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Opis

[0001]

Vynález sa týka miešacieho a hnetacieho stroja na kontinuálne

úpravnícke procesy, so závitovkovým hriadeľom rotujúcim a zároveň sa
translačne pohybujúcim v telese. Vynález sa ďalej týka spôsobu vykonávania
kontinuálnych úpravníckych procesov pomocou miešacieho a hnetacieho stroja
vytvoreného podľa nároku 1.
[0002]
na úpravu

Miešacie a hnetacie stroje tu uvedeného druhu sa používajú obzvlášť
sypkých

(prach,

granuláty,

vločky

atď.),

plastických

a/alebo

pastovitých hmôt. Slúžia napríklad na spracovanie húževnaté plastických hmôt,
na homogenizovanie

a

plastifikovanie

plastov,

na zapracovanie

plnív

a

stužovadiel, ako aj na výrobu počiatočných materiálov pre potravinársky,
chemický/farmaceutický a hliníkárenský priemysel. Pritom sú často integrované
aj kontinuálne odplyňovacie, miešacie a expanzné postupy. V niektorých
prípadoch sa miešacie a hnetacie stroje používajú aj ako reaktory.
[0003]

Pracovný

orgán

miešacieho

a

hnetacieho

stroja

je

obvykle

uspôsobený ako takzvaný závitovkový hriadeľ, ktorý dopravuje spracovávaný
materiál v axiálnom smere dopredu.
[0004]

U tradičných miešacích a hnetacích strojov vykonáva pracovný orgán

len rotačný pohyb. Okrem toho sú však známe aj miešacie a hnetacie stroje, u
ktorých pracovný orgán rotuje a zároveň sa pohybuje translačne, takýto miešací
a hnetací stroj zverejňuje US 3 458 894 A.
[0005]

Priebeh pohybu pracovného orgánu sa pritom vyznačuje obzvlášť

tým, že hlavný hriadeľ vykonáva sínusový pohyb superponovaný na otáčanie.
Tento priebeh otáčania umožňuje umiestnenie telesových vstavieb, takzvaných
hnetacích

čapov

alebo

hnetacích

zubov.

Vinuté

závitovkové

krídlo

závitovkového hriadeľa je na tento účel prerušované, takže sa vytvoria
jednotlivé hnetacie resp. závitovkové krídla. Závitovkové krídla usporiadané na
hlavnom hriadeli a telesové vstavby zasahujú do seba a tak vytvárajú
požadované šmykové/miešacie a hnetacie funkcie v rôznych postupových
zónach. Takéto miešacie a hnetacie stroje naposledy menovaného druhu sú
odborníkom známe obzvlášť pod pojmom Ko-hnetač Buss® (nem. Buss Ko-
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Kneter®).
[0006]

Sú známe miešacie a hnetacie stroje úvodom spomenutého druhu, u

ktorých priemer závitovkového hriadeľa činí až 700 mm. Príslušný prietok
materiálu pritom závisí obzvlášť na priemere závitovkového hriadeľa, pričom
pomer vonkajšieho

priemeru

(Da) závitovkového

hriadeľa

k vnútornému

priemeru (Di) závitovkového hriadeľa Da/Di je obvykle cca 1,5, zatiaľ čo pomer
vonkajšieho

priemeru

(Da)

závitovkového

hriadeľa

k

zdvihu

(podiel

translačného pohybu) (H) činí Da/H = cca 6,7 a pomer rozteče (axiálna
vzdialenosť závitovkových krídiel) (T) ku zdvihu (H) T/H je v oblasti 2. Podľa
veľkosti miešacieho a hnetacieho stroja sa pracuje s počtom otáčok od 5 do
500 1/min.
[0007]

Dimenzovanie miešacích a hnetacích strojov sa uskutočňuje obvykle

podľa zásady geometrickej podobnosti. Geometrická podobnosť existuje, keď
sú pomery Da/Di, Da/H a T/H nezávisle na veľkosti konštantné.
[0008]

Smerodajné

faktory

pre

akosť

dispergovania,

miesenia

a

homogenizovania spracovávaného produktu sú teplota taveniny, doba zotrvania
produktu v procesnom priestore stroja, šmyková rýchlosť a počet šmykových
cyklov v taveninou naplnenom procesnom priestore závitovkového kanálu.
[0009]

Pro mnoho procesov platí, že akosť dispergovania, miesenia a

homogenizovania je tým vyššia, čím lepšie sú vzájomne zladené za sebou
usporiadané plniace, taviace, miešacie a dispergačné a odplyňovacie zóny
z hľadiska dopravnej kapacity, úrovne šmykovej rýchlosti a stupňa naplnenia.
Pri

dnešnom stave techniky

miesenia

a hnetenia

sú

u štandardných

úpravníckych procesov bežné stredné šmykové rýchlosti v oblasti taveniny od
15 do 150 1/s a strednej doby zotrvania produktu v celej oblasti závitovky od 30
do 600 s.
[0010]

U tradičných miešacích a hnetacích strojov sú stredné šmykové

rýchlosti obmedzené smerom nahor počtom otáčok závitovky a pomerom
Da/Di. Pri narastajúcich šmykových rýchlostiach sa však vyskytujú aj vyššie
merné hodnoty prívodu energie, čo môže viesť k neprijateľne vysokým teplotám
taveniny. Spoločne s veľkými strednými dobami zotrvania produktu v miešacom
a hnetacom stroji to môže viesť k narušeniu produktu so znížením kvality, a to z
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dôvodu tepelného rozpadu a/alebo sieťovania.
[0011]

Vynález je založený na úlohe vyvinúť miešací a hnetací stroj

definovaný v predvýznakovej časti nároku 1 tak, že sa môže zvýšiť jeho
účinnosť s ohľadom na prietok materiálu za jednotku času, bez toho aby sa
podstatne znížila kvalita spracovávaného produktu.
[0012]

Táto úloha je riešená miešacím a hnetacím strojom, ktorý vykazuje

znaky uvedené vo význaku nároku 1.
[0013]

Tým, že sa geometria miešacieho a hnetacieho stroja zvolí tak, že

pomer vonkajšieho priemeru Da závitovkového hriadeľa k vnútornému priemeru
Di závitovkového hriadeľa je medzi 1,5 a 2, pomer Da/H medzi vonkajším
priemerom Da závitovkového hriadeľa k zdvihu H je medzi 4 a 6, a pomer T/H
medzi roztečou

T k zdvihu H je medzi 1,3 a 2,5, je dosiahnutý zásadný

predpoklad pre optimalizovanú účinnosť stroja s ohľadom na maximálny prietok
produktu. Miešací a hnetací stroj uspôsobený s definovanou geometriou sa
obzvlášť výhodným spôsobom hodí k tomu, aby bol prevádzkovaný s počtom
otáčok nad 500 1/min. Rozumie sa, že so zvyšovaním počtu otáčok sa môže
zásadne zvýšiť aj prietok produktu.
[0014]

Definovanou geometriou je navyše zaistené, že v axiálnom smere za

sebou usporiadané postupové zóny, obzvlášť plniaca zóna, taviaca zóna,
miešacia zóna resp. miešacie zóny, ako aj odplyňovacia zóna, môžu byť
optimálne vzájomne zladené z hľadiska dopravnej kapacity, úrovne šmykovej
rýchlosti a stupňa naplnenia, takže je možné realizovať oblasti strednej
šmykovej rýchlosti zvyšujúcej kvalitu pri súčasnom skrátení doby pôsobenia
teplotných špičiek v produkte.
[0015]

Formami geometrie zvolenými podľa vynálezu môže byť miešací a

hnetací stroj bez ďalšieho prevádzkovaný s vysokými počtami otáčok závitovky,
čím je možné dosiahnuť vysoký prietok materiálu za jednotku času, bez toho
aby sa vyskytol neprípustné vysoký merný prívod energie.
[0016]

Prednostné ďalšie úpravy miešacieho a

hnetacieho stroja sú

uvedené v závislých nárokoch 2 až 8.
[0017]

Ďalšia úloha vynálezu spočíva v navrhnutí spôsobu uskutočňovania

kontinuálnych úpravníckych procesov pomocou miešacieho a hnetacieho stroja
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uspôsobeného podľa nároku 1, pomocou ktorého sa môže zvýšiť prietok
materiálu za jednotku času.
[0018]

Na riešenie tejto úlohy sa podľa význaku nároku 9 navrhuje, aby

závitovkový hriadeľ bol prevádzkovaný s počtom otáčok väčším než 500 1/min,
obzvlášť väčším než 800 1/min.
[0019]

Zvýšením počtu otáčok závitovkového hriadeľa je navyše možné

extrémne skrátiť strednú dobu zotrvania produktu v stroji, ako je definované
v nároku 10.
[0020]

Krátke doby zotrvania produktu od 1 do 20 s, vyplývajúce z vysokých

počtov otáčok závitovky a vysokých prietokov produktu, súčasne zmenšujú
sklon k tepelnému rozpadu alebo k sieťovaniu produktov.

[0021]

Úpravou miešacieho a hnetacieho stroja podľa vynálezu sa otvárajú

ďalšie oblasti použitia.
[0022]

Ďalej

je

vynález

bližšie

vysvetlený

pomocou

výkresov.

Tie

znázorňujú:

obr. 1

pozdĺžny rez schematicky zobrazeným miešacím a hnetacím
strojom;

obr. 2

geometrické zloženie jedného úseku závitovkového hriadeľa
upraveného podľa vynálezu;

obr. 3

relatívny

pohyb

medzi

hnetacím

čapom

a

konvenčným

závitovkovým krídlom v schematickom zobrazení;

obr. 4

prietok počas strednej doby zotrvania v miešacom a hnetacom
stroji.

[0023]

Obr. 1 ukazuje pozdĺžny rez schematicky zobrazeným miešacím a

hnetacím strojom 1. Miešací a hnetací stroj 1 vykazuje telesom 2 obklopený
pracovný orgán vo forme závitovkového hriadeľa 3, ktorý je vybavený veľkým
počtom špirálovito prebiehajúcich závitovkových krídiel 4. Miešací a hnetací
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stroj 1 takéhoto druhu sa označuje rovnako ako jednozávitovkový extrudér,
pretože stroj vykazuje len jeden závitovkový hriadeľ. Závitovkové krídla 4
závitovkového hriadeľa 3 sú v obvodovom smere prerušované, aby vznikli
axiálne priechodné otvory pre hnetacie čapy 5 usporiadané na telese 2. Tým
môže závitovkový hriadeľ 3 vykonávať okrem vlastnej rotácie aj axiálny, t.j.
translačný pohyb. Medzi vnútornou stranou telesa 2 a závitovkovým hriadeľom
3 je vytvorený vlastný procesný priestor 6, ktorý obvykle zahŕňa viac axiálne za
sebou usporiadaných postupových zón 8-11. V predloženom príklade vykazuje
miešací a hnetací stroj 1 napríklad plniacu zónu 8, taviacu zónu 9, miešaciu a
dispergačnú zónu 10 a odplyňovaciu zónu 11. Na vstupnej strane je miešací a
hnetací stroj 1 vybavený plniacou násypkou 12, zatiaľ čo na výstupnej strane je
navrhnutý výstupný otvor 13, cez ktorý môže upravený materiál vystupovať v
smere 14 šípky. Zásadné zloženie miešacieho a hnetacieho stroja takého druhu
je známe napríklad z CH 278 575. Aj keď v zobrazenom príklade sú zakreslené
hnetacie čapy 5 len v oblasti miešacej a dispergačnej zóny 10, môžu byť
hnetacie čapy 5 prirodzene usporiadané podľa potreby aj v iných zónach.
[0024]

Obr. 2 ukazuje geometrické zloženie jedného úseku -modulu -

závitovkového

hriadeľa

3

upraveného

podľa

vynálezu

v perspektívnom

pohľade, pričom geometria hriadeľa nie je u tu zobrazeného modulu 3a
závitovkového hriadeľa reprodukovaná v meradle. Závitovkový hriadeľ 3 je
upravený k použitiu v miešacom a hnetacom stroji 1, ktorý je uspôsobený vo
forme takzvaného jednozávitovkového extrudéra, pričom závitovkový hriadeľ 3
je uspôsobený ako rotujúci a zároveň sa translačne pohybujúci pracovný orgán,
ako je tomu v prípade úvodom spomenutého Ko-hnetača Buss®. Modul 3a
závitovkového hriadeľa je vybavený celkom ôsmimi závitovkovými krídlami,
z ktorých šesť 4a-4f je viditeľných. Medzi dvoma v obvodovom smere za sebou
nasledujúcimi závitovkovými krídlami 4a, 4b zostává vždy jeden priechodný
otvor 16 voľný, do ktorého sa môže rozprestrieť hnetací čap (nie je zobrazený)
usporiadaný na telese. Vnútorný priemer závitovkového hriadeľa 3 je označený
Di, zatiaľ čo vonkajší priemer závitovkového hriadeľa 3 je označený Da.
Vnútorný priemer Di je určený vonkajším, valcovým plášťom 7 závitovkového
hriadeľa 3, zatiaľ čo vonkajší priemer Da je určený diametrálnou vzdialenosťou
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medzi

najvyššími,

resp.

najkrajnejšími

oblasťami

navzájom

diametrálne

protiľahlých, avšak v axiálnom smere presadených hnetacích krídiel 4a, 4b.
Rozteč, t.j. stredná vzdialenosť medzi dvoma v axiálnom smere za sebou
nasledujúcimi závitovkovými krídlami 4b, 4e, je označená T, pričom závitovkové
krídla určujúce rozteč T môžu byť rovnako príp. navzájom presadené radiálne.
Zdvih, t.j. dráha, ktorú urazí závitovkový hriadeľ 3 v axiálnom smere, je
označený H.
[0025]

V predloženom príklade sú bočné hlavné plochy závitovkových

krídiel 4a-4f uspôsobené ako plochy voľného tvaru. Prednostne sú aj hlavné
plochy hnetacích čapov (nie sú zobrazené) uspôsobené ako plochy voľného
tvaru. Plocha voľného tvaru je plocha, ktorej trojrozmerná geometria nemá
v žiadnom

bode

prirodzený

počiatočný

bod.

Tým,

že

hlavné

plochy

závitovkových krídiel 4a-4f a/alebo hnetacích čapov sú aspoň čiastočne
uspôsobené ako plochy voľného tvaru, vznikajú celkom nové možnosti
ovplyvnenia, pokiaľ ide o statickú, ako aj dynamickú geometriu závitovkového
hriadeľa, napríklad v súvislosti s medzerou zotrvávajúcou medzi závitovkovým
krídlom a príslušným hnetacím čapom. Obzvlášť veľkosť a priebeh tejto
medzery môžu byť prakticky ľubovoľne menené, pričom môže byť zároveň
braný ohľad tiež na axiálny pohyb závitovkového hriadeľa, superponovaný na
rotačný pohyb. Tým môže byť v konečnom dôsledku dosiahnutý optimalizovaný
mechanický prívod energie a/alebo zmena šmykových a prietokových polí,
vytvorených v procesnom priestore a pôsobiacich na spracovávaný produkt.
[0026]

Pomery u závitovkového hriadeľa 3 vytvoreného podľa vynálezu sa

ukazujú nasledovne:

Da/Di = 1,5 až 2,0, t.j.

pomer medzi vonkajším

priemerom

Da

závitovkového hriadeľa a vnútorným priemerom Di závitovkového
hriadeľa je medzi 1,5 a 2,0;

Da/H = 4 až 6, t.j. pomer medzi vonkajším priemerom Da závitovkového
hriadeľa a zdvihom H je medzi 4 a 6;
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T/H = 1,3 až 2,5, t.j. pomer medzi roztečou T a zdvihom H je medzi 1,3
a 2,5.

[0027]

Pokusy so závitovkovými hriadeľmi vytvorenými podľa vynálezu boli

uskutočňované na Ko-hnetačoch Buss (rotujúce a zároveň sa translačne
pohybujúce jednozávitovkové extrudéry), pričom zásadné zloženie stroja
(usporiadanie postupových zón) bolo ponechané tak, ako sa dosiaľ používalo
pre príslušný úpravnícky proces pre plast s bežnými počtami otáčok od 100 do
500 1/min.
[0028]

Pri pokusoch sa pracovalo s počtami otáčok závitovky oveľa vyššími

než 500 1/min a pritom sa prekvapivo zistilo, že v postupových zónach, v
ktorých sú dopravná kapacita, úroveň šmykovej rýchlosti a stupeň naplnenia
vzájomne zladené, nedochádza k podstatnému zvýšeniu teploty hmoty, t.j.
teploty produktu spracovávaného v stroji.
[0029]

V prevádzke sa preto závitovkový hriadeľ takého druhu prevádzkuje

prednostne s počtami otáčok väčšími než 500 1/min, pričom sú realizovateľné
aj počty otáčok väčšie než 800 1/min až k počtom otáčok v oblasti 2000 1/min,
bez toho aby upravovaný produkt utrpel škody.
[0030]

Prednostne je stúpanie závitovkových krídiel 4a-4f naladené na dĺžku

procesného priestoru 6 (obr. 1) tak, že doba zotrvania produktu v stroji činí
maximálne 20 sekúnd, keď sa závitovkový hriadeľ 3 prevádzkuje s počtom
otáčok nad 500 1/min.
[0031]

Z obr. 3 je v zjednodušenom zobrazení zrejmý priebeh pohybu

translačne sa pohybujúceho závitovkového hriadeľa, pričom vnútorná strana
telesa, resp. plášť pracovného priestoru je zobrazený v rozvinutí a zakreslené
sú len jednotlivé závitovkové krídla 4a, 4b, 4c. Hnetacie čapy 5 sú pre
jednoduchosť zakreslené ako kruhové prvky. Na základe tohto obrázku je
zrejmý relatívny pohyb medzi príslušnými závitovkovými krídlami 4a, 4b, 4c a
susednými hnetacími čapmi 5. Pre lepšiu prehľadnosť je však priebeh pohybu
zakreslený v kinematickom otočení, t.j. závitovkové krídla 4a, 4b, 4c sú
predpokladané ako stojace, zatiaľ čo hnetacie čapy 5 sa pohybujú na sínusovej
dráhe, ktorá sa uskutočňuje rotačným pohybom závitovkového hriadeľa a
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superponovaným translačným pohybom. Ako je zrejmé z tohto zobrazenia,
zostává medzi oboma bočnými hlavnými plochami závitovkového krídla 4c a
okolo neho prechádzajúceho hnetacieho čapu 5 medzerovitý voľný priestor S,
ktorého šírku a priebeh určuje geometria závitovkového krídla 4c, príslušného
hnetacieho čapu 5, ako aj axiálne premiestnenie otáčajúceho sa pracovného
orgánu. Rozteč T je rovnako zakreslená. Zodpovedá vzdialenosti medzi dvoma
v axiálnom smere susediacimi hnetacími čapmi 5, resp. závitovkovými krídlami
4c, 4f. Zdvih H závitovkového hriadeľa je rovnako zakreslený.
[0032]

Na obr. 4 je zobrazená závislosť medzi prietokom G (kg/h) a dobou

zotrvania t (sekundy) produktu spracovávaného v miešacom a hnetacom stroji.
Na základe tohto diagramu je zrejmé, že so zvyšovaním prietoku sa výrazne
skracuje doba, počas ktorej môže byť produkt vystavený vysokým teplotám.
[0033]

Uskutočnené pokusy ukázali, že aj teplota hmoty, ktorá by podľa

doterajších skúseností musela viesť k zhoršeniu kvality produktu, je pri
dostatočne krátkej dobe pôsobenia pre kvalitu neškodná. Dostatočne krátke
doby zotrvania sa však dajú dosiahnuť len zvýšenými prietokmi.
[0034]

Prietok a kvalita kompaundovaného produktu pritom závisí na

geometrii

použitej

závitovky,

počtu

otáčok

a

dopravnej

charakteristike

jednotlivých postupových zón stroja.
[0035]

Každé kompaundovanie má za cieľ dosiahnuť -

spravidla so

zapracovaním prísad - homogénny konečný produkt. Prísady a existujúce
nehomogenity preto musia byť v stroji dispergované a distribučné vmiešané.
K rozloženiu častíc sú potrebné viac či menej veľké šmyková napätia, ktoré sa
musia preniesť na častice cez okolitú matricu. Šmykové napätie tau vyplýva
podľa rovnice

Z = 7 ] * f (1)

z viskozity

r)

média

matrice

a

tam

vynútenej

šmykovej

rýchlosti

y'.

Smerodajným faktorom pre akosť dispergovania, miesenia a homogenizovania
spracovávaného produktu je teda vedľa teploty taveniny a doby zotrvania aj
šmyková rýchlosť y' [1/sek] v závitovkovom kanáli zaplnenom taveninou.
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[0036]

Ak sa bude táto zjednodušene považovať za strednú hodnotu

z podielu obvodová rýchlosť závitovky/šmyková medzera, platí (pri predpoklade
100% stupňa naplnenia v závitovkovom kanáli):

s

[0037]

s

Pre mnoho procesov platí:

Vyvážená úroveň šmykovej rýchlosti dáva optimálnu akosť miesenia,
dispergovania

a

homogenizovania.

Pri

dnešnom

stave

techniky

miesenia a hnetenia sú u štandardných úpravníckych procesov bežné
stredné šmykové rýchlosti v oblasti taveniny od 20 1/s do 150 1/s a
stredné doby zotrvania produktu včelej oblasti závitovky od 30 do
600 s.

[0038]

U tradičných miešacích a hnetacích strojov sú stredné šmykové

rýchlosti, ako je zrejmé z rovnice (2), obmedzené smerom nahor počtom otáčok
závitovky a Da/s.
[0039]

Pri narastajúcich šmykových rýchlostiach vyplývajú podľa vzťahu

« „= i—
Ps

ale aj vyššie hodnoty merného prívodu energie espec, čo opäť môže viesť
k neprijateľne vysokým teplotám taveniny, pretože zvýšenie teploty taveniny sa
počíta z rovnice

AT = ^ ~

(4)

cp

(cp = merná tepelná kapacita). Spoločne s väčšími strednými dobami zotrvania
produktu v miešacom a hnetacom stroji tak môže príliš vysoká šmyková
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rýchlosť rovnako viesť k narušeniu produktu so znížením kvality (tepelný rozpad
alebo sieťovanie).
[0040]

U miešacieho a hnetacieho zariadenia podľa vynálezu môže byť

rotujúci a zároveň sa translačne pohybujúci závitovkový hriadeľ prevádzkovaný
pri počtoch otáčok od 500 do 2000 1/min, pretože navrhovaným prispôsobením
pomerov Da/Di, Da/H a T/H je možné realizovať stredné šmykové rýchlosti
zvyšujúce kvalitu pri súčasnom skrátení doby pôsobenia teplotných špičiek
v produkte.

Použité značky vo vzorcoch:

[0041]

espec-

stredný merný prívod energie [kWh/kg]

t:

stredná doba zotrvania produktu v extrudéru [s]

p:

hustota taveniny [kg/mA3]

y:

stredná šmyková rýchlosť [1/sek]

r}\

stredná dynamická viskozita [Pa*sek]

Da:

vonkajší priemer závitovkového hriadeľa [mm]

Di:

vnútorný priemer závitovkového hriadeľa [mm]

S:

stredná šmyková medzera medzi závitovkovým krídlom a
hnetacím čapom resp. hnetacím zubom

ns:

počet otáčok závitovky [1/min] resp. [1/s]

vu:

obvodová rýchlosť závitovkového hriadeľa [m/s]

r.

šmykové napätie [N/mmA2]

cp:

merná entalpia [kJ/kg*K]

G:

prietok [kg/h]

AT:

zvýšenie teploty hmoty [K]
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Miešací a hnetací stroj (1) pre kontinuálne úpravnícke procesy, so
závitovkovým

hriadeľom

(3)

rotujúcim

a

zároveň

sa

translačne

pohybujúcim v axiálnom smere v telese (2), vyznačujúci sa tým, že
pomer

Da/Di

vonkajšieho

priemeru

Da

závitovkového

hriadeľa

k vnútornému priemeru Di závitovkového hriadeľa je medzi 1,5 a 2,0 že
pomer Da/H vonkajšieho priemeru Da závitovkového hriadeľa k zdvihu H
je medzi 4 a 6, a že pomer T/H rozteče T k zdvihu H je medzi 1,3 a 2,5.

2.

Miešací a hnetací stroj (1) podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že
závitovkový hriadeľ (3) je prevádzkovaný s počtom otáčok väčším než
500 1/min, obzvlášť väčším než 800 1/min.

3.

Miešací a hnetací stroj (1) podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že
miešací a hnetací stroj (1) vykazuje v smere dopravy niekoľko za sebou
nasledujúcich zón, tvoriacich procesný priestor (6).

4.

Miešací a hnetací stroj (1) podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že
procesný priestor (6) je tvorený aspoň jednou plniacou zónou (8), jednou
taviacou zónou (9), jednou miešacou a dispergačnou zónou (10), ako aj
jednou odplyňovacou zónou (11).

5.

Miešací a hnetací stroj (1) podľa nároku 3 alebo 4, vyznačujúci sa tým,
že počet otáčok závitovkového hriadeľa (3) je tak naladený na dĺžku
procesného priestoru (6), že doba zotrvania produktu v stroji činí medzi 1
a 20 sekundami.

6.

Miešací a hnetací stroj (1) podľa nároku 3 alebo 4, vyznačujúci sa tým,
že stúpanie závitovkového
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procesného priestoru (6), že doba zotrvania produktu v stroji činí pri
počte otáčok závitovkového hriadeľa (3) nad 500 1/min maximálne
20 sekúnd.

7.

Miešací

a hnetací stroj (1) podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho

nároku, pričom miešací a hnetací stroj (1) je vybavený hnetacími čapmi
(5) pripevnenými na telese (2), ktoré vyčnievajú do procesného priestoru
(6), vyznačujúci sa tým, že hlavné plochy závitovkových krídiel (4)
a/alebo hnetacích čapov (5) sú aspoň čiastočne uspôsobené ako plochy
voľného tvaru.

8.

Miešací a hnetací stroj (1) podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že
trojrozmerná geometria hlavných plôch závitovkových krídiel (4) a/alebo
hnetacích čapov (5) je/sú aspoň čiastočne uspôsobená/uspôsobené tak,
že v žiadnom bode nemajú prirodzený počiatočný bod.

9.

Spôsob vykonávania kontinuálnych úpravníckych procesov pomocou
miešacieho a hnetacieho stroja (1) vytvoreného podľa nároku 1,
vyznačujúci sa tým, že závitovkový hriadeľ je prevádzkovaný s počtom
otáčok väčším než 500 1/min, obzvlášť väčším než 800 1/min.

10.

Spôsob

podľa nároku 9, vyznačujúci sa tým, že počet otáčok

závitovkového hriadeľa je volený tak, že stredná doba zotrvania produktu
spracovávaného v stroji (1) je medzi 1 a 20 sek.

11.

Spôsob podľa nároku 9 alebo 10, vyznačujúci sa tým, že upravované
môžu byť sypké, plastické a/alebo pastovité hmoty.
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