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A SZÁRITÓ BERENDEZÉS MŰSZAKI ADATAI 

 

 

Típus: SIROKKÓ-TDG-80 

 

Fő méretek:   szélesség:   5.000 mm 

                       hosszúság:                         9.890 mm /10.430 mm, Tetőkinyúlással/ 

                       magasság:                         2.970 mm  

                       tömege:                            17.600 kg 

 

A szárítás műszaki jellemzői: 

 

- teljesítmény: (kg, fordulóként)                                                                         8.000 

-tűsorkeretek száma:(db)                                                                                       198                

- egy forduló ideje: (óra)                                                                                       120 

- beállítható hőmérséklet: (°C)                                                 környezeti és + 80 °C 

- relatív páratartalom: (%)                                                                                 30-90 

- szabályozhatóság:                                                                     kézi, ill. automatikus 

- a berendezés hőterhelése: (kW)                                                                      70-240 

- üzemeltetési forma:                                                                                         földgáz 

- fűtési rendszere:                                                                                             indirekt 

- beépített vill. teljesítmény: (kW)                                                                            7,5 

- 1 kg víz elvonásához szükséges hőmennyiség:˙( kJ/kg víz)                     3.900-4.100 

 

A beépített gázégő műszaki adatai:  
 

- típus:                                                           EURO-25-G   vagy          Gulliver BS4D 

- teljesítménye: (kW)                                           70-240                            110/140-246                                                                                                   

- földgázfogyasztás: (m3/ó)                                  7-24                                      11-24,6                                                                                            

- hajtó vill .motor teljesítménye: (W)                    320                                            450 

 

A ventilátor műszaki adatai: 

 

- ventilátor motor:                                                                                    MS 132M-4B3                                                                                                                                                          

- teljesítménye:(kW)                                                                                                    7,5 

- fordulata:  (1/p)                                                                                                     1450 

- feszültség: (V), frekvencia (Hz)                                                            3x 400/230 , 50  

- védettsége:                                                                                                           IP-44 

- ventilátor típusa:                                                                                                 R-500   

- légszállítás: (m³/ó, frekvenciaváltóval állítható)                                           0-17.000 

-statikus nyomás:(Pa)                                                                                               650    

- ékszíjak: (2 db)                                                                                               17x1.550  

 

Szabályozók, határolók: 
 

-„delta- T” szabályozó:                                                                           DCS 4000RH                                                                                
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-biztonsági termosztát típusa:                         TRAFAG, MS95R, 5-95ºC, 230 V, 15 A.  

- légnyomáskapcsoló típusa:                                DUNGS, LGW-3, 0,4-3 mbar, 230 V 

 

A frekvencia váltó jellemzői:  
 

- típusa: (üzemeltetési dokumentáció mellékelve)          NORD SK 500E-751-340-A 

- teljesítmény átvitel:                                                                                        7,5 kW 

- feszültség bemenet:                                                          3 AC 380-480 V,47-63 Hz                                                   

 - feszültség kimenet:                                                                                      3x400 V 

- frekvenciaállítási lehetőség:                                                                      0-400 Hz 

- védettség:                                                                                                        IP-20 

 

 

2.) A SZÁRITÓ BERENDEZÉS RENDELTETÉSE 

 

A SIROKKÓ-TDG-80 a virginia dohány mesterséges szárítására alkalmas! 

 

 

3.) MÜSZAKI LEIRÁS 

 

A szárító berendezés egy szárító térből áll, amelyet a vázszerkezet három részre oszt, jobb 

oldali, középső, és bal oldali részre. Hátsó részben helyezkedik el a termogenerátor, 

ventilátor, valamint a villamos vezérlő szekrény. A szárítótér elől-hátul-felül és két oldalt 

szigetelt szendvicspanel falazatú, vastagsága 50 mm. A szárítótérbe 198 db tűsorkeret fér be 

egymás fölött 3-3 szinten. 

 

Ennek a szárítótérnek a térfogata üresen 90 m3. A berendezés szakaszos üzemű, berakása és 

kitárolása elől történik. A szárító teret elől  szigetelt ajtók zárják le, amelyek felett 

helyezkednek el a csappantyúk, ahol a nagy páratartalmú levegő távozik. 

 

 

3.1.) TERMOGENERÁTOR 

 

A termogenerátor két részből áll. A felső részben helyezkedik el a meleglevegőt előállító 

hőcserélő, a füstgáz elvezető kémény, az alsóban pedig a ventilátor. 

 

A felső részben található a szárítótér felöli szívócsatorna, a hátsó ajtó felöl pedig a friss 

levegő belépésére kiképzett zsalu. 

 

A tűztér 2 mm falvastagságú rozsdamentes, ill. hőálló lemezből készült magas hőmérséklethez 

kialakítva. A tűztér nincs bélelve, így a hőleadás tökéletes és a hatásfok jó. A hőcserélő az 

égéstér fölött van elhelyezve két egység révén. A háromszög keresztmetszetű füstgázcsatornák 

kialakításával (a csatorna csúcsa a levegő áramlás irányával szemben helyezkedik el) az 

energia átadási felület 85%-át használja ki, ami természetesen jelentős energia 

megtakarítással jár és az égőfej fogyasztása is alacsony. A hőcserélő homlokfalának burkoló 

paneljei könnyen eltávolíthatók, így a karbantartás egyszerű. 

 

A hőcserélő és a tűztér térfogata összesen: 0,7 m³,hőleadó felülete: 17,5 m². 



4 

 

Az alsórészben található a villamos motorral, ékszíjhajtású ventilátor, a levegő befúvó 

csonkkal együtt. 

                                       

Villamos energia ellátás kiépítése a megrendelő feladata. 

 

3.3.) GÁZELLÁTÁS 

 

A gázellátás tervezése, kivitelezése a megrendelő feladata. 

 

4.) MÜKÖDÉSI LEIRÁS   
 

A hőcserélő alatt lévő ventilátor a szárítólevegőt a hőcserélőn és a szárítandó anyagrétegeken 

keresztül mozgásban tartja. 

 

A szárítótér hőmérsékletét a beépített DCS4000RH szabályzón kell beállítani. A földgáz 

elégetése során keletkező füstgázok áthaladva a hőcserélő háromszög alakú füstcsövein, 

felmelegítik azokat és lehűlve a kéményen keresztül távoznak a szabadba. A szárítólevegő a 

hőcserélő füstcsövei között áthaladva felmelegszik. A meleg levegő a szárítótérben alulról 

felfelé haladva a szárítandó anyagot felmelegíti, egyúttal a távozó nedvességet pára 

formájában magával viszi. A szárítóközeg páratartalmának beállítása, változtatása a 

termogenerátor felső zárólemezének automatikus beállításával történik. Teljesen csukott 

zárólemez esetén a szárítótérbe bezárt levegő belső keringtetése valósul meg. Ilyenkor a 

szárítandó anyagból kilépő nedvesség miatt a szárító közeg relatív páratartalma növekszik 

egy elérhető maximális értékig. Ez a felső határ függ a szárítandó anyag 

nedvességtartalmától és az alkalmazott (beállított) hőmérséklettől.   

Automatikus beállítás esetén a DCS4000RH „Delta-T”szabályozón beállítjuk a kívánt értéket  

amelyet a BLIMO végrehajtó motor a zsalu nyitásával, vagy zárásával tart be! Az érték  

megválasztása függ a szárítási technológiától, a zsalu nyitás-zárás szögének értéke kellő 

gyakorlat után jól beállítható!  

A termogenerátor felső zsalujának nyitásakor a ventilátor a külső térből is szívhat friss  

levegőt. Ez a levegőmennyiség a szárítandó anyagrétegen keresztül áramlott szárítólevegővel 

keveredik, áthaladva a hőcserélő füstcsövein, közöttük felmelegszik a hőmérséklet 

szabályozón beállított hőmérsékletre, ugyanakkor relatív páratartalma csökken. A 

szárítótérben részleges átszellőzés valósul meg, mert a beszívott friss levegővel azonos 

mennyiségű szárítóközeg az ajtó feletti lamellákon keresztül a szabadba távozik. 

 

Teljes átszellőzéskor a termogenerátor felső zárólemezét teljes nyitott helyzetbe kell hozni. 

 

5.) KEZELÉSI UTASITÁS 

 

A kezelő szervek elhelyezése: 

 

1. gázégő 

2. friss levegőzsalu állító motor 

3. nedves hőmérséklet érzékelő 

4. villamos kapcsoló szekrény 

5. frekvenciaátalakító 

6. ventilátor  
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7. határoló termosztát 

8. hőérzékelő 

9. légnyomás kapcsoló 

 

5.1.) SZÁRITANDÓ ANYAG BETÖLTÉSE 

 

A keretekre a szárítandó anyagot egyenletes rétegvastagságban kell betölteni. Nem teljes 

töltés esetén a szabadon maradt felületeket fapallókkal zárjuk le a szárítóközeg szabad 

áramlásnak megakadályozására ,végül bezárjuk a  szárítótér ajtaját. 

 

5.2.) ÜZEMBE HELYEZÉS, MÜKÖDTETÉS  

 

 be kell kapcsolni a főkapcsolót  

 frekvenciaváltó közbeiktatásával lassan indítható a ventilátor 

 be kell állítani a szabályozó –DCS4000RH és a biztonsági termosztát értékeit, amelyek 
mindenkor a szárítandó anyagtól függenek. 

 frisslevegő nyílást teljesen lezárjuk,  a gázégőt bekapcsoljuk 

 a szárítási technológiának megfelelően végezzük a szárítást, ennek megfelelően emeljük, 
vagy csökkentjük a szárítóközeg hőmérsékletét, beállítjuk a kívánt relatív páratartalom 

értékét %  ill. a frekvenciaváltó segítségével növeljük, vagy csökkentjük a szárítóközeg 

mennyiségét! FIGYELEM: a ventilátor fordulatszámát addig lehet csökkenteni, amíg a 

levegő nyomása 0,4 mb-nál több, hiszen csak e nyomás érték fölött indul be a gázégő! ( ha 

fűteni akarunk ) 

 a szárítási ciklus végén az égőt lekapcsoljuk, (nyári üzem) a pillangószelepeket és a 
frisslevegő nyílást maximálisra állítjuk a szárítót átszellőztetjük, lehűtjük majd a 

főkapcsolóval a ventilátort is lekapcsoljuk, ez körül-belül 20 perc!. 

 

A SZÁRÍTÁSI CIKLUS IDEJE ALATT A SZÁRITÓ KEZELŐJE NEM HAGYHATJA EL A 

BERENDEZÉST!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S z o l n o k, 2013. december. 


