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BEVEZETÉS
A porózus közegek szárításával több tudományág is foglalkozik (pl.
élelmiszeripar, vegyipari gépészet, talajtudományok, épület szerkezettani kutatások).
Azon túl, hogy a legősibb élelmiszerkonzerváló eljárásként ismert, a szárítás közös
műveleti egység számos vegyi- és feldolgozóipari folyamatban.
Mivel a szárítás igen energiaigényes művelet, az energiaárak utóbbi években
történő jelentős növekedése következtében a kutatók elsődleges feladata lett a középút
megtalálása a jó termékminőséget eredményező optimális műveleti körülmények és az
energiafelhasználás minimalizálása között. E cél érdekében szükséges minél
alaposabban megismerni a szárítás mechanizmusát, valamint a hő- és anyagátadási
tényezőket. Ezen ismeretek birtokában megalkotható a szárítási folyamat matematikai
modellje, mely nélkülözhetetlen a folyamat optimalizálásához.
Épületek energetikai vizsgálatánál is fontos ismerni a hőmérséklet és
nedvességtartalom eloszlás dinamikáját, valamint ezek egymásra gyakorolt hatását
annak érdekében, hogy a hő- és anyagáramok számíthatóak legyenek a porózus
közegben. Mivel a valóságban a különböző épületszerkezetek (falak, szigetelések,
tetőfedő anyagok) alá vannak vetve mind hőmérséklet, mid nedvesség gradienseknek, a
hő transzport precíz meghatározásához a szenzibilis és látens hatások egyidejű
figyelembe vételére van szükség. A hő transzportra gyakorolt hatásán kívül a
nedvességnek más következményei is vannak, különösen forró, nyirkos éghajlaton.
Közismert, hogy a nedvesség károkat okozhat az épületek szerkezetében, elősegíti a
penészesedést és rozsdásodást, mely megtámadja az épületet használók egészségét.
Látható tehát, hogy a porózus szerkezetű építőanyagok higrotermikus vizsgálatánál is
nagy jelentősége van a szimultán hő- és anyagátadást leíró differenciálegyenlet
megoldásának.
A szárítási folyamat teljes megértése számos műszaki és gazdasági
következménnyel fog járni. Ehhez, és a számítási módszerek kidolgozásához
elengedhetetlen a szárítás mechanizmusának, vagyis a szárítás során végbemenő hő- és
anyagátadási jelenségek ismerete. Fel kell tárni azon kapcsolatok rendszerét, melyek
leírják a száradó anyagon belüli hőmérséklet és nedvességtartalom eloszlás és az anyag
közvetlen környezetében levő szárítóközeg állapotának viszonyát.
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Doktori

értekezésemben

a

porózus

anyagok

szárításának

modellezési

lehetőségeinek szakirodalom alapján történő összefoglalása (1-2. fejezet) és a
konvekciós szárítási folyamat ismertetése (3. fejezet) után a kapillár-pórusos anyagok
szárításának csökkenő száradási sebességű szakaszát vizsgálom részletesen, amikor is
egy párolgási front húzódik az anyag belseje felé. A front mozgásának
törvényszerűségeit próbálom feltárni (4. fejezet). A szárításnak ez a legösszetettebb
szakasza, mikor is az anyagon belül egyidejűleg folyadék és gőz halmazállapotú
diffúzió is fellép. A szárítás frontos szakaszára még nincsenek olyan használható
matematikai modellek, melyek érvényessége bizonyított lenne, annak ellenére, hogy a
teljes szárítási folyamatnak ez egyáltalán nem elhanyagolható tartománya, időtartama és
jelentősége az állandó száradási sebességhez tartó szakasszal mérhető össze, melyre
már régóta rendelkezésre állnak a leíró egyenletek.
Kutatási munkám másik célja a hőátadási tényező szárítás közbeni értékének
meghatározása (5. fejezet).
A disszertációmban feltárt új ismeretek birtokában már megalkotható a
behúzódó front szakaszában az anyagon belüli hőmérséklet eloszlást leíró, mérési
eredményekkel is igazolt matematikai modell (6. fejezet), mely nagy előrelépés a
szárítási folyamat ezen eddig homályos szakaszának megértésében.
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1. EGYIDEJŰ HŐ- ÉS ANYAGÁTADÁS MODELLEZÉSE KAPILLÁRPÓRUSOS ANYAGOKBAN

Porózus anyagok szárítását leíró matematikai modell felállítása már évtizedek
óta számos kutatási terület (pl. vegyipari gépészet, élelmiszeripar, talajtudományok,
épület szerkezettani vizsgálatok stb.) célkitűzései közé tartozik. Egy általános
matematikai modell, mellyel pontosan számítható lenne a száradási sebesség, valamint
az anyagon belüli nedvességtartalom- és hőmérséklet eloszlás, lehetővé tenné a szárítási
művelet tudományos alapokon való tervezését, és az energia- valamint a beruházási
költségek minimalizálását a minőségi követelmények megtartása mellett.
Az eddig megalkotott különböző szárítási modellek közös jellemzője, hogy
mindegyik vizsgálja a folyamatot szabályozó fő ellenállásokat, a nedvesség
mozgásának

belső

mechanizmusait,

tartalmaznak

anyagszerkezeti

és

termodinamikai feltevéseket, útmutatást adnak az anyagjellemzők méréssel történő
meghatározására, valamint ismertetik a modell megoldását és érvényességi
tartományát.
Az 1990-es évek elejéig kifejlesztett modellek átfogó elemzését Waananen és
mts. (1993) végezték el. Ők még ugyan 1993-ban a nem egyensúlyi termodinamika
alkalmazását a modellalkotás során nem tartották megalapozottnak, azonban az utóbbi
évtized igazolta, hogy igenis van létjogosultsága az ezen alapuló modellalkotásnak
(Kowalski, 1994; Couture és mts., 1995; Liu és Irudayaraj, 1995; Sadykov és Sadikova,
1998). Az eltelt tíz év szakirodalmának áttanulmányozása után megállapítható, hogy
Waananen és mts. észrevételeinek túlnyomó többsége ma is érvényben van.
Megállapították, hogy egy átfogó szárítási modell felírásához a következő feladatokat
kell elvégezni, illetve a következő feltételeket kell megvizsgálni (1.1-1.6 fejezetek):
1.1 A folyamatot szabályozó ellenállások meghatározása
(Hő- vagy energia transzport, külső vagy belső ellenállás szabályoz.)
A szárítási folyamat tipikusan két fő tartományra osztható: az állandó száradási
sebességhez tartó, és a csökkenő száradási sebességű szakaszra. Az első szakaszban a
száradási sebességet külső körülmények határozzák meg, mint pl. a szárítógáz
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sebessége, hőmérséklete, az össznyomás és a parciális gőznyomás. Valószínűleg a
külső ellenállás határozza meg a szárítási folyamatot akkor is, ha természetes
konvekciót alkalmazunk. Az állandó száradási sebességű szakaszban az anyagáramot a
test felületéről egy határrétegen keresztül a szárítóközeg főtömegébe irányuló
vízgőzdiffúzió jelenti. A folyamatot szabályozó ellenállás vagy az anyagba irányuló
energiaárammal, vagy a szilárd anyag felszínéről távozó anyagárammal lehet
kapcsolatban. Az energia transzportnak feltehetően a nagy nedvességtartalmú
anyagoknál van nagyobb befolyása, ekkor az energiaáram szabályozza a szárítási
folyamatot.
Abban az esetben, ha a szárítást a belső ellenállás szabályozza, az anyag
porozitása határozza meg az energia-, illetve a tömegtranszport hatásának arányát.
Tömör, vagy kis porozitású anyagok szárításánál, ahol viszonylag kicsi az anyagáramsebesség, nagyobb jelentősége van az energiatranszportnak. Ezzel szemben a nagy
porozitású anyagoknál kisebb jelentőségű az energiatranszport, a folyamatot a belső
nedvességnek az anyag felülete felé történő transzportja szabályozza. Ez jellemző a
porózus anyagok szárításának második felére, ahol a száradási sebesség az idő
függvényében csökken.
A külső és belső anyagátadási ellenállás aránya kifejezhető egy ún. egyesített
anyagátadási tényezővel:

1
1
L
=
+
.
K k c Deff

(1.1)

Itt K [m/s] az egyesített anyagátadási tényező, kc [m/s] a külső (gázoldali) anyagátadási
tényező, Deff [m2/s] a belső nedvességdiffúziós tényező, L [m] pedig a jellemző méret.
Az egyesített anyagátadási tényező kísérletileg határozható meg. A külső anyagátadási
tényező

meghatározható

az

irodalomban

található

ún.

kriteriális

egyenletek

segítségével.
Ha 1/K közelítőleg 1/kc-vel egyenlő, akkor feltételezhetően a külső (gázoldali)
tömegtranszport szabályoz. Ha 1/K sokkal nagyobb, mint 1/kc, akkor ez a belső diffúzió
szabályozására utal.
A külső vagy belső ellenállás által gyakorolt szabályozás meghatározásának a
szárítási idő kiszámításánál van jelentősége, ugyanis úgy találták (Waananen és mts.),
hogy egy adott nedvességtartalomig történő kiszáradáshoz szükséges idő arányos a
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szárított test vastagsági méretével, ha a külső anyagátadás szabályoz, és annak
négyzetével, ha a belső diffúzió szabályoz.
A szárítási folyamatot szabályozó ellenállások besorolása alapján közelítő
modellek állíthatók fel. Ha a hő és anyagátadási ellenállások közel azonos jelentőséggel
bírnak, akkor olyan modellre van szükség, amely egyidejűleg tartalmazza mind a hő-,
mind az anyagáramra vonatkozó egyenleteket.
A teljes szárítási folyamat jól elkülöníthető szakaszokra osztható (állandó
száradási sebességhez tartó szakasz, csökkenő száradási sebesség első szakasza,
csökkenő száradási sebesség második szakasza, egyensúlyi nedvességtartalomig
száradás szakasza – 3. fejezet), és az egyes szakaszokban más-más ellenállás lehet a
meghatározó. Ezért az egyes szakaszok különböző modellekkel írhatók le, melyeket az
egész folyamat modelljének felállításakor egymáshoz kell illeszteni.
1.2 Az anyag belsejében lejátszódó nedvességvezetési mechanizmusok felderítése

Kapillár-pórusos anyagokban a nedvesség folyadék- és gőz fázisban mozoghat
számos mechanizmus eredményeként. A gőz helyváltoztatása történhet például parciális
gőznyomás gradiens hatására létrejövő molekuláris diffúzióval; moláris transzporttal,
melyet az össznyomás gradiense, vagy az anyag zsugorodása, vagy magas
hőmérsékletek hoznak létre; Knudsen diffúzióval, amikor is a gőzmolekulák közepes
szabad úthossza a pórusok átmérőjével egy nagyságrendbe esik. A folyadék fázis
transzportja létrejöhet például koncentráció gradiens hatására létrejövő (molekuláris)
diffúzióval; a kapilláris hatás következtében; a gravitáció vagy az össznyomás gradiens
hatására létrejövő moláris transzporttal; és felületi diffúzióval.
Ha az anyag nedvességtartalma nagy (a telítésinél nagyobb), akkor jelentős az
ún. kapilláris hatás. Kis és közepes (a telítésinél kisebb) nedvességtartalmak esetén
várhatóan a gőz- vagy felületi nyomás gradiens hatására létrejövő diffúziónak van nagy
jelentősége. A gőzfázisú diffúzió hatása a porozitás növekedésével nő.
A

transzportmechanizmus

az

anyag

nedvességtartalmának

csökkenése

következtében a szárítás előrehaladtával is változik. Ez a folyamat Kowalski (1994)
szerint a következő: A szárítás kezdetén a nedvesség a kapilláris hatás következtében
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főként folyadék fázisban mozog az anyag belsejéből a felszín felé (1.1.a ábra). Az
anyag felületéről a nedvesség a környezetbe párolog. Ezen idő alatt az anyag
hőmérséklete állandó és megegyezik a nedves hőmérő hőmérsékletével. A száradási
sebesség is állandó. A kis gázbuborékok, melyek a felületi feszültség hatására a pórusok
falára tapadtak folyamatosan növekednek. Az állandó száradási sebességű szakasz
végére méretük eléri a pórusok átmérőjét (1.1.b ábra). A folyadékfázis áramának
folyamatossága ebben a pillanatban megszakad, és a nedvességtartalom eléri az első
kritikus értékét. Ezt követően a folyadék-gőz keverék transzportja sokkal összetettebbé
válik. Fő jellegzetessége, hogy egy bizonyos pórusátmérőnél különálló gőz fázissal,
illetve tiszta folyadékfázissal töltött szakaszok figyelhetők meg (1.1.b ábra). A szárított
test hőmérséklete ebben a szakaszban újra növekszik, a gőzbuborékok nyomása is
gyorsan nő, és egy idő után dominánssá válik a gőz fázis molekuláris diffúziója. Tehát a
molekuláris diffúzió a nedvesség fő transzport mechanizmusa a szárítás második
felében, az úgynevezett csökkenő száradási sebességű szakaszban. A pórusok falán lévő
folyadékcseppek elpárolognak a szilárd testen belül (1.1.c ábra), és gőz fázisban
távoznak a környezetbe.
a)

b)

c)

1.1. ábra: A nedvességáram a szárítás különböző szakaszaiban (Kowalski, 1994)
//// - szilárdfázis, ־-־- ־- folyadékfázis, ֹֹֹּּ - gőzfázis

A szárítás folyamán, az anyagon belüli nedvesség mozgását lehetséges, hogy
döntően egy mechanizmus határozza meg, de sokkal valószínűbb, hogy egyszerre
többféle hatás következménye. A különböző nedvesség vezetési mechanizmusok
összefoglalása az 1.2. ábrán látható. A modellalkotás igen bonyolult, mivel az eredő
anyagáram előállításában többféle mechanizmus játszik egyszerre szerepet, ráadásul a
szárítási folyamat előrehaladtával az egyes hatások súlya változhat. Egy általánosan
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alkalmazható modell megalkotásához nélkülözhetetlen az összes közrejátszó hatás
meghatározása és figyelembe vétele.
Gőz

Folyadék

Molekuláris

Folyadék

diffúzió

diffúzió

Knudsen

Kapilláris hatás

diffúzió
Effúzió

Felületi diffúzió
Hidrodinamikai

Csúszó áramlás

áram
Stefan diffúzió

Viszkózus
áramlás
Elpárolgás /
kondenzáció

1.2. ábra: Feltételezett nedvesség vezetési mechanizmusok (Waananen és mts., 1993)

Ezen elméletek komplexitása miatt a korai kutatók az egyidejű hő- és
anyagátadási folyamatokat izoterm nedvesség áram feltételezésével próbálták
modellezni, melyet vagy folyadék diffúzió (pl. Lewis 1921; Sherwood 1929a-b), vagy a
kapilláris hatás (pl. Haines 1927; Hougen és mts. 1940) hoz létre. Ezzel szemben Henry
(1939) olyan modellt állított fel, mely szerint a nedvesség helyváltoztatása teljes
egészében gőz fázisban történik, méghozzá elpárolgási és kondenzációs folyamatok
sorozataként. Ezen kezdetleges modelleket számos kritika érte, mikor a teljes
nedvességtartalom
modellezésénél.

tartományban

Ezekből

az

alkalmazták

egyszerűsített

őket,

pl.

transzport

a

szárítási

egyenleteket

folyamat
tartalmazó

modellekből származó téves eredmények vezettek a sokkal kifinomultabb modellek
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megalkotásához, melyek alapjában a termikus hatásokat, valamint az elpárolgáskondenzációs modell és a kapilláris vagy a diffúziós modell kombinációját tartalmazták
(pl. Philip és DeVries 1957; DeVries 1958; Berger és Pei 1973).
A különböző kutatók által feltételezett transzport mechanizmusok és hajtóerők
összefoglalása után Waananen és mts. megállapították, hogy a szárítási folyamat
hajtóereje lehet a gravitáció, a koncentráció gradiens, az össznyomás gradiense ill. a
hőmérséklet gradiens. Érdemes megjegyezni, hogy a modellegyenletek végső formáiban
a kapilláris és diffúziós mechanizmusok hajtóerejét gyakran a nedvességtartalom
gradiensével fejezik ki. A nem izoterm szárítási körülmények modellezése során
azonban a nedvességdiffúzió hajtóereje mindig a gőznyomás gradiense.
A finom pórusokat tartalmazó porózus anyagok szárításának csökkenő száradási
sebességű szakaszának leírására egyre gyakrabban alkalmazzák a behúzódó párolgási
(vagy száradási) front modellt (Chou és mts., 1997; Liu és Irudayaraj, 1995; Zerroukat
és mts., 1998; Wang és Chen, 1999; Pel és mts., 2002). Ez a modell egy párolgási front
létezését feltételezi, mely az anyagot egy száraz és egy nedves tartományra osztja. A
szárítás előrehaladtával a front az anyag belseje felé húzódik, így az anyag felszíne és a
front közötti száraz réteg vastagsága nő, az anyag belsejében található nedves mag
pedig csökken. A modell feltételezi, hogy a nedvesség elpárolgása teljes egészében a
frontnál, vagy annak szűkebb környezetében játszódik le, és a nedves tartományban
folyadék fázisú transzport van a kapilláris hatás következtében, a száraz tartományban,
pedig gőzdiffúzió. Fortes és Okos (1981) közölt először kapillár-pórusos anyagok
esetére számítógépi eljárást az anyagon belüli hőmérséklet- és nedvességtartalom
eloszlás meghatározására a behúzódó front tartományában. A behúzódó párolgási
frontos modellt alkalmazta Prezesmycki és Stumillo (1985) tégla, Pang és mts. (1992)
pedig az építőiparban használatos faanyagok szárítási folyamatának leírására. Ratti és
Crapiste (1992) élelmiszeripari anyagok (burgonya, alma, sárgarépa) szárítását
modellezte ily módon. Oliveira és mts. (1994) biológiai anyagok szárításának
modellezése során mutatták ki egy behúzódó párolgási front jelenlétét, amely
egyenetlen nedvességtartalom- és hőmérséklet eloszlást eredményez az anyagon belül.
Ezek alapján levonták azt a következtetést, hogy a nagy, lapos felületekkel rendelkező
biológiai

anyagok

konvekciós

szárítás

során

nagy

helyi

hőmérséklet-
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és

nedvességtartalom gradienseknek lesznek kitéve, mely egyenetlen termékminőséget
eredményez.
Az eddigi mechanisztikus megközelítéstől eltérően más kutatók a nem
egyensúlyi (irreverzibilis) termodinamika elmélete alapján állítottak fel modelleket
(Taylor 1965; Valchar 1966; Luikov, 1966; Bruin, 1969; Whitaker, 1988; Couture és
mts., 1995 és mások). Luikov alkotta meg - kb. fél évszázada - a termodiffúzió
elméletét, és az ő nevéhez fűződik az anyagátadási potenciál fogalma is, ami a kapillárpórusos anyagon belüli nedvesség mozgásáért felelős hajtóerő.
Mivel nedvességtranszportot egyszerre több hajtóerő is előidézhet, ezért fontos
figyelembe venni a hajtóerők között fellépő kereszteffektusok hatásait is. A nem
egyensúlyi termodinamika elmélete segítségével állíthatók fel olyan modellek, amelyek
figyelembe veszik a különböző hajtóerők közötti kereszteffektusokat is. Az empirikus
törvényszerűségek, mint pl. Fourier, Fick vagy Ohm törvénye mind az áramerősség és a
hajtóerő között fennálló egyenes arányosságot fejezik ki. Ha több mint egy hajtóerő
játszik szerepet egy folyamatban, kereszteffektusok fordulhatnak elő. Például egyidejű
hővezetés és nedvességdiffúzió esetében a hőmérséklet gradiens anyagáramot
indukálhat (Soret-effektus), a nedvesség tartalom gradiense pedig hőáramot indíthat
(Dufour-effektus).

A

nem

egyensúlyi

termodinamika

törvényszerűségeinek

alkalmazásával vehetők figyelembe a páros transzportfolyamatok. Ekkor a hő- illetve az
anyagátadásra vonatkozó szeparált differenciálegyenletek helyett, egy összekapcsolódó
egyenletekből álló differenciálegyenlet rendszert kapunk.
Látható tehát, hogy kapillár-pórusos anyagokban a transzportelmélet leírására
szolgáló teóriák vagy a klasszikus (mechanisztikus) megközelítésből származnak, vagy
pedig a nem egyensúlyi termodinamika elméletéből. Újabban a precizebb modellek
mindkét megközelítést hasznosítják (pl. irrev. termodin. + diffúziós modell +
elpárolgási-kondenzációs modell (Fortes és Okos, 1981); irrev. termodin. + behúzódó
frontos modell (Liu és Irudayaraj, 1995)).
1.3 Szerkezeti és termodinamikai feltevéseken alapuló matematikai leírás
kidolgozása
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Ideális esetben a modell minimális mennyiségű korlátozó feltevést tartalmaz. A
modellalkotás során alkalmazott feltételezések például:
•

homogén anyagszerkezet feltételezése,

•

zsugorodó, vagy éppen nem zsugorodó anyagszerkezet feltételezése,

•

a gőz- és a folyadék fázis, illetve a szilárd váz szeparált fázisoknak
tekintése,

•

a vízgőz és a levegő ideális gázként való viselkedésének feltételezése,

•

a fázisok helyi termodinamikai egyensúlyának feltételezése, vagyis a
parciális gőznyomás a szorpciós izotermából határozható meg

•

egy-, vagy többdimenziós transzport feltételezése,

•

annak feltételezése, hogy a szárítás során nem játszódik le kémiai
reakció, stb.

Waananen és mts. megállapították, hogy azok a modellek, amelyek hasznos
kiindulási alapot jelenthetnek a teljes szárítási folyamat modelljének felállítását célzó
további kutatások számára, annak ellenére, hogy különböző jelölésrendszert
alkalmaznak, ugyanazon egyenletekből indulnak ki. Mindegyik tartalmazza a termikus
energia megmaradási egyenletet, anyagmérleg egyenleteket a folyadék- és a gőz fázisra,
valamint a nedvesség mozgását leíró egyenleteket.
1.4 A modellhez szükséges anyagjellemzők meghatározása

(termikus tulajdonságok, anyagátadási tényezők, szerkezeti tulajdonságok és
szorpciós izotermák)
Minden modellalkotási folyamatnál kulcskérdés a modell együtthatóinak (vagyis
a transzporttényezők) meghatározása, hiszen nagymértékben ettől függ a modell
pontossága, alkalmazhatósága. Az egyszerű matematikai kezelhetőség kedvéért számos
tanulmány úgy tekinti, hogy a szárítási modell együtthatói csupán a hőmérséklettől és a
nedvességtartalomtól függenek, a pórusszerkezettől való függést elhanyagolják. A
szárítási feladatot leíró egyenletek a transzporttényezőknek a nedvességtartalomtól és a
hőmérséklettől való függése miatt még így sem lehetnek lineárisak. Még durvább
közelítés, ha az együtthatókat (pl. hőátadási tényező, hővezetési tényező, anyagátadási
tényező, diffúziós tényező stb.) állandónak feltételezik (pl. Chang és Weng, 2000; El
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Diasty és mts., 1993; Cunningham, 1988). Ezen tényezők meghatározása csak
kísérletileg lehetséges, mivel elméleti összefüggések nem állnak rendelkezésre.
Porózus anyagon belüli hővezetési viszonyok a száraz állapothoz képest
számottevően megváltoznak, amennyiben a pórusokat nedvesség tölti ki. A vezetéses
hőáram ilyenkor a szilárd vázon és a pórusokban levő közegben (folyadék, gőz vagy
levegő) átvezetett hőáramok összege. Az összhatást egy eredő hővezetési tényezővel
kell figyelembe venni, melyet a pórusszerkezet irányítottsága is befolyásol. Szárítás
közben azonban az anyag pórusaiban a nedvesítőközeg mozgásban van, és mennyisége
is változik. Ha a nedvesítőközeg pl. víz, akkor a pórusokban levő közeg hővezetési
tényezője a száradás folyamán kb. egy nagyságrenddel változik, és várhatóan az eredő
hővezetési tényező változása is jelentős lesz. A pórustelítettség különböző értékei
esetén az eredő hővezetési tényezőt csak kísérletileg lehet meghatározni, annak
ellenére, hogy a mérés nehézségekbe ütközik.
Olyan módszert dolgoztunk ki (Szentgyörgyi és Molnár O., 1999), mellyel a
szárítási modellt leíró egyenleteknél a hővezetési tényező alkalmazása kiküszöbölhető,
helyette a nedves anyag fajhője használható, ami könnyen meghatározható a
nedvességtartalom függvényében (5.2. fejezet).
Méréseink során kimutattuk, hogy kapillár-pórusos anyagok szárítása esetén a
behúzódó front szakaszában a rejtett hő (párolgási hő) értéke nem állandó, hanem
fokozatosan növekszik (Szentgyörgyi és mts., 1997, 2000).
Liu és Irudayaraj (1995) is foglalkozott a párolgási hő értékének hatásával. Ők
úgy találták, hogy a száradási front mozgásának sebessége csökken, ahogy a front az
anyag belseje felé mozog, és a párolgási hő nagyságának jelentős hatása van a front
mozgásának sebességére. Minél nagyobb a rejtett hő értéke, annál lassabb a front
mozgása.
A hőátadási tényezőt tekintve hagyományosan abból a feltevésből indulnak ki,
hogy szárítás esetén a konvekciós hőátadási tényező értéke megegyezik a tiszta
hőátadás esetére vonatkozó hőátadási tényezővel, melyre a következő formában számos
kriteriális egyenlet található a szakirodalomban:

Nu = A Re B .

(1.2)
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Ez a közelítés nagyon kényelmes, mivel a szükséges hőátadási tényezők
általában rendelkezésre állnak, de meglehetősen pontatlan, főleg a nagy száradási
sebességek tartományában.
Már Luikov (1966) is megállapította, hogy az anyag nedves állapotában a
hőátadási tényező nagyobb, mint száraz állapotban. Ezt a megállapítást többen is
vitatják (Toei, 1996; Wang és Chen, 1999), illetve a modellalkotásnál figyelmen kívül
hagyják. A probléma tisztázására méréseket végeztünk síklap alakú, kapillár-pórusos
nedves anyagokkal a konvektív hőátadási tényező meghatározására a szárítás kezdetétől
a teljes kiszáradásig való tartományban (Szentgyörgyi és mts. 1997, 2000; Szentgyörgyi
és Molnár O., 1999). Méréseink kimutatták, hogy melegedve száradásnál a hőátadási
tényező az állandó száradási sebességhez tartva éri el maximális értékét, ettől kezdve a
csökkenő száradási sebességű szakaszban a konvektív hőátadási tényező értéke
csökken, és az egyensúlyi nedvességtartalomig kiszáradva éri el minimumát (5.fejezet).
A pontos modellalkotás során ezt a változást feltétlenül figyelembe kell venni.
Ehhez hasonló eredményre jutott Sun és Marrero (1996), akik telítésig
nedvesített rövid, egyedülálló, henger alakú, szénből készült próbatestekkel végeztek
kísérleteket konvekciós szárító csatornában a konvektív transzporttényezők vizsgálata
céljából. Méréseik során azt tapasztalták, hogy a szárítás során mért hőátadási tényező
közel kétszer akkora volt, mint az szárítás nélküli esetben várható lett volna.
A szilárd szerkezetek összetettsége, és a nedvességvezetési mechanizmusok
hiányos ismerete miatt a szilárd anyagon belüli diffúziós tényező elméleti úton történő
meghatározása az anyag összetételének és szerkezetének függvényében nem lehetséges.
A telítési nedvességtartalomnál kisebb nedvességtartalom tartományában, porózus
közegekben az effektív nedvességdiffúziós tényező értéke nem csupán az
anyagszerkezettől függ, hanem a hőmérséklettől és a nedvességtartalomtól is. Ezen
összefüggés meghatározása csak kísérleti úton lehetséges. A transzport tényezők
meghatározására vonatkozóan számos kísérleti módszer található az irodalomban
(szorpciós-deszorpciós vizsgálatok; permeabilitás vizsgálata stb. (Waananen és mts.,
1993)).
A ’90-es évek közepéig koncentrált paraméterű szárítási mérésekkel, a szárítási
görbék segítségével határozták meg leggyakrabban a modell együtthatóit. Ehhez a
nedvességdiffúziós tényező és a pillanatnyi nedvességtartalom között egy addig nem
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ismert kapcsolatot kellett feltételezni. Ezért ez a módszer általában helytelen közelítést
adott a nedvességvezetési tényező értékére. Újabban elosztott paraméterű mérésekkel,
az anyagon belüli nedvességprofilok mérésével a diffúziós tényezőt közvetlenül
határozzák meg (Pel és mts., 1996, 2002).
Az egyik legegyszerűbb mód a modell együtthatóinak a meghatározására, hogy
a modellt illesztjük egy kísérletből származó adatsorra. Ha a nedvesség mozgására
feltételeztünk egy transzport mechanizmust (pl. diffúzió), akkor a nedvességvezetési
tényező meghatározható a modellnek egy adott időpillanatban mért nedvességtartalomeloszlás

görbére

való

illesztésével.

Azonban

a

szilárd

anyagon

belüli

nedvességtartalom-eloszlás mérése nem egyszerű feladat. Erre történtek már
próbálkozások több, kevesebb sikerrel. A legeredményesebbnek a mágneses
magrezonancia képen alapuló vizsgálat bizonyult. Ezt a fajta vizsgálati módszert és a
nedvességdiffúziós tényező meghatározását ismerteti részletesen Pel és mts. (1996),
égetett agyag téglával, mészhomok téglával és gipsszel végzett mérési eredményekkel
illusztrálva.
Szentgyörgyi és Molnár K. (1976) makropórusos anyagokra, majd Szentgyörgyi
és mts. (1995) kapillár-pórusos anyagokra egy olyan szimulációs eljárást dolgozott ki az
anyagon belüli hőmérséklet eloszlás meghatározására, melynél a diffúziós tényezők
helyett elegendő a száradási sebességek ismerete. Ezt egy egyszerűen elvégezhető
koncentrált paraméterű méréssel meg lehet határozni. A mérések elvégzésére és
kiértékelésére számítógépes adatgyűjtővel ellátott mérőberendezést és kiértékelési
eljárást fejlesztettem ki diplomatervem keretében 1994-ben.
A külső (gázoldali) anyagátadási tényezőt sokan a hőátadási tényezőből a
Chilton- Colburn analógia segítségével határozzák meg (pl. Fortes és Okos, 1981;
Nomura és Farrell, 1985; Kondjoyan és Daudin, 1993; Sun és Marrero, 1996). Jenkins
és mts. (2002) az anyagátadási tényezőt mérték, és a hőátadási tényezőt határozták meg
a hő- és tömegtranszport között fennálló analógia segítségével, ugyanakkor ők a
Reynolds analógiát alkalmazták, és irreálisan magas hőátadási tényező értékeket kaptak.
Ez a hiba abból is származhat, hogy a Reynolds analógia sokkal durvább közelítést
alkalmaz, mint a Chilton-Colbourn.
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Más kutatók azonban a hő- és anyagátadás között fennálló analógia
érvényességét szárítás esetén kétségbe vonják (Dolinsky és mts., 1991; Oliveira és mts.,
1994).
Tanszékünkön hallgatói laboratóriumi mérések keretében végzett kísérletek
igazolják a Chilton-Colburn analógia érvényességét stacioner esetben, vagyis a szárítás
állandó száradási sebességű szakaszában. A szárítás csökkenő száradási sebességű
szakaszában azonban az analógia már nem alkalmazható (Balázs, 1997).
A szárítási folyamat korrekt modellezése érdekében természetesen az
anyagszerkezettel kapcsolatos tulajdonságokat (sűrűség, porozitás, a pórusok mérete

stb.) is ismerni kell. Például a száradás behúzódó frontos szakaszában lényeges
különbség van a makropórusos és a kapillár-pórusos (mikropórusos) anyagok között.
Míg makropórusos anyagok esetén a párolgási frontnál a szabad nedvesség párolgása
figyelhető meg, addig kapillár-pórusos anyagok esetén a mikrokapillárisokban lévő
folyadék szárad ki, vagyis a telítetlen nedvesség párolog. Ennek folytán a száradási
frontnál a front hőmérsékletén felszabaduló gőz parciális nyomása a telítésinél kisebb, a
száradó anyag szorpciós izotermájából határozható meg. Különbséget jelent az is, hogy
míg makropórusos anyagok esetén a frontnál a nedvességtartalom ugrásszerűen
változik, kapillár-pórusos anyagoknál a front környezetében fokozatos a változás a
különböző méretű kapillárisok kiürülése miatt. A front egy zóna, amiben a
nedvességtartalom változás lejátszódik. A párolgási zóna vastagsága függ a kapillárisok
méretétől, de a szárítás intenzitásától is. Konvekciós szárítási méréseink során azt
tapasztaltuk, hogy ez a zóna nem túl vastag, ezért elfogadható közelítést jelent azt egy
síkba koncentrálni.
Az anyagok vízmegkötő tulajdonságait döntően befolyásolja szerkezeti
felépítésük. Egy adott állapotú térbe helyezett nedves anyagban kialakuló egyensúlyi
nedvességtartalom az anyag és a környezet szorpciós kölcsönhatásának az eredménye:
X = X(pg, T). A szorpciós egyensúlyt kifejező függvény ismeretében a szárítástechnikai
gyakorlatban legtöbbször a szorpciós izotermák (X(pg)T, X(φ)T) használatosak. A
különböző szakirodalmakban számos, a szorpciós izotermákat leíró egyenlet található.
(Csak a kapillár-pórusos anyagokra vonatkozóan kb. 77 egyenlet ismert.) Ezek általában
félempirikus összefüggések. A szorpciós izotermákat „pontonként” (X1(φ1)T, X2(φ2)T…)
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állítják elő. Mindegyik „pontot” meghatározó értékpár általában egy-egy mérés
eredménye.
Számos kapillár-pórusos anyag esetében (pl. mészhomok tégla, gipsz), miután a
párolgási front belépett az anyagba, a felületközeli kiszáradt rétegben egy ún.
visszamaradó nedvességtartalom figyelhető meg (1.3.(b),(c) ábra). Pel és mts. (1996)
megállapították, hogy ez a szorpciós izotermán látható hiszterézis jelenségének
köszönhető. Az 1.4. ábrán jól megfigyelhető a gipsz és mészhomok tégla szorpciós
izotermáján látható hiszterézis. Ezzel szemben égetett agyag tégla esetében nem látható
hiszterézis jelenség a szorpciós izotermán (1.4. ábra), és ennek megfelelően az anyag
kiszáradt rétegeiben a nedvességtartalom zérushoz tart (1.3.(a) ábra), nincs maradó
nedvességtartalom.
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1.3. ábra: Az anyagon belüli mért nedvesség profilok a szárítás folyamán, valamint a
maradó nedvességtartalom ((a) égetett agyagtégla, (b) mészhomok tégla és (c) gipsz)
(Pel és mts., 1996)
abszcissza: hely koordináta [mm]
ordináta: nedvességtartalom [m3/m3]

1.4. ábra: Szorpciós izotermák az abszorpció, ill. deszorpció irányában
(égetett agyagtégla (●), mészhomok tégla (■, □) és gipsz (▲, ∆))
(Pel és mts., 1996)
abszcissza: szárítógáz relatív nedvességtartalma [%]
ordináta: anyag nedvességtartalma [m3/m3]

Oliveira és mts. (1994) a szárítási problémának egy olyan megoldását mutatják
be, amelyhez nincs szükség a transzporttényezők a priori módon való meghatározására,
hanem a modell együtthatói a szimuláció során számíthatók. Az ilyen megoldást
konjugált módszernek nevezték el. Ennek azért van nagy jelentősége, mert pl. az
élelmiszeriparban számos bonyolult összetételű anyag van, melyeknél nagy gond a hőés nedvesség vezetési tényezők meghatározása.
A szárítási probléma konjugált módon való kezelésére kevés példát találunk a
szakirodalomban, biológiai anyagok esetében ez az első konjugált módszerrel történő
megoldás. Az egyidejű hő- és anyagátadási folyamatokat először Prat (1986) kezelte
konjugált módon, aki vízszintes homokréteg konvekciós szárítását tanulmányozta.
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Ezután Dolinsky és mts. (1991) vizsgálta hasonlóan a problémát. Eredményei azt
mutatták, hogy a szárítás konjugált módon való modellezése során kapott száradási
sebességek és nedvességtartalmak kisebbek, mint a hagyományos módszerrel történő
szimuláció során nyert értékek.
Oliveira és mts. (1994) extrudált gabonakorpából készített síklap alakú test
természetes konvekcióval történő szárítását modellezték úgy, hogy az anyagon belüli
transzportfolyamatokat leíró erősen nem lineáris és szorosan összekapcsolódó
egyenletekből álló parciális differenciálegyenlet rendszert véges mennyiségek (finite
volumes) módszerével diszkretizálták és oldották meg. A transzporttényezőket a
numerikus szimuláció során nyerték. A szárítási probléma megoldása során Fortes és
Okos (1981) által az egyidejű hő- és anyagátadás leírására felállított egyenleteket vették
alapul. Megoldásuk menete a következő:
1. a porózus közeg szárítását leíró differenciálegyenlet rendszert megoldották
egy adott időpillanatban, közelítőleg felvett hő- és anyagátadási tényezőkkel;
2. a határfelületen kiadódó hőmérsékletet és nedvességtartalmat használva
peremfeltételként megoldották a határréteg egyenleteket, melyekből új hő- és
anyagátadási tényezők adódtak;
3. az előző lépésben kiadódott új transzporttényezőket a szárítási modell
peremfeltételi

egyenleteibe

beírva

újra

megoldották

a

modellt

alkotó

differenciálegyenlet rendszert.
Ezt a három pontból álló eljárást a konvergencia eléréséig ismételték, majd csak
ezután léptek tovább egy időlépéssel. Ezzel a módszerrel minden időpillanatban
meghatározhatók a transzporttényezők, valamint a hőmérséklet- és nedvességtartalomprofilok.
1.5 A modellt alkotó matematikai egyenletek megoldása

Az egyidejű hő- és anyagátadást leíró, szorosan összekapcsolódó egyenletekből
álló differenciálegyenlet rendszer a konkrét probléma komplexitásától függően
kezelhető analitikusan vagy numerikus módszerekkel. Egészen az utóbbi évekig úgy
gondolták, hogy analitikus megoldás csak lineáris problémák esetén létezik. Amint
figyelembe vesszük a transzporttényezők nedvességtartalom függését, a feladat már
nem lineáris. Ekkor a numerikus módszerek jöhetnek szóba. Azonban Landman és
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mts.,(2001) közöltek egy ígéretesnek tűnő, újfajta analitikus megoldást az egy
dimenziós, nem lineáris szárítási problémára, mely kiszélesíti a szárítási folyamatról
alkotott képet. Modelljük pontossága és érvényessége összemérhető a numerikus
megoldásokkal.
1.5.1

A szárítási probléma analitikus megoldása

Rossen és Hayakawa (1977) a Luikov egyenletein alapuló modellek analitikus
megoldási módjait foglalja össze konstans termofizikai tulajdonságokat feltételezve.
Az analitikus megoldás a Mihailov és mts. (1984) nevéhez fűződő klasszikus
integrál transzformáción alapul. Mivel eredetileg a komplex sajátértékek létezését még
nem vették figyelembe, ezért a megoldás meglehetősen pontatlan volt. A kilencvenes
években egyre pontosabbá vált a megoldás, ahogy egyre több sajátértéket vettek
figyelembe. Azonban több szerző is megjegyzi, hogy a komplex konjugált sajátértékek
kiszámítása során numerikus nehézségek merülnek fel, melyek nagy frekvenciájú
oszcilláció formájában jelentkező helytelen eredményhez vezetnek, és ez korlátozza a
megoldás használhatóságát.
Az analitikus megoldás másik megközelítése a különböző szétválasztási
technikák alkalmazása, mellyel az egyenletek összetartozását próbálják megszüntetni,
egyszerűbbé téve a megoldást (pl. Chang és mts., 1991). Azonban az egyenletek
elválasztását igen megnehezíti, hogy a fő egyenleteken kívül a peremérték egyenletek
sem függetlenek egymástól.
Chang és Weng (2000) egy eddigiektől eltérő analitikus megközelítést
ismertetnek. Az összekapcsolódó egyenletekből álló parciális differenciálegyenlet
rendszert

először

Laplace-transzformációnak

vetik

alá,

így

már

közönséges

differenciálegyenlet rendszert kapnak. Ezután a hőmérsékletet és a nedvességtartalmat a
transzformált tartományban egy transzformációs függvénnyel fejezik ki. Ennek
következtében az egyenletrendszer átalakul egyetlen, negyedrendű közönséges
differenciálegyenletté, amely már megoldható. Az együtthatókat a peremfeltételekből
határozzák meg. Ezek után a transzformált megoldás analitikusan vagy numerikus úton
invertálható (inverz Laplace-transzformáció), hogy az eredményeket időtartományban
kapjuk. A probléma megoldása során Luikov egyenleteit vették alapul, és a
fázisváltozást mint forrást vagy nyelőt vették figyelembe az egyenletekben. A szárítás
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során természetes konvekciót feltételeztek, a szárító levegő nem áramlott. Az
anyagjellemzőket és a nyomást állandónak tekintették az anyag belsejében.
Közleményük hiányossága, hogy módszerüket csak egy másik analitikus megoldással –
sajátértékek módszere – hasonlítják össze, konkrét mérési eredményekkel nem, így nem
kapunk képet a modell pontosságáról.
Landman és mts. (2001) ajánlott először analitikus megoldást a nem lineáris
szárítási problémára. Ezelőtt a numerikus szimuláció volt az egyetlen módja a nem
lineáris diffúziós egyenlet megoldásának, azonban a numerikus modellek nem nyújtják
a szárítás folyamatának alapos megértését.
Landman és mts. modelljének alapegyenlete:
∂X
∂⎛
∂X ⎞
= ⎜ D( X )
⎟
∂t ∂x ⎝
∂x ⎠

(1.3)

Ennél az általánosított modellnél a nedvesség transzportjának összes mechanizmusa
egyetlen

nedvességdiffúziós

tényezővel

jellemezhető,

mely

az

aktuális

nedvességtartalom függvénye. A megoldás során a nedvességdiffúziós tényezőt a
nedvesség-profilok mérésével határozták meg a helyi nedvességtartalom függvényében.
A diffúziós tényező és a mért nedvességtartalom kapcsolatát felhasználva, a szárítási
folyamat különböző körülmények és geometriák esetén szimulálható.
Egydimenziós szárítási problémát feltételezve a peremfeltétel a felszínen:
D( X )

∂X
= k c (ϕ f ( X ) − ϕ G )
∂x

(1.4)

itt kc [m2/s] az anyagátadási tényező; φf [-] a szorpciós izotermából meghatározható
felületi relatív nedvességtartalom, φG [-] a szárító levegő relatív nedvességtartalma.
A diffúziós egyenlet és a peremfeltételek dimenziótlanítása után egy kvázi
stacioner állapotot, és egydimenziós szárítási problémát feltételező analitikus
megoldással határozták meg a nedvességtartalom profilokat a száraz, illetve a nedves
tartományban.
Megállapították, hogy a szárítás második felében, a csökkenő szárítási sebességű
szakaszban a folyamatot a belső ellenállás szabályozza, és a nedvesség-profilok egy
párolgási frontot mutatnak. A megoldás egyik fontos következménye, hogy 0,1 < ξ <
0,8 között (ξ a dimenziótlan front koordináta) a front behúzódási sebessége állandó, és
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értékét nem csupán a gőzfázisú transzport határozza meg, hanem a folyadékfázisú
transzport is befolyásolja.
Ugyanezen szerzők egy évvel később (Pel és mts., 2002) a front behúzódási
sebesség állandóságát kísérletileg is igazolták a nedvesség-profilok mérésével agyag,
gipsz, égetett agyagtégla és mészhomok tégla esetében.
Az analitikus megoldást numerikus szimulációkkal összehasonlítva kimutatták,
hogy a kétféle módon meghatározott front behúzódási sebesség között csupán 2% az
eltérés. Ezek után az analitikus megoldást kísérleti mérésekből kapott, mágneses
magrezonancia elven mért nedvesség-profilokkal hasonlították össze. Kiderült, hogy a
gőzfázisú nedvesség tartományában, vagyis a párolgási front és az anyag felszíne között
a modell kissé felülbecsüli a nedvességtartalmat minden fent említett vizsgált anyag
esetében. A folyadékfázisú nedvesség tartományában az analitikus modell többé kevésbé pontosnak bizonyult (1.5. ábra).

1.5. ábra: Az analitikus modell összehasonlítása kísérleti eredményekkel
(a) égetett agyagtégla, (b) gipsz és (c) mészhomok tégla
(——— - szimuláció, ◦◦◦◦◦ - mért értékek)
(Pel és mts., 2002)
abszcissza: dimenziótlan hely koordináta
ordináta: nedvességtartalom [m3/m3]
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Összességében levonható a következtetés, hogy ez az újfajta analitikus megoldás
alkalmasnak tűnik az anyagon belüli nedvességtartalom-eloszlás modellezésére.
1.5.2

A szárítási probléma numerikus megoldása

Ha

figyelembe

vesszük

az

anyagjellemzők

nedvességtartalomtól

és

hőmérséklettől való függését is, akkor az áramerősségek egyenleteit az anyag- és
energiamérleg-egyenletekkel kombinálva egy összekapcsolódó egyenletekből álló,
nehezen megoldható, erősen nemlineáris parciális differenciálegyenlet rendszert
kapunk. Habár a komplex szárítási egyenletek numerikus módszerekkel kezelhetők (pl.
véges elemes analízis (Finite Elements Method – FEM), véges különbségekkel való
közelítés módszere (Finite Differences Method – FDM), „ellenőrző mennyiségek
módszere” (Control Volume Method – CVM), „határ elemes módszer” (Boundary
Elements Method – BEM) stb. (Crank, 1984), a feladat nem triviális.
Az egyenletrendszer implicit módon a Crank-Nicholson sémával is megoldható,
viszont a megfelelő időlépés megválasztása kompromisszum a megoldás pontossága és
a számítási idő igény között. A szimulációs programok használhatósága nagyban függ a
számítási idő igényüktől is, melyet a modellalkotásnál alkalmazott egyszerűsítő
feltételezések is befolyásolnak.
A számítási módszer megválasztásánál figyelemmel kell lenni a numerikus
stabilitásra is. A hagyományos, iterációs matematikai módszereknél, melyek egy előző
iterációs lépésben kapott hő- és nedvességtartalom-eloszlást használnak forrásként a
következő időlépésben a hő- és nedvességprofilok meghatározásához, nagy probléma,
hogy csak igen kis időlépésekkel biztosítható a numerikus stabilitás. Ez különösen így
van, mikor az anyagjellemzők erősen függnek a nedvességtartalomtól.
Egy feltétel nélküli stabilitású numerikus eljárást dolgoztak ki Mendes és mts.
(2002). Modelljükben harmadfajú peremfeltételt feltételezve egy olyan megoldó
algoritmust alkalmaznak, mely az összetartozó egyenleteket minden időpillanatban
szimultán oldja meg. Így kiküszöbölték az instabilitást, lehetővé téve tetszőleges
időlépések

és

anyagjellemzők

alkalmazását.

Modelljük

érvényességét

és

alkalmazhatósági tartományát azonban nem bizonyították, valamint modelljükben a
behúzódó párolgási frontra sem derül fény annak ellenére, hogy mind a folyadék-, mind
a gőzfázisú diffúziót figyelembe vették.
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Couture és mts. (1995) megállapították, hogy a hő- és anyagátadási egyenletek
kapcsolódása a szárítás első, ún. kialakulási szakaszában, illetve a csökkenő száradási
sebességű szakaszban a legszorosabb. Állításuk szerint a megmaradási egyenletek
szoros kapcsolódása miatt van szükség nagyon kis időlépésekre, ami a robusztus
numerikus algoritmusok alkalmazása miatt nagyon megnöveli a számítási időt. Couture
és mts. a számítási idő csökkentése érdekében olyan megoldást mutattak be, ahol mozgó
változó rácsosztást és változó időlépéseket alkalmaztak. Modelljükben az irreverzibilis
termodinamika alapján Whitaker (1977) elmélete szerint felírt anyag- és energia
megmaradási egyenleteken kívül a nedvesség mozgását leíró egyenleteket vették
figyelembe. A numerikus megoldás során nem egyenlő rácsosztást már többen
alkalmaztak (pl. Stanish és mts., 1986), Couture és mts. azonban (Tömösy és mts., 2002
– hoz hasonlóan) a párolgási front környékének megfelelő modellezése céljából oly
módon alkalmazta a mozgó változó rácsosztást, hogy mindig a nagy gradiensek
tartományában sűrítették a rácspontokat. Ezen kívül a számítási idő csökkentése
érdekében a megoldás során időlépések hosszát is változtatták. A pontos megoldáshoz
szükséges időlépés nagyságát 50-100 időlépésenként újból és újból iterációval
határozták meg. Összehasonlították a változó időlépéseket alkalmazó megoldást az
állandó időlépésű megoldással, és azt tapasztalták, hogy a közel 18 órás számítási idő
igény a változó időlépésű módszer esetén 9 percre csökkent le egy hagyományos 486-os
PC esetében, ugyanakkor a megoldás pontossága nem változott. Illusztrációképpen egy
erdei fenyővel végzett szárítási kísérletet szimuláltak. Az anyag hőmérsékletének
változása az idő függvényében jól ábrázolta a szárítás különböző szakaszait, az állandó
száradási sebességű szakaszban az anyag hőmérséklete a nedves hőmérő hőmérsékleten
állandósult. A modell által előre jelzett hőmérséklet- és nedvességtartalom-eloszlás
kimutatta egy párolgási front behúzódását. Sajnos modelljük eredményét konkrét
kísérleti mérésekkel nem vetették össze, így modelljük érvényessége nem bizonyított.
Zerroukat

és

mts.

(1998)

a

szárítás

behúzódó

frontos

szakaszának

modellezésével foglalkoztak. Számos mérnöki eljárás (művelet) modellezhető mozgó
peremfeltételes problémaként, ahol parciális differenciálegyenlet rendszereket kell
megoldani egy olyan tartományon, amelynek határai a belső folyamatok dinamikájának
következtében mozognak. A probléma összetettsége miatt, a viszonylag egyszerűbb
eseteket kivéve az analitikus megoldás meghatározása lehetetlen, ezért a megoldáshoz
numerikus módszerek szükségesek (FDM, CVM, FEM, BEM). Zerroukat és mts. egy
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hő- és folyadék diffúzióra vonatkozó, mozgó peremet tartalmazó „határ-elem” modellt
mutatnak be. A problémához két parabolikus parciális differenciálegyenletet kell
megoldani különböző tartományokban, melyeket egy mozgó határfelület választ el
egymástól. Ezen mozgó határréteg hőmérséklete, sebessége és a rajta lejátszódó
koncentrációugrás nem ismert a priori módon, hanem a megoldás részeként kell
meghatározni. Sőt, a határfelület hőmérséklete a koncentráció függvénye, míg
sebessége függ a hőmérséklet-, és a koncentráció-gradienstől is. Ez a helyzet sokkal
bonyolultabb, mint a klasszikus Stefan probléma, vagy a tiszta közegekben lejátszódó
fázisváltozás, ahol a mozgó határ felület hőmérséklete ismert.
Az utóbbi évtizedben a „határ elemes módszer” (BEM) (Brebbia és mts., 1984)
bizonyult alkalmasnak számos probléma megoldására, különösen azokban az esetekben,
ahol változó nagyságú, kiterjedő tartományokkal kell dolgozni. A BEM módszer
különösen vonzó alternatívának tűnik abban az esetben, amikor a számítási idő
korlátozása miatt nagyobb időlépésekkel kell dolgozni.
1.6 A modell érvényességi tartományának meghatározása

A modellalkotásnak ez az utolsó, de egyik leglényegesebb pontja, mivel ekkor
dől el a modell alkalmazhatósága.
A modell érvényességének egyik mérőeszköze a mért és a modell által becsült
szárítási görbék összehasonlítása. Ha egy modell - amelynek együtthatóit korlátozott
számú pontból álló mérési adatsorra való illesztéssel határoztuk meg - előrejelzései a
körülményeket tág tartományban változtatva megfelelnek a valóságnak, akkor a modell
elméleti alapját indirekten bizonyítottuk. Ezt tette pl. Fortes és Okos (1981), amikor a
mért teljes szárítási görbék első 5 % -ára illesztették a modelljüket az együtthatók
meghatározása céljából, és azt találták, hogy a szárítási tartomány hátralévő 95 % - ában
is jól illeszkedik a modell a mérési pontokra. Stanish és mts. (1986) 6 modell paramétert
határozott meg úgy, hogy a modellt egy adott körülmények között elvégzett kísérlet
mérési pontjaira illesztették, majd úgy találták, hogy az ily módon identifikált modell
más körülmények között is pontos előrejelzéseket adott.
A modell érvényességének meghatározásának másik módja a valóságos (mért),
és a modell által egy adott időpillanatban szolgáltatott nedvesség- és hőmérsékletprofilok összehasonlítása akkor, ha a modell együtthatóit más módon határoztuk meg
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(pl. közvetlenül méréssel). Azonban mint már említettem, a szilárd anyagon belüli
nedvességtartalom- és hőmérséklet-eloszlás mérése bonyolult feladat.
A szakirodalomban található modellek nagy részénél sajnos a modell
érvényessége nem bizonyított (pl. Couture és mts., 1995; Chang és Weng, 2000;
Mendes és mts., 2002).
1.7 Néhány konkrét modellalkotási kísérlet
1.7.1 Fortes és Okos modellje

Fortes és Okos (1981) extrudált gabona korpa szárítására állított fel modellt,
mely a nem egyensúlyi termodinamika elméletét, és a klasszikus megközelítést egyaránt
tartalmazza. Számos modell vizsgálata után Philip és DeVries (1957) és Luikov (1966)
modelljét vették alapul:
•

Egyenleteik nem tartalmaznak semmilyen specifikációt a nedvesség mozgására
vonatkozóan.

•

Az izoterm hajtóerő az anyag belsejében mind a folyadék-, mind a gőzfázisú
nedvesség mozgására vonatkozóan az egyensúlyi nedvességtartalom gradiense,
melyet egy izoterma határoz meg. Így a nedvesség a nagyobb nedvességtartalmú
hely felől az alacsonyabb nedvességtartalmú hely felé vándorol egészen addig,
amíg az egyensúlyi nedvességtartalom gradiensének a hatása a domináns és
elősegíti ezt a mozgást.

•

Egyenleteikből látható, hogy a nedvesség a hidegebb helyről a melegebb
régiók felé tud mozogni.

•

Figyelembe vették a víz adszorpciós hőjét, és a porózus közegben megvalósuló
elpárolgás, illetve a kondenzáció látens hőjét is.

•

Feltételezték, hogy a közeg izotróp, folytonos és zsugorodása elhanyagolható.

•

A víz konvektív anyagáramát a közegen belül elhanyagolták.

•

A hő és anyagátadási tényezők meghatározására a Chilton-Colburn analógiát
alkalmazták.
Fortes és Okos a modellalkotás során figyelembe vették a Dufour- és a Soret-

effektusokat is az Onsager-elv alapján. Modelljükben mind a folyadék, mind a vízgőz
áramát ugyanazon hajtóerők segítségével fejezték ki: a fő hajtóerő a nedvességtartalomgradiens, míg a hőmérséklet-gradiens a másodlagos hajtóerő. Méréseikkel kimutatták
egy behúzódó párolgási front jelenlétét. Megállapították, hogy a szárítás második
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felében, a csökkenő száradási sebességű szakaszban az anyagon belül a nagy
nedvességtartalmú helyeken a folyadékfázisú nedvesség mozgása a domináns, míg az
elpárolgási front közelében már a gőzfázisú nedvesség árama válik meghatározóvá.
A modell alkalmazásának nehézsége a folyadék- és gőzdiffúziós tényezők
meghatározásából adódott, mivel összetettebb szerkezetű anyagoknál (pl. élelmiszerek)
ezt kísérletileg igen nehéz meghatározni.
1.7.2 Sadykov és Sadikova modellje

Kapillár-pórusos anyagok szárítása esetén a kötött nedvesség távozása során egy
párolgási front húzódik az anyag belseje felé. Sadykov és Sadikova (1998) a szárítás
ezen szakaszában határozták meg az anyagon belüli hőmérséklet- és nedvességtartalom
eloszlást a már Luikov (1966) által is felírt nemlineáris parciális differenciálegyenletrendszer megoldásával.
Ez az egyenletrendszer a szárítás említett szakaszában még bonyolultabbá válik,
ugyanis itt a szárítási probléma multi zonális. Éppen ezért ebben az esetben a szárítási
probléma kutatását a hő- és nedvesség vezetési probléma megoldására redukálják egy
mozgó párolgási fronttal, vagyis a problémát visszavezetik (leegyszerűsítik) egy Stefantípusú peremérték feladat megoldására. Az ilyen típusú feladatok még a legegyszerűbb
formájukban sem lineárisak mivel a perem(ek) mozognak és a perem mozgásának
törvényszerűsége ismeretlen, ezt a megoldás során kell meghatározni. A probléma
erősen nemlineárissá válik a transzporttényezők hőmérséklet- és nedvességtartalom
függése miatt.
Sadykov és Sadikova vékonyan diszpergáltatott anyagok szárítását vizsgálták
kontaktfűtésű forgódobszárító esetén. A rövid érintkezési idő miatt ezen anyagok esetén
a kötött nedvesség eltávolítása során a problémát a hővezetési (vagy nedvesség
vezetési) egyenletek kvázi lineáris rendszerének megoldására vezették vissza. Az
általuk közölt közelítő, analitikus megoldás során a felületen elsőfajú peremfeltétellel
számoltak, valamint figyelembe vették, hogy a nedves és száraz tartomány
transzporttényezői különbözőek és feltételezésük szerint a párolgási frontnál
ugrásszerűen változnak. Feltételezték, hogy a transzporttényezők a hőmérséklettel
lineáris kapcsolatban vannak. Úgy tekintették, hogy az összes nedvesség ugyanazon a
hőmérsékleten párolog el (a párolgási front hőmérséklete állandó), valamint, hogy az
anyag nem zsugorodik. A megoldáshoz szükség volt a párolgási front behúzódási
sebességének ismeretére is, melyet állandónak feltételeztek.
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Modelljük eredményét azonban nem hasonlítják össze mérési eredményekkel,
így nem derül ki sem a modell pontossága, sem érvényességi tartománya.
1.7.3

Épületszerkezetek szárítási modelljei

Porózus épületszerkezetek energetikai vizsgálatánál is nagy jelentősége van a
szárítási folyamat szimulációjának. Mendes és mts. (2002) ismertetik az ilyen irányú
kutatások során felállított modelleket:
•

Cunningham (1988) síklap alakú higroszkópos anyagokra állított fel egy
matematikai modellt, melyben az elektromossággal való analógiát használta
fel a gőz áramerősségével szembeni ellenállások meghatározására, és egy
exponenciális,

közelítő

függvényt

alkalmazott

konstans

transzport

tényezőkkel.
•

Kerestecioglu és Gu (1989) a kapillárisokban lejátszódó elpárolgáskondenzáció jelenségét vizsgálta telítetlen állapotban. Ennek az elméletnek
alkalmazhatósága az alacsony nedvességtartalmak esetére korlátozódik.

•

Burch és Thomas (1991) egy végeselemes módszert alkalmazó számítógépes
programot (MOIST) fejlesztett ki, amely nem izotermikus körülmények
között, kompozit szerkezetű falakban számítja a hő- és anyagáramokat.

•

El Diasty és mts. (1993) egy analitikus közelítést alkalmaztak izotermikus
körülményeket és állandó transzporttényezőket feltételezve.

•

Liesen (1994) az elpárolgás-kondenzáció elméletét alkalmazva fejlesztett ki
hő- és anyagátadási modellt egy épület termikus szimulációs programba
(IBLAST), mely épületterheléses vizsgálatokat és rendszer termodinamikát is
számol. Ez a modell folyadékfázisú nedvességtranszportot feltételez és
elhanyagolja a higrotermikus tulajdonságok változását.

•

Yik és mts. (1995) is az elpárolgás-kondenzáció elméletén alapuló,
légkondicionáló rendszer modelleket is tartalmazó modellt fejlesztettek ki.

Tény, hogy az előbb felsorolt modellek számos szimulációs programot
eredményeztek a porózus épületszerkezetekben lejátszódó hő- és anyagtranszport
számítására, azonban az összes modell egy tőről származik (hő- és anyagmérleg
egyenletek, Philip - De Vries modell, Fourier, Fick és Darcy törvényei), a közöttük
lévő különbségek az egyedi feltételezésekből adódnak. A Mendes és mts. által felsorolt
szimulációs programok nagy hátránya, hogy csak feltételes stabilitásúak.
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2. A SZÁRÍTÁS FOLYAMATÁT LEÍRÓ DIFFERENCIÁLEGYENLETRENDSZER

Szárítás során egyidejű hő- és anyagátadási folyamatok játszódnak le. A szárítás
folyamatát leíró modell alkotásával tudjuk számítani az anyag belsejében, és az anyag
és a környezete között létrejövő hő- és tömegtranszportot.
Kapillár-pórusos anyagokban a hőáramsűrűség számításánál nem csak a
vezetéssel terjedő hő játszik szerepet, hanem a folyadék vagy gőz fázisú nedvesség
transzportja is a belső elpárolgás vagy a kondenzációs folyamatok révén. Ez
megnehezíti

a

meghatározását

számítást
is,

mivel

és

a

ezek

hőátadással
már

nem

kapcsolatos
állandók,

transzporttényezők

hanem

a

pillanatnyi

nedvességtartalomtól függenek.
Ezen anyagok esetében a hőáramsűrűséget gyakran a következő tapasztalati
összefüggéssel írják le:
jq = −λ∇T + h LV jV

(2.1)

Kapillár-pórusos anyagokban az anyagáramsűrűséget nehéz matematikailag
pontosan leírni, mivel a tömegtranszport többféle folyamat együttes eredménye. A
folyadék molekuláris diffúzióján kívül figyelembe kell venni többek között a kapilláris
áramlást, gőz diffúzióját, a felületi diffúziót, a Knudsen diffúziót, és a belső elpárolgási
és kondenzációs hatásokat is.
Az anyagon belüli nedvességtartalom-eloszlás meghatározásához ismerni kell az
anyagátadással kapcsolatos transzporttényezőket, és azok nedvességtartalom- és
hőmérséklet függését.
Ennek a problémának a hagyományos megközelítése szerint a közreműködő
hatásokat egyszerűen összeadják, és így számítják a totális anyagáramot (lásd pl.
Kirscher és Luikov munkáit). Ez egy látszólagos diffuzivitási tényező ( DW′ ) és egy
látszólagos hődiffuzivitási tényező ( DT′ ) definiálását eredményezi. Így a totális
anyagáramsűrűség a hőmérséklet- és a nedvességtartalom gradiensekkel kifejezve a
következő:
j L + j V = j W = − ρDW′ ∇X − DT′ ∇T

(2.2)

Az áramsűrűségek (2.1) és (2.2) egyenleteit az energia- és anyagmegmaradási
törvényből levezethető egyensúlyi egyenletekkel kombinálva kapjuk meg a szárítás

30

közben lejátszódó egyidejű hő- és anyagátadási folyamatot leíró differenciálegyenletrendszert:

∂T
= − div jq + h LVσ mL
∂τ
∂X
ρ mS
= − div jW = − div jL − div jV
∂τ

ρ mScna

(2.3)

Az anyagon belüli hőmérséklet- és nedvességtartalom-eloszlás mezők
meghatározásához ezt a bonyolult nemlineáris parciális differenciálegyenlet-rendszert
kellene megoldani. A számításhoz ismerni kell a hő- és anyagátadással kapcsolatos
transzporttényezőket, és azok nedvességtartalom- és hőmérséklet függését is. A
feladathoz tartozó peremfeltételeket a szárítás típusa (konvektív szárítás, fagyasztva
szárítás stb.), a szárítóberendezés fajtája (pl. szárító csatorna, dobszárító stb.) valamint a
szárítandó anyag alakja (síklappal, hengerrel, gömbbel modellezhető anyagok)
határozzák meg.
A fenti egyenletrendszerben foglaltak még bonyolultabbá válnak, ha figyelembe
vesszük, hogy több fázisú folyadék rendszert kell eltávolítani. Ez különösen a szárítás
második felében, a kötött nedvesség eltávolításakor nehezíti a helyzetet, ahol több
övezetre osztható a száradó anyag.
Az

anyagon

belüli

nedvességtartalom-

és

hőmérséklet

eloszlás

meghatározásához (és a folyamatot befolyásoló tényezők hatásának vizsgálatához)
elvileg az anyag- és az energiamegmaradás elvét kifejező differenciálegyenleteknek a
felírása és azoknak az időbeli és a peremfeltételeket kielégítő megoldása szükséges. Ez
többnyire nem egyszerű feladat, és analitikusan nem is minden esetben oldható meg.
Éppen

ezért

egyre

nagyobb

jelentőségűek

a

konkrét

feladatok

numerikus

(számítógépes) megoldásai.
Mikropórusos (kapillár-pórusos) anyagok szárításánál is a makropórusos
anyagokhoz hasonlóan a szárítás második felében egy párolgási front húzódik az anyag
belseje felé, ami a szárítást leíró parciális differenciálegyenlet rendszerben egy mozgó
peremfeltétel formájában jelentkezik. Azonban ezeknél az anyagoknál érvényesülnek a
kapilláris hatások és egyéb, a nedvességet megkötő erők hatásai is. Ennek
következtében a száradási sebességet nehezen meghatározható jellemzőket tartalmazó
összefüggéssel lehetne csak számítani. Ehelyett a matematikai modellbe a kísérleti úton
meghatározott száradási sebesség összefüggést, valamint a fronthaladási sebesség
összefüggést kell beírni.
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Látható, hogy a folyamat számítógépes szimulációjának előállításához
feltétlenül szükséges a front mozgásának törvényszerűségeit ismerni. Például síklap
alakú test konvekciós szárítása esetén a következő Stefan típusú peremérték feladatot
kell megoldani, hogy a kötött nedvesség távozásának szakaszában az anyagon belüli
hőmérséklet-eloszlás változását meg tudjuk határozni:
Az anyag felületétől kiinduló és folyamatosan vastagodó száraz zónát I, az
anyag nedves magját (melynek vastagsága fokozatosan csökken) II indexszel jelölve a
hőmérséklet eloszlást leíró differenciálegyenlet-rendszer (Szentgyörgyi és Molnár K.,
1976):

∂T I
∂ 2T I
dς ∂T I
= aI
+b
∂τ
dτ ∂z
∂z 2
II
2 II
∂T
∂ T
= aII
∂τ
∂z 2

0≤ z ≤ς
(2.4)

ς ≤z≤Z

ahol

λI
ρ S cI
ρ LψcpV
b=
ρ mScI
λ
aII = II
ρ S cII
aI =

(2.5)

A peremfeltételek:
- a felszínen harmadfajú peremfeltétel
qh

z=0

= α konv (TG − Tf ) = − λI

∂T I
∂z

(2.6)

- a behúzódó párolgási frontnál a mozgó peremfeltétel

qh

z =ς

= −λ I

∂T I
∂z

= −λII
z =ς

∂T II
∂z

+ N ⋅ h LV

(2.7)

z =ς

- a szimmetria síkban másodfajú peremfeltétel
∂T II
∂z

=0

(2.8)

z=Z

A feladat numerikus módszerekkel megoldható, ha a hőátadási tényező értékét, a
száradási sebességet, valamint a front mozgásának törvényszerűségét ismerjük.
3. SZÁRÍTÁSI GÖRBÉK, A SZÁRÍTÁS SZAKASZAI

32

A szárítás időbeli lefolyásának globális jellemzésére a nagy gyakorlati
jelentőséggel rendelkező, koncentrált paraméterű leírásmód a legalkalmasabb. Ezen
leírásmód előnye, hogy a koncentrált paraméterek időbeli változása viszonylag
egyszerűen mérhető, mindössze idő-, súly- és hőmérsékletmérésre van szükség.
Az anyag belső nedvességtartalom-eloszlását nem vizsgálva, a száraz tömegre
vonatkoztatott nedvességtartalmat (integrális nedvességtartalom - X ), vagy a nedves
anyag tömegét, mint koncentrált paramétert az idő függvényében ábrázolva kapjuk a
tömegcsökkenést jellemző szárítási görbét (3.1.ábra).

3.1.ábra: A nedves anyag tömegcsökkenése konvekciós szárítás során
(gipszlapon, Re=11000 mellett végzett mérés eredménye)

A tömegcsökkenési görbe érintőjének iránytangense adja a pillanatnyi száradási
sebességet. Definíció szerint:
N =−

mS dX
1 dmna
=−
Af dt
Af dt

(3.1)
A száradási sebesség értékét elsősorban a szárító közegnek az anyaghoz
viszonyított áramlási sebessége és – az anyagjellemzőkön keresztül – a hőmérséklete
befolyásolja.
A tömegcsökkenés görbe alapján előállítható az anyag száradási sebesség
görbéje ( N (t ) vagy N ( X ) - 3.2.ábra). A nemzetközi szakirodalom az N ( X ) görbét
hívja szárítási görbének, és ezt használja leginkább a száradási folyamat jellemzésére.
A száradási sebesség görbe alakja az anyag jellegétől és a szárítás körülményeitől függ.

33

3.2.ábra: Száradási sebesség az anyag nedvességtartalmának függvényében
(gipszlapon, Re=11000 mellett végzett mérés eredménye)

A konvekciós szárításban részt vevő anyagok száradásának igen fontos
jellemzője az anyag hőmérséklet-görbéje ( T (t ) 3.3.ábra). A hőmérséklet görbe az
anyagban csak egy meghatározott helyre vonatkoztatható, mivel a száradó anyagban
száradás közben hőmérséklet gradiens jöhet létre.

3.3.ábra: A felületi (a) -, és a szimmetriasíkbeli hőmérséklet (b) alakulása az idő függvényében
(gipszlapon, Re=11000 mellett végzett mérés eredménye)

Kapillár-pórusos anyagok közös tulajdonsága, hogy a szárítás teljes tartománya
a száradás mechanizmusát tekintve több, egymástól jól elkülöníthető szakaszból áll. Ezt
illusztrálja a 3.4.ábra, ahol a szakaszok jól elkülöníthetően egy elméleti száradási
görbén láthatók, de ezek a szakaszok figyelhetők meg, pl. a 3.2.ábrán (illetve a

3.3.ábrán) látható gipszlap adott Re szám melletti konvekciós száradását leíró görbéin
is. A 3.4. ábra jelöléseivel a szárítás szakaszai a következők:
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1.

Az állandó száradási sebességhez tartó szakasz

2.

A csökkenő száradási sebesség első szakasza

X ≥ X kr

X kr ≥ X ≥ X i
3.

A csökkenő száradási sebesség második szakasza
(a behúzódó párolgási front szakasza)

Xi ≥ X ≥ Xv
4.

A kiszáradási szakasz (egyensúlyig száradás szakasza)

Xv ≥ X ≥ Xe

3.4.ábra: Az elméleti száradási görbe, a szárítás szakaszai

Itt kell megemlíteni, hogy számunkra még egy fontos grafikon típus létezik, ez
pedig a szárítás elosztott paraméterű leírásából származó, az anyagon belüli
hőmérséklet-profilokat az idő függvényében megmutató görbesereg (3.5.ábra). A

3.5.ábrán egy síklappal modellezhető, 30mm vastag gipszlapban mért hőmérséklet
profilok láthatók, 10 perces időközönként ábrázolva. Az anyagon belüli hőmérsékleteloszlás az idő függvényében egyes anyagok esetén termoelemek beépítésével
viszonylag egyszerűen mérhető, és a mérések kiértékelése során ebből az adatsorból
lehet a legkönnyebben meghatározni a szárítás egyes szakaszainak a kezdetét és végét
(részletesen a 4. fejezetben).
1.szakasz

2.szakasz

3.szakasz

4.szakasz
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3.5.ábra: Az anyagon belüli hőmérséklet-profilok alakulása konvekciós szárítás során
(gipszlapon, Re=11000 mellett végzett mérés eredménye)

A következőkben röviden megvizsgáljuk a szárítás különböző szakaszait.

1. Az állandó száradási sebességhez tartó szakasz:
Porózus anyagokra jellemző, hogy a szabad nedvesség párolgásának
időszakában, amíg nedvességtartalmuk le nem csökken egy kritikus értékre, addig az
anyag hőmérséklete állandó értékhez, a nedves hőmérő hőmérsékletéhez tart. Ha az
anyag kezdeti hőmérséklete kisebb, mint a nedves hőmérő hőmérséklete, akkor az
anyag melegedve, ellenkező esetben pedig hűlve kezd el száradni.
Az integrális nedvességtartalom értéke ezen intervallumban monoton csökken és
csökkenésének sebessége (a száradási sebesség) állandósult értékhez tart.
A szabad nedvesség párolgásának időszakában az anyagon belüli belső
elpárolgás elhanyagolható, a nedvesség lényegében folyadék formában diffundál a
felszínre. A nedves anyag felszínével érintkező levegő nedvességben telített.
Az anyagon belüli nedvességtartalom és hőmérséklet hely szerinti eloszlása ezen
szakaszban parabolikus.

2. A lassuló száradási sebesség első szakasza:
A lassuló száradási sebesség első szakasza, az un. kiszáradási szakasz akkor
kezdődik, amikor az anyag nedvességtartalma elér egy kritikus értéket, a száradó anyag
felületén megjelennek a száraz foltok. Ettől kezdve az anyag a felszínen gyorsan szárad.
Méréseim szerint az anyagon belüli hőmérséklet-eloszlás itt igen instabil, csupán az
átlaghőmérséklet idő szerinti eloszlása stabil és reprodukálható.
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3. A lassuló száradási sebesség második szakasza:
A szárítás e szakaszában, a felület kiszáradása után a makropórusos és kapillárpórusos anyagok esetében egy párolgási front kezd behúzódni az anyag mélyebb
rétegeibe. A behúzódó párolgási fronttal foglalkozik részletesen a 4. fejezet. A nedves
magban a nedvesség folyadék formájában diffundál a párolgási frontig, majd ott
elpárologva a felszínig gőz formájában diffundál tovább.

4. Az egyensúlyig száradás szakasza:
A lassuló sebességű szakasz után – amikor a párolgási front már elérte a száradó
anyag középvonalát – az anyagon belül a párologtatásra fordított hőmennyiség
elhanyagolható a felmelegítésre fordított hőmennyiség mellett. Ezt a szakaszt az anyag
hőmérsékletének a szárítógáz hőmérsékletéhez tartó gyors emelkedése jellemzi. Ebben
a szakaszban az anyagon belüli hőmérséklet-eloszlás az első szakaszhoz hasonlóan újra
parabolikus lesz.
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4. A SZÁRÍTÁS CSÖKKENŐ SZÁRADÁSI SEBESSÉGŰ SZAKASZA,
A BEHÚZÓDÓ PÁROLGÁSI FRONT

A szárítás lassuló száradási sebességű szakasza két részre osztható. Az első az
ún. kiszáradási szakasz, ekkor az anyag felszínén erősen csökken a nedvességtartalom,
az anyag felületén száraz foltok jelennek meg.
A szárítás során lezajló diffúzió elméletének fejlődésében jelentős állomás volt
Sherwood és Luikov feltevése, mely szerint a lassuló száradási sebesség második
szakaszában számos anyagnál egy párolgási front húzódik be az anyag mélyebb
rétegeibe. Azoknál a kapillárisoknál, amelyeknél a keresztmetszet szabálytalanul
változik és a folyadékfázis folytonossága megszakad, a szárítás további részében
egyidejű folyadék és gőzdiffúzió megy végbe. A szárítás behúzódó frontos szakaszában
három jellegzetes zóna figyelhető meg az anyagon belül:


folyadékfázisú zóna, mely az anyag belsejében található, ahol az összes
pórus nedvességgel telített;



kétfázisú (ún. átmeneti) zóna, ahol a pórusokban folyadék és gáz/gőz is
található;



gázfázisú zóna az anyag külső rétegeiben, ahol már minden pórus száraz.

Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok kezdeti szakaszában az átmeneti zóna létezését
igen sok anyagnál kísérletekkel is bizonyították, de vastagságára még csak feltevések
voltak. Azon anyagoknál, ahol ez a zóna egy vékony felületi réteggel közelíthető,
bevezették a behúzódó párolgási (száradási) front fogalmát. A szárítási folyamat
szimulációja során a behúzódó párolgási frontot a szakirodalomban egy végtelenül
vékony rétegnek tekintik.
4.1 A behúzódó párolgási front vizsgálata
Szentgyörgyi (1987) a hő- és anyagmérleg egyenletekből kiindulva elméleti úton
bizonyította a párolgási front létezését. A párolgási zóna előállását és behúzódását a
nedvesség-diffuzivitási tényezők alakulásával magyarázta. Levezette - és ezt több kutató
mérési eredményei is alátámasztják (Crausse és mts., 1981; Pel és mts., 1996) -, hogy a
nedvesség-diffuzivitásnak a nedvességtartalom függvényében minimuma van (nagyobb
nedvességtartalomnál ∂D ∂X > 0 , kisebb nedvességtartalomnál azonban ∂D ∂X < 0 )
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és megállapította, hogy e minimum helyen egy viszonylag intenzív elpárolgási zóna
található. A száradás folyamán ez a zóna az anyag belseje felé mozog, és a szárítandó
anyagot egy száraz-, egy átmeneti- és egy nedves részre osztja. A jelenség abból a
fizikai

tényből

következik,

hogy

a

szabálytalanul

változó

keresztmetszetű

kapillárisokban, illetve ezek között a folyadékkapcsolat a nedvességtartalom
csökkenésével egyre több helyen megszakad, így az ilyen helyeken a nedvesség
folyadék formájában nem, csupán az így előálló szabad folyadékfelszínről történő
párolgás

útján

diffundál

tovább.

A

nedvesség-diffúziós

tényező

a

helyi

nedvességtartalom függvénye, értéke az anyagon belüli nedvességprofilok mérésének
segítségével határozható meg. Nyilvánvaló, hogy a párolgási zóna a hőmérsékleteloszlási görbe alakját is erősen befolyásolja. Szentgyörgyi vezette le azt is, hogy a
hőmérséklet-profilokon található nagy pozitív görbületű részek a párolgási zóna helyei.
Ennek értelmében az anyagon belüli hőmérséklet-profilok mérésével is meghatározható
a párolgási front helyzete.
A szárítás folyamatát leíró differenciálegyenlet-rendszer felállításakor még
Luikov vezette be a fázisváltozási kritérium fogalmát:

ε=

divj V
divj V
=
div( j L + j V ) divj m

(4.1)

Ez alapján makropórusos rendszereknek nevezzük azokat a modelleket
melyeknél ε = 1 , vagyis nincs folyadékdiffúzió ( j L = 0 ). Ekkor nyilvánvaló, hogy a
kötött nedvesség távozása során a csökkenő száradási sebességű szakasz második
felében egy párolgási front húzódik az anyag belseje felé, az anyagot egy száraz és egy
nedves rétegre osztva. Lényegében ennél a vς sebességgel mozgó frontnál játszódik le
az elpárolgás. A frontnál a szabad nedvesség párolog, a nedvességtartalom ugrásszerű
változása figyelhető meg és a párolgási front hőmérséklete állandó (közel a szárító gáz
nedves hőmérő hőmérséklete). Ezt szemlélteti az 4.1.ábra. Makropórusos anyagok
behúzódó frontos szárításának kísérleti vizsgálata után Szentgyörgyi és Molnár K.
(1976) számítógépi szimulációs programot dolgozott ki a szárítás frontos szakaszának
modellezésére.
Ha gőzdiffúzió nincsen ( j V = 0 ), akkor tiszta kapilláris rendszerről beszélünk és

ε = 0 . Ekkor a kapilláris hatásoknak köszönhetően az összes nedvesség folyadék
formában a felszínig diffundál, és ott párolog el (4.2. ábra). Párolgási front nem
figyelhető meg, az anyagon belüli nedvességtartalom-eloszlás parabolikus.
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4.1.ábra: Makropórusos rendszerek

4.2.ábra: Tiszta kapilláris rendszerek

Amennyiben az anyagon belül gőz- és folyadékdiffúzió is fellép, akkor kapillárpórusos (vagy mikropórusos) rendszerekről van szó. Ekkor 0 < ε < 1 . Ezeknél az
anyagoknál is létezik egy jól lokalizálható behúzódó párolgási front, azonban a
makropórusos anyagokkal szemben itt nem a szabad nedvesség párolog, hanem a
mikrokapillárisokban lévő folyadék szárad ki. Ennek folytán a párolgási frontnál
felszabaduló gőz parciális nyomása a telítésinél kisebb, és a száradó anyag szorpciós
izotermája alapján határozható meg. A front hőmérséklete a nedves hőmérő
hőmérsékleténél nagyobb, és a front behúzódása során nő. A front környezetében
fokozatos a nedvességtartalom változása, mert különböző méretű kapillárisok ürülnek
ki. Az elpárolgás egy Γ szélességű sávban történik, itt játszódik le a nedvességtartalom
változás (4.3. ábra). Nyilvánvaló, hogy a lassuló száradási sebesség behúzódó frontos
szakaszának karaktere alapvetően megváltozik attól kezdve, amikor a párolgási zóna Γ
vastagsága eléri a szimmetriasíkot. A száradó anyag magjában a nedvességtartalom
ekkor csökken a kritikus nedvességtartalom ( X kr ) alá. Eddig a behúzódó párolgási front
reguláris szakaszáról beszélünk. Mikor már az anyag szimmetriasíkjában is X < X kr ,
akkor az ún. kiegyenlítődési szakaszról van szó (Molnár O., 2001). A vizsgálatok
szerint ez az intenzív párolgási zóna nem túl vastag, ezért elfogadható közelítést jelent
egy ς helyre, síkba koncentrált frontnak tekinteni a szárítási folyamat modellezése
során.
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4.3.ábra: Kapillár-pórusos rendszerek

Hogy egy anyag makro- illetve mikropórusos anyagként viselkedik-e, több
tényező függvénye (Imre, 1974). Függ a kapilláris keresztmetszetétől, a hőmérséklettől,
attól, hogy a kapillárisokat alkotó szilárd anyagot nedvesíti, vagy nem nedvesíti az adott
folyadék, és hogy milyen gázfázisú környezetben van a száradó anyag.
A

szárítási

folyamat

behúzódó

frontos

szakaszának

tanulmányozása

leegyszerűsíthető a hő- vagy nedvességvezetési probléma megoldására mozgó párolgási
fronttal. Vagyis a probléma megoldása visszavezethető egy Stefan típusú peremérték
feladatra. Azonban a Lame-Clapeyron-Stefan probléma (Sadykov és Sadikova, 1998)
még a legegyszerűbb állapotában sem lineáris, mivel a peremek némelyike mozog és a
perem mozgásának törvényszerűsége ismeretlen, és azt a megoldás folyamán kell
meghatározni. A probléma erősen nemlineárissá válik, ha figyelembe vesszük a vezetési
tényezők változását is.
Kapillár-pórusos anyagok esetén Toei és Okasaki (1970) publikáltak először
olyan méréseket, amelyeknél az anyag nedvességtartalom eloszlása mutatja a behúzódó
párolgási front jelenlétét. Szentgyörgyi (1987) elméleti úton is igazolta a behúzódó front
létezését.
Annak ellenére, hogy Fortes és Okos már 1981-ben közölt egy számítógépi
eljárást a hőmérséklet- és nedvességtartalom eloszlás meghatározására a behúzódó front
tartományában, a kapillár-pórusos anyagok szárításának csökkenő száradási sebességű
szakaszának modellezésével csak az utóbbi 10-15 évben kezdtek behatóbban
foglalkozni. Fortes és Okos publikációjára a mai napig sokan hivatkoznak a
szakirodalomban. Eljárásuk nehézsége a folyamat során nem állandó diffúziós tényezők
meghatározásában rejlett.
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A Fortes és Okos cikke kapcsán említett probléma kiküszöbölésére Szentgyörgyi
és munkatársai olyan számítógépes eljárást dolgoztak ki, amellyel a hőmérsékleteloszlás meghatározásához kapillár-pórusos anyagok esetén is elegendő a diffúziós
tényezők helyett a száradási sebességek ismerete (Szentgyörgyi és mts., 1995). Ez
viszont aránylag egyszerűen, koncentrált paraméterű méréssel meghatározható. A
mérések elvégzésére és kiértékelésére számítógéppel irányított mérőberendezést és
kiértékelési eljárást fejlesztettem ki 1994-ben diplomamunkám keretében (Szántai
(Molnár O.), 1994).

4.2 A párolgási front helyzetének meghatározása
A behúzódó párolgási front helyzetének meghatározására legkézenfekvőbbnek
az anyagon belüli nedvességtartalom-eloszlás és a diffúziós tényezők mérése tűnik. A
legtöbb kutató ezen az úton indult el (pl. Pel és mts., 1996), azonban ehhez költséges
mérőeszközökre van szükség, és méréstechnikailag sem egyszerű feladat.
Mint már az előző fejezetben is említettem a párolgási front helyzete a
hőmérséklet-profilokból is meghatározható. Ehhez mindössze termoelemeknek az
anyagba építésére van szükség. Ez lényegesen egyszerűbb mérési módszer, azonban
nem minden anyag esetén kivitelezhető. Méréseimet ezzel az eljárással végeztem, olyan
anyagokat választva, ahol már a próbatestek készítése során megoldható volt a
termoelemek rögzítése. A mérési eljárás részletes leírása diplomatervemben (Szántai O.,
1994) található. Ugyanezekből a mérésekből nemcsak a hőmérséklet-profilok
meghatározásával, hanem az anyagon belüli hőmérséklet-lefutások vizsgálatával is
előállítható a párolgási front helyzete az idő függvényében.
Az eddig említett két eljárás a párolgási front helyzetének meghatározására
méréstechnikailag nem minden anyag esetén kivitelezhető, elosztott paraméterű mérést
takar. Az általam kidolgozott harmadik lehetőség a front identifikálására egy nagyon
egyszerű koncentrált paraméterű mérés, mely során egyedül a szárítási görbe ismeretére
van szükség, vagyis elegendő a száradó anyag tömegét mérni az idő függvényében. Ez
bármilyen anyag esetén könnyen elvégezhető mérés.
A most következő alfejezetek az eddig említett háromfajta mérési eljárást
ismertetik. Mivel a nedvességtartalom-eloszlás mérésével személyesen nem állt
módomban foglalkozni, ezért ezt csak röviden, a szakirodalom alapján ismertetem.
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4.2.1 A front pozíciójának meghatározása elosztott paraméterű nedvességtartalom
mérés alapján (nedvesség-profilok)
A szárítással kapcsolatos kutatások kezdeti szakaszában a diffúziós tényező
értékére az anyag pillanatnyi nedvességtartalmából próbáltak következtetni. Ehhez
elegendő volt koncentrált paraméterű szárítási méréseket végezni, azonban mivel a
nedvességdiffuzivitás és az anyag pillanatnyi átlagos nedvességtartalma közötti
kapcsolat ismeretlen, e próbálkozások általában helytelen közelítést adtak a diffúziós
tényező értékére.
Később az anyagon belüli nedvességtartalom-eloszlás mérésével próbálkoztak,
mely segítségével már közvetlenül meghatározhatóvá vált a diffúziós tényezők értéke.
A legáltalánosabban alkalmazott módszer az anyagon belüli nedvességtartalom-eloszlás
mérésére a mágneses magrezonancia vizsgálat. A mérési eljárást részletes ismertetése
megtalálható Pel és mts. 1996-ban megjelent cikkében. Az 1. fejezetben az 1.3. ábrán
láthatók az általuk mért nedvességtartalom-eloszlások a behúzódó párolgási front
szakaszában. Az elosztott paraméterű mérések elterjedésével sikerült kísérletileg is
igazolni a behúzódó párolgási front jelenlétét.
A nedvesség-profilok ismeretében a diffúziós tényező a nedvességtranszportot
leíró egy dimenziós, nemlineáris differenciálegyenletből határozható meg:

∂X
∂ ⎛ ∂X ⎞
= ⎜D
⎟.
∂τ ∂z ⎝ ∂z ⎠

(4.2)

Innen egy tetszőleges z1 mélységben a diffúziós tényező (4.4. ábra):
z1

D=

⎛ ∂X ⎞

∫ ⎜⎝ ∂τ ⎟⎠dz
0

∂X
∂z

.

(4.3)

z1
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4.4. ábra: A mért nedvesség profilokból meghatározott diffúziós tényező a nedvességtartalom
függvényében(Pel és mts., 1996)
(a) égetett agyagtégla, (b) mészhomok tégla, (c) gipsz
abszcissza: nedvességtartalom [m3/m3]
ordináta: a D [m2/s] diffúziós tényező tízes alapú logaritmusa

Mint Szentgyörgyi (1987) is levezette, a párolgási front annál a helyi
nedvességtartalommal jellemezhető helyen található, ahol a diffúziós tényező értéke
minimális (Pel és mts. (4.3) egyenlet alapján megállapította, hogy durva közelítéssel ez
ugyanaz a hely, mint ahol ∂X ∂z értéke maximális). Ily módon a párolgási front
helyzete meghatározható (4.5.ábra).
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4.5. ábra: A mért nedvességtartalom eloszlásokból meghatározott
párolgási front helyzete az idő függvényében (Pel és mts., 1996)
égetett agyagtégla („brick”), mészhomok tégla („sand-lime brick”), gipsz („gypsum”)
abszcissza: idő [ezer sec]
ordináta: a front helyzete [mm]

4.2.2 A front pozíciójának meghatározása elosztott paraméterű hőmérséklet mérés
alapján (hőmérséklet-profilok, hőmérséklet-lefutások)
A front behúzódási sebessége

A szakirodalomban a párolgási front helyzetének elosztott paraméterű
hőmérséklet mérés alapján történő meghatározásáról igen kevés információt találunk.
Ezzel a módszerrel egyedül Albumarak és Mumford (1994), Chou és mts. (1997), illetve
Szentgyörgyi, Örvös, Molnár O. foglalkoztak.
Szentgyörgyi és Örvös (1985) mutatták be először, hogy a behúzódó párolgási
front jól identifikálható a hőmérséklet-profilok segítségével. Gipsz-perlit lapokon
végeztek méréseket konvekciós szárítócsatornában, és a próbatestekbe öntött
termoelemek segítségével mérték az anyagon belüli hőmérséklet-eloszlást az idő
függvényében. Ők a front helyzete és a száradási sebesség reciproka közötti kapcsolatot
vizsgálták. Levezették, hogy a behúzódó frontnál a száradási sebesség reciproka
határértékben lineáris függvénye a front mélységének.
1994-ben a transzporttényezők meghatározása céljából kezdtem konvekciós
szárítási kísérleteket végezni kapillár-pórusos anyagokkal. A mérések során a nedves
anyag tömegcsökkenését, valamint a próbatesten belüli hőmérséklet-profilokat mértem
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a szárítás során 2 percenként. A mérések kiértékelésének egyik sarkalatos pontja a
behúzódó front szakaszának, illetve a párolgási front helyzetének meghatározása volt.
A próbatest készítése során a próbatest egy keresztmetszete mentén,
meghatározott mélységekben termoelemeket helyeztem el. A 6-8 óra hosszúságú
mérések folyamán egy számítógépes adatgyűjtő az anyag tömegcsökkenésén kívül a
termoelemek által mért hőmérsékleteket is rögzítette (4.6. és 4.7.ábra). A próbatestek
ismertetése és mérési módszer részletes leírása diplomatervemben található (Szantai
(Molnár O.), 1994)

4.6.ábra: Szigeteléssel ellátott gipsz próbatest a szárító csatornában

4.7.ábra: A mérőberendezés a számítógépes adatgyűjtővel
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A hőmérséklet-profilok jellege jól elkülöníthetően mutatja a szárítás fő
szakaszait (4.8. ábra). Az első, ún. bevezető szakaszban, amikor az anyag hőmérséklete
eléri a nedves hőmérő hőmérsékletét a hőmérséklet-profilok parabolikus jelleget
mutatnak.

Az

állandó

száradási

sebességű

szakaszban

az

anyag

teljes

keresztmetszetében felveszi a nedves hőmérő hőmérsékletét. A csökkenő száradási
sebességű szakasz első felében, a felszíni száraz foltok megjelenése idején az anyagon
belüli hőmérséklet-eloszlás igen instabil, csak az anyagon belüli átlaghőmérséklet stabil
és reprodukálható. A csökkenő száradási sebességű szakasz második felében, a
párolgási front behúzódása során a hőmérsékletek jól mutatják, hogy az anyag
keresztmetszete két részre osztható: egy felszínhez közeli kiszáradt tartományra, illetve
egy nedves magra. A nedves magban a hőmérséklet közel állandónak tekinthető egy
adott időpillanatban, a kiszáradt részen pedig erőteljesen emelkedik a felszín felé
haladva (4.9. ábra).
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4.8. ábra:
10 percenként mért hőmérséklet profilok
a szárítás folyamán
(4.1.táblázat szerinti mérés)
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4.9. ábra:
10 percenként mért hőmérséklet profilok
a front behúzódásától a teljes kiszáradásig
(4.1.táblázat szerinti mérés)

Liu és Irudayaraj (1995) mezőgazdasági termények szárításának csökkenő
száradási sebességű szakaszának végeselemes analízissel történő modellezése során
hasonló következtetésekre jutott (azonban modelljük megoldását nem vetették össze
mérési eredményekkel):
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•

A már kiszáradt régióban, vagyis az anyag felszíne és a front közötti
szakaszon a hőmérséklet-eloszlás lineárisnak tekinthető, mivel a
tömegtranszportnak itt nincs hatása a hővezetésre.

•

A még nedves régióban, a párolgási front másik oldalán a hőmérséklet
eloszlás jellege teljesen más, a hőmérsékletgradiens lényegesen
lecsökken a tömegtranszportnak a hőtranszportra gyakorolt hatása miatt.

Ők a modellalkotás során egy mozgó párolgási felülettel kettéválasztott kétfázisú
rendszert vettek figyelembe, ahol a párolgási frontot mozgó peremfeltételnek
tekintették. Az anyag felszínén elsőfajú peremfeltétellel számoltak.
A 4.10. ábra mutatja a frontnak az általam mért hőmérséklet-profilokból
meghatározott helyzetét az idő függvényében. A méréseket gipszlapokon, különböző Re
számokon végeztem 1994-ben (Szantai (Molnár O.), 1994), más kutatók hasonló

Párolgási front mélysége [mm]

eredményei előtt két évvel (Toei, 1996, Pel és mts., 1996).
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4.10. ábra: A párolgási front helyzete az idő függvényében
(Re = 1170, 1180, 2240, 12200)

A mérési bizonytalanság a front-behúzódás kezdetén és a végén, a
kiegyenlítődési szakaszban nagy. A front-behúzódás kezdetén azért, mert a száraz
tartományba még csak 1-2 termoelem esik, az ezek által mutatott hőmérsékletekre kell
egyenest illeszteni. A másik bizonytalan tartomány ott van, ahol a párolgási tartomány
eléri a szimmetria síkot és a front „összeesik”. Ez az ún. kiegyenlítődési szakasz
azonban nagyon rövid ideig tart, ekkor az anyag hőmérséklete nagyon gyorsan kezd
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emelkedni. Kellően vastag próbatest esetén ez a szakasz elhanyagolható a reguláris
szakaszhoz képest.
A szárítás utolsó szakaszában a próbatest tömege gyakorlatilag már nem
változik, az anyag hőmérséklete gyorsan közelíti a szárítógáz hőmérsékletét. Ekkor a
hőmérséklet profilok megint parabolikusak.
Most vizsgáljuk meg közelebbről a 4.10. ábrán látható egyeneseket (Molnár O.,
2001).
A száradási sebesség definíció szerint:
N ≡−

mS dX
m d X dς
=− S
Af dτ
Af dς dτ

(4.4)

ahol

dς
= vς
dτ

(4.5)

a front behúzódási sebessége.
Makropórusos anyagok esetében nyilvánvaló (lásd 4.1.ábra), hogy
dX
= áll.
dς

(4.6)

tehát a front behúzódási sebesség a száradási sebesség lineáris függvénye:

N = −K 1 ⋅ v ς

(4.7)

Már diplomatervem keretében végzett méréseimből kitűnt, hogy kapillárpórusos anyagok esetében a párolgási front behúzódásának sebessége állandó –
(4.10. ábra):
vς =

dς
= áll.
dτ

(4.8)

dX
dς

(4.9)

tehát
N = −K 2 ⋅

Ezen tapasztalat ellenőrzése céljából a későbbiekben többfajta kapillár-pórusos
anyaggal (gipsz, gipsz-perlit, finom üvegpor) is elvégeztem a méréseket, és minden
esetben megfigyelhető volt a frontbehúzódási sebesség állandósága (Szentgyörgyi és
mts., 1995; Szentgyörgyi és mts., 1997). Más kutatók is ekkor publikáltak először
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hasonló mérési eredményeket: Toei (1996) – gömb alakú műgyanta, fényezetlen timföld
– 4.11. ábra; Pel és mts. (1996) –égetett agyagtégla, mészhomoktégla, gipsz – 4.5.
ábra. Pel és mts. (2002) megállapították, hogy a szárító levegő sebességének irányával
párhuzamosan, a nedves anyag felszínén is egy száradási front vonul végig állandó
sebességgel. Ennek a megfigyelésnek a szárítási folyamat háromdimenziós modelljének
felállításánál lesz jelentősége. Ezzel szemben Liu és Irudayaraj (1995) arra a
megállapításra jutott, hogy a párolgási front mozgásának sebessége csökken, ahogy a
front az anyag belseje felé mozog (igaz, hogy ők a felszínen első fajú peremfeltételt
vettek figyelembe).

4.11. ábra: A front mélysége az idő függvényében (gömb alakú műgyanta)
(Toei, 1996)
abszcissza: szárítási idő [h]
ordináta: a párolgási front mélysége [cm]

A front helyzetének meghatározására egy másik célravezető módszer az anyagon
belüli hőmérséklet lefutások vizsgálata. Ezen a diagramon is jól elkülöníthetők a
szárítás különböző szakaszai (4.12. ábra).
Egy mérést kiválasztva a disszertáció további részében e mérés paramétereit és
grafikonjait használom fel az eredmények bemutatására. A méréshez tartozó adatok az
4.1. táblázatban láthatók.
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4.12. ábra: Hőmérséklet lefutások az anyag különböző mélységeiben a szárítás folyamán;
valamint a szárítás szakaszai (4.1.táblázat szerinti mérés)
a – állandó száradási sebességhez tartó szakasz
b – csökkenő száradási sebesség első szakasza
c – csökkenő száradási sebesség második szakasza
(behúzódó párolgási front)
d – egyensúlyig történő kiszáradás szakasza

4.1. táblázat:
Gipszlap anyagjellemzői és szárításának paraméterei
A szárítandó anyag: B5-G3 típusú német model gipsz
A próbatest mindkét oldalát szárítjuk
A próbatest mérete:
L hossz
100 mm
S szélesség
100 mm
Af száradó felület
0,02 m2
2Z vastagság
30 mm
A termoelemek távolsága a felszíntől:
z1=1,77mm;
z2=3,7mm;
z3=6,75mm;
z5=12,65mm; z6=zZ =15mm.
z4=9,75mm;
Mért paraméterek:
m0 nedves anyag kiinduló tömege 480,72 g
mS kiszárított próbatest tömege 290,72 g
cS száraz anyag fajhője
1,089 kJ/kgK
TG szárító gáz hőmérséklete
72,6 °C
Tn nedves hőmérő hőmérséklet 32 °C
Náll az állandó száradási sebesség 0,535 g/m2s
vG szárító gáz sebessége
2,286 m/s
PrG Prandl szám
0,71
ReG Reynolds szám
11314
λG hővezetési tényező
0,029 W/mK
hLV párolgási hő
2430 kJ/kg
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Almubarak és Mumford (1994), illetve Chou és mts. (1997) próbálták már ezzel
a módszerrel meghatározni a front helyzetét. Almubarak és Mumford üveg, valamint
aktivált timföld ágyakkal Chou és mts. pedig burgonya hasábokkal végeztek kísérleteket
konvekciós szárítócsatornában. A burgonya hasábokba 6 db termoelemet illesztettek ( a
szárító levegővel érintkező felülettől mérve 1, 10, 20, 30, 40 és 50mm mélységekben),
és a szárító levegő száraz- és nedves hőmérő hőmérsékletén kívül, mérték az anyagon
belüli hőmérséklet-lefutásokat is (4.13.ábra). Megfigyelték, hogy miután mindegyik
termoelem felvette a szárítógáz nedves hőmérő hőmérsékletét, először a száradó
felszínhez legközelebbi termoelem helyén, majd a próbatest mélyebb rétegeiben is
intenzíven elkezd emelkedni a hőmérséklet a termoelemek felszíntől mért távolságának
sorrendjében, és egy aszimptotikus értéket közelít, amely a szárító levegő
hőmérsékleténél pár fokkal alacsonyabb. Almubarak és Mumford alapján a front
pozícióját Chou és mts. is úgy határozták meg, hogy a front azon időpillanatban ér el
egy termoelem által meghatározott mélységet, amikor ott a hőmérséklet éppen eléri az
aszimptotikus hőmérsékletet. Ugyanezen ábrán (4.13.ábra) látható az ily módon
meghatározott front helyzete az idő függvényében. Állításuk szerint a front helyzete az
idő négyzetgyökével arányos. Mivel ők zsugorodó anyagot választottak vizsgálataik
tárgyául, a termoelemek helyzete ±15% pontossággal volt meghatározható a mérés
során, ezért véleményem szerint eredményüket fenntartásokkal lehet csak elfogadni.

4.13. ábra: Burgonya hasábokban mért hőmérséklet lefutások, illetve a front pozíciója
(„position of the front”) az idő függvényében; (Chou és mts., 1997)
abszcissza: idő [min]
ordináta1: hőmérséklet [°C]; ordináta2: a párolgási front mélysége [mm]
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Látható, hogy a fentebb leírt módszer meglehetősen szubjektív (aszimptotikus
közelítéssel elvileg soha nem lehet elérni egy adott értéket). Ezen kívül nem is logikus,
hogy miután egy réteg már száraznak tekinthető, vagyis miután már áthaladt rajta a
párolgási front, közel állandó hőmérsékletű maradna. Elméleti megfontolások alapján
inkább az lenne várható, hogy a kiszáradt rétegek hőmérséklete gyorsan közelít a
szárítógáz hőmérsékletéhez. Ez utóbbit igazolják saját méréseim is, és ezt az elméletet
támasztják alá Liu és Irudayaraj (1995) megállapításai is, mely szerint a kiszáradt
tartományban lényegesen nagyobbak a hőmérséklet-gradiensek, mint a még nedves
tartományban, ugyanis a száraz részen a tömegtranszportnak már nincsen akkora
befolyása a hővezetésre.
Sokkal logikusabb lenne egy adott időpillanatban azt a pontot tekinteni az
elpárolgás (a front) helyének, ahol a meghatározott mélységben elhelyezett termoelem
által mutatott hőmérséklet meredeken eltávolodik az anyag mélyebb rétegeiben
elhelyezett termoelemek által mutatott értéktől (4.14.ábra). Ez a pont a hőmérsékletlefutások grafikonjáról is leolvasható, azonban még pontosabban meghatározható a
mérési adatsorok számszerű vizsgálatával. A párolgási front helyzetének ily módon
történő meghatározása szinte ugyanazt az eredményt adja, mintha azt a hőmérséklet
profilokból határoztuk volna meg (4.15. ábra).
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4.14. ábra: Hőmérséklet-lefutások az anyagon belül a behúzódó párolgási front szakaszában

(termoelemek helye a 4.1.táblázat szerint)
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4.15. ábra: A behúzódó párolgási front mélysége a hőmérséklet-profilokból (♦),
valamint a hőmérséklet-lefutásokból meghatározva (■)

Mint a 4.15.ábrán is látható, ezen mérés esetén a hőmérséklet-profilok
mérésével meghatározott frontbehúzódási sebesség v fr ≅ 0,00184 mm s -ra adódik.
4.2.3 A front vizsgálata koncentrált paraméterű mérések alapján (szárítási görbék)

Mint azt már a hőmérséklet-lefutási görbék és a hőmérséklet-profilok is
mutatták, a szárítási folyamat több, jól elkülöníthető szakaszra bontható, ahol a
nedvességtartalom- és hőmérséklet profilok szimulációja más - más modell segítségével
történhet. Ezért kulcsfontosságú például a behúzódó frontos szakaszban a hőmérsékletprofilok szimulációjához a front behúzódás kezdő pillanatát, illetve a végét
meghatároznunk. Ez történhet anyagon belüli nedvességtartalom-eloszlás, vagy
hőmérséklet-eloszlás mérés segítségével. Ezek az elosztott paraméterű mérések
méréstechnikailag meglehetősen bonyolultak, az anyagon belüli hőmérséklet-eloszlás
mérése nem is minden anyag esetében lehetséges.
A következőkben arról lesz szó, hogy hogyan lehet egy egyszerű, koncentrált
paraméterű méréssel meghatározni a behúzódó front szakaszát, a front helyzetét és
behúzódási sebességét. Ehhez mindössze a száradó anyag tömegét kell mérni az idő
függvényében.
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4.2.3.1 A szárítás behúzódó frontos szakaszának identifikálása,
a frontbehúzódás sebessége

A koncentrált paraméterű mérésből származó N - τ és N - X szárítási görbét
megvizsgálva és összevetve a mért hőmérséklet-profilokkal kitűnik, hogy az anyag
tömegének csökkenése (ezzel együtt az átlagos nedvességtartalom és a száradási
sebesség csökkenése is) lelassul a párolgási front kialakulásakor. A száradási sebesség
idő szerinti változását megfigyelve (4.16.ábra) kitűnik, hogy a görbe jellege alapvetően
megváltozik a front behúzódás indulásakor. A csökkenő sebességű szakasz első
részében gyorsulva csökken a száradási sebesség, míg a frontbehúzódás reguláris
szakaszában a sebesség csökkenése lelassul, majd a frontbehúzódás végén, amikor a
párolgási zóna eléri a szimmetriasíkot, a sebesség csökkenése ismét felgyorsul. A
frontbehúzódás kezdete az

N – τ

görbét a csökkenő sebességű tartomány első

szakaszában, illetve a front reguláris szakaszában jól közelítő harmadfokú görbén
inflexió formájában jelentkezik (4.16.ábra). Az ábrán is látható mérési pontokra
illesztett görbe inflexiós pontjának helye a τ = 3,22 h = 11594 sec időpillanatra adódik,
ami jó közelítéssel megegyezik a hőmérséklet profilok vizsgálatából megállapított
frontbehúzódás kezdetével (τ = 12122 sec).
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4.16.ábra: A száradási sebesség változása az idő függvényében
◊ - a szárítás csökkenő sebességű szakaszának első része
□ - a szárítás csökkenő sebességű szakaszának második része,
a behúzódó párolgási front szakasza
∆ - az egyensúlyig történő száradás szakasza
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A száradó anyag tömegének csökkenésének lelassulása az

N - X szárítási

görbén úgy jelentkezik, hogy a kétpercenként mért értékek által alkotott pontok
besűrűsödnek (4.17.ábra). A szárítás csökkenő sebességű szakaszának az N - X görbén
(4.18.ábra) látható pontjainak az euklideszi távolságát mutatja a 4.19. ábra grafikonja.
Jól látható, hogy a csökkenő száradási sebesség első részében, a front behúzódása előtt
az egymást követő pontok távolságainak átlaga több mint kétszerese a front behúzódás
szakaszában mért pontok távolságainak átlagának.
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4.17.ábra: A száradási sebesség a nedvességtartalom függvényében
(2 percenkénti mintavételezés)
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4.18.ábra: A száradási sebesség a nedvességtartalom függvényében
a szárítás csökkenő száradási sebességű szakaszában
◊ - a szárítás csökkenő sebességű szakaszának első része
◊ - a szárítás csökkenő sebességű szakaszának második része,
a behúzódó párolgási front szakasza
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0,03
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4.19.ábra: Az N - X görbe pontjainak euklideszi távolsága a szárítási idő
függvényében a szárítás csökkenő sebességű szakaszában
◊ - a szárítás csökkenő sebességű szakaszának első része
□ - a szárítás csökkenő sebességű szakaszának második része,
a behúzódó párolgási front szakasza

Ezután, amíg a párolgási front el nem éri a próbatest szimmetriasíkját, addig a
tömeg monoton csökkenése figyelhető meg; majd amikor a tömeg csökkenése megáll,
értelemszerűen ekkor éri el a front a szimmetriasíkot, a száradási sebesség nullára
csökken és a továbbiakban a szárító levegőből felvett hő már csupán az anyag
felmelegítésére fordítódik. A szárítás ezen utolsó szakaszában a mért tömegváltozás már
csak a mérleg mérési bizonytalanságából származik, a száradási sebesség pedig ebből
adódóan nulla környezetében ingadozik.
A 4.18.ábrán szereplő szárítási görbén a front szakasza rózsaszínnel látható.
Minden egyes ponthoz tartozik egy időpillanat is. A front a τ = 12122 sec időpillanatban
indult, és a τ = 20042 sec időpillanatban érte el a szimmetriasíkot. Tehát 7980 sec alatt
tette meg a 15 mm – t (ez a próbatest fél vastagsága). Innen kiszámítható, hogy (állandó
behúzódási

sebességet

feltételezve)

a

párolgási

front

behúzódási

sebessége

v ς ≅ 0,00189 mm s - ra adódik, ami nagyon jó közelítéssel megegyezik az elosztott
paraméterű hőmérsékletmérésből származó értékkel.
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4.2.3.2 A száradási sebesség és a front mélysége közötti kapcsolat meghatározása

Az alábbiakban koncentrált paraméterű mérésből határozom meg a front
helyzetét a száradási sebesség függvényében (Szentgyörgyi és mts., 2002).
Méréseimből kitűnt, hogy a behúzódó front reguláris szakaszában (amíg az
elpárolgási tartomány el nem éri az anyag szimmetria síkját) az anyag átlagos
nedvességtartalma és a száradási sebesség között lineáris kapcsolat van (4.18. és
4.20.ábra), vagyis
X = K3 ⋅ N + K4 ,

(4.10)

innen
N=

X K4
.
−
K3 K3

(4.11)

Amikor a front eléri a szimmetriasíkot, a reguláris szakasznak vége és az N – X
görbén a pontok elhajlanak a reguláris szakasz egyenesétől (4.18.ábra).

0,28
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y = 0,30314x + 0,19433
R2 = 0,99332

X [g/g]

0,25
0,24
0,23
0,22
0,21
0,2
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

N [g/m^2s]

4.20. ábra: Az anyag nedvességtartalma és a száradási sebesség közötti kapcsolat
a behúzódó front reguláris szakaszában

(4.9) és (4.11) egyenletek összevetésével, vagyis felhasználva a front behúzódási
sebesség

állandóságát

kapjuk

a

következő

közönséges,

elsőrendű,

lineáris

differenciálegyenletet:
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K2

K
dX
1
X = 4
+
dς K 3
K3

(4.12)

melynek megoldása (Bronstejn és Szemengyajev, 1974):
X = K 4 + ( X i − K 4 )e

−

ς
K 3 ⋅K 2

(4.13)

Felhasználva újra a (4.10) egyenletet, megkapjuk a száradási sebesség és a
párolgási front mélysége közötti kapcsolatot:
ς

ς

−
X − K 4 − K 3 ⋅K 2
N= i
e
= N i e K 3 ⋅K 2
K3

(4.14)

ahol Ni a front indulásának pillanatában mérhető száradási sebesség.
Ezen összefüggés számszerű meghatározásához ismerni kell
•

a behúzódó front reguláris szakaszában a mért X − N pontpárokra
illesztett egyenes egyenletét (K3, K4),

•

a

frontbehúzódási

sebesség

értékét

(a

front

indulásának

és

megszűnésének időpillanatából, illetve a próbatest vastagságából
számítható),

•

a

front

indulásának

időpillanatában

az

anyag

átlagos

nedvességtartalmának vagy a száradási sebességnek az értékét.
Az előbbiekben kiválasztott mérés esetén a számértékek:

•

K 3 = 0,30314 m 2 s g , K 4 = 0,19433 g g (4.20. ábra)

•

v ς = 1,89 ⋅10 −6 m s (a 4.2.3.1 fejezet szerint meghatározva),

a (4.4) – (4.9) egyenletek szerinti levezetéssel:
K2 =

•

mS
290,72
⋅ vς =
⋅ 1,89 ⋅ 10 −6 = 0,02747 g ms
Af
0,02

N i = 0,2406 g m 2 s (a τ = 12122 sec időpillanathoz tartozó érték)

Ezen értékekkel a (4.14) függvénykapcsolat számszerűen a következő:

N = 0,2406 ⋅ e −0,1200883⋅ς [ mm ] [g/m2s]
Ezt a koncentrált paraméterű tömegmérésből levezetett függvénykapcsolatot, valamint
az elosztott paraméterű hőmérsékletmérésből származó mérési pontsorozatot mutatja a

4.21. ábra. Látható, hogy a mérési pontsorozatot nagyon jól írja le a levezetett egyenlet.

58

Tehát pusztán egy szárítási görbe mérésével igen jó közelítéssel meghatározható a
párolgási front helyzete.

0,30

N [g/m^2s]

0,25
0,20
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0,05
0,00
0
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9

12

15

front [mm]

4.21. ábra: A száradási sebesség és a front helyzete közötti kapcsolat
(mérési pontok (♦); számított görbe(──))

4.2.3.3 A száradási sebesség és a szárítási idő kapcsolatának meghatározása
(Molnár O., 2001)

Ismét abból indulunk ki, hogy a behúzódó front reguláris szakaszában a
száradási

sebesség

lineárisan

függ

a

száradó

anyag

tömegétől,

illetve

nedvességtartalmától (4.18. és 4.22. ábra):

N = Ni + K5 ( X − X i ) ,

(4.15)

vagyis a száradási sebesség nedvességtartalom szerinti deriváltja állandó:
dN
= K 5 = áll.
dX

(4.16)
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0,3
y = 3,27682x - 0,63593
R2 = 0,99332
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4.22. ábra: A száradási sebesség és az anyag nedvességtartalma közötti kapcsolat
a behúzódó front reguláris szakaszában

Mint már a (4.4) egyenletben láttuk, a száradási sebesség az anyag
nedvességtartalmával kifejezve:
N ≡−

mS dX
Af dτ

Ezt az egyenletet átalakítva, majd (4.16) egyenletet felhasználva a következő
differenciálegyenletet kapjuk:
dτ = −

mS dX dN
m 1 dN
=− S
Af dN N
Af K 5 N

(4.17)

A differenciálegyenletet integrálva kifejezhető a száradási sebesség és a szárítási
idő kapcsolata:
N = Nie

−

Af K 5
(τ −τ i )
mS

(4.18)

Ezen függvénykapcsolat számszerű ismeretéhez szükséges:

•

K 5 = 3,27682 g m 2 s (4.22. ábra)

•

a front indulásának pillanatában: τ i = 12122 sec , N i = 0,2406 g m 2s
(lásd 4.2.3.2 fejezet)

Így a (4.18) egyenlet számszerűen:
N = 0,2406 ⋅ e

−

0 , 02⋅3, 27682
(τ −12122 )
290 , 72

= 0,2406 ⋅ e − 2, 254⋅10

−4

(τ −12122 )

Ezt az összefüggést, valamint az elosztott paraméterű hőmérséklet mérésből származó
mérési pontokat mutatja a 4.23. ábra. Látható, hogy a front reguláris szakaszában

60

pontos a levezetett exponenciális modell, a frontbehúzódás végén, a kiegyenlítődési
szakaszban kissé felül becsüli a tényleges száradási sebességet.
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4.23. ábra: A száradási sebesség és a szárítási idő közötti kapcsolat a front szakaszában
(mérési pontok (♦); számított görbe (──))

A (4.18) és (4.15) egyenletek összevetésével kifejezhető a száradó anyag
nedvességtartalmának idő szerinti változása a behúzódó front reguláris szakaszában:
−
N
X = X i − i (1 − e
K5

Af K 5
(τ −τ i )
mS

)

(4.19)

Az általam mért kapillár-pórusos anyagokon kívül (gipsz, gipsz-perlit, üvegpor),
számos más anyag esetében is (sárgarépa, burgonya, bab, papír, bőr, tégla) a szárítási
folyamat jól leírható ehhez hasonló exponenciális modell segítségével (Tomas és mts.,
1993; Tomas és Skansi, 1996; Zogzas és Maroulis, 1996).
4.2.3.4 A frontmélység és a szárítási idő kapcsolatának meghatározása

Az előző két fejezetben egyszerűen elvégezhető koncentrált paraméterű
mérésből határoztuk meg az N – ζ, valamint az N – τ függvénykapcsolatok zárt alakját
((4.14) és (4.18) egyenletek). Ezen két függvényből előállítható a front mélysége az idő
függvényében (ζ – τ kapcsolat):

ς=

K 3 ⋅ K 2 ⋅ Af ⋅ K 5
(τ − τ i ) .
mS

(4.20)

Ebben az egyenletben a K2 konstans értékét kifejtve, majd figyelembe véve,
hogy származtatásukból eredően K 3 ⋅ K 5 = 1 , visszakapjuk a várt egyenletet:
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ς = v ς (τ − τ i ) .

(4.21)

Ez az egyenlet nem újdonság, csupán az eddigi számítások ellenőrzésére szolgál,
hiszen a K2 konstans értékének számításakor már felhasználtuk a frontbehúzódási
sebesség ( v ς ) állandóságát.

4.2.4 A frontbehúzódási sebesség állandóságának levezetése elméleti úton

A következő levezetéssel elméleti úton is igazolható a frontbehúzódás
sebességének állandósága a behúzódó front reguláris szakaszában (Molnár O., 2001).
Szentgyörgyi vezette le, hogy a front behúzódásának első, ún. reguláris
szakaszában a száradási sebesség reciproka aszimptotikusan tart az ún. egyensúlyi
száradási sebesség reciprokához, és az egyensúlyi száradási sebesség reciproka lineáris
kapcsolatban van a behúzódó front mélységével (Szentgyörgyi, 1987; Szentgyörgyi és
mts., 1995). Tehát a reguláris szakaszban
1
1
1
→
=
+ gς .
N
N e N ei
Itt

1
N ei

(4.22)

és g csak az anyag- és transzportjellemzőktől függ. Ezt szemlélteti az

előzőekben kiválasztott mérés is a 4.24. ábrán.
40
35

1/N [m^2s/g]
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0
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4.24.ábra: A száradási sebesség reciproka a front mélységének függvényében (♦);
az egyensúlyi száradási sebesség reciproka a front mélységének függvényében (──)
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Az előzőekben levezetett (4.18) egyenletből kifejezhető a száradási sebesség
reciproka:
1
1
=
e
N Ni

Af K 5
(τ −τ i )
mS

.

(4.23)

Az egyenlet jobb oldalát Taylor-sorba fejtve, és a másod- és annál magasabb fokú
tagokat elhanyagolva kapjuk, hogy
AK
1
1
≅
+ f 5 (τ − τ i )
N N i N i mS

(4.24)

vagyis a száradási sebesség reciproka közelítőleg lineáris függvénye az időnek.
Hasonlítsuk össze a most levezetett (4.24) egyenletet a Szentgyörgyi által
levezetett (4.22) egyenlettel:
AK
1
1
1
≅
+ gς ≅
+ f 5 (τ − τ i )
N N ei
N i N i mS

(4.25)

Vagyis a frontbehúzódás reguláris szakaszában a front mélysége (ζ) lineáris függvénye
az időnek (τ):
1⎛ 1

1 ⎞

AK

⎟⎟ + f 5 (τ − τ i )
ς = ⎜⎜ −
g ⎝ N i N ei ⎠ N i mS g

(4.26)

Mivel a front mélységének idő szerinti deriváltja nem más, mint a frontbehúzódási
sebesség, ez az egyenlet jelenti a frontbehúzódási sebesség állandóságát.
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5. A HŐÁTADÁSI TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA KONVEKCIÓS SZÁRÍTÁS SORÁN

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari és Élelmiszeripari
Gépek Tanszékén évek óta végzünk konvekciós szárítási kísérleti méréseket hallgatói-,
illetve kutatási laboratóriumi munkák keretében. Ezen mérések egyik célja a hőátadási
tényező értékének meghatározása volt. Kitűnt, hogy az állandó száradási sebesség
szakaszában kapott értékek mindig nagyobbak voltak, mint a geometriailag hasonló
anyagoknál azonos Re és Pr számok melletti szárítás nélküli esetben mért illetve publikált
konvekciós hőátadási tényezők. Már Luikov is megállapította, hogy az említett „nedves”
hőátadási tényező nagyobb, mint a „száraz” hőátadási tényező. Többen (pl. Toei, 1996;
Wang és Chen, 1999) viszont napjainkig kétségbe vonják, hogy van ilyen különbség a
kétféle hőátadási tényező között. A szárítási folyamat pontos modelljének megalkotásához
viszont szükséges a hőátadási tényező ismerete. A modellalkotás során a hőátadási tényező
változását eddig nem vették figyelembe.
A probléma tisztázására méréseket végeztünk síklap alakú nedves anyagokkal a
konvektív hőátadási tényező meghatározására a szárítás kezdetétől a teljes (egyensúlyi)
száradásig terjedő tartományban.
A diplomatervem keretében gipszlapokkal elkezdett, majd később más anyagokkal
(cement-perlit, üvegpor) is megismételt konvekciós szárítási mérések alkalmasak a
konvektív hőátadási tényező meghatározására a szárítás kezdetétől a teljes, egyensúlyig
száradásig terjedő tartományban. Ehhez termoelemeket kellett beépíteni a próbatestbe,
hogy a szárítás során mérni tudjuk a hőmérséklet profilokat és az anyagon belüli
hőmérséklet lefutást. A mérési eredményeket felhasználva kétféle úton is meghatározható a
hőátadási tényező értéke:
•

az

entalpia

mérlegegyenletéből

kiindulva

numerikusan

meghatározható

a

konvekciós hőátadási tényező a szárítás folyamán (5.1 fejezet)
•

a hővezetés differenciálegyenletének analitikus megoldásával is meghatározható a
hőátadási tényező a szárítás egyes tartományaiban (5.2 fejezet)
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5.1 Az entalpia mérlegegyenlete szárítás esetére; a peremfeltételek vizsgálata
Állandó nyomású rendszerben a termodinamika I. főtétele értelmében az energia
megmaradásának elve az entalpia megmaradásának elvére redukálódik. Ha a molekuláris
súrlódásból származó disszipációs munkát elhanyagoljuk (Di = 0), az entalpia
mérlegegyenlete a következőképpen írható (p = áll.) (Szentgyörgyi és mts., 1986):

∂ρ h
= −div∑ ρ hk v k − divjq
∂τ
k

cd

(5.1)

Az (5.1) egyenlet integrálja állandó térfogatú rendszer esetén a Gauss-tételt felhasználva:

∂ρ
d
⎛ dH ⎞
ρ h dV = ∫ h dV = − ∫ ∑ ( ρ hk v k )dA − ∫ jq cd dA
⎜
⎟ =
∫
∂τ
⎝ dτ ⎠ V dτ V
V
A k
A

(5.2)

Mivel szárítás során egyidejű hő- és tömegtranszport játszódik le, ezért a hőmérleg
csak az anyagmérlegekkel együtt értelmezhető. Szárítás esetén a rendszer három
komponensből áll:
folyadék (liquid):

L

gőz (vapour):

V

száraz anyag (solid): S
A három komponens sűrűségét definiáljuk a következőképpen:
mS mS m
=
= ω S ρm
V
m V
mS mL mL m
= ρ0S X L =
=
= ω L ρm
V mS
m V
mS mV mV m
= ρ0S X V =
=
= ω V ρm
V mS
m V

ρ0S =
ρ0L
ρ0V

(5.3)

ahol ω tömegtörtet, X pedig tömegarányt, vagyis ebben az esetben nedvességtartalmat jelöl.
Az extenzív tulajdonságokra érvényes az Euler-reláció, így írhatjuk, hogy a
háromkomponensű rendszer entalpiasűrűsége:

ρh = ρm h = ρm (ω L hL + ω V hV + ωS hS ) = ρ0 L hL + ρ0 V hV + ρ0S hS

(5.4)

Ezt az összefüggést felhasználva az (5.1) egyenlet bal oldala a következőképpen írható:
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∂h
∂h
∂ρ
∂ρ
∂ρ
∂ρ h
∂h
= ρ 0L L + ρ 0V V + ρ 0S S + hL 0L + hV 0V + hS 0S
∂τ
∂τ
∂τ
∂τ
∂τ
∂τ
∂τ

(5.5)

Az (5.5) egyenlet jobb oldalának második és hatodik tagja zérus, mivel a gőzfázisú
nedvességtartalom tömege elhanyagolhatóan kicsi a száraz anyag tömegéhez képest, és így

ρ 0V ≅ 0 , valamint a szilárd fázis sűrűsége nem változik a szárítás során. Definíció szerint a
folyadék és a szilárd fázis (állandó nyomáson értelmezett) fajhője:
cL ≡

∂h
∂hL
és cS ≡ S
∂T
∂T

(5.6)

Mindezeket figyelembe véve, valamint az (5.3) egyenletet felhasználva írható, hogy
∂X V
∂ρ h
∂X L
∂T
∂T
= ρ 0S X L c L
+ ρ 0S cS
+ hL ρ 0S
+ hV ρ 0S
∂τ
∂τ
∂τ
∂τ
∂τ

(5.7)

Szárítás esetén állandó nyomású rendszerben a folyadék- illetve a gőzfázisú
nedvesség anyagmérlege:
∂ρ 0L
∂X L
= −div j L + I L
= ρ 0S
∂τ
∂τ
∂ρ 0V
∂X V
= −div j V + I V
= ρ 0S
∂τ
∂τ

(5.8)

Az anyagmegmaradás elve miatt a gőz illetve a folyadék fázisú nedvesség
forráserősségeinek összege zérus:
IL + IV = 0
A

nedvesítési

hőt

elhanyagolva

definiáljuk

(5.9)
a

nedves

anyag

fajhőjét

a

következőképpen:
cSW = X L cL + cS

(5.10)

Az anyagmérlegeket és a nedves anyag fajhőjének definícióját felhasználva az
entalpiasűrűség idő szerinti parciális deriváltja a következőképpen alakul:

∂ρh
∂T
= ρ0S cSW
− hL divj L − hV divj V + hL I L + hV I V
∂τ
∂τ

(5.11)
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A jobb oldal második és harmadik tagja nem más, mint a konvektív entalpia áramsűrűség
negatív divergenciája, ugyanis általános alakban a következőképpen írható (Szentgyörgyi és
mts., 1986):

− ∑ hk divj mk = − div∑ hk j mk = − div∑ ρhk v k
k

k

(5.12)

k

Ennek ismeretében az (5.11) és az (5.1) egyenlet összevetéséből, valamint az anyag
megmaradásának elvét (5.9) figyelembe véve adódik az entalpia mérlegegyenlete szárítás
esetére:

ρ0S cSW

∂T
= − divj q cd − (hV − hL ) I V
∂τ

(5.13)

Mivel XV << XL , ezért divj V ≅ I V , valamint (hV − hL ) nem más, mint a fázisváltozási hő,
amit jelöljünk hLV - vel.
Így az entalpia mérlegegyenlete a nedves anyagra:

ρ0S cSW

∂T
= − divj q cd − h LV divj V
∂τ

(5.14)

A (5.14) egyenlet integrálja a Gauss-tételt felhasználva, ha a felületi integrálás a felület
belsejére vonatkozik:

∂T

∫ ρ0S cSW ∂τ dV = ∫ (j q

V

A

cd

+ h LV j V )dA

(5.15)

Figyelembe véve, hogy síklap alakú próbatestről van szó, az 5.1. ábra jelöléseivel:

∂T

∫ ρ0S cSW ∂τ dV = ∫ ( jqf

V

Af

+

+h LV j Vf + )dAf

(5.16)

Ebben az egyenletben jqf + és jVf + a peremfeltételekből helyettesítendők.
A peremfeltételek (5.1. ábra):
A hő áramsűrűségre vonatkozó peremfeltétel a száradó anyag felszínén:
jqf − = jqf + − h LV j Lf + ≡ q be

(5.17)
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A nedvesség tömegáram-sűrűségeire vonatkozó peremfeltétel a felszínen:

j Vf − = j Lf + + j Vf + ≡ − N

(5.18)

Af
q b e = j q f-

j q f+ = j q cd

környezet

nedves anyag
j V f+

j V fj L f+
-f+

5.1.ábra: A peremfeltételek értelmezése a felszínen nedves anyag konvekciós szárításakor
a szabad nedvesség párolgásának szakaszában

(5.17)-ből jqf + -t és (5.18)-ból j Vf + -t kifejezve és behelyettesítve (5.16) egyenletbe
megkapjuk az entalpia mérlegegyenletének térfogati integrálját szárítás esetére:

∫ρ

V

c

0S SW

∂T
dV = ∫ (q be −h LV N )dAf
∂τ
A

(5.19)

f

A peremfeltételekből látható még, hogy

j Lf + = − N − j Vf +

(5.20)

jqf + = q be + h LV j Lf +

(5.21)

valamint

Ugyanakkor az egyenlet bal oldala nem más, mint a vezetéssel terjedő hőáramsűrűség:
j qf + = −λ

∂T
∂z

(5.22)
f+

Így írható, hogy
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q be = −λ

∂T
∂z

f

+

+ h LV ( N + j Vf + )

(5.23)

vagyis az anyagba belépő hő egyrészt az anyag felmelegítésére fordítódik (az egyenlet jobb
oldalának első tagja), másrészt a nedvesség elpárologtatását fedezi (az egyenlet jobb
oldalának második tagja).
Kihasználva, hogy esetünkben síklap alakú próbatestről és konvekciós szárításról van
szó:
dV = Af dz

(5.24)

mS
Af Z

(5.25)

ρ 0S =
valamint

q be = α cv (TG − Tf )

(5.27)

Ekkor az (5.19) egyenlet a következő alakú:
Z

ρ 0S ∫ cSW
0

∂T
dz = α cv (TG − Tf ) − h LV N
∂τ

(5.28)

vagyis az anyagba belépő hő egyfelől az anyag hőmérsékletét növeli (nevezzük ezt a tagot
szenzibilis hőáramsűrűségnek), másfelől a nedvesség elpárologtatásához szükséges
hőmennyiséget biztosítja (nevezzük látens hőáramsűrűségnek):
Z

q be = q cv = α cv (TG − Tf ) = ρ 0S ∫ cSW
0

∂T
dz + h LV N = qsens + q lat
∂τ

(5.29)
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5.1.1. A hőátadási tényező meghatározása az entalpia mérlegegyenletéből;
a szenzibilis- és látens hőátadási tényező
Szárítás nélküli, tiszta hőátadás esetében az entalpia mérlegegyenlete:

ρ 0S cSW

∂T
= −divjq
∂τ

cd

(5.30)

Az (5.30) egyenlet integrálja a Gauss-tételt felhasználva, valamint síklap-geometriát
alkalmazva, a száraz anyag felmelegítését szolgáló jq cd - belépő konduktív hőáramsűrűséget
adja. Ez ugyanakkor a gázfázisból átadódó (az anyag felületén belépő) qcv - konvektív
hőáramsűrűséggel is azonos:
Z

∫ρ
0

c

0S S

∂T
dz = j qf + = j q cd = q cv
∂τ

(5.31)

Innen a konvektív hőátadási tényező:

α cv

Z
q cv
∂T
1
=
=
ρ 0S ∫ cS
dz
∂τ
TG − Tf TG − Tf
0

(5.32)

Az entalpia mérlegegyenlete nedves anyag száradása esetén az (5.14) egyenlettel
írható le:

ρ 0S cSW

∂T
= −divjq − h LV divjV
∂τ
cd

Síklap alakú modelljeinknél a szárítás első felében, az állandó száradási sebességhez
tartó szakaszban a hőmérsékletek az idő függvényében a próbatest minden z-mélységében a
nedves hőmérő Tn hőmérsékletéhez tartanak (5.2.ábra). Ez azt jelenti, hogy az anyagban a
nedvesség a felszínig folyadékfázisban diffundál (Imre, 1974), ezért a nedves anyagban a
gőz tömegáramsűrűsége zérus (jV = 0).
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hőmérséklet [°C]
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5.2. ábra: A próbatest különböző mélységeiben mérhető hőmérsékletek az idő függvényében
az állandó száradási sebességhez tartó szakaszban

Tehát a hőmérleg a nedves anyagon belül alakilag megegyezik a száraz anyagra felírt
hőmérleggel, és integrálja itt is a nedves anyag felmelegítésének hőszükségletét adja:
Z

∫ρ

∂T
dz = j qf + = j q cd
∂τ

c

0S SW

0

(5.33)

A szárítógázból a nedves anyag felszínéhez érkező qcv -konvektív hőáramsűrűségnek
azonban itt a nedves anyag melegítésén kívül a felületen végbemenő párolgás
hőszükségletét is fedezni kell, így a konvekciós hőáramsűrűség
q cv = j q cd + h LV N

(5.34)

(5.33) és (5.34) egyenletekből a konvektív hőátadási tényező kifejezhető:

α cv

1
1
∂T
=
h LV N
dz +
ρ 0S ∫ cSW
∂τ
−
TG − Tf
T
T
G
f
0
Z

(5.35)

vagyis a hőátadási tényező a hőáramsűrűséghez hasonlóan két tag összegeként írható fel.
Nevezzük itt is az egyik tagot szenzibilis hőátadási tényezőnek, a másikat látens hőátadási
tényezőnek:
Z

α sens

1
∂T
=
ρ0S ∫ cSW
dz
TG − Tf
∂τ
0

(5.36)

1
h LV N
TG − Tf

(5.37)

α lat =
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A szenzibilis és a látens hőátadási tényezők számíthatók, ha folyamatosan mérjük a
szárítás során a próbatest tömegét, az anyagon belüli hőmérséklet-eloszlást, a felületi
hőmérsékletet és a szárító gáz hőmérsékletét, valamint ismerjük a kiszáradt próbatest
tömegét.

A

diplomamunkámban

részletesen

ismertetett

mérési

módszerrel

és

mérőberendezésen méréseket végeztem többek között a hőátadási tényező értékének
meghatározása céljából. Az (5.35) egyenlet alapján az anyagon belüli hőmérsékletek helyés idő szerinti, valamint a száradási sebesség idő szerinti mérésével a hőátadási tényezők
meghatározhatók. Egy mérés eredményét mutatja az 5.3.ábra. A méréshez tartozó
paraméterek a 4.1.táblázatban találhatók.
Látható, hogy az állandó száradási sebességhez tartó szakaszban a konvektív
hőátadási tényező maximális értéke αcvmax = 34 W/m2K volt, majd közel állandó értékhez az
αwet = 32W/m2K ˝nedves˝ hőátadási tényezőhöz tartott. Ebben a részben a hőátadási
tényező szenzibilis része, αsens = 0 – hoz tart. Ezután, a csökkenő száradási sebesség első
szakaszában αcv csökken, míg αsens értéke növekszik. A szenzibilis hőátadási tényező
növekedése a frontbehúzódás indulásáig tart. A következő szakasz a behúzódó párolgási
front szakasza. Itt a látens hőátadási tényező csökken, s a konvektív hőátadási tényező
csökkenve eléri a ˝száraz˝ hőátadási tényező értékét: αcv = αdry. A szárítás utolsó
szakaszában, a látens hőátadási tényező nulla, konvektív hőátadási tényező értéke

2

alfa [W/m K];

front [mm];

T Z,Tf [°C]

α cv = α dry ≅ 20W/m 2 K körül alakul (Szentgyörgyi és mts., 2000).
80
70

Tf

60

TZ

50

front
alfa_sens

40

alfa_lat

30

alfa_cv

20
10
0
0
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20

25

idő [ezer sec]

5.3. ábra: A felületi- és maghőmérséklet; a párolgási front helyzete; valamint
az entalpia mérlegegyenletéből a mérési adatok segítségével számított hőátadási tényezők
a szárítási idő függvényében
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A legösszetettebb a helyzet a szárítás második felében a behúzódó párolgási
frontnál, ahol több övezetre osztható a száradó anyag.
A behúzódó párolgási front szakasza az 5.4. ábra szerint modellezhető.
elpárolgás helye

száraz

T

nedves

Tf

Td
Tw

Tζ

TZ = Tζ

X
Xcr
X*
ζ

0

Z

z

5.4.ábra: A hőmérséklet- és nedvesség profilok modellje
a behúzódó párolgási front szakaszában

Ebben a szakaszban a száradó anyag egy száraz és egy nedves rétegre bontható. Ekkor a
szenzibilis hőátadási tényező:

α sens

1
ρ 0S
=
TG − Tf

ς (τ )

d
∫ cSW
0

Z
w
∂T d
1
w ∂T
ρ 0S ∫ cSW
dz +
dz
∂τ
TG − Tf
∂τ
ς (τ )

(5.38)

Mivel a kiszáradt tartományban az anyag fajhője állandónak tekinthető:
d
cSW
= cS + X ς c L ≅ áll.

(5.39)

(ha az egyenlet jobb oldalán szereplő mindhárom tényezőt állandónak tekintjük), továbbá a
T =
d

1

ς

T
ς∫

d

dz

(5.40)

0

integrálközép bevezetésével a kiszáradt tartomány szenzibilis hőátadási tényezője ( az
(5.38) egyenlet jobb oldalának első tagja) a paraméteres integrálás szabályával
(Szentmártony, 1946):
d
α sens
=

d
1
dς ⎞
d ⎛ dT
⎟.
⎜⎜
ρ 0S cSW
ς (τ ) − Tς
dτ ⎟⎠
TG − Tf
⎝ dτ

(5.41)
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A nedves tartományban az előbbi gondolatmenethez hasonlóan a szenzibilis hőátadási
tényező értéke egy adott időpillanatban a következő módon számítható:
w
α sens
=

w
1
dς ⎞
w ⎛ dT
⎟.
⎜⎜
ρ 0S cSW
( Z − ς (τ )) + Tς
dτ ⎟⎠
TG − Tf
⎝ dτ

(5.42)

Végeredményben a konvektív hőátadási tényező a behúzódó front szakaszában:

α conv

w
d
w
mS ⎧ d dT d ς (τ )
− cSW
1
Z − ς (τ ) cSW
dς ⎫
w dT
Tς
=
+ cSW
+
⎬+
⎨cSW
TG − Tf Af ⎩
dτ Z
dτ
Z
Z
dτ ⎭
(5.43)
1
LV
h N
TG − Tf

Fenti egyenlet értelemszerűen alkalmas a szárítás más szakaszaiban is a konvektív
hőátadási tényezők megfogalmazására.
A szárítás elején az állandó száradási sebességhez tartó szakaszban, amikor a telített
nedvesség párolog a hőátadási tényező így írható:

α conv =

mS w dT
1
1
cSW
h0LV N
+
TG − Tf Af
dτ TG − Tf

(5.44)

Az állandó száradási sebességnél, ahol a felületi hőmérséklet a nedves hőmérő
hőmérséklettel (Tn) egyenlő:

α conv = α wet =

1
h0LV N áll
TG − Tn

(5.45)

Az utóbbi két egyenletben h0LV a ϕ ∗ = 1 relatív telítettségű fázishatárfelületről párolgó
nedvesség párolgási hője. A szárítás lassuló sebességű szakaszában a h0LV párolgási hő
használata nem lenne korrekt, különösen a szárítás behúzódó frontos szakaszában, ahol a
telítetlen állapotú nedvesség párolog, és a kiszáradt réteg mélységének növekedésével az
elpárolgás egyre kisebb nedvességtartalmú helyekről történik. Ezért itt figyelembe kell
venni egy párolgási hő többletet, amely a következőképpen határozható meg:
Δh LV = RV T 2

d
ln ϕ ∗
dT

(5.46)
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A csökkenő száradási sebességű tartományban tehát a párolgási hő meghatározása a
következő egyenlettel történik (Szentgyörgyi és mts., 1997/A; Szentgyörgyi és mts., 2000;
Tömösy és mts., 2002):
h LV = h0LV + Δh LV

(5.47)

A konkrét mérés esetében a párolgási hő változása a behúzódó front szakaszában az 5.5.
ábrán látható.
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5.5. ábra: A párolgási hő változása a behúzódó front szakaszában
(Szentgyörgyi és mts., 1997/A; Szentgyörgyi és mts., 2000)

A szárítás végén, az egyensúlyig száradás szakaszában:

α conv = α dry =

mS d dT
1
.
cSW
dτ
TG − Tf Af

(5.48)

A konkrét (4.1.táblázat szerinti) mérés esetén, a fenti összefüggések alapján

α wet ≅ 32 W/m 2 K , illetve α dry ≅ 20 W/m 2 K értékek határozhatók meg. Látható, hogy az
anyag nedves állapotában mérhető hőátadási tényező több mint másfélszerese a száraz
állapotban mérhető hőátadási tényezőnek. A szárítási folyamat pontos modelljének
megalkotásakor tehát fontos figyelembe venni a hőátadási tényező változását is.
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5.1.2 A szenzibilis hőátadási tényező vizsgálata a szárítás behúzódó frontos
szakaszában
A szárítás behúzódó párolgási frontos szakasza további vizsgálatot igényel, hiszen
ott a száradó anyag egy nedves- és egy száraz tartományra bontható, és az elpárolgás nem a
felszínen, hanem a két tartomány mozgó határán megy végbe. A száraz rész vastagsága a
párolgási front behúzódásával növekszik, míg a nedves részé csökken. A két tartomány
térfogatának csupán az összege állandó (5.4. ábra).
Ezek alapján, mint már az előző fejezetben is láthattuk, síklappal modellezhető
próbatest konvekciós szárítása esetén a behúzódó párolgási front szakaszában az anyagba
belépő hőáramsűrűség egy szenzibilis, valamint a nedvesség elpárologtatását fedező látens
hőáramsűrűség összegeként írható:
Z

d
d
q be =
ρh d z =
∫
dτ
dτ 0

ς (τ )

∫
0

d
ρ dz + h N +
dτ
d
h

LV

Z

∫ρ
ς τ

w
h

d z = qsens + qlat

(5.49)

( )

A szenzibilis hőáramsűrűséget tovább vizsgálva, alkalmazva a paraméteres integrál
differenciálására vonatkozó szabályt (Szentmártony, 1949) és felhasználva, hogy a
frontbehúzódási sebesség állandó ( v fr =
qsens =

d
dτ

ς (τ )

∫

dς
= áll. ):
dτ

ρ hd d z +

0

∂ρ
= ∫ h dz +
∂τ
0
Z

ς (τ )

∫
0

d
dτ

Z

ρ
∫
ς τ

w
h

dz =

( )

(5.50)

Z
∂ρ
∂ρ hw
v fr dz + ∫
v fr dz
z
∂z
∂
ς (τ )
d
h

Az entalpia mérlegegyenletének integrálja (5.2) síklappal modellezhető test esetén,
figyelembe véve a mozgó peremet:
ς (τ )

Z

∂ρ h
∫ ∂τ d z = −
0

∫
0

Z

Z

∂
∂
∂
( ∑ ρ hk v k ) d d z − ∫
(∑ ρ hk v k ) w d z − ∫ jq cd d z
∂z k
∂z k
∂z
ς (τ )
0

(5.51)

Ezt felhasználva a szárítás ezen szakaszában a szenzibilis hőáramsűrűség:
ς (τ )

∫

qsens = −

0

ς (τ )

+

∫
0

Z

Z

∂
∂
∂
( ∑ ρ hk v k ) d d z − ∫
(∑ ρ hk v k ) w d z − ∫ jq cd dz +
∂z k
∂z k
∂z
0
ς (τ )

Z
∂ρ hd
∂ρ hw
v fr d z + ∫
v fr d z
∂z
∂z
ς (τ )

(5.52)
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Vagyis a behúzódó front szakaszában a szenzibilis hőáramsűrűség egyrészt az anyagon
belüli diffúzió hőszükségletét fedezi (az (5.52) egyenlet jobb oldalának első két tagja qsens+), másrészt a párolgási front behúzódását fedezi (az (5.52) egyenlet jobb oldalának
utolsó két tagja - qsens++) és csak a fennmaradó rész a konduktív áramsűrűség, ami a
hőmérséklet kiegyenlítődésre, vagyis az anyag felmelegítésére fordítódik (qsens0). (A front
behúzódást fedező két tag előjele azért ellentétes a többi taggal, mert a frontbehúzódás
iránya ellentétes a nedvesség diffúziójának irányával.)
qsens

d
=
dτ

ς (τ )

∫
0

d
ρ dz+
dτ
d
h

Z

∫ρ
ς τ

w
h

dz

(5.53)

( )

∂
j q dz
∂z
0

Z

qsens0 = − ∫
ς (τ )

qsens + =

∫
0

cd

Z
∂
∂
(∑ ρ hk v k ) d d z + ∫
(∑ ρ hk v k ) w d z
∂z k
ς (τ ) ∂z k

ς (τ )

qsens + + = −

∫
0

Z
∂ρ hd
∂ρ hw
v fr d z − ∫
v fr d z
∂z
ς (τ ) ∂z

(5.54)

(5.55)

(5.56)

Az anyagba belépő konvektív hőáramsűrűség pedig a szenzibilis hőáramsűrűségek
eredőjének és a látens hőáramsűrűségnek az összege:
q cv = qsens + q lat = qsens0 + qsens + + qsens + + + q lat

(A szárítás első felében, ahol a nedvesség a felszínről párolog, ott értelemszerűen

(5.59)
jqcd =

qsens0 = qsens)
Alkalmazva a szárításnál szokásos jelöléseket az (5.53) – (5.56) egyenletek
esetében, a szenzibilis hőáramsűrűség és összetevői a következőképpen számíthatók
(Szentgyörgyi és Molnár O., 2002; Molnár O. és mts., 2002) (5.6. ábra):
A szenzibilis hőáramsűrűség:
qsens =

mS d ⎡ d ς 1
⎤
w Z −ς
cSW
(Tf + Tς ) + cSW
Tς ⎥
⎢
Af dτ ⎣
Z 2
Z
⎦

ahol
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ρ h = ρ 0S cSW T =

mS
d
w
cSW T ; cSW
= cS + X ∗ c L ; cSW
= cS + X w c L , és a nedves rész átlagos
Af Z

nedvességtartalma: X w =

ZX − ςX ∗
.
Z−ς

A diffúzió hőszükséglete:

[

qsens + = −∑ ρ hk v kd

]

ς (τ )
0

k

[

− ∑ ρ hk v kw
k

]

Z

ς (τ )

[

= N c pV (Tf − Tς ) + c LTς

]

A front mozgásának hőszükséglete:
qsens + + = v fr ρ hwk − ρ hdk

ς (τ )

= ρ 0S vfr c L ( X cr − X ∗ )

ahol
X cr =

X ςw≥0 N áll Z − X ςw=0 N ( Z − ς )
N áll Z − N ( Z − ς )

A konvektív hőátadási tényező pedig (5.6. ábra)

α cv = α sens + α lat =

qsens0 + qsens+ + qsens+ +
q lat
+
TG − Tf
TG − Tf

(5.60)

= α sens0 + α sens + + α sens + + + α lat

9

35

8

30

[W/m2K]
α

6
5
4
3
2
1
0

αsens0
αsens+

α [W/m2K]

αsens

7

αcv

25
20

αlat

15
10

αsens

5

αsens++

13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000

Idő [sec]

0
13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000

Idő [sec]

5.6. ábra: A szenzibilis hőátadási tényező, illetve a konvektív hőátadási tényező összetevői
a párolgási front szakaszában
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5.2 Az anyagon belüli hőmérséklet-eloszlást leíró differenciálegyenlet analitikus
megoldása
A szárítás kezdetén, az állandó száradási sebességhez tartó szakaszban az anyagon
belül mérhető hőmérsékletek az idő függvényében minden z mélységben a nedves hőmérő
hőmérsékletéhez tartanak (5.2. ábra). Ez azt jelenti, hogy a nedvesség az anyag felszínéig
folyadék fázisban diffundál (Szentgyörgyi, 1987). A szárítás első szakaszában ezért a
hőmérséklet-eloszlás a nedves anyagon belül a következő jól ismert differenciál egyenlettel
írható le, amely analitikusan megoldható:
∂T
∂ 2T
=a 2
∂τ
∂z

(5.61)

ahol
a=

λ

(5.62)

ρ 0ScSW

az anyag hődiffúziós tényezője.
A differenciálegyenlethez tartozó időbeli és peremfeltételek:
ha τ = 0
ha τ → ∞

(5.63)

=0

(5.64)

⎧ T0
T ( z) = ⎨
⎩T∞

a szimmetria síkon másodfajú perem:

∂T
∂z

Z

a felszínen harmadfajú perem:

∂T
∂z

=−
f+

jqf +

(5.65)

λ

Ha az (5.61) differenciálegyenletben és az egyértelműségi feltételekben szereplő
változókat dimenzió nélküli csoportokba vonjuk össze, akkor a
Θ=

(itt a w =

λw
ρ 0ScSW

T∞ − T
,
T∞ − T0

η=

z
,
Z

Fo =

a wτ
Z2

(5.66, 5.67, 5.68)

, a nedves anyag hődiffúziós tényezője)

változókkal a differenciálegyenlet
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∂Θ ∂ 2 Θ
=
∂Fo ∂η 2

(5.69)

alakú lesz, az egyértelműségi feltételek pedig
⎧Θ 0 ha Fo = 0
Θ(η ) = ⎨
⎩Θ ∞ ha Fo → ∞

(5.70)

∂Θ
= 0
∂η η = 0

(5.71)

∂Θ
= BiΘ f
∂η η =1

(5.72)

A (5.72) egyenletben

α
Z
= cd Z = áll.
λ T∞ − Tf
λ

jqf +

Bi =

(5.73)

ahol definíciószerűen és a hőmérleg segítségével a konduktív hőátadási tényező:
Z

jqf +

α cd =

T∞ − Tf

=

ρ 0S ∫ cSW
0

∂T
dz
∂τ

T∞ − Tf

(5.74)

A fenti egyértelműségi feltételek mellett a (5.69) differenciálegyenlet megoldása
(Gröber és Erk, 1933):
2
sin δ k
cos[δ k (1 − η )]e −δ k Fo
k =1 δ k + sin δ k cos δ k

∞

Θ( Fo, Bi,η ) = ∑

(5.75)

A δk -sajátértékek és Biot-szám között az alábbi a kapcsolat:
Bi = δ k tgδ k = áll.

(5.76)

Bizonyos idő (Fourier-szám) után (7.75) egyenlet végtelen sorának csak az első
tagja domináns, azaz
Θ(Fo, Bi,η ) ≅

2
sin δ1
cos[δ1 (1 − η )]e −δ1 Fo
δ1 + sin δ1 cos δ1

(5.77)

Ekkor a z = zk illetve a z = zj mélységekben elhelyezett termoelemeken mért
hőmérsékletekre igaz, hogy
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ς ⎤
⎡
cos ⎢δ 1 (1 − k )⎥
Θ k dTk
Z ⎦
⎣
≅
≅
≅ áll.
ςj⎤
Θ j dTj
⎡
cos ⎢δ 1 (1 − ⎥
Z⎦
⎣

(5.78)

Bi ≅ δ1tgδ 1 = áll.

(5.80)

Érvényes a

kapcsolat is, ezért abban az esetben, ha zj = zf = 0 és zk = zZ = Z, akkor
Θ k dTZ
1
= áll.
=
=
Θ j dTf cos δ1

(5.81)

A 5.7. ábrán a 4.1. táblázat szerinti mérés esetén a próbatest különböző
mélységeiben (Tf, T1, T2, T3, T4, T5, TZ,) elhelyezett termoelemek hőmérséklete látható a Tf
felületi hőmérséklet függvényében a szárítás folyamán. Szembetűnő, hogy az (5.78)
egyenlet szerinti kapcsolat a szárítás több szakaszában (a, b, d szakaszok) is érvényes (5.2.1
fejezet).
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5.7. ábra: A próbatest különböző mélységeiben (4.1. táblázat szerint) mért hőmérsékletek
a felületi hőmérséklet függvényében

A (5.76) és (5.80) egyenletekből látható, hogy

α cd Bi δ1tgδ1
=
=
λ
Z
Z

(5.82)

Ez az egyenlet tartalmazza a nedves anyag λ hővezetési tényezőjét is, ami jelentősen
változik a szárítás folyamán és folyamatos mérésére nincs lehetőség. A hővezetési tényező
azonban kiküszöbölhető a (5.66-5.68), (5.77) és a (5.82) egyenletek segítségével: a
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felületen értelmezett dimenziótlan hőmérsékletből a Fo szám segítségével kifejezhető a
nedves anyag hővezetési tényezője, melyet az (5.82) egyenletbe beírva kitűnik, hogy a
felületi hőmérsékletet tartalmazó ln(T∞-Tf) kifejezés az idő elsőrendű függvénye, és az
egyenes iránytangensét meghatározva kifejezhető a konduktív hőátadási tényező:

α cd ≅

mS
⎡ d ln(T∞ − Tf ) ⎤ tgδ1
cSW ⎢−
⎥⎦ δ
Af
dτ
⎣
1

(5.83)

Tehát a (5.74) egyenlettel definiált hőátadási tényező csak a nedves anyag fajhőjétől függ,
ami az anyag nedvességtartalmának mérésével az (5.10) egyenlet szerint egyszerűen
meghatározható.

5.2.1 Az analitikus megoldás alkalmazása a hőátadási tényező számításánál
Az (5.83) egyenletből és az 5.7. ábrából látható, hogy a szárítás elején, az állandó
száradási sebességhez tartó szakaszban (a), továbbá a lassuló sebességű szakasz első
felében (b), valamint a szárítás végén az egyensúlyig száradás szakaszában (d) várható,
hogy αcd értéke csak csw-től függ. A behúzódó párolgási front szakaszában (c) ez csak a
folyamatosan zsugorodó nedves magban mondható el.
Az (a) szakaszban a szimmetria síkban mért hőmérséklet a felületi hőmérséklet
függvényében lineáris, és dTZ/dTf = 1,892 (5.8. ábra). Innen (5.81) és (5.80) egyenletből δ1
= 1,014 és Bi = 1,629. Itt T∞ = Tn = 32°C, a nedves hőmérő hőmérséklete és d[ln(32-Tf)]/d τ

TZ [°C]

= -0,0016 1/sec (5.9. ábra).
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5.8. ábra: A szimmetriasíkbeli hőmérséklet a felületi hőmérséklet függvényében
a szárítás (a) és (d) szakaszaiban
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5.9. ábra: Az ln(T∞-Tf) – τ függvény és meredeksége
a szárítás (a), (b) és (d) szakaszaiban

Fentieket felhasználva, valamint a 4.1.táblázat adataival a (5.83) egyenlet a
következő eredményt adja:

α cd ≅ 3,685 ⋅ 10 −2 ⋅ cSW

(5.84)

cSW = cS + Xf cL

(5.85)

Mivel itt
és az állandó száradási sebességnél a felületi nedvességtartalom (Szentgyörgyi, 1987)
1
Z 1
X f = X − N áll
3
ρ 0S DLc

(5.86)

ezért a (5.84 – 5.86) egyenletekből a 4.1.táblázat adataival, és az irodalmi adatok alapján
felvett diffúziós tényező értékével (gipsz esetén DLc ≅ 2 ⋅ 10 −8 m2/s (Szentgyörgyi, 1987))
előállítható a konduktív hőátadási tényező a mért átlagos nedvességtartalom függvényében:

α cd = 152,93 ⋅ X + 18,69 [W/m2K]

(5.87)

A szenzibilis hőátadási tényező, pedig

α sens = α cd

Tn − Tf
TG − Tf

(5.88)

Az ily módon számított függvény az állandó száradási sebesség felé tartva nagyon jól
közelíti a hőmérlegből számított αsens (τ) függvényt (5.10. ábra (a) szakasza). Különböző
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DLc diffuzivitási értékeket felvéve kiderül, hogy a közelítés nem érzékeny a DLc
diffuzivitásra.
A szárítás csökkenő sebességű szakaszának első felében (b) a TZ és Tf függvények
közelítőleg egybeesnek, az anyag teljes keresztmetszetében egyenletesen melegszik (5.7.
ábra). Így dTZ/dTf = 1, azaz δ1 = 0 és tg δ1 = 0. Ekkor Bi = δ1tgδ1 = 0, de tgδ1/δ1 = 1. Az

(5.83) egyenlet értelmében

α sens = α cd ≅

mS
⎡ d ln(TG − Tf ) ⎤ tgδ1
cSW ⎢−
⎥ δ
dτ
Af
⎣
⎦ 1

(5.89)

A szárítás ezen szakaszában d ln(TG –Tf) / dτ = -0,00002 1/sec (5.9.ábra). Felhasználva,
hogy ebben a szakaszban az anyagon belüli nedvességtartalom eloszlás homogénnek
tekinthető,

vagyis

a

felületi

nedvességtartalom

megegyezik

a

mért,

átlagos

nedvességtartalommal, (5.10) és (5.89) egyenletekből előállítható a szenzibilis hőátadási
tényező a nedvességtartalom függvényében.
Mivel

az

anyag

átlagos

nedvességtartalmát

folyamatosan

(2

percenkénti

mintavételezéssel) mértük, ezért az αsens(τ) függvénykapcsolat is könnyen megkapható
(5.10. ábra (b) szakasza).
A szárítás következő szakasza a behúzódó párolgási front tartománya. Itt a nedves
magban igaz, hogy dTZ/dTς = áll., és a kiszáradt felületi rétegben is igaz, hogy dTς /dTf =
áll. Azonban a front (ς) pozíciója nem állandó, ezért ez egy mozgó peremfeltételi probléma,
mely további vizsgálatokat igényel.
A szárítás végén, az egyensúlyig száradás szakaszában (d), a felületi hőmérséklet a
szimmetriasíkbeli hőmérséklet függvényében újra lineáris, és dTZ/dTf = 1,7464 (5.8. ábra).
A (5.81) és (5.80) egyenletből δ1 = 0,9681 és Bi = 1,41.

d ln(TG –Tf) / dτ = -

0,0005 1/sec (5.9. ábra). Mivel a szárítás ezen szakaszában az anyag nedvességtartalma az
egyensúlyi nedvességtartalommal egyenlő, ami a konkrét mérés esetében X = 0,21 kg/kg
(4.17. ábra), az (5.10) egyenletből a 4.1.táblázat adataival meghatározható az anyag
fejhője: cSW = 1,967 ⋅ 103 J/kgK. Ezzel, valamint a 4.1.táblázat adataival és az (5.83)
egyenlettel

α dry = α cd ≅ 19,87 W/m2K

(5.91)

adódik (5.10. ábra (d) szakasz).
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5.10.ábra: Az analitikusan előállított szenzibilis hőátadási tényező (alfasensanal) összehasonlítása a
hőmérlegből számított szenzibilis hőátadási tényezővel (alfasensnum),
valamint a párolgási front helyzete az idő függvényében

Jól látható (5.10. ábra), hogy az állandó száradási sebességhez tartó szakaszban, a
csökkenő száradási sebességű szakasz első felében, valamint az egyensúlyig történő
száradás szakaszában az analitikus megoldásból származó szenzibilis hőátadási tényező
értéke (□, ∆, ο) elég pontosan megegyezik a mérési eredményekből numerikusan számított
hőátadási tényező értékével (♦). Az analitikus megoldás egyedül az első csökkenő száradási
sebességű szakasz végén, közvetlenül a front behúzódása előtt nem ad pontos eredményt.
Ekkor az anyagon belüli hőmérséklet-eloszlás nagyon instabil, nehezen reprodukálható.

5.3 A szárítás során mért konvekciós hőátadási tényező összehasonlítása a szárítás
nélküli tiszta hőátadás esetével
Síklap menti áramlás esetén számos, az (1.2) egyenlethez hasonló szerkezetű
összefüggés található a Nusselt számra és a hőátadási tényezőre a szakirodalomban. Ezek
között az eltérés csupán mintegy 10%. Az itt használt összefüggések síklap alakú testekre
vonatkoznak, és a VDI Wärmeatlas, 1984-évi kiadásának G1 lapján találhatók:
Nu lam = 0.664 Re 3 Pr
továbbá

α = Nu

λG
L

(5.91)
(5.92)
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Fenti egyenletekből és a 4.1. táblázat adataival Nulam ≅ 63 és αdry = 18,27 W/m2K
adódik. Lényegében ez a hőátadási tényező azonos azzal, amelyet az (5.48) egyenlettel az
entalpiamérlegből nyertünk a szárítás végső, d szakaszában, amikor a száradás
gyakorlatilag már befejeződött. A szárítás e szakaszában a hővezetés differenciál
egyenletének analitikus megoldásából is ehhez nagyon közel álló értéket nyertünk ((5.91)
egyenlet, 5.10.ábra d szakasz).
Látható,

hogy

az

irodalomban

található

hőátadási

tényezőre

vonatkozó

összefüggések kizárólag a szárítási folyamat legutolsó szakaszában érvényesek, amikor a
próbatest már gyakorlatilag teljesen (az egyensúlyi nedvességtartalomig) kiszáradt, és az
anyagba belépő hő már csak az anyag felmelegítésére fordítódik, a nedvesség
elpárologtatásának hőszükségletét nem kell fedeznie. Tehát méréseim szerint indokolt az
egyidejű

hő-

és

anyagátadás

(szárítás),

valamint

a

tiszta

hőátadás

esetének

megkülönböztetése, ugyanis az előző esetben a hőátadási tényező folyamatosan változik a
szárítás előrehaladtával, míg tiszta hőátadás esetén ez állandó érték.
Az anyagátadás hőátadásra gyakorolt hatásának figyelembevételére már Lebedev
(1961), Luikov (1966) és Keey (1972) is javasolta egy új, dimenziótlan csoport, a Gukhman

szám bevezetését az (1.2) típusú Nusselt féle kriteriális egyenletekben.
A Gukhman szám a maximális termikus hajtóerőt fejezi ki:
T − Tn
Gu = G
(5.93)
Tf
Figyelembe vételével az (1.2) típusú Nusselt féle egyenlet a következőképpen módosul:
Nu = A Re B Gu C
(5.94)
Sun és Marrero (1996) telítésig nedvesített, rövid, henger alakú próbatestekkel
végeztek konvekciós szárítási kísérleteket, és úgy találták, hogy a próbatest nedves
állapotában mérhető hőátadási tényező közel kétszer akkora, mint az szárítás nélküli
esetben várható lett volna. Megállapították, hogy a Gukhman szám figyelembe vétele
valóban indokolt, és meghatározták a Luikov által is javasolt egyenlet együtthatóit rövid,
henger alakú testek konvekciós szárítása esetére.
A Gukhman szám figyelembe vételének szükségességét ennek ellenére többen is
vitatják (pl. Toei, 1996; Wang és Chen, 1999), alkalmazása a szárítási modellek
megalkotásánál és számításánál a mai napig nem terjedt el.
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Megvizsgáltam a hőátadási tényező értékét síklappal modellezhető próbatestek
szárítása esetén a szabad nedvesség párolgásának szakaszában (a -állandó száradási
sebességhez tartó szakasz) három különböző kapillár-pórusos anyaggal és különböző Re
számokon végzett szárítási kísérlet esetén (Szentgyörgyi és mts, 2000). Mivel a szárítás e
szakaszában a próbatest a teljes keresztmetszetében nedves, az itt kapott hőátadási
tényezőket neveztük “nedves” hőátadási tényezőnek (αwet). Ezt az 5.1.1. fejezetben leírt
módon a hőmérleg segítségével számítottam. Ezeket az értékeket összehasonlítottam a
tiszta hőátadásra vonatkozó, (5.91) és (5.92) egyenletek által meghatározott “száraz”
hőátadási tényezők (αdry) értékeivel (5.11 .ábra).

5.11. ábra: A konvekciós szárítás során mérhető hőátadási tényező összehasonlítása
a szárítás nélküli tiszta hőátadás esetével
x – 100x100x30 mm méretű gipszlapon végzett mérések eredményei (a száradó
felület nagysága: 0,02m2)
■ – 100x100x15 mm méretű finom üvegporból készült próbatesten végzett mérések
eredményei (a száradó felület nagysága: 0,01m2)
▲ – 100x100x15 mm, valamint 200x100x15 mm méretű cement perlit porból
készült próbatesteken végzett mérések eredményei (a száradó felület nagysága:
0,01m2, illetve 0,02 m2)

Tehát az anyag száraz állapotában a hőátadási tényező értéke méréseim szerint
szignifikánsan különbözik az anyag nedves állapotában mérhető hőátadási tényező
értékétől (5.11. ábra). A különbség olyan mértékű, hogy a pontos modellalkotás során a
hőátadási tényező csökkenését feltétlenül figyelembe kell venni.
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6. A MATEMATIKAI
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

MODELL

ÉS

A

MÉRÉSI

EREDMÉNYEK

A téziseimet képező, 4. és 5. fejezetben ismertetett eredmények nélkülözhetetlenek a
szárítás behúzódó frontos szakaszának matematikai modellezéséhez. A makropórusos
anyagokra már létező (Szentgyörgyi és Molnár K., 1976), az anyagon belüli hőmérsékleteloszlást szimuláló számítógépi programot Tömösy és mts. (2002) fejlesztette tovább
kapillár-pórusos anyagokra. A programba bemenő adatként kell megadni a frontbehúzódási
sebességet, a száradási sebesség értékét az idő függvényében, illetve a hőátadási tényező
változását, melyet lineárisan közelítettek a szárítás behúzódó párolgási frontos
szakaszában. A 6.1. ábra a 8 percenként mért, és az ugyanezen időpillanatokra a modell
által előre jelzett hőmérséklet-profilokat mutatja. A behúzódó párolgási front mért, illetve a
modell által előre jelzett hőmérséklete látható a 6.2. ábrán. Jól látható, hogy a párolgási
front hőmérséklete növekszik, tehát helytelen feltételezés állandó értékűnek tekinteni, mint
ahogy azt többen is teszik (El Diasty és mts., 1993; Sadykov és Sadykova, 1998). A modell
elfogadható pontossággal illeszkedik a mérési pontokra.
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6.1. ábra: A mért hőmérséklet eloszlások (■) (4.1. táblázat szerinti mérés)
és a matematikai modell által előre jelzett hőmérséklet profilok (──)
a behúzódó párolgási front szakaszában
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6.2. ábra: A párolgási front mért (■),
illetve a modell által előre jelzett hőmérséklete (──)
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ÖSSZEFOGLALÁS
Kapillár-pórusos anyagok szárítása során (a makropórusos anyagokhoz hasonlóan) a
csökkenő száradási sebességű szakasz második felében a kötött nedvesség eltávolítása
során a párolgási felület fokozatos visszahúzódása figyelhető meg. Bevezetve a párolgási
front behúzódásának fogalmát, a szárítási folyamat e szakaszának tanulmányozása
leegyszerűsíthető a hő- vagy nedvességvezetési probléma megoldására mozgó párolgási
fronttal; vagyis a probléma megoldása visszavezethető egy Stefan-típusú peremérték
feladatra.
A feladat numerikus módszerekkel megoldható, ha a transzporttényezőket és a front
mozgásának törvényszerűségét ismerjük.
Három fajta kapillár-pórusos anyaggal (gipsz, cement-perlit, üvegpor) végeztem
kísérletsorozatot a BME Vegyipari és Élelmiszeripari Gépek Tanszék géplaboratóriumában
található konvekciós szárítócsatornában. Méréseim során kiderült, hogy kapillár-pórusos
anyagoknál (a makropórusos anyagokkal ellentétben) a párolgási front behúzódási
sebessége állandó. A párolgási front helyzetét az anyagon belüli hőmérséklet-profilok
kétpercenkénti mérésével határoztam meg. A front behúzódási sebesség állandóságát
elméleti úton is igazoltam, felhasználva, hogy ezen anyagok esetében is a száradási
folyamat jól leírható egy exponenciális modell segítségével. Ezen ismeret felhasználásával
kidolgoztam egy módszert, amely segítségével a párolgási front helyzete a szárítási
görbéből egyszerűen meghatározható. Ez bármilyen anyag esetében könnyen kivitelezhető
koncentrált paraméterű mérést jelent, csupán a száradó anyag tömegét kell az idő
függvényében mérni.
A hőátadási tényező vizsgálata során méréseim egyértelműen azt mutatták, hogy az
anyag nedves állapotában, az állandó száradási sebességhez tartó szakaszban lényegesen
nagyobb hőátadási tényező figyelhető meg, mint a kiszáradási szakaszban, amikor az anyag
már gyakorlatilag száraznak tekinthető. Az entalpia mérlegegyenletét felírva szárítás
esetére kidolgoztam egy módszert, amellyel a hőátadási tényező értéke a szárítás teljes
tartományában meghatározható (a hőmérséklet-profilok, valamint a tömeg kétpercenkénti
mérésével), különös tekintettel a szárítás behúzódó párolgási frontos szakaszára, ahol a
hőátadási tényező értéke folyamatosan lecsökken a nedves értékről a száraz állapotban
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mérhető értékre. A behúzódó front szakaszában a szenzibilis hőáramsűrűséget alaposabb
vizsgálatnak alávetve megállapítható, hogy a szenzibilis hőáramsűrűség (és így a
szenzibilis hőátadási tényező is) három részből tevődik össze: egyrészt az anyagon belüli
diffúzió hőszükségletét fedezi, másrészt a párolgási front behúzódására fordítódik, valamint
a száradó anyagot melegíti.
Az anyagon belüli hőmérséklet-eloszlást leíró differenciálegyenlet analitikus
megoldásával is meghatározható a szenzibilis hőátadási tényező értéke a szárítás három,
különböző szakaszában (az állandó száradási sebességhez tartó szakaszban, a csökkenő
száradási sebesség első szakaszában és a szárítás utolsó, ún. kiszáradási szakaszában). Az
ily módon meghatározott hőátadási tényező (a csökkenő száradási sebességű szakasz első
része végén megfigyelhető, a párolgási front kialakulásába vezető rövid, átmeneti szakaszt
leszámítva) nagyon jó egyezést mutat a hőmérlegből numerikusan meghatározott hőátadási
tényező értékeivel.
Ezek után különböző Re számokon végeztem méréseket a három különböző
kapillár-pórusos anyaggal, hogy megvizsgáljam a szárítás körülményeinek a hőátadási
tényezőre gyakorolt hatását és összehasonlítsam a nedves állapotban mért hőátadási
tényezőket a száraz állapotban mérhető hőátadási tényezőkkel, valamint a szakirodalomban
található módszerrel számítható hőátadási tényezőkkel. Megállapítottam, hogy az anyag
nedves állapotában mérhető hőátadási tényező értéke közel másfélszerese a szárítás nélküli
esetben mérhetőnek. Tehát a szárítási folyamat pontos modelljének megalkotásakor
feltétlenül figyelembe kell venni a hőátadási tényező csökkenését.
A frontbehúzódási sebesség, a száradási sebesség, valamint a hőátadási tényező
értékének ismeretében már előállíthatók az anyagon belüli hőmérséklet-profilok a szárítás
behúzódó frontos szakaszában.

SUMMARY
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Development of mathematical models to describe drying of porous media is a current topic
of research in many areas, e.g., chemical and food engineering, civil engineering and soil science.
Models are needed to enable scientific process design and minimization of energy and capital costs
subject to quality constraints. Until general models are developed which successfully predict drying
rates and internal moisture and temperature profiles, the design of drying process will remain
largely an art.
In case of convection drying of capillary-porous materials, during the removal of bound
moisture an evaporation interface recedes inside the material. Simulation of this part of the drying
process involves the solution of a highly non-linear and strongly coupled set of partial differential
equations with moving boundary condition. However even in its simplest statement the problem is
non-linear because the law of the bound movement is unknown and the transport coefficients
variates with their potentials.
In these Ph.D. theses typical properties of the receding evaporation front – first of all the
receding velocity – are discussed based on theoretical and experimental investigation of convection
drying. It is recovered that in case of capillary-porous media the front recedes inside the material
with constant velocity. A method to determine this receding velocity from the drying curve is
produced.
A two parameter exponential model is shown that successfully describes drying kinetics of
the examined materials (gypsum plate, fine glass powder and cement-perlite plate) to correlate the
drying curve.
It is proved by measurements that the convective heat transfer coefficient has a larger value
at the constant drying rate period and after that it decreases to a minimum one in the equilibrium
dried state. A method is introduced to determine the value of heat transfer coefficient during the
whole drying process by measuring the mass of wet material and the internal temperature profiles of
the specimen.
These results have significance in construction of the mathematical model of this very part
of the drying process. Solving the computer simulation of the receding front section of capillaryporous materials’ convection drying, the calculated temperature profiles correspond to the measured
valiues pretty well.
A thorough understanding of this part of the drying process will have many technical and
economic consequences.
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JELÖLÉSEK
Latin betűk
a
A
b
Bi
c
D
Di
Fo
g
Gu
H
h
hLV
I
j, j
K1,
K2
K3
K4
K5
kc
K
L
m
N
Nu
p
Pr
q, q
R
Re
t
T
x
X
v, v
z
Z

m2 / s
m2

hőfokvezetési (hődiffúziós) tényező (2.5 egyenlet)
felület
anyagjellemzőket tartalmazó kifejezés (2.5 egyenlet)
Biot szám
J / kg K
fajhő
m2 / s
molekuláris diffúziós tényező
W
disszipációs munka
Fourier szám
ms / g
anyag- és transzportjellemzőktől függő konstans (4.22) egyenlet
Gukhman szám
J
entalpia
J / kg
fajlagos entalpia
kJ / kg
párolgás hő
kg / m3s
forráserősség
ext / m2s
extenzív mennyiség áramsűrűsége
g / m3
konstans a (4.7) egyenlet szerint
g / ms
konstans a (4.9) egyenlet szerint
m2s / g
konstans a (4.10) egyenlet szerint
g/g
konstans a (4.10) egyenlet szerint
g / m2s
konstans a (4.16) egyenlet szerint
m/s
anyagátadási tényező
m/s
anyagátbocsátási (anyagátviteli) tényező
m
jellemző méret
kg, g
tömeg
kg / m2s
száradási sebesség
Nusselt szám
Pa
nyomás
Prandtl szám
J / m2s
hőáramsűrűség
Nm / kmolK univerzális gázállandó
Reynolds szám
s
idő (az ábrákon)
°C
hőmérséklet
m
hely koordináta
kg / kg
száraz tömegre vonatkoztatott nedvességtartalom (helyi)
m/s
sebesség
m
hely koordináta (a száradó anyag vastagsága irányában)
m
a száradó próbatest félvastagsága

(A vastag álló betűk vektorok.)
Görög betűk
α
δ
ε
Г
φ
λ
η
ψ

W / m2K
m
W / mK
m3 / m3

hőátadási tényező
sajátérték
fázisváltozási kritérium (4.1 egyenlet)
a párolgási zóna vastagsága
relatív nedvességtartalom
hővezetési tényező
dimenziótlan hely koordináta
porozitás
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ω
ρ
σ
τ
θ
ζ
ς

kg / kg
kg / m3
kg / m2
s
m

tömegtört
sűrűség
forráserősség
idő
dimenziótlan hőmérséklet
dimenziótlan front koordináta
front koordináta (a párolgási front mélysége)

Alsó indexek
áll
be
c
cd
cr
cv
dry
e
eff
g
f
fr
G
h
k
i
konv
kr
L
lam
lat
m
max
n
na
p
q
S
sens
T
Z
v
V
W
wet
0
0S
∞
ς

konstans, állandó
bemenő
konstans, állandó
konduktív
kritikus
konvektív
száraz
egyensúlyi
effektív, eredő, összesített
gőz
felületi / forrponti (5.3 fejezet)
front
gáz fázis, szárító gáz
entalpia
k-adik komponens, k-adik sajátérték
a front indulásának a pillanatában
konvektív
kritikus
folyadék fázis (liquid)
lamináris
latens
tömeg
maximális
nedves hőmérő
nedves anyag
állandó nyomáson értelmezett
hő
szilárd fázis
szenzibilis
hőmérséklet
szimmetriasíkbeli érték
vége, végső érték
gőz fázis (vapor), térfogat
nedvesség (folyadék és gőz fázisú)
nedves
kezdeti, kiindulási
nem zsugorodó szilárd fázis
aszimptotikus határérték, végtelen idő múlva
a párolgási frontra vonatkozó

Felső indexek
d
w
*
—

száraz
nedves
egyensúlyi
átlagos (integrális) érték, integrálközép
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Függelék
A 4.2. 2 fejezetben a lineáris regressziót a legkisebb négyzetek módszerével
végeztem (4.15.ábra), úgy tekintve, hogy mérési hiba csak a függő változót terheli.
Mivel

számítógépes

adatgyűjtést

alkalmaztam,

az

alkalmazott

eszközök

tulajdonságaiból következően kimondható, hogy az időmérés (a mintavételi frekvencia)
hibája elhanyagolható a megfigyelt változó ingadozásához képest.
A 4.2.3.2 és a 4.2.3.3 fejezetekben is a legkisebb négyzetek módszerével történt
a lineáris regresszió (4.20. és 4.22.ábra), de mivel itt a függő és független változót is
terheli a tömegmérésből származó mérési hiba, ez a módszer Dr. Halász Gábor szerint
matematikailag nem teljesen korrekt (Halász és Huba, 2003), csak közelítésként
fogadható el. Ezért ebben az esetben egy más módszerrel, az ún. Wald módszerrel
(Halász és Huba, 2003) is elvégeztem a regressziót. Abraham Wald módszere
egyváltozós lineáris függvénykapcsolat esetén mindkét változót terhelő mérési hibát
kezelni tudja. Összehasonlítva a két módszer által kapott eredményt megállapítható,
hogy ebben az esetben teljesen elfogadható a legkisebb négyzetek módszerével kapott
közelítés is, hiszen a a kétféle módszerrel kapott regressziós egyenes teljesen fedi
egymást (I.ábra, I.táblázat).

mért adatsor

Wald

legkisebb négyzetek

0,3

N [g/m^2s]

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

X [g/g]

I.ábra: A mért adatok, illetve a Wald módszerrel és a legkisebb négyzetek módszerével
végzett lineáris regresszió összehasonlítása
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I.táblázat: A kétféle regressziós módszer paraméterei

Legkisebb négyzetek módszere

Wald módszer

N = 3,27682 ⋅ X − 0,63593

N = 3,27458 ⋅ X − 0,63541

R 2 = 0,99331862

R 2 = 0,99331816

A számított N – τ, illetve N – ς kapcsolatban sem mutatkozik szemmel látható
különbség a két különböző regressziós módszert alkalmazva (II.ábra). A legkisebb
négyzetek módszerével történt regresszióval: N = 0,2406 ⋅ e −2, 254⋅10

−4

(τ −12122 )

(a II.ábrán a

rózsaszínű görbe), illetve a Wald módszerből származóan: N = 0,2406 ⋅ e −2, 259⋅10

−4

(τ −12122 )

(a II.ábrán a zöld színű görbe).
0,25

N [g/m^2s]

0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
12000

14000

16000

18000

20000

idő [sec]
II. ábra: A száradási sebesség és az idő közötti kapcsolat a front szakaszában
(mérési pontok (♦); számított görbék ( ,   ))
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