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„BioDryer: út a megtakarításhoz a ter-
ményszárításban” Ez volt a jelmondata
a BioSzárító Konzorciumnak a XIII.
Debreceni „FARMER” Expon 2009
augusztusában. A BioDryer szóval
azonosított, NKTH támogatású pályá-
zat célja: „Mezôgazdasági növényi
melléktermék tüzelô kazán, és forró-
víz-levegô hôcserélô által biztosított
forró levegôvel mûködô terményszárí-
tó kifejlesztése”. [1-2]

A támogatás elnyerésekor még nem
volt rögzítve, hogy a kísérleti rendszer
hol lesz kipróbálva. Végül is csak 2009
nyár elejére sikerült megtalálni a meg-
felelô helyet. Debrecen közelében, az
AGRI-CORN Malomipari és Gabona-
forgalmazó Kft. monostorpályi telepé-
re esett a választás, ahol a teljes rend-
szert 2009. végére telepítettük. Az üze-
mi próbák novemberben kezdôdtek el,
azután, hogy üzembe helyezték hibrid
hôszolgáltató PB gáztüzelésû részét. A
kazán és a forró levegôt elôállító hô-
cserélô együttes beüzemelésére 2010.
január-februárjában fog sor kerülni.

Forróvíz-levegô hôcserélô bekötés elôtt

Ég a gázláng a szárítás céljára

A BioDryer Szárítótelepi rendszer
újszerûsége négy fejlesztési irány ösz-
szekapcsolásában van. [1] Ezek a kö-
vetkezôk:

• aprított növényi melléktermék
(gabonaszalma, kukoricaszár) tü-
zelôanyagot felhasználó tüzelô
rendszer szolgáltatja a hôenergia
döntô részét (~2 MW),

• forró vizes-levegô hôcserélô indi-
rekt módon biztosítja a szárító
levegô túlnyomó részét (csatlako-
zási lehetôséggel meglevô szárí-
tókhoz is),

• a szárító levegô gyors változtatásá-
hoz gáztüzelésû rásegítés (hibrid
hôlég biztosító rendszer) történik,

• mindezekhez pedig csatlakozik
egy korszerû, energiatakarékos,
széles körben alkalmazható sze-
mestermény szárítóhoz.

A BioDryer Szárítótelepi 
rendszer részletes leírása
1. Tüzelô rendszer [1]
Az Uniferró Kft. által kialakított, 
2 MW névleges teljesítményû, növé-
nyi melléktermék tüzelô-, és kazán
rendszer elemei a következôk:

1. Bálatovábbító, behordó láncos
pálya

2. Bálabontó, aprító berendezés
3. Apríték vagy szárítási mellékter-

mék (ocsú) tároló, keverô siló

A BioDryer (a puding) próbája
következik

Tüzelôanyag elôkészítô terület 
(napi bála tároló, aprító)

Háttérben a „tüzelôanyag”, 
elôtérben, amit meg kell szárítani

A BioDryer Szárítótelepi Rendszer Monostorpályiban. 
Balra: kazánház a napi tüzelôanyag adagolóval, kéménnyel. 

Középen a „kicsi” forróvíz-levegô hôcserélôt közrefogják a nagy silók és a szárítótorony.
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4. Tüzelôanyag beadagoló egység
5. Tüzelôberendezés
6. Utóégetô
7. Hôcserélô (kazán)
8. Szerelt pernyeleválasztó
9. Elektromos vezérlôszekrény
10. Hidraulika tápegység
A tüzelôberendezés egy lépcsôs,

mozgó rostélyos tûztérbôl és utóégetô-
bôl épül fel. A fekvô elrendezésû füst-
csöves kialakítású kazán kéthuzamú,
hegesztett acéllemezbôl készült. A
füstcsövektôl a füstgáz egy része az
utóégetôbe van vissza vezetve, és a
pernyeleválasztóból már a megtisztí-
tott füstgáz jut vissza a tûztérbe. 

2. Hibrid hôlég biztosító rendszer le-
írása [3]
2.1. A TeGaVill Kft-nél már 2008-ban
elkészült a 2 MW-os, forróvíz-levegô
hôlég biztosító egység. Fôbb részei:
két nyomáskompenzáló ventilátor
(összteljesítményük 14 kW) fekvô
kúpgyûrûs axiál porleválasztó egység-
gel, a szûrôegység, és maga az alumí-
niumlamellázással növelt felületû réz-
csöves forróvizes-levegô hôcserélô
(felülete 9 m2). A kettôs szûrés elsô ré-
sze üvegszálas szûrôpaplan, a követke-
zô rész pedig tartófalra szerelt zsebes
szûrô.

2.2. A rásegítô gázégônek elegendô
harmad akkora teljesítményûnek lenni,
mint a szükséges összteljesítmény,
amely esetenként a magasabb hômér-

sékletû szárító levegô elôállítása érde-
kében „besegít” a nagyobb hômérsék-
let és/vagy a több hô biztosításába.

3. Szemesterményszárító leírása
3.1. A szemesterményszárító tervezé-
sét és telepítését Monostropályiban a
TeGaVill Kft. végezte. A fejlesztésnek
a következôk az eredményei:

• differenciált rétegvastagság kiala-
kítása,

• nagy légáram keresztmetszetû fél
kereszt légcsatornák beépítése,

• alsó hûtôzónák külön megszívása,
• nagy fôlégcsatorna keresztmetszet

megvalósítása,
• kétirányú zsalus ürítô rendszer ki-

alakítás,
• recirkulácíós levegô és szárítóle-

vegô keverô rendszer kifejlesztése,
• melléklégáramos porkibocsátás

csökkentés,
• optimalizált recirkulációs levegô

tömegáram biztosítása.

3.2. A terményszárító bemérés so-
rán kapott eredmények a következôk:

• A szárító légszállítása 92.000
kg/h és ez adott kilépô levegôjel-
lemzôk mellett mintegy 90.000
m3/h-ás szárítást jelent.

• A szárítóközeg hômérséklete a
hôvisszanyerô rendszer folyama-
tos és tartós üzeme esetén, adott
hôteljesítmény beállítás mellett,
megfelelô szárítási folyamat kiala-
kulása után, elérte a 105 oC-t.

• A szárítólevegô vízfelvevô képessé-
ge 28,6 g/kg, azaz 22,2 g/Nm3, amely
a gyakorlatnak megfelelô érték.

• A szennyezôanyag emisszió,
többszörös mintavételezéssel mér-
ve átlagosan 22 mg/Nm3.

• A zajterhelés a közeli lakott tele-
pülés épületeinél mérve nem ha-
ladta meg a 50 dB értéket.

• A szárítási teljesítmény nedves
kukoricára számítva 18500 kg/h
értékûnek adódott.

• A terményszárító a 20t/h szárítási
kapacitást teljesíteni tudja normál
(24-14 %, 10 % vízelvonás) körül-
mények között.

Következtetés: A „helyben megter-
melt tüzelôanyag” révén a szárítás
energiaköltségeit jelentôsen csökkent-
hetjük, és a felhasznált melléktermé-
kek betakarításával csökken a környe-
zetterhelés is. [4].
A témához kapcsolódó eddig
megjelent munkáink:
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1. táblázat. A BioDryer Szárítótelepi Rendszer mûszaki adatai

2. táblázat. A szalma apríték tüzelésû kazán „tüzelôanyag igénye”

Bruttó teljesítmény
P(brt) (MW)

Energia szükséglet
E (GJ/óra)

Napi szalma tömeg
(m) (t/nap)

Havi szalma tömeg
(m) (t/hó)

2,4 8,6 ~14 ~420

Jellemzô mennyiségek Értékek

Kazán névleges fûtôteljesítménye 2 MW

Növényi tüzelôanyag igény (csúcsban) ~0,6 t/óra; ~14 t/24 óra,

Gázégô névleges fûtôteljesítménye 1 MW

A földgáz igény (csúcsban) ~110 m3/h; ~2700 m3/nap 

A forróvíz hômérséklete 105 °C 

A forróvíz-levegô hôlég biztosító levegôhômérséklete ~82-83 °C 

Szárító levegô max. hômérséklete hibrid üzemben 105 °C 

Szárító levegô max. árama 120 000 m3/óra 

Szárító teljesítmény 10% nedvességtartalom elvonásakor 20 t/óra 

Szárítható termény tömeg 600 óra alatt 12 000 tonna 


