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 Pluoštinių kanapių derlius 

  

Sėklos      iki 2000 kg / ha; 

Antžeminė dalis   iki 10000 kg / ha; 

 Žiedynai + lapai   iki 2500 kg / ha; 

Žiedas               Sėklos     Išdžiovintas žiedas     Išvalyta žaliava 



Džiovinimo 

būdai 

Vytinimas (naudojant 

natūralią ventiliaciją) 

Džiovinimas priverstine 

ventiliacija (aktyviosios 

ventiliacijos aruoduose) 

 Specialiose šiluminėse 

džiovyklose 

Apsaugoti nuo  

mikobiotinio 

užterštumo 

Išsaugoti 

organoleptines savybes ir 

aktyviuosius komponentus 

Apsaugoti 

 

nuo kenkėjų 



Džiovinimo technologija - 

pusiausvyrinis drėgnis   

T = 20 C; 

 = 65 

Mdrėgnas oras =  
 

Msausas oras + Mvandens garai 

Kanapių žiedyno pusiausvyrinis drėgnis 



Nepriekaištingas džiūvimo procesas  
vidutinis ventiliuojamo sampilo drėgnis 
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Hyssopi herba drėgnio 

kitimas džiovinant 

nepašildytu aplinkos oru: 

 

1 – 650 m3/(t·h); 

2 – 2110 m3/(t·h); 

3 – 4310 m3/(t·h); 

4 – 7330 m3/(t·h)  



Kanapių žiedų 

džiūvimo procesas  

Sluoksnio aukštis – 68 cm; pradinis žaliavos drėgnis – 76,5%; galinis žaliavos 

drėgnis – 5,4%; tiekiamo oro temperatūra ir drėgnis - 35C, 38,2%. 



 Džiovinimo technologija: 
veiksniai 

 Pučiamo oro temperatūra; 

Ventiliavimo intensyvumas (m3/(th)); 

Tolygus oro srauto paskirstymas; 

 Pučiamo oro santykinis drėgnis ir džiovinamų 

produktų lygsvarinis drėgnis; 

Džiovinamų produktų biometriniai ypatumai. 



Kanapių derliaus ypatumai 

Sėklos 

Riebalai ir baltymai 

Daigumo išsaugojimas ir sudygimas 

Vaisinė luobelė (lukštas), sėklos matmenys 

ir netolygus subrendimas 

Nuėmimo laikas ir drėgnumas 

Augalo 

antžeminė 

dalis 

Drėgnumas 

Nevienalytė sandara 

Biologinis aktyvumas 

Biologiškai aktyvūs komponentai 



1 – išdžiuvusi masė;  

2 – džiūstanti masė;  

3 – drėgna masė. 

Džiovinimo stacionariame sluoksnyje 

(aktyviosios ventiliacijos aruoduose) 

technologija 

Pavojai: 
 

 Apatinių sluoksnių 

perkaitinimas; 

 

 Viršutinių sluoksnių 

sudrėkinimas; 

 

 Džiūvimo trukmė. 
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Džiovinimo technologija:  

džioviklio temperatūra 



Džiovinimas šachtinėje džiovykloje / 

aukštatempertūrinis džiovinimas 

 paprastos konstrukcijos, 

patikimos ir patogios prižiūrėti; 

 greitas džiovinimo procesas; 

neturi įtakos aplinkos oro sąlygos; 

 reikalauja didelių investicijų; 

 lyginamosios energijos sąnaudos. 

1 kg vandens išgarinti reikia nuo 

apie 5000 kJ iki ......  
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Leistinos grūdų/sėklų įkaitimo ir džioviklio 

temperatūros 

Kultūra Sėklų pradinis 

drėgnis, % 

Leistina temperatūra, C 

džioviklio sėklų 

Kanapės Iki 13 Iki 85 48 

Iki 16 Iki 80 45 

Iki 18 Iki 75 43 

Iki 24 Iki 70 40 

Kviečiai Iki 20 Iki 100 45 

Virš 20 Iki 90 42 

Miežiai - Iki 70 42 

Grikiai - Iki 90 40 

Žirniai Iki 20 Iki 70 40 

Virš 20 Iki 60 35 

Išdžiovintas sėklas būtina atvėsinti, o laikymo metu nuolat 

kontroliuoti jų temperatūrą.   
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Svarbu prisiminti ir įvertinti 

Augalai Kritinis greitis, m/s Augalai 
Kritinis greitis, 

m/s 

Kanapės 3,2–7,8 Rugiai, avižos 8,0–10,0 

Linų sėmenys 3,3–6,0 Žirniai, vikiai 14,0–17,0 

Kviečiai, miežiai 9,0–11,5 Kukurūzai, pupos 12,5–14,0 

 Sėklų/grūdų derliaus popjūtiniam dorojimui, priklausomai nuo gamtinių sąlygų 

derliaus brendimo - nuėmimo laikotarpiu,  sunaudojama nuo 20 iki 50 procentų 

viso auginimo – derliaus dorojimo technologinio proceso metu suvartojamos 

energijos. 

 Projektuojant džiovyklas priimama, kad skaičiuotina aplinkos oro temperatūra 

15°C, o santykinis oro drėgnis 75%. 

 Gamintojo nurodomas srautinės grūdų džiovyklos našumas t/h, kai grūdų drėgnis 

sumažinamas 4 %. 

 Grūdų / sėklų kritinis (skrajumo) greitis: 

 

 



 Ventiliacija - 
ventiliavimo 

intensyvumas !!! 

Rekomenduojamas ventiliavimo intensyvumas: 

                 džiovinimui 800...4000 m3/(t.h);  

                 profilaktiniam ventiliavimui 20...60 m3/(t.h) 

                 konsevuojant šalčiu   50...200 m3/(t.h).   



Pluoštinės žaliavos išsaugojimas 

Rišulio tipas; 

 

Rišulio drėgnis; 

 

 Savaiminis kaitimas. 



Vaistinių – prieskoninių augalų džiovyklos 
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