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ANTTI MOBILIOJI DŽIOVYKLA VACBOOST M13

Prieš pradėdami įrenginėti ir eksploatuoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią įrengimo ir eksploatavimo instrukciją.

VIETOS DŽIOVYKLAI PARINKIMAS

Grūdų džiovyklos vietą parinkite kaip ūkio darbų centrinę vietą, atsižvelgdami į galimas transporto, triukšmo ir dul-
kių keliamas problemas. Kelius nutieskite taip, kad pilnai pakrautos priekabos jais galėtų pravažiuoti visus metus. 
Jei įmanoma, krosniai vietą numatykite ant fasadinės pastato pusės. Parinkdami vietą, ypač atsižvelkite į tai, kad 
krosniai reikia didelio kiekio švaraus oro. Krosnies siurbiamo oro anga turi būti kiek įmanoma toliau nuo ištekančio 
oro vamzdžių, priešingoje pastato pusėje. Jei abejojate dėl vietos, iš anksto pasitarkite su vietos statybos ir kelių 
inspekcijomis bei priešgaisrinės saugos tarnyba.

Atstumas nuo grūdų džiovyklos iki gretimos fermos turi būti ne mažesnis nei 15 m, iki gretimo pastato – 20 m, 
iki jūsų gyvenamojo namo – 15 m, ir iki ūkinių pastatų – 12 m. (Mažiausias atstumas iki jūsų pastatų gali skirtis, 
priklausomai nuo to, kaip taisykles aiškina vietos savivaldos institucijos.) P2 kategorijos džiovykloms gali būti reika-
laujama išlaikyti mažesnį atstumą. Tam tikromis aplinkybėmis periodinio veikimo džiovykla gali būti priskiriama P2 
kategorijai. Dėl išsamesnių nurodymų pasitarkite su vietos priešgaisrinės saugos tarnyba arba statybos inspekcija.

PAMATAS

GRUNTO SLĖGIS

Pasirenkant tinkamą pamato paruošimo metodą, taikykite tokias bazines įvairių grunto tipų vertes:

Morena 0,4 – 0,8 MN/m2
Žvyras 0,2 – 0,6 MN/m2
Smėlis 0,15 – 0,5 MN/m2
Smulkus smėlis 0,1 – 0,4 MN/m2

Molis ir smulkus dumblas:

 - minkštas (lengva dirbti) 0,025 MN/m2
 - tvirtas (sunku dirbti) 0,050 MN/m2
 - kietas (ypač sunku dirbti) 0,1 MN/m2

Jei manote, kad sunku nustatyti santykinę grunto apkrovą, paveskite tai atlikti specialistui arba užsakykite grunto 
tyrimus. Dažnai pasiteisina sumanymas nustatyti uolienų tipą, atliekant grunto tyrimus arba bandomuosius kasi-
nėjimus. Įprastai, džiovyklos sukurtas grunto slėgis yra 0,5-2,0 kg/cm2, kai naudojamas ištisinis pamatas.
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VIETA DŽIOVYKLAI ĮRENGTI

Pagal minimalius reikalavimus reikalaujama laikytis pamatų brėžinių.
Be to, turite atsižvelgti į vietą, kurios reikia džiovyklai įrengti, ir į santykinę grunto po mobiliuoju kranu apkrovą.
Pervežami kroviniai gali būti daugiau nei 3 m pločio ir pakankamai ilgi. Todėl neturi būti ribojama prieiga prie džio-
vyklos pamato; taip pat pakankamai vietos turi būti numatyta transporto priemonėms apsisukti.
Statant džiovyklą, mobiliajam kranui turi būti užtikrinama pakankamai erdvės šalia įrengimo vietos, o jo stovėjimo 
pagrindas turi būti pakankamai tvirtas. Įrengimo vietoje, mobiliojo krano pasiekiamoje zonoje neturi būti orinių 
elektros ar telefono linijų.

Įrenginio įrengimo ir eksploatavimo instrukcija

Ši instrukcija parengta profesionaliems ūkininkams. Eksploatuojant įrenginį prireiks įprastinių įgūdžių ir bendrųjų 
ūkininkavimo žinių. 

Grūdų džiovyklos tipas

Šioje instrukcijoje pateikiama informacija apie ANTTI VACBOOST MOBILIOSIOS DŽIOVYKLOS įrengimą ir 
naudojimą.  

ĮRENGINIŲ PRISTATYMAS

 - Grūdų džiovyklos skirtos grūdams ir sėkloms džiovinti.

 - Džiovinimo procesą sudaro keturios fazės:

1. Pripildymo fazėje elevatorius perduoda grūdus iš džiovyklos pripildymo piltuvo į džiovyklą.

2. Džiovinimo fazėje grūdai cirkuliuoja džiovyklos viduje ir tuo pat metu karštas oras siurbiamas pro grūdų 
sluoksnius.

3. Aušinimo fazėje grūdai cirkuliuoja džiovyklos viduje, o šaltas išorės oras siurbiamas pro grūdų sluoksnius.

4. Išdžiovinta ir ataušinta medžiaga elevatoriumi transportuojama į sandėlį arba pakraunama.

Džiovykla tiekiama iš anksto surinktais mazgais, o galutinis surinkimas atliekamas įrengimo vietoje. 
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 - Džiovyklos papėdė sudaryta iš džiovyklos pagrindo ir tiekimo įrenginio. Džiovinimo sekcijos įrengtos ant pa-
grindo.

 - Džiovinimo įrenginį sudaro džiovinimo sekcijos su trikampiais oro kanalais. Viršutinės talpyklos yra sudėtos 
ant džiovinimo įrenginio viršaus.

 - Džiovyklos tipas: ANTTI VACBOOST 3W su septyniomis tiekimo įrenginio mentėmis.

 - Džiovyklos tūris priklauso nuo sekcijų ir viršutinių talpyklų, įrengtų viena ant kitos, skaičiaus.

 - Be pirmiau išvardytų pagrindinių dalių, taip pat patiekiama keletas smulkių dalių, kurių įrengimas išsamiau 
aprašytas toliau šioje instrukcijoje.

Daugiausiai triukšmo mobiliuose džiovintuvuose kelia ventiliatorius / ventiliatoriai.

PASTABA! Būdami arti veikiančio siurbiamojo ventiliatoriaus elementų, visada naudokite klausos apsaugos prie-
mones.

- Matavimo taškas yra 1m nuo ventiliatoriaus elemento Aeq 92 dB siurbiamosios angos
- Matavimo taškas yra 10m nuo ventiliatoriaus elemento Aeq 75 dB siurbiamosios angos

SAUGA
Džiovyklos pagrinde yra judančios tiekimo įrenginio dalys, kurios veikiant įrenginiui gali sužaloti, jei den-
giamosios plokštės ir liukai yra netinkamai uždaryti!

PASTABA!
Pasirūpinkite, kad džiovyklos pagrinde esantys apžiūros ir valymo liukai būtų uždaryti prieš atidarant ir 
uždarant apatinius lovius.

Laikykitės vietos darbo saugos taisyklių.

ANTTI VACBOOST ĮRENGIMAS

Sekcijų ir kitų pagrindinių sudedamųjų dalių įrengimas aprašytas džiovyklos įrengimo instrukcijoje 408076.
Šioje instrukcijoje aprašomas konkrečiam modeliui būdingų sudedamųjų dalių įrengimas.

Džiovyklos įrengimo darbai reikalauja tikslumo. Darbas turi būti atliekamas įvairiuose lygmenyse, netgi dideliame 
aukštyje. Todėl greta įrengimo įgūdžių, dirbant prireiks naudoti pastolius / pakabinamas darbo platformas ir laikytis 
visų saugos taisyklių. Džiovyklos pagrindas ir sekcijos yra ypač sunkios. Joms kelti reikia pakankamai galingų mašinų.
Elektros įrangos centro instaliacijoje naudojami iš anksto sujungti laidai. Prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, kad 
visi elektros įrenginiai yra tinkamos būklės!
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Džiovyklos sudedamųjų dalių svoris:

Pagrindas su krosnimi ir ventiliatoriumi   ~2400-2700 kg
Sekcija (su oro kanalų galais)   ~1400-2000 kg
Viršutinė talpykla   ~300 kg
Viršutinė talpykla su dangčiu, turėklais ir pirminio valymo įrenginiu  ~700 kg
Elevatorius   ~450-590 kg

Keldami sunkias sudedamąsias dalis, laikykitės šių nurodymų:

 - naudokite visas ant sudedamųjų dalių įrengtas kėlimo kilpas;
 - keldami surinktą viršutinę talpyklą naudokite kėlimo kilpas ir sąramas;
 - įsitikinkite, kad kėlimo kabliai užfiksuoti kilpose ir naudojamas pakankamai galingas kranas;
 - niekada nevaikščiokite po keliamomis sudėtinėmis dalimis ir prie jų per daug nesiartinkite;
 - kranas turi lėtai ir tiksliai nuleisti keliamą sudedamąją dalį į reikiamą vietą;
 - pasiruoškite 3-5 įrankius, kuriuos galėsite naudoti kaip kreipiančiuosius kaiščius, pvz., 5-8 mm skersmens 

kirstukus.

Visas jungiamąsias siūles sandarinkite sandarinimo juosta.
Pastaba! Jei vieną ant kitos norite sumontuoti kelias sekcijas ir jas iš karto uždėti ant pagrindo viršaus, naudokite 
atskiras kėlimo kilpas (501010). Išsamesnius nurodymus rasite įrengimo instrukcijoje 408076.  Kėlimo kilpą pritvir-
tinkite aštuoniais M8 varžtais. Sutvirtinkite kilpas dviejose skylėse pritvirtindami 50x100 lenteles, kurios prilaikytų 
kilpas, kad keliant nesulinktų sekcijos galai. Tas pačias kilpas naudokite keldami viršutines talpyklas.

Surinkimą galima atlikti naudojant surinktus didesnius pomazgius.  Visas džiovinimo sekcijas ir viršutines talpy-
klas galima perkelti į vietą naudojant keliamos dalies viršuje pritvirtintas tvirtas kilpas. Pvz., viršutinės talpyklos ir 
viršutinės talpyklos dangtis su turėklais gali būti surenkami sekcijai esant ant žemės. Priveržkite visus varžtus – 
vertikalioms atramoms tvirtinti naudokite M10 varžtus. Šį sunkų surinktą pomazgį užkelkite ant pagrindo viršaus.

PASTABA!
Bendras pomazgio svoris yra keletas tonų, todėl prireiks sunkiasvoriams kroviniams kelti skirto krano. Prieš keldami 
patikrinkite santykinę grunto apkrovą.
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C365_yleiskuva 

Įvairių tipų džiovyklų su priedais principinės schemos

Elevatoriaus atrama

PTC jutiklis
Ugnies termostatas

PTC jutiklis
LTM termostatas

Mazgo (C365) principinė schema
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Mittakuva Antti Vacboost ilman tekstejä

M10 smeigės 
sukilpele kaip 
kreipikliai
Skirstytuvo laidai

Kabelių 
kopėčios

Dūmtakio 
atrama

Mobilioji džiovykla
Modelis H H2 Elevatoriui Elevatoriui

mm mm t/h kW
C255 10100 6990 45 3
C320 11100 8150 50 4
C365 12100 9300 50 4
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Mobilioji džiovykla E / ES
Modelis H H2 Elevatoriui Elevatoriui

mm mm t/h kW
C255E 10700 6990 60 4
C320E 11700 8150 60 4
C365E 12700 9300 60 4
C410E 13700 10500 100 7,5

C255ES 13700 6990 60 4
C320ES 15700 8150 60 5,5
C365ES 16700 9300 60 5,5

Mittakuva Antti Vacboost E ja ES
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C365E A1500 kW 1x15 kW_Mitttakuva

C 365E A1500 kW 1x15 kW
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C410E 700 kW 2x7,5 kW_Mitttakuva

C 410E 700 kW 2x7,5 kW
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C410E 1000 kW 2x15 kW_Mitttakuva

C 410E 1000 kW 2x15 kW
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C410E  A1500 kW 2x15 kW_Mitttakuva

C 410E A1500 kW 2x15 kW
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Mittakuva Antti Vacboost EH ja EHS

Mobilioji džiovykla EH / EHS
Modelis H H2 Elevatoriui Elevatoriui

mm mm t/h kW
C255EH 12700 6990 60 4
C320EH 13700 8150 80 5,5
C365EH 14700 9300 80 5,5

C255EHS 16700 6990 60 5,5
C320EHS 17700 8150 80 7,5
C365EHS 18700 9300 80 7,5
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Kaatoallas kuljettimella_Mittakuva

Įsiurbimo šachta su konvejeriu;
Detalesnius matmenis žr. instrukcijose 408115
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C 255_malli

C 255
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C 320

C 320_malli
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C 365

C 365_malli
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C365 E-A1500_3D

C365 E   A1500 
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C 410 E-700_3D

C410 E   700
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C410 E   1000 

C410 E-1000_3D
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C410 E  A1500

C 410 E-A1500_3D
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Įsiurbimo šachta C410 E 700 su konvejeriu 

C410 E-700 kaatoallas kuljettimella_3D
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Pagrindas su rėmu
Pagrindą su rėmu perkelkite į vietą ant betono pamato su paruoštomis tvirtinimo plokštėmis. Pastatykite pagrin-
dą horizontalioje padėtyje.
Kad užtikrintumėte tinkamą džiovyklos veikimą, prieš tęsdami įrengimo darbus, susisiekiančiais lanksčiais van-
dens lygio vamzdeliais įsitikinkite, kad viršutinis pagrindo paviršius yra visiškai horizontalus.
Kad įrenginys stovėtų vertikaliai netgi pučiant stipriam vėjui, jo kojas privirinkite prie tvirtinimo plokščių, esančių 
ant betono pamato, arba jo kojas pritvirtinkite naudodami inkarus (4 vnt./M16).

Sekcijos, oro kanalų galai
Sekcijos tiekiamos surinktos, kartu su oro kanalų galais. Eksportui skirto modelio oro kanalų galai tiekiami dalimis. 
Oro kanalų galai gali būti surenkami ir tvirtinami prie sekcijų, joms esant ant žemės. Visas jungtis sandarinkite 
sandarinimo juosta.
Keldami sekcijas į vietą, įsitikinkite, kad jos keliamos į teisingą vietą. Sekcijų įtekėjimo dalis turi atsidurti pagrindo 
lovio strypų pusėje.

Kad džiovykla veiktų tinkamai, svarbu, jog oras trikampiuose sekcijų kanaluose tekėtų teisinga kryptimi: atviri 
trikampių kanalų pusių galai turi jungtis su sekcijos įtekėjimo puse (nukreipta į krosnį).

Prieš keldami pačią apatinę sekciją į vietą, prie viršutinių pagrindo paviršių pritvirtinkite lipnias sandarinimo juostas. 
Juostą uždėkite ant pagrindo ir sekcijos horizontalių sąlyčio paviršių vidinės briaunos. Visose jungtyse įrenkite 
sandariklius.
Į sekcijos jungčių skyles kišdami varžtus, į vietą taip pat įstatykite metalinius kopėčių tvirtinimo elementus A73310. 
Jų montavimo vieta parodyta principinėse džiovyklos schemose. Metalinius tvirtinimo elementus padėkite ties kas 
antra jungtimi. Sekcijų kampinėms sutvirtinančioms kojoms ir viršutinėms talpykloms sujungti naudokite M10x20 
varžtus.

PASTABA! Kėlimo kilpas (501010) nuimkite iš karto, kai tik sekcijos bus pastatytos savo vietoje!

Viršutinės talpyklos ir dangtis su turėklais
Uždėkite sandarinimo juostą ant viršutinės talpyklos horizontalių sąlyčio paviršių vidinės briaunos. Visose jungtyse 
įrenkite sandariklius.
Į viršutinės talpyklos jungčių skyles kišdami varžtus, į vietą taip pat įstatykite metalinius kopėčių tvirtinimo elementus 
A73310. Jų montavimo vieta parodyta principinėse džiovyklos schemose. Metalinius tvirtinimo elementus padėkite 
ties kas antra jungtimi. Tęskite paskirstydami sekcijoje. Sekcijų kampinėms sutvirtinančioms kojoms ir viršutinėms 
talpykloms sujungti naudokite M10x20 varžtus.

Visos viršutinės talpyklos ir sekcijos gali būti tarpusavyje sujungiamos ant žemės ir keliamos aukštyn vienu metu. 
PASTABA! Neviršykite leistino svorio.
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Viršutinės galinės padėties jutiklio įrengimas
(talpinis, reguliuojamas)

Kartu su džiovyklos įrenginiu tiekiamas talpinis lygio jutiklis su reguliuojamu strypu. 

Viršutinės galinės padėties jutiklį sumontuokite džiovyklos viršuje esančiame laikiklyje. Jutiklį įrenkite pakankamai 
žemai, kad išvengtumėte elevatoriaus užsikimšimo pirmojo naudojimo metu. Tinkama jutiklio padėtis yra apie 60 
cm žemiau viršutinės džiovyklos dalies.
Pirmojo pripildymo ir džiovinimo ciklų metu stebėkite džiovyklos pripildymo spartą. Turite nustatyti tinkamą viršu-
tinės galinės padėties jutiklio aukštį, nes praktikoje jis gali skirtis. Atkreipkite dėmesį į tai, kad džiovinimo fazės 
pradžioje grūdų masė plečiasi. Todėl būtina palikti šiek tiek erdvės pirminio valymo įrenginiui. Pritvirtinkite jutiklį 
teisingoje padėtyje sparnuotuoju sraigtu.

Bėgant laikui jutiklio galvutė gali užsiteršti ir perduoti neteisingus duomenis. Dėl šios priežasties jutiklio galvutę 
reikia periodiškai valyti.

Elevatoriaus įrengimas

Elevatoriaus pagrindą surinkite šalia rėmo ir nustatykite vertikalioje padėtyje.Standartiniai elevatoriai, skirti A serijos 
mobiliajai džiovyklai, tiekiami surinkti.
Kitokios nei standartinės konfigūracijos elevatorių reikia surinkti pagal instrukciją 408010 arba 408011.

PASTABA! Ant žemės gulintis elevatorius neturi būti keliamas pritvirtinus tik ties viduriu – būtina kelti pritvirtinus 
dviejuose taškuose, kurie yra pakankamai nutolę vienas nuo kito.
Pakelkite elevatorių į vietą ir, jei reikia, prijungę elevatoriaus reguliuojamą dalį, suderinkite jo pagrindo aukštį.

ES ir EHS tipo elevatorių priežiūros aikštelių ir atraminių konstrukcijų surinkimo nurodymai įtraukti į E serijos ele-
vatoriaus naudojimo instrukciją 408010.

Didelis bunkeris su varžtinėmis jungtimis
Surinkti pagal instrukciją 408110

Įsiurbimo šachta su „Skandia“ konvejeriu
Sumontuojama pagal instrukcijas 408115.
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Laidinis 3 kanalų šakotuvo valdymas ir cirkuliaciniai vamzdžiai
Į standartinę tiekimo apimtį įeina rankiniu būdu valdomas 3 kanalų šakotuvas, kurį galima valdyti nuo žemės. 

Laidinio valdymo atsarginių dalių brėžinys

JAKAJAN VAIJERIKÄYTTÖ

Poz. Dalis Tipas Brėž. Nr. Vnt. Svoris
1 A73992 SKRIEMULYS D50 M12 A73992 2 0,54
2 A73993 ŠAKOTUVO LAIDINIO VALDYMO PAGRINDINĖ SIJA M12 A73993 1 5,48
3 A73994 ŠAKOTUVO LAIDINIO VALDYMO BLOKAS M12 A73994 1 1,07
4 42426 GRŪDŲ VAMZDŽIO SKLENDĖS VOŠTUVAS 42426 4 0,5
5 111561 POVERŽLĖ ZN 14/45X4 DIN440R 2

6 111550 POVERŽLĖ ZN M10 DIN 125 2

7 102210 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPE GALVUTE ZN        10x25 DIN933 2

8 110560 VERŽLĖ M10 DIN 934 10

9 111540 POVERŽLĖ ZN M8 DIN 125 8

10 101810 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPE GALVUTEZN        8x16 DIN933 8

11 110540 VERŽLĖ M8 DIN 934 8

12 107807 KĖLIMO SMEIGĖ SU KILPELE M10x18 DIN580 8

13 114067 PALSTIKU DENGTAS LAIDAS D3/D5 MM 59,2

14 114055 LAIDO FIKSATORIUS D5 8
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A73996

Pritvirtinkite šakotuvą prie reguliuojamos elevatoriaus dalies ir šakotuvo pusėje įrenkite pagrindinę siją laidinio 
valdymo skriemuliams. Prijunkite laidus prie šakotuvo valdymo svirčių ir vienoje pusėje laidus nutieskite tiesiai į 
apatinį valdymo bloką, o kitoje pusėje juos nutieskite pro smeigių kilpeles į kitą valdymo svirtį, vengdami per daug 
smailių kampų. Žr. brėžinį: „Laidinio valdymo veikimo principas“

Tarp elevatoriaus ir džiovyklos įrenkite cirkuliacinius vamzdžius. Įsitikinkite, kad vamzdyno posvyrio kampas yra 
45° (1:1). 

Laidinio valdymo veikimo principas
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C205 C255 C320 uunin putket

Oro vamzdynas

ĮSPĖJIMAS!  Pašalinės dalelės krosnies viduje kelia gaisro pavojų!

Iš džiovyklos ištekantis oras paprastai yra dulkėtas ir jame yra valymo atliekų, ypač galutinėje džiovinimo proceso 
fazėje.  Todėl visada turite taip nukreipti ištekančio oro vamzdį, kad jis būtų priešingoje džiovyklos pastato pusėje 
nei džiovyklos krosnies siurbiamo oro įtekėjimas.

ĮSPĖJIMAS!  Šiukšlės į krosnį siurbiamame ore kelia gaisro pavojų!

Šiuose brėžiniuose parodyta, kaip įrengti oro vamzdžius:

Pūtimo vamzdžiai C205, C255, C320
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C205 C255 C320 uunin putket

C365 puhallin putket

Krosnies vamzdžiai C205, C255, C320

Pūtimo vamzdžiai C365
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C365 uunin putket

Krosnies vamzdžiai C365
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D800 putket

D800 vamzdžiai
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Ventiliatoriaus stovo įrengimas
Ventiliatoriaus stovo galai turi būti sumontuoti ant žemės. Prie galų tvirtinant aukščiausias kryžmines atramas, 
būtina nuo ventiliatoriaus stebėti išleidimo vamzdžio aukščio padėtį tačiau instaliuoti šias kryžmines atramas nėra 
būtina. Šioje stadijoje atraminės sijos turi būti pritvirtintos prie galų. Žr. aukščiausios sijos aukščio padėtį žemiau 
esančiame paveiksle. Uždėkite ant aukščiausių atraminių sijų viršaus. 
Stovui esant tinkamoje padėtyje, patikrinkite, ar stulpai ir horizontaliosios sijos yra pakankamai tiesios ir jeigu reikia, 
pareguliuokite, pavyzdžiui, standaus metalo lakštai.

Note! Kryžminis matavimas vertikaliąja ir horizontaliąja kryptimi.

Kiek įmanoma labiau suveržkite kryžmines atramas (A75781).Tačiau būkite atsargūs ir, traukdami varžtą, nepasta-
tykite ventiliatoriaus į pasvirąją padėtį. Įrenkite sklendes (A75816) tarp stovo ir džiovintuvo mechanizmų. Ant žemės 
sumontuokite kopėčias, paruoškite naudojimui, pakelkite į reikiamą aukštį ir juostomis (A75783) pritvirtinkite prie sijų. 
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Puhallinteline asentaminen
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Kuro vamzdžiai
Mobiliojoje džiovykloje įrengta vieno vamzdžio kuro tiekimo sistema, todėl nereikia tiesti daugiau nei vieną vamzdį 
iš kuro bako į kuro filtrą, įrengtą šalia krosnies. „Perteklinis“ kuras, grąžinamas iš degiklio, recirkuliuojamas degiklyje 
ir papildomai reikiamas kuro srautas teka pro filtrą į alyvos deaeratorių „Tigerloop“.

Valymo atliekų vamzdyno pirminio valymo įrenginiui įrengimas

PASTABA! Valymo atliekų vamzdynas turi būti nuvestas į priešingą džiovyklos pusę, nei toji, kurioje įrengta 
džiovyklos krosnies įtekančio oro anga. 
 Šiukšlės į džiovyklos krosnį įtekančiame ore kelia gaisro pavojų!

Valymo atliekų vamzdyną pirminio valymo įrenginiui nuveskite džiovyklos šone.
Valymo atliekų vamzdynui įrengti naudokite šiam tikslui skirtas dalis: D200 ventiliacijos vamzdžius ir 45 bei 90 
laipsnių alkūnes. Vamzdyną pritvirtinkite kas 3-4 metrus, naudodami, pvz., perforuotą plieninę juostą.

Pirminio valymo įrenginio valymo atliekų vamzdyną verta nukreipti į cikloninį įrenginį (papildomai užsakoma įranga), 
kuris iš oro atskiria dulkes ir šiukšles. Tai leidžia palaikyti švarą aplink džiovyklą.
Dulkių surinkimo cikloninių įrenginių galima įsigyti iš „Antti-Teollisuus“.
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Elektros instaliacija
Surinkę visą įrenginį, pabaigoje įrenkite vertikalias kabelių kopėčias ir laidus. Kabelių kopėčias įrenkite elevatoriaus 
pusėje, greta kopėčių. Kabelių kopėčias pastatykite skersine kryptimi ant viršaus esančioms kabelių kopėčioms. 
Išmatuokite atstumą iki briaunos ir perkelkite šiuo atstumu apatinę dalį. Kabelių kopėčias įrenkite per visą aukštį – 
nuo apačios iki viršaus. Viršutinę kabelių kopėčių dalį nupjaukite džiovyklos viršaus aukštyje, naudodami kirpimo 
reples arba kampinio šlifavimo mašiną.

Laidai šiems mazgams nutiesiami nuo viršutinės džiovyklos dalies:

 - elevatoriui,
 - pirminio valymo įrenginiui,
 - lygio signalizavimo įtaisui.

Nutieskite laidus iki elektros įrangos centro ir prijunkite juos prie įvado, kaip pažymėta ant laido. Laidus prie kabe-
lių kopėčių pritvirtinkite naudodami kabelių dirželius. Per ilgus laidus galite „paslėpti“, juos sulankstydami kabelių 
loviuose.

Iš krosnies išeinančiame oro vamzdyje įrenkite PTC jutiklį ir LTM termostatą. Į siurbiamąjį ventiliatorių, ištekėjimo 
pusėje įrengtame oro vamzdyje sumontuokite PTC jutiklį ir ugnies termostatą.

 - Įtekėjimo pusėje įrenkite termostatą ir jutiklį. Jutikliai neturi būti tiesioginio regimojo ryšio su galine degimo 
kameros dalimi zonoje, kad būtų išvengiama termostatų matavimo verčių paklaidų, kurias sukeltų raudonos 
spalvos švytėjimas degimo kameroje.

 - ŽR. BRĖŽINĮ! (8 psl.)

 - Elektros laidai turi būti nutolę bent 50 mm atstumu nuo kaitinimo vamzdžio paviršiaus, kad būtų išvengiama 
perkaitimo pavojaus.
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1 Valdymo jungiklis 11 Tiekimo įrenginio jungiklis 21 Lygio signalizavimo įtaiso 

signalinė lemputė
2 Paleidimo mygtukas 12 Tiekimo įrenginio derinimas 22 Aušinimo signalinė lemputė
3 Apvado mygtukas 13 Degiklio jungiklis 23 Signalinė lemputė „džiovinimas 

baigtas“
4 Ištekančio oro temperatūra 14 Elevatoriaus signalinė lemputė 24 Signalinė lemputė „cirkuliacijos 

sistemos gedimas
5 Įtekančio oro temperatūra 15 Pirminio valymo įrenginio 

signalinė lemputė
25 Signalinė lemputė „perkaitimas“

6 Eksploatavimo valandų skaitiklis 16 Apatinio sraigtinio transporterio 
signalinė lemputė

26 Signalinė lemputė „degiklio 
gedimas“

7 Aušinimo laikmatis 17 Tiekimo įrenginio signalinė 
lemputė

27 Variklio apsauginiai išjungikliai

8 Elevatoriaus jungiklis 18 Ventiliatoriaus signalinė lemputė 28 Grandinės pertraukiklis
9 Pirminio valymo įrenginio jungiklis 19 Degiklio signalinė lemputė 29 Pagrindinis jungiklis
10 Apatinio sraigtinio transporterio 

jungiklis
20 Papildomo purkštuko signalinė 

lemputė
30 Pūstuvas, restauruotas
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Elektros energijos tiekimas grūdų džiovyklai (kaip ir visiems kitiems ūkio pastatams) turi būti apsaugotas nuotėkio 
srovės išjungikliu 
pagal galiojančius teisės aktus.

Elektros energijos tiekimą rekomenduojama apsaugoti tinkama apsauga nuo viršįtampių.

„Optima“ valdymo sistema
 
Žr.„Optima“ naudojimo instrukciją 408152

1. Įrengimas

1.1 LTM termostato įrengimas

LTM termostatas yra dvigubas termostatas, kuriame įrengtas temperatūros 
ribotuvas ir krosnies antrinio aušinimo sistema.

LTM termostatas įrengiamas įtekančio oro vamzdyje, 0,5-2 m atstumu nuo 
krosnies. Vamzdyje išgręžkite 19 mm skylę termostatui, įstumkite termos-
tatą į skylę ir pritvirtinkite jį varžtais.

ĮRENGIMO VIETA PARODYTA 8 PSL. PATEIKTAME BRĖŽINYJE

Temperatūros ribotuve nustatykite temperatūrą, kuri būtų 20 °C aukštes-
nė už didžiausią leistiną krosnies eksploatavimo temperatūrą. Pvz., jei 
didžiausia leistina krosnies eksploatavimo temperatūra yra 100 °C, tai 
temperatūros ribotuve nustatykite 120 °C temperatūrą. Antrinei aušinimo 
sistemai visada turi būti nustatyta 45 °C temperatūra.

A – temperatūros ribotuvas (LIMIT)
B – antrinis aušinimas (FAN)
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1.2 Ugnies termostato įrengimas

Termostato bloką (1) prie sienelės tvirtinkite 
pagal brėžinį.

Oro vamzdyje išgręžkite 16 mm skylę juti-
klio laikikliui (2). Varžtais pritvirtinkite laikiklį 
prie oro vamzdžio.

Įstumkite termostato kapiliarinio vamzdelio 
(5) jutiklį (3) į jutiklio laikiklį ir jį užfiksuokite, 
suspausdami fiksavimo žiedą (4), esantį ant 
kapiliarinio vamzdelio, ir jį įsukdami į laikiklį.

Ugnies termostato viduje reguliavimo disku 
(7) nustatykite eksploatavimo temperatūrą. 
Ugnies termostate nustatykite eksploatavi-
mo temperatūrą, kuri būtų 10°C aukštesnė 
už didžiausią ištekančio oro temperatūrą, 
bet ne žemesnė nei 50°C.

Spausdami atstatos mygtuką (6), įsitikin-
kite, kad ugnies termostatas yra aktyvus.

Prijunkite ugnies termostatą prie sistemos 
pagal elektros jungimų schemą.
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1.3 Temperatūros jutiklių įrengi-
mas

Ištraukite PTC jutiklį (1) kartu su laidais (4) pro 
nailoninį vamzdelį (2) taip, kad metalinė jutiklio 
dalis 20 mm išsikištų iš nailoninio vamzdelio. 

Oro vamzdyje išgręžkite 10,5 mm skylę ir joje 
įrenkite įvado sandariklį (3). 

Nailoninį vamzdelį su jutikliu įstumkite pro įvado 
sandariklį į oro vamzdį; apie 50 mm nailoninio 
vamzdelio liks išsikišę.

ŽR. 8 PSL. PATEIKTĄ BRĖŽINĮ 

1.4 Viršutinės galinės padėties jutiklio įrengimas

Viršutinė galinė padėtis
Džiovyklos arba sandėliavimo bunkerio viršuje išgręžkite 45 mm skylę ir jame 
įrenkite jutiklio vamzdelio (2) laikiklį.

Įstumkite jutiklio vamzdelį (3) į grūdų talpinimo erdvę taip, kad jutiklis (4) atsi-
durtų pageidaujamame viršutinės galinės padėties aukštyje. Užfiksuokite jutiklio 
vamzdelio padėtį, užverždami fiksavimo varžtą (5).

Jungiamojoje dėžutėje (1) prijunkite viršutinės galinės padėties jutiklį prie sis-
temos pagal elektros jungimo schemą.
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2. PALEIDIMAS
Ypač atsargiai reikia atlikti paleidimą ir bandomąjį paleidimą. Saugos įtaisų derinimo parametrus gali keisti 
tik atitinkamus įgaliojimus turintis elektrikas. Prieš atlikdami bet kokius veiksmus, kurie reikalauja nuimti 
apsauginius prietaisų dangčius, visada išjunkite prietaiso skiriamuosius jungiklius arba maitinimo jungi-
klius. Užduotis, kurios reikalauja keisti elektros jungimus arba atidaryti jungiamąsias dėžutes, gali atlikti 

tik atitinkamus įgaliojimus turintis elektrikas.

Prieš bandydami įrenginius, visada vizualiai patikrinkite, ar visa instaliacija buvo tinkamai atlikta, visi apsauginiai 
dangčiai yra savo vietoje ir visos dengiamosios plokštės yra uždarytos. Taip pat reikia atlikti paleidimo patikrą pagal 
elektros įrenginių pramonėje galiojančias taisykles, jei tokios taisyklės yra taikytinos.

Taip pat prieš atlikdami bandomąjį paleidimą patikrinkite, ar variklių apsauginių išjungiklių ir šiluminių relių srovės 
vertės atitinka variklių techninių duomenų lentelėse nurodytas vertes. Ventiliatoriaus jėgos grandinėse įrengtos 
šiluminės relės. Jų srovės vertės turi nustatytos 0,58 nuo variklio techninių duomenų lentelėje nurodytos vardinės 
srovės vertės. Kitų variklių jėgos grandinėse įrengti variklių apsauginiai išjungikliai. Jų srovės vertės turi būti nu-
statytos pagal variklio techninių duomenų lentelėje nurodytas vertes.

Ventiliatoriaus jėgos grandinėje įrengtas paleidimo perjungiklis iš žvaigždės į trikampio jungimo schemą. Paleidi-
mo perjungiklio (iš žvaigždės į trikampio jungimo schemą) laiko delsos vertę nustatykite, kaip nurodyta brėžinyje, 
pateikiamame kartu su elektros jungimo schemomis.
5,5 kW ir galingesnėse jėgos grandinėse, išskyrus ventiliatorių jėgos grandines, įrengti švelniojo paleidimo įrenginiai. 
Taip pat pagal brėžinį patikrinkite švelniojo paleidimo įrenginio (-ių) derinimo parametrus.

2.1 Elevatorius

Patikrinkite elevatoriaus apsaugos nuo per mažo greičio įrengimą ir jungimą. Jei apsauga nuo per mažo 
greičio yra elektroninė, taip pat patikrinkite, ar atstumas tarp apsaugos jutiklių ir posūkio įrenginio plokštės 
yra teisingas. Jei elevatoriuje įrengtas atgalinio sukimosi blokatorius, prieš bandomąjį paleidimą jį reikia 
pašalinti.

Pasukite perjungiklį į padėtį E. Elevatoriaus jungiklį perjunkite į padėtį 1. Elevatorius turi pasileisti. Patikrinkite ir, jei 
reikia, pakeiskite elevatoriaus sukimosi kryptį. Sustabdykite elevatoriaus, elevatoriaus jungiklį pasukdami į padėtį 0.

Elektroninės apsaugos nuo per mažo greičio veikimą patikrinkite išėmę apsaugos jutiklio jungiamąją dėžutę. Pa-
leiskite elevatorių, elevatoriaus jungiklį pasukdami į padėtį 1. Elevatorius turi pasileisti ir maždaug po 8 sekundžių 
sustoti.

Džiovyklos viršutinio galinio jutiklio veikimą patikrinkite, pasukdami elevatoriaus perjungiklį į padėtį 2. Elevatorius 
turi pasileisti. Džiovyklos viršutinį galinį jutiklį palieskite ranka. Elevatorius turi sustoti.

2.2 Pirminio valymo įrenginys

Pasukite perjungiklį į padėtį E. Pasukite pirminio valymo įrenginio jungiklį į padėtį 1. Patikrinkite ir, jei reikia, 
pakeiskite pirminio valymo įrenginio sukimosi kryptį.
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2.3 Tiekimo įrenginys 

Norėdami išbandyti tiekimo įrenginį, pirmiausia įjunkite elevatorių ir apatinį sraigtinį transporterį. Tiekimo 
įrenginio jungiklį pasukite į padėtį 1. Tiekimo įrenginys turi pasileisti. Tiekimo įrenginio variklio sukimosi 
kryptis nėra svarbi. Jei tiekimo įrenginyje įrengta dažnio keitikliu valdoma sukimosi greičio reguliavimo 
sistema, taip pat patikrinkite jos veikimą. Pasukite tiekimo įrenginio potenciometrą į padėtį 1. Variklis turi 

suktis mažiausiu greičiu – 25Hz. Pastaba! Variklis neturi sustoti! Pasukite tiekimo įrenginio potenciometrą į padėtį 
10. Variklis turi suktis didžiausiu greičiu – 85 Hz. Jei potenciometras veikia neteisingai, sukeiskite laidus, prijungtus 
prie potenciometro gnybtų 1 ir 2. 

2.4 Ventiliatorius

Pasukite perjungiklį į padėtį K. Ventiliatorius turi pasileisti. Patikrinkite,ir, jei reikia, pakeiskite variklio su-
kimosi kryptį. 

2.5 Degiklis

Degiklį paleisti gali tik atitinkamus įgaliojimus turintis kuro degiklių derintojas. Prieš bandydami kuro degiklį, pati-
krinkite, ar jame įrengti purkštukai yra tokie, kaip nurodyta krosnies instrukcijoje. Negalima viršyti didžiausio leistino 
kuro srauto, nurodyto krosnies techninių duomenų lentelėje. 

Kartais prieš paleidžiant ventiliatorių būtina patikrinti jo sukimosi kryptį. Norėdami patikrinti sukimosi kryptį, atlikite 
tokius veiksmus: Įsitikinkite, kad degiklio skiriamasis jungiklis yra įjungtas. Degiklyje įrengtą jungiklį perjun-
kite į padėtį 0. Paleiskite degiklį, pasukdami perjungiklį į padėtį K. Elektros įrangos centre įrengtą jungiklį 
pasukite į padėtį 1. Tada degiklyje įrengtą jungiklį pasukite į padėtį 1. Palaukite, kol pasileis degiklio variklis. 
Patikrinkite sukimosi kryptį ir nedelsiant išjunkite degiklį, pasukdami degiklyje įrengtą jungiklį į padėtį 0.

2.6 LTM termostatas

Paleiskite ventiliatorių ir degiklį pagal pirmiau pateiktus nurodymus. Palaukite, kol temperatūra pakils iki 80 
°C. Atidarykite LTM termostato dėžutę. Nustatykite LTM termostato apsaugos nuo perkaitimo nustatytąją 
vertę mažesnę nei įtekančio oro temperatūra. Degiklis turi išsijungti, o ventiliatorius turi veikti toliau. Kai 

tik įtekančio oro temperatūra nukris žemiau 45 °C, degiklis turi pasileisti iš naujo. Baigus bandymą, apsaugos nuo 
perkaitimo derinimo parametrui vėl nustatykite pirmiau minėtą vertę.

Mobiliosios džiovyklos 
modelis

Krosnies modelis Degiklis  Maks. kuro srau-
tas, kg/val.

Purkštuko slėgis, 
bar

  Purkštukas 1  Purkštukas 2

C205 200 KP-26H2 15,3 10 3    gal 80° 1    gal 80°

C255/C320 300 KP-26H2 27,8 12,5 4,5 gal 80° 2    gal 80°

C365 400 KP-50H 37,1 13 5,5 gal 80° 3    gal 80°

C365 500 KP-50H 46,4 13,5 6,5 gal 80° 4    gal 80°

Norėdami grąžinti trikties degiklyje signalo vertę į pradinę būseną, degiklio pusėje nuspauskite degiklio relės mygtuką, kuriame šviečia 
trikties lemputė.
1 kg = 1,18 litro kuro
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3. Valdymo centro funkcijos

3.1 Jungikliai ir mygtukai

3.1.1 Valdymo jungiklis

Džiovyklos veikimo režimas pasirenkamas jungikliu (1). Nepriklausomai nuo perjungiklio padėties, yra aktyvios 
šios saugos funkcijos:
Tiekimo įrenginys gali būti paleistas, kai veikia elevatorius ir apatinis sraigtinis transporteris. Ventiliatorius lieka 
įjungtas, kol įtekančio oro temperatūra nukris žemiau 45 °C.

Padėtys:

Padėtis 0
Įrenginiai neveikia.
Pastaba! Perjungus jungiklį į padėtį 0 džiovinimo fazės metu, įrenginiai ne-
bus stabdomi, jei degiklis veikia, o įtekančio oro temperatūra yra aukštesnė 
nei 45 ºC.

Padėtis E 
Leidžia eksploatuoti įrenginius, esančius džiovyklos pripildymo ir ištuštinimo 
grandinėje. Jei jungiklis yra šioje padėtyje, galite, pvz., eksploatuoti elevato-
rių, pripildymo konvejerį arba iškrovimo konvejerį. Padėtis E numatyta džio-
vyklai pripildyti ir ištuštinti, taip pat transportuoti grūdus kitomis priemonėmis.

Padėtis A 
Ši padėtis naudojama automatiniam grūdų džiovinimui. Džiovinimo fazė val-
doma pagal vertę, nustatytą ištekančio oro temperatūros ekrane, o aušinimo 
fazė valdoma pagal laiką, nustatytą aušinimo laikmatyje.

Padėtis K 
Grūdų džiovinimas rankiniu valdymo režimu. Rankinis valdymo režimas turi 
būti naudojamas tik nuolat prižiūrint. Rankinio valdymo režimo metu džiovini-
mo procesui valdyti.nenaudojama nei ištekančio oro temperatūra, nei aušini-
mo laikmatis. Džiovinimo metu taip pat galima sustabdyti tiekimo įrenginį. 

Džiovinimo metu galima perjungti valdymo jungiklį iš padėties A į padėtį K ir atgal, nestabdant įrenginių. Tai leidžia, 
pvz., staigiai stabdyti tiekimo įrenginį, kad būtų galima pripildyti šviežių grūdų bunkerius džiovinimo fazės metu.
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3.1.2 Elevatoriaus valdymo jungiklis

Elevatorius valdomas 1 – 0 – 2 jungikliu (8).

Padėtis 0
Elevatorius išjungtas.

Padėtis 1 
Elevatorius nuolatos veikia. Džiovinimo fazės metu jungiklis turi būti padė-
tyje 1. Tada elevatorius veiks nepriklausomai nuo viršutinės galinės padė-
ties jutiklio būsenos.

Padėtis 2
Grūdų paviršiui pasiekus džiovyklos viršutinės galinės padėties jutiklį, 
elevatorius stabdomas. Pripildymo fazės metu jungiklis gali būti padėtyje 2. 
Tada elevatorius ir tiekimo įrenginys sustos, kai tik bus pasiektas viršutinės 
galinės padėties jutiklis.

3.1.3 Kitų įrenginių valdymo jungikliai

Tiekimo įrenginys, pirminio valymo įrenginys, apatinis sraigtinis transporteris ir degiklis valdomi 0 - 1 jungikliu (9, 
10, 11 ir 13).

Būtinos sąlygos:

 - Elevatorius ir apatinis sraigtinis transporteris turi veikti; tik tada galima paleisti tiekimo įrenginį.
 - Ventiliatorius turi veikti, o saugos įtaisai neturi blokuoti veikimo; tik tada galima paleisti degiklį.

Padėtis 0 
Įrenginys išjungtas

Padėtis 1 
Įrenginys įjungtas, jei įvykdytos toliau nurodytos būtinos sąlygos.
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3.1.4 Apvado mygtukas

Naudodami apvado mygtuką (3), galite pereiti iš pripildymo fazės į džiovinimo fazę nestabdydami įrenginių (žr. 
5.1 Pripildymas).

3.1.5 Paleidimo mygtukas

Naudodami paleidimo mygtuką (2), galite automatiškai paleisti grūdų džiovinimo procesą (žr. Džiovinimo proceso 
paleidimas).

3.2 Eksploatavimo valandų skaitiklis

Eksploatavimo valandų skaitiklis (6) skaičiuoja degiklio ventiliatoriaus eksploatavimo laiką 2 skaitmenų po kablelio 
tikslumu. Eksploatavimo valandų skaitiklio negalima grąžinti į nulinę padėtį.

3. 3 Ištekančio oro ir džiovinimo temperatūros termostatai

Termostatai ištekančio oro temperatūrai ir džiovinimo temperatūrai palaikyti (4 ir 5) naudojami panašiu būdu.
Pradinėje būsenoje termostatas rodo esamą temperatūrą. Du kartus paspauskite SET mygtuką (D), jei ekrane 
norite pamatyti nustatytąją vertę. Galite padidinti arba sumažinti nustatytąją vertę naudodami rodyklių mygtukus 
(A ir B). Termostatas grįš į pradinę būseną po 10 sekundžių arba du kartus paspaudus I- mygtuką (C).

D

CA

B



Antti-Teollisuus Oy 47 408111 03-2019

Vacboost M13

3.4.1 Ekranas

A. Kai įjungta signalinė lemputė, vyksta aušinimo pro-
cesas

B. Aušinimo laikas baigėsi
C. Pradėtas aušinimas
D. Aktyvus mygtukų užraktas
E. Likęs aušinimo laikas
F. Iš anksto nustatytas aušinimo laikas

1. Atstatos mygtukas
2. Mygtukų užrakinimas
3. Dviejų skaitmenų valandos
4. Vieno skaitmens valandos
5. Dviejų skaitmenų minutės
6. Vieno skaitmens minutės

3. 4 Aušinimo laikmatis

Džiovyklos aušinimo fazė valdoma pagal laiką, nustatytą aušinimo laikmatyje (7). Įprastai, atsižvelgiant į džiovinimo 
temperatūrą, aušinimo laikas yra 1-2 val. Aušinimo laikas turi būti nustatytas, kad atitiktų grūdų cirkuliacijos laiką 
taip, kad aušinimo fazėje grūdų įkrova galėtų cirkuliuoti įrenginiuose bent jau vieną ciklą. 

3.4.2 Aušinimo laiko nustatymas

Nustatykite aušinimo laiką mygtukais 3, 4, 5 ir 6. Įprastai, reikia paspausti tik mygtukus 4 ir 5, nes šie mygtukai 
leidžia nustatyti aušinimo laiką dešimties minučių tikslumu. 

Pavyzdžiui: Reikia nustatyti aušinimo laiką, lygų vienai valandai ir 30 minučių. Pradėkite pakartotinai spausdami 
mygtukus 4 ir 5 aukštyn, kol ekrane F pasirodys 1:30.

Kad spausdami mygtukus išvengtumėte klaidų, galite užrakinti mygtukus spausdami SET/LOCK mygtuką (2). 
Tada ekrane bus rodomas tekstas „LOCK“ (D). Paspauskite SET/LOCK mygtuką dar kartą, kad pašalintumėte 
mygtukų užraktą.

3.4.3 Aušinimo nutraukimas

Spausdami mygtukus 3-6, ekrane F nustatykite aušinimo laiką į „0:00“ ir paspauskite RESET mygtuką (1). Auši-
nimas baigiamas ir ima šviesti signalinė lemputė „aušinimo laikas baigėsi“.
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Didelis greitis – 85 HzMažas greitis – 25 Hz

3.5 Dažnio keitikliu valdomas tiekimo įrenginys

Dažnio keitikliu valdomas tiekimo įrenginio variklis leidžia tolydžiai reguliuoti cirkuliacijos greitį džiovinimo fazės 
metu. Jis taip pat leidžia patogiau ištuštinti džiovyklą, padidinus tiekimo įrenginio veikimo greitį. Verta sureguliuoti 
mechaninį tiekimo įrenginio reguliavimo kumštelį taip, kad ištuštinant būtų užtikrinamas didžiausias greitis (85 Hz). 
Tai leidžia kiek įmanoma praplėsti naudingą reguliavimo diapazoną. Kai reguliavimo diskas sukamas pagal laikro-
džio rodyklę, tiekimo greitis didėja, ir atitinkamai, kai jis sukamas prieš laikrodžio rodyklę, tiekimo greitis mažėja. 
Mažiausia leistina dažnio keitikliu valdomo tiekimo įrenginio eksploatavimo temperatūra yra 0 ºC.

Ištuštinimas naudojant tiekimo įrenginio dažnio keitiklį

Naudojant šakotuvą, nukreipkite grūdų srautą nuo džiovyklos. Iki galo atidarykite elevatoriaus duris. Patikrinkite, 
ar tiekimo įrenginio dažnio keitiklio potenciometro reguliavimo diskas yra nustatytas į minimalią padėtį, t. y. 0, 
atitinkančią 25 Hz. Paleiskite elevatorių, apatinį sraigtinį transporterį ir tiekimo įrenginį. Tiekimo įrenginio poten-
ciometru didinkite greitį, kol elevatoriaus kaušai pradės pildytis grūdais, tačiau sraigtinis transporteris apatiniame 
kūgyje vis dar nesikimš.
Mobiliųjų džiovyklų C205 ir C255 našumą ribojantis veiksnys yra elevatoriaus našumas. Modeliuose C320 ir C365 
apatinio sraigtinio transporterio našumas yra mažesnis nei elevatoriaus. Informacijos apie kumštelio derinimą taip 
pat rasite 37 psl.

Prieš paleidžiant būtina atsižvelgti į tai, kad:

 - Buvo sėkmingai baigtas bandomasis paleidimas, kurį atliko kuro degiklio derintojas.
 - Turi būti praktiškai patikrintas saugos įtaisų veikimas, kad būtų užtikrintas tinkamas jų veikimas.
 - Kuro bakas turi būti pripildytas švaria lengvąja alyva (šviesiuoju naftos produktu).
 - Oras, pučiamas arba siurbiamas pro krosnį, yra švarus.
 - Kuro vamzdžiuose įrengti atkirtos vožtuvai yra atidarytoje padėtyje.
 - Dar kartą patikrinkite, ar pagrindiniai jungikliai ir apsauginiai jungikliai (jei įrengti) yra įrangos eksploatavimo 

padėtyse.
 - Džiovinimo metu netoli džiovyklos yra gesintuvas.
 - Plokštė siurbimo tinklų priekyje ir abiejose pusėse yra švari; taip pat įsitikinkite, kad, pvz., vėjas negali atnešti 

smulkių šiukšlių prie krosnies siurbimo angos.

Pradiniai parametrai, grūdų cirkuliacija, 1/val.
Modelis Tūris, m³ Svoris, t Tiekimo įrenginio greičio reguliavi-

mas
Reguliavimo kumštelis

C205 18,4 12,9 1 3,5
C255 23,1 16,2  2-3 3,5

C320 29,6 20,7 4 3,5
B1 34,3 24,0 6 3,5
vardinis grūdų svoris 0,7 t/m³
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3.6 Signalinės lemputės

3.6.1 Įrenginių signalinės lemputės

Elevatoriaus, pirminio valymo įrenginio, apatinio sraigtinio transporterio ir degiklio signalinės lemputės (14, 15, 
16, 17, 18 ir 19) šviečia, kai atitinkamo įrenginio valdymo jungiklis yra padėtyje 1 ir yra įvykdytos būtinos veikimo 
sąlygos, t. y. įrenginys veikia. Pvz., negalite paleisti tiekimo įrenginio, jei neveikia elevatorius.

 Signalinė degiklio papildomo purkštuko lemputė šviečia, kai šis purkštukas yra aktyvus. Tai reiškia, kad temperatūra 
įtekančio oro kanale yra žemesnė nei iš anksto nustatyta džiovinimo temperatūra.

3.6.2 Aušinimas

Signalinė aušinimo lemputė (22) švies, kai naudojamas automatinis džiovinimo režimas, buvo pasiekta iš anksto 
ištekančio oro termostate nustatyta atkirtos temperatūra ir degiklis yra išjungtas – tai reiškia, kad prasidėjo auši-
nimo fazė.

3.6.3 Signalinė lemputė „džiovinimas baigtas“

Signalinė lemputė „džiovinimas baigtas“ (23) ims šviesti, kai džiovinimo fazė automatiniu režimu yra baigta ir visi 
įrenginiai yra išjungti.

3.6.4 Lygio signalizavimo įtaisas

Signalinė lygio signalizavimo įtaiso lemputė (21) ims šviesti, jei grūdų paviršius pasieks džiovyklos viršutinio lygio 
jutiklį, t. y. džiovykla bus pilna.

3.6.5 Cirkuliacijos sistemos gedimas

Signalinė lemputė „Cirkuliacijos sistemos gedimas“ (24) ims šviesti, jei elevatorius, apatinis sraigtinis transporteris 
arba tiekimo įrenginys sustojo, nors atitinkamas valdymo jungiklis yra padėtyje 1.

Tai gali atsitikti dėl elevatoriaus, apatinio sraigtinio transporterio arba tiekimo įrenginio perkrovos ir dėl to suveikusio 
variklio apsauginio išjungiklio (žr. Variklio apsauginiai išjungikliai). Cirkuliacijos sistemos gedimą taip pat gali sukelti 
suveikusi elevatoriaus apsauga nuo per mažo greičio. Nustatykite perkrovos priežastį: ar elevatoriaus juosta yra 
per daug įtempta, o gal elevatoriuje galėjo susidaryti grūstis.
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3.6.6 Perkaitinimo signalizavimas

Perkaitinimo signalinė lemputė (25) ims šviesti, jei įtekančio oro temperatūra viršys vertę, nustatytą LTM termostato 
temperatūros ribotuve, arba jei džiovinimo procesas nutraukiamas, kai įtekančio oro temperatūra yra aukštesnė 
nei 45 °C. Degiklis visada stabdomas, kai užsidega perkaitimo signalinė lemputė.

Užtikrinkite tinkamą oro tiekimą į krosnį, o vakuuminės krosnies atveju – taip pat oro kanalo durelių sandarumą. 
Signalinė lemputė užges ir degiklis bus paleidžiamas, kai tik įtekančio oro temperatūra nukris žemiau 45 °C.

3.6.7 Degiklio gedimas

Degiklio gedimo signalinė lemputė (26) šviečia, kai atsiranda degiklio triktis.  Prieš grąžindami trikties signalo vertę 
į pradinę būseną, išsiaiškinkite trikties priežastį. Žr. krosnies arba degiklio instrukcija.

3.7 Variklio apsauginiai išjungikliai

Variklio apsauginiai išjungikliai (27) naudojami variklio jėgos grandinėse, kai varikliai paleidžiami tiesiogiai arba 
švelniai, siekiant apsaugoti variklį nuo perkrovos, o laidus – nuo trumpojo jungimo.

Variklio apsauginis išjungiklis yra įjungtas, t. y. variklis parengtas eksploatuoti, kai juodos spalvos mygtukas yra 
nuspaustas, kaip parodyta brėžinyje A. Variklio apsauginis išjungiklis yra išjungtas, t. y. varikliui atjungta maitinimo 
įtampa, kai raudonos spalvos mygtukas yra nuspaustas, kaip parodyta brėžinyje B. 

Kai variklio apsauginis išjungiklis suveikia, pvz., dėl perkrovos, juodos spalvos išjungiklio mygtukas atšoka į pa-
dėtį B. Norėdami vėl aktyvinti variklio apsauginį išjungiklį, juodos spalvos mygtuką paspauskite žemyn. Vis dėlto, 
prieš paleisdami variklį iš naujo, turėtumėte palaukti 10-20 minučių, kad išvengtumėte variklio ir jungiamųjų laidų 
perkaitimo.

Keletą kartų sėkmingai paleidus variklį, variklio apsauginis išjungiklis gali suveikti, nors iš tiesų variklio perkrova 
neįvyko. Netgi tokiu atveju, prieš paleisdami variklį, turėtumėte palaukti 10-20 minučių.



Antti-Teollisuus Oy 51 408111 03-2019

Vacboost M13

4. Eksploatavimas

4.1 Pripildymas

1. Užtikrinkite, kad šakotuvas yra teisingoje padėtyje
2. Perjunkite valdymo jungiklį į padėtį E (elevatorius)
3. Perjunkite elevatoriaus jungiklį į padėtį 2
4. Perjunkite pirminio valymo įrenginio jungiklį padėtį 1
5. Atidarykite pripildymo piltuvo užsklandą

Grūdų paviršiui pasiekus viršutinės galinės padėties jutiklį, automatinė sistema stabdo elevatorių.

Jei reikia, pvz., kai grūdai yra labai drėgni, džiovinimo ir cirkuliacijos procesai gali būti pradedami dar nebaigus 
pripildyti. Tam nereikia stabdyti elevatorių, jei buvo atlikti 4.2.2 punkte nurodyti 1-5 veiksmai, o apvado mygtukas 
buvo išjungtas prieš perjungiant perjungiklį į padėtį A arba K. Po to, kai ventiliatorius persijungė į trikampio režimą, 
apvado mygtukas turi būti išjungtoje padėtyje apie 15 sekundžių (papildoma įrenginių delsa).

4.2 Džiovinimas ir aušinimas

4.2.1 Pirmosios įkrovos džiovinimas

Džiovinant pirmąją įkrovą, tiksli ištekančio oro atkirtos temperatūra gali būti dar nežinoma. Jei taip yra, padidinkite 
ištekančio oro termostato nustatytąją vertę tiek, kad termostatas nenutrauktų džiovinimo proceso. Stebėkite grūdų 
džiuvimą naudodami, pvz., momentinį drėgnomatį. Pasiekus pageidaujamą, sandėliavimui tinkamą drėgnumo 
vertę, mažinkite ištekančio oro termostato nustatytąją vertę, kol degiklis išsijungs. Jei užsirašysite ištekančio oro 
termostato nustatytąsias vertes įvairioms džiovinamoms grūdų rūšims, vėliau galėsite pasinaudoti savo užrašais 
ir taip dar labiau pagerinti džiovinimo proceso tikslumą.

3.8 Automatiniai grandinių pertraukikliai

Baziniame elektros įrangos centre įrengtas vienfazis automatinis grandinių 
pertraukiklis (28), skirtas centro valdymo įtampai valdyti, ir trifazis automati-
nis grandinių pertraukiklis, skirtas krosnies ventiliatoriui ir degikliui valdyti, o 
reaktyviosios galios kompensatorius tiekiamas kaip papildomai užsakomas 
variantas. 

Automatiniai grandinių pertraukikliai įrengti po elektros įrangos centro dangčiu.
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Pasirengimas

1. Nustatykite ištekančio oro termostate 60 °C
2. Pradėkite džiovinimo procesą, kaip nurodyta 4.2.2 punkte
3. Stebėkite džiovinimo procesą, imdami mėginius drėgnumo vertei nustatyti
4. Pasiekus pageidaujamą drėgnumo vertę, ištekančio oro termostate nustatykite ištekėjimo kanalo viduje 

išmatuotos temperatūros vertę.
5. Užsirašykite grūdų drėgnumo vertę, grūdų rūšį, džiovinimo temperatūrą, aplinkos oro temperatūrą ir ište-

kančio oro atkirtos temperatūrą.

4.2.2 Džiovinimo proceso paleidimas

Etapai:

1. Įsitikinkite, kad šakotuvas yra teisingoje padėtyje, ir uždarykite pripildymo piltuvo užsklandą.
2. Džiovinimo temperatūros termostate nustatykite pageidaujamą džiovinimo temperatūros vertę.
3. Ištekančio oro temperatūros termostate nustatykite pageidaujamą atkirtos temperatūros vertę.
4. Aušinimo laikmatyje nustatykite pageidaujamą aušinimo trukmės vertę. 
5. Degiklio ir papildomų įrenginių (elevatoriaus, tiekimo įrenginio, pirminio valymo įrenginio ir apatinio siurbia-

mojo ventiliatoriaus) jungiklius perjunkite į padėtį 1. 
6. Valdymo jungiklį perjunkite į padėtį A (automatinis režimas).
7. Paspauskite paleidimo mygtuką.

Grūdams džiūstant, ištekančio oro temperatūra kyla ir, pasiekus ištekančio oro temperatūros termostate nustatytą 
temperatūros vertę, degiklis išsijungs ir prasidės aušinimo fazė. Aušinimo fazė pasibaigs, kai aušinimo laikmatyje 
praeis nustatytas laikas. Pasibaigus aušinimo fazei, ventiliatorius ir tiekimo įrenginys nedelsiant sustos, o eleva-
torius sustos praėjus delsos laikui.

4. 3 Ištuštinimas

Pasukite valdymo centro perjungiklį į padėtį E ir paleiskite elevatorių, perjungdami elevatoriaus jungiklį ir apatinio 
sraigtinio transporterio jungiklį į padėtį 1. Džiovykla ištuštinama dažnio keitikliu didinant tiekimo įrenginio greitį. 
Pabaigoje galutinai ištuštinkite džiovyklą, siūbuodami jos ištuštinimo kumštelius.

5. Triktys

Triktys rodomos atitinkamomis signalinėmis lemputėmis. Prieš grąžindami trikties signalo vertę į pradinę būseną arba 
prieš paleisdami įrenginį iš naujo, visada stenkitės nustatyti trikties priežastį. Žr. 3.6 punktą Signalinės lemputės.
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ŠILUMINĖ IZOLIACIJA

Sekcijų izoliacija pasitvirtino kaip pats veiksmingiausias būdas taupyti energiją. Remiantis atliktais džiovinimo 
bandymais, priklausimai nuo išorės sąlygų, galima sutaupyti nuo 10 iki 15 procentų energijos (arba padidinti 
veiksmingumą). 30 mm storio kietos akmens vatos izoliacija dešimtadaliu (82 W/m) sumažina šilumos laidumą 
pro išorinius paviršius. Apsimoka izoliuoti netgi viršutines talpyklas ir pagrindo šonus. Dėl to vidiniai paviršiai ap-
saugomi nuo kondensacijos, o džiovyklos vidus išlieka švarus. Izoliavus „šaltas“ dalis, taip pat pagerėja džiovyklos 
eksploatavimas. 

Kaip izoliacinę medžiagą rekomenduojame naudoti PV-KAT akmens vatos plokštes, padengtas aliuminio plėvele, 
gamintojas „Paroc Oy“.  Plokštės yra 30 mm storio ir puikia telpa tarp džiovyklos išorinių jungčių sulenkimų. Plokš-
tėms fiksuoti naudokite aliuminio juostelę (su šilumine izoliacija arba lipnią).
Dar labiau apsimoka izoliuoti karšto oro kanalą (arba kylančią ištekančio oro vamzdžio dalį, jei ji įrengta). Šiems 
objektams rekomenduojame naudoti akmens vatos izoliaciją, sutvirtintą tinkleliu ir padengtą aliuminio plėvele, 
pvz., „Partek PV-80 AVM“.

Norėdami palengvinti izoliavimo darbus, iš „Antti-Teollisuus“ tinklavietėje patalpintos dokumentų bazės galite par-
sisiųsti įrengimo instrukciją 408061 atskirai statomai džiovyklai. Iš „Antti-Teollisuus“ netgi galite įsigyti montavimo 
rinkinį.

DŽIOVYKLOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA (išsami instruk-
cija)

Pirminis džiovyklos derinimas ir patikra

Džiovyklos patikra:

 - įsitikinkite, kad tiekimo įrenginio greičio reguliatoriaus nustatytoji vertė reduktorinio variklio kumštelyje yra ne per 
didelis pirmiesiems bandymams su grūdais ir kad potenciometras nustatytas į padėtį 1. Tai padės paprasčiau 
didinti nustatytąsias vertes eksploatavimo metu.

 -
 - įsitikinkite, kad džiovyklos viduje nėra pašalinių objektų, pvz., lentų dalių arba kitokių palaidų objektų;
 -
 - įsitikinkite, kad tiekimo įrenginių loviai yra padėtyje „uždaryta“;
 -
 - tiekimo įrenginių loviams esant padėtyje „uždaryta“, pažiūrėkite iš apačios, ar visų lovių briaunos yra viename 

lygmenyje – jei taip nėra, jas kaip reikia sureguliuokite, keisdami ištuštinimo kumštelio laikiklio kumštelio padėtį;
 -
 - tiekimo įrenginių reguliavimo kumštelį tikslinga nustatyti į tokią padėtį, kad elevatoriaus ir (arba) apatinio 

sraigtinio transporterio tiekiamas srautas nebūtų per mažas netgi tuo atveju, kai dažnio keitiklis nustatytas į 
didžiausi greičio padėtį.

Džiovinimas

Pradžioje, kai grūdai yra vis dar drėgni, cirkuliacijos greitis gali būti mažas. Drėgmė sparčiai garuos. Vandeniui 
garuoti reikalinga šiluminė energija. Grūdų temperatūra nedidėja. Džiovinimo bandymų metu buvo nustatyta, kad 
proceso pabaigoje sumažinus cirkuliacijos greitį taip pat sumažėjo veiksmingumas (vis dėlto, kartu sumažinus oro 
srautą, bendrasis veiksmingumas nežymiai padidėjo). Didinant cirkuliacijos greitį pagerėja veiksmingumas ir, dar 
svarbiau, sumažėja drėgnumo skirtumai vienoje džiovinamų grūdų įkrovoje, nes sutrumpėja laikas, kurį grūdai 
išbūna viršutinėje talpykloje. Sumažinkite tiekimo įrenginio greitį. Javams kumštelio padėtis turi būti ties 1,5-2,0 
verte, o dažnio keitiklio dažnis – ties numatytąja 50 Hz verte. Pradedant pirmosios įkrovos džiovinimą, geriausia 
procesą pradėti mažomis nustatytomis vertėmis ir didinti tiekimo greitį tik po to, kai kiti derinami parametrai pasieks 
tinkamas vertes.
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Paleiskite elevatorių ir pirminio valymo įrenginį (pirmiausia pasukite perjungiklį į padėtį E) ir į piltuvą po truputį tiekite 
nedidelį kiekį grūdų. Atidarius užsklandą kylančioje pusėje, tiekimo greitis labai retai viršija didžiausią elevatoriaus 
srautą.
Galite paleisti krosnį apvado mygtuku (automatinio valdymo centre), netgi jei pripildymo procesas dar nebaigtas, 
tačiau įprastai krosnis nepaleidžiama, kol pripildymas nebaigtas.

Tiekimo procesą stebėkite pro angas pagrinde. Vertinant pagal stebėjimo rezultatus, grūdų kiekis, byrantis pro 
abudu kiekvieno lovio kraštus, turi būti vienodas (kraštinės tiekimo įrenginio mentės gali tiekti šiek tiek daugiau 
grūdų, nei likusios mentės). Grūdai neturi kauptis apatiniame kūgyje. Vykstant džiovinimo procesui, tiekimo greitis 
palaipsniui didinamas.

Nustatykite kiek įmanoma didesnį oro srautą pirminio valymo įrenginiuose, tačiau stebėkite, kad sunkiausi grūdai 
neatsidurtų tarp atliekų.  Nustatykite pirminio valymo įrenginį taip, kad jis veiktų kiek įmanoma veiksmingiau, kaip 
nurodyta pirminio valymo įrenginio instrukcijoje.

Įprastiniam džiovinimui tinkama džiovinimo oro temperatūra yra 65–80 °C. Maistiniams grūdams, sėkliniams 
grūdams ir salykliniams grūdams viršutinė ribinė vertė yra 70 °C, aliejiniams rapsams ši ribinė vertė yra 65 °C, o 
žirniams – apie 50 °C. Pašariniams grūdams galima taikyti iki 100 °C temperatūrą. Pastovi temperatūra palaiko-
ma naudojant pritaikytų purkštukų porą. Degiklis turi nuolatos veikti. Jei perkaitimo funkcionalumas temperatūros 
ribotuvas stabdo degiklį, pagrindinis degiklis antgalis yra per didelis arba degiklio įėjimo slėgis yra per didelis.

Nustatykite oro srautą iš krosnies oro angų taip, kad pro ištekėjimo galą neskristų normalaus svorio grūdai. Aliejinių 
rapsų atveju leidžiamas nedidelis grūdų „išpūtimas“.

Stebėkite, kaip vyksta džiovinimo procesas. Periodiškai matuokite drėgnumą. Pasiekus pageidaujamą, sandėlia-
vimui tinkamą drėgnumo vertę, turi būti palaipsniui mažinama ištekančio oro kanalo termostato nustatytoji vertė, 
kol užges signalinė degiklio lemputė (rodanti, kad degiklis išsijungė). Ištekančio oro kanalo termostato nustatytoji 
vertė paliekama tokioje padėtyje, kad kitą kartą, kai apytikriai tokiomis pačiomis sąlygomis bus džiovinami tokios 
pačios rūšies grūdai, automatinė sistema galėtų nutraukti džiovinimo procesą, drėgnumui pasiekus tokią pat pro-
centinę vertę. Užsirašykite Ištekančio oro kanalo termostato ekrano temperatūros rodmenis (džiovinimo proceso 
pabaigoje) ir aplinkos oro temperatūrą. Užsirašę keleto džiovinimo įkrovų duomenis, vėliau galėsite jais pasinaudoti 
ir nustatyti dar tikslesnes automatinės džiovinimo sistemos atkirtos temperatūros nustatytąsias vertes.

Aušinimas

Išdžiovinus grūdus reikia tinkamai atvėsinti. Aušinimo procesas gali užtrukti trumpiau nei valandą tik esant ypatingai 
šalto oro sąlygoms. Jei džiovykloje įrengta daugiau viršutinių talpyklų nei džiovinimo sekcijų, aušinimui prireiks 
daugiau laiko. Aušinimo fazėje grūdų drėgnumas gali dar truputį sumažėti, tačiau sandėliuojant jis vėl padidės dėl 
drėgmės išsilyginimo. Verta taip pat išmatuoti grūdų drėgnumą po aušinimo. Kadangi įkrovos cirkuliacijos laiką 
aušinimo fazėje, priklausomai nuo džiovyklos dydžio, gali būti 1–2 val., iš naujo nustatykite kitų įkrovų derinimo 
parametrus, atsižvelgdami į tai, kad visam grūdų tūriui turi pakakti laiko bent vienam cirkuliacijos ciklui džiovyklos 
viduje. (Norėdami tiksliausiai išmatuoti cirkuliacijos laiką, cirkuliacijos greičiu ištuštinkite džiovyklą ir matuokite laiką.)
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DŽIOVINIMO TECHNOLOGIJA
Džiovinimo proceso metu susidursite su įvairiomis problemomis, apie kurias turite žinoti iš anksto.

Temperatūros reguliavimas

1. Pagrindinė priemonė, kuria keliama temperatūra, yra oro srauto didinimas. Papildomas dviejų pakopų degiklio 
purkštukas nenutrūkstamai degs, kol bus reikalinga papildoma šiluminė energija. Jei purkštukai, net veikdami 
kartu, negali palaikyti pageidaujamą temperatūrą, padidinkite tiekimo slėgį arba purkštukus pakeiskite dides-
niais. Vis dėlto šių priemonių naudojimą riboja didžiausias leistinas į degiklius tiekiamo kuro srautas. 
Išsamesnių nurodymų rasite ankstesniame šios instrukcijos skyriuje apie degiklio naudojimą.

2. Orams vėstant jums gali tekti pasinaudoti kitais temperatūros reguliavimo metodais. Dar viena temperatūros 
kėlimo priemonė (jei naudojamas didžiausias kuro srautas) yra siurbiamo oro srauto droseliavimas, kad būtų 
pasiekiama pageidaujama džiovinimo oro temperatūra. Oro srautas mažinamas rankiniu droseliu. 
Oro srautas į džiovyklos krosnį visada turi būti droseliuojamas siurbiamo oro vamzdyje.

Grūdų įvairovė

Nustatytosios termostato ir ištekančio oro temperatūros vertės truputį skiriasi, priklausomai nuo džiovinamų grūdų 
rūšies. Jei kviečiams 14 % drėgnumą atitinka ištekančio oro 37–38 °C temperatūra, tai atitinkama vertė dvieiliams 
miežiams yra 38–39 °C, šešiaeiliams miežiams ir avižoms – 34–35 °C, o aliejiniams rapsams – 32–33 °C (esant 
9 % drėgnumui). Vertės gali skirtis priklausomai nuo ūkio, tačiau jų eiliškumas nesikeičia.

Žolių sėklos

Žolių sėklų džiovinimas reikalauja specialių sprendimų. Palaipsniui pilkite masę į pripildymo piltuvą, greitį palaikydami 
elevatoriumi.  Drėgnos sėklos lengvai sulimpa. Negalima naudoti pirminio valymo įrenginio. Cirkuliacijos greitis gali 
būti toks pat, kaip grūdų atveju. Droseliuokite džiovinimo oro srautą, kol sėklos nebus išpučiamos iš džiovinimo 
sekcijos. Nepaleiskite degiklio, kol drėgnumo vertė nukris žemiau 25%. Po to galite palikti degiklį nuolatos įjungtą 
0,5-1 val. Purkštukų dydį pasirinkite taip, kad džiovinimo oro temperatūra nepakiltų aukščiau nei 40–50 °C. Artėjant 
į proceso pabaigą, temperatūrą galima padidinti 10 laipsnių.

Aliejiniai rapsai ir rapsai

Džiovimas turi būti pradėtas iš karto nuėmus derlių. Per aukšta džiovinimo oro temperatūra blogina aliejinių sėklų 
kokybę. Viršutinė ribinė temperatūra yra apie 65 °C, jei cirkuliacijos trukmė yra viena valanda. Oro srautas turi būti 
ribojamas taip, kad į ištekančio oro kanalą būtų išpučiama tik nežymi sėklų dalis (vis dėlto veiksmingumo požiūriu, 
nedidelis „išpūtimas“ vertinamas teigiamai).

Žirnių džiovinimas

Ypač sunku džiovinti drėgnus žirnius. Būtinas ilgas džiovinimo laikas, kad būtų išvengiama paviršiaus pažeidimų. 
Jei drėgnumas viršija 20 %, džiovinimo temperatūra neturi viršyti 40 °C. Artėjant į proceso pabaigą, temperatūrą 
galima padidinti apie 10 °C ir (arba) turi būti užtikrinamas 24 valandų laikotarpis, kad drėgmė galėtų išsilyginti. Jei 
žirniai yra labai drėgni, rekomenduojame juos džiovinti intervalais, įjungiant šildymą dviems valandoms ir po to 
pusvalandį aušinant.



Antti-Teollisuus Oy 56 408111 03-2019

Vacboost M13

Džiovinimo temperatūra

Kuo tolygesnė yra džiovinimo temperatūra, tuo geriau veikia automatinė sistema. Vos dėlto, jei džiovinimo tempe-
ratūra krenta, pvz., 5 °C, tai atkirtos temperatūra ištekančiame ore turi būti sumažinama 1,5–2 °C. Jei nesilaikoma 
šios taisyklės, grūdai bus gaunami 1–2 % sausesni.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR DERINIMAS EKSPLOATAVIMO METU
Periodiškai patikrinkite, ar grandyklės gerai nuvalo kaušų transportavimo juostos skriemulius.  Taip pat patikrinkite 
kaušų transportavimo juostos įtempimą. Jei reikia, įtempkite juostą, ją sutrumpindami (žr. nurodymus elevatoriaus 
instrukcijoje).

Patikrinkite, ar švarūs spaudimo ir gražinimo galai (pro dureles).
Pasirinktis: džiovindami dalines įkrovas, uždarykite džiovinimo sekcijos sklendės dureles, kad viršutinėje talpoje 
nesusidarytų nepageidaujamas vakuumas. 

Pastaba! Jei naudodami sklendės dureles padidinsite oro srautą, taip pat privalėsite droseliuoti oro srautą džiovyklos 
krosnies ventiliatoriaus siurbimo pusėje, kad oro slėgis sekcijose nepakiltų iki nepageidaujamų verčių (priešpriešinis 
slėgis turi būti toks pat kaip įprastinio džiovinimo metu). Ant oro kanalų sklendžių turi būti priklijuotos atviros-uždaros 
būsenų žymės, kurios vėliau primintų sklendžių veikimo padėtis.

Stebėkite galimą grūdų išpūtimą ir džiovinimo temperatūrą. Džiovinant dalines įkrovas, automatinė džiovinimo 
sistema yra ne tokia tiksli.

Keičiant džiovinamų grūdų rūšį, elevatoriaus krovimo piltuvas, apatinis siurbimo ventiliatorius ir tiekimo įrenginys 
turi būti išvalomi, o į tuščią džiovyklą iš džiovyklos krosnies kurį laiką turi būti pučiamas oras. 
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EKONOMIŠKAS DŽIOVINIMAS

Turite pasirinkti eksploatavimo režimą, kuris bus kompromisas tarp išeigos ir ekonomiškumo. Taikydami tinkamus 
metodus, vienu metu galėsite pagerinti abu kriterijus.

Šilumos taupymas

Tinkama džiovinimo oro temperatūra yra svarbiausias veiksnys, įtakojantis našumą ir ekonomiškumą.

Prisiminkite pirmą svarbiausią taisyklę:

Jei oro kiekis išlieka pastovus, didinant temperatūrą bus pasiekiamas didesnė išeiga ir geresnis ekonomiškumas. 
Temperatūrai kylant, džiovinimo oro gebėjimas sugerti garus didėja, o išeiga didėja labai staigiai. 
Esant normaliajam oro slėgiui, pvz., 100 % santykinį drėgnumą atitiks toks garų kiekis:

esant 0 °C  5 gramai vandens, tenkantys m³ oro
esant 20 °C  17  “” 
esant 30 °C  30  “” 
esant 50 °C  83  “” 
esant 60 °C 130  “” 
esant 70 °C 220  “” 
esant 75 °C 242  “” 

Neužmirškite, kad kuo mažesnis yra santykinis džiovinimo oro drėgnumas, tuo sparčiau iš grūdų garuoja vanduo.

Viename džiovyklos krosnies siurbiamo oro kubiniame metre, esant +10 °C temperatūrai ir 90 % santykiniam 
drėgnumui, yra 8 g vandens. Pašildžius iki +70° C, jis išsiplečia apie 50 %. Šiame oro kiekyje vis dar yra tie patys 
8 g vandens, kurie atitinka 2,7 % santykinį drėgnumą. Oras beveik „išsiurbia“ grūduose esančią drėgmę. Kadangi 
siurbiamo oro santykinis drėgnumas yra žymiai mažesnis, džiovinimas karštu oru yra našus ir ekonomiškas netgi 
lyjant.

Reikia mažinti oro srautą

Galbūt savo džiovyklos ir jos krosnies dydį pasirinkote pagal reikalavimus, tačiau vis dar galite atsidurti tokioje 
padėtyje, kai didžiausia krosniai leistina temperatūra (didžiausias purkštuko dydis) pakankamai nepadidins džio-
vinimo oro temperatūros.  Tokiu atveju jums prireiks droseliuoti ventiliatoriaus siurbimo angą tiek, kad pakiltų 
džiovinimo oro temperatūra. Taip galėsite pagerinti džiovyklos išeigą ir ekonomiškumą.
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Pavyzdys. parodantis, kiek džiovinimo oras gali sugerti vandens garų, naudojant tokį patį šilumos kiekį, tačiau 
maišant su skirtingu oro kiekiu:

Norint pašildyti 10 000 m³ oro nuo 0 °C iki 50 °C reikalingas toks pats šilumos kiekis, kaip ir pašildyti 7 100 m³ 
oro nuo 0 °C iki 70 °C. Pučiant tokį kiekį oro pro grūdų sluoksnius džiovykloje, praėjus pusei džiovinimui skirto 
laiko temperatūra nukris atitinkamai iki 20 ir 27 laipsnių. Tada 10 000 m³ oro esant +20 °C gali būti daugiausiai 
170 kg vandens, o 7 100 m³ oro esant +27 °C gali būti daugiausiai 188 kg vandens. Jei esant 0 °C ore gali būti 5 
g vandens/m³, tai su 10 000 m³ oro esant 50 °C įtekės 50 kg ir ištekės 136 kg (= 86 kg skirtumas), o su 7 100 m³ 
oro esant 70 °C įtekės 35 kg ir ištekės 150 kg (= 115 kg skirtumas).

Praktikoje, kuo didesnė temperatūra palaikoma džiovinimo metu grūduose, tuo greičiau išgaruos vanduo, su-
kurdamas slėgio skirtumą.  Tai džiovinimo veiksmingumą pagerina netgi daugiau, nei rodo teoriniai skaičiavimai.

Jei siekiate ekonomiškumo, tam tikromis sąlygomis turėtumėte sumažinti oro kiekį, jei nėra didelio poreikio pakelti 
temperatūrą. Taip siekiama užtikrinti pakankamai lėtą oro srauto pratekėjimą tarp grūdų sluoksnių. Jei oro srautas 
teka per greitai, jis gali nespėti išgarinti viso vandens kiekio, kurį kitomis aplinkybėmis galėtų sugerti. Jei oras iš 
džiovyklos išteka per sausas (t. y. per karštas), naudinga šiluminė energija taip pat bus prarandama. Jei sumažin-
site oro kiekį, taip pat gali prireikti sumažinti kuro kiekį (2 pakopų automatinė sistema tai atlieka automatiškai). Tai 
yra užtikrintas būdas taupyti energiją.

Pusiausvyros drėgnumas

Kuo sausesni tampa grūdai, tuo lėčiau iš jų garuoja vanduo. Dėl to vykstant džiovinimui santykinis ištekančio oro 
drėgnumas mažėja.

Kaip sumažinti oro srautą

Į krosnį siurbiamo oro srautas droseliuojamas rankinio valdymo oro sklende.

Jei per daug apribosite į krosnį siurbiamo oro srautą, džiovinimo oro temperatūra pakils per daug, o viršutinės 
ribinės vertės termostatas periodiškai stabdys degiklį. Pasirūpinkite, kad taip neįvyktų, nes tai žymiai sumažintų 
džiovinimo proceso veiksmingumą ir akivaizdžiai padidina džiovyklos krosnies šilumines apkrovas, palyginti su 
darbo režimu, kai gaminamas pastovus šilumos kiekis. Norėdami išspręsti šią problemą, padidinkite oro srautą 
arba sumažinkite kuro kiekį.
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Oro srauto matavimas 

Oro srautus galima matuoti tik bandymų sąlygomis. Vis dėlto oro srautą galima matuoti netiesiogiai, matuojant oro 
slėgį džiovyklos įtekančio oro kanale. Oro slėgį rodo vandens paviršių lygio skirtumas.
Pavyzdys! 15 mm žemiau nulio ir 15 mm aukščiau nulio kartu yra lygūs 30 mm vandens stulpo (priešpriešinis slėgis).

Kuo daugiau oro srauto droseliuojama, tuo mažesnis priešpriešinis slėgis.

Pageidaujama vertė grūdams yra 20–40 mm, o aliejiniams rapsams – 30 mm.

Dideli rezultatų skirtumai gaunami dėl skirtingų matavimo vietų ir vamzdžių charakteristikų. Todėl priešpriešinio 
slėgio matuoklis geriau tinka matuoti nuokrypius vienoje džiovykloje, o ne siekiant palyginti skirtingas džiovyklas.

KITI EKONOMIŠKĄ DŽIOVINIMĄ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI

Venkite perdžiovinti (pvz., džiovinant nuo 14 % iki 12 %, prireiks tiek pat energijos, kiek ir džiovinant nuo 19 % iki 
14 %).

Venkite džiovinti dalines įkrovas, nes tokiu atveju išeiga taip pat bus dalinė ir mažesnė.

Kuro degiklio derinimo parametrai taip pat tiesiogiai veikia veiksmingumą. Reikia koreguoti degimo oro derinimo 
parametrus. Jei keičiate purkštukus arba kuro spaudimą, iš naujo suderinkite degimo oro srautą.

Kas 2-3 metus degiklio techninę priežiūrą paveskite atlikti specializuotai kuro degiklių priežiūros įmonei; taip pat 
turi būti keičiami purkštukai. Taip iš viso nereikės prižiūrėti degiklio patiems.
Vis dėlto operatorius privalo užtikrinti, kad krosnies patalpoje ir ant apsauginio tinklo oro įsiurbimo angoje nebūtų 
dulkių ir smulkių teršalų.

Tinkama techninė įrenginių priežiūra didina jų eksploatavimo ekonomiškumą.

Po kiekvieno rankinio valymo užtikrinkite, kad uždarius valymo dureles, jų tarpiklis būtų visiškai sandarus.

Venkite džiovinimo naktį. Naktį džiovinimas reikalauja didesnių energijos sąnaudų nei dieną.

Įsitikinkite, kad pripildant ir ištuštinant talpyklas elevatorius kelia grūdus visu našumu.

Palaikykite kiek įmanoma didesnę pirminio valymo įrenginio ventiliatoriaus našumo nustatytąją vertę, 
atsižvelgdami į konkrečiai grūdų rūšiai galiojančias ribines vertes.
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GALIMOS TRIKTYS
Jei tiekimo įrenginys sustoja ir užsidega signalinė lemputė „Cirkuliacijos sistemos gedimas“:

 - perdegė tiekimo įrenginio variklio saugiklis,
 - perdegė apatinio sraigtinio transporterio saugiklis,
 - sustojo elevatorius.

Jei elevatorius sustoja ir užsidega signalinė lemputė „Cirkuliacijos sistemos gedimas“ (dėl pirmiau nurodytų prie-
žasčių, tiekimo įrenginys, apatinis sraigtinis transporteris ir degiklis bus stabdomi automatinėje padėtyje).

 - žr. elevatoriaus triktis, nurodytas elevatoriaus įrengimo ir eksploatavimo instrukcijoje.

Degiklio triktys:

 - baigėsi kuras,
 - užsiteršęs arba perdegęs fotorezistorius,
 - vanduo kuro filtre arba filtras yra užsiteršęs,
 - uždarytas vienas iš kuro vamzdžių sklendės vožtuvų,
 - suveikė variklio apsauginė šiluminė relė,
 - kuro degiklio techninio aptarnavimo jungiklis yra padėtyje 0,
 - nutrūko oro tiekimas į degiklį,
 - išsamesnes trikčių lenteles rasite džiovyklos krosnies ir kuro degiklio įrengimo ir eksploatavimo instrukcijose.

Jei džiovinimo ir aušinimo fazių signalinės lemputės automatinio valdymo centre šviečia kartu ir perjungiklis yra 
RANKINIO valdymo padėtyje, o jį perjungus į AUTIMATINIO valdymo padėtį degiklis stabdomas, tai perjunkite 
aušinimo laikmatį į padėtį 0. Aušinimo laiką grąžinkite į pradinę būseną ir patikrinkite, ar temperatūros nustatytoji 
vertė skaitmeniniame termostate yra didesnė už temperatūrą ištekėjimo kanalo viduje. Paspauskite džiovyklos 
paleidimo mygtuką. Džiovinimo procesas bus pradėtas įprasta eiga. 
Pastaba!  Elevatorius, apatinis sraigtinis transporteris ir tiekimo įrenginys turi būti paleisti.

TECHNINIS APTARNAVIMAS IR ŽIEMOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
Sutepkite kartą per savaitę

 - elevatoriaus guolius
 - apatinio sraigtinio transporterio guolius
 - tiekimo įrenginio guolius
 - tiekimo įrenginio transmisijos pečius (2-3 lašai alyvos)

Kartą metuose

 - kuro degiklio techninė priežiūra (paveskite atlikti specialistui)
 - patikrinkite tiekimo įrenginio variklio reduktorių (nuotėkio kontrolė)
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Žiemos techninė priežiūra 

Kruopščiai išvalykite džiovyklą. Išvalykite apatinį džiovyklos kūgį, tiekimo įrenginius, oro kanalų galus ir vidinius 
viršutinių talpyklų paviršius. Išvalykite pirminio valymo įrenginio ventiliatorių.
Palikite valymo dureles atviras, bet uždarykite džiovyklos krosnies siurbimo angą. Uždarykite duris elevatoriaus 
krovimo piltuvą, kad graužikai nesugraužtų kaušų transportavimo juostos.

GARANTIJA
„Antti“ džiovyklų garantinis laikotarpis yra vienas (1) eksploatavimo sezonas. Garantija galioja medžiagų ir gamybos 
defektams. Atitinkamas importuotojas suteikia atskiras garantijos sąlygas elektros varikliams.

Būtina garantijos galiojimo sąlyga: džiovyklos įrengimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros metu buvo laikomasi 
gamintojo parengtų instrukcijų ir galiojančių taisyklių.

Prieš atliekant bet kokius veiksmus, visi su garantija susiję klausimai turi būti aptarti su gamintoju.
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VAGONO PLAKIRAVIMAS
 

Šios instrukcijos yra priedas prie instrukcijų dėl įstrižo oro prijungimo plakiravimo mobiliame džiovintuve. Detalesnes 
instrukcijas apie plakiravimą žr.„Stand Alone“ džiovintuvo naudojimo instrukciją 408061.

Vagonų plakiravimo paketą yra plakiravimo plokštės, izoliacinės vatos ir baltos juostelės. Paketas tinka C255, 
C320 ir C365 vagonų modeliam.

Detales apie matmenis ir reikalingus profiliuotų plokščių ir izoliacinių medžiagų kiekius žr. lentelėje.

Plakiravimo plokštė RAN-20, naudingasis plotis 1 090–1 100, maksimalus profilio aukštis 20 mm 20 mm

Viršutinės 
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Vagon C255 2 2 4 2090 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 59,4 433 53,5 80

Vagon C320 2 3 5 3245 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 72,1 489 65 97

Vagon C365 3 3 6 3245 10 3610 6 3410 6 1210 1 600 6 87,3 553 78,5 117

Plakiravimas
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Plakiravimo plokščių pjaustymas
 

Perpjaukite džiovintuvo dalies (1 dalis) galinės plokštės (1 vnt.) patį galą, kaip pavaizduota paveiksle. Iš tos pačios 
plokštės galite išpjauti trikampę plokštę (2 dalis) Įstrižajai daliai viršutinė plokštė yra išpjaunama iš profiliuotos 
plokštės 2 (3 dalis).

Lisäpeltien asettelu
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Plakiravimo juostos 

Plakiravimo juostos

Dalis Pavadinimas vnt.
1 Plakiravimas, išorinė kampinė juosta 150 x 150 L=2000 20
2 Plakiravimas, vidinė kampinė juosta 150 x 150 L=2000 3
3 Plakiravimas, kraštinė juosta 110 x 15 L=2000 7
4 Plakiravimas, ištęstinė juosta 60 x 20 x 60 L=2000 3
5 Plakiravimas, plakiravimo plokštė *)
6 Stora izoliacinė vilna 30 mm *)
7 Plakiravimas, išorinė kampinė juosta, įstriža sandūra L=1350 2
8 Plakiravimas, vidinė kampinė juosta, įstriža sandūra L=1085 1

*) = reikalingą kiekį ir ilgį žr. atskiroje lentelėje
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Plakiravimo prisegamųjų juostų įrengimas

Pritvirtinkite prisegamąją plokštę A75807 ir C juostą A75806 prie oro kanalo galo įstrižosios dalies, naudodami 
savisriegius sraigtus 4,8 x 13. Įrenkite izoliacinę vilną tarp prisegamosios plokštės A75807 ir oro kanalo galo.

Verhoilu Vaihe 1
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Sulenkite C juostą A75806 pagal ortakio formą ir pritvirtinkite ją su savisriegiais sraigtais. Įrenkite izoliacines 
plokštes reikiamoje vietoje.

Verhoilu Vaihe 2
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Verhoilu Vaihe 3

Įrenkite plakiravimo plokštes džiovintuvo atkarpos šone pagal instrukcijas 408061. Pritvirtinkite 2-ąją dalį prie 
plakiravimo plokštės vertikaliosios sandūros ir sulenkite plokštę pagal tokią pačią ortakio juostų formą. Sulenkite 
trikampę plokštės dalį stačiai pagal krašto angą, esančią džiovintuvo atkarpos (1 dalis) galinėje plokštėje. Įrenkite 
plokštę 60 mm virš oro kanalo galo apatinio krašto – tokiu pačiu būdu kaip šonines plokštes. Atstumas tarp ortakio 
sandūros centrinės siūlės ir įrantyto krašto yra 540 mm. Plokštės 1 forma turi būti sulenkta taip pat kaip ortakio juostų.
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Verhoilu Vaihe 4

Įrenkite dengiančias juostas A75808 oro sandūrų šoninėse plokštėse, priešais prisegamąsias juostas. Pritvirtinkite 
jas savo pusėse metalinėmis stogo dangos sraigtais. Profiliuota plokštė turi būti pastatyta priešais viršutinį paviršių, 
todėl prie šio paviršiaus negalima nieko tvirtinti.
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Pritvirtinkite plokštę 3 prie apatinio krašto sulig kitomis plokštėmis. Suteikite kraštinėms juostoms (7 dalis) tinkamą 
formą ir įrenkite reikiamoje vietoje.Nepritvirtinkite jų prie viršutinio krašto.

Verhoilu Vaihe 5
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Pastumkite vidinę kampinę juostą 8 už plokštės, leisdamiesi žemyn nuo viršaus, priešais nuopjovos įrantą. Pritvir-
tinkite ją metalinėmis stogo dangos sraigtais.

Verhoilu Vaihe 6
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Verhoilu Vaihe 7

Suteikite kraštinės juostos 1 apatiniam galui tinkamą formą ir pritvirtinkite jį metalinėmis stogo dangos sraigtais. 
Įrenkite paskutines kraštines juostas apatiniame krašte.
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Vertimas iš originalios kalbos
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