Goldsaat SZÁRÍTÓBERENDEZÉSEK
A goldsaat vállalat évtizedek óta nagyon
sikeresen van jelen a szárítástechnika területén.
A tapasztalatokra alapozva a goldsaat döntő
fejlesztéseket hajtott végre.
A
goldsaat
átfolyó-szárítórendszereket
az
építőszekrény-elv szerint tervezték, bővíthetőek és
lefedik
a
0,5
–
150
t/h-ig
terjedő
teljesítményméreteket.
Megfelelnek
a
legmodernebb
gazdasági
és
ökológiai
elvárásoknak.
Étkezési gabona, sörárpa, vetési gabona, kukorica,
olajos-, és hüvelyes termények, rizs stb.
egyenletes és természetes módon történő
szárítása, úgymint a különböző energiatakarékos
berendezések, fejlesztéseink előrehaladásában
elsődlegességet élveznek.
Az új berendezések tervezésénél egyformán
figyelembe vesszük a már bevált és új szárítási
technikákat.
Szemes
kukorica
esetében
ideális
energiafelhasználásnál ugyanúgy magától értetődő
a meleglevegő visszanyerése, mint a Dryeration eljárás (a meleg levegővel történő szárítást a
silóban szellőztetés követi). Ezzel az eljárással
nemcsak a szárítóteljesítmény növekszik, hanem a
mag minőségében is jelentős javulást eredményez.
A
goldsaat
speciális
korrózióálló,
könnyűfémötvözetből készült permetező rendszere
garantálja a hosszú élettartamot, úgymint az
egyenletes és eltömődéstől mentes átfolyást.
Az energiaveszteség elkerülésére a meleglevegő
osztályok szigetelve vannak.
A ventilátorok nyomás- és szívásoldalon is
elhelyezhetőek.
A
goldsaat
meleglevegő-termelők
nagy
hatásfokuk révén tűnnek ki. A felhasználás igénye
szerint direkt vagy indirekt hatás kifejtésére
alkalmazzák.
A direkt működésű kivitel egy átkapcsolási
berendezés segítségével mindkét üzemmódra
kiegészíthető. A goldsaat a meleglevegő
termelőket 2800 kW / ca. 2,4Mcal / h)
teljesítményig gyártja.
A szárítóberendezések vezérlése a goldsaat
nedvességszabályozás
segítségével
teljesen
automatizálható. Ezáltal elkerülhető egy alul- vagy
túlszárítás és a szükséges felügyelet minimálisra
csökkenthető.
Szinte minden problémára kínál megoldást a
goldsaat.
Termékeink és tapasztalataink
a betakarított termény
minőségének megtartását és
szolgálják!

biztosítását
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Irányelterelö süveg

CentroKlin porleválastò

radiálventilátor
Leszivó ventilator
Elötisztito SIVO UL

Tetöakna-átfloyószáritó

nedvességszabályozó

Tüzvédelmi fedél
Maghutö berendezés
kazán

Goldsaat SZÁRÍTÓ
Cégünk mindig arra törekedett, hogy
vásárlóinknak optimális minőséget és
tartósságot nyújtsunk. Ezért a goldsaat
tetőakna–átfolyó szárítókat korrózióálló
alumínium-magnézium lemezből gyártjuk.
Az elsők között felállított berendezés közül
számos működik még ma is ügyfeleink
megelégedésére.
Ez a magas minőségi igény lehet az egyik
oka annak, amiért a goldsaat ma is egyike a
vezető cégeknek a szárítóépítés területén.
A goldsaat szárító a jövőt képviseli!

Goldsaat FÜGGŐLEGES SZÁRÍTÓ
gabonaáramlat
melegáramlat
visszhűtés
/
távozó levegő

SP-rendszer
SP MOD S – rendszer többlépcsős
– kombináltszárító és alacsony
nedvességtartalmát.
Egyenletes
szárítás
nagyon
jó
energiakihasználással.

SP MOD S – rendszer
Többlépcsős – kombinált szárító >S <
Elsősorban kukoricaszárításhoz.
A bevált goldsaat rendszer szerint modulál.
A szárítón szívóoldalon ventilátorok
vannak
elhelyezve.
A
megfelelő
meleglevegő hőmérséklet vezérlése, a
nedves termény biológiai tűrésétől függően
a szárító kezelési magasságában egy
keverő berendezés segítségével történik.
Lehetőség van a variálható hűtőzóna és a
Dryeration – eljárás alkalmazására.

SP WRG – rendszer
Átfolyó szárító meleglevegő visszanyeréssel
A magban meglévő meleget az alsó
meleglevegő-zónából és a felső utóhűtőzónából elvonják és az a fő meleglevegőáramlatba ismét bevezetésre kerül.
A magas energia megtakarítás és az alacsony
specifikus
melegigény
a
különleges
ismertetőjegyei ennek a rendszernek.

Goldsaat KUKORICASZÁRÍTÓ
A konstrukció ismertetőjegyei:
Az
UL-battéria
különlegesen
előnyös
tulajdonságokkal rendelkezik:
- Az időjárásnak kitett részek alumíniumból
készülnek.
- Minden, a terménnyel érintkező rész
alumíniumból készül (AlMg3 G22)
- Nagydimenziós porgyűjtő terek
- Nagyméretű tisztítópallók
- Járható ventilátorpódiumok
- Alacsony termikus energiafelhasználás és
minimális elektromos energia igény
Igény szerint a következő berendezések
szállíthatóak:
- Több fokozatú meleglevegő-zóna
- Melegvisszanyerő berendezések
- A légkiválasztódás által előidézett zaj
csökkentése egy zajtompító beépítésével

UL sorozatú szárítók működési elve:
Miután a berendezést feltöltötték nedves
kukoricával a külső levegőt axiál ventilátorral
beszívják és azt a meleglevegő aknák
felmelegítik. A felmelegített levegő a szárító zóna
légelosztó berendezésébe jut, átáramlik a
kukoricán és ezáltal nedvességet vesz fel. A
megnedvesedett használt levegő a berendezésből
a irányelterelő (deflektor) süvegen keresztül
távozik, a részben nedvessé vált levegő az alsó
részben ismét a friss levegővel keveredik.
Az állítható pneumatikus szelepeken keresztül
változtatható a szárító- és hűtőzóna, ugyanúgy,
ahogy a meleglevegő hőmérséklete a
vezérlőberendezésen keresztül választható.
A goldsaat - hőmérséklet szabályzó gondoskodik
arról, hogy a kukorica kívánt végső
nedvességtartalmának elérésekor a jól szárított
termény szakaszosan egy reteszes konstrukción
keresztül (kitárazó berendezés) kiválasztódjon és
a szállítón keresztül távozzon.

Kazánok a kukoricaszárítóhoz
A következő fűtési módokra van lehetőség
•

•

Indirekt / direkt meleglevegő képző olaj
– gáz vagy vegyes tüzeléssel.
Felületégő
minden
gáztípushoz,
hőcserélő meleglevegőhöz vagy gőzhöz

Goldsaat RIZSSZÁRÍTÓ (fenti ábra)
A Paddy-rizs szárításához a goldsaat cég speciális szárítót tervezett, amelyet sok rizstermesztő
országban a legzordabb körülmények között is megállják a helyüket.
Ezekkel a szárítókkal nem csak a Paddy-rizs, hanem a hántolt rizs, minden gabonafajta, hüvelyes
termények, kávé, finom magok stb. is jó eredménnyel száríthatóak.
Nem döntő jelentőségű, hogy a szárítás egy vagy több ütemben történik, egy vagy több szárítási
szárítási oszlopban, egy kíméletes, magrepedést-, vagy törést elkerülő szárítási mód egy korrekt
hőmérsékletmagasságnál biztosított.
A hőmérsékletbiztosítás a termosztát révén egy egyszerű kezelést tesz lehetővé. A szárítási üzem
az elektromos működésű goldsaat nedvességszabályzón keresztül teljesen automatizálható,
ömlesztett terménynél is. A meleglevegő képzéshez ajánljuk a direkt vagy indirekt működésű,
olajfűtésű goldsaat kazánokat.

Goldsaat VÍZSZINTES SZÁRÍTÓ
A következő ismertetőjegyek különböztetik meg a goldsaat univerzális vízszintes szárítót (GUF):
•
Költségmegtakarító koncepció kedvező áron.
•
Nagy teljesítmény és sokoldalú alkalmazhatóság.
A vízszintes szárító az átfolyó szárító alternatívájaként szolgál, és különösen alkalmas nehezen folyó
terményeknél. Egyenletes és kíméletes szárítást biztosít. Pamut, makk, olajos termények, szemcsés
termékek, gabona, repce, kukorica stb.
•
Épülettől független, igény szerint mozgatható kivitelben.
•
Hatékony portalanítás.
•
5 bővíthető alaptípus.

A szárítási eljárás leírása
A nedves termény a retesszel kezelhető nagy ömlesztő tartályon – vagy adagoló hengeren
keresztül – egy igény szerint beállítható rétegvastagságban kerül a szárító rostapadlóra.
A nedves terményt egy forgató berendezés mozgatja.
A nedves termény mozgatási sebessége szabályozható, úgy, hogy ezáltal a szárítási eljárás és a
nedvességelvonás mértéke befolyásolható válik.
A szárítás meleglevegővel történik, igény szerint közvetett vagy közvetlen fűtésű és hosszú
élettartamú goldsaat – légfűtő készülék olajégővel, teljesen automatikus hőszabályzós
hőmérséklet-beállítással.
A meleg- és hideglevegő-szállításra zajszegény goldsaat – radiálventilátorok alkalmazhatóak, a
meleg – és hideglevegő egyenletesen áramoltatható át a szárítandó terményen.
A hideg- és meleglevegőzóna után a szárított termény a lefolyatásba kerül.
Az időkapcsolású forgató révén a szárító részszárítóként is működtetető.
Kapcsolóberendezés:
Minden GUF-szárítóhoz egy teljes felszereltségű kapcsolószekrényt szállítunk, mely számos
vezérlési eljáráshoz alkalmazható, beleértve a szárítási kapacitást szabályozó időórát.
Portalanítás:
Ahhoz, hogy a különböző gyakorlati elvárásokat optimális módon teljesítsük, három
rendszerlehetőséget kínálunk:
1. Hermetikus burkolat:
A teljes GUF-szárítófelületre helyezett burkolat egy pormentes szárítási üzemmódot tesz
lehetővé, mivel a keletkező por a burkolaton keresztül egy utánkapcsolt cyklonon vagy
porszűrőn jut át.
Ez a kivitel különösen alkalmas a lakóövezetben történő elhelyezésre.
2. Együttfutó portalanítás:
Ennél a kivitelnél csak a fordítókocsi kerül erős leszívatásra, mivel itt keletkezik a legnagyobb
pormennyiség.
A port a szárító felett elhelyezett gumihevederes csövön keresztül az utókapcsolt cyklonon,
illetve porszűrőn fújja át.
3. Távozó levegő fedél rugalmas oldalfalakkal és elszívással
Ez a kivitel oldalsó gumikendővel rendelkezik, hogy:
• a szárítási üzemet pormentesen
• a szárítóágyat a szárított termény felügyelete, illetve ellenőrzése miatt szabadon tartsa.
A portartalmú levegőt ventilátorok szívják le.

A goldsaat kazánokat 2800 kW (kb. 2,4 Mcal/h)
teljesítményig gyártják. Magas órateljesítményű
gabona- és kukoricaszárítók két vagy több
aggregáttal vannak ellátva.

Goldsaat KAZÁNOK
A modern goldsaat – kazánok és az alkalmazott
kompresszorégők kevés karbantartást igényelnek
és zavarmentesen működnek. Biztonságosan és
automatikusan
üzemelnek.
Az
indirekt
meleglevegő-képzőknél a sűrített levegőt
felmelegítésre ellen- és egyenáramban a
felmelegített cserélő felületekre vezetik.
A füstgáz egy kéményen keresztül kerül
kivezetésre.
A kazánok alacsony költséggel és nagyon jó, akár
92% feletti tűztechnikai hatásfokkal is működnek.
A direkt működésű kazánoknál a füstgázokat az
eljárási levegőhöz keverik és így a szárítandó
terményen átvezetik.
Előnyös a gyors felmelegedés és a 100%-os
energiakihasználtság.
Csak az alkalmazás szab korlátokat (pl.
kenyérgabona esetében).
A goldsaat kazánjait igény szerint egy direkt /
indirekt fűtésre átállító berendezéssel gyártja. Így
a kukorica direkt, a gabona pedig indirekt módon
szárítható.
A meleglevegő gőzös - vagy melegvizes
hőcserélővel is előállítható, amelyek pl. egy
távfűtőműn keresztül táplálhatóak.
Továbbá alkalmazhatóak gázfűtésű felületégők,
amelyek a szárító meleglevegő fedelére kerülnek
felszerelésre
Legende, hőcserélő (jobb oldali ábra)
1. kamraprofil
2. kamraosztás
3. elliptikus magcső 4. bordák
5. szállítóvas
6. U-oldalfal
7. profil szalag
8. csőalj-rögzítőpont
9. osztólemez
10. tömítés
11. fejlemez
12. fedőprofil
13. emelőlemez
14. csőalj-kiegyenlítőoldal
15. csőtámaszték
16. előre hegesztett karima

A felmelegített levegő áramlása a kazánban.
Kép fent: közvetett áramlás.
Kép lent: közvetlen ármalás.

Kép alul: olajégő könnyű- és nehézolajhoz
Gázégő föld- és folyékonygázhoz

a

goldsaat TECHNIKA
A goldsaat szárítók szinte mindenhol alkalmazhatóak.
Ott, ahol a szemes termények a beépített részekkel –
mint az oldalaknák és a légelosztó-berendezések
esetében – érintkeznek, alumíniumot alkalmaznak.
Egy bizonyos magnéziumtartalom révén kapja a „puha”
alumínium a keménységét és felületének ellenállóságát.
Az anyag korrózióálló és ezért különösen alkalmas
kültéri felállítású berendezéseknél.
A legfontosabb szempontot a tapasztalat adja: simaságán
és kezeletlen állapotán keresztül vonja el az alumínium a
mikroorganizmusok és a rovarkifejlődés menedékét és
táptalaját.
◄ Szárító- illetve hűtőegység felfogó táskával
▼ Szárító- illetve hűtőegység felfogó táska nélkül
(egyedi kivitel)

A szárítóaknán belül elsődlegességet élvez a
meleglevegő eloszlása. Minden egyes magot lehetőleg
azonos melegáramnak kell érnie. Hogy ezt elérjék, a
légelosztó berendezéseket építenek be, amelynek
formája és egymástól való távolsága egy kímélő
szárítást tesz lehetővé, magasabb hőmérsékleten is.
A tetőformájú belső szerkezet eredményezi továbbá,
hogy a magok különböző irányokban kitérnek és
ezáltal mozgatva vannak.
A légelosztó berendezések váltóoldalon nyitottan,
illetve zártan vannak elhelyezve. A légbeömlés a
termény folyásirányán keresztül történik. A
légáramlat nem csak keresztáramban jut a szárítandó
terményen keresztül, hanem az ömlesztményen belül
felülre és alulra is irányul. A szárítóaknában az
eljárási levegő ezért kereszt-, egyen-, és ellenáramú
levegő keveréke.
A légelosztó berendezés rögzítése (ábra: egyedi

Az eljárási levegő eloszlása töltött szárítóaknában.

Goldsaat SZABÁLYOZÁS
Goldsaat KITÁRAZÓ BERENDEZÉS
A légelosztó berendezések ideális kivitele és
elhelyezkedése mellett hozzájárul a kitárazóberendezés ahhoz, hogy a szemek egyenletesen
szárítva hagyják el az aknát.
A szárítóakna kitárazó nyílásai alatt egy
pneumatikusan működtetett retesz található, amely
a nyílásokat a kívánt végnedvesség elérésekor egy
bizonyos időre megnyitja.
A gabonaoszlopok csúsztatás- és rétegszerűen
kerülnek ez által leeresztésre.
Egy nedvességszabályzó adja a szükséges
impulzusokat a pneumatikus szelep üteméhez.

Goldsaat FELFOGÓ TÁSKÁK (DBGM)
Könnyű termények szárításánál eddig a levegőt
jelentősen össze kellett préselni, hogy a magok
aknából történő kilökődése elkerülhető legyen.
A felfogó táskákat (DBGM) úgy alakították ki, hogy a
légelosztó aknák nyílásai előtt, nedves levegő oldalon
rögzítésre
kerülnek.
Ezáltal
a
nagyobb
teljesítményveszteség – pl. mint repceszárításnál –
már a múlté.

A Goldsaat – szárító teljesen automatikus
működésű.
Különleges hangsúlyt fektetünk a berendezések
üzembiztonságára. Egy égő pl. csak meleget vezet
a gabonához, amely ezt fel tudja venni, a mag csak
akkor hagyja el a szárítót, amikor ez az igényelt
végnedvességet elérte.
A kívánt adatokat a szabályozó tárolja. Egy
kijelzőn keresztül mindez pontosan ellenőrizhető.
Egy gyorsan és könnyen kezelhető szabályozás,
amelyet az ember hamar elsajátít.
A nedvességszabályzó a kitárazási elektronika
kiegészítéseként
és
a
szárítási
üzem
automatizálásaként szolgál. Két elektromos
kétpontos-szabályzóból áll, digitális Ist – érték kijelzővel,
Feladata arról gondoskodni, hogy egy adott
szárított termény a végnedvességét elérje és azt
megtartsa, az ömlesztett termény különböző
nedvességértékei esetében is.
A szárítózóna elején és végén elhelyezett
ellenállás-hőmérő jelenti a maghőmérsékletet és
továbbítja ezeket az értékeket a kitárazási
elektronikához (SPS).
Ez szabályozza az átfolyási sebességet a kitárazás
reteszrendszerén keresztül. Az érzékelőn jegyzett
adatoktól függően működik a kitárazás gyorsabban
(száraz ömlesztett termény) vagy lassabban
(nedves ömlesztett termény).

Goldsaat VENTILÁTOROK
A goldsaat a szárítóknál csak nagyteljesítményű
ventilátorokat épít be, melyek hatásfoka messze 80%
felett van.
A levegőztető kerekek speciális kialakítása és házspirál
különleges felépítése által áramlástechnikailag kitűnő
eredmények érhetőek el.
Mindenek előtt az elterelésnél előnyös légvezetés,
úgymint a hasadási veszteségek optimálása, a
kompresszor ideális kihasználása. A zaj kialakulásának
csökkentésére a goldsaat csak alacsony forgási
frekvenciájú ventilátorokat alkalmaz.
A testhang lengéscsillapító és rugalmas mandzsetták
segítségével nagymértékben csökkenthető.

Goldsaat
BURKOLATOK
A
kiváló
minőségű
műanyag-bevonattal
ellátott
trapézprofil
a
védelmet
biztosít
változó
időjárási
a
körülmények
és
mechanikai
sérülések
ellen. Lehetőséget biztosít
egy
egyedi
színre,
melegveszteséget elkerülő
szigetelésre és a zajszint
csökkentésére.

Goldsaat ÁTFOLYÓSZÁRÍTÓK
A goldsaat átfolyószárítókat az egyenletes szárítás
és a jó energia-kihasználás tünteti ki.
A magok hőterhelése a termény állandó keverése
révén csökken, úgy, hogy a szárazlevegő
hőmérséklete magasabb lehet, mint a nyugalmi
szintszárításnál.
Gabonához,
kukoricához,
repcéhez,
napraforgómaghoz, borsóhoz és babhoz ez a
szárítótípus ugyanúgy alkalmas.

Goldsaat KÖRNYEZETVÉDELEM
CentroKlin – porleválasztó
Szárítóberendezések
működtetése
megfelelő
teljesítményű
porleválasztó nélkül nem megengedett. A goldsaat a szárítási
programjában a CentroKlin - porleválasztót alkalmazza, amelyeket a
nagyfokú leválasztás és a kis méret tüntet ki.

Primérleválasztó
lamella koszorú
központi cső
tisztítónyílás
szekunder leválasztó
kitárazó cyklon
cellás
kerékzsilip

►tiszta
levegő

eljárási levegő
por
Működési mód
Az eljárási levegő a tisztító primér leválasztójában egy forgómozgást vesz fel. A
nehezebb részeket a centrifugális erő által a külső falra nyomja, a légkör
letisztulása által az áramlási sebesség és a centrifugális erő megnövekszik.
A spirál végén egy leválasztó ajak van, amely a port a szekunderrészlegbe vezeti.
A mellékelt ábra mutat egy komplett portalanító
berendezést függőleges átfolyó szárító mellett:
A
felső
részben:
irányterelő
süveggel,
csatlakozócsövekkel
Középen: CentroKlin – porleválasztó celláskerekes
zsilippel a porkitárazáshoz, alul találhatóak az elszívó
ventilátorok.
CentroKlin-porleválasztó működéséhez egy minimális
légbeáramoltatás
szükséges,
hogy
elegendően
centrifugális erő hatásos legyen. Aprószemes
terményeknél, mint repce, mák vagy szezám, az eljárási
légáramlatot csökkenteni kell, hogy a kis magokat ne
ragadja magával.
Ilyen esetekben a működés szekunder levegő
hozzákeverésével tartható fenn.
Kisebb
szárítóberendezéseknél
a
korábbiaknak
megfelelően a bevált goldsaat cyklonokat alkalmazzák.
Ha a törvény előírásai különösképpen rendelkeznek a
porkibocsátásról, akkor alkalmazhatóak a por- és
fúvószűrők.

DEKRA - környezetvédelmi mérőállomás
(kivonat: Mérési eredmények)
Mérés 3.sz.
Leszívás időtartama:
30
perc
Hőmérséklet (gázmennyiség számláló):
13 ºC
Kisnyomás (gázmennyiség számláló):
50
hPa
Lefúvási volumen:
3,490
m3
Pormennyiség (abszolút):
8,5
mg
Leszívás időtartama:
30
perc
Hőmérséklet (gázmennyiség számláló):
13 ºC
Kisnyomás (gázmennyiség számláló):
50
hPa
Lefúvási volumen:
3,538
m3
Pormennyiség (abszolút):
12,5
mg

Goldsaat SZÁLLÍTÁSI PROGRAM
A goldsaat cég számos további gépet és széleskörű
tartozékprogramot kínál a gabona-feldolgozási
technika területén.

Vetőmagtisztít

Mikroprocesszor-vezérlésű hűtőberendezések

Előtisztító

Vetőmag-feldolgozó berendezés

Légelosztó rendszer

Mintavevő futóművel

Csávázó gép

Goldsaat tartozékprogram:
• csatorna rendszerek a gabonatárolás
minden területére
• szellőztető
ventilátorok,
hőmérsékletkülönbség-kapcsolóval,
kapcsoló nélkül
• szívó ventilátorok
• speciális ventilátorok magas cellákhoz
• mozgatható és hordozható mintavevők
A gabonatechnika teljes gépválasztéka, egy
kézből, megbízható partnertől:
Goldsaat AGRARTECHNIK GmbH.

