
Instalaţie de condiţionat seminţe ICS 
 

 
DOMENIUL DE APLICABILITATE 
Instalaţia de condiţionat seminţe este concepută în vederea perfecţionării tehnologiilor 

de producere de sămânță ecologică la cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, plante 

tehnice şi furajere, plante aromatice şi medicinale; pentru rezolvarea unor  probleme practice 

privind producerea de sămânță ecologică la culturile de câmp la producatorii agricoli, in 

vederea producerii de sãmânțã şi materiale de plantat, certificate ecologic. Totodata s-a 

urmarit ca prin realizarea acestei instalaţii să se reducă pierderile pe verigile lanţului de 

procesare (curăţire, sortare, stocarea, transport, procesare propriu-zisă, ambalarea, 

stocarea pre-comercială, distribuţie şi comercializare) . 

PREZENTARE GENERALĂ 
Instalaţia de condiţionat seminţe ICS, conform anexei I si figurii 1, se compune din 

următoarele părţi principale: 

- Modul precurăţire seminţe MPS-0; 

- Sită cilindrică SC-0; 

- Tub alimentare ICS-3.0 

- Conductă evacuare impurităţi ICS- 4.0 

Produsul introdus în modulul de precurăţire seminţe este uniformizat cu ajutorul 

valțului de alimentare și al clapetei de reglare, ajungând la tamburul principal cu site unde are 

loc separarea, ca refuzuri, a corpurilor străine grosiere (bulgări mari, hârtie, sfori, pleavă, etc.)  

Corpurile străine grosiere sunt conduse spre un al doilea tambur cu site la care se face 

recuperarea boabelor de produs rămase în refuzul primului tambur cu site. Impuritățile 

grosiere sunt eliminate în exteriorul utilajului, printr-o pâlnie de evacuare, iar produsul 

precurățit, de la ambele tambure, este supus unei aspirații intensive cu ajutorul ventilatorului 

încorporat în utilaj.  

Aerul este dirijat printr-un ștuț lateral spre o instalație de purificare exterioară 

utilajului (ciclon, filtru cu saci etc), aparținând beneficiarului, sau se poate expulza direct, în 

atmosferă, dacă permit condițiile ecologice. 



Produsul, precurățit de corpurile străine grosiere și impuritățile ușoare, ajunge în sita 

cilindrică unde are loc  separarea pe mai multe fracţii. 

Mișcările de rotație ale tamburelor cu site, valțului de alimentare și transportorului 

elicoidal orizontal sunt preluate de la un grup motoreductor cu ajutorul unor transmisii prin 

lanțuri a căror tensionare este asigurată prin intermediul unor íntinzătoare de lanț. 

Capacele care permit accesul pentru inspecție la tamburele cu site, peria de curățire a 

ochiurilor plasei din sârmă,  tamburul principal, ramele suport pentru site, sitele 

interschimbabile ale tamburelor completează construcția de ansamblu a utilajului. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 
Modul de precurăţire seminţe MPS-0: 

-Capacitate productivă    

         pentru un produs etalon de tipul:    max. 8 t/h 

- grâu, cu greutate hectolitrică    min.75 

daN/hl 

- umiditate      max. 17% 

- impurități      6...8% 

 -Grad de curățire (pentru impurități 

 compatibile cu funcțiunile utilajului)     40...50% 

  -Dimensiuni de gabarit:       

   - lungime      ~2300 mm 

   - lățime      ~1515 mm 

  - înălțime      ~3000 mm 

Sita cilindrică SC-0: 

- Capacitatea de selectare,       3- 4 t/h 

-  Diametrul sitei,       630 mm 

-  Frecvenţa de rotaţie a sitei,      14 rot/min

  

-  Putere instalată        0,75 kW 

- Acţionare 

-motoreductor melcat      NMRV 090 

 - cuplaj elastic cu bolturi –Northon    PN 125 

- Dimensiuni de gabarit: 

  -lungimea, mm      ~ 2460 

  -lăţimea, mm          820 

-înălţimea, mm      ~ 1580 

UTILIZATORI 
- unităților gospodărești care dispun de capacități proprii pentru producerea de 

seminţe şi material de plantat, ecologice si sisteme proprii de depozitare a seminţelor; 

- unităților prestatoare de servicii, care pot servi mai multe gospodării mici țărănești; 

   - bazele mici și medii de recepți a produselor cerealiere etc.;  

-staţiunilor agricole de cercetare care produc sãmânțã şi materiale de plantat, 

certificate ecologic. 

EFECTE ECONOMICE ŞI DE MEDIU 
- reducerea costurilor de investiţie cu cca. 25% 

- regimul de aspirație aplicat din considerente tehnologice asigură suplimentar și 

evitarea poluării cu praf a încăperii  în care este montat utilajul; 

- asigurarea condițiilor  de interschimbabilitate pentru echipamente: 

  - site cilindrice din plasă sudată la tamburul principal și la tamburul de 

recuperare; 

  - site cilindrice din table perforate adaptate şi interschimbabile, cu 

diametrele orificiilor diferite, funcţie de cerinţele tehnologice; 

 

 


