
MŰSZAKI ISMERETEK

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010



Az előadás áttekintése
Terményszárítás
─ a szárítás fizikai alapjai
─ a termények száradási jellemzői
─ szemes termény szárító berendezések
─ szárítók fajlagos hő felhasználása
─ szellőztetéses szárítás
─ forrólevegős szárítás 
Termények tárolása
─ szellőztetéses tárolás
─ hűtve tárolás
─ tároló létesítmények
Keveréktakarmányok gyártása
─ keverőgépek
─ adagoló és mérő berendezések
─ présgépek



Terményszárítás
A szárítás fizikai alapjai

A termények tárolásához, feldolgozásához a betakarításkor jellemző 
nedvességtartalmukat csökkenteni kell. 
A nedvesség hő közléssel vonható el, amely történhet melegített áramló 
közeggel (konvektív), vagy fűtött felülettel (konduktív).
A szárítás folyamán fontos a szárító levegő hőmérséklete és páratartalma.
A levegő relatív páratartalma azt mutatja meg, hogy az adott hőmérsékletű 
levegő mennyi vízgőzt tud felvenni.
A szárító közeg legfontosabb jellemzőit i-x diagramban ábrázolják, ahol i a közeg 
entalpiája (energiája), x a levegő nedvességtartalma.
A különböző felépítésű diagramok közül a Molier-féle i-x diagram terjedt el a 
gyakorlatban. 
Ez a több független változót tartalmazó diagramrendszer a levegő entalpiáját, 
hőmérsékletét és relatív páratartalmát, az abszolút nedvességtartalom 
függvényében adja meg. A diagram kezelését bonyolítja, hogy a függő változók 
(i, t) nem vízszintesek, hanem a független változó tengelyével (x) szöget zárnak 
be.



Terményszárítás
A Molier-féle i-x diagram

A diagram kezelését példákon lehet bemutatni:
X1=30 g/kg abszolút nedvességtartalom, és 
φ1=40 % relatív páratartalom esetén a 
diagramról leolvasható a levegő hőmérséklete 
(t1=45oC), és entalpiája (i1+x,1=130 kJ/kg). 
Felmelegítve a levegőt t2=80 oC-ra, a relatív 
páratartalom φ2=10 %-ra, az entalpia i1+x,2=162 
kJ/kg értékre változik.
Ezt a hőt kell tehát ebben az esetben az (1) 
állapotban lévő levegő (1+x) kg tömegével 
közölni.
Hűtéskor az állapotváltozás fordítva játszódik le 
addig, amíg el nem érjük a telítettségi állapotot.
Ekkor a levegőből a vízgőz kicsapódik és a 
levegő abszolút nedvességtartalma a φ=1 
telítettségi görbe mentén elkezd csökkenni.



Terményszárítás
A termények száradási jellemzői

A szemes termények kapillár-pórusos anyagok. 
Szárításuk három szakasszal jellemezhető.
Az 1. szakaszban a kapillárisokban és a 
pórusokban elhelyezkedő víz párolog el, a 
száradás sebessége és az anyag hőmérséklete 
állandó.
A 2. szakaszban a kapillárisok összehúzódnak, a 
víz mozgásában a diffúzió dominál, a párolgási 
zóna az anyag belseje felé húzódik, a nedvesség

mozgás gőz és folyadék alakban megy végbe. Az anyag hőmérséklete nő, a 
száradás sebessége csökken.
A 3. szakaszban a víz ozmotikus nyomáskülönbség hatására diffundál az anyag 
felületére. A száradás sebessége tovább csökken, és közeledik a nullához, a mag 
hőmérséklete pedig tovább emelkedik. A nedvességtartalom az egyensúlyi 
(tárolhatósági) nedvességtartalom alatt van, ezért ez a szakasz a termények 
tárolása szempontjából érdektelen. A szárítási paraméterek helytelen 
megválasztás a terményt károsíthatja.



Terményszárítás
Szemes termény szárítók

A szárítás hatékonysága és a termény minőség 
megőrzése szempontjából a legkedvezőbb, ha 
a szárítás folyamán a termény és a szárító 
közeg azonos irányban mozog. 
A szárítóberendezésekre azonban a kereszt-, 
és az ellenáramlás a jellemző. 
Az anyag szárítón belüli mozgatása 
szempontjából vannak kényszertovábbítású, 
amely lehet kaparóláncos-tálcás (a), szalagos 
(b), vibrációs (c), dobos (d), és gravitációs, 
(aknás) rendszerű. 
A bemutatott rendszereknél az 1-es szám az 
anyag mozgását, a 2-es a szárító közeg 
mozgását, a 3-as a szárítandó anyag 
rétegvastagságát, a 4-es perforált felületet 
jelez.



Terményszárítás
Toronyszárítók

A szemes termény szárítók nagyobb része gravitációs szárító, ahol 
a szárítandó anyag az ürítés sebességétől függő sebességgel 
csörgedezik levegőcsatornák között lefelé. 
Minden második légcsatorna elől, illetve hátul nyitott, így a levegő 
kényszerül az anyagon átáramlani ahhoz hogy a másik oldalon a 
szárítóból kiléphessen.
A szárítandó anyag feltöltése előtisztítás után felül (1) történik és a 
szárítózónákon (2) halad lefelé. Gázégő (5) által melegített levegőt 
meleglevegő-ventilátor (4) juttatja a szárítózónába (korszerű 
szárítókon szívórendszerű ventilátorokat alkalmaznak). Az alsó 
zónákon át hideglevegő-ventilátor (3) hűtőlevegőt szállít. A termény

által felmelegített levegő visszavezethető a tüzelő 
berendezéshez és melegítés után a szárító zónába 
juttatható, vagy a szárító levegőhöz keverhető, ezzel a 
szárító energiafelhasználása csökkenthető. Megoldás az 
is, hogy a szárító levegőt a telítettség eléréséig többször 
átvezetik a szárítózónán.



Terményszárítás
Mobil termény szárítók
A mobil terményszárító rugalmasan alkalmazkodik a 
tárolótérhez.
A szárítandó termény feltöltése fogadógaraton és 
behordó csigán át történik.
Az anyag megfelelő rétegvastagságban áramlik 
lefelé, miközben perforált lemezeken át 
szárítólevegő hatol át rajta.
Alul lassú járású csigák az anyagot visszaforgató 
csigához juttathatják, így az anyag szárítás közben 
keverhető, és a homogén száradás biztosítható.
Száradás után a termény a visszaforgatást is végző 
csigához juttatható, amely forgatható ürítő feje 
segítségével a szárító bármelyik oldalára, vagy mögé 
is ürítheti az anyagot.
A forgó részek hajtása történhet TLT-ről, vagy 
elektromos motorral.



Terményszárítás
Mobil termény szárítók

A mobil szárítók lehetnek egyszerű  keresztáramú szárítók, ahol a szárítandó 
anyag fogadógaratból kaparóelemes szállítóval jut a szárító felső részére, onnan 
egyenletesen terítve a szárító teljes felületére. Az anyagot tető kialakítású terelő 
irányítja két oldalra. A szárító közeg középről kifelé járja át a szárítandó terményt. 
Az ürítés alul történik a kaparóelemes szállító felhasználásával.
A mobil szárító berendezéseknek vannak felállítható változatai, ebben az esetben 
a szárító gravitációs anyagmozgatású, csörgedeztető rendszerű. Felépítésüknél 
fogva érvényesíthetők a toronyszárítóknál szokásos energiatakarékos 
megoldások (pl. a hűtőlevegő visszavezetése).



Terményszárítás
Siló szárítók

A szemes termény szárítók másik csoportja a siló szárítók.
Fogadógaratból kaparóelemes és serleges felhordók juttatják a szárítandó 
anyagot a siló felső részén elhelyezett szórótárcsás adagolóhoz.
Az egyenletesen terített termény 0,5-5 m rétegvastagságban helyezkedik el a 
perforált padozaton, amin keresztül a szárító levegőt ventilátor szállítja.
A termény keverését körbe járó függőleges tengelyű keverőcsigák biztosítják.
A nedves levegő a tető nyílásain keresztül távozik a silóból.
A kitárolás a padozat alatt elhelyezett csiga és a feltöltésben is szerepet játszó 
serleges felhordó segítségével történik.



Terményszárítás
Szemes termény szárítók üzemeltetési jellemzői

A szárítóban időegység alatt elpárologtatott víz tömege:

Ahol:
melp- az időegység alatt elpárologtatott víz tömege [kg/h],
m1 - időegység alatt a szárítóba jutó termény tömege [kg/h],
m2 - időegység alatt leszárított tömeg [kg/h],
w1 - a termény nedvességtartalma szárítás előtt [kg/kg],
w2 - a termény nedvességtartalma szárítás után [kg/kg].
A fajlagos hő felhasználás:

Ahol: 
mt.a - az óránként elégetett tüzelőanyag tömege [kg/h],
H - a tüzelőanyag fűtőértéke [kJ/kg].
A korszerű szárítókban q<4000 [kJ/kg].
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Terményszárítás
Szellőztetéses szárítás

A szellőztetéses szárítási módot elsősorban 
fonnyasztott lucerna szárítására alkalmazták. 
Fa rácsszerkezetből fő légcsatornát 
alakítottak ki, amelyen keresztül axiál 
ventilátor szállított 60-70 ezer m3/h 
teljesítménnyel levegőt. A szárítandó anyagot 
35-45% nedvességtartalommal, 3-4 
rétegben, rétegenként 4-5,5 m vastagságban 
rakták kazalba. Egy réteg szárításához 6

napra volt szükség. A már leszállított rétegen át a következő rétegbe függőleges 
dugósorok (1-3) által biztosított kürtőkön át jutott a levegő. Szárításhoz a környező 
levegőt alkalmazták, amelynek relatív páratartalma a szárítás kezdetén 85%-ot, 
később 65%-ot nem léphette túl. A levegő 5-15 oC-os előmelegítésével a szárítás 
éjszaka, illetve kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett is folytatható volt. A 
szellőztetéses szárítást pajtákban, szárító tornyokban is végezték, illetve bálázott 
takarmányhoz is alkalmazták.



Terményszárítás
Forró levegős szárítás

A forrólevegős szárítást szecskázott 
takarmány, elsősorban lucerna szárítására 
alkalmazták. A szárítást vízszintes forgó 
dobban végezték, amely egy, vagy több 
huzamú volt. A dob belsejében spirál alakban 
elhelyezett ferde lapátok, valamint légáram 
mozgatta a terményt egyenáramú rendszerben. 
A 800-1000 oC hőmérsékletű levegő gyors 
száradást eredményezett. A szárító térben 
létrejövő intenzív párolgás, valamint az, hogy a

leszáradt terményt szívó légáram azonnal elszállította, megakadályozta, hogy a 
száraz anyag túlmelegedjen vagy meggyulladjon. Gyakran nyomó és szívó 
légáram kombinációját alkalmazták. A szárító dobok jellemző méretei: hossza ~10 
m, térfogata ~ 30 m3. A szárításhoz felhasznált hőmennyiség kedvezőbb, mint a 
szemes termény szárítóknál (3200-3600  [kJ/kg víz]), ennek ellenére a nagy 
vízmennyiség eltávolítása igen energiaigényes. Az energiaárak növekedésével a 
forrólevegős szárítók jelentősége csökkent. 



Szemes termények tárolása
A szemes terményeket felhasználásukig 
egyensúlyi nedvességtartalom (14%) 
mellett tárolják. Az egyenlőtlen szárítás 
okozta minőségromlás megelőzése 
érdekében száradás során a terményt 
szellőztetik, környezeti, vagy előmelegített 
levegővel. Az állagmegóvó szellőztetéskor

alkalmazott légcsere szám 40-60 [m3/m3h]. Szükség esetén hűtve tárolás 
alkalmazható, amikor 0-10 oC hőmérsékletű levegővel 10 oC alá csökkentik a 
termény hőmérsékletét. A tárolók lehetnek silók, tároló tornyok, vagy horizontális 
tárolók. A toronysilók szokásos mérete: átmérő 6-15 m, magasság legfeljebb 25 m, 
befogadó képessége 350-3000 t, palástjuk acéllemez. A horizontális tárolók 
készülhetnek rácspadozattal, ekkor szellőztetéses tárolásra alkalmasak, illetve zárt 
padozattal, ekkor a szellőztetést a termény forgatásával oldják meg. A termény 
betárolása fogadógarat, serleges felhordó és kaparóelemes szállítóval, belső 
mozgatása és kitárolása mobil rakodógépekkel történik. A tárolókban szellőző 
berendezés biztosítja az állagmegóvást, érzékelőkkel ellenőrzik, ez alapján 
szabályozzák a termény hőmérsékletét, és a levegő 
relatív páratartalmát.



Terménytárolók anyagmozgató gépei
A szemes termények raktáron belüli 
mozgatásához, forgatásához, ki-, és 
betárolásához általában folyamatos 
működésű rakodógépeket használnak, 
amelyek zömében mobil kivitelűek. Jól 
használhatók a különböző felszedő 
szerkezetekkel (csigás, serlegsoros, 
kaparószalagos, kaparókaros) felszerelt 

rakodógépek. 
A bemutatott rakodógépnél a terményt serlegsoros felszedő szerkezet (2) szedi 
fel és surrantón (5) keresztül továbbítja szállítószalagra (6).
A felszedő szerkezet láncra (3) erősített serlegekből (4) áll, vízszintessel bezárt 
~60o-os helyzete hidraulikus munkahengerrel szabályozható, vízszintes síkban 
+45o-ban elfordítható. 
A felszedett anyagot járműre továbbító szállítószalag vízszintes és függőleges 
síkban egyaránt állítható.



Keveréktakarmányok gyártása
Kalapácsos daráló

A  keveréktakarmányok gyártásához a terményeket 
aprítani kell, aminek leggyakoribb művelete a darálás. 
A daráláshoz általában kalapácsos darálót 
használnak. A termény garatból (2), állítható 
résszabályozón (3) érkezik a darálóba, ahol ütközik a 
forgórészen elhelyezett lengő kalapácsokkal (1). Az 
ütközési és a rosta nyílásainál fellépő nyírási energia 
biztosítja a termény kellő mértékű aprítását. A dara 
finomságát cserélhető rosta (5) szabályozza, amelynél 
fontos a rostanyílás alakja, mérete, de befolyásolja a 
kalapácsok kiképzése, és az időegység alatt a

darálóba érkező termény mennyisége is. A darálóba kerülő nem aprítható 
anyagok, (pl. fémdarabok) kiválasztására mágneses kiválasztót, vagy fémfogó 
kamrát alkalmaznak. A kalapácsos darálók főbb jellemzői: a kalapácsok kerületi 
sebessége 80 m/s, fajlagos energia felhasználása 14% nedvességtartalom és 5 
mm rostanyílás mellett 6 kWh/t. A darálóból a terményt ventilátor szállítja el és 
ciklon ülepíti le, ahonnan a dara kiereszthető.



Keveréktakarmányok gyártása
Keverőgépek

A keveréktakarmányok különböző energiahordozókat, 
rostanyagokat, zsírokat, fehérjéket, ásványi anyagokat, 
mikroelemeket, vitaminokat, gyógyszereket tartalmaznak. Ezek 
homogén összekeverését keverőgépek biztosítják. A 
keverőgépek lehetnek szakaszos és folyamatos működésűek.
Általánosan használt a csigás keverő, amelynél a garatba adagolt 
anyagot csiga szállítja a tartályban felfelé, ahonnan az visszahull, 
és bizonyos idő elteltével homogenizálódik. A csiga háza  csak 
részben zárt, ami javítja a keverés minőségét. Fontos, hogy a 
legnagyobb részarányú összetevőt kell először beadagolni és 
utána a kisebb részarányúakat. A vízszintes tengelyű 
keverőgépekben, amelyek folyamatos üzeműek is lehetnek, a

keverést csigaszalag és ferde lapátok 
végzik. Ezek a keverőgépek felül nyitott, 
vagy teljesen zárt házzal is készülhetnek.



Keveréktakarmányok gyártása
Adagoló-, és mérőberendezések

A keveréktakarmányokban lévő összetevők pontos arányát 
adagolószerkezetek biztosítják, amelyek térfogat és tömeg szerinti 
adagolók egyaránt lehetnek.
Térfogat szerinti a hengeres adagoló, amelynél a lisztszerű 
anyagok adagolását 0,2-1 m/s kerületi sebességű sima henger (1) 
végzi. Az anyagáram rétegvastagsága (h) résszabályozóval (2)

állítható. A térfogatáram a henger fordulatszámával és a réteg vastagságával 
egyaránt szabályozható. A tömegáram az alábbi összefüggéssel számítható:

Ahol: B - az anyagáram szélessége [m]
v – a henger kerületi sebessége [m/s]
h – a réteg vastagsága [m]
φ – réskitöltési tényező
ρ – a halmaz sűrűsége [kg/m3]
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Keveréktakarmányok gyártása
Adagoló-, és mérőberendezések

alkalmazása általánosabb. Ebben az esetben a térfogatáram változtatása a cellás 
kerék fordulatszámának módosításával lehetséges. A tömegáram az alábbi 
összefüggéssel számítható:

Ahol: z – a cellák száma
V1 – egy cella térfogata [m3]
n – a cellás kerék fordulatszáma [1/s] 
φ –töltési tényező
ρ – a halmaz sűrűsége [kg/m3]

A cellás adagolók különböző cellamérettel 
készülnek és teljes, vagy részleges ráfolyást 
biztosító szabályozóval rendelkeznek. Ez utóbbi 
esetben a ráfolyást tolózárral szabályozzák 
(arányadagoló). Ez a módszer nem biztosít pontos 
adagolást, ezért a szabad ráfolyású cellás adagoló
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Keveréktakarmányok gyártása
Adagoló-, és mérőberendezések

A csigás adagolók apró szemcsés, tapadásra nem hajlamos 
anyagok adagolására alkalmasak. A kiadagolt mennyiség a 
csiga fordulatszámával szabályozható. Az adagolási 
teljesítmény az alábbi összefüggéssel határozható meg:

Ahol: D – a csigalevél külső átmérője [m]
d – a csigatengely átmérője [m]
s – a csiga menetemelkedése [m]
n – a csiga fordulatszáma [1/s]
ρ - a termény sűrűsége [kg/m3]
φ - töltési tényező

( ) 
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A szalagos adagolóknál a rétegvastagsággal és a szalagsebességgel 
változtatható az adagolási teljesítmény. Számítása a hengeres adagolóéhoz 
hasonló. A fentiek mellett lengőmozgást végző és mérlegrendszerre épülő 
tömegadagolókat is alkalmaznak.



Keveréktakarmányok gyártása
Gyűrűs-matricás prés

A megkevert dercés abraktakarmány pelletté, vagy 
granulátummá sajtolható (brikett, vagy pogácsa szálas 
takarmányból préselhető). 
Préseléssel pontosan adagolható, jól tárolható, nagyobb 
sűrűségű anyag állítható elő. 
A préselés előtt az anyagot kondicionálják, aminek

következtében az anyag jobban tapad, súrlódása, tapadása csökken. 
A préselendő anyag a gyűrűs matrica (1) belsejébe érkezik, ahol terelők (2) 
egyenletes rétegben terítik. Az álló présgörgő kereszten (3) csapágyazott, saját 
tengelyük közül forgó présgörgők (4) az anyagot a forgó matrica furataiba préselik 
(préselési nyomás 100-1000 bar). A préselvényt (6) kések (5) vágják le. 
A görgők felülete általában recézett. 
A préselvényt rostára vezetik, ahol a nem kötődött, szétesett anyagot külön 
választják és visszavezetik a présbe.
A normál méretű préselvényt hűtik és hűtés után csomagolják, vagy ömlesztve 
tárolják.



Az előadás összefoglalása
Az előadás ismerteti a szárítás fizikai alapjait, a termények száradási jellemzőit.
Részletesen foglalkozik a különböző szemes termény szárító berendezésekkel, 
ezen belül a toronyszárítókkal, a mobil szárító berendezésekkel, a 
silószárítókkal.
Taglalja a szárító berendezések üzemeltetési jellemzőit.
Kitér a szellőztetéses szárítás, valamint a forrólevegős szálastakarmány 
szárítók jellemzőire.
A termények tárolásának ismertetése keretében kitér a szellőztetéses szemes 
termény tárolásra, a hűtve tárolásra és foglalkozik a tároló létesítményekkel.
Külön figyelmet szentel a keveréktakarmányok gyártására.
Ismerteti a kalapácsos darálók és a különböző keverőgépek felépítését.
Bemutatja a pontos adagolást biztosító s adagoló berendezéseket.
Végül bemutatja a préselt takarmányok előállításának menetét.
Ennek keretében ismerteti a gyűrűs-matricás présgép felépítését, működését, 
valamint a préselvény további manipulálását. 



Az előadás ellenőrző kérdései

1. Ismertesse a szárítás fizikai alapjait, valamint a termények száradási 
jellemzőit.

2. Ismertesse a mai korszerű toronyszárítók felépítését, működését.
3. Ismertesse a szálastakarmányok szellőztetéses szárítását.
4. Ismertesse a síktárolók szellőztetéses megoldásait.
5. Ismertesse a préselt takarmányok előnyeit, előállításának módját.

Részletesen ismertesse a szárítók energiatakarékos működésének feltételeit.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Ez volt a félév utólsó előadása

Az előadás anyagát készítette: Csizmazia Zoltán
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