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A magvak légzése – A kémiai folyamat összegképlete:

C12H22O11  +  12 O2  –› 12 CO2  +  11 H2O  + 1,567 x 10-3 kWh

szénhidrátok  +  oxigén  –› szén-dioxid  +  víz  +  hő

1 GRANIFRIGOR™ acél gabonatároló silók hűtésére

Gabonagondozás hűtve tárolás által a 
GRANIFRIGOR™ hűtőberendezéssel
A gabonafélék a legfontosabb élelmis- 
zereink közé tartoznak. Termesztésükre
és betakarításukra nagy gondot fordít- 
anak. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgaz- 
dasági Szervezetének (FAO) adatai
alapján világszerte évente a betakarított
gabona 20 %-a romlik meg. Ennek a
veszteségnek többnyire kártevő
rovarok és penészgombák az okozói.
A GRANIFRIGOR™ hűtve tárolási eljárás-
sal eredményesen megakadályozható
ez a veszteség. Ezzel a technológiával a
világon több millió tonna gabonát,
olajos magot, rizst, kukoricát és egyéb
szemesterményt tárolnak (1. ábra).

Gabona tárolása hűtéssel

A frissen betakarított gabona romlásának
alapvetően az az oka, hogy a termény
tovább lélegzik, ami önmelegedéshez vezet.
Ez a folyamat a gabona nedvességtartalmá- 
tól és hőmérsékletétől függ. A gabona
hőmérsékletének és nedvességtartalmának
növekedésével egyre intenzívebbé válik a
lélegzés. Az önmelegedés szárazanyag-
veszteséghez vezet, ezenkívül kedvező
feltételeket biztosít a rovarok ill. penész-
gombák kifejlődéséhez. Ismeretes, hogy a
mérsékelt éghajlatú területeken a hűvösebb
évszakokban jelentősen alacsonyabb a
tárolási veszteség, mint a nyári
hónapokban. A hűtve tárolással ezeket a téli
időjárási viszonyokat előrehozzák az aratást
követő időszakba, amelyeknek előnyei így
közvetlenül a betakarítás után hasznosítha- 
tók. Trópusi területeken a forró és nedves
éghajlati viszonyok miatt különösen nagy a
termény romlásának veszélye. Ezért ott
kiemelkedő jelentősége van a hűtve 
tárolásnak.

A gabonaszem felépítése és felszínének
tulajdonságai valamint a rossz hővezető

képessége alapján a legjobb feltételeket
kínálja a hűtésre. Az egyszer lehűtött
gabona sokáig tartja a hideget.
A GRANI FRIGOR™ eljárással történő hűtve
tárolásnak sok előnye van (1). Az alábbiak-
ban részletesen bemutatjuk, hogy ez
milyen hasznot jelent a felhasználó szá-
mára.

A szárazanyag-veszteség csökkentése
A gabona fejlődési folyamatának tetőpont- 
ját akkor éri el, amikor megérett az ara- 
tásra. A gabona azonban a betakarítás
után is tovább él, lélegzik. Az önlégzés
során szénhidrátok oxigén felvételével
szén-dioxiddá, vízzé és hővé alakulnak.
Ennek következménye a szárazanyag- 
veszteség.Lent látható a kémiai folyamat
összegképlete.

A 2. ábra a hőfejlődést szemlélteti a
gabona hőmérsékletének és a gabona
nedvességtartalmának függvényében.
A gyakorlatban ezzel meghatározható a
tárolt termény szárazanyag-vesztesége.
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3 A legelterjedtebb kártevők kifejlődése a hőmérséklet függvényében

A gabona hőmérséklete [°C]
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2 Hőfejlődés a gabona tárolása során, Jouin nyomán módosítva (2)

A légzési veszteség példaszámítása – Szárazanyag-veszteség
Adott tényezők

Gabonafajta búza
Gabona nedvességtartalom     14,5 %
Gabona hőmérséklet 30 °C * 
Gabonaár 200 EUR/t
Tárolási idő 4 hónap
Tárolt mennyiség 10.000 t

Képlet

Szárazanyag-veszteség (t) =                                                                               hőfejlődés [MJ/t, nap] x tárolási idő [nap] x tárolt mennyiség [t] 
                            15.000 [MJ/t]

Eredmény
Szárazanyag-veszteség [t] Veszteség/Költségek [EUR]

Hűtés nélkül, 30 °C ** 64 12.800
Hűtés nélkül, 25 °C 32   6.400
Hűtéssel 10 °C jelentéktelen (≤ 1) 1.800 áramfogyasztás***

*   Szárítás után, vagy nyáron közvetlenül a betakarítás után
**  Lásd a 2. ábrát
*** Feltevés: 4,5 kWh/t áramfogyasztás és 0,04 EUR/kWh áramdíj

A rovarok által okozott súlyveszteség és
minőségromlás megakadályozása
A hűtve tárolási eljárást eredetileg a
nedves gabona szárítás előtti konzerválá- 
sára fejlesztették ki.
Manapság azonban inkább száraz, mint
nedves gabona kerül hűtésre – elsősorban
a rovarrágás, ill. a rovarok szaporodása
elleni védelemként. A 3. ábra a leggyakrab-
ban előforduló kártevő rovarfajokat szem-
lélteti, és azt, hogy milyen környezeti
viszonyok kedveznek a kifejlődésüknek.
Egyes kártevők főként a mérsékelt éghaj- 
latú területeken fordulnak elő, mások
számára a trópusi klíma nyújt ideális
életfeltételeket.

A rovarrágás okozta károk hatékonyan
kiküszöbölhetők, ha a terményt 13 °C alatti
hőmérsékletre hűtjük. Megfelelően ala-
csony hőmérsékleten a kártevők egyfajta
inaktív téli álomba merülnek, és nem
okoznak kárt a tárolt terményben.

Ha azonban a hőmérséklet és a páratarta-
lom kedvező feltételeket biztosít a rovarok
számára, akkor jelentősen megnő a rovarrá- 
gás és – ürülék okozta veszteség. A pro- 
bléma tovább fokozódik, mivel az optimális
életfeltételek mellett rohamosan elszaporod- 
nak a kártevők (4. ábra). A legtöbb bogárfaj
kifejlődési ideje rendkívül rövid. Ideális
környezeti feltételek mellett a gabonazsizsik
teljes kifejlődése 25 nap alatt lezárul.
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1  Fusarium culmorum
2  Penicilium rugulosum
3  Penicilium cyclopidum
4  Aspergillus versicolor
5  Aspergillus glaucus

6   Absidia Rhizopus arrihzus
7  Streptomyces altus 
8  Aspergillus candidus
9  Penicilium capsulatum
10  Talaromyces thermophilus
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5 Különböző organizmusok kifejlődése a nedvesség és a hőmérséklet
 függvényében (5)

4 A gabonazsizsik szaporodási sebessége optimális feltételek esetén (3)

Hűtés vegyi védőszerek nélkül
A gabona vegyszeres kezelése manapság
szigorú hatósági engedélyhez van kötve.
A gázzal történő féregtelenítés a vegysze-
rek alkalmazása miatt költséges és körül-
ményes eljárás. Továbbá azt is tekintetbe
kell venni, hogy 2005-től sok országban
betiltják a rovarirtásra gyakran használt
metilbromidot.

Penészedés megakadályozása
Az időjárási viszonyoktól és a vetésforgótól
függően a különböző területeken eltérő
mértékben súlythatja a gabonaföldet a
fuzáriumos fertőzés (4). A jelentős anyagi
kár mellett fennáll a mikotoxin-képződés
veszélye. A mikotoxinok mérgező hatásúak
emberre és állatra egyaránt. A sertések
például érzékenyen reagálnak a deoxivale-
nol és a zearalenon toxinokra, amelyek
csökkenő étkességet, lelassult növekedést
és szaporodási zavarokat váltanak ki.

A penészgomba és a mikotoxinok, pl. az
alfatoxin fejlődését a hő serkenti. A gabona
GRANI FRIGOR™ berendezéssel történő
hűtésével sikeresen megakadályozható a
penészedés (5. ábra).

Szárítási költségek megtakarítása
A nedvesen aratott búzát felhasználás
szerint a nedvességtartalom 14–16 %-ára
szárítják (6). Ehhez speciális szárítóberen-
dezésben a környezeti levegőt felmelegítik.
A meleg levegő a gabonából nedvességet
von el, és a szabadba vezeti azt. A kuko-
rica, a rizs és az olajos magvak nedves-
ségtartalmát még jobban kell csökkenteni,
mint a búzáét.

A költségek megtakarítása a hűtve tárolási
eljárással az alábbi három körülményből
adódik:

• Minden hűtési folyamat egyben szárító 
hatást is eredményez. Ez azt jelenti, 
hogy 20 K fokonkénti hűtés további 
0,5–1,5 % -kal csökkenti a gabona 
nedvességtartalmát. Magasabb nedves-
ségtartalmú (> 18 %) terménynél nagy- 
obb a járulékos szárító hatás, ami 
ugyanakkor szárazabb (< 14 % nedves-
ségtartalmú) gabona esetén elhanyagol-
hatóan csekély.

• A szárítási idő lerövidíthető a szárítás és 
hűtés megfelelő optimalizálásával. Ezáltal 
csökken az energiafogyasztás, és nő a 
szárítási teljesítmény.

• A kisebb energiafelhasználásnak köszön- 
hetően a gabona kíméletesebben szárí- 
tható. A magok héja kevésbé reped meg.
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Átlaghőmérséklet [°C]
Régió
Éghajlati övezet

10
Európa
Mérsékelt éghajlat

15
Latin-Amerika/Ázsia
Trópusi éghajlat

Áramszükséglet kWh/t-ben 2–4 6–8

táblázat: Energiafelhasználás gabona és olajos magvak egyszeri hűtéséhez

táblázat: A hűtött gabona eltarthatósága az éghajlat és a nedvességtartalom
függvényében

* Első hűtés 10 °C-ra, Európában
** Első hűtés 15 °C-ra, pl. Latin-Amerikában vagy Ázsiában

A gabona
hőmérséklete
[°C]

A gabona nedves-
ségtartalma [%]

Eltarthatóság [nap]

A tárolási időóráról leolvasható, hogy ha a
14,5 %-os nedvességtartalmú gabona hőmérsé- 
kletét 24 °C-ról 10 °C-ra csökkentjük, akkor annak
lehetséges eltarthatósági ideje hozzávetőleg
megötszöröződik (a és b pontok).

Más feltételekre vonatkozó értékek szintén
egyszerűen leolvashatók, ha a gabona adott
nedvességtartalmának értékétől segédegyenest
húzunk az aktuális gabonahőmérsékletig. Az
egyenes és az időóra függőleges tengelyének
metszéspontja adja meg a gabona eltarthatósági
idejét. Egy második metszéspont mutatja a
csökkentett hőmérséklet és a már ismert nedves- 
ségtartalom esetén érvényes meghoszszabbított
eltarthatóságot.

Mindamellett figyelembe kell venni, hogy ezek az
adatok csupán irányértékek. Mindenképpen
rendszeresen ellenőrizni kell a gabonahalom
hőmérsékletét, és szükség esetén után kell hűteni.

6 Időóra a gabona eltarthatóságának kiszámítására

7 GRANIFRIGOR™ szemestermény-hűtőberendezés működési elve

                                Éghajlati övezet
Nedvesség [%]

Mérsékelt*
[hónap]

Trópusi**
[hónap]

12 – 15 8 –  12 6 –  8
15 – 17 6 –  10 3 – 5
17 – 19  4 –  6 1 – 2
19 – 21  1 –  4 0,5 – 1

Nincs átrakodásból származó veszteség
Hagyományos, hűtés nélküli tárolásnál
gyakran szükségessé válik a gabona
többszöri átrakodása. Ennek célja, hogy a
gabonaszemek keveredése és a levegővel
való intenzív érintkezés által megszünjön a
hőtorlódás. Ehhez az eljáráshoz mindig
fenn kell tartani egy szabad tárolóhelyet
(silócellát), ráadásul a „ledörzsölődés“
által átrakodásonként hozzávetőleg a teljes
mennyiség 0,3 %-ka kárba vész. Mindeze- 
khez hozzá kell adni a szállítóberendezé-
sek energiaszükségletét, amelyre tonnán- 
ként kb. 1 - 3 kWh-t számíthatunk. A
GRANI FRIGOR™ berendezéssel hűtött
gabonát nem kell áthelyezni.

A lehűtött gabona sokáig hideg marad
Az ömlesztett szemestermény nyugalmi
állapotban csak nagyon lassan vesz fel
energiát. Ennek oka egyrészt a magok
közötti üregeket kitöltő levegő szigetelő
hatása, másrészt a szemek csekély érint- 
kezési felülete. Ezért a meleg gabona
alacsony külső hőmérséklet esetén is
hosszú ideig megtartja a meleget.
Ugyanígy a hűtött szemestermény sokáig
alacsony hőmérsékleten marad. Az 1.
táblázatban látható a hűtött gabona
eltarthatósága a nedvességtartalom
függvényében. A 6. ábra a tárolási idő
meghatározását szemlélteti.

A hűtve tárolás energiafelhasználása
A hűtve tárolás a számos előny mellett
ráfordítást is igényel. A hűtőberendezésbe
való beruházáson kívül az üzemeltetéshez
villamos áramra is szükség van. Az ener-
giafogyasztás a külső hőmérséklettől, a
környezeti levegő páratartalmától, a
gabona nedvességtartalmától és hőmérsé- 
kletétől függ.

A 2. táblázat a gabona és olajos magvak
egyszeri hűtéséhez szükséges energiafel-
használás tapasztalati értékeit mutatja.
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Relatív légnedvesség [%]

Relatív légnedvesség [%]

repce  20 °C

árpa  25 °C

búza  25 °C

rizs  20 °C

zab  25 °C

kukorica  20 °C

8 A búza szorpciós izotermái külöböző gabonahőmérsékletek esetén

9 Izotermy sorpcji dla różnych rodzajów zbóż i rzepaku

Az eljárás
A GRANI FRIGOR™ szemesterményhűtőbe- 
rendezés ventilátora beszívja a környezeti
levegőt (7. ábra). A beszívott levegő a
léghűtőben (fagyasztóban) lehűl a kívánt
hőmérsékletre és leadja páratartalmát.
A folyamat során víz csapódik le. Az
utánkapcsolt HYGROTHERM™ egység
felmelegíti a hideg, nedves levegőt. Ezáltal
csökken a relatív páratartalom. Mivel a
HYGROTHERM™ egység a felmelegítéshez
szükséges energiát a hűtési körfolyamat- 
ból veszi, nem adódnak plusz energiakölt-
ségek. A tömlőn keresztül a magtár
levegőelosztójába befújt hideg és száraz
levegő átpréselődik a halmon. Az eljárás
egyaránt alkalmazható síktárolóban és
toronysilóban. A kiáramló levegő nyíláso-
kon keresztül a szabadba vezeti a gabona
felvett hőjét és nedvességét.

A nem kondicionált külső levegővel
történő szellőztetés veszélyei
A termény víztartalma és a környezeti
levegő relatív páratartalma között hőmér- 
séklettől függő egyensúlyi állapot áll be. Ez
a viszony a szorpciós izotermával írható le.
A gabonaszemek higroszkópos tulajdonsá- 
gúak. Ha a gabona párás levegővel érint- 
kezik, újra nedvességet vesz fel, és tönkre- 
megy. Ezért kezeletlen környezeti evegővel
csak meghatározott időjárási viszonyok
mellett szabad szellőztetni. A GRANI

FRIGOR™ eljárás független az időjárási
viszonyoktól. A berendezés akár esős vagy
ködös időben is nyugodtan használható,
mert nem áll fenn a termény újranedvese-
désének veszélye.

A gabona és a levegő nedvességi
egyensúlya
A 8. ábra a búza szorpciós izotermáit
mutatja különböző gabonahőmérsékletek
esetén. A bejelölt példa alapján látható,
hogy 16 %-os nedvességtartalmú termény
esetén a magok közötti levegő relatív
páratartalma kb. 74 %.Ha ezen feltételek
mellett ennél magasabb páratartalmú
levegő áramlik a gabonára, akkor az újra
nedvességet vesz fel. Ez pedig elkerülhe-
tetlenül a termény romlását okozza.
Különösen erőteljes a nedvesedés, ha a
levegő hőfoka magasabb, mint a gabona
hőmérséklete.

Ezt elkerülendő:
Nedves levegőt nem szabad száraz
gabonára fújni!

Meleg levegőt nem szabad hűvösebb
gabonára fújni!

Ezek a szabályok minden gabonafajtára
ugyanúgy érvényesek. A 9. ábra különböző
gabonafajták szorpciós izotermáit mutatja.

A levegő hőmérsékletének és
nedvességtartalmának csökkentése a
GRANIFRIGOR™ berendezéssel
A levegő hűtési folyamatát sematikusan

szemlélteti a Mollier h x-diagram (10. ábra).
A GRANI FRIGOR™ szemestermény-hűtőbe- 
rendezés ventilátora beszívja a környezeti
levegőt (10. ábra, 1. pont). A ventilátor
felmelegíti a beszívott levegőt (10. ábra, 2.
pont). A beszívott levegő a léghűtőben
(fagyasztóban) lehűl a kívánt hőmérsékletre
(10. ábra, 3. pont), és közben leadja
páratartalmát. A folyamat során víz csapó-
dik le. Noha a levegő abszolút nedvességt- 
artalma csökken, a relatív nedvességtarta-
lom csaknem 100 %-ra emelkedik.
A gabonahűtés céljából az utánkapcsolt
HYGROTHERM™ egység ismét felmelegíti a
hideg, nedves levegőt (10. ábra, 4. pont).
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táblázat: A hűtve tárolás gazdaságossági elemzésének kritériumai

10  A szemestermény hűtésének elve a Mollier h x-diagram alap 
ján (7)

Kritériumok a hűtésnél Hagyományos A GRANIFRIGOR™  előnyei
Szárazanyag-veszteség
(Jouin nyomán)

jelentős csekély

Befektetés a hűtőkészülékbe – leírás
Hűtési energiaráfordítás 
(középérték)

– 3 – 5 kWh/t 
(8 – 10 kWh/t trópusi éghajlaton)

Energiafogyasztás szárítás közben jelentős alacsony, a szárító hatás kihasználása által

Átrakodásból/átforgatásból adódó veszteség 0,03 % nincs
Energiafogyasztás átforgatás közben igen nem
Vegyszeres kezelés szükség esetén nem
Feszültség okozta magrepedés minőségcsökkenési nem
Minőség/termény frissesség árcsökkenés nincs árcsökkenés
Olajos magvak oxidációja  
(szója, szezámmag, kukorica, repce)

árcsökkenés nincs árcsökkenés

Csírázóképesség  
vetőmagnál/sörárpánál

csökkent magas

Rizshozam (egész rizsszemek) alacsony magas
Rizs sárgás elszíneződése minőségcsökkenés nem 
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Ezzel csökken a relatív páratartalom, és a
gabona nem vesz fel újra nedvességet. Az
ismételt felfűtés a hűtési folyamatból
származó energia felhasználásával törté-
nik, ezért nem jár további energiaköltséggel.

Optimális tárolási hőmérséklet
A gabonát legkedvezőbb közvetlenül az

elraktározás után 13 °C alatti hőmérsékletre
lehűteni. A hideg hatására a rovarok
mozdulatlan téli álomba dermednek.
Fejlődésük és szaporodásuk leáll. Ezáltal a
rovarrágás okozta károk is megszűnnek.
A magtár hőmérsékletének csökkentésével
hatékonyan megakadályozható a penész-
gombák képződése is.

Maximális gazdaságosság a
GRANIFRIGOR™ eljárással
A GRANI FRIGOR™ gabonahűtő berendezés-
sel minimálisra csökken a szárazanyag-
veszteség, és megszűnik a rovarrágás és
penészedés okozta minőségcsökkenés.
A gabona nem veszít minőségéből. A
GRANI FRIGOR™ mellett csökken a szárításra
fordított energiaszükséglet, és rövidül a
szárítási időtartam. További költségmegta-
karítást jelent, hogy nincs szükség vegy-
szeres kezelésre. A pontos költséghaszon
elemzés a legtöbb esetben 1-2 éves
amortizációs időt eredményez. Ebből
következően a GRANI FRIGOR™ hűtőberen- 
dezésbe történő beruházás gazdaságos.
A 3. táblázatban összefoglalva láthatók
a gazdaságossági elemzés alapvető
kritériumai.

Alkalmazási terület
A hűtve tárolás toronysilóban és síktároló-
ban egyaránt alkalmazható. Mindkét
esetben fontos szempont a levegőelosztás
szakszerű kivitelezése. A GRANI FRIGOR™

berendezéssel bármilyen ömlesztett
mezőgazdasági termény hűthető. Ezek
közé sorolható pl. a búza, sörárpa, repce,
kukorica, rizs, hántolatlan rizs, szójabab,
napraforgómag, földimogyoró, gyapotmag,
pellet, szemes cirok, szezámmag, lenmag,
hüvelyesek, burgonya, fűmagvak, kakaó-
bab, kávébab, diófélék, rozs, tönköly és
sok egyéb.

A hűtve tárolás alkalmazása
A mezőgazdasági termények sokféleségét
tekinve az alábbiakban röviden bemutatjuk
a legfontosabb alkalmazásokat.
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11  Hőfejlődés a repce tárolása során

12  A vetőgabona megengedett tárolási időtartama, Agena nyomán (13)

Rizs/hántolatlan rizs
A rizs a népesség milliói számára a legfon-
tosabb táplálékot jelenti. A világon mintegy
8.000 különböző rizsfajta (8) ismert.
A számtalan rizsfajta három alaptípusra
osztható, megkülönböztetnek hosszú,
rövid és közepes szemű rizsféléket.
Mindegyik fajta egyaránt kényes. A rizs
különösen kíméletes – lehetőleg több
fokozatban történő – szárítást igényel.
A szárítási ciklusokat hűtéssel kombinálva
legalább egy, sőt gyakran akár három
szárítási folyamatot is kiiktathatunk (9).
A hűtve tárolás a fent bemutatott hasznok
mellett a rizs/hántolatlan rizs tekintetében
további előnyöket nyújt. Közép-Amerikában
és Ázsiában számos tanulmány során
bizonyossá vált, hogy hűtött rizs esetében
szinte egyáltalán nem tapasztalható a
jellegzetes sárgás elszíneződés (10).
A hűtött rizs/hántolatlan rizs ezenkívül
kevésbé törik meg. Az egész rizsszemek
hozama hűtve tárolással mintegy 3 %-kal
nagyobb, mint hűtve tárolás nélkül. Hagyo- 
mányos tárolás esetén a rizs egy idő után
dohossá válik. A hűtve tárolt rizsnél ez nem
fordul elő. Mindezek az előnyök fontos
érvek a minőségmegőrzés és nem utolsó
sorban a megcélozható ár szempontjából.

Repcemag (repce)
A repce tárolása alapvetően nehéz feladat
(11), még alacsony (kb. 9 %- os) nedves-
ségtartalom esetén is. A learatott repcébe
nagyobb mennyiségben kerülnek becő- és
szárdarabok valamint mezei füvek magjai.
Cséplés közben a repcemagok csekély
mértékben nedvessé válhatnak a nedves
növényrészekkel való érintkezés következ-
tében. A betakarítás során a repcét gya- 
kran mikroorganizmusok is megfertőzik.
Már egy éjszaka leforgása alatt észlelhe- 
tővé válhat a részleges felmelegedés és a
dohos szag, amiért a mikroorganizmusok
okozta átalakulások felelősek. Mindez
ideális élőhelyet teremt a penészgombák
számára. Ezért a repcét tárolás előtt
amennyire csak lehet, megtisztítják. Mivel
azonban a penészgombák kialakulását
ezzel még nem lehet teljesen kizárni, a
repcét ajánlott 10 °C-ra lehűteni. A gombák
csíraszáma ezáltal jelentősen csökken.
Tárolás közben a repcének meg kell őriznie
az olajminőségét. A növekvő hőmérséklet

és nedvesség hatására az olaj lebomlik, és
közben szabad zsírsavak képződnek. Az
átalakulás során képződött vizet és a
felszabadult hőt haladéktalanul el kell
vezetni. Ezáltal szükségessé válik az
ömlesztett repce felu?gyelete és hűtése.
A repce – többek között a magok kisebb
mérete miatt – tömörebb halmot képez,
mint például a búza. Ezért a gabonafélék-
kel szemben a repcehalomban nagyobb az
átáramló levegő nyomásvesztesége. Ezt a
tényezőt figyelembe kell venni a hűtőbe- 
rendezés méretezésénél.

A repce a magasabb lipidtartalma (zsírtar-
talma) miatt kevesebb vizet képes meg-
kötni, mint más gabonafajták (12). A repce
légzés okozta szárazanyag-vesztesége
csak 70 %- át teszi ki a gabona vesztesé-
gének, viszont kb. 33 %-kal több hő
képződik. A 11. ábrából kitűnik, hogy a
repce önmelegedése úgymond törvénys- 
zerű. A fajlagos hőfejlődés nagyobb, mint a
többi gabonafajtánál. Ezért a repcét 15 °C- 
nál lényegesen alacsonyabb hőmérsékle- 
ten ajánlott tárolni.
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A 12. ábra a vetőgabona megengedett
tárolási időtartamát mutatja a hőmérséklet
és a nedvességtartalom függvényében. Az
ábra a természetes csírázóképességen
alapul, így mind a vetőgabonára, mind a
sörárpára érvényes. Ha az árpát ill. a
vetőmagot időben lehűtjük 10 – 12 °C
hőmérsékletre, jelentősen megnő a lehetsé- 
ges eltarthatóság, a csíra nyugalmi ideje
pedig lerövidül.

Kukorica
A szemes kukorica olaj- és zsírtartalma
miatt hajlamos a túl gyors felhevülésre. Ez
az olyan kukoricára is vonatkozik, amelyet
biztonsági okokból 12 – 13 % nedvességt- 
artalomra szárítottak. Ez a hagyományos
eljárás meglehetősen energiaés költség-
igényes, ezenkívül minőségromlással
és súlyveszteséggel jár. Hűtött kukoricánál
minderre nincs szükség. A Hohenheimi
Egyetem (Németország) és a Michigan
Állami Egyetem (USA) kutatásai során
bebizonyosodott, hogy 17 % alatti nedves-
ségtartalmú szemes kukorica meleg
levegővel való szárításánál lép fel a legna- 
gyobb mértékű minőségromlás (14). Ezek a 
problémák eredményesen kivédhetők a
hűtve tárolás segítségével.

Ha a repce túl nagy arányban tartalmaz
szabad zsírsavakat, ami normális körül-
mények közt 1 %, akkor nehézségek
lépnek fel a repce törésénél. Szabad
zsírsavak akkor képződnek,ha a repcét túl
melegen tárolják.

Olajos magvak
A napraforgómag, földimogyoró, gyapot-
mag, szójabab, repcemag, kukorica stb.
olaj- és zsírtartalma következtében kiala-
kuló oxidációs folyamat még jobban
fokozza a hőfejlődést. Ez a termény
megégéséhez és jelentős minőségvesztés- 
hez vezet. Ugyanakkor a szabad zsírsavak
arányának emelkedése szintén fokozza a
minőségromlást és a súlyveszteséget.
A hűtve tárolásnál a hagyományos tárolás-
sal szemben kb. 1 – 3 %-kal magasabb
szinten tartható a nedvesség.

Vetőmag/sörárpa
A vetőmag és a sörárpa esetében első- 
rendű fontosságú a csíra minőségének
megőrzése. A hűtött, 15 – 16 % nedves- 
ségtartalmú vetőgabonának átlagosan
sokkal nagyobb a csíraszáma, mint a
nagyon száraz, de melegen tárolt vető- 
magnak. Pellet

A pelletet kezeletlen külső levegővel hűtik a
pellethűtőkben. Ezzel az eljárással különö-
sen a nagyobb átmérőjű pelletek nem
hűlnek le legbelül. Feszültség okozta
repedések keletkeznek, ezáltal fokozódik
a morzsolódás ill. ezzel együtt a minősé- 
gromlás. A GRANI FRIGOR™ a tárolt
pelleteket a legbelsejükig egyenletesen
hűti le. A pelletek kőkeménnyé válnak, és
jóformán nem keletkezik rajtuk repedés. Ez
a kedvező tulajdonság a raktározott készlet
kirakását is megkönnyíti.
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1 hűtőgerenda
2 tolólemez
3 gyűjtőcsatorna
4 drótháló (1/4 hosszon)
5 acéllemez hűtőgerenda
6 távtartó cső
7 GRANIFRIGOR™

13  A hűtőgerendák menete cellás rendszerű silóban

14  A levegőelosztás elve síktárolóban

3
1 GRANIFRIGOR™

2 perforált hűtőcsatorna
3 gyűjtőcsatorna
4 kiáramló levegő

N = szabvány távolság     
halommagasság

VI

Levegőelosztás

Hűtés silócellákban
Az ömlesztett áruk hűtésénél nagyon
fontos szerepet játszik a jó levegőelosztás.
Egyenletes alapfelületű silóknál a perforált
padló vált be. Kúp alakú kiöntőkkel ellátott
silóknál leélezett acéllemezből készült
hűtőgerendákat alkalmaznak. Az alul
nyitott hűtőgerendák a teljes hossz 1/4
részén dróthálóval vannak ellátva.
A drótháló megakadályozza a magok
felkavarodását. A GRANI FRIGOR™-ból
érkező hideg levegő csővezetéken keresz-
tül jut el a hűtőgerendáig. A hideg levegő a
hűtőgerendák lefelé irányuló nyílásán
keresztül jut a gabonahalomba (13. ábra).

A halom légellenállása miatt a hideg levegő
a rakás teljes egészén eloszlatva, a halmon
keresztül felfelé áramlik. A siló tetejét
elegendő számú nyílással kell ellátni, hogy
a halomból felfelé kiáramló meleg levegő a
szabadba távozhasson. Ősszel az időjárási
viszonyoktól függően előfordul a kondenz-
víz képződés. A kondenzáció megakadály- 
ozása a silótető szigetelésével, vagy
elszívó ventilátor beszerelésével oldható
meg. Legtöbb esetben az elszívó ventilátor
a legjobb megoldás. A ventilátornak
alacsony nyomás mellett megfelelően nagy
légmennyiséget kell elszívnia.

Magas silók esetén figyelembe kell venni a
halom lehetséges magasságát ill. abból
adódóan az átáramló levegő nyomásvesz-
teségét. A hűtőkészülék ventilátorát ill.
annak „hatósugarát“ ehhez mérten kell
betervezni. Figyelembe kell venni továbbá
azt is, hogy például az ömlesztett repce- 
halmon áthaladó levegő nyomásveszte-
sége három-négyszer akkora, mint a búza
esetén.

Hűtés síktárolóban/raktárházban
A síktárolókban többnyire perforált acélle- 
mezből készült, félcsésze alakú hűtőcsa- 
tornákat helyeznek el a padlón. A padló
alatt vezetetett csatornákat perforált
lemeztáblákkal fedik be. A csatornák
fektetésénél biztosítani kell az egyszerű
tisztítás lehetőségét, valamint ügyelnei kell
arra, hogy lehetőleg ne gyűljön fel a
szennyeződés a sarkokban. A hűtőcsatornák

padlózat alatti elhelyezésének az az
előnye, hogy járható marad a magtár. Ez
jelentősen megkönnyíti a termény kiraká- 
sát. Az egyes összekötő csatornák az
épületen belül vagy kívül vezetett gyűjtőc- 
satornába torkollnak, vagy egyenként
vezetnek a szabadba. Lehetőleg kerülni
kell a hosszú légvezetékeket, és a csöve- 
ket hőszigetelni kell. A hűtőcsatornák
egymás közötti távolsága nem haladhatja
meg a maximális halommagasságot.
A csatornák legfeljebb a halommagasság
felének megfelelő távolságra legyenek a
faltól. Kúp alakban ömlesztett halom
esetén kiegyenlítésként különbözőképpen
perforált légcsatornákat lehet alkalmazni, 

vagy le lehet fedni a halom felszínét.
Ellenkező esetben a hideg levegő a legki-
sebb ellenállás irányában haladva nem
hűtené a halom csúcsát. Ideális esetben
azonban jobb úgy ömleszteni a terményt,
hogy ne keletkezzen kúp alakú halom.
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Összefoglalásképpen elmondható, hogy a
GRANIFRIGOR™ számos előnyt nyújt, amelyeket nem ha- 
gyhatunk figyelmen kívül a költség-haszon elemzésnél:

• Kockázatmentes tartós tárolás minőségromlás nélkül
• Rovarrágás és kártevők elszaporodása elleni védelem
• Gombák és mikotoxinok elleni védelem
• Költséges és környezetszenynyező vegyszeres keze- 

lés kiküszöbölése
• Légzési veszteségek minimálisra csökkentése
• Nincs szükség a termény átforgatására
• Alacsonyabb szárítási költségek
• A termény az aratás után is megőrzi frissességét
• A csíra megtartja minőségét
• A rizsszemeken nem keletkezik sárgás elszíneződés
• Nagyobb az egész rizsszemek hozama
• A magokon nem keletkeznek feszültség okozta repe-

dések
• Az olajos magvakban nem lép fel oxidáció
• A hűtés az időjárási viszonyoktól függetlenül alkal-

mazható
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