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r´ powietrza suszàcego, a co za tym
idzie równie˝ lepsze wyniki pracy. Aby wykorzystaç jak najwi´cej
z wytworzonego ciepła, konstruktorzy zdecydowali si´ na recykling
powietrza suszàcego, który pozwala
na odzysk ciepła. Po przejÊciu przez
suszonà mas´ powietrze nie wylatuje bezpoÊrednio na zewnàtrz lecz
trafia do kolejnego obiegu. Takie
rozwiàzanie pozwala na oszcz´dnoÊci rz´du 30%. Jednak to nie jedyne
rozwiàzanie w urzàdzeniach Feerum pozwalajàce na ograniczenie
strat ciepła i energii. Piece umieszczone na zewnàtrz schowano w bryle suszarni, co pozwoliło na zachowanie znacznej cz´Êci energii.

Wszystkie elementy
automatyki zlokalizowane
zosta∏y w jednym miejscu
z przodu maszyny, u∏atwia
to obs∏ug´ i nastawianie
parametrów pracy.

Fot. Wasak, firmowe

Duƒskie suszarnie

W walce o parametry
/Suszarnie do ziarna/ Aura pogodowa w Polsce w ostatnim czasie bardzo si´ zmienia, a ˝niwa coraz cz´Êciej
przypominajà walk´ z czasem o ka˝dy zebrany kłos. Coraz cz´Êciej zebrane zbo˝e nie posiada jednak wymaganych parametrów. Okazuje si´, ˝e otrzymanie odpowiedniej wilgotnoÊci mo˝liwe jest w coraz to krótszym czasie,
a oferta producentów suszarni na polskim rynku znacznie
si´ powi´ksza.
Krajowy producent
WÊród suszarni oferowanych na
polskim rynku znaleêç mo˝emy
równie˝ te w całoÊci powstajàce na
terenie naszego kraju. Jednà z takich firm jest Feerum S.A. z siedzibà w Chojnowie. Oferta firmy
obejmuje maszyny do obróbki ziarna poczàwszy od przewozu z pola, poprzez czyszczenie wst´pne,
suszenie, czyszczenie dokładne, a˝
po magazynowanie zbo˝a.
Suszarnie charakteryzujà si´ dobowà wydajnoÊcià od 80 do 2500 ton
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ziarna pszenicy. Ka˝da z nich pracuje na podciÊnieniu i mo˝e byç
opalana olejem opałowym lub gazem. Standardowo ocieplona kolumna suszarnicza wykonana jest
w technologii przemysłowej z blach
ocynkowanych o podwy˝szonej
trwałoÊci i gruboÊci nie mniejszej
ni˝ 2 mm. W suszarniach Feerum
pracujàcych na podciÊnieniu du˝y
strumieƒ powietrza przechodzi
przez daszki o du˝ym przekroju, co
gwarantuje szybkie odparowanie
nadmiaru wilgoci i niskà temperatu-

Firma Kongskilde na naszym rynku
obecna jest od ponad 15 lat. W jej
ofercie znajdziemy m.in. agregaty
do uprawy przedsiewnej, brony talerzowe, siewniki oraz wiele innych
maszyn, które doÊç cz´sto spotykamy na naszych podwórkach. Kongskilde mo˝e zaoferowaç nam równie˝ wiele w przypadku urzàdzeƒ
do transportu, czyszczenia, suszenia i magazynowania zbo˝a. Wyró˝niç tutaj mo˝emy 3 rodzaje suszarni. Pierwszà z nich stanowià suszarnie porcjowe.
W tym przypadku mamy do czynienia z niezwykle kompaktowà suszarnià oznaczonà symbolem KBD.
Zbudowana jest z ocynkowanych
blach, a specjalne ukształtowane
kanały sekcji suszàcych pozwalajà
na uzyskanie odpowiedniego ciÊnienia i dystrybucj´ powietrza. Szczególny nacisk podczas konstruowania urzàdzenia poło˝ono na wysokà
wydajnoÊç oraz równomiernoÊç suszenia. Aby przyspieszyç cykl wysuszania ziarna po ciàgu suszenia
nast´puje cykl chłodzenia na całej
powierzchni suszarni.
Kolejnà grup´ stanowià suszarnie
przepływowe oznaczone symbolem
KCD. Zarówno suszenie jak i chłodzenie ziarna w tym przypadku od-
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Ideowy schemat dzia∏ania
suszarni Pedrotti (z lewej)
i suszarni Feerum (z prawej).

bywa si´ w sposób ciàgły, co znacznie zwi´ksza wydajnoÊç tego procesu. Du˝e znaczenie ma tutaj stół
rozładowczy, który wraz z podnoÊnikiem steruje cz´stotliwoÊcià i iloÊcià
przesypywanego ziarna. Niezb´dne
dla prawidłowej pracy suszarni mo˝e okazaç si´ jej doposa˝enie w dwa
podnoÊniki ziarna. Suszarnia napełniana jest łàcznie z sekcjami buforowymi znajdujàcymi si´ na szczycie
suszarni, sekcje te stanowià jednoczeÊnie magazyn ziarna bezpoÊred-

WÊród suszarni
oferowanych przez
Feerum mo˝emy
znaleêç pot´˝ne
urzàdzenia
o dobowej wydajnoÊci wynoszàcej
nawet 2500 ton.

nio przed suszeniem. Zasypane ziarno przesuwa si´ ku dołowi, przepływajàc pomi´dzy kanałami z ciepłym
i zimnym powietrzem. Chłodzenie
odbywa si´ za pomocà naturalnego
powietrza z otoczenia.
Kolejnà grup´ suszarni w przypadku
firmy Kongskilde stanowià suszarnie recyrkulacyjne. Ziarno przesypywane jest przez dodatkowy elewator
w równych odst´pach czasu. Po kilku cyklach ziarno uzyskuje równomiernà wilgotnoÊç na całej obj´toÊci. W przypadku suszenia ziaren
o zwi´kszonej wilgotnoÊci np. ziaren kukurydzy, moment oczekiwania ziarna w buforowym zbiorniku
umo˝liwia proces odpuszczania. Pozwala to na wyrównanie wilgotnoÊci
wewnàtrz samego ziarna, co z kolei
pozwala na redukcj´ uszkodzeƒ i łatwiejsze odparowanie wilgoci z suszonej masy.
Opcjonalnie suszarnia mo˝e zostaç
wyposa˝ona w czujnik poziomu
umieszczony w sekcji buforowej
oraz leju dolnym. Odpowiada on
wówczas za kontrol´ poziomu ziarna oczekujàcego na proces suszenia
i zapobiega ewentualnemu przeładowaniu sekcji buforowej. Ka˝de
z urzàdzeƒ mo˝e zostaç równie˝ doposa˝one w systemy automatycznego sterowania, które znacznie ułatwiajà obsług´ suszarni.

Z włoskim powietrzem
Kolejnà firmà, która na naszym rynku mo˝e pochwaliç si´ szerokà gamà produktów przeznaczonych do
suszenia zbo˝a jest Pedrotti. Ta włoska firma od ponad 20 lat oferuje
suszarnie, których zaletà jest mo˝liwoÊç wykorzystania podczas suszenia zarówno drobnych ziaren rzepaku, ziarna zbó˝ jak i kukurydzy.
Dodatkowo suszone ziarno jest
wst´pnie polerowane i czyszczone.
W przypadku suszenia ziarna konsumpcyjnego, suszarnia docelowo
mo˝e zostaç wyposa˝ona w wialni´,
pozwalajàcà odzyskaç nawet 90%
łusek, które mogà stanowiç pasz´
dla zwierzàt.
W ofercie Pedrotti widoczny jest podział produktów na 2 grupy. Dokonany on został ze wzgl´du na wielkoÊç suszarni. Do grupy suszarni
małych zalicza si´ te o pojemnoÊci
zbiornika od 5,5 do 15 m3. Klasa
wi´ksza obejmuje urzàdzenia o pojemnoÊci od 31,2 do 66 m3. Ciekawe
jest to, i˝ nawet najwi´ksze z oferowanych suszarni sà suszarniami
przewoênymi. Ka˝dy z modeli wyposa˝ony jest w koła i oÊwietlenie pozwalajàce na ciàgni´cie ich po drogach publicznych. Dodatkowo, aby
zapewniç prawidłowà prac´, ka˝de
z urzàdzeƒ wyposa˝one zostało
w przyrzàdy umo˝liwiajàce łatwe po-
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cza palnik w razie unieruchomienia
mieszadła i podajnika pionowego.

Jak to działa?

Aby mo˝liwy by∏ transport
suszarni po drogach publicznych, zosta∏y one wyposa˝one
w oÊwietlenie drogowe. Prostà instalacj´ suszarni w miejscu pracy ma zapewniç uk∏ad
poziomowania. Niezale˝nie od wielkoÊci,
ka˝da z suszarni Pedrotti wyposa˝ona jest
w podwozie jezdne umo˝liwiajàce przewo˝enie urzàdzenia.

Mimo sporych wymiarów, zasada działania
nawet najwi´kszych suszarni Feerum jest
bardzo prosta. Co ciekawe, in˝ynierowie zadbali o zapewnienie jak najmniejszych strat
ciepła. Zastosowany system recyklingu ciepłego powietrza pozwala zaoszcz´dziç nawet 30% energii.

ziomowanie suszarni, które ułatwia
zainstalowanie jej w dowolnym miejscu. Nad całoÊcià pracy czuwa rozbudowany układ automatyki, który
ogranicza niemal do minimum prac´
wykonywanà przez człowieka.

Firma Pedrotti zadbała równie˝
o bezpieczeƒstwo pracy u˝ytkowników. Instalacja sterujàca działa na
napi´ciu 24 V i nie stanowi zagro˝enia dla ludzi. Dodatkowo bezpiecznik DLC kontrolujàcy nap´d, wyłà-

Tab. 1. Dane techniczne.
Model

Large Maxi Large Maxi Large Maxi Large Maxi
220-250 E 220-250 E 400 E BIG
550
Mobile
Fisso
Fisso
Super Big

Urzàdzenia Pedrotti przystosowane
sà do suszenia porcjowego. Pierwszym krokiem jest napełnienie zasobnika poprzez kosz zasypowy. Kolejno
ziarno zaczyna krà˝yç w maszynie.
Obieg ziarna w suszarni wymuszany
jest poprzez pionowy podajnik Êlimakowy. Do suszenia stosowane jest
ogrzane powietrze o temperaturze
od 40 do 140°C. Kolejno nast´puje
automatyczne wyłàczenie palnika,
po czym suszarnia przechodzi w tryb
schładzania. Utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas całego procesu jest bardzo istotne, poniewa˝
złe dobranie mo˝e skutkowaç denaturacjà białek a co za tym idzie zabiciem zdolnoÊci kiełkowania ziarna.
W celu zapewnienia jednakowej
wilgotnoÊci koƒcowej, ziarno podczas całego cyklu jest mieszane. Wysyp ziarna mo˝e odbywaç si´ meto-

Super
Farmer
TC 35

Super
Farmer
TC 50

Super
Farmer
TC 90

Super
120 E

PojemnoÊç zbiornika (m3)
31,2
31,2
50
66
5,5
8
12
15
Wilgotna kukurydza / pszenica (t)
24/26
24/26
40/44
55/60
3,5/4
5,5/6
9,10
12/13
Ârednia wydajnoÊç na 24 godz. (t):
– kukurydza z 28% do 14% wilgotnoÊci
100
100
150
190
16
27
35
50
– pszenica z 20% do 14% wilgotnoÊci
160
160
240
320
30
45
60
80
Wersja traktorowa – ciàgnik o mocy (KM)
80
80
120
–
60
60
60
60
Wersja elektryczna – ca∏kowita
moc zainstalowana (kW)
47
47
80
88
13
19,95
25,75
35
Wentylator
odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy
Wentylator – obroty na minut´
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
Wentylator – wydajnoÊç (m3/godz.)
50 000
50 000
75 000
100 000
13 000
18 000
24 000
35 000
Moc palnika „Pedrotti” – olejowy,
dwubiegowy (kW)
1105
1105
1512
1105 x 2
314
372
465
582
Maks. moc palnika „Riello”
– olejowy lub gazowy, dwustopniowy
progresywny (kW)
1163
1163
1512
1163 x 2
325
440
581
814
Âlimak pionowy / zasypu (mm)
350/200
350/200
350/200
400/200
230/100
280/125
280/125
350/200
WydajnoÊç Êlimaka pionowego /
Êlimaka zasypu (t/godz.)
70/45
70/45
70/50
100/60
30/16
45/30
45/30
7045
Osiàgi – maks. usuwanie wilgotnoÊci
(% wilgotnoÊç/godz.): kukurydza/
/j´czmieƒ, pszenica
4/3
4/3
4/3
3/3
4/3
4/3
4/3
3/3
Zu˝ycie paliwa (l/tonoprocent)
(z 28% do oko∏o 14% wilgotnoÊci)
1,0 ÷1,1
1,0 ÷1,1
1,0 ÷1,1
1,0 ÷1,1
1,0 ÷1,1
1,0 ÷1,1
1,0 ÷1,1
1,0 ÷1,1
kcal na l odparowanej wody oko∏o
900
900
900
900
900
900
900
900

44

AGROmechanika

6/2012

42-45_(Agro_5-12)_pm_lindner_(Agro_2-12) 12-05-25 18:56 Page 45

Park maszynowy
Dane techniczne suszarni Feerum o pojemnoÊci 110 t.
PojemnoÊç zasypowa dla zbo˝a (tony)
110
Sekcje suszàce (szt.)
23
Komora spalania 2 x OG (max. kW)
6500
Zainstalowana moc elektryczna (kW)
107
Wymiary (wys/szer/dł w m.)
23.42/4.22/8.77
Materiał zasypowy
Kukurydza
Rzepak
Pszenica
(% wilgotnoÊci ziarna)
(z 30%
(z 14%
(z 18%
do 14,5%)
do 7%)
do 14%)
Temp. powietrza suszàcego (°C) 110/130
80/90
90/100
WilgotnoÊç wzgl´dna
powietrza zewn. (%)
85
65
65
Temp. powietrza na zewnàtrz (°C)
5
15
15
Konsumpcja energii (kW)
4200/5500 2200/2600 3200/3600
Zu˝ycie gazu (m3/t/%)
0.9/1.0
0.9/1.0
0.9/1.0
WydajnoÊç mokrego ziarna (t/h)
30
36
90

dà grawitacyjnà lub te˝
za pomocà podajnika Êlimakowego. Pełna mobilnoÊç suszarni Pedrotti to
nie tylko łatwoÊç wykorzystania, ale tak˝e sposób na dodatkowy dochód
zwiàzany chocia˝by z wynaj´ciem maszyny. Zakup
suszarni przewoênych, jak
gwarantuje producent, jest
rozwiàzaniem w koƒcowym efekcie znacznie
taƒszym ni˝ te zwiàzane
z budowà urzàdzeƒ stacjonarnych. Nie wymaga ono
bowiem ponoszenia kosztów jakie wymaga zaprojektowanie miejsca zainstalowania.

Nie tylko silosy
Ciekawe rozwiàzanie dla
wszystkich rolników poszukujàcych wsparcia podczas procesu suszenia ziarna w swojej ofercie prezentuje firma BIN z siedzibà
w Aleksandrowie Kujawskim. Okazuje si´, ˝e
oprócz dobrze wszystkim
znanych i cz´sto spotykanych silosów zbo˝owych,
firma oferuje urzàdzenia do
transportu zbó˝, baterie silosów, kompletne wyposa˝enie paszarni oraz wiaty.
Ciekawy punkt w gamie
produktów oferowanych
przez firm´ z Aleksandrowa stanowià 3 modele suszarni. Cała gama ró˝ni si´

od siebie wyłàcznie wielkoÊcià, wszystkie sà bowiem typowymi suszarniami podłogowymi.
Zasada działania oraz
monta˝u takiej suszarni
jest bardzo prosta. Składa
si´ ona z 2 lub 3 kanałów
oraz perforowanej podłogi
tworzàcej zwartà płyt´.
Aby zamontowaç suszarni´, nale˝y połàczyç zespół
kanałów w całoÊç. Kolejnym krokiem jest wkładanie kolejnych segmentów
podłogi w zaczepy kanału. Aby ułatwiç transport,
ka˝dy z segmentów podłogowych wyposa˝ony został w uchwyt transportowy. Sam wentylator bàdê
z nagrzewnicà powietrza
przyłàczany jest do wlotu
o Êrednicy 310 mm. Segmentowa budowa oraz łatwoÊç monta˝u czynià
suszarnie firmy BIN urzàdzeniami bardzo mobilnymi. CałoÊç wykonana
jest z ocynkowanej blachy, co gwarantuje zwi´kszonà ˝ywotnoÊç ka˝dego
z elementów.
Dla gospodarstw o małej
powierzchni
ciekawym
rozwiàzaniem mo˝e byç
model SP-17-J. Suszarnia
o długoÊci 6,14 m i szerokoÊci około 3,24 m daje
mo˝liwoÊç jednoczesnego
suszenia około 13 ton
pszenicy przy wysokoÊci

usypowej równej metr.
W tym przypadku proces
suszenia odbywa si´ na
powierzchni 17 m2, a konstrukcja suszarni stanowi mas´ około 410 kg.
Kolejne urzàdzenie gwarantuje dwukrotnie wi´kszà ładownoÊç. Model
SP-34-J pozwala na zasyp pszenicy o masie
ok. 26 ton na powierzchni 34 m2. Co ciekawe, zamontowane urzàdzenie
ma t´ samà długoÊç, lecz
prawie dwukrotnà szerokoÊç oraz mas´.
Najwi´kszà z oferowanych przez BIN suszarni
stanowi model SP-52-D.
Model oferuje mo˝liwoÊç
suszenia około 39 ton
ziarna pszenicy na powierzchni 51 m2. DługoÊç

suszarni w tym przypadku kształtuje si´ na
poziomie 9,14 m, zaÊ jej
szerokoÊç to 6,08 m.
Mimo sporych wymiarów urzàdzenie o masie
1100 kg nie sprawia problemów podczas monta˝u. Nieocenionà zaletà suszarni BIN jest
ich prosta, segmentowa
budowa. Przyczynia si´
znacznie do poprawy
mobilnoÊci oraz łatwoÊci
obsługi i monta˝u. Tak
skonfigurowane suszarnie mogà okazaç si´ idealnym rozwiàzaniem dla
gospodarstw poszukujàcych prostych rozwiàzaƒ,
które pomogà w otrzymaniu plonów o wymaganych parametrach. n
Kamil Karkowski
Reklama

