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TORO-systems TR – Dry Wheel 
 

Energeticky úsporné sušičky suchým vzduchem se sušícím 
kolem  

 

 

Přehledně: 

 

 Kompaktní centrální, přístavné  
 nebo nástavné sušičky suchým vzduchem  

 Jednoduché ovládání 

 Energeticky úsporný systém 
 

 

 

Podrobně: 

 

TORO-systems TR – Dry Wheel představuje ověřený a 

spolehlivý sušicí systém granulátu, který lze na základě své 
konstrukce dokonale přizpůsobit každému druhu použití. Dry Wheel 
jsou zvláště energeticky úsporné sušičky suchým vzduchem, které 
vytvářejí suchý vzduch pomocí sušicího kola. Sušicí kolo umožňuje 
realizovat kontinuální rosný bod od ca. - 45°C. Konstrukce zásobníku 
materiálu se instaluje buď přímo na zpracovatelském stroji, např. na: 

- výtlačný šnekový lis  

- malé stroje pro lití vstřikem 

- zpracovatelské stroje, u nichž se materiál mění  

buď zřídka, nebo nikdy 

- nebo na rám. 

Ze zásobníku materiálu je možno zásobovat i několik zpracovatel-
ských strojů suchým granulátem z umělé hmoty. 

Všeobecně: 

Sušička hygroskopických umělých hmot (např. PA, PC, PUR, PES, PBT, atd.) je naprosto nezbytná pro 
výrobu dokonalých, vysoce kvalitních finálních výrobků.  
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Pokud není granulát z umělé hmoty před zpracováním (lití vstřikováním, vytlačování, tvarování vyfukováním) 
vysušen na maximální vlhkost udanou výrobcem, potom není možno vyrábět bezvadné odlité nebo 
vystříknuté součásti. U některých umělých hmot (např. PA) je možno vzniklé závady snadno identifikovat 
podle povrchových defektů (šlíry, bubliny), zatímco jiné umělé hmoty (např. PBT) vlivem příliš vysokého 
obsahu vlhkosti při zpracování křehnou. Toto fyzikální narušení odlitých nebo vystříknutých součástí se 
zjišťuje již často obtížněji, mohou však mít pro Váš podnik následky ohrožující jeho existenci. 

Pro zpracování přípustného obsahu vlhkosti udává výrobce materiálu hodnoty od < 0,2%, <0,1% nebo 
dokonce < 0,05%, kterých lze hospodárně dosáhnout pouze sušičkami se suchým vzduchem, které pracují 
nezávisle na okolním prostředí. 

 

Doba sušení / objem sušičky 

Doba sušení potřebná pro určitý typ umělé hmoty závisí na počátečním obsahu vlhkosti a použití příp. 
přípustné teplotě sušení.  

Objem sušičky (velikost zásobníku s materiálem a množství suchého vzduchu) se stanovuje na základě 
potřebného výkonu a podmínek pro doplňování nového zboží (automatické nebo manuální). Automatické 
doplňování sušičky zaručuje vždy stejnou plnicí výšku v zásobníku materiálu, a tím i vždy dostatečně 
vysušený materiál. 

Vzorec pro výpočet sušičky zní: 

 

Zásobník materiálu: 

Výkon kg/h * doba sušení = potřebný obsah zásobníku materiálu v kg  

potřebný objem zásobníku materiálu v kg / sypná hmotnost l/kg = velikost zásobníku materiálu v l 

 

Generátor suchého vzduchu: 

Výkon kg/h * poměrná spotřeba suchého vzduchu m³h/kg = generátor suchého vzduchu 

 

 

Rosný bod 

 

TORO-systems TR - Dry Air sušičky suchým vzduchem mají rosný bod suchého vzduchu až - 60 °C. Rosný 
bod představuje teplotu, při které na předmětu s touto teplotou kondenzuje vlhkost v podobě vody. 

 

Rosný bod nižší než ca. -20°C je nezbytný pro optimální sušení umělé hmoty. Rosný nižší než ca. -60°C je 
možno docílit při použití nepřiměřeně vysoké spotřeby energie, přičemž se proces sušení neurychlí. 
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Obrázek 4 - Absorpce vody ze vzduchu v závislosti na teplotě.  

Obrázek 5 – dosažitelná zbytková vlhkost v závislosti na Rosném bodě vzduchu 

Legenda: 

Wassergehalt – obsah vody 

Restfeuchtigkeit – zbytková vlhkost 

Lufttemperatur – teplota vzduchu 

Trocknungszeit – doba sušení 

Taupunkt – rosný bod 

Luft – vzduch 

Feuchte - vlhkost 

Zde je jasně vidět, že při vysokých teplotách vzduchu (jaro – léto - podzim) je obsah vody ve vzduchu pro 
dostatečné vysušení umělých hmot příliš vysoký. 

Sušičky suchým vzduchem konstrukční řady TORO-systems TR pro sušení granulátu z umělé hmoty 
suchým vzduchem. V tomto případě se jedná o energeticky efektivní, uzavřený oběhový systém. 
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Legenda: 

Kritická prodleva 

osa X: Doba prodlevy na okolním vzduchu  

osa Y: Vlhkost materiálu 

 

 

 

 

 

 

  

Pozor 

Přitom je nezbytně třeba respektovat také 

skutečnost, že hygroskopické umělé hmoty se musí 

zpracovávat okamžitě po vysušení. Při následném 

styku s okolním vzduchem přijímají hygroskopické 

umělé hmoty znovu vlhkost ze vzduchu (PA např. 

nesmí být v násypce materiálu déle než 30 minut). 

Aby vysušený granulát umělé hmoty v násypce 

materiálu nemohl přijímat další vlhkost, 

doporučujeme Vám automatickou dopravu materiálu 

prostřednictvím našich dopravních zařízení TORO-

systems FG. 

  

http://www.iwz.at/
mailto:office@iwz.at


 
 
 

 
 

IWZ Industriebedarf Wilhelm Zastera GmbH                                 www.iwz.at Tel.: +43 1 493 17 17 – 0 
Neumayrgasse 10 A-1160 Wien 

 

 

Vers 1.1  Strana | 5  25.04.2016 
 
 
 
 
 

FB-Nummer 253194w in Wien                                                         office@iwz.at UID Nummer ATU 61267514 

 

 

TORO-systems TR - Dry Wheel 

 

Sušicí kolo (Honeycomb) - Sušičky suchým vzduchem 

 

Výhody sušicího kolo sušičky suchým vzduchem: 

 

 Zásobník materiálu se stále zásobuje suchým vzduchem 
 Rosný zůstává konstantní! 
 Není třeba žádný tlakový vzduch! 
 Energeticky úsporná konstrukce s regulovaným množstvím vzduchu v závislosti na výkonu 
 Systém AES (automatický úsporný systém) 
 Vyvážená regenerace 
 Není třeba žádný předřazený vzduchový filtr – sušicí kolo se nerozkládá 
 Ochrana proti přesušení ve spojení s integrovaným dopravníkem materiálu 

 

 

  

  

Funkce 

 

Suchý vzduch, ohřátý suchým teplem na požadovanou 

teplotu sušení, prochází granulátem umělé hmoty ze 

zásobníku materiálu, přebírá jeho vlhkost a předává ji 

sušicímu prostředku v sušicím kole. Sušicí kolo je 

rozděleno na tři segmenty, na oblast sušení (50%), 

oblast regenerace (25%) a na oblast chlazení (25%). 

Jednotlivé oblasti jsou od sebe odděleny prostřednictvím 

těsnění z PTFE. 

Za provozu se sušicí kolo kontinuálně otáčí, takže vždy 

je jedna oblast sušidla regenerována a po chlazení 

(suchým vzduchem) je k dispozici pro absorpci vody. 

Tento provozní režim umožňuje konstantní rosný bod až 

-45°C, a to podle teploty regenerace.  

V důsledku těchto modifikací regenerační teploty je 

možno měnit rosný bod v rozsahu ca -20 až -40°C. 

 

Oblast regenerace Oblast chlazení 

Oblast sušení 
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Funkční schéma (diagram Air-Flow) 

 
Legenda (odshora dolů a zleva doprava): 

Procesní vzduchový filtr, chladič procesního vzduchu, vzduchové dmychadlo, procesní topení, sušicí kolo, 
regenerační dmychadlo, regenerační topení, regenerační filtr 

 

Čaosvý průbeh rosného bodu 

 
U 2 kazetové sušičky se rosný bod cyklicky mění během doby sušení. Sušička se sušicím kolem má v 
závislosti na teplotě regenerace téměř konstantní rosný bod. Předvolbou vhodné regenerační teploty je 
možno rosný bod nastavit na ca. -20 až -40°C.  

 

Legenda: 

modrá čára: 

Sušička se sušicím 

kolem 

červená čára: 

2 kazetová sušička 

osa X: čas 

osa Y: rosný bod    
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Konstrukční vlastnosti TORO-systems Dry Wheel 

 

 

 

  

Sušičky suchým vzduchem se sušicím kolem konstrukční 

řady TORO-systems Dry Wheel Mini se zřetelně liší od 

výrobků jiných výrobců. 

 Tepelné oddělení 

TORO-systems Dry Wheel Mini: topení (procesní a 

regenerační) je uspořádáno u zásobníku materiálu, tedy 

daleko od elektroniky 

Konkurenční výrobky: procesní a regenerační topení  

je ve vzduchové jednotce, vedle elektroniky 

 Izolace topení 

TORO-systems Dry Wheel Mini: topení (procesní a 

regenerační) je řádně izolováno, za účelem minimalizace 

teplených ztrát 

Konkurenční výrobky: procesní a regenerační topení není 

izolováno 

 

Bild: TORO-systems Dry Wheel – 

Elektrik separat und Heizungen 

am Materialbehälter 
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Chladič zpětného vzduchu 

TORO-systems Dry Wheel Mini: integrovaný chladič zpětného vzduchu za účelem ochrany procesního 
dmychadla 

(maximální povolená tpelota vzduchu 70°C) 

Konkurenční výrobky: jednoduchá hliníková trubka ve vzduchové jednotce (v blízkosti neizolovaného topení) 
– zcela bez chlazení – provoz dmychadla je mimo specifikovaná data, tedy při vysokých teplotách 

 

Možnost připojení měřidla rosného bodu 

TORO-systems Dry Wheel Mini: standardní výbava 

Konkurenční výrobky: není možno 

 

Procesní topení 

TORO-systems Dry Wheel Mini: silně dimenzované potrubí, které se nepropálí ani při nehybném vzduchu  

(výpadek procesního dmychadla)  

Konkurenční výrobky: spirálové topení, které se okamžitě propálí při výpadku procesního dmychadla   

 

Regulace množství vzduchu 

TORO-systems Dry Wheel Mini: při opětovném spuštění se za účelem zkrácení doby předsušení se aktivuje 
plný objem vzduchu a potom podle výkonu se toto množství snižuje – předvolba poměru umělá hmota / 
výkon není potřebná – regulace množství vzduchu se zakládá na fyzikálních principech 

Konkurenční výrobky: při opětovném spuštění se zvolí druh umělé hmoty a výkon, z toho se vypočítá 
množství vzduchu (doba rozehřátí je u malých množství vzduchu příslušně delší) 

 

Náhon sušicího kolo 

Přímo poháněné sušicí kolo s krokovým motorem 

 

Ochrana proti přesušení 

Ve spojení s integrovaným dopravníkem materiálu je možno v případě poruchy stroje automaticky snížit 
teplotu 

 

Zásobník materiálu 

Všechny díly přicházející do styku s granulátem umělé hmoty jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli 
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Spotřeba energie TORO-systems Dry Wheel 

Sušičky suchým vzduchem se sušicím kolem konstrukční řady TORO-systems Dry Wheel Mini jsou 
zkonstruovány s ohledem na extrémně úsporu energie:  

 Integrovaná regulace množství vzduchu snižuje topný výkon na nejnižší nutnou úroveň 

 pro mnoho umělých hmot je rosný bod - 20°C dostatečný, 

tím se sníží energie pro regeneraci 

 

 v případě potřeby je možno rosný bod snížit na – 40 °C  
 

U TORO-systems Dry Wheel 15 je tímto způsobem možno u PA 6.6 a výkonu 2,5 kg/h podle počáteční 
vlhkosti a při rosném bodu – 20°C dosáhnout realistické hodnoty spotřeby 400 – 450 W/h (tj. 160 – 180 W/kg). 

Legenda: 

Měření spotřeby energie u systému TORO-systems Dry Wheel: 

modrá čára: čas; červená čára: naměřená hodnota, osa X: Doba (2 hodiny po zapnutí), osa: výkon ve Wattech 

 

 Původní záznam z elektroměru 
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Technická data TORO-systems TR - Dry Wheel 

Model Dry Wheel 15 Dry Wheel 25 Dry Wheel 35 Dry Wheel 50 

Popis Sušička se sušicím kolem s odděleným dmychadlem pro regeneraci 

zásobník materiálu 15 Litrů 25 Litrů 35 Litrů 50 Litrů 

Proud vzduchu až 6 m³/h až 10 m³/h až 14 m³/h až 20 m³/h 

Rosný bod Předvolba: -20°C, -30°C, -40°C 

Výkon sušení (pro PA 6.6 
při 2,2 m³/h) 

ca. 2,5 kg/h ca. 4,1 kg/h ca. 5,7  kg/h ca. 8,2 kg/h 

Výkon dmychadla 
procesní vzduch 
regenerační vzduch 

8 W 

4 W 

16 W 

8 W 

Výkon topení 0,75 kW 1,5 kW 

Molekulární síto Ø 150 mm / H 50 mm Ø 150 mm / H 100 mm 

Regenerace 350 W 500 W 

Celková přípojná 
hodnota 

1,15 kW 1,9 kW   

Připojení tlak. vzduchu Není třeba 

Výška H mm 540 570   

Šířka B mm 530 (700) 580 (750)   

Hloubka T mm 420 470   

Rozsah dodávky Zásobník materiálu z ušlechtilé oceli 

Zásobník materiálu s 20 mm tloušťkou tepelné izolace 

Procesní a regenerační topení na zásobníku materiálu 

Chladič zpětného vzduchu 

AES-Systém Dry Air 

Provozní displej s chybovými hlášeními 

Připojení pro měření rosného bodu 

Kontrolní zobrazení 

Počítadlo provozních hodin 

Dmychadlo chladicího vzduchu pro elektroniku 

Zvláštní výbava Stojan 

Týdenní spínací hodiny 

Měřidlo rosného bodu 

Dopravník (TORO-systems CK-1-K-S) 

Integrované řízení dopravníku  

Ochrana proti přehřátí  

Pokles teploty při poruše stroje 
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TORO-systems TR – Dry-Wheel  

Výkon (množství) u některých důležitých umělých hmot v kg/h 

 

                        Typ 

Materiál (teplota sušení /doba/ 

množství vzduchu) 

Dry-Wheel 15 Dry-Wheel 25 Dry-Wheel 35 Dry-Wheel 50 

Množství suchého vzduchu 
m³/h 

6 10 14 20 

ABS (80°C, 2h, 1,7) 3,6 5,9 8,3 11,8 

PA 12 (80°C, 4h, 2,5) 2,4 4 5,8 8 

PA 6 (80°C, 4h, 2,2) 2,5 4,1 5,7 8,2 

PA 6.6 (80°C, 4h, 2,2) 2,5 4,1 5,7 8,2 

PC (120°C, 2h, 1,3) 4,6 7,7 10,8 15,4 

PE1 (90°C, 1h, 1,2) 5 8,4 11,7 16,7 

PET (120°C, 4h, 1,7) 3,2 5,3 7,4 10,6 

PETG (70°C, 4h, 2,0) 3,2 5,3 7,4 10,6 

PBT (120°C, 4h, 1,7) 2,6 4,4 6,2 8,8 

PI (120°C, 3h, 1,3) 3 5 7 10 

PMMA (80°C,3h, 2,0) 3 5 7 10 

POM (80°C, 3h,1,7) 3 5 7 10 

PP1 (90°C, 1h, 1,2) 5 8,4 11,7 16,7 

PPO (80°C. 2h, 1,5) 3,8 6,3 8,8 12,5 

PS1 (80°C, 1h, 1,0) 6 10 14 20 

PUR (90°C, 3h, 2,0) 3 5 7,5 10 

SAN (80°C, 2h, 1,5) 3,8 6,3 8,8 12,5 

 
1Kapacita sušení dostatečná pro povrchovou vlhkost 

 

Předvolené výkony sušení závisejí na: 

 - počáteční vlhkosti materiálu 

 - době sušení 

 - přísadách (např. skleněná vlákna) 

Rádi Vám kdykoli poskytneme individuální poradenství a výklad.  

Platí údaje výrobce materiálů (teplota, doba) 
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