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1. Bevezetés 

A hétköznapi élet és az ipar számos területén előfordulhat a megtermelt javak 

szárítása, amely a félkész, vagy késztermék-előállítás egyik módszere. Szilárd anya-

gok nedvességtartalmának csökkentése a feldolgozóipar szerves részét képezi. Szá-

rítással növelhető a termék élettartama, számos esetben fokozható annak minősége, 

továbbá az könnyebben csomagolhatóvá, szállíthatóvá válik. Manapság már külön-

böző technológiai előírások követelményeként is alkalmazzák. A szárított anyag 

szerkezetében lezajló folyamatoknak, a hőközlés módjának és az adott üzem tech-

nikai lehetőségeinek függvényében különböző kialakítású berendezésekben lehet 

elvégezni a kívánt mértékű szárítási műveletet. A kisméretű, közel azonos geomet-

riájú szemcsés anyagok légárammal történő szárítására előnyösen alkalmazhatóak 

a fluidizációs szárítók. A fluidizációs szárítókat élelmiszerek, mezőgazdasági anya-

gok, biomassza, kerámia, gyógyszerek, festékek, műtrágyák, polimerek és vegysze-

rek feldolgozásánál, gyártásánál használják. A fluidizációs szárítás előnyei közé tar-

tozik a szemcsés anyag kíméletes, de intenzív keverése, amelynek eredményeként 

jó hő- és anyagátadás valósul meg a szemcsék és a szárítógáz között. A termikus és 

a diffúziós műveletek közül a szárítás rendkívül energiaigényes folyamat, ezért tö-

rekedni kell a befektetett energia hatékony felhasználására. A művelet modellezé-

séhez elengedhetetlen a hő- és anyagátadási jellemzők és a szárítás műveleti para-

métereinek meghatározása. A fluidizációs szárítási folyamat modellezésével lehe-

tővé válik a szárítóberendezés gazdaságos üzemeltetése, vagy az adott berendezés 

más anyagra történő alkalmazásának vizsgálata. 

 Doktori munkámban különböző szemcsés anyagok fluidizációs szárítóban 

történő konvektív hőközlésű szárításával foglalkoztam. A folyamat műveleti mére-

tezéséhez a szemcsés anyag és a szárítógáz közötti hőátadási tényező ismerete szük-

séges, amelynek meghatározása méréssel történik. A hőátadási tényező meghatáro-

zásában nagy hibát okoz a szemcsék szabálytalan geometriája, a nagy szemcsemé-

ret-szórás, valamint a két közeg közötti érintkezés bizonytalansága, így a hőt köz-

vetítő szárítógáz és a száradó szemcsés anyag közötti érintkezési felület meghatá-

rozása. Ezek a zavaró tényezők megjelennek az irodalmi adatokban is, ahol a mű-

velet méretezésének alapjául szolgáló hőátadási tényezők jelentős szórással terhel-

tek, így azok használata csupán közelítő eredményt ad a tényleges értékekhez ké-

pest. Így a hőátadási tényezőt együtt kezelve az érintkezési felülettel a térfogati hő-

átadási tényező használata javasolt fluidizációs szárításnál, amelynek meghatáro-

zására mérési módszert dolgoztam ki. A térfogati hőátadási tényező a szárítás fo-

lyamatát leíró differenciálegyenlet-rendszer egyik bemenő adatát képezi. Az egyen-

letrendszer megoldásával számíthatóvá válik a szárításhoz szükséges idő, és a szá-

rítótér szárítás szempontjából aktív magassága. 

  Szemcsés anyagok szárítása és a térfogati hőátadási tényezők kutatása előz-

ményekkel rendelkezik az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszéken. 
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A térfogati hőátadási tényező keverős dobszárítóknál történő alkalmazása már el-

fogadottá vált a berendezés méretezésénél és modellezésénél. Fluidizációs szárítás-

nál a térfogati hőátadási tényezőt eddig még nem használták, így annak bevezetését 

javasolom a művelet modellezésénél. Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástech-

nika Tanszék laboratóriumában található félüzemi fluidizációs szárító és dobszárító 

(1.1. ábra) gépészetileg és méréstechnikailag korszerűen felszerelt, így az egyidejű 

hő- és anyagátadás vizsgálatára alkalmas.  

Célkitűzés 

Munkám során a fluidizációs szárító műveleti méretezésével, az ahhoz szük-

séges térfogati hőátadási tényező meghatározásával foglalkoztam. Ennek során mé-

rési módszert dolgoztam ki a térfogati hőátadási tényező meghatározására, vala-

mint létrehoztam a térfogati hőátadási tényező számításához szükséges dimenzió 

nélküli összefüggést, amelynek ismeretében a méretezéshez szükséges hő- és 

anyagátadást leíró modellt és az ahhoz tartozó számítási algoritmust dolgoztam ki. 

A kutatómunkám ennek megfelelően az alábbi főbb lépésekből állt: 

1. Irodalmi források segítségével rendszereztem a fluidizációs szárítás mo-

dellezésének lehetőségeit és a leírásukhoz szükséges hőátadási tényező 

meghatározására alkalmas összefüggéseket.  

2. Mérési módszert fejlesztettem ki a fluidizációs szárításnál értelmezett szá-

rítógáz és száradó szemcsés anyag közötti térfogati hőátadási tényező 

meghatározására.  

3. Mérési és szakirodalmi eredmények alapján a szárítás állandó száradási 

sebességű szakaszára dimenzió nélküli számokkal képezett összefüggést 

dolgoztam ki, amellyel a térfogati hőátadási tényező meghatározható. 

4. Hő- és anyagátadást leíró modellen alapuló számítási algoritmust dolgoz-

tam ki, amelyet mérésekkel validáltam. 

 

 

1.1. ábra. A félüzemi fluidizációs szárító és dobszárító mérőállomás. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

Az ipari szárítóberendezések feladata a különböző folyamatok során felhasz-

nált anyagok nedvességtartalmának csökkentése. Ebben a fejezetben a szárítás el-

méletének ismertetését követően bemutatom a fluidizációs szárítás műveletének 

matematikai modelljeit és a hőátadási tényező számítására alkalmas dimenzió nél-

küli egyenleteket.  

2.1 Szárítás elméleti alapjai 

Egy anyag nedvességtartalmát csak korlátozott mértékben lehet mechanikai 

úton csökkenteni. Ha mechanikai eljárással már nem lehet további nedvességet el-

távolítani az anyagból, akkor a termikus módszer lehet a célravezető. Mivel az ide 

tartozó műveletek túlnyomó többségét levegő-vízgőz-víz rendszer jellemzőin ke-

resztül vizsgáljuk, ezért szárítás alatt azt az egyidejű hő- és anyagátadással járó fo-

lyamatot értjük, amikor egy anyagból a nedvesség hőközlés hatására gőz halmazál-

lapotban diffúzióval távozik az őt körülvevő hőt közvetítő levegőbe. A szárítás so-

rán az anyag felületéről, valamint a pórusaiban, kapillárisaiban kötött nedvesség 

koncentrációját kell csökkenteni [1]. 

Az anyagban a nedvesség általában tiszta víz, tiszta oldószer vagy oldat for-

májában van jelen, de előfordulhat szilárd vagy gőz formájában is [2]. Egy anyag 

nedvességtartalmát a nedves vagy száraz anyagra vonatkoztatva adhatjuk meg. Az 

anyag teljes tömege ezen két alkotórész, az anyagban kötött nedvesség és a száraz 

anyag tömegének összegével írható fel: 

𝑚𝑃 = 𝑚𝐻2𝑂 +𝑚𝑑𝑃 . (2. 1) 

A nedves anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom : 

𝑥 =
𝑚𝐻2𝑂

𝑚𝐻2𝑂 +𝑚𝑑𝑃
 . (2. 2) 

A száraz anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom : 

𝑋 =
𝑚𝐻2𝑂

𝑚𝑑𝑃
 . (2. 3) 

Ehhez hasonlóan jellemezhetjük a szárító közeget is.  A szárítógázban a nedvesség 

gőz formájában van jelen, elegyet alkotva a gázzal. Ezen nedvességtartalom jellem-

zésére az abszolút nedvességtartalmat használjuk, amely a gázban lévő gőz halmaz-

állapotú nedvesség száraz gázhoz viszonyított aránya: 

𝑌𝐺 =
𝑚𝑤

𝑚𝑑𝐺
=
𝑀𝑤

𝑀𝑑𝐺

𝜑𝐺𝑝𝑣
𝑠𝑎𝑡

𝑃𝐺 −  𝜑𝐺𝑝𝑣
𝑠𝑎𝑡  . (2. 4) 

A gázban lévő nedvesség parciális nyomásának és azonos hőmérséklethez tartozó 

telítési gőznyomásnak a hányadosa a relatív nedvességtartalom: 

𝜑𝐺 =
𝑝𝑣
𝑝𝑣
𝑠𝑎𝑡  . (2. 5) 
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Ha egy nedves anyagot szárítógázáramba helyezzük, az anyag addig fog száradni, 

amíg a belsejében lévő gőznyomás el nem éri a szárítógázban lévő vízgőz parciális 

nyomását. Az anyag nedvességtartalma ekkor az egyensúlyi nedvességtartalom 

(𝑋𝑒𝑞). Az anyag egyensúlyi nedvességtartalma és a hőmérsékletéhez tartozó egyen-

súlyi gőznyomás közötti összefüggést ábrázoló kapcsolatot a szorpciós izoterma 

adja meg. A gyakorlatban az egyensúlyi gőznyomás helyett a 

𝜑𝑒𝑞 =
𝑝𝑣
𝑝𝑣
𝑠𝑎𝑡 = 𝑓(𝑋𝑒𝑞, 𝑇𝑃) , (2. 6) 

kapcsolatot ábrázoló görbét értelmezik szorpciós izotermaként. A szorpciós izo-

terma tehát azokat az egyensúlyi nedvességtartalmakat tartalmazza, amelyekre az 

adott 𝑇𝑃 hőmérsékletű anyag adott és 𝜑𝑒𝑞 relatív nedvességtartalmú gázzal szárít-

ható. Egyensúlyi nedvességtartalom alatt az 

𝑋𝑒𝑞 =
𝑚𝐻2𝑂,𝑒𝑞

𝑚𝑑𝑃
 , (2. 7) 

adott állapotjelzőjű (𝑇𝑃; 𝜑𝑒𝑞) szárítógázzal a száradás során t→∞ esetben elérhető 

nedvességtartalmat értjük [2]. A 2.1. ábrán a szárítógáz relatív nedvességtartalma és 

az azzal egyensúlyt tartó kapillár-pórusos anyag egyensúlyi nedvességtartalma kö-

zötti összefüggést ábrázoló szorpciós izoterma jellegzetes alakjai láthatók. A 2.1. 

ábra/a az anyag adott hőmérsékleten vett nedvesítési (adszorpciós) és szárítási (de-

szorpciós) izotermáit mutatja. A 2.1. ábra/b az anyag esetén a deszorpciós izotermák 

változását szemlélteti az anyag hőmérsékletének függvényében.  

 

 

2.1. ábra. Szorpciós izotermák [1] nyomán 

a) adott hőmérsékelthez tartozó nedvesítési (adszorpciós) és szárítási (deszorp-

ciós) izotermák jellegzetes alakja b) adott anyag szorpciós izotermáinak alakulása 

különböző anyag hőmérsékletek esetén  

A száradó anyag szárítás során elérhető végső nedvességtartalmát az anyag ned-

vességkötési tulajdonságai, valamint a szárítógáz állapotjelzői befolyásolják. 
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Ugyanolyan szorpciós jellemzőkkel rendelkező anyag száríthatósági határa a szárí-

tógáz hőmérséklete és nedvességtartalma szerint különböző lehet [2]. A műveleti 

méretezés során szükséges az anyag szorpciós izotermáinak ismerete. Ennek birto-

kában állapítható meg a szárításhoz az a levegőállapot (hőmérséklet, relatív ned-

vességtartalom), amely biztosítja az előírt végső nedvességtartalmú terméket. A 

szorpciós izoterma megadja, hogy az adott nedvességtartalmú szárított anyag táro-

lásakor mekkora hőmérsékletnél és relatív nedvességtartalomnál következik be 

visszanedvesedés. Továbbá nagy jelentősége van a szárítás folyamatának modelle-

zésekor, valamint jelentős következtetéseket lehet levonni a nedvesség kötésének 

erősségére, az anyag száríthatóságára és az anyag tárolhatóságára vonatkozóan [3]. 

A szárítási folyamat leírása szempontjából a száradási sebesség ismerete fontos, ám 

a gyakorlati esetekben a száradás időtartamának ismeretére van szükség. A szárítás 

folyamatának időbeli változását többféle görbével tudjuk jellemezni, ami kulcsfon-

tosságú lehet egy adott szárítási folyamat megértéséhez. Konvekciós szárítás során 

a szárítóba belépő (𝑇𝐺,𝑖𝑛), illetve kilépő (𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡) szárítógáz hőmérsékletének időbeni 

változását a 2.2. ábra/a, a szárítógáz szárítóba belépő (𝑌𝐺,𝑖𝑛), illetve kilépő (𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡) 

szárítógáz abszolút nedvességtartalmának változását a 2.2. ábra/b szemlélteti. A szá-

radó anyag hőmérsékletének (𝑇𝑃) és nedvességtartalmának (X) változását pedig a 

2.2. ábra/c mutatja be. A száradási sebesség időbeli megváltozását a 2.2. ábra/d szem-

lélteti. A diagramok alapján a szárítás művelete négy jellegzetes szakaszra osztható 

fel [2]. 

 

 

2.2. ábra. Száradási görbék a szárítási idő függvényében [2] nyomán 

a) TG,in = f(t), TG,out = f(t), b) YG,in = f(t), YG,out = f(t), c) TP = f(t), X = f(t), d) N=f(t) 
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- Kialakulási szakasz (I) 

A szárítás műveletének kezdeti szakasza (I) a szárítandó anyag hőmérséklete hűlés 

vagy melegedés során az egyensúlyi hőmérséklet felé tart, ahol kialakul a nedves 

hőmérő hőmérséklet. A 2.2. ábra/a alapján az anyag hőmérséklete addig változik, 

amíg az említett értéket eléri. Ennek megfelelően beszélünk melegítve szárításról 

vagy hűtve szárításról, speciális esetben ez a szakasz hiányzik. Az anyag kezdeti 

hőmérséklete ilyenkor a nedves hőmérő hőmérséklet.  Ugyanígy megfigyelhetjük a 

száradás sebességének csökkenését illetve növekedését (2.2. ábra/d), amíg felvesz 

egy állandó értéket.  A teljes szárítás vonzatában ez a szakasz sokszor a legrövidebb 

és éppen ezért elhanyagolható.  

- Állandó száradási sebességű szakasz (II) 

A második (II) szakaszban a felület folytonos nedvesítése során a pórusokban, ka-

pillárisokban lévő nedvesség az anyag felületére diffundál, ezáltal egy folyamatos, 

egyenletes nedvesítést biztosít. Az anyaggal közölt hő párolgásra fordítódik. 

Az anyag tömege és nedvességtartalma tovább csökken, amíg el nem éri a kritikus 

nedvességtartalmat (𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡). Az anyag felületi hőmérséklete ezen a szakaszon ál-

landó, értéke megegyezik a nedves hőmérő hőmérséklettel. 

- Csökkenő száradási sebességű szakasz (III)  

A harmadik (III) szakasz felismerhető arról, hogy az anyag felületén száraz felületek 

jelennek meg. Az anyag teljes felületén az összefüggő nedvesség megszűnik, az 

anyag pórusaiban kötött nedvesség a felületre diffundál és onnan gőz halmazálla-

potban távozik a szárítógázba. A nedvesség csökkenésével csökken a száradási se-

besség is, ezért nevezzük ezt a szakaszt a csökkenő száradási sebességű szakasznak. 

Itt a közölt hő már a szárításon kívül a melegítésre is fordítódik, tehát az anyag 

hőmérséklete növekszik, a szárítógáz belépő hőmérsékletéhez tart.  

- Kiegyenlítődési szakasz (IV) 

A negyedik (IV) szakasz a kiegyenlítődési szakasz, amikor az anyag hőmérséklete 

tart a szárítógáz hőmérsékletéhez, a szárítógáz már alig vesz fel nedvességet az 

anyagból. A száradó anyag nedvességtartalma az egyensúlyi nedvességtartalom 

(𝑋𝑒𝑞) értékéhez tart. 

A nedves anyagok száradását a nedvességtartalom csökkenésének időbeli változá-

sával követjük. Amennyiben állandó gáz állapotjelzőket feltételezünk, a száradó 

anyag hőmérséklete és nedvességtartalma a szárítási idő és az anyag helykoordiná-

tái szerint is változnak. Ennek megfelelően vizsgálhatjuk az anyag száradása során 

annak hőmérsékletének és nedvességtartalmának változását hely és idő függvényé-

ben – ezt a leírási módot elosztott paraméterű leírásnak nevezzük. Ezzel szemben 

tekinthetjük az anyagot tömegközéppontnak és csak az időtől való függést vizsgál-

juk – ezt a leírási módot koncentrált paraméterű leírásnak hívjuk, amelynél a szár-

adó anyagon belüli hőmérséklet- és nedvességtartalom-eloszlást elhanyagoljuk. A 

diffúziós áramsűrűséget, azaz a nedvességtartalom eltávozásának intenzitását szá-

radási sebességnek nevezzük. A száradási sebességet a nedves anyag tömegének és 

az anyag nedvességtartalmának változásával felírva [4]: 
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𝑁 = −
1

𝐴𝑐𝑜𝑛

𝑑𝑚𝑃

𝑑𝑡
= −

𝑚𝑑𝑃

𝐴𝑐𝑜𝑛

𝑑𝑋

𝑑𝑡
 . (2. 8) 

Van Meel [5] alapján a száradási sebesség az alábbi módon is számítható: 

𝑁 = 𝜎(𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡 − 𝑌𝐺) (

𝑋 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑋𝑒𝑞
)

𝑛

 . (2. 9) 

A (2.9) összefüggéssel értelmezett száradási sebesség három egymástól független 

csoportból tevődik össze. Az egyik a párolgási tényező (𝜎), ami a szárítógáz áram-

lási tulajdonságaitól függ, a másik nedvességtartalom-hajtóerő (𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡 − 𝑌𝐺), a har-

madik tényező pedig az anyagban kötött nedvesség változását leíró dimenzió nél-

küli függvény (
𝑋−𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡−𝑋𝑒𝑞
)
𝑛

, ami a vizsgált anyag fizikai tulajdonságaitól függ. Az 

anyagátadási tényező és a száradási potenciál a szárítás állandó száradási sebességű 

szakaszára vonatkoznak a (2.9)-as összefüggésben. Az összefüggésben szereplő ta-

gokat méréssel lehet meghatározni. Az anyagban kötött nedvesség leírására szol-

gáló dimenzió nélküli tényező az anyag nedvességtartalom viszony értéke a szárí-

tás kialakulási (I), állandó (II), csökkenő (III), és kiegyenlítődési (IV) szakaszán az 

anyag nedvességtartalmának függvényében [5]: 

I-II. (
𝑋 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑋𝑒𝑞
)

𝑛

= 1 ,  ha 𝑋 ≥ 𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 ; 

(2. 10) III. (
𝑋 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑋𝑒𝑞
)

𝑛

 , ha 𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 > 𝑋 > 𝑋𝑒𝑞 ; 

IV. (
𝑋 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑋𝑒𝑞
)

𝑛

= 0 , ha 𝑋 ≅ 𝑋𝑒𝑞 . 

A (2.9) egyenletben szereplő n száradási kitevőt empirikusan lehet meghatározni, 

amelynek értéke az adott anyagtól és a művelet jellemzőitől függ. Daud [6] munká-

jában hántolatlan rizst szárított egy folyamatos üzemű fluidizációs szárítóban, a 

száradási kitevő értéke 𝑛 = 0,5 volt. A (2.9) egyenlettel értelmezett száradási sebes-

ség felírható úgy is, hogy az anyagban kötött nedvesség változását leíró dimenzió 

nélküli függvény értékét az állandó száradási sebességű szakaszon értelmezzük, 

azaz (
𝑋−𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡−𝑋𝑒𝑞
)
𝑛

= 1, a párolgási tényezőt (𝜎), a nedvességtartalom-hajtóerőt 

(𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡 − 𝑌𝐺) pedig változónak tekintjük a szárítás teljes szakaszán. Ebben az esetben 

a száradási sebesség az alábbi összefüggéssel írható le: 

𝑁 = 𝜎(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺) . (2. 11) 

A szemcsés anyag felületének abszolút nedvességtartalma a (2.4) egyenlethez ha-

sonlóan: 

𝑌𝐹 =
𝑀𝑤

𝑀𝐺

𝜑𝐺𝑝𝑣
𝑠𝑎𝑡

𝑃 −  𝜑𝐺𝑝𝑣
𝑠𝑎𝑡  , (2. 12) 
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ahol a levegő relatív nedvességtartalma a vizsgált anyagra meghatározott szorpciós 

izoterma ismeretében számítható az anyag nedvességtartalmának, és a szárítógáz 

hőmérsékletének függvényében. Ha 𝑋 ≥ 𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡, akkor 𝜑𝐺 = 1, tehát 𝑌𝐹 = 𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡. 

Amennyiben 𝑋 < 𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡, akkor 𝜑𝑒𝑞 = 𝑓(𝑇𝑃, 𝑋𝑒𝑞).  

A száradási sebesség alakulása a száradás teljes tartományán az anyag nedvesség-

tartalmának függvényében a 2.3. ábrán látható. A csökkenő száradási sebességű 

szakaszon a száradási sebesség a nedvességtartalom függvényében különböző 

függvény szerint változhat. A függvény jellegét a szárítási műveletre és az adott 

anyagra jellemző száradási kitevő (n) határozza meg. Ha n=1, akkor az (1)-es típusú, 

lineáris alakú, ha n>1, akkor (2)-es típusú, konkáv exponenciális alakú, ha pedig 

n<3, akkor (3)-as típusú konvex exponenciális alakú lesz a függvény. A csökkenő 

száradási sebességű szakasz ezen felül az adott anyagra jellemzően felbontható két 

részre, amelyet a szakirodalomban a csökkenő száradási sebességű szakasz első és 

második szakaszának hívnak [1]. 

 

 

2.3. ábra. Száradási sebesség az anyag nedvességtartalmának függvényében [1] 

nyomán 

A legtöbb szárításnál a szárítógáz jellemzőit nem tekinthetjük állandónak, ugyanis 

az hőt közöl a száradó anyaggal, aminek következtében a hőmérséklete csökken. A 

száradó anyagból eközben a nedvesség a szárítógázba diffundál. A párologtatáshoz 

szükséges hőmennyiséget a szárítógáz biztosítja, így csökkentve annak hőmérsék-

letét.  

2.2 Mesterséges szárítási eljárások csoportosítása 

A szárítóberendezések több szempont szerint csoportosíthatók. Alkalmazási 

hely és a szárítandó anyag tulajdonságain túl a szárítók üzemeltetési és működésési 

módja szerint is csoportosíthatók [7]: 

- A szárító üzemeltetése szerint: 

o szakaszos üzemű; 
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o folyamatos üzemű. 

- A szárítótérben uralkodó légnyomás szerint: 

o atmoszférikus szárítók; 

o vákuumszárítók. 

- A hőközlés módja szerint: 

o konvektív hőközlésű szárítók; 

o konduktív hőközlésű szárítók; 

o infravörös vagy hősugárzásos szárítók; 

o mikrohullámú szárítók; 

o fagyasztva szárítók; 

o ezek kombinációja. 

- A szárítógáz és a száradó anyag egymáshoz viszonyított mozgása szerint: 

o egyenáramú szárítók; 

o ellenáramú szárítók; 

o keresztáramú szárítók. 

A legtöbb szárítónál a szárítás művelete mesterségesen, irányított körülmények kö-

zött történik. A vegyiparban leggyakrabban a konvekciós hőközlésű szárítókat al-

kamazzák [8].  

2.3 Fluidizációs szárítás  

A fluidizációs szárítók alkalmazásának legfontosabb előnyei: 

- Szemcsés anyag intenzív keverése, amelynek eredményeként jó hő- és 

anyagátadás valósul meg a szemcsék és a szárítógáz között. 

- Közel egyenletes hőmérséklet- és nedvességtartalom-eloszlás a teljes hal-

mazban [1]. 

- A szárítótérben nincsenek mozgó alkatrészek [9]. 

Az előnyök mellett fontos megemlíteni azok hátrányait is: 

- A szemcsék mozgása és ütközése következtében azok aprózódhatnak, akár 

a szemcsés anyag egy része távozhat szállóporként a szárítógázzal, ezért 

gondoskodni kell porleválasztásról. 

- A szemcsék koptathatják a berendezés belső falát és a szárítótérben elhelye-

zett műszereket, egyéb alkatrészeket. 

- A fluidizációs mozgás létrehozásához nagy ventilációs munka szükséges. 

2.3.1 Fluidizáció jelensége 

A fluidizációs berendezések alapvetően két különböző kategóriába sorolhatók. 

 Folyadék-szilárd rendszerek: a szemcsék fluidizált állapotba történő hozását 

folyadékkal valósítják meg. 

 Gáz-szilárd rendszerek: a szilárd szemcséket gázzal (gyakorlati esetek több-

ségében levegővel) fluidizált állapotba hozzák.  

A fluidizáció során a szemcsék körül áramló gáz üres keresztmetszetre vonatkozta-

tott sebessége meghaladja a minimális fluidizációs sebességet, de nem haladja meg 
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az anyag kihordásához (pneumatikus szállításhoz) szükséges szállítási sebességet. 

Ha egy nyugvó szemcsés halmazon keresztül gázt áramoltatunk át, egészen a mi-

nimális fluidizációs sebesség eléréséig (2.4. ábra 𝑣𝐺,𝑚𝑖𝑛) a nyomáskülönbség a gáz 

sebességének függvényében nő, mert a nyomáskülönbség a sebességgel négyzete-

sen arányos. A minimális fluidizációs sebességet meghaladva a nyomáskülönbség 

közel állandó értéket vesz fel. A nyomáskülönbség értékében ezen a tartományon 

egy átlag körüli ingadozás lép fel a szemcsék mozgásából adódóan. A fluidizációs 

sebesség maximális értékénél (𝑣𝐺,𝑚𝑎𝑥) nagyobb sebesség esetén a pneumatikus szál-

lítás tartományára vonatkozó összefüggések lesznek érvényesek. A töltet nyomás-

különbségének és a gáz sebességének kapcsolatát az 2.4. ábrán látható görbe szem-

lélteti. 

Ha egy függőleges kialakítású készülékbe töltött szemcsés szilárd halmazon 

keresztül közeg áramlik, annak sebességétől függően az alábbi jellegzetes szakaszo-

kat lehet megkülönböztetni [8]: 

A-B: A nyomáskülönbség a gázsebességgel lineárisan nő. 

B-C:  Növekvő gázsebességgel a nyomáskülönbség négyzetesen változik. Ezen a 

tartományon a berendezésben lévő szemcsék nyugalomban vannak.  

C-D:  A sebesség növelésével az ellenállás tovább nő, majd a D ponton egy maxi-

mumot ér el, ahol a halmaz megemeléséhez többletmunkára van szükség. 

D-E:  Állandósult állapotban a D pont eléréséhez szükséges többletmunka már 

nem lép fel, ezért ezt követően a nyomáskülönbség csökken. 

E-F: A fluidizációs tartomány. Súrlódásmentes esetben a sebesség növelésével a 

nyomáskülönbség állandó. A szemcsék egymásnak ütközése miatt azonban a mért 

nyomáskülönbség egy átlagos érték körül ingadozik. 

F-G:  A kihordási sebességet túllépve a gáz magával ragadja a szemcséket a készü-

lékből. A töltet mennyisége, ezáltal annak ellenállása is fokozatosan csökken. 

G-H: A töltet túlnyomó része kihordásra került a készülékből, a sebesség további 

növelésével a szemcsefogó rács fejt ki ellenállást. 
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2.4. ábra. A fluidizált szemcsés anyag nyomáskülönbségének változása az üres ke-

resztmetszetre vonatkoztatott gáz sebességének függvényében [10] nyomán 

A fluidizáció jelenségénél a szemcsék mozgása üzemállapotonként különböző. 

Megfigyelhetünk homogén és inhomogén jellegű fluidizációs réteget. A homogén 

fluidizációs rétegben a szemcsék közel azonos sebességgel mozognak a közel sza-

bályos áramlási vonalak mentén. Ezt az állapotot gázzal történő átáramoltatás során 

ritkán lehet megvalósítani, ugyanis a gáz vagy kráter-szerűen végződő csatornát 

nyit magának, vagy buborékok formájában tör át a rétegen. Az első eset többnyire 

finomabb szemcsék, illetve egymáshoz tapadó nedves anyag esetén fordul elő, míg 

második eset nagyobb szemcseátmérőjű halmazok esetén figyelhető meg. Általában 

kis átmérőjű készülékben (𝑑𝑑 < 80 ÷ 100 𝑚𝑚) és egymáshoz tapadó, nedves szem-

csék esetén az inhomogén fluidizáció különleges esete, az ún. lökésszerű pulzálás 

(dugattyús fluidizáció) alakul ki. Ilyenkor a készüléket kitöltő gáz, vagy buborék a 

kezdeti magasság többszörösére is felemelheti a szemcsés réteget. A szilárd részecs-

kéket a buborékok hajtják felfelé a fluidizációs térben. A buborékok körül, illetve a 

fal mellett egyes részecskék lefelé mozognak. Az anyaghalmaz ezután szétesik a 

szélső rétegek szemcsemozgásának, továbbá a fal és a szemcsék közötti súrlódás 

hatására. Ez a mozgás elősegíti a szemcsék és a gáz nagy intenzitású keveredését 

[11]. A fluidizáció jellegének jellemzésére a tehetetlenségi és nehézségi erők arányá-

nak hasonlóságát biztosító Fr-szám használható: 

𝐹𝑟 =
𝑣2

𝑑𝑃𝑔
 . (2. 13) 

Ha 𝐹𝑟 < 1, akkor a fluidizáció homogén, ha 𝐹𝑟 > 1, akkor inhomogén fluidizációról 

beszélünk [12]. A minimális fluidizációs sebességnél kisebb áramlási sebesség ese-

tén a gáz átszivárog a nyugvó szemcsék közötti réseken (2.5. ábra/a.). Ezt az állapotot 

nyugvó ágynak nevezzük. Az áramlási sebességet növelve megfigyelhető, hogy a 

szemcsehalmaz legfelső rétegének felületén elhelyezkedő szemcsék enyhén rezegni 
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kezdenek, amely állapotot kiterjedt (expandált) ágynak nevezzük. A sebesség to-

vábbi növelésével a szemcsék és a gáz közötti súrlódási erő egyensúlyban lesz a 

szemcsék nehézségi erejével. Ekkor a levegő sebessége elérte a minimális fluidizá-

ciós sebesség értékét (2.5. ábra/b). Folyadék-szilárd érintkeztetés esetén a fluidizá-

ciós sebességtartományban a szemcsék egyenletes kiterjedése figyelhető meg a ké-

szülékben (2.5. ábra/c). Ez a jelenség gáz-szilárd rendszerekben csak különleges kö-

rülmények között jön létre, amikor apró szemcséken keresztül sűrű, nagynyomású 

gázt áramoltatnak át.    

Gáz-szilárd rendszerek teljesen másképp viselkednek a folyadék-szilárd rend-

szerekhez képest. A minimális fluidizációs sebességnél nagyobb légsebesség alkal-

mazásával instabil buborékos és csatornás áramlás figyelhető meg a szemcsék kö-

zött. A gáz sebességének további növelésével a szilárd részecskék mozgása egyre 

élénkebbé válik. Ezt az állapotot buborékos fluidizált ágynak nevezzük (2.5. ábra/d). 

Ritka esetben folyadék-szilárd érintkeztetés esetén is létrejöhet ez a jelenség. Ennek 

feltétele, hogy a „c” esetben a folyadék és a szemcsés anyag közötti sűrűségkülönb-

ség elegendően nagy legyen. A buborékok ekkor átáramolnak a szemcsehalmazon 

keresztül az áramló tér egy jelentős keresztmetszetét elfoglalva. Ezt a jelenséget axi-

ális dugattyús áramlásnak hívják (2.5. ábra/e). Durvább, nehezebb szemcsékből álló 

töltet esetén, a buborék tetején elhelyezkedő szemcséket úgy nyomja felfelé a gáz, 

mint egy dugattyú. Ezután a szemcsék visszahullnak az ágyba, majd a folyamat újra 

megismétlődik. Ezt a jelenséget „dugattyús áramlásnak” nevezik (2.5. ábra/f), amely 

kialakulásának valószínűsége erősen függ a készülék geometriai kialakításától. Ha 

a tölteten keresztül az előzőekhez képest nagyobb sebességgel áramoltatjuk át a 

gázt (még mindig a fluidizáció tartományán maradva), akkor eltűnik a szemcsehal-

maz legfelső összefüggő felszíne és a részecskék intenzív mozgása lesz megfigyel-

hető. A szemcséken átáramló gázrészecskék különböző méretűek és alakúak lesz-

nek, amely az ún. turbulens fluidizált ágy (2.5. ábra/g). Ha a gáz sebessége megha-

ladja a maximális fluidizációs sebességet, akkor bekövetkezik a pneumatikus szál-

lítás (2.5. ábra/h), amikor a gáz kihordja a szemcséket a berendezésből [13]. 
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2.5. ábra. Fluidizációs üzemállapotok [13] nyomán 

A bemutatott üzemállapotokon kívül még más formában is mozoghatnak a szem-

csék a fluidizáció során. A 2.6. ábra a dugattyús fluidizációs állapot egyéb eseteit 

szemlélteti, amelyek kialakulása sok egyéb tényező függvénye (szemcsék tulajdon-

sága, gázsebesség, cső falának érdessége stb.). Elsősorban porok, finom szemcsék 

esetén a tölteten keresztül axiálisan fognak mozogni a buborékok (2.6. ábra/a). Dur-

vább, érdes szemcsék, érdes fal és az előzőhöz képest nagyobb légsebesség esetén a 

buborékok a fal mentén is terjednek (2.6. ábra/b). Többnyire nagyobb átmérőjű, el-

sősorban mezőgazdasági szemestermények esetén a buborékok a cső keresztmet-

szetében szétterülnek és dugattyú-szerűen mozognak felfelé (2.6. ábra/c) [13]. 
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2.6. ábra. Dugattyús fluidizáció típusai [13] nyomán 

A fluidizációs üzemállapotokat befolyásoló egyéb tényezők: 

 Szemcseátmérő hatása: 

- Porokat (𝑑𝑃 ≈ 10𝜇𝑚) tartalmazó szemcsehalmazon keresztül áramlási csa-

tornák alakulnak ki. 

- 𝑑𝑃 = 0,1 ÷ 1 𝑚𝑚 mérettartományú szemcséknél a gáz többnyire buborékok 

formájában tör át a rétegen. 

- 𝑑𝑃 = 1 ÷ 3 𝑚𝑚 mérettartományú szemcsés anyagok esetén általában löket-

szerű, dugattyús fluidizáció figyelhető meg. 

 Szemcsés anyaghalmaz nyugvó magasságának hatása: 

- 𝐿 = 15 ÷ 20 𝑚𝑚 anyaghalmaz nyugvó magassága esetén több kis csatorna 

alakul ki, amelyek folyamatosan helyet változtatnak a csőben. A légsebes-

ség növelésével a csatornák helye állandósul. 

- 𝐿 = 20 ÷ 25 𝑚𝑚 anyaghalmaz nyugvó magassága esetén többnyire buboré-

kos fluidizáció jelensége figyelhető meg. 

- 𝐿 > 25 𝑚𝑚 anyaghalmaz nyugvó magassága esetén dugattyús fluidizáció 

történik [10]. 

Geldart [14] a fluidizációs műveletekhez felhasznált szemcsetípusokat fluidizációs 

viselkedésük alapján négy különböző osztályba sorolja. A csoportosítás elsősorban 

a szemcsék méretének, és a szemcse-gáz sűrűségkülönbségének alapján történik: 

- „A” csoport: 0,02 < 𝑑𝑃 < 0,1 𝑚𝑚, 100 <  𝜌𝑃 − 𝜌𝐺 < 5000 𝑘𝑔/𝑚3. A töltet jelen-

tősen kitágul a buborékképződés előtt. Többnyire finom porok esetén figyelhető 

meg a jelenség (pl. tejpor). 

- „B” csoport: 0,04 < 𝑑𝑃 < 2 𝑚𝑚, 300
𝑘𝑔

𝑚3
< 𝜌𝑃 − 𝜌𝐺 < 5000 𝑘𝑔/𝑚3. Legfőbb jel-

lemzője, hogy a fluidizációs tartomány alsó határát elérve megkezdődik a bu-

borékképződés. Tipikusan homok esetében figyelhető meg a jelenség. 
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- „C” csoport: 0,01 < 𝑑𝑃 < 0,1 𝑚𝑚, 100
𝑘𝑔

𝑚3
< 𝜌𝑃 − 𝜌𝐺 < 5000 𝑘𝑔/𝑚3. A szem-

csék könnyen egymáshoz tapadnak, gyakran jönnek létre csatornák a töltet 

felső rétegeiben , a szemcsék nem igazán alkalmasak fluidizációs műveletekre. 

Jellemzően pl. liszt esetén figyelhető meg. 

- „D” csoport: 𝑑𝑃 > 0,5 𝑚𝑚, 200
𝑘𝑔

𝑚3
< 𝜌𝑃 − 𝜌𝐺 < 8000 𝑘𝑔/𝑚3. A buborékok 

könnyedén egyesülnek, és lassan mozognak a tölteten keresztül. A „B” csoport-

hoz hasonlóan a buborékok többnyire dugattyúszerűen mozognak. Tipikusan 

a mezőgazdasági szemestermények tartoznak ebbe a csoportba. 

A csoportosítás szemléltetése a 2.7. ábrán látható. A diagramon a szemcse és a gáz 

sűrűségének különbsége látható a szemcseátmérő függvényében. 

 

 

2.7. ábra. Geldart-féle osztályozás: szemcse-gáz sűrűségkülönbség a szemcseát-

mérő függvényében [14] nyomán 

2.3.2 Deszorpciós zóna magassága 

Szemcsés anyag halmazban történő szárítása esetén a szárítógáz hőmérséklete 

és nedvességtartalma a szárító magassága mentén változik. Miután a szárítógáz be-

lép a szárítóba, érintkezik a nála hidegebb hőmérsékletű szemcsékkel, ezt követően 

lehűl és közben megnő a nedvességtartalma. A folyamat során a szárítógáz hőmér-

séklete tart az adiabatikus telítési hőmérséklethez, míg nedvességtartalma tart a te-

lítési nedvességtartalom értékhez [15]. Egy adott magasság felett a szárítógáz már 

nem képes több nedvességet felvenni az anyagból, amely magassághoz tartozó szá-

rítótér magasságot deszorpciós zóna magasságának (Z) hívjuk [16]. A szárítógáz 

hőmérséklet és abszolút nedvességtartalom profilját a szárítótér magassága mentén 

a 2.8. ábra szemlélteti. 

 



 

16 

 

 

2.8. ábra. Szárítógáz jellemzőinek változása a szárítótér magassága mentén 

a) szárítógáz hőmérsékletének, b) szárítógáz abszolút nedvességtartalmának válto-

zása 

2.3.3 Fluidizációs szárítók csoportosítása 

A fluidizációs szárítók olyan berendezések, amelyekben elsősorban szemcsés 

anyagok szárítását lehet végrehajtani szárítógáz segítségével. A fluidizációs szárí-

tók több szempont szerint rendszerezhetők. A fluidizációs sebességtartományban 

lévő sebességgel áramló szárítógáz folyamatosan keveri az anyagot, megnövelve az 

érintkező felület nagyságát, így gyorsabbá és egyenletesebbé téve a szemcsék ned-

vességtartalmának csökkenését. A hőközlés módja rendszerint konvektív, tehát a 

szárítógáz közli a hőt az anyaggal a nedvesség eltávolításához. A szárítók típusát a 

hőátadás módja, a művelet üzemmódja és a konstrukciós elvárások alapján többfé-

leképpen lehet megkülönböztetni. Az iparban a fluidizációs szárítókban gyakran 

több műveletet is elvégeznek (pl. granulátum készítés, hűtés). Alkalmazásuk két fő 

területe: 

- Fizikai -, mechanikai folyamatok (gáz-szemcse, szemcse-szemcse, fal-szem-

cse hő- és anyagátadása): 

o szemcsés anyagok szárítása, hűtése [17]; 

o gyógyszeripari felhasználás (pl. gyógyszerek bevonata, granulátum-

készítés) [18]; 

o élelmiszeriparban hűtés (pl. liofilizált termékek) [17], [19]. 

- Kémiai reakciók (Gáz-gáz vagy gáz-szilárd reakciói): 

o kontakt katalitikus eljárások [20]. 

Az ipari és laboratóriumi alkalmazásokban számos kialakítás, szabadalom megta-

lálható. A fő csoportosítási lehetőségek fluidizációs szárítóberendezések tekinteté-

ben a következők [21]: 
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- Konstrukció típusai szerint: 

o egykamrás: az anyag egy térben szárad [22]; 

o többkamrás: az anyag több, egymástól elválasztott kamrában szárad 

[8]. 

- Gázsebesség szerint: 

o egyenletes: A szárítás teljes időtartama alatt azonos gázsebességet biz-

tosítanak; 

o pulzáló gázáram: A szárítás során a gázsebesség folyamatosan inga-

dozik [23]. 

- Geometriai kialakítás szerint: [11] 

o kúpos alakú; 

o hengeres kialakítású; 

o egyéb (pl. téglalap keresztmetszetű szárítók). 

- Üzemmód alapján megkülönböztetünk: 

o folyamatos [24]; 

o szakaszos működésűt [25]. 

A fluidizációs szárítás folyamata az alábbi lépésekből áll [13]: 

1. A szárítógáz fellazítja az szárítóba betáplált szemcsés anyagot. 

2. A szárítógáz fluidizált állapotba hozza a szemcsés anyagot. 

3. A szemcsés anyag kihordása, pneumatikus szállítása történik. 

2.4 Fluidizációs szárítás modellezése 

A száradó szemcsés anyag és a szárítógáz száradási paramétereinek időbeli és 

szárítótér magassága menti változásának ismerete kulcsfontosságú a szárítási folya-

mat leírásához. A fluidizációs szárítás matematikai modellje az alábbi három rész-

ből tevődhet össze [1]: 

1. átadási tényezőkön alapuló mérlegegyenletekből [26]; 

2. a száradást befolyásoló paramétereket tartalmazó empirikus egyenletekből 

[27]; 

3. többfázisú hő- és áramlástani modellekből [28]. 

A továbbiakban a szakirodalmakban található modelleket ismertetem.  

2.4.1 Modellezési módszerek 

Számos modellezési lehetőség létezik a szakirodalomban a fluidizációs szárí-

tás folyamatának leírására, amelyek között nincs általánosan elfogadott modell. 

Mujumdar [1] rendszerezése nyomán öt különböző csoportba lehet sorolni a fluidi-

zációs szárítást leíró modelleket. 

2.4.1.1 Diffúziós modell 

Az ún. diffúziós modellnél azzal a feltételezéssel élünk, hogy a szemcsék száradási 

folyamatát teljes egészében a szemcséken belüli nedvesség diffúziója befolyásolja 

[29]. A modell a következő alapfeltevéseket teszi: 
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- A szemcsék szabályos gömb alakúak, azonos méretűek, szemcseméret-

eloszlásuk elhanyagolható. A száradó szemcsés anyag a fluidizált szemcsés 

halmazban tökéletesen keveredik. 

- A száradó szemcsés anyag fizikai tulajdonságai az időben állandóak. 

- A szemcsék nem zsugorodnak a száradás során, azokon belül a 

hőmérséklet-eloszlás elhanyagolható. 

- A száradás mechanizmusát a szemcséken belüli nedvességtartalom 

diffúziója irányítja. A szemcsék felületének nedvességtartalma 

egyensúlyban van a szárítóban lévő gáz nedvességtartalmával. 

- A szárítógáz is tökéletesen keveredik. A szárítótérből kilépő szárítógáz 

termikus egyensúlyban van a száradó szemcsés anyaggal. 

- A szárítóberendezés tökéletesen hőszigetelt. 

Amennyiben a diffúziós tényezőt állandónak vesszük, a szemcse nedvességtartal-

mának változását az alábbi egyenlet írja le az idő függvényében gömbi koordináta-

rendszerben [1]: 

𝜕𝑋

𝜕𝑡
= 𝐷 [(

𝜕2𝑋

𝜕𝑟2
) +

2

𝑟
(
𝜕𝑋

𝜕𝑟
)] . (2. 14) 

A diffúziós tényező ismeretében a száradó szemcsehalmaz nedvességtartalom-pro-

filja numerikusan meghatározható. A különböző élelmiszeripari termékek diffúziós 

tényezője szakirodalomban elérhető [30].  

2.4.1.2 Vékonyrétegű modell 

Az ún. vékonyrétegű modell alkalmazásának alapja, hogy a szemcsék 

nedvességtartalmának idő szerinti változása exponenciális jelleget mutat. A modell 

feltételei szerint a szemcsék azonnal felveszik a szárítógáz hőmérsékletét, a az 

anyag felületén megtörténik a nedvességátadás miközben a szemcséken belüli 

hőmérséklet- és nedvességtartalom-eloszlást egyenletesnek feltételezzük [31].  Ez-

zel a módszerrel az anyag nedvességtartalmának változását lehet leírni száradás 

során az idő függvényében különböző empirikus modellek segítségével, ami érvé-

nyes a teljes szemcsehalmazra is, mivel a halmaz homogénnek tekinthető. A dimen-

zió nélküli ún. nedvességtartalom viszony mérés útján az alábbi összefüggéssel ha-

tározható meg [32]: 

𝑀𝑅 =
𝑋 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑒𝑞
 . (2. 15) 

A (2.15) egyenlet általános megadása exponenciális egyenletek sorozataként fejez-

hető ki. A szakirodalomban számos exponenciális egyenleteket tartalmazó vékony-

rétegű modellt határoztak meg mérések segítségével. A 2.1. táblázat a szakirodalom-

ban leggyakrabban alkalmazott vékonyrétegű szárítást leíró modelleket foglalja 

össze a dimenzió nélküli nedvességtartalom számításához. 
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2.1. táblázat. A nedvességtartalom viszony számításának összefüggései [33] 

Modell neve Megjelenés Egyenlet Hiv. 

Lewis  1921 𝑀𝑅 = 𝑒−𝑘𝑡 [32] 
Page  1949 𝑀𝑅 = 𝑒−𝑘𝑡

𝑛
 [34] 

Henderson-Pabis  1969 𝑀𝑅 = 𝑎𝑒−𝑘𝑡 [35] 
Módosított Page  1973 𝑀𝑅 = 𝑒−(𝑘𝑡)

𝑛
 [36] 

Kéttagú 1974 𝑀𝑅 = 𝑎𝑒−𝑘1𝑡 + 𝑏𝑒−𝑘2𝑡 [37] 
Wang-Singh  1978 𝑀𝑅 = 1 + 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡2 [38] 
Kéttagú exponenciális  1980 𝑀𝑅 = 𝑎𝑒−𝑘𝑡 + (1 − 𝑎)𝑒−𝑘𝑎𝑡 [39] 
Verma et al.  1985 𝑀𝑅 = 𝑎𝑒−𝑘𝑡 + (1 − 𝑎)𝑒−𝑔𝑡 [40] 
Logaritmikus  1995 𝑀𝑅 = 𝑎𝑒−𝑘𝑡 + 𝑐 [41] 
Módosított Henderson-Pabis  1999 𝑀𝑅 = 𝑎𝑒−𝑘𝑡 + 𝑏𝑒−𝑔𝑡

+ 𝑐𝑒−ℎ𝑡 
[42] 

Diffúziós megközelítés  2001 𝑀𝑅 = 𝑎𝑒−𝑘𝑡 + (1 − 𝑎)𝑒−𝑘𝑏𝑡 [43] 
Midilli et al.  2002 𝑀𝑅 = 𝑎𝑒−𝑘𝑡

𝑛
+ 𝑏𝑡 [44] 

Kvázi-stacionárius 2003 𝑀𝑅 =
1

1 + (
𝑡

𝑥
)
𝑦 [45] 

Hii-Law-Cloke 2009 𝑀𝑅 = 𝑎𝑒−𝑘𝑡
𝑛
+ 𝑐𝑒−𝑔𝑡

𝑛
 [46] 

Weibull 2010 𝑀𝑅 = 𝑒
−(

𝑡

𝑏
)
𝑎

 [47] 

 

A 2.1. táblázatban szereplő a,b,c,g,h,k,n,x,y értékek mérési úton meghatározott állan-

dók adott működési tartományra. A vékonyrétegű modell alkalmazásához számos 

mérési és üzemeltetési paraméter megadása szükséges, úgymint a szárítógáz sebes-

sége, hőmérséklete, nedvességtartalma, anyagtulajdonságok, ágymagasság stb. A 

vékonyrétegű modell sem veszi figyelembe a száradó anyag alakját. A 2.1. táblá-

zatban bemutatott egyenletek nyugvó szemcsehalmazra vonatkoznak. 

2.4.1.3 Kinetikus modell 

Chandran et al. [48] munkájához fűződik az ún. kinetikus modell kidolgozása 

száradó szemcsés anyagok fluidizációs szárítási folyamatának modellezésére. A 

modell szakaszos üzemű szárítás esetére érvényes és megkülönbözteti a szárítás 

állandó és csökkenő száradási sebességű szakaszát. A szárítóba belépő szárítógáz 

és anyag fizikai tulajdonságait, valamint a két közeg közötti érintkezési felületet a 

modell állandónak veszi a száradás során, továbbá csak kismértékű kölcsönhatás 

van a száradó szemcsék között miközben tökéletes keveredést  feltételez. A 

száradási adatok elegendőek a szemcsék tartózkodási idejének meghatározására a 

kívánt végső nedvességtartalom elérésének érdekében. A száraz anyagra 

vonatkoztatott nedvességtartalom az alábbi összefüggéssel számítható ki az állandó 

száradási sebességű szakaszon a modell szerint: 

𝑋𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑋0 − 𝑅 ∙ 𝑡 , (2. 16) 
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A csökkenő száradási sebességű szakaszon pedig: 

𝑋𝑓𝑎𝑙𝑙 = 𝑋𝑒𝑞 + (𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑋𝑒𝑞)𝑒
−𝑅

𝑡−𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡−𝑋𝑒𝑞  . (2. 17) 

2.4.1.4 Egyfázisú modell 

A száradó szemcsés anyag nedvességtartalmának idő szerinti változását ismerve a 

különböző hő- és anyagmérleg egyenletek segítségével számítható a szárítóból ki-

lépő szárítógáz hőmérsékletének és nedvességtartalmának, valamint a száradó 

anyag hőmérsékletének változása az idő függvényében. Ennek meghatározásához 

a legegyszerűbb modell az ún. egyfázisú modell, amely a száradó szemcsés anyagot 

homogénnek, egy önálló „fázisnak” kezeli. Ahogy a száradó szemcsés anyag-szárí-

tógáz rendszerben létrejövő több állapotot, „fázist” figyelembe vesszük, úgy a mű-

velet modellezése is részletesebbé válik, aminek leírásához több transzportjellemzőt 

kell figyelembe venni. Fontos megemlíteni, hogy a fluidizációs szárítás matematikai 

modellezésének szakirodalomban szereplő „fázis” szó nem a hagyományos érte-

lemben vett halmazállapotokat jelenti, hanem a szárítótérben lévő száradó szemcsés 

anyag-szárítógáz rendszerre utal. Az egyfázisú modell alapján a szemcsék tökéletes 

keveredését feltételezzük, vázlata a 2.9. ábrán látható.  

 

 

2.9. ábra. Az egyfázisú modell vázlata [1] nyomán 

A nedvességmérleg-egyenlet [29] az egész szemcsehalmazra: 

−𝑚𝑑𝑃

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= �̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛) , (2. 18) 

a hőmérleg-egyenlet pedig: 

𝑚𝑃𝑐𝑃
𝑑𝑇𝑃
𝑑𝑡

= �̇�𝑑𝐺(𝑐𝑑𝐺 + 𝑌𝐺,𝑖𝑛𝑐𝑣)(𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡) − �̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑟𝐹 . (2. 19) 
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2.4.1.5 Többfázisú modellek 

Szemcsés anyagok fluidizációs szárításakor a szárítótérben összetett áramlási 

viszonyok alakulnak ki. A jelenség matematikai leírása az ún. többfázisú áramlási 

modellek segítségével történhet. Ennek legegyszerűbb változata a ún. kétfázisú 

modell, amely alapján a száradó szemcsés anyag-szárítógáz rendszert felosztjuk híg 

fázisra (ún. buborék fázis) és sűrű fázisra (ún. emulzió fázis) [49]. A buborék fázis 

nem tartalmaz szilárd szemcséket, vagy csak elhanyagolható mértékben. A 

szárítógáz a száradó szemcsés anyagon keresztül buborékok formájában áramlik 

keresztül a minimális fluidizációs sebességnél nagyobb sebességgel [50]. A 2.10. ábra 

a kétfázisú modell egy egyszerűsített vázlatát szemlélteti. 

 

 

2.10. ábra. A kétfázisú modell vázlata [1] nyomán 

A háromfázisú modell alapján a fluidizációs szárítóban lévő száradó szemcsés 

anyag-szárítógáz rendszert a buborék és emulzió fázis mellett egy úgynevezett 

„felhő+követő” fázisra bontják fel [13]. Ez a leírás az egyes fázisok közötti hő- és 

anyagátadás leírásán alapszik, amely magában foglalja a különböző fázisok közötti 

egyensúlyi egyenleteket. A módszer a fluidizált szemcsés anyaghalmaz áramlástani 

és hidrodinamikai leírásán alapszik a szárítóban kialakult buborékok és a száradó 

szemcsés anyag között. A modell kiterjed a különböző fázisok közötti hőátadási és 

anyagátadási viszonyok leírására.  

A háromfázisú modell az alábbi feltételek esetén érvényes [51]: 

- A buborékok dugattyúszerűen mozognak felfelé a szemcséken keresztül. 

- A felhő-követő fázisban a szárítógáz felfelé mozog buborékokkal együtt. A 

buborékok mögötti követő fázisban a szemcsék a buborékokkal együtt felfelé 

mozognak.  

- Az emulziós (szilárd szemcséket tartalmazó) fázisban a szemcsék lefelé mo-

zognak. 

- A hőmérséklet- és nedvességtartalom-eloszlás az emulziós fázisban állandó. 
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- A szemcsék nem tapadnak össze, nem összpontosulnak egy helyen. 

- Figyelmen kívül hagyjuk a szemcsék egymásra hatását, ami azt jelenti, hogy 

a száradó szemcsés anyag közötti hő- és anyagátadás elhanyagolható az 

egyes szemcsék és az emulziós fázis közötti átadáshoz képest. 

- A szemcseméret-eloszlást nem veszi figyelembe. 

- A készülék fala tökéletesen szigetelt, nincs hőáram a fal és a szárítógáz, va-

lamint a szemcsék között.  

A buborékok nem gömb alakúak, hanem felülről hozzávetőlegesen félgömb geo-

metriájúak, alulról homorúak. Mindegyik buborékot a követő fázis veszi körül, ami 

szemcséket tartalmaz. Mivel a szárítótérben haladó buborékok magukkal ragadják 

a szemcséket, ezért az emulzió fázisban lévő szemcsék lefelé fognak elmozdulni. A 

buborék és az emulziós réteg között egy szűk sávban egy légréteg alakul ki. Ezt a 

légréteget felhőnek nevezzük. A modell vázlata a 2.11. ábrán látható. 

 

 

2.11. ábra. Az emulzió -, felhő -, buborék - és követő fázis szemléltetése [52] nyo-

mán 

Egy fluidizált szemcsés anyaghalmazban a buborékok kialakulását és mozgását a 

2.12. ábra illusztrálja. Rowe et al. [54] a követő fázis létrejöttét, és annak viselkedését 

tanulmányozta a buborékok mozgása során a fluidizált állapotban lévő szemcsehal-

mazban. Kutatásuk során a töltet alsó régiójában lévő szemcséket eltérő színnel je-

lölte meg, mint a felső rétegben lévőket, ezzel szemléltetve a követő fázis mozgását. 

A buborékok körül lévő szemcsék mozgása a 2.13. ábrán látható. 
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2.12. ábra. Buborékok mozgása egy fluidizált szemcsés anyaghalmazban [53] nyo-

mán 

 

2.13. ábra. Buborék-követő fázis mozgásának szemléltetése [54] nyomán 

2.4.2 Szakirodalmi modellek és dimenzió nélküli egyenletek 

A műszaki gyakorlatban a szárítóberendezések méretezésénél, ellenőrzésénél 

hasonlósági számokat alkalmazunk [8]. A hasonlóságelmélet fontos szerepet tölt be 

a mérnöki gyakorlatban. A művelettanban a hő- és anyagátadást leíró komponens-

, hő- és impulzusmérleg egyidejű figyelembevételével felírt differenciálegyenletek 

analitikus megoldása legtöbbször nem lehetséges azok bonyolultsága miatt. A 

hasonlóságelmélet lényege, hogy a jelenségre felírt differenciálegyenleteket 

dimenzió nélküli mennyiségek összefüggéseire vezetjük vissza, amelyek a műszaki 

gyakorlatban használható összefüggésekhez vezetnek, valamint lehetővé válik a 

dimenzió nélküli mennyiségek bevezetése és fizikai értelmezése. Tágabb 

értelemben a modellezésen olyan vizsgálatot értünk, amely során az általunk 

vizsgált tárgy vagy folyamat helyett egy könnyebben leírható másik tárgyat vagy 

folyamatot vizsgálunk. A berendezés megépítése az egyik lehetséges módszer, ami-

vel tanulmányozni lehet a művelet során létrejövő hő- és anyagátadási viszonyokat. 
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Ez a módszer költséges, mivel egy teljes berendezés megépítését jelenti. A másik 

módszer, hogy egy kismintával, vagyis egy lekicsinyített geometriailag hasonló mo-

dellel végzünk méréseket a hasonlósági feltételek teljesítése mellett. Az elmélet 

szerint  két jelenség akkor hasonló, ha az őket leíró transzformált differenciálegyen-

letek dimenzió nélküli alakjai azonosak, a saját léptékben felírt kezdeti- és perem-

feltételek azonosak, valamint a geometriájuk hasonló, illetve egyszerű geometriai 

transzformációval hasonlóvá tehetők. Ennélfogva egy kísérleti modell vizsgálata 

során következtetni tudunk a tényleges folyamat kimenetelére. Az így kapott di-

menzió nélküli egyenletek segítségével le tudjuk írni az adott folyamatot kísérletek 

elvégzése nélkül. Szárítási folyamatoknál a dimenzió nélküli függvényekből számí-

tott hőátadási tényező a hő- és anyagátadást leíró modellek egyik bemenő paramé-

tere [55]. A fluidizációs szárítást jellemző modellek a hő- és anyagátadást leíró dif-

ferenciálegyenlet-rendszerből állnak, amelyek alkalmasak a száradó anyag és a szá-

rítógáz hőmérséklet és nedvességtartalom hely és idő szerinti változásának leírá-

sára. Az egyenletek numerikusan megoldhatók a szemcsés anyag jellemzőinek és a 

hőátadási tényező ismeretében. A hőátadási tényező dimenzió nélküli egyenletből 

határozható meg, amelyet méréssel lehet előállítani. A hasonlósági számokkal felírt 

egyenletekkel és a műveleti paraméterek ismeretében a száradást jellemző hőát-

adási tényezőt meg lehet határozni, így a szárítási idő, a készülék fő méretei vagy 

az elérni kívánt nedvességtartalomhoz szükséges feltételek számíthatók. A fluidi-

zációs szárítási műveleteknél a konvektív hő- és anyagátadás gyakorlati megoldá-

sához leggyakrabban alkalmazott dimenzió nélküli számok [8]: 

- Nu-szám az átadásos és vezetéses hőáramok viszonyát kifejező mennyiség: 

𝑁𝑢 =
𝛼𝑑𝑃 

𝜆𝐺
 ; (2. 20) 

- Re-szám a tehetetlenségi és viszkózus erők közötti viszonyszám: 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐺𝑑𝑃 

𝜈𝐺
 ; (2. 21) 

- Pr-szám a kinematikai viszkozitás és a hőfokvezetési tényező arányát kife-

jező mennyiség: 

𝑃𝑟 =
𝜈𝐺  

𝑎𝐺
=
𝜈𝐺𝑐𝐺𝜌𝐺
𝜆𝐺

 ; (2. 22) 

- Ar-szám: nehézségi és a belső súrlódási erő arányával képezett dimenzió nél-

küli szám: 

𝐴𝑟 =
𝑔𝑑𝑃

3𝜌𝐺(𝜌𝑃 − 𝜌𝐺) 

𝜇𝐺2
 ; (2. 23) 

- Sh-szám az átadásos és vezetéses komponensáramok viszonyát kifejező di-

menzió nélküli mennyiség: 

𝑆ℎ =
𝑘𝑑𝑃 

𝐷
 ; (2. 24) 
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- Sc-szám a kinematikai viszkozitás és a diffúziós tényező arányát kifejező 

mennyiség: 

𝑆𝑐 =
𝜈𝐺 

𝐷
 ; (2. 25) 

- Nyugvó ágymagasság és a szemcseátmérő hányadosából képezett dimenzió 

nélküli mennyiség (
𝐿

𝑑𝑃
). 

- St-szám a hőátadás és hőkonvekció arányát kifejező dimenzió nélküli meny-

nyiség: 

𝑆𝑡 =
𝑁𝑢

𝑅𝑒𝑃𝑟
=

𝛼 

𝜌𝐺𝑐𝐺𝑣𝐺
 ; (2. 26) 

Fluidizációs szárítás műveletének modellezésére számos megközelítés létezik. A to-

vábbiakban egy áttekintést adok azokról a szakirodalmakról, amelyekben a műve-

let hő- és anyagátadást leíró modelljeit, a műveleti méretezéshez szükséges dimen-

zió nélküli összefüggéseket írják le.  

2.4.2.1 Walton és Olson-féle modell 

A Walton és Olson-féle modell [56] csak hőátadást veszi figyelembe egy szakaszos 

üzemvitelű fluidizált szemcsés anyaghalmazban. A berendezés falán a hővesztesé-

get (a megfelelő szigetelés és tömítések miatt) elhanyagolták. Különböző nagyságú 

széndarabokkal (0,351 ÷ 0,701 mm) végeztek méréseket különböző szárítógáz-sebes-

ségek (0,4 ÷ 1,25 m/s) mellett. A berendezés átmérője: 103 mm volt.  

A hőmérlegből felírt differenciálegyenlet: 

𝑐𝐺�̇�𝑑𝐺𝑑𝑇𝐺 + 𝛼 ∙ 𝑎(𝑇𝐺 − 𝑇𝑃)𝐴𝑑𝑑𝑧 = 0 . (2. 27) 

A Walton és Olson által bevezetett dimenzió nélküli összefüggés, amely 6 < Re < 50, 

és a száradó anyag átmérőjének és a szárító belső átmérőjének hányadosa 0,006 ÷ 

0,0122 esetén érvényes: 

𝑁𝑢 = 0,0028𝑅𝑒1,7 (
𝑑𝑃
𝑑𝑑
)
−0,2

 . (2. 28) 

2.4.2.2 Ciesielczyk et al.-féle modell 

Ciesielczyk et al. [57] szilikagél, politetrafluoretilén, homok és ammónium szulfát 

szárításával határozott meg az állandó száradási sebesség szakaszára érvényes di-

menzió nélküli egyenletet. A mérések során a változtatott paraméterek a gázsebes-

ség, a nyugvó ágymagasság, a szemcseátmérő és a szárítógáz hőmérséklete voltak, 

de az anyag kezdeti nedvességtartalma a mérések során azonos volt. A mérési ered-

mények alapján kapott dimenzió nélküli egyenlet: 

𝑁𝑢 = 0,106𝑅𝑒𝐴𝑟0,0437 (
𝐿

𝑑1𝑃
)
−0,803

𝛷1,12 , (2. 29) 
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aminek érvényességi tartománya: 3,61 < 𝑅𝑒 < 125,9 és 1,24 · 103 < 𝐴𝑟 < 1,14 · 105 

és 121 <
𝐿

𝑑𝑃
< 705 és 1,14 < 𝛷 < 1,81, ahol: 

𝛷 =
1

𝜉
=

1
𝐴𝑠𝑝ℎ

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙

 . (2. 30) 

2.4.2.3 Heertjes és McKibbins-féle modell 

Heertjes és McKibbins [58] szilikagél szakaszos fluidizációs szárítását végezték el. 

A mérések során a szemcsék átmérője 0,36 ÷ 1,1 mm között volt, a gázsebesség 0,4 ÷ 

0,85 m/s és a szemcsés szárítótér átmérője 0,6 m. A kísérletek során a szárítógáz hő-

mérsékletét 21 ÷ 60 °C között változtatták, hogy lassabb legyen a száradás és az eset-

leges hőveszteség a berendezés falán keresztül is kisebb legyen. A hőmérleg egyen-

letben (2.27) átalakítható, ha 𝑇𝐺 és L értékeken kívül minden tagot állandónak ve-

szünk: 

𝑑𝑇𝐺
𝑇𝐺 − 𝑇𝑃

+
𝛼 ∙ 𝑎𝐴𝑑
𝑐𝐺�̇�𝑑𝐺

𝑑𝐿 = 0 , (2. 31) 

Az integrálási határokat kijelölve: 

∫
𝑑𝑇𝐺

𝑇𝐺 − 𝑇𝑃

𝑇𝐺=𝑇𝐺,𝑖𝑛

𝑇𝐺=𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

= ∫
𝛼 ∙ 𝑎𝐴𝑑
𝑐𝐺�̇�𝑑𝐺

𝑑𝐿

𝐿=𝐿

𝐿=0

 . (2. 32) 

amelyet integrálva a következő alakra jutunk: 

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑃)
=
𝛼 ∙ 𝑎𝐴𝑑
𝑐𝐺�̇�𝑑𝐺

𝐿 . (2. 33) 

A szárítógáz hőmérsékletének változása a szárító magassága mentén [56]: 

𝜕𝑇𝐺
𝜕𝑧

= −
𝛼 ∙ 𝑎𝐴𝑑
𝑐𝑝�̇�𝑑𝐺

(𝑇𝐺 − 𝑇𝑃) . (2. 34) 

Az állandó száradási sebességű tartományon az egyik mérés adatai alapján számí-

tott modell eredményei a 2.14. ábrán láthatók. Az ábra a) része bemutatja a szárító-

gáz hőmérsékletének változását a szárítótér magassága mentén, a b) pedig a 

𝑙𝑛
(𝑇𝐺−𝑇𝑃)0

(𝑇𝐺−𝑇𝑃)𝐿
 kifejezés alakulását a szárítótér magassága mentén, amelynek alapján a 

hőátadási tényező a mérési pontok közé felvett 
𝛼∙𝑎𝐴𝑑

𝑐𝑝�̇�𝑑𝐺
 meredekségű egyenesből ha-

tározható meg.  
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2.14. ábra. Szimulációs számítás eredményei [58] nyomán 

a) A szárítógáz hőmérséklete a szárítótér magasságának függvényében,  

b) hőmérséklet-változás integrálja a szárítótér magasságának függvényében 

A hőátadási tényező a következő összefüggéssel határozható meg 8<Re<80 tartomá-

nyon az állandó száradási sebességű szakaszon: 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 1,31 ∙ 𝑅𝑒0,76 , (2. 35) 

ahol az 1,31 értékű együttható mértékegysége [
𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡2ℎ𝑟°𝐹
]. 

2.4.2.4 Wang és Singh-féle modell 

Wang és Singh [59] modelljükben található hőmérleg-egyenlet az alábbi alakban ír-

ható fel a szárítótér magassága mentén: 

𝛼𝐴𝑃(𝑇𝐺 − 𝑇𝑃)
𝑛𝑟
𝐿
𝑑𝑧 = −𝜌𝐺𝑐𝐺�̇�𝐺𝑑𝑇𝐺 . (2. 36) 

Az anyagmérleg egyenlet pedig: 

𝑘𝐴𝑃(𝜌𝑃 − 𝜌𝑣)
𝑛𝑟
𝐿
𝑑𝑧 = �̇�𝐺𝑑𝜌𝑣 . (2. 37) 

A hő- és anyagátadási tényezők számítására a következő összefüggéseket használ-

ták Ranz és Marschall alapján [60]: 

𝑁𝑢 = 2 + 1,8 ∙ 𝑅𝑒1/2𝑃𝑟1/3 , (2. 38) 

illetve 

𝑆ℎ = 2 + 1,8 ∙ 𝑅𝑒1/2𝑆𝑐1/3 . (2. 39) 
Munkájukban a különböző műveleti paraméterek hatását vizsgálták a szárítás ha-

tásosságára, amelyek a szárítandó anyag fizikai tulajdonságai (átmérő, tömeg), a 

szárítóba belépő szárítógáz fizikai tulajdonságai (nedvességtartalom, hőmérséklet), 

illetve az általuk bevezetett ún. ágyfelület-tényező (angolul: area factor of fluidized-

bed), ami a szárítótérben lévő szemcsék összfelületének aránya a szárító üres ke-

resztmetszetéhez viszonyítva, gömb geometriájú szemcséket feltételezve: 

𝑓𝐴 = 𝑛𝑟
𝐴𝑃
𝐴𝑑

=
6𝐿(1 − 휀)

𝑑𝑃
 . (2. 40) 
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2.4.2.5 Srinivas és Setty-féle modell 

Srinivas és Setty [61] négy különböző Geldart D típusú szemcsés anyag, illetve azok 

keverékéből képezett szemcsés halmazok fluidizációs szárítását végezték el külön-

böző műveleti paraméterek mellett. A paraméterek, amiket változtattak a szárító-

gáz sebessége (2,13 ÷ 2,98 m/s), a szemcsék kezdeti nedvességtartalma (4 ÷ 10%), a 

statikus ágymagasság (2,5 ÷ 5 cm) és a szárítógáz hőmérséklete (40 ÷ 60 °C) volt. 

Továbbá a méréseket elvégezték négy különböző méretű homokszemcsékkel, to-

vábbá a különböző méretű szemcsék összekeverésével is. A méréseknél a kialaku-

lási és az állandó száradási sebességű szakasz rövid ideig tartott, így a mérések ki-

értékelését a csökkenő száradási sebesség szakaszán végezték el, amit két további 

szakaszra osztottak fel. Megállapították, hogy a száraz anyag tömegére vonatkoz-

tatott nedvességtartalom változásának sebessége a csökkenő száradási sebességű 

szakasz első részére az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

𝑅𝑓𝑎𝑙𝑙,1 = 1,51 ∙ 10−2 (
𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑒𝑞

𝑡
)
0,57

𝑙𝑛 (
𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋 − 𝑋𝑒𝑞
) , (2. 41) 

a csökkenő sebességű szakasz másik részére pedig: 

𝑅𝑓𝑎𝑙𝑙,2 = 8,02 (
𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑒𝑞

𝑡
)
1,57

𝑙𝑛 (
𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋 − 𝑋𝑒𝑞
) . (2. 42) 

A 2.15. ábrán az egyik mérésük során készített 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑙 − 𝑋 görbe látható, jelölve a csök-

kenő sebességű szakasz két jellegzetes részét. 

 

 

2.15. ábra. Szárítási görbe a csökkenő száradási sebességű szakasz két jellegzetes 

szakaszával [61] nyomán 
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Srinivas és Setty a hőátadási tényező meghatározására egy dimenzió nélküli egyen-

letet írt fel, majd azt összehasonlították a 2.2. táblázatban található Yang [17] dimen-

zió nélküli egyenletével:   

𝑁𝑢 = 1,01𝑅𝑒0,48𝑃𝑟0,33  , (2. 43) 

ami 50<Re<104 között érvényes. Srinivas és Setty által alkalmazott összefüggés 

Gunn [62] alapján: 

𝑁𝑢 = (7 − 10휀 + 5휀2) (1 + 0,7 ∙ 𝑅𝑒0,2𝑃𝑟
1

3) + (1,33 − 2,4휀 + 1,2휀2)𝑅𝑒0,7𝑃𝑟
1

3  . (2. 44) 

2.4.2.6 Ng és Tan-féle modell 

Ng és Tan [64] egy ipari méretű fluidizációs szárítót vizsgált az egyfázisú és három-

fázisú modelleket felhasználva, „Geldart D” típusú nejlon szemcsék szárításával. 

Dugattyús áramlást feltételezve és elhanyagolva a buborék fázis hatását, az egyfá-

zisú modellt lehet alkalmazni. Az általuk javasolt összefüggés a deszorpciós zóna-

magasságának számítására az állandó száradási sebességű tartományon: 

𝑍 =
𝜌𝐺𝑐𝐺𝑣𝐺
𝛼𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙ 𝑎

𝑙𝑛 (
𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛

𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡 − 𝑌𝐺,𝑧=𝑍

) . (2. 45) 

2.4.2.7 Roy et al.-féle modell 

Roy et al. [16] munkája alapján a deszorpciós zóna magassága a St-szám felhaszná-

lásával számítható ki: 

𝑍 = −
𝑐 ∙ 𝑑𝑃

6𝑆𝑡(1 − 휀)
 , (2. 46) 

ahol a c konstanst az alábbi összefüggéssel lehet meghatározni: 

𝑐 = −𝑙𝑛
𝑇𝐺 − 𝑇𝑃
𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝑃

 . (2. 47) 

Munkájuk során különböző méretű homokszemek és szilikagél fluidizációs szárítá-

sát végezték el. A szárítótér átmérője 2,54 cm, magassága 15 cm volt. A homoksze-

mek három mérettartományba estek (120 μm, 390 μm, 655 μm), a szilikagél szemcsék 

jellemző mérete 90 μm volt. Dimenzió nélküli egyenletet határoztak meg a mérési 

eredményeik alapján, amelyet összehasonlítottak Kothari [63] összefüggésével, ami 

jó egyezést mutatott az adott Re-szám tartományban (0,133 < Re < 3,4). Az egyenle-

tek összehasonlítása a mért értékekkel a 2.16. ábrán látható.  

Roy et al. által definiált összefüggés [16]: 

𝑁𝑢 = 0,0254𝑅𝑒1,58 , (2. 48) 

Kothari összefüggése [63]: 

𝑁𝑢 = 0,03𝑅𝑒1,3 . (2. 49) 
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2.16. ábra. Roy et al. [16] mérési eredményeire illesztett (2.48) egyenlet összehason-

lítása Kothari (2.49) egyenletével Nu-Re diagramon [16] nyomán 

2.4.2.8 Mujumdar-féle modell 

Mujumdar [1] fluidizációs szárításnál a szárítógáz hőmérsékletére és abszolút ned-

vességtartalmára egyenleteket közölt a szárító magassága mentén, valamint a szem-

csés anyag nedvességtartalmának és hőmérsékletének számítására az idő függvé-

nyében. Szakaszos üzemű fluidizációs szárító vázlatát, tökéletesen kevertnek tekin-

tett ágy esetén a 2.17. ábra szemlélteti. 

 

 

2.17. ábra. Tökéletesen kevert fluidizált szemcsés anyaghalmaz vázlata [1] nyomán 

A száradó szemcsés anyag nedvességtartalmának változása az idő függvényében: 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
=

𝑎

(1 − 휀)𝜌𝑑𝑃

1

𝑍
∫𝑁𝑑𝑧

𝐿

0

 . (2. 50) 
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A szárítógáz abszolút nedvességtartalmának változása a szárító magassága mentén: 

𝑑𝑌𝐺
𝑑𝑧

=
𝐴𝑑
�̇�𝑑𝐺

𝑁𝑎 . (2. 51) 

A szemcsés anyag hőmérsékletének változása az idő függvényében: 

𝑑𝑇𝑃
𝑑𝑡

=
𝑎

(1 − 휀)𝜌𝑑𝑃

1

𝑐𝑑𝑃 + 𝑐𝐻2𝑂𝑋

1

𝑍
∫[�̇�𝑡𝑜𝑡 − ((𝑐𝑑𝑃 + 𝑐𝐻2𝑂)𝑇𝑃 + 𝑟𝐹)𝑁]𝑑𝑧

𝐿

0

 . (2. 52) 

A szárítógáz hőmérsékletének változása a szárító magassága mentén: 

𝑑𝑇𝐺
𝑑𝑧

= −
𝐴𝑑
�̇�𝑑𝐺

𝑎
1

𝑐𝑑𝐺 + 𝑐𝐻2𝑂𝑌𝐺
[�̇�𝑡𝑜𝑡 + 𝑐𝑑𝑃(𝑇𝐺 − 𝑇𝑃)𝑁] . (2. 53) 

2.4.2.9 Debaste et al.-féle modell 

Debaste et al. munkájukban [65] hő- és anyagátadást leíró modellt dolgoztak ki flu-

idizációs szárítókra. A szimulációs számítások során kapott eredményeket összeha-

sonlították saját mérési eredményeikkel. Méréseikhez élesztőport használtak fel, 

amelynek nedvességtartalma a mérés kezdetén 2,45 kgH2O/kgdP és jellemző átmérőjük 

1 mm volt. A minta szárítása kb. 1 órát vett igénybe. Modelljükben első megközelí-

tésként szorpciós izoterma egyenleteket felhasználva azt feltételezték, hogy az 

anyagátadás csak a szemcsék felületén megy végbe, az szemcséken belüli nedves-

ségtartalom-eloszlást elhanyagolva.  

A száraz anyag tömegére vonatkoztatott nedvességtartalom változásának sebes-

sége: 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= −𝑅 , (2. 54) 

ahol 

𝑅 = −𝑘𝜌𝐺(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡)𝑎𝑑𝑃 . (2. 55) 

A szárítóból kilépő szárítógáz abszolút nedvességtartalmának változása az idő 

függvényében az alábbi differenciálegyenlettel számítható: 

𝑑2𝜋

4
𝐿휀𝜌𝐺

𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝜕𝑡

= �̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑖𝑛 − 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡) + 𝑚𝑑𝑃𝑅 . (2. 56) 

A száradó szemcsés anyag hőmérsékletének változása az idő függvényében az 

alábbi differenciálegyenlettel határozható meg: 

�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑖𝑛 − 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡)𝑟𝐹 + �̇�𝑑𝐺𝑐𝐺(𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝑃) =

𝑚𝑑𝑃(𝑐𝑃 + 𝑐𝑣𝑋)
𝜕𝑇𝑃
𝜕𝑡

+ 𝑚𝑑𝑃𝑐𝑣(𝑇𝑃 − 𝑇𝐺,𝑖𝑛)
𝜕𝑋

𝜕𝑡
 . (2. 57)

 

Az élesztő szorpciós izotermájának meghatározására a GAB [66] modellt alkalmaz-

ták. Munkájukban egy olyan hő- és anyagátadást leíró modellt dolgoztak ki, amely-

ben a szemcséken belüli nedvesség mozgását írták le. A modellben a szemcséket 

gömbként kezelték.  
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Másik megközelítésként feltételezik, hogy a szemcséken belüli nedvesség moleku-

láris diffúzióval transzportálódik a külső felületre. A modell mérlegegyenletei meg-

egyeznek a (2.54), (2.56), (2.57)-es egyenlettel, viszont a (2.55) összefüggéssel ér-

telmezett j változó az alábbi módon számítható: 

𝑅 (
1

𝑘
+
1

𝑘𝑖
) = −𝑎𝑑𝑃 (

𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡
𝑅𝑇

𝑀𝐻2𝑂 −
𝑃

𝑅𝑇

𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
1

𝑀𝑑𝐺
+

𝑌

𝑀𝑤

) , (2. 58) 

ahol 𝑘𝑖 az anyag belsejének i-edik szeletében értelmezett anyagátadási tényező: 

𝑘𝑖 =
𝐷𝑒
𝑟𝑃

1

√
𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡−𝑋𝑒𝑞

𝑋−𝑋𝑒𝑞

3
− 1

 , (2. 59)
 

ahol  

𝐷𝑒 = 𝐷
휀

𝜏
 , (2. 60) 

Modelljükben a szorpciós izoterma egyenlete és a molekuláris diffúziós tényező he-

lyett három, a szárítandó anyag tulajdonságaitól függő változó értékét kell ismerni, 

amelyek az anyag kritikus nedvességtartalma, egyensúlyi nedvességtartalma, vala-

mint a (2.60) egyenletben szereplő ε/τ hányados. A porozitás (ε) a szemcsés hal-

mazt jellemző szám, amely a szárított anyaghalmazban lévő pórusok térfogata vi-

szonyítva az anyaghalmaz térfogatához. A tortuozitás (τ) az áramló közeg által az 

anyaghalmazon belül megtett úthossz és a tényleges anyagmagasság hányadosa 

[67], amelynek értéke szemcsés halmazok esetén 3÷7 m/m [65]. A modell eredmé-

nyeit a 2.18. ábra szemlélteti ε/τ=0,058 esetén. A modell alapján a csökkenő száradási 

sebességű szakasz megfelelően pontos modellezéséhez a szemcsék kapillárisaiban 

zajló anyagátadást leíró egyenletekkel célszerű dolgozni. A modell hátránya, hogy 

gömb geometriájú anyagra érvényes a modell, a párolgási front az anyag szerkeze-

tén belül koncentrikusan halad. A modellben az ε/τ hányados egy szabadon változ-

tatható paraméter. 
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2.18. ábra. Mérési és modell eredményeinek összehasonlítása [65] nyomán 

2.4.3 Hőátadási tényező meghatározása 

A szakirodalomban számos dimenzió nélküli egyenlet található a szemcsés 

anyag és a szárítógáz közötti hőátadási tényező meghatározására. A hazai és nem-

zetközi szakirodalmat tanulmányozva feldolgoztam és rendszereztem a fluidizá-

ciós szárítók méretezésére szolgáló módszereket és a dimenzió nélküli összefüggé-

seket, megadva azok alkalmazhatósági korlátait is. A szakirodalomban a szemcsék 

alakját szabályos gömbként kezelték, miközben elhanyagolták a szemcsék méretel-

oszlását. Továbbá feltételezték, hogy a száradó szemcsés anyag teljes felületén érint-

kezik a szárítógázzal. 

2.4.3.1 Az állandó száradási sebességű szakaszon 

Az egyenletek összefoglalása 2.2. táblázatban látható, amelyben található összefüg-

gések között jelentős eltérés tapasztalható. A táblázatban szereplő egyenletek eltérő 

érvényességi tartományban alkalmazhatók, és különböző hasonlósági számok al-

kotják. Az egyenletekben szereplő hasonlósági számok számának növelése specifi-

kusabbá teszi a jelenség leírását, így megbízhatóbbá válik az egyenletek alkalma-

zása. 
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2.2. táblázat. A szakirodalomban található fluidizációs szárításra vonatkozó dimen-

zió nélküli összefüggések a szemcsés anyag és a szárítógáz közötti hőátadási té-

nyező meghatározására. 

Modell neve Megjelenés Egyenlet Érvényességi tartomány Hiv. 

Kettenring 1950 𝑁𝑢 = 0,0135𝑅𝑒1,3 9 < 𝑅𝑒 < 55 [68] 

Ranz 1952 𝑁𝑢 = 2 + 0,6𝑅𝑒0,5𝑃𝑟0,33 0 < 𝑅𝑒 < 100 [60] 

Ranz 1952 𝑁𝑢 = 2 + 1,8𝑅𝑒0,5𝑃𝑟0,33 100 < 𝑅𝑒 < 1000 [60] 

Walton  1952 𝑁𝑢 = 2,8 · 10−3𝑅𝑒1,7 (
𝑑𝑃
𝑑𝑑
)
−0,2

 
6 < 𝑅𝑒 < 50;  

0,006 <
𝑑𝑃
𝑑𝑑

< 0,0122 
[56] 

Shi-Jan-Fou 1962 𝑁𝑢 = 0,25𝑅𝑒 (
𝐿

𝑑𝑃
)
−1

 
5,5 < 𝑅𝑒 < 280;  

7,85 <
𝐿

𝑑𝑃
< 130 

[69] 

Kothari 1967 𝑁𝑢 = 0,03𝑅𝑒1,3 0,1 < 𝑅𝑒 < 100 [63] 

Gunn  1978 

𝑁𝑢 = (7 − 10휀 + 5휀2) ∙ 
∙ (1 + 0,7 ∙ 𝑅𝑒0,2𝑃𝑟0,33) + 
+(1,33 − 2,4휀 + 1,2휀2)𝑅𝑒0,7𝑃𝑟0,33 

nincs információ [62] 

Alvarez 1996 𝑁𝑢 = 4,84 · 10−5𝑅𝑒2,14 80 < 𝑅𝑒 < 250 [70] 

Ciesielczyk 1997 𝑁𝑢 = 0,106𝑅𝑒 · 𝐴𝑟0,0437 (
𝐿

𝑑𝑃
)
−0,803

𝛷1,12 

3,61 < 𝑅𝑒 < 125,9;  
1,24 · 103 < 𝐴𝑟 < 1,14 · 105;  

121 <
𝐿

𝑑𝑃
< 705;  

1,14 < 𝛷 < 1,81 

[57] 

Yang 2003 𝑁𝑢 = 1,01𝑅𝑒0,48𝑃𝑟0,33 50 < 𝑅𝑒 < 104 [17] 

Kumaresan 2006 𝑁𝑢 = 5,65 · 10−6𝑅𝑒1,99 30 < 𝑅𝑒 < 70 [71] 

Roy 2009 𝑁𝑢 = 0,0254𝑅𝑒1,58 0,133 < 𝑅𝑒 < 3,4 [16] 

H. H.  

Mohammed 
2013 𝑁𝑢 = 3,93 ∙ 10−3𝑅𝑒0,92 (

𝑑𝑃
𝐿
)
0,84

𝐴𝑟0,29 

221 < 𝑅𝑒 < 356;  
0,83 · 107 < 𝐴𝑟 < 3,04 · 107; 

42,5 <
𝐿

𝑑𝑃
< 51,7 

[72] 

 

A 2.19. ábrán a szakirodalomban megtalálható, fluidizációs szárítás hőátadási ténye-

zőjének meghatározására alkalmas egyenletek ábrázolása látható Nu-Re diagra-

mon. Azoknál a szakirodalmaknál, amelyeknél a dimenzió nélküli egyenlet a Re-

szám mellett egyéb dimenzió nélküli számokat is tartalmaz (pl. 𝐴𝑟, 𝑃𝑟,
𝐿

𝑑𝑃
, stb.), az 

érvényességi tartományok szélső értékeire számított Nu-számokat sávosan ábrázol-

tam. Amennyiben a Pr-számra nem adtak meg érvényességi tartományt, értékét 60 

°C hőmérsékletű levegőre vettem fel, amely Pr=0,72 [73]. 
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2.19. ábra. Szakirodalomban található Nu-Re függvények 

A 2.19. ábrán látható, hogy a megadott érvényességi tartományban ábrázolt függvé-

nyek eltérő meredekségűek és azonos Re-szám mellett jelentősen eltérő Nu-számot 

adnak, emiatt bizonytalanság tapasztalható az egyenletek alkalmazásában. Mivel a 

függvények együttesen nagy Nu-Re-szám tartományt fednek le, így ebben a formá-

ban egy általános, megfelelő pontosságú függvény nem illeszthető rájuk. 

2.4.3.2 A csökkenő száradási sebességű szakaszon 

A szakirodalomban a fluidizációs szárítás műveletének modellezésére vonat-

kozó dimenzió nélküli 𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟, … ) alakú összefüggések túlnyomó többségé-

ben a hőátadási tényezőt az állandó száradási sebességű szakaszra (𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) lehet 

meghatározni. Knysh [74] munkája során a hőátadási tényező változását vizsgálta 

a szárított furnérlemez nedvességtartalmának függvényében a szárítás teljes tarto-

mányában. A 2.20. ábra alapján a kialakulási szakaszon (A-B) a hőátadási tényező 

növekszik, az állandó száradási sebességű szakaszon (B-C) állandó értéket vesz fel, 

míg a csökkenő száradási sebességű szakaszon (C-D) csökken az anyag nedvesség-

tartalmának csökkenésével az egyensúlyi nedvességtartalom értékéig (𝑋𝑒𝑞), ahol 

már csak tisztán hőátadás van a szárítólevegő és az anyag között. 
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2.20. ábra. Hőátadási tényező változása az anyag nedvességtartalmának függvé-

nyében furnérlemez szárításakor [74] nyomán 

A 2.21. ábra a hőátadási tényező viszonyt mutatja be különböző nedvességtartalom 

viszonyok esetén a csökkenő száradási sebességű tartományban, mérési eredmé-

nyeket felhasználva. A 2.21. ábra/a az 
𝑎

𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
= 𝑓 (

𝑋

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡
)
𝑚

 függvény változását ábrá-

zolja logaritmikus léptékben. Az ábra alapján 
𝑋

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡
≥ 0,4 esetén a függvénykapcsolat 

lineáris, alatta exponenciális alakú. Az ábrázolásmód hátránya, hogy (
𝑋

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡
)
𝑚

= 0 

esetén a hőátadási tényező értékének is zérusnak kell lennie. Ennek kiküszöbölése 

érdekében a 2.21. ábra/b alapján az előbb említett függvény mindkét oldalát kiegé-

szítették az egyensúlyi hőátadási tényezővel, és nedvességtartalommal. A csökkenő 

száradási sebességű szakaszra a hőátadási tényező értékét az alábbi összefüggéssel 

lehet számítani: 

𝛼 = 𝛼𝑑𝑟𝑦 + (𝛼𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 − 𝛼𝑑𝑟𝑦) (
𝑋 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑋𝑒𝑞
)

𝑛

 , (2. 61) 

ahol n az adott anyagra és műveletre jellemző kitevő, amelyet méréssel, 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 érté-

két a fluidizációs szárítás modellezésére alkalmas 𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟, … ) egyenletből, a 

kritikus és egyensúlyi nedvességtartalmat pedig adott hőmérsékletre, anyagra jel-

lemző szorpciós izotermából lehet meghatározni. Az 𝛼𝑑𝑟𝑦 a hőátadási tényező ér-

téke tisztán hőátadás esetén, amikor nincs anyagátadás, szárítás. Ennek értékét tisz-

tán hőátadás esetére érvényes 𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟, … ) alakú dimenzió nélküli egyenlet-

ből lehet meghatározni. A (2.61) egyenlet az állandó száradási sebesség szakaszán 

is értelmezhető, ebben az esetben 𝑋 = 𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡. Méréseik eredményeként a száradási 

kitevő értéke 𝑛 = 0,4.  
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2.21. ábra. Hőátadási tényező változása az anyag nedvességtartalmának függvé-

nyében furnérlemez szárításakor [74] nyomán 

Peishi és Pei [75] munkájukban gyapjú, tégla és kukoricaszemek szárításával foglal-

koztak, amely során a hőátadási tényező meghatározására alkalmas számítási mód-

szert ismertettek. A csökkenő száradási sebességű szakaszt további két részre osz-

tották fel. A 2.22. ábrán a három vizsgált anyag szorpciós izotermája látható, fel-

bontva a csökkenő száradási sebességű tartomány első és második részére. Srinivas 

és Setty [61] munkájához képest a két tartomány közti határvonal 𝑋 =

0,6 𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝑃 értéknél lett megállapítva. 

 

 

2.22. ábra. Tégla, gyapjú és kukoricaszem szorpciós izotermája 30 °C-on [75]  

A csökkenő száradási sebességű tartomány első részén az alábbi összefüggéssel szá-

mították a hőátadási tényezőt lineáris kapcsolatot feltételezve a hőátadási tényező 

és az anyag nedvességtartalma között [75]: 

𝛼 = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (𝜂 + (1 − 𝜂) (
𝑋 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑋𝑒𝑞
)) , (2. 62) 
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ahol η az adott anyagra jellemző száradási konstans, amelyet mérési úton lehet meg-

határozni.  

2.4.4 Szakirodalmi modellegyenletek észrevételezése 

A fluidizációs szárítás műveletének modellezése a többi szárítási folyamathoz ké-

pest összetettebb a fluidizált szemcsés halmaz heterogén viselkedése miatt. A hete-

rogén viselkedés a különböző fázisok (emulziós fázis, buborék fázis, felhő fázis és 

követő fázis) jelenléte miatt alakul ki [28].  

Mujumdar [1] alapján a 2.4.1 fejezetben öt részre osztottam fel a fluidizációs szárítás 

folyamatának matematikai leírását. A diffúziós és vékonyrétegű modellek egy szá-

radó szemcsés anyag nedvességtartalmának változását írják le a szárítási idő függ-

vényében. A 2.4.1.3 fejezetben bemutatott kinetikus modell szintén a száradó szem-

csés anyag nedvességtartalmának alakulásának leírására alkalmas a szárítási idő 

függvényében, megkülönböztetve az állandó és csökkenő száradási sebességű sza-

kaszokat. Az empirikus összefüggéseket tartalmazó diffúziós, vékonyrétegű és ki-

netikus modellek csak a száradó szemcsés anyag nedvességtartalmának változását 

írják le. A további szárítási jellemzők – szárítógáz hőmérséklet, nedvességtartalom 

és anyag hőmérséklet – változásának leírására a hő- és anyagmérleg egyenleteken 

alapuló 2.4.1.4 fejezetben szereplő egyfázisú és a 2.4.1.5 fejezetben ismertetett több-

fázisú modellek alkalmasak.  

A felsorolt modellek közül a többfázisú modell a legösszetettebb, mert az figye-

lembe veszi a fluidizált szemcsés halmaz hidrodinamikáját is, így pl. a gázbuboré-

kok méretét, azok sebességét és az egyes fázisok között lejátszódó hő- és anyagát-

adást. A különböző fázisok közötti egyensúlyi egyenletek lehetőséget teremtenek 

numerikus számítások elvégzéséhez [76]. A modell megoldásához szükséges beme-

neti paraméterek (pl. légbuborékok átmérője, buborékok sebessége) mérési úton 

történő meghatározása komoly nehézségekbe ütközik, továbbá a műveleti mérete-

zéshez nemcsak a szárítógáz és a száradó szemcsés anyag közötti hőátadási viszony 

ismerete, hanem az egyes fázisok közötti hő- és anyagátadási jellemzők is szüksé-

gesek. Az egyfázisú és többfázisú modelleket tartalmazó szakirodalmaknak közös 

tulajdonága, hogy gömbként kezelik a száradó szemcsés anyag geometriáját, vala-

mint azok összfelületén keresztül történő érintkezését feltételezik a szárítógázzal. A 

szárítógáz és a száradó szemcsés anyag közötti hő- és anyagátadó felület közelítő 

meghatározása állandó pontatlanságot jelent a szakirodalomban szereplő modellek 

megoldásában. Az elmúlt évtizedek kutatási eredményei alapján a 2.2. táblázatban 

összefoglalt dimenzió nélküli egyenletek alkalmazhatók a hőátadási tényező meg-

határozására. Ezek a dimenzió nélküli egyenletek – érvényességi tartományuk meg-

tartása mellett – közös diagramon ábrázolva nagy Nu-Re-szám tartományt fednek 

le, ezért megkérdőjelezhető azok megbízható alkalmazása. 

A 2.4.2 fejezetben összegyűjtött egyes modellek nem írják le a szárítógáz hőmérsék-

letének és nedvességtartalmának, valamint a száradó szemcsés anyag hőmérsékle-

tének és nedvességtartalmának változását a szárítási idő függvényében, illetve a 
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szárítógáz hőmérsékletének és nedvességtartalmának alakulását a szárítótér ma-

gassága mentén. Ezeket a modelleket alkotó differenciálegyenletek mindegyike a 

hőátadási tényezőt használja fel. A 2.4.2.8 fejezetben ismertetett Mujumdar-féle mo-

dell már a fajlagos érintkező felületet is alkalmazza. A 2.4.2.9 fejezetben ismertetett 

Debaste-féle modell tartalmazza a szemcsés halmaz porozitás-tortuozitás arányát 

(ε/τ) is. A modell eredményei a 2.18. ábra alapján jó egyezést mutatnak a mért érté-

kekkel. Az ε/τ arány a modellben egy változtatható paraméter, amelyet a szimulá-

ciós vizsgálatok során kalibrációval határoztak meg, nem összehasonlítva annak ér-

tékét irodalmi adatokkal, vagy validálva azt mérésekkel. Így a modell eredményei 

bár jó egyezést mutatnak a mérésekével, de a modellben alkalmazott arányszám 

értéke a valósággal nem összeegyeztetett. 

Az előbbiekben ismertetett szakirodalmi pontatlanságok miatt, a munkám során ja-

vaslatot tettem a térfogati hőátadási tényező bevezetésére fluidizációs szárítás mo-

dellezésénél. A térfogati hőátadási tényező alkalmazása keverős dobszárítók [77] és 

forgó dobszárítók [78] modellezésénél már elfogadott. 
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3. Vizsgált anyagok és módszerek 

A fluidizációs szárítás modellezéséhez a szárítógáz és a száradó szemcsés 

anyag közötti hőátadási tényező ismerete szükséges. Szemcsés anyagok esetén a 

hőátadó felület meghatározása számos bizonytalanságot rejt magában, többek kö-

zött a szemcsék szabálytalan felülete és méretszórásuk miatt. Munkám során mód-

szert javasoltam a modellezéssel kapott eredmények pontosságának javítására fel-

használt térfogati hőátadási tényező meghatározására.  

3.1 Vizsgált anyagok és jellemzőik 

Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék laboratóriumában talál-

ható félüzemi fluidizációs szárítón elvégzett mérések során (a mérőberendezés rész-

letes leírása a 3.2 fejezetben található) felhasznált anyagokkal szemben támasztott 

alapvető követelmények a következők voltak: 

- a halmazt tartalmazó szemcsék a pneumatikusan kihordhatók legyenek a 

szárítótérből; 

- a szemcsék kis méretszórásúak, közel azonos geometriájúak legyenek; 

- hidrofil, többször nedvesíthető anyagok legyenek anyagszerkezetük meg-

tartása mellett; 

- a művelet során a szemcsék geometriája közel állandó maradjon. 

Szárítás során a szemcsék egymáshoz ütköznek, ezért nem megfelelő szilárdság ese-

tén azok töredezhetnek, porladhatnak, végső esetben teljesen szétroncsolódhatnak. 

Emiatt szükségszerű megfelelő szilárdságú szemcséket alkalmazni. Öt olyan anya-

got használtam fel a méréseimhez, amelyek megfelelnek a fenti követelményeknek: 

amarántot, hántolt árpát, cirokot, hántolt kölest és állati takarmányozáshoz használt 

ún. „fofo”-t. 

A 3.1. ábrán átható vizsgált anyagok és azok származási helyei: 

- amaránt (Amaranthus L., továbbiakban: amaránt), származási helye: Ma-

gyarország; 

- hántolt árpa (Hordeum vulgare, továbbiakban: árpa), származási helye: 

Magyarország; 

- tarka cirok (Sorghum bicolor, továbbiakban: cirok), származási helye: Ma-

gyarország; 

- hántolt köles (Panicum miliaceum L., továbbiakban: köles), származási he-

lye: Lengyelország; 

- fofo: cikóriából (Cichorium intybus var. foliosum, továbbiakban: fofo) ké-

szített, tápanyagokkal bevont őrlemény, származási helye: Magyarország. 
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3.1. ábra. Képek a vizsgált anyagokról  

a) amaránt, b) hántolt árpa, c) tarka cirok, d) hántolt köles, e) fofo 

A vizsgálat során változó méretű, és geometriai szempontból szabálytalan alakú 

szemcsékből álló halmazt használtunk fel. Egy adott szemcsehalmazt a számítások 

során egyetlen közepes szemcsemérettel jellemeztük. A közepes szemcseméretnek 

tükröznie kell a szemcsehalmaz azon tulajdonságát, hogy abban lévő szemcsék mé-

rete különböző gyakorisággal fordulnak elő. A mérések során felhasznált szemcsés 

anyagok szemcseméret eloszlása és jellemző méretének meghatározása szitaanalí-

zissel történt. A mérési módszer és a méréshez felhasznált szélosztályozó és rázó 

szitasor ismertetése a Függelék 11.1 fejezetben található. A szitaanalízist többször el-

végeztem amaránt, árpa, cirok, köles és fofo mintán is. A mérések eredményeként 

kapott közepes szemcseméretet vettem az adott halmaz jellemző méretének. Ennek 

értelmében az amaránt jellemző mérete 𝑑𝑃
𝑎𝑚𝑎𝑟á𝑛𝑡 = 1 mm, a köles jellemző mérete 

𝑑𝑃
𝑘ö𝑙𝑒𝑠 = 1,8 mm, a cirok jellemző mérete 𝑑𝑃

𝑐𝑖𝑟𝑜𝑘 = 3,4 mm, az árpa jellemző mérete 

𝑑𝑃
á𝑟𝑝𝑎 = 3,5 mm, a fofo-é pedig: 𝑑𝑃

𝑓𝑜𝑓𝑜 = 1,3 mm, amelyek környezeti hőmérsékle-

ten lettek meghatározva. 

A méréshez használt szemcsés anyagok anyagsűrűségét, halmazsűrűségét, vala-

mint porozitását különböző nedvességtartalmak esetén határoztuk meg, hogy függ-

vénykapcsolatot hozzunk létre az anyag sűrűségére, halmazsűrűségére, porozitá-

sára a nedvességtartalmának függvényében. A 3.1. táblázat a vizsgált anyagok (ama-

ránt, árpa, cirok, köles, fofo) szemcsesűrűségét, halmazsűrűségét és porozitását tar-

talmazza a vizsgált nedvességtartalom-tartományban 25 °C-os hőmérsékleten. 

3.1. táblázat. A vizsgált szemcsék tulajdonságai TP=25 °C-on. 

material 
𝜌𝑃 

[kg/m3] 

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 

[kg/m3] 
ε 

[1] 

X 

[gH2O/kgdP] 

amaranth 𝜌𝑃
𝑎𝑚𝑎𝑟á𝑛𝑡 = 2275,1 − 438,1𝑋 𝜌𝑏

𝑎𝑚𝑎𝑟á𝑛𝑡 = 794,6 + 23,74𝑋 휀𝑎𝑚𝑎𝑟á𝑛𝑡 = 0,66 − 0,099𝑋 22,5 ÷ 98,1 

barley 𝜌𝑃
á𝑟𝑝𝑎 = 1610,5 + 16,9𝑋 𝜌𝑏

á𝑟𝑝𝑎 = 885,8 − 4,16𝑋 휀á𝑟𝑝𝑎 = 0,49 + 0,503𝑋 12,4 ÷ 44,5 

sorghum 𝜌𝑃
𝑐𝑖𝑟𝑜𝑘 = 1165,8 − 111,9𝑋 𝜌𝑏

𝑐𝑖𝑟𝑜𝑘 = 715,1 + 120,03𝑋 휀𝑐𝑖𝑟𝑜𝑘 = 0,35 − 0,0678𝑋 12,7 ÷ 78,5 

millet 𝜌𝑃
𝑘ö𝑙𝑒𝑠 = 1723,6 + 1200,7𝑋 𝜌𝑏

𝑘ö𝑙𝑒𝑠 = 914,7 − 338𝑋 휀𝑘ö𝑙𝑒𝑠 = 0,483 + 0,417𝑋 14,6 ÷ 37,8 

fofo 𝜌𝑃
𝑓𝑜𝑓𝑜 = 1488 n.d. n.d. 10,5 
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A szemcsés anyagok sűrűségeinek és porozitásának meghatározásához felhasznált 

légpiknométer ismertetése Függelék 11.2 fejezetben, a szárítókamra bemutatása pe-

dig a Függelék 11.3 fejezetben található. 

A mérésekhez felhasznált szemcsés anyagok fajhőjét 𝑇𝑃 = 25 °𝐶-on elvégzett szak-

irodalmi mérési eredmények [79] alapján határoztam meg. Az amaránt fajhőjének 

meghatározásával a szakirodalom hiányosan közöl adatokat, ezért annak fajhőjét a 

köles fajhőjével közelítettem a további számítások során. A fofo fajhőjét a munkánk 

során nem vizsgáltuk. Az árpa fajhője: 

𝑐𝑃
á𝑟𝑝𝑎 = 3468,4 ∙

𝑋

1 + 𝑋
+ 879,51 , (3. 1) 

a cirok fajhője: 

𝑐𝑃
𝑐𝑖𝑟𝑜𝑘 = 2634,4 ∙

𝑋

1 + 𝑋
+ 988,68 , (3. 2) 

a köles fajhője pedig: 

𝑐𝑃
𝑘ö𝑙𝑒𝑠 = 3064,2 ∙

𝑋

1 + 𝑋
+ 924,73 . (3. 3) 

A vizsgált anyag szorpciós izotermájának meghatározása a gyakorlatban a legtöb-

bet alkalmazott módszerrel az ún. gravimetrikus eljárással [80] kapott mérési adat-

sorokra illesztett modellek segítségével lehetséges. A mérési eljárás során külön-

böző koncentrációjú desztillált víz-kénsav, vagy más telített sóoldatok segítségével 

hoztunk létre egy zárt mérőtérben egyensúlyi állapotot, amikor a mérőtérben lévő 

levegő nedvességtartalma a mérés során állandó [81]. Számos egyenletet alkottak 

meg a szakirodalomban, amelyek kifejezik a kapcsolatot az anyag egyensúlyi ned-

vességtartalma és a gáz telítési relatív nedvességtartalma között, adott hőmérsékle-

ten [82]. A nagy mennyiségű szorpciós izoterma összefüggések ellenére egyik sem 

alkalmas arra, hogy báramelyik tetszőleges anyagtípusra érvényes 𝜑𝑒𝑞 = 𝑓(𝑇𝑃 , 𝑋𝑒𝑞) 

kapcsolatot lehessen felírni. Emiatt minden egyes anyagtípusra mérési úton meg 

kell határozni a leginkább megfelelő szorpciós izoterma egyenletet [83]. A megfelelő 

szorpciós izoterma modell meghatározása statisztikai módszerekkel történik, reg-

resszióanalízissel, amelynek ismertetése a Függelék 11.4 fejezetben található. A mé-

rések során az anyag állandó hőmérsékletét egy adott hőmérsékletre szabályozható 

termosztáttal ellátott vízfürdő segítségével biztosítottuk. A berendezés modellje, a 

szorpciós izoterma mérési módszerének leírása a Függelék 11.5 fejezetben található.  

Élelmiszerek és mezőgazdasági termények szorpciós izotermájának meghatározá-

sára számos szorpciós izoterma modell található a szakirodalomban, amelyek közül 

az öt legelterjedtebbet a 3.2. táblázat foglalja össze [84]. Ezek a Módosított Hender-

son [85], Módosított Chung-Pfost [84], Módosított Halsey [86], Módosított Oswin 

[87] és a Módosított GAB modell [66].  A táblázatban szereplő A, B, C értékek kons-

tansok, a 𝑇𝑃 értékét Kelvin mértékegységben kell behelyettesíteni.  
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3.2. táblázat. Szorpciós izotermát leíró modellek [84] 

Modell neve Egyenlet Hivatkozás 

Módosított Henderson  𝜑𝑒 ≈ 1 − 𝑒[−𝐴(𝑇𝑃+𝐵)𝑋𝑒
𝐶] [85] 

Módosított Chung-Pfost  𝜑𝑒 ≈ 𝑒
[−

𝐴

𝑇𝑃+𝐵
𝑒(−𝐶𝑋𝑒)]

 [84] 

Módosított Halsey  𝜑𝑒 ≈ 𝑒[−𝑒
(𝐴+𝐵𝑇𝑃)𝑋𝑒

−𝐶] [86] 

Módosított Oswin  
𝜑𝑒 ≈

1

(
𝐴+𝐵𝑇𝑃

𝑋𝑒
)
𝐶
+ 1

 
[87] 

Módosított GAB  

𝜑𝑒 ≈

2 +
𝐶

𝑇𝑃
(
𝐴

𝑋𝑒
− 1) −

[
 
 
 (2 +

𝐶

𝑇𝑝
(
𝐴

𝑋𝑒
− 1))

2

−4(1 −
𝐶

𝑇𝑃
) ]

 
 
 

1

2

2𝐵 (1 −
𝐶

𝑇𝑃
)

 

[66] 

 

A mérési adatokra nem lineáris regressziós analízist alkalmazva – a MagicPlot Pro® 

szoftver segítségével – görbéket illesztettem a 3.2. táblázatban feltüntetett egyenletek 

alkalmazásával. A felsorolt modellek közül a legjobban illeszkedő egyenleteket vá-

lasztottam. A mérési pontokra való illeszkedés a 3.2. ábrán látható a három vizsgált 

szemcsés anyagra. 

 

 

3.2. ábra. Módosított Henderson modell illesztése a mérési adatokra 

a) amaránt, b) árpa és c) hántolt köles  

Az amaránt szorpciós izotermájának leírására a Módosított Henderson modell bi-

zonyult a megfelelőnek 30 °C-on: 

 𝜑𝑒
𝑎𝑚𝑎𝑟á𝑛𝑡(𝑇𝑃 = 30 °𝐶) ≈ 1 − 𝑒[0,19∙(303,15+468,16)𝑋𝑒

2,58]. (3. 4) 

Az árpa szorpciós izotermájának leírására szintén a Módosított Henderson modell 

bizonyult a megfelelőnek 30 °C-on: 

 𝜑𝑒
á𝑟𝑝𝑎(𝑇𝑃 = 30 °𝐶) ≈ 1 − 𝑒[0,98∙(303,15+3565)𝑋𝑒

4,10]. (3. 5) 

A köles szorpciós izotermájának leírására is a Módosított Henderson modell bizo-

nyult a megfelelőnek 30 °C-on: 

𝜑𝑒
𝑘ö𝑙𝑒𝑠(𝑇𝑃 = 30 °𝐶) ≈ 1 − 𝑒[4,93∙(303,15+19475)𝑋𝑒

6,57]. (3. 6) 

A felhasznált szemcsés anyagok fő anyagtulajdonságai ezután rendelkezésünkre 

álltak a további vizsgálatok elvégzéséhez és a mérések kiértékeléséhez. 
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3.2 Fluidizációs szárító mérőberendezés  

Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék laboratóriumában 

található félüzemi fluidizációs szárító mérőállomás alkalmas a kutatási mérések el-

végzésére, amelynek képe 3.3. ábrán látható. 

 

 

3.3. ábra. A félüzemi fluidizációs szárító mérőállomás 

(tanszéki saját fejlesztés; gyártó: DÁG-Trans Kft., Magyarország; gyártási év: 2012) 

A fluidizáció szárítás szemléltetésének, valamint hő- és anyagátadási tulajdonsága-

inak vizsgálatára félüzemi mérőállomást alakítottunk ki, amelynek műszerezett fo-

lyamatábrája a 3.4. ábrán látható. A félüzemi mérőállomás központi része egy füg-

gőleges helyzetű, fluidizációs szárítótér. A szárításhoz szükséges szárítógáz térfo-

gatáramot a P-101-01-es jelű 6,3 kW teljesítményű oldalcsatornás fúvó (Effepizetta 

SCL 65 SH; 6,3 kW) biztosítja. A szárítógáz térfogatáramának szabályozása az L-101-

02-es jelű tolózár segítségével történik. Az átáramló légáram melegítése egy 12 kW 

maximális teljesítményű elektromos légmelegítővel (H-101-03) történik és a szárító-

gáz hőmérséklete szabályozható. Szárításkor a nedvesanyagot a betápláló tartály-

ban tároljuk (TK-102-02), ahonnan a szállítócsiga (CS-102-03) a kiindulási anyagot a 

fluidizációs szárítótérbe (D-102-01) adagolja. Itt megtörténik a száradó szemcsés 

anyag szárítógázzal történő érintkeztetése, és a fluidizációs szárítás. A végső ned-

vességtartalom elérésekor az anyag távozik a légárammal, és egy porleválasztó cik-

lonba (C-103-01) jut, ahol leválasztásra kerül a szárított anyag a légáramtól. A cik-

lont elhagyó nedves szárítógáz a laboratórium légcsatornájába távozik. A kiszárított 

anyag egy cellás adagolón (RV-103-02) keresztül a szárazanyagot gyűjtő tartályba 
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(TK-103-03) kerül. A mérés befejezése után a szárazanyag tömegének mérése törté-

nik, majd mintavétel a nedvességtartalom meghatározásához.  

A mérés a P-101-01 jelű fúvó bekapcsolásával indul. A szárítógáz térfogatárama az 

L-101-02 jelű tolózár segítségével a fluidizációs sebesség tartományára állítható be. 

A H-101-03 jelű légmelegítőhöz tartozó hőmérséklet szabályozóval változtatható a 

szárítógáz, azaz az oldalcsatornás fúvó által áramoltatott levegő hőmérséklete (TIC-

101-01). A csővezetékben áramló szárítógáz térfogatárama, majd abból a sebessége 

mérőperem (O-101-04) segítségével határozható meg. Itt mérjük a mérőperemen át-

áramló szárítógáz nyomáskülönbségét (PDR-101-02) egy nyomáskülönbség távadó-

val és a hőmérsékletét (TR-101-03) T-típusú hőmérő segítségével. A szárítógáz dob-

szárítóba történő áramlását az L-101-05 tolózár nyitásával és az L-101-06 jelű tolózár 

zárásával lehet biztosítani. A művelet során mérjük a szárítóba belépő szárítógáz 

abszolút nedvességtartalmát (MR-102-03), hőmérsékletét (TR-102-04), továbbá mér-

jük a szárítóból kilépő szárítógáz hőmérsékletét (TR-102-05) és abszolút nedvesség-

tartalmát (MR-102-06). A szárítótérben lévő nyugvó anyaghalmaz magassága a szá-

rító falára helyezett mérőszalag segítségével olvasható le, egy tetszőleges időpont-

ban a légáram rövid ideig tartó leállításával (LI-102-07). A szemcsék felületi hőmér-

séklete a szárítótérben elhelyezett infrahőmérő (TR-102-08) segítségével rögzíthető, 

amelyet 220 mm magasan helyeztünk el a szemcsetartó rácstól. A fluidizált szemcsés 

anyaghalmaz nyomáskülönbsége a PDR-102-09-jelű nyomáskülönbség-távadóval 

mérhető. A műszerek által mért értékeket adatgyűjtő (Almemo 3290-8) 5 s gyakori-

sággal rögzíti. A rögzített adatok további feldolgozásra Microsoft Excel® táblázatba 

importálhatók. A 3.3. táblázat a mérés során felhasznált műszerek felsorolását tar-

talmazza. A korszerű műszerezettség és a megbízható mérési háttér lehetőséget 

nyújtott, hogy egy adott beállítás mellett elvégzett, hosszú ideig tartó szárítási mé-

réseket elegendő legyen egyszer végrehajtani. 
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3.3. táblázat. A mérőberendezésen elhelyezett mérőeszközök és szabályozók 

Azonosító Megnevezés Mért mennyiség 
Méréstartomány, 

pontosság 

TIC-101-01 
D.I.-Control levegőfűtés hő-

mérséklet szabályozó 

Szárítógáz hőmérséklet sza-

bályozó 

Tamb ÷ 150 °C 

±0,1 °C 

PDR-101-02 
Nyomáskülönbség távadó  

DPS; Ahlborn 

Mérőperemen mért nyo-

másesés 

0÷1000 Pa 

±10 Pa 

TR-101-03 T-típusú hőelem 
Mérőperemen átáramló szá-

rítógáz hőmérséklete 

-200÷400 °C 

±0,1 °C 

MI-102-01 
Sartorius LA1200S mérleg + 

Memmert szárítókamra 

Szárítóba belépő nedves-

anyag nedvességtartalma 

0÷1200 g 

±0,001 g 

WI-102-02 Sartorius Signum1 mérleg 
Szárítóba belépő nedves-

anyag tömege 

0÷65 kg 

±1 g 

MR-102-03 

ALMEMO D6 FHAD 36 Rx di-

gitális hő- és nedvességtarta-

lommérő 

Szárítóba belépő szárítógáz 

relatív nedvességtartalma 

0÷100% 

±1,3% 

TR-102-04 T-típusú hőelem 
Szárítóba belépő szárítógáz 

hőmérséklete 

-200÷400 °C 

±0,1 °C 

TR-102-05 T-típusú hőelem 
Szárítóból kilépő szárítógáz 

hőmérséklete 

-200÷400 °C 

±0,1 °C 

MR-102-06 

ALMEMO D6 FHAD 36 Rx di-

gitális hő- és nedvességtarta-

lommérő 

Szárítóból kilépő szárítógáz 

relatív nedvességtartalma 

0÷100% 

±1,3%  

LI-102-07 Mérőszalag 
Szárítóban lévő szemcsék 

magassága 
0÷300 mm 

TR-102-08 
AHLBORN AMiR 7842 infra-

hőmérő 

Szemcsék felületi hőmér-

séklete 

0÷500 °C 

±0,5 °C 

PDR-102-09 
DATCON nyomáskülönbség 

távadó 

Szárítóberendezés belépő és 

kilépő csonkja közötti nyo-

máskülönbség 

0÷2000 Pa 

±10 Pa 

SC-102-10 
Potméteres fordulatszám-sza-

bályozó 
Szállítócsiga fordulatszáma  0÷32 1/min 

MI-102-11 
Sartorius LA1200S mérleg + 

Memmert szárítókamra 

Száradó anyag nedvesség-

tartalma 

0÷1200 g 

±0,001 g 

 

WI-103-01 Sartorius Signum1 mérleg 
Ciklonból kilépő száraz-

anyag tömege 

0÷65 kg 

±1 g 

MI-103-02 
Sartorius LA1200S mérleg + 

Memmert szárítókamra 

Ciklonból kilépő száraz-

anyag nedvességtartalma 

0÷1200 g 

±0,001 g 

 

 

A szárítógáz áramlását biztosító oldalcsatornás fúvó korlátozott (400 m3/h) térfogat-

áramú levegőt képes szállítani a vizsgált beépítési környezetben. A szárítótér belső 

átmérője 100 mm, ezért a szárítóban elérhető legnagyobb szárítógáz-sebesség az 

üres keresztmetszetre vonatkoztatva 14 m/s. 
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3.4. ábra. Félüzemi fluidizációs szárító mérőállomás műszerezett folyamatábrája 
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3.3 Mérési módszer 

A mérés megkezdése előtt előkészítettem a száradó szemcsés anyagot, amely 

során először a portól, és egyéb szennyeződésektől tisztítottam meg szélosztályozó 

segítségével, majd megfelelő mennyiségű (tömegének kb. 20-30%-a) vizet adagol-

tam hozzá a kívánt kiindulási nedvességtartalom elérése érdekében. Az anyagot ez-

után 24 órán át egy zárt edényben tároltam, időközönként megkeverve, biztosítva 

azt, hogy a szemcsék kellően átnedvesedjenek és homogén legyen a nedvességtar-

talmuk. Miután a szemcsék kellően átnedvesedtek, mintát véve belőle meghatároz-

tam a nedvességtartalmát (MI-102-01). A szárításhoz előkészített kiindulási alap-

anyag tömegét (WI-102-02) is megmértem. A fluidizációs szárítási méréseket szaka-

szos üzemmódban végeztem el.  

Az anyag betöltése előtt a berendezést a szárítógáz hőmérsékletének állandó-

sulásáig üresen járattam. Az üzemi hőmérséklet elérése után az adatgyűjtő elindí-

tása következett. Ezt követően a nedves anyagot az SC-102-10 jelű szállítócsiga a 

szárítótérbe adagolta, miközben a szárítógáz térfogatáramát megfelelő értékre állí-

tottam. A nedves anyag beadagolása után a szárítógáz térfogatáramát az L-101-02 

jelű tolózár segítségével a fluidizációs sebesség tartományára állítható be. A méré-

sekhez felhasznált szemcsés anyagok fluidizációs tartományainak meghatározása a 

Függelék 11.6 fejezetben található. A mérés során lehetőség van a száradó szemcsés 

anyag nedvességtartalmának mérésére tetszőleges időpontokban történő mintavé-

telezéssel. Ehhez az L-101-02-es tolózárat teljesen zárni kell egy pillanatra, majd újra 

nyitni az adott mérésre vonatkozó nyitási állapotra. A zárás pillanatát úgy kell sza-

bályozni, hogy az ekkor hirtelen megnövekedett légáram annyi szemcsét ragadjon 

magával, amelynek mennyisége a teljes ágyhoz képest elhanyagolható legyen. Ez-

után a kihordott mintát a szárítókamrába helyeztem, majd kb. 24 óra elteltével meg-

határoztam annak nedvességtartalmát (MI-102-11). A művelet tetszőleges időköz-

önként végrehajtható. A mérés során elsősorban a száradó szemcsés anyag hőmér-

sékletének, nedvességtartalmának és a szárítóból kilépő szárítógáz nedvességtartal-

mának alakulásából következtethetünk az anyag száradására. A mérés végeztével, 

a szárítótérben maradt szemcséket az L-101-02-es tolózár elzárásával lehet kihor-

dani a szárítótérből. A termékként kapott szemcsehalmaz tömegét (WI-103-01) meg-

mértem, majd a végső nedvességtartalmát (MI-103-02) a szárítókamra segítségével 

meghatároztam. 

A 3.5. ábrán a fluidizációs szárító és a porleválasztó ciklon vázlata látható a 

mért mennyiségek feltüntetésével, valamint a légáram és anyagáram útjának bemu-

tatásával. Anyagoldalról mértem a szárítótérbe betáplált szemcsék tömegét (𝑚𝑃,𝑖𝑛) 

és kiindulási nedvességtartalmát (𝑋𝑖𝑛). Gázoldalról mérőperem segítségével meg-

határoztam a szárítógáz tömegáramát (�̇�𝑑𝐺), hőmérsékletét (𝑇𝐺,𝑖𝑛) és abszolút ned-

vességtartalmát (𝑌𝐺,𝑖𝑛). Rögzítettem a szárítótérből kilépő szárítógáz hőmérsékletét 

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡) és abszolút nedvességtartalmát (𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡), valamint a művelet végén megmér-

tem a szárazanyag tömegét (𝑚𝑃,𝑜𝑢𝑡) és meghatároztam annak nedvességtartalmát 
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(𝑋𝑜𝑢𝑡). A szárítótérben elhelyezett infrahőmérő segítségével mértem az anyag felü-

leti hőmérsékletét (𝑇𝑃). A nyugvó ágymagasság (L) a szárítótérben elhelyezett mé-

rőszalagról olvasható le.  

 

 

3.5. ábra. A berendezés vázlata a mért mennyiségek feltüntetésével 

3.4 Eredmények meghatározásának módszerei 

Szemcsés anyagok esetén a hőátadó felület meghatározása számos bizonyta-

lanságot rejt magában, többek között a szemcsék szabálytalan felülete és méretszó-

rásuk miatt. A térfogati hőátadási tényező alkalmazása javítja a fluidizációs szárítás 

modellezésének pontosságát. 

3.4.1 Térfogati hőátadási tényező meghatározása 

A nedvességmérleg egyenlet megmutatja a kapcsolatot a művelet során elpárolgott 

víz mennyisége és a szárítógáz által felvett nedvesség között: 

∫ �̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑑𝑡 =

𝑡=𝜏

𝑡=𝑡0

− ∫ 𝑚𝑑𝑃𝑑𝑋

𝑋=𝑋𝑜𝑢𝑡

𝑋=𝑋𝑖𝑛

 . (3. 7) 

A hőmérleg egyenlet megadja a szárítógáz és a száradó szemcsés anyag közötti hő-

áram nagyságát. Szárítás során a szárítógáz által közölt hőáram a száradó szemcsés 

anyag felületén és pórusaiban lévő víz párologtatására, és az anyag melegítésére 

fordítódik: 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�ℎ𝑒𝑎𝑡 + �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝  . (3. 8) 
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A konvektív hőáram a szárítógáz és a száradó szemcsés anyag között az alábbi for-

mában is felírható: 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = 𝛼𝐴𝑐𝑜𝑛𝛥𝑇𝐺−𝑃 . (3. 9) 

A száradó szemcsés anyag melegítésére fordított hőáram az alábbi összefüggéssel 

határozható meg: 

�̇�ℎ𝑒𝑎𝑡 = 𝑚𝑃𝑐𝑃
𝑑𝑇𝑃
𝑑𝑡

 . (3. 10) 

A melegítésre fordított hőáram zérus a szárítás állandó száradási sebességű tarto-

mányán, hőveszteségmentes esetben. A párolgásra fordított hőáram a nedvesség-

mérleg egyenlet alapján: 

�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 = �̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑟𝐹 = −𝑚𝑑𝑃

𝑑𝑋

𝑑𝑡
 𝑟𝐹 . (3. 11) 

A szárítógáz és a száradó szemcsés anyag hőmérsékletének és abszolút nedvesség-

tartalmának változását a szárítótér magassága mentén a 3.6. ábra szemlélteti. A szá-

radó szemcsés anyag hőmérséklete tart szárítótérből kilépő szárítógáz hőmérsékle-

téhez. 

 

  

3.6. ábra. Száradó szemcsés anyag és a szárítógáz jellemzőinek változása a szárító-

tér magassága mentén az állandó száradási sebességű szakaszon 

a) száradó szemcsés anyag és szárítógáz hőmérsékletének változása 

b) szárítógáz abszolút nedvességtartalmának változása 

A logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség hajtóerő az alábbi összefüggéssel 

számítható ki a szárítótér teljes magasságán: 

𝛥𝑇𝑙𝑚 =
(𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝑃) − (𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑃)

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

 . (3. 12) 
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A (3.9) egyenletben lévő hőmérsékletkülönbséget a hőmérsékletgörbék jellegétől 

függően, de jellemzően logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség hajtóerővel le-

het számítani, tehát 𝛥𝑇𝐺−𝑃 = 𝛥𝑇𝑙𝑚 [88]. A hőmérsékletkülönbség számítására alkal-

mas egyéb módszereket a 3.4.2.6 fejezetben ismertettem. A (3.8) egyenletbe behe-

lyettesítve (3.10) és (3.11) összefüggéseket, majd azt a (3.9) egyenlettel összevonva: 

𝛼𝐴𝑐𝑜𝑛∆𝑇𝑙𝑚 = 𝑚𝑃𝑐𝑃
𝑑𝑇𝑃
𝑑𝑡

+ �̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑟𝐹 . (3. 13) 

A száradó szemcsés anyag tényleges felületének, valamint a hő- és anyagátadási 

felületének számítása, annak szabálytalan geometriája, méretszórása és az anyag és 

a szárítógáz közötti érintkezés (szemcsék összetapadnak, egymásnak, illetve a ké-

szülék falának ütköznek) rendszertelensége miatt nagy bizonytalanságot okoz. A 

száradó szemcsés anyag hő- és anyagátadási felületének méretét jellemzi a fajlagos 

érintkező felület [89], amely a szárító geometriájától, valamint az érintkeztetés és az 

anyagmozgatás módjától is függ. Fluidizációs szárításnál a fajlagos érintkező felület 

a hő- és anyagátadási felület és nyugvó szemcsehalmaz térfogatának hányadosa 

[13]: 

𝑎 =
𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛
𝑑𝑉𝑑

=
𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛
𝐴𝑑𝑑𝑧

=
𝐴𝑐𝑜𝑛
𝐴𝑑𝐿

 . (3. 14) 

A fluidizációs szárítás leírására alkalmas modellegyenletek egyik bemenő paramé-

tereként javaslom a térfogati hőátadási tényező bevezetését, amely tézispontként 

jelent meg a tudományos eredményeimnél. A térfogati hőátadási tényező a szárító-

gáz és a száradó szemcsés anyag között értelmezett hőátadási tényező, illetve a faj-

lagos érintkező felület szorzata: 

(𝛼𝑎) = 𝛼
𝐴𝑐𝑜𝑛
𝐴𝑑𝐿

 . (3. 15) 

A (3.13) egyenletbe behelyettesítve a (3.14) egyenlettel számított fajlagos érintke-

zési felületet, a szárítógáz és a szemcsés anyag között értelmezett térfogati hőátadási 

tényező a mérési eredményekből meghatározható adott pillanatra, amelyre létreho-

zott összefüggés a szárítás teljes tartományára alkalmazható: 

(𝛼𝑎) =
1

𝛥𝑇𝑙𝑚𝐴𝑑𝐿
[𝑚𝑃𝑐𝑃

𝑑𝑇𝑃
𝑑𝑡

+ �̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑟𝐹]  . (3. 16) 

A (3.16) egyenletben szereplő térfogati hőátadási tényező számításával kiküszöböl-

hető a szárítógáz és a száradó szemcsés anyag közötti érintkezési felület értékének 

meghatározása. A térfogati hőátadási tényező meghatározását leíró (3.16) egyenlet 

tézispontként jelent meg a tudományos eredményeimnél.  

A térfogati hőátadási tényezőt az alábbiak szerint lehet meghatározni mérési ered-

ményekből tetszőleges i+1 időpillanatra: 

(𝛼𝑎)𝑡𝑖+1 =
1

𝛥𝑇𝑙𝑚
𝑡𝑖+1𝐴𝑑𝐿

[𝑚𝑃
𝑡𝑖+1𝑐𝑃

𝑖+1
𝑇𝑃

𝑡𝑖+1 − 𝑇𝑃
𝑖

𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖
+ �̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑡𝑖+1 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑟𝐹
𝑡𝑖+1] . (3. 17) 
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Az állandó száradási sebességű szakaszra vonatkozó térfogati hőátadási tényezőt 

tartalmazó dimenzió nélküli Nu’-számot (módosított Nu-szám) az alábbi összefüg-

géssel értelmezzük [77], [90]: 

𝑁𝑢′ =
(𝛼𝑎)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 · 𝑑𝑃

2

𝜆𝐺
 , (3. 18) 

A térfogati hőátadási tényező értékét a (2.61) egyenlet alapján lehet számítani, 

Knysh [74] alapján: 

(𝛼𝑎) = (𝛼𝑎)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + ((𝛼𝑎)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 − (𝛼𝑎)𝑑𝑟𝑦)(
𝑋 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑋𝑒𝑞
)

𝑛

 . (3. 19) 

ahol n az adott anyagra és műveletre jellemző száradási kitevő, amelyet méréssel, 

(𝛼𝑎)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 értékét a fluidizációs szárítás modellezésére alkalmas (3.18) egyenletből, 

a kritikus és az egyensúlyi nedvességtartalmat pedig adott hőmérsékletre jellemző 

szorpciós izotermából lehet meghatározni. Az (𝛼𝑎)𝑑𝑟𝑦 a térfogati hőátadási tényező 

értéke tisztán hőátadás esetén, amikor nincs anyagátadás, azaz 𝑋 = 𝑋𝑒𝑞. A (3.19) 

egyenlet az állandó száradási sebesség szakaszán is értelmezhető, ebben az esetben 

𝑋 = 𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡. A térfogati hőátadási tényező változásának szemléltetése az anyag ned-

vességtartalmának függvényében a 3.7. ábrán látható. A függvény jellege a csökkenő 

száradási sebességű tartományon az anyag fizikai és nedvességmegkötő tulajdon-

ságaitól függ. 

 

 

3.7. ábra. Térfogati hőátadási tényező az anyag nedvességtartalmának függvényé-

ben [74] nyomán 

3.4.2 Hő- és anyagátadást leíró modellegyenletek 

A 3.8. ábra/a egy fluidizációs szárítótér egységnyi magasságú elemét, a 3.8. 

ábra/b egy szemcse körüli hő- és anyagátadási viszonyokat szemlélteti a hő- és 

anyagáramsűrűség (száradási sebesség) irányait mutatva szakaszos üzemű fluidi-

zációs szárítás esetén. Konvekciós szárítás során együttes hő- és anyagátadás jön 



 

53 

 

létre a szemcsék és a szárítógáz között. A szemcsék érintkező felületének értéke szá-

mos bizonytalansággal terhelt, ezért ennek számszerűsítését mellőzni kell a model-

lezés során. A szárítógáz hőmérséklete 𝑑𝑇𝐺, nedvességtartalma 𝑑𝑌𝐺 értékkel válto-

zik az egységnyi magasság mentén. 

 

A hő- és anyagátadást leíró modell az alábbi feltételek esetén érvényes: 

- a fluidizált szemcsés anyaghalmaz tökéletesen kevert, tehát a száradó szem-

csés anyag hőmérséklete és nedvességtartalma egy adott pillanatban azonos a 

száradó szemcsés anyaghalmazban; 

- a szemcsés anyag belsejében a hőmérséklet- és a nedvességtartalom-eloszlás 

változása elhanyagolható, így a szemcsék felületi hőmérséklete jó közelítéssel 

megegyezik a szemcsék maghőmérsékletével;  

- a száradó szemcsés anyag homogén szerkezetű és a geometriai tulajdonságai 

állandók (nem zsugorodik) a szárítás ideje alatt; 

- a szárítógáz tömegáramának szárítótér magassága szerinti változása elhanya-

golható; 

- a hőveszteség és a hősugárzás elhanyagolható; 

- a szemcsék közötti hővezetés elhanyagolható; 

- a szárítás során nem játszódik le kémiai reakció. 

 

  

3.8. ábra. Egységnyi magasságú szárítótér és egy szemcse körüli hő- és anyagát-

adási viszonyok szemléltetése (a) szárítógáz áramlása a fluidizációs szárítótér egy-

ségnyi magasságában, b) hő- és anyagátadás egy szemcse és a szárítógáz között 
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3.4.2.1 Anyagoldali nedvességtartalom-változás 

Anyag, illetve gázoldalról a (3.7) egyenlettel értelmezett nedvességmérleg-egyenlet 

az alábbi alakban írható fel: 

𝑚𝑑𝑃𝑑𝑋

𝑑𝑡
= −�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛) , (3. 20) 

amelyből kifejezhető az anyag nedvességtartalmának differenciális változása a szá-

rítási idő függvényében: 

𝑑𝑋 = −
�̇�𝑑𝐺

𝑚𝑑𝑃
(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑑𝑡 . (3. 21) 

3.4.2.2 Gázoldali nedvességtartalom-változás 

A gázoldali nedvességtartalom-változás felírható a szárítótér egységnyi dz magas-

ságára: 

�̇�𝑑𝐺𝑌𝐺 + 𝑁𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛 = �̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺 + 𝑑𝑌𝐺) , (3. 22) 

amelyet egyszerűsítve: 

�̇�𝑑𝐺𝑑𝑌𝐺 = 𝑁𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛 . (3. 23) 

A (2.11), (3.22) és (3.23) egyenleteket összevonva: 

𝑑𝑌𝐺 =
𝜎(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺)

�̇�𝑑𝐺
𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛 . (3. 24) 

A (3.24) egyenletbe behelyettesítve a (3.14) egyenlettel értelmezett fajlagos érint-

kezési felületet, megkapjuk a gáz abszolút nedvességtartalmának differenciális vál-

tozását a szárítótér egységmagassága mentén: 

𝑑𝑌𝐺 =
𝜕𝑌𝐺
𝜕𝑧

𝑑𝑧 =
𝜎𝑎𝐴𝑑
�̇�𝑑𝐺

(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺)𝑑𝑧 . (3. 25) 

A hő- és anyagátadás közötti kapcsolat leírására különböző módszereket alkalmaz-

nak [91]. Szemcsés rétegen keresztül történő átáramlás esetén a súrlódási ellenállás 

és az alakellenállás is fellép, ezért a hő- és anyagátadás analógiája alkalmazható, 

azaz 𝑗𝐻 = 𝑗𝑀 egyenlőség áll fenn. Így a hő- és anyagátviteli faktort felírva Chilton-

Colburn analógiája alapján [92]: 

𝑗𝐻 =
𝑁𝑢

𝑅𝑒𝑃𝑟
𝑃𝑟𝑧 =

𝑆ℎ

𝑅𝑒𝑆𝑐
𝑆𝑐𝑧 = 𝑗𝑀 , (3. 26) 

és a tagokat rendezve: 

𝛼

𝑘𝑐𝜌𝑐𝐺
= (

𝑆𝑐

𝑃𝑟
)
𝑧

= 𝐿𝑒𝑧 . (3. 27) 

Levegő-vízgőz rendszer esetén 𝐿𝑒𝑧 ≈ 1, a hőátadási és anyagátadási tényező 

(𝜎 = 𝑘𝑐𝜌𝐺) felhasználásával felírható az alábbi összefüggés: 
𝛼

𝑘𝑐𝜌
=
𝛼

𝜎
= 𝑐𝐺 . (3. 28) 
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A (3.25) és (3.28) összefüggést felhasználva, a felírható a levegő abszolút nedves-

ségtartalmának differenciális változása a szárítótér magassága mentén a térfogati 

hőátadási tényező alkalmazásával: 

𝑑𝑌𝐺 =
𝜕𝑌𝐺
𝜕𝑧

𝑑𝑧 =
(𝛼𝑎)

𝑐𝐺

𝐴𝑑
�̇�𝑑𝐺

(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺)𝑑𝑧 , (3. 29) 

A szárítógáz tömegáramát kifejezve a szárítótér üres keresztmetszetére vonatkoz-

tatott gázsebességgel: 

𝑑𝑌𝐺 =
𝜕𝑌𝐺
𝜕𝑧

𝑑𝑧 =
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺𝑣𝐺
(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺)𝑑𝑧 , (3. 30) 

A száradó szemcsés anyag szűkíti a szárítótér szárítógáz áramlása szempontjából 

szabad keresztmetszetét. A 3.9. ábrán a szárítótér vázlata látható a szárítógáz sebes-

ségkomponensek feltüntetésével, nyugvó halmaz és fluidizáció során. A fluidizált 

szemcsés halmazban a szárítógáz sebességéből (𝑣𝐺
𝐿∗
) kifejezhető z-irányú szárítógáz 

sebességkomponens (𝑣𝐺
𝑧
). 

 

  

3.9. ábra. A z-irányú szárítógáz sebességkomponens számításához szükséges para-

méterek értelmezése 

a) nyugvó ágymagasságnál, b) fluidizációnál 

A kontinuitás egyenletét felírva az üres (𝐴𝑑) és a szárítótér fluidizáció közbeni sza-

bad keresztmetszetére (𝐴𝑑
𝐿∗), feltételezve, hogy a szárítógáz sűrűsége állandó: 

𝑣𝐺𝐴𝑑 = 𝑣𝐺
𝑧
𝐴𝑑
𝐿∗  . (3. 31) 

ahol a szárítótér fluidizáció közbeni szabad keresztmetszete a szárítótér üres ke-

resztmetszetének és a száradó szemcsés anyag által elfoglalt átlagos keresztmetszet-

nek a különbsége: 

𝐴𝑑
𝐿∗ = 𝐴𝑑 − �̅�𝑃 . (3. 32) 
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A száradó szemcsés anyag által elfoglalt átlagos keresztmetszet: 

�̅�𝑃 =
�̅�𝑃
𝐿∗
=
𝑉𝑑(1 − 휀)

𝐿∗
 . (3. 33) 

A z-irányú átlagos szárítógáz sebesség kifejezhető a (3.33) összefüggést behelyette-

sítve a (3.32) egyenletbe, majd az így kapott összefüggést beírva a (3.31) egyen-

letbe. Egyenletes szemcseeloszlást feltételezve a szárítótér magassága mentén a 

szemcsehalmaz porozitásának, nyugvó és mozgó ágymagasságának ismeretében z-

irányú átlagos szárítógáz sebesség: 

𝑣𝐺
𝑧
=

𝑣𝐺

1 −
𝐿

𝐿∗(1−𝜀)

 . (3. 34) 

A z-irányú, átlagos szárítógáz sebesség a mozgó szemcsehalmazban az egységnyi 

elmozdulás idő szerinti deriváltja: 

𝑣𝐺
𝑧
=
𝑑𝑧

𝑑𝑡
 . (3. 35) 

A (3.35) behelyettesítve a (3.30) egyenletbe meghatározható a szárítóból kilépő szá-

rítógáz abszolút nedvességtartalmának differenciális változása az idő függvényé-

ben: 

𝑑𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 =
𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝜕𝑡

𝑑𝑡 =
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺

𝑣𝐺
𝑧

𝑣𝐺
(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡)𝑑𝑡 . (3. 36) 

3.4.2.3 Hőmérleg a szárítógázra 

A száradó szemcsés anyagban lévő nedvesség elpárologtatásához szükséges hő-

mennyiség a szárítógáz segítségével jut a száradó szemcsés anyag felületére, így a 

szárítógáz entalpiaáram-mérlege a szárítótér dz magasságára a 3.8. ábra alapján: 

�̇�𝑑𝐺ℎ𝐺 + 𝑁ℎ𝑣,𝐹𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛 = �̇�𝑑𝐺(ℎ𝐺 + 𝑑ℎ𝐺) + �̇�𝑡𝑜𝑡𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛  , (3. 37) 

amely egyszerűsítve és átrendezve: 

�̇�𝑑𝐺𝑑ℎ𝐺 = 𝑁ℎ𝑣,𝐹𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛 − �̇�𝑡𝑜𝑡𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛 , (3. 38) 

ahol �̇�ℎ𝑒𝑎𝑡 a száradó szemcsés anyag felmelegítésére fordított hőáramsűrűség: 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = 𝛼𝛥𝑇𝐺−𝑃 , (3. 39) 

A nedves gáz entalpiája az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

𝐻𝐺 = 𝐻𝑑𝐺 + 𝐻𝑣 = �̇�𝑑𝐺ℎ𝑑𝐺 + 𝑌𝐺�̇�𝑑𝐺ℎ𝑣 , (3. 40) 

amivel a nedves gáz fajlagos entalpiája kifejezhető: 

ℎ𝐺 =
𝐻𝐺
�̇�𝑑𝐺

= 𝑐𝑑𝐺𝑇𝐺 + 𝑌𝐺(𝑟0 + 𝑐𝑣𝑇𝐺) . (3. 41) 

A nedves gáz fajlagos entalpiájának teljes differenciálja: 

𝑑ℎ𝐺 =
𝜕ℎ𝐺
𝜕𝑇𝐺

𝑑𝑇𝐺 +
𝜕ℎ𝐺
𝜕𝑌𝐺

𝑑𝑌𝐺 =

(𝑐𝑑𝐺 + 𝑌𝐺𝑐𝑣)𝑑𝑇𝐺 + (𝑟0 + 𝑐𝑣𝑇𝐺)𝑑𝑌𝐺 = 𝑐𝐺𝑑𝑇𝐺 + (𝑟0 + 𝑐𝑣𝑇𝐺)𝑑𝑌𝐺 . (3. 42)
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A (3.38) összefüggésbe behelyettesítve (3.23) és (3.42) egyenleteket: 

�̇�𝑑𝐺[𝑐𝐺𝑑𝑇𝐺 + (𝑟0 + 𝑐𝑣𝑇𝐺)𝑑𝑌𝐺] = �̇�𝑑𝐺𝑑𝑌𝐺ℎ𝑣,𝐹 − �̇�𝑡𝑜𝑡𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛 . (3. 43) 

A (3.43) egyenlet egyszerűsítve és átrendezve: 

�̇�𝑑𝐺𝑐𝐺𝑑𝑇𝐺 = �̇�𝑑𝐺𝑑𝑌𝐺(ℎ𝑣,𝐹 − 𝑟0 − 𝑐𝑣𝑇𝐺) − �̇�𝑡𝑜𝑡𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛 . (3. 44) 

 

 

3.10. ábra. A víz-vízgőz rendszer fajlagos entalpia – hőmérséklet diagramja 

[93] nyomán 

A 3.10. ábra alapján a ℎ𝑣,𝐹 és ℎ𝑣,𝐺 közötti kapcsolat:  

ℎ𝑣,𝐹 = ℎ𝑣,𝐺 − 𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹) = 𝑟0 + 𝑐𝑣𝑇𝐺 − 𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹) . (3. 45) 

A (3.44) egyenletbe behelyettesítve a (3.45) egyenletet: 

�̇�𝑑𝐺𝑐𝐺𝑑𝑇𝐺 = �̇�𝑑𝐺𝑑𝑌𝐺(𝑟0 + 𝑐𝑣𝑇𝐺 − 𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹) − 𝑟0 − 𝑐𝑣𝑇𝐺) − �̇�𝑡𝑜𝑡𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛 , (3. 46) 

majd egyszerűsítve: 

�̇�𝑑𝐺𝑐𝐺𝑑𝑇𝐺 = −�̇�𝑑𝐺𝑑𝑌𝐺𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹) − �̇�𝑡𝑜𝑡𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛 . (3. 47) 

Behelyettesítve a (3.47) egyenletbe a (3.39) összefüggést: 

�̇�𝑑𝐺𝑐𝐺𝑑𝑇𝐺 = −�̇�𝑑𝐺𝑑𝑌𝐺𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹) − 𝛼𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛𝛥𝑇𝐺−𝑃 , (3. 48) 

majd átrendezve: 

𝑑𝑇𝐺 =
�̇�𝑑𝐺𝑑𝑌𝐺(−𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹)) − 𝛼𝛥𝑇𝐺−𝑃𝑑𝐴𝑐𝑜𝑛

�̇�𝑑𝐺𝑐𝐺
 , (3. 49) 

és a (3.14) egyenlet behelyettesítését követően átrendezve: 

𝑑𝑇𝐺 =
−𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹)𝑑𝑌𝐺

𝑐𝐺
−
(𝛼𝑎)𝐴𝑑𝛥𝑇𝐺−𝑃𝑑𝑧

�̇�𝑑𝐺𝑐𝐺
 . (3. 50) 
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A (3.50) összefüggésben a szárítótér magassága mentén számítjuk ki a levegő hő-

mérsékletét. Mivel egységnyi dz szakaszokra oldjuk meg az egyenletet, ezért a szá-

rítógáz és a száradó szemcsés anyag közötti hőmérsékletkülönbséget a két közeg 

hőmérsékletének különbségeként lehet venni, azaz 𝛥𝑇𝐺−𝑃 = 𝑇𝐺 − 𝑇𝑃. A (3.59) ösz-

szefüggésből kifejezhető a szárítógáz hőmérsékletének differenciális változása a 

szárítótér magassága mentén: 

𝑑𝑇𝐺 =
𝜕𝑇𝐺
𝜕𝑧

𝑑𝑧 =
−𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹)

𝑐𝐺

𝜕𝑌𝐺
𝜕𝑧

𝑑𝑧 −
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺𝑣𝐺
(𝑇𝐺 − 𝑇𝑃)𝑑𝑧 . (3. 51) 

Szárítótérből kilépő szárítógáz hőmérsékletének differenciális változása a szárítási 

idő függvényében, felhasználva, a (3.35) összefüggést: 

𝑑𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 =
𝜕𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝜕𝑡
𝑑𝑡 =

−𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹)

𝑐𝐺

𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝜕𝑡
𝑑𝑡 −

(𝛼𝑎)

𝜌
𝐺
𝑐𝐺

𝑣𝐺
𝑧

𝑣𝐺
(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑃)𝑑𝑡 . (3. 52) 

3.4.2.4 Hőmérleg a száradó szemcsés anyagra 

Az egységnyi dt időpillanatra felírt hőáram kifejezhető a (3.17) egyenlet alapján 

(3.9)-(3.11) egyenletek felhasználásával: 

𝛼𝐴𝑐𝑜𝑛𝛥𝑇𝐺−𝑃 = 𝑚𝑃𝑐𝑃
𝑑𝑇𝑃
𝑑𝑡

− 𝑚𝑑𝑃

𝑑𝑋

𝑑𝑡
𝑟𝑃 , (3. 53) 

amelyet átrendezve, és felhasználva a fajlagos érintkező felületet (3.14), kifejezhető 

a száradó szemcsés anyag hőmérsékletének differenciális változása a szárítási idő 

függvényében: 

𝑑𝑇𝑃 = (𝛼𝑎)
𝐴𝑑𝐿

𝑚𝑃𝑐𝑃
𝛥𝑇𝐺−𝑃𝑑𝑡 +

𝑚𝑑𝑃𝑟𝐹
𝑚𝑃𝑐𝑃

𝑑𝑋

𝑑𝑡
𝑑𝑡 . (3. 54) 

Mivel a (3.54) egyenlet az idő függvényében írja le a száradó szemcsés anyag hő-

mérsékletének változását, ezért a száradó szemcsés anyag és a szárítógáz közötti 

hőmérsékletkülönbség meghatározására a logaritmikus közepes hőmérsékletkü-

lönbség alkalmazandó, azaz 𝛥𝑇𝐺−𝑃 = 𝛥𝑇𝑙𝑚. 

3.4.2.5 Hő- és anyagátadást leíró modellegyenletek összefoglalása 

A disszertációm 3.4.2.1-3.4.2.4 fejezeteiben bemutatott egyenleteket összefoglalva 

ismertetem a hő- és anyagátadást leíró modellt. A modell segítségével a száradó 

szemcsés anyag hőmérséklete, nedvességtartalma, valamint a szárítógáz hőmérsék-

lete és abszolút nedvességtartalma a szárítási idő szerint, továbbá a szárítógáz hő-

mérséklete és abszolút nedvességtartalma a szárítótér magassága szerint számít-

ható.  
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A szárítógáz abszolút nedvességtartalmának differenciális változása a szárítótér 

magassága mentén: 

𝑑𝑌𝐺 =
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺𝑣𝐺
(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺)𝑑𝑧 . (3. 55) 

A szárítógáz hőmérsékletének differenciális változása a szárítótér magassága men-

tén: 

𝑑𝑇𝐺 =
−𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹)

𝑐𝐺

𝜕𝑌𝐺
𝜕𝑧

𝑑𝑧 −
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺𝑣𝐺
(𝑇𝐺 − 𝑇𝑃)𝑑𝑧. (3. 56) 

A szárítótérből kilépő szárítógáz abszolút nedvességtartalmának differenciális vál-

tozása a szárítási idő függvényében: 

𝑑𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 =
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺

𝑣𝐺
𝑧

𝑣𝐺
(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡)𝑑𝑡 . (3. 57) 

A száradó szemcsés anyag nedvességtartalmának differenciális változása a szárítási 

idő függvényében: 

𝑑𝑋 = −
�̇�𝑑𝐺

𝑚𝑑𝑃
(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑑𝑡 . (3. 58) 

A szárítótérből kilépő szárítógáz hőmérsékletének differenciális változása a szárí-

tási idő függvényében: 

𝑑𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 =
−𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹)

𝑐𝐺

𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝜕𝑡

𝑑𝑡 −
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺

𝑣𝐺
𝑧

𝑣𝐺
(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑃)𝑑𝑡 . (3. 59) 

A száradó szemcsés anyag hőmérsékletének differenciális változása a szárítási idő 

függvényében: 

𝑑𝑇𝑃 = (𝛼𝑎)
𝐴𝑑𝐿

𝑚𝑃𝑐𝑃
𝛥𝑇𝐺−𝑃𝑑𝑡 +

𝑚𝑑𝑃𝑟𝐹
𝑚𝑃𝑐𝑃

𝑑𝑋

𝑑𝑡
𝑑𝑡 . (3. 60) 

A hő- és anyagátadást leíró modell tézispontként jelent meg a tudományos eredmé-

nyeimnél.  

3.4.2.6 Logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség alkalmazása a modellben 

A (3.21) összefüggéssel definiált logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség 

meghatározása számos pontatlanságot eredményez numerikus számításokban [94]. 

A logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség általános összefüggése: 

𝛥𝑇𝐺−𝑃 = 𝛥𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇𝐴 − ∆𝑇𝐵

𝑙𝑛
∆𝑇𝐴

∆𝑇𝐵

 , (3. 61) 

A pontatlanság abból ered, hogy ha ∆𝑇𝐵 tagnak alacsony az értéke (∆𝑇𝐵 < 1 °𝐶), ak-

kor megbízhatatlan eredményeket kapunk a számításából. A két közeg közepes hő-
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mérsékletkülönbségének közelítésére számos lehetőség található a szakirodalom-

ban a (3.61) összefüggés helyett. Underwood [95] az alábbi formulát javasolta 

𝛥𝑇𝐺−𝑃 számítására: 

𝛥𝑇𝐺−𝑃 = 𝛥𝑇𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑤𝑜𝑜𝑑 = (
∆𝑇𝐴

1/3 − ∆𝑇𝐵
1/3

2
)

3

 , (3. 62) 

Paterson [96] javaslata alapján 𝛥𝑇𝐺−𝑃 numerikus számítására alkalmas összefüggés: 

𝛥𝑇𝐺−𝑃 = 𝛥𝑇𝑃𝑎𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 =
𝛥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚 + 2𝛥𝑇𝑔𝑒𝑜𝑚

3
 , (3. 63) 

ahol ∆𝑇𝐴 és ∆𝑇𝐵 tag számtani közepe: 

𝛥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚 =
∆𝑇𝐴 + ∆𝑇𝐵

2
 , (3. 64) 

mértani közepük pedig: 

𝛥𝑇𝑔𝑒𝑜𝑚 = √∆𝑇𝐴∆𝑇𝐵  . (3. 65) 

Chen [97] 𝛥𝑇𝐺−𝑃 számítására az alábbi összefüggést javasolta: 

𝛥𝑇𝐺−𝑃 = 𝛥𝑇𝐶ℎ𝑒𝑛 = √𝛥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚√𝛥𝑇𝑔𝑒𝑜𝑚
2  , (3. 66) 

Azt, hogy mikor amelyik közepes hőmérsékletkülönbséget kell használni, a számí-

tási modell validálásával lehet eldönteni.  
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4. Eredmények 

A továbbiakban bemutatom a fluidizációs szárítón végzett mérések eredmé-

nyét, illetve a mérési úton meghatározott térfogati hőátadási tényezők és dimenzió 

nélküli számok értékeit. A fejezet további részében ismertetem a hő- és anyagát-

adást leíró modell számítási algoritmusát, illetve annak alkalmazásával kapott szá-

mítási eredményeket. 

4.1 Fluidizációs szárítón elvégzett mérések eredményei 

A fluidizációs szárítón elvégzett méréseket először az állandó száradási sebes-

ségű szakaszon értékeltem ki. Öt különböző szemesterménnyel végeztem mérése-

ket: árpa, köles, cirok, amaránt és a tápanyagokkal bevont cikória pép alapú, „fofo” 

fantázianévű anyaggal. A számításokhoz az állandó száradási sebességű szakasz 

átlag- vagy jellemző értékeit használtam fel. Így összességében több beállítással tud-

tam méréseket csinálni. Amaránttal 5, kölessel 11, cirokkal 6, árpával pedig 11 kü-

lönböző beállítások mellett elvégzett, sikeres mérést hajtottam végre. Az ipari mé-

retű fluidizációs szárítón 8 mérést végeztem el a fofo anyaggal. Egy adott anyagnál 

a szárítógáz térfogatáramát az adott anyagra jellemző minimális fluidizációs és ki-

hordási sebesség tartományában változtattam az egyes méréseknél. Az elvégzett 

mérések eredményeit a 4.1. táblázat foglalja össze, amely tartalmazza a szárítóba be-

lépő szárítógáz hőmérsékletét (𝑇𝐺,𝑖𝑛) és abszolút nedvességtartalmát (𝑌𝐺,𝑖𝑛), sebessé-

gét (𝑣𝐺), a szárítóból kilépő szárítógáz hőmérsékletét (𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡) és abszolút nedvesség-

tartalmát (𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡). Szerepel benne a szárítóba betáplált anyag tömege (𝑚𝑃,𝑖𝑛), ned-

vességtartalma (𝑋𝑖𝑛), valamint annak végső tömege (𝑚𝑃,𝑜𝑢𝑡) és nedvességtartalma 

(𝑋𝑜𝑢𝑡). Továbbá tartalmazza az anyag felületi hőmérsékletét (𝑇𝑃) és az anyaghalmaz 

nyugvó magasságát (L). A 4.1. táblázatban feltüntetett mérések a jellemző szemcse-

méret, valamint az állandó száradási sebességű tartományon mért Re-szám szerint 

vannak növekvő sorrendbe helyezve. A Re-számot a (2.21) összefüggés alapján ha-

tároztam meg. A táblázat végén elkülönítve jelenítettem meg az ipari méretű flui-

dizációs szárítón elvégzett méréseket (az ágy nyomáskülönbségét azoknál a méré-

seknél nem rögzítettük). A szemcsés anyag jellemző méreteit a Függelék 11.1 tartal-

mazza. A kiértékeléshez felhasznált levegő-vízgőz rendszer fizikai jellemzőit a Füg-

gelék 11.7 pontja tartalmazza. 
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4.1. táblázat. Mérési eredmények fluidizációs szárítás során 

Ssz. anyag 
𝑑𝑃 𝑇𝐺,𝑖𝑛 𝑌𝐺,𝑖𝑛 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 𝑇𝑃 𝑚𝑃,𝑖𝑛 𝑋𝑖𝑛 𝑚𝑃,𝑜𝑢𝑡 𝑋𝑜𝑢𝑡  𝑣𝐺  ∆p L Re 

mm °C 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 °C 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 °C kg 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝑃

 kg 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝑃

 m/s Pa m 1 

1 amaránt 1,0 58,0 7,7 25,2 24,2 24,0 1,583 0,980 1,142 0,418 2,16 1142 0,15 112 

2 amaránt 1,0 65,5 3,5 28,2 25,7 25,5 0,952 0,645 0,513 0,162 2,89 1008 0,16 144 

3 amaránt 1,0 68,9 5,6 33,1 21,3 31,8 0,864 0,781 0,578 0,183 3,23 1030 0,16 158 

4 amaránt 1,0 68,8 4,5 31,0 25,3 28,6 1,103 0,769 0,744 0,289 3,89 1080 0,16 190 

5 amaránt 1,0 63,0 4,7 27,7 26,9 25,5 1,000 0,841 0,627 0,351 3,90 1129 0,16 196 

6 köles 1,8 60,0 5,2 25,4 22,2 23,7 1,312 0,488 0,871 0,091 2,30 1231 0,15 212 

7 köles 1,8 63,0 5,1 25,9 20,3 24,6 1,380 0,520 0,836 0,045 2,64 1329 0,19 240 

8 köles 1,8 40,0 10,1 23,2 17,6 21,6 1,323 0,392 0,961 0,199 2,70 1281 0,17 277 

9 köles 1,8 61,0 5,4 25,7 20,1 24,6 1,375 0,500 0,944 0,061 3,22 1356 0,20 295 

10 köles 1,8 69,0 6,7 28,7 23,2 27,1 1,340 0,470 0,828 0,135 3,49 1310 0,18 307 

11 köles 1,8 61,0 5,3 25,3 20,0 24,2 1,365 0,510 0,887 0,062 3,61 1208 0,18 331 

12 köles 1,8 40,4 9,5 22,9 16,5 21,3 1,287 0,459 0,896 0,225 3,39 1213 0,16 347 

13 köles 1,8 60,0 5,5 26,3 23,3 24,4 1,054 0,476 0,751 0,082 3,84 1140 0,14 354 

14 köles 1,8 40,2 4,2 19,8 14,0 18,5 1,212 0,504 0,745 0,291 4,02 889 0,12 412 

15 köles 1,8 40,0 6,5 21,0 18,0 19,5 1,504 0,699 0,851 0,155 4,33 1108 0,14 444 

16 köles 1,8 40,3 7,5 23,2 16,5 21,6 1,264 0,478 0,585 0,286 4,45 847 0,11 455 

17 cirok 3,4 70,0 6,3 30,0 24,5 29,0 1,049 0,591 0,731 0,111 3,51 1128 0,15 581 

18 cirok 3,4 59,0 5,7 27,0 22,0 25,3 1,197 0,539 0,962 0,271 3,49 1396 0,16 611 

19 cirok 3,4 50,0 7,5 24,5 18,6 23,2 1,115 0,552 0,862 0,368 3,33 1243 0,15 611 

20 cirok 3,4 50,0 5,5 23,3 19,2 22,4 1,169 0,572 0,915 0,195 3,41 1218 0,16 625 

21 cirok 3,4 40,4 7,3 20,0 19,0 18,8 1,038 0,463 0,864 0,258 3,72 1160 0,16 719 

22 cirok 3,4 40,0 6,8 20,3 19,5 19,0 1,121 0,563 0,915 0,344 4,25 1247 0,16 823 

23 árpa 3,5 39,9 5,5 20,2 14,6 18,9 1,061 0,951 0,885 0,646 3,11 1201 0,14 620 

24 árpa 3,5 40,3 4,2 19,7 14,0 18,3 0,979 0,766 0,785 0,554 3,51 1125 0,14 698 

25 árpa 3,5 60,5 7,0 26,8 24,0 25,4 1,166 0,938 0,842 0,351 4,05 1307 0,16 724 

26 árpa 3,5 60,0 6,9 26,4 22,2 25,0 1,112 0,848 0,765 0,469 4,52 1212 0,16 810 

27 árpa 3,5 40,2 5,7 20,0 18,0 18,6 1,107 0,753 0,925 0,506 4,10 1276 0,15 816 

28 árpa 3,5 39,9 5,6 20,2 17,5 18,8 1,058 0,977 0,883 0,671 4,19 1368 0,16 836 

29 árpa 3,5 40,0 6,9 20,7 18,6 19,5 1,241 0,932 0,964 0,595 4,54 1392 0,16 905 

30 árpa 3,5 39,9 5,5 20,0 15,0 19,3 1,304 0,788 0,984 0,368 5,23 1412 0,16 1043 

31 árpa 3,5 39,4 4,5 20,0 17,5 19,0 1,352 0,499 1,136 0,328 5,42 1488 0,19 1084 

32 árpa 3,5 49,7 6,1 23,0 18,8 22,4 1,174 0,821 0,909 0,396 5,75 1389 0,15 1087 

33 árpa 3,5 39,3 6,3 20,0 18,9 18,7 0,996 0,574 0,811 0,279 5,79 1157 0,14 1159 

34 fofo 1,3 95 9,7 43 30,5 40 98,8 0,385 56 0,051 0,47 n.m. 0,17 31 

35 fofo 1,3 95 11,4 45 32,2 40 98,8 0,373 89 0,049 0,47 n.m. 0,17 31 

36 fofo 1,3 100 9,8 45 31,4 38 98,8 0,423 65,5 0,033 0,65 n.m. 0,15 42 

37 fofo 1,3 102 9,7 45 31,1 38 197,6 0,403 129,5 0,051 0,65 n.m. 0,15 41 

38 fofo 1,3 102 9,8 42 33,6 30 98,8 0,420 83,5 0,027 0,78 n.m. 0,15 50 

39 fofo 1,3 102 9,3 42 32,9 30 197,6 0,384 145 0,053 0,78 n.m. 0,15 50 

40 fofo 1,3 93 10,1 43 31,6 36 98,8 0,425 70,5 0,052 0,79 n.m. 0,15 52 

41 fofo 1,3 93 11,2 44 31,8 36 98,8 0,380 97 0,035 0,79 n.m. 0,15 51 

n.m.: nem mértem 
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Az öt különböző mezőgazdasági szemesterménnyel elvégzett mérések eredményei 

a 4.1. ábrán láthatók. Fofo szárítása esetén a mérési eredmények a legalacsonyabb 

Re-szám tartományba estek (31<Re<52) a szemcsék kis mérete miatt. A Re-szám tar-

tománya az amaránt esetén ennél nagyobb volt (112<Re<196), köles esetében 

(212<Re<455), cirok esetében pedig 581<Re<823. Az árpával elvégzett mérések ke-

rültek a legnagyobb Re-szám tartományba (620<Re<1159), a szemcsék nagyobb mé-

rete, illetve annak nagyobb fluidizációs sebessége miatt. A Nu’-szám a (3.18) össze-

függéssel lett meghatározva, amelyben a térfogati hőátadási tényezőt az állandó 

száradási sebességű szakaszon határoztam meg a (3.25) összefüggés segítségével. 

 

 

4.1. ábra. Mérési eredmények Nu’-Re diagramban 

4.2 Szakirodalmi eredmények 

Átdolgoztam a szakirodalomban található, mérésekkel meghatározott hőát-

adási tényező értékeket térfogati hőátadási tényezőre és Nu’-számra, hogy össze 

tudjam hasonlítani az általam elvégzett mérések eredményeivel. Csak azoknál a 

szakirodalmaknál lehetett elvégezni az átdolgozást, amelyek közölték az egyes mé-

rési pontokban a szükséges műveleti és fizikai paramétereket, valamint közölték a 

mérés során felhasznált szemcsék anyagtulajdonságait. További szempont volt 

még, hogy a mérések során ne csak tisztán hőátadást vizsgáljanak, hanem hő- és 

anyagátadás, azaz szárítás is történjen.  

A szakirodalomban vizsgált anyagok geometriájának pontosabb ismerete nélkül, a 

kutatók azt gömbként közelítették és az arra vonatkozó összefüggéssel számították 

a hőátadó felületet. A szemcseszám ismeretében, becslését követően határozták 
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meg a hőátadási tényező értékét. A fajlagos érintkezési felület az alábbi összefüg-

géssel számítható, ha gömbként kezeljük az anyagot [88]: 

𝑎 =
6(1 − 휀)𝜉 

𝑑𝑃
, (4. 1) 

ahol szabályos gömb esetén 𝜉 = 1. 

A térfogati hőátadási tényező a hőátadási tényező és a fajlagos érintkezési felület 

szorzatából számítható, majd a Nu’-szám (3.18) értéke meghatározható. Ciesielczyk 

et al. [57] munkájukban szilikagélt, politetrafluoretilént, homokot és ammónium-

szulfátot szárítottak fluidizációs szárítóval. A publikációjuk alapján ismert a méré-

sek során alkalmazott szárítógáz belépő hőmérsékletének, a szemcsés halmaz 

nyugvó ágymagasságának, illetve a szárítógáz sebességének mérési tartománya. 

Ezen felül ismertették a vizsgált szemcsék fizikai tulajdonságait is (jellemző mére-

tük, szemcsesűrűségük, halmazsűrűségük, porozitásuk és alaktényezőjük). A 208 

mérésből 97-nél vizsgálták a száradás teljes tartományát a 4.2. táblázatban közölt pa-

raméterek mellett. 

4.2. táblázat. Ciesielczyk et al. [57] által végzett mérések paraméterei 

anyag 
𝑑𝑃 𝑇𝐺,𝑖𝑛 𝑣𝐺  L 

μm °C m/s m 

szilikagél; homok; 

PTFE; ((NH4)2SO4) 
339 ÷ 1240 60; 90 0,2÷1,8 0,15; 0,24 

 

A 4.2. ábrán látható diagramon ábrázolták a mért hőátadási tényezőket a szárítógáz 

sebességének függvényében a különböző anyagokra. Az illesztett egyenesek a szá-

radó szemcsés anyagok jellemző méreteinek változtatása miatt térnek el egymástól. 

Azonban az egyes méréseknél alkalmazott szárítási paraméterek pontos ismerete 

hiányos, diagram alapján nem lehet kellő megbízhatósággal beazonosítani az érté-

keket, így ezek alapján Nu’-számot sem tudtam meghatározni. 
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4.2. ábra. Hőátadási tényező a szárítógáz sebességének függvényében [57] nyomán 

Alvarez et al. [70] méréseik során három különböző anyag (szójadara, fűrészpor és 

haltáp) szárítását végezték el félüzemi fluidizációs szárító berendezésükben. A szá-

rítógáz sebességét 2,8 ÷ 3 m/s között változtatták, a belépő szárítógáz hőmérsékletét 

pedig 65 ÷ 105 °C között. Továbbá szintén megadták a vizsgált anyag fizikai tulaj-

donságait. Az anyag jellemző mérete 0,57 ÷ 1,53 mm tartományban változott. A cikk-

ben azonban a hőátadási tényező és a dimenzió nélküli számok meghatározásához 

szükséges adatokat hiányosan közölték, így nem lehetett meghatározni a térfogati 

hőátadási tényezőt. 

Mohamed [72] mérései során szójababot szárított egy ipari méretű fluidizációs szá-

rítón. A mérési körülmények bemutatása során csak a műveleti paraméterek mérés-

tartományait ismerteti, amelyekből szintén nem lehetett meghatározni a térfogati 

hőátadási tényezőt. A vizsgált anyag átmérője 6 ÷ 7,1 mm, szárítóba belépő szárító-

gáz hőmérséklete 100 ÷ 120 °C, a hőátadási tényező pedig 8 ÷ 26,5 W/(m2°C) között 

változott. 

Kumaresan és Viruthagiri [71] munkájuk során ammónium-kloridot szárítottak flui-

dizációs szárítón. A kísérleti berendezésük belső átmérője 55 mm, magassága 435 

mm. A vizsgált gömb geometriájú anyag átmérője 495 ÷ 912 μm, a szárítótérbe be-

lépő szárítógáz sebessége 1,136 ÷ 1,391 m/s, a belépő szárítógáz hőmérséklete 60 ÷ 

75 °C, az anyag kezdeti nedvességtartalma 0,04 ÷ 0,06 kgH2O/kgdP, a vizsgálatokhoz 

felhasznált anyaghalmaz tömege pedig 0,09 ÷ 0,13 kg között változott. Bár a munká-
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juk során összesen 205 mérést végeztek el, a publikációjukban csak négy mérés ada-

tait adták meg részletesen, így a [71] szakirodalom megfelelő volt arra, hogy a mé-

rési eredményekből meghatározzam a térfogati hőátadási tényezőket, majd a mó-

dosított dimenzió nélküli számokat. A négy mérés adatait a 4.3. táblázat tartalmazza. 

4.3. táblázat. Kumaresan és Viruthagiri [71] mérési adatai 

Ssz. anyag 
𝑑𝑃 𝑇𝐺,𝑖𝑛 𝑣𝐺  L ε 𝜌𝑃 𝑎 𝛼 

μm °C m/s m 1 𝑘𝑔 𝑚3⁄  𝑚2 𝑚3⁄  𝑊 (𝑚2 ∙ °𝐶)⁄  

1 NH4CL 495 61 1,34 0,06 0,538 1522 5600 3,69 

2 NH4CL 701 61 1,34 0,06 0,538 1522 3954 5,24 

3 NH4CL 833 61 1,34 0,06 0,538 1522 3327 6,25 

4 NH4CL 912 61 1,34 0,06 0,538 1522 3039 6,81 

 

A hőátadási tényező és a fajlagos érintkezési felület szorzataként ismertté vált a tér-

fogati hőátadási tényező értéke, továbbá a 11.7 fejezetben szereplő levegő-vízgőz 

fizikai jellemzőinek ismeretében a Nu’-szám a (3.18), a Re-szám a (2.21), a Pr-szám 

a (2.22), az Ar-szám pedig a (2.23) egyenlettel számítható. 

4.3 Dimenzió nélküli számokból képezett egyenlet 

A mérési és szakirodalmi eredményekből dimenzió nélküli számok közötti 

kapcsolat kereshető meg regresszióanalízis segítségével. A dimenzió nélküli szá-

mokból képezett egyenlet alkalmas a fluidizációs szárítók méretezésére szolgáló 

térfogati hőátadási tényező számítására adott érvényességi tartományon belül. A 

továbbiakban bemutatott összefüggések a szárítás állandó száradási sebességű sza-

kaszán érvényesek, mivel a mérésekből kiértékelt dimenzió nélküli számokat is az 

állandó szakaszra határoztam meg. A (3.27) egyenlettel definiált Nu’-szám dimen-

zió nélküli egyenletének létrehozásához a szakirodalomban leggyakrabban alkal-

mazott dimenzió nélküli számokat vettem számításba független változóként: 

- a (2.21) egyenlet szerinti Re-szám; 

- a (2.22) egyenlet szerinti Pr-szám. 

- a (2.23) egyenlet szerinti Ar-szám; 

- nyugvó ágymagasság és a szemcseátmérő hányadosából képezett geometriai 

szimplex (
𝐿

𝑑𝑃
); 

A 4.4. táblázatban összefoglaltam a saját méréseinkből, illetve a szakirodalmi méré-

sekből az állandó száradási sebességű szakaszra vonatkozó eredményeket. A di-

menzió nélküli számokban szereplő fizikai jellemzők a Függelék 11.7 szerint lettek 

meghatározva. 
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4.4. táblázat. A mérési eredményekből számított térfogati hőátadási tényező és di-

menzió nélküli számok 

Ssz. 

 

anyag 
(𝛼𝑎) Nu' Re 

𝐿

𝑑𝑃
 Ar Pr 

𝑊 (𝑚3 ∙ °𝐶)⁄  1 1 1 1 1 

1 

F
él

ü
ze

m
i 

m
ér

és
ek

 

amaránt 64172 2,3 112 150 46950 0,72 

2 amaránt 74831 2,6 144 160 48016 0,72 

3 amaránt 75761 2,6 158 160 45472 0,72 

4 amaránt 96557 3,4 190 160 45625 0,72 

5 amaránt 112760 4,0 196 160 46774 0,72 

6 köles 60220 7,0 212 83 337699 0,72 

7 köles 50031 5,7 240 106 335962 0,72 

8 köles 49364 6,0 277 92 372773 0,73 

9 köles 61268 7,1 295 111 337354 0,72 

10 köles 66244 7,5 307 100 313664 0,72 

11 köles 75675 8,7 331 100 339098 0,72 

12 köles 59399 7,2 347 87 385247 0,73 

13 köles 110939 12,8 354 78 335591 0,72 

14 köles 130799 16,0 412 64 395015 0,73 

15 köles 132205 16,1 444 80 435426 0,73 

16 köles 145758 17,8 455 61 389415 0,73 

17 cirok 100717 40,5 581 44 1008399 0,72 

18 cirok 87139 36,1 611 47 1096782 0,72 

19 cirok 78904 33,4 611 44 1170573 0,73 

20 cirok 100645 42,7 625 47 1168198 0,73 

21 cirok 106820 46,5 719 47 1270851 0,73 

22 cirok 132235 57,6 823 47 1261989 0,73 

23 árpa 79259 36,6 620 40 2412783 0,73 

24 árpa 91046 42,0 698 40 2551672 0,73 

25 árpa 107916 47,2 724 46 2076356 0,72 

26 árpa 108480 47,5 810 46 2145326 0,72 

27 árpa 126276 58,3 816 43 2563949 0,73 

28 árpa 119129 55,0 836 46 2392146 0,73 

29 árpa 135563 62,6 905 46 2425975 0,73 

30 árpa 146567 67,7 1043 46 2542158 0,73 

31 árpa 160308 74,1 1084 54 2782354 0,73 

32 árpa 187875 84,5 1087 43 2334509 0,73 

33 árpa 207643 96,0 1159 40 2724717 0,73 

38 

Ip
ar

i 
m

ér
és

ek
 

fofo 7299 0,5 31 130 64795 0,71 

39 fofo 6255 0,4 31 130 64795 0,71 

34 fofo 8805 0,5 42 115 62669 0,71 

35 fofo 8560 0,5 41 115 61842 0,71 

36 fofo 8903 0,6 50 115 61842 0,71 

37 fofo 8843 0,5 50 115 61842 0,71 

40 fofo 11534 0,7 52 115 65669 0,71 

41 fofo 10345 0,6 51 115 64795 0,71 

42 

[7
1]

 

NH4CL 20699 0,6 53 66 28730 0,72 

43 NH4CL 20798 0,5 48 72 21892 0,72 

44 NH4CL 20720 0,4 41 86 13047 0,72 

45 NH4CL 20664 0,2 29 121 28730 0,72 
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A mérési eredmények statisztikai feldolgozásának elméleti hátterét [98] a Függelék 

11.4 tartalmazza. A kiértékelés során függő -, és független változók közötti függ-

vénykapcsolatot hoztam létre, majd értékeltem az így kapott függvény jóságát. Első 

lépésként 𝑁𝑢′ = 𝐴𝑅𝑒𝐵𝑃𝑟0,33𝐴𝑟𝐶 (
𝐿

𝑑𝑃
)
𝐷

 alakú dimenzió nélküli egyenletet határoz-

tam meg regresszióanalízissel. A Pr-szám kitevőjét 0,33 számértéken rögzítettem a 

szakirodalomban alkalmazott gyakorlat alapján. A vizsgálatot az XLSTAT® nevű 

matematikai statisztikai szoftver segítségével végeztem el. A pontokra illesztett 

függvény egyenlete: 

𝑁𝑢′ = 0,18 ∙ 𝑅𝑒1,50𝑃𝑟0,33𝐴𝑟−0,11 (
𝐿

𝑑𝑃
)
−0,72

 , (4. 2) 

amely egyenlet tézispontként jelent meg a tudományos eredményeimnél. A (4.2) 

egyenlet kerekített érvényességi tartományai: 

- 30 < 𝑅𝑒 < 1150 ; 

- 0,71 < 𝑃𝑟 < 0,73 . 

- 13 050 < 𝐴𝑟 < 2 782 000 ; 

- 40 <
𝐿

𝑑𝑃
< 160 . 

A determinációs együttható értéke R2=0,99, ami alapján nagyon jól illeszkedik a szá-

mított függvény a mérési úton meghatározott Nu’-számokra. A mért és a (4.2) ösz-

szefüggéssel adott megfigyelési pontoknál számított Nu’-számok közötti eltérések 

tapasztalati sűrűségfüggvénye a 4.3. ábra látható. A hisztogram függőleges tenge-

lyén az adott intervallumba eső megfigyelt értékek relatív gyakorisága szerepel.  

 

 

4.3. ábra. Mért és a (4.2) összefüggéssel számított Nu’-számok közötti eltérések sű-

rűségfüggvénye 
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A normalitás eldöntésére a Shapiro-Wilk-próbát [99] alkalmaztam, amelyhez szük-

séges számításokat szintén az XLSTAT® szoftver segítségével végeztem el. A vizs-

gálat eredményeként 𝛼 = 5% szignifikancia szinten p=0,0015 statisztikai próba-ér-

ték adódott. Mivel 𝑝 < 𝛼, ezért a nullhipotézist, miszerint a minta normális eloszlást 

követ, el kell utasítani. A regresszióanalízist, valamint a normalitásvizsgálatot ak-

kor lehet alkalmazni, ha közvetlenül mért adatokból dolgozunk. A vizsgálat során 

a mérési eredményekből számított változókból dolgozunk, tehát a fenti feltétel nem 

teljesül. Ezt elhanyagolva mégis úgy akarjuk eldönteni egy közelítő függvény jósá-

gát, hogy azzal a feltételezéssel élünk, miszerint az illesztett függvény körül szó-

ródó megfigyelési értékek véletlenszerű mérési hibából erednek. Viszont nem elég 

regresszióanalízissel meghatározni a (4.2) összefüggésben szereplő A,B,C,D kons-

tansokat, valamint a determinációs együttható alapján döntést hozni, hanem ezen 

felül még alá kell támasztani az egyenlet helyességét más tesztekkel is. Erre alkal-

mas a Bland-Altman analízis [100], amely megmutatja, hogy mennyi az állandó tor-

zítás értéke, illetve van-e tendenciózus változás a mért és a számított értékek elté-

rése között. Az egyenlet akkor mondható elfogadhatónak, ha a két érték különbsé-

gei szűk konfidenciaintervallumon belül szóródnak, illetve minimális a torzítás ér-

téke. Az eredmények a 4.4. ábrán láthatók. A diagram függőleges tengelyén a mért, 

és a (4.2) összefüggéssel, adott mérési pontokban számított Nu’-számok különb-

sége: 

∆𝑁𝑢′ = 𝑁𝑢′𝑚𝑒 − 𝑁𝑢′ , (4. 3) 

míg a vízszintes tengelyen a két érték átlaga van ábrázolva: 

𝑁𝑢′̅̅ ̅̅ ̅ =
𝑁𝑢′𝑚𝑒 + 𝑁𝑢′

2
. (4. 4) 

 

4.4. ábra. Mért és a (4.2) összefüggéssel számított Nu’-számok Bland-Altman diag-

ramja 
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A mért és a számított Nu’-számok különbségének szórása s=2,42. A pontokat 95%-

os konfidenciaintervallumban ábrázolva, azok nem mutatnak tendenciózus válto-

zást a Nu’-szám növekedésének függvényében, bár 𝑁𝑢’̅̅ ̅̅ ̅ > 35 tartományban na-

gyobb a pontok szóródásának mértéke, mint az alatt.  

Mivel a (4.2) összefüggéssel számított és mért Nu’-számok különbsége nem követ 

normális eloszlást, ezért egyszerűbb, kevesebb független változót tartalmazó 

egyenlet formájában írtam fel a Nu’-szám számítására alkalmas egyenletet. Így 

𝑁𝑢′ = 𝐴𝑅𝑒𝐵 alakú függvény formájában számítottam ki a dimenzió nélküli egyen-

letet regresszióanalízissel. A pontokra illesztett függvény egyenlete: 

𝑁𝑢′ = 1,44 ∙ 10−3 ∙ 𝑅𝑒1,57 . (4. 5) 

amelynek érvényességi tartománya megegyezik a (4.2) egyenlettel. 

A determinációs együttható értéke R2=0,98, ami alapján szintén nagyon jól illeszke-

dik a számított függvény a mérési pontokra. A mért és a (4.5) összefüggéssel meg-

határozott Nu’-számok közötti eltérések sűrűségfüggvénye a 4.5. ábrán látható. A 

hisztogram alapján az eltérések között normális eloszlás figyelhető meg. 

 

 

4.5. ábra. Mért és a (4.5) összefüggéssel számított Nu’-számok közötti eltérések sű-

rűségfüggvénye 

A normalitás eldöntésére szintén a Shapiro-Wilk-próbát [99] alkalmaztam. A próba 

alapján 𝛼 = 5% szignifikancia szinten p=0,1133 érték adódott. Mivel 𝑝 > 𝛼, ezért a 

nullhipotézist, miszerint a minta normális eloszlást követ, nem kell elutasítani. Így 

Nu’-számot normális eloszlású véletlen hiba terheli. Ebben az esetben is megvizs-

gáltam a két érték eltérésének (4.3) és átlagának (4.4) kapcsolatát Bland-Altman 

analízissel. Az eredmények a 4.6. ábrán láthatók.  
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4.6. ábra. Mért és a (4.5) összefüggéssel számított Nu’-számok számok Bland-Alt-

man diagramja 

A mért és a számított Nu’-számok különbségének szórása s=3,66. 95%-os konfiden-

ciaintervallumban ábrázolva a pontokat azok szélesebb konfidenciasávban helyez-

kednek el az előző esethez képest, továbbá a Nu’-szám növekedésével tendenciózus 

változás figyelhető meg, azaz ∆𝑁𝑢′ növekszik 𝑁𝑢′ függvényében. Ennek alapján bi-

zonytalanabb a (4.5) egyenlet a (4.2) egyenlethez képest. A 4.4. ábrához képest 𝑁𝑢’̅̅ ̅̅ ̅ >

35 tartományban nagyobb bizonytalanság figyelhető meg.  

A statisztikai összehasonlítás alapján a (4.2) egyenletet tartom a jelenség leírására 

alkalmasnak és kevésbé tekintem súlyos konzekvenciának azt, hogy a mért és a szá-

mított Nu’-számok különbsége között nem tekinthető az eloszlás normálisnak, mert 

nem a közvetlenül mért eredményekből, hanem az eredményekből számított di-

menzió nélküli számokat vettem számításba. A 4.4. ábrán szemléltetett, Bland-Alt-

man analízis alapján létrehozott diagramon szűkebb konfidenciasávot kaptam és a 

diagramon ábrázolt pontok jellege nem mutat tendenciózus változást, azaz a (4.2) 

egyenlet megbízhatóbb, mint a (4.5) összefüggés. A dimenzió nélküli egyenletek 

általánosan elfogadott alakjától nem célszerű eltérni, ugyanis a szakirodalomban is 

ehhez hasonló alakú egyenletek találhatóak meg.  

A továbbiakban megvizsgáltam, hogy a (4.2) egyenletben szereplő dimenzió nél-

küli mennyiségek hatása szignifikáns-e a jelenség befolyásolására. Ennek eldönté-

sére az összefüggésben a vizsgált változó két szélső értékének, a többi változónak 

pedig egy állandó értéken történő rögzítésével, síkmetszetben ábrázoltam a (4.2) 

egyenletet. A vizsgálat eredménye a 4.7. ábrán látható. 
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4.7. ábra. Dimenzió nélküli mennyiségek hatása a (4.2) összefüggésben 

a) Re-szám hatása, b) L/dP hatása, c) Ar-szám hatása, d) Pr-szám hatása 

A 4.7. ábra/a részében rögzített 
𝐿

𝑑𝑃
 és Pr-szám mellett ábrázoltam a (4.2) összefüg-

géssel számított Nu’-számokat az Ar-szám függvényében a vizsgált tartományon 

belül. A Re-szám értékét a vizsgált tartományban szereplő minimum (𝑅𝑒 = 30) és 

maximum (𝑅𝑒 = 1150)  értéken rögzítettem. A 4.7. ábra/a alapján a Re-szám hatása 

jelentős, így azt nem lehet elhanyagolni a jelenség fizikai leírásakor. A 4.7. ábra/b 

részében rögzített Ar-szám és Pr-szám mellett ábrázoltam a vizsgált összefüggéssel 

számított Nu’-számokat a Re-szám függvényében a vizsgált tartományban. Az 
𝐿

𝑑𝑃
 

értékét a vizsgált tartományban szereplő minimum (
𝐿

𝑑𝑃
= 40) és maximum 

(
𝐿

𝑑𝑃
= 160)  értéken rögzítettem. A 4.7. ábra/b ábra alapján 

𝐿

𝑑𝑃
 dimenzió nélküli 

mennyiség hatása szintén jelentős, a Re-szám növekedésének függvényében na-

gyobb az érzékenysége, így azt sem lehet elhanyagolni. A 4.7. ábra/c részében ál-

landó értéken vett 
𝐿

𝑑𝑃
 és Pr-szám mellett ábrázoltam a vizsgált összefüggéssel szá-

mított Nu’-számokat a Re-szám függvényében. Az Ar-szám értékét a vizsgált tarto-

mányban szereplő minimum (𝐴𝑟 = 13 050)  és maximum (𝐴𝑟 = 2 782 000)  értékén 

rögzítettem. Ennek alapján Ar-szám hatása szintén számottevő. A 4.7. ábra/d rész-

ében állandó értéken vett 
𝐿

𝑑𝑃
 és Ar-szám mellett ábrázoltam a (4.2) összefüggéssel 

számított Nu’-számokat a Re-szám függvényében. A Pr-szám értékét a vizsgált tar-

tományban szereplő minimum (𝑃𝑟 = 0,71) és maximum (𝑃𝑟 = 0,73) értékén rögzí-

tettem. Az előző vizsgálatokkal ellentétben Pr-szám érzékenysége jelentősen kisebb, 
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mivel a két görbe között az előzőekhez képest elhanyagolható az eltérés. A dolgo-

zatban a vizsgált mérések során minden esetben levegővel szárítottuk a szemcsés 

halmazt a fluidizációs szárítás során. Szakirodalmi [71] mérések során is levegővel 

szárítottak. A szárítógáz hőmérséklete a 4.4. táblázatban lévő méréseknél 39,3 °𝐶 ≤

𝑇𝐺 ≤ 102 °𝐶, ezért a Pr-szám értéke csak 0,71 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 0,73 tartományban változott, 

míg a többi dimenzió nélküli mennyiség szélesebb tartományban helyezkedett el. 

A fenti megállapítások alapján a száradó szemcsés anyag és a szárítógáz közötti tér-

fogati hőátadási tényező számítására fluidizációs szárítás esetén a (4.2) dimenzió 

nélküli egyenletet javaslom. 

A mérések során a mért mennyiségek mérési hibával terheltek, amelyek elsősorban 

a műszerek mérési pontosságára vezethetők vissza. A mért adatok megbízhatósá-

gának jellemzésére hibaszámítást végeztem [101] alapján. A hibaszámítási eljárás 

menetét a Függelék 11.8 tartalmazza a 4.1. táblázat 26. sorának adatait felhasználva. 

A hibaszámításnál a mérőperemen átáramló levegő tömegáramát az ISO 5167-

2:2003 szabvány [102] alapján határoztam meg. A 4.5. táblázat a  mérési eredmények-

ből számított térfogati hőátadási tényezők és a dimenzió nélküli számok hibáit tar-

talmazza. Hibaszámításnál a mérőperemen átáramló levegő tömegáramát szabvány 

[102] alapján határoztam meg. 
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4.5. táblázat. Térfogati hőátadási tényezők és a dimenzió nélküli számok hibája 

Ssz. anyag 

𝛿(𝛼𝑎)

(𝛼𝑎)
 
𝛿𝑁𝑢′

𝑁𝑢′
 

𝛿𝑅𝑒

𝑅𝑒
 

𝛿(𝐿/𝑑𝑃)

𝐿/𝑑𝑃
 
𝛿𝐴𝑟

𝐴𝑟
 
𝛿𝑃𝑟

𝑃𝑟
 

% % % % % % 

1 amaránt 15,2 25,1 11,1 12,0 30,5 <0,1 

2 amaránt 9,7 22,2 10,5 11,8 30,4 <0,1 

3 amaránt 13,5 24,1 10,2 11,8 30,4 <0,1 

4 amaránt 9,8 22,2 10,1 11,8 30,4 <0,1 

5 amaránt 10,3 22,5 10,2 11,8 30,5 <0,1 

6 köles 12,6 16,8 7,2 8,7 17,2 <0,1 

7 köles 13,3 17,3 6,6 7,7 17,2 <0,1 

8 köles 14,1 18,0 6,4 8,1 17,3 <0,1 

9 köles 14,5 18,3 6,0 8,1 17,2 <0,1 

10 köles 11,4 15,9 5,9 7,9 17,2 <0,1 

11 köles 14,6 18,4 5,9 7,9 17,2 <0,1 

12 köles 14,0 17,8 5,9 8,4 17,3 <0,1 

13 köles 11,6 16,1 5,8 9,0 17,2 <0,1 

14 köles 16,1 19,5 5,7 9,0 17,2 <0,1 

15 köles 14,5 18,2 5,7 10,0 17,1 <0,1 

16 köles 14,3 18,1 5,7 0,9 17,2 <0,1 

17 cirok 15,6 16,7 3,6 7,3 12,7 <0,1 

18 cirok 11,9 13,3 3,6 6,9 12,6 <0,1 

19 cirok 14,6 15,8 3,6 7,3 12,7 <0,1 

20 cirok 17,9 18,9 3,5 6,9 12,7 <0,1 

21 cirok 15,8 16,9 3,3 6,9 12,6 <0,1 

22 cirok 15,1 16,3 3,2 6,9 12,7 <0,1 

23 árpa 15,7 16,7 3,7 6,9 10,2 <0,1 

24 árpa 14,8 15,9 3,4 7,7 9,9 <0,1 

25 árpa 13,0 14,2 3,2 7,7 10,0 <0,1 

26 árpa 13,4 14,5 3,3 6,9 9,9 <0,1 

27 árpa 14,6 15,7 3,2 7,3 9,9 <0,1 

28 árpa 14,7 15,8 3,1 7,3 10,0 <0,1 

29 árpa 15,9 16,9 3,1 6,9 9,9 <0,1 

30 árpa 22,7 23,3 2,9 6,9 9,9 <0,1 

31 árpa 17,6 18,5 2,9 6,9 9,7 <0,1 

32 árpa 23,7 24,4 2,9 7,3 9,9 <0,1 

33 árpa 15,6 16,6 2,9 7,7 9,7 <0,1 

34 fofo 43,0 45,5 42,8 9,5 23,5 <0,1 

35 fofo 43,0 45,5 42,9 9,5 23,5 <0,1 

36 fofo 31,6 33,7 31,3 8,9 18,8 <0,1 

37 fofo 31,6 35,0 31,7 8,9 18,8 <0,1 

38 fofo 26,4 30,4 26,6 10,0 23,5 <0,1 

39 fofo 26,4 30,4 26,6 10,0 23,5 <0,1 

40 fofo 26,3 30,3 26,3 10,0 23,5 <0,1 

41 fofo 26,3 30,3 26,3 10,0 23,5 <0,1 

 

A hibaszámítás eredményeiből elmondható, hogy a félüzemi mérések esetén a szá-

mított térfogati hőátadási tényezők, és dimenzió nélküli számok hibája a szakiroda-

lomban [93] is megtalálható dimenzió nélküli egyenletek hibájához hasonló mér-

tékű. Az ipari méretű fluidizációs szárítón végzett mérések az előzőekhez képest 

nagyobb mérési hibával terheltek. 

4.4 Számítási algoritmus 

A hő- és anyagátadást leíró modell differenciálegyenleteinek felhasználásával 

számítási algoritmust készítettem, mellyel meghatározható a szárítógáz hőmérsék-

lete és abszolút nedvességtartalma a szárítótér magassága (z) és a szárítási idő (t) 
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függvényében, továbbá a száradó szemcsés anyag hőmérséklete és nedvességtart-

alma a szárítási idő (t) függvényében.  

4.4.1 Számítási algoritmus ismertetése 

Közönséges differenciálegyenlet alatt olyan egyenletet értünk, amelyben a 

meghatározandó ismeretlen egyváltozós függvény, és az egyenletben ennek az is-

meretlen függvénynek a különböző rendű deriváltjai szerepelnek, valamint azok 

egy- és többváltozós ismert függvények [103]. Differenciálegyenlet-rendszerek nu-

merikus megoldására számos módszer létezik, dolgozatomban Euler és negyed-

rendű Runge-Kutta módszert alkalmaztam. Az Euler-módszer a legegyszerűbb el-

járás differenciálegyenlet-rendszerek numerikus megoldására [104]. A módszer 

alapján a következő kezdeti feltételekkel adott differenciálegyenletet kell megol-

dani: 

𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) , (4. 6) 

𝑦(𝑡0) = 𝑦0 . (4. 7) 

azaz 𝑦(𝑡) értékét kell számítani minden t időpillanatban úgy, hogy közben 𝑦(𝑡) ki-

elégítse 𝑦(𝑡0) = 𝑦0 feltételt. Az Euler-módszer egy tetszőleges ∆𝑡 lépése pedig az 

alábbi összefüggéssel írható le: 

𝑦(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑦(𝑡) + 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))∆𝑡 . (4. 8) 

A műszaki gyakorlatban az egyik legelterjedtebben használt differenciálegyenlet-

rendszert megoldó módszer a negyedrendű Runge-Kutta-módszer [103]. A feladat 

megoldásához az alábbi segédderiváltakat kell számítani: 

𝑘1 = 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)). (4. 9) 

𝑘2 = 𝑓 (𝑡 +
∆𝑡

2
, 𝑦(𝑡) +

∆𝑡

2
𝑘1) . (4. 10) 

𝑘3 = 𝑓 (𝑡 +
∆𝑡

2
, 𝑦(𝑡) +

∆𝑡

2
𝑘2) . (4. 11) 

𝑘4 = 𝑓 (𝑡 +
∆𝑡

2
, 𝑦(𝑡) +

∆𝑡

2
𝑘3) . (4. 12) 

A (4.9) - (4.12) egyenletekkel becsülhetjük meg a lépésközt: 

𝑦(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑦(𝑡) +
1

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4)∆𝑡 . (4. 13) 

A módszer negyedrendileg egzakt, lépésenként ötödrendű hibát ejt.  Gyakorlatban 

a módszer stabil, tudományosan elvárt pontosságú számítások végezhetők el vele 

[103]. Megoldva a (3.57), (3.58), (3.59), (3.60) egyenleteket a szárítási paraméterek 

alakulása a szárítási idő függvényében, a (3.55), (3.56) megoldásával pedig a szá-

rítási paraméterek alakulása a szárítótér magassága mentén számítható ki. A modell 
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egyik bemenő paramétere a térfogati hőátadási tényező, amelynek értékét a (4.2) 

összefüggéssel megadott dimenzió nélküli egyenlettel határozzuk meg. 

4.4.1.1 Szárítótér magassága mentén 

Az algoritmussal meghatározható a deszorpciós zóna magassága (Z), valamint a 

szárítógáz hőmérséklete és abszolút nedvességtartalma (𝑇𝐺
𝑧=𝑍; 𝑌𝐺

𝑧=𝑍) z=Z magasság-

koordinátán. A számítások elvégzéséhez az alábbi kiindulási adatok ismeretére van 

szükség: 

 Fluidizációs szárító belső átmérője (𝑑𝑑); 

 Szárítandó anyag tulajdonságai: száradó szemcsés anyag jellemző mérete 

(𝑑𝑃); 

 Szárítógáz tulajdonságai: szárítóba belépő szárítógáz hőmérséklete (𝑇𝐺
𝑧=𝑧0), 

abszolút nedvességtartalma (𝑌𝐺
𝑧=𝑧0) és sebessége (𝑣𝐺); 

 Térfogati hőátadási tényező a szárítógáz és a száradó szemcsés anyag között 

(𝛼𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). 

Az algoritmus az alábbi számítási lépésekből tevődik össze: 

1. Megadjuk a szárítóba belépő szárítógáz hőmérsékletét (𝑇𝐺
𝑧=𝑧0)  és abszolút 

nedvességtartalmát (𝑌𝐺
𝑧=𝑧0). 

2. 𝑇𝐺
𝑧=𝑧0 és 𝑌𝐺

𝑧=𝑧0 ismeretében Mollier-diagram segítségével meghatározzuk a 

szárítógáz adiabatikus telítési hőmérsékletét (𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡) és abszolút nedvességtar-

talmát (𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡). 

3. 𝑇𝐺
𝑧=𝑧0 ismeretében meghatározzuk a vízgőz és a levegő fizikai tulajdonságait 

a (11.18)-(11.24) egyenletek segítségével. Az anyagjellemzők értékeit min-

den egyes lépésben a szárítóba belépő szárítógáz hőmérsékletén határozzuk 

meg, ezért azok értéke állandó a számítás során. 

4. A szárítógáz tömegárama az alábbi összefüggéssel számítható: 

�̇�𝑑𝐺 = 𝑣𝐺𝜌𝐺𝐴𝑑 . (4. 14) 

5. A száradó szemcsés anyag jellemző méretének és a szárítógáz fizikai tulaj-

donságainak ismeretében meghatározzuk a térfogati hőátadási tényező érté-

két ((𝛼𝑎)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) a (4.2) egyenlet alapján. 

6. Megválasztjuk az egységnyi magasságok értékét. 

7. A szárítógáz abszolút nedvességtartalmának szárítótér magasság menti 

megváltozása a szárítótér magassága mentén tetszőleges j+1 magasságra (Eu-

ler-módszerrel): 

 𝑌𝐺
𝑧𝑗+1 = 𝑌𝐺

𝑧𝑗 +
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺𝑣𝐺
(𝑌𝐺

𝑠𝑎𝑡 − 𝑌𝐺
𝑧𝑗)𝑑𝑧. (4. 15) 

8. A szárítógáz hőmérsékletének szárítótér magasság menti megváltozása (Eu-

ler-módszerrel): 

 𝑇𝐺
𝑧𝑗+1 = 𝑇𝐺

𝑧𝑗 + (
𝑐𝑣
𝑐𝐺
(𝑇𝐺

𝑧𝑗 − 𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡) (

𝑌𝐺
𝑧𝑗+1 − 𝑌𝐺

𝑧𝑗

𝑑𝑧
) −

(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺𝑣𝐺
(𝑇𝐺

𝑧𝑗 − 𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡))𝑑𝑧 . (4. 16) 
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9. 𝑌𝐺
𝑧𝑗+1  és 𝑇𝐺

𝑧𝑗+1 ismeretében a számítás elvégezhető a további magasságokra. 

A számítás akkor ér véget, ha a szárítógáz hőmérséklete 1 °C különbséggel 

megközelíti az adiabatikus telítési hőmérsékletet, azaz 𝑇𝐺
𝑧=𝑍 = 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 =

𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡 + 1. 

10. Ezen a magasság koordinátán értelmezzük a deszorpciós zóna magasságát. 

11. Ebben a pontban 𝑌𝐺
𝑧=𝑍 = 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 is meghatározható. 

 

A szárítógáz hőmérsékletének és abszolút nedvességtartalmának meghatározását a 

szárítótér magassága mentén az első két egységnyi magasságra a 4.8. ábra szemlél-

teti, továbbá a  bemutatja az egyes magasságok számításának differenciasémáját Eu-

ler-módszerrel. 

 

 

4.8. ábra. Deszorpciós zóna magassága szerinti számítás menete az első két egy-

ségnyi magasságra (a) szárítógáz hőmérsékletének alakulása, b) szárítógáz abszo-

lút nedvességtartalmának alakulása) 

 



 

78 

 

4.
6.

 t
áb

lá
za

t.
 S

zá
rí

tó
g

áz
 h

ő
m

ér
sé

k
le

t 
és

 a
b

sz
o

lú
t 

n
ed

v
es

sé
g

ta
rt

al
o

m
 s

zá
rí

tó
té

r 
m

ag
as

sá
g

 m
en

ti
 s

zá
m

ít
ás

án
ak

 d
if

fe
re

n
ci

as
ém

áj
a 

 

E
u

le
r-

m
ó

d
sz

er
re

l 

0 
𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑧 0

 
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧 0

 

1 
𝑑
𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑧 1
=
(
−
𝑐 𝑣 𝑐 𝐺
(𝑇
𝐺𝑧
=
𝑧 0
−
𝑇 𝐺
𝑠𝑎
𝑡
)(
𝑑
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧 1
)
−

( 𝛼
𝑎
)

𝜌
𝐺
𝑐 𝐺
𝑣
𝐺
(𝑇
𝐺𝑧
=
𝑧 0
−
𝑇 𝐺
𝑠𝑎
𝑡
))
𝑑
𝑧

 
𝑑
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧 1
=

( 𝛼
𝑎
)

𝜌
𝐺
𝑐 𝐺
𝑣
𝐺
∙(
𝑌 𝐺
𝑠𝑎
𝑡
(=

𝑓
( 𝑇
𝐺𝑠
𝑎
𝑡
) )
−
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧 0
)
𝑑
𝑧 

𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑧 1
=
𝑑
𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑧 1
+
𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑧 0

 
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧 1
=
𝑑
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧 1
+
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧 0

 

j+
1 

𝑑
𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑧
𝑗
+
1
=
(
−
𝑐 𝑣 𝑐 𝐺
(𝑇
𝐺𝑧
=
𝑧
𝑗+
1
−
𝑇 𝐺
𝑠𝑎
𝑡
)(
𝑑
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧
𝑗+
1
)
−

( 𝛼
𝑎
)

𝜌
𝐺
𝑐 𝐺
𝑣
𝐺
(𝑇
𝐺𝑧
=
𝑧
𝑗
−
𝑇 𝐺
𝑠𝑎
𝑡
))
𝑑
𝑧

 
𝑑
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧
𝑗+
1
=

( 𝛼
𝑎
)

𝜌
𝐺
𝑐 𝐺
𝑣
𝐺
∙(
𝑌 𝐺
𝑠𝑎
𝑡
(=

𝑓
( 𝑇
𝐺𝑠
𝑎
𝑡
) )
−
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧
𝑗+
1
)
𝑑
𝑧 

𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑧
𝑗+
1
=
𝑑
𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑧
𝑗
+
𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑧
𝑗
 

𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧
𝑗+
1
=
𝑑
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧
𝑗+
1
+
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑧
𝑗
 

Z
 

𝑑
𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑍
=
(
−
𝑐 𝑣 𝑐 𝐺
(𝑇
𝐺𝑧
=
𝑍
−
𝑧
𝑍
−
1
−
𝑇 𝐺
𝑠𝑎
𝑡
)(
𝑑
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑍
)
−

( 𝛼
𝑎
)

𝜌
𝐺
𝑐 𝐺
𝑣
𝐺
(𝑇
𝐺𝑧
=
𝑍
−
𝑧 𝑍

−
1
−
𝑇 𝐺
𝑠𝑎
𝑡
))
𝑑
𝑧

 
𝑑
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑍
=

( 𝛼
𝑎
)

𝜌
𝐺
𝑐 𝐺
𝑣
𝐺
∙(
𝑌 𝐺
𝑠𝑎
𝑡
(=

𝑓
( 𝑇
𝐺𝑠
𝑎
𝑡
) )
−
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑍
−
𝑧
𝑍
−
𝑑
𝑧
)
𝑑
𝑧

 

𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑍
=
𝑑
𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑍
+
𝑇 𝐺
𝑧
=
𝑍
−
𝑧
𝑍
−
1
 

𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑍
=
𝑑
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑍
+
𝑌 𝐺
𝑧
=
𝑍
−
𝑧 𝑍

−
1
 

   

 



 

79 

 

4.4.1.2 Szárítási idő függvényében 

A számítási algoritmussal meghatározható a szárítógáz hőmérsékletének és ned-

vességtartalmának, valamint az anyag hőmérsékletének és nedvességtartalmának 

változása az idő függvényében. A számításhoz szükséges kiindulási adatok meg-

egyeznek a szárítótér magasság menti számítás elvégzéséhez szükséges adatokkal, 

az alábbi kiegészítésekkel: 

 Szárítandó anyag tulajdonságai: a száradó szemcsés anyag kezdeti hőmér-

séklete (𝑇𝑃
𝑡=𝑡0), nedvességtartalma (𝑋𝑡=𝑡0), tömege (𝑚𝑃

𝑡=𝑡0), fajhője (𝑐𝑃
𝑡=𝑡0), 

szemcsés anyaghalmaz nyugvó ágymagassága (L) és a szárítóba betáplált 

szemcsék száraz tömege (𝑚𝑑𝑃). A száraz anyag tömeget az alábbi összefüg-

géssel lehet számítani: 

 𝑚𝑑𝑃 =
𝑚𝑃
𝑡=𝑡0

1 + 𝑋𝑡=𝑡0
; (4. 17) 

 Szárítógáz tulajdonságai: a szárítóból kilépő szárítógáz hőmérséklete 

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡=𝑡0 ), abszolút nedvességtartalma (𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑡=𝑡0 ) a számítás kezdetén, valamint a 

szárítóba belépő szárítógáz hőmérséklete (𝑇𝐺,𝑖𝑛 = 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡=𝑡0 ) és abszolút nedves-

ségtartalma (𝑌𝐺,𝑖𝑛), amik a számítás során állandók; 

 A száradó szemcsés anyag szorpciós izotermája adott hőmérsékleten az 

anyag nedvességtartalmának függvényében, amelyből a szárítógáz relatív 

nedvességtartalma számítható 𝜑𝑒𝑞 = 𝑓(𝑇𝑃, 𝑋𝑒𝑞). 

 

A számítási algoritmus az alábbi számítási lépésekből áll: 

1. Megadjuk a szárítóból kilépő szárítógáz hőmérsékletét (𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡=𝑡0 )  és abszolút 

nedvességtartalmát (𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡=𝑡0 ), valamint a száradó szemcsés anyag kezdeti hő-

mérsékletét (𝑇𝑃
𝑡=𝑡0)  és nedvességtartalmát (𝑋𝑡=𝑡0), illetve a szárítóba belépő 

szárítógáz hőmérsékletét (𝑇𝐺,𝑖𝑛), abszolút nedvességtartalmát (𝑌𝐺,𝑖𝑛). A szárí-

tógáz tömegárama a (4.14) egyenlettel határozható meg.  

2. 𝑇𝐺,𝑖𝑛, 𝑇𝑃
𝑡=𝑡0 ismeretében meghatározzuk a vízgőz és a levegő fizikai tulajdon-

ságait a (11.18)-(11.24)  egyenletek segítségével. A szárítógázra vonatkozó 

anyagjellemzők értékeit mindig a belépő szárítógáz hőmérsékletére, a szár-

adó szemcsés anyagra vonatkozó anyagjellemzőket pedig az adott szárítási 

időpontra számított anyaghőmérsékletre határozzuk meg. 

3. 𝑇𝐺,𝑖𝑛 és 𝑋𝑡=𝑡0 ismeretében meghatározzuk a száradó szemcsés anyag fajhőjét. 

Az anyagjellemzőt minden egyes lépésben az anyag adott időpontban szá-

mított nedvességtartalmán értelmezzük. 

4. 𝑋𝑡=𝑡0 és 𝑚𝑃
𝑡=𝑡0 ismeretében meghatározzuk a szárítóba betáplált anyag száraz 

tömegét a (4.17) összefüggéssel. 

5. 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡=𝑡0  és 𝑋𝑡=𝑡0 ismeretében meghatározzuk a szárítógáz relatív nedvességtar-

talmát az adott anyag hőmérsékletén értelmezett szorpciós izoterma felhasz-
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nálásával (𝜑𝐺
𝑡=𝑡0 = 𝑓(𝑋𝑡=𝑡0)). Mivel az anyag hőmérséklete a számítások so-

rán kis hőmérséklet-tartományban változik, ezért 𝜑𝐺 értéke a további idő-

pontokban a száradó szemcsés anyag nedvességtartalmának függvénye. 

6. 𝑌𝐺,𝑖𝑛 és 𝑇𝐺,𝑖𝑛 ismeterében, atmoszférikus nyomáson, ismert a szárítóba belépő 

szárítógáz relatív nedvességtartalma (2.4) egyenlet alapján, amely a szárító-

gáz egyensúlyi relatív nedvességtartalma (𝜑𝑒𝑞) egyben. Ennek ismeretében 

számítható az anyag kritikus (𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡) és egyensúlyi nedvességtartalmát (𝑋𝑒𝑞) 

a 𝜑𝑒𝑞 = 𝑓(𝑇𝑃, 𝑋𝑒𝑞) alakú szorpciós izotermából. 

7. 𝑇𝑃
𝑡=𝑡0 ismeretében meghatározzuk a szárítógáz telítési abszolút nedvesség-

tartalmát a (2.4) egyenlet alapján adott időpontban.  

8. Az anyag jellemző méretének és a levegő fizikai tulajdonságainak ismereté-

ben meghatározzuk a térfogati hőátadási tényező értékét ((𝛼𝑎)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) a (4.2) 

egyenlet felhasználásával. 

9. A térfogati hőátadási tényező csökkenő  száradási sebességű szakaszán tör-

ténő számítására megadjuk a (3.19) összefüggésben szereplő n száradási ki-

tevő értékét, továbbá megadjuk a térfogati hőátadási tényező értékét tisztán 

hőátadás esetére ((𝛼𝑎)𝑑𝑟𝑦). A térfogati hőátadási tényező a száradási teljes 

tartományán a (3.19) alapján számítható ki. 

10. Megválasztjuk az egységnyi időléptékek értékét. 

11. A szárítógáz abszolút nedvességtartalmának szárítási idő szerinti megválto-

zása tetszőleges i+1 időpillanatra (Euler-módszerrel): 

 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡𝑖+1 = 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑡𝑖 +
(𝛼𝑎)

𝑐𝐺𝜌𝐺
(𝑌𝐺

𝑠𝑎𝑡(= 𝑓(𝑋𝑡𝑖)) − 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡𝑖 )𝑑𝑡 . (4. 18) 

12. Az anyag nedvességtartalmának szárítási idő szerinti megváltozása (Euler-

módszerrel): 

 𝑋𝑡𝑖+1 = 𝑋𝑡𝑖 −
�̇�𝑑𝐺

𝑚𝑑𝑃
(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑡𝑖 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑑𝑡 . (4. 19) 

13. A szárítógáz hőmérsékletének szárítási idő szerinti megváltozása (Euler-

módszerrel): 

  𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡𝑖+1 = 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑡𝑖 + (
𝑐𝑣
𝑐𝐺
(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑡𝑖 − 𝑇𝑃
𝑡𝑖) (

𝑌𝑡
𝑡𝑖+1 − 𝑌𝑡

𝑡𝑖

𝑑𝑡
) −

(𝛼𝑎)

𝑐𝐺𝜌𝐺
(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑡𝑖 − 𝑇𝑃
𝑡𝑖))𝑑𝑡 . (4. 20) 

14. Az anyag hőmérsékletének szárítási idő szerinti megváltozása (Euler-mód-

szerrel): 

 𝑇𝑃
𝑡𝑖+1 =  𝑇𝑃

𝑡𝑖 + (𝛼𝑎)
𝐴𝑑𝐿

𝑚
𝑃

𝑡𝑖𝑐
𝑃

𝑡𝑖
(

1

6
((𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝑃

𝑡𝑖) + (𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡𝑖+1 − 𝑇𝑃

𝑡𝑖)) +

+
2

3
√((𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝑃

𝑡𝑖)(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡𝑖+1 − 𝑇𝑃

𝑡𝑖))
) 𝑑𝑡 +

𝑚𝑑𝑝

𝑚
𝑃

𝑡𝑖

𝑟𝐹
𝑡𝑖

𝑐
𝑃

𝑡𝑖
(
𝑋𝑡𝑖+1 − 𝑋𝑡𝑖

𝑑𝑡
) 𝑑𝑡 . (4. 21) 



 

81 

 

A szárítógáz abszolút nedvességtartalmának és hőmérsékletének, valamint az 

anyag nedvességtartalmának és hőmérsékletének szárítási idő szerinti számításá-

nak első két lépését a 4.9. ábra mutatja, továbbá a 4.7. táblázat és a 4.8. táblázat tartal-

mazza az egyes időléptékek szerinti számításának differenciasémáját. 

 

 

4.9. ábra. Szárítási idő szerinti számítás menete az első két időlépésre 

a) szárítógáz abszolút nedvességtartalmának alakulásai b) száradó szemcsés anyag 

nedvességtartalmának alakulása, c) szárítógáz hőmérsékletének változása, d) szár-

adó szemcsés anyag hőmérsékletének alakulása 
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𝑇 𝑃
𝑡=
𝜏
−
𝑡 𝜏
−
1
))
𝑑
𝑡 

𝑌 𝐺
,𝑜
𝑢
𝑡

𝑡=
𝜏
=
𝑑
𝑌 𝐺

,𝑜
𝑢
𝑡

𝑡=
𝜏
+
𝑌 𝐺

,𝑜
𝑢
𝑡

𝑡=
𝜏
−
𝑡 𝜏
−
1
 

𝑇 𝐺
,𝑜
𝑢
𝑡

𝑡=
𝜏
=
𝑑
𝑇 𝐺

,𝑜
𝑢
𝑡

𝑡=
𝜏
+
𝑇 𝐺

,𝑜
𝑢
𝑡

𝑡=
𝜏
−
𝑡 𝜏
−
1
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4.4.2 Számítási algoritmus alkalmazása 

A modellegyenletek segítségével meghatározható a szárítógáz nedvességtar-

talmának (𝑑𝑌𝐺
𝑧) és hőmérsékletének (𝑑𝑇𝐺

𝑧) változása a szárítótér magassága mentén, 

amelyek számítása a (3.55), (3.56) egyenletek megoldásával lehetséges. A hő- és 

anyagátadást leíró modell segítségével számítható a szárítóból kilépő szárítógáz hő-

mérséklete (𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡 ) és abszolút nedvességtartalma (𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑡 ), valamint az anyag hő-

mérséklete (𝑇𝑃
𝑡) és nedvességtartalma (𝑋𝑡) az idő függvényében a (3.57), (3.58), 

(3.59), (3.60) egyenletek megoldásával. 

4.4.2.1 Deszorpciós zóna magasságának meghatározása 

A 4.1 fejezetben szereplő mérések, valamint a 4.2 fejezetben bemutatott szakiro-

dalmi mérések deszorpciós zóna magasságát határoztam meg. A 4.10. ábrán a szárí-

tógáz hőmérséklet- és nedvességtartalom-profiljai láthatók a szárító magassága 

mentén a 4.4. táblázat 11. sorszámú mérés adatait felhasználva. A 4.10. ábra/a a hő-

mérséklet alakulását mutatja a szárítótér mentén (𝑇𝐺
𝑧), megoldva a (3.56) egyenle-

tet. Az ábrán függőleges vonal jelzi az adiabatikus telítési hőmérsékletet (𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡). A 

deszorpciós zóna magassága azon a magasság koordinátán van értelmezve, ahol a 

szárítógáz hőmérséklete 1 °C-szal megközelíti – a Mellékletben is megtalálható – 

Mollier-diagramból leolvasott adiabatikus telítési hőmérsékletet. A vizsgált esetben 

a deszorpciós zóna magasság Z=169 mm volt a 100 mm átmérőjű fluidzációs szárí-

tótér esetén. A 4.10. ábra/b a (3.55) egyenlet megoldásával a szárítógáz abszolút ned-

vességtartalom profilját mutatja a szárítótér magassága mentén.  

 

 

4.10. ábra. Szárítógáz jellemzőinek változása a szárítótér magassága mentén 

a) szárítógáz hőmérséklete, b) szárítógáz abszolút nedvességtartalma 
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A számítási algoritmussal végzett számítások léptékeit korábbi szimulációs tapasz-

talataim alapján dz = 0,001 m értékre vettem fel. Az adiabatikus telítési hőmérséklet 

(𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡) és az ehhez tartozó telítési abszolút nedvességtartalom (𝑌𝐺

𝑠𝑎𝑡) Mollier-diag-

ram segítségével határozható meg a szárítóba belépő szárítógáz hőmérsékletének 

és nedvességtartalmának ismeretében. A számításhoz szükséges kiindulási adato-

kat és a számítási algoritmussal meghatározott deszorpciós zóna magasságának ér-

tékeit a 4.9. táblázat tartalmazza. 

A 4.9. táblázat alapján megállapítható, hogy a félüzemi méréseknél mért nyugvó 

ágymagasság értéke a deszorpciós zóna magassága körül változott, míg az ipari mé-

réseknél a nyugvó ágymagasságának értéke fele-harmada a deszorpciós zóna ma-

gasságának. Továbbá megállapítható, hogy a száradó szemcsés anyag és a szárító-

gáz közötti hő- és anyagátadás a szárítótér magasságának egy részében van jelen. 

Efölött a szárítógáz telített és nem képes több nedvességet magával ragadni, to-

vábbá már a hőátadás sem számottevő. 

A 4.9. táblázat alapján megállapítható, hogy a félüzemi méréseknél mért nyugvó 

ágymagasság értéke a deszorpciós zóna magassága körül változott, míg az ipari mé-

réseknél a nyugvó ágymagasságának értéke fele-harmada a deszorpciós zóna ma-

gasságának. Továbbá megállapítható, hogy a száradó szemcsés anyag és a szárító-

gáz közötti hő- és anyagátadás a szárítótér magasságának egy részében van jelen. 

Efölött a szárítógáz telített és nem képes több nedvességet magával ragadni, to-

vábbá már a hőátadás sem számottevő. 
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4.9. táblázat. A deszorpciós zóna magassága a vizsgált mérések esetén 

Ssz. 

 

anyag 
𝑑𝑃 𝑇𝐺

𝑧=𝑧0 𝑌𝐺
𝑧=𝑧0 �̇�𝑑𝐺 𝑚𝑑𝑃 𝑇𝐺

𝑠𝑎𝑡 L Z 

mm °C 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 kg/s kg °C mm mm 

1 

F
él

ü
ze

m
i 

m
ér

és
ek

 

amaránt 1,0 58,0 7,7 0,0175 0,799 26,0 150 172 

2 amaránt 1,0 65,5 3,5 0,0229 0,578 25,5 160 169 

3 amaránt 1,0 68,9 5,6 0,0253 0,485 27,0 160 162 

4 amaránt 1,0 68,8 4,5 0,0305 0,623 26,6 160 148 

5 amaránt 1,0 63,0 4,7 0,0311 0,543 25,0 160 142 

6 köles 1,8 60,0 5,2 0,0185 0,881 25,2 150 183 

7 köles 1,8 63,0 5,1 0,0211 0,907 25,9 190 212 

8 köles 1,8 40,0 10,1 0,0231 0,950 22,7 166 110 

9 köles 1,8 61,0 5,4 0,0258 0,916 25,4 200 197 

10 köles 1,8 69,0 6,7 0,0274 0,911 28,2 180 181 

11 köles 1,8 61,0 5,3 0,0290 0,904 25,4 180 169 

12 köles 1,8 40,4 9,5 0,0290 0,882 22,5 157 118 

13 köles 1,8 60,0 5,5 0,0309 0,714 25,2 140 133 

14 köles 1,8 40,2 4,2 0,0344 0,805 18,7 115 95 

15 köles 1,8 40,0 6,5 0,0371 0,885 20,2 144 105 

16 köles 1,8 40,3 7,5 0,0381 0,855 21,1 110 83 

17 cirok 3,4 70,0 6,3 0,0274 0,659 28,0 150 150 

18 cirok 3,4 59,0 5,7 0,0282 0,777 25,0 160 147 

19 cirok 3,4 50,0 7,5 0,0276 0,718 23,8 150 131 

20 cirok 3,4 50,0 5,5 0,0283 0,743 22,4 160 139 

21 cirok 3,4 40,4 7,3 0,0318 0,709 20,8 160 118 

22 cirok 3,4 40,0 6,8 0,0364 0,717 20,3 160 110 

23 árpa 3,5 39,9 5,5 0,0267 0,543 19,7 140 126 

24 árpa 3,5 40,3 4,2 0,0301 0,554 18,8 140 111 

25 árpa 3,5 60,5 7,0 0,0326 0,601 25,9 160 148 

26 árpa 3,5 60,0 6,9 0,0364 0,601 26,1 160 140 

27 árpa 3,5 40,2 5,7 0,0351 0,631 20,0 150 116 

28 árpa 3,5 39,9 5,6 0,0359 0,535 19,8 160 120 

29 árpa 3,5 40,0 6,9 0,0389 0,642 20,5 160 114 

30 árpa 3,5 39,9 5,5 0,0448 0,729 19,7 160 108 

31 árpa 3,5 39,4 4,5 0,0466 0,901 18,4 190 125 

32 árpa 3,5 49,7 6,1 0,0478 0,644 22,8 150 108 

33 árpa 3,5 39,3 6,3 0,0498 0,632 20,0 140 91 

34 

Ip
ar

i 
m

ér
és

ek
 

fofo 1,3 100 9,8 0,9186 69,430 35,3 150 383 

35 fofo 1,3 102 9,7 0,9186 140,841 35,5 150 386 

36 fofo 1,3 102 9,8 1,2787 69,577 35,6 150 350 

37 fofo 1,3 102 9,3 1,2787 142,774 35,4 150 350 

38 fofo 1,3 95 9,7 0,6803 71,335 34,4 170 503 

39 fofo 1,3 95 11,4 0,6803 71,959 35,1 170 505 

40 fofo 1,3 93 10,1 0,9736 69,333 34,2 150 337 

41 fofo 1,3 93 11,2 0,9736 71,594 35,0 150 339 

42 

[7
1]

 

NH4CL 0,495 61 11,0 0,00276 0,100 28,5 150 107 

43 NH4CL 0,701 61 11,0 0,00276 0,100 28,5 160 110 

44 NH4CL 0,833 61 11,0 0,00276 0,100 28,5 160 111 

45 NH4CL 0,912 61 11,0 0,00276 0,100 28,5 160 112 
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4.4.2.2 Szárítógáz jellemzők a deszorpciós zóna magasságán  

A 4.9. ábra alapján a szárítás állandó száradási sebességű szakaszán a szemcsék 

környezetében lévő szárítógáz telítődik, a szemcsék felületi hőmérséklete pedig a 

nedves hőmérő hőmérsékletéhez tart [15]. A modell segítségével meghatároztam a 

4.1 fejezetben szereplő félüzemi mérések telítési értékeit az állandó száradási sebes-

ségű szakaszon (𝑇𝐺
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 és 𝑌𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). A számítás elvégzéséhez szükséges adatokat a 

4.10. táblázat tartalmazza. A számítási lépéseket dt = 0,1 s értékre vettem fel és a 100 

mm átmérőjű fluidzációs szárítótér üres keresztmetszete 𝐴𝑑 = 0,00785 𝑚2. 

4.10. táblázat. Az algoritmus kiindulási értékei az állandó száradási sebességű sza-

kaszon 

Ssz. anyag 
𝑑𝑃 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑡=𝑡0  𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑡=𝑡0  𝑇𝑃

𝑡=𝑡0 𝑋𝑡=𝑡0 �̇�𝑑𝐺 𝑚𝑑𝑃 𝐿 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

mm °C 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 °C 
𝑘𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝑃

 kg/s kg m °C 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 

1 amaránt 1,0 58,0 7,7 10 0,98 0,0175 0,799 0,15 21,0 15,3 

2 amaránt 1,0 65,5 3,5 10 0,64 0,0229 0,578 0,16 20,0 14,5 

3 amaránt 1,0 68,9 5,6 10 0,78 0,0253 0,485 0,16 22,8 17,2 

4 amaránt 1,0 68,8 4,5 10 0,77 0,0305 0,623 0,16 22,8 17,5 

5 amaránt 1,0 63,0 4,7 10 0,84 0,0311 0,543 0,16 21,8 16,5 

6 köles 1,8 60,0 5,2 10 0,49 0,0185 0,881 0,15 18,9 13,5 

7 köles 1,8 63,0 5,1 10 0,52 0,0211 0,907 0,19 20,2 14,8 

8 köles 1,8 40,0 10,1 10 0,39 0,0231 0,950 0,17 20,0 14,5 

9 köles 1,8 61,0 5,4 10 0,50 0,0258 0,916 0,20 21,0 15,6 

10 köles 1,8 69,0 6,7 10 0,47 0,0274 0,911 0,18 23,5 18,3 

11 köles 1,8 61,0 5,3 10 0,51 0,0290 0,904 0,18 21,2 15,8 

12 köles 1,8 40,4 9,5 10 0,46 0,0290 0,882 0,16 20,2 14,8 

13 köles 1,8 60,0 5,5 10 0,48 0,0309 0,714 0,14 21,1 15,6 

14 köles 1,8 40,2 4,2 10 0,50 0,0344 0,805 0,12 15,6 10,8 

15 köles 1,8 40,0 6,5 10 0,70 0,0371 0,885 0,14 18,0 12,7 

16 köles 1,8 40,3 7,5 10 0,48 0,0381 0,855 0,11 18,9 13,5 

17 cirok 3,4 70,0 6,3 10 0,59 0,0274 0,659 0,15 23,6 18,4 

18 cirok 3,4 59,0 5,7 10 0,54 0,0282 0,777 0,16 21,2 15,8 

19 cirok 3,4 50,0 7,5 10 0,55 0,0276 0,718 0,15 20,4 14,9 

20 cirok 3,4 50,0 5,5 10 0,57 0,0283 0,743 0,16 19,2 13,8 

21 cirok 3,4 40,4 7,3 10 0,46 0,0318 0,709 0,16 18,6 13,2 

22 cirok 3,4 40,0 6,8 10 0,56 0,0364 0,717 0,16 18,7 13,4 

23 árpa 3,5 39,9 5,5 10 0,95 0,0267 0,543 0,14 16,1 11,2 

24 árpa 3,5 40,3 4,2 10 0,77 0,0301 0,554 0,14 15,2 10,5 

25 árpa 3,5 60,5 7,0 10 0,94 0,0326 0,601 0,16 22,5 17,2 

26 árpa 3,5 60,0 6,9 10 0,85 0,0364 0,601 0,16 22,7 17,4 

27 árpa 3,5 40,2 5,7 10 0,75 0,0351 0,631 0,15 17,2 12,0 

28 árpa 3,5 39,9 5,6 10 0,98 0,0359 0,535 0,16 17,2 12,1 

29 árpa 3,5 40,0 6,9 10 0,93 0,0389 0,642 0,16 18,6 13,2 

30 árpa 3,5 39,9 5,5 10 0,79 0,0448 0,729 0,16 17,7 12,5 

31 árpa 3,5 39,4 4,5 10 0,50 0,0466 0,901 0,19 17,0 11,9 

32 árpa 3,5 49,7 6,1 10 0,82 0,0478 0,644 0,15 20,8 15,4 

33 árpa 3,5 39,3 6,3 10 0,57 0,0498 0,632 0,14 18,4 13,1 
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A modell segítségével kiszámított telítési értékek (𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 és 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), a mért értékek 

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑚𝑒  és 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑚𝑒 ), valamint a Mollier-diagramból meghatározott tényleges telítési ér-

tékek (𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑠𝑎𝑡  és 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑠𝑎𝑡 ) összehasonlítását a 4.11. táblázat tartalmazza. Az abszolút el-

térés a számított és a telítési szárítógáz hőmérsékletek között: 

 ∆𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑠𝑎𝑡 = |𝑇𝐺

𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡| , (4. 22) 

és abszolút nedvességtartalmak között: 

 ∆𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑠𝑎𝑡 = |𝑌𝐺

𝑠𝑎𝑡 − 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡| . (4. 23) 

Az abszolút eltérés pedig a számított és mért hőmérsékletek között: 

 ∆𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑚𝑒 = |𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑚𝑒 − 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡| , (4. 24) 

az abszolút nedvességtartalmak között pedig: 

∆𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑚𝑒 = |𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑚𝑒 − 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡| . (4. 25) 

A hő- és anyagátadást leíró modellel számított és a tényleges szárítógáz telítési hő-

mérséklet közötti átlagos különbség jellemzően 3,3 °𝐶, a szárítógáz abszolút ned-

vességtartalmai között pedig 3,9 𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺 alatt volt. Továbbá a mért és a modellel 

számított értékek közötti különbség a szárítógáz hőmérsékletek esetében 4,3 °𝐶, a 

szárítógáz abszolút nedvességtartalmai esetén pedig 5,5 𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺 alatt volt, amely 

eltérések tovább csökkenthetők a hőmérsékletkülönbség számítási módszerének 

pontosításával.   
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4.11. táblázat. Mért és számított értékek összehasonlítása a tényleges telítési értékek-

kel 

 

Ssz. 
𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑚𝑒

  𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∆𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑠𝑎𝑡  ∆𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑚𝑒  𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑚𝑒  𝑌𝐺

𝑠𝑎𝑡 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∆𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝑠𝑎𝑡  ∆𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑚𝑒  

 °C °C °C °C °C 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 

 1 25,2 26,0 21,0 5,0 4,2 24,2 21,8 15,3 6,5 8,9 

 2 28,2 25,5 20,0 5,5 8,2 25,7 20,6 14,5 6,1 11,2 

 3 33,1 27,0 22,8 4,2 9,8 21,3 23,0 17,2 5,8 4,1 

 4 31,0 26,6 22,8 3,8 8,2 25,3 22,5 17,5 5,0 7,8 

 5 27,7 25,0 21,8 3,2 5,9 26,9 20,2 16,5 3,7 10,4 

 6 25,4 25,2 18,9 6,3 6,5 22,2 20,6 13,5 7,1 8,7 

 7 25,9 25,9 20,2 5,7 5,7 20,3 21,3 14,8 6,5 5,5 

 8 23,2 22,7 20,0 2,7 3,2 17,6 17,6 14,5 3,1 3,1 

 9 25,7 25,4 21,0 4,4 4,7 20,1 21,0 15,6 5,4 4,5 

 10 28,7 28,2 23,5 4,7 5,2 23,2 24,6 18,3 6,3 4,9 

 11 25,3 25,4 21,2 4,2 4,1 20,0 20,8 15,8 5,0 4,2 

 12 22,9 22,5 20,2 2,3 2,7 16,5 17,4 14,8 2,6 1,7 

 13 26,3 25,2 21,1 4,1 5,2 23,3 20,6 15,6 5,0 7,7 

 14 19,8 18,7 15,6 3,1 4,2 14,0 13,6 10,8 2,8 3,2 

 15 21,0 20,2 18,0 2,2 3,0 18,0 15,2 12,7 2,5 5,3 

 16 23,2 21,1 18,9 2,2 4,3 16,5 16,0 13,5 2,5 3,0 

 17 30,0 28,0 23,6 4,4 6,4 24,5 24,4 18,4 6,0 6,1 

 18 27,0 25,0 21,2 3,8 5,8 22,0 20,4 15,8 4,6 6,2 

 19 24,5 23,8 20,4 3,4 4,1 18,6 18,8 14,9 3,9 3,7 

 20 23,3 22,4 19,2 3,2 4,1 19,2 17,4 13,8 3,6 5,4 

 21 20,0 20,8 18,6 2,2 1,4 19,0 15,9 13,2 2,7 5,8 

 22 20,3 20,3 18,7 1,6 1,6 19,5 15,4 13,4 2,0 6,1 

 23 20,2 19,7 16,1 3,6 4,1 14,6 14,4 11,2 3,2 3,4 

 24 19,7 18,8 15,2 3,6 4,5 14,0 13,7 10,5 3,2 3,5 

 25 26,8 25,9 22,5 3,4 4,3 24,0 21,5 17,2 4,3 6,8 

 26 26,4 26,1 22,7 3,4 3,7 22,2 21,6 17,4 4,2 4,8 

 27 20,0 20,0 17,2 2,8 2,8 18,0 15,0 12,0 3,0 6,0 

 28 20,2 19,8 17,2 2,6 3,0 17,5 14,6 12,1 2,5 5,4 

 29 20,7 20,5 18,6 1,9 2,1 18,6 15,4 13,2 2,2 5,4 

 30 20,0 19,7 17,7 2,0 2,3 15,0 14,5 12,5 2,0 2,5 

 31 20,0 18,4 17,0 1,4 3,0 17,5 13,5 11,9 1,6 5,6 

 32 23,0 22,8 20,8 2,0 2,2 18,8 17,7 15,4 2,3 3,4 

 33 20,0 20,0 18,4 1,6 1,6 18,9 15,0 13,1 1,9 5,8 

átlag:     3,3 4,3    3,9 5,5 
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4.4.2.3 Szárítási jellemzők az állandó száradási sebességű szakaszon 

A 4.11. ábrán a szárítógáz, valamint a száradó szemcsés anyag hőmérséklete és ned-

vességtartalma látható a szárítási idő függvényében az állandó száradási sebességű 

szakaszra a 4.11. táblázat 11. sorszámú mérési és a számítási algoritmussal kapott 

eredményeket felhasználva.  

 

 

4.11. ábra. Szárítógáz és száradó szemcsés anyag jellemzőinek változása a szárítási 

idő függvényében az állandó száradási sebességű szakaszon (piros: modellegyen-

letekkel számított, kék: mért értékek)  

a) szárítógáz hőmérséklete, b) szárítógáz abszolút nedvességtartalma, c) száradó 

szemcsés anyag hőmérséklete, d) száradó szemcsés anyag nedvességtartalma 

Az állandó száradási sebességű szakasz addig tart, amíg a száradó szemcsés anyag 

nedvességtartalma eléri a kritikus nedvességtartalmat (𝑋 = 𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡).  Ennek értékét az 

adott anyagra meghatározott szorpciós izotermából lehet meghatározni. A szár-

adó szemcsés anyag hőmérsékletének változására alkalmas (3.60) összefüggésben 

szereplő hőmérsékletkülönbséget a 3.4.2.6 fejezetben bemutatott formulákkal meg-

határozva szignifikáns eltéréseket tapasztaltunk a szárítógáz és száradó szemcsés 

anyag jellemzőinek változásában. A vizsgálat eredményeit a Függelék 11.9 tartal-

mazza.  
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4.4.2.4 Szárítási jellemzők a szárítási idő függvényében telített szárítógáz esetén 

A hő- és anyagátadást leíró modell a szélsőséges eseteket is tudja kezelni. Egy olyan 

esetet vizsgáltam, amikor telített levegő lép be a szárítótérben, ahol a szárítólevegő 

hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletű szemcsés anyaggal lép kapcsolatba. A 

számítások elvégzéséhez szükséges kiindulási értékeket a 4.12. táblázat tartalmazza, 

amely értékeket egyéni megfontolások alapján vettem fel. 

4.12. táblázat. A szélsőséges eset bemutatásához felvett kiindulási paraméterek 

anyag 
𝑑𝑃 𝑇𝐺

𝑡=𝑡0 𝑌𝐺
𝑡=𝑡0 𝑇𝑃

𝑡=𝑡0 𝑋𝑡=𝑡0 �̇�𝑑𝐺 𝑚𝑑𝑃 𝐴𝑑 𝐿 

mm °C 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 °C 
𝑘𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝑃

 kg/s kg 𝑚2 m 

köles 1,8 20 15 40 0,5 0,03 1 0,00785 0,2 

 

A számítási lépéseket dt = 0,1 s értékre vettem fel, és a számítás 300 s-ig tartott. A 

4.12. ábrán szárítógáz és száradó szemcsés anyag hőmérséklet- és nedvességtarta-

lom-profiljai láthatók az idő függvényében. 

 

4.12. ábra. Szárítógáz és száradó szemcsés anyag jellemzőinek változása az idő 

függvényében az állandó száradási sebességű szakaszon  

a) szárítógáz hőmérséklete, b) szárítógáz abszolút nedvességtartalma, c) száradó 

szemcsés anyag hőmérséklete, d) száradó szemcsés anyag nedvességtartalma 

A 4.12. ábra alapján megállapítható, hogy a 𝑇𝐺
𝑡=𝑡0 = 20 °𝐶 és 𝑌𝐺

𝑡=𝑡0 = 15 𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺 

hőmérsékletű és nedvességtartalmú telített gáz a szárítótérbe belépve érintkezik a 

𝑇𝑃
𝑡=𝑡0 = 40 °𝐶 hőmérsékletű szemcsés anyaggal, amelynek hatására a gáz hőt von el 

a szemcsés anyagból. Csak a folyamat kezdetén történik elhanyagolható mértékű 

szárítás, tehát a szemcsés anyag nedvességtartalma állandónak tekinthető a vizsgá-

lat során. A szélsőséges eset bemutatásának célja a modell pontosságának ellenőr-

zése volt. 
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5. Új tudományos eredmények 

Doktori munkám során az alábbi új tudományos kutatási eredményeket értem el. 

1. tézis 

Fluidizációs szárításnál a hő- és anyagátadási folyamat modellezhető a szárítógáz 

és a száradó szemcsés anyag közötti térfogati hőátadási tényező alkalmazásával. A 

térfogati hőátadási tényező fluidizációs szárítás esetén az alábbiak szerint értelmez-

hető: 

(𝛼𝑎) = 𝛼
𝐴𝑐𝑜𝑛
𝐴𝑑𝐿

 , 

ahol  

(𝛼𝑎) [𝑊/(𝑚3 ∙ °𝐶)]  a térfogati hőátadási tényező a szárítógáz és a száradó szem-

csés anyag között, 

𝛼 [𝑊/(𝑚2 ∙ °𝐶)] a hőátadási tényező a szárítógáz és a száradó szemcsés 

anyag között, 

𝐴𝑐𝑜𝑛 [m2]  a száradó szemcsés anyag hőátadó felülete, 

𝐴𝑑 [m2]   a szárítótér üres keresztmetszete, 

𝐿 [m]  a szemcsés anyaghalmaz nyugvó ágymagassága. 

Kapcsolódó publikációk: [S1], [S2], [S3], [S4], [S5]. 

2. tézis 

Fluidizációs szárítás adott pillanatára a szárítógáz és a száradó szemcsés anyag kö-

zötti térfogati hőátadási tényező az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

(𝛼𝑎) =
1

𝛥𝑇𝑙𝑚𝐴𝑑𝐿
[𝑚𝑃𝑐𝑃

𝑑𝑇𝑃
𝑑𝑡

+ �̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑟𝐹] , 

ahol  

(𝛼𝑎) [𝑊/(𝑚3 ∙ °𝐶)]  a térfogati hőátadási tényező a szárítógáz és a száradó szem-

csés anyag között, 

𝐴𝑑 [𝑚2]  a szárítótér üres keresztmetszete, 

𝑐𝑃 [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ °𝐶)]   a száradó szemcsés anyag izobár fajhője, 

𝐿 [m]   a szemcsés anyaghalmaz nyugvó ágymagassága, 

�̇�𝑑𝐺  [kg/s]  a szárítógáz tömegárama, 

𝑚𝑃 [kg]   a száradó szemcsés anyaghalmaz tömege, 

𝑟𝐹  [J/kg]  az elpárologtatott víz anyag felületi hőmérsékletére vonat-

kozó párolgáshője, 

𝑑𝑡 [s]   a vizsgált szárítási időtartam, 

∆𝑇𝑙𝑚  [°C]  a szárítógázra és a száradó szemcsés anyagra vonatkozó lo-

garitmikus közepes hőmérsékletkülönbség a szárítótér belé-

pési pontja és a deszorpciós zóna magassága között, 
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𝑑𝑇𝑃 [°C]  a száradó szemcsés anyag hőmérséklet-változása a vizsgált 

szárítási időtartamban, 

𝑌𝐺,𝑖𝑛 [𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺]  a szárítótérbe belépő szárítógáz abszolút nedvességtartalma, 

𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 [𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺] a szárítótérből kilépő szárítógáz abszolút nedvességtart-

alma. 

Kapcsolódó publikációk: [S1], [S2], [S4], [S6]. 

3. tézis 

Fluidizációs szárításnál a szárítógáz és a száradó szemcsés anyag közötti térfogati 

hőátadási tényező az állandó száradási sebességű szakaszon az alábbi dimenzió nél-

küli összefüggésből számítható: 

𝑁𝑢′ = 0,18 ∙ 𝑅𝑒1,50𝑃𝑟0,33𝐴𝑟−0,11 (
𝐿

𝑑𝑃
)
−0,72

 , 

ahol 

𝑁𝑢′ [1]   a módosított Nusselt-szám, amely 𝑁𝑢′ =
(𝛼𝑎)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡∙𝑑𝑃

2

𝜆𝐺
, ahol 

(𝛼𝑎)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [𝑊/(𝑚3 ∙ °𝐶)] a térfogati hőátadási tényező a szárítógáz és 

a száradó szemcsés anyag között az állandó száradási sebességű sza-

kaszon, 𝑑𝑃 [𝑚] a száradó szemcsés anyag jellemző mérete, 𝜆𝐺 [𝑊/

(𝑚 ∙ °𝐶)] a szárítógáz hővezetési tényezője, 

𝑅𝑒  [1]  a Reynolds-szám, amely 𝑅𝑒 =
𝑣𝐺∙𝑑𝑃

𝜈𝐺
, ahol 𝑣𝐺  [𝑚/𝑠] a szárítógáz a szá-

rítótér üres keresztmetszetére vonatkoztatott sebessége, 𝜈𝐺 [𝑚
2/𝑠] a 

szárítógáz kinematikai viszkozitása, 

𝑃𝑟  [1]  a Prandtl-szám, amely 𝑃𝑟 =
𝜈𝐺

𝑎𝐺
, ahol 𝑎𝐺  [𝑚

2/𝑠] a szárítógáz hőmér-

séklet-vezetési tényezője, 

𝐴𝑟  [1]  az Archimedes-szám, amely 𝐴𝑟 =
𝑔𝑑𝑃

3𝜌𝐺(𝜌𝑃−𝜌𝐺) 

𝜇𝐺2
, ahol 𝑔 [𝑚/𝑠2] a gra-

vitációs gyorsulás, 𝜌𝐺  [𝑘𝑔/𝑚
3] szárítógáz sűrűsége,  𝜌𝑃 [𝑘𝑔/𝑚

3] a 

száradó szemcsés anyag anyagsűrűsége, 𝜇𝐺  [𝑘𝑔 (𝑚2 ∙ 𝑠)⁄ ] a szárító-

gáz dinamikai viszkozitása, 

𝐿 [m]  a szemcsés anyaghalmaz nyugvó ágymagassága. 

 

Az egyenlet érvényességi tartománya: 

- 30 < 𝑅𝑒 < 1150 ; 

- 0,71 < 𝑃𝑟 < 0,73 ; 

- 13 050 < 𝐴𝑟 < 2 782 000 ; 

- 40 <
𝐿

𝑑𝑃
< 160 . 

Kapcsolódó publikáció: [S1], [S7], [S8].  
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4. tézis 

Fluidizációs szárításnál a térfogati hőátadási tényezőt felhasználó hő- és anyagát-

adást leíró modellek alkalmasak a száradó szemcsés anyag nedvességtartalmának 

és hőmérsékletének, valamint a szárítógáz hőmérsékletének és abszolút nedvesség-

tartalmának szárítási idő szerinti, továbbá a szárítógáz hőmérsékletének és abszolút 

nedvességtartalmának szárítótér magassága menti meghatározására.  

 

A hő- és anyagátadást leíró modellek az alábbi feltételek esetén érvényesek: 

- a fluidizált szemcsés anyaghalmaz tökéletesen kevert, tehát a száradó szem-

csés anyag hőmérséklete és nedvességtartalma a szárítás egy adott pillanatá-

ban azonosak a száradó szemcsés anyaghalmazban; 

- a szemcsés anyag belsejében a hőmérséklet- és a nedvességtartalomeloszlás 

változása elhanyagolható, így a szemcsék felületi hőmérséklete jó közelítéssel 

megegyezik a szemcsék maghőmérsékletével;  

- a száradó szemcsés anyag homogén szerkezetű és a geometriai tulajdonságai 

állandók (nem zsugorodik) a szárítás ideje alatt; 

- a szárítótér hővesztesége és a szárítótér belsejében a hősugárzás elhanyagol-

ható; 

- a száradó szemcsék közötti hővezetés elhanyagolható; 

- a szárítást befolyásoló kémiai reakció nincs. 

 

A hő- és anyagátadást a szárítási idő függvényében leíró modell esetén a száradó 

szemcsés anyag nedvességtartalmának differenciális változása: 

𝑑𝑋 = −
�̇�𝑑𝐺

𝑚𝑑𝑃
(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑑𝑡 , 

a száradó szemcsés anyag hőmérsékletének differenciális változása: 

𝑑𝑇𝑃 = (𝛼𝑎)
𝐴𝑑𝐿

𝑚𝑃𝑐𝑃
𝛥𝑇𝐺−𝑃𝑑𝑡 +

𝑚𝑑𝑃𝑟𝐹
𝑚𝑃𝑐𝑃

𝑑𝑋

𝑑𝑡
𝑑𝑡 , 

a szárítóból kilépő szárítógáz hőmérsékletének differenciális változása: 

𝑑𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 =
−𝑐𝑣(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝐹)

𝑐𝐺

𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝜕𝑡

𝑑𝑡 −
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺

𝑣𝐺
𝑧

𝑣𝐺
(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑃)𝑑𝑡 , 

a szárítóból kilépő szárítógáz abszolút nedvességtartalmának differenciális válto-

zása: 

𝑑𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 =
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺

𝑣𝐺
𝑧

𝑣𝐺
(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡)𝑑𝑡 . 

 

A hő- és anyagátadást a szárítótér magassága mentén leíró modell esetén a szárító-

gáz hőmérsékletének differenciális változása: 

𝑑𝑇𝐺 =
−𝑐𝑣(𝑇𝐺 − 𝑇𝐹)

𝑐𝐺

𝜕𝑌𝐺
𝜕𝑧

𝑑𝑧 −
(𝛼𝑎)𝐴𝑑
�̇�𝑑𝐺𝑐𝐺

(𝑇𝐺 − 𝑇𝑃)𝑑𝑧 , 

a szárítógáz abszolút nedvességtartalmának differenciális változása: 

𝑑𝑌𝐺 =
(𝛼𝑎)

𝜌𝐺𝑐𝐺𝑣𝐺
(𝑌𝐹 − 𝑌𝐺)𝑑𝑧 . 
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A modellek egyenleteiben szereplő jelölések jelentései: 

(𝛼𝑎) [𝑊/(𝑚3 ∙ °𝐶)]  a térfogati hőátadási tényező a szárítógáz és a száradó szem-

csés anyag között, 

𝐴𝑑 [𝑚2]  a szárítótér üres keresztmetszete, 

𝑐𝐺 [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ °𝐶)]   a szárítógáz izobár fajhője, 

𝑐𝑃 [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ °𝐶)]   a száradó szemcsés anyag izobár fajhője, 

𝑑𝑡 [s]   a vizsgált szárítási időtartam, 

𝑑𝑇𝐺 [°C]  a szárítógáz hőmérsékletének változása, 

𝑑𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 [°C]  a szárítótérből kilépő szárítógáz hőmérsékletének változása, 

𝑑𝑇𝑃 [°C]  a száradó szemcsés anyag hőmérsékletének változása, 

𝑑𝑋 [𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝑃]   a száraz anyag tömegére vonatkoztatott anyag nedvesség-

tartalmának változása, 

𝑑𝑌𝐺 [𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺]  a szárítógáz abszolút nedvességtartalmának változása, 

𝑑𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 [𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺] a szárítótérből kilépő szárítógáz abszolút nedvességtartal-

mának változása, 

𝑑𝑧 [m]  a szárítótér egységnyi magassága, 

𝐿 [m]   a szemcsés anyaghalmaz nyugvó ágymagassága, 

�̇�𝑑𝐺  [kg/s]  a szárítógáz tömegárama, 

𝑚𝑑𝑃 [kg]  a teljesen száraz szemcsés anyag tömege, 

𝑚𝑃 [kg]   a száradó szemcsés anyaghalmaz tömege, 

𝑟𝐹  [J/kg]  az elpárologtatott víz anyag felületi hőmérsékletére vonat-

kozó párolgáshője, 

𝜌𝐺  [𝑘𝑔/𝑚3]  a szárítógáz sűrűsége, 

𝑇𝐺 [°C]   a szárítógáz hőmérséklete, 

𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 [°C]  a szárítótérből kilépő szárítógáz hőmérséklete, 

𝑇𝑃 [°C]   a száradó szemcsés anyag hőmérséklete, 

𝑣𝐺  [m/s]  a szárítógáz a szárítótér üres keresztmetszetére vonatkozta-

tott sebessége, 

𝑣𝐺
𝑧
 [m/s]  a függőleges irányú átlagos szárítógáz sebesség a szárítótér-

ben fluidizációnál, 

𝑌𝐹 [𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺]  a szemcsés anyag felületén lévő szárítógáz abszolút nedves-

ségtartalma, 

𝑌𝐺 [𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺]  a szárítógáz abszolút nedvességtartalma, 

𝑌𝐺,𝑖𝑛 [𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺]  a szárítótérbe belépő szárítógáz abszolút nedvességtartalma, 

𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 [𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺] a szárítótérből kilépő szárítógáz abszolút nedvességtart-

alma. 

Kapcsolódó publikációk: [S9], [S10], [S11], [S12], [S13], [S14], [S15], [S16]. 
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6. Összefoglalás 

A szárítás során lejátszódó hő- és anyagátadási folyamatok ismerete fontos a 

berendezés hatékony tervezéséhez és gazdaságos üzemeltetéséhez. Fluidizációs 

szárítással számos tanulmány foglalkozott, de a művelet összetettsége miatt leegy-

szerűsített modellek pontosítása a mai napig aktuális kutatási téma.   

Szemcsés anyagok szárítására az ipar számos területén alkalmazott fluidizá-

ciós szárítás műveletének modellezésével kapcsolatos szakirodalom áttekintése 

alapján megállapítható, hogy hőátadási tényező meghatározásában nagy hibát okoz 

a szemcsék szabálytalan geometriája, a nagy szemcseméret-szórás, valamint a két 

közeg közötti érintkezés bizonytalansága, így a hőt közvetítő szárítógáz és a szár-

adó szemcsés anyag közötti érintkezési felület meghatározása. Az elhanyagolások 

mellett meghatározott hőátadási tényezők jelentős hibákkal terheltek, így azok 

használata csupán közelítő eredményt adnak a tényleges értékekhez képest. A tér-

fogati hőátadási tényező alkalmazása szemcsés anyagok szárításával kapcsolatos 

egyéb ipari műveletek modellezésében már elfogadottá vált a berendezés mérete-

zésénél és modellezésénél, és bizonyítottan számos előnnyel jár a korábban alkal-

mazott gyakorlatokhoz képest. A térfogati hőátadási tényező fluidizációs szárítás 

modellezésénél történő alkalmazásával az eddigieknél megbízhatóbb, a valós 

anyagtulajdonságokat jobban figyelembe vevő eredmény kapható, amelynek érté-

két az általam javasolt dimenzió nélküli egyenlet felhasználásával lehet meghatá-

rozni. A szárítás teljes tartományát leíró térfogati hőátadási tényező meghatározá-

sára mérési módszert és számítási eljárást dolgoztam ki, mellyel tovább bővíthető a 

dimenzió nélküli egyenlet érvényességi tartománya. A műveleti méretezéshez tar-

tozik a fluidizációs szárító főbb méreteinek, valamint a szárítás műveleti paraméte-

reinek a meghatározása. Értekezésemben a fluidizációs szárítás műveletének leírá-

sára alkalmas hő- és anyagátadási modellt dolgoztam ki a térfogati hőátadási té-

nyező felhasználásával. A modell segítségével számítható a száradó szemcsés 

anyag és a szárítógáz tulajdonságainak változása az idő függvényében, amelynek 

segítségével a szárítás műveleti ideje meghatározható. Továbbá számítható a szárí-

tótér szárítás szempontjából aktív magassága. A modell alkalmazásához a szárított 

szemcsés anyag főbb nedvességtartalomfüggő fizikai tulajdonságai (pl. sűrűség, po-

rozitás) szükségesek, amelyeket mérésekkel meghatároztam és az értekezésemben 

közöltem a vizsgált anyagokra.  

A kutatási eredményeimet felhasználva lehetővé válik a fluidizációs szárítás 

folyamatának pontosabb modellezése, így a fluidizációs szárítók eddiginél hatéko-

nyabb műveleti méretezése és üzemeltetése is. A kutatásom során létrehozott hő- és 

anyagátadást leíró modellen alapuló számítási algoritmus a későbbiekben egy ve-

gyipari tervező szoftverbe integrálható. 
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7. Summary 

The knowledge of simultaneous heat and mass transfer during drying is im-

portant for efficient design and economical operation of a dryer.  Several studies 

have dealt with the modeling of fluidized bed drying, but the simplified models, 

due to the complexity of the drying operation, is still an actual research topic. 

As a result of the literature review of the fluidized bed drying, it can be con-

cluded that determining the heat transfer coefficient contains a number of uncer-

tainties, due to difficulties regarding the determination of the heat transfer surface, 

the irregular geometry of particles, the standard deviation of size, and the uncertain 

contact between the drying gas and the particles. The heat transfer coefficients are 

determined with significant errors, so their application is only an approximation of 

the actual values. The volumetric heat transfer coefficient, used in the modeling of 

other industrial operations related to the drying of granules, has already become 

accepted in the design and scaling up of the equipment, and has proved to have 

several advantages over previously used exercises. By using the volumetric heat 

transfer coefficient, a more reliable and more accurate results, taking into account 

the real material properties, can be obtained. The value of the volumetric heat trans-

fer coefficient can be determined by using the dimensionless equation proposed. 

Determining the volumetric heat transfer coefficient on the full drying period, an 

experimental and calculating method has been developed to further extend the 

scope of the dimensionless equations. Scaling up the fluidized-bed drying process 

involves the determination of the main dimensions of the fluidized- bed dryer, as 

well as the operation parameters of the process. A new thermal model, using volu-

metric heat transfer coefficient, has been proposed to describe the operation of the 

fluidized bed drying. The model is suitable for calculating the variation of the dry-

ing parameters of the gas and the material as the function of the drying time, thus, 

the required drying time can be identified. Also considering the variation of the 

drying parameters of the drying gas along the height of the dryer, the active height 

of the drying area can be determined. To apply the model, the main moisture-de-

pendent physical properties of the dried granular material (e.g. density, porosity) 

are also required. They have been determined by experiments and reported on the 

test materials for the application.  

As the purpose of this work, a more accurate thermal model of the fluidized- 

bed drying process may be proposed, such as the more efficient operation and scal-

ing up of fluidized bed dryers. The methodology can be used to evaluate trends in 

the behavior of the fluidized-bed dryer, particularly useful for engineers dealing 

with problems commonly encountered during operation. The developed algorithm 

based on the thermal model may as well be integrated into a chemical engineering 

design software.  
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11. Függelék 

11.1 Szemcseméreteloszlás 

A mérések kezdete előtt a vizsgált mintát először a 11.1. ábrán látható szél-

osztályozó berendezés segítségével megtisztítottam az apróbb szennyeződésektől, 

törmelékektől, törekedve arra, hogy közel azonos mérettartományban lévő szem-

csés halmazzal dolgozzak. A készülék gravitációs ülepedési sebesség-különbség 

alapján szelektál. A kiindulási anyag az 1. jelű adagolóba került beöntésre. A 2-es 

jelű ventilátor a 3-as jelű, 50 mm x 50 mm négyzet keresztmetszetű légtérben felfelé 

áramló légáramot hoz létre. A 4-es jelű karral szabályozható, hogy mennyi anyag 

kerüljön a légáramba. A csőben a kisebb méretű szemcséket, töredékeket és a port 

a légáram magával ragadja az 5-ös jelű ülepítőbe. A töredékek és a por az ülepítőből 

a 6-os jelű gyűjtőfiókba kerül. Az ülepítőből a szemcsék a 7-es jelű gyűjtőfiókba ke-

rülnek, a levegő pedig a 8-as jelű légcsatornán át a környezetbe távozik. A légáram 

fojtását, valamint a térfogatáramát a 9-es jelű, rotaméterrel egybeépített szeleppel 

lehetett szabályozni. A szélosztályozó berendezés főbb adatai a 11.1. táblázatban lát-

ható. 

 

 

11.1. ábra. Szélosztályozó berendezés a gyűjtőedényekkel 

a) szélosztályozó berendezés, b) gyűjtőedények: a bal oldali edényben a könnyű 

szemcsék (hulladék) a jobb oldali edényben pedig a nehéz szemcsék 
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11.1. táblázat. A szélosztályozó berendezés főbb adatai 

Szélosztályozó 

Típus K 293 A 

Gyártó Petkus 

Gyártási hely Kelet-Németország 

Gyártási év 1973 

Levegő térfogatáram 250 m3/h 

 

A mérésekhez felhasznált szemcsés anyagból egy adott mennyiséget először 

egy nagyobb, majd egy kisebb lyukméretű szitán szitáljuk át. Az utóbbi szitán fenn-

maradó ún. frakciótömeg úgy jellemezhető, hogy az azon lévő szemcsék mérete ép-

pen a két szita lyukmérete közé esik. Ha a szitán fennmaradó szemcsék frakciótö-

megét a kiindulási minta tömegéhez viszonyítjuk, akkor az így kapott viszonyszám 

megmutatja, hogy az említett két szitalyuk-méret közé eső szemcsék milyen relatív 

gyakorisággal fordulnak elő a szemcsés halmazban [105]. A mérések során felhasz-

nált szemcsés anyagok szemcseméret eloszlása és jellemző méretének meghatáro-

zása szitaanalízissel történt. A vizsgálatot a Nyugat-magyarországi Egyetem Simo-

nyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Faalapú Termékek és 

Technológiák Intézetének Központi Vizsgálólaboratóriumában végeztem el az ISO 

3310-1-es szabvány [106] szerinti fémhuzal szövetű vizsgálósziták segítségével. A 

méréshez rendelkezésemre állt a szabványnak megfelelő Fritsch gyártmányú szita-

sor, valamint egy Fritsch Analysette 3 PRO típusú rázógép, amelyek képe a 11.2. 

ábrán látható, főbb adatai pedig a 11.2. táblázatban. 

 

 

11.2. ábra. Fénykép a rázó szitasorról 
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11.2. táblázat. A rázó szitasor főbb adatai 

Rázó szitasor 

Típus Analysette 3 PRO 

Gyártó Fritsch 

Gyártási hely Németország 

Gyártási év 2003 

Amplitúdó 0,1 ÷ 3 mm 

Max. szitamagasság 550 mm 

 

A vizsgálathoz a ISO 3310-1 szabványban [106] foglalt R20-as fősorok szerinti szitá-

kat használtam, amelyek lyukméreteit a 11.3. táblázat foglalja össze. 

11.3. táblázat. A mérés során felhasznált sziták névleges lyukméretei [mm] 

1 1,12 1,25 1,4 1,6 1,8 2 2,24 2,5 2,8 3,15 3,55 4 

 

A méréseknél egy egyre szűkülő lyukméretű szitasort használtam, amelyben 

az „i”-edik szitára jellemző lyukméret „𝑥𝑖”. Ennek értelmében a szűkülő lyukmé-

retű szitasor: 

𝑥0 < 𝑥1 <  . . .  < 𝑥𝑖 < …  < 𝑥𝑁−1 < 𝑥𝑁 . (11. 1) 

A kiindulási 𝑚0 tömegű mintát a mérés kezdetén a legnagyobb lyukméretű szitára 

helyeztem, majd a rázógépet elindítva kb. 5 percen keresztül szitáltam a halmazt. A 

legnagyobb lyukméretű szitán áthullott anyag ezután a kisebb lyukméretű szitára 

érkezik, és így tovább. Az 𝑚𝑖 frakciótömeg szemcséinek mérete az [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1] határok 

közé esik. A teljes 𝑚0 tömegű minta közepes szemcseméretét az alábbi súlyozott 

átlag adja [105]: 

𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑑 =∑
𝑚𝑖

𝑚0
𝑥𝑖,𝑎𝑣

𝑁

𝑖=0

 . (11. 2) 

A kiértékelés eredményét cirokhalmaz segítségével mutatom be, amelynek tömege 

𝑚𝑜,𝑐𝑖𝑟𝑜𝑘 = 401 g. A mérés eredményeit a 11.4. táblázat tartalmazza. 
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11.4. táblázat. Cirok szitálásának mérési eredményei. 

𝑥𝑖 

[mm] 

𝑚𝑖 

[g] 

𝑥𝑖,𝑎𝑣 

[mm] 

𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑑  

[mm] 

2,00 0 - - 

2,24 0 2,37 0 

2,50 1,6 2,65 0,006 

2,80 73,0 2,98 0,541 

3,15 202,5 3,35 1,690 

3,55 123,5 3,78 1,160 

4,00 0,4 2,00 0,0019 

   ∑ 3,4 

 

A 11.4. táblázat utolsó oszlopában található értékek összegzésével megkapható az 

adott minta közepes szemcsemérete, amely ennél a vizsgálatnál 𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑑,𝑐𝑖𝑟𝑜𝑘 = 3,4 

mm. A szitasor egyes szitáin azok a szemcsék maradtak fenn, amelyek mérete na-

gyobbak az adott szita lyukméreténél, illetve kisebbek a fölötte lévő szitalyuk mé-

reténél. Az eloszlásfüggvény megadja, hogy e két határméret közé eső szemcsék 

tömege hány százalékát teszi ki az egész halmaznak [107]: 

𝐸𝑖 =
𝑚𝑖

∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=0

 . (11. 3) 

A 11.3. ábrán a cirokminta az eloszlásgörbéje látható a szitalyuk méretének függvé-

nyében. 

 

 

11.3. ábra. Cirokminta eloszlásgörbéje a szitalyuk méret függvényében  
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11.2 Porozitás és sűrűségek 

A szemcsés anyag sűrűségének mérését egy légpiknométer mérőállomás se-

gítségével végeztük el, amelynek képe 11.4. ábrán látható. A mérés elve, hogy egy 

zárt térben megmérjük a levegő térfogatát szemcsés anyag nélkül, majd a mérőtérbe 

helyezett ismert tömegű anyaggal is, ezután a érték különbsége a behelyezett anyag 

térfogatát adja meg [107]. A légpiknométer főbb adatai a 11.5. táblázatban látható. 

 

 

11.4. ábra. Légpiknométer mérőállomás 

11.5. táblázat. A légpiknométer főbb adatai 

Légpiknométer 

Típus Tanszéki saját fejlesztés 

Gyártó ULMIKOSA Kft. 

Gyártási hely Magyarország 

Gyártási év 2016 

Mérőedény űrtartalma 3 dm3 

 

Halmazsűrűség számításakor a szemcsék térfogatán kívül a szemcsék közötti 

(levegő) térfogatot is figyelembe vesszük. Míg az anyagsűrűség egy állandó érték, 

addig a halmazsűrűség két szélsőérték között változhat a halmaz összetömörödé-

sével. A halmazsűrűséget közvetlenül a mérőtérbe történő betöltés után mértük, így 

az anyag halmazsűrűségének minimális értéke határozható meg. Azonban, ha az 

anyagot hagyjuk összetömörödi, akkor a nagyobb értéket kapjuk [107]. A vizsgálat 

során a halmazsűrűség értékét közvetlenül a mérőtérbe történt betöltés után hatá-

roztuk meg, ugyanis a szemcsés anyagok fluidizációs szárítása esetén se hagyjuk 

összetömörödni a szemcséket.  
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11.3 Szemcsés anyag nedvességtartalma 

A vizsgált szemcsés anyag nedvességtartalmának meghatározásához a szem-

csés anyagból vett kb. 100 g tömegű kismintát a 11.5. ábrán látható szárítókamrába 

helyeztünk. A szárítókamrában kb. 105 °C hőmérsékletet biztosítottunk és min. 24 

órára tartottunk bent a kismintákat. A szárítókamra főbb adatai a 11.6. táblázatban 

látható. 

 

 

11.5. ábra. A szárítókamra 

11.6. táblázat. A szárítókamra főbb tulajdonságai. 

Szárítókamra 

Típus Tv15u 

Gyártó Memmert 

Gyártási hely Nyugat-Németország 

Gyártási év 1970 

Teljesítmény 1500 W 

Hőmérséklettartomány Tamb ÷ 300 °C 

 

Az egyensúlyi állapot elérését követően a száraz anyagra vonatkoztatott nedves-

ségtartalom meghatározható (2.3) alapján: 

𝑋 =
𝑚𝐻2𝑂

𝑚𝑑𝑃
=
𝑚𝑠,𝑃 −𝑚𝑠,𝑑𝑃

𝑚𝑠,𝑑𝑃
 . (11. 4) 

A (11.4) egyenletben szereplő 𝑚𝑠,𝑃 a szemcsés anyagból vett kisminta tömege a szá-

rítókamrába helyezés előtt, 𝑚𝑠,𝑑𝑃 pedig a kisminta tömege a szárítókamra segítség-

ével létrehozott egyensúlyi állapot elérése után. 
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11.4 Regresszióanalízis 

11.4.1 Legkisebb négyzetek módszere (Gauss-Markov) 

A legkisebb négyzetek módszere a mérések matematikai feldolgozásában 

használt eljárás. Nevét arról kapta, hogy az eltérések négyzetösszegét minimali-

zálja. Az alábbi három feltétel teljesítése esetén alkalmazható [98]: 

1. x és y változó között polinomiális kapcsolat van 𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 +
𝑎2𝑥

2+. . +𝑎𝑛𝑥
𝑛 

2. x változó „pontos” (nem valószínűségi, hanem determinisztikus), y változót 

normális eloszlású, nulla várható értékű véletlen hiba terheli 𝜂𝑗 = 𝑦𝑗 + 휀𝑗      

휀𝑗 ∈ 𝑁(0, 𝜎) 

3. 𝜂𝑗 megfigyelések függetlenek, mérési eredmények független valószínűségi 

változók. 

A megfigyelt pontjaink legyenek (𝑥𝑗 , 𝜂𝑗), (𝑗 = 1,… ,𝑁). Olyan grafikont szeretnénk 

találni, amely a pontok között halad és a lehető legjobban közelíti azokat. Tegyük 

fel, hogy ismerjük a pontok közötti kapcsolatot, amely legyen 𝑦(𝑥): 

𝑦(𝑥) = 𝑦(𝑥; 𝑎0, 𝑎1, … ) , (11. 5) 

ahol 𝑎𝑖 (𝑖 = 0,1, … ) paramétereket szeretnénk megválasztani. Vagyis azt szeret-

nénk, hogy az 𝑥𝑗 helyeken 𝑦(𝑥𝑗) és 𝜂𝑗 eltérése minimális legyen. Minden egyes 𝑗 

esetén az eltérések: 

𝑒𝑗 = 𝜂𝑗 − 𝑦(𝑥𝑗; 𝑎0, 𝑎1, … ) , (11. 6) 

mivel az eltérések előjele nem érdekes, ezért négyzetre emelve: 

𝑒𝑗
2 = (𝜂𝑗 − 𝑦(𝑥𝑗; 𝑎0, 𝑎1, … ))

2

 . (11. 7) 

Annak érdekében, hogy az összes hibát egyszerre tudjuk minimalizálni, összeadjuk 

a négyzetes eltéréseket: 

𝐷(𝑎0, 𝑎1, … ) =∑(𝜂𝑗 − 𝑦(𝑥𝑗; 𝑎0, 𝑎1, … ))
2

𝑁

𝑗=1

 . (11. 8) 

Mivel 𝑥𝑗 és 𝜂𝑗 ismert mennyiségek minden 𝑗 = 1,… ,𝑁 esetén, ezért a (11.8) egyenlet 

jobb oldala csak 𝑎0, 𝑎1, … paraméterektől függ. Tehát feladatunk 𝐷(𝑎0, 𝑎1, … ) függ-

vény minimumát meghatározni az 𝑎𝑖  (𝑖 = 0,1, … ) mennyiségek függvényében.  
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11.6. ábra Legkisebb négyzetek módszerével illesztett 𝑦 görbe és a megfigyelt pon-

tok közötti eltérések 

Tehát ha polinomiális a kapcsolat: 

∑(𝜂𝑗 − 𝑦(𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2+. . +𝑎𝑛𝑥

𝑛))
2

𝑁

𝑗=1

= 𝑚𝑖𝑛(𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛) . (11. 9) 

11.4.2 Normalitásvizsgálat, Blandt-Altman módszer 

Egy illesztett függvény jóságának eldöntéséhez szükséges, de nem elégséges 

feltétele a determinációs együttható értékének ellenőrzése. Ha a determinációs 

együttható értéke 1-hez közelít, még nem győződhetünk meg arról, hogy a válasz-

tott függvény alkalmas az adott jelenség matematikai leírására. A normalitásvizs-

gálat választ adhat arra, hogy y változót normális eloszlású, 0 várható értékű vélet-

len hiba terheli-e. Ehhez ábrázolni kell az yj és ηj pontok különbségének sűrűség-

függvényét. A hisztogram alapján akkor tekinthető normális eloszlásúnak a vizsgált 

minta, ha a hisztogram alakja megközelítőleg haranggörbe-alakú. Amennyiben y 

változót nem véletlen hiba terheli, akkor arra következtethetünk, hogy a legkisebb 

négyzetek módszerével kiszámított egyenlet nem alkalmas x és y változók közötti 

kapcsolat leírásához. A Shapiro-Wilk-próba az egyik lehetséges módszer normalitás 

eldöntésére. Shapiro-Wilk-féle W-teszt az alábbi formula szerint számítható [99]: 

𝑊 =
(∑ 𝑎𝑖𝑦(𝑖)

𝑁
𝑖=1 )

2

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1

 , (11. 10) 

ahol y(i) az i-edik legkisebb érték a mintában, illetve 

𝑎𝑖 =
𝑚𝑇𝑉−1

√(𝑚𝑇𝑉−1𝑉−1𝑚)
 , (11. 11) 
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ahol m és V az N darab normális eloszlású minta várható érték vektora és kovarian-

cia mátrixa. A próba H0 nullhipotézise, hogy a minta normális eloszlást követ. Te-

hát, ha a p-érték kisebb, mint a kiválasztott α szignifikancia szint, akkor a nullhipo-

tézist el kell utasítani, és a vizsgált adatok nem követnek normális eloszlást. Ameny-

nyiben a p-érték nagyobb, mint a kiválasztott szignifikancia szint, akkor az adatok 

normális eloszlást mutatnak. A gyakorlati esetek többségében 5%-os szignifikancia 

szintet szoktunk választani. A mért értékek és az illesztett egyenletből számított ér-

tékek különbsége és azok átlaga közötti kapcsolat elemzésére alkalmas eljárást a 

Bland-Altman módszer [97], amelynek szemeltetése a 11.7. ábrán látható. A módszer 

célja a két érték megegyezésének vizsgálata. Amennyiben a két érték megegyezik, 

akkor a pontok egy vízszintes egyenes körül szóródnak, ideális esetben pedig a pon-

tok az abszcisszán helyezkednek el. 

 

 

11.7. ábra Bland-Altman diagram 

Amennyiben a tengelymetszet különbözik 0-tól, akkor egy állandó torzítás van a 

két érték között, ha pedig a meredekség különbözik 0-tól, akkor egy arányos hibára 

lehet következtetni. A megegyezést pedig a konfidencia határok megadásával lehet 

jellemezni, a pontok nagy részének ebbe az intervallumba kell esnie. A konfidencia 

határokat a gyakorlatban 95% értékre célszerű felvenni. Ebben az esetben a vizsgált 

tartomány a 𝑦 − 𝜂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ± 1,96𝑠 sávban helyezkedik el. A mért és a számított értékek kü-

lönbsége közötti tapasztalati szórás az alábbi összefüggéssel számítható N db minta 

esetén: 

𝑠 = √
1

𝑁
∑((𝑦𝑖 − 𝜂𝑖) − (𝑦 − 𝜂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅))

2
𝑁

𝑖=1

 . (11. 12) 
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11.5 Szorpciós izoterma 

A mérések során az anyag állandó hőmérsékletét egy adott hőmérsékletre szabá-

lyozható termosztáttal ellátott lineáris rázó vízfürdő (Grant GLS Aqua 12 Plus, sza-

bályozási pontosság ± 0,1 °C) segítségével biztosítottuk. A berendezés modellje a 

11.8. ábrán látható. A berendezésben lévő vízfürdőbe hét darab zárható üveg táro-

lóedényt helyeztünk, amelyekbe különböző koncentrációjú desztillált víz-kénsav 

keveréket helyeztünk a kívánt parciális gőznyomás létrehozásához. Az anyagmin-

tákat egy-egy mintatartó üvegbe helyeztük el a tárolóedényeken belül. Az üvegekbe 

az oldatot olyan szintig töltöttük be, hogy azok ne lépjenek érintkezésbe az anyag-

gal. A mintatartók aljára nehezéket raktunk azok stabilitása érdekében. A berende-

zésben a vízszintet úgy állítottuk be, hogy teljesen ellepje a tároló edényeket, így 

elkerülve a tárolóedény belső felületén fellépő nedvesség kondenzációt. A termosz-

tát főbb adatai a 11.7. táblázatban látható. 

 

 

11.8. ábra. Szorpciós izoterma meghatározásához felhasznált berendezés 

 (1) hőmérő, (2) hőmérséklet szabályozó, (3) tárolóedények, (4) mintatartó, (5) 

anyagminta, (6) kénsav koncentráció, (7) fedél, (8) nehezék, (9) polikarbonát fedél, 

(10) termosztát 

11.7. táblázat. A lineáris rázó vízfürdő főbb adatai 

Lineáris rázó vízfürdő 

Típus Grant GLS Aqua 12 Plus 

Gyártó Grant Instruments 

Gyártási hely Egyesült Királyság 

Gyártási év 2014 

Hőmérséklettartomány Tamb ÷ 99 °C 

Mérőedény űrtartalma 5 dm3 
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A mérés során különböző koncentrációjú oldatokat hoztunk létre desztillált víz és 

kénsav különböző arányú összekeverésével. A kénsav (𝑚𝐻2𝑆) és a desztillált víz 

(𝑚𝐻2𝑂) tömegének, valamint a kénsav koncentrációjának (x) felhasználásával meg-

határozható az adott oldat koncentrációja [73]: 

𝐶 =
𝑥𝐻2𝑆𝑚𝐻2𝑆

𝑚𝐻2𝑆 +𝑚𝐻2𝑂
, (11. 13) 

ahol 𝑥𝐻2𝑆 a kénsav koncentrációja, amelynek értéke 96%. Az anyag jellemzően 3 nap 

alatt került egyensúlyba az őt körülvevő légréteggel. A különböző koncentrációk-

hoz adott hőmérsékleten más és más gőznyomások tartoznak. Az oldat felett kiala-

kuló relatív gőznyomás értéke attól függ, hogy amelyik hőmérsékleten határozzuk 

meg a szorpciós izotermát. A kialakuló gőznyomás és a létrehozott koncentráció 

közötti kapcsolatból [73] meghatározható a gőznyomás, táblázat alapján pedig a te-

lítési gőznyomás, így a mérőtér relatív nedvességtartalma is számítható. A mérése-

ket 30 °C-on végeztük, ahol a telítési gőznyomás értékei: 𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡,30 °𝐶 = 4245 𝑃𝑎 [73]. 

A parciális gőznyomás értékének alakulását a kénsav koncentráció függvényében 

30 °C-on a következő összefüggéssel lehet meghatározni [73]: 

𝑝𝑣(𝑇𝑃 = 30 °𝐶) = 4,928 ∙ 10−9𝑐6 − 8,159 ∙ 10−6𝑐5  + 1,737 ∙ 10−3𝑐4

−0,122𝑐3 + 2,424𝑐2 − 39,29𝑐 +  4245 . (11. 14)
 

Az adszorpciós folyamatot követően az állandósult nedvességtartalmú anyagnak a 

nedvességtartalma min. 24 órára 105 °C-os szárítókamrába helyezve, az egyensúlyi 

állapot elérését követően, a nedves anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom meg-

határozható: 

𝑥𝑎 =
𝑚𝐻2𝑂,𝑎

𝑚𝐻2𝑂,𝑎 +𝑚𝑑𝑃,𝑎
=
𝑚𝐻2𝑂,𝑎

𝑚𝑃,𝑎
 . (11. 15) 

A kénsav koncentrációjának meghatározására figyelembe kell venni az anyagban 

kötött nedvességet, amelynek egy része a tárolóedényben lévő kénsav oldatba dif-

fundál a mérés során. A mérések kezdetén a nyersanyagból mintát vettünk, hogy 

meghatározzuk az anyag kezdeti nedvességtartalmát: 

𝑥𝑏 =
𝑚𝐻2𝑂,𝑏

𝑚𝐻2𝑂,𝑏 +𝑚𝑑𝑃,𝑏
=
𝑚𝐻2𝑂,𝑏

𝑚𝑃,𝑏
 . (11. 16) 

A kénsav oldat tényleges koncentrációja, figyelembe véve az anyag kezdeti nedves-

ségtartalmát: 

𝐶∗ =
𝑥𝐻2𝑆𝑚𝐻2𝑆

𝑚𝐻2𝑆 +𝑚𝐻2𝑂 + (𝑚𝑃,𝑏𝑥𝑏 −𝑚𝑃,𝑎𝑥𝑎)
 , (11. 17) 

amelynek ismeretében (11.14) egyenlettel értelmezett parciális gőznyomás számít-

ható a (11.17) egyenlet felhasználásával. 

Amaránt, árpa és köles szorpciós izotermáit határoztuk meg méréssel, amelynek 

eredményei 11.8. táblázatban láthatók. 
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11.8. táblázat Amaránt, árpa és köles nedvességtartalmai a relatív nedvességtarta-

lom függvényében 30 °C-on 

amaránt árpa köles 

TP=30 °C TP=30 °C TP=30 °C 

φ X φ X φ X 

[1] [kgH2O/kgdP] [1] [kgH2O/kgdP] [1] [kgH2O/kgdP] 

0 

0,111 

0,222 

0,303 

0,397 

0,495 

0,612 

0,691 

0,802 

0,895 

1 
 

0,050 

0,071 

0,087 

0,099 

0,109 

0,122 

0,136 

0,142 

0,190 

0,222 

0,290 
 

0,025 

0,132 

0,239 

0,308 

0,463 

0,557 

0,655 

0,730 

0,817 

0,913 

0,970 

1 
 

0,074 

0,087 

0,095 

0,103 

0,119 

0,127 

0,140 

0,141 

0,158 

0,164 

0,187 

0,195 
  

0,028 

0,124 

0,219 

0,320 

0,399 

0,592 

0,640 

0,770 

0,836 

0,921 

0,937 

1 
 

0,122 

0,137 

0,136 

0,155 

0,161 

0,162 

0,170 

0,195 

0,191 

0,204 

0,197 

0,220 
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11.6 Fluidizációs és kihordási sebesség 

A fluidizációs tartomány meghatározásához a száradó szemcsés anyagnak 

meghatároztuk a minimális fluidizációs (𝑣𝐺,𝑚𝑖𝑛) és kihordási (𝑣𝐺,𝑚𝑎𝑥) sebességét. A 

mérések során a levegő térfogatáramát ennek megfelelően kellett szabályozni a két 

érték közé. A mérőberendezés részletes leírása a 3.2. fejezetben található. A szem-

csés anyag szárítótérbe történő beadagolását követően fokozatosan növeltük a le-

vegő sebességét, egészen a kihordásig. A műszerek által rögzített értékeket 5 s gya-

korisággal rögzítettük a szemcsés anyag nyomásesését, valamint a levegő sebessé-

gét. A 11.9. ábrán egy L = 190 mm nyugvó ágymagasságú, 𝑋 = 0,59 𝑘𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝑃 ned-

vességtartalmú cirok halmaz fluidizációs diagramja látható logaritmikus skálán. A 

kapott diagramokról leolvasható a fluidizációs tartomány a minimális fluidizációs 

𝑣𝐺,𝑚𝑖𝑛és a kihordási 𝑣𝐺,𝑚𝑎𝑥 sebesség között, valamint az állandó nyomáskülönbség 

értéke a fluidizációs szakaszra.  

 

 

11.9. ábra. Cirok fluidizációs görbéje 

A mérést elvégeztük amaránttal, árpával, cirokkal és kölessel különböző 

nedvességtartalmak esetén. A 11.9. táblázat a vizsgált szemcsés anyagok minimális 

fluidizációs és kihordási sebességét tartalmazza különböző nedvességtartalmak 

esetén. 



 

121 

 

11.9. táblázat. A vizsgált szemcsés anyagok minimális fluidizációs és kihordási se-

bessége különböző nedvességtartalmak esetén 

anyag 
𝑋 𝑣𝐺,𝑚𝑖𝑛  𝑣𝐺,𝑚𝑎𝑥 

[kgH2O/kgdP] [m/s] [m/s] 

amaránt 
0,12 1,4 3,3 

0,61 1,9 4,5 

árpa 

0,16 1,9 5,1 

0,54 2,5 6 

0,75 2,8 6,2 

cirok 
0,16 1,6 4,8 

0,59 2,5 5,8 

köles 
0,12 1,8 4,4 

0,58 2,1 5,2 

 

A mérések célja a fluidizációs szárításhoz szükséges levegő térfogatáram beállítása, 

hogy ténylegesen a fluidizációs tartományban történhessen a mérés. Mivel az elő-

zetesen benedvesített szemcsék nehezebbek, így azok sebességhatárai eltérnek a 

száraz szemcsehalmazétól. Így a légsebesség méréseket különböző anyag nedves-

ségtartalmak mellett végeztem el. A félüzemi fluidizációs szárító főbb adatai a 

11.10. táblázatban látható. 

11.10. táblázat. A félüzemi fluidizációs szárító főbb adatai 

Laboratóriumi fluidizációs szárító 

Típus Tanszéki saját fejlesztés 

Gyártó DÁG-Trans Kft. 

Gyártási hely Magyarország 

Gyártási év 2012 

Szárítótér mérete ø100 x 400 mm 
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11.7 Levegő-vízgőz fizikai jellemzői 

A levegő- vízgőz rendszer termodinamika tulajdonságai Perry [73] alapján let-

tek meghatározva. Az abszolút nedvességtartalom összefüggésében (2.4) található 

telítési gőznyomás az alábbi polinomiális függvénnyel számítható ki 0÷100 °C kö-

zött, atmoszférikus nyomáson: 

𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡 = 9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674 . (11. 18) 

A levegő fajhője az alábbi függvénnyel lett meghatározva 0÷100 °C között, atmosz-

férikus nyomáson: 

𝑐𝐺 = 2,91 ∙ 10−7𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 9,18 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1010 . (11. 19) 

A levegő sűrűsége 0÷100 °C között, atmoszférikus nyomáson: 

𝜌𝐺 = 1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25 . (11. 20) 

A levegő kinematikai viszkozitása 0÷100 °C között, atmoszférikus nyomáson: 

𝜐𝐺 = 9,32 ∙ 10−11𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 8,93 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,384 ∙ 10

−5 . (11. 21) 

A levegő hővezetési tényezője 0÷100 °C között, atmoszférikus nyomáson: 

𝜆𝐺 = 2,71 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 7 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 2,37 ∙ 10

−2 . (11. 22) 

A vízgőz fajhője 0÷100 °C között, atmoszférikus nyomáson: 

𝑐𝑣 = 3,117 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 0,205 ∙ 𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1944,75 . (11. 23) 

A vízgőz párolgáshője az anyag hőmérsékletének függvényében 0÷100 °C között, 

atmoszférikus nyomáson: 

𝑟𝑃 = −1,41𝑇𝑃
2 + 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106 . (11. 24)
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11.8 Hibaszámítás 

A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi ér-

tékétől. A számítás során az adott paraméterek mérésekor elkövetett mérési hibák 

halmozódnak, amelyek a műszer pontatlanságából, leolvasási hibából, vagy egyéb 

tényezőkből adódnak. A mérés pontosságának számszerű jellemzésére hibaszámí-

tást végeztem el.  

Jelölje M a mért mennyiséget, valamint δM a mért mennyiséghez tartozó mérési hi-

bát. A mért eredmények megadási formája a következő [101]: 

𝑀 ± 𝛿𝑀 . (11. 25) 

A mérés során eredményül kapott 𝑀 mért eredmény mérési hibáját az alábbi össze-

függéssel számíthatjuk [101]: 

𝛿𝑀 = √∑(𝛿𝑋𝑖
𝜕𝑀

𝜕𝑋𝑖
)
2𝑛

𝑖=1

 , (11. 26) 

ahol az M számolt mennyiség n db „Xi” – vel jelölt mért mennyiség függvénye (M 

= f(Xi)), és i=1…n. Az 𝑀 számított mennyiség ∂Xi abszolút hibával terhelt Xi mért 

mennyiségek méréseiből származó halmozott vagy eredő abszolút hibája (𝛿𝑀) szá-

mítható ki. A továbbiakban a térfogati hőátadási tényező, Nu’-szám és a Re-szám 

mérési hibáját számítottam ki a 4.1. táblázat 26. sorának adatait felhasználva. 

 

Kiindulási adatok 

 

Szárítóba belépő levegő hőmérséklete: 𝑇𝐺,𝑖𝑛 = 𝑇𝑜𝑟 = 60 °𝐶 

Szárítóból kilépő levegő hőmérséklete: 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 = 26,4 °𝐶 

Száradó szemcsésanyag hőmérséklete:  𝑇𝑃 = 25 °𝐶 

Töltet nyugvó ágymagassága:  𝐿 = 0,16 𝑚 

Mérőperemen mért nyomáskülönbség:  ∆𝑝𝑜𝑟 = 420 𝑃𝑎 

Átfolyási szám, expanziós szám mérőperemnél: 𝐶 = 0,612; 휀 = 1 

Szárítóba belépő levegő abszolút nyomása:  𝑃𝐺,𝑖𝑛 = 99080 𝑃𝑎 

Szárítóba belépő levegő relatív nedvességtartalma:  𝜑𝐺,𝑖𝑛 = 0,32 

Szárítóból kilépő levegő abszolút nyomása:  𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡 = 99050 𝑃𝑎 

Szárítóból kilépő levegő relatív nedvességtartalma:  𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡 = 0,9  

Mérőperem legszűkebb keresztmetszetének átmérője:  𝑑𝑜𝑟 = 0,05 𝑚 

Szárítótér belső átmérője: 𝑑𝑑 = 0,1 𝑚 

A méréshez felhasznált szemcse (árpa) jellemző mérete: 𝑑𝑃 = 0,0035 𝑚 

A méréshez felhasznált szemcse (árpa) sűrűsége:  𝜌𝑃 = 1995
𝑘𝑔

𝑚3 
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Méréshez felhasznált műszerek pontossága 

 

Mérőperemen átáramló levegő nyomáskülönbségét mérő nyomáskülönbség távadó 

(DPS; Ahlborn): 𝛿∆𝑝𝑜𝑟 = 10 𝑃𝑎 

Mérőperemen átáramló levegő hőmérsékletét mérő T-típusú hőmérő: 𝛿𝑇𝑜𝑟 = 0,1 °𝐶 

Szárítóba be- és kilépő levegő tulajdonságait mérő nedvességtartalom-mérő 

(Ahlborn FHAD36): 𝛿𝑇𝐺,𝑖𝑛 = 𝛿𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 = 0,2 °𝐶, 𝛿𝜑𝐺,𝑖𝑛 = 𝛿𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡 = 1,3%, 𝛿𝑃𝐺,𝑖𝑛 =
𝛿𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡 = 250 𝑃𝑎 

Száradó anyag hőmérsékletét mérő infrahőmérő (AMiR 7842; Ahlborn): 𝛿𝑇𝑃 =
0,5 °𝐶 

Szárítótérben lévő anyag nyugvó ágymagasságának leolvasási pontossága: 𝛿𝐿 =
0,01 𝑚 

Szemcse jellemző méret meghatározásának pontossága: 𝛿𝑑𝑃 = 0,0001 𝑚 

Szemcse anyagsűrűség meghatározásának pontossága: 𝛿𝜌𝑃 = 100 
𝑘𝑔

𝑚3
 

 

 

 



 

125 

 

11.8.1 A félüzemi fluidizációs szárítón elvégzett mérések kiértékelése 

Szárítógáz tömegáram mérési hibája a mérőperemnél 

A mérőperemen átáramló levegő tömegárama az alábbi összefüggés szerint számítható [102]: 

�̇�𝑑𝐺 = 𝐶휀
1

√1 − 𝛽4

𝑑𝑜𝑟
2𝜋

4
√
2𝛥𝑝𝑜𝑟
𝜌𝑜𝑟

𝜌𝑜𝑟 =

𝐶휀
1

√1 − 𝛽4

𝑑𝑜𝑟
2𝜋

4
√

2𝛥𝑝𝑜𝑟

1,067 ∙ 10−5𝑇𝑜𝑟
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝑜𝑟 + 1,25

1,067 ∙ 10−5𝑇𝑜𝑟
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝑜𝑟 + 1,25 = 0,0364 

𝑘𝑔

𝑠
 , (11. 27)

 

A továbbiakban a tömegáram minden egyes 𝑋𝑖 mért adata szerinti parciális deriváltjait határoztam meg. 

A nyomáskülönbség szerinti parciális derivált: 

𝜕�̇�𝑑𝐺

𝜕∆𝑝𝑜𝑟
=
1

8

𝐶휀𝑑𝑜𝑟
2𝜋√2𝛥𝑝𝑜𝑟

√
∆𝑝𝑜𝑟

1,067∙10−5𝑇𝑜𝑟
2−4,39∙10−3𝑇𝑜𝑟+1,25

√−𝛽4 + 1

= 4,34 ∙ 10−5
𝑘𝑔

𝑠 𝑃𝑎
 . (11. 28)

 

A hőmérséklet szerinti parciális derivált: 

𝜕�̇�𝑑𝐺

𝜕𝑇𝑜𝑟
= −

1

8

𝐶휀𝑑𝑜𝑟
2𝜋√2𝛥𝑝𝑜𝑟(2 ∙ 1,067 ∙ 10

−5𝑇𝑜𝑟 − 4,39 ∙ 10−3)

√
∆𝑝𝑜𝑟

1,067∙10−5𝑇𝑜𝑟
2−4,39∙10−3𝑇𝑜𝑟+1,25

(1,067 ∙ 10−5𝑇𝑜𝑟
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝑜𝑟 + 1,25)√−𝛽4 + 1

+
1

4

𝐶휀𝑑𝑜𝑟
2𝜋√2√

𝛥𝑝𝑜𝑟

1,067∙10−5𝑇𝑜𝑟
2−4,39∙10−3𝑇𝑜𝑟+1,25

(2 ∙ 1,067 ∙ 10−5𝑇𝑜𝑟 − 4,39 ∙ 10
−3)

√−𝛽4 + 1
= −5,52 ∙ 10−5

𝑘𝑔

𝑠 °𝐶
 . (11. 29)
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A parciális deriváltak ismeretében meghatározható a szárítógáz tömegáramának abszolút hibája: 

𝛿�̇�𝑑𝐺 = √(
𝜕�̇�𝑑𝐺

𝜕∆𝑝𝑜𝑟
𝛿∆𝑝𝑜𝑟)

2

+ (
𝜕�̇�𝑑𝐺

𝜕𝑇𝑜𝑟
𝛿𝑇𝑜𝑟)

2

= 4,33 ∙ 10−4
𝑘𝑔

𝑠
 . (11. 30) 

Az abszolút hiba ismeretében a szárítógáz tömegáramának relatív hibája is számítható: 

𝛿�̇�𝑑𝐺

�̇�𝑑𝐺
=
4,33 ∙ 10−4

0,0364
= 0,0119 → 𝟏, 𝟏𝟗% . (11. 31) 

Szárítóba belépő levegő abszolút nedvességtartalmának hibája 

A szárítóba belépő levegő nedvességtartalma a (2.4) alapján: 

𝑌𝐺,𝑖𝑛 =
𝑀𝐻2𝑂

𝑀𝐺

𝜑𝐺,𝑖𝑛𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑖𝑛
𝑃𝐺,𝑖𝑛 −  𝜑𝐺,𝑖𝑛𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑖𝑛

=
18

29

𝜑𝐺,𝑖𝑛(9,67 ∙ 10
−4𝑇𝐺,𝑖𝑛

4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛
3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674)

𝑃𝐺,𝑖𝑛 − 𝜑𝐺,𝑖𝑛(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674)

= 0,00686
𝑘𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 . (11. 32)

 

A továbbiakban a szárítóba belépő levegő abszolút nedvességtartalmának minden egyes 𝑋𝑖 mért adata szerinti parciális deriváltjait 

határoztam meg. 

A relatív nedvességtartalom szerinti parciális derivált: 
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𝜕𝑌𝐺,𝑖𝑛
𝜕𝜑𝐺,𝑖𝑛

=
18

29

(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674)

𝑃𝐺,𝑖𝑛 − 𝜑𝐺,𝑖𝑛(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674)

−
18

29

(

 
 

𝜑𝐺,𝑖𝑛(9,67 ∙ 10
−4𝑇𝐺,𝑖𝑛

4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛
3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674)

∙ (−9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
4 + 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 − 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 674)

(𝑃𝐺,𝑖𝑛 − 𝜑𝐺,𝑖𝑛(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674))

2

)

 
 
= 0,0217

𝑘𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 . (11. 33)

 

A hőmérséklet szerinti parciális derivált: 

 

𝜕𝑌𝐺,𝑖𝑛
𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛

=
18

29

𝜑𝐺,𝑖𝑛(4 ∙ 9,67 ∙ 10
−4𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 − 3 ∙ 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 2 ∙ 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 15,7)

𝑃𝐺,𝑖𝑛 − 𝜑𝐺,𝑖𝑛(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674)

+
18

29

(

 
 

𝜑𝐺,𝑖𝑛
2(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛

4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛
3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674)

∙ (4 ∙ 9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
3 − 3 ∙ 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 2 ∙ 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 15,7)

(𝑃𝐺,𝑖𝑛 − 𝜑𝐺,𝑖𝑛(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674))

2

)

 
 
= 4,17 ∙ 10−4

𝑘𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺  °𝐶

 . (11. 34)

 

Az abszolút nyomás szerinti parciális derivált: 

𝜕𝑌𝐺,𝑖𝑛
𝜕𝑃𝐺,𝑖𝑛

=
18

29

(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674)

(𝑃𝐺,𝑖𝑛 − 𝜑𝐺,𝑖𝑛(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 674))

2 = −6,99 ∙ 10−8
𝑘𝑔𝐻2𝑂

𝑘𝑔𝑑𝐺 ∙ 𝑃𝑎
 . (11. 35) 

A parciális deriváltak ismeretében meghatározható a szárítógáz belépő abszolút nedvességtartalmának abszolút hibája: 
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𝛿𝑌𝐺,𝑖𝑛 = √(
𝜕𝑌𝐺,𝑖𝑛
𝜕𝜑𝐺,𝑖𝑛

𝛿𝜑𝐺,𝑖𝑛)

2

+ (
𝜕𝑌𝐺,𝑖𝑛
𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛

𝛿𝑇𝐺,𝑖𝑛)

2

+ (
𝜕𝑌𝐺,𝑖𝑛
𝜕𝑃𝐺,𝑖𝑛

𝛿𝑃𝐺,𝑖𝑛)

2

= 2,94 ∙ 10−4  
𝑘𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 . (11. 36) 

Az abszolút hiba ismeretében a szárítógáz belépő abszolút nedvességtartalmának relatív hibája is számítható: 

𝛿𝑌𝐺,𝑖𝑛
𝑌𝐺,𝑖𝑛

=
2,94 ∙ 10−4

0,00686
= 0,0429 → 𝟒, 𝟑% . (11. 37) 

Szárítóból kilépő levegő abszolút nedvességtartalmának hibája 

A szárítóból kilépő levegő nedvességtartalma a (2.4) alapján: 

𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 =
𝑀𝐻2𝑂

𝑀𝐺

𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑜𝑢𝑡
𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡 −  𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑜𝑢𝑡

=
18

29

𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡(9,67 ∙ 10
−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674)

𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674)

= 0,0222
𝑘𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 . (11. 38)

 

A továbbiakban a szárítóba belépő levegő abszolút nedvességtartalmának minden egyes 𝑋𝑖 mért adata szerinti parciális deriváltjait 

határoztam meg. 

A relatív nedvességtartalom szerinti parciális derivált: 

𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝜕𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡

=
18

29

(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674)

𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674)

−
18

29

(

 
 

𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡(9,67 ∙ 10
−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674)

∙ (−9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
4 + 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

3 − 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
2 − 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 674)

(𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674))

2

)

 
 
= 0,0233

𝑘𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 . (11. 39)
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A hőmérséklet szerinti parciális derivált: 

𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝜕𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

=
18

29

𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡(4 ∙ 9,67 ∙ 10
−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

3 − 3 ∙ 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
2 + 2 ∙ 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 15,7)

𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674)

+
18

29

(

 
 

𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡
2(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674)

∙ (4 ∙ 9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
3 − 3 ∙ 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

2 + 2 ∙ 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 15,7)

(𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674))

2

)

 
 
= 0,00138

𝑘𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺  °𝐶

 . (11. 40)

 

Az abszolút nyomás szerinti parciális derivált: 

𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝜕𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡

=
18

29

(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674)

(𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡(9,67 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
4 − 3,41 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

3 + 3,63𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
2 + 15,7𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 + 674))

2 = −2,33 ∙ 10−7
𝑘𝑔𝐻2𝑂

𝑘𝑔𝑑𝐺 ∙ 𝑃𝑎
 . (11. 41) 

A parciális deriváltak ismeretében meghatározható a szárítógáz kilépő abszolút nedvességtartalmának abszolút hibája: 

𝛿𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 = √(
𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝜕𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝛿𝜑𝐺,𝑜𝑢𝑡)

2

+ (
𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝜕𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝛿𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

2

+ (
𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝜕𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡

𝛿𝑃𝐺,𝑜𝑢𝑡)

2

= 4,14 ∙ 10−4  
𝑘𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 . (11. 42) 

Az abszolút hiba ismeretében a szárítógáz kilépő abszolút nedvességtartalmának relatív hibája is számítható: 

𝛿𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡

=
4,14 ∙ 10−4

0,0222
=  0,0186 → 𝟏, 𝟗% . (11. 43) 

Térfogati hőátadási tényező hibája 

Térfogati hőátadási tényező a (3.16) alapján az állandó szárítási sebességű tartományra: 
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(𝛼𝑎) =
�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)𝑟𝐻2𝑂

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)−(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

= 
�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)(−1,41𝑇𝑃

2 − 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

= 108480
𝑊

𝑚3 °𝐶
 . (11. 44)

 

A tömegáram szerinti parciális derivált: 

𝜕(𝛼𝑎)

𝜕�̇�𝑑𝐺
= 
(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)(−1,41𝑇𝑃

2 − 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

= 2,87 ∙ 106
𝑊 𝑠

𝑚3 °𝐶 𝑘𝑔
 . (11. 45)

 

A szárítóba belépő levegő abszolút nedvességtartalom szerinti parciális derivált: 

𝜕(𝛼𝑎)

𝜕𝑌𝐺,𝑖𝑛
= −

�̇�𝑑𝐺(−1,41𝑇𝑃
2 − 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

= −6,78 ∙ 106
𝑊 

𝑚3 °𝐶 
 . (11. 46)

 

A szárítóból kilépő levegő abszolút nedvességtartalom szerinti parciális derivált: 

𝜕(𝛼𝑎)

𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
= 
�̇�𝑑𝐺(−1,41𝑇𝑃

2 − 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

= 6,78 ∙ 106
𝑊 

𝑚3 °𝐶 
 . (11. 47)

 

A szárítóba belépő levegő hőmérséklet szerinti parciális derivált: 
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𝜕(𝛼𝑎)

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
= 
�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)(−1,41𝑇𝑃

2 − 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿(𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝑃)(𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

−
�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)(−1,41𝑇𝑃

2 − 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

2

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

= −2182
𝑊 

𝑚3 °𝐶2 
 . (11. 48)

 

A szárítóból kilépő levegő hőmérséklet szerinti parciális derivált: 

𝜕(𝛼𝑎)

𝜕𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
= −

�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)(−1,41𝑇𝑃
2 − 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑃)(𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

+
�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)(−1,41𝑇𝑃

2 − 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

2

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

= −20076
𝑊 

𝑚3 °𝐶2 
 . (11. 49)

 

Száradó anyag hőmérséklet szerinti parciális derivált: 

𝜕(𝛼𝑎)

𝜕𝑇𝑃
= −

�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)(−2 ∙ 1,41𝑇𝑃 − 2,29 ∙ 103)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

+

�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)(−1,41𝑇𝑃
2 − 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106) (−

1

𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝐺,𝑃
+

(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)
2) (𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑃)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿(𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝑃)(𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

= 22158
𝑊 

𝑚3 °𝐶2 
 . (11. 50)

 

Nyugvó anyaghalmaz magasság szerinti parciális derivált: 
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𝜕(𝛼𝑎)

𝜕𝐿
=  
�̇�𝑑𝐺(𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛)(−1,41𝑇𝑃

2 − 2,29 ∙ 103𝑇𝑃 + 2,5 ∙ 106)

𝑑𝑑
2𝜋

4
𝐿2

(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

𝑙𝑛
(𝑇𝐺,𝑖𝑛−𝑇𝑃)

(𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑃)

= −6,53 ∙ 105
𝑊 

𝑚4 °𝐶 
 . (11. 51)

 

A parciális deriváltak ismeretében meghatározható a térfogati hőátadási tényező abszolút hibája: 

𝛿(𝛼𝑎) =

√
  
  
  
  
  

(
𝜕𝛼𝑎

𝜕�̇�𝑑𝐺
𝛿�̇�𝑑𝐺)

2

+ (
𝜕𝛼𝑎

𝜕𝑌𝐺,𝑖𝑛
𝛿𝑌𝐺,𝑖𝑛)

2

+ (
𝜕𝛼𝑎

𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝛿𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡)

2

+ (
𝜕𝛼𝑎

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
𝛿𝑇𝐺,𝑖𝑛)

2

+(
𝜕𝛼𝑎

𝜕𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝛿𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡)

2

+ (
𝜕𝛼𝑎

𝜕𝑇𝑃
𝛿𝑇𝑃)

2

+ (
𝜕𝛼𝑎

𝜕𝐿
𝛿𝐿)

2
=  13968

𝑊

𝑚3 °𝐶
 . (11. 52) 

Az abszolút hiba ismeretében a térfogati hőátadási tényező relatív hibája is számítható: 

𝛿(𝛼𝑎)

(𝛼𝑎)
=

13968

108480
= 0,134 → 𝟏𝟑, 𝟒% . (11. 53) 

Nu’-szám hibája 

Nu’-szám a (3.18) alapján: 

𝑁𝑢′ =
(𝛼𝑎) ∙ 𝑑𝑃

2

𝜆𝐺
= 

𝛼𝑎 ∙ 𝑑𝑃
2

2,71 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 7 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 2,37 ∙ 10−2

= 47,5 . (11. 54) 

A térfogati hőátadási tényező szerinti parciális derivált: 

𝜕𝑁𝑢′

𝜕(𝛼𝑎)
=  

𝑑𝑃
2

2,71 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 7 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 2,37 ∙ 10−2

= 4,38 ∙ 10−4
1
𝑊

𝑚3 °𝐶

 . (11. 55) 
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Az anyag átmérője szerinti parciális derivált: 

𝜕𝑁𝑢′

𝜕𝑑𝑃
= 

2𝛼𝑎𝑑𝑃

2,71 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 7 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 2,37 ∙ 10−2

= 26124
1

𝑚
 . (11. 56) 

A szárítóba belépő levegő hőmérséklete szerinti parciális derivált: 

𝜕𝑁𝑢′

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
= 

𝛼𝑎 ∙ 𝑑𝑃
2(5,42 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 7 ∙ 10−5)

2,71 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 7 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 2,37 ∙ 10−2

= −0,119
1

°𝐶
 . (11. 57) 

A parciális deriváltak ismeretében meghatározható a Nu’-szám abszolút hibája: 

𝛿𝑁𝑢′ = √(
𝜕𝑁𝑢′

𝜕(𝛼𝑎)
𝛿(𝛼𝑎))

2

+ (
𝜕𝑁𝑢′

𝜕𝑑𝑃
𝛿𝑑𝑃)

2

+ (
𝜕𝑁𝑢′

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
𝛿𝑇𝐺,𝑖𝑛)

2

= 6,65 . (11. 58) 

Az abszolút hiba ismeretében a Nu’-szám hibája is számítható: 

𝛿𝑁𝑢′

𝑁𝑢′
=
6,65

45,7
= 0,145 → 𝟏𝟒, 𝟓 . (11. 59) 

Re-szám hibája 

A Re-szám a (2.21) alapján: 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐺 ∙ 𝑑𝑃

2

𝜈𝐺
= 

�̇�𝐺

𝐴𝑑
(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)𝑑𝑃

9,32 ∙ 10−11𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 8,93 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,384 ∙ 10−5

= 809,9 . (11. 60) 

Az anyag átmérője szerinti parciális derivált: 
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𝜕𝑅𝑒

𝜕𝑑𝑃
= 

�̇�𝐺

𝐴𝑑
(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)

9,32 ∙ 10−11𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 8,93 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,384 ∙ 10−5

= 2,43 ∙ 105
1

𝑚
 . (11. 61) 

A szárítóba belépő levegő hőmérséklete szerinti parciális derivált: 

𝜕𝑅𝑒

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
= 

𝑑𝑃

𝐴𝑑
(2,134 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 4,39 ∙ 10−3)𝑑𝑃

9,32 ∙ 10−11𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 8,93 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,384 ∙ 10−5

−

�̇�𝐺

𝐴𝑑
(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)𝑑𝑃(1,864 ∙ 10
−10𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 8,93 ∙ 10−8)

(9,32 ∙ 10−11𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 8,93 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,384 ∙ 10−5)

2 = 6,96
1

°𝐶
 . (11. 62)

 

A szárítóba belépő levegő tömegárama szerinti parciális derivált: 

𝜕𝑁𝑢′

𝜕�̇�𝐺
=  

1

𝐴𝑑
(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)

9,32 ∙ 10−11𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 8,93 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,384 ∙ 10−5

= 23390
𝑠

𝑘𝑔
 . (11. 63) 

A parciális deriváltak ismeretében meghatározható a Re-szám abszolút hibája: 

𝛿𝑅𝑒 = √(
𝜕𝑅𝑒

𝜕𝑑𝑃
𝛿𝑑𝑃)

2

+ (
𝜕𝑅𝑒

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
𝛿𝑇𝐺,𝑖𝑛)

2

+ (
𝜕𝑅𝑒

𝜕�̇�𝐺
𝛿�̇�𝐺)

2

= 26,4 . (11. 64) 

Az abszolút hiba ismeretében a Re-szám relatív hibája is számítható: 

𝛿𝑅𝑒

𝑅𝑒
=

26,4

809,9
= 0,0325 → 𝟑, 𝟑% . (11. 65) 

Ágymagasság és szemcseméret hányadosának hibája 
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Az ágymagasság szerinti parciális derivált: 

𝜕
𝐿

𝑑𝑃

𝜕𝐿
=  

1

𝑑𝑃
= 285,7

1

𝑚
 . (11. 66) 

A szemcseméret szerinti parciális derivált: 

𝜕
𝐿

𝑑𝑃

𝜕𝑑𝑃
= −

𝐿

𝑑𝑃
2 = −13061,2

1

𝑚
 . (11. 67) 

A parciális deriváltak ismeretében meghatározható az 𝐿/𝑑𝑃 abszolút hibája: 

𝛿
𝐿

𝑑𝑃
= √(

𝜕
𝐿

𝑑𝑃

𝜕𝐿
𝛿𝐿)

2

+ (
𝜕

𝐿

𝑑𝑃

𝜕𝑑𝑃
𝛿𝑑𝑃)

2

= 3,14 . (11. 68) 

Az abszolút hiba ismeretében az 𝐿/𝑑𝑃 relatív hibája is számítható: 

𝛿
𝐿

𝑑𝑃
𝐿

𝑑𝑃

=
3,14

45,7
= 0,0687 → 𝟔, 𝟗% . (11. 69) 

Ar-szám hibája 

Az Ar-szám a (2.23) alapján: 
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𝐴𝑟 =
𝑔𝑑𝑃

3𝜌𝐺(𝜌𝑃 − 𝜌𝐺) 

𝜇𝑃2
= 

9,81𝑑𝑃
3(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25) ∙

(𝜌𝑃 − (1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25))

(
(9,32 ∙ 10−11𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 8,93 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,384 ∙ 10−5) ∙

(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)

)

2 = 2145326 . (11. 70) 

Az anyag átmérője szerinti parciális derivált: 

𝜕𝐴𝑟

𝜕𝑑𝑃
= 
3 ∙ 1012𝑑𝑃

2𝑔 (𝜌𝑃 − (1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25))

(
(9,32 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 8,93 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 13,85)
2
∙

(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)

)

2 = 1,84 ∙ 109
1

𝑚
 . (11. 71)

 

A szárítóba belépő levegő hőmérséklete szerinti parciális derivált: 

𝜕𝐴𝑟

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
= −

1 ∙ 1012𝑑𝑃
3𝑔 (𝜌𝑃 − (1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)) ∙

(2,13 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 4,39 ∙ 10−3)

(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)

2
(9,32 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 8,93 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 13,85)
2

+
1 ∙ 1012𝑑𝑃

3𝑔(2,13 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 4,39 ∙ 10
−3)

(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)(9,32 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 8,93 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 13,85)
2

−
2 ∙ 1012𝑑𝑃

3𝑔 (𝜌𝑃 − (1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)) (1,864 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 0,08905)

(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)(9,32 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 8,93 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 13,85)
23

= −15512
1

°𝐶
 . (11. 72)

 

Az anyag sűrűsége szerinti parciális derivált: 
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𝜕𝐴𝑟

𝜕𝜌𝑃
=  

1 ∙ 1012𝑑𝑃
3𝑔

(
(9,32 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 8,93 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 13,85)
2
∙

(1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)

)

2 = 1076
𝑚3

𝑘𝑔
 . (11. 73)

 

A parciális deriváltak ismeretében meghatározható az Ar-szám abszolút hibája: 

𝛿𝐴𝑟 = √(
𝜕𝐴𝑟

𝜕𝑑𝑃
𝛿𝑑𝑃)

2

+ (
𝜕𝐴𝑟

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
𝛿𝑇𝐺,𝑖𝑛)

2

+ (
𝜕𝐴𝑟

𝜕𝜌𝑃
𝛿𝜌𝑃)

2

= 213081 . (11. 74) 

Az abszolút hiba ismeretében az Ar-szám relatív hibája is számítható: 

𝛿𝐴𝑟

𝐴𝑟
=

213081

2145326
= 0,099 → 𝟗, 𝟗% . (11. 75) 

Pr-szám hibája 

A Pr-szám a (2.22) alapján: 

𝑃𝑟 =
𝜈𝐺𝑐𝐺𝜌𝐺
𝜆𝐺

= 

(9,32 ∙ 10−11𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 8,93 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,384 ∙ 10−5)(2,91 ∙ 10−7𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 9,18 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1010)

∙ (1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)

2,71 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 7 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 2,37 ∙ 10−2

= 0,722 . (11. 76)
 

A belépő levegő hőmérséklete szerinti parciális derivált: 
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𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
= 

10−6(1,864 ∙ 10−4𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 8,93 ∙ 10−2)(2,91 ∙ 10−7𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 9,18 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1010)

∙ (1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)

2,71 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 7 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 2,37 ∙ 10−2

+

10−6(9,32 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 8,93 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 13,85)(5,82 ∙ 10−7𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 9,18 ∙ 10

−5)

∙ (1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)

2,71 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 7 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 2,37 ∙ 10−2

+

10−6(9,32 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 8,93 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 13,85)(2,91 ∙ 10−7𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 9,18 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1010)

∙ (2,13 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 4,39 ∙ 10
−3)

2,71 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 7 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 2,37 ∙ 10−2

.

10−6(9,32 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 8,93 ∙ 10−2𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 13,85)(2,91 ∙ 10−7𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 + 9,18 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1010)

∙ (1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25) ∙ (5,42 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛 +

7

10000
)

(2,71 ∙ 10−8𝑇𝐺,𝑖𝑛
2 + 7 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 2,37 ∙ 10−2)

2 = −0,000374 . (11. 77)

 

A parciális deriváltak ismeretében meghatározható a Pr-szám abszolút hibája: 

𝛿𝑃𝑟 = √(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
𝛿𝑇𝐺,𝑖𝑛)

2

= 0,0000474 . (11. 78) 

Az abszolút hiba ismeretében a Pr-szám relatív hibája is számítható: 

𝛿𝑃𝑟

𝑃𝑟
=
0,0000474

0,722
= 0,0001 → 𝟎, 𝟏% . (11. 79) 
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11.8.2 Az ipari méretű fluidizációs szárítón elvégzett mérések kiértékelése 

Az ipari méretű fluidizációs szárítón elvégzett mérések kiértékelésének menete a levegő tömegáramának meghatározási 

módján kívül megegyezik a fent bemutatott lépésekkel. A szárítóba belépő levegő tömegáramát a fentiekkel ellentétben nem mé-

rőperemmel, hanem szárnykerekes anemométerrel határoztuk meg. A továbbiakban bemutatom a gáz tömegáram mérési hibáját 

a 4.1. táblázat 34. sorának adatait felhasználva. 

Kiindulási adatok 

Szárítóba belépő levegő hőmérséklete:  𝑇𝐺,𝑖𝑛 = 100 °𝐶 

Szárító üres keresztmetszete:   𝐴𝑑 = 1,431 𝑚2 

Szárnykerekes anemométer hibája:  𝛿𝑣𝐺 = 0,2 𝑚/𝑠 

Szárítógáz tömegáram mérési hibája  

A szárító keresztmetszetében áramló levegő tömegárama az alábbi összefüggés szerint számítható: 

�̇�𝑑𝐺 = 𝑣𝐺(1,067 ∙ 10
−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)𝐴𝑑 = 0,853 
𝑘𝑔

𝑠
 . (11. 80) 

A belépő levegő hőmérséklete szerinti parciális derivált: 

𝜕�̇�𝑑𝐺

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
= 𝑣𝐺(2,13 ∙ 10

−5𝑇𝐺,𝑖𝑛 − 4,39 ∙ 10−3)𝐴𝑑 = −0,00209 
𝑘𝑔

𝑠 °𝐶
 . (11. 81) 

A légsebesség szerinti parciális derivált: 

𝜕�̇�𝑑𝐺

𝜕𝑣𝐺
= (1,067 ∙ 10−5𝑇𝐺,𝑖𝑛

2 − 4,39 ∙ 10−3𝑇𝐺,𝑖𝑛 + 1,25)𝐴𝑑 = 1,314 
𝑘𝑔

𝑚
 . (11. 82) 

A parciális deriváltak ismeretében meghatározható a szárítógáz tömegáramának abszolút hibája: 
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𝛿�̇�𝑑𝐺 = √(
𝜕�̇�𝑑𝐺

𝜕𝑇𝐺,𝑖𝑛
𝛿∆𝑇𝐺,𝑖𝑛)

2

+ (
𝜕�̇�𝑑𝐺

𝜕𝑣𝐺
𝛿𝑣𝐺)

2

= 0,263
𝑘𝑔

𝑠
 . (11. 83) 

Az abszolút hiba ismeretében a szárítógáz tömegáramának relatív hibája is számítható: 

𝛿�̇�𝑑𝐺

�̇�𝑑𝐺
=
0,263

0,853
= 0,308 → 𝟑𝟎, 𝟖% . (11. 84) 

 

A hibaszámítás kimutatta, hogy az ipari méretű fluidizációs szárítón elvégzett méréseimnél a legnagyobb mérési hiba a szárítógáz 

tömegáramának mérésénél volt. A többi paraméter hibaszámításának menete megegyezik a 11.8.1 fejezetben bemutatottakkal. 
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11.9 Logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség összefüggés hatása 

A szárítógáz és a száradó szemcsés anyag jellemzőinek változása az állandó 

száradási sebességű szakaszon egymáshoz képest szignifikánsan eltérnek, ha a szá-

radó anyag hőmérsékletének változására alkalmas (3.60) összefüggésben szereplő 

logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbséget a 3.4.2.5-es fejezetben bemutatott 

formulákkal számítom. A vizsgálatot a 4.11. táblázat 11. sorszámú mérés adatait fel-

használva végeztem el. A 11.10. ábrán a szárítógáz és száradó szemcsés anyag hő-

mérséklet- és nedvességtartalom-profilok láthatók az idő függvényében az állandó 

száradási sebességű szakaszon a logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbséget 

(∆𝑇𝑙𝑚) a (3.12) egyenlettel számítva. 

 

 

11.10. ábra. Szárítógáz és száradó szemcsés anyag jellemzőinek változása az idő 

függvényében az állandó száradási sebességű szakaszon (∆Tlm) 

a) szárítógáz hőmérséklete, b) szárítógáz abszolút nedvességtartalma, c) száradó 

szemcsés anyag hőmérséklete, d) száradó szemcsés anyag nedvességtartalma 

A 11.11. ábrán szárítógáz és száradó szemcsés anyag hőmérséklet- és nedvességtar-

talom-profilok láthatók az idő függvényében az állandó száradási sebességű szaka-

szon a logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbséget az Underwood-formulával 

(3.62) számítva. 
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11.11. ábra. Szárítógáz és száradó szemcsés anyag jellemzőinek változása az idő 

függvényében az állandó száradási sebességű szakaszon (∆TUnderwood) 

a) szárítógáz hőmérséklete, b) szárítógáz abszolút nedvességtartalma, c) száradó 

szemcsés anyag hőmérséklete, d) száradó szemcsés anyag nedvességtartalma 

A 11.12. ábrán a szárítógáz és száradó szemcsés anyag hőmérséklet- és nedvesség-

tartalom-profilok láthatók az idő függvényében az állandó száradási sebességű sza-

kaszon a logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbséget a Paterson-formulával 

(3.63) számítva. 

 

11.12. ábra. Szárítógáz és száradó szemcsés anyag jellemzőinek változása az idő 

függvényében az állandó száradási sebességű szakaszon (∆TPaterson) 

a) szárítógáz hőmérséklete, b) szárítógáz abszolút nedvességtartalma, c) száradó 

szemcsés anyag hőmérséklete, d) száradó szemcsés anyag nedvességtartalma 
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A 11.13. ábrán a szárítógáz és száradó szemcsés anyag hőmérséklet- és nedvesség-

tartalom-profilok láthatók az idő függvényében az állandó száradási sebességű sza-

kaszon a logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbséget a Chen-formulával (3.66) 

számítva. 

 

11.13. ábra. Szárítógáz és száradó szemcsés anyag jellemzőinek változása az idő 

függvényében az állandó száradási sebességű szakaszon (∆TChen) 

a) szárítógáz hőmérséklete, b) szárítógáz abszolút nedvességtartalma, c) száradó 

szemcsés anyag hőmérséklete, d) száradó szemcsés anyag nedvességtartalma 

A modell segítségével, a logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség formulájának 

(𝛥𝑇𝑙𝑚, 𝛥𝑇𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑤𝑜𝑜𝑑, 𝛥𝑇𝑃𝑎𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛, ∆𝑇𝐶ℎ𝑒𝑛) változtatásával számított értékek (𝑇𝐺
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 és 

𝑌𝐺
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), valamint a Mollier-diagramból meghatározott telítési értékek (𝑇𝐺

𝑠𝑎𝑡 és 𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡) 

összehasonlítását a 11.11. táblázat tartalmazza. 

Az abszolút eltérés a ∆𝑇𝑙𝑚 formulával számított és a telítési hőmérséklet között: 

 ∆𝑇𝐺
𝑙𝑚−𝑠𝑎𝑡 = |𝑇𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑙𝑚 − 𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡| , (11. 85) 

és az abszolút nedvességtartalmak között: 

 ∆𝑌𝐺
𝑙𝑚−𝑠𝑎𝑡 = |𝑌𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑙𝑚 − 𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡| . (11. 86) 

Az abszolút eltérés a 𝛥𝑇𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑤𝑜𝑜𝑑 formulával számított és a telítési hőmérséklet kö-

zött: 

 ∆𝑇𝐺
𝑈𝑛𝑑.−𝑠𝑎𝑡 = |𝑇𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑤𝑜𝑜𝑑 − 𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡| , (11. 87) 

az abszolút nedvességtartalmak között pedig: 

∆𝑌𝐺
𝑈𝑛𝑑.−𝑠𝑎𝑡 = |𝑌𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑤𝑜𝑜𝑑 − 𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡| . (11. 88) 

Az abszolút eltérés a 𝛥𝑇𝑃𝑎𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 formulával számított és a telítési hőmérséklet kö-

zött: 

∆𝑇𝐺
𝑃𝑎𝑡.−𝑠𝑎𝑡 = |𝑇𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑃𝑎𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 − 𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡| , (11. 89) 
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és az abszolút nedvességtartalmak között: 

∆𝑌𝐺
𝑃𝑎𝑡.−𝑠𝑎𝑡 = |𝑌𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑃𝑎𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 − 𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡| . (11. 90) 

Az abszolút eltérés a ∆𝑇𝐶ℎ𝑒𝑛 formulával számított és a telítési hőmérséklet között: 

 ∆𝑇𝐺
𝐶ℎ𝑒𝑛−𝑠𝑎𝑡 = |𝑇𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝐶ℎ𝑒𝑛 − 𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡| , (11. 91) 

az abszolút nedvességtartalmak között pedig: 

∆𝑌𝐺
𝐶ℎ𝑒𝑛−𝑠𝑎𝑡 = |𝑌𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝐶ℎ𝑒𝑛 − 𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡| . (11. 92) 

11.11. táblázat. Mért és számított értékek összehasonlítása a telítési értékekkel 

𝑇𝐺
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑙𝑚 𝑇𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑤𝑜𝑜𝑑 𝑇𝐺
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑃𝑎𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑇𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝐶ℎ𝑒𝑛 𝑇𝐺
𝑠𝑎𝑡 ∆𝑇𝐺

𝑙𝑚−𝑠𝑎𝑡 ∆𝑇𝐺
𝑈𝑛𝑑.−𝑠𝑎𝑡 ∆𝑇𝐺

𝑃𝑎𝑡.−𝑠𝑎𝑡 ∆𝑇𝐺
𝐶ℎ𝑒𝑛−𝑠𝑎𝑡 

°C °C °C °C °C °C °C °C °C 

18,2 17,8 21,2 11,8 25,4 7,2 7,6 4,2 13,6 

𝑌𝐺
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑙𝑚 𝑌𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑤𝑜𝑜𝑑 𝑌𝐺
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝑃𝑎𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑌𝐺

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|∆𝑇𝐶ℎ𝑒𝑛 𝑌𝐺
𝑠𝑎𝑡 ∆𝑌𝐺

𝑙𝑚−𝑠𝑎𝑡 ∆𝑌𝐺
𝑈𝑛𝑑.−𝑠𝑎𝑡 ∆𝑌𝐺

𝑃𝑎𝑡.−𝑠𝑎𝑡 ∆𝑌𝐺
𝐶ℎ𝑒𝑛−𝑠𝑎𝑡 

𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 
𝑔𝐻2𝑂
𝑘𝑔𝑑𝐺

 

12,9 12,6 15,8 8,3 20,8 7,9 8,2 5,0 12,5 

 

Az összehasonlításból megállapítható, hogy a Paterson-formulával (3.63) számított 

hőmérsékletkülönbséggel adódtak a legkisebb eltérések a modellel számított érté-

kek és a telítési értékek között. A hő- és anyagátadást leíró modellel kiszámított és 

a telítési hőmérsékletkülönbség ebben az esetben 4,2 °𝐶, az abszolút hőmérsékletek 

között pedig 5,0 𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑑𝐺. A modell érzékeny a hőmérsékletkülönbség hajtóerő 

számításának módszerére, ezért ennek meghatározása még további pontosításra 

szorul. 
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12. Mellékletek 

12.1 Nedves levegő entalpia-koncentráció diagramja 

 


