
INSTALAŢIE PENTRU STOCAREA ŞI  

CONSERVAREA CEREALELOR  

ISC10 
 

 

Domeniul de aplicare 

Instalaţia pentru stocarea şi conservarea cerealelor este o instalaţie complexă, 

modernă, destinată cerealelor păioase (grâu, orz, secară), porumbului, leguminoaselor şi 

oleaginoaselor, specii cu mare pondere în ansamblul producţiei agricole realizate în 

fermele mici şi mijlocii, instalaţie care asigură precurăţirea cerealelor şi aerarea lor în 

timpul stocării. 

Scurta prezentare 

Instalaţia de stocare şi conservare ISC 10,  are următoarele componente: transportor cu 

melc; 

grup  precurăţire; celulă; instalaţie mobilă de transport pneumatic ; instalaţie mobilă de aerare; 

instalaţie electrică de forţă şi comandă. 

Transportorul cu melc –  înclinat, mobil, cu înaltime reglabila , usor de 

deplasat functie de pozitia necesara în cadrul fluxului tehnologic (alimentare grup de 

precuratire sau descarcare celula). 

Grup precuratire –  cuprinde : un separator în cascada cu ventilator propriu, 

cu ciclon pentru decantarea impurităţilor şi un dozator de produs de tip ecluză. Rolul 

funcţional al acestuia este cel de a separa prin aspiraţie, impurităţile usoare, componentele 

feromagnetice,  insectele şi de a dirija produsul precurăţit spre instalaţia de transport 

pneumatic.  



Instalatia mobila de transport pneumatic – cuprinde un ventilator radial 

monoaspirant ai carui parametri functionali pot fi reglati cu ajutorul unui confuzor cu clapeta 

montat pe aspiratia acestuia . Pe refularea ventilatorului este montat primitorul de produs si 

tubul flexibil ce asigura transportul produsului precuratat, de la grupul de precuratire la 

distribuitorul de produs montat pe celula. Întreaga instalatie este mobila. 

 Celula –  constructie metalica, de forma cilindrica, demontabila, cu pereti din tabla 

zincata ondulata ce alterneaza cu pereti speciali, tot din tabla zincata, ce permit aerarea 

naturala si artificiala. La partea superioara în interuiorul celulei este montat un con care 

realizează o distribuţie  uniformă a produsului în  celulă, de jur împrejurul coloanei centrale 

de aerare.  

Instalatia mobila de aerare – asemanatoare instalatiei de transport pneumatic dar 

posedând alti parametri constructivi si functionali, va avea  montata pe refulare, tubulatura 

pentru racordarea la coloana de aerare a celulei. 

  Suportul ventilatorului va fi mobil pentru a permite deplasarea cu usurinta a acestuia 

în cadrul unui flux ce prevede aerarea mai multor celule. 

 Instalatia electrica de forta si comanda – va cuprinde tabloul de forta si 

comanda cu tot echipamentul aferent actionarilor, semnalizarilor si comenzilor electrice.  

Gradul de protectie al acestuia va fi IP 54.  

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALELE  
1.Transportor cu melc 110 
- capacitatea de transport (grâu), t/h      2 

- frecvenţa de rotaţie, min-1       310 

- lungimea de transport, m       6 

- puterea electrică, kW            0,75 

 

2. Grup precurăţire 

-Separator în cascadă cu ventilator propriu 
- capacitatea de precurăţire, t/h      2                                                               

- lăţimea de lucru, mm       800                                                      

- debitul ventilatorului, m3/h                1800 

- presiunea ventilatorului, mmCA       116 

- puterea electrică a ventilatorului, kW     1,1                                                                                                   

 
-Ecluză 150 cu vizor 

- capacitatea de lucru, t/h        2,6 

- diametrul rotorului, mm        150 

- motoreductor             RV35/25 

- puterea electrică, kW       0,75 

 

3. Celulă 
- capacitatea de stocare, t        10                                                                                                   

- diametrul, mm                2440 

- înălţimea, mm                4000                                                                                                                  

4. Instalaţie mobilă de transport pneumatic 
- capacitatea de transport (grâu), t/h      2  

- distanţa de transport, m                7-10                                                                                   

- debitul ventilatorului, m3/h             1000 



- presiunea, mmCA                  350                                                                                                    

- puterea electrică, kW       3 

                                                                                               
5. Instalaţie mobilă de aerare 
- debitul ventilatorului, m3/h             4500                                                                             

      - puterea electrică, kW        3                                                                                                                

                      

AVANTAJELE UTILIZĂRII  

  
  La producător:  

 

• crearea de noi locuri de muncă ; 

• reducerea consumurilor specifice materiale  şi energetice; 

• diversificarea producţiei de utilaje destinate agriculturii . 

 

 În exploatare la: 

              -unităţi de depozitat şi stocat cereale; 

 -unităţi de morărit;     

      -staţii de condiţionat seminţe de cereale: 

 

➢ asigură  spaţii de stocare şi conservare a cerealelor pentru producătorii agricoli 

la preţuri scăzute; 

➢ asigură condiţii de păstrare şi conservare ( temperatura şi umiditatea) a seminţelor de 

cereale impuse de standardele în vigoare; 

➢ creşterea capacităţii de stocare  prin dispunerea celulelor pentru depozitare, 

după anumite scheme ;  

➢ utilizarea grupului propriu de precurăţire, ca modul de sine stătător, la 

prelucrarea pentru piaţă a seminţelor de floarea-soarelui sau de fasole; 

➢ reduce: 

- costurile materiale pe tona de produs stocat şi conservat cu peste   15%; 

- consumurile specifice de energie electrică cu 12%; 

- umiditatea seminţelor de cereale între 13-16%. 

- cheltuielile destinate manipulării, transportului şi combustibililor  cu cca 

65%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


