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Szemestermények szárítása és tárolása

1. Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai

2. Szárítólevegő állapotjelzői, i-x diagram

3. Szemestermény szárító berendezések felépítése, működése és üzemletetése

4. Szemestermények szellőztetéses szárítása, tárolása

5. Szemestermények tárollók kialakítása, gépesítése



• Mechanikus vízelvonás (pl. préselés, centrifugálás)

• Fizikai-kémiai (pl. nedvszívó, deszikáns anyagok)

• Hőközlés hatására bekövetkező; a vízelvonás halmazállapot változás közben megy végbe →SZÁRÍTÁS:
víz → vízgőz, pára (párolgás)

víz → jég (fagyás)ds

jég → vízgőz, pára (szublimáció)

Hőáram

Anyagáram

Vízelvonásnak nevezzük azokat a folyamatokat, amelyek során az anyagok nedvességtartalma csökken, 
dehidratálódik.

Vízelvonási módok

 Természetes

 Mesterséges



Hőközléses (energiaközléses) szárítási módok

• Konvekció: hőszállító közeggel (pl. levegővel) működő;

• Kondukció: kontakt hővezetéses, a nagyobb energiájú részecskék 
átadják energiájukat a szomszédos (kisebb E-ú) részeknek

• Elektromágneses, dielektromos: mikrohullámú, nagyfrekvenciás

egyik esete a radiáció, hősugárzás: pl. infravörös szárító, napsugárzás

• A fentiek kombinációja

Konvekció, hőszállítás:

A vízelvonáshoz szükséges hőt és az elpárolgott folyadékot (vízgőzt) egy áramló közeg 
(pl. levegő) szállítja.

A konvenciós hőközléses szárításnál a szárítóközeg hőmérséklete alapján beszélünk:
-Környezeti levegővel történő szellőztetéses szárításról (tsz=10-30 ºC) 
-Meleg levegős szárításól (tsz=50-200 ºC)
-Előmelegített levegővel történő szellőztetéses szárításról (tsz=25-30 ºC)
-Forró levegős szárításról (tsz=500-1200 ºC)
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Szárítandó termény nedvességtartalma

[kg/kg]

[ %]

illetve

A gyakorlatban a nedves bázison mért nedvességtartalmi értéket 
használják. A szárazbázison mért nedvességtartalom használata 
a kutatásban jelent előnyt, ugyanis a szárazanyag tartalom állandó,
így jobb viszonyítási alap, mint a folyamatosan csökkenő nedves 
tömeg.

A szárítástechnikában kétféle nedvességtartalmat használnak



A Szemestermények is kapillár-pórusos kolloid anyagok, így a
száradási tulajdonságaik vékony réteg esetén és adott
szárítóközeg-hőmérsékletnél a felső ábra szerint alakul. A
felső ábra csak egy adott hőmérsékletre vonatkozó száradási
görbét, azaz a nedvességtartalom változást mutatja az idő
függvényében.
A középső ábrán a szemes kukorica száradási görbéi láthatók
különböző szárítóközeg-hőmérsékleteknél, vastag rétegesetén
Az ún. állandó száradási sebességű szakaszban (alsó ábra 1.
szakasz) az anyaggal közölt hő kizárólag a nedvesség
elpárologtatására fordítódik, a száradás sebessége (dx/dt) és
az anyag hőmérséklete (tm) állandó. A nedvesség
csökkenésével a kapillárisok összehúzódnak, a párolgási zóna
az anyag belseje felé húzódik, az anyag hőmérséklete nő, a
száradás sebessége csökken (alsó ábra 2. , un változó
sebességű szakasz első része). A 3. szakaszban a száradás
sebessége tovább csökken, a maghőmérséklet pedig tovább
nő. Ebben a szakaszban az átlagos nedvességtartalom az
egyensúlyi (tárolhatósági) nedvességtartalom alatt van, ezért
ez számunkra érdektelen.

Mezőgazdasági termények 
száradási tulajdonságai



A kukorica legfontosabb aminosavainak változása a 
szárítóközeg hőmérséklet (tszk) függvényében

Az anyaghőmérséklet (ta) alakulása a nedvességtartalom (w) 
függvényében különböző szárítóközeg hőmérséklet (tszk) 

mellett(a károsodási határ feltüntetésével)

A szárítandó anyag károsodási lehetősége a szárítás során I.

A jobb oldali ábrán megfigyelhető, hogy az anyag hőmérsékleté kb. 20%-nál kisebb
nedvességtartalomnál emelkedik meg jelentősebben. 100 ºC-nál magasabb hőmérsékletű szárításnál az
anyag felmelegedése már 20% fölött is átlépi a károsodási határgörbét. Az újabb szárítási technológiáknál
ebből következően nem javasolt 100 ºC fölé menni, különleges esetben engedhető meg a 110 ºC. Az
aminosav tartalom csökkenése már 100 ºC alatt is elkezdődik, de mértéke nem jelentős (jobb oldali
ábra).



A kukorica beltartalmi károsodása a szárítólevegő hőmérséklet és az idő függvényében. (w1=21%, 
vlevegő= 1 m/s, Huss, 1978)

Jelentős lehet a beltartalmi károsodás is a szárításkor. Az ábrán azt a határértéket ábrázoltuk, amelynél a
lizintartalom, amely a kukorica biológiai értékét alapvetően befolyásoló aminosav 10%-a károsodik. Ezt a
határgörbét a szárítási technológiánál figyelembe kell venni, mert különben a takarmány beltartalmi
értéke, a kenyérgabona sikértartalma stb. jelentős károsodást szenvedhet. Magasabb hőmérsékleten
kisebb hőntartási idő engedhető meg a károsodás elkerülése érdekében.

A szárítandó anyag károsodási lehetősége a szárítás során II.



A szárítandó anyag károsodási lehetősége a szárítás során III.

A barnulás kémiai reakciók eredménye, amely a hőmérsékleten kívül a hőntartási időnek és az anyag
szerkezeti felépítésének is függvénye. A tapasztalatok szerint a barnulási reakciók a protein- és
lipidtartalommal vannak összefüggésben, s minél nagyobb a proteintartalom annál intenzívebb a
befolyásuk. A szemes kukorica szárításakor először az embrió barnul meg. A lisztes endospermium (kis
proteintartalmánál fogva) gyakorlatilag nem szenved színváltozást. A tápanyagveszteség mértékére az
esszenciális aminosavak változása utal egyértelműen, melyre vonatkozó adatok az előzőekben
bemutatásra kerültek. Mivel a ma használatos szárítóknál a benntartózkodási 2-3 óra, a 100ºC fölötti
hőmérsékleteken a barnulás (pörkölődés) gyakran előfordul.



1.Alapadatok
1.1. Fajhő, cp cp_víz ≈ 4,186 kJkg-1K-1;

cp_szárazlevegő ≈ 1 kJkg-1K-1;

cp_vízgőz ≈ 1,9 kJkg-1K-1
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1.2. Párolgáshő, r rvíz = 2493 kJkg-1

1.3. Sűrűség, r                 rvíz ≈ 1000 kg m-3

rlevegő ≈ 1,29 kg m-3

1.4. A levegő összetétele:

gázok (O2, N2, egyéb) 

víz (vízgőz, pára, harmat, eső, jég) NEDVES LEVEGŐ
= SZÁRAZ LEVEGŐ

Szárítástechnikai szempontból a nedves levegő ideális gázelegy, amely két alkotóból: száraz
levegőből és vízgőzből áll. A száraz levegő alkotórészei: O2 (21 térfogatszázalék), N2 (78
térfogatszázalék) és nemes gázok: Argon, Xenon stb. (1 térfogatszázalék).

A nedves levegő állapotjelzői I.



2. Abszolút nedvességtartalom, x [kg/kg]:
1 kg tömegű száraz levegőben mennyi (hány kg, g) 
vízgőz van. 

Pl.: (adott állapotú nedves levegőnél) x = 10 g/kg, azt 
jelenti, hogy 1 kg száraz levegő részhez 10 g vízgőz 
tartozik.

3. Relatív páratartalom, φ [%]: a levegő 
vízfelvevő képességére utal, megmutatja, hogy adott 
állapotú levegő mennyi vizet (vízgőzt) tartalmaz a 
telített állapothoz képest, adott hőmérsékleten. 

Pl.: φ = 40% (vagy 0,4), azt jelen, hogy ebben a 
levegőben a telített levegőhöz képest 40%-nyi vízgőz 
van.

telített

aktuális

x
x

=ϕ

4. Hőmérséklet, t, T: legelterjedtebb a Celsius [°C] skála, de SI 
mértékegysége a Kelvin [K].

A nedves levegő állapotjelzői II.



5. Entalpia, i [J, kJ]: hőtartam, a levegő energiatartalmára utal. Megállapodás 
szerit a 0 °C-os levegő entalpiája i = 0 kJ. Tehát, az entalpia az a hőmennyiség, 
amely 1 kg légnemű anyag (levegő) hőmérsékletét 0 °C-ról t °C-ra emeli.

i(1+x) = i(levegő) 1 +  i(vízgőz) x

i(1+x) = cpl  t 1 + x  (cpg  t+r0 )

ahol: x: abszolút nedvességtartalom [kg/kg] t: hőmérséklet [°C]

cp: fajhő [kJ/kg K] rº párolgáshő [kJ/kg]

i(1+x) = cp-levegő  t + x  ( cpg  t +2500)

[kJ/1+x kg]

Kiszámítása: (mivel a szárító levegő gázokból (száraz levegő) 
és (x g/kg-nyi) vízgőzből áll:

Az entalpia a fajhő és a hőmérséklet szorzata: i = cp  t

[kJ/1+x kg]

A nedves levegő állapotjelzői III.



A nedves levegő Mollier-féle i – x diagramm felépítése 

A megismert állapotjellemzők: i, x, t, ϕ x, [g/kg]

KÖDZÓNA

A szárítóberendezések gazdaságos, terménykímélő üzemeltetéséhez a megismert állapotjelzők nagy
segítséget nyújtanak. Használatukat nagyban megkönnyíti a diagramban történő ábrázolás. A
különböző felépítésű diagramok közül a szárítástechnikában a Mollier-féle i-x diagram terjedt el. Ez a
több független változót tartalmazó diagramrendszer a levegő entalpiáját, hőmérsékletét, sűrűségét,
relatív páratartalmát és a száraz levegőben lévő vízgőz parciális nyomását az abszolút
nedvességtartalom függvényében adja meg (az ábrán a parciális nyomás nincs feltüntetve). Adott
levegő állapotot az i-x diagramon egy pont jelöl. Ezt a pontot két állapotváltozó értékének megadásával
jelölhetjük ki.



x, [g/kg]

KÖDZÓNA

0

2’

1

2*

2o

1-2o: veszteség és hőnyereség nélkül, telítődési vonal 

1-2*: szárítón belüli hőközlés esetén

1-2’: hőveszteség + az anyag (víz, szárítandó anyag, 
berendezés) felmelegítésére fordított hő.

Szárítás folyamata az i ∼ x diagramban
A 0-1 szakasz a levegő felmelegítésénél, az 1-2 szakaszok a szárítóberendezésen történő áthaladásánál az 
állapotjelzőkben bekövetkező változásokat szemléltetik. Gyakorlatban mindig jelentkezik veszteség, ezért a 
szárításkor az 1- 2’ a mérvadó. 



A levegő állapotváltozása indirekt és direkt szárítási módnál

A mesterséges szárításnál a mezőgazdasági
terményeket konvektív módon, a környezeti levegő
felmelegítésével szárítjuk. Gyakori a direkt módon
történő szárítás, amikor is az égéstermék (füstgáz) is a
szárítóközegbe kerül. Olyan esetben viszont indirekt
szárítási megoldásra van szükség, amikor a termény
nem érintkezhet a füstgázzal, vagy a rendelkezésre álló
hőhordozó közeg energiájának hasznosítása csak
hőcserélő közbeiktatásával valósítható meg (pl. gőz,
melegvíz vagy termálvíz stb.).
Indirekt szárításnál hőcserélőben történik az 1
állapotjelzőkkel rendelkező környezeti levegő
felmelegítése (1-2 szakasz). Hőmérséklete t1-ről t2-re,
hőtartalma i1-ről i2-re emelkedik, nedvességtartalma
nem változik (x1=x2). A szárítandó anyagon történő
áthaladáskor ∆i = i2-i3 mértékű hőveszteség lép fel. A
fajlagos vízelvonás ∆x = x3-x1 [g/kg, lev.] lesz.
Direkt szárítási megoldásnál a tüzelőanyag hidrogén és
víztartalma miatt a levegő nedvességtartalma a
felmelegítés során növekszik (1-2 szakasz), az
állapotváltozás a továbbiakban hasonlóan alakul az
előbbiekhez. Végül is a fajlagos vízelvonás ∆x = x3-x2
[g/kg, lev.] lesz.



A szárítók üzemeltetési jellemzői

Az egy óra alatt elpárologtatott víz mennyisége:
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m1 = időegység alatt a szárítóba jutó termény tömege [kg/h];

m2 = időegység alatt leszárított termény tömege [kg/h];
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= mta = óránként elégetett tüzelőanyag tömege [kg/h]
H = tüzelőanyag fűtőértéke [kJ/kg]

Fajlagos hőfelhasználás: annak a tüzelőanyag-tömegnek a fűtőértékét értjük, amellyel 1 kg vizet párologtatunk el.
Mértékegysége: kJ/kg,víz. Meghatározása:

A szárított végtermék tömegét, vagy a tömegteljesítményt (m2) gyakran számítással kell meghatározni a 
behozott nedvestermény-tömegének (m1) és nedvességtartalmának (w1), valamint a szárítóból kijövő termény 
nedvességtartalmának (w2) ismeretében. Miután a szárazanyag-tömege a szárítás során nem változik, felírható:
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A fajlagos hőfelhasználás mértéke a szárítóberendezés üzemeltetésének energetikai színvonalát
határozza meg. Gyakorlati értéke a hagyományos szárítóknál eléri az 5000-5500 kJ/kg víz értéket
is. A korszerű energiatakarékos szemestermény-szárítóknál ez az érték 3600-4200 kJ/kg víz, amit a
környezeti levegő hőmérséklete és a fajta vízleadó képessége is jelentősen befolyásol.



Konvektív szárítók általános 
felépítése

Ventillátor

Szárítótér

Nedves-
anyag  bevezetés

Hűtőzóna
Száraz-

anyag  elvezetés

Környezeti 
levegő


Hőcserélő -

kalorifer


Szárítóból

kilépő levegő



,  és : szárító levegő állapotai; 
szárításra jellemző pontok

Szárító

levegő



Vontatható, az erőgépről működtetett (meghajtott) berendezést mutat a
két ábra. A szárítóba a terményforgatását valamint a ki- és betárolást
csiga végzi. A meleglevegőt a ventillátor és tüzelőberendezés biztosítja.
A termény két perforált henger között helyezkedik el, a levegő a képen
láthatóan, belülről kifelé áramlik át rajta.

Szemestermény-szárítók kialakítása, működése I.
A szemestermény-szárítókat több szempont szerint is feloszthatjuk:

Az anyag továbbításának módja szerint lehetnek:
1. kényszertovábbítású (szalagos, kaparóláncos , stb.) szárítók 
2. gravitációs (oszlopos,  aknás ill. csörgedeztető rendszerű) szárítók.
Az elhelyezés ill. felépítés módja szerint beszélünk

1. vontatható,
2. konténerekből összeállított,
3. telepített szárítókról.

Megkülönböztetünk továbbá folyamatos, szakaszos ill. nyugvóágyas, tételenként szárító berendezéseket.



A folyamatos üzemű, nagyteljesítményű kategóriában két csoport különíthető el markánsan egymástól. Az
egyik az úgynevezett hengeres gyűrűaknás szárítók (baloldali ábra), (például GSI, MEYER, HEVESGÉP,
ZIMMERMAN) vastagabb terményrétegű keresztáramú szárítók, melyeknél a hűtőlevegő hő hasznosítása
megvalósítható. Eleve alacsonyabb vízelvonásra méretezett szárítóváltozatokkal kapcsolatban meg kell
említeni, hogy nem teljesen univerzálisak. Vásárlásnál a perforáció (lyukak) méretét a szárítandó termény
mérete szerint kell kiválasztani. A másik a csörgedeztető rendszerű aknás szárítók (jobb oldali ábra),
melynek működése a következő dián kerül bemutatásra.

Szemestermény-szárítók kialakítása, működése II.



A felső ábrák a csörgedeztető rendszerű aknás szárítók elvét
mutatják. A termény saját súlyánál fogva áramlik felülről lefelé. Az
aknában elhelyezett, alul nyitott levegőcsatornák egyrészt a
magok keveredését biztosítják, másrészt a szárítólevegőt arra
kényszerítik, hogy az a terményen áthaladjon. Ez úgy valósul
meg, hogy minden második csatornasor hátul ill. elöl nyitott. A
szárítólevegő a hátul nyitott csatornákon jut a szárítóba és miután
ezek a csatornák elöl zártak, a levegő a terményen áthaladva az
elöl nyitott csatornákon távozik. A levegőcsatornák lehetnek
állandó és változó (kúpos) kiképzésűek. A bal alsó ábrán
bemutatott szekció utóbbihoz tartozik.

Szemestermény-szárítók kialakítása, működése III.



A különböző szárítógép gyártók egyes típusokat a közepes
teljesítménykategóriában is készíti mobil, áttelepíthető, ill. stabil
változatban. Az előbbieknél el lehet kerülni az építési-
engedélyezési eljárást, valamint a helyszíni szerelési feladatok
nagy részét. Speciális szállító-trélerrel, vagy kerekeken gördítve a
helyszínre szállítás után 15 perc alatt üzembe helyezhetők, akár a
régi lebontott szárító helyére is felállíthatók.

Szemestermény-szárítók kialakítása, működése IV.



Új berendezéseknél a kínálat a kis üzemméretekhez ajánlott kisteljesítményű tételes, esetenként 
folyamatos üzemű szárítóktól a legkorszerűbb energiatakarékos, nagyteljesítményű, automatikus vezérlésű 
berendezésekig terjed. 
A szemestermény-szárítók korszerűségét számos kívánalom, és ezek minél teljesebb körű kielégítése 
jelenti. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

- energia- és költségtakarékos üzemű legyen (max. q=4000 kJ/kg,víz)
- terménykímélő, minőségmegóvó szárítást valósítson meg,
- feleljen meg a környezetvédelmi előírásoknak (por és zaj kibocsátási határérték),
- üzemük megfelelő szinten automatizált legyen.

Az energia- és költségtakarékos üzemmód feltételez
valamilyen hővisszanyerési megoldást. A korszerűnek
tekinthető újabb szárítóknál a hűtőlevegő, vagy a hűtő és a
szárítózóna alsó szakaszából kilépő alacsony páratartalmú
levegő együttes visszavezetésére kerül sor a kazántérbe,
illetve a meleglevegő elosztó térbe. Egyes változatoknál a
hűtőszekció mérete is változtatható, így alkalmazkodni lehet
az eltérő hűtőkapacitási igényekhez. Az ábrán példaképpen
bemutatott szabadalmaztatott rendszernél a visszavezetett
levegőt részben, vagy egészben lehet az alsó szárítózónához
visszavezetni. Ezzel az energiatakarékosság mellett a
terménykímélés is megvalósul, a magvak alacsonyabb
hőmérséklettel érkeznek a hűtőzónába, így a hőmérséklet
különbség okozta sokkhatás kisebb mértékű lesz.

Korszerű szemestermény szárítók



A kukorica egyensúlyi nedvességtartalom görbéi 

Az ábrán a kukorica szorpciós
(nedvességfelvevő, illetve –leadó) izotermái,
vagyis állandó hőmérsékletű állapotváltozási
görbéi láthatók. Az ábráról leolvashatók az
adott levegő-hőmérséklethez és relatív
páratartalomhoz tartozó egyensúlyi
nedvességtartalmak. Ha változnak a környezeti
levegő állapotjelzői, akkor változik az
egyensúlyi nedvességtartalom is, a szemek
nedvességet adnak le, illetve vesznek fel. A
gyakorlatban ezért nem érdemes a terményt
túlszárítani, mert a tárolás során
visszanedvesedik, a mindenkori egyensúlyi
nedvességtartalomra.



Különféle hasznosítási célú termények tárolhatóságát napokban (τ) a nedvességtartalom (w) és az
anyaghőmérséklet (ta) függvényében a baloldali ábra mutatja. A nedvességtartalom növekedésével
rohamosan (hatványfüggvény szerint) csökken a tárolhatósági napok száma. A romlásveszélyre utaló
információk a jobboldali ábrából is leolvashatók, szintén a termény hőmérsékletének és
nedvességtartalmának függvényében. Biztonságos, hosszú idejű tárolás csak 13-14% nedvességtartalom
mellett, vagy az alatt lehetséges.

A szemestermények tárolási feltételei 

A – vetőgabona,
B – kenyérgabona, 
C – takarmánygabona



Tárolás szellőztetéssel

A szellőztetéses tárolás legfontosabb jellemzői a
légcsereszám, az egyszeri szellőztetés ideje, a szellőztetési
ciklusok gyakorisága és a halmaz légellenállása.
A légcsereszám az 1 m3 anyaghalmazra vetített szellőztető
légáramot jelenti m3/h-ban. Értéke mindenekelőtt a
szellőztetés céljától (állagmegóvás, vízelvonás) és a
termény nedvességtartalmától függően 20-200 m3/m3 ⋅
lehet.
Az egyszeri átszellőztetés ideje a rétegvastagságtól és a
légcsereszámtól függően 10-50 óra.
A szellőztetési ciklusok gyakorisága pedig a gabonahalmaz
nedvességtartalmán kívül függvénye a maghőmérsékletnek
és a magok sérülésének is. Az ábra a különböző
nedvességtartalmú, hőmérsékletű kukorica szellőztetési
ciklusait( a szellőztetés gyakoriságát) mutatja a
szemsérülés figyelembevételével



Termény Kezdeti nedvesség-
tartalom, w1 [%] 

Légcsereszám 
[m3/hm3] 

Javasolt 
halmazmagasság 

[m] 
Kalászosok 20 144 2,0 

 18 96 2,5 
 16 48 3,0 

Kukorica 25 240 2,0 
 20 144 2,5 
 18 96 3,0 
 16 48 4,0 

 

Ajánlott légcsereszámok a gabonafélék szellőztetésére 



A hűtéses szemestermény-szárítás és tárolás

1. Szemestermény-tároló, 2. Hűtőaggregát, 3. Hűtőkompresszor,
4. Ventilátor, 5. Elpárologtató (hűtő), 6. Kondenzátor,

7. Kondenzvíz gyűjtő, 8. Befúvócsövek

A hűtve tárolás a szellőztetéssel
kombinált szárítás speciális esete. A
halmazon keresztül általában
mesterségesen lehűtött levegőt (0-
10 ºC) áramoltatva 10 ºC alá
csökkentik a maghőmérsékletet. A
halmaz melegedése miatt a jobb
oldali ábrán látható gyakorisággal
újra kell hűteni. A gyakoriságot itt is
a termény nedvességtartalma és
hőmérséklete szabja meg.
Hosszabb idejű tárolásnál a
többszöri újrahűtéssel a termény
nedvességtartalma is csökken. A
16%-nál magasabb
nedvességtartalmú termény is
betárolásra kerülhet.



Gabonafélék tárolási veszteségei 

 
Termény 

nedvességtartalma 
[%] 

A befülledés és a penésznö-
vekedés megakadályozása 

[°C] 

A csírázóképesség 8 
hónapos megtartása 

[°C] 
17 12 10 
18 11 7 
19 9 7 
20 7 5 
21 6 – 
22 5 – 

 

Szárazanyag veszteség [kg/t] Betárolási 
nedvességtartalom 

w1 [%] 

Tárolási 
idő 

[nap] 
t = 25 °C 

(szellőztetéssel) 
t = 6 °C 

(hűtéssel) 
20 8 53 8,2 
18 15 54 8,1 
16 180 108 15 
15 180 380 5,6 

 

Javasolt tárolási hőmérséklet a nedvességtartalom figyelembevételével 



Kör keresztmetszetű tárolósilók

A szellőztetéses szárításra alkalmas kör keresztmetszetű tárolósilók egyik csoportjánál középen elhelyezett
légelosztó csatorna található. Az átszellőztetés sugár irányban történik. A külső palást felületen perforáció
biztosítja a levegő távozását. A környezeti és előmelegített levegős szárításra is alkalmas típusok 2-4 m-es
átmérővel és 5-80 m3 térfogattal, az állagmegóvó szellőztetéses tárolásra szolgáló, pedig 4,0-6,7 m
átmérővel és 25-340 m3 térfogattal készülnek.

A kör keresztmetszetű tárolósilók másik csoportja légátvezető fenékráccsal rendelkezik. Az átszellőztetés
függőleges irányban, egyenletes rétegvastagság mellett történik. A szellőztetéses szárításra is alkalmas
változatok 6-8 m átmérővel és kis szerkezetű magassággal készülnek. A betárolást terítőszerkezet a
kitárolást körbe forgó csiga segíti. Egyes típusoknál az egyenletes szárítás érdekében a halmaz
átkeverhető.



Tároló tornyok

a,  kúpos- , 

b,  sík fenék kialakítással

a, b, 

A tárolótornyoknak az olyan kör keresztmetszetű tárolósilókat nevezik, amelyek magassága meghaladja
átmérjük másfélszeresét. Általában 6-8 m átmérővel készültek, magasságuk max. 25 m. Nagyobb
tárolókapacitást igénylő üzemekben a telep 6-8 db, egyenként 350-1000 t befogadó képességű toronyból áll.

Későbbiekben az ábrán is látható két kivitelben, készültek 2500-3000 t befogadó képességű változatban is.
Anyaguk többnyire merevített (tálcás, hullámosított, peremezetten összesajtolt) fémlemez. Az „a” változatnál
a kúpos fenékrendszer előre gyártott vasbeton elemekből készült. Az állagmegóvó szellőztetés lehetőségét a
tornyokba kiépítik.



A szellőztető rendszer beépítése a gabonatárolóba
1.Ventilátor, 2.Összekötő cső, 3. Külső főcsatorna, 

4. Mellékcsatorna összekötő, 5. Szint alatti mellékcsatorna, 
6. Csatorna-fedőlemezek, 7. Pillangószelep,

8. Függesztett hőmérséklet-érzékelő

A horizontális szemestermény-tároló anyagmozgatási folyamata
1. Billenőplatós jármű, 2. Garat, 3. Serleges felhordó, 

4. Láncos szállító (rédler), 5. Szellőztető csatorna 

Tárolószinek és gépesítésük

A tárolószinek általában egy szintes sátortetős
könnyűszerkezetes épületek. Az épületek acél-,
vasbeton- fa- illetve kombinált fő tartószerkezettel és 2-
4 m magasságig teherhordó oldalfallal rendelkeznek. A
tárolt terményréteg vastagsága nedvességtartalomtól
függően 2-8 m. A hazai viszonyok között a
tárolószineket kezdetben mobil anyagmozgató
gépekkel látták el. Gyakran a termést a szártóból
surrantón keresztül juttatták közvetlenül a tárolóba.
Később a gépesített betárolás került előtérbe (bal felső
ábra). A szellőztető rendszer része a tárolónak. A
kitárolást és az állagmegóvó átforgatásos szellőztetést
is mobil felszedő gépekkel végezték el. A padozathoz
rögzített szellőztető csatornás rendszerek önürítős
kivitelűek is lehetnek (pl. jobb oldali ábra).



1. Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai
- Vízelvonási módok
- Termények száradási tulajdonságai 

2. Szárítólevegő állapotjelzői, i-x diagram

3. Szemestermény szárító berendezések felépítése, működése és 
üzemletetése

- Szárítók üzemeltetési jellemzői
- Konvektív szárítók általános felépítése
- Gakorlatban üzemelő szárítók kialakítása, működése

4. Szemestermények szellőztetéses szárítása, tárolása
- Szemestermények tárolási feltételei
- Szellőztetéses szárítás, tárolás
- Hűtés, tárolás 

5. Szemestermények tárollók kialakítása, gépesítése

Előadás összefoglalása



1. Milyen károsodások léphetnek fel a szárítás során?

2. Milyen állapotjelzőket tartalmaz az i-x diagram?

3. Hogyan határozhatók meg az üzemeltetési jellemzők?

4. Milyen konvektív szárító-berendezéseket használnak a 
gyakorlatban?

5. Milyen tárolási módok és tároló kialakítások terjedtek el a 
gyakorlatban? 

Előadás ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

Abraktakarmányok előkészítése,keveréktakarmány 
gyártás

Előadás anyagát készítette:  Prof. Dr. Kacz Károly CSc
Dr. Csiba Mátyás PhD
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