maag

DROPPO®
Zrzutowy
system granulacji
stosowany
do uzyskania
doskonale
Drop pelletizing
systemstosowany
for perfectly
spherical,
dust-free
pellets
kulistych bezpyłowych granulek

Głównym
zrzutowego
The DROPPO®przeznaczeniem
drop pelletizing system
made
by Automatik Plastics
Machinery has
been
systemu
granulacji
DROPPO
particularly
designed
for
the
production
of
wyprodukowanego przez Automatik Plastics
perfectly uniform, dust-free pellets. The coolMachinery jest wytwarzanie doskonale
ing and solidification process may use air,
jednorodnych
bezpyłowych
granulek.
Do
nitrogen, or water
– thus offering
utmost
procesu
chłodzenia
i krzepnięcia można
flexibility to
the customer.
użyć powietrza, azotu lub wody – tak więc
system ten można dostosować do różnych
potrzeb klientów.

Korzyści:
Your benefits
-idealny
dla materiałów
o niskiej
i dla cieczy;
Ideally suited
for low-viscosity
melts lepkości
and liquids
- uzyskanie
idealnie
kulistych
bezpyłowych
granulekandjest
Perfectly spherical,
dust-free
pellets ensure
superb conveyance
high bulk-density storage
as precise dosing
during subsezagwarantowane
poprzezas well
równomierny
transport
materiału
quent processing
oraz dzięki wysokiej gęstości nasypowej składania jak również
 Drop process unit may be integrated into already existing lines such
dokładnemu
dozowaniu
w dalszej części procesu;
as spray towers,
etc.
-jednostka
zrzutowa
może
być energy
zintegrowana
z istniejącymi
już
High profitability
due to
reduced
consumption
and low
manpower
requirements
liniami,
takimi,
jak na przykład wieże natryskowe itp.;
Quick
and
simple
product
changeover
-wysoka rentowność
uzyskana
poprzez zredukowanie poboru
No mechanical wear

energii oraz małe zapotrzebowanie na siłę roboczą;
- szybkie i proste przestawienie na inną produkcję;
- brak możliwości mechanicznego zużycia.

DROPPO®
Zostawspherical
konkurencję
kuliste granulki
Precise
pellets w
fortyle
yourotrzymując
competitivedoskonale
edge

Automatik
doskonałe
rozwiązanie
dla Twoich
indywidualnych
Mini
Mini for product
AutomatikPlastics
Plastics Machinery
Machinery oferuje
offers the
perfect solution
for your
individual
requirements:wymagań:
DROPPO® DROPPO
do działu rozwoju oraz do zastosowania w laboratorium,
DROPPO 50 stosowany przy małych oraz średnich®liniach
®
development and for laboratory applications, DROPPO 50 for small to medium throughput rates, and DROPPO 300 for
produkcyjnych oraz DROPPO 300 dla dużych produkcji.
large-scale production.
Range zastosowań:
of applications
Zakres
DROPPO® drop pelletizing systems are ideally suited for low-viscosity melts and liquids with viscosity less than 500 mPas
Zrzutowy system granulacji DROPPO jest idealny do zastosowania dla niskolepliwych rozropów oraz cieczy, których
such as:jest mniejsza od 500 mPas, takich jak:
lepkość
-
preproduktów
tworzywe.g.
sztucznych,
np.: dimetylotereftalan,
A, bezwodnik
Plastic preproducts,
dimethylterephtalate,
bisphenol A,bisfenol
maleic anhydride,
ureakwasu maleinowego, karbamid;
- niskolepliwych tworzyw sztucznych, np.: PET;
Low-viscosity plastics, e.g. PET
-
dodatków w przemyśle tworzyw sztucznych, np.: lekkich i gorących stabilizatorów, smarów, środków czynnych;
Additivesaktywnych
for the plastics
industry,spożywczym
e.g. light andi w
heat
stabilizers,
lubricants,
surfactants
-
substancji
w przmyśle
produkcji
przypraw,
np.: and
produkty
zamknięte hermetycznie.
 Active ingredients for the flavor and food industry, e. g. encapsulated products
Operating
throughput
rates of wyższych
up to 1,500
arekg/h
feasible
per drop
process
unit. Multiple
dropwielokrotnego
process units can
be
W
celu uzyskania
wydajności
odkg/h
1500
koniecznie
jest
zastosowanie
jednostki
zrzutu.
®
Do
jednego
systemu
DROPPO
można
dołączyć
kilkahigher
takichthroughput
jednostek. rates.
combined
into
one single
DROPPO
system
to achieve
Zasada działania systemu DROPPO
®
Functioning substancja
of the DROPPO
system
Niskolepliwa
lub ciecz
jest
The low-viscosity
melt or 01
liquid
is discharged
wyładowana
z podajnika
, przefiltrowana
froma astamtąd
feed vessel
01, filtered 02, and
02
przetransportowana
do passed
to
the
drop
process
unit
03
.
urządzenia zrzutowego 03.

Thereprodukt
the product
is distributednaonto
Tam
jest rozprowadzany
płytęthe
matrycy
przez koncetrycznie
die platei przetłaczany
and forced through
a concentric
arrangement of otwory
die holes
.
rozmieszczone
w 04
matrycy
04.
W
wyniku
działania
drgań
harmonicznych
z
Harmonic vibration applied to the melt
sustancji oddzielane są nadzwyczaj
ensures separation of the molten strands into
jednorodne krople. Napięcie powierzchniowe
extremely
uniform
droplets. kule
Surface
tension
formuje
krople
w doskonałe
podczas
then forms the
droplets into perfect spheres
swobodnego
opadania.
during free
fall.
Podczas
opadania
krople te są poddane
procesowi
krzepnięcia
05edprzechodząc
These droplets are solidifi
05 in a cooling
przez
warstwę
gazu
chłodzącego
(powietrze,
gas (air, nitrogen) as they continue
to fall.
azot). Mozna to także uzyskać poprzez ich
Alternatively, they can be solidified in a water
zanurzenie w wodzie.
bath or reaction
liquid.
Zakrzepnięte
krople
DROPPO są
®
The
solidifi
ed
DROPPO
droplets
are conveyed
transportowane do dalszej
przeróbki
06.
onward
for
subsequent
processing
Medium chłodzące jest filtrowane, 06.
doprowadzone
do odpowiedniej
temperatury
The cooling medium
is filtered, temperature
icontrolled,
ponownie and
włączone
do obiegu
recirculated
07. 07.

03
04

07
05

01

02
06

Proces
zrzutowejprocess
granulacji
Drop pelletizing
The core component
of głowica
the system
is the die
head,
where the
lowRdzeniem
systemu jest
matrycy,
gdzie
substancja
o niskiej
lepkości
lub ciecz
przepływa
przezconcentrically
koncentrycznie
rozmieszczone
viscosity melt
or liquid
flows through
arranged
die holes
otwory
i wynurza
roztopionych
pasków, into
które
and emerges
as się
a fiwnepostaci
moltendrobnych
strand which
then separates
następnie formują się w krople. W kolejnej fazie są one poddane
droplets. Harmonic vibration applied to the melt ensures that these
działaniu drgań harmoncznych, które sprawiają, że wszystkie krople
dropletstenare sam
extremely
uniform
in size. Surface
tension, a napięcia
specific
mają
kształt
i rozmiar.
Pod wpływem
material
property,
then
forms
the
droplets
into
perfect
spheres
as they
powierzchniowego (sczególnej właściwości materiału) formują
się
continue
to fall.opadania
Droplets w
may
be produced
with granulki
diametersmogą
ranging
one
podzczas
idealne
kule. Takie
być
produkowane
zakresie
średnic
0,25-4mm.
Natychmiast
po
from 0.25 to 4.0wmm
depending
on the product
characteristics
and on
uformowaniu
sięthe
kropel
w idealne
kule
schładzane
i poddane
the diameter of
die holes.
As soon
as są
theone
droplets
have formed
into
procesowi
krzepnięcia.
perfect spheres,
they are cooled and solidified.

DROPPO®
Systemy
granulacji
DROPPO
DROPPO®zrzutowej
drop pelletizing
systems

Urządzenie badawcze DROPPO Mini pozwala sprawdzić i przygotować odpowiednie parametry procesu przed
rozpoczęciem
pełnowymiarowej
także wyprodukowanie
próbnej partii
The
DROPPO® Mini
test facility can produkcji.
be used forUmozliwia
in-house optimization
of process parameters
beforemateriału.
going intoUrządzenie
large-scale
wyposażone
jest
w
wymienialną
jednootworową
matrycę
i
pozwala
na
wykonanie
znacznej
ilości
testów posiadając
production. It also allows the production of sample quantities. The system is equipped with an exchangeable
single-hole
tylko trzech litrów materiału. DROPPO Mini jest doskonałym uzupełnieniem systemu DROPPO używanemu do
die so that meaningful test runs may be made with just three liters of material. DROPPO® Mini is functionally equivalent
pełnowymiarowej produkcji.
to a full-scale DROPPO® production line.
Chłodzenie
Cooling andi krzepnięcie
solidification
Air, nitrogen,
may be
used as a cooling
for the droplets,
Jako
mediumorwwater
procesie
chłodzenia
możnamedium
użyć powietrza,
azotu
in
a
range
of
different
confi
gurations.
lub wody.
Chłodzenie
powierzem
lub azotem
jest rekomendowane
dla
Air cooling or
nitrogen cooling
is recommended
for water-soluble
produktów rozpuszczalnych w wodzie albo dla produktów, z których
products
for products
where itdo
is diffi
cultwodę,
to remove
the adhering
trudno
jestorusunąć
przylegającą
kropel
np.: dodatki
takie
water
from
the
droplets,
e.g.
additives
such
as
waxes
or
fatty acids.
jak woski lub kwasy tłuszczowe. Te krople są chłodzone powietrzem
These droplets areprzez
cooled komin
by flowing
air as theyWymagana
drop throughwysokość
a cooling
przepływającym
chłodzący.
zrzutu
to 8-20 drop
metrów
i zależy
od średnicy
kropel
jak również
tower. Required
heights
range from
8 to 20 m,
depending
on the
pojemnośći
przewodności
cieplnej.
diameter of ithe
droplets as well
as on their heat capacity and thermal
Produkty
o większej pojemności cieplnej, jak np.: poliestry o niskiej
conductivity.
lepkości, muszą być chłodzone w kąpieli wodnej. Urządzenie działa
Products with
high heat capacity,
e.g. low-viscosity
must be
również
z reakcyjnymi
cieczami
mającymi polyesters,
zastosowanie
w
produktach
związanych
z chemicznym
utwardzaniem,
np.:
cooled in a water
bath. The
system can also
operate with jak
reaction
hermatyzacja
substancji
aktywnych.
W tym
przypadku
uformowane
liquids for product
applications
involving
chemical
hardening,
such as
krople
spadająof bezpośrednio
do In
pojemnika
z wodą the
lub formed
cieczą
encapsulation
active ingredients.
these applications,
reakcyjną, gdzie zostają schłodzone i krzepną.
droplets fall
directly
into the jest
water
bath or
reaction liquid,
where
they
Zrzutowy
system
granulacji
bardzo
elastyczny
i można
go łatwo
are
cooled
and
solidifi
ed.
dostosować praktycznie do wszystkich produktów o niskiej lepkości i
różnych
w produkcji
The dropzastosowań
pelletizing system
is very flexible and can be readily adapted

®
Gastight versionwersja
of the DROPPO
300
system, with
Gazoszczelna
systemu
DROPPO
300
into thekomory
process chamber
zview
widokiem
procesowej

to virtually all low-viscosity products and production applications.
Główne
ich funkcje
Primary podzespoły
componentsi and
functionality
Melt processing
– The
vessel melts
the product
an electrical
- Obróbka
wytopu
- feed
Produkt
topiony
jest win elektrycznie
podgrzewanym
pojemniku
pojemności
3 litrów.
jestiswtedy
heated container
with a ocapacity
of three
liters. Wytop
The melt
then
wypierany
przez
powietrze
lub
azot
będącymi
pod
kontrolowanym
forced out by air or nitrogen under controlled pressure.
ciśnieniem.
 Drop process unit – The melt is forced through the single-hole die,
which can be
readily exchanged.
Vibration
is applied
to the
melt toz
- Jednostka
zrzutowa
- Wytop jest
przeciskany
przez
matrycę
ensureotworem,
that the emerging
molten
into extremely
jednym
która może
być strand
łatwo separates
wymieniana.
Wibracje,
którym
poddany
jestaswytop,
mają
opadania
uniform
droplets
it falls.
The zapewnić,
formation że
of podczas
the droplets
may bez
wytopionych
pasków
wyjątkowo jednorodne krople.
directly observed
by oddzielają
means of a się
stroboscope.
Powstawanie kropel można zaobserwować używając stroboskopu.
 Cooling section – This section is to solidify the droplets in a water
bath and chłodząca
conveys them- onward.
- Sekcja
W tej części urządzenia następuje
skrzepnięcie kropel w skutek zanurzenia w wodzie oraz ich transport
do dalszej części procesu.

DROPPO
Mini
wyposażone
w podajnik,
DROPPO® Mini
equipped
with feed vessel,
singlematrycę
z jednym
otworem i basen
hole die, and
water bath

Highlight
Highlights

 Test quantities of products can be readily produced
- Możliwość wytwarzania próbek produktu;
Process
large-scale production
mayi be
determined
- Trzy
litryparameters
materiałufor
umożliwiają
sprawdzenie
wprowadzenia
with
just
three
liters
of
material
ustawień potrzebnych do ciągłej produkcji;
- W
od potrzeb
wymagań
można
różne
Diezależności
holes of various
diametersi and
geometries
allowuzyskać
the process
to
średnice
i kształty
be optimized
to granulek;
the specific product
- Już we wstępnej fazie produkcji można zoptymailzować proces
 Process and product can already be optimized at the trial stage
produkcji
Płytka
matrycy
nadevice
podnośniku
Die plate
on lifting

DROPPO®
Dane
techniczne
Technical
data
Technical data:
Drop pelletizing of fatty acids, η= 30 mPas, into cooling gas
Średnicadiameter:
granulek
Droplet

Średnica
otworów w matrycy
Die
hole diameter:

No. of die
holes:w matrycy
Liczba
otworów
Throughput:
Przepustowość
Min.
wysokość
Required
dropzrzutu
height:
Przepływ
gazu
chłodzącego
Cooling gas
flow:

0.4 mm

0.6 mm

0.7 mm

0.8 mm

1.0 mm

1.2 mm

0.22 mm

0.3 mm

0.35 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

1,000

600

600

480

480

400

350 kg/h

600 kg/h

900 kg/h

1,000 kg/h

1,300 kg/h

1,500 kg/h

8m

11 m

12 m

14 m

16 m

20 m

5,000 m3/h

5,500 m3/h

6,500 m3/h

6,500 m3/h

12,000 m3/h

12,000 m3/h

Drop pelletizing of active substances, η= 400 mPas, into reaction liquid

Średnicadiameter:
granulek
Droplet

0.6 mm

1.0 mm

1.2 mm

2.0 mm

2.4 mm

2.8 mm

Średnica
Die hole otworów
diameter:w matrycy

0.3 mm

0.5 mm

0.6 mm

1.0 mm

1.2 mm

1.4 mm

No. of otworów
die holes:
Liczba
w matrycy
Throughput:
Przepustowość

240

200

180

140

100

80

160 kg/h

200 kg/h

230 kg/h

320 kg/h

350 kg/h

400 kg/h

Global contacts, see www.maag.com
Contact us at contact@maag.com
The data and illustrations refer to the date of printing. Necessary changes can be made at any time without special notice. maag´s products and processes are protected by IP rights.

A_51_2012/3

The above data refers to a DROPPO® 300 drop pelletizing system with a die hole of 300 mm. Further data is available on request.

