetic resinsżywicach
- biopolimerach, np.: PLA, PHA, Bio-PA, Bio Biopolymers, e.g. PLA, PHA, Bio-PA, BioPET,
Bio-PP
PET,
Bio-PP
- innych tworzywach sztucznych
 Other plastics available upon request

04

01
05

06

02

03

Zasada działania systemu SPHERO
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SPHERO®
Możliwość
uzyskiwania
różnych
rozmiarów aby sprostać każdemu wyzwaniu
Different sizes
to meet any
challenge

Będąc
wiarygodnym
i kompetentnym
partnerempelletizing
w dziedzinie
podwodnej
granulacji,
Automatic provides
Plastics
As yournajbardziej
most reliable
and competent
partner for underwater
systems,
Automatic
Plastics Machinery
Machinery
zaewnia
doskonałe
dopasowanie
systemów
do
indywidualnych
potrzeb
klienta.
Dzięki
bliskiej
współpracy
perfect systems for your individual requirements. In close co-operation with you, we will find solutions to increase
możemy znależć najlepsze i najbardziej opłacalne dla Ciebie rozwiązanie. Części składowe naszego systemu są
efficiency of your pelletizing process. Our system components are highly reliable, durable, and operator-friendly and have
niezawodne, trwałe, bardzo łatwe w obsłudze i zaprojektowane tak, aby zoptymalizować proces granulacji.
been designed to optimize your pelletizing process.
Odpowiednio
przemyślana
koncepcja
podzespołów
jestmost
główną
i największą
zaletą
The well thought-out
frame concept
withpodwieszonych
the suspended components
is the
precious
feature of this
wideurządzenia.
range of
Różne
opcjeVarious
ustawień
i moliwość
użycia
różnych complement
akcesorii dopełniają
obrazu tego system.
systemu.
machinery.
set-up
options and
accessories
this process-adapted

SPHERO
SPHERO®50
50
Ideal for
applicationswand
production lines
withprodukcyjnych
throughput rates
-idealny
dolab
stosowania
laboratoriach
i liniach
o
of up to 600 kg/h
for masterbatches,
compounds,
and recyclatessą
przepustowości
nie większej
niż 600 kg/h,
gdzie przetwarzane
przedmieszki,
mieszanki
i recyklaty
with start-up
valve and dryer including process water
 Entire system
- cały
włączając
w toframe
zawór rozruchowy, suszarkę i zbiornik
unitsystem,
mounted
on a mobile
z wodą przemysłową, zamontowany jest na przewoźnej ramie
Adjustable inwysokość
height to fit umożliwia
other plant components
connected
-regulowana
dostosowanie
się doupstream
innych
urządzeń
wchodzących
w
skład
linii
produkcyjnej
Comfortable
quick-change
feature
of
the
die
plate

- łatwa
wymiana
matrycy
stability
due to quick and reliable start-up function
 Process
- szybki i niezawodny rozruch zapewnia stabilność procesu
SPHERO
50
SPHERO® 50

SPHERO
70/100/140
SPHERO® 70/100/140
Applicable dla
for średnich
medium przepustowości
throughput ratesniewiększych
of up to 8,600
for
-odpowiedni
niż kg/h
8600kg/h
andi specialized
as
dla masterbatches,
przedmieszek,compounds,
mieszanek,recyclates,
recyklatów
specjanychproducts
produktów,
jak well
np.: as
mikrogranulkowe
i mieszanki
włóknem
szklanym
for micro-granularmieszanki
compounds
and glass-fizber
filled compounds
- różne wersje montażu:
set-up options:
 Various
- przewoźna rama na statywie z podzespołami, które można
tripod frame
with components adjustable in longitudinal
 Mobile
ustawiać
w kierunku
wzdłużnym
- direction
nieruchoma 4-nożna rama, możliwość regulacji wzdłużnej i
poprzecznej
 Fixed four-leg frame, components adjustable in axial and longitu- podwieszona na suficie, możliwość regulacji wzdłużnej i
dinal directions, therefore open access to extruder screw
®
poprzecznej
SPHERO
100
version
SPHERO
100Suspended
wersja podwieszona
- dużo
miejsca
na
około
i
pod
komponentami,
brak
szyn
Suspension
from
the
ceiling,
adjustable
in
longitudinal
and
axial

- szybki
i niezawodny rozruch
directions
- łatwa wymiana matrycy
 Plenty of space around and under the components, no rails




Quick and reliable start-up
Convenient change of the die plate

SPHERO
SPHERO® 220/350/560
220/350/560
Optimal solution
for bulk
with throughput
rates of up to
-optymalne
rozwiązanie
dlaproduction
wielkoseryjnych
produkcji polimerów,
36,000
kg/h ofi mieszanek,
virgin polymers,
rubber, and compounds
gumy,
kauczuku
o przepustowości
sięgająej 36000 kg/h
-rozwiązania
optymalizujące
dla under
instalacji
pracująch
przy
Process-optimized
solutionsproces
for plants
continious
production
produkcji ciągłej
No możliwości
freezing of the
liquid-heated
plates
-brak
zamrożenia
płynudie
podgrzewającego
matrycę
-dużo
miejsca
na around
około i pod
brak szyn
Plenty
of space
and komponentami,
under the components,
no rails
- prosta
wymiana
matrycy
or feeding
systems laid on the floor
 No rails
- brak drgań zamontowanych na ramie komponentów
Operator-friendly
of the die plate
-szybki
i niezawodnychange
rozruch




Vibration-free mounting of the components on the base frame
Quick and reliable start-up
SPHERO
® 350
SPHERO
350
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SPHERO®
SPHERO
System components
Budowa®systemu
SPHERO

®
Biorąc
pod uwagę
wszystkie
możliwe systemy
podwodnej
granulacji,
to SPHERO
systemem
z najłatwiejszym
The
appeal
of all SPHERO
underwater
pelletizing
systems lies
in outstandingly
easyjest
access.
The suspended
system
dostępem.
Dzięki
zawieszonym
komponentom
granulatora
operator
może
szybko,
łatwo
i
bezpiecznie
sterować
components of the pelletizer enable the operator quickly, easily, and safely to operate the system.
systemem.

Niezawodność
procesu
osiągnięta
Start-up valve for
process
reliabilitydzięki zastosowaniu zaworu
rozruchowego
 Hydraulic activation guarantees quick and reliable start-up
-hydrauliczna
gwarantuje
szybki
i niezawodny rozruch
Heated andaktywacja
optimally designed
flow
channel
- podgrzewany i optymalnie zaprojektowany kanał przepływowy
Troublefree
installation of a bin
under the
suspended
valve possible
-mozliwość
bezproblemowego
montażu
kosza
pod zaworem
Flexible connection
upstream
components
-możliwość
wpięcia w to
dowolną
część
procesu produkcji

Zawór
rozruchowy
Start-up
valve

Matryce
każdego
produktu
Die platesdostosowane
optimized fordla
every
product

Matryca
i matryca
350
Die platedla
formikrogranulek
micro pellets and
die plateSPHERO
SPHERO® 350

Electric or liquid
heating lub za pomocą cieczy
-podgrzewanie
elektryczne
-matryca
termicznie
przepływ
charakteryzujący
Thermally
insulatedizolowana
die plate - –Super
SuperFlow
featuring
high energy
sięeffi
sprawnością
wysokoenergetyczną
(oszczędności
sięgają
nawet
ciency (savings
of up to 25-30%) reduces
the freezing
behaviour
25-30%), która redukuje możliwość zamarznięcia
Operator-friendly,
sealless handling
-łatwa
obsługa
Quick-change
-brak
usczzelekfeature
- możliwość
szybkiej
Visual heating
zone wymiany
monitoring feasible

- możliwość wizualnego monitorowanie strefy grzejnej
Die platespecjalnie
with special
design for micro-pellets
-matryca
zaprojektowana
dla mikrogranulek
-optymalne
nagrzewanie
gwarantuje
ciągłośćand
cieplną
i jednostajne
Optimal heating
guarantees
thermal continuity
uniform
distribution
rozprowadzenie
of particle size ziaren
- możliwość zastosowania przy produkcji EPS
 Preferably applicable for EPS production

Łatwa
wymiana matrycy
Easy replacement
of the die plate

Hydrodynamiczna
głowica tnąca
Cutter head – hydrodynamic

approach
of the
cutter head
to the die plate due
 Process-optimized
zbliżenie
głowicy tnącej
do matrycy
pozwala
hydrauliczne
to
pneumatically
adjustable
knife
shaft
nastawienie wału noża
-
bezpośrednie
przemieszczanie
granulek
Direct displacement
of the pellets
due tospowodowane
the hydrodynamic design
hydrodynamiczną
konstrukcją
noży
of the knives
- demontaż/zamiana głowicy tnącej zajmuje kilka mnut
Dismantling/replacing
thez cutter
head
within few minutes
-
brak
dodatkowej regulacji
powodu
zablokowanych
noży
-
dzięki
astosowaniu
wkrętów
łbem
stożkowym
No additional
adjusting
duezto
locked
knives zoptymalizowano
przepływ produktu
 Optimized product flow due to countersunk mounting screws

Głowica
tnąca
Cutter head
of zastosowana
the SPHERO® w SPHERO
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SPHERO®
Budowa®systemu
SPHERO
SPHERO
System components

Cutting cięcia
chamber with optimized flow conditions
Komora
Streamlined product flow due to tangential water supply and pellet/
- Przepływ
laminarny
produktu
spowodowany
stycznym
water drain w wodę i odprowadzeniem granulek/wody
zaopatrzeniem
-Zredukowane
sczepianie
się granulek
Reduced pellets
adherence
- Blokada
z
czujnikiem,
którą
można łatwo aktywować jedną ręką
 No wear
- Łatwość odczepienia zaworu rozruchowego i szybka wymiana
lock podwieszonej
with comfortable
single-hand activation
 Sensor-controlled
matrycy
uzyskane dzięki
konstrukcji
-Kolejne
urządzenie from
ostrzenia
Easily detachable
the start-up valve; quick-change feature of
the die plate due to suspension



Subsequent resharpening unit
Komora
cięcia
Cutting chamber

Process
water
piping
with
compact feeding
system systemem
Instalacja
rurowa
wody
procesowej
z kompaktowym
zasilania
 Easily detachable connections to the cutting chamber
Precise process
water
feed control
through
two three-way valves
- Możliwość
łatwego
odłączenia
od komory
cięcia

- Precyzyjne
zaopatrywanie
wodę dzięki zastosowaniu zaworu
installed close
to the cuttingwchamber
trójdrożnego zainstalowanego zaraz za komorą cięcia
Pressure monitoring reduces the risk of a blocked cutting chamber

- Kontrola ciśnienia redukuje możliwość zablokowania się komory
Visual process monitoring through sight glass

cięcia
- Mozliwość
wizualnej
kontroli
procesu
przez okno
Reliable water
drainage
of cutting
chamber
upon kontrolne
shutdown

- Odprowadzenie wody z komory cięcia po wyłączeniu systemu
Optional extension
of sekcji
the cooling
section- na
feasible

- Możliwość
rozbudowy
chłodzącej
życzenie

Instalacja
rurowa
wody procesowej
Process water
piping

PWS modular
process
water
treatment
PWS
modułowy
system
uzdatniania
wody
Various efficient filtration options available
W zależności od wydajności dostępne są różne opcje fitracji
-Podwójny,
prosty w obsłudze
filtrfiszufladowy
Dual, simple-to-operate
drawer
lter
- Zakrzywione sito
Curved screen
-Wibracyjne filtry sitowe przeznaczone dla rozszerzalnych pyłów i
filter
 Vibration
przy
tworzeniu
sięsieves
pianyfor extended dust and foam generation
-Filtr
taśmowy
Band filter
- Wersja gorącowodna dla produktów o wysokiej temperaturze
version for high-temperature
- Hot-water
Stała temperatura
wody dzięki products
zastosowaniu płytowego
water lub
temperature
dueoto
plate heatwiązki
exchanger
wymiennika
wymiennika
konstrukcji
rur or tube Constant ciepła
- Elektryczna
parowa kontrola temperatury w zbiorniku wodnym
bundle heatlub
exchanger
- Łatwy dostęp do zbiornika wody co umożliwia jego łatwą
 Electrical or steam-based temperature control in the water tank
konserwację
 Easy access to and thus easy maintenance of the water tank

System
uzdatniania
wody PWS
z suszarką
PWS process
water treatment
system
with CENTRO
wirówkową
CENTRO
centrifugal dryer
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SPHERO®
SPHERO®systemu
System components
Budowa
SPHERO

CENTRO centrifugal dryer for energy-efficient drying

Suszarka300
wirówkowa
CENTRO
CENTRO
centrifugal
dryer 300











Compact design with good access for cleaning and maintenance
Integrated water separator
Agglomerate separator to stabilize the process – optional
Easily replaceable wear parts
Low energy consumption
Rotor speed control – optional
Pellet guide at dryer outlet – optional
Self-cleaning system – optional
Special version for micro-granular compounds

Energooszczędna suszarka wirówkowa CENTRO
DURO belt dryer – ideal for highly filled compounds
- Zwarta konstrukcja zapewniająca dobry dostęp do czyszcenia i
 No relative movement between the compound and the components
konserwacji
-Zintegrowany
wody
High productseparator
quality due
to gentle pellet handling





Minimum generation of dust



Easy and quick cleaning

Low overall energy consumption as no additional energy is required
Reduction in operating costs due to extended lifetime of the
components in contact with the pellets

DURO belt dryer

Machine control





Simple operation of the panel directly at the controlling system





Data exchange with higher-level control system

Single-button automatic guarantees flawless, quick start-up
The functions of all system components can be integrated into the
control unit of the pelletizing system
Available with process visualization feature as an option
Combinable with OPTOdata control system

Machine controls

Specific-product applications require the optimal choice of components e.g. at PP, PBT, PET and PA-compounds with a content of
more than 40% glass fiber
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No wear by the optimal process water stream inside the cutting
chamber



Process water treatment system equipped with components specified
for hot water



Use of wear protected parts, e.g. diverter valve, outlet of cutting
chamber, piping




Strongly reduced operational costs by use of DURO belt dryer
Achievement of outstanding residual moisture rates and pellet
temperatures suitable for packaging and transport together with a
spiral conveyor

SPHERO®
Technical data
Technical data:
Diverter valve drive hydraulic unit:

SPHERO® 50

SPHERO® 70

SPHERO® 100

SPHERO® 140

3 kW

11 kW

11 kW

11 kW

3 kW

5.5 kW

7.5 kW

11 kW

Heating:

Electrical/liquid

Drive:
Speed range:

1,500-5,000 min

-1

1,000-4,000 min

-1

Heat exchanger:

1,000-3,500 min

500-3,000 min-1

PWS 35

PWS 45

Tube/Plate heatexchanger

Process water system:

PWS 15

Process water pump:
Process water heating (optional):

Throughput rate* in kg/h:

PWS 25

2.2 kW

4 kW

5.5 kW

7.5 kW

12/24 kW

24/48 kW

24/48/60 kW steam

24/48/60 kW steam

Drawer filtration

Drawer filtration
Belt filter
Curved screen
Inclined screen
Vibration filter sieve

Curved screen
Inclined screen
Vibration filter sieve

Belt filter
Curved screen
Inclined screen
Vibration filter sieve

SPHERO® 50

SPHERO® 70

SPHERO® 100

SPHERO® 140

Filtration options:

Polymer

-1

Pellet weight
in mg

PA6 n.e. 80-200 Pas:

15

350

600

1,400

2,200

PET IV 0.8:

17

350

600

1,200

2,800

PET IV 0.5:

17

350

700

1,200

2,800

R-PET IV 0.75:

25

500

1,000

1,500

2,800

PP MFI 0.2-2 (190/2.16):

20

320

480

960

1,500

PP MFI 2-200 (190/2.16):

20

360

750

1,400

2,250

PE, PVC, EPDM MFI
0.4-4 (190/2.16):

20

160

500

1,100

2,200

PE MFI 4-40 (190/2.16):

20

350

700

1,100

2,200

SB, PS, PMMA, PA:

20

400

900

1,900

2,800

PC, PC/ABS, POM:

20

400

700

1,400

2,200

PBT, PA+30-50%GF:

30

600

1,200

2,400

4,300

TPE:

20

200

450

900

1,200

TPU, HMA:

20

200

600

1,100

1,450

Polymers up to 30%
mineral MFI > 4:

25

450

900

1,400

2,800

Polymers up to 70%
mineral MFI > 4:

30

500

1,200

1,800

3,600

Polymers over 80%
mineral MFI > 4:

35

320

900

1,500

2,800

* Throughput rates may differ depending on polymer, features and pellet size.

7

SPHERO®
Technical data
Technical data:

SPHERO® 220

SPHERO® 350

SPHERO® 560

15 kW

15 kW

22 kW

Diverter valve drive hydraulic unit:
Heating:

Electrical/liquid

Liquid

Liquid

30 kW

45 kW

90 kW

500-2,500 min-1

300-1,800 min-1

250-1,000 min-1

Drive:
Speed range:
Heat exchanger:

Tube/Plate heatexchanger

Process water system:

PWS 45/80

Process water pump:
Process water heating (optional):

PWS 80/120

PWS 250

15 kW

22 kW

55 kW

48/60 kW steam

48/60 kW steam

90 kW steam

Filtration options:

Belt filter, curved screen, vibration filter sieve

Throughput rate* in kg/h:

SPHERO® 220

SPHERO® 350

SPHERO® 560

Pellet weight in
mg

Polymer
PA6 n,e, 80-200 Pas:

15

5,700

9,000

21,000

PET IV 0.8:

17

7,600

9,000

30,000

PET IV 0.5:

17

8,000

12,000

36,000

R-PET IV 0.75:

25

**

**

**

PP MFI 0.2-2 (190/2.16):

20

5,700

9,000

14,000

PP MFI 2-200
(190/2.16):

20

7,600

12,000

21,000

PE, PVC, EPDM MFI
0.4-4 (190/2.16):

20

4,300

6,500

**

PE MFI 4-40 (190/2.16):

20

5,700

9,000

**

SB, PS, PMMA, PA:

20

7,600

12,000

**

PC, PC/ABS, POM:

20

5,700

9,000

**

PA+30-50%GF, PBT:

30

11,400

**

**

TPE:

20

**

**

**

TPU, HMA:

20

3,600

**

**

Polymers up to 30%
mineral MFI > 4:

25

7,600

120,000

**

Polymers up to 70%
mineral MFI > 4:

30

9,500

15,000

**

Polymers over 80%
mineral MFI > 4:

35

5,800

**

**

* Throughput rates may differ depending on polymer, features and pellet size.

Global contacts, see www.maag.com
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** On request.

