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MF-1 -ANTTI

Lue asennus- ja käyttöohjekirja huolellisesti ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa!

Ohjekirja ja laitteen käyttö

Tämä ohjekirja on tarkoitettu ammattitaitoiselle viljelijälle. Siksi koneen käyttäminen edellyttää normaaleja yleis-
tietoja ja -taitoja maataloudesta.

Viljankuivurin tyyppi

Tämä kirja käsittelee MF-1 -Antti asennusta ja käyttöä. Tiedot kuivurisi tyypistä näet jalustan kyljessä sijaitsevasta 
tyyppikilvestä. Nopean avun saamiseksi käyttöhäiriöissä ja varaosatilausten helpottamiseksi on myyjälle tai huol-
toon aina ensin ilmoitettava koneen tyyppikilvessä olevat tiedot. Merkitse kilvessä olevat tiedot tälla sivulla olevaan 
tyyppikilven kuvaan vastaavaan kohtaan, niin ne ovat kätevästi käytettävissäsi tarpeen vaatiessa.
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KONEEN ESITTELY

- Viljankuivurit on tarkoitettu viljan ja siementen kuivaukseen.

- Kuivurin käyttö tapahtuu neljässä eri vaiheessa:

1. Kuivurin täyttövaiheessa vilja siirretään elevaattorilla kuivaamon kaatosuppilosta kuivuriin.
2. Viljan kuivausvaiheessa viljaa kierrätetään kuivurissa samalla puhaltaen kuumaa ilmaa viljakerrosten  
 lävitse.
3. Jäähdytysvaiheessa viljaa kierrätetään kuivurissa ja viljakerrosten lävitse puhalletaan kylmää ulkoilmaa.
4. Valmiiksi kuivattu ja jäähdytetty materiaali siirretään elevaattorilla varastoon tai kuormaukseen

Kuivuri toimitetaan aina erillisinä koneisto-osina ja -elementteinä jotka kokoonpannaan vasta asennuspaikalla. 
Kuivurin toimitus valmiiksi koottuna on sen suuren koon takia mahdotonta.

- Kuivurin perustan muodostaa syöttölaitteella varustettu jalustaosa. Jalustan päälle tulee kuivauskennosto.

- Varsinainen kuivausosa muodostuu harjakanavakennoista. Kuivausosan päälle kootaan irto-osista yläsäiliöt.

- Kuivurin tyyppi :

  - L-malli (MF-1 -Antti) neljällä syöttäjällä

- Kuivurin tilavuus määräytyy päälleikkäin asennettavien kennojen ja yläsäiliöiden lukumäärän mukaan.

- Edellisten pääosien lisäksi toimitukseen kuuluu myös erillaisia pienempiä osia, joiden asennus selviää edenpänä 
tässä asennusohjeessa.

TURVALLISUUS

Kuivurin jalustassa on liikkuvia syöttökoneiston osia, jotka voivat aiheuttaa tapaturman, elleivät suojukset ja kaikki 
luukut ole asianmukaisesti paikoillaan koneen käydessä!

 
HUOM! Pohjakaukaloita avattaessa ja suljettaessa on varmistettava, ettei toinen henkilö  ole avannut 

jalustan tarkastus- ja puhdistusluukkuja.

Jalusta m³ 1,2
Kenno m³ 2,0
Yläsäiliö m³ 2,2
Kansi m³ 0,7
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MF-1 -ANTIN ASENNUS

Kuivurin asentaminen on tarkkuutta vaativaa työtä. Asennusta joudutaan tekemään monessa tasossa, korkealla-
kin. Näin ollen kuivurin asennus vaatii hyvän asennustaidon lisäksi kunnollisia asennustelineitä ja turvallisuudesta 
huolehtimista.
Varsinkin kuivurin jalusta ja kenno ovat raskaita nostettavia. Niiden nostossa tarvitaan konevoimaa.
Sähköasennukset tulee aina jättää valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi!

Kuivurin osien painot:
 
  Jalusta L 475 kg 
  Kenno  L 280 kg
  Yläsäiliö L 90 kg

Kuivurin raskaita osia nostettaessa on huomioitava:

- käytetään osien kaikkia nostokorvakkeita
- kootun yläsäiliön nostossa käytettävä nostokorvia ja välissä puutukea
- nostokoukkujen pysyvyys nostokorvakkeissa on varmistettava
- käytetään riittävän tehokkaita nostolaitteita
- nostettavien osien alle tai liian lähelle niitä ei saa koskaan mennä

NOSTA AINA NELJÄLLÄ 
KETJULLA
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1.

1A.

3x M12x35
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1.
1B.

1C.  Imuharjan kokoonpano
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2.
ANTTI MF-1 OSAT

(L-MALLI) KANSI + KANNEN PÄÄTY- JA 
SIVULEVYT

YLÄSÄILIÖ
(USEITA)

VAKIO
MENOPÄÄTY

ALASPÄINEN M
ENOPÄÄTY

POISTO- JA PALAUTUSPÄÄTY

VÄLIKENNO

ALIN KENNO

JALUSTA

VAIHTOEHTOISET PÄÄTYOSAT

POHJAKARTION LEVYT

IMUHARJA

EP.SIDE 2-OS.

VAIHTOEHTOISET 
PÄÄTYOSAT

REIÄLLINEN 
ILMASULKULEVY

MUUTOSOSA

ASENNUS-
VAIHEESSA 
PORATAAN NELJÄ 
REIKÄÄ ø9

ILMANHAJOITUSLEVY

SULKULUUKKU

ALUSLAATTA
RUUVI
MUTTERI

KÄÄNTÖLEVY

YLIN KENNO

YLÖSPÄINEN POISTOPÄÄTY

VAKIO
POISTOPÄÄTY

TUKILISTA
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LIITOSTEN YKSITYISKOHDAT

KENNOJEN PÄÄTYLIITOS

3B.

3A.
3.
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Jalustaosa ja elevaattorin alapää + väliputki

Elevaattorin alapää kiinnitetään ensin kaatosuppilon kärkiosaan (jos ollaan samalla asentamassa uutta elevaattoria  
-  katso myös elevaattorin asennusohjetta). Kuivurin jatkojalkojen (lisävaruste) pituus mitoitetaan ja katkaistaan  
piirustusten mukaisesti.

Tartuntalevyt hitsataan jalkoihin. Jalusta nostetaan ja kiinnitetään jatkojalat (kuva nro 1A). Jalusta asennetaan niin 
päin, että palautuspääty ja syöttökoneiston vivusto tulevat kuivurin poistopuolelle. Moottoriteline voidaan tarvitta-
essa siirtää toiseen kulmaan jalustassa.

Moottoritelinettä siirrettäessä on tarkistettava, että moottorin akseli tulee 90° kulmaan syöttövivustoon nähden, 
ettei epäkeskonivel jää murtavaksi. Syöttö laitteen moottorissa on voiteluaine valmiina. 
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1. Epäkeskon suojan ja välitysvaren irrostus

Osat  Vaiheiden numerot vastaavat moottoripedin, syöttölaitteiston ja jalustan kokoonpanon kuvien 
 viitenumeroita.

11,12 Irrota epäkeskon suojan kolme ruuvia muttereineen.
 
4 Irrota epäkeskon suoja lisäsuojineen moottoripedistä.
 
8, 10 Irrota syöttölaitteiston välitysvarren akselin molemmista päistä jousisokat ja aluslaatat.
 
15, 16, 17 Irrota yhdysvarren tukivarren kaksi ruuvia muttereineen ja laattoineen.
 
5 Irrota yhdysvarren tukivarsi yhdysvarresta ja välitysvarresta.

Syöttölaitteiston moottorin paikan vaihtaminen

Moottorin paikan vaihtaminen kuivurin jalustan toiseen reunaan on joskus välttämätöntä kuivurira-
kennuksen tai muun tilavaatimuksen vuoksi.

Tehtaalla kuivurin jalustat kootaan aina moottori oikealle sijoitettuna.
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2. Moottoripedin moottoreineen irrotus

Osat  Vaiheiden numerot vastaavat moottoripedin, syöttölaitteiston ja jalustan kokoonpanon kuvien viite-
numeroita.

9,10,11 Irrota moottorin neljä ruuvia muttereineen ja laattoineen.
 
5 Irrota moottori epäkeskoineen ja välitysvarsineen moottoripedistä.
 Avusta tarvittaessa kampeamalla välitysvarren (osa 3) akseli irti.
 Väliholkki (osa 4) jää välitysvarren akselille.
 Nosta irrotettu kokonaisuus sopivalle työskentelyalustalle.
 
13, 14, 15 Irrota moottoripedin kolme ruuvia muttereineen ja laattoineen.
 
1 Irrota moottoripeti momenttirukineen kuivurin jalustan jalasta.

7, 8 Irrota momenttituen neljä ruuvia muttereineen.

2 Irrota momenttituki moottoripedistä.

3 Löysää epäkeskon ruuvia ja vedä epäkesko välitysvarsineen irti.
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3. Moottoripedin moottoreineen asennus

Osat  Vaiheiden numerot vastaavat moottoripedin, syöttölaitteiston ja jalustan kokoonpanon kuvien viite-
numeroita.

2 Asenna momenttituki moottoripetiin.
 
7,8 Kiinnitä momenttituki ruuveilla ja muttereilla (M 10x20, 4 kpl).

1 Sijoita moottoripeti momenttitukineen kuivurin jalustan jalkaan.
 
13, 14, 15 Kiinnitä moottoripeti ruuveilla, laatoilla ja muttereilla (M 12x35, 3 kpl).
 Tarkista, että moottorin akselin nyt käyttöön tulevassa päässä on kiila.
 
3 Asenna epäkesko moottorin akselille.
 Työnnä epäkesko akselille niin pitkälle, kuin se menee. 
 Kiristä epäkeskon ruuvi.

5 Sijoita moottori epäkeskoineen ja välitysvarsineen moottoripetiin.
 Tarkista, että väliholkki (osa 4) on välitysvarren akselilla.
 Kohdista välitysvarren (osa 3) akseli yhdysvarren laakeriholkkiin.

9, 10, 11 Kiinnitä moottori petiin ruuveilla, laatoilla ja muttereilla (M 8x35, 4 kpl)
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4. Epäkeskon suojan ja välitysvarren asennus

Osat  Vaiheiden numerot vastaavat moottoripedin, syöttölaitteiston ja jalustan kokoonpanon kuvien viite-
numeroita.

5 Asenna yhdysvarren tukivarsi yhdysvarteen ja välitysvarteen.
 
15, 16, 17 Kiinnitä yhdysvarren tukivarsi ruuveilla, laatoilla ja muttereilla (M 12x40, 2kpl). 
  
8, 10 Asenna syöttölaitteiston välitysvarren akselin molempiin päihin jousisokat ja aluslaatat.
 
6 Siirrä epäkeskon lisäsuoja toiseen kiinnityspaikkaansa epäkeskon suojassa.
 Katso lisäsuojan uusi asento kuvasta.

4 Asenna epäkeskon suoja lisäsuojineen moottoripetiin.

11, 12 Kiinnitä epäkeskon suoja ruuveilla ja muttereilla (M 8x16, 3 kpl).
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4.

Pohjakartion osat (4 kpl) kiinnitetään jalustaan ja samalla pohjaimurin ilmaharjakanava pohjakartion sisään (kuva 
1B). Ilmaharjakanava tulee saman suuntaisesti jalustan harjakanavien kanssa. Kanavan toisessa päässä oleva 
imueste pitää tulla puhaltimen puoleiseen päähän ja toinen pää tulpataan.

Pohjaimurin puhaltimen liitännän voi siis tehdä joko kuivurin poisto- tai tulopäädyn puoleiselle sivulle. Pohjakartion 
osien saumoissa käytetään mustaa kumitiivistettä. Pohjakartion ja jalustan välisessä saumassa käytetään M8X16 
-ruuvien kanssa M8 -aluslaattoja.
Suppilon kärkiosan (501505) putkiliitos (ø200mm) suunnataan elevaattoriin päin. Muutososaa painetaan voimak-
kaasti ylöspäin samalla kun sen kiinnitysruuvit kiristetään.
Ruuvien (8X30) kanssa käytetään isoja aluslaattoja ( D40/11 mm).

Kuivurin ja elevaattorin välinen putkisto asennetaan. Putkistossa on varmistettava vähintään 45°:n (1:1) laskukulma. 
Tätä putkistoasennusta ei saa jättää myöhempään vaiheeseen (jalustan asennuskorkeutta voidaan tarvittaessa 
vielä korjata).
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Jalustan jalat tehdään putkipalkista, kiinnitys tehdään hitsaamalla tai ruuviliitoksella, jolloin jalustan jalka on put-
kipalkin päähän hitsattua levyä vasten ja tästä on kiinnitys tolppaan. Antti-teollisuudelta on saatavana valmiita 
jalkoja L=3100 mm (A70525). Jatkojalat kiinnitetään ruuvikiinnityksellä kuudella M12x35 ruuveilla. Kuivurin toi-
minnan kannalta on ehdottoman tärkeätä, että jalustan yläpinta on vesivaa’alla tarkistettu vaakasuoraksi ennen 
kuin asennusta jatketaan.

Vaaka (lisävaruste): Vaa’an-anturit (2kpl) asennetaan vähintään kuivurin kahden samalla sivulla olevan jalan alle. 
Vaa’an tarkkuuden kannalta on suositeltavaa valita sellainen sivu, missä ei ole elevaattoria tai muita kuivuriin kiin-
nitettyjä rakenteita. Vaa’an-anturin asennus edellyttää jalan lyhentämistä. Jalkoja joissa vaaka-anturit sijaitsevat 
ei saa tukea rakennuksen muihin rakenteisiin. Vaa’an mukana seuraa tarkemmat asennusohjeet.

Kennot, ilmapäädyt ja sulkuluukut

Kennot toimitetaan valmiiksi koottuina, ilmapäädyt ja sulkuluukut kiinnitetään niihin asennuksen yhteydessä.

Alimmainen ja mahdolliset välikennot ovat samanlaiset, ylimmäksi kennoksi sopii vain ns. ylin kenno (merkitty 
tarralla). Kts. kuvaa 3A; erilaiset liitokset av-kennossa ja y-kennossa.
Ilmapäätyjen ja sulkuluukkujen asentaminen kennoon voidaan tehdä joko ennen kennon paikoilleen nostoa, tai 
kennon paikoilleen noston jälkeen. Suositeltavampaa ja turvallisempaa on tehdä ko. asennustyöt ennen kennon 
paikoilleen nostoa.

Ilmapäätyjen osien asennuskohdat (ja osanumerot) selviävät asennuskuvasta no 2 ja 4 (MF-1 -Antti). Kaikki 
ilmapääty -osien väliset saumat tiivistetään itseliimautuvalla (vaalealla) tiivistenauhalla  -  samoin kennon ja ilma-
päätyjen väliset saumat.

Kuivurin toiminnan kannalta on tärkeää, että puhallussuunta kennojen harjakanavissa tulee oikein päin: ½ -
harjakanavien avoin pää on kennon sisäänmeno -puolella (pitää tulla uuniin päin). Kennoihin on myös teipattu 
asennusohje.
Sulkuluukut asennetaan niin päin, että suljettu -asennossa luukun taivutettu reuna on kennon sisäpäätylevyä 
vasten. Sulkuluukkujen akselien tyviin (ilmakanavan sisäpuolelle) laitetaan aluslevyt (AISI  D45/ 25,5) estämään 
luukkujen päiden hankautumista ilmakanavien sivulevyihin.

Kennojen paikoilleennosto

Kennoja paikoilleen nostettaessa on huomioitava:
 
- nostokoneen on oltava riittävän tehokas
- nostokoneella on pystyttävä laskemaan kenno paikoilleen hitaasti ja  tarkasti
- kennon kaikkia nostokorvakkeita on aina käytettävä
- varataan 3 - 5 kpl ohjuripuikoiksi soveltuvia työkaluja  ø 5 - 8 mm

Huom! Jos useampi kenno nostetaan päällekkäin ja ne nostetaan paikoilleen jalustan päälle, käytetään erillisiä 
nostokorvia (501010), joihin porataan 7 kpl reikiä kuvan 2 mukaisesti. Nostokorva kiinnitetään viidellä M8 
ruuvilla. Nostokorvien väliin kiinnitetään kahdesta poratusta rei’istä 50x100 soirot, jotka tukevat nostokorvia, 
ettei kennonpääty väänny. Samoja nostokorvia käytetään yläsäiliöiden nostossa, ilman että tarvii reikiä 
porata.
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5.

Ennen alimmaisen kennon paikoilleen nostoa kiinnitetään itseliimautuva tiivistenauha (vaalea) jalustan yläpintoihin. 
Tiiviste asennetaan jalustan ja kennon vaakasuorien liitospintojen sisäreunaan.

Alinta kennoa paikoilleen laskettaessa pitää käyttää työkaluina ruuvin rei’issä ohjuripuikkoja, jotta kenno asettuu 
kerralla paikoilleen - muutoin tiivisteet vaurioituvat.
Kenno kiinnitetään jalustaan M8X16 -ruuveilla.

Sisäänmeno -puolella kiinnitysreiät ovat jalustassa pystysuorassa ja kennossa vaakasuorassa. Liitos tehdään 
tukilistaa (sinkitty kulmarauta) ja ruuveja käyttäen.

Jos alin kenno on varustettu normaalilla, suoralla sisäänmenopuolen päädyllä, pitää sisäänpuhallusaukkoon 
kiinnittää ilmanhajotuslevy (kuva 2). Ilmanhajotuslevyn kiinnitysjalkoja varten pitää sisäänpuhallusaukon kylkeen 
porata 4 kpl 9 mm reikiä.
Ilmanhajotuslevy kiinnitetään kiinnitysjaloilla ja M8X16 -ruuveilla puhallusaukon reunoista.

Alaspäin olevalla sisäänmenopäädyllä varustetuissa kuivureissa ei ilmanhajotuslevyä asenneta. 
Sen sijaan näissä tapauksissa on huomioitava, että erittäin lyhyen ja uuniin päin laskevan ilmaputken kanssa 
yhdistettynä voi joissakin tilanteissa roskia - jopa jyviä päästä kulkeutumaan uuniin asti. Tämän mahdollisuuden 
estämiseksi on tulopuolen ilmaputkeen asennettava jyvätasku.

HUOM! Kun kenno on paikoillaan, oi nostokorvat poistettava!

HUOM! Alimman kennon ilmakanavissa ei käytetä sulkuluukkuja!
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Välikenno tulee asennettavaksi kolme (3) tai useampi kennoisissa kuivureissa seuraavaksi. Myös kennojen ja 
ilmakanavien välisissä vaakasuorissa liitospinnoissa käytetään itseliimautuvaa tiivistenauhaa.

Kennojen sisäpäätyjen välinen liitos kiinnitetään limittäin (viljan kulkusuuntaan myötäsukaiseksi) vaakasuoraan 
tulevilla ruuveilla (M8X16). Yhteen em. ruuveista kiinnitetään myös ilmakanavan tuki ulko- ja sisäpäädyn välille. 
(kuvassa 2 nro 501065 )  Näihin saumoihin ei tule tiivistenauhaa.

Sulkuluukkuja, jotka sulkevat harjakanavarivin tulee toimituksen mukana niin monta, että puolet kennostosta saadaa 
suljettua. Sulkuluukut asennetaan molemmin puolin kuivuria; siis tulo- ja poistopuolelle-

Tarkista vielä, että sulkuluukkujen akselin tyvessä (ilmakanavan sisä puolella)  ovat aluslevyt 400344 ( D45/ 25,5 
mm) paikoillaan.

Kun kenno on paikoillaan, pitää nostokorvat muistaa poistaa.

Ylin kenno lasketaan edellisen kennon päälle sen jälkeen kun tiivistenauhat on ensin kiinnitetty  alemman kennon 
vaakasuoriin liitospintoihin. Kennojen välinen kiinnitys ja ilmakanavan päätyjen tukipalojen asennus tehdään kuten 
edellä välikennon kohdalla. Ylimmän kennon yläpintoihin laitetaan tiivisteet.

HUOM! Ylimmässä kennossa on kaksi (2) kpl sulkuluukkuja kummassakin päädyssä. Sulkuluukkujen kääntymisen 
toiminta kannattaa vielä kokeilla ennen kuin ilmapäädyt seuraavassa vaiheessa suljetaan käyttäen kuvien 
nro 2 ja 3 mukaisesti ilmakanavan sulkulevyjä tai vinossa poistopäädyssä ilmakanavan ylälevyjä.

Kaikkiin sulkuluukkuihin kiinnitetään vielä akselin toiseen päähän kääntö levy, jousi ja kennoon jousen kiinnitystappi 
(kuva 2 ). Kääntö levyt asennetaan kuivurin sille puolelle, jossa ne ovat helpoimmin käytettävissä. Kääntölevyihin 
liimataan auki / kiinni -tarrat. Alemmissa kennoissa tyhjiksi jääneet sulkuluukun akselin reiät tulpataan muovitul-
pilla (116060 -DBI 40).
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Yläsäiliöt ja kansi

Yläsäiliöt voidaan koota ja yhdistää kaikki valmiiksi alhaalla ja nostaa kerralla ylös. Tällöin käytetään nostokorvia, 
jotka kiinnitetään kolmella M8 ruuvilla. Ahtaissa asennuspaikoissa yläsäiliöiden kokoaminen voidaan tehdä myös 
osa osalta kennoston päällä. Yläsäiliön sisälle asennetaan kulmalevyt ja ristipultit (kuva nro 2 ). Yläsäiliöiden 
saumoihin ei tule tiivisteitä.

Yläsäiliöt kootaan niin, että pääty- ja sivulevyjen se puoli, jossa on yksi jäykistetaitos enemmän tulee alaspäin. 
Ristipulttien päihin tulee aluslevyt ja mutterit molemmin puolin seinää. Seinän ulkopuolisia muttereita kiristetään 
niin paljon että seinä vähän esijännittyy. Levy lukitaan tähän kiristämällä sisäpuolinen mutteri. Yläsäiliön sisäkulmiin 
asennetaan kulmalistat, alimmaksi 43 cm ja sitten 96 cm pitkät listat. Jatkossaumat eivät tule säiliöiden välisten 
saumojen kanssa samaan korkeuteen. Kulmalistat eivät jatku puskusaumoin, vaan päät tulevat toistensa päälle 
limittäin.

Täyttöhälyttimen asennus
(Kapasitiivinen säädettävä)

Kuivurikoneisto toimitus sisältää kapasitiivisen säädettävällä varrella varustetun täyttöhälyttimen.

Hälyttimen paras sijainti on kuivurin kannessa esipuhdistimen vieressä.

Hälytin on paras sijoittaa sellaiseen kohtaan, että suora viljasuihku esipuhdistimelta ei osu anturiin, koska voi antaa 
virheellistä tietoa ja anturi saattaa kulua viljavirran kitkasta.

Koska viljan tulosuunta kuivurikoneelle vaihtelee tapauskohtaisesti asennusta varten ei ole tehty valmista aukkoa 
kanteen. Kanteen on itse tehtävä vähintään ø43 oleva aukko mahdollisimman lähelle esipuhdistinta. Aukon päälle 
asennetaan kiinnitysosa, jossa on siipiruuvi. Kiinnitysosa kiinnitetään kanteen ø5 reikien kautta neljällä itseporau-
tuvalla peltiruuvilla.

Kapasitiiviselle anturille on haettava oikea korkeus, joka käytännössä vaihtelee. Huomioi, että vilja paisuu kui-
vauksen alussa, joten esipuhdistimen alareunasta viljaan on oltava välimatkaa kuivauksen alussa tapauksesta 
riippuen n. 50 cm. Lukitse siipiruuvilla anturin oikea korkeus. Kytke sähköjohto anturille siten, että siinä on varaa 
liikuttaa anturia ylös alas suunnassa.

Anturinpää saattaa ajan myötä likaantua, jolloin se antaa virheellistä tietoa. Em. syystä anturinpää on hyvä puh-
distaa silloin tällöin.
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6.   

TÄYTTÖHÄLYTTIMEN ASENNUS

KUIVURIN KANSI

Kansi muodostuu 43 cm korkeista pääty- ja sivulevyistä sekä kannen päälilevyistä.
Kansi ja kannen sivulevyt asennetaan kuvan 2  mukaisesti ja niin, että ylipaineputki on helppo johtaa ulos ja että 
miesluukku on sopivassa paikassa (kaksi asennusvaihtoehtoa 180° kääntäen).

Pohjaimuri

Pohjaimurin puhallin kiinnitetään jalustan pohjasuppilossa olevan imukanavan päätyyn. Pohjaimurin imukanava 
on asennettu jo jalustan pohjasuppilon kokoamisen yhteydessä. Silloin on myös määräytynyt puhaltimen asen-
nuspaikka (imuesteellä varustettu imukanavan pää).

Puhallin kiinnitetään 2-osaisella  280 mm U-siteellä. Samalla siteellä kiinnittyy myös puhaltimessa oleva imukartio 
laippojen väliin. Ennen siteen kiristämistä valitaan puhaltimelle puhallussuunta (putken lähtösuunta). Imukanavan 
avoimeksi jäävä toinen päätyaukko suljetaan  300 mm:n kansilevyllä käyttäen samanlaista sidettä kuin puhaltimen 
kiinnittämisessä.
Pohjaimurin roskaputkisto asennetaan käyttäen Antti -roskaputkisto-osia: päistään sisääntyönnettäviä  1,0 m putkia 
ja 45° käyriä. Putkisto tuetaan 2,0 -3,0 metrin välein esim. teräksisellä rei’itetyllä vannenauhalla.

HUOM! Pohjaimurin roskaputkisto tulee aina johtaa eri puolelle kuivaamorakennusta kuin kuivuriuunin 
imuilma-aukko. Kuivuriuunin imuilmaan joutuneet roskat aiheuttavat tulipalovaaran!

Pohjaimurin roskaputki kannattaa johtaa sykloniin joka erottelee ilmasta pölyn ja roskat. Kuivaamon ympäristö 
saadaan näin pidettyä paremmin puhtaana ja siistinä.
Pölysykloneita on saatavissa Antti-Teollisuudelta.
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VINO SISÄÄNMENO

JYVÄTASKU
VINO SISÄÄNMENO

1m 1m

Ilmaputkistot

Ilmaputkisto kuivuriuunin ja kuivurin väliin asennetaan Antti-ilmaputkisto-osia käyttäen (D630 mm). Huom! Ilma-
määrän säätölaitetta ei asenneta tähän putkistoon - se kuuluu uunin imuputkistoon. Ilmakanava pitää asentaa 
siten, että irralliset jyvät ja roskat eivät valu lämpökennon ilmapäädystä suoraan uuniin. Tämä koskee vinoilla eli 
kartiomaisilla ilman sisääntulopäädyillä varustettuja kuivureita, joissa on monta yläsäiliötä. Varsinkin täytettäessä 
tyhjää kuivuria saattaa joitakin jyviä lentää ilmaputkistoon ja siitä edelleen uuniin. Em. estämiseksi ilmaputkisto 
ei saa laskea uuniin saakka, vaan siinä pitää olla riittävän pitkä vaakasuora osa. Tämä vaakasuora osa pitää olla 
hieman kuivurin suuntaan laskeva.

Ennen putkien asentamista tarkista, ettei mitään vieraita esineitä ole joutunut uunin sisään!

Jyvätasku tulee asentaa uunin ja kuivurin väliseen ilmaputkeen. Huom! Jyvätasku on puhdistettava kertyneistä 
jyvistä tarpeen mukaan, joten sen täyttymistä on seurattava. Kts. kuva jyvätaskun asennus ilmaputkistoon, jossa 
näkyy oikean tyyppinen asennus.

VAROITUS! Uuniin joutuneet vieraat palavat esineet aiheuttavat tulipalovaaran!

A330 ja A400 -kuivuriuuneilla varustetuissa kuivureissa pitää käyttää kahta vierekkäin asennettua poistoputkea. 
Pitkät ylöspäin nousevat poistoputkistot on syytä lämmöneristää. Näin estetään putkien sisäpintoihin kondensoi-
tuvan veden valuminen takaisin kuivurin poistoilmapäätyyn.

Jyvätasku tulee asentaa vaakasuoraan ilmaputken 
osaan, jotta se toimiin tehokkaasti kts. kuva

Osan asennus tapahtuu siten, että osa nostetaan 
putkeen kiinni ja kiristetään sidontaliinoilla putkea 
vasten. Piirretään tussilla leikkausviiva aukon 
kautta; otetaan osa pois ja leikataan aukko käsi-
kuvioleikkurilla tai peltisaksilla.
Osa nostetaan uudelleen paikoilleen ja kiristetään 
sidontaliinoilla putkeen. Osa kiinnitetään peltiruu-
veilla tai popniiteillä putkeen. Suorita viimeistely 
tiivistyskitillä. Asenna jyvätasku putkilähtöön tulppa 
ja varmista sen paikoillaan pysyminen tarvittaessa 
peltiruuveilla.

Jyvätaskun asennus ilmaputkeen:
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LÄMMÖNERISTYS

Kennojen eristys on osoittautunut kannattavimmaksi energiansäästökeinoksi. Kuivauskokeiden mukaan energian-
säästö (tai tehonlisäys) on 10-15 %:n luokkaa ulkoisista olosuhteista riippuen. Jo 30 mm:n kovavillaeristys vähentää 
lämmön siirtymistä ulkopintojen kautta kymmenenteen osaan (82 W/m ). Myös yläsäiliöt ja jalustan sivut kannattaa 
eristää. Näin kondensioveden tiivistyminen sisäpintoihin estyy  -  kuivuri pysyy sisältä siistinä ja puhtaana. Myös 
toiminta paranee “kylmienkin” osien eristämisestä johtuen.

Suositeltava eristysmateriaali on Paroc - valmisteinen alumiinifoliopintainen vuorivillalevy, PV-KAT, joka 30 mm:n 
paksuisena sopii kätevästi kuivurin ulkosaumojen taivutuksien väliin. Levyjen paikoillaan pysyminen varmistetaan 
vielä alumiiniteipillä (joko kuumasaumattavalla tai tarrateipillä).

Lämminilmaputki (ja mahdollinen poistoputken nousuosa) on vieläkin kannattavampi eristyksen kohde. Näihin on 
parasta käyttää verkolla vahvistettua ja alumiinipintaista vuorivillamattoa - esimerkiksi Partekin PV-80 AVM.

Eristystöiden helpottamiseksi on Antti-Teollisuudesta ja Partekista tilattavissa opasvihkosta.

Kuivuri tyyppi Levyjä (1200 x 600) kpl / kuivuri Täysiä pakkauksia kpl

12 L 40 4
22 L 53 6 (myös kannen sivut)
23 L 62 7       ”
33 L 75 8       ”
34 L ja 43 L 88 9       ”
44 L 99 10      ”

Eristystöiden helpottamiseksi on Partekista tilattavissa opasvihkosta.

Ilmaputki 630 mm 2 m / pituusmetri

Ahtaisiin paikkoihin kuivuria asennettaessa on eristystyö helpommin tehtävissä kuivurin asennustyön 
yhteydessä.
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KUIVURIKONEISTON KÄYTTÖOHJE

Kuivurin alkusäädöt ja tarkistukset

Kuivurin tarkistukset

- vajaaeräsulkuluukut kennojen päissä laitetaan auki -asentoon (toiminta kokeillaan)

- jos em. luukkujen auki-kiinni -asennot ovat vipuihin merkitsemättä, niin ne 
 merkitään viimeistään nyt.

- tarkistetaan, ettei syöttönopeuden säätö hammasvaihdemoottorin epäkeskolla ole turhan isolla ensimmäisiin 
viljakoeajoihin (L = n. 2:lla). Säätöjä on sitten käytön aikana helpompi suurentaa

- tarkistetaan, ettei kuivurin sisään ole jäänyt esim. laudan paloja tai muita irtoesineitä.

- tarkistetaan, että syöttölaitteiden kaukalot ovat valmiiksi kiinni -asennossa.

- kun syöttökaukalot ovat kiinni -asennossa, niin katsotaan vielä altapäin, että 
 kunkin kaukalon molemmat reunat ovat samalla korkeudella  -  jos eivät, niin 
 tarvittava säätö tehdään tyhjennyskammen pidätinnokkaa siirtämällä.

Pohjaimurin tarkistukset

- kiinnityksen tarkistus (tarvittaessa lisätuenta).
- pyörimissuunnan tarkistus.
- ilmamäärän säätö pienelle

Esipuhdistimen ja elevaattorin alkusäädöt ja tarkistukset tehdään niiden käyttö ohjeiden mukaisesti.
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KOEKÄYTTÖ

Varminta on tehdä ensin koekäyttö yhdessä sähköasentajan ja poltinasentajan kanssa jo ennen viljan tuloa 
kuivaamolle.

HUOM! Varmista aina ennen kuivaamon laitteiden käynnistämistä, ettei kukaan ole tekemässä asennus- 
tai huoltotöitä ja että kaikki huoltoluukut ovat varmasti kiinni!

Koekäytön vaiheet MCSTE-200 -automaattikeskuksella Digicontrol.
Jos käytössä on Logicontrol ohjauskeskus, niin tämä ohje pätee pääosin varsinaisen Logicontrol käyttöohje 
dokumenttien apuna.

Koekäytön etenemisjärjestys:

1.  Asetetaan kaikki kytkimet 0-asentoon (pääkytkin 1-asentoon)

2.  Nyt ensin kannattaa harjoitella digitaalitermostaattien käyttöä (katso edempänä kohdasta Digitaalisten 
 termostaattien käyttö) ja säätää katkaisurajat +80°C:een.

3.  Käännetään valintakytkin E-asentoon.

4.  Jos elevaattorissa on takaisinpyörinnänestin, käynnistetään moottori ensin ilman  kiilahihnoja ja todetaan 
että pyörimissuunta on oikea. Elevaattorin kytkin käännetään 1-asentoon. Elevaattori käynnistyy. Elevaattorin 
kytkin käännetään 2-asentoon. Kokeillaan pysäyttääkö täyttöhälytin elevaattorin.(painetaan rimalla hälyttimen 
läppää)

5.  Käännetään syöttölaitteen kytkin 1-asentoon. Todetaan käynnistyminen. Kokeillaan välillä, että myös syöttölaite 
pysähtyy kun elevaattori pysäytetään. Jätetään molemmat käyntiin.

6.  Käynnistetään esipuhdistin ja pohjaimuri. Oikeat pyörimissuunnat todetaan (kuva 14)

7.  Käynnistetään uunin puhallin kääntämällä valintakytkin E-asennosta AUTOM-asennon kautta käsiasentoon. 
Kun puhallinmoottorin kytkin hetken kuluttua automaattisesti vaihtaa kolmioon, muut moottorit käynnistyvät 
uudelleen aikaviiveen jälkeen. Uunin puhaltimen pyörimissuunta tarkistetaan  Tehdään koe: Kaikki moottorit 
pysäytetään. Käännetään valintakytkin E-asentoon. Käynnistetään elevaattori, syöttölaite, esipuhdistin ja 
pohjaimuri. Ohituspainike painetaan pohjaan ja käännetään valintakytkin käsiasentoon. Vasta kun uunin 
puhallin käy kolmiossa (+ aikaviive), voi otteen ohituspainikkeesta irrottaa. Toiminnan tarkoitus: uuni voidaan 
käynnistää kesken kuivurin täytön tai täytön jälkeen muita koneita pysäyttämättä.

8.  Ennen polttimen käynnistämistä varmistetaan vielä, että polttimessa on käyttöalueeseen sopivat suuttimet 
paikallaan, öljyputkiston sulkuventtiilit ovat auki -asennossa ja mahdolliset huoltokytkimet uunihuoneen ovi-
pielessä ja / tai polttimessa ovat virta kytkettynä -asennossa.

9.  Varmistetaan, että polttimen asennuksen yhteydessä on polttimeen tehty ainakin sellaiset alkusäädöt, että 
polttimen käynnistyminen on mahdollista.
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10.  Poltin käynnistetään pääkeskuksen poltin -kytkimestä. (Tarkistetaan poltinmoottorin kiertosuunta ensin huol-
tokytkintä käyttäen, jos tätä ei ole vielä tehty). Ensikäynnistyksessä pumppu todennäköisesti ei saa välittömästi 
öljyä, joten valovastusreleistö pysäyttää polttimen n. 15 sek. kuluttua. Häiriövalo syttyy. Odotetaan niin kauan 
(1-2 min), kunnes voidaan virittää rele uudelleen (polttimen päällä, häiriövalossa olevaa viritysnappia paina-
malla). Käynnistetään poltin uudelleen. Polttimen käydessä palaa myös poltinmerkkivalo pääkeskuksessa. 
Polttimessa on ennen sytytysvaihetta 7 sek. esituuletusaika.N. 15 - 30 sekunnin kuluttua syttyy keskuksessa 
myös 2-tehon merkkivalo merkkinä polttimen 2-teho -toiminnan mukaantulosta. 10 - 15 minuutin lämmityskäytön 
jälkeen voidaan asettaa tarkat paloilmamäärän säädöt polttimen 1 -teholle ja 2 -teholle (jos niitä ei ole voitu 
tehdä jo poltinasennuksen yhteydessä). Säätöohjeet on polttimen mukana toimitetussa ohjevihkosessa.

11.  Kokeillaan automatiikkaa: Ensin käännetään kaikki kytkimet 0-asentoon (paitsi pääkytkin). Sitten käännetään 
yksittäisten moottorien ja polttimen kytkimet käyntiasentoon. Poistokanavadigitaalitermostaatti säädetään 
suurelle arvolle (esim. + 80° C) ja asetetaan jäähdytysaikakelloon esim. 5 minuutin lukema. Käännetään 
valintakytkin AUTOM -asentoon ja painetaan kuivurin käynnistintä. Nyt kaikki laitteet käynnistyvät automaat-
tisesti oikeassa järjestyksessä, poltin viimeiseksi. Poistokanavan asetusta säädetään hitaasti pienemmälle, 
kunnes poltin -merkkivalo sammuu. Se on merkkinä polttimen sammumisesta. Uunin jäähdyttyä, jäähdytyksen 
merkkivalo syttyy ja jäähdytyksen aikakello käynnistyy. Odotetaan, kunnes kelloon asetettu jäähdytysaika on 
kulunut. Kaikki moottorit pysähtyvät ja KUIVAUS LOPPU -merkkivalo syttyy.

Automaattikeskuksen muita toimintoja (ei tarvitse kokeilla)

Valintakytkimen AUTOM -asennossa poltin käy vain, kun syöttölaite on toiminnassa. KÄSIK -asennossa voidaan 
apulaitteiden moottorit pysäyttää ilman, että poltin pysähtyy.
Polttimen pitää sammua, jos lämpö nousee LTM-termostaatissa yli 100 - 110° C (kytkinasennoista riippumatta) 

Huom! Näitä lämpötiloja ei voida kokeilla tyhjällä kuivurilla, koska vapaat ilmavirtaukset muuttavat mittauskohtien 
lämpötiloja.

LTM -termostaatin sisällä lukittuja lämpötila -asetuksia ei saa muuttaa. Koekäytön yhteydessä sähköasentaja 
säätää moottoreiden lämpöreleiden arvot sopiviksi. Lauennut lämpörele kuitataan takaisin päälle.
Digitaalitermostaattien käyttö
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Pääsy laitteeseen ja valikoiden 
käyttö

Säädintä ohjelmoidaan valikoiden 
kautta. “Laitetila”- valikkoon pääset 
painamalla lyhyesti “SET” -näppäin-
tä ja “Ohjelmointi” -valikkoon pitä-
mällä sitä alaspainettuna vähintään 
5 sekunttia.
Kunkin kansion sisältöön pääsee 
painamalla  “SET” näppäintä ker-
ran.
Nyt voit selata jokaisen kansion si-

Ohjelmointivalikko

“Ohjelmointi” -valikkoon pääset 
painamalla “SET” -näppäintä vähin-
tään 5 sekuntia. Mikäli määritelty, 
vaaditaan PASSWORD salasana 
(parametri “PA1”), jonka jälkeen 
ensimmäisen kansion tunnus tulee 
näkyviin.
Selataksesi muita kansioita käytä 
“UP” - tai “DOWN” -näppäintä. 
Kansion sisälle pääset “SET” -näp-
päimellä. Ensimmäisen näkyvis-
säolevan parametrin tunnus tulee 
näytölle. Muiden parametrien se-
laamiseksi paina “UP”- tai “DOWN” 
-näppäintä; Parametrin muuttami-
seksi paina “SET” -näppäintä, syötä 
sitten haluttu arvo “UP”- tai “DOWN” 
-näppäimellä, jolloin siirryt seuraa-
vaan parametriin.

Näppäimistö lukitus

Säätimen näppäimistö on mahdollis-
ta lukita kansiossa “diS” parametris-
ta “Loc”. Jos näppäimistö on lukittu, 
pääset silti ohjelmointivalikkoon 
painamalla “set”-näppäintä.
Asetusarvoa voidaan myös tarkas-
tella.

Vianmääritys
Jos termostaatti anturi on viallinen, 
näytössä näkyy tunnus “E1”.

sähköliitäntä
(sähköjohdot).
Anturikaapelit, virtajohdot on pidet-
tävä erillään sähköjohdoista.

UP näp-
päin

Selaa valikoita 
ylöspäin.  
Kasvattaa arvoa.

Säädintä ohjataan ja ohjelmoidaan 
4 painonnäppäimellä.

Nuolinäppäimet ja valikot

Määrittää  ase-
tusarvon.
Määrittää valikon.
Vahvistaa käskyn

ESC toiminto 
(poistuminen)

SET
näppäin 

FNC
näppäin 

DOWN
näppäin 

Selaa valikoita 
alaspäin.
Pienentää arvoa. 

Säätimessä on kaksi päävalikkoa: 
“Laitetila” ja “Ohjelmointitila”.

sältöä, muokata sitä tai käyttää sen 
toimintoja. Mikäli et käytä näppäimiä 
15 sekuntiin tai paina “FNC” -näp-
päintä kerran, viimeinen näytössä 
oleva arvo vahvistetaan ja näyttö pa-
lautuu edelliseen näyttönäkymään.

“Laitetila” -valikkoon pääset 
painamalla lyhyesti “SET” 
-näppäintä. Näyttöön ilmestyy 
kansion tunnus “SEt”. Tarkas-
tellaksesi astusarvoa paina 
“SET” -näppäintä vielä kerran. 
Asetusarvo ilmestyy näyttöön. 
Painamalla “UP”- tai “DOWN” 
-näppäintä 15 sekunnin aikana 
voit muuttaa asetusarvoa.

ELIWELL IC 902 KÄYTTÖOHJE
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Tehdasasetukset

Parametri       Kuivauslämpö  Poistolämpö Poistolämpö         Yksikkö 
       2-liekki  kuivaus  jäähdytys (vain 
           3-näyttöinen)  
   
 Säädin (kansio “CP”)
diF Eroalue. Säädin katkaisee asetusarvossa 2.0   4,0  2,0 C
 ja kytkee asetusarvossa +/- eroalue
 Huom! Arvo 0 ei ole mahdollinen

HSE Yläraja. Ylin mahdollinen asetusarvo 125   60  70 C

LSE Alaraja. Alin mahdollinen asetusarvo 0   0  0 C

HC (H) Lämmitystoiminto / (C) Jäähdytystoiminto H   H  C näyttö
 
 Suojalaitteet (kansio “CP”)
Ont Säädin kytkee, jos anturi viallinen. Jos asetus 0   0  0
 “1” ja Oft “0” säädin on aina päällä, kun taas
 Oft>0 niin säätöarvojen mukaan.

Oft Säädin katkaisee, jos anturi viallinen. Jos asetus 1   1  1
 “1” ja Ont “0” säädin katkaisee aina, kun taas
 Ont>0 niin säätöarvojen mukaan.

dOn Releviive säätimen kytkentäpyynnöstä 0   0  0 sek

dOF Uudelleenkytkentäviive, katkaisu-käynnistys 0   0  0 min

dbi Peräkkäisten kytkentöjen välinen aika 0   0  0 min

OdO Lähtöjen kytkentäviive säätimen katkaisun 0   0  0 min
 tai virtakatkoksen jälkeen

 Näyttö (kansio “diS”)
LOC Näppäimistön lukitus. Parametrien ohjelmointi, n   n  n näyttö
 muuttaminen ja lukituksen purkaminen mahdol- 
 lista; n=kyllä;y=ei

PA1 Salasana 1. Mikäli käytössä (arvo muu kuin 0), 0   0  0 luku
CA1 Kalibrointi 1. Lisätään + tai - lukema anturi 1:n 0   0  0 C
 osoittamaan arvoon. 

dro Lämpötila-asteikko. 0=C, 1=F 0   0  0 näyttö

nd£ n=Desimaali ei    y=Desimaali on y   y  y
 
 Kokoonpano (kansio “CnF”)
H00(1) Anturivalinta, PTC tai NTC. 0=PTC; 1=NTC 0   0  0 näyttö
reL Parametri vain luettavissa /   /  / /
tAb Varattu; parametri vain luettavissa /   /  / /
 
 COPY CARD (kansio “Fpr”)
UL Parametrinsiirto säätimestä Copy Cardiin /   /  / /
dL Parametrinsiirto Copy Cardista säätimeen /   /  / / 
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Kuivurin täyttö

Tarkistetaan jakajan asento - juoksutus esipuhdistimeen / kuivuriin menevään putkeen. Varmistetaan myös, että 
syöttölaitteen syöttökaukalot ovat yläasennossa ja vaakasuorassa. Syöttömäärä säädetään pienelle. Viljalla 1,5 
- 3,0 rypsillä 1,5 - 2,0. Kätevintä on ensimmäisen kuivauserän alkaessa lähteä pienellä säädöllä ja lisätä syöttö-
nopeutta sitten kun on saatu muut säädöt kohdalleen.

Käynnistetään elevaattori ja esipuhdistin ( ensin valintakytkin E -asentoon), päästetään viljaa elevaattoriin sulku-
luukkua avaamalla. Nousupuolen sulkuluukkua avattaessa ei syöttömäärä kovin helposti ylitä elevaattorin nostote-
hoa. Avattaessa laskupuolen sulkuluukkua n. 20 cm tulee elevaattorin maksimiteho käyttöön. Luukkua enemmän 
avattaessa voi elevaattori tukkia. Tarkemmat ohjeet saa elevaattorin käyttöohjeesta.

Varmistetaan, että täyttöhälyttimen valo syttyy, kun kapasitiivinen anturi jää viljan alle. Uunin voi käynnistää ohi-
tuspainikkeen avulla (automaattisessa pääkeskuksessa) jo kesken täytön, mutta yleensä kuitenkin käynnistys 
tehdään vasta täytön päätyttyä.

Kuivaus

Ennen ensimmäisen kuivauksen aloitusta asetetaan 2-teho -termostaatin hälytysraja ohjaamaan haluttua kuivaus-
lämpötilaa. Poistokanavatermostaatin hälytysraja asetetaan aluksi + 80° C ja jäähdytysaikakellon aika 1,5 h. 

Syöttölaite ja pohjaimuri käynnistetään. Polttimen kytkin saa olla jatkuvasti 1-asennossa, kun kuivataan automa-
tiikkaa käyttäen. 
Käynnistetään uunin puhallin ja öljypoltin kääntämällä valintakytkin  E -asennosta  AUTOM -asentoon ja painamalla 
sen jälkeen käynnistinkytkintä (valintakytkintä 0 -asennon yli käännettäessä moottorit pysähtyvät hetkeksi  -  tämä 
voidaan estää pitämällä ohituspainike alas painettuna n. 10 sekuntia).

Jalustan luukuista tarkkaillaan syöttöä. Jokaisen  kaukalon molemmilta reunoilta pitää silmämääräisesti arvioiden 
valua sama määrä viljaa (reunimmaisten syöttölapojen syöttö voi olla jonkin verran suurempi). Pohjasuppiloon 
ei saa kerääntyä viljaruuhkaa. Kuivauksen edetessä syöttönopeus vähitellen kasvaa.

Esipuhdistimen ja pohjaimurin ilmamäärät säädetään mahdollisimman suuriksi, kuitenkin tarkkaillen, ettei täy-
sipainoisia jyviä joudu roskiin. Säädetään esipuhdistin toimimaan mahdollisimman tehokkaasti esipuhdistimen 
käyttöohjekirjan mukaisesti.

Normaalissa ylipainekuivauksessa sopiva kuivausilman lämpötila on 65° - 80° C. Leipä-, siemen- ja mallasviljalla 
yläraja on 70° C, rypsillä 65° C ja herneellä 50° C tienoilla. Tasainen lämpötila pidetään sopivalla suutinparilla ja 
/ tai vakiolämmönsäätöautomatiikalla. Polttimen pitää palaa jatkuvasti. Jos lämpötilanrajoitin välillä jäähdyttää, 
(=poltin pysähtyy) on polttimen pääsuutin liian suuri.

Kuivausilman lämpötilan tarkentamiseksi tehdään muutama mittaus kuivurin sisäänmenopuolen ilmakanavan 
puhdistusaukoista ja ainakin kädellä koettaen putken eri puolilta. Yleensä ilmaputkessa polttimen vastakkainen 
puoli on kuumempi.

Ilmamäärä uunin imuaukosta säädetään niin, ettei normaalipainoisia jyviä lennä poistopäätyyn. Rypsillä “ylilentoa” 
saa hieman olla. Ylilentäneet jyvät palautuvat jalustan viettopinnan kautta takaisin kiertoon. 
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Kuivauksen etenemistä tarkkaillaan. Kosteusmittauksia suoritetaan aika ajoin. Kun haluttu varastointikosteus (miel. 
alle 14 %) on saavutettu, alennetaan hitaasti poistokanavatermostaatin lukemaa, kunnes polttimen merkkivalo sam-
muu (merkkinä siitä että poltin pysähtyi). Nyt poistokanavatermostaatti jää sellaiseen lukema-asetukseen, että kun 
seuraavan kerran kuivataan samanlaista viljaa suhteellisen samanlaisissa ilmasto-olosuhteissa, niin automatiikka 
osaa pysäyttää kuivauksen samalla viljan kosteus-%:n lukemalla. Kirjoita muistiin poistokanavadigitaalitermostaatin 
lämpötilanäytön (kuivauksen loppumishetkellä) ja  ulkoilman lämpötilan lukemat. Kun näitä muistiinpanoja kertyy 
useista kuivauseristä, voidaan niitä myöhemmin käyttää hyödyksi haettaessa vieläkin tarkempia kuivausautoma-
tiikan katkaisulämpötilojen asetuksia.

Jäähdytys

Kuivauksen jälkeen vilja on jäähdytettävä perusteellisesti. Alle tunnin jäähdytystä voi käyttää vain kylmällä säällä. 
Kuivureissa, joissa yläsäiliöitä on enemmän kuin kennoja, jäähdytysaika on pitempi. Jäähdytyksessä viljan kosteus 
vielä laskee hieman, mutta varastossa tasaantumisen johdosta se palautuu. Kannattaa mitata vielä jäähtyneen 
viljan kosteus. Kun erän kiertoaika saa jäähdytyksessä olla kuivurin koosta riippuen tunnista kahteen, arvioi syöttö-
määrän muutostarve seuraavia eriä varten, niin että koko viljamäärä ehtii kiertää kuivurissa ainakin yhden koko 
kierroksen. (Varmimmin kiertoaika mitataan tyhjentämällä kuivuri kierrätysnopeudella ja mittaamalla aika).

Tyhjennys

Käännetään jakajan vivusta viljan juoksu toiseen viljaputkeen. Elevaattori käynnistetään ja käännetään syöttö-
laitteen keskimmäinen tyhjennyskampi tyhjennysasentoon. Avataan elevaattorin sulkuluukkua hitaasti niin paljon, 
kuin elevaattorin tehot sallivat (Helpointa elevaattorin kuormitusastetta on seurata kuormitusmittarista (lisälaite)). 
Sulkuluukun asento merkitään seuraavia tyhjennyksiä varten. Muut tyhjennyskaukalot käännetään alas. Viimeksi 
kolistellaan kuivuri tyhjäksi tyhjennyskampia heiluttamalla.

KUIVAUSTEKNIIKKAA

Käytännön kuivaustyössä tulee esille monia asioita, joihin on syytä etukäteen perehtyä.

Lämpötilan säätö

1. Ensimmäinen keino lämmön nostamiseksi on poltettavan öljymäärän lisääminen. 2 -tehopolttimessa termostaat-
tiohjattu apusuutin palaa jaksoittain niin kauan kun lisälämpöä tarvitaan. Siinä tapauksessa, etteivät suuttimet 
yhdessäkään pysty pitämään lämpötilaa toivottuna, lisätään öljyn syöttöpainetta tai suurennetaan öljysuutinta. 
Tämä on mahdollista kuitenkin vain uunin suurimman sallitun öljymäärän puitteissa.

 Tarkemmat ohjeet on katsottava kuivuriuunin ja öljypolttimen käyttöohjeesta.

2. Ilmojen kylmetessä voi tarvita muitakin keinoja kuivauslämpötilan säätämiseksi. Seuraava lämmönnostokeino (kun 
maksimi öljymäärä on jo käytössä) on imuilman kuristaminen pienemmäksi niin, että haluttu kuivausilmalämpö tila 
saavutetaan. Kuristamisen voi tehdä käsisäätöisesti ilmankuristuslaitteella tai jos varustuksena on vakioläm-
mönsäätö -automatiikka, termostaatti ohjaa säätösäleikköä. 

 Kuivuriuunin ilmamäärän kuristaminen pitää aina tehdä uunin imuilmaputkessa.
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Vakiolämpö -automatiikan käyttö
Valitaan vakiolämpötilan astesäätimestä haluttu lämpötila ja toisesta säätimestä ilmansäätösäleikön peittopro-
sentti. Jälkimmäistä säätöä tarvitaan erityisesti rypsillä, koska ilmasäleikköä ei saa avata liikaa jäähdytyksenkään 
aikana.
Yleensä kannattaa pitää vakiolämpöautomatiikan lämpötilansäädön asetusta 2° - 3° alempana kuin 2 -tehoauto-
matiikan lämpötilansäädön kulloinenkin asetusarvo. Silloin tulee vakiolämpöautomatiikka automaattisesti mukaan 
heti, kun sitä kylmillä säillä tarvitaan.

Kuivausautomatiikan säätö
Vilja kuivataan ainakin 14 %:n kosteuteen. Lämpötilanäytön lukemat ja asetusarvot kannattaa merkitä muistiin. 
Näin oppii ennakoimaan säätöarvot jonkin tekijän muuttuessa.

Viljalaji

Eri viljalajeilla termostaatin asetus ja poistoilman lämpötila jonkin verran vaihtelevat. Jos vehnän kosteutta 14 % 
vastaa poistolämpötila 37° - 38° C, 2 -tahoisen ohran luku on 38° - 39° C, monitahoisen ohran ja kauran 34° - 35° 
C ja rypsin 32° - 33° C (kosteus 9 %). Luvut voivat tila kohtaisesti vaihdella, mutta järjestys ei muutu. 

Kuivauslämpötila
Mitä tasaisempi kuivauslämpötila on, sitä tarkempi on automatiikan toiminta. Jos kuivauslämpötila kuitenkin ale-
nee esim. 5° C, poistolämpötilan katkaisulämpötila -arvo pitää olla 1,5° - 2° C alempi. Jos tätä ei huomioida, viljaa 
kuivuu 1 - 2 % kuivemmaksi.

“NAPPULATEKNIIKKA”

ANTTI  MCSTE – 200 DIGICONTROL (Logicontrol ohjauskeskuksen nappulatekniikka Logicontrol käyttöohje 
dokumenteissa)

1. Pääkytkin 1-asentoon
2. Syttyy kuivaus loppuvalo
3. Valintakytkin  E- asentoon
4. Esipuhdistajakytkin 1-asentoon (tarkistetaan ilmansäätö)
5.a  Elevaattorikytkin  1 asentoon. 
5.b  Kun valitaan kytkimeltä vaihtoehto 2 täyttöhälytin pysäyttää elevaattorin kuivurin täytyttyä. Sen jälkeen kytkin 

kierretään 1-asentoon   niin saadaan elevaattori jälleen käyntiin.
6. Syöttölaitekytkin 1-asentoon (tarkistetaan syöttölaitteen säätö)
7. Öljypoltinkytkin 1-asentoon.
8. Pohjaimurikytkin 1-asentoon (tarkistetaan ilmansäätö)
9.  Asetetaan kuivauslämpö digitaaliin 2-teho  (esim. 70 C)
10. Asetetaan jäähdytysaikakellon ulkokehää kiertämällä  (esim. - noin 1,5 h kuivurinkoosta riippuen)
11. Painetaan käynnistyspainiketta, jolloin kellon punainen viisari noussee asettelu-arvoon .
12. Painetaan ohituspainike pohjaan ja pidetään pohjassa. Kierretään valintakytkin A- asentoon ensin puhaltaja 

starttaa Y/D aikaviiveen jälkeen käynnistyvät muut laitteet. Päästetään ohituspainike.
13. (Jos syötönsäädössä on taajuusmuuttaja. Automaatti käynnistyksessä saattaa vilahtaa kiertohäiriö 
 merkivalo)
14. Nyt automaatti on päällä, kun vilja kuivaa ja poistolämpö saavuttaa asetteluarvon se pysäyttää öljypolttimon. 

Alkaa jäähdytysvaihe. 
15. Jäähdytyskelloon asetetun ajan jälkeen kaikki laitteet  pysähtyvät.
16. Syttyy kuivaus loppu valo.
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KUIVURINTYHJENNYS
1. Kytkimet  o- asentoon
2. Valintakytkin E-asentoon (tarkista jakajan asento siiloon)
3. Elevaattorikytkin 1-asentoon.
4. Jos kuivuriin on asennettu siirrettävä täyttövahti joka sijoitetaan tyhjennettävään siiloon voidaan valita ele-

vaattori kytkimestä asento 2 jolloin siilon täyttyessä elevaattori pysähtyy.
5. Tyhjennys voi tapahtua syöttölaitteella tai syöttökaukalot laskemalla alas (tarkista elevaattorin kuivurin puo-

leinen sulkupellin säätö tukkeutumisen estämiseksi)

VAIHTOEHTIOINEN KÄYNNISTYSTAPA STARTPAINIKKEELLA
1. Täytetään kuivuri edellä annettujen ohjeiden mukaan
2. Kuivuri täynnä kaikki kytkimet ovat nolla-asennossa, asetetaan lämpötilat sekä jäähdytys aika ohjeiden 
 mukaan
3. Valintakytkin A- asentoon
4. Kaikki kytkimet 1-asentoon
5. Painetaan käynnistyspainikkeesta jäähdytysaikakellon viisari nousee asettelu arvoon  ja laitteet 
 käynnistyvät.

HUOLTO- JA KÄYTTÖSÄÄSTÖJÄ

Tarkista aika ajoin, että kuorimet pitävät kuppihihnapyörät puhtaina. Tarkista myös kuppihihnan kireys. Suorita 
mahdollinen kiristys hihnaa lyhentämällä (ohjeet elevaattorin käyttöohjekirjassa). Tarkista myös elevaattorin voi-
mansiirron kiilahihnojen kireys.

Tarkista paine- ja poistopäätyjen puhtaus (luukkujen kautta).
Vajailla kuivauserillä kennojen sulkuluukut suljetaan niin, ettei haitallista ylipainetta yläsäiliöön synny. 
Huom! Kun kennojen ilmamäärää rajoitetaan sulkuluukuilla, pitää ilmamäärää kuristaa myös kuivuriuunin pu-
haltimen imupuolelta, ettei ilmanpaine kasva kennoissa haitallisen suureksi (vastapaineen pitää olla sama kuin 
normaalikuivauksessa).

Jyvien mahdollista ylilentoa kennosta poistoilmakanavaan ja kuivauslämpötilaa on tarkkailtava. Vajailla kuivauserillä 
kuivausautomatiikka on epätarkempi.
Erittäin märkää viljaa (kosteus n. 40 %) kuivattaessa kannattaa kierrätys aloittaa (pienellä nopeudella) ja heti kui-
vurin täytön alusta alkaen, jotta vilja jää heti “kuohkeampaan” asentoon kuivurissa. Täyttö tietenkin hidastuu, kun 
elevaattori ottaa viljaa molemmilta puolilta, mutta kuivaus nopeutuu.

Kuivattavaa viljaa vaihdettaessa puhdistetaan elevaattorin alapää ja syöttö laite sekä puhalletaan kuivuriuunilla 
hetki ilmaa tyhjään kuivuriin.
Ilmakanavien sulkuluukkuihin tulee olla liimattu auki - kiinni -tarrat, niin että muistetaan myös myöhemmin sulku-
luukkujen toiminta-asennot.
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KÄYTÄNNÖN KUIVAUSOHJEITA
Viljankuivauksessa säätöjen merkitys on suuri. Tehoon, hyötysuhteeseen jne. voidaan monin tavoin vaikuttaa. 
Olosuhteiden muuttuessa erilaiset säädöt ovat tarpeellisia. Uuteen kuivuriin kannattaa ensimmäisenä vuotena 
perehtyä tarkoin ja panna eri säätöjen lukemat muistiin. Jatkossa kuivaus sitten käykin tehokkaasti ja taloudelli-
sesti rutiinilla.

Kuivurin täyttö
1. Elevaattorin sulkuluukun voi nousupuolella kostealla viljalla pitää täysin auki (ei A - 40 elevaattorissa).
2. Jos kosteus on 40 %:n luokkaa, aloita kierrätys heti täytön alettua.
3. Täyttöhälytin ilmoittaa kuivurin täyttymisen hiukan ennakkoon. Mittaa aika, kuinka kauan täyttöä voi vielä jatkaa, 

saadaksesi kuivuri aivan täyteen. Huomioi kierrätyksen alussa tuleva viljan väliaikainen tilantarpeen kasvu: 
jätä 30 - 50 cm:n korkuinen “paisuntatila” viljan pinnan yläpuolelle.(Kierrätystäytöllä ei paisuntatilaa tarvita.

Kierrätys
1. Alussa, kun vilja on kosteaa, kiertonopeus saa olla alhainen. Kosteus poistuu nopeasti. Lämpö tarvitaan veden 

haihduttamiseen. Jyvän lämpötila ei nouse. Kuivauskokeissa kierrätyksen hidastus loppua kohti alensi tehoa 
(tämä yhdistettynä ilmamäärän vähentämiseen tosin antaa pienen hyötysuhdelisän). Kierrätyksen nopeus 
parantaa tehoa ja mikä tärkeintä tasaa kuivauserän kosteuden, koska vilja viipyy yläsäiliössä lyhyemmän 
ajan.

2. Antin heilurisyöttimessä kiertonopeus kasvaa sitä mukaa, kun vilja kuivuu. Valitse syöttimen epäkeskon 
asteikolta viljalla nro 3 ja rypsillä nro 2. Suorita hienosäätö tästä suuntaan tai toiseen huomioiden viljalaji ja 
kuivurin koko, niin että kiertonopeus jäähdytysaikana on n. 1 kierros / tunti. Määrä on parasta arvioida esim. 
tyhjentämällä osa kuivurista syöttölaitteella ja mittaamalla tyhjennysaika. 

3. Tarkista, että syöttökaukalot ovat vaakasuorassa ja syöttö on tasaista.

Kuivaus
1. Perussääntö: mitä enemmän ja kuumempaa ilmaa viljakerrosten lävitse puhalletaan, sen tehokkaampaa 

kuivaus on. Käytännössä tästä joudutaan monestakin syystä tinkimään, ts. joudutaan suorittamaan säätöjä.

 2. Kuivauslämpötila ei siemen-, mallas- ja leipäviljalla saa nousta yli 75° - 80° C. Viljan lämpötila ei saa ylittää 
astelukua, joka saadaan vähentämällä luvusta 70 viljan kosteus-%:en lukumäärä.

 3. Rehuviljalla voidaan käyttää jopa 120°C asteen kuivatuslämpötilaa, mutta niin korkean kuivatuslämpötilan 
käyttö on sallittu vain Antti alipaineuuneilla.

 4. Ilmamäärä kannattaa pitää mahdollisimman suurena. Rajaksi tulee viljan ylipuhallus kennoista poistoilmaka-
navaan, joka samalla merkitsee myös kuivaamista huonolla hyötysuhteella. Suuriaukkoiset kiilaharjat sallivat 
tasaharjoja suuremman ilmamäärän. Rypsillä lievä ylipuhallus edistää kuivausta. Ylilentäneet siemenet palau-
tuvat jalustan viettopinnan kautta takaisin kiertoon. Viettopinnan tulee olla puhdas ja kuiva (eristys ulkopuolelta 
auttaa).

 5. Jos kylmissä oloissa kuivauslämpötila ei ole riittävä, kannattaa ilmamäärää vähentää. Parempi on puhaltaa 
pienempi määrä kuumempaa ilmaa kuin suurempi määrä kylmempää ilmaa.

 6. Vastapainemittarilla voidaan mitata suhteellisesti ilman määrä, mitä enemmän vastapainetta, sitä suurempi 
on myös ilmamäärä.
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7. Suomessa kuivuriuunit luokitellaan niin, että 60 mm:n vastapaineella uunin puhaltimen ilmamäärän pitää olla 
niin suuri, että lämmönnousu on 60° C. Tämä merkitsee sitä, että vasta +20° C ulkoilmalämmössä päästään 
kuivausilman lämpötilan ylä rajaan 80 asteeseen. Nollakelillä päästään vain 60 asteeseen. Kun kuivurin vas-
tapaine on yleensä selvästi pienempi, merkitsee se suurempaa ilmamäärää ja edelleen sitä, ettei näihinkään 
lämpötiloihin päästä muuten kuin kuivausilman määrää rajaamalla.

 8. Öljypolttimen 2-tehoautomatiikalla kompensoidaan yö- ja päivälämpötilojen ero. 2-tehotermostaatti toimii 
digitaalisäädöllä ± 2° C:n eroalueella, joka merkitsee 2. teholle lyhyitä käyntijaksoja. Pitemmällä aikavälillä kat-
sottuna 2-tehopolttimen teho on portaattomasti säätyvä 2. tehon palamisajan mukaan. Kuivuriin puhallettavan 
ilman lämpötila vaihtelee siis kahden asteen sisällä, joka käytännössä tarkoittaa tasaista kuivauslämpöä.

 9. Edullisen energian hinnan aikana kannattaa teho ottaa ensin öljystä ja vasta tilanteessa, jossa täydelläkään 
polttoteholla ei saavuteta haluttua lämpötilaa, kannattaa rajata ilmaa. Vakiolämpöautomatiikalla ilman rajaus 
tehdään automaattisesti termostaattiohjauksella. Tämän sekä 2-tehopolttimen yhteinen toiminta on esitetty 
kohdassa “taloudellinen kuivaus”.

10. Paras hyöty kuivauksen hienosäädöstä (2-teho + vakiolämpö) saadaan kuivauksen loppuvaiheessa jolloin 
ajoittain energiansäästö on 10 - 15 %:n luokkaa.

11. Kun vilja kuivuu, poistokanavan ilman lämpötila nousee. Kosteuden ollessa yli 20 % nousu on vähäistä, mutta 
lähestyttäessä varastointikosteutta, lämpö nousee jyrkästi. Tämä on seurausta kosteuden poiston (höyrys-
tymisen) vähentymisestä. Viimeiset prosentit ovat tiukassa. Poistokanavadigitaalimittari mittaa poistoilman 
lämpötilaa. Esim. poistokanavadigitaalitermostaatin lukema 37 - 38 astetta vastaa vehnän kosteutta 14 %. 
Tämä lukema on tila ja kuivurikohtaisesti tarkistettava. Konekohtaisia eroja aiheuttavat esim. mitta-antureiden 
paikat ja putkistojen muodoista johtuvat ilman virtausnopeuksien erot.

12. Koska digitaalitermostaatin asetuksen vähäinen muutos vaikuttaa vähän kosteuteen, on paljon tiloja, joissa 
ei asetusta muuteta. Kuitenkin tarkkaan lopputulokseen pääseminen edellyttää viljalajin ja kuivauslämpötilan 
huomioimista.

13. 2-tahoisella ohralla asetusta pitää vehnään verrattuna nostaa 1 - 2 astetta. Monitahoisella ohralla ja kauralla 
pitää laskea 1 - 2 astetta ja rypsillä 4 astetta. Kuivauslämpötilan muutos 5 asteella vaikuttaa poistokanavadi-
gitaalitermostaatin asetukseen 1 - 2 astetta. Yöllä päättyvällä erällä on taipumus kuivua hieman kuivemmaksi. 
Tämä johtuu siitä, että ulkoiset olot jäähdyttävät poistoilmaa enemmän. Ilmiö on sitä selvempi mitä kauempana 
poistoputkessa termostaatti tai lämpötila-anturi on. Jos kuivausilman lämpötila pääsee yöllä laskemaan, niin 
ilmiö on tietenkin korostutumpi.

Jäähdytys
1. Viljan jäähdytysaika pitää olla 1 - 1,5 tuntia. Pieni kuivuri, kuivuri jossa on kennoja yläsäiliöitä vähemmän sekä 

kylmä ulkoilma ovat tunnusmerkkejä, joissa jäähdytysajasta voidaan tinkiä, vastakkaisessa tilanteessa taas 
päinvastoin.

2. Viljan kiertonopeutta tarkkaillaan jäähdytyksen aikana. Periaatteessa koko viljamäärän pitää kiertää kuivurissa 
vähintäänkin koko kierros jäähdytyksen aikana.
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Tyhjennys
1. Tyhjennys voidaan tehdä jalustan syöttökaukalot alas kääntämällä. 
 Huom! Syötettäessä viljaa elevaattorin alapäähän paluupuolelta saavutetaan A - 70 elevaattorilla täysi nosto-

teho jo avaamalla sulkuluukkua noin puolet (kuivalla viljalla). Jos luukkua avataan liikaa, saattaa elevaattori 
tukkeutua.

Tyhjennys syöttölaitteen taajuusmuuttajalla 

(MF-1 -antti lisävaruste) käännetään jakajan vivusta viljan juoksu toiseen suuntaan. Elevaattori käynnistetään ja 
avataan elevaattorin sulkuluukku auki. Tarkistetaan, että syöttölaitteen taajuusmuuttajan potentiometrin säätöpyörä 
on pienimmällä säädöllä eli 0% vastaa 25 HZ. Käynnistetään syöttölaite ja kierretään potentiometristä syöttölait-
teelle niin paljon nopeutta, että kupit täyttyvät. Epäkeskon säädöstä riippuen syöttömäärä vaihtelee. Potentiometrin 
asteikko 0% on 25HZ ja 100% on 85 HZ.

LAATUVILJAN KUIVAUS

Sadonkorjuussa niin puinnin kuin kuivauksenkin yksi tärkeimmistä asioista on laadun säilyttäminen. Kuivaukselle 
voidaan asettaa vieläkin kovempi tavoite - laadun nostaminen. Itävyyden, sakoluvun ja valkuaispitoisuuden suh-
teen laadun parantaminen ei liene mahdollista, mutta kuivauksen oheistoiminnot, kierrätys ja esipuhdistus lisäävät 
hehtolitrapainoa ja vähentävät roskia, rikkoja yms.

Viljat

Siemen-, leipä ja mallasviljan kuivaustekniikka on samanlaista. Kuivausilman lämpötila ja kiertonopeus ovat toi-
sistaan riippuvaisia. Mitä kovempi kierto, sen korkeampi lämpötila saa olla. Käytännössä kiertonopeus voi olla 
keskimäärin tunti / kierros, jolloin kuivausilman lämpötila saa olla korkeintaan 70 - 80 astetta. Nimenomaan kiila-
harjakenno kuivureilla korkein turvallinen kuivausilman lämpötila on 70 - 80 astetta.

Nurmikasvien siemenet

Nurmikasvien kuivaus vaatii erikoisjärjestelyjä. Kuorma kipataan kaatosuppiloon sitä mukaa kuin elevaattori nostaa. 
Kosteat siemenet holvaantuvat helposti. Esipuhdistinta ei käytetä ollenkaan ja pohjaimurikin säädetään pienelle. 
Kiertonopeus saa olla sama kuin viljalla. Kuivausilman määrä kuristetaan niin pienelle, ettei siemeniä lennä ulos 
kennosta. Poltin käynnistetään vasta, kun kosteus on alle 25 %. Tämän jälkeen poltin voi olla jaksottaisesti päällä 
0,5 - 1 tuntia. Polttimen suutinkoot pitää valita niin, että kuivausilman lämpötila nousee vain 40 - 50 asteeseen. 
Loppua kohti lämpötilaa voidaan nostaa 10 astetta.

Rypsi ja rapsi

Kuivaus on aloitettava heti puinnin jälkeen. Korkea kuivausilman lämpötila tuhoaa öljykasvien öljyn laadun. Läm-
pötilan yläraja on n. 65 °C edellyttäen, että kiertonopeus on yksi tunti. Ilmamäärä pitää rajata niin, ettei siemeniä 
juurikaan lennä poistoilmakanavaan (lievä ylipuhallus on tehon kannalta eduksi). Poistoilmakanavaan lentäneet 
siemenet palautuvat jalustan kautta takaisin kiertoon - kunhan niitä ei tule poistopäätyyn paljon.

Herneen kuivaus

Varsinkin kostea herne on hankala kuivattava. Se vaatii pitkän kuivausajan, jotta pintavaurioilta vältyttäisiin. Kun 
kosteus on yli 20 %, kuivausilman lämpötila saa olla enintään 40° C. Loppua kohti lämpötilaa voidaan nostaa n. 
10° C ja / tai suositeltavaa on pitää noin vuorokauden tauko kosteuden tasaamiseksi. Oikein kostea herne on hyvä 
kuivata jaksoittain pitämällä lämpö päällä kaksi tuntia ja jäädyttämällä puoli tuntia.
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TALOUDELLINEN KUIVAUS

Kuivurin käyttötavan joudut valitsemaan sopivana kompromissina tehon ja hyötysuhteen välillä. Sopivin keinoin 
voit parantaa myös molempia yhtäaikaa.

Lämpötalous

Oikea kuivausilman lämpötila on tärkein tehokkuuteen ja taloudellisuuteen vaikuttava tekijä.

Muista ensimmäinen pääsääntö:

Ilmamäärän pysyessä samana korkeampi lämpötila antaa sekä paremman tehon että hyötysuhteen. Teho lisään-
tyy jyrkästi lämpötilan noustessa, ts. kuivausilman kyky sitoa itseensä vesihöyryä lisääntyy lämmön noustessa 
moninkertaisesti.
Esim! normaalissa ilmanpaineessa vastaavat 100 %:tta ilman suhteellista kosteutta seuraavat vesihöyrymäärät:

Muista, että mitä pienempi on kuivausilman suhteellinen kosteus, sitä nopeammin se höyrystää jyvistä vettä.

1 m   kuivuriuunin imuilmaa, jonka lämpötila on + 10° C ja suht. kosteus 90 %, sisältää 8 g vettä. Kun se lämmite-
tään + 70° C:een, niin se laajenee noin 50 %. Tässä ilmassa on edelleen se sama 8 g vettä, joka vastaa vain 2,7 
%:n suhteellista kosteutta. Ilma melkein “imaisee” kosteutta jyvästä. Koska imuilman suhteellisella kosteudella on 
vähäisempi merkitys, lämminilmakuivaus on tehokasta ja taloudellista myös sateella.

Ilmamäärän pienentämisen tarve

Normien mukaan mitoitettua kuivuria ja kuivuriuunia käyttäessäsi tulee vastaan tilanteita, joissa uunin maksi-
milämpömäärä (suurin polttimen suutinkoko) ei riitä nostamaan kuivausilman lämpötilaa riittävästi. Ilmamäärää 
rajoitetaan silloin puhaltimen imuaukkoa kuristamalla niin paljon, että kuivausilman lämpötila nousee. Näin sekä 
kuivurista saatu teho että hyötysuhde paranevat.

Esimerkki kuivausilman vesihöyrynsitomiskyvystä samalla lämpömäärällä sekoitettuna erilaisiin ilmamääriin:

10 000 ilma m  lämmittämiseen 0 °C:sta 50 °C:een tarvitaan sama lämpö määrä kuin 7 100 ilma m :n lämmittämi-
seen 0° C:sta 70° C:een. Kun nämä ilmamäärät ajetaan kuivurin viljakerrosten läpi, laskevat lämpötilat vastaavasti 
n. 20:een ja 27:ään asteeseen kuivausajan keskivaiheilla. Silloin 10 000 m  + 20° C ilmaa voi sisältää max 170 
kg vettä ja 7 100 m  + 27° C ilmaa voi sisältää max 188 kg vettä. Kun 0° C ilma voi sisältää vettä 5 g / m , niin 10 
000 m :ssä 50° C ilmaa menee 50 kg ja tulee ulos 136 kg = 86 kg netto ja 7 100 m :ssä 70° C ilmaa menee 35 kg 
ja tulee ulos 150 kg = 115 kg netto.

 0° C:ssa 5 vesigrammaa ilma m:ssa
20° C:ssa 17            ”
30° C:ssa 30            ”
50° C:ssa 83            ”
60° C:ssa 130           ”
70° C:ssa 220           ”
75° C:ssa 242           ”
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Käytännön kuivauksessa korkeammat lämpötilat aiheuttavat jyvän sisässä nopeamman höyrystymisen ja höyryn 
paine-eron. Tämä parantaa kuivaustehoa vielä enemmän kuin teoreettiset laskelmat osoittavat.

Kun pyrit hyvään hyötysuhteeseen, kannattaa joissain tilanteissa ilmamäärää pienentää silloinkin, vaikka lämpötilan 
nostamisen tarvetta ei ole. Tavoitteena on ilman virtausnopeuden pienentäminen niin, että ilma menee riittävän 
hitaasti viljakerroksien lävitse. Jos ilma menee liian nopeasti, niin se ei ehdi höyrystää koko sitä vesimäärää, minkä 
se pystyisi itseensä sitomaan. Kun ilma poistuu kuivurista liian kuivana (= myös liian lämpimänä), käyttökelpoista 
lämpöä poistuu samalla. Kun pienennät ilmamäärää, voi myös öljymäärän pienentäminen tulla tarpeelliseksi (2 
-tehoautomatiikka tekee sen automaattisesti). Näin on kyseessä näkyvä energian säästö.

Tasapainokosteudet

Veden höyrystäminen jyvistä käy sitä hitaammaksi, mitä kuivemmaksi vilja tulee. Tästä johtuu, että poistoilman 
suhteellinen kosteus laskee kuivauksen edistyessä
Ilmamäärän pienentämisen tekniikka

Uunin imuilman määrää rajoitetaan joko käsikäyttöisellä ilmansulkulaitteella tai moottorikäyttöisellä lamellisulkijalla 
(vakiolämmönsäätö). Erikoistapauksissa (esim. vajaaerillä) voi uunin imuaukkoa sulkea vielä enemmän esim. 
kovalevyn palalla. Ripusta se sähkökatkojen varalta parilla koukulla imuaukon verkkoon.
Yleensä imuaukkoa on pienennettävä yllättävän paljon. Monissa tapauksissa imuaukon pienentäminen 50 %:lla 
saattaa vain nostaa ilman nopeuden kuristuskohdassa kaksinkertaiseksi. Imuaukkoa pitää pienentää niin paljon, 
että toivottu lämmönnousu näkyy kuivauslämpötilan mittarissa.(näytössä)

Jos rajoittaa uunin imuilmaa liikaa, nousee kuivauslämpötila liian korkeaksi, ja ylärajatermostaatti pysäyttää välillä 
polttimen. Näin ei saa tapahtua, koska kuivausteho laskee rajusti ja kuivuriuuni rasittuu selvästi enemmän kuin 
tasaisella lämmöntuotolla. Asia korjataan lisäämällä ilman määrää tai vähentämällä öljynkulutusta.

Yleisohje: Kun pyrit isompaan tehoon, estä liiallinen lämmönnousu suurentamalla ilmamäärää ja kun pyrit pa-
rempaan hyötysuhteeseen, estä liiallinen lämmönnousu pienentämällä öljynkulutusta.

Ilmamäärien mittaaminen

Tarkasti ilmamäärä voidaan mitata vain koeolosuhteissa. Suhteellisesti ilmamäärää voidaan kuitenkin mitata mittaa-
malla ilman painetta kuivurin sisäänmenoilmakanavassa. Mittarista luetaan ilmanpainearvo vesipintojen erona.

Esim! 15 mm nollan alapuolella ja 15 mm nollan yläpuolella on 30 mm v.p. (vastapainetta).

Mitä enemmän ilmamäärää kuristetaan, sitä pienempi on vastapaine.

Ohjearvo viljalla on 20 - 40 mm ja rypsillä 15 - 30 mm.

Isot vaihtelut johtuvat mittauskohdan vaihtelusta ja putkistojen vaihtelusta. Tästä johtuen vastapainemittarilla voi-
daan paremmin mitata vaihteluita samassa kuivurissa, kuin tehdä vertailuja eri kuivureiden kesken.
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VAKIOLÄMPÖKUIVAUS
Lämpömäärällä ja ilman lämpötilalla on suurin vaikutus kuivaustuloksiin. Useimmat tutkimukset ovat myös osoit-
taneet, että viljan lämpövaurioiden vaaraa ei kierrätyskuivurissa ole kuivauksen alkuvaiheessa, ainakaan sen 
suurempi kuin loppuvaiheessa, vaikka käytettäisiin korkeita lämpötiloja kuivauksen alusta loppuun. On totta, että 
märät jyvät kestävät vähemmän lämpöä kuin kuivat, mutta toisaalta jyvät eivät sido lämpöä itseensä niin kauan, 
kun helposti höyrystyvää vettä on kuuman ilman saatavissa. Vasta kun kosteus laskee alle 20 %:n, alkaa jyvien 
lämpötila nousta merkittävämmin.

Tasaisen lämpötilan voi pitää joko säätämällä ilmamäärää (taloudellisuus) tai öljymäärää (tehokkuus), joita voi 
valita tarpeen mukaan. Jos haluaa mahdollisimman paljon lämpöä, valitaan kuivauslämpötila 2 -tehotermostaatin 
avulla. 2 -teho on aina silloin toiminnassa kun lisälämpöä tarvitaan. Jos haluaa korkean lämpötilan öljynkulutuk-
sella, käytetään vakiolämmönsäädön säätönuppia ja säädetään 2 -tehotermostaatin asetus niin alas, ettei 2 -teho 
kytkeydy. Ts. lämpötila nostetaan ilman määrää vähentämällä. Tärkeää on huomata se, kumman avulla lämpötila 
määrätään, tai käytetäänkö molempia yhdessä. Kylminä öinä tarvitaan kumpaakin.
2 -tehopolttimella saadaan portaaton öljynkulutus 2 -tehon osalta sen palamisajan mukaan, jonka lisäksi ilmaa 
voidaan tietenkin portaattomasti säätää. Näiden avulla yhdessä ja erikseen voi säätää helposti ilmanmäärän ja 
lämpötilan sopivaksi (vrt. taloudellinen kuivaus).

Vakiolämpöautomatiikan toisesta säätöpyörästä valitaan suurin sallittu ilmamäärä (peitto- %). Peitto- % -sääti-
mellä joudutaan suurinta sallittua ilmamäärää ainakin rypsillä usein rajoittamaan. Muutoin (ainakin ulkolämpötilan 
noustessa) automatiikka pyrkisi lisäämään ilmamäärää niin paljon, että muodostuisi viljan ulospuhalluksen vaara. 
Sama tilanne voi esiintyä myös alhaisen hl -painon omaavilla viljaerillä.

Toinen tehtävä peitto- % -säädöllä on estää ilmamäärän nousu jäähdytysaikana liian suureksi, kun automatiikka 
jättää vakiolämmönsäädön pois ja avaisi säätölevyt jäähdytysasentoon (=täysin auki).

Tavallisin käyttötapa vakiolämpöautomatiikalla on:

1. Ensin valitaan 2 -tehotermostaatin säätimellä haluttu kuivausilman lämpötila.

2. Vakiolämpöautomatiikan °C -säätöpyörästä asetetaan 2°- 3°C pienempi asetuslukema kuin edellä 2-teho-
termostaatin katkaisurajaksi säädettiin.

3. Vakiolämpöautomatiikan peitto- % säätimellä säädetään suurin sallittu kuivausilman määrä sellaiseksi, ettei 
ole vaaraa kuivattavan viljan tai siementen kulkeutumisesta poistokanavaan (ensimmäisillä kuivauserillä 
pitää tätä tarkkailla vielä kuivauksen loppuvaiheessa ja jäähdytyksen aikana).

MUITA TALOUDELLISEN KUIVAUKSEN TEKIJÖITÄ
Vältä liikaa kuivausta (esim. 14 %:sta 12 %:in tarvitset helposti saman energiamäärän, kuin 19 %:sta 14 %:in).

Vältä vajaaerien kuivausta, koska vajaaerillä on käytettävissä myös vajaa teho ja huonontunut hyötysuhde.

Öljypolttimen säädöt vaikuttavat suoraan lämpöhyötysuhteeseen. Paloilman säätöjen pitää olla kohdallaan. Jos 
vaihdat suuttimia tai muutat öljynpainetta, säädä paloilma.
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Öljypolttimelle voidaan tilata poltinhuolto öljypoltinhuoltoliikkeeltä 2-3 vuoden välein – samalla uusitaan suuttimet. 
Näin voidaan välttyä omilta huoltotoimenpiteiltä kokonaankin.
Käyttäjän pitää kuitenkin huolehtia siitä, että uunihuone ja ilmanottoaukon suojaverkko pysyvät puhtaina pölystä 
ja roskista.

Koneiden hyvä huolto lisää käytön taloudellisuutta.

Huolehdi uunin vuosittaisen nuohouksen yhteydessä, ettei nuohouskannen tiiviste jää sulkemisen jälkeen yhtään 
vuotamaan.

Vähennä yökuivausta. Yöllä kuivaus on aina enemmän ostoenergiaa kuluttavaa kuin päivällä.

Vähennä ulkopuolisia ilmavirtoja. Varsinkin, jos kuivurin ulkopintoja ei ole lämpöeristetty, niin pidä kuivaamon ovet 
suljettuina öisin sekä tuulisella säällä.

Huolehdi siitä, että elevaattori nostaa viljaa täysillä tehoilla täytön ja tyhjennyksen aikana.

Huolehdi myös siitä, että esipuhdistimen ja pohjaimurin puhaltimien tehot pidetään niin suurella kuin 
viljan mukaan lähdön raja sallii.

MAHDOLLISET HÄIRIÖT
Jos syöttölaite pysähtyy ja kierrätyshäiriö -merkkivalo syttyy

- syöttölaitteen moottori suojasulake lauennut
- elevaattori pysähtynyt

Jos elevaattori pysähtyy ja kierrätyshäiriö -merkkivalo syttyy, (syöttölaite ja poltin sammuvat autom -asennossa 
edell. seurauksena).

- katso elevaattorin häiriötilanteet elevaattorin asennus- ja käyttöohjekirjasta

Häiriöitä polttimessa:
- öljy loppunut
- valovastuskenno nokinen tai rikki
- öljysuotimessa on vettä tai se on tukossa
- jokin öljyputkiston sulkuventtiili on kiinni
- polttimen moottorin lämpörele on lauennut
- öljypolttimen huoltokytkin (tai uunihuoneen ovipielikytkin) on 0 -asennossa
- polttimen ilmansaanti on estynyt
- katso myös kuivuriuunin ja öljypolttimen asennus- ja käyttöohjekirjoista tarkemmat häiriötaulukot

Jos automaattikeskuksessa palaa kuivaus- ja jäähdytysmerkkivalo yhtäaikaa valintakytkimen ollessa KÄSIK 
-asennossa ja kääntäessäsi valintakytkimen AUTOM -asentoon poltin sammuu, niin kierrä jäähdytysaikakello 
0 -asentoon. Aseta uudelleen jäähdytysaika ja tarkista, että digitaalitermostaatin poistoilman lämpötilan asetus 
on ainakin korkeammalla kuin poistokanavassa vallitseva lämpötila. Paina kuivurin käynnistintä. Kuivaus alkaa 
normaalisti. 
Huom!  Elevaattorin ja syöttölaitteen pitää olla ensin käynnissä.
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HUOLTO JA TALVIKUNNOSTUS

Voitele viikoittain:

- elevaattorin laakerit
- syöttölaitteiden laakerit
- syöttölaitteiden välitysvarret (2 - 3 tippaa öljyä)

Vuosittain:

- öljypoltinhuolto (anna ammattimiehen tehtäväksi)
- voitele öljyllä vartijalaitteen painojen nivelet
- syöttölaitteen moottorin hammasvaihteen öljymäärän tarkistus (=öljyvuotojen tarkkailu)

Talvikunnostus

Siivoa kuivaamo perusteellisesti. Puhdista kuivurin pohjakartio, syöttölaitteet, päätyilmakanavat ja yläsäiliöiden 
sisäpinnat. Puhdista esipuhdistimen ja pohjaimurin puhaltimet.
Jätä puhdistusluukut auki, mutta sulje kuivuriuunin imuaukko. Sulje elevaattorin alapään luukut, etteivät jyrsijät 
pääse syömään kuppihihnaa.

TAKUU
Antti -kuivureiden takuuaika on yksi (1) käyttökausi. Takuu koskee valmistus- ja ainevikoja. Sähkömoottorien koh-
dalla noudatetaan niiden maahantuojan antamia erillisiä takuuehtoja.

Takuu edellyttää, että kuivurin asennuksessa, käytössä ja huollossa on noudatettu valmistajan antamia ohjeita ja 
voimassa olevia määräyksiä.

Kaikista takuu asioista on sovittava valmistajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
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EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI
Puh.: (02) 7744700
Fax: (02) 7744777

vakuuttaa, että

ANTTI VILJANKUIVURI - MF 1
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:

- konedirektiivi 98 / 37 / EY
-   konedirektiivi 2006 / 42 / EY
- pienjännitedirektiivi 2006 / 95 / EY
- sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva direktiivi 2004/ 108 / EY
 

Kuusjoki 01.12.2008

Kalle Isotalo
Toimitusjohtaja




