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Сучасні типи зерносушарок. 

Технічні характеристики 

зерносушарок. Основні помилки 

покупця зерносушарки 



Сучасні пропозиції сушильної техніки



Критерії вибору зерносушарки:

- Відповідність заявленим параметрам

- Репутація виробника 

- Технічні характеристики: продуктивність, матеріали

- Ціна (комплектація)

- Якість

- Сервіс

- Зручність використання

- Залишкова вартість обладнання



Критерії вибору зерносушарки по технічним 
характеристикам:

- Об’єм сушильної камери (м3)

- Тривалість проходження зерна через сушарку

- Теплова потужність газового пальника (кВт)

- Повітряний потік, який створюють вентилятори 

(м3/год)

- Розрідження, яке створюють вентилятори (Па)



Випаровування води при сушінні кукурудзи
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Вміст вологи Випаровування води

Час сушіння Вміст вологи Випаровування води

0 35,00% 0,00%

60 28,00% 7,00%

120 22,50% 5,50%

180 18,50% 4,00%

240 15,50% 3,00%

300 13,50% 2,00%

Висновок: середнє випаровування 

води: 4% на год. На початку 

випаровування 6-8% на год, в кінці 

– 1,5-3%. 



AgroDry
сушильні / охолоджуючі елементи

 Зроблені з легованого алюмінію AlMg3

STELA - стандарт

 Опціонально - нержавіюча сталь



Стаціонарні сушарки STELA AgroDry можуть бути реалізовані в різноманітних розмірах:

 GDB-TN 1/8…. S
 MDB-XN 1/10…. SU
 GDB-TN 2/16…. SU
 MDB-XN 2/18…. SB

AgroDry
разміри / типи

MDB 1 / 10 - SU
Сушилка для кукурудзи к-сть колонн к-сть секцій тип рекуперації



Типи  сушильних елементів AgroDry:

Сушильні елементи STELA (розмір)
ширина: 2,73 м (TN і XN)
висота: 1,17 м (TN і XN)
глибина (довжина коробів): 1,97 м – тип TN
2,47 м – тип XN

Типи сушильних елементів

Типи систем рекуперації AgroDry: По призначенню розділяють: 

S- система пасивної рекуперації MDB- сушарки для кукурудзи
SU- система активної рекуперації GDB- сушарки для пшениці
SB- система «Biturbo»



AgroDry
конструкція

Система нагріву

Сушильна

колона

Система 

повітряних

потоків

Очистка 

відпрацьованого

повітря



AgroDry
GDB/MDB-TN/XN-S (Стандарт)



AgroDry
GDB/MDB-TN/XN-SU (Umluft = повітря рекуперації)



AgroDry
GDB/MDB-TN/XN-SB (Biturbo / нагрів газом)



СТАНДАРТНА СУШИЛКА З ПАСИВНОЮ / АКТИВНОЮ РЕКУПЕРАЦІЄЮ: 

зерно -> 85 ° C –95 ° C (також в непрямому режимі!)

кукурудза (спіла) з вологістю до 35% -> 120 °C –130 °C

кукурудза (не спіла) = вологістю > 35% -> прибл. 100–110 ° C

(сушіння кукурудзи також можливе в непрямому режимі - без втрати продуктивності!)

BITURBO:

зерно -> верхня зона 80 °C – 85 °C / нижня зона 85 °C –95 °C (також в непрямому режимі!)

кукурудза (спіла) до 35% вологості
верхня частина 110 ° C – 125 ° C / нижня частина 120 °C – 135 °C

кукурудза (не спіла) = вологістю > 35%
верхня частина 95 °C – 110 °C / нижня частина 115 °C – 120 °C

AgroDry

температура сушіння



AgroDry
Biturbo – переваги

зниження теплової потужності на 20%

поліпшена гомогенність продукту за рахунок 

змінної вентиляції

зниження викидів пилу за допомогою 

фільтрації відпрацьованого повітря у верхній 

зоні колони

зниження споживання електроенергії

зниження викидів CO2



AgroDry
GDB/MDB-TN/XN-SB (Biturbo / нагрів газом)



AgroDry
GDB/MDB-TN/XN-SB (Biturbo /нагрів дизпаливом)



AgroDry
нагрів за допомогою дизпалива/газу (прямий і непрямий)

Прямий 

повітронагрівач

Непрямий 

повітронагрівач

 КПД  > 90 %

 До 150 °C (в непрямому 

режимі)

 Перехід в прямий

режим за 10 хвилин



AgroDry
нагрів природнім газом за допомогою лінійного пальника

 Компактна конструкція

 Найвища эффективність

 До 10 мВт на пальник



AgroDry
нагрів за допомогою горячої води / пари

 Використання енергії від спалювання відходів, лушпиння тощо

 Насичена пара або гаряча вода



AgroDry
Непрямий нагрів за допомогою теплогенератора на біомасі



AgroDry
Прямий нагрів за допомогою теплогенератора на біомасі



AgroDry
комбінація водяного і дизельного / газового нагріву

 Попередній нагрів сушильного повітря за допомогою відпрацьованого тепла 

(гаряча вода / пар)

 Збереження енергії



AgroDry
Матеріали

 Легований алюміній AlMg3

Оцинкована сталь



AgroDry
Пневматичне вивантаження

Пневматична система 

вивантаження

1. Вивантаження

2.Вивантаження

Закрито

продукт продукт



AgroDry
Переваги пневматичної системи вивантаження

 Широкий діапазон зниження вологи за допомогою налаштування інтервалу 

вивантаження

 Перемінний час вивантаження (0,6 - 1,2 с)

 Однорідний потік продукту

 Ефект самоочищення

 Щадне поводження з продуктом

 Низькі експлуатаційні витрати



AgroDry
система управління вологістю FRA 450/2

FRA 450/2 включає в себе два датчика 

вологості типу GR. Один датчик встановлений в 

сушильній колоні на стороні відпрацьованого 

повітря на висоті прибл. 2/3. Цей датчик 

контролює інтервали вивантаження.

Другий датчик встановлений в 

розвантажувальному бункері. Цей датчик 

показує поточну вологість кінцевого продукту. 

У разі високих коливань вологості на вході, 

датчик II може бути використаний для 

короткострокових поправок.



Встановленні датчики у каналі відпрацьованого повітря по всьому периметру, що дає змогу 
бачити збільшення температури у кожній можливій зоні. Щоб запобігти перегріву та 
пожежі.

Система протипожежної безпеки BME



Для зручності сушіння ми встановлюємо допоміжний комп’ютер. З якого оператор може бачити і 
змінювати параметри сушіння.

Візуалізація сушарки



Шахта сушарки забезпечується пожежною магістраллю, яка дозволяє 
негайно ліквідувати пожежу при її виникненні. 

Система пожежогасіння: сухотруб



Система пожежогасіння (сухотруб)



AgroDry
Biturbo +додаткове охолодження



AgroDry 
Очищення відпрацьованого повітря / клапани відпрацьованого повітря

Осьові вентилятори

Обсяг повітря до 120.000 м³ / год

Перепад тиску до 1.300 Па

Низький перепад тиску

Низьке споживання електроенергії

Зменшення кількості пилу <100 мг / нм³

Також використовується для систем 

рекуперації тепла



AgroDry
Очищення відпрацьованого повітря / центробіжний сепаратор

Радіальні вентилятори

Обсяг повітря до 140.000 м³ / год

Різниця статичного тиску 2.800 Па

 Зменшення кількості пилу <20 мг / 

нм³

 Остання розробка

 Спеціально для кукурудзяного

лушпиння і зернового пилу

 Дотримання вимог, передбачених

BImSchG



AgroDry
Очищення відпрацьованого повітря / шумоглушителі

 Зниження рівня звукового тиску відпрацьованого повітря

 Типове зниження -30 дБ (А) на відстані 1 м від вихлопного отвору



AgroDry
Обшивка вентиляторів і сепараторів

 Виготовлений із звукоізолюючих панелей

 Зниження шуму - 25 dB (A)



AgroDry 
Очищення відпрацьованого повітря / Повернення відпрацьованого повітря

 Витяжний отвір вище даху сушарки (водний каскад або випускний вигин)

 Дотримання вимог, передбачених  BImSchG



AgroDry
Пневматичні клапани рекупераціі / вторинного повітря

 Зниження викидів пилу

 Зниження тиску в сушарці в момент 

вивантаження продукту



STELA - передові технології сушіння
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Представництво в Україні: вул. В. Чайки, 16 

оф.426, c. Чайки, 

Київська обл., Україна, 08135

Тел.: +38-097-952-75-56, +38-099-487-76-22, 

www.stela.in.ua, e-mail: stela_kiev@i.ua


