SUSZARKA SOLARNA

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Projekt lub publik acja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora. Publikacja nie
odzwierciedla poglądów Unii Europejskiej i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie treści zawartych w tej publikacji.

WARTO
WIEDZIEĆ

Suszenie owoców i warzyw pozwala przygotować zapasy na zimę.
W dzisiejszych czasach do kupienia jest ogromna ilość różnych
urządzeń do osuszania. Za jaki koszt?
Niektórzy ludzie do osuszania używają nawet własnego
piekarnika. Bez znaczenia jaki model wybierzemy, urządzenie
zawsze będzie włączone przez długie godziny, nie tylko
przygotowując suszone śliwki i rodzynki, ale również zwiększając
rachunek za gaz lub ogrzewanie aż do stycznia. Suszarka solarna
jest alternatywą, kosztująca tyle co jej wybudowanie.

JAK DZIAŁA

Suszarka działa na prostych zasadach. Czarny metalowy kolektor
absorbuje ciepło promieniowania solarnego i przekazuje je do
przepływającego przez urządzenie powietrza. Na wskutek efektu
„komina”, podgrzane powietrze wędruje ku górze przez siatkę z
owocami, warzywami czy ziołami. Przepełnione wilgocią gorące
powietrze unosi się dalej, uciekając z urządzenia poprzez
wywietrznik.

Według naszego doświadczenia, nawet przy częściowo pochmurnej
pogodzie np. zioła przechodzą proces dehydracji w ciągu 1-2 dni, a jabłka
w 3-4 dni. Podczas słonecznych dni lata, należy otworzyć wywietrznik w
pełni, aby uniknąć temperatur powyżej 50 stopni w środku suszarki i
zachować wartościowe enzymy w suszonym jedzeniu.













Z NASZEGO
DOŚWIADCZENIA

Drewniane elementy (deski i stara drewniana szafka)
Jedno stare okno
Jeden arkusz falowanego metalu o takich samych wymiarach co okno
Samogwintujące śrubki, zszywki przemysłowe, etc.
Siatka na tacki (zrobiona z tworzyw naturalnych z niewielkimi oczkami, aby ziarna nie wypadły)
Aluminiowa folia izolacyjna
Jeden gwintowany pręt (8 mm średnicy)
24 szt. nakrętek sześciokątnych o średnicy 8 mmm
Farba do drewna
Matowa czarna farba (idealna będzie nietoksyczna i odporna na temperatury farba do grilla)
Narzędzia – wiertło, wyrzynarka lub piłka do drewna, szlifierka kątowa, młotek, zszywacz
przemysłowy, nożyczki, 8 mm klucz

CZEGO
POTRZEBUJESZ

JAK TO ZROBIĆ
1. Zbuduj ramę kolektora ciepła o tym samym rozmiarze co okno.
Dół oraz boki powinny być dłuższe, aby przymocować kolektor
do komory. Pozostaw przód otwarty. Wysokość powinna
wynosić najmniej 40 cm. Dołącz spód i przygotuj w nim kilka
otworów dla filtracji powietrza.
2. Ociepl ramę aluminiową folią, aby uniknąć utraty ciepła
poprzez łączenia.
3. Przetnij pręt na sześć równych kawałków. Używając nakrętek
sześciokątnych przykręć je do spodu kolektora tak, aby arkusz
metalu dośrodkować pionowo.
4. Aby zbudować serce kolektora, pomaluj falowany metal na
czarno, wywierć w nim sześć dziur, przełóż pręty i przymocuj
nakrętkami.
5. Przyłącz okno to góry ramy. Zaizoluj je, aby uniknąć deszczu i utraty gorącego powietrza.
6. Wykorzystaj drewnianą szafkę, aby zbudować komorę do suszenia. Wyciągnij szuflady, usuń ich dna i w zamian
przymocuj siatkę zszywaczem. Naciągnij siatkę i sprawdź czy przez szuflady się nie wysuwają.
7. Dopasuj górę komory z wywietrznikiem i przesuwnymi drzwiczkami, aby regulować przepływ powietrza. Drzwiczki
otwieraj maksymalnie, gdy słońce mocno świeci, zamknij je częściowo w dni o mały nasłonecznieniu.
8. Połącz obie części suszarki. Wytnij dziurę w dolnej i tylnej części komory, aby dopasować kolektor. Ustaw go pod kątem
30-60 stopni. Szuflady powinny zaczynać się tuż nad kolektorem, więc jeżeli jest on za nisko, należy dołączyć do niego
nogi, które utworzą odpowiedni kąt. Zaizoluj łączenia aluminiową folią, aby uniknąć utraty gorącego powietrza.
9. Na końcu zbuduj dach nad wywietrznikiem, aby ochronić komorę do suszenia przed deszczem.

