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Preguntes per als productors: 

Procés general de tractament dels cereals per a la elaboració de pinsos . 

Genèriques: 

1. Ubicació de la planta.        ______________________ 

2. Horari del procés productiu dia    _______________________ 

3. Producció en dies al any    _______________________ 

Consums energètics: 

1. Potencia contractada.                    _______________________ 

2. Consum d’energia total de la planta, elèctric i tèrmic. 

a. KWh elèctrics 

b. KWh gas natural 

c. Altres  

3. Consums d’energia per Kg de producte processat (en cas de poder precisar, en el 

procés d’emmagatzematge i conservació, en cas contrari el total),  elèctrica i tèrmica. 

a. KWh elèctrics/Kg producte 

b. Kcalh /Kg producte  

4. Quines mesures d’estalvi d’energia apliquen? Quins controls que es fan? 

Temperatures? Velocitats de l’aire?  temps d’assecat del producte? 

 

Producció  

1. Quins mètodes de conservació dels cereals es fa servir? 

 

- Si es conserva el cereal quin mètode 

- En cas contrari indicar que no hi ha conservació. 
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2. Esquema del procés o diagrama del procés de conservació de cereals.

 

- En cas de no poder ser massa precís en aquest punt, indicar de forma orientativa 

quines son les línees de procés des

3. Quantitat de producte 

4. Balanç de producte que es mou durant la producció per unitat de temps (kg/h) o

(%V/temps). 

 

- Balanç d’entrada dels c

(kg/h) o (%V/temps).                                                                            

 

- Balanç de sortida de cereals descartats

(kg/h) o (%V/temps). 

 

-  Balanç de sortida de cereals 

qualitat dels cereals. 

Comentari a la pregunta 5:  

Es vol obtenir  dades reals refere

mala qualitat en funció del volum total

recirculacions ja sigui per altres usos o per mala 

 

 

5. Temps estimat d’entrada i sortida del producte emma

des de la introducció fins sortida a procés.

Procés productiu 

elaboració pinsos 
(%Kg/d)

PRODUCTIVO PARA FABRICANTES  DE PIENSOS 

del procés o diagrama del procés de conservació de cereals.

En cas de no poder ser massa precís en aquest punt, indicar de forma orientativa 

quines son les línees de procés des de la recepció a planta fins a la sortida del cereals.

Quantitat de producte processat any (Kg/any):                             ___________________

Balanç de producte que es mou durant la producció per unitat de temps (kg/h) o

Balanç d’entrada dels cereals al procés productiu posterior al emmagatzematge en

                                                                            ___________________

Balanç de sortida de cereals descartats per mala qualitat anterior al emmagatzematge 

      ___________________

Balanç de sortida de cereals per recirculació a altres processos deguda a la mala 

qualitat dels cereals. (kg/h) o (%V/temps).      ___________________

Es vol obtenir  dades reals referent al flux o balanç del cereal útil i el que s’ha de eliminar per 

mala qualitat en funció del volum total del producte processat, així com possibles 

recirculacions ja sigui per altres usos o per mala  

 

Temps estimat d’entrada i sortida del producte emmagatzemat a la 

des de la introducció fins sortida a procés.                             ______________________

Producció 
sitja 

recepció 
(Kg/día) 

Procés productiu 

elaboració pinsos 

Sortida cereals 

mala qualitat 
(%kg/dia)

Recirculació 

cereals per mala 
qualitat a altres 

procesos (kg/dia)
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del procés o diagrama del procés de conservació de cereals. 

En cas de no poder ser massa precís en aquest punt, indicar de forma orientativa 

de la recepció a planta fins a la sortida del cereals. 

 

:                             ___________________ 

Balanç de producte que es mou durant la producció per unitat de temps (kg/h) o 

productiu posterior al emmagatzematge en 

___________________ 

per mala qualitat anterior al emmagatzematge 

___________________ 

per recirculació a altres processos deguda a la mala 

___________________ 

o balanç del cereal útil i el que s’ha de eliminar per 

del producte processat, així com possibles 

 sitja de recepció, 

______________________ 
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6. Tipologia i característiques dels equips de secats utilitzats per a la conservació del 

cereal  (tipus, capacitat en m3, Potencia útil Kcal/h, etc).   

 

 


