
TECHNIKA

190 • AGRÁRÁGAZAT • 2016. január • www.agraragazat.hu

Új szá rí tót épít? Pre cí ziós szá rí tás!
Friss ada tok, új és hasz nos infor má ciók a beru há zás elõ ké szü le te i hez

Szá rí tó üze met a követ kezõ 20-30 évre épí tünk. Költ sé ges beru há zás, ezért min denki a leg job bat akarja lét re -
hozni. Érde mes a leg kor sze rûbb esz kö zö ket is bevetni a cél érde ké ben, hogy biz tos legyen a siker, és az opti -
má lis szá rí tási folya mat való sul jon meg. Ne vak tá ban, kevés infor má ció alap ján dönt sön! A szá rí tás folya ma tá -
ról gyak ran a leg újabb szá rító típu sok sem szol gál tat nak ele gendõ infor má ciót a keze lõk szá mára. Ezért egye -
bek mel lett, egy szé les kö rûen hasz nál ható diag nosz ti kai eljá rást is bemu ta tunk, amely nek alkal ma zá sá val
sok-sok buk tató elke rül hetõ, meg lévõ régebbi és új szá rí tók is egy aránt alkal massá tehe tõk a leg kor sze rûbb,
taka ré kos és egy ben kímé le tes mûve letre, a pre cí ziós szá rí tásra.

A szemestermények pre cí ziós szá rí tása
A pre cí ziós szá rí tás leg fon to sabb sarok köve, hogy a
ter mény minõ sé gé nek a meg õr zé sét helyezi a közép -
pontba, ezzel is tisz te let ben tartva a növény ne me sí -
tés és növény ter mesz tés ered mé nyeit, vala mint az
állat te nyész tés minõségi igé nyeit.

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 kizárja. Fon tos, hogy a szá rí tó kö zeg belépõ
hõmér sék lete lehe tõ leg 100 °C alatt marad jon a szá rí -
tó zóna min den szeg le té ben. Ezen kívül a ter mény
moz gá sá nak a kiegyen lí tett sé gét is el kell érni ahhoz,
hogy homogén nedvességtartalmú termény legyen a
vég ered mény. 
A pre cí ziós szá rí tás sal a ter mény beltartalmi érté két
maxi má li san óvjuk, a szá rí tás hoz szük sé ges ener gia
mennyi sé gét pedig mini ma li zál juk. A gya kor lat azt
mutatja, hogy a szá rító tel je sít mé nye nem csök ken a
pre cí ziós irá nyú módo sí tá so kat köve tõen, hanem sok
esetben még nõ is.

Kör nye ze tünk védel mé nek egyik fon tos szeg mense a
gabo ná ink és a takar má nyok biz ton sá gos rak tá ro zása 
és minõ sé gé nek védelme (a takar má nyok minõ sége
az állati ere detû élel mi sze re ink minõ sé gét is jelen tõs
mér ték ben befo lyá solja). Tudo má nyos kuta tá sok sze -
rint 50 °C felett káros, egyre gyor suló folya mat indul
be, a fehér jék dena tu rá lód nak, a zsír oxi dá ló dik, az
enzi mek, vita mi nok inaktiválódnak. Nagyon fon tos,
hogy a szá rí tási folya ma tot ennek figye lem be vé te lé -
vel való sít suk meg a gya kor lat ban! Ez az állat te nyész -
tés az élel mi szer ipar és a fogyasz tók jogos igé nye.
Min den ettõl maga sabb kilépõ hõmér sék let mel lett
lezajló víz el vo nási folya mat vesz te sé get okoz a
szárító üzemeltetése során. Hogy ne legyen vesz te -
ség, az a tulajdonosok érdeke is.

Mikor nevez het jük ide á lis nak a szá rí tási
folya ma tot?
– A torony felü le tén egyen le tes a beve ze tett szá rí tó -
kö zeg hõmér sék le té nek elosz lása.
– A nyo más vi szo nyok kiegyen lí tet tek a tel jes torony -
fe lü le ten, tehát a lég se bes ség egyen le tes, bár hol
vizs gál juk azo nos mennyi ségû szá rí tó kö zeg halad át a 
ter mény tö me gen.

1. ábra: Az ide á lis hely ze tet meg je le nítõ ada tok, kuko rica szá rí tása köz ben. A 2. ábrá nak meg fe lelõ aszim met ri kus jel le get
muta tott ez a torony is, de korrigálni tudtuk 
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– Egyen le tes a ter mény áram lási sebes sége.

Néhány példa az ide á lis tól eltérõ szá rí tási 

folya matra

I. A szá rí tó zóna hõterhelése aszim met ri kus

Okoz hatja a hõt ter melõ egy sé gek láng ké pé nek
aszim met ri ája, és a lég tér hely te len kikép zése. (2.
ábra) A jobb olda lon 40 °C helyett 90 °C feletti érté ke -
ket látunk. Ez a fajta elté rés kor ri gál ható, az elsõ
ábrán bemu ta tott szá rító hõképe is olyan volt a lég -
tech ni kai opti ma li zá lás elõtt, mint a második ábrán
látható hõkép.
 
A szá rí tó ból kiada golt szá raz ter mény nagy ned ves -
ség tar ta lom elté ré sét nem a külön bözõ ned ves ség tar -
ta lom mal beszál lí tott ter mény okozza. Ugyanis a ned -
ve sebb sze mek gyor sab ban adják le a vizet, így mire
befe jez zük a szá rí tást, nagy részt kiegyen lí tõ dik a
különb ség. Ennél sok kal össze tet tebb a kér dés. A
nagy mér tékû elté rés hát te ré ben min dig valami fizi kai
tör vé nyek kel meg fo gal maz ható és leg több ször mû -
szaki beavatkozással korrigálható ok áll. (2. ábra) 

A szá rí tási folya mat szo ros kont rollja révén kiszûr he -
tõk azok a ténye zõk, ame lyek nagy ned ves ség tar ta -
lom elté rést és emi att nehe zeb ben rak tá roz ható ter -
ményt ered mé nyez nek. Az ábrá kon, a kilé põ nyí lá sok -
ban mért hõmér sék let érté ke ket lát juk. Fent a hideg,
ned ves ter ményt betölt jük, lefelé haladva pedig las -
san fel me leg szik és meg szá rad. Az ada to kat kuko rica
szá rí tása köz ben rög zí tet tük, az ábrák az adott torony 
jel lemzõ „visel ke dé sét” mutat ják, folya ma to san,
egész szezonban hasonló értékeket láttunk ezeken a
szá rí tó kon.

II. Egyen lõt len nyo más vi szo nyok a torony felü -

le tén

Tud juk, mi okozza. A meleg leve gõt a toronyba beve -
zetõ és a torony ból kive zetõ lég csa tor nák, kilé põ ol dal
felõl nézve zárt, nyi tott, zárt, nyi tott… egyen le tes
struk tú rá já nak meg bom lása azzal, hogy azo nos
típusú pl. két nyi tott, vagy két zárt lég csa torna sor
követi egy mást. (3. ábra) Elke rül hetõ, ha a pre cí ziós
szá rí tás elve i nek meg fe le lõen szerelik össze a
szekciókat. 
A szá rí tási folya mat ezen sza ka szá ban 40 °C körüli
kilépõ hõmér sék let lenne az opti má lis, mint az 1.
ábrán, itt azon ban 100 °C-ot meg ha ladó hõmér sék -
letû levegõ jön ki a torony ból, ezért a szá rító ener gia -
fel hasz ná lása is maga sabb az opti má lis nál. A 2. és 3.
ábrá val jel le mez hetõ elté ré sek az egész szá rí tási sze -
zon ban folya ma to san fenn álló foko zott tûz ve szélyt is
jelen te nek. Ezen túl me nõen a hir te len fel me le ge dés
miatt a szemtörés és a kiporzás is magas.

III. Nem egyen le tes a ter mény áram lási sebes -

sége

Okoz hatja a torony belsõ szer ke ze té nek kiala kí tása, a 
lég csa tor nák ellen ál lá sá nak jelen tõs vál toz ta tása.
(4. ábra) Az ürítõ szer ke zet nél kor ri gál ható általában.
A pre cí ziós szá rí tás meg va ló sí tá sá val (1. ábra) az
alábbi elõ nyö ket élvez heti:
• Homo gén ned ves ség tar talmú ter mény.
Jobb rak tá roz ha tó ság, keve sebb penész, keve sebb
toxin.
• Csök kenõ rak tá ro zási költ sé gek.
• A túl szá rí tás vissza szo rí tá sá val nõ az elad ható ter -
mény tö meg, nõ a bevétel.
• Maga sabb beltartalmi érték, jobb takar mány, egész -
sé ge sebb állat ál lo mány.

2. ábra: A lénye ge sen mele gebb jobb olda lon végig ha ladó ter mény sok kal szá ra zabb lesz, mint a bal szé len. 
5-6% ned ves ség tar ta lom elté rést is okoz hat ez a hely zet (For rás: termenyszaritas.hu)
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• Haté ko nyabb víz el vo nás, ked ve zõbb ener ge ti kai
muta tók, kisebb ener gia költ ség.
• A szá rí tó zóna jobb kihasz ná lása miatt nõ a tel je sít -
mény.
• Kont rol lált folya mat, a tûz ve szély mini má lisra csök -
ken.

Mire figyel jen, ha új szá rí tót épít?
• Szá molja ki a szük sé ges tel je sít ményt! Az aján la to -
kat ennek meg fe le lõen kérje a szá rí tó gyár tók tól,
80-90 °C belépõ szá rí tó kö zeg-hõ mér sék let tel szá -
molva a tel je sít ményt. Kös sön ki nagy összegû, jogi -
lag érvé nye sít hetõ garan ciát arra, hogy az aján lat ban
meg adott tel je sít ményt, az elõre rög zí tett körül mé -
nyek fenn ál lása ese tén tel je sí teni fogja a beren de zés.
Ugyan így érde mes a faj la gos ener gia fel hasz ná lásra
vonat kozó adatra is garan ciát besze rezni az aján la tok
mellé.
• Új telep hely ese tén ellen õrizze, hogy a kivá lasz tott
terü let alkal mas-e ható sági és egyéb szem pont ok ból? 
Elér hetõ távol ság ban van nak-e a köz mû vek (gáz, vil -
lany, víz és szenny víz ke ze lés)? Eze ket is meg kell ter -
vez tetni, a veze té kek kiépít te tése a telep he lyig a
tulaj do nos fel adata és költ sége.
• Ha meg lévõ telep hely fel újí tá sá ról van szó, az ható -
sá gi lag alkal mas-e? Hasz nál ható inf rast ruk tú rá val
sok pénzt taka rít hat meg (köz mû vek, híd mér leg,
úthá ló zat, tér be ton, szo ci á lis léte sít mé nyek, labor,
iroda, kerí tés). Meg fe lelõ távol ságra van-e a lakó há -
zak tól, szom szé dos léte sít mé nyek tõl? A tech no ló giai
egy sé gek cse réje ese tén épí tési enge délyre nincs

szük ség, de átgon dolt hely szín rajz, elhe lye zési terv,
köz le ke dési terv hasz nos lehet. Az üzembe helye zési
enge dély meg szer zé sé hez por ki bo csá tásra és zaj -
szintre vonat kozó mérési ada tok szük sé ge sek.
• Zöld me zõs beru há zás ese tén, azaz ami kor gya kor -
la ti lag semmi sincs még a terü le ten, nem elég a szá rí -
tóra és a tech no ló gi á hoz tar tozó gépekre vonat kozó
aján la to kat bekérni. Nagyon gyak ran elõ for dul, hogy
az aján lat te võk egy sze rûen nem sorol ják fel az aján -
lat ban nem sze replõ, alap ve tõen fon tos téte le ket,
mint a köz mû vek – gáz- és vil la mos ener gia-be táp lá -
lás –, híd mér leg, mér leg ház, úthá ló zat, tér be ton, szo -
ci á lis léte sít mé nyek, víz el lá tás, szenny víz-ke ze lés,
tûzivíz-tározó, labor, iroda, kerí tés stb. enge dé lyes és 
kivi teli ter ve i nek elké szí tése, a fel so rol tak meg épí -
tése. Ezzel lát szó la gos árelõnyt érhet nek el a komp -
lett aján latra törek võk höz képest, így az is elõ for dul -
hat, hogy éppen ezért nye rik el a meg bí zást. A gazda,
ese tünk ben a beru házó késõbb szem be sül azzal, hogy 
sok tíz mil liós kiadás vár még rá, amit már nem tud a
pályá za tába sem bevonni. Az elké szült beru há zás
feletti elé ge dett örö möt hosszú éve kig elhú zódó pe -
res ke dés homá lyo sít hatja el. Úgy kor rekt, ha itt meg -
je gyez zük, hogy tisz te let a kivé tel nek, mert lát tunk
olyan aján la to kat is, ahol fel so rol ják, mire adtak aján -
la tot és mire nem tér tek ki az aján lat ban, ám fon tos
tétel a költ sé gek között. 
Meg ol dás lehet, ha szak értõ segít sé gét veszi igénybe,
illetve pre cí zen meg fo gal ma zott igény alap ján, min -
denre kiter jedõ hely szín raj zot és enge dé lye zési ter ve -
ket készít tet.

3. ábra: Van nak kis ellen ál lású, ezért nagy lég se bes sé get és magas hõmér sék le tet pro du káló kisebb-na gyobb felü le tek
a szá rí tó ban. 107 °C-ot is látunk a 8. sor ban (For rás: www.termenyszaritas.hu)
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• Hely szín rajz a ter ve zett tech no ló giai kap cso ló dá sok
leírá sá val, ami ben a tulaj do nos összes elkép ze lése
össz pon to sul, ez az alapja az enge dé lye zési ter vek -
nek, és ez alap ján prak ti kus aján la tot kérni a beszál lí -
tók tól.
• Épí té szeti és a tech no ló giai ter vek, az enge dé lye zési 
ter vekre épül nek. Ebben már a kivá lasz tott épí té szeti, 
tech no ló giai meg ol dá sok, gép egy sé gek sze re pel nek.
Leg vé gül a kivi te le zõk kivá lasz tá sá hoz és a meg va ló -
sí tás hoz nél kü löz he tet len kivi teli ter vek követ kez nek.
Ha eddig eljut, ele gendõ infor má ci ója lesz – ha köz -
ben a refe ren ci á kat is ellen õrzi – ahhoz, hogy kivá -
lassza azo kat a beszál lí tó kat, kivi te le zõ ket, akik kel
együtt akar dol gozni. Az aján lat te võk több sége tér be -
tonba süllyesz tett garatrédlert alkal maz a szá rító töl -
té sére, ennél a meg ol dás nál azon ban nél kü löz he tet -
len a hom lok ra kodó, amit nem szok tak meg em lí teni
az aján lat ban. A pon tos ned ves ség mé rés fon tos sá gát
sem szo kás hang sú lyozni. A pre cíz mun ká hoz 0,01%
pon tos ságú ned ves ség mé rés kell akkor is, ha azt állít -
ják, hogy auto ma ti kus a szá rító. Nagyon sok pénzt
veszít het, ha a kom báj nok vezény lé sé hez hasz ná la tos 
ned ves ség mé rõt akarja a szá rí tó nál is hasz nálni csak
azért, mert olcsó. A pon tat la nul meg ha tá ro zott ned -
ves ség tar ta lom min dig túl szá rí tás hoz vezet.
• Pályá zat ese tén az eddig fel so rol tak logi kus össz -
hangja fon tos, nem lehet a folya mat gyor sí tása érde -
ké ben tucat ter vet beadni, mert ha elfo gad ják, attól
már nem tér het el a továb bi ak ban, saját igé nye i nek
nagy része így ki fog szo rulni. Cél ra ve zetõ stra té gia,

hogy mire a pályá zati lehe tõ ség meg nyí lik, a kész ter -
vek, kivi te le zõi aján la tok, elõ ké szí tett szer zõ dé sek
már az asz ta lon legye nek. Így tudja a pályá zati pénzt
a leg job ban hasz no sí tani, hogy a ter ve zett költ ség ke -
ret ben, gyors ütem ben és az való sul jon meg, amit
elkép zelt.
• Szak mai kont roll a beru há zás során. Az ezzel a fel -
adat tal meg bí zott szak em ber az elõ ké szí tési, ter ve -
zési folya ma ton keresz tül – a sze re lést is bele értve – a 
pre cí ziós szá rí tásra jel lemzõ alap vetõ fel té te lek kiala -
kí tá sát tartja szem elõtt. Arra töre kedve, hogy a ter -
mény a tel jes folya mat ban a fókusz ban áll jon és az
elké szült tech no ló gia rész le te i ben és egé szé ben opti -
má lis legyen, bosszantó és ener gia pa zarló hibák tól
men tes.
Ha a cikk olva sá sa kor már meg épült és üze mel tette is
az új szá rí tót, de bizo nyos tapasz ta lá sokra, fur csa sá -
gokra, a szá rí tás során fel tûnõ jelen ségre nehe zen
talált elfo gad ható magya rá za tot, pél dául erõ sen lisz -
tes, porol a ter mény rako dás köz ben, vagy nem tudott 
két egy forma ned ves ség tar ta lom érté ket mérni egy -
más után, eset leg sokallja a gáz fo gyasz tást nyu god -
tan jelezze, vála szo lunk. Új akci ónk a lap olva só i nak,
ha erre a cik künkre hivat ko zik, ingyen átvizs gál juk a
szá rí tó ját, alkal mas-e, vagy alkal massá tehe tõ-e a
pre cí ziós szá rí tásra.

Speiser Ferenc

speiser.ferenc@termenyszaritas.hu

4. ábra: Eltérõ sebes ség gel haladó ter mény tö meg hõképe. A ter mény osz lop közepe gyor sab ban halad lefelé, kevésbé
szá rad meg, mint a szé le ken. (For rás: www.termenyszaritas.hu)


