
Misturador Intensivo EIRICH 
Linha R

■  Economia

■  Confiabilidade 

■  Baixa manutenção

Tecnologia 
de Mistura
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Vantagens:

■ Excelência na homogeneização 
    do material processado;
■ Menor tempo de mistura;

■ Baixo desgaste;

■ Baixa manutenção;

■ Garantia de repetibilidade,   
qualidade e confiabilidade;

■ Operação contínua ou por 
bateladas.

Os misturadores intensivos EIRICH Linha R 
foram desenvolvidos para a maioria dos trabalhos 
de processamento de matérias-primas, misturas 
mecânicas e compostos. Ajustes variáveis de 
energia e dos componentes do equipamento 
asseguram o alto grau de eficiência.

São três os componentes que determinam 
as características destes misturadores:

1. Cuba rotativa inclinada;

2. Ferramenta intensiva de mistura                                           
rotativa;

3. Raspador multiuso ajustável.

As aplicações cobertas pelos 
misturadores intensivos EIRICH são tão 
variadas quanto o alcance das operações 
de processamento industrial. 

Os misturadores convencionais EIRICH são 
utilizados para misturas em condições de pressão 
atmosférica, enquanto que os misturadores 
EVACTHERM® são utilizados para misturas sob 
vácuo e/ou para combinação nos processos 
complexos de preparação. Os passos de 
processamento podem ser realizados tanto 
individualmente, ou em combinações em apenas 
uma máquina, que incluem: 

Mistura, reação, dispersão, dissolução, 
fluidização, plastificação, desaeração, 
incorporação de fibras, solubilização, 
aglomeração, desaglomeração, pelotização, 
granulação, umidificação, secagem, 
aquecimento, resfriamento, recobrimento e 
impermeabilização.

As vantagens de um sistema inovador
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Configuração do misturador 

Fig. 4.1:
Princípio: padrão de fluxo a favor 
da corrente

Raspador multiuso 
de fundo e parede

Ferramenta durável, 
projetada para facilitar 

a manutenção

Cuba rotativa 
de mistura

Fluxo de material 
contra corrente.

Diferencial: alta velociade

Os misturadores intensivos EIRICH Linha R 
podem ser definidos para operações contra ou 
a favor da corrente. Este projeto fornece ótimo 
rendimento em operações por batelada ou 
contínuas, com a  mais avançada tecnologia de 
processamento de materiais.

A  excelência   de  processamento  nos  misturadores 
intensivos Eirich Linha R é garantida por:

■ Cuba rotativa de mistura, que transporta   
o material para a ferramenta de mistura de   
modo contínuo, conduzindo o material   
em alta velocidade em sentido oposto ao   
agitador;

■ A inclinação da cuba, em conjunto com o   
raspador multiuso de fundo e parede,   
produz alta velocidade no fluxo vertical; 

■ O raspador multiuso de fundo e parede, 
projetado para prevenir acúmulos de 
resíduo nas paredes e no fundo da cuba de  
mistura, acelera a descarga do material ao   
final do ciclo de mistura.

Fig. 5.1: 
Princípio de Mistura EIRICH

Fig. 4.3: Fluxo de Material

Fig. 4.2:
Princípio: padrão de fluxo contra 
corrente
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1  =  Cuba rotativa de mistura
2  =  Agitador rotativo
3  =  Raspador multiuso
4  =  Abertura de descarga
5  =  Câmara de vácuo

Características de design

Com os misturadores intensivos EIRICH Linha R, 
é possível operar sob pressão atmosférica e sob 
vácuo em uma grande variação de temperatura. 
Sujeitos a um desgaste mínimo, necessitam de 
pouca manutenção.

■ A cuba rotativa de mistura é totalmente       
fechada por tampas protetoras;

■ As vedações das partes móveis não entram 
em contato com o material em processo;

■ Fácil acesso à câmara de mistura, podendo 
variar de acordo com seu tamanho.

EVACTHERM®

Misturadores herméticos para combinação de 
vários passos do processo. 

Tampa e agitador são 
elevados por motores. 
A cuba pode ser removida.

Tampa e agitador são 
hidraulicamente basculados

Cuba de mistura pode ser 
inclinada

Acesso por amplas portas 
de inspeção

Atualmente a série compreende misturadores 
com capacidades de carga que variam de 3-5 
litros (ex., para laboratório) até 7.000 litros.

Acionamento
A energia, a velocidade e o tipo de transmissão 
necessárias, são selecionadas conforme a 
aplicação específica:

- Rodas de atrito ou engrenagem para 
acionamento da cuba de mistura.

-  Motor padrão com polia e correia, e/ou para 
o agitador rotativo.

Motor
Selecionado de acordo com a aplicação.

Cuba de mistura
Base, tampa e paredes laterais com superfícies de 
acabamento liso, para facilitar a limpeza.

Agitador rotativo
Robusto e de baixa manutenção. Fácil 
substituição dos martelos de mistura. O formato 
e a quantidade de martelos são ajustados ao 
material a ser processado.

Alimentação e descarga
Desenhados individualmente, conforme os 
parâmetros do produto e as condições de 
instalação.

Fig. 7.1: Misturador EVACTHERM® (RV32VAC)
Fig. 7.2: Ilustração em corte do Misturador EVACTHERM®

Fig. 7.3: Misturador R12 com cabeçote de manutenção sobre trilhos
Fig. 7.4: Fechamento de ação rápida
Fig. 7.5: Acionamento por roda de atrito
Fig. 7.6: Facilidade de acesso por amplas portas de inspeção
Fig. 7.7: Misturador R02VAC 

R01 

R02    R02E     RV02E     R02VAC

R05T

R08W  R08VAC

R09W  R09T

R12W  RV12W

R05T  R09T

R08  R09  RV11VAC R12    RV12

R15   RV15  RV15VAC

R16   RV16  

R19  RV19   RV19VAC RV23VAC

R24  RV24  RV29VAC

RV32  RV32VAC

Características Modelos
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Uma linha de alta performance

1) Todos os modelos podem 
ser projetados para operar 
em temperaturas até 170ºC.              
Há possibilidade de temperatura 
mais elevada durante a adição de 
componentes individuais.

2) Para produtos específicos 
3) Cuba removível 
4) Cuba pode ser basculante
5) Tampa e ferramenta pode ser 

basculada através de motor
6) Configurável com indução de 

aquecimento 250 °C
7) Aquecimento por indução 

personalizável
8) Capacidade de 1 litro customizável

Fig. 8.2: 
R09T com agitador 
elevado 

Fig. 8.1: 
R01 com agitador 
elevado

Fig. 8.3: 
R12 com cabeçote de 

manutenção aberto

  Modelo1)                            Capacidade 2)                         Princípio de Trabalho                Modo de Operação

litros kg máx. batelada         contínuo normal vácuo

    R01 3) 7)                 5 8) 10 ■ ■

    R02 3) 7)                3-5 8 ■ ■

    R02E 3) 7)                 3-5 10 ■ ■

    RV02E 3) 7)                 8-10 12 ■ ■

    R02VAC 3)                 3-5 8 ■ ■ ■

    R05T 4) 5) 7)                40 65 ■ ■

    R08 7)                75 120 ■ ■ ■

    R08W 5)                 75 120 ■ ■

    R08VAC 5)                  75 120 ■ ■ ■

    R09 7)               150 240 ■ ■ ■

    R09W 5)                 150 240 ■ ■

    R09T  4) 5) 7)                150 240 ■ ■

    RV11VAC               375 600 ■ ■ ■

    R12 6)                250 400 ■ ■ ■

    RV12 6)                400 650 ■ ■ ■

    R12W 5) 6)                250 400 ■ ■

    RV12W 5)                 400 650 ■ ■

    R15 7)                 500 800 ■ ■ ■

    RV15 7)                     750 1200 ■ ■ ■

    RV15VAC                750 1200 ■ ■ ■

    R16                 600 960 ■ ■ ■

    RV16                    900 1440 ■ ■ ■

    R19 7)               1125 1800 ■ ■ ■

    RV19 7)                 1500 2400 ■ ■ ■

    RV19VAC                1500 2400 ■ ■ ■

    RV23VAC              3000 4800 ■ ■ ■

    R24 7)              2250 3600 ■ ■ ■

    RV24 7)               3000 4800 ■ ■ ■

    RV29VAC 5250 8400 ■ ■ ■

    RV32             7000 11200 ■ ■ ■

    RV32VAC               7000 11200 ■ ■ ■
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Opcionais para aplicações específicas

Opcionais podem ser selecionados a fim de 
aperfeiçoar o processamento de materiais.

Proteção contra desgaste
Os componentes que entram em contato com 
substâncias abrasivas são fabricados com 
materiais e revestimentos especificamente 
selecionados para cada aplicação.
Esta seleção poderá ser feita a partir de uma 
gama de materiais aprovados e padronizados 
para inibição ou minimização do desgaste:

■ Aço de alta qualidade;

■ Selos de borracha ou sintéticos;

■ Selos em PTFE, Viton, etc.;

■ Revestimentos soldados;

■ Revestimento de metal duro;

■ Aço inoxidável;

■ Metais não ferrosos;

■ Revestimento cerâmico.

Automação
O controle de circuito aberto e fechado baseia-
se em sistemas confiáveis, que monitoram os 
parâmetros de qualidade da mistura e tecnologia 
do equipamento. O cliente pode se beneficiar 
da experiência EIRICH, resultado da união de 
incontáveis soluções para aplicações especiais,  
experiência que garante sistemas altamente 
confiáveis.

■ Monitoramento uniforme através de   
 sensores ultrassônicos, rendimento do   
 motor, sensores eletromecânicos e   
 monitores de força;
■ Sensores de temperatura;

■ Sensores de umidade;

■ Sistemas de extração de água residual;

■ Equipamento de limpeza da cuba de   
 mistura (seco e úmido);
■ Auxiliares para descarga, monitores de   
 velocidade para a cuba e o agitador;

■ Sistema de lubrificação central;

■ Unidade pulverizadora para engrenagens   
 com bicos dispersores.

Fig. 10.1: Martelo com extremidades em carbeto 

Fig. 10.2: Revestimento cerâmico sobre toda as superfícies

Fig. 10.3: Cuba de mistura com revestimento de borracha

Fig. 10.4: Martelos de mistura revestidos

Fig. 11.1: Sensor retrátil de umidade 
Fig. 11.2: Lubrificação central automática
Fig. 11.3: Lavagem à úmido
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13.213.1

13.4

13.3

Fig. 12.1: 
Construção e silos de uma 
planta para argamassa adesiva.

Periféricos customizados para cada misturador

Periféricos também estão disponíveis para que 
se incorpore um misturador intensivo EIRICH 
a processos mais amplos de produção. Estes 
sistemas são dimensionados de maneira precisa 
ao tamanho da máquina, com a finalidade de 
providenciar um ótimo rendimento e assegurar 
a utilização de todo o potencial do misturador. 

■ Para manter a qualidade do produto as 
fórmulas devem ser estritamente observadas. 

Isto significa que todos os componentes devem 
ser precisamente adicionados, na sequência e 
quantidades corretas.

■ O produto deve apresentar consistência 
máxima da saída da cuba de mistura aos 
processos subsequentes. 

EIRICH fornece uma completa gama de produtos 
para armazenagem, transporte, pesagem, 
medição e controle.

■ Contêineres de armazenagem para 
substâncias a granel ou líquidas;

■ Transportadores de correias, roscas e 
transporte pneumático, além de skip monta-
cargas;

■ Balanças eletromecânicas;

■ Unidades alimentadoras com sistemas de 
controle eletropneumáticos;

■ Dispositivos de medição, controle de 
circuito aberto e fechado e tecnologia de 
processamento de dados, inclusive sistemas 
compatíveis CIM autorreguladores.

Fig. 13.1: Montagem de balança
Fig. 13.2: Armazenamento e alimentação de aditivos
Fig. 13.3: Misturador com unidade alimentadora
Fig. 13.4: Sala de controle
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Fig. 14.1: 
Análise de material em um dos 

seis Centros de Testes Eirich ao 
redor do mundo

Centro de Testes Eirich - Investimento sem risco

Fig. 14.2: Misturador reator R08VAC em planta piloto na 
Alemanha. A foto mostra tampa e ferramenta de mistura 
elevadas.

Do projeto à fabricação
Tudo de uma só fonte

Os Centros de Testes Eirich estão disponíveis 
em seis países ao redor do mundo. No Brasil, 
contamos com estrutura de equipamentos 
industriais e de bancada para scale-up, além 
de toda experiência de nossos engenheiros. 
Para maior confiabilidade nos resultados, os 
testes são realizados com a matéria-prima e a 
formulação do cliente. 

Consulte-nos também sobre a disponibilidade 
de locação dos equipamentos do laboratório 
para a realização de testes em sua empresa.

Contamos com uma equipe de engenheiros 
preparados para desenvolver soluções de 
processo e instalações completas, customizadas 
para cada aplicação e produto, garantindo 
sempre a tecnologia Eirich em processamento 
e manuseio de materiais sólidos, em pó e 
pastas, aliada à experiência de uma infinidade 
de instalações em funcionamento para as mais 
diversas aplicações em todo o mundo.

Nossos técnicos estão à disposição para a 
realização de ensaios em nosso Centro de Testes 
e também treinamento de sua equipe in loco e o 
startup da sua produção.

A fábrica  EIRICH no Brasil, além  do Centro 
de Testes para a realização de ensaios 
laboratoriais, oferece desenvolvimento 
de instalações completas, fabricação de 
equipamentos, assistência técnica e peças de 
reposição originais.

Fig. 15.2: 
Planta completa 
para argamassa 
seca

Fig. 15.1: Planta completa para concreto
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Mistura  .  Reação e secagem  .  Peletização  .  Moagem fina  .  Armazenagem, pesagem e transporte  .  Engenharia de Sistemas  .  Aplicação
Controle de processo .  Instrumentação e sistemas de controle  .  Serviço de pós-vendas global

O grupo EIRICH:

Maschinenfabrik Gustav Eirich
GmbH & Co KG
Postfach 11 60
74732 Hardheim, Alemanha
Tel:  +49 (0) 6283 51-0
Fax: +49 (0) 6283 51-325
eirich@eirich.de
www.eirich.com

Eirich France SAS
Saint-Priest, França

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscou, Rússia

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Ucrânia

Eirich Machines, Inc.
Gurnee, IL, EUA

Eirich Industrial Ltda.
Jandira, SP, Brasil

Nippon Eirich Co. Ltd.
Chiba, Japão

Eirich East Asia/Pacific
Seul, República da Coreia

Eirich Group China Ltd.
Shanghai & Beijing, R.P. China
Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd.
Jiangyin, Província de Jiangsu, RPC

Eirich India
Mumbai, Índia

H. Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando, República da África do Sul

Técnica industrial de mistura e moagem fina
Tradição e inovação desde 1863

Contato no Brasil:

Eirich Industrial Ltda.
Estrada Velha de Itu, 1.500 
Jd. Alvorada - Jandira - São Paulo
CEP: 06612-250

Tel:  + 55 11 4619-8902
Fax: + 55 11 4619-8924
eirich@eirich.com.br
www.eirich.com.br

Com ação global, know-how de mais de 150 anos na tecnologia industrial de 
acondicionamento, com foco em mistura e moagem fina e estreita parceria com
clientes, estabelecimentos de ensino superior e centros de pesquisa, filosofia
empresarial do grupo, EIRICH assegura posição de destaque nas mais
importantes regiões econômicas do mundo.
No primeiro plano está a técnica inovadora em construção de máquinas e
instalações para soluções de sofisticadas tarefas de processamento em uma 
única fonte. Na esfera global, a técnica processual e de aplicação com centro
técnico e fabricação própria de alto níveis, permitem uma assistência abrangente
e formam a base ideal para o desenvolvimento de processos modernos, econômicos
para uma gama de segmentos: 

Materiais de construção – Cerâmica – Vidro – Pastas Carbônicas  

Acumuladores e Baterias – Materiais de Fricção – Metalurgia – Mineração 

Siderurgia – Fundição – Tratamento de Resíduos

www.eirich.com


