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“Profesjonalne systemy technologiczne dla przemys³u spo¿ywczego i chemicznego”

Oferowane urz¹dzenia mog¹ ró¿niæ siê od przedstawionych na zdjêciach

Dane techniczne/technologiczne

Suszarko-sch³adzarka

Opis dzia³ania instalacji
Urz¹dzenie (linia technologiczna) przeznaczone jest do suszenia 
produktów spo¿ywczych, sypkich a w szczególnoœci do otrzymywania 
b³yskawicznej kaszy w sposób ci¹g³y jak równie¿ do sterylizacji 
wyrobów m¹cznych i do suszenia do niskiej wilgotnoœci. Urz¹dzenie 
mo¿e byæ równie¿ u¿ywane do suszenia innych produktów o 
wielkoœciach cz¹stek zbli¿onych do kaszy manny. Zastosowanie do 
innych produktów musi byæ poprzedzone testem próbnym. Wêze³ 
technologiczny pozwala na grawitacyjny przep³yw produktu z suszarki 
do sch³adzarki. Zimne powietrze po wstêpnym oczyszczeniu w filtrze 
t³oczone jest do sch³adzarki , gdzie sch³adza produkt, odbieraj¹c od 
niego ciep³o pochodz¹ce z procesu suszenia. Po sch³adzarce 
powietrze oczyszczone jest w cyklonie i filtrze, a nastêpnie dogrzane 
do w³aœciwej temperatury w nagrzewnicy elektrycznej (lub wymienniku 
ciep³a) i wt³aczane do suszarki. W celu równomiernego 
rozprowadzenia powietrza w komorze suszarki powietrze 
przet³aczane jest poprzez sito fluidyzacyjne. Po procesie suszenia 
powietrze odprowadzone jest do atmosfery po oczyszczeniu w 
cyklonie. Zasadniczymi elementami urz¹dzenia s¹ : komora suszarki i 
komora sch³adzarki. Suszarka i sch³adzarka wykonane s¹ w formie 
rynnowej z blachy stalowej. Przestrzeñ wewnêtrzna suszarki 
przedzielona jest poziomo dystrybutorem gazu typu grzybkowego / 
sito fluidyzacyjne/ przez co uzyskano komorê doln¹ „powietrza” i 
komorê górn¹ „ robocz¹”. W œciankach komory górnej suszarki i 
sch³adzarki znajduj¹ siê wzierniki umo¿liwiaj¹ce obserwacje procesu 
technologicznego w szczególnoœci w czasie rozruchu. Na 
dystrybutorze gazu typu grzybkowego w suszarce i sch³adzarce 
nastêpuje wymieszanie /zjawisko fluidyzacji/ produktu z 
gor¹cym/zimnym powietrzem czyli produkt wprowadzony zostaje w 
stan fluidalny. Intensywnoœæ fluidyzacji reguluje siê prêdkoœci¹ 
przep³ywu powietrza za pomoc¹ przepustnic zmontowanych po 
stronie ss¹cej wentylatorów. Powietrze opuszczaj¹ce komorê suszarki 
posiada wysok¹ temperaturê, dlatego w³aœciwe jest wykorzystanie 
ciep³a tego powietrza np. do ogrzewania pomieszczeñ lub innych 
celów wynikaj¹cych z zapotrzebowania danego zak³adu. Wszystkie 
elementy zespo³u urz¹dzeñ, gdzie przep³ywa gor¹ce powietrze s¹ 
izolowane. 

Elementy sk³adowe instalacji
?suszarka fluidyzacyjna
?sch³adzarka fluidyzacyjna
?wentylator: nadmuchowy,
?poœredni, wyci¹gowy nagrzewnica 
elektrycznej, alternatywnie wymiennik ciep³a 
opalany gazem lub olejem opa³owym
?szafa strowniczo-pomiarowa
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