
A WAXY kuko rica érté ke sebb, mint a takar mány ku ko rica, ezért azok a ter me lõk, akik képe sek tel je sí teni a
maga sabb agro tech ni kai köve tel mé nye ket, vél he tõen egyre növekvõ arány ban köve tik a ter mesz tés ben már
sike res gaz da sá go kat és meg pró bál ják saját terü le tü kön is beil lesz teni a vetés for góba.

A növekvõ mennyi ség gel pár hu za mo san az egyes
rész fo lya ma tok fon tos sága is egyre nagyobb, sõt az
opti ma li zá lás is szük sé gessé válik, ha meg akar juk
õrizni az árelõnyt.
A szá rí tó üzem mel ren del kezõ gaz da sá gok elõny ben
van nak, mert a beta ka rí tást 20%+-2% ned ves ség tar -
ta lom nál aján lott elvé gezni. Nem szá rít hat juk az áru -
ku ko ri cá val együtt, át kell állí tani a szá rí tót a waxyra,
ki kell taka rí tani, hogy ne keve red hes sen bele ide gen
mag.
Két külön bözõ típusú kereszt áramú aknás szá rító
szem elõl rej tett zuga i ból muta tunk érde kes ada to kat
olva só ink nak. A víz el vo nási folya mat során mind két
torony ban folya ma to san rög zí tet tük a ter mény bõl
kilépõ szá rí tó kö zeg hõmér sék le tét a szá rí tó zóna
összes kilé põ nyí lá sá ban.
A rög zí tett ada tok képet adnak a szá rí tás folya ma tá -
ról, miköz ben egyút tal magát a szá rí tót is diag nosz ti -
zál hat juk a segítségükkel.

A WAXY kuko ri cá ról néhány érde kes ség
Magas amilopektin-tartalma miatt fon tos az ipar szá -
mára. A waxy kuko ri cá ban lévõ kemé nyítõ közel
100%-os arány ban amilopektinbõl épül fel, míg a
takar mány kuko ri cá ban csu pán 75% körüli mér ték -
ben van, a többi az amilóz. Az amilopektinbõl elõ ál lí -
tott kemé nyí tõt a papír-, a gyógy szer- és a tex til ipar
hasz nálja, de ada lék ként az élel mi szer ipar is hasz no -
sítja. A maltodextrin gyár tás fon tos alap anyaga, ami
egyre ked vel tebb, mivel a szõ lõ cu kor nál is ked ve zõbb
élet tani hatást gyakorol az emberi szervezetre.

A precíziós szá rí tás és a WAXY
Pre cí ziós szá rí tás nak nevez zük, ami kor a szá rí tási
folya mat szo ros kont rollja mel lett foko za to san és
kímé le te sen csak annyi vizet veszünk el a ter mény -
bõl, amennyi a biz ton sá gos rak tá ro zás hoz szük sé ges,
miköz ben a ter mény loká lis túl he vü lé sét és a túl szá rí -
tást kizár juk. 
Ez a ter mény beltartalmi érté két maxi má li san óvja, a
szá rí tás hoz szük sé ges ener gia mennyi sé gét pedig
mini ma li zálja.
A WAXY gon dos és pre cíz szá rí tást igé nyel. Akkor a
leg jobb a minõ sége, ha a szá rí tás során a mag hõmér -
sék lete nem haladja meg a 60 °C-ot. Ezt olvas hat juk a 
ter mel te tõk által kiadott inst ruk ciók között. Kissé
zava ros a hely zet, mert olyan köve tel mény is talál -
ható az interneten, hogy a szá rí tó kö zeg hõmér sék lete 
ne legyen 60 °C fölött. A köve tel mé nye ket nagyon
fon tos az élet hez iga zí tani, mert az indo ko lat la nul szi -

gorú hõmér sék let kor lát tel je sít ményt csök kentõ
tényezõ. 
A szá rító mére té bõl adó dik a felü let nagy sága, ahol a
szá rí tó kö zeg gel talál koz hat a ter mény. Az átáramló
levegõ mennyi sé gét sem lehet kor lát la nul növelni,
maxi mum addig a hatá rig, hogy ne repítse ki a magot
a torony ból. Ha ez a két fel té tel egyéb ként is a maxi -
mu mon van, a tel je sít ményt csak az átára mol ta tott
szá rí tó kö zeg hõmér sék lete hatá rozza meg. Ha hõt
veze tünk be a rend szerbe, növel jük az ental pi á ját.
Minél nagyobb az ental pia, annál nagyobb mennyi -
ségû víz elpá ro log ta tá sát képes biz to sí tani a rend szer, 
de mint lát tuk minõ ségi okok miatt ez sem növel hetõ
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A WAXY kukorica szárítása

1. ábra: WAXY kuko rica szá rí tása, ezt a jel lemzõ hõképet
lát ták ennek a szá rí tó nak a keze lõi folya ma to san. 92 C° volt
a belépõ szá rí tó kö zeg hõmér sék lete
(For rás: ter mény szá rí tás.hu)

2. ábra: Az 1. ábra ada ta i ból készült vonal di ag ram.
Bal ol da lon a toronyba lépõ kuko rica, jobb olda lon a szá raz
ter mény hõmér sék le tét lát juk. A szá rí tás folya ma tát kísérõ,
az ide á lis hoz köze lítõ hõmér sék let-emel ke dést zöld szín nel
jelöl tük (Forrás: terményszárítás.hu)
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kor lát lan mér ték ben. Az elmé leti sík ról tér jünk át a
gya kor lat tala jára. 120 °C-os szá rí tó kö zeg hõmér sék -
let mel lett 30,44 tonna ned ves takar mány ku ko ri cát
tudott meg szá rí tani a 3. ábrán is lát ható szá rító.
85 °C-os hõmér sék le ten pedig 16,49 t/h lett a tel je sít -
mé nye. A szá rí tandó ter mény ned ves ség tar talma
20-22% között volt miköz ben a mik ro klíma is hason -
lóan ala kult mind két eset ben. Har ma dá val csök ken -
tet tük a szá rí tó kö zeg hõmér sék le tét, a tel je sít mény
pedig csak nem a felére csök kent. 60 °C-ra csök ken -
tett belépõ hõmér sék let ese tén még drasz ti ku sabb
tel je sít mény csök ke nés állna elõ.
A WAXY szá rí tá sá nak idõ szük ség lete tehát az emlí tett
gya kor lati példa sze rint a takar mány ku ko rica szá rí tá -
sá hoz szük sé ges idõ két sze rese. Egy darab szá rí tó be -
ren de zés sel ren del kezõ gaz dál ko dók nem tud ják foly -
tatni a takar mány ku ko rica beta ka rí tá sát, amíg a
WAXY szá rí tá sát be nem feje zik. Ha hama rabb befe -
jez zük a WAXY szá rí tá sát, hama rabb folytatódhat a
takarmánykukorica betakarítása.

WAXY kuko rica szá rí tása egy modern, de még
nem opti ma li zált szá rí tón
Az 1. ábra kitû nõen mutatja, hogy a szá rí tó zó ná ban
van nak túl me le gedõ felü le tek. Ez saj nos dup lán rossz, 
mert több ener giát hasz nál, miköz ben a ter mény nek
sem jó. Ezzel a szá rí tó val több mint 4.000 tonna
WAXY kuko ri cát szá rí tot tak meg az elmúlt évben,
egész végig ezt a hõképet lát ták a szá rító keze lõi.
Beavat kozni nem tud tak, mert az elté rést szer ke zeti
módo sí tás sal lehe tett volna kor ri gálni, de ezért nem
áll hat meg a beta ka rí tás.
A belépõ szá rí tó kö zeg hõmér sék le tét 92 °C-ra állí tot -
ták, mert ala cso nyabb hõmér sék le ten nem volt meg -
fe lelõ a tel je sít mé nye a szá rí tó nak. Meg lepõ, hogy a
11. sor ban 70 °C felett van a kuko ri cá ból kilépõ
levegõ hõmér sék lete, ami kor a torony felé nél nem
lehetne 40 °C-nál maga sabb. Az talán a sze ren cse
ebben a kri ti kus hely zet ben, hogy 15 per cig tar tóz ko -
dott csu pán a túl he ví tett sza ka szon az átha ladó mag.
Az azért jól lát szik, hogy ennyi idõ is elég volt arra,
hogy a kuko rica fel me le ged jen, ugyanis a 12. és a
további sorok ban mért érték az elõ zõ ek nél ala cso -
nyabb, azaz las san vissza hûl, pedig a kazán ol dal ról
továbbra is mele get kap.

Az 1. ábra ada ta i ból készült vonal di ag ram is jól szem -
lél teti az ener gia vesz te sé get (2. ábra). A zöld vonal az 
ide á lis hoz közeli hõmér sék let, a felette lévõ fekete
vona lak pedig az egyes lefelé haladó ter mény osz lo pok 
hõmér sék le té nek a vál to zá sát mutat ják. Egy sike res
opti ma li zá lás akár 20%-ot meg ha ladó ener giameg ta -
ka rí tást is hoz hat ennél a szá rí tó nál.
A nagyobb prob léma azon ban, hogy a magas hõmér -
sék let nem jó egyik ter mény nek sem, külö nö sen nem
a WAXY kuko ri cá nak, vagy a vetõ mag ok nak.
A ter més ben fej lõdõ mag a növény vi lág sza po rí tó -
anyaga, általa foly ta tó dik az élet. Élõ anyag, kon cent -
rá ló dik ben nük az ami no sa vak, vita mi nok, zsír sa vak,
nyom ele mek számtalan vál to zata. Úgy gon do lom,

akkor járunk el helye sen, ha szem elõtt tart juk mind -
ezt nem csak a WAXY, hanem a többi termény
szárításakor is.

WAXY kuko rica szá rí tása egy modern, de lég -
tech ni kai opti ma li zá lá son már átesett szá rí tó val
A szá rí tott WAXY mennyi sége 10.000 tonna volt ezen
a szá rí tón az elmúlt évben. A 3. ábra sze rint az elõ zõ -
nél nyu god tabb, túl he vü lé sek tõl men tes víz el vo nási
folya mat jel lemzi ezt a tor nyot. Ener ge ti ka i lag és a
ter mény minõ sé gé ben is ked vezõ ada to kat látunk.

A ned ves kuko rica hõmér sék lete a torony tete jén
17 °C. A szá ra dás folya ma tá ban las san fel me leg szik a
kuko rica és az 50 °C-ot meg kö ze líti a hõmér sék lete a
szá rí tó zóna aljá hoz érve. 

A belépõ hõmér sék let a máso dik eset ben is maga sabb 
volt 60 °C-nál, ennek elle nére a kont rol lált folya mat
és az opti ma li zá lás ered mé nye ként az 50 °C-ot sem
haladta meg a ter mény hõmér sék lete a szá rí tási
mûvelet során, (4. ábra) így minõ ségi kifo gás nem
volt és a szá rító tel je sít ménye is elfo gad ható maradt.

Speiser Ferenc

4. ábra: A 3. ábra ada ta i ból készült vonal di ag ram 
(For rás: ter mény szá rí tás.hu)

3. ábra: WAXY kuko rica szá rí tása lég tech ni ka i lag
opti ma li zált modern szá rí tó val. 85 °C volt a belépõ
szá rí tó kö zeg hõmér sék lete (For rás: ter mény szá rí tás.hu)


