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JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

Latin betűk 

Jelölés Megnevezés Mértékegység 
a fajlagos érintkezési felület m2/m3 
A felület, üres keresztmetszet m2 
c izobár fajhő J/(kg°C) 
d átmérő m 
G száraz gáz tömegáram-sűrűség kg/(m2.s) 

k hőátbocsátási tényező   (    ) 

l töltési fok m2/m3 

m tömeg kg 

 ̇ tömegáram kg/s 
Nu Nusselt-szám 1 

Pr Prandtl-szám 1 

r fázisváltozási hő J/kg 
Re Reynolds-szám 1 
t idő s 
T hőmérséklet °C 
v sebesség m/s 
V térfogat m3 
X szárazanyagra vonatkoztatott nedvességtartalom kgH2O/kgdP 
Y szárítógáz abszolút nedvességtartalom kgH2O/kgdG 
z dobhossz axiál koordináta m 

  hőátadási tényező   (    ) 
      gáz-anyag közötti térfogati hőátadási tényező   (    ) 

λ hővezetési tényező   (   ) 

  kinematikai viszkozitás m2/s 

      gáz-anyag közötti térfogati párolgási tényező kg/(m3s) 
Indexek, kitevők 

’ módosított 
a környezeti 
ax axiális, tengely irányú 
cir kerületi 
dG száraz gáz 
dP szárazanyag 
D dobszárító 
F felületi 
G nedves szárítógáz 
G-a szárítógáz és a környezet közötti 
G-P szárítógáz és száradó anyag közötti 
G-W szárítógáz és a dobfal közötti 
P nedvesanyag 
v vízgőz 
W dobfal 
W-P dobfal és a száradó anyag közötti 
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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

A nedvesség elvonási folyamatok célja az anyagban lévő oldószer vagy víz koncent-

rációjának csökkentése. A nedvességtartalom csökkentése megvalósítható mechanikai eljá-

rással (szűrés, préselés, centrifugálás stb.). Ez akkor alkalmazható, ha az anyagot a folya-

mat közben ki lehet tenni mechanikai igénybevételnek, illetve az anyag geometriájának 

megváltozása nem okoz a későbbi felhasználásnál problémát. Minden olyan esetben, ahol 

a mechanikai eljárással nem tudunk további nedvességtartalom-csökkenést elérni, illetve 

annak alkalmazása nem lehetséges, ott a termikus eljárás a célravezető. 

A szárítás fajlagosan az egyik legtöbb energiát igénylő ipari művelet, ezért a kutatók 

és a fejlesztők legfontosabb feladata a szárítók termikus hatásosságának növelése. A fej-

lesztésekre a pontos hőtani modellek adnak lehetőséget. Az utóbbi évek modellezési és 

szimulációs technikáinak fejlődése miatt egyre fontosabb a modellek, valamint a modell 

paraméterek pontosítása. A szárítási folyamat modellezése segíti a különböző műveleti és 

geometriai tényezők hatásának elemzését, ezáltal lehetővé válik a szárítók hatékony üze-

meltetése és gazdaságos tervezése.  

A téma aktualitása 

Az ipari szárítók leggyakrabban levegővel vagy füstgázzal, konvekciós úton adják át 

a hőt a száradó anyagnak, és ezzel egyidejűleg az anyagban lévő nedvesség páragőz for-

májában kerül a szárítógázba. Egyes anyagok szárítása csak konvekciós hőközléssel nem 

biztosítható. Ilyen anyag például a szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkező 

fölösiszap, mely ártalmatlanításának egyik módszere az iszap szárítása, majd elégetése. Az 

ilyen pasztaszerű anyagok szárítása csomós, kenőcsszerű, ragadós tulajdonságaik miatt 

konduktív-konvektív hőközlésű, keverős dobszárító készülékben lehetséges. Ezekben a 

dobszárítókban a hőközlés konvekciós úton a szárítógázzal, valamint köpenyoldalról 

konduktív módon pl. fűtőgőzzel valósítható meg. A szárítók műveleti méretezéséhez a 

hőközlő közeg és az anyag közötti hőátadási tényezők ismerete szükséges, melyek megha-

tározása általában méréssel történik. A mérések során ismeretlenek a hőközlő közegek és a 

száradó anyag közötti érintkezési felületek. Szemcsés anyagok érintkezési felületének 

meghatározása a szabálytalan szemcsegeometria, a nagy szemcseméret-szórás, a bizonyta-

lan szemcsedarabszám, illetve a száradó anyag hőközvetítő közeggel történő bizonytalan 

érintkezése miatt nehezen kivitelezhető. A szárítással foglalkozó szakirodalom az átadási 
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tényezőt az érintkezési felülettel összevonva térfogati átadási tényezőnek nevezi. A térfo-

gati hőátadási- és párolgási tényezők keverős dobszárítóban történő meghatározására mé-

rési módszert dolgoztam ki. Az átadási tényezők a szárítás folyamatát leíró differenciál-

egyenlet-rendszer megoldásának bemenő adatait képezik. 

A szárítás komplex, egyidejű hő-és anyagátadással járó művelet. A szerteágazó szárí-

tási igényektől és a szárítási feltételektől függően, több mint kétszázféle szárító kialakítás 

fordul elő. Értekezésem a konduktív-konvektív hőközlésű, keverős dobszárító műveleti 

méretezésével, illetve az ahhoz szükséges térfogati átadási tényezők meghatározásával 

foglalkozik.  

Célkitűzések 

A tudományos munkám célja konduktív-konvektív hőközlésű dobszárítók műveleti 

méretezéséhez és vizsgálatához szükséges matematikai modell és számítási algoritmus 

kidolgozása. E cél megvalósítása érdekében: 

 Irodalmi források alapján - bemutatom és feldolgozom a legelterjedtebben alkalma-

zott dobszárító kialakításokat, valamint ismertetem a szerzők által alkalmazott 

konvekciós hőközlésű szárítókra vonatkozó matematikai modelleket és a forgó dob-

szárítókra megállapított térfogati hőátadási tényező meghatározási összefüggéseket. 

 Bemutatom a mérőrendszert, amelyen mérési módszert fejlesztek ki kevert dobszárí-

tó térfogati hőátadási tényezőinek meghatározására. 

 A mérési eredmények felhasználásával a konduktív-konvektív, keverős szárítók tér-

fogati hőátadási- és párolgási tényezőinek meghatározására dimenziótlan számokkal 

képezett összefüggéseket hozok létre.  

 Ismertetem a konduktív-konvektív hőközlést alkalmazó, egyen- vagy ellenáramú kö-

zegvezetésű, folyamatos üzemű, kevert halmazú szárítókra kidolgozott matematikai 

modellt. 

 A matematikai modellen alapuló számítási algoritmus segítségével megvizsgálom a 

főbb műveleti- és készülékparamétereknek a szárításhoz szükséges dob hosszára és 

az anyag kilépő nedvességtartalmára gyakorolt hatását.  

 Mérési eredményekkel igazolom a munkatársaimmal kifejlesztett biomassza szárító-

ra értelmezett matematikai modell alkalmazhatóságát. 
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SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A szárítókban lejátszódó egyidejű hő- és anyagtranszport folyamatokkal számos köz-

lemény foglalkozik, melyek közül több részletesen elemzi a dobszárítókban végbemenő 

folyamatokat. A dobszárítók hőtani leírása visszanyúlik a XX. század első felére, bár ezt a 

típusú szárítót már jóval korábban is alkalmazták. Dobszárítókban három fő folyamat va-

lósul meg: a száradó anyag keveredése, melegedése, valamint a nedvesség diffúzióval tör-

ténő eltávozása. A dobszárítókban ez a három folyamat egymástól nem válik el, ezért a 

szárítás műveletétől nem lehet elkülöníteni a másik két művelet egyidejű jelenlétét sem. A 

folyamat összetettsége miatt a kutatók a keverés és a hőközlés alapműveletét számos eset-

ben a szárítástól elkülönítve is vizsgálták.  

Az értekezésben rendszereztem azokat a modellegyenleteket, melyeket az elmúlt év-

tizedekben alkottak meg a dobszárítók műveleti jellemzésére. Megállapítottam, hogy ezek 

a lineáris differenciálegyenlet-rendszerek csak konvektív hőközlésű egyen-, illetve ellen-

áramú dobszárítókra alkalmazhatóak, melyekkel a szárítógáz és a száradó anyag jellemzői 

határozhatóak meg a szárító hossza, vagy a száradási idő függvényében. Az egyenletek 

megoldásához szükséges szárítógáz-száradó anyag közötti térfogati hőátadási tényező 

meghatározására számos lehetőség található az irodalomban. Megállapítható, hogy ezek 

az átadási tényezők csak meglehetősen korlátozott körülmények között érvényesek. Sok 

szerző a térfogati hőátadási tényezőt csak gáz tömegáram függvényeként jellemezte, fi-

gyelmen kívül hagyva az egyéb, hőátadást befolyásoló tagokat (pl. anyag fizikai tulajdon-

ságai, tömegárama, stb.). A szakirodalomban a mai napig leggyakrabban alkalmazott ösz-

szefüggés Myklestad által 1963-ban publikált, forgó dobszárító mérési eredményei alapján 

létrehozott egyenlete: 

              (1) 

A disszertációban részletesen ismertetem a szakirodalomban fellelhető, több kutató 

által is létrehozott térfogati hőátadási tényező meghatározására szolgáló összefüggéseket 

és azok alkalmazhatósági korlátait. 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

A hőátadás és a nedvesség-diffúzió szempontjából alapvetően fontos a szárítógáz és 

a száradó szilárd részecskék közötti érintkező felület ismerete. Az érintkezési felülettel 

képezett térfogati hőátadási tényezők meghatározására mérési eljárást és mérőrendszert 

dolgoztam ki. A keverős dobszárítón végzett mérési eredményeim a dobszárítók matema-

tikai modelljében szereplő gáz-anyag, a fal-anyag és a gáz-fal közötti térfogati hőátadási és 

párolgási tényezők meghatározásához szükségesek.  

 A mérőállomás méréstechnikailag korszerűen felszerelt, az adatokat szenzorok mérik 

és adatgyűjtő rögzíti. A 1. ábrán látható a berendezés műszerezési folyamatábrája.   

 

1. ábra. Keverős dobszárító mérőállomás műszerezési rajza 
1- Dobszárító; 2-Hajtóműves motor; 3-Elektromos léghevítő; 4-Légfúvó;  

5-Mérleg; 6-Térfogatáram résszabályozó; 7-Porleválasztó 

 A berendezéssel szárítási vizsgálatokat hajtottam végre kölesen, kukoricán, kukori-

cadarán, szennyvíziszapon, napraforgómagon, fakockán és faaprítékon. Az adatgyűjtő 

regisztrálta a szárítógáz be- és kilépő hőmérsékletét, nedvességtartalmát és térfogatára-

mát, a fal hőmérsékletét, a száradó anyag felületi hőmérsékletét, tömegváltozását, vala-

mint az anyag kiindulási és végső nedvességtartalmát. 
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EREDMÉNYEK 

A gáz-anyag közötti térfogati párolgási tényező, valamint a szárítógáz-anyag, fal-

anyag és szárítógáz-fal között értelmezett térfogati hőátadási tényezők meghatározó jelen-

tőségűek kevert dob jellegű szárítók méretezésénél. A szakirodalmi áttekintésben ismerte-

tett modellek alkalmazásához szükséges átadási tényezőkre összefüggéseket hoztam létre.  

 

Térfogati hőátadási tényezők értelmezése 

Az (1) egyenletekben található térfogati hőátadási tényező alatt azt a hőáramot ért-

jük, amely egységnyi dobtérfogaton adódik át, egységnyi hőmérsékletkülönbség hatására:  

          

     

    
   (2) 

ahol az indexben lévő ’x-y’ a hőátadásban résztvevő két oldalt jelenti (x-y= G-P, ha szárí-

tógáz-száradó anyag között, x-y=W-P, ha fűtött fal-száradó anyag között, x-y=G-W, ha 

szárítógáz-fűtött fal között). A térfogati hőátadási tényezők az adott szárító típusnál a gáz-

anyag érintkeztetési formától függő, általában kísérletileg meghatározható értékek.  

 

Térfogati hőátadási tényezők meghatározása 

Szárítógáz - száradó anyag közötti térfogati hőátadási tényező: 

       
   

  

  
       

 
(3) 

Fűtött fal - száradó anyag közötti térfogati hőátadási tényező: 

       
   

  

  
       

 
(4) 

Fűtött fal - szárítógáz közötti térfogati hőátadási tényező: 

      
   ̇    

        
 

(5) 

 

Dimenziótlan számok értelmezése 

A térfogati átadási tényezőket különböző anyagokon végzett szárítási kísérletek alap-

ján határoztam meg. Az eredményeket - az általánosabb felhasználhatóság érdekében – 

dimenzió nélküli számok alkalmazásával dolgoztam fel. A kevert halmazokra módosított, 

dimenziótlan Nusselt-számokat és Reynolds számokat értelmeztem az alábbiak szerint. 
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A módosított Nusselt-szám a szárítógáz és a száradó anyag között: 

     
  

       
 

  
   

(6) 

A módosított Nusselt-szám a fűtött fal és a száradó anyag között: 

     
  

       
 

  
   

(7) 

A módosított Reynolds-szám: 

    
√    

     
    

  
   

(8) 

Dimenziótlan számok között értelmezett kapcsolat 

 A (6)-(8) összefüggésekkel értelmezett mérési eredmények konduktív-konvektív, és 

csak konvektív, keverős dobszárítóban történő hőközlés esetén a 2- 3. ábrán láthatók. 

 

2. ábra. Keverős dobszárítónál a szárítógáz és a száradó anyag közötti módosított dimenziótlan 
számokkal értelmezett kapcsolat konduktív-konvektív (x), illetve csak konvektív (o) szárítás esetén 

 A 2. ábra mérési eredményei alapján létrehozott egyenlet, amely kapcsolatot teremt a 

csak konvektív, valamint a konduktív-konvektív hőközlés között: 

     
 |                              ⁄ (

     

     
)
   

  
(9) 



Tézisfüzet 

8 

 

 

3. ábra. Keverős dobszárítónál a fűtött fal és a száradó anyag közötti dimenziótlan számokkal 
értelmezett kapcsolat, konduktív-konvektív szárítás esetén 

 A 3. ábrán látható mérési eredmények alapján létrehozott egyenlet, amely a fűtött fal 

és a száradó anyag közötti térfogati hőátadási tényező meghatározására alkalmas: 

     
 |         

                                  (10) 

Szakirodalmi források alapján feldolgoztam a konvektív hőközlésű forgó dobszárí-

tókra vonatkozó szárítógáz és száradó anyag között mért térfogati hőátadási tényezőket, 

melyeket a dimenziótlan számok kapcsolatrendszerében ábrázoltam.  A dimenziótlan 

számok      
            kapcsolata a 4. ábrán látható, ahol a ’’-szal jelölt pontok a 

szakirodalomból vett konvekciós, forgó, míg a ’o’-val jelölt pontok a saját, konvekciós, ke-

verős dobszárítókra vonatkozó értékek.  

 A 4. ábra irodalmi források mérési eredményei alapján, konvekciós hőközlésű forgó 

dobszárítók szárítógáz-száradó anyag közötti térfogati hőátadási tényezőjének meghatá-

rozására vonatkozó egyenlet: 

     
 |    

     
                           (11) 

 A 4. ábra alapján megállapítható, hogy a konvekciós, forgó dobszárítókra vonatkozó 

térfogati hőátadási tényezők        -ig nagyobbak a keverős dobszárítókénál. 
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4. ábra. Konvekciós keverős és konvekciós forgó dobszárító dimenziótlan számainak összehasonlítása 

Matematikai modell 

A konvekciós hőközlésű szárítás hő- és anyagátadási folyamatait leíró differenciál-

egyenlet-rendszert számos szerző alkalmazta szemcsés termékek szárítási folyamatainak 

vizsgálatára. Megállapítottam, hogy a konduktív-konvektív hőközlésű dobszárítók model-

lezésével az irodalmi források hiányosan foglalkoztak. Konduktív-konvektív hőközlést 

megvalósító szárítók hő- és anyagátadási folyamatainak modellezésére olyan módszert 

dolgoztunk ki [1-3, 6], amely figyelembe veszi a szárítógázzal, valamint a falon keresztül 

érkező hőáramot is a hőveszteség jelenléte mellett. A szárító elemi részére felírható hő- és 

anyagmérleg-egyenletek segítségével levezethető a szárítógáz és a száradó anyag hőmér-

sékletének és nedvességtartalmának alakulása a szárító hossza mentén. Az egyenletrend-

szer konduktív-konvektív hőközlésű, egyen- vagy ellenáramú közegvezetésű szárítók 

műveleti méretezésére alkalmas. 

A fal irányából a dob belseje felé mutató gáz-fal és a fal-anyag közötti 

hőáramsűrűség hatásának elhanyagolásával a levezetett differenciálegyenletek 

konvekciós, egyen- vagy ellenáramú szárítás modellezésére is alkalmasak. Az alábbiakban 

ismertetett (12)-(15) egyenletek konduktív-konvektív, egyenáramú, folyamatos üzemű ke-

vert halmaz szárítására vonatkoznak, a hőveszteség figyelembe vételével. 
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Az anyag nedvességtartalmának változása a szárító hossza mentén: 

 
  

  
  

 ̇  

 ̇  

  

  
   (12) 

Az anyag hőmérsékletének változása a szárító hossza mentén: 

   

  
 

  

 ̇    

[     (     )       (     )]  
  
  

  

  
   (13) 

A szárítógáz hőmérsékletének változása a szárító hossza mentén: 

   

  
 

  

 ̇    
[     (     )       (     )      (     )

 

  
]   

 
  

  

(     )
  

  
   

(14) 

A szárítógáz nedvességtartalmának változása a szárító hossza mentén: 

 
  

  
 

       

 ̇  

(    )   (15) 

A (12)-(15) egyenletek felhasználásával számítási algoritmust készítettem, mellyel 

mind a négy közegvezetés és hőközlési mód esetén számítható a termék nedvességtartal-

mának (X), hőmérsékletének (TP), valamint a szárítógáz hőmérsékletének (TG) és nedves-

ségtartalmának (Y) változása a szárítási úthossz (z) mentén.  
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Modell alkalmazása 

 Munkatársaimmal új kialakítású, spirális anyagvezetésű biomassza szárítót fejlesztet-

tünk ki, melynél a (12)–(15) egyenletekkel ismertetett modellt használtam fel a szárítási 

jellemzők meghatározására. A modell felhasználásával számított, és a búzaszalma szárítá-

sával mért értékek az 5-6. ábrán láthatók, melyek jó közelítése a modell alkalmazhatóságát 

bizonyítják. 

 

5. ábra. A mért és számított szárítógáz és anyaghőmérsékletek változása a szárítási út mentén 

 

6. ábra. A mért és számított anyag és szárítógáz nedvességtartalmak változása a szárítási út mentén 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Tézis 

Mérési eljárást dolgoztam ki konduktív-konvektív fűtésű, keverős dobszárítók szárí-

tógáz-száradó anyag, fűtött fal-száradó anyag és szárítógáz-fűtött fal közötti térfogati hő-

átadási tényezőinek meghatározására. Megterveztem és elkészítettem az eljárás végrehaj-

tására alkalmas mérőberendezést. A berendezésen végrehajtott mérésekkel igazoltam, 

hogy az új eljárás az eddig alkalmazott eljárásokhoz képest lehetővé teszi a fűtött fal-

száradó anyag és szárítógáz-fűtött fal közötti térfogati hőátadási tényezők meghatározását 

is. 

Kapcsolódó publikációk: [6, 7, 8, 9] 

2. Tézis 

Új számítási összefüggéseket vezettem be konduktív-konvektív, kevert ágyas szárí-

tásra jellemző térfogati hőátadási tényezők (szárítógáz-száradó anyag közötti (     ), fű-

tött fal-száradó anyag közötti (     ) és szárítógáz-fűtött fal közötti (     )), valamint a 

gázzal érintkező anyag szabad felületén jelentkező párolgási tényezőből képezett térfogati 

párolgási tényező (     ) meghatározására. Létrehoztam a térfogati hőátadási tényezők-

kel és a térfogati párolgási tényezővel képezett módosított Nusselt-számok (szárítógáz-

száradó anyag között (     
 ), fűtött fal-száradó anyag között (     

 ) és szárítógáz-fűtött 

fal között (     
 )) és módosított Sherwood-szám (     

 ) meghatározási összefüggéseit.  

Kapcsolódó publikációk: [2, 3, 6, 9] 

3. Tézis 

Konduktív-konvektív és konvektív hőközlésű, keverős dobszárítóra a 

     
 |                               (

     

     
)
   

 
 

összefüggést vezettem be, ami alkalmas a szárítógáz-száradó anyag közötti térfogati hő-

átadási tényező meghatározására, egyenes keverőelemekkel felszerelt keverős dobszárító 

esetén.   

Az egyenlet felhasználásának feltételei: 

 
     

     
   (konduktív-konvektív hőátadásnál) és 

 
     

     
   (konvektív hőátadásnál) és 
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érvényességi tartományai: 

                 és 

                és 

            és 

           . 

 Kapcsolódó publikációk: [3, 6] 

4. Tézis 

Konduktív-konvektív hőközlésű, keverős dobszárítóra a 

     
 |         

                                 

összefüggést vezettem be, ami alkalmas a fűtött fal-száradó anyag közötti térfogati hő-

átadási tényező meghatározására, egyenes keverőelemekkel felszerelt keverős dobszárító 

esetén.  

Az egyenlet felhasználásának feltétele: 

           (konduktív-konvektív hőátadásnál) és 

érvényességi tartományai: 

                 és 

            és 

           . 

 Kapcsolódó publikációk: [3, 6] 

5. Tézis 

Konvektív hőközlésű, forgó dobszárítóra a 

     
 |    

     
                          

összefüggést vezettem be, ami alkalmas a szárítógáz-száradó anyag közötti térfogati hő-

átadási tényező meghatározására. Megállapítottam, hogy            tartományban a 

forgó dobszárítóra vonatkozó szárítógáz-száradó anyag közötti módosított Nusselt-szám 

értékek nagyobbak, mint konvektív, keverős dobszárító esetén. 

Az egyenlet érvényességi tartományai: 

           és 

           . 

 Kapcsolódó publikációk: [6]  
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6. Tézis 

Kidolgoztam a konduktív-konvektív, egyen- és ellenáramú közegvezetésű, kevert 

halmaz szárításának matematikai modelljét a hőveszteség figyelembe vételével. A model-

lel meghatározható a száradó anyag nedvességtartalmának és hőmérsékletének, valamint 

a szárítógáz hőmérsékletének, nedvességtartalmának alakulása a szárító hossza mentén. 

Gáz-fal (      ) és fal-anyag (      ) közötti hőáram-sűrűségek elhagyásával a mo-

dell alkalmazható csak konvektív hőközlésű, kevert halmaz vizsgálatára. Új számítási al-

goritmus alkalmazásával megállapítottam, hogy konduktív-konvektív, egyenáramú keve-

rős szárítódob hosszára a fal hőmérséklete és a szárítógáz tömegárama gyakorolja a legna-

gyobb hatást. Konvektív hőközlésre vonatkozó modell és számítási algoritmus új fejleszté-

sű, spirális anyag- és gázvezetésű biomassza szárítóra történő alkalmazását üzemi körül-

mények között végzett mérések eredményeivel igazoltam. 

Kapcsolódó publikációk: [1, 4, 5, 6] 
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