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V ultraodstředivém mlýnu se 
uplatňuje jako mlecí efekt úder 
a střih mezi rotorem a pevným 
kruhovým sítem. Mletý materiál 
vstupuje do prostoru mlýnu 
trychtýřem (se zábranou proti 
zpětnému vylétávání materiálu) 
na střed rotoru. Odstředivá síla 
odhodí materiál s velkou silou 
k obvodu rotoru. Materiál se 
předemele úderem o klínovité 
zuby rotoru, který se otáčí vyso-
kou rychlostí. Materiál se potom 

Technika ZM 200

domele na konečnou jemnost 
mezi rotorem a kruhovým sítem. 
Tento dvoustupňový mlecí proces 
zajišťuje dokonale šetrné, ale 
přitom rychlé zpracování mletého 
materiálu. Pomletý materiál se 
zdržuje v mlecí komoře pouze 
po velmi krátkou dobu, to zna-
mená, že charakteristické vlast-
nosti materiálu, které se určují, 
zůstávají nezměněné. Pomletý 
vzorek materiálu se shromažďuje 
v misce záchytné kazety, která 

obklopuje mlecí prostor nebo 
lze využít zachycování ve spod-
ním cyklónu nebo do papírových 
filtračních sáčků.

Přehled

� Spolehlivý provoz se širokou 
výbavou příslušenství

� Vysoká konečná jemnost mletí
� Velký rozsah otáček, nastavení 

od 6.000 do 18.000 min-1

� Výrazně zvýšený výkon 
díky optimální kombinaci 
frekvenčního měniče a 
třífázového motoru

� Komfortní bezpečný kryt 
 s automatickým uzávěrem víka
� Motorová část a elektronika 

chráněná proti vniknutí 
materiálu a proti prachu

� Bezpečná konstrukce podle 
standardu CE

� Dvouletá záruka

Ultraodstředivý mlýn ZM 200 nyní poskytuje dříve nedosažitelný 
výkon. Nový pohon “Powerdrive” má vysoký výkon a zvýšený 
kroutící moment. Stroj reaguje na časově omezené přetížení 
s pokračujícím výkonem, který zajišťuje velmi účinné mletí.

Extrémně rychlá redukce velikosti částic zvyšuje rychlost 
zpracování vzorku v laboratoři a kombinace dvoustupňového 
systému rotor - síto je velmi šetrná ke zpracovávanému materiálu.

Měkké, elastické materiály jako například plasty, které nelze dobře 
zpracovávat při pokojové teplotě, je možné dávkovat do mlýnu po 
vykřehnutí v tekutém dusíku nebo v suchém ledu.

Vynikající výsledky mletí při vysokých otáčkách

Ultraodstředivý mlýn ZM 200

Bezpečný a účinný

Ultraodstředivý mlýn RETSCH ZM 
200 se používá pro rychlé a jemné 
mletí měkkých, středně tvrdých a 
vláknitých materiálů. Účinná technika 
mletí a široká paleta příslušenství 
předurčují mlýn ZM 200 pro 
přípravu analytických vzorků ve 
velmi krátké době.

Vhodnost mlýnu ZM 200 pro 
univerzální použití je ukázána na 
nekolika případech:
� chemikálie, drogy, koření, 

uhlí, syntetické pryskyřice, 
plasty, farmaceutické suroviny 
i hotové výrobky, hnojiva

� stanovení obsahu dusíku 
a bílkovin v potravinách a 

krmivech
� zkoumání vlivu životního 

prostředí na částech rostlin
� příprava semen
� fosilní paliva a sekundární 

paliva
� dávková výroba vzorků 

zakázkových práškových 
barev

� povrchové aktivity pracích 
prášků

Ultraodstředivý mlýn se používá i 
při zajišťování kvality a pro výzkum 
a vývoj.
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Nová technologie s maximálním provozním komfortem

Mlýn ZM 200 se jednoduše ovládá 
a je velmi bezpečný. Parametry 
se lehce nastavují pomocí jedi-
ného ovládacího knoflíku. Všechna 
odpovídající data se snadno vyvo-
lávají nebo ukládají, např.:
� otáčky
� faktor zatížení pohonu
� provozní hodiny
� servisní intervaly
� chybová hlášení

Vícejazyčný systém menu 
nápovědy umožňuje adaptaci 
displeje na podmínky uživatele. 
Elektronický bezpečnostní systém 
zabezpečuje systém před chybami 
obsluhy.

Výkonová data ZM 200
Aplikace jemné mletí

Oblast aplikace zemědělství, chemie, biologie, lékařství, farmacie,  

 plasty, potraviny, životní prostředí, stavební materiály

Mletý materiál  měkký, středně tvrdý, křehký, vláknitý

Vstupní velikost až do 10 mm

Konečná jemnost* <40 µm

Objem vzorku (jmenovitý) se standardní kazetou  až do 300 ml (900 ml)

  s mini kazetou  až do 20 ml (50 ml)

  s papírovým sáčkem  až do 1000 ml (3000 ml)

  s cyklónem  až do 2500 ml (3000 ml), nebo

  až do 4500 ml (5000 ml)

Rozsah otáček  6.000 - 18.000 min-1, volně nastavitelné 

Obvodová rychlost rotoru  30,9 - 92,8 m/s

*v závislosti na mletém materiálu

Technická data
Příkon  zhruba 1300 W (VA)

Š x V x H  410 x 515 x 365 mm

Hmotnost, čistá  zhruba 38 kg

Hodnota hluku (hlukové hodnoty měřené podle DIN 45635-31-01-KL3)

Emisní hodnota vztažená k pracoviěti LpAeq 77.5 dB(A)

Podmínky měření:

      Vzorek  pálené vápno

      Vstupní velikost  < 5 mm

      Použitý rotor  12 zubový rotor

      Kruhové síto  0,5 mm otvory conidur

Řízený a konstatní přísun materiálu:
ZM 200 s vibračním podavačem DR 100

Automatické mletí větších objemů:
ZM 200 s vibračním podavačem  DR 100 a cyklónem

Vhodný pro každou úlohu

Mlýn ZM 200 lze adaptovat na každý 
proces mletí a redukce velikosti 
částic díky široké řadě příslušenství a 
možnosti nastavení vlastních otáček .

Mletý materiál se podává manuálně 
nebo automaticky pomocí volitel-
ného vibračního podavače (DR 
100). Tento automatický přísun ma-
teriálu zajišťuje dokonale jednotné 
výsledky mletí. Pomletý vzorek 
materiálu se shromažďuje v záchytné 
nádobě. Přepracovaný kazetový 
princip záchytné nádoby umožňuje 
snadnou a bezeztrátovou manipulaci 
s pomletým materiálem a zamezuje 
křížové kontaminaci.

Pro mletí větších množství ma-
teriálu doporučujeme používat 
papírové sáčky nebo cyklón s 3 nebo 
6 litrovou záchytnou nádobou. Při 
použití sáčků nebo cyklónu se ma-
teriál dodatečně chladí vzduchem, 
který rychleji odchází z mlecí komory 
průchozí záchytnou nádobou.

Všechny části, které přicházejí do 
styku se vzorkem, lze snadno vyj-
mout bez použití nástrojů a vyčistit. 
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ZM 200 – výkonný,  
bezpečný, univerzální

Rotory a kruhová síta

Volba nasazovacího rotoru a kruhové-
ho síta závisí na vlastnostech vzorku, 
požadované konečné jemnosti a 
následné analýze.

Velikosti otvorů kruhového síta se 
volí podle požadované konečné jem-
nosti a podle vlastností mletého ma-
teriálu. U většiny materiálů zhruba  
80% celkového množství vzorku má 
konečnou jemnost menší než je po-
lovina velikosti otvorů síta, které se 
používá při mletí.

Rotory a síta jsou k dispozici v 
různých materiálových provedeních 
a typech. Zpevněný okraj kruhového 
síta  má vliv na vyšší stabilitu při 
mletí.

Teplotně citlivé a křehké ma-
teriály jako jsou práškové barvy a 
pryskyřice je velmi vhodné mlít při 
použití distančních sít, která byla 
vyvinuta zvláště pro tyto účely.

(1) Standardní kruhové síto
(2) Kruhové síto se zpevněným okrajem
(3) Distanční síto

Příslušenství pro mletí malých objemů

V mnoha oblastech, například ve 
farmacii, jsou požadované vzorky 
materiálu na mletí velmi malé. 
Proto je možné nyní k mlýnu ZM 
200 dodat příslušenství s mini-
kazetou pro mletí objemů do 20 
ml, která se používá v kombi-
naci s 8 zubovým minirotorem. 
Bezeztrátová manipulace s malým 
objemem materiálu je jednodušší 
pouze při použití malých záchyt-
ných kazet. Příslušná kruhová síta 
jsou k dispozici s velikostí otvorů 

od 0,08 do 2,00 mm. Pokud se 
v mlýnu ZM 200 používají pouze 
mlecí nástroje pro mletí malých 
objemů, doporučuje se používat i 
zmenšený labyrintový disk. Vhodné 
příslušenství je k dipozici v sadě pro 
mletí malých objemů.

Všechny části, které přicházejí do 
styku se vzorkem, včetně kazety 
a kruhového síta, jsou vyrobeny z 
nerezové oceli 1.4404 (316).

Rotory a kruhová síta s otěruvzdor-
ným povrchem se používají pro mletí 
abrazivních materiálů, například 
hnojiv.

Pro mletí neabrazivních materiálů, 
které nesmí být kontaminovány 
těžkými kovy se doporučuje používat 
rotory a kruhová síta vyrobená         
z titanu spolu se záchytnou kazetou 
(miska i víko) s titanniobovým 

povlakem.

Mlýn ZM 200 má širokou řadu 
příslušenství rotorů, kruhových sít 
a různé typy záchytných systémů 
a lze ho proto snadno přizpůsobit           
na širokou řadu aplikací.

Tabulka pro volbu rotoru
Rotor Oblast aplikace 

rotor se 6 zuby  hrubé, sypké, vláknité materiály jako např. krmivářské granule, seno a sláma

rotor s 12 zuby  středně hrubé materiály jako pšenice, oves, kukuřice, tablety, práškové barvy a plasty

rotor s 24 zuby jemné materiály, například chemikálie, uhlí a cukr

mini rotor s 8 zuby  speciálně pro mletí malých množství materiálu do 20 ml
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Objednací data pro ultraodstředivý mlýn ZM 200

Ultraodstředivý mlýn ZM 200   Obj. číslo
ZM 200 s kazetou (900 ml) (nasazovací rotor a kruhové síto objednejte prosím zvlášť)

ZM 200  pro 230 V, 50/60 Hz    20.823.0001

ZM 200  pro 110 V, 50/60 Hz    20.823.0002

ZM 200  pro 120 V, 50/60 Hz    20.823.0003

Nasazovací rotory a kruhová síta pro normální použití     Obj. číslo
Nasazovací rotor      6 zubů  12 zubů 24 zubů

Nasazovací rotor, nerezová ocel      02.608.0040 02.608.0041 02.608.0042

Kruhová síta otvory conidur        kruhové otvory

Velikost otvorů v mm  0,08 0,12 0,20 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Kruhová síta, nerezová ocel

Obj. číslo: 03.647… 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243

Kruhová síta, nerezová ocel, se zpevněným okrajem

Obj. číslo: 03.647… 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0272 0273 0274 0275

Distanční síto, nerezová ocel

Ob. číslo: 03.647… 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 – – 0261 – –

Nasazovací rotory a kruhová síta pro abrazivní materiály     Obj. číslo
Nasazovací rotor      6 zubů  12 zubů  24 zubů

Nasazovací rotor, nerezová ocel, s otěruvzdorným povlakem    02.608.0043 02.608.0044 02.608.0045

Kruhová síta otvory conidur        kruhové otvory

Velikost otvorů v mm  0,08 0,12 0,20 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Kruhová síta, nerezová ocel, se zpevněným okrajem, otěruvzdorný povlak 

Obj. číslo: 03.647… – – 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 – – –

Příslušenství pro mletí malých objemů      Obj. číslo
Konverzní sada pro mletí malých objemů, sestávající s nasazovacího rotoru s 8 zuby,    22.786.0002

labyrintového disku a kazety (50 ml) 

Nasazovací rotor 8 zubů, nerezová ocel 1.4404 (316)     02.608.0057

Labyrintový disk         02.706.0247

Kazeta (50 ml), nerezová ocel 1.4404 (316), komplet (miska, víko, těsnění)     02.010.0039

 otvory conidur

Velikost otvorů v mm 0,08 0,12 0,20 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00

Kruhová síta, nerezová ocel 1.4404 (316)

Obj. číslo: 03.647… 0287 0288 0289 0290 0285 0291 0292 0293 0294

Nasazovací rotory a kruhová síta pro mletí bez kontaminace těžkými kovy  Obj. číslo
Nasazovací rotor       12 zubů

Nasazovací rotor, titan        02.608.0047

Kazeta, titanniobový povlak, komplet (miska, víko, těsnění) 22.355.0006

 otvory conidur        kruhové otvory

Velikost otvorů v mm  0,08 0,12 0,20 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Kruhová síta, titan, se zpevněným okrajem

Obj. číslo: 03.647… 0270 0271 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 – 0283 – –

Příslušenství pro mletí velkých objemů  Obj. číslo
Cyklón pro ZM 200 s průchozí záchytnou kazetou a držákem, záchytná miska 5 litrů  22.935.0009

Cyklón pro ZM 200 s průchozí záchytnou kazetou a držákem, záchytná miska 3 litry  22.935.0010

Papírové filtrační sáčky (12 kusů) s průchozí kazetou a přírubou  22.261.0003

Příslušenství pro automatické podávání materiálu  Obj. číslo
Sestava podavače DR 100, komplet s držákem a 40 mm nasazovací lištou délky 250 mm, trychtýřem, stativem a datovým kabelem

DR 100  pro 220-240 V, 50 Hz    22.936.0001

DR 100  pro 110-120 V, 60 Hz    22.936.0002

Ostatní příslušenství / náhradní díly   Obj. číslo
Náhradní kazety (900 ml), nerezová ocel, komplet (miska, víko a těsnění)  02.010.0037

Náhradní víko kazety, nerezová ocel, včetně těsnění  22.355.0003

Ostatní náhradní díly najdete v ceníku nebo na vyžádání


