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1. Aprítógépek (darálók) felépítése, működése.

2. Keverőgépek működési elve, felépítésük.

3. Granuláló gépek felépítése, működése.

4. Keverőüzemi technológiák.

5. Különleges takarmány előkészítési eljárások műszaki berendezései,
működésük.

Abraktakarmányok előkészítése, 
keveréktakarmány gyártás



Keveréktakarmányok előállításának folyamatábrája

A megtermelt szemes takarmányokat a
feletetés előtt elő kell készíteni. Így
megvalósítható a beltartalmi értékek
optimalizálása, a rágási és emésztési energia
csökkentése, hasznosulás javulása. Az
előkészítésnél a szemes takarmányok
aprítására és keverésére mindig szükség van.
Így pl. a szemestermény alapú dercés
keveréktakarmányok az esetek többségében
eredményesen feletethetők. Bizonyos
körülmények mellett – az állat fajától, korától,
kiadagolási technológiától függően – további
előkészítési műveletekre - mint pl. tömörítés
(pelletálás, granulálás), morzsázás – lehet
szükség. A végtermék dercés, granulált és
morzsázott kiviteli formában jelenhet meg.



Darálógépek működési módjai

A darálás módja különböző lehet attól függően,
hogy az aprítást milyen úton érjük el:

- ütéssel, ütköztetéssel (pl. kalapácsos daráló),

- nyomással, lapítással, zúzással (pl: egymással 
szemben, azonos kerületi sebességgel forgó 
hengerpárok között),

- nyírással, nyírófeszültség keltésével (pl: tárcsás 
darálóknál),

- dörzsöléssel, koptatással, amikor a mag felületén 
csak kisebb mélységben ébred nyírófeszültség (pl: 
tárcsás daráló, eltérő kerületi sebességű bordás 
hengerpárral rendelkező hengerszékek).

Az egyes eljárásoknál az aprítás fajlagos
energiaigénye eltérő, legmagasabbak a
kalapácsos darálónál.



1. Ház

2. Forgórész

3. Mágnes

4. Homloklemez

5. Rosta

6. Vaskamra

7. Dara elszívás

A kalapácsos daráló felépítése és működési elve

A kalapácsos darálók szerkezeti felépítésének egyik
jellemzője az anyagáram bevezetése, ami alapján
tangenciális, radiális és axiális beömlésű darálókat
különböztetünk meg.

A termény az adagolón és mágnesen keresztül jut a
daráló gépbe, ahonnan aprózódás után általában légáram
segítségével távozik. Kisebb darálóknál rés állításával, a
nagyobb teljesítményű gépeknél vibrációs adagoló
segítségével szabályozható a termény tömegárama.
Egyes gépeknél maga a daráló vákuuma szívja fel a
darálandó szemesterményeket váltószelepen, kőcsapdán
és vasleválasztón keresztül. A darálótérben a szemek a
nagy sebességgel forgó kalapácsokhoz, majd
törőfelülethez, végül a rostafelülethez ütközve aprózódnak
fel. Az aprózódás mértékét a rosták lyukátmérője
határozza meg elsősorban, ezért az átlagos
szemcseméret változtatása rostacserével végezhető.
Leggyakrabban a 3-6 mm-es lyukátmérőjű rostákat
használják. Magyarországon sok évtizedes hagyománya
van a kalapácsos darálók gyártásának. A alsó ábrán a D-
24 típusú pneumatikus daraelszívású, érintőleges
(tangenciális) anyagbevezetésű közismert daráló
felépítése látható.



Kalapács kialakítások A kalapácsos daráló forgórésze

A kalapácsok változatai és felhelyezésük a forgórészre.  

A kalapácsok alakja különféle lehet, elsősorban téglalap keresztmetszetű, egysarkú vagy lépcsős
sarkokkal kialakított kalapácstípusok használatosak (felső sor). Szemesterményeknél, de főképpen a
pogácsák aprításánál a középső sorban, a szálas takarmányoknál az alsó sorban látható kalapácsok is
használatosak. A kalapácsok kerületi sebessége 60 és 130 m/s között változik. A forgórészre
sakktábla szerint kerülnek felszerelésre a kalapácsok.



1. Vibrációs adagoló
2. Forgódobos mágnes
3. Aprítótér
4. Dara eltávolítás 

légárammal
Axiális anyagáramú két aprítózónás 

(verőkeresztes) daráló

1. Vibrációs adagoló
2. Adagolás állító
3. Anyagbevezetés
4. Forgórész
5. Alakos kalapács
6. Törőgyűrű
7. Rosta
8. Dara elvezetés

Radiális anyagáramú kalapácsos 
daráló felépítése

Radiális és axiális beömlésű kalapácsos darálók

Elsősorban a nagyobb teljesítményű változatoknál a sugárirányú (radiális) és a tengelyirányú (axiális)
anyagbevezetéssel lehet találkozni. Ezeknél a termény az adagolón és mágnesen keresztül jut a daráló gépbe,
ahonnan aprózódás után általában légáram segítségével távozik. Az axiális beömlésű változatoknál 360°-os
körülforgási szög alkalmazható, így a darálógép teljesítménye nagyobb lehet. A jobboldali ábrán egy ilyen
változat látható. A sugárirányú bevezetés előnye, hogy a szimmetrikus kialakítás a forgásirány megváltoztatását
is lehetővé teszi, így a kalapácsok megfordítása elmarad (bal oldali ábra).



Különleges őrlőtárcsás daráló

Különleges kalapácsos darálónak tekinthető a dián bemutatott berendezés. Az acél tárcsalap kerületén,
bemetszések és fűrészfogszerű kihajlítások által sok merev ütőfelület keletkezik. A teljesítmény a tárcsalapok
számával arányosan változik. Előnye a kisebb energiafelhasználás és a szerkezeti egyszerűség. Hátrányként
említhető, hogy kopás után a teljes tárcsalapot cserélni kell.

1. Állvány

2. Aprító ház

3. Hajtó motor

4. Beömlő garat

5. Tartóelem

6. Fojtólemez

7. Levehető ajtó

8. Aprító elem

9. Forgórész (agy)

10. Rosta keret

11. Vezető hüvely

12. Őrlőtér

13. Terelő lemezek



Tárcsás daráló kialakítása 
és a tárcsák felülete

Nagyteljesítményű tárcsás daráló (SKIOLD)

Tárcsás darálóknál az aprítás két tárcsa között történik. Az aprítandó anyag tengelyirányú mozgással
jut be az álló és mozgótárcsa közötti őrlőrésbe. Az őrlőrés nagysága, így az aprítás mérete az álló
tárcsa elmozdításával szabályozható. Az ilyen típusú darálók Európában nem terjedtek el, gyártására
azonban van példa a kis- és a nagyobb teljesítmény (jobb oldali ábra) kategóriában egyaránt.

Tárcsás darálók



Hengeres darálók, szemroppantó, szemtörő berendezés

A hengeres darálókban két egymással szembe forgó hengerpár végzi az aprítást. A hengerek
kerületi sebessége lehet azonos, ekkor nyomófeszültséget ébresztenek, és lehet különböző,
ekkor nyírófeszültséget ébresztenek. A hengerek felszíne lehet sima (de nem tükörsima) vagy
rovátkolt. Az utóbbi időben elterjedten használják a külföldi országokban a szemroppantó vagy
törő berendezéseket (az ábrákon ezek láthatók), melyek egyszerű hengeres darálóknak
tekinthetők. A hengeres darálók energetikai szempontból igen kedvező tulajdonságokkal
rendelkeznek, de univerzális jelleggel nem használhatók.



Axiális beömlésű kalapácsos daráló saját vákuumú 
terménybeszívással

Nagyteljesítményű kalapácsos daráló

Nagyteljesítményű kalapácsos daráló változatok

A jobboldali ábrán egy az axiális beömlésű változat látható melynél a rosta 360°-os körülforgási szöggel
rendelkezik. A gépbe a forgórész szívóvákuuma segítségével jut be a szemestakarmány vaskiválasztó
mágnesen és résadagolón keresztül. A baloldali ábrán látható típus sugárirányú táplálású, szimmetrikus
kialakítású változat A két részből álló rosta szerkezet cseréje a rögzítő csavarok oldása után-amint ez az
ábrán is látható- kihúzással egyszerűen elvégezhető.



A dara átlag szemcsemérete a tömegáram 
függvényében

A tiszta darálási hajtóteljesítmény igény a dara 
tömegáram függvényében

A darateljesítmény és az átlagos szemcseméret alakulását a rosta lyukmérete nagyban meghatározza. A
kisebb lyukátmérőjű rostáknál fellépő nagyobb teljesítményigény (bal oldali ábra) arányosan nagyobb
fajlagos energiaigényt is jelent. A vizsgálatok LÁSZLÓ MEDICAGO N16-os kalapácsos darálóval történtek.
Az átlagos szemcseméret egyértelműen a rosta méretétől függ, a tömegáram alig befolyásolja (jobb oldali
ábra).

Kalapácsos daráló üzemi jellemzői I.



A fajlagos energiaigény a darateljesítmény 
függvényében

A darateljesítmény a daramodul 
függvényében

Kalapácsos daráló üzemi jellemzői II.

A különböző szemestermények aprításakor eltérő darálási teljesítmény adódik. Kísérletek
azt igazolták, hogy az árpához viszonyítva a búzánál kb. kétszeres, kukoricánál
háromszoros darálási teljesítmény adódik azonos átlagos szemcseméretet feltételezve (bal
oldali ábra). A 2 mm-es rostához képest a 4 mm-esnél felére, a 8 mm-esnél negyedére
csökkent a fajlagos energiafelhasználás (jobb oldali ábra).



Pneumatikus daraeltávolítás elvi vázlata MIKECZ nyomán

a. Közvetlen elszívás + ciklon
b. Közvetlen elszívás + ciklon + porszűrő
c. Elszívás zárt keringetéssel

A dobóventilátoros, elszívó vagy nyomó rendszerű légáram által
szállított darát a levegőáramból ciklonokban választották le korábban (a.
ábra). Újabban környezetvédelmi szempontból a leválasztó ciklonokból
távozó levegőből a port szűrővel különítjük el (b. ábra), vagy
visszavezethető a darálóba (c. ábra).



Lengővályús adagoló

Vibrációs adagoló

Cellás adagolók változatai

Térfogat szerinti adagolóberendezések I.

A dercés komponensek keverés előtti összemérése a korszerű
üzemekben tömegméréssel oldható meg a legpontosabban.
Ennek ellenére a különböző kialakítású térfogat szerinti
adagolókat is megtaláljuk a kisebb un. daráló-keverő és a
nagyobb teljesítményű folyamatos üzemű keverőknél. A
bemutatott cellás adagolók kialakítása függ az anyag-
jellemzőktől, pontos adagolás feltétele a helyes kiválasztás. A
lengővályús és vibrációs adagolók a dercés anyagoknál nem
kellő pontosságúak. A szemestermények darálóba történő
adagolására megfelelőek.



Adagolócsiga elvi vázlata

1. Szállítócsigák

2. Villanymotor

3. Csigás hajtómű

4.-5. Meghajtó fogaskerekek

6. Ürítőnyílás

SKJOLD TOMAL rendszerű kettőscsigás adagoló

Szalagos adagoló elve

Az adagolócsigák csak különleges kialakításban
alkalmasak a pontos adagolásra. A felső ábrán látható
SKJOLD TOMAL rendszerű kettőscsigás adagolók a
sertéstelepekhez épített kisebb teljesítményű, daráló-
keverő elven működő keverőüzemekben találhatók meg.
Szintén pontos adagolás érhető el a középső ábrán
látható növekvő átmérővel és menetemelkedéssel
kialakított adagolócsigával. A szállítás irányában fellazul
az anyag, a belső súrlódás és keveredés kevésbé
jelentkezik. A szalagos adagolók változatos kialakításban
fordulnak elő, pontosságuk legtöbbször kifogásolható.

Térfogat szerinti adagolóberendezések II.



Programvezérlésű összegező mérlegelés

1. Körszámlap kapcsolóelemekkel

2. Vezérlő egység

3. Csigás adagoló

4. Befolyócső

5. Mérőtartály

6. Villanymotor

A programvezérlésű mérlegtartályhoz az összes komponens tároló ürítő csigájának
kifolyócsöve csatlakozik. Az adag összemérése történt kézi vezérléssel is, de a
programvezérelt első változatánál a körszámlapon cserélhető fotocellákat helyeztek fel. A
mutató árnyékoló hatása keltette impulzus vezérelte a működő egység leállítását, majd a
következő indítását. A későbbi korszerűsítésnél a mutató tengelyére elfordulás érzékelő
került, ami lehetővé tette a mikroszámítógépes vezérlést, ezzel többféle keverék előre
beprogramozhatóan automatizáltan elkészíthető.



Keverékképzés szakaszos üzemmódban

előzetesen elkészített 
előkeverékkel a keveréssel egyidejű 

előkeverék készítéssel

Folyamatos üzemű keverés

A keverőgépeket csoportosíthatjuk a művelet folyamatossága, illetve működési elvük szerint. Az első
nézőpont figyelembevételével lehetnek:
•folyamatos üzemű gépek
•szakaszos (tételes) üzemű gépek
A keveréktakarmány készítése történhet részben vagy teljesen automatizált gyártó üzemekben, ill. a
felhasználás helyéhez közel kis- vagy közepes teljesítményű takarmánykeverő berendezésekkel. Ez
utóbbiak a szakaszos üzemmódú „a” változathoz tartoznak. A „b” változat a nagyobb teljesítményű
szakaszos üzemmódúaknál jellemző. A teljesen folyamatos üzeműnek tekinthető berendezések csak ritkán
fordulnak elő.

Keverőberendezések üzemmódjai



A keverés időbeli lefolyása

Keveredés Keveredés és szétválás

Az azonos fizikai jellemzőkkel rendelkező komponenseknél a keverés elején az eloszlás
rohamosan javul, majd ezt követően a változás fokozatosan kisebb mértékű (a. ábra). A
szakaszos (tételes) működésű keverőknél a komponensek fizikai jellemzőjük eltérő, a
keveredéssel együtt a szétválás is bekövetkezik ( b. ábra). Ezért csak a szükséges
mértékig szabad keverni. Fontos továbbá, hogy a betöltést a legnagyobbtól a legkisebb
részarányú felé haladva végezzük, ill. a legnagyobb sűrűségű komponens kerüljön be
utoljára.



Kisteljesítményű szakaszos működésű keverőüzem folyamat ábrája

1. Mérlegelés
2. Garat
3. Serleges felhordó
4. Rosta
5. Előtároló
6. Kalapácsos daráló
7-8. Előtárolók
9. Keverő
10. Elszívó ventilátor
11. Ciklon

Egy egyszerű, kisteljesítményű keverőüzem technológiai folyamatának
vázlata látható a dián. A nyilak jól mutatják az anyagáramot a
szemestakarmányok bemérésétől a kész dercés táp kitárolásáig, a
porelszívási műveletet is beleértve. A keverék-takarmány előállítás
minimálisan három funkcionális műszaki berendezést igényel, ezek: a
mérleg, a daráló és a keverőgép. Függőleges szállítókkal a folyamat
anyagmozgatása gépesítetten történik.



1. Garat
2. Betöltő keverőcsiga
3. Keverőtér
4. Villanymotor
5-6. Ékszíjhajtás
7. Kitároló, zsákoló

Függőleges csigás keverő berendezés

A függőleges csigás keverők szakaszos
keverők, melyek egy vagy több szállító-
keverő csigával rendelkezhetnek. A keverők
feltöltésének sorrendje akkor helyes, ha a
szakaszos keverőknél először a nagyobb
részarányt képviselő anyagok (darák) felét
adagoljuk be a már működő gépbe. Ezt követi
a koncentrátumok hozzáadása, végül a
maradék abrakot töltjük be.

Az ábrán látható függőleges csigás
keverőgépeknél a csiga az anyagot a
hengeres palástú keverőtartály felső részébe
szállítja, majd az visszahullik a kúpos alsó
részbe, ahol a nyitott burkolócsövön keresztül
újra a keverőcsigához jut. A keverőcsiga alsó
része felhasználható a különböző
komponenseknek (pl. előkeverékeknek) a
garatból a keverőtérbe juttatására is, ha ez
szükséges.



Ellenáramos szalagcsigás keverő

Szalagcsigás keverőelem

1. Keverőtengely

2. Külső szalagcsiga

3. Belső szalagcsiga

4. Keverőtér

5. Ürítőtér

6-7.  Ürítőnyílás gépi működtetése

8. Kémlelő ajtó

9. Beadagolás

10. Motor

A vízszintes keverőterű csigás vagy más mechanikus terelőelemmel működő gépek lehetnek folyamatos
vagy szakaszos üzeműek. A keverőelem lehet motollás, szalagcsigás, lapátos illetve kombinált kiképzésű. A
dián az ellenáramú szalagcsigás gyorskeverőt láthatjuk. A szalagcsigás keverők egyszerűbb változatai felül
nyitott keverőtérrel rendelkeznek, melyekbe a folyékony komponensek beadagolása is könnyen megoldható.



Ferde-, vagy diagonálcsigás keverő

A ferde vagy diagonálcsigás keverők szintén
elterjedtek a gyakorlatban, kis- és közepes
teljesítménytartományban készülnek. Szemtörő
aprítógéppel vagy függőleges tengelyű kalapácsos
darálóval történő egybeépítés terjedt el. Az
aprítógépek az alsó nyíláshoz csatlakoztathatók, a
felső nyílás a premixek vagy koncentrátum
betöltésére szolgál.

Kisüzemi keverőberendezések 

Vízszintes tengelyű szalagcsigás keverő, szemtörő 
géppel egybeépítve

A vízszintes szalagcsigás keverőgépek keverőterében
különböző átmérőjű ellentétes szállítási irányú szalagcsigák
végzik a takarmánykomponensek összekeverését. A
gyakorlatban ellenáramú gyorskeverő elnevezés is elterjedt,
utalva az intenzív keverőmunkára. Az ábrán darálóval és
komponens beadagoló garattal ellátott zárt változat látható. Az
egybeépített daráló-keverő berendezések teljesítménye
elsősorban a daráló teljesítményétől függ.



Forgódobos folyamatos üzemű keverő Vízszintes tengelyű folyamatos üzemű 
örvénykeverő

A folyamatos üzemű keverőgépeket csak nagy teljesítményű keverőüzemekben használják, célszerűen
ott, ahol egyfajta tápot hosszabb ideig folyamatosan gyártanak. Kialakításuk szerint lehetnek:
• vízszintes tengelyű forgódobos keverők; 
• vízszintes tengelyű örvénykeverők;
• ferdetengelyű keverők. 
Az ábrákon az első két változat elvi sémája látható. Üzemeltetésükhöz folyamatos térfogat-, vagy
tömeg szerinti adagolókat kell használni, mert minden komponenst az előírt arányban kell a
keverőgépbe folyamatosan bejuttatni.

Folyamatos üzemű keverőberendezések



Gyűrűsmatricás gép működési elve

Granulálógépek működési megoldásai

A dercés keveréktakarmányokból un. szálgranulálási
eljárással (kör keresztmetszetű furatokon történő
átpréseléssel) granulátumot lehet előállítani. Erre a
feladatra síktárcsás vagy gyűrűs matricákat alkalmaznak,
melyek furatain csigával, dugattyúval, vagy görgőkkel
préselik át a tápot. A különböző megoldások láthatók a
baloldali ábrán. Hazai gyakorlatban a d. változatú,
gyűrűsmatricás gépeket alkalmazzák, többségében
vízszintes tengelyelrendezéssel. Működési elvét a
jobboldali ábra szemlélteti. Külföldön az e. változatú
tárcsás matricával és koller járatú görgőkkel rendelkező
gépeket is használják. A tűzipellet készítésénél is
beváltak.



Vízszintes tengelyű gyűrűsmatricás 
granuláló gép (TG. típus)

1. Gyűrűsmatrica

2. Görgő

3. Motor

4. Fogaskerékpár

5. Csőtengely

6. Adagolócsiga

7. Fokozat nélküli hajtás

8. Lapátos keverő

9. Motor

10. Kés

1. Gyűrűsmatrica

2. Görgő

3. Kés

4. Csőtengely

5. Adagoló-keverő

6. Motor

7. Adagoló zsilip

Függőleges tengelyű gyűrűsmatricás 
granuláló gép (HP. típus)

A két ábrán a hazai gyártású granuláló
gépek kialakítási vázlata látható. A
granuláló egységen kívül tartalmazzák az
adagolást és a kondicionálást végző
részegységeket is. A HP. Típust
elsősorban zöld liszt pelletálására
használták, ahol a kondicionálóba csak
vízzel történő nedvesítésre került sor.



Zsíradagoló berendezés

1. Garat

2. Zsíradagoló

3. Terelőkúp

4. Szórótárcsa

5. Melegítő

6. Csiga

A kondicionálás a különböző adalékok bedolgozásából
áll. Célja a kötési szilárdság növelése, a súrlódási
ellenállás csökkentése (préseléskor) és az egyes
összetevők feltárása, emésztésnél az anyag
szétesésének elősegítése. A kondicionálás tápok
esetén gőzzel történik (hidrotermikus kezelés is
egyben), a hőmérséklet eléri a 60-80 ºC és itt
adagolhatók be a folyékony és egyéb kiegészítő
komponensek is. A kondicionáló és granuláló egység
közé újabban ún. higienizáló berendezésre is sor kerül,
amelyben a dercés tér mikroorganizmus mentesítő
hőkezelése történik. Ilyenkor a kondicionálóban 80 ºC
körülire beállított hőmérsékletű takarmánynál további
néhány perces hőntartásra kerül sor.

Granulálógépek kiegészítő berendezései I.

A pellet keménysége akkor kedvező, ha a
préselés előtt bekevert zsír mennyisége kb. 3-
5%. Ennél több zsírt csak préselés után lehet
hozzáadagolni. Ilyenkor a meleg pellet
felületére szórótárcsás zsíradagolóval további
2-10 % meleg zsírt lehet porlasztani, amely
rövid idő alatt a szemcsékben felszívódik.

Kondicionáló egység felépítése



A granulálás fajlagos energiaigénye az 
átmérő függvényében

Morzsázógép

Az 5 mm-nél kisebb átmérőjű préselvények gyártása költséges, a matrica furatfelülete kicsi, ezért a préselési
teljesítmény romlik. Jól szemlélteti a baloldali ábra , hogy a fajlagos munka az átmérő csökkenésével
hatványozottan növekszik. A nagyobb átmérőjű préselvények gazdaságosan készíthetők, ebből
morzsázással lehet apróbb méretűt készíteni. A morzsázók rovátkolt hengerpárú hengerszékek. A hengerek
átmérője 150-200 mm, különböző a kerületi sebességük, a hengerek közötti rés állítható 0-20 mm-ig.
Különösen a baromfik és a malacok takarmányozásánál van jelentősége.

Granulálógépek kiegészítő berendezései II.



a. Dobhűtő

b. Egycsatornás

c. Kétcsatornás

d. Kaszkádhűtő

e. Háromzónás 
szalaghűtő

Granulátum hűtő megoldások

A préselvény hűtésével a felmelegedett takarmányt
környezeti hőmérsékletre hűtjük, ezzel egy időben a
nedvességtartalom is lecsökken a megengedett 14% körüli
értékre. A préselvényhűtőkben a gravitációsan, vagy
mesterségesen mozgatott, adott rétegvastagságú
préselvényen környezeti levegőt áramoltatnak át. A
hűtőberendezés és a présgép teljesítményét össze kell
hangolni. Több hűtőben a rétegvastagság 150-250 mm. A
hűtőben az anyag átlagosan 15-20 percig tartózkodik. Az
ábrákon a különböző granulátumhűtők szerkezeti kialakítása
látható



A SKJOLD takarmánykeverő üzemeket elsősorban a szakosított sertéstelepekhez csatoltan építették. A
daráló-keverők elvén működő üzem technológiai folyamata az ábrán követhető. A koncentrátumtárolók
közös garatja alá 1 db, míg a szemestermény-tároló tartályok mindegyikéhez egy-egy Tomál
kettőscsigás térfogat szerinti adagolót helyeztek el. Az előkeverés a darálással egy időben történik. Az
előkeverék hozzáadagolása után, egy függőleges csigás keverőn folyamatosan áthaladva jutott a
takarmány a granuláló berendezésbe. Az üzemek rekonstrukciós átalakításakor a térfogat szerinti
adagolók helyett automata szalagmérlegek kerültek beépítésre (tömeg szerinti adagolás).

Az 5 t/h teljesítményű SKJOLD takarmánykeverő és granuláló üzem 
technológiai folyamatábrája



Mobil keveréktakarmány előállító gép

1. Fogadógarat
2. Kalapácsos daráló
3. Ciklon
4. Csigás keverő
5. Adalékanyag adagoló
6. Kiadagoló

Takarmányszállító-, ürítő kocsi

1. Tartály
2. Ürítőcsiga
3. Hajtásátvitel
4. Fenékzáró
5. Kapcsoló

a. Betöltés
b. Szállítás
c. Kiadagolás

Ismertek az önjáró és vontatott kialakítású mobil
keveréktakarmány előállító berendezések is. Az
ábrán egy vontatott változat látható. Ezek a
mozgó üzemek program szerint felkereshetik az
állattartó telepeket és helyben rendelkezésre álló
komponensekből és koncentrátumokból elkészítik
a keveréktakarmányokat és a tárolókba juttatják
azt.

A keverőüzemből önürítős kocsikkal szállítják az
istálló melletti előtároló tornyokba a dercés tápot ill.
pelletet. A vontatott vagy magajáró szállítókocsik
töltése, ürítése mechanikus, pneumatikus vagy
fluidizációs anyagmozgatással történik. A mechanikus
csigás ürítőszerkezettel működő takarmányszállító
kocsi tárolótere osztott, és ezek a cellák külön-külön
zárható fenéknyílással vannak ellátva. A mechanikus
anyagmozgatásnak a dercés tápokhoz jobban
megfelelnek, kisebb a szétosztályódás lehetősége.



Extruderre alapozott hidrotermikus technológia 
vázlata

Különleges takarmány előkészítési eljárások
Takarmányok hőkezelése

A termikus és hidrotermikus feldolgozási
technológia bevezetésére a szója közvetlen
Keverőüzemi feldolgozásának igénye miatt volt
szükség (tripszin inhibitorok eltávolítása).
Abraktakarmányoknál alkalmazva a keményítő-
tartalom emészthetőségének javulása következik
be. Megoldások:

1. Termikus (száraz) kezelést megvalósítók:
•Extruderre alapozott
•Pörkölő berendezések
•Infravörös, mikrohullámú, nagyfrekvenciás

2. Hidrotermikus eljárások:
•Pelyhesítő technológia
•Extruderre alapozott

Hátrány: rendkívül nagy fajlagos energiaigény: 80-
250 kWh/t

A következőkben három megoldás folyamatábráját 
és technológiai adatait mutatjuk be.

Technológiai adatok:
• Hőntartási idő: 15-35 min.
• Hőntartási hőmérséklet: 30-35, ill. 50-55 °C
• Extrudálási hőmérséklet: 90-95 °C, ill. 110-115 °C
• Nedveségtartalom növekedés: 2,5-3,5%



A mikronizálás folyamatának vázlataA pelyhesítés folyamatábrája

Technológiai adatok:
• Hőntartási hőmérséklet: 90-95 °C
• Nedveségtartalom növekedés: 4-5%

Technológiai adatok:
• Időtartam: 30-150 s
• Hőmérséklet: 200-850 °C
• Termény nedvességtartalma : 18-25%



Előadás összefoglalása
1.
•Kalapácsos darálók kialakítási változatai, működésük
•Kalapácsos darálók üzemi jellemzői
•Tárcsás és hengeres darálók
2.
•Adagoló és mérőberendezések változatai 
•Keverőberendezések üzemmódjai, keverés folyamata
•Szakaszos és folyamatos üzemi keverőgépek kialakítása 
3.
•Granulálógépek működési megoldásai
•Gyűrűs matricás granulálógépek
•Granulálógépek kiegészítő egységei
•Granulátumhűtők 
4.
•Daráló-keverő elven működő keverőüzemi technológia   
•Mobil keveréktakarmány előállítok 
5.
•Extruderre alapozott hidrotermikus technológia 
•Pelyhesítési technológia
•Mikronizálás   



Előadás ellenőrző kérdései

1. Mi a célja a takarmány-előkészítésnek?

2. Milyen területen elterjedt a kalapácsos és a tárcsás daráló?

3. Röviden ismertesse a vízszintes tengelyű szalagcsigás keverő-
berendezés működési elvét.

4. Mit jelent az a kifejezés, hogy kondicionálás, általában milyen 
anyagot használnak hozzá?

5. Mit takar a megnevezés pelletálás?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

Állattartó telepek épületgépészeti kérdései

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