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1. Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja obsługi, którą nabywca otrzymuje wraz z maszyną zawiera
niezbędne informacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa, urządzeń sterowniczych i zasad
posługiwania się maszyną, co zapewni jej sprawne działanie i długi okres użytkowania.
Zawiera również symbole ostrzegawcze o zagrożeniu przedstawione w postaci znaków i
ostrzeżeń. Instrukcja jest przeznaczona dla operatora suszarni. Należy przechowywać ją w
łatwo dostępnym miejscu. W przypadku zniszczenia lub utraty instrukcji, należy zwrócić się
do importera o wydanie dodatkowego egzemplarza.
Wszelkie wątpliwości wynikające z treści instrukcji obsługi należy zgłaszać
importerowi (dostawcy) suszarń (Pedrotti Polska Sp. z o.o. 57-200 Ząbkowice Śl. Stolec
1A”).

1.1.Gwarancja
Warunki gwarancji i sposób załatwiania reklamacji są zawarte w karcie gwarancyjnej
dołączonej do umowy. Usługi gwarancyjne wykonuje importer (dostawca).

1.2.Tabliczka znamionowa
Na frontowej ściance ramy suszarni producent umieszcza tabliczkę znamionową
zawierającą następujące dane:
1. nazwa i adres producenta,
2. nazwa i typ suszarni,
3. numer fabryczny,
4. numer palnika,
5. data produkcji,
6. moc znamionowa maszyny.

2. Zasady BHP i przeciwpożarowe
Podstawowym warunkiem bezpiecznej obsługi i pozbawionej zakłóceń pracy suszarni
jest znajomość niżej przedstawionych zasad bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkie osoby
zatrudnione przy suszarni. Należy stosować się do zasad i przepisów zapobiegania
wypadkom obowiązujących w miejscu pracy.
!5

Zobowiązania użytkownika:
Użytkownik zobowiązuje się zatrudniać do obsługi suszarni tylko te osoby, które są
zapoznane z podstawowymi przepisami o bezpieczeństwie pracy i zapobieganiu wypadkom
oraz są przeszkolone przez autoryzowany serwis PEDROTTI do obsługi tej maszyny,
zapoznały się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa oraz ostrzeżeniami podanymi w tej
instrukcji obsługi i potwierdziły to podpisem, stosują się do oznakowań ostrzegawczych i
informacyjnych umieszczonych na maszynie. Należy sprawdzać w regularnych okresach
przestrzeganie bezpieczeństwa przez pracowników.

Zobowiązania pracowników:
Wszystkie osoby, które są zatrudnione przy maszynie zobowiązują się przeczytać
rozdział dotyczący bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy oraz przestrzegać podczas
pracy przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom oraz
ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji obsługi i potwierdzić to podpisem.

2.1.Niebezpieczeństwa przy obsłudze maszyny
Suszarnia jest zbudowana zgodnie z najnowszym stanem techniki i obowiązującymi
zasadami bezpieczeństwa, jednak podczas jej użytkowania mogą występować zagrożenia dla
zdrowia i życia obsługi lub osób trzecich. Maszynę należy używać tylko zgodnie z
przeznaczeniem w stanie gwarantującym bezpieczeństwo. Zakłócenia i usterki w działaniu,
które mogą pogarszać bezpieczeństwo należy usuwać niezwłocznie. Do zastosowania
zgodnego z przeznaczeniem należy także przestrzeganie wszystkich zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi oraz przeprowadzanie wymaganych przeglądów i konserwacji.
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Widok suszarni Pedrotti Super120 E
przygotowanej do transportu

Widok suszarni Pedrotti Super 120 E
przygotowanej do pracy

2.2. Znaki bezpieczeństwa, ich opis i miejsca umieszczenia na suszarni
Rysunek 1. Znaki i ostrzeżenia .
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Nie zbliżać rąk do pasków klinowych w ruchu.
Zachowywać odległość od źródła ciepła.
Nie zbliżać się do pracującego podajnika ślimakowego.
Uwaga: wirujące łopaty wentylatora.
Niebezpieczeństwo upadku.
Zachować bezpieczną odległość do pracującego wałka przekazania napędu (Cardana).
Zachować bezpieczną odległość od ruchomych części na wysokości.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Zachowaj ostrożność przy manewrujących pojazdach.
Znak ostrzegawczy – urządzenie elektryczne.
Zakaz przebywania na podeście bez zabezpieczenia.
Miejsce zaczepu zawiesi belki rozporowej na czas załadunku i rozładunku.
Uwaga: za osłoną pracujący silnik.
Dopuszczalna prędkość podczas przejazdu.
Zachowaj bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych.
Uwaga: pracujące mechanizmy wewnątrz maszyny.

Rysunek 2. Miejsca oznakowania suszarni.

UWAGA- Miejsca niebezpieczne suszarni oznakowane są znakami informacyjnoostrzegawczymi. Znaki te umieszczone na urządzeniach, powinny być
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zawsze czyste i czytelne. Znaki zagubione lub nieczytelne należy zastąpić
nowymi, które można otrzymać od importera (dostawcy) suszarń.

2.3.Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
UWAGA - Wszelkie czynności związane z obsługą suszarni może
wykonywać osoba przeszkolona przez autoryzowany
serwis Pedrotti lub inna pod ścisłym nadzorem osoby
przeszkolonej!
Podczas użytkowania suszarni oraz wykonywania prac związanych z jej konserwacją i
czyszczeniem należy przestrzegać następujących zasad:
1. Użytkownik urządzenia musi się zapoznać przed rozpoczęciem pracy ze wszystkimi
mechanizmami i urządzeniami sterowniczymi oraz ich działaniem.
2. Przed rozpoczęciem eksploatacji suszarni należy przeprowadzić smarowanie wszystkich
miejsc zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z usytuowaniem przycisków i
przyrządów sterowniczych, a zwłaszcza przycisku wyłącznika awaryjnego.
4. Przed codziennym uruchomieniem suszarni należy upewnić się, że wszystkie elementy
sterowania, połączenia, zabezpieczenia itd. są należycie ustawione i zamocowane.
5. Przed czyszczeniem i konserwacją suszarni należy wyłączyć wyłącznik główny i
zabezpieczyć go przed przypadkowym włączeniem. Wszystkie osłony zabezpieczające
wolno zdejmować tylko w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych przez
przeszkolonych pracowników, po unieruchomieniu oraz zabezpieczeniu urządzenia. Po
zakończeniu prac i przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy założyć z
powrotem osłony.
6. Nie wolno pozostawiać pracującej suszarni bez nadzoru. Grozi to wypadkiem,
porażeniem prądem elektrycznym osób postronnych.
7. Podczas wszystkich prac przy suszarni jest zalecane noszenie kasku ochronnego, ubrania
i butów roboczych, rękawic, okularów ochronnych oraz nauszników wyciszających.
!9
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Badania suszarni LM 220-250 wykazały następujące wielkości emisji hałasu
przekazywanego do środowiska:
- szczytowy poziom dźwięku LCpeak=99 dB
- maksymalny poziom dźwięku LAmax=93 dB
- poziom ekspozycji na hałas LAeq=88 dB(A)
8. Wystrzegać się zakładania luźnych ubrań, które mogłyby zostać wciągnięte przez
wentylator lub zaczepione przez elementy ruchome maszyny.
9. Nie należy nachylać się ani wkładać rąk czy nóg do przenośnika ślimakowego zasypu
suszarni ponieważ grozi to uszkodzeniem ciała.
10. Suszarnię wolno uruchamiać i używać tylko w dostarczonym zestawie. Nie wolno
montować żadnych dodatkowych elementów lub usuwać elementów wyposażenia
koniecznych w eksploatacji.
11. Suszarnię należy utrzymywać w czystości w celu wyeliminowania zagrożenia
pożarowego.
12. Prace konserwacyjne oraz usuwanie usterek suszarni wolno wykonywać tylko
przeszkolonym pracownikom (operatorom suszarni) lub pracownikom pod ścisłym
nadzorem pracownika przeszkolonego.
13. Instalację i urządzenia elektryczne wolno konserwować i naprawiać tylko
wykwalifikowanym elektrykom zgodnie z zasadami elektrotechniki. Wszelkie usterki i
uszkodzenia instalacji elektrycznej należy niezwłocznie usuwać.
14. Instalację uziemiającą i odgromową należy sprawdzać i konserwować zgodnie z
przepisami.
15. W skutek osiadania pyłu w otoczeniu suszarni może podczas deszczu wystąpić
niebezpieczeństwo poślizgu, dlatego jest konieczne regularne czyszczenie otoczenia
suszami. W czasie czyszczenia należy stosować maski z filtrem przeciwpyłowym.
16. Zakłócenia w pracy muszą być usuwane zgodnie z zaleceniami producenta. Suszarnię
należy wyłączyć i zabezpieczyć wyłącznikiem awaryjnym „STOP”.
17. Należy zabezpieczyć suszarnię przed próbą uruchomienia przez osoby postronne,
nieupoważnione, dzieci i inne. Grozi to wypadkiem, porażeniem prądem elektrycznym.
18. Użytkownik jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez maszynę w polu jej
działania.
19. W celu pewnego i bezpiecznego ustawienia suszarni w pozycji do pracy należy: przed
ustawieniem suszarni dobrze wybrać miejsce, zapewnić zasilanie, manewrowość
transportu ziarna, dostęp do paliwa itp. W przypadku wątpliwości co do nośności
podłoża, wsporniki suszarni postawić na belach drewnianych lub innych podporach o
dostatecznej wytrzymałości.
20. Sprawdzać ciśnienie powietrza w oponach (5,3 bara), zwłaszcza przed przetaczaniem
maszyny.
21. Nie wolno przetaczać suszarni załadowanej zbożem ani podnosić wsporników, gdyż
grozi to uszkodzeniem konstrukcji maszyny.
22. Suszarnia wyposażona jest w szereg zabezpieczeń zapobiegających przypadkowym
uszkodzeniom części ciała i rzeczy. Nie wolno zdejmować, demontować ani w żaden
sposób ograniczać działania tych zabezpieczeń.
20. Przestrzeganie zamieszczonych w niniejszej instrukcji tabel temperatur i dobór
odpowiednich dysz warunkuje bezpieczne suszenie z zachowaniem wysokiej jakości
ziarna.
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ZAPAMIĘTAJ- Przekraczanie zalecanych temperatur może
spowodować samozapłon produktu.
21. Dla pełnego zabezpieczenia ziarna przed zapaleniem się należy czyścić suszarnię,
zgodnie z instrukcją, z nadmiaru olejów i smarów, kurzu i pyłu, słomy i innych
zanieczyszczeń.
22. Okresowo zaleca się sprawdzenie docisku nakrętek i śrub.
23. Suszarnia została zaprojektowana i wykonana zgodnie z aktualnymi normami
bezpieczeństwa, jakości i niezawodności. Aby taką pozostała należy stosować
wyłącznie oryginalne części zamienne Pedrotti.
24. Dopuszcza się wykonanie napraw, regulacji i konserwacji suszarni wyłącznie w zakresie
opisanym w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne interwencje mają prawo wykonywać
tylko przeszkoleni przedstawiciele autoryzowanego serwisu suszarni Pedrotti.

UWAGA - Niewłaściwe użytkowanie oraz obsługa niezgodna z
zaleceniami producenta maszyny może spowodować
zagrożenia osób i mienia. Należy ściśle przestrzegać
zasad bezpiecznego użytkowania suszarni.
25. W razie konieczności przejazdu z suszarnią doczepioną do ciągnika po drodze
publicznej należy uzyskać zezwolenie od właściwego zarządu dróg, w którym
rozpoczyna się przejazd i przestrzegać warunków podanych w tym zezwoleniu.
33. Przed wyjazdem na drogi publiczne należy sprawdzić funkcjonowanie świateł i innych
elementów wyposażenia wg Kodeksu Drogowego, by nie stworzyć sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

UWAGA- dotycząca transportu suszarń po drogach
publicznych:
Zgodnie z art. 64 ust 1 Prawa o ruchu drogowym (ustawa z dnia 20
czerwca 1997 roku Dz. U. 2005.108.908) ruch pojazdu lub zespołu
pojazdów, którego wymiary wraz z ładunkiem są większe od
dopuszczalnych przewidzianych w przepisach powołanej ustawy, jest
dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania stosownego zezwolenia na
przejazd.
2.4.Ochrona przeciwpożarowa
Suszarnia może powodować zwiększone zagrożenie pożarowe. Aby je
zminimalizować podczas eksploatacji należy utrzymywać ją w dobrym stanie technicznym.
W szczególności należy dbać o dobry stan techniczny instalacji elektrycznej i urządzeń
paliwowych. Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenie suszarni w środki
ochrony należy uzgodnić z miejscową strażą pożarną.
Należy stosować się do następujących zasad bezpieczeństwa:
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1. Poinformować obsługujący personel o hydrantach, gaśnicach i telefonach.
2. Suszarnia musi być zawsze utrzymana w dobrym stanie technicznym.
3. Wokół suszarni należy utrzymywać czystość, w szczególności w pobliżu
podgrzewacza powietrza nie powinno być żadnych materiałów łatwopalnych.
4. Przewody doprowadzające olej opałowy do podgrzewacza muszą być regularnie
sprawdzane czy są w dobrym stanie i są szczelne, niedopuszczalne są przecieki
paliwa z palnika, przewodów lub zbiornika; rozlane paliwo należy natychmiast
usunąć, a przecieki zlikwidować.
5. Zachować szczególną ostrożność podczas tankowania.
6. Utrzymywać swobodę przejazdu na drogach dojazdowych.
7. Regularnie smarować wszystkie miejsca wymagające smarowania.
8. Należy przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących eksploatacji podgrzewaczy
powietrza i palników.
9. Temperaturę ciepłego powietrza należy regulować zgodnie z danymi w instrukcji
obsługi; nie wolno przekraczać podanych wartości maksymalnych.
10. W łatwo dostępnym miejscu obok suszarni należy ustawić gaśnice. Ze względu na
odmienność miejscowych warunków lokalizacyjnych, wskazane jest uzgodnienie
rodzaju i ilości sprzętu ze strażą pożarną.

2.5.Ochrona przeciwporażeniowa
Podłączenia maszyny do sieci elektrycznej może dokonać osoba posiadająca
kwalifikacje potwierdzone przynajmniej dokumentem wydanym przez komisję
Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Sposób położenia przewodu zasilającego musi
zapewniać całkowitą jego ochronę przed przecięciem (kanały podziemne, listwy naziemne
lub ścienne) lub zerwaniem w przypadku linii napowietrznej.
Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowią: izolacja przewodów i odległości
izolacyjne pomiędzy urządzeniami w szafie zasilania i sterowania. Dodatkową ochroną jest
szybkie wyłączenie napięcia za pomocą wyłącznika różnicowo- prądowego o prądzie
różnicowym 300mA. Metaliczne połączenia konstrukcji wsporczych poszczególnych
urządzeń napędowych zapewniają wyrównanie potencjałów całej suszami. Uziemienie szyny
ochronnej PE, o zmierzonej wartości uziomu mniejszej od 10Ω zapewnia, w przypadku
uszkodzenia izolacji wyłączenie napięcia w czasie krótszym od 0,2 sekundy.

2.6.Ochrona odgromowa
Na podstawie obowiązującej normy wskaźnik zagrożenia W jest mniejszy od 5·105. Z
uwagi na charakter obiektu, jego wymiary i rodzaj konstrukcji, należy wykonać połączenie
płaskownikami stalowymi ocynkowanymi Fe/Zn 25x4mm płaszcza suszarni i przewodu
spalinowego z uziomem. Sposób wykonania uziomu uzależniony jest od warunków
lokalnych i winien być określany po posadowieniu suszarni. Zmierzona wartość rezystancji
uziemienia nie powinna przekroczyć 10Ω.

3. Przeznaczenie suszarni
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Suszarnie Pedrotti przeznaczone są do porcjowego suszenia ziarna zbóż, kukurydzy, nasion
oleistych i strączkowych. Można w nich suszyć ziarno przeznaczone do konsumpcji, na
paszę i do wysiewu.

4. Dostawa, przyjęcie, transport i instalowanie
Suszarnie dostarczane są przez importera (Pedrotti Polska Sp. z o.o.) na miejsce
wskazane przez zamawiającego (Użytkownika). Montaż oraz sprawdzenie– wstępny
rozruch i przekazanie suszarni jest wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis
Pedrotti.
Równocześnie prowadzone jest przeszkolenie Użytkownika suszarni. W ramach
przeszkolenia Użytkownik zostaje zapoznany z zasadami bezpiecznej eksploatacji maszyny,
regulacji palników, zmiany dysz, właściwej konserwacji i czyszczenia sprzętu oraz
prowadzenia książki pracy suszarni. Książka pracy jest podstawą do uznania bezpłatnych
napraw w okresie gwarancji. Dowodem szkolenia jest podpisany przez Użytkownika
protokół przeszkolenia, w którym wymienia się personalia osób przeszkolonych biorących
na siebie odpowiedzialność za właściwą eksploatację maszyny.

5. Informacje dotyczące użytkowania
5.1.Ogólna charakterystyka suszarni
Rysunek 3 przedstawia schemat budowy suszarni. Na wspólnym podwoziu (rama na
kołach) zamontowana jest kolumna suszarni z komorą dyfuzyjną, przenośnikami
ślimakowymi- pionowym i poziomym, wentylatorem głównym, komorą spalania i
zbiornikiem paliwa.
Suszarnia jest także wyposażona w wialnię doczyszczającą TOTAL oraz system DLC
(Driving Line Control). Dodatkowo może być wyposażona w przewoźny podgrzewacz
powietrza z wymiennikiem ciepła.

Rysunek 3. Schemat budowy suszarni.
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!
1– kolumna suszarni, 2– komora dyfuzyjna, 3– przenośnik ślimakowy pionowy (ślimak pionowy), 4–
przenośnik ślimakowy poziomy (ślimak poziomy), 5– wentylator, 6– komora spalania

Kolumna suszarni składa się z części cylindrycznej i stożkowej. Część cylindryczna
stanowi ścianę zewnętrzną kolumny, zbudowaną z kilku kręgów wykonanych z sitowej
blachy nierdzewnej, połączonych pierścieniami (ilość i średnica kręgów zależy od typu
suszarni). Ściana boczna kolumny wzmocniona jest pionowymi wzdłużnicami. Najniżej
położony krąg zakończony jest częścią stożkową.
W osi symetrii części cylindrycznej zainstalowany jest przenośnik ślimakowy
pionowy i komora dyfuzyjna, składająca się z części walcowej zamkniętej od góry
stożkiem. Część walcowa i stożek wykonane są z sitowej blachy nierdzewnej typu AISI 430
Ø 1,5. Stożek zakończony jest wokół przenośnika ślimakowego pionowego blachą pełną. W
dolnej części komory dyfuzyjnej wokół przenośnika pionowego zamontowane są mieszadła,
natomiast na obudowie przenośnika pionowego skrzynka oczyszczania wstępnego z
wymiennymi sitami Rysunek 4.
Cylindryczna komora spalania składa się z komory właściwej, obudowy połączonej z
wentylatorem, ściany przedniej i płyty zamykającej, do której przymocowany jest w
zależności od typu suszarni palnik Pedrotti P 50 – EL.G, P 80 – EL.G, P 100– EL.G.
Komora spalania zamontowana jest w pierwszym dolnym kręgu kolumny i ścianie komory
dyfuzyjnej, prostopadle do symetrii kolumny.
Przenośnik ślimakowy pionowy wykonany jest z dwóch części: część górnej i dolnej.
Część górna przenośnika ślimakowego pionowego na czas
transportu suszarni jest
kładziona (dotyczy modeli Super 120 oraz Large-Maxi 220-250 E Mobile), w suszarni
Super Farmer TC 50 i TC 90 górną część należy demontować.
!14

Stopa przenośnika ślimakowego pionowego jest zabudowana komorą, w której
zainstalowana jest końcowa część przenośnika ślimakowego poziomego, wyposażona w
łopatę podającą. Górna część ślimaka pionowego zakończona jest głowicą obrotową z rynną
wysypową i głowicą aspiracji TOTAL.
Przenośnik ślimakowy poziomy składa się z części stałej w obudowie zainstalowanej
pod ramą podwozia i części ruchomej z koszem zasypowym.
Na zewnętrznej ścianie kolumny suszącej zainstalowany jest wspornik– dźwigar
górnej części przenośnika ślimakowego pionowego, wyposażony w ręczną wyciągarkę
zamontowaną na ramie suszarni pod szafą sterowniczą (Super 120, LM 220- 250 Mobile).
Na czterech wzdłużnicach zamontowane są teleskopowe wysięgniki kręgów komory
suszącej, podnoszone i opuszczane za pomocą wyciągarki zamontowanej na ramie suszarni
(Super 120, LM 220- 250 Mobile).
Rysunek 4. Odsiewacz sitowy i mieszadło.

!

5.2.Zasada działania suszarni
Ziarno przeznaczone do suszenia podawane jest do kosza zasypowego skąd
przenośnikiem ślimakowym poziomym jest przemieszczane do stopy przenośnika
ślimakowego pionowego, transportującego ziarno do głowicy obrotowej. Z głowicy ziarno
zasypuje równomiernie strefę suszenia między zewnętrzną ścianą kolumny suszarni, a
komorą dyfuzyjną. Czynnik suszący (którym jest gorące powietrze) bezpośrednio z komory
spalania wdmuchiwany jest do komory dyfuzyjnej. Gorące powietrze poprzez sitową ścianę
komory dyfuzyjnej przechodzi przez warstwę ziarna, ogrzewa ją, odbiera od ziarna wilgoć i
wydostaje się przez sitową ścianę kolumny suszarni do otoczenia. Ziarno podczas pracy
suszarni (zasyp, suszenie, chłodzenie, wysyp) jest w ciągłym ruchu powodowanym stałą
pracą przenośnika ślimakowego pionowego i mieszadła.
Ciągły ruch materiału suszonego umożliwia oczyszczenie go z zanieczyszczeń dzięki
aspiracji TOTAL, która działając na zasadzie zasysania pobiera przez głowicę aspiracji
zanieczyszczenia. Są one dzięki systemowi rur PCV i wentylatorowi aspiracji poprzez
cyklon usuwane na zewnątrz suszarni.
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System DLC służy do kontroli pracy (ruchu) ślimaka pionowego i mieszadeł, które
wymuszają ciągły ruch ziarna. Dźwignia zamontowana nad mieszadłami reaguje na
uderzenie najdłuższego z nich i przekazuje impuls do fotokomórki, która przesyła go do
płytki zamontowanej w szafie sterowniczej. Prawidłowość działania systemu sygnalizuje
nam czerwona kontrolka umieszczona na lewej bocznej ścianie szafy. Powinna ona po
uruchomieniu ślimaka pionowego kilka razy mignąć, a następnie zgasnąć. Ciągłe migotanie
oznacza brak ruchu mieszadeł lub awarię podzespołu systemu. W tym przypadku nastąpi
wyłączenie palnika lub brak możliwości jego odpalenia.
Po zakończeniu cyklu suszenia i po automatycznym wygaszeniu palnika suszarnia
przechodzi w tryb chłodzenia. Po schłodzeniu suszarnia wyłącza się. Po odpowiednim
ustawieniu rynny wysypowej i ponownym uruchomieniu przenośnika pionowego następuje
wyładunek ziarna.

5.3.Palnik Pedrotti (P 50 – EL.G, P 80 – EL.G, P 100– EL.G)
Palnik Pedrotti jest przystosowany do bezdymnego spalania paliwa płynnego (olej
opałowy lekki „Ekoterm” lub olej napędowy). Palnik poprzez dyszę rozpyla paliwo, miesza
z powietrzem i spala je. Palnik posiada układ sterujący procesem spalania.
Budowę palnika Pedrotti pokazano na Rysunku 5.
Rysunek 5. Schemat budowy palnika Pedrotti.

!
1, 2- dysze paliwa, 3- fotokomórka, 4, 5- zawory elektromagnetyczne, 6- manometr, 7, 8, 9- przewody
elektryczne, powietrzne, paliwowe, 10- dźwigienka przepustnicy, 11- przeciwnakrętka, 12- nakrętka
regulacyjna, 13- zacisk, 14- opaska zaciskowa, 15- obudowa palnika, 16- złącze, 17- trójnik stalowy, 18 wtyczka elektryczna, 19- gniazdo, 20- opaska zaciskowa, 21- elektrody zapłonowe, 22- przycisk
urządzenia Brahma, 23- cewka zapłonowa.

5.3.1. Obsługa i regulacja palnika
Jakość spalania ma zasadnicze znaczenie w procesie suszenia. Ilość powietrza
dostarczana do palnika musi być optymalnie dobrana do wydajności dysz paliwowych
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(Tabela 1). Jeśli powietrza jest zbyt mało płomień ma silne czerwone zabarwienie i grozi
kopceniem (czarny śmierdzący dym). Gdy powietrza jest za dużo porywa ono cząstki
paliwa, które nie spalają się całkowicie. Płomień jest bladobłękitny, nieregularny.
Wydobywa się przykry zapach i gryzący w oczy dym. Płomień jest jasny i zwarty, gdy ilość
powietrza ustawiona jest optymalnie. Użytkownik ma wtedy gwarancję najniższego zużycia
paliwa i ekologicznego suszenia.
Do regulacji powietrza służy przepustnica motylkowa, którą można płynnie ustawiać
– za pomocą dźwigienki (Rysunek 5. 10) – od położenia całkowicie zamkniętego do
całkiem otwartego. Zwiększenie dopływu powietrza następuje podczas przesuwania
dźwigni w stronę oznaczoną „+” a zmniejszenie w odwrotną. Pierwsze ustawienie palnika
wykonuje autoryzowany serwis Pedrotti, który równocześnie przeprowadza instruktaż dla
Użytkowników. Okresowa regulacja palnika w trakcie kampanii suszarniczej nie jest
skomplikowana i może być przeprowadzana przez operatora suszarni w następującej
kolejności:
1. Ustawić termostat temperatury powietrza gorącego na „0” w celu tymczasowego
wyłączenia drugiej dyszy na czas ustawienia pierwszej.
2. Poluzować przeciwnakrętkę (11 Rysunek 5) i wkręcić do samego końca wydłużoną
nakrętkę regulacyjną (12 Rysunek 5).
3. Włączyć główny wentylator (w suszarni z zamontowanym systemem DLC włączyć
podajnik pionowy), a następnie palnik przyciskiem na głównej tablicy rozdzielczej
suszarni. Silnik pompy paliwowej palnika uruchomi się natychmiast podnosząc
ciśnienie paliwa w przewodach paliwowych do 12-14 barów (według wskazań
manometru (6 Rysunek 5).
4. Zanim nastąpi zapłon paliwa, wentylator palnika przewietrza przez około 30 sekund
komorę spalania.
5. Po zapaleniu się pierwszego płomienia poluzować zacisk (13 Rysunek 5) i poruszając
dźwigienką (10 Rysunek 5) sterującą przepustnicą powietrza, dokonać dokładnej
regulacji składu mieszanki poprzez ocenę jakości płomienia w okienku kontrolnym
(płomień wyraźny zwarty o jasnym żółtym zabarwieniu). Zablokować optymalne
ustawienie powietrza dokręcając zacisk (13 Rysunek 5).
6. W celu zapłonu drugiej dyszy należy ustawić termostat powietrza na temperaturę pracy.
W tym samym momencie nastąpi zapłon paliwa wtryskiwanego przez drugą dyszę,
powodując chwilowe kopcenie z powodu niedoboru powietrza.
7. Aby ustawić odpowiednią ilość powietrza należy powoli wykręcać nakrętkę regulacyjną
(12 Rysunek 5), po pół obrotu, obserwując zmiany zabarwienia płomienia. Po
każdorazowym odkręceniu nakrętki należy odczekać kilka– kilkanaście sekund, aby
ustabilizował się skład mieszanki paliwowo- powietrznej (płomień obserwowany w
okienku kontrolnym jasnożółty zwarty). Po ustawieniu płomienia drugiej dyszy należy
jeszcze raz wyłączyć termostat powietrza na „0” w celu skorygowania ustawienia
pierwszej dyszy. Po ewentualnej korekcie ustawiamy termostat na temperaturę suszenia
(Tabela 2), płomień musi być zwarty i jasnożółty. Prawidłowo wyregulowany palnik w
efekcie spalania w otoczeniu kolumny suszarni nie powoduje widocznego dymienia i
występowania nieprzyjemnego zapachu spalin. Po 15 minutach pracy suszarni
ponownie sprawdzić jakość spalania.
8. Gdy regulacja jest optymalna- zablokować nakrętkę regulacyjną (12 Rysunek 5) za
pomocą przeciwnakrętki (11 Rysunek 5). Ustawić na termostatach wartości temperatur
(Tabela 2).
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Tabela 1. Przykładowy dobór dysz w palniku w zależności od rodzaju suszonego ziarna
Rodzaj
ziarna

I dysza

II dysza

TC
35

TC
50

TC
90

S 120

L
250

TC
35

TC
50

TC
90

S 120

L
250

Rzepak

2

3

4

4

6

-

2

2

2

4

Pszenica,
żyto,
jęczmień

3

3

6

6

8- 8,5

-

2

4

4

6

Kukurydza

4

5

8

8

10

-

4

6

6

8- 8,5

Nasienne

2

2

3

3

4

-

2

2

2

3

5.4.Układ paliwowy
W skład układu paliwowego suszarni wchodzą:
- zbiornik paliwa
- wskaźnik poziomu paliwa
- przewody miedziane (stałe)
- przewody elastyczne
- filtr paliwa
- pompka paliwa
- manometr
- zespół elektrozaworów
- podstawa elektrozaworów
- dysze palnika
Zbiornik paliwa w zależności od typu suszarni ma pojemność od 200 do 1000 litrów.
Na sprawność układu paliwowego decydujący wpływ ma jakość paliwa i czystość filtrów.
Bardzo ważny jest sposób i moment tankowania. Zbiornik paliwa musi być napełniany przez
filtr wlewu paliwa, który eliminuje zanieczyszczenia zewnętrzne. Tankowanie powinno
odbywać się w momencie, gdy palnik nie pracuje i najlepiej po sprawdzeniu poziomu paliwa
przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Poziom paliwa w zbiorniku oceniamy wg wskaźnika
przez wciśnięcie i przytrzymanie plastikowej końcówki (zasada naczyń połączonych).
Nie należy dopuszczać do zgaśnięcia palnika z powodu braku paliwa.
Paliwo do palnika podawane jest przez pompkę paliwa. Pobiera ona paliwo ze
zbiornika poprzez przewód miedziany poprowadzony przez komorę dyfuzyjną (w celu
ogrzania go) do filtra zamocowanego przy nodze suszarni. Filtr posiada swoją grzałkę
(pomocną przy niskich temperaturach), którą uruchamiamy w szafie sterowniczej. Jest on
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rozbieralny, a czyszczenie polega na usunięciu nieczystości z wkładu siatkowego poprzez
płukanie lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. Wkład filtra nie może być uszkodzony.
Z filtra paliwo podane jest do pompki, która wytwarzając ciśnienie robocze 12- 14 bar
przesyła je do palnika, a nadmiar paliwa powraca do zbiornika przewodem elastycznym
poprzez zawór zwrotny. Ciśnienie pokazuje nam manometr zamontowany przed
elektrozaworami, które otwierając się podają paliwo do dysz. W obudowie pompki paliwa
zamontowane jest sitko plastikowe pełniące funkcję filtra dokładnego oczyszczania.
Czyścimy je ściągając pokrywę pompki poprzez odkręcenie czterech śrub M5.
Schemat układu paliwowego pokazany jest w katalogu części.

5.5.Zespół termostatów
Suszarnia posiada trzy termostaty elektryczne z sondami termicznymi, sterujące
procesem suszenia. Rozmieszczenie termostatów pokazuje Rysunek 6.
Pierwszy termostat steruje włączaniem i wyłączaniem drugiej dyszy palnika. Ustawia
się na nim żądaną temperaturę suszenia (Tabela 2), co zapewnia utrzymanie stałej
temperatury w komorze spalania.
Drugi termostat spełnia funkcję bezpieczeństwa. Wskazuje temperaturę w komorze
dyfuzyjnej. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed przekraczaniem dopuszczalnej
temperatury suszenia. Ustawienie termostatu nr 2 powinno być wyższe od nastawy
termostatu nr 1 o ok. 10-15oC.

Rysunek 6. Zespół termostatów sterujących.

!
1 – termostat gorącego powietrza.
2 – termostat bezpieczeństwa.
3 – termostat temperatury nagrzania ziarna
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Trzeci termostat ma za zadanie zgaszenie obu dysz palnika, gdy ziarno osiągnie
końcową założoną temperaturę (będącą funkcją wilgotności) i przełączyć suszarnię w tryb
schładzania. Przy pierwszych próbach suszenia należy dokonywać pomiaru wilgotności
zboża. Tabela 2 podaje orientacyjne temperatury ziarna lub nasion pod koniec cyklu
suszenia. Po osiągnięciu podanej temperatury ziarna zbóż i kukurydzy powinny zawierać
ok. 14% wilgoci, a nasiona rzepaku ok. 7%. Pomiędzy różnymi odmianami i gatunkami
zbóż mogą zachodzić znaczne różnice wilgotności w funkcji temperatury i czasu suszenia.
Tabela 2. Orientacyjne temperatury suszenia.
Rodzaj
ziarna lub
nasion

Temperatura powietrza
suszącego

Temperatura bezpieczeństwa

Temperatura zboża

Z
wymiennikie
m

Bez
wymiennik
a

Z
wymiennikie
m

Bez
wymiennik
a

Z
wymiennikie
m

Bez
wymiennik
a

Kukurydz
a

100

130

110

145

56

56- 60

Pszenica
i żyto

90

110

100

125

50

55

Owies

80

100

90

115

45

50

Rzepak
pow. 14%
wilg.

80

80 (max 90)

95

105

45

45

Rzepak
do 14%
wilg.

90

90

105

105

48

50

Słoneczni
k

45

45

55

55

38

38

Jęczmień

80

100

95

115

48

50

Nasiona

45

45

50

50

36

36

Dane z tabeli dotyczą materiału suszonego o wilgotności początkowej nie większej niż 40%
(kukurydza).
Użytkownik powinien kontrolować wilgotność ziarna w trakcie pierwszych dni pracy
suszarni i określać empirycznie dokładną temperaturę końcową, która odpowiada żądanej
wilgotności danego rodzaju i gatunku ziarna. Próbki należy pobierać z wysypu
umieszczonego w dolnym kręgu komory suszącej i określić ich wilgotność za pomocą
wilgotnościomierza.

UWAGA -

Przekraczanie podanych temperatur może
spowodować złą pracę suszarni i uszkodzenie
suszonego materiału oraz zwiększa jednostkowe
zużycie paliwa. Gwarancja importera nie obejmuje
usterek spowodowanych zbyt wysoką temperaturą
suszenia. Jeżeli początkowo ziarno jest bardzo mokre
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należy temperaturę suszącego powietrza zmniejszyć o
20– 30% do czasu podsuszenia każdej partii.
5.6.Instalacja elektryczna - opis techniczny zasilania i sterowania suszarni.
Suszarnia zboża jest obiektem wolnostojącym, wykonanym głównie z materiałów
przewodzących (blachy i kształtowniki metalowe). Poszczególne urządzenia suszarni
wyposażone są w napędy z silnikami elektrycznymi o mocach od 0,75kW do 35kW.
Konstrukcja obiektu, użyte materiały i urządzenia oraz warunki środowiskowe (w
rozumieniu ustaleń obowiązującej normy) w jakich ma pracować suszarnia, określiły zakres
wymagań jakie należało spełnić przy projektowaniu i wykonaniu instalacji zasilania
elektrycznego, sterowania i automatyki.
Przy doborze maszyn, urządzeń, aparatów i przewodów suszarni oraz w trakcie
wykonywania układu zasilania i sterowania suszarni kierowano się wymaganiami podanymi
w normach (załącznik 1).

5.6.1. Moce silników zamontowanych w suszarniach
Tabela 3. Moce silników zamontowane w suszarniach.
Typ suszarni
Rodzaj silnika
Silnik wentylatora głównego

TC 35

TC 50 TC 90

S 120

LM
220250

LM
400
BIG

LM 550
BIG

4 kW

5 kW

7,5 kW

11 kW

18,5 kW

37 kW

2*18,5
kW

Silnik ślimaka pionowego

5,5 kW

7,5 kW

11 kW

15 kW

18,5 kW

22 kW

37 kW

Silnik ślimaka poziomego

3 kW

4 kW

4 kW

5,5 kW

5,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

0,75 kW

2,2 kW

2,2 kW

2,2 kW

2,2 kW

2,2 kW

2,2 kW

0,75
kW

0,75
kW

0,75 kW

1,5 kW

2,2 kW

2*1,5
kW

19,45
kW

25,45
kW

34,45 kW

46,2 kW

70,9
kW

86,7 kW

Silnik aspiracji
Silnik pompy paliwa

0,25 kW

Ogólna moc silników Pi

13,5 kW

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych mogących
mieć wpływ na powyższe dane.
Przykładowe wyliczenie doboru przewodów i zabezpieczeń na przykładzie suszarni
Super 120E:
Moc zainstalowana Pi

35 kW

Moc maksymalna Ps = Pi

35 kW

Prąd maksymalny

IS =

35000
Pi
=
= 57,8A
3 ⋅ (U − ΔU) ⋅ cosΦ 1,73 ⋅ (380 - 19) ⋅ 0,97

Zgodnie z wymaganiami technicznymi doboru przewodów i kabli do obciążeń prądem
elektrycznym do zasilania suszarni Super 120E i Super 120E Plus należy przyjąć przewód
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(linka miedziana pięciożyłowa) o minimalnym przekroju 5*16mm2 w izolacji na napięcie
750V. Dla zabezpieczenia przewodów linii zasilającej maszynę należy przyjąć wkładki
bezpiecznikowe o wartości min 63A.
Linia zasilająca suszarnię z sieci zewnętrznej powinna być wykonana w układzie TNS.
Przewód wprowadzić do szafki zasilającej poprzez dławik uszczelniający i przyłączyć do
zacisków oznaczonych L1, L2, L3, N, i PE.
W przypadku zasilania suszami z sieci zewnętrznej wykonanej w układzie TN-C: linię
zasilającą wykonać przewodem miedzianym czterożyłowym o przekroju minimalnym
5*16mm2. Należy go wprowadzić do szafki w sposób podany wyżej i łączyć do zacisków
LI, L2, L3, i PE. Zaciski PE i N połączyć przewodem LY 5*16mm2.
W każdym przypadku zacisk PE należy uziemić taśmą stalową ocynkowaną Fe/Zn 20x3mm.
Uziom wykonać jako liniowy z wykorzystaniem istniejących uziomów naturalnych, lub jako
pionowy wykonany z kształtowników stalowych ocynkowanych. Aby spełnić wymagania
normy PN-IEC 60364-4-41 w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, zmierzona wartość
uziemienia nie powinna przekroczyć 10Ω.
Inne uwarunkowania wynikające z wydanych przez lokalne Rejony Energetyczne
technicznych warunków przyłączenia należy uwzględnić w projekcie zasilania suszami.

5.6.2. Obostrzenia dotyczące warunków BHP i naprawy urządzeń
elektrycznych
Przed uruchomieniem urządzeń elektrycznych suszarni należy wizualnie skontrolować
ich stan techniczny. Drzwiczki szafy sterowniczej winny być zamknięte na zamek. Obudowy
urządzeń powinny być całe, bez pęknięć i wgnieceń. Pokrętła, przyciski, osłony lampek
sygnalizacyjnych i przyrządów pomiarowych winny być bez uszkodzeń. Na widocznych
odcinkach przewodów zasilających i sterowniczych rurki osłonowe powinny być bez
uszkodzeń.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy przeprowadzić naprawę
lub wymianę uszkodzonego elementu. W przypadku wymiany wyłącznika należy stosować
wyłączniki o takich samych prądach nominalnych jak wymieniane.
Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego urządzeń
zasilających i sterowniczych suszarni, polegającą na:
1. Sprawdzeniu stanu izolacji zewnętrznej przewodów elektrycznych.
2. Sprawdzeniu stanu technicznego osprzętu elektrycznego (pokryw, uszczelek,
pokręteł i przycisków).
3. Sprawdzeniu ciągłości obwodów ochrony przeciwporażeniowej.
4. Sprawdzeniu działania wyłączników nadmiarowo- prądowych.
5. Wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji przewodów.
6. Wykonaniu pomiarów rezystancji obwodu ochronnego.
7. Wykonaniu pomiarów rezystancji uziomów odgromowych.
8. Sprawdzeniu stanu technicznego silników elektrycznych.
Czynności naprawcze i kontrolno- pomiarowe może wykonywać osoba posiadająca
kwalifikacje potwierdzone dokumentem wydanym przez komisję Stowarzyszenia
Elektryków Polskich (SEP).
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Prace konserwacyjne, naprawcze i remontowe przy urządzeniach elektrycznych
suszarni powinny być wykonywane przy wyłączonym napięciu.
Podczas wykonywania prac naprawczych w szafie sterowniczej należy wyłączyć
napięcie ustawiając wyłącznik główny w pozycji „0" oraz wyjąć wkładki bezpiecznikowe
zabezpieczenia głównego (poza suszarnią). Wywiesić tablicę ostrzegawczą zakazującą
dokonywania załączenia.
W czasie wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych zamontowanych na
suszarni (silniki, czujniki urządzeń sterowniczych) należy wyłącznik główny szafy ustawić
w pozycji „0" oraz wyłączyć właściwy dla naprawianego elementu wyłącznik nadmiarowoprądowy.

5.6.3. Warunki przyłączenia suszarni do sieci elektrycznej u użytkownika
U WA G A - P o ł ą c z e n i e b e z p o ś re d n i o d o m a s z y n y w y k o n a ć
p r z e w o d e m g i ę t k i m o p r z e k ro j u s p e ł n i a j ą c y m
wymagania!
1. Zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej,
należy uziemić maszynę, a rezystancja uziemienia powinna mieć wartość taką, która
w przypadku pojawienia się napięcia rażenia na maszynie, spowoduje obniżenie
wartości tego napięcia do wartości bezpiecznej, a najlepiej zainstalować wyłącznik
różnicowoprądowy.
2. Instalację elektryczną do przyłączenia maszyny wykonuje użytkownik własnym
kosztem, zgodnie z wymaganiami przepisów, przewidzianą do tego typu obciążeń
sieci.
• Przewód do bezpośredniego podłączenia maszyny zapewnia użytkownik,
• Pierwsze podłączenie suszarni wykonuje serwis tylko i wyłącznie do zacisków
szafy sterowniczej suszarni.
Tabela 4. Zainstalowana moc, wymagane zabezpieczenia główne i przekroje przewodów.
Typ suszarni

TC 35

TC 50

Moc elektryczna

13,5 kW

19,45 kW 25,45 kW

Zabezpieczenie główne
Minimalny przekrój
przewodu

TC 90

S 120

LM
220250

34,45 kW

46,2 kW

LM
400
BIG

LM 550
BIG

70,9 kW 86,7 kW

32 A

32 A

40 A

63 A

80 A

125 A

150 A

5*6 mm2

5*10
mm2

5*10
mm2

5*16
mm2

5*25
mm2

5*35
mm2

5*50
mm2

WAŻNE- Warunki zasilania oraz miejsce instalacji maszyny
Użytkownik uzgadnia z najbliższym Zakładem
Energetycznym.
3. W celu prawidłowej pracy maszyny sieć elektryczna współpracująca z nią powinna
mieć następujące parametry:
• dopuszczalny spadek napięcia przy biegu jałowym maszyny 1%Un,
• dopuszczalny spadek napięcia przy pełnym obciążeniu maszyny 3%Un.
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4. W przypadku wystąpienia awarii związanej z zadziałaniem zabezpieczeń wewnątrz
szafy sterowniczej suszarni, użytkownik powinien zgłosić awarię w trybie
natychmiastowym lub– po konsultacji z serwisem– dokonać usunięcia awarii we
własnym zakresie poprzez osobę posiadającą kwalifikacje potwierdzone
przynajmniej dokumentem wydanym przez komisję Stowarzyszenia Elektryków
Polskich (SEP).
5. Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności związanych z usuwaniem awarii,
należy bezwzględnie odłączyć suszarnię od źródła zasilania oraz zachować daleko
idącą ostrożność przy wykonywaniu tych czynności.
6. Niniejsze warunki dotyczą wszystkich użytkowników suszarni Pedrotti.
Niedostosowanie się do wyżej podanych zaleceń może powodować zagrożenie
życia, awarie maszyny lub uszkodzenie elektrycznych podzespołów suszarni.

Rysunek 7. Umiejscowienie silników elektrycznych w suszarni Pedrotti.

!

ZAPAMIĘTAJ!

Ze względów bezpieczeństwa i dla należytego
działania suszarni nie można:
- włączyć silnika przenośnika ślimakowego
poziomego jeżeli nie pracuje ślimak pionowy,
- zapalić palnika jeśli nie pracuje wentylator (i
podajnik pionowy w suszarniach z systemem
DLC),
- uruchomić wentylatora głównego suszarni jeśli
nie jest właściwie ustawiony zegar czasu
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chłodzenia w szafie sterowniczej (na zegarze nie
może być ustawiona wartość zerowa).

Silniki elektryczne należy włączać w następującej kolejności:
1. Silnik przenośnika ślimakowego pionowego.
2. Silnik przenośnika ślimakowego poziomego.
3. Silnik wentylatora.
4. Silnik palnika.
5. Silnik aspiracji.

5.6.4. Szafa sterownicza suszarni
Do szafy sterowniczej podłączony jest przewód zasilający, wszystkie silniki napędowe,
wyłączniki krańcowe, zespół termostatów i skrzynka sterowania palnika. Napięcie
sterowania jest obniżone poprzez transformator do 24V.
Rysunek 8. Szafa sterownicza.
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1- drzwi zewnętrzne, 2- amperomierz, 3- voltomierz, 4- wyłącznik główny, 5- lampka kontrolna
zabezpieczeń, 6- licznik godzin, 7- lampka kontrolna zasilania, 8- zegar czasu chłodzenia, 9przyciski włączające (z lampkami kontrolnymi): 9.1- podajnik pionowy, 9.2- podajnik poziomy,
9.3- wentylator główny, 9.4- palnik, 9.5- aspiracja, 10- przyciski wyłączające, 11- wtyczka
palnika, 12- wyłącznik awaryjny „STOP”, 13- kontrolka systemu DLC, 14- kontrolka
przekroczenia temperatury bezpieczeństwa, 15- kontrolka osiągnięcia temperatury ziarna.
Rysunek 9. Wnętrze szafy sterowniczej.
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1- transformator, 2- bezpieczniki, 3- przekaźniki, 4- płytka systemu DLC, 5- wyłącznik główny, 6bezpieczniki podajnika pionowego, 7- bezpieczniki wentylatora, 8- bezpieczniki podajnika
poziomowego, 9- bezpieczniki palnika, 10- bezpieczniki aspiracji,
styczniki z wyłącznikami termicznymi: 11- podajnika pionowego, 12- podajnika poziomego, 13wentylatora głównego, 14- zegar opóźniacz, 15- stycznik palnika, 16- stycznik aspiracji.
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Rysunek 10. Skrzynka sterownicza palnika.

!
1- przewody wysokiego napięcia, 2- cewka zapłonowa, 3- stycznik, 4- wyłącznik termiczny, 5urządzenia Brahma, 6- wtyczka silnika napędu pompki paliwa i wentylatorka palnika.

5.7.Hydraulika
Na życzenie klienta istnieje możliwość za dodatkową opłatą zamontowania systemu
hydraulicznego podnoszenia siatek i górnej części przenośnika pionowego. Dotyczy to
dwóch typów Super 120 i LM 220- 250 Mobile.

6. Przygotowanie suszarni do pracy
•

•

Suszarnia powinna stać na ławie, podstawie betonowej lub przynajmniej jej wsporniki
powinny opierać się na drewnianych podkładach. Rysunek 11, 12, 13 przedstawia etapy
przygotowania suszarni do pracy.
Przed uruchomieniem suszarni, za pomocą odpowiednich dźwigni, należy ustawić
pionowo górną część przenośnika ślimakowego pionowego. W tym celu należy
sprawdzić, czy wspornik podnoszenia jest dobrze zamocowany i zabezpieczony
zawleczkami oraz czy stalowa linka wyciągarki nawija się prawidłowo i równomiernie
na szpulę. Należy zwrócić szczególną uwagę w końcowej fazie stawiania przenośnika
na prawidłowość zazębienia zabieraka ślimaka dolnego z pazurami ślimaka górnego
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•

•

( musi być zachowany ciąg wężownicy). Po ustawieniu przenośnika ślimakowego w
pionie należy mocno skręcić śruby łączące obydwa kołnierze i naprężyć stalową linkę
wyciągarki. Następnie za pomocą linki opuścić kosz zasypowy. Należy zwrócić uwagę
na dokładne dopasowanie obu odcinków, nie może być żadnego załamania na łączeniu
dwóch elementów.
Suszarnia musi być wypoziomowana. Do tego celu służą cztery regulowane podstawy
na rogach podwozia suszarni (plus dwie lub cztery na dłuższych bokach w zależności od
typu suszarni). Poziomowanie wykonuje się wg dwóch poziomiczek zamontowanych na
bocznej i tylnej części ramy.
Ostatnią czynnością jest podniesienie za pomocą wyciągarki teleskopowych
wysięgników ruchomych pierścieni komory suszącej, które należy unieść aż do oporu i
zabezpieczyć sworzniami na czterech rogach maszyny. Następnie należy poluzować
linki, aby teleskopy opierały się na sworzniach.

U WA G A – Z a b r a n i a s i ę n a p e ł n i a n i a s u s z a r n i p r z e d
zabezpieczeniem wysięgników ruchomych.

Rysunek 11.
Poszczególne fazy
przygotowania
suszarni Pedrotti do
pracy (Super120E,
Super120E Plus i
LM 220-250E
Mobile).
Pionowe ustawienie
przenośnika
ślimakowego
pionowego.
!
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Rysunek 12.
Położenie
przenośnika
ślimakowego
poziomego wraz z
koszem.

!

Rysunek 13.
Podniesienie
ruchomych
pierścieni kolumny
suszarni.

7. Zasyp ziarna
Suszarnie Pedrotti z napędem elektrycznym, posiadają zespoły robocze napędzane
odrębnymi silnikami elektrycznymi (Rysunek 7).
Przed rozpoczęciem zasypu ziarna należy podłączyć przewód zasilający, sprawdzić
czy jest napięcie w szafie sterowniczej (zielona lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej
suszarni powinna się świecić). W pierwszej kolejności należy uruchomić przenośnik
ślimakowy pionowy, a następnie przenośnik ślimakowy poziomy przyciskami na tablicy
sterującej i rozpocząć podawanie ziarna do kosza zasypowego przenośnika ślimakowego
poziomego. Kosz przenośnika poziomego przykryty jest siatką o wielkości oczek 70x70
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mm, która służy do wstępnego oczyszczania materiału suszonego i zapobiega
bezpośredniemu kontaktowi z pracującym ślimakiem.
Po całkowitym załadowaniu suszarni należy wyłączyć napęd przenośnika
ślimakowego poziomego. Pracujący pionowy przenośnik ślimakowy powoduje stałe
mieszanie ziarna wypełniającego komorę suszącą.

UWAGA-

Dla zachowania jakości zboża należy wyczyścić suszarnię
przed każdą zmianą rodzaju suszonego ziarna. Zaleca się
czyścić ziarno przed suszeniem (wialnia wstępnego lub
dokładnego czyszczenia).

7.1.Suszenie ziarna
Cykl suszenia powinien być rozpoczęty po całkowitym napełnieniu komory suszenia.
Suszenie ziarna polega na ogrzewaniu go gorącym powietrzem. W całym cyklu zarówno
suszenia jak i chłodzenia ziarno jest w ciągłym ruchu dzięki przenośnikowi pionowemu.
Długość suszenia jest uzależniona od wilgotności początkowej ziarna i warunków
atmosferycznych. Intensywność odbierania wilgoci z suszonego ziarna, poza jego rodzajem,
zależy głównie od temperatury i ilości przepływającego powietrza suszącego. Istotny wpływ
na suszenie ma jakość paliwa oraz sprawność i czystość układu paliwowego. Należy zwrócić
szczególną uwagę czy temperatura ustawiona na termostacie powietrza jest osiągana. Po
osiągnięciu zadanej temperatury na termostacie ziarna następuje automatyczne wygaszenie
palnika i suszarnia przechodzi w tryb chłodzenia.
Informacja: palniki można już włączyć, gdy ziarno przykryje komorę dyfuzyjną
(pamiętając o właściwym ustawieniu termostatów- Tabela 2).

7.1.1. Wskazania szczegółowe dla procesu suszenia.
Ziarno kierowane do suszenia powinno być oczyszczone nie tylko ze względu na
niepotrzebny nakład ciepła na suszenie zanieczyszczeń, ale przede wszystkim ze względu na
możliwość zakłóceń swobodnego przepływu ziarna przez urządzenia suszarni.
Najgroźniejsze pod tym względem są zanieczyszczenia duże (sznurki, długa słoma, kawałki
kolb kukurydzy) i dlatego też ziarno i nasiona przeznaczone do suszenia w suszarniach
muszą być wstępnie oczyszczone. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia materiałami
twardymi- jak kamienie, śruby itp. Należy zwracać szczególną uwagę na czystość mieszadeł.

7.2. Chłodzenie i wyładunek
Palnik suszarni wyłącza się automatycznie, gdy ziarno osiągnie temperaturę zadaną
na termostacie ziarna. Rozpoczyna się faza chłodzenia (pracuje podajnik pionowy i
wentylator główny). Suszarnia jest wyposażona w zegar kontrolujący czas chłodzenia
zamontowany na drzwiach szafy sterowniczej. Można na nim ustawić średni czas, po
którym ziarno jest należycie ostudzone (pamiętając, że wartość na zegarze ustawiamy, gdy
wentylator główny nie pracuje). Uruchamia się on w momencie wyłączenia palnika i
powoduje zatrzymanie wentylatora i ślimaka pionowego po upłynięciu założonego czasu.
Następnie samoczynnie powraca do trybu oczekiwania na kolejny cykl chłodzenia. Długość
chłodzenia jest uzależniona od rodzaju ziarna i temperatury zewnętrznej. Od dokładnego
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schłodzenia ziarna zależy jego trwałość w dalszym przechowywaniu. Ziarno zostanie
schłodzone do temperatury > 5oC od temperatury otoczenia.
Po całkowitym ostudzeniu ziarna wyładowuje się je z suszarni poprzez obrócenie
rynny wysypowej w lewo lub w prawo pod kątem 90 stopni (Rysunek 14) lub otworzeniu
rur spustowych i ponownym uruchomieniu ślimaka pionowego.
W zależności od rodzaju ziarna, typu suszarni i organizacji odbioru wyładunek trwa
od 8 min (Super Farmer TC 35) do 50 min (LM 550 Super BIG).
Jeżeli Użytkownik dysponuje innymi możliwościami dobrego schładzania ziarna
może tę fazę ograniczyć do kilku minut wyładowując ciepłe ziarno, dzięki czemu znacznie
zwiększy dobową wydajność suszarni.
Rysunek 14. Sterowanie rynną wysypową.

!

UWAGA- W p r z y p a d k u u s ł y s z e n i a d z i w n y c h o d g ł o s ó w l u b
dostrzeżenia niewłaściwego działania maszyny należy
wyłączyć maszynę wyłącznikiem awaryjny „STOP”.
8. Obsługa codzienna
8.1.Przegląd eksploatacyjny.
Przegląd ten powinien być wykonywany codziennie przed przystąpieniem do pracy
suszarni. Wykonując go należy:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprawdzić czystość otoczenia suszarni, a w szczególności otoczenia pieca.
Sprawdzić czy nie ma wycieków paliwa z układu paliwowego.
Sprawdzić prawidłowość połączeń i zasilania szafy sterowniczej suszarni.
Sprawdzić czy ilość paliwa w zbiorniku jest wystarczająca.
Sprawdzić naciąg pasków klinowych.

Dzięki zastosowaniu materiałów i podzespołów najwyższej jakości oraz ze względu
na prostotę rozwiązań technicznych, konserwacja i bieżące naprawy suszarni Pedrotti są
łatwe i tanie.

8.2.Smarowanie
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8.2.1. Smarowanie konwencjonalne
Właściwe smarowanie jest podstawą działania maszyny. Wykonujemy je przy
włączonych podzespołach, co gwarantuje równomierne rozprowadzenie smaru. Szczególnie
ważne punkty smarowania wymienione są w Tabeli 5.

Tabela 5. Miejsca smarowania suszarni.
Określenie miejsca
smarowania

Lp

Nr tab. i poz. w
katalogu części

Częstotliwoś
ć
smarowania

Uwagi

1

Dolne łożysko ślimaka
pionowego

tab. 4; poz. 45

co 12 godz.

Smarować smarem do łożysk.

2

Środkowe łożysko ślimaka
pionowego

tab. 4; poz. 74

co 12 godz.

Smarować smarem do łożysk.

3

Górne łożysko ślimaka
pionowego

tab. 4; poz. 92

co 36 godz.

Utrudniony dostęp nie powinien
spowodować zmniejszenia
częstotliwości smarowania .

4

Łożysko mieszadeł

tab. 4B; poz. 13

co 12 godz.

Smarować obficie przy
włączonym przenośniku
ślimakowym pionowym. Smar
temperaturowy (+130oC).

5

Łożyska osi transmisyjnej
napędu mieszadeł

tab. 4B; poz. 5 i
11

co 36 godz.

Smarować smarem do łożysk.

6

Łożysko ślizgowe (tuleja)
ślimaka poziomego
długiego

Tab. 3; poz. 35B

przed każdym
zasypem

Smarować smarem do łożysk

7

Łożysko ślimaka
poziomego na końcu kosza
zasypowego

Tab. 3; poz. 36

co 96 godz.

Smarować smarem do łożysk

8

Złącza, krzyżaki, przeguby
wałka Cardana

tab. 3; poz. 23

co 96 godz.

Smarować smarem do łożysk.

Tabela 6. Zalecana ilość smaru dla punktów smarnych.
Nr smarowniczki
(Rysunek 15)

Zespół smarowany

Ilość zalecana

1

Łożysko górne wałka mieszadła (oś transmisyjna)

15 g

2

Obręcz zębata

15 g

3

Łożysko mieszadeł (rurka zaznaczona opaską)

200 g

4

Łożysko środkowe ślimaka pionowego

15 g

6

Koła zębate nap. Mieszadeł (modele od TC 35 do S 120 Plus)

15 g
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7

Łożysko dolne wałka mieszadeł

15 g

8

Tuleja wałka (osi transmisyjnej) mieszadeł

15 g

9

Łożyska dolne ślimaka pionowego

15 g

Rysunek 15. Miejsca umieszczenia smarowniczek do smarowania punktów wewnętrznych
suszarni Pedrotti.

!

8.2.2. Smarowanie automatyczne(centralne)
Na życzenie klienta w suszarni może być zamontowany automatyczny układ
smarowania. Jest to opcja ponadstandartowa i montowana za dodatkową opłatą.

8.3.Sprawdzanie pasków i łańcucha
Zastosowanie transmisji napędu za pomocą pasków klinowych upraszcza konstrukcję
i ułatwia naprawy suszarni. Należy dbać o właściwe napięcie pasków by wydłużyć ich
okres eksploatacji i ustrzec się przed awariami układu przeniesienia napędu. Naprężenie
pasków należy kontrolować codziennie, a zwłaszcza po dłuższym postoju suszarni.
Łańcuch służący do napędu mieszadeł posiada napinacz, którego sprawność działania
należy sprawdzać codziennie.

9. Przechowywanie
Suszarnie mogą być magazynowane na wolnym powietrzu. Sposób przechowywania
powinien zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami
atmosferycznymi. Zespoły suszarni, a nawet cała suszarnia może być zabezpieczona folią
lub plandeką. Właściwe wykonanie konserwacji i przygotowanie suszarni do przerwy w
eksploatacji przeprowadza się następująco:
1. Wszystkie miejsca suszarni należy dokładnie wyczyścić z resztek ziarna, pyłu i
kurzu. Pozostawione resztki ziarna chłoną wilgoć, gniją lub kiełkują. Sprzyja to
bardzo szybkiej i silnej korozji.
2. Sprawdzić i oczyścić komorę spalania i podgrzewacz powietrza.
3. Oczyścić i zakonserwować urządzenia przenoszące ziarno w suszarni.
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4. Poluzować paski klinowe we wszystkich przekładniach pasowych. Na zimę zaleca
się zdemontować całkowicie pasy klinowe i przechowywać w zamkniętym
pomieszczeniu. Pasy, które mają popękane powierzchnie boczne kwalifikują się do
wymiany.
5. Oczyścić i zakonserwować łańcuch napędowy.
6. Zabezpieczyć palnik i szafy sterownicze przed szkodliwym wpływem warunków
atmosferycznych.
7. Na czas przechowywania zbiornik paliwa powinien być zalany paliwem do pełna.
Rysunek 16. Suszarnia Pedrotti złożona do transportu.

!
Tylko w obrębie gospodarstwa suszarnie na podwoziu mogą być przemieszczane bez
ich demontowania.

10. Przewoźny podgrzewacz z wymiennikiem ciepła
Schemat budowy podgrzewacza powietrza z wymiennikiem pokazany jest na Rysunku 17.
Rysunek 17. Schemat budowy podgrzewacza.

!
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1 – palnik, 2 – płomieniówki, 3 – komin, 4 – komora spalania, 5 – kołnierz mocujący, 6 – podpora
regulowana.

Na podwoziu (z dwoma kołami jezdnymi i dyszlem) zainstalowana jest cylindryczna
obudowa zakończona stożkowym zwężeniem z pierścieniem służącym do łączenia
podgrzewacza z wlotem wentylatora. Podwozie posiada trzy regulowane podpory służące
do stabilizowania urządzenia podczas pracy.
W obudowie podgrzewacza znajduje się komora spalania połączona z dwudziestoma
płomieniówkami, wykonanymi z rury cienkościennej (stal nierdzewna kwaso- i
żaroodporna INOX430 AISI), odprowadzającymi spaliny do cylindrycznego komina,
wykonanego również z nierdzewnej blachy INOX. Palnik typu Pedrotti (P 50 – EL.G, P 80
– EL.G, P 100– EL.G) mocowany jest do płyty zamykającej komorę spalania.
Orientacyjne temperatury suszenia z wymiennikiem podane są w Tabeli 2.

UWAGA- Temperatura powietrza przy suszeniu z wymiennikiem nie
może przekraczać 100oC.
Rysunek 18. Podgrzewacz powietrza z wymiennikiem ciepła.

Rysunek 19. Wymiennik ciepła wbudowany w suszarnię.

10.1.Typowe niedomagania – niesprawności i usterki

Tabela 7. Typowe niedomagania.

Brak zapłonu
Objawy

Przyczyny
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Naprawa

Nie następuje rozruch silnika
elektrycznego pompy paliwowej
i wentylatora palnika.

Przerwa w zasilaniu. Zadziałał
wyłącznik termiczny w skrzynce
sterującej palnika. Uszkodzony
termostat bezpieczeństwa lub
ziarna. Uszkodzone urządzenie
Btahma.

Sprawdzić bezpieczniki i
wyłącznik termiczny. Włączyć
zabezpieczenie. Wymienić
uszkodzony termostat. Wymienić
urządzenia Brahma na nowe.

Silnik palnika działa, a zapłon
nie następuje i zaświeca się
czerwony przycisk na obudowie
skrzynki palnika.

Brak paliwa. Nie otwierają się
zawory elektromagnetyczne.
Niesprawna cewka zapłonowa.
Brak iskry na elektrodach
zapłonowych. Uszkodzona
fotokomórka lub zabrudzone jej
szkiełko.

Sprawdzić stan paliwa i czystość
filtrów. Sprawdzić elektrozawory
i ustawienie elektrod
zapłonowych. Wymienić cewkę
zapłonową na nową. Oczyścić
szkiełko fotokomórki lub
wymienić ją na nową.

Nie następuje rozruch silnika
elektrycznego pompy paliwowej
i wentylatora palnika i miga
czerwona lampka kontrolna na
lewym boku szafy sterowniczej.

Awaria w systemie DLC:
zabrudzona lub uszkodzona
fotokomórka lub czujnik
mechaniczny DLC.
Brak ruchu mieszadeł.

Sprawdzić czystość fotokomórki
lub czujnika DLC. W razie
konieczności wymienić na nowy.
Sprawdzić, czy mieszadła
pracują prawidłowo.

Niewłaściwe spalanie
Nie zapala się płomień na
drugiej dyszy.

Uszkodzony lub źle ustawiony
termostat temperatury powietrza.
Uszkodzone urządzenie Brahma.
Uszkodzony lub zabrudzony
elektrozawór drugiej dyszy.

Sprawdzić ustawienie i stan
czystości wymienionych
podzespołów, uszkodzone
wymienić na nowe.

Zachodzi poprawne spalanie
przy włączonych obu dyszach, a
niewłaściwe, gdy pracuje tylko
jedna.

Zanieczyszczony zawór
elektromagnetyczny lub sitko
pierwszej dyszy. Zła regulacja
palnika.

Wymontować zawór i oczyścić
powstały nalot. Oczyścić sitko.
Wyregulować palnik.

Po paru minutach normalnego
działania palnik gaśnie.

Zabrudzenie szkiełka fotokomórki
lub awaria układu paliwowego
(wahania ciśnienia na
manometrze).

Usunąć zanieczyszczenie ze
szkiełka fotokomórki. Sprawdzić
ciśnienie w układzie paliwowym
(12- 14 bar) i czystość filtrów.

Płomień w komorze spalania
gaśnie po włączeniu się drugiej
dyszy.

Zanieczyszczony zawór
elektromagnetyczny lub sitko
drugiej dyszy. Zła regulacja
palnika.

Wymontować zawór i oczyścić
powstały nalot. Oczyścić sitko.
Wyregulować palnik.

Z dysz wycieka paliwo.

Uszkodzenie
elektromagnetycznych zaworów
odcinających dopływ paliwa.

Sprawdzić ewentualnie
wymienić zawory
elektromagnetyczne.

Nie można uruchomić podajnika
pionowego.

Zadziałał wyłącznik krańcowy
przy włazie.

Sprawdzić czy siatka
zabezpieczająca właz jest
prawidłowo osadzona.

Nie można uruchomić żadnego
podzespołu, a na szafie
sterowniczej świeci żółta
lampka „Kontrola
bezpieczników”.

Zadziałał wyłącznik termiczny
jednego z silników.

Odczekać, aż termiki ostygną i
kolejno resetować aż zgaśnie
żółta kontrolka.
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Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności związanych z usuwaniem awarii lub
niedomagań, należy bezwzględnie odłączyć suszarnię od źródła zasilania oraz zachować
daleko idącą ostrożność przy wykonywaniu tych czynności.

U WA G A - W p r z y p a d k u w y s t ą p i e n i a a w a r i i z w i ą z a n e j z
zadziałaniem zabezpieczeń wewnątrz szafy
sterowniczej suszarni, użytkownik powinien zgłosić
awarię w trybie natychmiastowym lub po konsultacji z
serwisem – dokonać usunięcia awarii we własnym
zakresie poprzez osobę uprawnioną.
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Firma Pedrotti Polska życzy
Użytkownikom wiele
zadowolenia z pracy suszarni!

11. Charakterystyki techniczne
Ogólną charakterystykę techniczną podstawowych typów suszarń Pedrotti Polska
przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8. Charakterystyka techniczna suszarni Pedrotti.

Dane techniczne
Model

Pojemność zbiornika
Metry sześcienne
Kukurydza wilgotna
Pszenica
Średnia wydajność na 24
godz. w tonach
Kukurydza z 28% do 14%
wilgotności
Pszenica 20% do 14%
wilgotności
Wymagana moc
Wersja traktorowa
Ciągnik o mocy KM

SUPER
FARME
R TC 35

SUPER
FARME
R TC 50

SUPER
FARME
R TC 90

SUPER
120 E

LARGE
MAXI
220-250
E
MOBILE

LARGE
MAXI
220-250
E FISSO

LARGE
MAXI
400E
BIG
FISSO

LARGE
MAXI
550
SUPER
BIG

5,5
3,5
tony
4 tony

8
5,5
tony
6 ton

12
9 ton
10 ton

15
12 ton
13 ton

31,2
24 tony
26 ton

31,2
24 tony
26 ton

50
40 ton
44 tony

66
55 ton
60 ton

16

27

35

50

100

100

150

190

30

45

60

80

160

160

240

320

60

60

60

60

80

80

120

-
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Wersja elektryczna
Całkowita moc
zainstalowana
Silnik ślimaka pionowego
Silnik wentylatora
Silnik ślimaka zasypowego
Silnik aspiracji
Silnik palnika

13,5
KW
5,5 KW
4 KW
3 KW
0,75
KW
0,25
KW

19,5
KW
7,5 KW
5 KW
4 KW
2,2 KW
0,75
KW

25,5
KW
11 KW
7,5 KW
4 KW
2,2 KW
0,75
KW

34,5
KW
15 KW
11 KW
5,5 KW
2,2 KW
0,75
KW

46,2
KW
18,5
KW
18,5
KW
5,5 KW
2,2 KW
1,5 KW

46,2
KW
18,5
KW
18,5
KW
5,5 KW
2,2 KW
1,5 KW

70,9
KW
22 KW
37 KW
7,5 KW
2,2 KW
2,2 KW

Odśrodko
wy

Odśrodko
wy

Odśrodko
wy

Odśrodko
wy

Odśrodko
wy

Odśrodko
wy

Odśrodko
wy

1.450
75.000

1.450
100.000

314

372

465

582

1.105

1.105

1.512

1.105 x
2

dwustopniowy
progresywny,
max. moc w kW

325

440

581

814

1.163

1.163

1.512

Ślimak pionowy (średnica)
Wydajność ton na godzinę

230
mm
30

280
mm
45

280
mm
45

350
mm
70

350
mm
70

350
mm
70

350
mm
70

400
mm
100

Ślimak zasypu (średnica)
Wydajność ton na godzinę

100
mm
16

125
mm
30

125
mm
30

200
mm
45

200
mm
45

200
mm
45

200
mm
50

200
mm
60

3
3

4
3

4
3

5
4

4
3

4
3

4
3

3
3

1,0- 1,1

1,0- 1,1

1,0- 1,1

1,0- 1,1

1,0- 1,1

1,0- 1,1

1,0- 1,1

1,0- 1,1

900

900

900

900

900

900

900

900

2.050
kg

2.920
kg

3.145
kg

3.900
kg

4.780
kg

4.900
kg

6.000
kg

7.000
kg

Wentylator
Obroty na minutę
Wydajność m3 na godzinę

1.450
13.000

1.450
18.000

1.450
24.000

1.450
35.000

1.450
50.000

1.450
50.000

86,7
KW
37 KW
18,5 KW
*2

7,5 KW
2,2 KW
1,5 KW
*2
Odśrodko
wy

Palnik
„PEDROTTI” olejowy,

dwubiegowy o mocy w kW
„RIELLO” olejowy lub
gazowy,

Osiągi
Usuwanie wilgotności:
% /h maximum
kukurydza
jęczmień, pszenica
Średnie zużycie paliwa
Litry na t% (tonoprocent)
(kukurydza, zboża, rzepak)
Kkal na litr odparowanej
wody około
Masa całkowita suszarni

1.163 x
2

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych
mogących mieć wpływ na powyższe dane.
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12. Załączniki
12.1.Podstawy normatywne oceny zgodności
ZAŁĄCZNIK 1

Podstawy normatywne oceny zgodności.
Ocenę zgodności przeprowadzono na zgodność z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw:
- 98/37/WE zmienionej dyrektywą 98/79/WE dot. maszyn i elementów bezpieczeństwa
- 2006/95/WE dot. sprzętu elektrycznego i następujących norm i przepisów prawnych:
- PN-EN ISO 12100-1: 2005 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe,
ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka.
- PN-EN ISO 12100-2: 2005 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe,
ogólne zasady projektowania. Część 2: Zasady techniczne.
- PN-EN ISO 4254- 1: 2006 Maszyny rolnicze. Bezpieczeństwo. Część 1:
Wymagania.
- PN-EN 1553: 2002 Maszyny rolnicze. Maszyny rolnicze samobieżne,
zawieszane, półzawieszane i przyczepiane. Wymagania wspólne dotyczące
bezpieczeństwa.
- PN-EN 60204- 1: 2006 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne
maszyn. Część 1: Wymagania ogólne.
- PE-EN 60335- 1: 2004 Bezpieczeństwo elektryczne przyrządów do użytku
domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
- PN-EN 50106: 2000/A2: 2002 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do
użytku domowego i podobnego. Postanowienia szczegółowe dotyczące badań
przyrządów wchodzących w zakres EN 60335-1 i EN 60967
- PN-EN 982: 1998 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa
dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów.
Hydraulika.
- PN- ISO 3600: 1998 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia.
Instrukcja obsługi. Treść i forma.
- PN- ISO 11684: 1998 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia.
Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń. Postanowienia ogólne.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.
(Dz. U. Nr 259 poz. 2170)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.
(Dz. U. Nr 259 poz. 2172)
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia
12.01.1998 r. w sprawie BHP w rolnictwie (Dz. U. Nr 12 poz. 51)
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12.2.Deklaracja zgodności
ZAŁĄCZNIK 2

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
DLA MASZYN NR…….
Stolec dnia …………

Niżej podpisana firma
Pedrotti Polska Sp. z o.o.
Stolec 1 A
57-200 Ząbkowice Śl.

Mairano, li................

Fratelli PEDROTTI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA S.R.L.
Via Zanardelli 12/A
25030 Mairano – (BS)
Włochy

Oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że maszyna :
Suszarnia model:
Typu
Numer seryjny :

…………..
E
...................

Do której odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o których mowa w
dyrektywie EWG 98/37 wraz z dalszymi uzupełnieniami.
Niniejsza deklaracja musi towarzyszyć maszynie w przypadku
przekazania własności.

Andrzej Pacholak
Prezes Zarządu

Flavio Pedrotti
Prezes Zarządu

Legenda :
M=Mobile. F= Fisso.
T=Traktorowa. E=Elektryczna
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380=z generatorem i pulpitem sterowniczym na 380 V
24=z alternatorem i pulpitem sterowniczym na 24 V
12=z alternatorem i pulpitem na 12 V

12.3. Strategia zmniejszenia ryzyka zagrożeń
ZAŁĄCZNIK 3
Strategia zmniejszenia ryzyka zagrożeń.
Opis ryzyka resztkowego
Bezpieczna konstrukcja suszarni przewoźnej Pedrotti oraz jej właściwe oznakowanie opisane
w instrukcji obsługi i umieszczone na urządzeniu eliminują niebezpieczeństwo i zagrożenia jakie
mogą wystąpić podczas użytkowania jak również obsługi i konserwacji. Występują jednak pewne
elementy ryzyka, zwane ryzykiem resztkowym, którego występowanie wynika z nieprzewidzianego
(błędnego) lub niewłaściwego zachowania się podczas obsługiwania suszarni przewoźnej.
Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych
czynności:
- używaniu suszarni przewoźnej do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi;
- dokonywaniu samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw;
- przekraczaniu zalecanych temperatur;
- niewłaściwym użytkowaniu oraz obsłudze niezgodnej z zaleceniami i zasadami
bezpieczeństwa;
- niezachowywaniu właściwej odległości od źródła ciepła;
- przemieszczaniu suszarni po drogach publicznych.
Ocena ryzyka resztkowego
Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak:
- uważne czytanie instrukcji obsługi i przestrzeganie zaleceń w niej zawartych podczas
eksploatacji suszarni przewoźnej;
- zachowywanie bezpiecznej odległości od ruchomych części suszarni;
- zachowywanie bezpiecznej odległości od źródła ciepła;
- zachowywanie ostrożności przy przebywaniu na wysokości;
- nieprzekraczanie zalecanych temperatur;
- wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej wyłącznie przez uprawnionego
elektryka;
- obsługa suszarni przez osoby dorosłe o dobrej kondycji fizycznej, znające zasady jej
obsługi;
- natychmiastowe przerwanie pracy suszarni wyłącznikiem głównym w razie zapalenia się
ziarna w suszarni;
może być wyeliminowane ryzyko resztkowe przy użytkowaniu suszarni Pedrotti bez
zagrożenia dla ludzi i środowiska..

!43

12.4. Tabele suszenia
ZAŁĄCZNIK 4
Poniższe wykresy zawierają współzależności występujące w procesie suszenia pomiędzy
temperaturami: ziarna, zewnętrzną oraz roboczą, a czasem suszenia i wilgotnością ziarna.
Podane wartości są orientacyjne, uzależnione są od warunków zewnętrznych (mgła, deszcz,
ciepło, zimno) i właściwości ziarna (dojrzałość, zanieczyszczenie).
Podane temperatury suszenia są temperaturami maksymalnymi i nie powinny być przekroczone.
Maksymalna wilgotność ziarna kukurydzy nie powinna przekroczyć 40%.
Czas suszenia (kukurydza, pszenica, jęczmień)
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80oC 90oC

110oC MAX

temperatura robocza

4
3,5

czas suszenia (h)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
40%

35%

30%

25%

20%

15%

13%

wilgotność początkowa (%)
80oC MAX

temperatura robocza

6

czas suszenia (h)

5
4
3
2
1
0
40%

35%

30%

25%

20%

15%

13%

15%

13%

25

30

wilgotność początkowa (%)

Czas suszenia
55- 60oC MAX

8
7

czas suszenia (h)

6
5
4
3
2
1
0
30%

27%

24%

21%

18%

wilgotność początkowa (%)
Temperatura ziarna w zależności od temp. zewnętrznej

70

Temperatura ziarna (h)

60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

!45

20

35
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