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MỞ ĐẦU 

 

Nghiền bột là một trong những công đoạn đặc biệt quan trọng trong công nghệ sản 

xuất giấy. Rất nhiều các tính chất cơ học, tính chất vật lý và thẩm mỹ của tờ giấy phụ thuộc 

vào giai đoạn này. Nó làm thay đổi một cách toàn diện tính chất của xơ sợi, tạo cho xơ sợi 

có độ đồng nhất, độ dẻo cao và có khả năng liên kết với nhau rất tốt trong cấu trúc của tờ 

giấy. Điều chỉnh quá trình nghiền bột có thể tạo ra đƣợc các loại sản phẩm khác nhau từ một 

loại nguyên liệu ban đầu, từ đó các nhà sản xuất có thể tạo ra các sản phẩm phù hợp với yêu 

cầu kỹ thuật và nhu cầu của thị trƣờng. 

Quá trình nghiền bột giấy bao gồm: quá trình thủy lực và quá trình hóa học của huyền 

phù bột giấy trong nƣớc. Do vậy, quá trình nghiền phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ: Áp 

lực nghiền, thời gian nghiền, nhiệt độ bột nghiền, nồng độ bột nghiền, môi trƣờng nghiền, 

nguyên liệu và thiết bị nghiền...Trong đó thiết bị nghiền quyết định rất nhiều đến tính chất 

và hiệu quả bột nghiền. Với các yêu cầu bột sau khi nghiền khác nhau mà ta cần lựa chọn 

thiết kế thiết bị nghiền tƣơng ứng để đạt hiệu quả cao nhất. 

Một loại nguyên liệu bột giấy sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay là bột giấy 

sản xuất từ nguyên liệu phi gỗ: Tre, nứa. Sản phẩm bột tre nứa đƣợc sử dụng rất nhiều trong 

các nhà máy sản xuất giấy bao bì. Tuy nhiên, chƣa có nghiên cứu nào tại Việt Nam thực 

hiện “ nghiên cứu đĩa nghiền của máy nghiền đĩa dùng cho nguyên liệu bột tre nứa”. Việc 

lựa chọn đĩa nghiền cho nguyên liệu bột tre nứa chỉ dựa trên kinh nghiệm sản xuất mà chƣa 

có một nghiên cứu nào chỉ ra loại đĩa nghiền thích hợp cho nguyên liệu này. Do vậy, hiệu 

quả nghiền bột tre nứa tại các các nhà máy sản xuất giấy tại Việt Nam chƣa đạt hiệu quả 

cao. Từ đó, cần có một nghiên cứu để nâng cao hiệu quả nghiền bột tre nứa trong sản xuất 

giấy sử dụng nguyên liệu bột tre nứa. 

Với sự định hƣớng và giúp đỡ của PGS TS Nguyễn Đăng Hòe, Tôi đã chọn đề tài: “ 

Nghiên cứu chế tạo đĩa nghiền trong máy nghiền đĩa nâng cao hiệu quả nghiền bột tre 

nứa trong sản xuất giấy ” để giải quyết các vấn đề trên. 

Mục tiêu đề tài bao gồm các nội dung chính sau đây: 
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1- Tổng Quan về máy nghiền đĩa và tham khảo nghiên cứu về đĩa 

nghiền. 

2- Nghiên cứu ảnh hƣởng của phƣơng pháp nghiền tới hiệu quả nghiền và  các tính 

chất của giấy. 

3- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình nghiền. 

4- Nghiên cứu kết cấu đĩa nghiền tới tính chất bột sau nghiền. 

5- Thiết kế chế tạo đĩa nghiền và máy nghiền bột tre nứa để nâng cao hiệu quả nghiền. 

Sự thành công của đề tài sẽ giúp nhà sản xuất giấy sử dụng nguyên liệu bột tre nứa lựa 

chọn được thiết bị nghiền đĩa và đĩa nghiền phù hợp nguyên liệu tre nứa và cả quy trình 

nghiền tương ứng để quá trình nghiền đạt hiệu quả cao nhất. 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN MÁY NGHIỀN ĐĨA 

Trong những năm gần đây, máy nghiền đĩa đƣợc sử dụng rộng rãi trong ngành giấy 

nƣớc ta. Hầu hết các cơ sở sản xuất giấy đã thay thế các máy nghiền Hà Lan, nghiền côn 

sang thiết bị nghiền đĩa. Thiết bị nghiền đĩa đƣợc chế tạo từ Trung Quốc, trong nƣớc hay 

các hãng sản xuất thiết bị nổi tiếng trên thế giới nhƣ Voith, Andritz Sprout-Bauer…thiết bị 

nghiền đĩa có các tính năng ƣu việt hơn các thiết bị nghiền khác nhất là với thiết bị nghiền 

Hà Lan và thiết bị nghiền côn đƣợc chỉ ra dƣới đây: 

1.1. So sánh tính hiệu quả của máy nghiền đĩa với các máy nghiền khác 

Với 3 loại máy nghiền: nghiền Hà Lan, nghiền côn và nghiền đĩa, thì máy nghiền Hà 

Lan là thiết bị nghiền ra đời sớm nhất và có nhiều nhƣợc điểm: tốn diện tích xây dựng, năng 

lƣợng nghiền cao và công suất nghiền thấp hơn rất nhiều so với các máy nghiền côn và 

nghiền đĩa. Do đó trong quá trình lựa chọn máy nghiền bột giấy ta chỉ quan tâm đến máy 

nghiền côn và máy nghiền đĩa. Để chọn đƣợc loại máy nghiền thích hợp với dây chuyền sản 

xuất, ta tiến hành so sánh hiệu quả của hai loại máy nghiền bột giấy trên qua các tiêu chí: 

1.1.1. Mức tiêu hao điện năng 

Ta xem xét vấn đề này ở hai trạng thái không tải và có tải: 

 Ở trạng thái hoạt động không tải, khi xác định tiêu hao điện năng thƣờng đƣợc coi là 

trạng thái tới hạn nhất, bởi khi đó năng lƣợng tiêu hao không giống nhau và phụ thuộc hoàn 

toàn vào các kết cấu bên trong của chúng. Ví dụ nhƣ, cấu tạo và chế độ làm việc của roto và 

stato, cơ cấu khởi động và đặc tính của động cơ điện…Trong các đặc tính của động cơ điện 

thì số vòng quay (n) là yếu tố quan trọng hơn cả, nó ảnh hƣởng nhiều tới việc tiêu hao công 

suất. Trong thực tế và trên lý thuyết, khi tính công suất động cơ điện cho máy nghiền thì 

công suất yêu cầu thƣờng thay đổi nhƣ một hàm số tốc độ quay. Tiếp đến là hiệu suất hoạt 

động của động cơ điện, vì nó biến động mạnh khi động cơ làm việc không tải. Nhìn chung, 

ở trạng thái làm việc không tải ở vận tốc cao, mức tiêu hao điện năng ở máy nghiền côn 

tăng lên đến 20% so với máy nghiền đĩa. 
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Khi nghiền bột giấy (trạng thái có tải) theo kinh nghiệm ở trong nƣớc cũng nhƣ ở nƣớc 

ngoài với các chủng loại bột và giấy ở các chế độ nghiền khác nhau thì mức  

Hình 1.1 Sự phụ thuộc vào chủng loại giấy và tiêu hao điện năng 
[1]

 

tiêu hao điện năng đƣợc thể hiện trên biểu đồ (hình 1.1 ). Những số liệu trên biểu đồ lấy 

theo giá trị trung bình. Qua biểu đồ thấy rằng, mức tiêu hao năng lƣợng ở các máy nghiền 

đĩa thấp 

hơ

n 

rõ 

rệt 

so 

với 

các 

má

y 

ng

hiền 

côn. 

1.1.2. Sự khác biệt về cấu tạo (các phần răng nghiền) 

 Trong máy nghiền côn với độ côn thƣờng khoảng 8 độ, sau một thời gian làm việc 

dao nghiền bị mài mòn, roto dần dần di chuyển dọc trục so với vị trí ban đầu của stato và sự 

mài mòn của dao thƣờng không đều đặn theo đƣờng sinh, tạo nên sự nhấp nhô lƣợn sóng 

trên bề mặt dao (hình 1.2), điều đó làm giảm đáng kể diện tích vùng nghiền. 

Về cuối thời hạn hoạt động của dao, hiện tƣợng đó càng lớn, khiến cho hiệu quả nghiền 

càng giảm. Ở máy nghiền đĩa hiện tƣợng đó không có. 

Ngƣợc lại do mài mòn mà chiều cao răng đĩa nghiền giảm đi, khi đó số lƣợng xơ sợi 

chuyển dịch trên bề mặt và các cạnh dao nghiền tăng lên. Ở những máy nghiền đĩa kết cấu 

thông thƣờng, đó là tác động có lợi cho việc xử lý xơ sợi trong quá trình nghiền. Ngoài ra, 

răng trên đĩa dao nghiền có thể chế tạo với nhiều hình dạng kích thƣớc khác nhau, tùy thuộc 

Hình 1.2 Phần dao tiếp xúc trong máy nghiền 

côn 
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vào công nghệ nghiền và các tính chất của xơ sợi. Công nghệ này lại gặp rất nhiều khó 

khăn khi chế tạo máy nghiền côn, thậm chí không thể thực hiện đƣợc. 

 1.1.3. Các điểm ƣu việt của máy nghiền đĩa so với máy nghiền bột khác 

Máy nghiền đĩa có kết cấu đơn giản và gọn gàng, trong sử dụng thì tiện lợi và chính xác . 

Phạm vi sử dụng rộng từ sản xuất bột gỗ bằng mảnh đến nghiền các loại phế liệu gỗ và bán 

xenluloza, nghiền nóng xenluyloza. Tiêu hao điện năng thấp cho quá trình nghiền. Có thể 

nghiền nồng độ cao của bột giấy. Sản lƣợng nghiền và công suất nghiền lớn. 

- Với khả năng thay đổi dễ dàng bộ dao có hình dạng và kích thƣớc khác nhau, cho phép 

ngƣời sử dụng linh hoạt trong thay đổi về phƣơng án công nghệ phù hợp với từng loại mặt 

hàng giấy cụ thể. Đặc biệt là kinh tế hơn hẳn so với máy nghiền côn về mặt vốn đầu tƣ thiết 

bị tính trên một đơn vị sản phẩm. 

- Với các đặc điểm chiếm ƣu thế hơn hẳn về phƣơng diện kỹ thuật cũng nhƣ về tính 

kinh tế của máy nghiền đĩa so với các loại máy nghiền khác, cho phép ta lựa chọn một 

phƣơng án tối ƣu về công nghệ nghiền bột giấy trên máy nghiền đĩa. Sự lựa chọn thông 

minh này đã và đang phát huy trên nhiều dây chuyền thiết bị hiện đại trong nƣớc cũng nhƣ ở 

nƣớc ngoài. 

1.2. Phân loại máy nghiền đĩa : 

     * Kết cấu máy nghiền đĩa:  

Phụ thuộc vào những đặc trƣng kết cấu, có thể phân loại máy nghiền đĩa theo số lƣợng 

đĩa quay và đĩa không quay với 4 kiểu máy nghiền sau: 

- Kiểu 1 : máy nghiền một đĩa, ở máy kiểu này có một đĩa quay và một đĩa không 

quay. 

- Kiểu 2: máy nghiền đĩa kép, khi máy có 3 đĩa, đĩa ở giữa quay, hai đĩa hai bên không 

quay. 

- Kiểu 3: máy nghiền hai đĩa kiểu máy có hai đĩa nghiền quay ngƣợc chiều nhau. 

- Kiểu 4: máy nghiền nhiều đĩa, là máy với các cặp đĩa quay và không quay bố trí xen 

kẽ nhau từng đôi một. 
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 Nguyên lý họat động: Việc 

nghiền bột đƣợc thực hiện giữa hai 

đĩa phẳng. Trên bề mặt làm việc của 

các đĩa này đƣợc tạo nên các rãnh 

để hình thành dao. Bột vào từ tâm 

của một đĩa cố định để vào khe giữa hai đĩa. Ở đây bột đƣợc nghiền, sau đó nhờ tác dụng 

của lực ly tâm mà văng ra ngoài theo đƣờng bột ra (Hình 1.3) 

1.3. Các dạng đĩa nghiền thông dụng hiện nay. 

Trên thế giới hiện nay, công nghệ chế tạo máy nghiền đĩa rất phát triển. Có nhiều nghiên 

cứu, chế tạo đĩa nghiền cho các loại nguyên liệu để tạo ra bột bán thành phẩm mong muốn. 

Từ đó nâng cao chất lƣợng và đặc tính sản phẩm giấy thu đƣợc. Các hãng sản xuất thiết bị 

nghiền đĩa (Voith, Andritz Sprout-Bauer…) đã sản xuất các loại đĩa nghiền cho các loại 

nguyên liêu bột, từ đó giúp cho nhà sản xuất có thể lựa chọn thiết bị phù hợp nhất cho quá 

trình sản xuất.  

Các nghiên cứu chế tạo, nâng cao hiệu quả nghiền đĩa đều dựa trên cơ sở nghiên cứu cơ 

chế thủy lực trong quá trình nghiền đĩa, cấu tạo của dao nghiền và kết cấu dao nghiền trên 

đĩa ảnh hƣởng đến tính chất bột sau nghiền. Từ đó, áp dụng cho các loại nguyên liệu cụ thể 

nhận đƣợc thiết kế chế tạo đĩa nghiền chuyên dùng. Ở hình 1.4 đƣa ra một số nhóm đĩa 

nghiền do hãng  Andritz Sprout-Bauer thiết kế và chế tạo. 

 

Nghiền bột nồng độ thấp Nghiền bột nồng độ cao 

 

2 

Bột ra 

3 

1 Bột vào 

4 

Động cơ 

Hình 1.3: 1- Mâm dao quay; 2- Đĩa cố định; 

3- Hộp nghiền; 4- Đĩa nghiền 
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Cắt ngắn xơ sợi – Nghiền thô  Nghiền đĩa đôi - Nghiền đĩa đơn Nghiền tinh bột 

   

Đĩa nghiền trung gian Nghiền đĩa đôi Nghiền bột hóa học 

   

Đĩa nghiền tinh Nghiền đĩa đôi- Nghiền đĩa đơn 

– Giấy Carton 

Nghiền thực phẩm 

 

 

 

 Nghiền đĩa đôi – Giấy Carton  

 

Hình 1.4. Thiết kế một số nhóm đĩa nghiền thông dụng của Andritz Sprout-Bauer. 
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Các nghiên cứu chế tạo đĩa nghiền cho các loại nguyên liệu chỉ ra rằng. Nâng cao 

hiệu quả nghiền cho một loại nguyên liệu cụ thể là nghiên cứu chế tạo dạng đĩa nghiền thích 

hợp với nguyên liệu và bán thành phẩm. Phải tìm ra dạng profin, cấu tạo dao nghiền, rãnh, 

vách, khoảng cách giữa các dao nghiền…Sao cho quá trình nghiền tạo ra các tính chất bột 

sau nghiền cần có nhƣ công suất, cắt ngắn xơ sợi, phân tơ chổi hóa, trƣơng nở, độ đồng 

đều… 

Nghiên cứu chế tạo đĩa nghiền trên thế giới rất phát triển và đa dạng có rất nhiều loại máy 

nghiền và đĩa nghiền đƣợc chế tạo. Nhà sản xuất giấy chỉ cần xem loại nguyên liệu của 

mình thích hợp với loại đĩa nghiền và máy nghiền nào là có thể áp dụng chúng vào trong 

dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, việc nghiên cứu chế tạo máy nghiền đĩa và áp dụng chúng 

tại Việt Nam thì rất hạn chế, áp dụng máy nghiền đĩa trong dây truyền dựa trên kinh nghiệm 

mà chƣa có nghiên cứu chính thức, nguyên nhân này làm cho việc sử dụng thiết bị nghiền 

đĩa ở Việt Nam còn gặp một số yếu kém. Với các loại nguyên liệu không phổ biến trên thế 

giới thì gặp khó khăn trong công đoạn lựa chọn máy nghiền đĩa sao cho hiệu quả nhất. Ví dụ 

nhƣ bột tre nứa, thông thƣờng các nhà máy giấy đều sử dụng các đĩa nghiền trong quá trình 

chuẩn bị là đĩa nghiền gỗ, do đó hiệu quả nghiền bột tre nứa chƣa cao, chƣa phát huy hêt 

tính chất ƣu việt của bột tre nứa trong sản xuất giấy. Vì vậy, rất cần một nghiên cứu về cấu 

tạo đĩa nghiền bột tre nứa và bột giấy nói chung. 
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CHƢƠNG II 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA 

PHƢƠNG PHÁP NGHIỀN  ĐẾN CHẤT LƢỢNG GIẤY 

 

Bản chất của quá trình nghiền bột giấy:  Dùng lực cơ học (dao bay và dao đế) tác dụng 

lên xơ sợi xenluloza trong hỗn hợp bột nƣớc, làm biến đổi về mặt cấu trúc hoá lý (phân tơ 

chổi hóa và cắt ngắn xơ sợi, tăng diện tích bề mặt…Từ đó xơ sợi có kích thƣớc đồng đều 

hơn). Do vậy, khi tiến hành xeo giấy, liên kết xơ sợi tốt hơn và tờ giấy chất lƣợng tốt hơn.  

Nghiên cứu cơ chế nghiền bột giấy sẽ chỉ ra cho chúng ta các phƣơng pháp nghiền, các yếu 

tố ảnh hƣởng và hiệu quả bột nghiền cũng nhƣ tính chất bột nghiền: 

2.1. Cơ chế nghiền bột giấy 

   Cả lực cơ học do bộ phận dao chuyển động và lực nƣớc cùng tác động lên xơ sợi, 

chúng bao gồm: Tác động cuộn, uốn, xoắn, kéo, nén xảy ra trong diện tích tiếp xúc giữa 

lƣỡi dao đế và dao bay, giữa sống dao và rãnh dao, ngoài ra còn có lực trà sát giữa lƣỡi dao 

và xơ sợi và giữa các xơ sợi với nhau... Quá trình diễn ra cụ thể nhƣ sau: 

Đầu tiên các búi xơ sợi chủ yếu là nƣớc bị dao bay kéo theo vào khe giữa dao bay và giao 

đế. Nồng độ bột nghiền thƣờng 3-5 % (đôi khi 2-6 % ). Khi dao bay của rotor chạm tới dao 

đế của stator, xơ sợi bị ép và bị dập mạnh. Kết quả là phần lớn nƣớc bị ép thoát khỏi búi sợi, 

và các xơ sợi ngắn bị kéo ra khỏi búi sợi cùng với nƣớc và chuyển động qua rãnh giữa các 

dao. Chỉ những xơ sợi còn lại trong búi bị ép và bị nghiền. 

Khi dao bay và dao đế thẳng nhau, các xơ sợi bị ép vào bề mặt dao. Trong nghiền bột 

nồng độ thấp, khe hở khoảng 100µm, tƣơng ứng với độ dày 2-5 xơ sợi bị trƣơng hay 10-20 

xơ sợi bị gập lại. 

Tác động nghiền diễn ra chủ yếu khi cạnh dao bay đi qua bề mặt dao đế, lúc này cạnh dao 

tác động lực cơ học và ma sát giữa các xơ sợi làm cho các xơ sợi bên trong búi bị nghiền. 

Giai đoạn này diễn ra cho đến khi cạnh dao bay chuyển động tới cạnh cuối của dao đế đối 

diện. Tiếp sau đó búi sợi vẫn bị tác động ép giữa hai bề mặt phẳng của dao đến khi cạnh 

cuối của dao bay đi qua cạnh cuối của dao đế. Quá trình đƣợc mô tả trong hình 2.1 

Dao bay 
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Hình 2.1 Thủy lực quá trình nghiền bột giấy giữa dao bay và dao đế  

Khi lô dao bay chuyển động ngang qua dao đế tạo ra dòng xoáy trong rãnh giữa các dao 

và hiện tƣợng này làm cho xơ sợi bị dập vào cạnh dao. Nếu các rãnh này rất hẹp, xơ sợi hay 

búi sợi không thể xoáy bên trong rãnh và không bị dập mạnh vào cạnh dao nhƣ vậy các xơ 

sợi này đi qua máy nghiền mà không đƣợc nghiền. 

2.1.1.Tác động của quá trình nghiền lên xơ sợi 

2.1.1.1. Tác động đầu tiên:  

+ Bóc tách vách tế bào của xơ sợi, tạo thành các mảnh vụn hoặc xơ vụn 

+ Nƣớc thẩm vào qua vách tế bào, làm xơ sợi trƣơng nở 

+ Một số liên kết giữa các thớ sợi bị đứt, thay thế bằng các liên kết giữa nƣớc và thớ 

sợi- gọi là thủy hóa. 

+ Xơ bột ngày càng mềm mại hơn 

+ Sự chổi hóa là xơ sợi bị tƣớc ra thành nhiều xơ nhỏ, hai đầu tòe ra nhƣ chổi 

+ Xơ sợi bị cắt ngắn 

Dao đế 
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2.1.1.2. Tác động tiếp theo:  

+ Vách tế bào bị nứt gãy. 

+ Xơ sợi nở ra 

+ Một số Hêmi xenluloza trên mặt xơ sợi bị nƣớc hòa tan từng phần tạo thành dạng keo 

+  Xơ duỗi thẳng ra ( khi nồng độ bột thấp ) hay uốn cong lại ( khi nồng độ bột cao ) 

Nhƣ vậy: tác động đầu tiên của nghiền là làm dập nát, bóc tách dần làm  vỡ lớp vỏ tế 

bào, vỏ này không trƣơng nở ra đƣợc ( do chứa nhiều lignin ). Khi vỏ này bị vỡ một phần bị 

lộ ra lớp vách thứ hai hút nƣớc mạnh. Phần hai đầu của xơ sợi sẽ bị cắt, đè nén, dập nát 

trƣớc, liên kết nội bộ xơ sẽ bị phá vỡ trƣớc do nƣớc đƣợc hút vào. Kết qủa  là hai đầu bó sợi 

xảy ra sự chổi hóa phân tơ, làm cho diện tích bề mặt xơ sợi tăng lên nhiều lần, vách tế bào 

bị phá vỡ càng nhiều, giải phóng ra các băng xơ. Đồng thời với sự bong ra của lớp vỏ xơ 

sinh M chứa nhiều Lignin là sự xâm nhập mạnh mẽ của nƣớc vào các bó xơ. Làm cho xơ 

mềm mại, đàn hồi hơn. 

Quá trình trƣơng xảy ra theo 2 giai đoạn 

  Giai đoạn 1: Tạo lớp vỏ solvat, làm yếu liên kết giữa các phân tử xenluloza. Khi hình 

thành lớp vỏ solvat về mặt hoá lý đây là quá trình tỏa nhiệt H < 0,  S giảm.  Giai đoạn 

này năng lƣợng giải phóng ra ( G < 0 ). Bột xenluloza tiếp tục bị tác dụng đến lúc nào đó 

lực liên kết giảm nhanh, một số phân tử ở ngoài bị tách ra nhƣ pentozan tạo ra lớp màng keo 

trên bề mặt xenluloza làm cho độ nhớt dung dịch tăng lên. 

Giai đoạn 2: Giai đoạn Hydrat hóa,  giai đoạn 1 xảy ra đến một lúc nào đó, một vài 

liên kết giữa các phân tử bị đứt ra, giải phóng ra các nhóm OH tự do trên bề mặt Xenluloza. 

Một nhóm OH tự do ( trên bề mặt xenluloza ) có thể hấp thụ đƣợc tới 4 phân tử H2O, làm 

đƣờng kính của bó sợi tăng lên. Chính sự tăng lên ngƣời ta gọi là “ Trƣơng ’’hiện tƣơng đó 

gọi là trƣơng. Mức độ trƣơng tối đa của các loại xơ sợi có sự khác nhau. Độ trƣơng phụ 

thuộc vào độ kết tinh và phƣơng thức sắp xếp của sợi. Những sợi có độ sắp xếp định hƣớng 

cao thì quá trình trƣơng trong nƣớc theo hƣớng dọc sợi thƣờng rất nhỏ. Những sợi không 

định hƣớng, hoặc định hƣớng thấp thì sự trƣơng xảy ra  mạnh hơn. Chính vì vậy, quá trình 

nghiền có tác dụng phá vỡ sự sắp xếp có định hƣớng, tạo điều kiện cho quá trình trƣơng xảy 

ra 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

 

15 

h

o

h

o

h

o

h

o

o

hh

o

o

h

o

h

h

o

h

o

h

o

h h

2.1.2. Tính chất xơ sợi bột giấy sau nghiền 

Bột giấy sau khi đƣợc qua nghiền, các thớ sợi sẽ bị đánh tơi theo chiều dài, cắt ngắn 

theo chiều ngang, hai đầu bị chổi hoá và trƣơng nở mạnh. Kết quả làm bột giấy có chiều dài 

đồng đều, chiều ngang nhỏ hơn, tăng lực liên kết hyđro giữa các bề mặt xơ sợi khi hình 

thành tờ giấy. 

 Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc xơ sợi, trong quá trình nghiền bột ngƣời ta đã đƣa ra 

nhiều giả thiết khác nhau nhƣ thuyết biến đổi hoá học của Giou và Paladen. Thuyết biến đổi 

vật lý, thuyết biến đổi hoá lý. Ngày nay ngƣời ta cho rằng, quá trình nghiền dƣới tác dụng 

của lực cơ học các xơ sợi bị cắt ngắn và trƣơng nở mạnh, phân tơ chổi hoá trở nên rất mềm 

dẻo. Do vậy các xơ sợi dễ đan dệt với nhau, tăng bề mặt tiếp xúc, tăng lực ma sát tạo điều 

kiện cho quá trình gia keo sau này, tăng độ bền cơ học, tờ giấy sẽ trở nên mềm dẻo, nhẵn 

phẳng và đồng đều hơn. 

Trong quá trình nghiền cơ học làm dập nát màng tế bào khó thấm nƣớc tạo điều kiện 

cho nƣớc thẩm thấu vào tế bào tiếp xúc với các phần tử xenluloza, làm cho xenluloza hấp 

thụ nƣớc và trƣơng nở trong nƣớc. Chính nhờ quá trình này mà  giải phóng ra nhóm  OH tự 

do trên bề mặt đại phân tử của nó. Hình thành các liên kết kết cấu hydro giữa nhóm OH tự 

do của phân tử xenluloza này với nƣớc, phân tử nƣớc với xenluloza kia. Chính lực liên kết 

cầu nối này tạo nên độ bền ƣớt của tờ giấy. Cầu nối hydro đƣợc miêu tả nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

   Tóm lại : Nghiền là phƣơng pháp cơ học tác động vào bó sợi xenluloza làm cho chúng 

thay đổi về mặt: 

Vật lý: Cắt, xé, phân tơ, chổi hóa 
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Hóa học: Tạo ra các nhóm OH tự do trên bề mặt xơ sợi. Tạo cho bột xenluloza 

nguyên liệu mềm mại, đàn hồi hơn, tăng bề mặt tiếp xúc, xơ sợi dễ đan dệt với nhau, tăng 

lực ma sát tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình gia keo sau này, tờ giấy hình thành sẽ trở 

nên mềm dẻo, nhẵn phẳng và đồng đều hơn, tạo ra tác động của liên kết hydro để hình thành 

độ bền tờ giấy sau quá trình sấy. Trong quá trình sấy, giấy khô đi, mất nƣớc, do nƣớc có sức 

căng bề mặt, lúc bốc hơi đi kéo 2 xơ sợi lại gần nhau, tạo liên kết cầu nối. Liên kết cầu nối 

này có năng lƣợng liên kết khá cao, khoảng 3900 cal/mol tạo nên độ bền chủ yếu cho tờ 

giấy. Vì vậy khi liên kết hình thành tờ giấy càng nhiều liên kết OH tạo ra độ bền của giấy 

càng cao. 

2.2. Đánh giá hiệu quả nghiền bằng độ nghiền SR 

Để đánh giá hiệu quả quá trình nghiền bột giấy ngƣời ta dựa trên cơ sở khả năng thoát 

nƣớc của bột giấy.  

Khả năng thoát nƣớc của bột : Là khả năng thoát nƣớc nhanh hay chậm, dễ hay khó 

của huyền phù bột trong nƣớc. Trong quá trình nghiền dƣới tác dụng cơ học bột giấy sẽ tạo 

thành nhiều xơ sợi mịn bị chổi hóa ngày càng nhiều và đồng thời xơ sợi cũng bị cắt ngắn, do 

vậy bột càng ngày càng khó thoát nƣớc hay thời gian thoát nƣớc lâu hơn. Từ đó bột đƣợc 

nghiền càng lâu hay càng kỹ thì khả năng thoát nƣớc của bột càng giảm. Bằng cách áp dụng 

đo độ thoát nƣớc của bột để đánh giá xem quá trình nghiền đã đáp ứng cho từng loại giấy 

chƣa. Khả năng thoát nƣớc của bột giấy đƣợc biểu diễn qua: 

1.  Độ CSF (Canadian Standard Freeness) nghĩa là độ CSF càng lớn thì khả năng thoát 

nƣớc của bột càng tốt, nghĩa là bột càng thô. Trong quá trình nghiền bột thì bột càng mịn 

dần và độ thoát nƣớc càng giảm nên độ CSF càng giảm. 

2. Độ SR ( Shopper Reigler ) thì biểu thị mức độ mịn của bột giấy, nghĩa là độ SR 

càng càng cao thì bột càng mịn khả năng thoát nƣớc càng thấp, trong quá trình nghiền thì độ 

mịn của bột giấy tăng dần nên độ SR cũng tăng dần. 

Vậy độ CSF hoặc SR là những chỉ số đo độ thoát nƣớc của bột đồng thờicũng là độ 

nghiền của bột, cả hai chỉ số đều có nguyên tắc đo tƣơng tự nhau và đều sử dụng để đo độ 

nghiện của bột ở các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam thì phổ biến sử dụng độ nghiền SR.  
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Cách xác định độ nghiền theo phương pháp Schopper Riegler (SR) 

Lấy một lƣợng huyền phù bột giấy đã đƣợc đánh tơi. Nếu không biết đƣợc nồng độ bột 

một cách chính xác thì hòa loãng huyền phù bột giấy tới khoảng 0,22% (theo khối lƣợng) 

bằng nƣớc cất và xác định nồng độ bột. Sau đó làm loãng dung dịch bột tới nồng độ 0,2 ± 

0,002% (theo khối lƣợng) và điều chỉnh để đạt nhiệt độ 20 ± 0,5
o
C. Trong suốt quá trình 

chuẩn bị mẫu hết sức chú ý để tránh tạo lên các bọt khí trong dung dịch bột. 

Đối với mẫu bột đã đƣợc lấy ra quá 30 phút, cần phải cho vào máy đánh tơi, đánh 

6000 vòng ở nhiệt độ dùng để đo độ SR hoặc gần nồng độ đó. 

Rửa sạch phễu và thiết bị Schopper – Ricgler. Điều chỉnh nhiệt độ của thiết bị bằng 

cách rửa nó bằng nƣớc lạnh tại nhiệt độ 20 ± 0,5
o
C. 

Vừa khuấy vừa đổ 1000ml ± 5ml huyền phù bột vào trong ống đong sạch. Trộn mẫu 

thử bằng cách dùng tay bịt đầu trên của ống đong và lật đi lật lại 2 vòng. Trong khi làm 

tránh để không khí vào. 

Đổ mẫu thử nhanh nhƣng phải nhẹ nhàng 

vào phần thoát nƣớc của thiết bị. 

Kéo cửa đóng lên sau 5 giây kể từ khi đổ 

mẫu thử vào. Tiến hành lặp lại 2 lần, lấy kết quả 

trung bình. Nếu kết quả của 2 lần thử lệch nhau 

quá 4% thì phải tiến hành làm lại. 

Thang đo trị số SR: Thang đo trên đó có 

ghi lƣu lƣợng 1000ml tƣơng ứng với trị số SR 

bằng 100 và lƣu lƣợng bằng 0ml tƣơng ứng với 

trị số SR bằng 0, dải đo SR từ 0 – 100. 

 
Hình 2.2 Máy đo độ nghiền SR 
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2.3. Các phƣơng pháp nghiền bột  

Trong một quá trình nghiền, bột giấy sẽ đƣợc trƣơng nở, phân tơ chổi hóa và cắt ngắn 

tính chất này rất quan trọng, ảnh hƣởng tới tính chất của giấy. Dựa vào tính chất này, ngƣời 

ta chia ra: Nghiền bột rời và nghiền bột nhuyễn 

2.3.1. Phƣơng pháp nghiền rời: 

Phƣơng pháp này hạn chế tối đa quá trình trƣơng nở xơ sợi. 

Đặc điểm của phƣơng pháp:  

- Nồng độ bột nhỏ 

- Áp lực đánh bột cao 

- Tốc độ thay đổi áp lực nghiền nhanh 

- Thời gian đánh bột giảm 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm của sản phẩm thu đƣợc 

- Khả năng thoát nƣớc của giấy nhanh 

- Độ bền của giấy không cao 

- Độ nghiền không 

 

2.3.1.1. Phƣơng pháp nghiền bột rời thớ ngắn : 

P 

PMax 

t 

Hình 2.3.1.  Phân bố áp lực nghiền trong phƣơng pháp nghiền bột rời 
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 Đầu tiên tiến hành ở áp lực nghiền thấp để phân tơ chổi hoá, sau đó tăng nhanh 

áp lực nghiền để cắt ngắn xơ sợi đến kích thƣớc yêu cầu rồi giảm áp lực nghiền ở áp lực 

nghiền thấp cho tới đạt độ nghiền theo yêu cầu. 

      Đặc điểm của bột sau nghiền là: bột có tính đàn hồi cao, tốc độ thoát nƣớc cao, liên kết 

giữa các xơ sợi ở mức trung bình, giấy sản xuất ra có khả năng hút nƣớc dịch lớn. Dùng để 

sản xuất giấy thấm, giấy vệ sinh, giấy viết, giấy in ở tốc độ cao… 

2.3.1.2. Phƣơng pháp nghiền bột rời thớ vừa : 

Đầu tiên tiến hành nghiền ở áp lực nghiền thấp để phân tơ chổi hoá, tiếp đó tăng nhanh 

áp lực nghiền cao để cắt ngắn xơ sợi đến kích thƣớc yêu cầu. Sau đó hạ áp lực để đánh tơi 

nhẹ, hạn chế quá trình chổi hoá. 

Loại bột này dùng để sản xuất giấy có định lƣợng không lớn, có độ hút dịch lớn, nhƣng 

độ bền cao hơn Dùng để sản xuất giấy tẩm phủ, giấy giả da, giấy quẹt diêm. 

2.3.1.3. Phƣơng pháp nghiền bột rời thớ dài : 

Với phƣơng pháp này, tác dụng đánh tơi và tinh chỉnh là chủ yếu, cắt ngắn ít, thời gian 

nghiền ngắn, hạn chế quá trình trƣơng, nhƣng tăng phân tơ chổi hóa. Bột thoát nƣớc tốt, độ 

đồng đều và độ trong suốt kém. Bề mặt của tờ giấy không nhẵn, nhƣng độ bền cơ lý của tờ 

giấy khá lớn. Thƣờng dùng sản xuất các loại giấy bao gói. 

2.3.2. Phƣơng pháp nghiền nhuyễn.    

Bột đƣợc trƣơng nở đến khả năng tốt nhất. Dựa vào khả năng khả năng cắt ngắn khác 

nhau, ngƣời ta chia làm 3 phƣơng pháp: Nghiền nhuyễn thớ ngắn, nghiền nhuyễn thớ vừa, 
nghiền nhuyễn thớ dài. 

Đặc điểm của phƣơng pháp:  Nồng độ bột cao, áp lực đánh bột không cao, thời gian đánh 
bột dài 

Đặc điểm của bột thu đƣợc: 

- Khả năng thoát nƣớc của giấy chậm 

- Độ nghiền cao 

- Độ bền của giấy cao 

P 

2 

t 

Hình 2.3.2 Phân bố áp lực nghiền 

trong phƣơng pháp nghiền bột 

nhuyễn 
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- Tốc độ thay đổi áp lực nghiền chậm  

 

 

 

2.3.2.1. Phƣơng pháp nghiền bột nhuyễn thớ ngắn : 

Đây là phƣơng pháp có  thời gian nghiền bột dài, thời gian đầu chủ yếu  đánh tơi bột, 

tăng áp lực nghiền từ từ. Sau khi tăng áp lực, ta tăng nhanh áp lực nghiền và nghiền ở áp lực 

cao để cắt ngắn xơ sợi đến kích thƣớc yêu cầu rồi hạ áp lức từ từ. Kéo dài thời gian nghiền ở 

áp lực thấp để tăng quá trình trƣơng nở đến khi đạt độ nghiền yêu cầu. 

Bột nghiền theo phƣơng pháp này có độ nhớt cao, khó thoát nƣớc, giấy hình thành có 

độ đồng đều cao, độ hút dịch nhỏ, độ bền cơ lý cao, thƣờng dùng để sản xuất giấy cách điện, 

giấy can vẽ, giấy cuốn thuốc lá và các loại giấy cực mỏng. 

2.3.2.2. Phƣơng pháp nghiền bột nhuyễn thớ vừa : 

Phƣơng pháp này tƣơng tự nghiền bột nhuyễn thớ ngắn. Nhƣng ở đây cắt ngắn vừa 

phải, thời gian nghiền tƣơng đối dài, bột sau nghiền mềm dẻo, khó thoát nƣớc thƣờng dùng 

để sản xuất giấy viết, giấy in… 

2.3.2.3. Phƣơng pháp nghiền bột nhuyễn thớ dài : 

Trong phƣơng pháp này quá trình phân tơ chổi hoá và trƣơng nở của xơ sợi là chủ yếu, 

cắt ngắn ít, thời gian nghiền dài, bột có độ nhớt cao, khó thoát nƣớc. Giấy có độ bền rất cao 

dùng để sản xuất các loại giấy cao cấp. 

CHƢƠNG III. 

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ 

ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NGHIỀN 

Độ nghiền đƣợc đo bằng độ SR: Đặc trƣng cho khả năng thoát nƣớc của xơ sợi. Kết quả 

quạn trọng nhất của quá trình nghiền là tạo ra các nhóm OH
 
tự do trên bề mặt xơ sợi, dẫn 

đến việc hình thành các cầu nối xenluloza với nhau tạo thành cấu trúc bền của tờ giấy. Việc 
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giải phóng ra càng nhiều các nhóm OH tự do càng xuất hiện nhiều cầu nối, và nhƣ vậy 

làm cho tờ giấy càng bền. Do vậy các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình nghiền cũng ảnh 

hƣởng đến độ bền của tờ giấy. 

3.1. Ảnh hƣởng của áp lực nghiền  Png ( kg/cm2 ) : 

Đây là yếu tố có tính chất quyết định  đến toàn bộ tính chất của bột, với mỗi loại thiết bị 

nghiền có một Png riêng 

- Với máy nghiền gián đoạn, Png là lực do lô dao chuyển động và trọng lƣợng bản thân 

lô dao. 

- Với máy nghiền liên tục, Png là  lực  do lô dao quay + áp lực bột vào 

Nhìn chung, khi Png lớn thì quá trình cắt tăng, còn quá trình trƣơng nở giảm xuống. 

Ngƣợc lại, khi Png nhỏ thì quá trình cắt giảm, quá trình trƣơng nở tăng. 

   áp lực nghiền riêng đƣợc tính theo công thức: 

   P = 
S

Png  

S: Là diện tích tiếp xúc của bột với lô dao, ở đó bột chịu tác dụng nghiền 

Png: áp lực nghiền chung 

Png tăng thì P tăng  Cắt tăng, độ trƣơng giảm, Ngƣợc lại, Png giảm thì P giảm  Cắt giảm, 

phân tơ chổi hóa, trƣơng tăng. 

S tăng phụ thuộc vào:  + Chiều dày 

của lƣỡi dao 

+ Vật liệu làm 

dao 

+ Nguyên lý 

làm dao 

+ Khe hở giữa 

hai dao 

Dao mỏng thì S giảm  P tăng xơ 

t  (phút) 

P    (kg/ cm
2
) 

SR= 40 

2 1 

5 

 

Hình 3.1.1:  (1) Nghiền áp lực tăng nhanh 

(2) Nghiền áp lực tăng dần 
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sợi bị cắt ngắn và ngƣợc lại. Thông thƣờng các lƣỡi dao bay dày 3 - 12 mm, các lƣỡi 

dao đế dày 3 - 13mm. Với các loại giấy có độ bền cao, thì chiều dày dao  13mm.  

Khe hở giữa hai dao càng nhỏ, h giảm (khoảng cách dao bay và dao đế)  P tăng   và 

ngƣợc lại trƣơng, phân tơ, chổi hóa tăng khi h tăng. 

Khi nghiền để chủ yếu + Cắt sợi:        h = 0,1 mm 

+ Tách sợi:      h = 0,2 – 0,4 mm 

+ dàn chải sợi: h = 0,5-0,8 mm  

Khe hở giữa hai dao có thể thay đổi bằng bộ phận nâng hạ lô dao 

Tốc độ thay đổi  áp lực nghiền rất quan trọng, nếu thay đổi P chậm ( tức thời gian nghiền 

dài ) thì cùng một 
o
SR nhƣ nhau, bột trƣơng nở tốt hơn. Đối với các loại giấy mỏng, có độ 

bền cao cần nghiền ở P thấp và thay đổi P một cách từ từ.  

Nói chung, nghiền ở P thấp thƣờng cho giấy có độ bền cơ lý tốt hơn ở P cao. 

Có rất nhiều quy trình nghiền mà vẫn đạt đƣợc ºSR theo yêu cầu nhƣng tính chất của bột 

ở các quy trình khác nhau là hoàn toàn khác nhau do đó đối mỗi loại giấy khác nhau ta nên 

chọn quy trình nghiền để đảm bảo tính chất cơ lý của giấy. 

 Sự phụ thuộc tính chất bột và độ dài trung bình xơ sợi đƣợc chỉ ra ở hình 3.1.2  bột giấy 

đƣợc nghiền ở các điều kiện khác nhau và nghiền tới cùng một độ SR  nhƣng áp lực nghiền 

Pmax khác nhau từ đồ thị ta nhận thấy: Khi áp lực nghiền cao thì độ bền kéo của giấy giảm 

và ngƣợc lại. Tƣơng tự với độ dài trung bình xơ sợi khi áp lực nghiền tăng thì độ dài xơ sợi 

trung bình cũng giảm. Vì P tăng quá trình cắt ngắn xơ sợi tăng và khi P giảm thì quá trình 

phân tơ chổi hóa trƣơng nở tăng .  
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  Hình 3.1.2 Tính chất bột phụ thuộc vào áp suất nghiền 

1 : P1=3,2      kg/cm
2
  2 : P2=8         kg/cm

2
 3 : P3=9,6      kg/cm

2
 

3.2. Ảnh hƣởng của thời gian nghiền : 

Thời gian nghiền là một yếu tố phụ thuộc, không có tính quyết định. Thông thƣờng thời 

gian tăng lên thì 
o
SR tăng, độ dài thớ giảm đi. Mỗi loại giấy khác nhau, cần thời gian nghiền 

khác nhau. Thời gian nghiền các loại giấy  từ 20-60 phút. Chỉ một số loại đặc biệt mới cần 

thời gian nghiền dài nhƣ:  

Giấy tụ điện : t = 49 h  

Giấy cuốn thuốc lá: t = 24-30 h  

Sự phụ thuộc hiệu quả nghiền vào thời gian nghiền đƣợc chỉ ra ở hình 3.2; Qua đồ thì 

nhận thấy khi thời gian nghiền tăng thì độ nghiền bột giấy tăng theo 2 giai đoạn: 

           Trƣớc A:   t ↑ (tăng)   ºSR  ↑↑ (tăng nhanh) 

           Sau A: t↑ (tăng) ºSR↑ (tăng chậm) 

Cũng tƣơng tự nhƣ độ nghiền thì khi thời gian nghiền tăng lên thì độ dài trung bình của 

xơ sợi giảm dần. Trong khoảng thời gian đầu (trƣớc A) xơ sợi bị cắt nhiều và sau giai đoạn 

A thì xơ sợi ít bị cắt ngắn hơn. 

 

 

 

 

 

 

SR 
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1. Đƣờng biểu thị độ nghiền SR 2. Đƣờng biểu thị độ dài trung bình xơ sợi 

Hình 3.2. Ảnh hƣởng của thời gian nghiền đến tính chất bột giấy 

3.3. Ảnh hƣởng của nhiệt độ nghiền ( t 
o
C ) : 

       Trong quá trình nghiền, nhiệt độ tăng do ma sát  giữa bột và máy nghiền, giữa bột với 

bột, do bột phân tơ chổi hoá. Nếu để tự nhiên, nhiệt độ có thể tăng lên 60-70
o
C. Khi nhiệt độ 

tăng làm giảm quá trình trƣơng nở của xơ sợi dẫn đến giảm độ bền cơ lý của tờ giấy. 

Ảnh hƣởng của nhiệt độ tới bột giấy khi nghiền đƣợc biểu thị ở hình 3.3.1, biểu thị tại 3 

nhiệt độ nghiền: 

1:  tº=20ºc 

2:  tº=40ºc 

3:  tº=60ºc 
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Hình 3.3.1 Ảnh hƣởng nhiệt độ tới độ nghiền bột giấy  
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Từ đây cho thấy cùng các điều kiện nhƣ nhau chỉ khác nhiệt độ nghiền thì hiệu quả 

nghiền bột giấy khác nhau. Với cùng một thời gian khi nghiền ở nhiệt độ thấp hơn thì hiệu 

quả nghiền cao hơn nguyên nhân là do ở nhiệt độ thấp bột giấy dễ dàng phân tơ chổi hóa và 

trƣơng nở thuận tiện hơn (quá trình phân trƣơng nở tỏa nhiệt H < 0). Cho nên trong quá 

trình sản xuất phải làm sao cho nhiệt độ giảm trong quá trình nghiền bằng cách lắp cơ cấu 

rửa để lấy nƣớc nóng ra và thay nƣớc lạnh vào.  

Thông thƣờng đối với cây lá rộng, tre, nứa ( chọn nhiệt độ nghiền từ 20-30 
o
C ), đối với 

rơm, rạ, bã mía nhiệt độ nghiền thƣờng chọn là 35-40 
o
C. 

Ngoài ra nhiệt độ nghiền còn ảnh hƣởng đến độ bền kéo và gấp. Điều này đƣợc giải 

thích dựa trên cơ sở. nhiệt độ thấp quá trình trƣơng nở tốt nhiều OH
-
 tự do dẫn đến tạo nhiều 

liên kết gốc cầu O-H trong giấy làm tăng độ bền tờ giấy. Ảnh hƣởng của nhiệt độ tới tính 

chất cơ lý trên đƣợc biểu thị qua hình 3.3.2 

Nhƣ vậy tính chất cơ lý của giấy sẽ giảm nếu nhƣ nghiền ở nhiệt độ cao hơn do vậy 

nhiệt độ không chỉ ảnh hƣởng đến độ SR mà còn ảnh hƣởng đến cả tính chất cơ lý của giấy. 

Nghiền bột giấy ở nhiệt độ thấp tốt hơn nghiền bột giấy ở nhiệt độ cao.  

Tuy nhiên, ảnh hƣởng của nhiệt độ tới quá trình nghiền giấy tại các độ nghiền khác 

nhau có sự khác biệt. Không phụ thuộc tuyến tính mà là một hàm số phức tạp, sự phụ thuộc 

đó biểu diễn qua hình 3.3.3 
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Hình 3.3.2 Tính chất cơ lý của giấy phụ thuộc vào nhiệt độ nghiền  
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3.4. Ảnh hƣởng của nồng độ bột ( C%) : 

 Là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến tính chất của bột sau nghiền. Nếu thấy nồng độ 

thấp, lƣợng bột qua dao ít, do vậy bột chịu áp lực nghiền riêng lớn, xơ sợi bị cắt ngắn hơn. 

Nhƣ vậy nồng độ bột thấp phù hợp với nghiền bột thớ ngắn. 

Ngƣợc lại nồng độ bột cao, áp lực nghiền riêng nhỏ, quá trình phân tơ chổi hoá chiếm ƣu 

thế. Nồng độ bột cao thích hợp với nghiền bột nhuyễn thớ dài. 
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Hình 3.3.3 Ảnh hƣởng của nhiệt độ nghiền  ở các  độ nghiền khác nhau 
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 Khi nồng độ tăng thì năng suất nghiền tăng, tiêu hao năng lƣợng giảm, bột có tính 

trƣơng tăng, cắt giảm, độ bền cơ lý tăng. Vì vậy trong công nghệ giấy, luôn cố gắng nghiền 

ở nồng độ bột cao nhất có thể. 

Ảnh hƣởng của C% đến quá trình nghiền đƣợc thể hiện qua hình 3.4.1 

3.5. Ảnh hƣởng của pH : 

Hiện nay có nhiều trƣờng phái lý thuyết trái ngƣợc nhau về vấn đề này, song qua thực 

nghiệm sản xuất đã rút ra: 

Nghiền ở môi trƣờng axit : pH = 3,1  6, khả năng trƣơng nở của bột không tốt (do môi 

trƣờng mang tính axít nên nhóm OH khó tạo liên kết hydro với các nhóm lân cận). Độ bền 

cơ lý, nhất là độ chịu bục của giấy giảm nhanh. 
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Hình 3.4.1 Ảnh hƣởng của nồng độ tới hiệu quả nghiền bột giấy 
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 Nghiền ở môi trƣờng kiềm: pH = 6  8,5 không ảnh hƣởng đến quá trình nghiền và tính 

chất của giấy. 

     Nghiền ở môi trƣờng kiềm: pH = 9  10,5 quá trình trƣơng nở xảy ra tốt hơn nhƣng độ 

bền cơ lý của giấy cũng không cao. Tốt nhất là duy trì nghiền ở pH = 8,0 8,5. Để tạo môi 

trƣờng này, trong quá trình nghiền cho thêm một lƣợng kiềm  để tạo môi trƣờng. 

3.6. Ảnh hƣởng của độ nghiền tới tính chất của giấy 

 Bằng quá trình thực nghiệm ảnh hƣởng độ nghiền tới tính chất của giấy đƣợc biểu thị 

qua đồ thị hình 3.5.1: 

Trong đó:   

1. Độ bền kéo            6. Độ bền gấp 

             2. Độ bền xé  7. Độ dài trung bình  xơ sợi 

            3. Độ chịu bục  8. Độ hút nƣớc. 

 4. Độ chặt của giấy (g / cm
3
)  9. Độ thấu khí  

           5. Lực liên kết.  

Phân tích đồ thị ta thấy: 

- Độ bền kéo (1) : Khi 
o
SR tăng từ 20-75 thì độ bền kéo tăng vì quá trình trƣơng và 

phân tơ tăng. Khi độ 
o
SR từ 75-100 thì độ bền kéo giảm do xơ sợi bị cắt ngắn nhiều. 

Độ bền kéo phụ thuộc vào lực liên kết ( O…H) và lực đan dệt vật lý. Đạt cực đại tại 

khoảng 60- 75 
0
SR. 

Độ bền xé (2) : Độ bền xé do độ bền nguyên thủy và đan dệt của xơ sợi quyết định. Lực liên 

kết Hydro có ảnh hƣởng rất ít đến độ bền xé. Độ bền xé tăng 

- lên khi 
o
SR tăng và đạt cực đại ở 25-27 

o
SR, sau đó độ bền xé giảm khi 

o
SR tiếp tục 

tăng 

- Độ chịu bục (3): Chịu ảnh hƣởng bởi độ bền kéo và độ bền xé, là trung bình cộng của 

hai đƣờng kia. Điểm tối ƣu ở 
o
SR = 40 –50 
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- Độ chặt của giấy (4) : Khi 
o
SR tăng thì độ chặt tăng do các xơ sợi đan xít 

nhau hơn 

-  Lực liên kết giữa các xơ sợi (5) và độ bền gấp (6): Tỷ lệ thuật với 
o
SR 

- Độ dài trung bình sợi (7): Khi 
O
SR tăng thì chiều dài xơ sợi giảm. 

- Độ hút nƣớc (8): Khi 
o
SR tăng bột mịn hơn và liên kết tăng do đó mao quản nhỏ và ít 

hơn do đan xen xơ sợi tốt hơn do đó độ hút nƣớc giảm 

-  Độ thấu khí (9): Khi 
o
SR tăng thì độ thấu khí càng giảm xơ sợi đan xen tốt hơi 
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Hình 3.5.1. Ảnh hƣởng của độ nghiền tới các tính chất cơ lý của giấy 

1. Độ bền kéo  6. Độ bền gấp 

             2. Độ bền xé 7. Độ dài trung bình  xơ sợi 

            3. Độ chịu bục 8. Độ hút nƣớc. 

 4. Độ chặt của giấy (g / cm
3
) 9. Độ thấu khí  

           5. Lực liên kết.  
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* Như vậy: Độ nghiền ảnh hƣởng rất lớn đến tính chất cơ lý của tờ giấy. Song bản chất của 

độ nghiền là do quá trình cắt và trƣơng nở quyết định. Dựa vào 
o
SR của nghiền không thể 

nói rõ ảnh hƣởng của từng yếu tố đến tính chất của giấy. Cùng một 
o
SR nhƣng lại cho ta hai 

loại giấy khác nhau.  

       Việc tìm đƣợc điểm 
o
SR cực đại tốt nhất cho mỗi loại giấy là rất quan trọng, điểm đó 

phải dung hòa các yếu tố một cách tốt nhất có thể. Thƣờng điểm này đƣợc xác định trong 

phòng thí nghiệm cộng với sản xuất thực tế trên máy Xeo. 
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CHƢƠNG IV 

 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ 

 HOẠT ĐỘNG CỦA DÂY CHUYỀN NGHIỀN BỘT 

4.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động. 

Máy nghiền để nấu và nghiền dăm gỗ MД 13 đƣợc trình bày theo dạng sơ đồ trên hình 

4.1. 

Nhƣ ta đã thấy trên sơ đồ này, đây là một tổ hợp tƣơng đối phức tạp, bao gồm một số bộ 

phận. Tƣơng ứng với tính liên tục của công nghệ chế biến dăm gỗ và nhận đƣợc xơ gỗ, máy 

nghiền có thể đƣợc chia ra thành các phần cơ bản sau: 

Bộ cấp dăm gỗ kiểu vít tải I, buồng nấu II, thiết bị nghiền III, cơ cấu xả tải có xyclon IV 

 

 

 

 

Từ phân xƣởng sản xuất cấp liệu, dăm gỗ đƣợc đƣa tới phễu I đặt phía trên máy nghiền. 

Từ đầu ra của phễu bunke, dăm gỗ tới sàng rung 2, tạo dòng chảy đồng đều về kích cỡ một 

Không khí và hơi ra khí quyển 

Nước lạnh 

IV 

III

 Nước lạnh  

17

 Nước lạnh  Đầu ra bột gỗ 

Hình 4.1. Sơ đồ máy nghiền để nấu và nghiền bột 

Phễu 
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cách liên tục vào cửa buồng cấp liệu vít xoắn 3. Vít xoắn đón lấy dăm gỗ và đẩy lên 

phía trƣớc vào phần hình côn ép với độ côn 2:1. Ở đó, đảm bảo làm chặt liên tục khi dăm gỗ 

chuyển động từ vùng có áp suất khí quyển đến buồng nấu đƣợc đặt dƣới áp suất hơi 7- 12 at.  

Ở chế độ xác lập, vít xoắn có vận tốc quay không đổi phụ thuộc vào hình dạng và chất 

lƣợng nguyên liệu cũng nhƣ vào hiệu suất, vận tốc của nó có thể đƣợc thay đổi từng cấp 

trong giới hạn 9- 35 v/ ph, có khoảng cách không lớn giữa các cấp. Để đạt đƣợc mục đích 

này, ngƣời ta có thể thiết kế hộp số có 3 cấp, lắp đặt cùng với động cơ điện không đồng bộ 

với 4 cấp tốc độ. Bằng cách này, trong giới hạn 9- 35 v/ ph, ta có thể nhận đƣợc 12 tốc độ 

quay của vít xoắn (12 = 4 x 3). 

Từ bộ cấp liệu hình cổ chai, có thể nén dăm gỗ vào phần nằm ngang 5 của buồng nấu. Ở 

đây, dăm gỗ bị phân tách và đƣợc nấu bởi hơi bão hòa với nhiệt độ 170
o
 - 190

o 
C. Để ngăn 

ngừa dăm chảy ngƣợc lại, trong trƣờng hợp bị bột đậm đặc 

phá vỡ, ngƣời ta đặt trƣớc buồng 4, làm việc theo nguyên lý van ngƣợc.  

Từ phần nằm ngang, dăm gỗ chảy đến phần xilanh thẳng đứng 6. Ở đây, quá trình nấu 

kết thúc. Phía dƣới phần thẳng đứng của buồng nấu, ngƣời ta đặt vít xoắn 7, đón dăm gỗ nấu 

và cấp liên tục nó vào thiết bị nghiền. Cuối cùng là máy nghiền đĩa có một đĩa quay và một 

đĩa cố định. Buồng 9 của máy nghiển, cũng nhƣ buồng nấu, đƣợc đặt dƣới áp suất hơi. Bên 

trong nó bố trí 2 đĩa 8 và 10, trên chúng lắp bộ nghiền đƣợc cấu tạo từ các mảnh dao riêng 

biệt có thể thay thế đƣợc. Đối với các mẫu máy nghiền chính, các hình quạt đƣợc chế tạo 

theo 2 phƣơng án, từ gang trắng và từ thép chịu axít. Ngoài ra còn có các bộ nghiền dƣới 

dạng đĩa nguyên khối có răng phay (hình 4.2). 
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Trục máy nghiền đƣợc đặt trên 2 gối đỡ, có thể quay cùng với nó theo hƣớng trục khi 

quay đĩa. Ổ đỡ phía phải lắp đặt ổ bi cầu chặn hƣớng tâm, còn ổ đỡ phía trái đặt trên ổ bi trụ 

hƣớng tâm. Truyền động trục nghiền của máy nghiền dùng động cơ điện 14, qua khớp báng 

răng 13. 

Máy nghiền có thể đƣợc cơ khí hóa bằng cách dùng cơ cấu thủy lực 11 và cơ cấu cơ khí 

hóa có truyền động bằng tay 12. 

4.2. Thiết bị ghép thêm. 

Thiết bị ghép thêm đƣợc trình bày sơ đồ trên hình 4.3 Sự làm việc của nó có thể đƣợc 

trình bày vắn tắt nhƣ sau: 

Hình 4.2. Đĩa nghiền nguyên khối có phay răng 
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Dầu từ hệ thống thủy lực đi vào khoang 8 của xilanh thủy lực và tác động lên xilanh 7, 

làm dịch chuyển trục 5 của máy nghiền đi lại tự do. 

Dƣới tác động của áp suất này, piston cùng với ê cu 4, cụm ổ đỡ 3, trục 5 và đĩa 2 dịch 

chuyển theo hƣớng trục cho đến khi ổ đỡ 6 gắn chặt trên cán piston không chạm với vách 

đầu mút của xilanh. Tại vị trí này, giữa các đĩa 1 và 2 cần phải giữ đƣợc khe hở làm việc, 

mà nó đƣợc thiết lập trƣớc khi khởi động máy nghiền làm việc với động cơ điện truyền 

động đĩa...` 

Khi máy nghiền làm việc, áp suất dầu trong xilanh thủy lực đƣợc duy trì không đổi nhờ 

van tràn. Hiệu chỉnh van sao cho áp lực dầu dọc trục tổng hợp  lên piston vài lần lớn hơn 

phản lực tác dụng lên đĩa khi làm việc ở phía sàng. Trong trƣờng hợp này, piston luôn luôn 

co về vách đầu mút trƣớc của xi lanh thủy lực và khe hở làm việc giữa các đĩa đƣợc duy trì. 

Cấu trúc thiết bị phụ thêm cho phép lắp đặt trong trƣờng hợp cần thiết của chế độ làm 

việc, khi đó việc ghì chặt đĩa bởi hệ thống thủy lực xảy ra không có giới hạn hành trình của 

piston, tức là tồn tại vị trí mà khi đó áp lực thủy lực dọc trục hợp thành trong xi lanh tác 

dụng lên piston hoàn toàn cân bằng phản lực tác dụng lên đĩa. 

Khe hở làm việc khi hiệu chỉnh cũng nhƣ khi làm việc có thể đƣợc thành lập hay điều 

chỉnh bằng cách dùng phần phụ bằng tay cơ khí 9 có bộ chỉ thị. 

Phần phụ cơ khí là bộ truyền trục vít, ở đó bánh xe đƣợc gắn chặt vào cán piston, còn vỏ 

đƣợc chế tạo sao cho khi dịch chuyển cần, có thể trƣợt theo   hƣớng đế của máy nghiền. 

 

Hình 4.3. Sơ đồ nguyên lý thiết bị ghép thêm có rô to 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

 

36 

Khi quay trục vít truyền lực bằng tay quay, cán sẽ quay cùng piston. Đai ốc 4 trên 

đầu kia của cán thực hiện sự dịch chuyển dọc trục, cùng với nó là cụm ổ đỡ, trục, đĩa quay 

cũng dịch chuyển. Bằng cách này mà ta thực hiện đƣợc việc thay đổi khe hở làm việc giữa 

các đĩa. 

Thiết bị phụ trợ này cho phép xác lập chế độ nghiền cần thiết thực hiện bằng cách thay 

đổi áp suất dầu trong xilanh thủy lực, từ đó thay đổi khe hở làm việc giữa các đĩa. 

Từ thân máy nghiền, bột đƣợc xả nhờ thiết bị 16 (hình 4.1), kiểu âu thuyền. Vỏ của thiết 

bị này có dạng đọan nối cong, trên đầu cuối của nó lắp đặt các van, chúng mở đƣợc lần lƣợt 

nhờ cơ cấu cam 15 (hình 4.1).  

Truyền động của cơ cấu cam đƣợc thực hiện qua hộp tốc độ và bộ biến tốc bởi động cơ 

điện không đồng bộ. 

Khi van đầu tiên mở theo hành trình, bột lấp đầy khỏang không gian bên trong đọan nối, 

sau đó van đóng lại, tiếp theo nó là một van khác ở đầu ra đƣợc mở, bột cùng với hơi chảy 

vào xyclon 17 (hình 4.1). Trong xyclon có vòi phun nƣớc, nhờ đó mà hơi  đƣợc ngƣng tụ, 

bột bị pha lõang bởi nƣớc và đi ra khỏi xyclon 17. Từ đó, quá trình nhận bột nghiền trên 

máy nghiền MД 13 kết thúc. 

Để nghiền bổ xung, ngƣời ta nghiên cứu thiết kế kỹ thuật máy nghiền MД 23. Nó có cấu 

trúc tƣơng tự với phhần nghiền của máy nghiền  MД 13 và bao gồm các cụm, các chi tiết cơ 

bản của phần nghiền này. Máy nghiền MД 23 đƣợc thiết kế  để làm việc không có gia nhiệt. 

Cơ cấu phụ thêm đƣợc chế tạo cùng kiểu với MД 13. Động cơ điện  đƣợc lắp đặt có công 

suất lớn hơn máy nghiền MD 13. 

CHƢƠNG V 

 MÁY NGHIỀN ĐĨA 

5.1. MÁY NGHIỀN ĐĨA 

 Máy nghiền đĩa hiện nay đang ngày càng đƣợc hoàn thiện hơn và lĩnh vực sử dụng 

của chúng ngày càng rộng rãi. Chúng hầu nhƣ có mặt tại tất cả các hoạt động nghiền khi sản 
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xuất xenlulôza, giấy và các tông… Trong các xí nghiệp gia công bột giấy có qui mô 

lớn, việc nghiền bán thành phẩm đƣợc thực hiện hầu nhƣ độc quyền trên các máy nghiền 

đĩa. 

 Việc sử dụng rộng rãi máy nghiền đĩa đƣợc thể hiện bởi việc sản xuất bán thành 

phẩm đầu ra cao. Chúng thay thế cho các loại máy nghiền khác ra (máy nghiền côn, …) nhờ 

hàng loạt các đặc tính ƣu việt cơ bản là: khả năng nghiền khi nồng độ cao (đến 40%); tiêu 

hao năng lƣợng riêng thấp nhất; hiệu suất và công suất cao; tính tổ hợp, sự tăng trƣởng kết 

cấu (khi công suất nhƣ nhau) đơn nhất lớn; lĩnh vực sử dụng rộng rãi nhất (nghiền xenlulô, 

bán thành phẩm, dăm gỗ…); khả năng nhận đƣợc bột đồng nhất theo cấu trúc nhờ việc lắp 

đặt chính xác nhất các bề mặt nghiền và việc duy trì vị trí song song khi làm việc; sự đơn 

giản vận hành và việc thay thế các phụ tùng nghiền; khả năng sử dụng các phụ tùng nghiền 

của các kiểu khác nhau … 

Máy nghiền đĩa là loại máy nghỉền hoạt động liên tục. Sự nghiền trong máy đƣợc hình 

thành qua các đĩa quay và cố định hoặc hai đĩa quay ở các mặt khác nhau của các đĩa cố 

định. Các đĩa đƣợc lắp các dao nghiền, phụ thuộc vào đặc tính của quá trình công nghệ 

nghiền bột có nồng độ thấp (2- 6%) hay nồng độ cao (đến 30- 40%). 

Phụ thuộc vào số lƣợng vùng nghiền và bề mặt nghiền quay, ngƣời ta phân biệt các máy 

nghiền một đĩa, máy nghiền kép và máy nghiền hai đĩa. Máy nghiền một đĩa có một vùng 

nghiền với một bề mặt quay và một bề mặt cố định. Theo khả năng công nghệ, các máy 

nghiền này là thiết bị nghiền vạn năng nhất, bởi vì chúng ta có thể thay đổi nhiều nhất cấu 

trúc của chúng và dải giá trị nồng độ, nhiệt độ và áp suất rộng để nghiền các vật liệu khác 

nhau. Nhƣợc điểm cơ bản của máy nghiền một đĩa là, khi máy nghiền làm việc xuất hiện lực 

dọc trục đáng kể. Điều đó làm phức tạp hóa cấu trúc máy, bởi vì phải lắp đặt các ổ đỡ chặn 

và đảm bảo sự bôi trơn tin cậy cho chúng. 

Máy nghiền kép có hai vùng nghiền với một bề mặt quay và một bề mặt cố định trong 

mỗi vùng. Các máy nghiền này đƣợc hợp thành từ hai máy nghiền một đĩa và đảm bảo nhân 

đôi hiệu suất thực tế trên diện tích nhƣ nhau. Ngoài ra, các máy nghiền này không có lực 

dọc trục trên trục rotor, điều đó làm đơn giản hóa cấu trúc của chúng so với máy nghiền một 

đĩa. Đối với giai đọan sau của khả năng công nghệ, máy nghiền kép bị giới hạn, bởi vì 
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chúng chỉ đƣợc sử dụng để nghiền vật liệu gỗ với nồng độ thấp. Hiện nay, máy nghiền 

loại này dang đƣợc cải tiến để nghiền cả xơ và bột nồng độ cao. 

Máy nghiền hai đĩa có một vùng nghiền và cả hai phía quay ngƣợc chiều với bề mặt 

nghiền. Chúng chỉ đƣợc sử dụng để sản xuất bột gỗ từ xơ. Theo khả năng công nghệ, các 

máy nghiền này có khả năng công nghệ hẹp hơn đáng kể trƣớc máy nghiền một đĩa và máy 

nghiền kép.  

*Máy nghiền một đĩa đƣợc sản xuất dƣới 3 loại: 

a. Loại có buồng kín (máy nghiền có áp) phải tính toán cho truyền bột nồng độ thấp (2- 

6%) vào buồng và đầu ra của chúng có áp lực (kiểu kích thƣớc 00, 0, 1, 2 và 3- là loại cơ 

bản,  

b. Loại có buồng gia nhiệt (máy nghiền để nghiền nóng) tính tóan để làm việc khi có áp 

suất dƣ đến 24 at và nhiệt độ đến 190
o
C (kiểu kích thƣớc 2 và 3), loại У; lắp đặt sau các 

thiết bị nấu liên tục của buồng nấu. 

c. Loại có truyền bột bằng vít tải, kiểu kích thƣớc 1, 2, 3, 4 và 5 loại Ш, dùng để nghiền 

bột nồng độ tăng cao đến 15%  và cao đến 40%. 

*Máy nghiền kép đƣợc sản xuất dƣới 2 loại: 

a. Loại có buồng kín (các máy nghiền bằng hơi); truyền bột đầu ra dƣới áp suất (kiểu kích 

thƣớc 00, 0, 1, 2, 3 và 4), là loại cơ bản; đối với bột nồng độ thấp (2- 6%); 

b. Loại truyền bột bằng bộ cấp vít tải (kiểu kích thƣớc 5) loại Ш (chỉ đối với thiết bị để 

sản xuất bột gỗ từ dăm). 

Ký hiệu và các đặc tính kỹ thuật của các máy nghiền đã đƣợc chế tạo và định trƣớc đƣợc 

chỉ ra trên bảng 5.1. 

Bảng 5.1. Đặc tính kỹ thuật của các máy nghiền đĩa. 

Kiểu Loại Đƣờng Động cơ điện Khối Ký hiệu 
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kích 
thƣớc 

kính đĩa 

nghiền, 
mm 

Công 
suất 

kW 

Tốc 

độ 

quay, 
v/ph 

Thông 

số phục 
vụ 

lƣợng, 
nhỏ hơn, 

(tấn) 

 

Máy nghiền một đĩa 

МД-00 - 315 45 1500 - 3 МД-00 

МД-0 - 500 110 1000 2 4,5 МД-02 

МД-1 -  160 750 4 5,5 МД-14 

 Ш 630 160 1000 5 6 МД-1Ш5 

 Ш  250 1500 7 7,5 МД-1Ш7 

МД-2 -  315 750 5 12 МД-25 

 У 800 315 1000 5 14 МД-2У5 

 Ш  400 1000 6 14 МД-2Ш6 

МД-3 -  500 600 1 15 МД-31 

 У  630 750 5 17 МД-3У5 

 Ш 1000 800 1500 7 17 МД-3Ш7 

 У  1000 1000 8 18 МД-3У8 

 Ш  1200 1500 9 18 МД-3Ш9 

 У  1600 1000 9 20 МД-3У9 

МД-4 Ш  1000 1000 3 20 МД-4Ш3 

 Ш 1250 1000 1000 6 25 МД-4Ш6 

 Ш  2500 1500 7 30 МД-4Ш7 

МД-5 Ш 1400 5000 1500 1 40 МД-5Ш1 

Máy nghiền kép 

МДС-00 - 315 90 1500 - 3,2 МДС-00 

МДС-0 - 500 200 1000 2 6 МДС-02 

МДС-1 - 630 315 750 4 8 МДС-14 

МДС-2 - 800 630 750 4 13 МДС-24 
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МДС-3 - 1000 1000 600 3 22 МДС-33 

МДС-4 - 1250 1600 500 4 32 МДС-44 

МДС-5 Ш 1400 10000 1500 1 60 МДС-5Ш1 

 

5.1.1. Các thông số cơ bản của máy nghiền đĩa  

Theo ГОСТ 23666-79, các thông số cơ bản gồm: đƣờng kính đĩa theo biên dạng nghiền, 

tần số quay của rotor, công suất động cơ truyền động, năng suất, cấp của bán thành phẩm 

gia công, khối lƣợng của máy nghiền. Hai thông số đầu tiên phụ thuộc vào loại cấu trúc, các 

thông số còn lại xác định các đặc tính tiêu thụ quan trọng của máy nghiền. 

Công suất tiêu thụ của các máy nghiền đĩa làm việc khi nồng độ thấp đƣợc thành lập từ 

công suất nghiền hiệu dụng (hữu ích) Nhd và tiêu hao công suất vô ích (công suất không tải 

có giá trị Nkt). 

Công suất hữu ích (kW) đƣợc tính theo công thức: 

                                                        Nhd =BsLs/1000.  

Ở đây, Bs là trọng tải riêng đến mép dao, J/km; Ls chiều dài chạy theo giây đồng hồ, km/ 

s. 

Chiều dài chạy theo giây phụ thuộc vào loại cấu trúc bề mặt làm việc của nó và vận tốc 

quay của rotor. Chiều dài chạy theo giây có định hƣớng (tiệm cận với chiều dài thực hiện 
max) có thể đƣợc tính theo công thức: 

                                                       Ls = 0,35 D
3
n. 

Ở đây, D là đƣờng kính đĩa nghiền, m;  

            n là tần số quay của rotor, v/ ph. 

Tải trọng riêng theo mép dao phụ thuộc vào hình dạng của vật liệu gia công. Giá trị của 

nó xác định đặc tính tác dụng của dao lên sợi: băm nhỏ hoặc chải và tuốt. Tải trọng riêng tối 

ƣu đối với các dạng bán thành phẩm khác nhau nằm trong giới hạn 500- 3000 J/km và phụ 

thuộc vào yêu cầu đối với chất lƣợng sản phẩm cuối cùng. 
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Công suất không tải (KW) tiêu hao cơ bản làm quay đĩa với vật liệu (cọ sát), chuyển 

dịch vật liệu (di chuyển nó dọc theo dao), tổn thất trên các ổ đỡ, vòng bi, có thể xác định 

một cách định hƣớng theo công thức sau:  

                                                     Nxx = Cf n
3
 D

5 

Ở đây, Cf là hệ số tiêu hao phi sản xuất; đối với máy nghiền một đĩa, nó ở trong giới hạn 

0,75.10
-6

- 0,95.10
-6

, đối với các máy nghiền kép là 1,3.10
-6

- 1,7.10
-6

. 

Đại lƣợng Cf chỉ ra sự ảnh hƣởng của nồng độ vật liệu chiều sâu rãnh, sự có mặt của vách 

ngăn giữa chúng và một vài chỉ số khác.   

Với độ chính xác tƣơng đối khi tính toán, có thể lấy trung bình các giá trị Cf trong dải đã 

đƣợc chỉ ra. 

Công suất lắp đặt (KW) của động cơ máy nghiền đƣợc tính toán theo công thức. 

(
1

K
Nld   Ntt+ Nxx).                                                            (4) 

Ở đây K là hệ số phụ tải của động cơ, thƣờng chọn là 0,9. 

Tính đúng đắn của việc chọn lựa các thông số máy nghiền ở cấp chính xác có thể đặc 

trƣng hệ số hiệu suất có điều kiện của máy nghiền, ngoài ra còn có tên gọi khác là hệ số tác 

dụng hữu ích %: 

100.
lđ

xxlđ

N

NN 
                                                                           (5) 

Trong bảng 5.2 chỉ ra các số liệu theo các số liệu công suất không tải, phụ tải tác dụng, 

công suất lắp đặt truyền động và một vài chỉ số khác, đặc trƣng máy nghiền đĩa để nghiền 

vật liệu nồng độ thấp. 

Khi nghiền nồng độ cao (trên 15%) và trong quá trình sản xuất bột gỗ từ xơ, tiêu hao năng 

lƣợng không sinh lợi là không đáng kể. Chúng đƣợc thành lập từ công suất  làm dịch chuyển 

và thúc đẩy vật liệu nghiền dọc theo dao (1- 3% công suất tổng), và tiêu hao công suất do 

tổn thất cơ khí trên các ổ đỡ… (4- 5% công suất tổng). Do tỉ số phần trăm tổn thất công suất 
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trong các trƣờng hợp nhƣ vậy không lớn, trong trƣờng hợp khi tính toán, theo quy tắc 

có thể bỏ qua hoặc đƣa ra hệ số hiệu chỉnh là  0,9- 0,95.  

Gia công bột giấy nồng độ cao đƣợc thực hiện trên cơ sở tính toán sự cọ sát của các xơ 

với nhau. Các dao chỉ đẩy lui sự xâm nhập của các xơ, phụ thuộc vào bề mặt đĩa. Do đó, khi 

nghiền nồng độ cao, việc tính toán công suất truyền động không theo trọng tải riêng trên 

mép dao mà theo áp suất trung bình giữa các đĩa. 

 

Bảng 5.2. Một vài đặc tính của các máy nghiền đĩa để nghiền bột nồng độ thấp
. 

Mác 

 

Đƣờng 

kính đĩa 

nghiền, 
mm 

Tần số 

quay 
roto, 

v/ ph 

Công 

suất lắp 
đặt, kW

 

Công 

suất 

không 
tải, kW 

Công 

suất tác 

dụng 
hữu ích 

% 

Hiệu 
suất  

 % 

Vận tốc  

m/ s 

Máy nghiền một đĩa 

МД-00 315 1500 45 10 35 77 24,8 

МД-02 500 1000 110 30 80 73 26,1 

МД-14 630 750 160 40 120 75 24,8 

МД-25 800 750 315 115 200 63 31,4 

МД-31 1000 600 500 175 325 65 31,4 

Máy nghiền kép 

МДС-00 315 1500 90 20 70 77 24,8 

МДС-02 500 1000 200 50 150 75 26,1 

МДС-14 630 750 315 65 250 78 24,8 

МДС-24 800 750 630 210 420 67 31,4 

МДС-33 1000 600 1000 320 680 68 31,4 

МДС-44 1200 500 1600 500 1100 69 32,7 
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Trong trƣờng hợp tổng quát, công suất kW, tiêu thụ khi nghiền nồng độ cao có thể 

đƣợc tính toán theo công thức : 

                             Np = Cp pnD
3
(1 – k

3
) 

Ở đây, Cp là hệ số nghiền, 

p- áp suất giữa các đĩa (200- 300 kPa), 

n- tần số quay rotor, v/ s, 

k = d/ D – hệ số đặc trƣng cho sự phụ thuộc của đƣờng kính nhỏ vùng giới hạn nghiền đối 

với đƣờng kính lớn D. 

Hệ số nghiền khi áp suất 200- 300 kPa ở trong khoảng 5,0- 7,5. 

Hệ số k phụ thuộc vào kiểu của bộ nghiền, và có giá trị lớn (6,5- 7,5) đối với máy nghiền 

dăm gỗ cấp thứ nhất và kể cả với các máy nghiền dùng để nghiền đầu vào thô (dăm gỗ sau 

khi nghiền búa, cành nhỏ…) và bột khi có nồng độ rất cao (25% và lớn hơn). Ở các trƣờng 

hợp còn lại k = (5,0- 6,5). 

Trên đây đã chỉ ra sự phụ thuộc tƣơng ứng với giá trị công suất máy nghiền đĩa khi 

nghiền bột nồng độ cao. 

Cƣờng độ và đặc tính thành phẩm bột trong các máy nghiền đĩa có thể thay đổi trong một 

dải rộng.  

Trong các trƣờng hợp đầu, mức tăng cấp nghiền 2- 3
o
 SR đạt, còn trong các trƣờng hợp 

khác cần thiết phải tăng nó lên 10- 20
o
 SR và lớn hơn, đối với các vật liệu thứ nhất, trọng tải 

riêng tối ƣu trên dao không vƣợt quá 500 J/km, còn đối với các vật liệu khác thì 3.000 J/km 

là không giới hạn. 

Sự xác lập trên máy nghiền bộ nghiền có Ls khác nhau có thể làm thay đổi kết quả gia 

công xơ, mà quan trọng là thay đổi công suất mà máy nghiền tiêu thụ. 

Tính phụ thuộc về mặt số lƣợng giữa chi phí năng lƣợng, hiệu suất và các kết quả gia 

công bột đối với các vật liệu khác nhau sẽ đƣợc trình bày ở dƣới đây. Ở đây cũng giới hạn 

bởi các trình bày tổng quát. Xác định một cách định hƣớng dải hiệu suất của máy nghiền 
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này hoặc máy nghiền khác khi nghiền bột nồng độ thấp phải theo các giá trị cực tiểu và 

cực đại tiêu hao năng lƣợng riêng trên 1 tấn bột. 

Chỉ số này đƣợc đƣa ra trên cơ sở phân tích sự làm việc của đa số máy nghiền đĩa có dạng 

và kích thƣớc khác nhau. Phân tích bao gồm các máy nghiền, các thông số của chúng 

(đƣờng kính đĩa, tần số quay rotor, công suất lắp đặt) có các giá trị tối ƣu. 

Các máy nghiền đĩa trong sản xuất và nghiền có chi phí năng lƣợng riêng của một mặt cắt 

máy nghiền không nhỏ hơn 145- 180 MJ/ t. Giá trị  này có thể xác định đƣợc hiệu suất cực 

đại của máy nghiền. 

 Chi phí năng lƣợng cực đại có thể thực hiện trên các máy nghiền đĩa làm việc với nồng 

độ thấp ở giới hạn 720- 900 MJ/ t, tiếp theo đây sự tăng trƣởng của nó dẫn đến hằng số 

không trực tiếp bởi thiết bị nghiền roto và stato và sự mài mòn nhanh chóng của nó. Giá trị 

này cho biết khả năng xác định hiệu suất cực tiểu của máy nghiền. 

Hiệu suất của các máy nghiền đĩa loại У và Ш có tính toán theo tiêu hao năng lƣợng riêng 

khi nghiền dạng bán thành phẩm cụ thể có tính đến hệ số chất tải 0,9. 

Dƣới đây là tiêu hao năng lƣợng của máy nghiền (sau một vòng) đối với các loại vật liệu xơ 

trong trƣờng hợp mật độ cao và rất cao (МJ/ t) 

1) Nghiền xenlulô và bán sản phẩm năng suất ra cao trong dòng chảy........ 

2) Nghiền sơ bộ (tách thớ sợi) không có ép nén bán sản phẩm năng suất ra 
cao khi mật độ là 8-15%................................................................................ 

3) Nghiền hỗn hợp sau khi rửa sạch (với mục đích tách sợi hoàn toàn và 

loại bỏ cuống và tách nhỏ): 

* Chất sơ xenlulô năng suất ra cao (50-60%)................................................ 

* Bán chất sơ xenlulô năng suất ra cao (65-80%)......................................... 

4) Nghiền các đầu gỗ thải đã chọn lọc..........................................................  

5) Nghiền xenlulô sulfat chƣa đƣợc làm trắng.............................................. 

6) Nghiền cành cây........................................................................................ 

7) Nghiền vỏ bào để sản xuất bột gỗ: 

145-250 

 

360-720 

  

 

290-580 

540-780 

1100-3600 

580-870 

540-720 
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* Mức độ 1..................................................................................................... 

* Mức độ 2..................................................................................................... 

8) Nghiền bột gỗ để sản xuất các tấm gỗ thành phẩm và sẩn xuất các loại 

bột gỗ hóa học (mức độ 1)............................................................................. 

2800-5000 

2100-4200 

720-900 

5.1.2. Cấu trúc của các loại máy nghiền đĩa 

5.1.2.1. Các loại máy nghiền một đĩa 

    Các loại máy nghiền một đĩa  có 4 loại kích thƣớc và 2 kiểu cấu trúc. Các loại máy 

nghiền kích thƣớc 00.0 và 1 (xem hình 5.1) đƣợc thiết kế theo kiểu rotor nằm ngang và đĩa 

không quay tỳ xuống. Khung máy nghiền đƣợc làm bằng gang, còn khoang nghiền đuợc lót 

thép không gỉ. Nắp của khoang nghiền có dạng vòm đặt trên các móc cho phép mở đƣợc 

sang hai bên để dễ tiếp xúc với cơ cấu nghiền. 

    Trên mặt phía trong của nắp đậy có bộ phận đĩa không quay (stator) đƣợc đặt trong 3 cái 

cốc với các đôi cánh quạt. Stator này chuyển dịch đƣợc theo hƣớng của trục. Trên mặt trƣớc 

của nắp dậy có thiết kế thiết bị tỳ kiểu điện cơ, đây là bộ truyền động bánh răng hai bậc để 

làm stator chuyển động nhờ các cặp cánh quạt liên kết với nhau bởi hộp số. Tại phần giữa 

của máy nghiền có lắp đặt rôtô của máy với đĩa quay cùng cặp với stator tạo thành vùng 

nghiền. Các bề mặt tiếp giáp các đĩa tạo thành các góc nghiền. Trục của rotor đƣợc đặt trên 

hai ổ bi đỡ chặn. 

    Để làm mát và bôi trơn cho các ổ trục, máy nghiền có các hệ thống bơm dầu tuần hoàn. 

    Quay rotor của máy nghiền đƣợc tiến hành do động cơ điện nhờ khớp nối răng (loại máy 

nghiền kích thƣớc số 1) hoặc khớp nối đàn hồi (loại máy nghiền kích thƣớc số 0). Các thiết 

bị điều khiển và kiểm tra quá trình làm việc của máy nghiền đƣợc lắp đặt trên bảng và trong 

tủ điều khiển. 

    Các loại máy nghiền một đĩa kích thƣớc loại 2 và 3 (xem hình 5.2) có khoang máy kín, 

đƣợc thiết kế theo kiểu thanh đỡ đĩa rotor, nhƣng có khác với các máy đã mô tả ở trên bởi 

rotor trục động. 
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Hình 5.1. Máy nghiền kích thƣớc loại 1 có khoang máy kín. 

1. Khớp nối; 2- Thân máy; 3- Rotor; 4-Khoang máy nghiền; 5- rotor; 6- Stator; 7- Nắp 

khoang máy; 8- Cơ cấu tỳ; 9- Hộp số; 10- Các cánh quạt; 11- Cơ cấu nghiền. 

 

 

Hình 5.2. Máy nghiền 1 đĩa loại kích thƣớc số 3 có khoang máy đóng. 

1- Thân máy; 2-  Khoang nghiền; 3-  Đĩa cố định; 4-  Cơ cấu nghiền;  
5-  Nắp đậy khoang máy; 6-  rotor; 7-  Stator; 8-  gối trục trƣớc;  

9-  Ống trục tỳ thủy lực; 10-  Cơ cấu điều chỉnh khe hở; 11- Gối trục sau;  

12-  Khớp nối; 13- Máy bơm dầu.   

   Phần trƣớc thân máy là khoang nghiền nối với trục Rotor  bằng khớp nối, có vỏ đƣợc 

chế tạo bằng thép không gỉ. Trong khoang nghiền có 2 đĩa, đĩa cố định đƣợc gắn vào 
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khoang nghiền, đĩa xoay đƣợc gắn vào đầu trục, trục này đặt trên 2 ổ đỡ, vỏ của chúng 

có thể dịch chuyển dọc trong than máy. Ổ trƣớc là ổ bi đỡ trụ 2 dãy, ổ sau là ổ bi đỡ trụ 1 

dãy, việc bôi trơn các ổ đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp tuần hoàn. Các ổ bi có cơ cấu 

điều chỉnh khe hở. Ở phần giữa thân máy nghiền là động cơ của hệ thống bơm dầu để bơm 

dầu vào cơ cấu thủy lựcvaf bôi trơn các ổ trục. Truyền động các đĩa xoay đƣợc tiến hành bởi 

động cơ điện qua khớp nối răng. 

Các hệ thống tỳ thủy lực không ƣu việt hơn hệ thống cơ điện thuần túy (các hãng 

nƣớc ngoài quảng cáo rằng, ổ thủy lực có thể ngăn chặn hỏng hóc khi có kim loại rơi vào 

khoang máy nghiền bằng cách kéo đĩa ra, nhƣng điều này chƣa đƣợc kiểm nghiệm thực tế), 

không những chế tạo phức tạp hơn mà còn cần nhiều linh kiện và dụng cụ hơn, khớp nối 

phức tạp, khó vận hành và kém tin cậy, vì thế các máy nghiền một đĩa kích thƣớc loại 2 và 3 

trong những năm gần đây đều đƣợc thiết kế dùng hệ thống ổ đỡ cơ. Những cơ cấu này đƣợc 

đặt thay vào chỗ của ống trục thủy lực, cũng nhƣ đối với loại máy nghiền kích thƣớc loại 1 

cơ cấu này là trục xoay rãnh xoắn hai tầng đƣợc nối với động cơ điện. 

Thời hạn sử dụng của các hệ thống ổ đỡ cơ (trong trƣờng hợp chọn đúng các tham số 

truyền động) có thể nói là vĩnh cửu, bởi vì thời gian làm việc của chúng rất nhỏ (chỉ trong 

thời gian ép và nới các đĩa ra) và không thể so sánh với thời hạn hoạt động của cả máy 

nghiền đƣợc. Cơ cấu ép thủy lực (các loại máy bơm, ống dẫn, ống trụ thủy lực) phải hoạt 

động tích cực trong toàn bộ thời gian làm việc của máy nghiền, vì thế nhanh hỏng hóc. Hầu 

nhƣ tất cả các máy nghiền đƣợc trang bị hệ thống ép thủy lực đều vẫn hoạt động trong cả 

trƣờng hợp động cơ điện của cơ cấu ép bị hỏng (phải quay bằng tay quay). Các máy nghiền 

dùng ép thủy lực không có khả năng này, vì thế cần phải thay động cơ ngay. Những cấu trúc 

trên đây của các loại máy nghiền một đĩa là cơ bản nhất. Hầu hết tất cả các máy nghiền một 

đĩa đƣợc thiết kế theo nguyên lý này. 

    Khi xem xét những ƣu điểm và nhƣợc điểm của các loại máy này, chúng ta thấy rằng các 

loại máy nghiền kích thƣớc loại 2 và 3 có cấu tạo phức tạp hơn, thành phần kim loại nhiều 

hơn so với loại 1 và 0 và đòi hỏi số lƣợng thép không gỉ lớn hơn. Ngoài ra trên cơ sở những 

máy nghiền loại này ta không thể thiết kế các loại máy nghiền đĩa kép. Tuy nhiên cấu trúc 

của máy nghiền loại 2 và 3 rất phù hợp cho loại máy có khoang nghiền tăng cƣờng (loại Y) 
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đƣợc sử dụng khi nghiền nhiệt nóng các chất xơ bán thành phẩm ở nhiệt độ và áp suất 

cao. Những ƣu việt đặc biệt của cấu trúc này do hai tính chất sau quyết định: 

1. Do khớp nối trục cao hơn trục quay của rotor, nên cho phép thay đổi nhanh cơ cấu 

nghiền, bằng cách chỉ cần mở nắp khoang nghiền không cần phải mất nhiều công 

sức vào việc tháo dỡ các ống nối ra, mà trên đó có rất nhiều thiết bị (các cánh quạt, 

các loại ống dẫn) và các dụng cụ tải ra nhƣ van, nắp đậy; khớp nối trục đơn giản và 

ép vào rất tin cậy.  

2. Do sử dụng các đĩa trung gian để tăng cƣờng hiệu quả nghiền, điều này cho phép 

chuẩn bị trƣớc cơ cấu nghiền mới để thay cho cái đã bị hỏng, nên làm giảm thời gian 

thay thế cơ cấu nghiền . 

    Những ƣu việt đã kể trên xác định cấu trúc của các máy nghiền một đĩa loại Y (có 

khoang nghiền tăng cƣờng) và các máy nghiền loại 2 và 3 có cấu trúc tƣơng tự các máy 

nghiền một đĩa loại 2 và 3 có khoang nghiền kín (hệ số đồng bộ là 0,9), và khác những loại 

máy này bởi đƣợc trang bị khoang nghiền mạnh hơn và vòng găng cho phép chịu đƣợc áp 

suất 2,4 MPa. 

    Các loại máy nghiền một đĩa loại 0 và 1 đƣợc xem xét trên đây có cơ cấu ép cơ điện cho 

stator có một loạt những tính năng ƣu việt, cho phép áp dụng cấu trúc này vào tất cả các 

loại máy nghiền, trừ loại máy nghiền một đĩa có khoang nghiền tăng cƣờng loại Y. Những 

ƣu điểm căn bản nhƣ rotor đặt khít trong vỏ máy ép cho phép các ổ hoạt động tin cậy; việc 

kết hợp cửa đƣa vật liệu và cơ cấu ép ở trên nắp của khoang nghiền cho phép đơn giản hóa 

cấu trúc và chế tạo các máy nghiền hoàn hảo (đặt biệt đối với loại máy nghiền có trang bị 

cánh quạt). Trên cơ sở các máy nghiền một đĩa có khoang kín có khả năng thiết kế các loại 

máy nghiền đĩa kép có hệ số đồng bộ cao trong giới hạn của kích thƣớc khoang đơn (đến 

0,8 và cao hơn). Trên cơ sở cấu trúc trên có thể thiết kế các máy nghiền tin cậy hơn, cấu 

trúc đơn giản hơn, với công suất lớn hơn, cho phép bố trí rotor chắc chắn hơn, ít linh kiện 

hơn và kiểu dáng đẹp. 

    Cấu trúc máy nghiền một đĩa loại 1 và 2 theo thiết kế “Ш” trên hình 5.3. Khác với các 

máy nghiền một đĩa loại 0, loại máy này ở phần dƣới của khoang nghiền có một khe rộng 

để đƣa hỗn hợp nghiền mật độ cao ra ngoài, còn phía trên nắp đậy có cần đẩy đƣa vật liệu 
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vào khoang nghiền. Các bộ phận khác và linh kiện của loại máy nghiền này tƣơng tự 

nhƣ các loại máy nghiền một đĩa khác làm việc với mật độ hỗn hợp nghiền thấp, và hoàn 

toàn đồng bộ trong giới hạn của kích thƣớc máy . 

 

Hình 5.3. Máy nghiền một đĩa kích thƣớc loại 1 có vít nạp liệu. 

1. Vít tải; 2- Cửa nạp vật liệu; 3- Khe xả hỗn hợp 

 

    Các loại máy nghiền một đĩa loại 3 và 4 dùng để nghiền hỗn hợp bột gỗ có mật độ cao, 

về mặt cấu trúc tƣơng tự nhƣ các máy loại 1 và 2. Tuy nhiên do đƣờng kính của các đĩa 

nghiền lớn, nên lực nén lên trục tăng lên đáng kể (đến vài chục tấn) kết hợp với tần số 

quay rotor cao (1.000-1.500 vòng/phút), nên chúng đƣợc trang bị những đế xoay trƣợt rất 

mạnh dạng hình giếng và các hệ thống bơm dầu tuần hoàn năng suất cao (đến 70 lít/phút) 

dùng để bôi trơn và làm mát các ổ đỡ. Các hệ thống này thƣờng đƣợc lắp đặt trong thân 

máy nghiền. 

       Các máy nghiền đĩa loại 4 để nghiền hỗn hợp mật độ cao (xem hình 5.4) đƣợc thiết kế 

dùng hai cơ cấu ép, cho phép ngoài lực ép đĩa stator, còn có thể tiến hành thay đổi vị trí 

tƣơng hỗ vùng bên trong và vùng ngoại vi của mặt phẳng nghiền. Điều này thực hiện đƣợc 

do stator đƣợc thiết kế có khoang đặt vòng stator cùng với cơ cấu nghiền trong. Vòng 

stator đƣợc đặt trên 6 đế và dịch chuyển đƣợc tƣơng đối so với đĩa stator nhờ cơ cấu truyền 

dẫn bánh răng một tầng truyền động bằng tay. Nƣớc đƣợc nén với một áp suất nhất định và 

đƣợc đƣa vào vùng cách ly,  
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Hình 5.4. Máy nghiền một đĩa loại 4: 

1- Các cặp cánh quạt stator; 2- Các cặp cánh quạt của vòng stator; 3- Stator; 4- Vòng 

stator; 5- Cơ cấu ngoại vi; 6- Cơ cấu trung tâm; 7- Đế xoay tỳ kiểu trƣợt. 

vùng này đƣợc tạo ra bởi stator và vòng stator đƣờng kính bên ngoài. Điều này cho phép 

làm giảm lực tỳ vòng stator khỏi tác động theo trục và làm phần điều khiển nó nhẹ nhàng 

hơn. 

Khe hở giữa các đĩa đƣợc thiết lập trong quá trình làm việc tƣơng tự nhƣ đã xem xét trong 

các máy nghiền trƣớc đây, đƣợc thực hiện nhờ cơ cấu tì stator bằng động cơ điện hoặc bánh 

đà. 

    Vị trí vùng nghiền bên trong và bên ngoài của stator phụ thuộc vào hiệu suất (khả năng 

cho qua) của máy nghiền: trong trƣờng hợp hiệu suất cao thì khe hở của vùng bên trong 

lớn hơn. Do các góc quạt của vùng ngoại vị nhanh hỏng hơn, nên các góc quạt bên trong 

đƣợc sử dụng hai lần hoặc nhiều hơn, trong trƣờng hợp này cần phải điều chỉnh thêm vị trí 

tƣơng quan của chúng với các góc quạt ngoại vị đƣợc lắp đặt mới. 
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Hình 5.5. Các loại máy nghiền loại 4 và 5 dùng cho các dây chuyền sản suất hỗn hợp gỗ 
từ các vỏ bào. 

1. Máng đƣa vật liệu; 2- Nắp đậy; 3- Đĩa chuyển tiếp; 4- Ổ bi đỡ 2 dãy;  
5- Lỗ thoát; 6- Cơ cấu tỳ. 

      Các cấu trúc máy nghiền đĩa mật độ cao đã xem xét ở trên có thêm phần đƣa hỗn 

hợp nghiền ra ngoài. Những máy nghiền này dùng các động cơ 1.600 kW. Những máy 

nghiền một đĩa loại 4 có công suất lớn hơn (2.500 kW), hoặc loại máy nghiền một đĩa 

loại 5 (5.000 kW) đƣợc sử dụng để sản xuất hỗn hợp bột gỗ bằng phƣơng pháp cơ nhiệt, 

các vỏ gỗ đƣợc hấp hơi trƣớc hoặc không cần hấp hơi. 

    Cấu trúc của những loại máy nghiền này trên hình 5.5. 

Cấu trúc của các máy nghiền loại này nói chung tƣơng tự nhƣ các loại máy 3 và 4. Khác 

biệt chính là để đảm bảo tổt nhất công việc bảo dƣỡng kỹ thuật (thay cơ cấu nghiền, 

v.v...) và sửa chữa cũng nhƣ đối với các loại máy nghiền loại Y chúng có khớp nối 

khoang nghiền cao hơn trục rotor và có các đĩa trung gian để đặt các góc quạt nghiền. 

Điều này cho phép không phải tháo các mặt bích ở vùng máy đƣa vật liệu, khi thay thế 

cơ cấu nghiền và thay thế rotor, điều này đặc biệt quan trọng đối với các máy nghiền đĩa 

sử dụng phƣơng pháp cơ nhiệt gia công vỏ bào, bởi vì các ghép nối cơ cấu cơ khí phải 

kín hoàn toàn. 

    Để chịu tải hƣớng tâm, ngƣời ta dùng những ổ đỡ trụ. Mặt chính của ổ đỡ nhận lực 

nghiền với tải cỡ 0.4MN, còn mặt bên kia nhận lực khoảng 0.06MN. Việc bôi trơn ổ bi 
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cũng nhƣ của động cơ chính (trong trƣờng hợp cần thiết) đƣợc tiến hành bởi các 

hệ thống tuần hoàn bơm mỡ riêng. 

    Khe hở trong vùng nghiền đƣợc điều chỉnh nhờ cơ cấu tì stator (đĩa cố định) . Rotor 

đƣợc đặt cố định trong thân máy, nhƣ vậy cấu trúc chắc chắn hơn và làm giảm xác suất 

xuất hiện các rung động lớn. 

    Các phƣơng pháp sản xuất hỗn hợp gỗ từ vỏ bào yêu cầu thiết kế khoang nghiền có đầu ra 

hở (làm việc không cần áp suất hơi) hoặc kín (làm việc phải hấp hơi vỏ bào trƣớc và đƣa 

hỗn hợp nghiền ra ngoài bằng hơi). Do đó các máy nghiền đƣợc thiết kế theo vài phƣơng án 

: Khoang nghiền kín có đƣờng đƣa vật liệu kiểu băng truyền, đƣợc dùng nghiền vỏ bào bậc 

1 trong công nghệ cơ - nhiệt sản xuất hỗn hợp gỗ từ vỏ bào (MД-4Ш7, МД-5Ш1). Khoang 

nghiền kín có đƣờng đƣa vật liệu bằng cánh quạt đặc biệt (ví dụ hai đầu rỗng) đƣợc sử dụng 

để nghiền vỏ bào bậc 2 trong công nghệ cơ- nhiệt có tác động của áp suất trên cả hai bậc 

(MД4-Ш7-1, МД5Ш1-1). Khoang nghiền hở có đƣờng đƣa vật liệu bằng băng truyền đƣợc 

dùng cho tất cả các bậc nghiền có kèm theo đƣờng đƣa hỗn hợp nghiền ra ngoài, cũng nhƣ 

khi nghiền các đầu mẩu gỗ thải đã đƣợc chọn lọc khi sản xuất hỗn hợp bột gỗ (MД-4Ш7-2, 

МД-5Ш1-2).  

    Loại máy nghiền phƣơng án cuối cùng đƣợc sử dụng khi nghiền các loại vật liệu có mật 

độ cao và rất cao, cũng nhƣ các loại máy nghiền loại 1, 2, 3 và 4 công suất thấp hơn (160-

1.600KW)  

5.1.2.2. Các loại máy nghiền hai đĩa. 

Máy nghiền hai đĩa hiện nay đƣợc sử dụng chủ yếu để nghiền các loại chất xơ mật độ 

thấp. Vì thế số lƣợng chủng loại các máy này nhiều hơn. Tất cả có 6 loại  

    Cấu trúc của các loại máy nghiền hai đĩa loại 00, 0, 1 và 2 đƣợc mô tả theo đại diện là 

loại 1 trên hình 5-6. 
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Hình 5.6. Máy nghiền hai đĩa loại 1 

1- Cặp cánh quạt; 2- Nắp đậy; 3- Stator; 4- Đĩa stator; 5- Cơ cấu nghiền; 6- Thân máy; 

7- Rotor; 8- Khớp nối. 

máy này cho phép trang bị cho các loại dây truyền công suất từ nhỏ nhất đến công suất 

lớn nhất. 

 Những loại máy nghiền này đƣợc thiết kế trên cơ sở máy nghiền một đĩa khoang kín. 

Sự khác nhau là rotor của máy nghiền loại hai đĩa không có đế xoay (đƣợc thiết kế theo kiểu 

tùy động) Đĩa rotor đƣợc bao bọc bởi khoang nghiền từ hai phía. Trên tƣờng sau khoang 

máy, cũng nhƣ trên tƣờng trƣớc có đặt khoang rotor và ống máng đƣa vật liệu vào. Điều này 

cho phép tạo ra hai vùng nghiền. Các bộ phận khác của máy nghiền hai đĩa hoàn toàn tƣơng 

tự nhƣ loại máy một đĩa. Nắp khoang nghiền có thể mở ra cả hai phía để tiếp cận dễ dàng. 

 Tất cả các loại máy nghiền hai đĩa đƣợc trang bị khớp nối răng để nối với các động 

cơ điện và cho phép dịch chuyển rotor trong lúc thay đổi khe hở trong vùng nghiền. 

 Tất cả các loại máy nghiền hai đĩa đều có bốn ống nối cho phép đƣa vật liệu vào và 

lấy ra khỏi khoang nghiền. Trong trƣờng hợp này có các sơ đồ chuyển vật liệu đã đƣợc 

nghiền (xem hình 5.7) 

         Vật liệu nghiền đƣợc đƣa vào ống dẫn phía tƣờng sau khoang máy và đƣợc rẽ 

nhánh làm hai hƣớng : một hƣớng dẫn đến vùng nghiền thứ nhất, hƣớng thứ hai qua các lỗ 

trong rotor đến vùng nghiền thứ hai, tiếp theo cả hai luồng vật liệu đƣợc hợp lại với nhau và 
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đƣợc đƣa ra khỏi khoang nghiền bằng ống trên hoặc ống dƣới đi theo một luồng hỗn 

hợp đã đƣợc nghiền đi qua các vùng nghiền một cách tuần tự;  đầu tiên nó đƣợc đƣa vào 

một trong các ống dẫn vào và đƣợc lấy ra ở một ống khác, khi đó các ống dẫn ra trong 

khoang nghiền và các lỗ trong rotor  phải đƣợc bịt lại. 

    Phƣơng pháp truyền vật liệu theo cách thứ nhất hay đƣợc dùng hơn, vì khi bảo dƣỡng 

máy nghiền (thay cơ cấu nghiền hoặc các thao tác khác) không cần phải tháo các ống dẫn ra. 

Phƣơng pháp thứ hai đƣợc coi nhƣ là một giải pháp thay thế. Nó tạo 

 

 

Hình 5.7 . Sơ đồ truyền vật liệu nghiền trong máy nghiền hai đĩa: 

a, Sơ đồ ống đơn hai chiều; b) sơ đồ  ống kép hai chiều; c) sơ đồ một chiều; 1- đầu vào; 2, 

đầu ra. 

điều kiện tốt nhất để đƣa vật liệu vào bằng hai luồng song song và có năng suất vận hành 

cao hơn, tuy nhiên nó làm theo hệ thống ống dẫn phức tạo thêm. Phƣơng pháp thứ ba có thể 

sử dụng trong trƣờng hợp không cần năng suất cao, nhƣng lại cần tăng lƣợng nghiền hỗn 

hợp, khi đó năng suất giảm đi 40-50%. 

    Khe hở trong các vùng nghiền đƣợc điều chỉnh bằng cơ cấu ép đặt trong nắp và đĩa stator 

dịch chuyển đƣợc theo trục. Cân bằng các khe hở trong cả hai vùng nghiền đƣợc tiến hành 

bằng cách dịch chuyển rotor (dƣới tác động độ lệch áp suất hỗn hợp nghiền và lực nén danh 

định) cho tới khi lực tải trục tổng của cả hai phía đƣợc cân bằng. Các loại máy nghiền kép 
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kích thƣớc 00, 0 và 2 vì mặt cấu trúc hoàn toàn nhƣ máy nghiền loại 1 nhƣ đã mô tả ở 

trên, chỉ khác nhau về kích thƣớc hình học. 

    Đối với máy nghiền kép loại 3 có sự khác nhau về cấu trúc so với các loại đã kể trên. 

Không gian kín cách ly của khoang nghiền loại máy này (xem hình 5.8) đƣợc tạo ra bởi hai 

lớp vỏ - vỏ động và vỏ cố định. Các lớp vỏ đều có khớp nối trên mặt phẳng dọc. Chúng 

đƣợc nối với nhau bằng các bulông và đƣợc đặt trong thân máy, ngoài ra việc lấy tâm tƣơng 

hỗ đƣợc tiến hành bởi mặt phẳng định hƣớng của thân máy. Vỏ động sau khi đƣợc tách ra, 

có thể tháo ra đƣợc để cho phép tiến hành thay thế hoặc xem xét cơ cấu nghiền. Rotor của 

máy nghiền cũng chuyển động theo hƣớng của trục (rotor loại tùy động) Các đầu ra từ các 

vỏ đƣợc chèn khít bởi các vòng găng.         

 

 

Hình 5.8. Máy nghiền đĩa kép kiểu kích thƣớc 3 có đĩa đặt ở giữa. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

 

56 

1. Đế máy; 2- phần phụ thủy lực; 3- thân động; 4- stator động; 5- cơ cấu nghiền; 

6- dao; 7- thân cố định; 8; rotor. 

Loại máy nghiền này có hai ống nối để đƣa vật liệu vào các vùng nghiền bằng các đƣờng 

riêng. Còn từ khoang nghiền hỗn hợp đƣợc đƣa ra qua một ống. 

    Trong quá trình làm việc stator ở vị trí cân bằng dƣới tác động của các lực trục ở các 

vùng nghiền và lực của ba ống thủy lực hình trụ của cơ cấu ép. 

Áp suất của dầu xác định lực nén ở trong các ống thủy lực hình trụ, áp suất này đƣợc đặt 

bằng tay trên bảng điều khiển và đƣợc duy trì ổn định. Trong trƣờng hợp khoang nghiền bị 

hỏng hóc hay có sự thay đổi của khối lƣợng vật liệu đi qua máy nghiền, nhờ sự thay đổi khe 

hở ở các vùng nghiền stator sẽ tự động trở về trạng thái cân bằng dƣới tác động ổn định của 

hệ thống ép thủy lực. 

    Sự va chạm tự do không mong muốn của các đĩa trong trƣờng hợp không có vật liệu 

nghiền đƣa vào, đƣợc loại trừ nhờ các rơle áp suất có các bộ cảm biến đƣợc đặt trên các ống 

dẫn vào. Khi không có vật liệu đƣa vào hay trong trƣờng hợp áp suất hạ xuống ở đầu vào 

nhỏ hơn ngƣỡng đã đặt, rơle sẽ ngắt động cơ truyền dẫn và stator đƣợc tách ra bởi hệ thống 

thủy lực hình trụ. 

    Động cơ điện nối với rotor qua khớp nối trục đặc biệt và cho phép dịch chuyển rotor theo 

hƣớng trục của nó. Đối với khớp nối trục (so sánh với khớp nối răng) tải theo trục truyền tới 

trục của động cơ sẽ nhỏ hơn. 

    Ƣu điểm nữa của máy nghiền này là các đĩa không nằm theo kiểu giá đỡ, điều này là cần 

thiết trong trƣờng hợp vật liệu nghiền bị quay nhanh. Tuy nhiên cấu trúc của loại máy này 

có một loạt những yếu điểm sau: Cũng nhƣ đối với tất cả các loại máy nghiền có vị trí đĩa ở 

giữa, rất khó khăn trong việc thay thế nó; cấu trúc phức tạp và sản xuất không theo quy trình 

công nghệ; có nhiều hạn chế trong việc thay đổi các sơ đồ truyền vật liệu nghiền; cần phải 

sử dụng ống dẫn mềm hay thiết bị bù trừ để đƣa vật liệu nghiền vào khoang của vỏ không di 

động đƣợc. Vì thế ngƣời ta đã thiết kế ra những cấu trúc mới của máy nghiền kép loại 3 và 

4, những loại máy nghiền này có tất cả những ƣu việt của máy nghiền kép đã xem xét ở 

trên. 
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    Do tần số quay rotor của các máy nghiền kép không lớn (500-600 vòng/phút), nên đĩa 

rotor của các máy nghiền này khi làm việc sẽ đƣợc ép chặt giữa hai mặt phẳng (ép qua hỗn 

hợp nghiền), nên đĩa dạng thanh đỡ có thể đáp ứng đƣợc thậm chí cả trong trƣờng hợp rotor 

là loại tùy động. 

    Cấu trúc của các loại máy nghiền kép loại 3 và 4 có đĩa quay đặt theo kiểu thanh đỡ đƣợc 

mô tả trong hình 5.9. Những loại máy nghiền này cũng nhƣ những loại máy nghiền kép loại 

1 có thân máy đƣợc đúc bằng gang, phần phía trƣớc có hình dạng vòm, phía trong đƣợc lót 

vật liệu thép không gỉ. Phần lõm vào cùng với nắp đậy phía sau tạo thành không gian kín 

đƣợc cách ly của khoang nghiền. Ở mặt sau phía trong của khoang nghiền có đĩa stator cố 

định, nhƣng dịch chuyển đƣợc theo hƣớng trục. Đĩa này đƣợc đặt trên ba thanh đỡ có rãnh 

để bắt ba vít xoắn nằm trong thân máy. 

    Cơ cấu tỳ đặt ở phần sau thân máy sẽ quay một trong những cơ cấu vít tải, bánh răng của 

cơ cấu này nhờ trục trung tâm sẽ quay hai cơ cấu vít xoắn còn lại.  

    Rotor của máy nghiền nằm trong thân máy đƣợc đặt trên các gối đỡ chặn chúng chuyển 

động đƣợc theo hƣớng trục. Đầu ra trục của máy nghiền nối từ khoang nghiền đƣợc bọc kín 

bằng các vòng găng. 

    Máy nghiền có các ống dẫn vật liệu vào và ra với ba sơ đồ truyền vật liệu nghiền nhƣ đã 

xem xét ở trên. 

    Các máy nghiền loại kép cấu trúc mới có nhiều tính năng ƣu việt hơn những máy nghiền 

kép loại 3. Những tính năng đó là: phần kim loại ít đi, quy trình công nghệ chế tạo tốt hơn, 

ứng dụng hệ thống ép cơ - điện tin cậy hơn và đơn giản hơn trong quá trình vận hành; thay 

cơ cấu nghiền dễ dàng hơn; các kích thƣớc hình học đƣợc giảm đi, tiếng ồn của máy nghiền 

đƣợc giảm xuống do việc tách rời stator khỏi vách sau và việc thiết kế nắp đậy có ngăn kép; 

việc sửa chữa đƣợc dễ dàng hơn (thay ổ đỡ, thay khớp nối...);  việc thay vật liệu bôi trơn 

consysten bằng dầu nhờn cho phép các ổ đỡ làm việc tốt hơn; chỉ cần dùng một vòng găng 

thay cho việc dùng hai vòng găng. 

    Các máy nghiền kép loại 5 chỉ đƣợc sử dụng trong các dây chuyền sản xuất bột gỗ từ dăm 

gỗ. 
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Hình 5.9. Máy nghiền kép loại 3 và 4 có đĩa kiểu thanh đỡ 

1- thân máy; 2- rotor; 3- cơ cấu ép; 4- cơ cấu nghiền; 5- khớp nối. 

    Máy nghiền loại 5 (xem hình 5.10) hiện tại đang đƣợc chế tạo. Chúng sẽ có vị trí trung 

gian của đĩa quay (nằm giữa các trục đỡ đế xoay của trục) và đƣợc trang bị hai hệ thống ép 

cơ- điện, cho phép dịch chuyển cả hai đĩa stator và thiết lập các khe hở cần thiết ở các vùng 

nghiền của mình. Đƣa vật liệu vào các vùng nghiền đƣợc tiến hành bởi các vít tải đặt trên 

trục của máy nghiền từ hai phía của đĩa quay. Xả hơi từ các vùng nghiền ra đƣợc thực hiện 

bằng các ống dẫn riêng biệt. 
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    Hình 5.10. Máy nghiền kép loại 3 và 4 có đĩa kiểu thanh đỡ 

1- ổ đỡ rotor; 2, 14- bộ cấp; 3, 11- nửa thân; 4, 13- đầu ra ống nối hơi; 5, 12- ống dẫn 

hơi; 

6,10- stator; 7,9- cơ cấu nghiền; 8- đĩa rotor; 16- khớp nối; 17, 19- cặp vít tải; 18- cửa xả 

5.1.3 Truyền động điện và hệ thống điều khiển 

    Các động cơ điện không đồng bộ với điện áp nguồn nuôi 380V, 500V, 600V đƣợc sử 

dụng để quay các máy nghiền đĩa công suất dƣới 200 kW. Cũng có thể sử dụng các động cơ 

điện không đồng bộ 160 và 200 kW, với nguồn nuôi là 6.000V. 

    Để truyền dẫn các máy nghiền đĩa công suất 250 kW và cao hơn, về nguyên tắc ngƣời ta 

sử dụng các động cơ điện đồng bộ kiểu kín, điện áp 6.000V. Khi động cơ công suất đến 

1.000 kW và lớn hơn, ngƣời ta dùng điện áp nguồn nuôi là 6.000V và 10.000V. Các thiết bị 

kích từ loại tiristor đƣợc dùng để kích từ các động cơ đồng bộ. 

    Các động cơ điện đồng bộ kiểu kín đƣợc thiết kế riêng cho các máy nghiền đĩa. Những 

động cơ này có hệ thống thông gió kiểu kín dùng hệ thống làm mát bên trong, không khí 

mát từ bên ngoài đƣợc thổi vào trong động cơ. Điều này cho phép lắp đặt các máy nghiền 

đĩa ở những nơi môi trƣờng độc hại và đảm bảo vận hành tin cậy lâu dài. 

    Các động cơ điện đồng bộ kiểu kín có các bộ cảm biến nhiệt độ của nƣớc và môi 
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trƣờng xung quanh; còn đối với các loại động cơ công suất 10.000 kW trở lên còn có 

thêm các bộ cảm biến nhiệt độ của các đế xoay, vỏ sắt và cuộn dây cáp pha của stator.      

Các ống dẫn nƣớc làm mát cho động cơ có thiết bị điều khiển nhiệt độ dùng để duy trì 

chế độ nhiệt không đổi cho động cơ và tự động đóng nƣớc lại khi động cơ dừng. 

    Các máy nghiền có các hệ thống điều khiển tự động hoặc bằng tay. Hệ thống điều khiển 

tự động có tất cả các khối tƣơng tự nhƣ hệ thống điều khiển bằng tay, nhƣng sự khác biệt là: 

Trong tủ điều khiển bằng tay có lắp đặt các môđun khởi động theo chƣơng trình và ép tự 

động. Môđun khởi động theo chƣơng trình cho phép tự động bật và tắt các cơ cấu của máy 

nghiền theo một chƣơng trình đặt trƣớc do ngƣời vận hành hoặc do máy tính. Môđun ép tự 

động cho phép thực hiện quá trình ép (hoặc ngắt ra của các đĩa quay phụ thuộc vào công 

suất của động cơ truyền dẫn máy nghiền và tự động duy trì công suất cho trƣớc). 

    Trong thời gian làm việc, hệ thống điều khiển tự động tiến hành kiểm tra chế độ làm việc 

danh định của tất cả các cơ cấu và thiết bị của máy nghiền, tiến hành cảnh báo trƣớc hay tắt 

máy nghiền hoặc trong trƣờng hợp vận hành có sai sót 

5.2. Đặc tính công nghệ của máy nghiền đĩa 

Nghiền vật liệu xơ sợi trong các máy nghiền đĩa đƣợc thực hiện giữa các dao, đặt trên 

bề mặt sƣờn của các đĩa.  Bột đƣợc truyền tới tâm của đĩa đầu tiên, chạy dọc theo các lƣỡi 

dao nghiền qua lỗ trung tâm, đƣợc nghiền và bởi lực ly tâm, văng ra vùng ngoại biên. Bột đi 

ra khỏi máy nghiền qua cửa ra. Áp lực trên bề mặt nghiền đƣợc điều chỉnh bởi sự dịch 

chuyển dọc trục của các đĩa. Ngoài máy nghiền một đĩa, với một đĩa quay và một đĩa cố 

định, còn có máy nghiền hai đĩa và nhiều đĩa. 
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Hình 5.11. Máy tinh chế Suterlenda có một đĩa quay và một đĩa cố định. 

1. Nhận bột tới tâm đĩa quay, 2. vỏ; 3. đĩa cố định có các dao nghiền; 4. đĩa quay 

có các dao nghiền; 5. khỏang trống để nghiền bột; 6. khớp nối trục quay của đĩa 7 với 

trục động cơ 8; 9. Cơ cấu thủy lực để điều chỉnh khỏang cách giữa các dao nghiền; 

10. đầu ra của bột nghiền. 

 

Máy nghiền hai đĩa có một đĩa quay và một đĩa cố định, hoặc hai đĩa quay về các hƣớng 

ngƣợc chiều nhau. 

Máy nghiền ba đĩa bình thƣờng có  hai đĩa cố định và một đĩa quay. Vận tốc của đĩa 

quay máy nghiền ở trong khoảng 200- 900 v/ph và lớn hơn. 

Trên sơ đồ thiết bị rất đơn giản và tƣơng đối phổ biến là máy nghiền đĩa Suterlenda 

(Hình 5.11). 

Bột xơ sợi nồng độ 3- 8 % đƣợc đƣa qua ống nối 1 và theo ống cố định trung tâm qua 

cửa trung tâm của đĩa cố định 3 có các dao nghiền tới đĩa quay 4 cũng với các dao. Đĩa đƣợc 

truyền chuyển động quay từ động cơ qua khớp nối 6, trục nối 7 cùng với động cơ 8. Khe hở 

giữa các dao nghiền của các đĩa cố định và các đĩa quay đƣợc điều chỉnh bởi cơ cấu thủy lực 

9, cho phép dịch chuyển đĩa cố định theo trục nằm ngang trong phạm vi yêu cầu. Khi rơi 

trong vùng tác động của các dao nghiền, bột có tốc độ tăng dƣới tác dụng của lực ly tâm, 

góp phần để nó lọt qua giữa các dao nghiền tới đƣờng bao ngoài của đĩa. Ở đây, tại khe hở 

vòng tròn, bột đƣợc gom lại và đi ra khỏi máy nghiền qua một ống riêng. 
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Máy tinh chế Syterlenđa dùng để nghiền, nghiền nhỏ và tinh chế bột xơ khi 

sản xuất các dạng giấy khác nhau- từ giấy gói, giấy các tông ...  

 

 

Hình 5.12. Máy tinh chế hai đĩa Bauera. 

1.đĩa quay ngƣợc chiều; 2. vỏ; 3. cửa nhập 

bột; 4. bề mặt nghiền gợn trên bề mặt đĩa làm 

việc; 5. đầu ra bột. 

 

 

 

 

 

Một  vài chú ý đƣợc đƣa ra trên máy tinh chế hai đĩa Bauera (hình 5.12). Cả hai đĩa của 

máy xoay theo các hƣớng ngƣợc nhau. Đĩa 1 di chuyển theo vỏ kín 2. Bột đƣợc nhận qua 

ống nối 3 và đi qua vùng làm việc có bề mặt gợn 4 (cùng với các dao thông thƣờng), dƣới 

áp lực phụ phát sinh, đi ra ống nhánh của đĩa 5. Tiếp theo, bột rơi xuống qua ống (không 

nhìn thấy trên hình vẽ). Trong vùng làm việc của máy, bề mặt nghiền của đĩa đƣợc chế tạo 

dƣới dạng các mảnh. Chúng dƣợc phân bố cùng với sự giảm giật cấp của các khe hở giữa 

chúng. Điều đó dẫn đến tăng hiệu suất thiết bị và cho phép nghiền các bó lớn các chất xơ 

sợi. 

Máy nghiền Bauer dùng để nghiền dăm gỗ và bột thô. Chúng đƣợc sử dụng rộng rãi khi 

sản xuất ván gỗ ép và khi gia công đầu vào phân loại xenlulo và bán xenlulo. Trong các 

trƣờng hợp này, năng suất nghiền bột của chúng có thể đạt tới 60- 70 t/ ngày đêm. 
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Các đặc tính công nghệ cơ bản của các máy nghiền đĩa cũng nhƣ các máy nghiền 

côn bao gồm các chỉ số: vận tốc góc đĩa quay; chiều dài chạy, bề mặt nghiền; hệ số nghiền; 

năng suất và tiêu hao năng lƣợng trong quá trình. Tất cả  các chỉ số này có thể đƣợc tính 

toán với cùng công thức nhƣ khi tính toán máy nghiền côn. Tiêu hao năng lƣợng, mà sau đó 

là công suất yêu cầu để cho máy nghiền đĩa làm việc có thể đƣợc tính theo công thức, suy ra 

từ các định luật cơ học cơ bản. Nhƣ ta đã biết:  

102

M
N         ,     kW.   (5.1) 

Ở đây, M- momen xoắn của đĩa quay đƣờng kính r; 

            ω- Vận tốc góc của đĩa. 

Momen xoắn:  

5

5
2 r

C
g

M F


     

thay:    



g
                        ta có: 

5

5
2 r

CM F ,  (5.2) 

Ở đây: γ: khối lƣợng riêng của máy,  

g: 9,81 m/s
2
. 

CF: Hệ số ma sát của đĩa quay, 

r: đƣờng kính của đĩa quay, 

ρ: chỉ số riêng, 

ω: tốc độ quay của đĩa. 

Thay thế giá trị M vào công thức xác định đƣợc N:  
102102

53rCM
N F

   ,       

kW     (5.3) 

Từ phƣơng trình này ta thấy rằng độ lớn của công suất yêu cầu tăng nhanh theo mũ số 3 

đối với tốc độ quay của đĩa nghiền và bậc 5 đối với đƣờng kính của nó. Do đó, các máy 

nghiền có lợi nhất là các máy nghiền có đƣờng kính đĩa quay nhỏ nhất, khi tốc độ góc nhƣ 

nhau. 
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Theo các số liệu của J. Kord, Z. Libnar và U. Prokov, các máy nghiền với tốc độ 

góc 30 m/s và năng suất 50t bột/ ngày đêm, có các đĩa đƣờng kính đĩa nhỏ, quay với vận tốc 

3.000 v/ph, tiêu hao công suất 30 kW, trong cùng thời gian nhƣ thế, năng suất của máy 

nghiền có cùng vận tốc góc, đƣờng kính đĩa lớn, quay với vận tốc 1.500 v/ ph, tiêu thụ công 

suất 75 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG VI. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐĨA NGHIỀN 

6.1. Các đặc điểm cấu tạo và phạm vi sử dụng. 

    Đĩa nghiền là chi tiết chính của máy nghiền, nó tác động trực tiếp lên vật liệu sợi trong 

quá trình gia công. Bề mặt làm việc của đĩa nghiền đƣợc đặc trƣng bởi số lƣợng và kích 

thƣớc của các dao và rãnh, và sự phân bố của rãnh trên bề mặt. Cùng với tốc độ quay của 

đĩa rotor và công suất tiêu thụ, các tham số của đĩa nghiền quyết định chất lƣợng của hỗn 

hợp nghiền, khả năng cho qua của máy nghiền và những chỉ số kinh tế kỹ thuật khác. Trên 

thị trƣờng thế giới có rất nhiều loại đĩa nghiền, chúng đƣợc phân biệt bởi sự khác nhau cấu 

trúc bề mặt làm việc. Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm thiết kế, chế tạo khác nhau trên thế 

giới, nhƣng việc lựa chọn đĩa nghiền tối ƣu cho một quy trình công nghệ cụ thể vẫn phải 
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tiến hành bằng phƣơng pháp thực nghiệm.  

    Khi nghiền hỗn hợp có mật độ thấp thì số lƣợng và độ dài của các dao trên bề mặt làm 

việc của cơ cầu nghiền có ý nghĩa quyết định; khi tốc độ quay đƣợc đặt trƣớc, thì những 

tham số này xác định độ dài cắt theo thời gian từng giây của máy nghiền. 

    Theo quan điểm độ dài cắt có thể chia thành ba dạng đĩa nghiền: độ dài cắt cực đại, trung 

bình, nhỏ nhất. Loại đĩa nghiền thứ nhất cắt độ dài, loại ba - làm ngắn đi, còn loại hai - tác 

động cả hai thứ. 

    Đĩa nghiền loại hai phù hợp với hầu hết các dạng nghiền. Trong các trƣờng hợp cần tăng 

tác động cắt của cơ cấu nghiền, ngƣời ta sẽ tăng tải của máy nghiền (tức là giảm khe hở 

trong vùng nghiền). Còn khi không cần tăng tác động cắt, cần phải giảm tải (thì phải tăng 

khe hở lên). Chỉ trong trƣờng hợp không thể đạt đƣợc những kết quả mong muốn khi điều 

chỉnh thì mới chọn loại đĩa nghiền khác. 

    Trên hình 6.1 là các sơ đồ đặc trƣng lắp đặt các dao cắt trên bề mặt làm việc của  
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Hình 6.1. Đĩa nghiền của máy nghiền đĩa 

a- Đĩa nguyên khối; б- đĩa nghiền dăm gỗ mật độ cao; в- hƣớng tâm;      г- các dao nằm 

song song và có các điểm nối; д- hình cái dùi; e- hình hƣớng tâm với các điểm nối 

hình xoắn; ж- các dao nằm song song và có khe phân cách; з- hình hƣớng tâm có các 

điểm nối để nghiền sơ bộ. 

đĩa nghiền. Thông số kỹ thuật của các đĩa nghiền cơ bản dùng trong các loại máy nghiền 
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khác nhau đƣợc giới thiệu trong bảng 6.1 

Bảng 6.1. Thông số kỹ thuật của các loại đĩa nghiền. 

Loại 

máy 
nghiền 

Ký hiệu đĩa nghiền 

Chiều 

rộng 

dao 
(mm) 

Chiều 

rộng 

rãnh 
(mm) 

Có 

vách 
ngăn 

Độ dài 

cắt sau 1 

vòng 
(km) 

Số lƣợng 

mảnh 

dao trong 
đĩa (cái) 

00 МДС-00.00.002 3 3 - 0.96 1 

 (МДС-00.00.004)      

 МДС-00.00.002-01      

 (МДС-00.00.004-01) 4 4 - 0.56 1 

0 P-500.001 3 4 + 2.46 4 

 (P-500.002) 3 4 + 2.46 4 

 P-500.005 4 5 + 1.2 4 

1 P-630.002 3 4.5 + 5.9 6 

 (P-630.004) 3 4.5 + 5.9 6 

 P-630.007 4 6.3 + 2.0 6 

2 P-800.003 3 4 + 7.1 6 

 P-800.011 3 5 - 9.6 6 

 (P-800.012) 3 5 - 9.6 6 

 Д-800.001 3 8 + 1.9 6 

3 P-1000.002 3 5 + 18.0 8 

 P-1000.013 2.5 5.2 - 19.0 8 

 P-1000.014 2.5 5.2 - 19.0 8 

 МД-56.01.005 Y1 3 8 + 4.0 8 

Ghi chú: Số liệu trong ngoặc đơn là loại đĩa nghiền dùng cho vùng số hai của các máy 

nghiền hai đĩa.  

    Đĩa nghiền các máy nghiền đĩa loại 1 dùng để nghiền hỗn hợp mật độ thấp, theo số lƣợng 

các dao cắt, gần giống với đĩa nghiền loại 2. Nó có 3 vùng (trƣờng hợp 2 vùng hiếm hơn) là 
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vùng đƣa vào, vùng giữa và vùng ngoại vi. Vùng đƣa vào dùng để tạo ra luồng hỗn hợp 

nghiền và không có tác động lên kết quả nghiền. Vùng giữa có các dao cắt to và phân bố 

thƣa hơn vùng ngoại vi. 

    Kinh nghiệm sử dụng các đĩa nghiền cho thấy rằng theo quan điểm hiệu suất và thời hạn 

hỏng hóc bề mặt nghiền, thì cách sắp xếp dao cắt trên hình 6.1-g và d là hiệu quả hơn là 

hình 6.1-v. Dao cắt và các rãnh của đĩa nghiền này có mặt cắt nhƣ nhau dọc theo bán kính, 

vì thế hỏng hóc tại chỗ do tính không bằng phẳng của mặt cắt dao về nguyên tắc sẽ không 

xuất hiện. 

    Để tăng cƣờng độ nghiền bằng cách tăng quãng đƣờng chuyển động của vật liệu sợi ở khe 

hở làm việc, ngƣời ta sử dụng cơ cấu nghiền có các vách ngăn ở các rãnh giữa dao cắt, 

những vách ngăn này cản trở chuyển động  trƣợt của hỗn hợp nghiền theo các rãnh và đƣa 

hỗn hợp đến vùng nghiền. Ngƣời ta đặt vách ngăn với mục đích loại trừ sự bào mòn không 

đồng đều của bề mặt, về nguyên tắc chúng đƣợc đặt theo hình xoắn. Trong trƣờng hợp 

không có vách ngăn ở các khe tiếp giáp dao cắt, ngƣời ta chia bề mặt làm việc của cơ cấu 

nghiền bằng rãnh vòng tròn đặt cách đĩa ngoại vị một khoảng từ 70-100mm. Rãnh ngăn nhƣ 

vậy thay đổi diện tích tiết diện dọc của vùng làm việc chính và dẫn đến việc phân bố tốc độ 

của luồng hỗn hợp nghiền. Điều này hỗ trợ cho việc tăng tác động của các dao cắt lên vật 

liệu sợi, những dao cắt này đƣợc phân bố trên đĩa ngoại vi.  

    Để nghiền những vật liệu thô trong trƣờng hợp mật độ thấp và khi máy nghiền hoạt động 

với hiệu suất thấp, ngƣời ta khuyến cáo rằng nên dùng cơ cấu nghiền có các mấu nối trong 

các rãnh (hình 6.1-e và g). Cơ cấu nghiền đó đƣợc sử dụng khi nghiền sơ bộ xenlulo và các 

bán thành phẩm gỗ đầu ra cao, nhƣng khi đó quá trình nghiền đƣợc thực hiện với các khe hở 

lớn. 

    Để nghiền dăm gỗ và các hỗn hợp gỗ ở mật độ cao, ngƣời ta sử dụng cơ cấu nghiền có ít 

nhất là ba vùng nghiền, điều này cho phép gia công vật liệu một cách tuần tự cắt ra thành 

những khúc sau đó cắt thành thớ, tiếp theo là gia công các thớ. Khi so sánh với cơ cấu 

nghiền dùng cho mật độ thấp, cơ cấu nghiền này  (hình 6.1.b) có một vùng phẳng và hẹp ở 

khu vực ngoại vi. Các phần khác có hình nón, ở vùng giữa góc của hình nón là 1-2
0 

 độ còn 

phần đƣa vào thì có góc từ 5-15
0
. Vùng vào nghiền đƣợc thiết kế rộng hơn với mục đích 
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tăng khả năng truyền tải của máy nghiền.  

    Ở các rãnh của cơ cấu nghiền tại các vùng giữa và vùng ngoại vị ngƣời ta đặt các vách 

ngăn với chiều cao tăng dần đến chiều cao của các dao cắt. 

    Để nghiền sơ bộ các loại vật liệu bán xenlulo và vỏ bào đã qua hấp dùng để sản xuất các 

tấm sợi gỗ (nghiền công đoạn 1), ngƣời ta sử dụng cơ cấu nghiền (xem hình 6.1-d) có các 

dao cắt cao với số lƣợng  không nhiều, các mấu nối và vùng vào nghiền rộng. Ít khi ngƣời ta 

sử dụng cơ cấu nghiền loại hình dùi (hình 6.1-đ) cho những mục đích này. 

    Trong các máy nghiền của Nga ngƣời ta sử dụng cơ cấu nghiền chủ yếu là có dạng các 

góc quạt riêng biệt, chúng đƣợc tạo ra bằng các phƣơng pháp đúc  định hình. Chỉ có đối với 

các máy nghiền nhỏ nhất (loại kích thƣớc 00, 0) cơ cấu nghiền đƣợc chế tạo bằng phƣơng 

pháp cắt gọt cơ khí (cơ cấu cắt gọt, hình 6.1-a) ở dạng các đĩa nguyên vẹn. Đĩa nghiền đƣợc 

gia công tiếp bằng cơ khí và sau đó nhiệt luyện, còn các thành phần của đĩa nghiền đặt trên 

rotor của máy sẽ đƣợc cân bằng động. 

    Phụ thuộc vào yêu cầu chống gỉ, cơ cấu nghiền loại đúc đƣợc làm từ loại thép đặc 

biệt 40X-17H-2M có mạ crôm, niken và môlipđen, hoặc là làm từ thép 95X18. Độ cứng của 

khuôn đúc là 400-500HB. Đĩa loại cắt gọt đƣợc làm từ các loại thép 12X18H9TЛ với độ 

cứng là 220-300HB. Độ dày của đĩa loại cơ cấu nghiền này lớn hơn đáng kể độ dày các góc 

quạt của cơ cấu nghiền loại đúc. Điều này cho phép bằng phƣơng pháp gia công cơ khí có 

thể cắt gọt mặt phẳng làm việc của nó nhiều lần (3-4 lần). Do độ cứng của bề mặt cơ cấu 

nghiền loại cắt gọt thấp, nên độ bền của nó sẽ nhỏ hơn cơ cấu nghiền loại đúc . 

 6.2. Nghiên cứu ảnh hƣởng cấu tạo đĩa nghiền đến chất lƣợng bột nghiền. 

 6.2.1. Cấu tạo đĩa nghiền 

Các dao nghiền đƣợc chế tạo riêng, thông thƣờng là 6 miếng, rồi đƣợc gắn vào đĩa đỡ 

bằng vít hoặc bu lông - đai ốc, khi đó đĩa đỡ chế tạo bằng thép thƣờng hoặc gang, còn dao 

nghiền làm từ các vật liệu khác nhau nhƣ thép hợp kim, đá ba-zan, gang chịu mài 

mòn…nhằm nâng cao tuổi thọ cho dao và kéo dài chu kỳ thay dao. Khi dao mòn chỉ cần 

thay thế dao mới trên đĩa đỡ. (Xem hình 6.2 
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Hình 6.2 Kết Cấu dao nghiền máy nghiền đĩa.  

 1. đĩa cố định, 2. dao, 3. đĩa quay, 4. dao dạng miếng lắp, 5. vùng nghiền, 

 6. Vùng đưa bột vào, 7. Vách chắn, 8. Răng xé, 9 vách ngang, 

 10. Thanh phía trong, 11. rãnh 

  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Ảnh hƣởng cấu tạo dao nghiền tới chất lƣợng bột. 

6.2.2.1. Ảnh hƣởng dạng profin của dao nghiền tới chất lƣợng bột. 

Dạng hình bề mặt đĩa nghiền (thông thƣờng gọi là dao nghiền) của máy nghiền có vai 

trò quyết định tới chất lƣợng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật nghiền của bột giấy. Hiện nay 

để nghiền các loại bột giấy khác nhau có rất nhiều hình dạng dao nghiền. Cách thức bố trí 

và profin của dao thƣờng đƣợc sử dụng chỉ ra ở  hình 6.3.  

Việc lựa chọn profin dao nghiền dựa trên cơ sở lý thuyết và động học quá trình nghiền, 

kinh nghiệm sử dụng chúng, phụ thuộc vào chủng loại bột nghiền, phƣơng pháp nghiền bột 

và yêu cầu chất lƣợng bột sau nghiền. 

Theo cơ chế động học quá trình nghiền bột thì bột đƣợc nghiền khi bề mặt dao bay 

chuyển động trên bề mặt dao đế. Bột bị cắt, phân tơ chổi hóa,  thủy hóa trong nƣớc dƣới áp 

lực dao bay lên dao đế. Do vậy, nếu profin theo kiểu I thì diện tích bề mặt lƣỡi dao nhỏ mà 

áp suất nghiền đƣợc tính theo công thức: 

               P = 
S

Png
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Nhƣ vậy cùng một áp lực nghiền nhƣng  áp suất nghiền riêng của lƣỡi dao lên xơ sợi sẽ 

rất lớn. Nhƣ vậy profin theo dạng một sẽ chủ yếu cắt ngắn xơ sợi, ít phân tơ chổi hóa. Do đó 

chỉ đƣợc áp dụng cho quá trình nghiền ƣu tiên cắt ngắn xơ sợi. 

Ngƣợc lại với các kiểu profin dao nghiền II và III thì diện tích bề mặt dao nghiền tăng lên 

làm áp suất nghiền giảm đi do vậy xơ sợi ít bị cắt ngắn và quá trình chủ yếu diễn ra chủ yếu 

là phân tơ, chổi hóa và trƣơng nở của bột giấy trong nƣớc. 

 Ngoài ra, hình dạng profin của dao nghiền còn quyết định đến khả năng cắt ngắn xơ 

sợi. Với kiểu một chiều dày lƣỡi dao rất nhỏ từ đó rất sắc và dễ dàng cắt ngắn xơ sợi hơn so 

với các kiểu còn lại. Với dạng profin kiểu II cạnh dao rất tù ít cắt ngắn xơ sợi. Chiều dày 

lƣỡi dao còn quyết định tuổi thọ và vật liệu chế tạo của dao nghiền: Kiểu l vật liệu chế tạo 

dao nghiền phải đáp ứng có độ chịu mài mòn tốt để tăng thời gian sử dụng dao nghiền 

nhƣng kiểu II và III ít mài mòn hơn và thời gian sử dụng lâu hơn nhƣng áp suất nghiền (áp 

suất dao bay lên dao đế thấp hơn với cùng một áp suất nghiền) và có thể sử dụng vật liệu 

kém hơn. 

Như vậy, dạng profin của dao quyết định tính chất của dao nghiền, phương pháp nghiền 

và tính chất bột nghiền. Đặc trưng của mỗi loại dao được chỉ ra dưới đây: 

Kiểu I: chiều dày lưỡi dao nhỏ và cạnh dao sắc: khi nghiền áp lực nghiền cao, ưu tiên 

cắt xơ sợi ít phân tơ chổi hóa, vật liệu chế tạo dao yêu cầu khắt khe và thời gian sử dụng 

ngắn. 

Kiểu II: chiều dày lưỡi dao trung bình và cạnh dao tù: khi nghiền áp lực nghiền trung 

bình, ưu tiên phân tơ chổi hóa cắt ngắn xơ sợi rất ít vì cạnh dao tù, vật liệu chế tạo dao 

nghiền không đòi hỏi khắt khe.Thường sử dụng một số vật liệu như thép hợp kim, đá ba-zan, 

gang chịu mài mòn… 

Kiểu III: chiều dày lưỡi dao lớn và cạnh dao sắc: khi nghiền áp lực nghiền thấp, ưu 

tiên phân tơ chổi hóa  và cắt ngắn xơ sợi, vật liệu chế tạo dao nghiền không đòi hỏi khắt 

khe. Sử dụng một số vật liệu như thép hợp kim, đá ba-zan, gang chịu mài mòn… 

Với các loại dao trong quá trình sử dụng dao bị mài mòn và khi đó khả năng cắt ngắn 

xơ sợi giảm đi và cần được thay thế để không mất mục đích sử dụng của dao nghiền.  
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6.2.2.2. Ảnh hƣởng các thông số cấu tạo của dao 

Khi tăng số lƣợng dao trên một đơn vị bề mặt đĩa hay diện tích dao nghiền tăng lên dẫn 

đến sản lƣợng nghiền tăng lên và tiêu hao điện năng sẽ giảm. Số lƣợng dao có thể tăng lên 

bằng cách: 

 Giảm chiều dày dao: Nhƣng giảm chiều dày dao còn bị giới hạn bởi độ bền vật liệu và 

công nghệ chế tạo chúng. Với quan điểm độ bền vật liệu, chiều dày dao phụ thuộc vào vật 

liệu và công nghệ chế tạo, thông thƣờng chiều dày dao nghiền 3-5 mm.  

Thu hẹp khoảng cách giữa các lưỡi dao: Thu hẹp khoảng cách giữa các dao cũng có 

tới hạn của nó do trở lực trong dòng chuyển động của bột giấy quyết định. Trở lực này lại 

phụ thuộc vào tính chất, thành phần và nồng độ bột giấy. Trở lực trong bột giấy tăng lên khi 

nồng độ bột tăng và chiều dài trung bình xơ sợi lớn. Nghiên cứu quá trình thủy lực khi 

nghiền bột giấy ta nhận thấy, luôn có một phần bột nằm trong rãnh dao chuyển động xoáy 

tròn (hình 6.2) nếu nhƣ kích thƣớc rãnh và chiều sâu của lƣỡi dao không đủ lớn dòng huyền 

phù sẽ không chuyển động tạo vòng xoáy và không tạo đƣợc bó sợi cho quá trình nghiền 

tiếp theo, không chỉ vậy khi chuyển động xoáy nhƣ vậy các xơ sợi cọ sát với thành dao, lƣỡi 

dao và các xơ sợi với nhau, nhờ vậy mà xơ sợi đƣợc nghiền. Cũng từ hiện tƣợng này nhận 

thấy phần dao bị mòn nhiều nhất thƣờng cách cạnh dao 1 mm (điểm tiếp xúc của vòng xoáy 

với cạnh bên của dao). Để dòng bột có thể chuyển động đƣợc trong rãnh dao thì kích thƣớc 

rãnh và chiều sâu của rãnh dao phải phù hợp với điều kiện thủy lực và kích thƣớc này phụ 

thuộc vào độ dài xơ sợi nghiền và cả nồng độ bột nghiền. Nếu xơ sợi càng dài thì kích thƣớc 

rãnh càng lớn. Qua quá trình nghiên cứu và sản xuất chỉ ra rằng với quá trình nghiền bột từ 

2 – 6 % các thông số của dao đƣợc chỉ ra ở bảng 6.2:  
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Bảng 6.2. Thông số lƣỡi dao của máy nghiền đĩa với các loại xơ sợi 

STT Xơ sợi gỗ mềm Xơ sợi gỗ cứng 

Chiều dày của dao, mm 3.0 – 5.0 1.5 – 3.0 

Chiều rộng của rãnh, mm 4.0 – 6.0 1.5 – 3.0 

Độ sâu của rãnh, mm 5.0- 7.0 5.0 

6.2.2.3. Ảnh hƣởng kết cấu dao nghiền và bố trí trên đĩa đỡ 

 a) Bố trí dao nghiền trên 2 đĩa của máy nghiền 

Xem xét cơ chế nghiền bột giấy bằng máy nghiền đĩa, góc giữa các cạnh dao bay và dao 

đế làm thay đổi rất nhiều đến tính chất của xơ sợi khi nghiền. Do vậy kết cấu dao nghiền 

trên đĩa đỡ là một nhân tố làm tắc động đến cơ chế nghiền và tính chất bột nghiền. Ảnh 

hƣởng cụ thể của nhân tố này nhƣ sau: 

Hình 6.4. Tạo vòng xoáy bột trong rãnh dao 
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- Khi bố trí song song trên cả hai mặt đĩa (hình 6.1.a) (góc α= 0
0
-10

0
): trong quá 

trình nghiền diễn ra chủ yếu hiện tƣợng cắt và làm ngắn xơ sợi ở các cạnh dao tƣơng ứng 

với các áp lực nghiền và khe hở nhất định nào đó giữa các đĩa 

- Còn theo trƣờng hợp hình 6.1.c(góc α= 10
0
-45

0
) : thì quá trình nghiền diễn ra ở trạng 

thái trung gian so với 2 trƣờng hợp trên. 

- Trong trƣờng hợp dao sắp xếp nhƣ hình 6.1.b (góc α= 45
0
-90

0
):  cũng với các 

điều kiện trên, thì quá trình chà xát, ép xơ sợi sẽ là chủ yếu. 

 

b) Bố trí dao nghiền trên mặt đĩa của máy nghiền 

Với quan điểm công nghệ chế tạo dao nghiền và kỹ thuật có thể bố trí kết hợp nhiều 

kiểu dao trên cùng một đĩa nghiền nhƣ vậy cùng một đĩa nghiền nhƣng thực hiện đƣợc 

nhiều mục đích nghiền (có đƣợc nhiều thông số góc nghiêng α). Các kiểu bố trí dao nghiền 

trên đĩa đƣợc chỉ ra ở hình 6.5 trong đó: 

- Kiểu bố trí dao theo hình II, III, VI, IX, và X thích hợp để nghiền mảnh và bán thành 

phẩm hiệu suất cao ở giai đoạn nghiền đầu tiên. 

- Kiểu bố trí dao theo hình I, IV, V, VII và VIII để nghiền bột và bán thành phẩm hiệu 

suất cao trong giai đoạn nghiền thứ hai của quá trình nghiền. 

 

 

 

 

 

 

Khi nghiền mảnh ở máy có dao nghiền bố trí theo kiểu II thì tiêu hao điện năng giảm so 

với kiểu bố trí III, song chất lƣợng bột giấy thì hoàn toàn ngƣợc lại. Điều đó đƣợc giải thích 

Hình 6.5 Các kiểu bố trí dao nghiền trên đĩa 
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bởi quá trình nghiền phân đoạn diễn ra liên tiếp ở ba đoạn trên bề mặt đĩa (kiểu III) với 

tác động của dao cƣờng độ gần nhƣ nhau, còn kiểu II quá trình nghiền phân đoạn chỉ diễn ra 

ở đầu đoạn, sau đó xơ sợi đi vào các đoạn còn lại trên mặt đĩa với vận tốc cao hơn và chịu 

tác động va chạm nhiều hơn. 

Trên quan điểm bố trí đƣợc nhiều dao nghiền trên bề mặt đĩa, thì các kiểu III, V và I là 

hay hơn cả, bởi vì ở những bề mặt ấy các kích thƣớc rãnh (hay hốc giữa các dao), gần nhƣ 

cố định theo dọc bán kính đĩa. Còn ở các mặt đĩa khác, các rãnh có độ khuyếch tán không 

lớn, nên hệ số sử dụng bề mặt đĩa có phần kém hơn. Chính vì thế, khi nghiền nồng độ bột 

giấy 3%, đối với bột gỗ cứng  kích thƣớc rãnh ít nhất có thể lấy gần bằng 2 mm, còn đối với 

bột gỗ mềm phải lấy rộng hơn hay bằng 4-6 mm.  

6.3. Thiết kế chế tạo máy nghiền và đĩa nghiền bột tre nứa 

6.3.1. Đặc điểm nguyên liệu bột tre nứa 

Xơ sợi bột tre, nứa là xơ sợi phi gỗ có kích thƣớc trung bình:  Tre có độ dài xơ sợi trung 

bình  là L = 2.70 mm, chiều rộng xơ sợi trung bình là D= 0.014 mm tỷ lệ dài/rộng  R= 171. 

Còn Nứa cũng có các đặc điểm tƣơng tự: L= 2.30 mm,  D= 0.013 mm, R= 173. 

Bảng 6.2 Kích thƣớc xơ sợi các loại bột giấy gỗ và phi gỗ 

Loại Bột 
Chiều dài (L) 

mm 

Chiều rộng 

(Đƣờng Kính: D) mm 
Tỷ lệ (R) 

Bột gỗ mềm 3.00 0.03 100 

Bột Gỗ Cứng 1.00 0.016 62 

Tre 2.70 0.014 193 

Nứa 2.30 0.013 177 

Bồ đề 1.47 0.033 45 

Rơm dạ 1.50 0.009 167 

Bạch đàn trắng 1.25 0.015 83 

Lúa Mì 1.50 0.013 115 

Bông 25 0.02 1250 
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Từ bảng 6.2 kích thƣớc xơ sợi thực vật ta nhận thấy xơ sợi tre nứa là loại xơ sợi dài 

(giống với xơ sợi từ gỗ lá kim hay gỗ mềm) vì thế khi chọn thiết bị nghiền và đĩa nghiền 

phải chú  ý tới tính chất bột tre nứa thuộc loại bột xơ sợi dài. 

6.3.2. Giải pháp thiết kế máy nghiền đĩa   

Với mục đích sử dụng  để nghiền bột tre nứa trong dây truyền sản xuất giấy. Thì thiết bị 

nghiền đĩa đƣợc lựa chọn thiết kế là máy nghiền đĩa Kiểu 2 : Máy nghiền đĩa 2 buồng 

nghiền, máy có 3 đĩa nghiền, đĩa ở giữa quay, hai đĩa hai bên không quay. Ngoài những tính 

năng ƣu việt của máy nghiền đĩa nó còn là thiết bị nghiền đƣợc sử dụng phổ biến ở các nhà 

máy vì tính hiệu quả, dễ dàng sử dụng, tháo lắp, thay thế, sửa chữa, công suất và hiệu quả 

nghiền cao. 
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Cấu tạo máy nghiền đĩa đƣợc chỉ ra trong hình 6.6. 

Hình 6.6 Cấu Tạo Máy Nghiền Đĩa hai buồng nghiền 
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6.3.3. Giải pháp thiết kế đĩa nghiền bột tre nứa trong máy nghiền đĩa 

- Từ kết quả nghiên cứu “ ảnh hưởng kết cấu dao nghiền tới tính chất bột sau nghiền”. 

Áp dụng với nguyên liệu là bột tre nứa, quá trình nghiền bột là cắt ngắn xơ sợi và phân tơ 

chổi hóa là chủ yếu. Phân tơ chổi hóa để tăng các tính chất của tờ giấy. Từ đặc điểm bột 

tre nứa ta tiến hành lựa trọn kết cấu dao nghiền phù hợp với nguyên liệu này nhƣ sau. 

Vì là nghiền bột tre nứa cho quá trình chuẩn bị bột. Thiết kế profin đĩa nghiền dạng  chữ 

V( bố trí dao nghiền trên đĩa dạng V) đƣợc chỉ ra ở hình 6.7.

Hình 6.7.  Dạng dao nghiền bột tre nứa 
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- Chọn kết cấu đĩa nghiền bao gồm 5 miếng trên một đĩa nghiền. Nhƣ vậy kết cấu 

của dao nghiền trên đĩa nghiền đƣợc chỉ ra ở hình 6.7. Bố trí dao nghiền trên hai 

đĩa dạng song song (α = 0
0
)  

 l? 

 

 

- Thông số dao nghiền: Vì bột tre nứa có tính chất giống nhƣ bột gỗ mềm nên các 

thong số dao nghiền đƣợc chọn nhƣ sau (Hình 6.8) 

  +) Chiều dày lƣỡi dao nghiền: 5 mm vì cần đảm bảo độ bền vật liệu gang hợp 

kim chế tạo dao nghiền 

+) Khoảng cách giữa 

các lƣỡi dao:  t = 5 mm 

(khe giữa hai d) 

+) Chiều sâu lƣỡi dao 

:  h = 5 mm. 

+) Chiều dày toàn bộ: 20mm 

 

Hình 6.7. kết cấu dao nghiền trên đĩa nghiền 

5 5 

5
 

5 5 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

 

85 

 

6.3.4. Nghiên cứu vật liệu chế tạo đĩa nghiền. 

 6.3.4.1. Vật liệu nƣớc ngoài hay sử dụng. 

 - Phân tích mẫu vật liệu lấy từ các bộ nghiền nhập ngoại cho ta kết quả nhƣ sau: 

C = 0,14% ÷ 0.22%; Mn = 0,5%; Cr = 12,7% ÷ 14,2%; Ni = 0,59%; Mo = 0,9%; 

V = 0,06%; W = 0,036%; Si = 0,05%; S = 0,3%; P = 0,035%. 

Nhƣ vậy mác thép này tƣơng đƣơng với 2X13 (tiêu chuẩn Liên Xô cũ). 

 Xác định độ cứng trên bề mặt răng cho thấy độ cứng có sự thay đổi lớn, từ 26 ÷ 

30 HRC. Thép hợp kim Cơrom cao không gỉ 2X13 phù hợp cho việc chế tạo các chi 

tiết yêu cầu độ dẻo cao, chịu va đập mạnh, làm việc trong môi trƣờng ẩm có tác động 

hóa học của các muối gốc axit hữu cơ.  

6.3.4.2. Nghiên cứu vật liệu thay thế. 

 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu bản chất của các quá trình mòn bề mặt đĩa, để 

nâng cao độ bền mòn cơ học, khả năng chống lại biến dạng dẻo khi làm việc ở môi 

trƣờng có nhiệt độ khoảng 150 ÷ 200 
o
C nhƣ sau: 

Mác thép 
Thành phần % 

C Cr Mn Ni Si S P 

3X13 0,25 ÷ 0.34 12 ÷ 14 ≤ 0.6 - ≤ 0.6 ≤ 0.03 ≤ 0.03 

3X13H7C2 0,25 ÷ 0.34 12 ÷ 14 ≤ 0.7 6 ÷ 7,5 2 ÷ 3 ≤ 0.03 ≤ 0.03 

2X18H9 0,15 ÷ 0.3 12 ÷ 14 8 ÷ 10 3.7 ÷ 4,7 ≤ 0.8 ≤ 0.025 ≤ 0.05 
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4X13 0,35 ÷ 0.44 12 ÷ 14 ≤ 0.6 - ≤ 0.6 ≤ 0.03 ≤ 0.03 

9X18 0,9 ÷ 1 17 ÷ 19 ≤ 0.7 - ≤ 0.6 ≤ 0.03 ≤ 0.03 

 

 Cơ tính của những vật liệu trên nhƣ sau: 

Mác thép 

Các thông số 

бb 

(Kg/mm
2
) 

бT 

(Kg/mm
2
) 

HB 

(Kg/mm
2
) 

HRC 

(Kg/mm
2
) 

2X13 66 45 126 ÷ 197  

3X13 95 80 302 48 

4X13 95 75 550 50 

2X18H9 58 22 180  

 

 Trong những vật liệu không gỉ trên, chúng ta thấy: 3X13, 4X13 có бb, 

бT và độ cứng HB là lớn hơn cả, vì vậy chúng rất phù hợp cho môi trƣờng làm việc của 

đĩa nghiền, có thể chọn làm vật liệu chế tạo đĩa nghiền. những loại thép này có thể làm 

việc trong môi trƣờng ăn mòn hóa học trung bình, song chúng chịu tải trọng và chịu 

mòn tôt hơn các mác thép mà Thụy Điển đã dùng. Ngoài ra chúng còn có ƣu điểm là 

nhiệt luyện đơn giản T
o
 = 1000 

o
C ÷ 1050 

o
C.  

 Từ những phân tích trên đây, ta nên chọn thép không gỉ  để chế tạo đĩa 
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nghiền. 

*Ngoài những nhƣợc điểm đã nêu trên, sản phẩm đĩa nghiền nhập ngoại còn có một số 

nhƣợc điểm sau: 

- Về giá thành: cao hơn sản xuất trong nƣớc. 

- Về thời gian: không đƣợc chủ động, vì thông qua con đƣờng vận chuyển quốc tế rất 

phức tạp. 

- Về vật liệu chế tạo răng: Quan quan sát các dạng mòn của răng ta thấy dạng mòn 

 chủ yếu là do cào xƣớc cơ học bề mặt, ngoài ra trên bề mặt răng xuất hiện nhiều ba via 

( Hình 6.9) đây là biểu hiện của hiện tƣợng vật liệu bị biến dạng dẻo nhiều dƣới tác 

dụng của lực ma sát lớn. Từ đó ta khẳng định rằng bề mặt răng có độ cứng thấp, độ bền 

cơ học chƣa đủ. 

 

 

 

 

 

Hình 6.9. ba via xuất hiện trên cạnh răng đĩa nghiền. 

- Đĩa nghiền nhập ngoại đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp đúc nên bề mặt hai sƣờn răng 

và rãnh răng sau đúc có độ xù xì cản trở sự vận chuyển của nguyên liệu, làm giảm năng 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

 

88 

suất khi nghiền, nên việc làm tăng độ nhẵn các bề mặt nói trên sẽ nâng cao hiệu suất 

quá trình nghiền. 

6.4. Quy trình công nghệ chế tạo đĩa nghiền. 

 *Đĩa nghiền bột giấy đều có dạng giống nhau về kết cấu chung, chỉ khác về độ 

nghiêng của răng, chiều rộng rãnh, chiều dầy răng. Do đó có thể thực hiện theo một 

quy trình nhƣ sau: 

 * Phôi đúc có kích thƣớc Ф389 x Ф147 x 28,4 

6.4.1. Quy trình công nghệ gia công cơ đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

1, Nguyên công I:  Tiện khỏa mặt đầu A, Tiện bóc lỗ trong Ф154, vát mép lỗ trong, 

vạch dấu khoan lỗ. 

2, Nguyên công II:  Tiện khỏa mặt đầu B, tiện đƣờng kính ngoài Ф380, móc rãnh. 

3, Nguyên công III:  Khoan lỗ Ф15, khoan, doa lỗ Ф30. 

4, Nguyên công IV:  Tiện lỗ côn Ф180 - Ф154 

5, Nguyên công V:  Phay rãnh chia múi. 

6, Nguyên công VI:  Cắt đĩa thành 5 mảnh. 

7, Nguyên công VII:  Phay rãnh răng. 

8, Nguyên công VIII:  Nhiệt luyện bề mặt . 

9, Nguyên công IX:  Mài mặt phẳng A. 

10, Nguyên công X:  Mài mặt phẳng B. 
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11, Nguyên công XI:  Cân bằng động. 

12, Nguyên công XII:  Đóng gói, dán nhãn. 

6.4.2. Tính toán chế độ cắt cho các nguyên công. 

6.4.2.1. Tiện khỏa mặt đầu, tiện lỗ trong. 

- Máy 16K20. 

- Mâm cặp 3 chấu 

- Dao T15K6. 

- Chiều sâu cắt t (t1 chiều sâu cắt tiện khỏa mặt đầu; t2 chiều sâu cắt tiện lỗ trong) 

Chọn t = lƣợng dƣ gia công: t1 = 3 mm; t2 = 1,4 mm. 

- Lƣợng chạy dao Smm/vòng. 

Tra bảng 5 - 64 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn S1 = 1,27 mm/vòng; S2 = 

1,65 mm/vòng. 

- Tốc độ cắt V, m/ph 

Tra bảng 5 - 64 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn V1 = 126 m/ph;  

V2 = 92 m/ph. 

6.4.2.2. Tiện khỏa mặt đầu, tiện dọc ngoài. 

- Máy 16K20. 

- Mâm cặp 3 chấu 
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- Dao T15K6. 

- Chiều sâu cắt t (t1 chiều sâu cắt tiện khỏa mặt đầu; t2 chiều sâu cắt tiện dọc ngoài) 

Chọn t = lƣợng dƣ gia công: t1 = 3 mm; t2 = 1,4 mm. 

- Lƣợng chạy dao Smm/vòng. 

Tra bảng 5 - 64 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn S1 = 1,27 mm/vòng; S2 = 

1,65 mm/vòng. 

- Tốc độ cắt V, m/ph 

Tra bảng 5 - 64 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn V1 = 126 m/ph;  

V2 = 101 m/ph. 

6.4.2.3. Khoan khoét lỗ Ф15 + Ф 30. 

- Máy K125. 

- Đồ gá: Bàn quay + đồ gá chuyên dùng. 

- Dao gắn mảnh HKC T15K6. 

- Chiều sâu cắt t  

Khoan t1 = (0,5 x 15) = 7,5 mm.  

Khoét t2 = 0,5 x (30 - 15) = 7,5 mm.  

- Lƣợng chạy dao Smm/vòng. 

Tra bảng 5 - 107 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn S = 0,9 mm/vòng. 
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- Tốc độ cắt V, m/ph 

Tra bảng 5 - 108 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn V = 45 m/ph;  

6.4.2.4. Phay rãnh chia múi. 

- Máy 6P82. 

- Đồ gá: Bàn quay + đồ gá chuyên dùng. 

- Dao P18, D = 75 mm, Z = 18. 

- Chiều sâu cắt t và chiều rộng phay: 

 - Chiều sâu cắt t = 20 mm  

 - Chiều rộng phay b = 2 mm 

- Lƣợng chạy dao răng Sz mm/vòng. 

Tra bảng 5 - 182 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn Sz = 0,02 mm/răng. 

- Tốc độ cắt V, m/ph 

Tra bảng 5 - 183 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn V = 34,5 m/ph. 

Trị số tuổi bền của dao: T = 120 phút. 

6.4.2.5. Cắt đứt 5 mảnh. 

- Máy 6P82. 

- Đồ gá: Bàn quay + đồ gá chuyên dùng. 

- Dao P18, D = 150 mm, Z = 60, dao phay răng nhỏ. 
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- Chiều sâu cắt t và chiều rộng phay: 

 - Chiều sâu cắt t = 20 mm  

 - Chiều rộng phay b = 2 mm 

- Lƣợng chạy dao răng Sz mm/vòng. 

Tra bảng 5 - 182 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn Sz = 0,02 mm/răng. 

- Tốc độ cắt V, m/ph 

Tra bảng 5 - 183 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn V = 34,5 m/ph. 

Trị số tuổi bền của dao: T = 120 phút. 

6.4.2.6. Phay rãnh răng. 

- Máy 6P82. 

- Đồ gá chuyên dùng. 

- Dao P18, D = 150 mm, Z = 50. 

- Chiều sâu cắt t và chiều rộng phay: 

 - Chiều sâu cắt t = 5 mm  

 - Chiều rộng phay b = 5 mm 

- Lƣợng chạy dao răng Sz mm/vòng. 

Tra bảng 5 - 182 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn Sz = 0,03 mm/răng. 

- Tốc độ cắt V, m/ph 
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Tra bảng 5 - 183 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn V = 29 m/ph. 

Trị số tuổi bền của dao: T = 150 phút. 

6.4.2.7. Mài phẳng bề mặt đĩa. 

- Máy 3п722 (Kích thƣớc làm việc của bàn máy 1600 x 320). 

- Đồ gá: Gá trên bàn từ. 

- Dao: Đá mài пп400/60/127 1A 50 - M28. 

- Chiều sâu mài t = 0,5 mm: 

- Lƣợng chạy dao: 

Tra bảng 5 - 216 “Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2” ta chọn lƣợng chạy dao ngang 

25 mm, lƣợng chạy dao theo chiều sâu theo vòng quay của bàn máy là 0,02 mm. 

6.4.3. Nhiệt luyện chi tiết. 

 Đĩa nghiền làm việc trong điều kiện chịu mài mòn khốc liệt và tác dụng của môi 

trƣờng hóa học, do đó chế tạo đĩa nghiền bằng mác thép hợp kim cao không gỉ và 

chống A xít, ta sử dụng thép mác 4X13, sau khi gia công cơ ta nhiệt luyện bằng 

phƣơng pháp tôi cao tần: 

- Máy tôi cao tần. 

- Sử dụng đồ gá chuyên dùng. 

- Làm nguội bằng luồng khí (Máy nén khí). 

- Ram bằng lò phản xạ. 
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- Đồ gá Ram chuyên dùng. 

6.4.4. Quá trình tôi 

 Chi tiết đĩa nghiền đƣợc gá lên giá đỡ theo nhƣ hình vẽ ở nguyên công VII, quá 

trình nhiệt luyện đƣợc thông qua 2 bƣớc: 

Bƣớc 1: nung sơ bộ: 

 Nung sơ bộ đến 200 ÷ 250 
o
C, chi tiết quay liên tục 8 phút/vòng. Mục đích 

chính của bƣớc này là làm cho chi tiết có nhiệt độ đồng đều, giảm sƣ công vênh, nứt rỗ 

trong quá trình tôi. 

Bƣớc 2: nhiệt luyện chính 

 Tốc độ quay của chi tiết là 30 phút/vòng, nhiệt độ bề mặt răng lên đến khoảng 

1050 ÷ 1100 
o
C, tôi xong làm nguọi bằng không khí xuống đến 600

o
C 

6.4.5. Quá trình ram 

 Sau khi tôi tổ chức thép không ổn định, nó tồn tại nhiều nội lực và có độ cứng 

cao, giòn, không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Vì vậy phải tiến hành ram. 

Nhiệt độ nung là 400
o
C. Khi ram thép ở nhiệt độ này thể tích thép bị co lại, đó là biểu 

hiện Các bon đã hoàn toàn tách khỏi dung dịch đặc, đồng thời nội lực sinh ra khi 

chuyển biến tổ chức đợt trƣớc đã đƣợc loại trừ.  

Tính toán thời gian ram: 

Sử dụng phƣơng pháp ram trung bình, thời gian đƣợc tính nhƣ sau: 

T = a x D + b 
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Trong đó:  T - thời gian ram (phút) 

  D - kích thƣớc có ích của chi tiết; D = 380 

  a - hệ số nung nóng; chọn a = 0,5 

  b - thời gian phụ, khoảng 20 ÷ 30 phút 

Thay vào công thức trên ta có:  

T = a x D + b = 0,5 x 380 + 25 = 215
 
phút. 

Khi ram cần đạt độ cứng đồng đều giữa thời gian giữ nhiệt và nhiệt độ có liên mật thiết 

với nhau.  

6.4.6. Cân bằng đĩa nghiền. 

 Đĩa nghiền sau khi chế tạo xong phải đạt độ chính xác cao để khi làm việc 

không tạo độ văng, rung gây ảnh hƣởng đến toàn bộ hệ thống máy. Để đạt đƣợc điều 

đó ta cần phải cân bằng đĩa. Có 2 cách cân bằng nhƣ sau: 

6.4.6.1. Cân bằng tĩnh 

 Đồ gá gồm trục đỡ và đĩa gá chi tiết đã đƣợc cân bằng chuẩn, trục gá đƣợc 

chống tâm 2 đầu có khả năng quay tự do. Tiến hành cân bằng: 

- Gá chi tiết vào đồ gá. 

- Lắp toàn bộ đồ gá và chi tiết lên giá đỡ. 

- Kiểm tra độ quay trơn của trục trên giá. 
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- Dùng tay quay nhẹ chi tiết chờ đến khi dừng sau đó đánh dấu điểm dƣới cùng của đĩa 

nghiền, tiếp tục quay chi tiết và lại đánh dấu điểm dƣới cùng của đĩa. Sẽ xảy ra 1 trong 

2 trƣờng hợp sau: 

1, Nếu quá trình đƣợc lặp lại khoảng 7, 8 lần mà các điểm đánh dấu khác nhau và chia 

đều trên đĩa thì chi tiết đã đạt độ cân bằng. 

2, Nếu sau 2 lần quay thử điểm đánh dấu trùng nhau thì phải xác định độ lệch bằng 

cách dùng bột dẻo gắn một lƣợng vào phía đối diện của đĩa sau đó tiếp tục quay và 

thêm hoặc bớt lƣợng bột dẻo cho đến khi các điểm đánh dấu nằm bất kỳ trên chi tiết. 

Bấy giờ ta cân khối lƣợng và tính toán lấy bớt đi khối lƣợng của chi tiết bằng khối 

lƣợng của bột dẻo bằng cách khoan tại điểm đối xứng qua tâm với điểm khi gắn bột 

dẻo. Sau đó lại gá chi tiết lên và kiểm tra lại nếu có các điểm đánh dấu khác nhau và 

chia đều trên đĩa thì chi tiết đã đạt độ cân bằng. 

6.4.6.2. Cân bằng động.Sử dụng máy cân bằng của Nga 

 - Đồ gá cân bằng động gồm trục gá có vấu truyền mô men xoắn và đĩa gá, hai 

đầu trục đƣợc gá trên gối đỡ mềm để xác định độ văng và rung của chi tiết. 

 - Khởi động máy chạy ổn định sau đó kiểm tra các thông số về độ rung, độ 

văng, xác định điểm lệch không cân và bớt đi khối lƣợng lệch của đĩa đến khi đạt đƣợc 

thông số kỹ thuật cho phép.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quá trình nghiền bột tre nứa trong sản xuất giấy 

dựa trên cơ sở nghiên cứu cơ chế nghiền bột giấy của máy nghiền đĩa và các phƣơng 

pháp nghiền bột giấy, từ đó rút ra đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng tới quá trình nghiền và 

lựa chọn đƣợc phƣơng pháp nghiền thích hợp với bột tre nứa. 
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 Quá trình lựa chọn thiết kế đĩa nghiền của máy nghiền đĩa dựa trên cơ sở nghiên 

cứu ảnh hƣởng cấu tạo của đĩa nghiền tới tính chất bột sau nghiền. Với yêu cầu của bột 

sau nghiền và đặc điểm của nguyên liệu bột tre nứa giống nhƣ bột sợi dài (tƣơng tự 

nhƣ bột gỗ mềm hay gỗ lá kim). Từ đó, lựa chọn thiết kế đĩa nghiền phù hợp với tính 

chất nguyên liệu và bán thành phẩm.Nghiên cứu đã giải quyết thành công, lựa chọn và 

thiết kế đƣợc đĩa nghiền phù hợp với nguyên liệu bột tre nứa, giúp cho nhà sản xuất 

giấy tại Việt Nam có đƣợc sự lựa chọn đĩa nghiền phù hợp với loại nguyên liệu bột tre 

nứa để nâng cao hiệu quả nghiền bột tre nứa.Tuy nhiên, nghiên cứu chƣa đi sâu lý 

thuyết về thủy lực trong quá trình nghiền, và công nghệ cơ khí chế tạo đĩa nghiền. Tiến 

hành nghiên cứu quá trình thủy lực bột tre nứa trong quá trình nghiền và công nghệ cơ 

khí chế tạo đĩa nghiền sẽ là giải pháp nâng cao hiệu quả đĩa nghiền bột tre nứa hơn 

nữa. 

 

 

PHỤ LỤC 

1. “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy nghiền bột bán hóa công suất 10 

tấn/ngày”. Tác giả: Ks. Khổng Quế - Viện Công Nghiệp giấy và Xenluylô – Việt 

Nam. Năm 2008 

Nội Dung: “ Chế tạo, lắp đặt và đƣa vào vận hành hệ thống máy nghiền bột bán hóa có 

công suất 10 tấn/ngày, gồm: 01 máy nghiền vít xoắn và 01 máy nghiền đĩa ”. 

2. Một số patent nghiên cứu về máy nghiền đĩa và đĩa nghiền của Hoa Kỳ 

Stt Số nghiên cứu Tiêu đề nghiên cứu 

1 US7128286   Double disk refiner, stock inducer therefor 
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and method of refining low consistency 

stock   

2 US4351489   Refiner disk   

3 US7191967   Refiner   

4 US5683048   Refining elements   

5 US6764554   Refining element for a refining disk   

6 US4531681   Flexible disk refiner and method   

7 US20020139876   Refining disk   

8 US5695136   Refining element   

9 US3880368   Pulp refiner element   

10 US20050161542   Method of manufacturing refiner elements   

11 US6325308   Refiner disc and method   

12 US3910511   Open discharge pulp refiner   

13 US4620675   Composite flexible pulp refiner disk   

14 US3762660   REFINER STAND   

15 US20030155457   Double disk refiner, stock inducer therefor 

and method of refining low consistency 

stock   

16 US4102505   Pulp refining disk   

17 US5823453   Refiner disc with curved refiner bars   

18 US6499682   Refining elements   

19 US4202505   Refiner   

20 US4093130   Twin refiner apparatus   
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