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Vertikální průběžná sušárna TARPO VS 7/8
Vertikální průběžná sušárna TARPO VS 7/8 je navržena
jako sušárna zrnin s dvojnásobnou rekuperací tepla, aby
byl provoz co nejefektivnější a příkon ventilátorů byl co
nejmenší z hlediska spotřeby elektrické energie.
Průběh sušení je automaticky řízen pomocí PLC a hodnoty
jednotlivých parametrů je možno dálkově přenášet pomocí
Intranetu nebo Internetu.
Tato sušárna má minimalizovanou zastavěnou plochu.
Vstup produktu je v horní části sušárny, výstup ve spodní
části sušárny. Veškeré části sušárny, které přicházejí do
styku s produktem, jsou žárově zinkovány, vnější
obkladové panely jsou zinkovány a emailovány.
Hodnoty emisí splňují požadavky příslušných norem.
Toto je pouze příkladový model sušárny. Sušárnu vždy naprojektujeme na míru zákazníka podle jeho možností.
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Schéma sušárny TARPO VS 7/8

Popis činnosti sušárny
Sušárna zrnin VS 7/8 je konstruována tak, že oproti konvenčním sušárnám s aktivní rekuperací má sníženou spotřebu
tepelné energie až o 16% a elektrické energie až o 18%.
Toho je dosaženo podstatným snížením průtoku horkého vzduchu a dvojnásobnou rekuperací tepla z výstupu
vzduchu jedné sekce použitím v dalších sekcích při současném jeho dohřátí na požadovanou teplotu.
Venkovní chladný vzduch je tlačený ventilátorem do vstupu chladící sekce, ve které se předehřeje průchodem přes
vrstvu horkého zrna a je smíchán se směsí vzduchu (vstup 1) a spalin plynového hořáku (3).
Takto připravené sušicí médium o teplotě cca 125°C prochází druhou sušicí sekcí sušárny (6) = suché sušení.
Na výstupu z této sekce je vzduch, který je teprve částečně nasycen vlhkostí, tlačen ventilátorem (7) do vstupu sekce
(9) = vlhké sušení. Aby dosáhl optimální teploty, je smíchán se spalinami z plynového hořáku (4), se kterým je cestou
přidáván venkovní vzduch ze vstupu (2).
Vzduch prochází sekcí vlhkého zrna (9), kde se dokonale nasytí vlhkostí a o mírné teplotě vystupuje pomocí
ventilátoru (8) ze sušárny do okolní atmosféry. Toto uspořádání přináší tu výhodu, že v oblasti vlhkého zrna je účinně
zachytáván prach, který se mohl uvolnit v sekci suchého sušení a tím pádem je zajištěna velmi nízká prašnost na
výstupu ze sušárny. Zrno je před výstupem ze sušárny chlazeno venkovních chladným vzduchem, takže vystupuje ze
sušárny o nízké teplotě, vhodné pro uskladnění. Teplo z chlazení se využívá při dalším sušení ve vyšších sekcích
sušárny.

