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A terményszárítás a növénytermesztés 
befejező művelete, mely nélkül a ter-
ményeink java néhány nap alatt tönk-
remenne. Célja a szemesterményben 
zajló élettani folyamatok oly mértékű 
lassítása, hogy az a betakarítástól – 
betakarításig jó minőségben tárolható 
legyen.

Az egyensúlyi nedvességtartalomnál 
nedvesebb magtárba kerülő tömegben 
tovább zajló biológiai folyamatok, loká-
lis melegedést indíthatnak el, ami sok 
szempontból káros. A raktározás minő-
ségét a szárító alapvetően befolyásolja. 
Mikrobák már a betakarított termény-
ben is vannak. Ráadásul, ha nem opti-
malizált a szárító, akkor ezek kedvező 
feltételeket is találhatnak a szaporodás-
hoz a raktározás során (meleg, párás 
klíma). A nedves terménytömeg a rak-
tározás során penészesedést okozhat. 
Az így keletkező toxinok rontják az érté-
kesíthetőséget, veszélyesek lehetnek az 
állatállományra.

A szemestermények egy része emberi 
fogyasztásra szolgál, míg a másik 
részét döntő mértékben haszonálla-
taink takarmányozására használjuk 
fel. Nem mindegy tehát, hogy a bel-
tartalmi érték és a minőség miként 

alakul. Tudományos kutatások szerint,  
50°C-os maghőmérséklet felett kedve-
zőtlen folyamatok indulnak be, a fehér-
jék denaturálódnak, a zsír oxidálódik, 
az enzimek, vitaminok inaktiválódnak. 
Ezért biztosítani kell, hogy a maghő-
mérséklet ne legyen indokolatlanul 
magas.

Az optimális működés feltételei:

 Ị Egyenletes belépőhőmérséklet a 
szárítózónában

 Ị Azonos mennyiségű és sebességű 
meleg levegő áramlik át a termé-
nyen mindenütt

 Ị Egyenletes sebességgel halad a 
termény minden ponton

 Ị A légsebesség nem hozhatja 
lebegő helyzetbe a magot

 Ị A vízelvonás sebessége nem halad-
hatja meg a mag vízleadó képes-
ségét

Ha ezek közül valamelyik feltétel nem 
megfelelően teljesül, akkor a követ-
kező problémákkal szembesülhetünk:  
(kis képek)

 Ị Megreped a kukorica, magas tört-
szemarány

 Ị Poros, lisztes termény, rakodásnál 
nagy a por

 Ị Fokozott tűzveszély

 Ị Sok egész mag is kirepül a szárító-
ból 

A Videokontroll alkalmazásával szak-
mai szempontok szerinti objektív képet 
kaphatunk a szárítóüzem gépészeti és 

a szárítástechnikai jellemzőinek ideális 
értékhez képest mérhető eltéréséről.

A terményszárítás ma egyszerre jelent 
technikai, technológiai és gazdasá-
gossági kérdést. Egy szárítónak, illetve 
magának a szárítási folyamatnak az 
optimalizálása összetett feladat. De 
ennél többet is akarhatunk. A szárítás 
ma már lehet precíziós, hasonlóan 
a növénytermesztéshez. A precíziós 
gazdálkodás alapját a helyspecifikus 
információ képezi. Ha a szárító min-
den egyes kilépőablakát hőmérsék-
letérzékelővel látjuk el, helyspecifikus 
hőmérsékleti információt kapunk a tel-
jes toronyról egy hőtérkép formájában. 
A modern információs technológiára 
épülő háttér lehetőséget kínál a szá-
rítás folyamatában felderített eltéré-
sek műszaki korrekciójára. A korrekció 
eredménye jelentős megtakarításként, 
kézzelfogható számokban mutatkozik 
meg, a korábbi üzemállapottal össze-
hasonlítva.

VIDEOKONTROLL



Egészségesebb élelmiszer, kisebb 
környezeti terhelés, több értékesít-
hető termény, energiamegtakarítás, 
nagyobb haszon – röviden így foglal-
ható össze a precíziós szárítás hatása, 
melynek alapgépe a Videokontroll.

Precíziós szárításnak nevezzük, amikor 
a szárítási folyamat szoros kontrollja 
mellett fokozatosan és kíméletesen 
csak annyi vizet veszünk el a termény-
ből, amennyi a biztonságos raktározás-
hoz szükséges, miközben a termény 
lokális túlhevülését és a túlszárítást 
kizárjuk. Ez a termény beltartalmi érté-
két maximálisan óvja, a szárításhoz 
szükséges energia mennyiségét pedig 
minimalizálja. A precíziós szárítás leg-
fontosabb sarokköve, hogy a termény 
minőségének a megőrzését helyezzük 
a középpontba, ezzel is tiszteletben 
tartva a növénynemesítés és növény-

termesztés eredményeit, valamint az 
állattenyésztés minőségi igényeit. A 
precíziós szárítás a korosabb szárí-
tókkal és a legújabb technológiákkal is 
megvalósítható. Az eljárás a tűz elleni 
védelem mellett, az energiafelhaszná-
lást is optimalizálja. 

Néhány példa a precíziós szárítással 
elért eredményekről. A felső sorban 
négy különböző szárítótípus jellemző 
hőképe látható (a piros szín több eset-
ben 100°C-nál magasabb maghőmér-
sékletet jelez), alul pedig az optima-
lizálással elért állapot, melyek közös 
jellemzője, hogy már nincsenek túlhe-
vített (piros) területek és az optimális 
szintet közelítő üzemmenet jött létre.

Az optimális hőkép a torony tetejéről 
lefelé haladva kékből fokozatosan lilás 
színbe történő átmenet. (Mint az alsó 
négy hőkép) 

A VIDEOKONTROLL  
alkalmazásának előnyei:

 Ị Megelőzhetők a helyi elakadásból, 
túlmelegedésből, öngyulladásból 
keletkezett tűzesetek. Az elakadt 
terményt rövid időn belül jelzi, a 
tűz kialakulása előtt, így a kezelő 
beavatkozhat, mielőtt nagy kár 
keletkezne.

 Ị A képernyőn látható adatok a szá-
rítás folyamatát ellenőrizhetővé 
teszik, segítik a kezelőket.

 Ị A folyamat szoros kontrollja követ-
keztében elkerülhető a túlszárítás, 
ami energiamegtakarítással és a 
termény beltartalmi értékének 
javulásával jár, miközben a ter-
mény raktározhatósága is javul, 
így évente milliós nagyságrendű 
konkrét megtakarítás keletkezik.

 Ị Az interneten, akár mobiltelefonon 
is ellenőrizhető a szárítás folya-
mata 

A Videokontroll a keresztáramú aknás 
szárítókhoz alkalmazható: STELA, 
CIMBRIA, RIELA, KWA, LAW, PETKUS, 
TORNUM, FAO, BÜHLER, SAN JOSÉ, stb. 

Nem alkalmas perforált lemezekkel 
határolt szárítókhoz pl. GSI, Kurutma, 
De Lux, Heves-X, Mecmar, mobilszá-
rítók.
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