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Szabó Viktor

BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS
A hétköznapi élet és az ipar számos területén előfordulhat a megtermelt javak
szárítása, amely a félkész, vagy késztermék-előállítás egyik módszere. Szilárd anyagok
nedvességtartalmának csökkentése a feldolgozóipar szerves részét képezi. Szárítással
növelhető a termék élettartama, számos esetben fokozható annak minősége, továbbá
az könnyebben csomagolhatóvá, szállíthatóvá válik. Manapság már különböző technológiai előírások követelményeként is alkalmazzák. A szárított anyag szerkezetében
lezajló folyamatoknak, a hőközlés módjának és az adott üzem technikai lehetőségeinek
függvényében különböző kialakítású berendezésekben lehet elvégezni a kívánt mértékű szárítási műveletet. A kisméretű, közel azonos geometriájú szemcsés anyagok
légárammal történő szárítására előnyösen alkalmazhatóak a fluidizációs szárítók. A
fluidizációs szárítókat élelmiszerek, mezőgazdasági anyagok, biomassza, kerámia,
gyógyszerek, festékek, műtrágyák, polimerek és vegyszerek feldolgozásánál, gyártásánál használják. A fluidizációs szárítás előnyei közé tartozik 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 törekedni kell a befektetett energia
hatékony felhasználására. A művelet modellezéséhez elengedhetetlen a hő- és anyagátadási jellemzők és a szárítás műveleti paramétereinek meghatározása. A fluidizációs
szárítási folyamat modellezésével lehetővé 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 méretezéséhez a szemcsés anyag és a szárítógáz közötti hőátadási tényező ismerete szükséges,
amelynek meghatározása méréssel történik. A 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 száradó szemcsés anyag közötti érintkezési felület meghatározása. Ezek a zavaró
tényezők megjelennek az irodalmi adatokban is, ahol a művelet méretezésének alapjául szolgáló hőátadási tényezők jelentős szórással terheltek, így azok használata csupán közelítő eredményt ad a tényleges értékekhez képest. Így a hőátadási tényezőt
együtt kezelve az érintkezési felülettel a térfogati hőátadási tényező használata javasolt fluidizációs szárításnál, amelynek meghatározására mérési módszert dolgoztam
ki. A térfogati hőátadási tényező a szárítás folyamatát leíró differenciálegyenlet-rendszer egyik bemenő adatát képezi. Az egyenletrendszer megoldásával számíthatóvá válik a szárításhoz szükséges idő, és a szárítótér szárítás szempontjából aktív magassága.
Szemcsés anyagok szárítása és a térfogati hőátadási tényezők kutatása előzményekkel rendelkezik az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszéken. A térfogati hőátadási tényező keverős dobszárítóknál történő alkalmazása már elfogadottá
vált a berendezés méretezésénél és modellezésénél [1]. Fluidizációs szárításnál a térfogati hőátadási tényezőt eddig még nem használták, így annak bevezetését javasolom
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a művelet modellezésénél. Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
laboratóriumában található félüzemi fluidizációs szárító és dobszárító (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 szükséges
térfogati hőátadási tényező meghatározásával foglalkoztam. Ennek során mérési módszert dolgoztam ki a térfogati hőátadási tényező meghatározására, valamint 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 modellezésének lehetőségeit és a leírásukhoz szükséges hőátadási tényező meghatározására alkalmas összefüggéseket.
2. Mérési módszert fejlesztettem ki a fluidizációs szárításnál értelmezett szárítógáz 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 dolgoztam
ki, amelyet mérésekkel validáltam.

1. ábra. A félüzemi fluidizációs szárító és dobszárító mérőállomás
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SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
A száradó szemcsés anyag és a szárítógáz száradási paramétereinek időbeli és
szárítótér magassága menti változásának ismerete kulcsfontosságú a szárítási folyamat leírásához. Fluidizációs szárítás matematikai modellje az alábbi három részből tevődhet össze:
- átadási tényezőkön alapuló mérlegegyenletekből;
- a száradást befolyásoló paramétereket tartalmazó empirikus egyenletekből;
- többfázisú hő- és áramlástani modellekből.
A fluidizációs szárítást jellemző modellek a hő- és anyagátadást leíró differenciálegyenlet-rendszerből állnak, amelyek alkalmasak a száradó szemcsés anyag és a szárítógáz hőmérséklet és nedvességtartalom hely és idő szerinti változásának leírására.
Az egyenletek numerikusan megoldhatók a szemcsés anyag jellemzőinek és a hőátadási tényező ismeretében. A hőátadási tényezőt tartalmazó dimenzió nélküli egyenletet méréssel lehet előállítani. A hasonlósági számokkal felírt egyenlettel és a műveleti
paraméterek ismeretében a szárítást jellemző hőátadási tényező meghatározható, így
a szárítási idő és a szárítótér jellemző méretei számíthatók. A szakirodalomban számos
dimenzió nélküli egyenlet található a száradó szemcsés anyag és a szárítógáz közötti
hőátadási tényező meghatározására. A hazai és a nemzetközi szakirodalmat tanulmányozva feldolgoztam és rendszereztem a fluidizációs szárítók méretezésére szolgáló
módszereket és a dimenzió nélküli összefüggéseket, megadva azok alkalmazhatósági
korlátait is. Az egyenletek összefoglalása az 1. táblázatban látható. A táblázatban szereplő egyenletek eltérő érvényességi tartományban alkalmazhatók és különböző hasonlósági számok alkotják. Az egyenletekben szereplő hasonlósági számok számának
növelése specifikusabbá teszi a jelenség leírását, így megbízhatóbbá válik az egyenletek alkalmazása. A kutatók az egyenletek létrehozásakor a szemcsék alakját gömbként
kezelték továbbá elhanyagolták a szemcsék méreteloszlását és feltételezték, hogy a
száradó szemcsés anyag a teljes gömb felületen érintkezik a szárítógázzal.
A 2. ábrán a szakirodalomban megtalálható, fluidizációs szárítás hőátadási tényezőjének meghatározására alkalmas egyenletek megadott érvényességi tartományban történő ábrázolása látható Nu-Re diagramon. Azoknál a szakirodalmaknál, amelyeknél a
dimenzió nélküli egyenlet a Re-szám mellett egyéb dimenzió nélküli számokat is tar𝐿
talmaz (pl. 𝑃𝑟, 𝐴𝑟, 𝑑 , stb.), azoknál az érvényességi tartományok szélső értékeire szá𝑃

mított Nu-számokat sávosan ábrázoltam. A 2. ábrán látható, hogy az ábrázolt függvények eltérő meredekségűek és azonos Re-szám mellett jelentősen eltérő Nu-számokat
adnak, amelyek miatt bizonytalanság tapasztalható az egyenletek megbízható alkalmazásában. Mivel a függvények együttesen nagy Nu-Re-szám tartományt fednek le,
így ebben a formában egy általános, megfelelő pontosságú, logaritmikus léptékezésben lineáris függvény nem illeszthető rájuk.
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1. táblázat. A szakirodalomban található fluidizációs szárításra vonatkozó dimenzió
nélküli összefüggések a szemcsés anyag és a szárítógáz közötti hőátadási tényező
meghatározására.
Modell neve

Megjelenés

Egyenlet

Kettenring
Ranz
Ranz

1950
1952
1952

𝑁𝑢 = 0,0135𝑅𝑒1,3
𝑁𝑢 = 2 + 0,6𝑅𝑒 0,5 𝑃𝑟 0,33
𝑁𝑢 = 2 + 1,8𝑅𝑒 0,5 𝑃𝑟 0,33

Walton

1952

𝑑𝑃 −0,2
𝑁𝑢 = 2,8 · 10−2 𝑅𝑒1,7 ( )
𝑑𝑑

Shi-Jan-Fou

1962

𝐿 −1
𝑁𝑢 = 0,25𝑅𝑒 ( )
𝑑𝑃

Kothari

1967

𝑁𝑢 = 0,03𝑅𝑒1,3
𝑁𝑢 = (7 − 10𝜀 + 5𝜀 2 ) ∙

Gunn

1978

∙ (1 + 0,7 ∙ 𝑅𝑒 0,2 𝑃𝑟 0,33 ) +
2 )𝑅𝑒 0,7

Alvarez

1996

+(1,33 − 2,4𝜀 + 1,2𝜀
𝑁𝑢 = 4,84 · 10−5 𝑅𝑒 2,14

Ciesielczyk

1997

𝑁𝑢 = 0,106𝑅𝑒 · 𝐴𝑟 0,0437 (

𝑃𝑟

Érvényességi tartomány

Hiv.

9 < 𝑅𝑒 < 55
0 < 𝑅𝑒 < 100
100 < 𝑅𝑒 < 1000
6 < 𝑅𝑒 < 50;
𝑑𝑃
0,006 <
< 0,0122
𝑑𝑑
5,5 < 𝑅𝑒 < 280;
𝐿
7,85 <
< 130
𝑑𝑃
0,1 < 𝑅𝑒 < 100

[2]
[3]
[3]

nincs információ

[7]

80 < 𝑅𝑒 < 250
3,61 < 𝑅𝑒 < 125,9;
1,24 · 103 < 𝐴𝑟 < 1,14 · 105 ;
𝐿
121 < < 705;

[8]

[4]

[5]
[6]

0,33

𝐿 −0,803 1,12
)
𝛷
𝑑𝑃

[9]

𝑑𝑃

1,14 < 𝛷 < 1,81
Yang

2003

𝑁𝑢 =

1,01𝑅𝑒 0,48 𝑃𝑟 0,33
10−6 𝑅𝑒1,99

Kumaresan
Roy

2006
2009

𝑁𝑢 = 5,65 ·
𝑁𝑢 = 0,0205𝑅𝑒1,38

H. H.
Mohammed

2013

𝑑𝑃 0,84 0,29
𝑁𝑢 = 3,93 ∙ 10−3 𝑅𝑒 0,92 ( )
𝐴𝑟
𝐿

50 < 𝑅𝑒 < 104

[10]

30 < 𝑅𝑒 < 70
0,133 < 𝑅𝑒 < 3,4
221 < 𝑅𝑒 < 356;
0,83 · 107 < 𝐴𝑟 < 3,04 · 107 ;
𝐿
42,5 <
< 51,7
𝑑𝑃

[11]
[12]

2. ábra. Szakirodalomban található Nu-Re függvények
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VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
Szemcsés anyagok esetén a hőátadó felület meghatározása számos bizonytalanságot rejt magában, többek között a szemcsék szabálytalan felülete és méretszórásuk
miatt. A térfogati hőátadási tényező és a módosított dimenziótlan számok alkalmazása
javítja a fluidizációs szárítás modellezésének pontosságát. A fluidizáció szárítás szemléltetésének, valamint hő- és anyagátadási tulajdonságainak vizsgálatára félüzemi mérőállomást alakítottunk ki, amelynek műszerezett folyamatábrája a 3. ábrán látható.

3. ábra. Félüzemi fluidizációs szárító mérőállomás műszerezett folyamatábrája
A fluidizációs szárítóban különböző típusú szemestermékek (amaránt, árpa, cirok, köles) szárítását végeztem el szakaszos üzemmódban, a szárítás állandó és csökkenő száradási sebességű szakaszán is. A mérések során rögzítettem a szárítógáz térfogatáramát, a szárítóba be- és kilépő szárítógáz hőmérsékletét és nedvességtartalmát, a száradó szemcsés anyag felületi hőmérsékletét, nyugvó ágymagasságát, valamint annak
indulási és végső nedvességtartalmát. A félüzemi fluidizációs szárítón elvégzett mérések mellett egy mezőgazdasági tápanyag előállító üzem telephelyén működő ipari
méretű fluidizációs szárítón is végeztem méréseket. A szakaszos szárító feladata, hogy
a takarmányozáshoz használt, tápanyaggal bevont cikória őrleményt, ún. fofo-t a kívánt nedvességtartalomra szárítsák. A mérési eredményekből meghatározhatók a térfogati hőátadási tényezők az állandó és csökkenő száradási sebességű szakaszra. A
méréssel meghatározott térfogati hőátadási tényezők ismeretében dimenzió nélküli
összefüggés hozható létre. A hő- és anyagátadást leíró modellbe további bemenő paraméterként szükséges megadni a szárítandó anyag főbb anyagtulajdonságait is. Ezért
5
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további mérésekkel meghatároztam a vizsgált szemcsés anyagok anyagsűrűségét, halmazsűrűségét, porozitását és szorpciós izotermáját.
Térfogati hőátadási tényező és Nu’-szám meghatározása
A fluidizációs szárítás leírására alkalmas modellegyenletek egyik bemenő paramétereként javasoltam a térfogati hőátadási tényező bevezetését, amely tézispontként jelent
meg a tudományos eredményeimnél. A térfogati hőátadási tényező a szárítógáz és a
száradó szemcsés anyag között értelmezett hőátadási tényező, illetve a fajlagos érintkező felület szorzata. Fluidizációs szárítás adott pillanatára a szárítógáz és a száradó
szemcsés anyag közötti térfogati hőátadási tényező meghatározható, amelyre létrehozott összefüggés tézispontként jelent meg a tudományos eredményeimnél.
Hő- és anyagátadást leíró modell
Kidolgoztam a szemcsés anyagok fluidizációs szárítására vonatkozó térfogati hőátadási tényezőn alapuló hő- és anyagátadást leíró modellt, amely tézispontként jelent
meg a tudományos eredményeimnél. A modell segítségével a száradó szemcsés anyag
hőmérséklete, nedvességtartalma, valamint a szárítógáz hőmérséklete és abszolút nedvességtartalma a szárítási idő szerint, továbbá a szárítógáz hőmérséklete és abszolút
nedvességtartalma a szárítótér magassága szerint számítható. A modell bemenő paraméterei a szárítási jellemzőkön és a geometriai adatokon kívül a térfogati hőátadási
tényező. A modell felhasználásával számítási algoritmust készítettem, amelynek alkalmazásával – a műveleti paraméterek ismeretében – meghatározható az adott szemcsés anyag előírt nedvességtartalmának eléréséhez szükséges tartózkodási ideje a szárítótérben. Ezen felül számíthatóvá válik az a magasság, ún. deszorpciós zóna magassága, ameddig az együttes hő- és anyagátadás megtörténik. Efölött a szárítógáz telített
és nem képes több nedvességet magával ragadni, továbbá már a hőátadás sem számottevő.
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EREDMÉNYEK
A térfogati hőátadási tényező ismerete elengedhetetlen a hő- és anyagátadást leíró modell alkalmazásához. Saját és szakirodalmi mérési eredményekből dimenzió
nélküli számokkal képezett összefüggést hoztam létre. A térfogati hőátadási tényező
ismeretében elvégeztem a modell validálását fluidizációs szárítóra.
Saját és szakirodalmi mérési eredmények összehasonlítása
A mérések kiértékelését először az állandó száradási sebességű szakaszra végeztem el, öt különböző típusú mezőgazdasági szemestermékkel: amaránt, árpa, cirok,
köles, illetve fofo. A mérések eredményei a 4. ábrán láthatók. Az egyes méréseknél a
szárítógáz térfogatáramát a száradó szemcsés anyagra jellemző minimális fluidizációs
és kihordási sebességek tartományában felvett érték alapján határoztam meg.

4. ábra. Mérési eredmények Nu’-Re diagramban
Átdolgoztam a szakirodalomban található, mérésekkel meghatározott hőátadási tényező értékeket térfogati hőátadási tényezőre és Nu’-számra, hogy össze tudjam hasonlítani az általam elvégzett mérések eredményeivel. A mérési és szakirodalmi ered𝐿
ményekből 𝑁𝑢′ = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟, 𝐴𝑟, 𝑑 ) dimenzió nélküli számok közötti kapcsolatot hoz𝑃

tam létre. A kapott egyenlet alapján a száradó szemcsés anyag és a szárítógáz közötti
térfogati hőátadási tényező számítható az állandó száradási sebességű szakaszon. Az
egyenlet tézispontként jelent meg a tudományos eredményeimnél.
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Hő- és anyagátadást leíró modellek alkalmazása
A hő- és anyagátadást leíró modellek differenciálegyenleteinek felhasználásával számítási algoritmust készítettem, amellyel meghatározható a száradó szemcsés anyag
nedvességtartalma és hőmérséklete a szárítási idő függvényében, továbbá a szárítógáz
hőmérséklete és abszolút nedvességtartalma a szárítótér magasság és a szárítási idő
függvényében. A modell egyik bemenő paramétere a térfogati hőátadási tényező,
amelynek értékét a dimenzió nélküli egyenlettel lehet meghatározni, a megadott érvényességi tartományon belül.
Az 5. ábrán a szárítógáz hőmérséklet- és a nedvességtartalom-profiljai láthatók a szárítótér magassága mentén egy általam elvégzett mérés adatait felhasználva. Az 5.
ábra/a a hőmérséklet alakulását mutatja a szárítótér magassága mentén. Az ábrán függőleges vonal jelzi az adiabatikus telítési hőmérsékletet. A deszorpciós zóna magassága azon a magasság koordinátán van értelmezve, ahol a szárítógáz hőmérséklete 1
°C-kal megközelíti a Mollier-diagramból leolvasott adiabatikus telítési hőmérsékletet.
Az 5. ábra/b szárítógáz abszolút nedvességtartalom profilját mutatja a szárítótér magassága mentén.

5. ábra. Szárítógáz jellemzőinek változása a szárítótér magassága mentén
a) hőmérséklet, b) abszolút nedvességtartalom
A hő- és anyagátadást leíró modell segítségével számítható a szárítóból kilépő szárítógáz hőmérséklete és abszolút nedvességtartalma az állandó száradási sebességű szakaszon. Az adiabatikus telítési hőmérséklet és az ehhez tartozó telítési abszolút nedvességtartalom a szárítóba belépő levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának
ismeretében Mollier-diagram segítségével meghatározható.
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
Doktori munkám során az alábbi új tudományos kutatási eredményeket értem el.
1. tézis
Fluidizációs szárításnál a szárítógáz és a száradó szemcsés anyag közötti térfogati hőátadási tényező alkalmazásával a hő- és anyagátadási folyamat pontosabban modellezhető és az alábbiak szerint értelmezhető:
(𝛼𝑎) = 𝛼
ahol
(𝛼𝑎) [𝑊/(𝑚3 ∙ °𝐶)]
𝛼 [𝑊/(𝑚2 ∙ °𝐶)]
𝐴𝑐𝑜𝑛 [m2]
𝐴𝑑 [m2]
𝐿 [m]

𝐴𝑐𝑜𝑛
,
𝐴𝑑 𝐿

a térfogati hőátadási tényező a szárítógáz és a száradó szemcsés
anyag között,
a hőátadási tényező a szárítógáz és a száradó szemcsés anyag
között,
a száradó szemcsés anyag hőátadó felülete,
a szárítótér üres keresztmetszete,
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 közötti
térfogati hőátadási tényező az alábbi összefüggéssel határozható meg:
(𝛼𝑎) =
ahol
(𝛼𝑎) [𝑊/(𝑚3 ∙ °𝐶)]
𝐴𝑑 [𝑚2 ]
𝑐𝑃 [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ °𝐶)]
𝐿 [m]
𝑚̇𝑑𝐺 [kg/s]
𝑚𝑃 [kg]
𝑟𝐹 [J/kg]
𝑑𝑡 [s]
∆𝑇𝑙𝑚 [°C]

1
𝑑𝑇𝑃
[𝑚𝑃 𝑐𝑃
+ 𝑚̇𝑑𝐺 (𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑌𝐺,𝑖𝑛 )𝑟𝐹 ] ,
𝛥𝑇𝑙𝑚 𝐴𝑑 𝐿
𝑑𝑡

a térfogati hőátadási tényező a szárítógáz és a száradó szemcsés
anyag között,
a szárítótér üres keresztmetszete,
a száradó szemcsés anyag izobár fajhője,
a szemcsés anyaghalmaz nyugvó ágymagassága,
a szárítógáz tömegárama,
a száradó szemcsés anyaghalmaz tömege,
az elpárologtatott víz anyag felületi hőmérsékletére vonatkozó
párolgáshője,
a vizsgált szárítási időtartam,
a szárítógázra és a száradó szemcsés anyagra vonatkozó logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség a szárítótér belépési
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 nedvességtartalma.
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 nélküli
összefüggésből számítható:
′

𝑁𝑢 = 0,18 ∙ 𝑅𝑒

1,50

𝑃𝑟

0,33

𝐴𝑟

−0,11

𝐿 −0,72
( )
,
𝑑𝑃

ahol
(𝛼𝑎)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙𝑑𝑃 2

𝑁𝑢′ [1]

a módosított Nusselt-szám, amely 𝑁𝑢′ =

𝑅𝑒 [1]

(𝑚3 ∙ °𝐶)] a térfogati hőátadási tényező a szárítógáz és a száradó szemcsés anyag között az állandó száradási sebességű szakaszon, 𝑑𝑃 [𝑚] a
száradó szemcsés anyag jellemző mérete, 𝜆𝐺 [𝑊/(𝑚 ∙ °𝐶)] a szárítógáz
hővezetési tényezője,
𝑣 ∙𝑑
a Reynolds-szám, amely 𝑅𝑒 = 𝐺𝜈 𝑃 , ahol 𝑣𝐺 [𝑚/𝑠] a szárítógáz a szárí-

𝑃𝑟 [1]

tótér üres keresztmetszetére vonatkoztatott sebessége, 𝜈𝐺 [𝑚2 /𝑠] a szárítógáz kinematikai viszkozitása,
𝜈
a Prandtl-szám, amely 𝑃𝑟 = 𝑎𝐺 , ahol 𝑎𝐺 [𝑚2 /𝑠] a szárítógáz hőmérsék-

𝜆𝐺

, ahol (𝛼𝑎)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [𝑊/

𝐺

𝐺

let-vezetési tényezője,
𝑔𝑑𝑃 3 𝜌𝐺 (𝜌𝑃 −𝜌𝐺 )

, ahol 𝑔 [𝑚/𝑠 2 ] a gravi-

𝐴𝑟 [1]

az Archimedes-szám, amely 𝐴𝑟 =

𝐿 [m]

tációs gyorsulás, 𝜌𝐺 [𝑘𝑔/𝑚3 ] szárítógáz sűrűsége, 𝜌𝑃 [𝑘𝑔/𝑚3 ] a száradó
szemcsés anyag anyagsűrűsége, 𝜇𝐺 [𝑘𝑔⁄(𝑚2 ∙ 𝑠)] a szárítógáz dinamikai viszkozitása,
a szemcsés anyaghalmaz nyugvó ágymagassága.

Az egyenlet érvényességi tartománya:
- 30 < 𝑅𝑒 < 1150;
- 0,71 < 𝑃𝑟 < 0,73;
- 13 050 < 𝐴𝑟 < 2 782 000;
𝐿
- 40 < 𝑑 < 160.
𝑃

Kapcsolódó publikációk: [S1], [S7], [S8].
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4. tézis
Fluidizációs szárításnál a térfogati hőátadási tényezőt felhasználó hő- és anyagátadást
leíró modellek alkalmasak a száradó szemcsés anyag nedvességtartalmának és hőmérsékletének, valamint a szárítógáz hőmérsékletének és abszolút nedvességtartalmának
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 szemcsés
anyag hőmérséklete és nedvességtartalma a szárítás egy adott pillanatában 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 elhanyagolható;
- 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:
𝑚̇𝑑𝐺
𝑑𝑋 = −
(𝑌
− 𝑌𝐺,𝑖𝑛 )𝑑𝑡 ,
𝑚𝑑𝑃 𝐺,𝑜𝑢𝑡
a száradó szemcsés anyag hőmérsékletének differenciális változása:
𝐴𝑑 𝐿
𝑚𝑑𝑃 𝑟𝐹 𝑑𝑋
𝑑𝑇𝑃 = (𝛼𝑎)
𝛥𝑇𝐺−𝑃 𝑑𝑡 +
𝑑𝑡 ,
𝑚𝑃 𝑐𝑃
𝑚𝑃 𝑐𝑃 𝑑𝑡
a szárítótérből kilépő szárítógáz hőmérsékletének differenciális változása:
𝑧
(𝛼𝑎) 𝑣𝐺
−𝑐𝑣 (𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝐹 ) 𝜕𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡
𝑑𝑇𝐺,𝑜𝑢𝑡 =
𝑑𝑡 −
(𝑇
− 𝑇𝑃 )𝑑𝑡 ,
𝑐𝐺
𝜕𝑡
𝜌𝐺 𝑐𝐺 𝑣𝐺 𝐺,𝑜𝑢𝑡
a szárítótérből kilépő szárítógáz abszolút nedvességtartalmának differenciális változása:
𝑧
(𝛼𝑎) 𝑣𝐺
𝑑𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 =
(𝑌 − 𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 )𝑑𝑡 .
𝜌𝐺 𝑐𝐺 𝑣𝐺 𝐹
A hő- és anyagátadást a szárítótér magassága mentén leíró modell esetén a szárítógáz
hőmérsékletének differenciális változása:
(𝛼𝑎)𝐴𝑑
−𝑐𝑣 (𝑇𝐺 − 𝑇𝐹 ) 𝜕𝑌𝐺
(𝑇 − 𝑇𝑃 )𝑑𝑧 ,
𝑑𝑇𝐺 =
𝑑𝑧 −
𝑐𝐺
𝜕𝑧
𝑚̇𝑑𝐺 𝑐𝐺 𝐺
a szárítógáz abszolút nedvességtartalmának differenciális változása:
(𝛼𝑎)
(𝑌 − 𝑌𝐺 )𝑑𝑧 .
𝑑𝑌𝐺 =
𝜌𝐺 𝑐𝐺 𝑣𝐺 𝐹
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A modellek egyenleteiben szereplő jelölések jelentései:
(𝛼𝑎) [𝑊/(𝑚3 ∙ °𝐶)] a térfogati hőátadási tényező a szárítógáz és a száradó szemcsés
anyag között,
2
𝐴𝑑 [𝑚 ]
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 nedvességtartalmának változása,
𝑑𝑌𝐺 [𝑘𝑔𝐻2𝑂 /𝑘𝑔𝑑𝐺 ]
a szárítógáz abszolút nedvességtartalmának változása,
𝑑𝑌𝐺,𝑜𝑢𝑡 [𝑘𝑔𝐻2𝑂 /𝑘𝑔𝑑𝐺 ] a szárítótérből kilépő szárítógáz abszolút nedvességtartalmának változása,
𝑑𝑧 [m]
a szárítótér egységnyi magassága,
𝐿 [m]
a szemcsés anyaghalmaz nyugvó ágymagassága,
𝑚̇𝑑𝐺 [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 vonatkozó
párolgáshője,
3
𝜌𝐺 [𝑘𝑔/𝑚 ]
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 vonatkoztatott
sebessége,
𝑧
𝑣𝐺 [m/s]
a függőleges irányú átlagos szárítógáz sebesség a szárítótérben
fluidizációnál,
𝑌𝐹 [𝑘𝑔𝐻2𝑂 /𝑘𝑔𝑑𝐺 ]
a szemcsés anyag felületén lévő szárítógáz abszolút nedvességtartalma,
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 nedvességtartalma.
Kapcsolódó publikációk: [S9], [S10], [S11], [S12], [S13], [S14], [S15] [S16].
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ELÉRT EREDMÉNYEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA
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 leegyszerűsített
modellek pontosítása a mai napig aktuális kutatási téma.
A térfogati hőátadási tényező fluidizációs szárítás modellezésénél történő alkalmazásával a valós anyagtulajdonságok felhasználásával kapható eredmény. A térfogati hőátadási tényező értékét az általam javasolt dimenzió nélküli egyenlet felhasználásával lehet meghatározni. A szárítás teljes tartományát leíró térfogati hőátadási
tényező meghatározására mérési módszert és számítási eljárást dolgoztam ki, mellyel
tovább bővíthető a dimenzió nélküli egyenlet érvényességi tartománya. A műveleti
méretezéshez tartozik a fluidizációs szárító főbb méreteinek, valamint a szárítás műveleti paramétereinek a meghatározása. Értekezésemben a fluidizációs szárítás műveletének leírására alkalmas hő- és anyagátadási modellt dolgoztam ki a térfogati hőátadási tényező 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 szárítótér
szárítás szempontjából aktív magassága. A modell alkalmazásához a szárított szemcsés anyag főbb nedvességtartalomfüggő fizikai tulajdonságai (pl. sűrűség, porozitás,
szorpciós izoterma) 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 hatékonyabb
műveleti méretezése és üzemeltetése is. A kutatásom során létrehozott hő- és anyagátadást leíró modellen alapuló számítási algoritmus a későbbiekben egy vegyipari tervező szoftverbe integrálható.
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