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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

Linia suszenia cebuli

Opis dzia³ania linii
Sk³adowanie cebuli przewidziane jest na hali w pryzmie luzem 
(betonowy boks) lub w workach na paletach. W pierwszym etapie 
przewidziane jest obieranie cebuli rêcznie na stole kontrolnym przez 
pracowników. Druga mo¿liwoœæ to automatyczne obieranie cebuli na 
obieraczce. Obrana cebula w obydwu przypadkach jest podawana do 
zasobnika buforowego sk¹d wybiera przenoœnik taœmowy 
zabierakowy. Przenoœnik taœmowy podaje cebulê bezpoœrednio nad 
krajalnicê (plastrownicê). Przewidziane s¹ dwie krajalnice pracuj¹ce 
naprzemiennie. Po krajalnicach cebula zrzucana jest do zbiornika 
sulfiitacyjnego. Sulfitacja ma na celu zatrzymanie procesów 
enzymatycznych i mikrobiologicznych jak i przeciwdzia³anie utlenianiu 
czyli ciemnieniu cebuli w trakcie procesów obróbkowych. Nastêpnie 
cebula transportowana jest przenoœnikami do suszarni 5-taœmowej. 
Krajanka przechodzi kolejno przez 5 taœm od do³u i góry 
nadmuchiwana gor¹cym powietrzem. Suszarnia wyposa¿ona jest w 
podwójny uk³ad zasilaj¹cy gor¹cym powietrzem. Powietrze 
ogrzewane jest poprzez wymiennik ciep³a za pomoc¹ gazu lub oleju 
opa³owego. Produkt spalania usuwany jest do komina. W górnej 
czêœci suszarni zainstalowane s¹ 2 wentylatory wyci¹gowe. Za 
suszarni¹ znajduje siê stó³ kontrolny na przenoœniku taœmowym. 
Nastêpnie cebula transportowana jest do sch³adzalnika gdzie jest od 
do³u owiewana zimnym powietrzem z wentylatora. Sch³odzona cebula 
jest alternatywnie kierowana na stacjê za³adunkow¹ Big Bag lub do 
wagopakowaczki do worków otwartych. Za wagopakowaczk¹ 
znajduje siê zszywarka. 

Producent zastrzega prawo zmian i dostosowania linii do wymagañ 
klienta. 

Zespo³y uk³adu
   1. Stó³ do obierania rêcznego
   2. Automatyczna maszyna pakuj¹ca 
(alternatywnie)
   3. Przenoœnik taœmowy zabierakowy ze 
zbiornikiem zasypowym 1 szt.
   4. Krajalnice cebuli 2 szt. – pracuj¹ce 
naprzemiennie
   5. Przenoœniki transportowe do suszarni 2 
szt.
   6. Suszarnia 5-taœmowa
   7. Czerpnia powietrza 2 szt.Bêben 
separuj¹cy
   8. Wymiennik ciep³a 2 szt.
   9. Palnik gazowy lub olejowy 2 szt.
  10. Wentylator nadmuchowy 2 szt.
  11. Przenoœnik taœmowy za suszarni¹ 1 szt.
  12. Stanowisko rewizyjne 1 szt.
  13. Sch³adzalnik z wentylatorem 
nadmuchowym i wyci¹gowym
  14. Przenoœnik transportuj¹cy na 
stanowiska pakowania 1 szt.
  15. Stacja pakuj¹ca w worki Big-Bag
  16. Wagopakowaczka (alternatyw.)
  17. Zszywarka 1 szt.
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