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A kutatás-fejlesztés története

Három éves (2008–2010) terményszá-

rító-fejlesztési munkánk eddigi „állo-

másai” a következôk voltak: Az [1]-es

írásunkban összefoglaltuk az agroener-

getika és a vidékfejlesztés terén addig

elért eredményeket és a jövôbeli célo-

kat. Ezeknek a megvalósítását azóta is

a szükséges mûszaki berendezések

összehangolt kifejlesztésében és ma-

gyar érdekeltségû gyártások intenzív

beindításában látjuk.

Ennek szellemében szer-

veztük meg egy „mezôgaz-

dasági növényi melléktermé-

keket tüzelô, 2 MW-os ka-

zánt, egy szárító levegôt elô-

állító hôcserélôt és egy 20

t/óra kapacitású szemester-

mény-szárítót tartalmazó

rendszer és szárítástechnoló-

gia kifejlesztését [2]. A meg-

valósítás érdekében a

TeGaVill Kft. Komlóról, az

Uniferro Kft. Zalaszentgrótról, az

FVMMGI Gödöllôrôl és a Pécsi Tu-
dományegyetem konzorciumot hozott

létre. A konzorcium a Jedlik Ányos
Programban 2007 végén támogatást

nyert el. A megvalósítás három régió

intézményeinek az összefogásával in-

dult meg, cél a gáztüzelés jelentôs ki-

váltása [3]. Energiaforrásként elsôsor-

ban a gabonaszalmát céloztuk meg.

2008-ban elkészültek az egységek

tervei, és a tiszta, 82–86 °C-os szárító-

levegôt biztosító 2 MW-os, forróvíz-le-

vegô hôlégfúvó, amelyet a TeGaVill

Kft. tervezett és gyártott le [4]. 2009

elején folytatódott a részegységek

gyártása: bálaadagoló, aprító, gabona-

szalma-aprítékot feladó rendszer, tüze-

lôrendszer, utóégetô, füstcsöves kazán

(füstgáz-forróvízes hôcserélô), hôtáro-

ló, hôlégfúvó rendszer, gravitációs

anyagmozgatású toronyszárító, vala-

mint az egész vezérlése. A max. 105

°C-os forró vizet az Uniferro Kft.

BiKa2000 típusú biomassza-kazánja

állítja elô. A szárítótoronyban megma-

radt a gázégô, amely hibrid üzemmód-

ban, a magasabb hômérsékletû szárító-

levegô elôállítása érdekében „besegít”

a 105 °C hômérsékletû szárítólevegô

biztosításában. Számos fejlesztés tör-

tént a torony recirkulációs rendszerén

is.

2009 folyamán sikerült megegyezni

abban, hogy a kísérleti rendszer az

Agri-Corn Malomipari és Gabonafor-

galmazó Kft. monostorpályi telepén

(Debrecen közelében) lesz, és év vé-

gére felépült ott a teljes rendszer. A

szárító maximális hôenergia szüksé-

glete 3 MW (2 MW biotüzelés, 1 MW

gáz). Ez 600 üzemóra alatt, 10% ned-

vességelvonás esetében mintegy 1650

tonna víz elpárologtatására képes, és

12 000 tonna/év szárítási kapacitást

eredményez. Ilyen mennyiség eseté-

ben a szárítandó közeg hômérsék-

letének függvényében a megtakarítás

költsége elérheti a 14–15 M forint ér-

téket [5]. 2009 novemberében megtör-

téntek az üzemi próbák a PB-gáztüze-

lésû résszel. [6]. 

Az Agri-Corn Kft. monostorpályi te-

lepén 2010 júliusa óta folyó funkcioná-

lis próbák után a BioDryer szemes ter-
ményszárító és a Bika-2000 tüzelô-
berendezés üzemi vizsgálatai 2010.

november 22–25. között történtek meg.

Sikerült kimérni a rendszer különbözô

üzemmódjait. Köszönet illeti a telep tu-

lajdonosait és dolgozóit (mivel a kft.

nem tagja a konzorciumnak) a növényi

tüzelôanyagért, a terület használatáért

és a szárítási próba számára szolgálta-

tott terményért.

A környezeti levegô hômérséklete

nappal 10 °C, éjszaka 3–5 °C körül

volt, 70% relatív páratartalom mellett.

A próbaüzem során aprított gabona-

szalmát (13 MJ/kg, 20%) és tüzipel-

letet (18 MJ/kg, 15%) is alkalmaz-

tunk. Azért kellett a gabonaszalma

mellé tüzipellet is, mivel a gabona-

szalma aprítására kialakított szecská-

zó-daráló rendszer a november végére

A BioDryer-rendszer 
próbája megtörtént 

Eredményesen megtörtént a BioDryer terményszárító rendszer próbaüzeme.
Ezzel sikerült egy olyan növényi tüzelésû kazánt és indirekt hôlégbiztosítást
szolgáltató terményszárító rendszert megvalósítani, amely jelentôs mennyiség-
ben kiváltja a gáztüzelést. A fejlesztés az NKFP_07-A4-2008-BioDryer támo-
gatással valósult meg.

Fogadó, kazánház, szárítótornyok Forróvíz-levegô hôcserélô

agrarium 2010_11.qxd  12/6/2010  7:22 PM  Page 48



49K ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s

agrárium2010. november–december

a helyenként erôsen nedves gabona-

szalma aprítását a szükséges teljesít-

ményszinten (~8 GJ/óra) nem tudta

biztosítani. A növényi tüzelôanyagból

óránként felhasznált mennyiség szal-

ma + pellet keverék esetében 100 kg +

400 kg volt.

A tüzelôberendezés hôteljesítmé-

nyének mérésére kalibrált beépített hô-

mennyiségmérô szolgált. A szárított

kukorica hûtését szolgáló (felmelege-

dett) levegôt mindegyik szárítási

üzemmód esetén visszacirkuláltattuk a

bemenô oldalra.

Eredmények

1. A Bika 2000 típusú tüzelôrendszer

a tervezett 2 MW szintet, 450 kg

tüzipellet és ~100 kg szalma órán-

kénti eltüzelésével megbízhatóan

tudta biztosítani (a szárítóval és a

hôcserélôvel együtt végzett vizs-

gálatok során mért maximális érté-

kek a szárítás intenzitástól füg-

gôen: 1,8–1,95 MW között mo-

zogtak).

2. Már az 1,6–1,8 MW teljesítmény

elegendônek bizonyult a 80 000 m3

levegôáram 80–82 °C-ra történô fel-

melegítésére.

3. A szárítórendszernél a tüzelôberen-

dezés emissziója az MGI mérései

szerint a megengedett határértéken

belül voltak.

4. A hibridtüzelô üzemmódot (gáztü-

zeléssel történô rásegítés) átlag 19%

nedvességtartalmú kukoricával

próbáltuk. Ekkor elegendô volt a

105 °C-os hômérséklet. (Nagyobb

nedvességtartalom esetén a hômér-

sékletet tovább lehet emelni, a kísér-

letek alapján a 120 °C megenged-

hetô még.) Ennek eléréséhez a szük-

séges hônek csak kb. 20%-át kellett

PB gázzal biztosítani. Ekkor a szá-

rító hô 80%-át ötöd-hatod áron si-

került elôállítani ahhoz képest,

mintha ez a rész is PB gázzal lett

volna fûtve.

5. A hibridtüzelô üzemmódban a

rendszer átlagos üzemi körülmények

között mintegy 5–6% vízelvonást

teljesített (19%-ról 13,5%-ra). Ilyen

vízelvonás mellett 100–105 °C-os

szárítóközeg-hômérséklet esetén a

szárítóberendezés teljesítménye elér-

te a 20–23 t/h-át.

6. A biotüzelô üzemmódban (gáztü-

zelés nélkül) történô próba során a

80 °C-os szárítóközeg hômérséklet

beállításnál a bio tüzelôrendszer

önálló mûködtetésével a szárító be-

rendezésnél a szárítási teljesítmény

12–13 t/h volt.

Következtetések

1. Energetikailag a tüzelôrendszer a 2
MW-os hôteljesítmény értéket
biztosítani tudja.

2. A tüzelôrendszer jól

mûködtethetô a szemes-

termény-szárító berende-

zéssel együtt.

3. A szárítóberendezés jól

beállítható, és a szárítási

folyamatok automatizá-

lása lehetôvé válik.

4. A szárítórendszer alkal-

mas, természetesen

csökkent teljesítmény-
nyel, hibridtüzelés nél-
kül is szinte bármely
Magyarországon ter-
mesztett növény szárí-
tására.

5. A kiegészítô hibridtüzelô rendszer,

illetve a biotüzelô rendszer szabá-

lyozása pontosan és jól mûködött.

6. A szemestermény-szárító a névleges

teljesítményét (20 t/h 10% vízelvo-
násnál) a megfelelôen elôkészített

növényi tüzelôanyaggal és kiegészítô

hibridfûtés alkalmazásával teljesíteni

tudja.

7. A jelenlegi bálafogadó,
elôkészítô-aprító rész továbbfej-
lesztése szükséges. Kidolgozás

alatt áll egy új gabonaszalma-táro-

lási és -aprítási technológia, amely

biztosítani tudja a jövôben a

tüzelôberendezés óránkénti 700–

800 kg mennyiségû aprított gabo-

naszalma szükségletét.

8. A „helyben megtermelt tüzelô-

anyag” révén a szárítás energiakölt-

ségeit jelentôsen csökkenteni tud-

tuk, és a felhasznált melléktermékek

betakarításával csökken a környe-

zetterhelés is.

A kapcsolódó, eddig megjelent
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