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ΔΙΑΓΧΓΗ
Η Γειηα Πη α.ε. πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο βαζίζηεθε θαη εμαθνινπζεί λα
ζηνρεχεη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ.
Γηνξγαλψζακε ηελ ζπλάληεζε απηή γηα λα αλαδείμνπκε κε πνηνπο ηξφπνπο
ζα επηηχρνπκε ηελ κέγηζηε πνηνηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκεηξηαθψλ θαη ηνλ
ηξφπν επεμεξγαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο.
Με ηνλ νξηζκφ απηφ πξνζδηνξίδνπκε ηα εμήο ζηάδηα:
Καζαξηζκφο
πληήξεζε
Φχμε
Έιεγρνο
ηφρνο φισλ ησλ αλσηέξσ είλαη κέζσ ηεο ΠΟΙΟΣΗΣΑ λα πεηχρνπκε
ΠΡΟΨΟΝ ΤΦΗΛΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΔΤΚΟΛΟΣΔΡΗ ΓΙΔΙΓΤΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΦΗΛΗ ΣΙΜΗ.
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη δηάθνξνη θνξείο θαη
νξγαληζκνί έρνπλ ζεζκνζεηήζεη ζηφρνπο αλαβάζκηζεο ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ. Απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απφ ηα θίλεηξα πνπ ππάξρνπλ γηα
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη εθαξκφδνπλ λέεο ηερλνινγίεο.
Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ ζπληήξεζε κε εμαεξηζκφ θαη ςχμε ζηνλ
θαλνληζκφ 1257/2001. Απψηεξνο δε ζηφρνο είλαη ν έιεγρνο ηεο
δηαηξνθηθήο αιπζίδαο απφ ηα πξψηα ζηάδηα.
Θα αλαιχζνπκε παξαθάησ ηηο βαζηθέο ελφηεηεο
-

Καζαξηζκφο
πληήξεζε δεκεηξηαθψλ
Φχμε
Έιεγρνο
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ΚΑΘΑΡΙΜΟ
Α. ΟΡΙΜΟ
Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα ζηα πξντφληα καο είλαη
απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζε νκνηνγελή κάδα δεκεηξηαθνχ. Σα μέλα
ζψκαηα κπνξεί λα είλαη: ζηάρπα, θαιάκηα, ηεκάρηα απφ θνηζάληα, θινηφο,
ζθφλε, πέηξεο, έληνκα, ζίδεξα.
ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο δηαρείξηζεο ν δηαρσξηζκφο ησλ μέλσλ ζσκάησλ
ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνθαζαξηζκφ ηεο κάδαο ησλ δεκεηξηαθψλ θαηά ηελ
παξαιαβή.
Δμάιινπ ζεκεηψλνπκε φηη ε νπνηαδήπνηε δηεξγαζία ζπληήξεζεο
επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο μέλσλ ζσκάησλ. Απηέο πνιιέο θνξέο
καο νδεγνχλ ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα θαζφηη έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθή
ζπκπεξηθνξά απφ ηνλ θχξην φγθν ηνπ δεκεηξηαθνχ.
Με δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ελλννχκε παξακέηξνπο φπσο πγξαζία ζηα
θχιια ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηε ζπληήξεζε.
Δπίζεο ζπγθέληξσζε ζθφλεο ζε θάπνηα ζεκεία κε επαθφινπζν απνθιεηζκφ
ηνπ αεξηζκνχ. Αθφκε ε ζθφλε απφ ηνλ θαξπφ ε νπνία είλαη εχθνιε ηξνθή
γηα ηα έληνκα. Δπίζεο νη ζπαζκέλνη θφθθνη είλαη πεξηζζφηεξν αλαιψζηκνη
θαηά ηελ δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο φπσο πεξηγξάθνπκε παξαθάησ. Καη
άιια.

Β. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ
Σα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηηο κνλάδεο απνζήθεπζεο
δεκεηξηαθψλ είλαη ην πεξηζηξεθφκελν θαζαξηζηήξην θαη κηα ηαξάξα
δηαρσξηζκνχ θαη ζπιινγήο ηεο ζθφλεο. Δπίζεο κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη
έλαο καγλήηεο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζηδεξψλ αληηθεηκέλσλ.
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ΠΔΡΙΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΗΡΙΟ
Σν πεξηζηξεθφκελν θαζαξηζηήξην έρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
κεγέζνπο γηα ζρεηηθά κεγάιεο απνδφζεηο.
Απηφ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ έλα πεξηζηξεθφκελν θχιηλδξν
επελδεδπκέλν κε ζήηεο κεγάινπ βξφρνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηνχληαη ηα
κεγάια αληηθείκελα θαη λα πεξλά ην θαζαξφ πξντφλ. Με θαηάιιειν
κεραληζκφ ην πξντφλ ηξνθνδνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπιίλδξνπ.

Μηα θιίζε ηνπ θπιίλδξνπ, κεηαβαιιφκελε, αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ηηο
πξνζκίμεηο θαη κία ζπείξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπιίλδξνπ ζπιιέγεη θαη
νδεγεί ηηο μέλεο χιεο ζηελ έμνδν. Δμσηεξηθά κία ζεηξά απφ βνχξηζεο
θαζαξίδεη ηελ ζήηα απφ ηπρφλ βνπιψκαηα.
Σν πιήζνο θαη ε δηάκεηξνο ηεο ζήηαο, θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ
θαζαξηζηεξίνπ.
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Ο ειάρηζηνο αξηζκφο είλαη δχν.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ζρεηηθφ
δηαρσξηζκφ ηνπ θπξίσο πξντφληνο, π.ρ. γηα δηαρσξηζκφ ηνπ ζπαζκέλνπ απφ
ην νιφθιεξν.

ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΗΡΙΟ ΚΧΝΟΤ
Απηφ εμαζθαιίδεη ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ζπιινγή ηεο ζθφλεο θαηά ηελ
δηαδηθαζία παξαιαβήο.
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ έλα θψλν φπνπ ηξνθνδνηείηαη ην πξντφλ θαη
δηαρέεηαη εζσηεξηθά κε ηελ βνήζεηα πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ κε εηδηθά
δηακνξθσκέλα πηεξχγηα.
Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο έλαο αλεκηζηήξαο ηνπνζεηεκέλνο ζην
άλσ κέξνο ηνπ θψλνπ αλαξξνθά ηα αησξνχκελα ειαθξά ζσκαηίδηα ηα
νπνία κέζσ αεξαγσγψλ θαη θπθιψλα ζπιιέγνληαη ζε ζάθνπο.
Σν απνηέιεζκα είλαη πνιχ ζεηηθφ θαη ε απιφηεηα ρξήζεο ηνπ ην θαζηζηά
απαξαίηεην εμάξηεκα ζε θάζε κνλάδα ζπγθέληξσζεο δεκεηξηαθψλ.
Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην κέγεζνο θαη ηελ
αληίζηνηρε δπλακηθφηεηα.
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ
ην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο
πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο κνλάδεο
δηαθίλεζεο δεκεηξηαθψλ.
Κπξίσο αλαθεξφκαζηε ζηε ζθφλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειεχζεξεο ξνήο
ησλ πξντφλησλ, είηε ζηελ εθθφξησζή ηνπο απφ ηα θνξηεγά, είηε θαηά ηελ
θφξησζή ηνπο ζ’ απηά.
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Οη ζπζθεπέο πνπ πεξηνξίδνπλ ζην κέγηζην ηελ έθθιεζε ηεο ζθφλεο είλαη ηα
θίιηξα ζπιινγήο ζθφλεο πιεπξηθά ηεο ρνάλεο παξαιαβήο θαη ε
ηειεζθνπηθή ξνή ζηελ θφξησζε ησλ θνξηεγψλ.

ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΧΝ
Α. ΟΡΙΜΟ – ΤΝΔΠΔΙΔ
Η ζπληήξεζε ησλ δεκεηξηαθψλ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή πξηλ αξρίζεη
νπνηαδήπνηε αιινίσζε ζηε κάδα ηνπ πξντφληνο.
Αιινίσζε εκθαλίδεηαη φηαλ επέξρνληαη κεηαβνιέο ζηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο
ηδηφηεηεο ηνπ θαξπνχ.
Δπεηδή ν ιφγνο γίλεηαη γηα πξντφληα ηεο θχζεο, νη κεηαβνιέο απηέο
πξνέξρνληαη απφ βηνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ην απνηέιεζκα
εθηφο απφ πνηνηηθφ είλαη θαη πνζνηηθφ. Γειαδή ππνβάζκηζε ηνπ πξντφληνο
θαη απψιεηα βάξνπο.

Β. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ
Χο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο ελλννχκε ζ’ απηέο ηηο παξαηεξήζεηο ηελ αλαπλνή
θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαχζε, θαηά ηελ νπνία απνξξνθάηαη νμπγφλν θαη
παξάγεηαη CO2 θαη λεξφ κε αληίζηνηρε θαηαλάισζε ακχινπ θαη ζαθράξσλ.
Απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο απηήο είλαη ε έθιπζε ζεξκφηεηαο θαη
ε
απψιεηα βάξνπο. Σνλίδνπκε αθφκε ηελ πξνζζήθε λεξνχ ζηελ κάδα ηνπ
πξντφληνο.
Η ηαρχηεηα κεηαβάιιεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία ηνπ
πξντφληνο. Απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε απηήο. Μέρξη ηνπο 600C έρνπκε ην
βηνινγηθφ θαηλφκελν φπνπ ζηακαηά θαη θαηφπηλ αξρίδεη ε θαζαξή θαχζε.
πλεπψο, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δηεγείξεη ηελ αλαπλνή γεσκεηξηθά
θαη εμειίζζεηαη έλα θαηλφκελν απηνζέξκαλζεο πνπ κπνξεί λα θζάζεη κέρξη
ηελ απηαλάθιεμε.
Απηά ηα θαηλφκελα ππνβνεζνχληαη θαη απφ ηελ πιεκκειή δηάδνζε ηεο
ζεξκφηεηαο ιφγσ θαθήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ δεκεηξηαθψλ κε
επαθφινπζε ζπγθέληξσζε ζεξκφηεηαο ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν.
Άιιν θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ πιεκκειή ζπληήξεζε είλαη ε
αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ, φπσο κνχριεο, έληνκα, θαη κχθεηεο. Απηφ
νθείιεηαη, επίζεο, ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο
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ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ απηνί νη κηθξννξγαληζκνί. Η κφλε
χπαξμε απηψλ επίζεο απμάλεη θαηά πνιχ ηελ ζεξκνθξαζία.

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη θαηαλνεηή θαη
ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ πνζνηηθή θπζηνγλσκία ηεο ζπληήξεζεο.
ηελ εηθ. 1 παξαζέηνπκε ην ρξφλν αζθαινχο ζπληήξεζεο ζε δηάθνξεο
ζπλζήθεο.

ΔΙΚ . 1
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ηελ εηθ. 2 δίλνπκε έλα ζρήκα αλάπηπμεο δηάθνξσλ εληφκσλ αλάινγα κε
ηηο ζεξκνθξαζίεο.

ΔΙΚ.2

ηελ εηθ. 3 κπνξνχκε λα δνχκε γηα ην ζηηάξη θαη ην θαιακπφθη ηηο θακπχιεο
ηζνξξνπίαο ηεο πγξαζίαο ηνπ πξντφληνο κε ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία ησλ 20 νC θαη παξαθάησ ην ίδην δηάγξακκα
γηα ην ξχδη.
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ΔΙΚ. 3
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ηελ εηθ. 4 θαίλεηαη εκθαλψο ε πεξηνρή κε ηηο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη
πεξηερφκελεο πγξαζίαο ηνπ πξντφληνο, φπνπ ζπληεξείηαη ρσξίο θίλδπλν
αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ.

Θερμοκρασία

Γιάγραμμα σντήρησης Γημητριακών

Υγρασία %
ςνθήκερ αζθαλούρ
Αποθήκεςζηρ

ηαδιακή αύξηζη θεπμοκπαζίαρ
πποκαλούμενη από ένηομα

Μείωζη ηηρ ικανόηηηαρ
ανάπηςξηρ
ικ

ηαδιακή αύξηζη θεπμοκπαζίαρ
πποκαλούμενη από μύκηηερ

Δηθ. 4
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ηελ εηθ. 5 ζπγθξηηηθά, πνιχ εχθνια, κπνξνχκε λα δνχκε κε ηελ ίδηα
πγξαζία θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ηε δηαθνξά ζην ρξφλν
ζπληήξεζεο ή ηελ απψιεηα βάξνπο % γηα ηνλ ίδην ρξφλν απνζήθεπζεο.

ΔΙΚ. 5
Απφ ηα παξαπάλσ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνχο θαη κεηξήζεηο
θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
Με ζρεηηθή πγξαζία 15% θαη απνζήθεπζε δεκεηξηαθνχ επί 1 κήλα έρεη:
-0,02% απψιεηα βάξνπο ζε ζεξκνθξαζία 10νC
-0,12% απψιεηα βάξνπο ζε ζεξκνθξαζία 25νC
-1,10% απψιεηα βάξνπο ζε ζεξκνθξαζία 40νC

ΝΒ6 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ - ΤΚ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ +30 2310797227 ΦΑΞ +30 2310797127
E-mail: delta-pi@delta-pi.gr
Web Site: www.delta-pi.gr

13

•
•
•
•
•
•
•

ΣΙΛΟ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ
ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ
ΖΩΟΤΡΟΦΟΜΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

Αλ ε πγξαζία ήηαλ 20% νη απψιεηεο βάξνπο ζα ήηαλ κεγαιχηεξεο θαηά 35
θνξέο. Γειαδή, ε αλαπλνή απμάλεηαη γεσκεηξηθά κε ηελ αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο.
Δπίζεο ζε φηη αθνξά ηνπο ζπαζκέλνπο θφθθνπο απηνί αλαπλένπλ 7 θνξέο
πεξηζζφηεξν απφ έλαλ πγηή θφθθν.

Γ. ΔΠΔΜΒΑΗ - ΜΔΑ
Δπεηδή έρνπκε λα επεμεξγαζηνχκε δσληαλνχο νξγαληζκνχο, ε ζπληήξεζε
εμαξηάηαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο γχξσ απφ ηε κάδα.
Οη επηθξαηέζηεξνη ηξφπνη επέκβαζεο είλαη:
-Φπζηθφο εμαεξηζκφο. πλήζσο κε αλεκηζηήξεο
-Αλαθχθισζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ πξντφληνο
-Υεκηθά κέζα. Δπέκβαζε κε θάξκαθα.
-Αεξηζκφο κε έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Με θιηκαηηζηηθφ
ζπγθξφηεκα.

ΔΞΑΔΡΙΜΟ
Δμαεξηζκφο είλαη ε ελαιιαγή ηνπ αέξα ζην πεξηβάιινλ ηεο κάδαο ηνπ
δεκεηξηαθνχ κε λέν αέξα.
Απηφ ζπκβαίλεη δηαξθψο κε θπζηθφ ειθπζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα
θαηαθφξπθα ηκήκαηα ηεο απνζήθεπζεο ηνπ πξντφληνο, εθ’ φζνλ ππάξρνπλ
επαξθή αλνίγκαηα ζηε βάζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ πξντφληνο. Δπίζεο, ν
αέξαο θηλείηαη ζηηο πεξηνρέο κε θελά, δειαδή, φπνπ ην πξντφλ είλαη θαζαξφ.
Ο θαη’ εμνρήλ αεξηζκφο επηηπγράλεηαη κε αλεκηζηήξεο ζε επηιεγκέλεο ψξεο
ηεο εκέξαο δηνρεηεχνληαο ηνλ αέξα πεξηβάιινληνο ζηε βάζε ησλ
απνζεθψλ – ζηιφ θαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο αεξαγσγψλ ζε φιε ηε κάδα
ηνπ πξντφληνο.
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Η επηινγή ηνπ αλεκηζηήξα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο απνζήθεο θαη ην
ζπλνιηθφ φγθν ηνπ απνζεθεπκέλνπ πξντφληνο. Γειαδή, κεγέζε
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε παξνρή ηνπ θαη ε ζηαηηθή πίεζε πνπ πξέπεη λα
ππεξληθήζεη γηα λα μεπεξάζεη θαη ηα επάλσ ζηξψκαηα. Λάζνο επηινγή
νδεγεί ζε επηβιαβείο δηεξγαζίεο, θαζφηη ν θνξεζκέλνο αέξαο απφ πγξαζία
θαη ζεξκνθξαζία δελ εμέξρεηαη ζην πεξηβάιινλ θαη παξακέλεη ζηα επάλσ
ζηξψκαηα.
Η επηινγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ είλαη θαηά ηεθκήξην
αλεμέιεγθηε θαη νξηζκέλεο θνξέο θαζηζηά αλεπηηπρή ηε δηεξγαζία ηεο
ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ δεκεηξηαθνχ. Απηφ ζπκβαίλεη ζρεδφλ πάληνηε ηελ
επνρή ηεο ζπγθνκηδήο ην θαινθαίξη θαη θάπσο ιηγφηεξν ην θζηλφπσξν,
φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο κπνξνχλ λα θζάζνπλ θαη ηνπο 35-40 νC.
Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (ηνπ Legendre) βνεζά ζηελ επηινγή εθ ηνπ
αζθαινχο ηεο θαηάιιειεο ζηηγκήο γηα ηνλ αεξηζκφ κε αηκνζθαηξηθφ αέξα.
Η ζεξκνθξαζία αέξνο δηαβάδεηαη απφ αξηζηεξά ζηηο νξηδφληηεο γξακκέο θαη
ε ζεξκνθξαζία θαξπνχ δηαβάδεηαη απφ δεμηά ζηηο γξακκέο κε θιίζε. ην
ζεκείν φπνπ ηέκλνληαη απηέο νη δχν αληηζηνηρεί κηα πγξαζία πνπ δηαβάδεηαη
ζηηο θαηαθφξπθεο.
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Με πγξαζία αέξνο θαηψηεξε απφ απηή κπνξνχκε λα αεξίζνπκε κε αζθάιεηα
ρσξίο λα κεηαθνκίζεη πγξαζία απφ ηνλ αέξα ζηνλ θαξπφ. Με πγξαζία
αλψηεξε ζπκβαίλεη ε αληίζηξνθε ξνή.
Δάλ δελ ηέκλνληαη απηέο νη δχν κπνξνχκε λα αεξίζνπκε κε αζθάιεηα κε
νπνηαδήπνηε πγξαζία.
Βέβαηα νη ζεξκνθξαζίεο πνπ ζπγθξίλνληαη δελ ιακβάλνπλ ππ’ φςε ηπρφλ
δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο κέζα ζην ζηιφ θαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
θαηά ηελ άλνδν ηνπ αέξνο κέζα ζην ζηιφ. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
ζηηο νξηαθέο ζπλζήθεο.
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ΘΕΡΜ. ΑΕΡΟ οC

ΘΕΡΜ. ΚΑΡΠΟΥ οC

% ΣΦΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣ
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πκπιεξσκαηηθά ζηνλ εμαεξηζκφ είλαη αλαγθαίν λα ηνλίζνπκε ηελ
θαηάιιειε επηινγή ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ζηε βάζε ηνπ ζηιφ κε
νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ αγσγψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνζφηεηα ηνπ αέξνο
ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηεο βάζεο θαη ην πιήζνο απηψλ γηα ηελ
ππεξλίθεζε ησλ πηέζεσλ. Πρ θαλάιηα κε δηάηξεζε πνπ απνηξέπεη ην
θξάμηκν ησλ νπψλ.
Δπίζεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηηο απαγσγήο ηεο πγξαζίαο απφ ηελ νξνθή ηνπ
ζηιφ πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή πνιιψλ κεγάισλ αλνηγκάησλ θαη αθφκε
εμαεξηζηήξεο ζηελ νξνθή.

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ
Γηα πξνθαλείο ιφγνπο απσιεηψλ βάξνπο, θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη
πιεκκεινχο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηνο είλαη κηα δηεξγαζία πνπ ηείλεη ζε
αρξεζηία θαη δελ ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηεο γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο
ζπληήξεζεο.
ΥΗΜΙΚΑ ΜΔΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ
Πεξηιακβάλνληαη ζηα κέηξα θαηαζηνιήο έρνπλ πςειφ θφζηνο θαη φινη
εχρνληαη λα απνθεχγνληαη.
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ΦΤΞΗ
Ο εμαεξηζκφο κε ςχμε επηηπγράλεηαη κε ςπθηηθά κεραλήκαηα.
Σν ςπθηηθφ κεράλεκα ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε ηνπ αλεκηζηήξα εμαεξηζκνχ κε
ηε δηαθνξά φηη επεμεξγάδεηαη ηνλ αέξα πνπ πξνζάγεη κέζα ζηνλ
απνζεθεπηηθφ ρψξν. Δπεκβαίλεη θαη δηαρεηξίδεηαη κε απηφκαην ηξφπν ηελ
ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ηνπ αέξα. Γειαδή ιεηηνπξγεί σο θιηκαηηζκφο ζην
ζηιφ.
Έλα κεράλεκα κπνξεί λα θαιχςεη άλεηα πάλσ απφ 10.000 ηνλ.
Αλαξξνθά ηνλ αέξα πεξηβάιινληνο κε νπνηαδήπνηε πγξαζία θαη
ζεξκνθξαζία, ηνλ ςχρεη κέρξη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία, ηνλ αθπγξαίλεη
ζε βαζκφ πνπ λα κε πξνζζέηεη πγξαζία θαη ηνλ πηέδεη εληφο ηνπ ζηιφ.

ΡΤΘΜΙΔΙ
Γηα κηα ζσζηή θαηεξγαζία κε ςχμε πξέπεη λα δχλαηαη λα ξπζκηζηεί:
-ε Σειηθή ζεξκνθξαζία ηνπ πξντφληνο
-ε Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ εηζαγφκελνπ αέξα θαη πξντφληνο
-ε Δπηζπκεηή πγξαζία
Η απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ζε φιεο ηηο δηεξγαζίεο ςχμεο, κέζσ PLC
(ινγηθφ πξνγξακκαηηζηή), ζε ζρέζε κε ηηο θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο
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επηηξέπεη κηα βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο ζηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο
ζπληήξεζεο.
Όπσο θαίλεηαη απφ ηα δηαγξάκκαηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο κηα θαηάιιειε
ζεξκνθξαζία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε είλαη 10 – 18 νC.
Η θαηεξγαζία κε ςχμε πξέπεη λα αξρίζεη ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε θαη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ακέζσο ηα
θαηλφκελα ηεο αλαπλνήο.
Δπαλάιεςε ηεο θαηεξγαζίαο δελ απαηηείηαη θαζφηη ηα δεκεηξηαθά είλαη
θαθνί αγσγνί ηεο ζεξκφηεηαο θαη δε κεηαδίδεηαη ε ζεξκφηεηα απφ ην
εμσηεξηθφ πξνο ηε κάδα ηνπ δεκεηξηαθνχ.
ΥΡΗΗ
Με ηνλ αεξηζκφ κε έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο (θιηκαηηζκφο)
επηηπγράλεηαη ρσξίο θακία δπζθνιία ν έιεγρνο φισλ ησλ επηδήκησλ
παξαγφλησλ.
Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε βξαρπρξφληα ζπληήξεζε ηνπ πγξνχ κέρξη
λα αξρίζεη ε μήξαλζε θπξίσο ζηηο πεξηφδνπο πςειήο πγξαζίαο θαη
ζπγθνκηδήο.
Σψξα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ μεξνχ
πξντφληνο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Δθαξκφδεηαη ηελ ηειεπηαία 10εηία ζηελ απνζήθεπζε ησλ δεκεηξηαθψλ
ζηελ Διιάδα κε άξηζηα απνηειέζκαηα.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Πεξηνξηζκφο ζην ειάρηζην ηεο απψιεηαο βάξνπο
-ιφγσ αλαπλνήο
-ιφγσ θαηαλάισζεο απφ ηα έληνκα θαη
-ιφγσ αλαθχθισζεο.
Μεδεληζκφο ηνπ θφζηνπο απφ ηελ επεμεξγαζία κε ρεκηθά κέζα θαη θαηά
ζπλέπεηα θαζαξφ πξντφλ ρσξίο ηνμίλεο.
Μεδεληζκφο ηνπ θφζηνο ηεο αλαθχθισζεο.
Οκνηνγέλεηα ζην πξντφλ κε ηελ νκαινπνίεζε απφ ηελ αξγή θαηεξγαζία ησλ
παξαγφλησλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο. Απηφ είλαη θαηαλνεηφ
δηφηη απηνί νη δχν παξάγνληεο είλαη αιιειέλδεηνη κεηαμχ ηνπο θαη είλαη
αδχλαηνλ λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ θφθθν ζε θφθθν φπσο αλαιπηηθά
πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην ηεο ζπληήξεζεο.
ην ξχδη θαη ζην θαιακπφθη ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο ζξαπζηηθφηεηνο.
Δπίζεο ζηελ Άπσ Αλαηνιή παξαηεξήζεθε φηη κε ηελ ςχμε απνθεχγεηαη ε
απψιεηα ιηπαξψλ νμέσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ γεχζε.
Αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ μεξαληεξίνπ θαη ηεο κέγηζηεο δπλακηθφηεηνο
(θαηά ηνπο Ακεξηθαλνχο θαηά 50%) επεηδή ε μήξαλζε ζα ζηακαηήζεη 1,5 –
2 % πςειφηεξα.
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Αηζζεηή κείσζε ηνπ θφζηνπο μήξαλζεο θαζφηη νη ρακειφηεξνη βαζκνί
πγξαζίαο είλαη θαη νη δπζθνιφηεξνη λα απνβιεζνχλ.
Κάζε 10 νC πνπ ςχρεηαη ην πξντφλ πθίζηαηαη θαη κηα κείσζε ηεο πγξαζίαο
θαηά 0,5 – 0,75%. Γη’ απηφ ζηακαηά ε μήξαλζε 1,5 – 2% πςειφηεξα.
Αχμεζε ηνπ ηειηθνχ βάξνπο ιφγσ ηεο ζπληήξεζεο ζε πςειφηεξα επίπεδα
πγξαζίαο απ’ φηη ηα ζπλήζε.
Απειεπζέξσζε απφ ηελ πίεζε ηεο πψιεζεο ηνπ πξντφληνο απφ
αλαπνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε θαη πξσηνπνξία ζηα νηθνινγηθά θαη θαζαξά
πξντφληα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Κφζηνο απφ ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο.
- χκθσλα κε ηε ρεκηθή αλάιπζε ηεο θαχζεο θάζε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαηά 7,2 νC πξνυπνζέηεη κηα απψιεηα βάξνπο 0,1%.
- Απφ ηελ αλαθχθισζε παξάγεηαη ζθφλε κε ηα αξλεηηθά επαθφινπζα
ζηε ζπληήξεζε θαη έλα θφζηνο φρη κηθξφ. Τπνινγίδεηαη ην ελεξγεηαθφ
θφζηνο 1 – 3 kwh/ton θαη ε απψιεηα βάξνπο 0,5 – 2 %.
- Κφζηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ κε ρεκηθά κέζα
πεξίπνπ 0,6%.
- Κφζηνο απφ ηηο απψιεηεο απφ ηα έληνκα θαηά ΗΠΑ 10%.
Κφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο γηα 1000 ηνλ: 3 εκέξεο
ιεηηνπξγίαο ρ 24 ρ 70 kw = 5040 kwh:1000 = 5,4 kwh/ton.
Κφζηνο ζπληήξεζεο αλχπαξθην ιφγσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη κε πιήξε ςεθηαθφ έιεγρν φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη
απφ απφζηαζε κέζσ modem θαη απφ ηελ πιήξε ηερληθή θάιπςε πνπ
εμαζθαιίδεη ε εηαηξία καο.
Δχθνια πξνθχπηεη φηη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο είλαη πνιχ ρακειφ.
πλππνινγίδνληαο θαη ηηο αλάινγεο απνζβέζεηο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε
φηη, κε κηα βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπληήξεζεο πνπ
αλαιχζακε, ε απφζβεζε είλαη ζχληνκε πεξίπνπ 1 – 2 ρξφληα.
Καηφπηλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο απνβαίλεη θεξδνθφξα ζε
θαζαξά ινγηζηηθνχο φξνπο. Σέινο πξνζηίζεηαη θαη ε ζαθψο πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ηεο επηρείξεζεο.

ΝΒ6 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ - ΤΚ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ +30 2310797227 ΦΑΞ +30 2310797127
E-mail: delta-pi@delta-pi.gr
Web Site: www.delta-pi.gr

21

•
•
•
•
•
•
•

ΣΙΛΟ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ
ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ
ΖΩΟΤΡΟΦΟΜΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ
ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα πεξηγξάςακε θαη αλαιχζακε ηξφπνπο θαη κέζα
γηα ηελ πνηνηηθή ζπληήξεζε ησλ δεκεηξηαθψλ ζηα ζηιφ θαη ζηηο απνζήθεο.
Γίλεηαη απαξαίηεην φκσο λα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρνπκε ην
απνηέιεζκα φισλ ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχκε
ζηα πξντφληα καο.
Απηφ γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ έιεγρν επνπηηθά ζηε κάδα ηνπ πξντφληνο ή
φπνπ είλαη εθηθηφ κε δεηγκαηνιεςία.
Φνξεηά φξγαλα ειέγρνπ πξνζδηνξίδνπλ ε θαηαγξάθνπλ ηελ ζεξκνθξαζία
θαη ηελ πγξαζία.
Ο επηθξαηέζηεξνο ηξφπνο ειέγρνπ ιφγσ ηεο ζπλερνχο θαη άκεζεο
αλάγλσζεο είλαη κηα εγθαηάζηαζε ηειεζεξκνκεηξίαο.
Απηή ζπλίζηαηαη ζε αηζζεηήξηα ζεξκφκεηξα ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζην
εζσηεξηθφ ηνπ ζηιφ θαη κε έλα αλαινγηθφ ή ςεθηαθφ ηξφπν κεηαθέξεηαη ε
έλδεημε ζην γξαθείν καο.
Απηή ηελ ζηηγκή ζηελ βηνκεραλία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ην αηζζεηήξην Pt
100 (πιαηίλα 100). Απηά ηνπνζεηνχληαη εληφο αλζεθηηθνχ εχθακπηνπ
ζσιήλνο εληφο ηνπ ζηιφ ζε πιήζνο ηθαλφ λα θαιχςνπλ κία αθηίλα 4-5
κέηξσλ ην πνιχ.
Σν αλαινγηθφ ζήκα ηνπο πνπ δελ είλαη ηζρπξφ κπνξεί λα κεηαθεξζεί φρη
πνιχ καθξηά, κέρξη 20 κη.
ήκεξα πιένλ νκαδνπνηνχληαη απηά ζηελ θνξπθή ηνπ ζηιφ κεηαηξέπνληαη
κε κηα θάξηα ειεθηξνληθή ζε ςεθηαθφ ζήκα. Απηφ ηέινο κε ζεηξηαθή
γξακκή RS 485 κεηαδίδεηαη ζε έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή φπνπ εθεί
έρνπκε φιεο ηηο δπλαηέο θαηαγξαθέο, επεμεξγαζίεο θαη φιεο ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρεη κηα εξγαζία ζηνλ PC.
Σελ εγθαηάζηαζε πνπ πξνηείλεη ε εηαηξία καο έρεη φιεο απηέο ηηο
δπλαηφηεηεο θαη επί πιένλ κε ινγηζκηθφ ζηα ειιεληθά παξαγσγήο ηεο
εηαηξίαο καο θαη θπζηθά ηελ άςνγε ηερληθή θάιπςε.
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