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Зерносушильний комплекс «Енергія – Еко»
Призначення:
-

Комплекс призначений для сушки зернових та олійних культур (ріпак, соя, соняшник, кукурудза) за допомогою атмосферного повітря, що нагрівається
теплогенератором ТМ «Енергія-Еко». Продуктивність 120-140 тон/добу по кукурудзі при знятті 5 -7% вологи.

Рекомендована область застосування:
-

Сільське господарство. Теплогенератори можуть використовуватися для обігріву виробничих приміщень, ангарів та інших нежитлових приміщень різного
призначення.

Переваги перед аналогами:
-

-

-

Використання теплогенератора ТМ «Енергія-Еко» що працює на тюках соломи з (пшениці, сої, ріпаку, кукурудзи), щепі з дерева, качанів кукурудзи,
паливних брикетах, зменшує затрати в 4-6 раз по відношенні до зерносушильних комплексів що працюють на дизельному паливі або природному газі.
Відсутність прямого контакту продукту згоряння з зерном.
Мінімальне пошкодження зерна за рахунок використання норій та транспортерів (виключено використання шнекових механізмів).
Механізована загрузка теплогенератора тюками, щепою з допомогою кари або іншого погрузчика через верхні або бокові двері розміром, мм: 1650 х 1650.
Об’єм камери загрузки, мм: 2000 х 3000 х 1800, дає можливість довготривалого горіння (збільшення часу між до загрузками).
Автоматичне регулювання температури повітря на виході з теплогенератора, 0С 60-100, створює комфортні умови обслуговування та задовольняє необхідні
параметри сушки.
Обслуговування комплексу здійсню 2 чоловіки в зміну:
 водій автомобіля для підвезення зерна і до загрузки тюків карою або іншим погрузчиком;
 оператор-обліковець.
Вигрузка сухого зерна здійснюється норією, за умовами замовника по напрямкам:
 автомобіль;
 в бункер накопичувач;
 на склад.
Гарантія - 1 рік

Технічна характеристика:
1. Теплогенератор потужністю 1000 кВт працює на тюках з соломи, дровах, щепі з дров, качанах кукурудзи - 1 шт.
 Розміри теплогенератора, мм:
 ширина: 2300;
 довжина: 5200;
 висота: 2400





Вага, кг: 5990
Двигун вентилятора наддуву, кВт: 1.2
Вентилятор основний, кВт: 22

2. Зерносушильні колони – 2 шт.
 Об’єм загрузки, м3: 2 х 23 (в тонах 2 х 18)
 Розміри колони, мм:
 діаметр: 2900;
 висота: 5800
 Вага, кг: 1600
3. Норії продуктивністю 2 х 25 т/год. – 2 шт.
 Розміри норії, мм:
 висота: 8500
 Вага, кг: 1250
 Електроприводи, кВт: 2 х 2.2
4. Транспортери шкребкові – 3 шт.
 Розміри транспортера, мм:
 довжина: 3000
 Електроприводи, кВт: 3 х 2.2
5. Зерноприймальний бункер – 1 шт.
 Розміри бункера, мм:
 ширина: 3000;
 довжина: 1500;
 висота: 500
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Зернопроводи.
Трійники.
Монтажні елементи.
Повітропроводи.
Сходи на верх норії.
Площадка обслуговування норій.
Електрощит і кабелі освітлення.
Вентилятор охолодження (за вимогою замовника), кВт: 11
Приміщення обслуговуючого персоналу (за вимогою замовника), розміром, м: 2 х 3

Загальна встановлена потужність електрообладнання, кВт: 46

Розрахунок затрат на сушіння кукурудзи зерносушильним комплексом:
Для нагріву кукурудзи в кількості 1 тона та випаровування вологи в кількості 60 літрів, необхідно:
 Нагрівання від 200 до 1000С – 80 тис. ккал. теплової енергії
 Випаровування 60 кг води - 33 тис. ккал. теплової енергії, або всього разом 123 тис. ккал.
Для висушування кукурудзи в кількості 120 тон на добу, при знятті вологи 6% необхідно випарувати 7,2 тон води або затратити 14760000 ккал. теплової енергії.

Розрахунок затрат по видах палива відображений в таблиці:
Теплотворна Кількість
здатність,
тепла,
ккал.
ккал.

Ціна
Кількість
енергоносія, Сума, грн.
палива
грн.

Собівартість
зняття
вологи на
1т/%, грн.

Назва палива

Одиниця
виміру

Дизельне паливо

л.

10300

14760000

1433

19,2

27514

45

Газ природній

м3

8000

14760000

1845

9

16605

30

Газ скраплений

кг

10800

14760000

1367

11

15037

28

Солома

кг

3800

14760000

3884

0,3

1165

8,6

Затрати:
Затрати на електроенергію за добу становлять 46 кВт х 24 години = 1104 кВт⋅год або 2650 грн.
Затрати на заробітну плату 6 осіб (3 зміни по 2 чоловіки) на добу, приблизно становить
2400 грн.
Затрати на солому, деревину = 1165 грн.
Всього затрат на сушіння 120 т. кукурудзи, при знятті вологи 6 %, на протязі 1 доби сушильним комплексом «Енергія – Еко» становить 6215 грн. або 8,6 грн. за
1т/%
Підприємство «Євробуд-П» бере зобовя’зання по виготовленню, транспортуванню, монтажу, введенню в експлуатацію та навчанню персоналу.

Інструкція по експлуатації зерносушильного комплексу «Енергія –Еко»

1. Завантажувальним транспортером (№1) подаємо зерно в норію (№1) та зерносушильну колону (№1) до повної її заповнення.
2. Розпалюємо теплогенератор, виставляємо температуру гарячого повітря (від 60 до 100 0С) на електронному регуляторі (№1).
3. Вмикаємо вентилятор основний, димососа та вентилятор наддуву. Електронний регулятор (№1) буде автоматично підтримувати задану температуру повітря
на виході з теплогенератора.
4. Контролюємо температуру зерна в сушильній колоні терморегулятором (№2). В режимі сушки повинні бути включені транспортер (№2) та норія (№1) при
цьому клапан норії залишається в положенні «завантаження». При досягненні температури зерна 35 0С в сушильній колоні, беремо проби для вимірювання
вологості (при цьому попередньо, пробу охолоджуємо до температури 20 0С).
5. При досягнені вологості до норми, або норма +1%, переводимо потік гарячого повітря в колону (№2), яка завантажувалась в період сушки зерна в колоні
(№1), включаємо транспортер (№3) та норію (№2) в положення «завантаження».
6. Переводимо клапан вигрузки на норії (№1) в режим «вигрузка» і вивантажуємо сухе зерно в склад або на автомобіль. При цьому транспортер (№2)
включений.
7. Заповнення та сушіння в колоні (№2) здійснюється аналогічно вище вказаному порядку для колони (№1).

