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ALKALMAZOTT FŐBB JELÖLÉSEK 
 
 

Jel Megnevezés 

a,b,c,A,B,C,D állanók, – 
a0,1,2,3 sűrűségi állandók, - 
at hőmérsékletvezetési tényező, m2/s 
Afelület szárítási felület, m2 
b0,1,2,3 konduktivitási állandók, – 
cp száraz levegő izobár fajhője, kJ/kg K 
cg vízgőz izobár fajhője, kJ/kgK 
d átmérő, m 
D egységnyi vastagságú rétegek száma, – 
DM szárazanyag tartalom, kg 
G fajlagos tömegáram, kg/m2s 
k’ állandó, 1/s 
l rétegvastagság, m 
MR nedvességviszony, – 
m, n állandók, – 
mu egységnyi vastagságú rétegben lévő anyag súlya, kg 
p parciális gőznyomás, Pa 
plégköri légköri nyomás, Pa 
r párolgáshő, kJ/kg 
r0 szemcse egyenértékű átmérője, m 
rp pórus sugara, m 
t hőmérséklet, °C 
T hőmérséklet, K 
TR hőmérsékletviszony, – 
v áramlási sebesség, m/s 
VM moláris térfogat, m3 
V&  fajlagos térfogatáram, m3/m2s 
w nedvességtartalom, % 
WM nedvesanyag tartalom, kg 
X nedvességtartalom, kg/kg 
X* egységnyi vastagságú filmréteg kialakulásához szükséges 

nedvességtartalom, kg/kg 
x,y,z descartes-i koordinátarendszerben vett távolságok, m 
Y időtényező, – 
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Görög betűk 
 

Jel Megnevezés 
α konvektív hőátadási tényező, W/m2K 
αh konvektív hőátadási tényező az anyag és a levegő között, W/m2K 
ϕ relatív páratartalom, – 
λ hővezetési tényező, W/m2K 
µ dinamikai viszkozitás, kg/ms 
Π nyomásviszony-tényező, – 
ρ anyagsűrűség, kg/m3 
ρh halmazsűrűség, kg/m3 
σLV folyadék-gőz film felületi feszültsége, Pa 
τ idő, s 
Θ kapcsolási szög, ° 
 
 
Indexek 
 

Jel Megnevezés 
0 kezdeti érték 
a anyag 
be belépő 
e egyensúlyi 
g gőz 
h halmaz 
ki kilépő 
l levegő 
lim határérték 
nl nedves levegő 
t telítési ponthoz tartozó 
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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 
 
 

Az élelmiszergazdaság számos területén technológiai szükségszerűség a 
megtermelt állati és növényi produktumok – rendszerint jelentősen energiaigényes 
– szárítása, illetve ez a félkész, vagy késztermék-előállítás eszköze. Az adott 
feltételeket figyelembe véve gyakran olyan technológiák kidolgozása szükséges, 
amelyek egyszerre több, egymással bizonyos értelemben konfliktusban lévő célt 
(felhasználhatósági értékek fokozása, mesterséges adalékok elkerülése, energetikai 
optimalizálás, egyéb költségtényezők csökkentése, stb.) szolgálnak. Eddig számos 
olyan tudományos dolgozat született, amely a gyakorlat számára felhasználható 
módon egy-egy részterületre megoldást jelentett. Ezen munkák alapvető és 
általános sajátossága, hogy alkalmazott módszereikben, felhasználhatóságaikban 
különböznek, és így arra nem alkalmasak, hogy átfogó, több, egymástól 
megjelenésükben, tulajdonságaikban eltérő termékre formailag egységes modellt 
alkossanak. Ez természetes is, mivel létrejöttük körülményei és célrendszerük 
egymástól eltérő volt. A mai számítástechnikai eszközrendszer viszont lehetővé 
teszi, hogy az eddig feltárt kutatási eredmények felhasználásával, továbbá 
kiegészítő méréssorozatok lefolytatásával olyan egységes számítógépes modell 
jöjjön létre, amely a legfontosabb mezőgazdasági termények száradási folyamatát 
valósághűen szimulálja. 

További lehetőség, hogy olyan vizuális modell jöjjön létre, amely a szárítási 
folyamatot láthatóvá teszi, elősegítve ezzel annak jobb megértését és részletesebb 
tanulmányozását. 

A tervezett kutatómunka ennek megfelelően a következő főbb célokat tűzi 
maga elé: 

− egységes szemlélet alapján értékelni és összefoglalni a szárítás modellezés 
eddigi főbb tudományos eredményeit; 

− megállapítani azokat az anyag- és technológiajellemzőket (független 
változókat), amelyek a formalizált modellalkotás vezérlő paraméterei 
lehetnek; 

− olyan modellt kifejleszteni, amely matematikai megjelenésében egységes és a 
terményszárítás folyamatát széles értelmezési tartományban valósághűen 
képes szimulálni; 

− kísérleteket lefolytatni, amelyek kijelölik a termény- és technológiafüggő 
paraméterek értelmezési tartományát és értékkészletét. 

 
A témának igen átfogó szakirodalma van, aminek teljesen részletes elemzése 

annak nagy terjedelme miatt lehetetlen, ezért csak a legfontosabb részeket 
ismertetem. Az említett matematikai modellek közül néhánynál a fő vezérlő elvek 
mellett az azokra vonatkozó kezdeti- és peremfeltételeket is szükségesnek tartom 
megadni, amelyet terjedelmi okok miatt a Mellékletek fejezetben találhatók meg. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
 

A mezőgazdasági termények kezelését és szárítását jórészt mesterséges úton 
végzik. A nagyobb terméshozam és a tárolhatóság igénye egyre magasabb 
követelményeket támaszt a végtermék különféle tulajdonságaival szemben. A 
magas tárolási anyagnedvességtartalom többek között fokozza a penészesedés 
kockázatát, valamint a rovarfertőzést, így nagy anyagi károkat okozhat. A szemes 
terményeket különböző fizikai tulajdonságok alapján minősítik, mint a 
nedvességtartalom, a halmazsűrűség, a csíraképesség és a szennyezőanyag 
tartalom. A változatlan minőség a kulcsa a későbbi felhasználásnak, illetve a 
kereskedelmi értéknek [Brokker et al., 1974]. A szemestermény szárítókat 
széleskörben használják azért, hogy a végtermékre vonatkozó kívánalmak legalább 
egy részét biztosítani tudják. 

A szemestermények szárítására különféle szárítókat használnak. A 
mezőgazdasági termények szárítására leggyakrabban alkalmazott berendezéseknél 
légátfúvást használnak. A konvektív szemestermény szárítók két természetes 
csoportba sorolhatók. Lehetnek halmazszárítók, valamint folytonos áramú szárítók. 
A halmazszárítók fő jellemzője, hogy egy méternél kisebb magasságú 
terményhalmot fúvatnak át meleg levegővel, vagy közel környezeti hőmérsékletű 
levegőt használnak az akár több méter magas terményréteg szárításához. A 
környezeti vagy alacsony hőmérsékletű levegővel működő szárítók esetében a 
szárítás több óráig, napig vagy akár hétig is eltarthat. A folyamatos áramú szárítók 
az anyag- és légáram egymáshoz viszonyított irányultsága alapján lehet 
keresztáramú, egyen- vagy ellenáramú. Keresztáramú szárítóknál a légáram és az 
anyagáram iránya egymásra merőleges. Egyenáramú szárítóknál a levegő és az 
anyag áramlási iránya megegyezik, ellentétben az ellenáramú szárítókkal, ahol a 
levegő és az anyag áramlási iránya ellentétes. Valamennyi konvektív szárító 
ventilátort, vagy valamilyen hasonló szerkezetet használ a terményt tartalmazó 
kamra átfúvásához használt levegő mozgatására. A legtöbb folyamatos áramú 
szárítónál a termény a gravitáció hatására mozog a szárítón függőleges irányba. 
Természetesen ezen alapkivitelű szárítótípusnak számos változata létezik. Például a 
többfokozatú szárítók vegyítve használják az egyen- és ellenáramú szárítási 
eljárásokat. 

A szárító levegő hőmérséklete a szárítási folyamat meghatározó jellemzője. 
Magas léghőmérséklet esetén növelhető a szárító berendezés szárazanyag 
teljesítménye, ám ezzel gyakran együtt jár a termény tulajdonságainak romlása (pl. 
a csíraképességé). Ezért fontos megérteni azt, hogy hogyan változik a termény 
hőmérséklete és nedvességtartalma a szárítási folyamat alatt azért, hogy adott 
szárítótípus esetén meg lehessen határozni a biztonságos működéshez szükséges 
hőmérsékletet [Nellist, 1981]. 
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A szárítási folyamat vizsgálatához használt matematikai szimulációs modellek 
sokfélesége használhatóak új szárítók tervezésének, valamint a meglévő szárítók 
üzemének műszaki-gazdasági vizsgálatára. 

Az egyensúlyi nedvességtartalom és a vékonyrétegű szárítási modellek 
alapvetően ahhoz a problémamegoldáshoz nyújtanak segítséget, miszerint a helyi 
szárítási sebesség olyan alkalmas „alkotó” egyenleteihez jussunk a matematikai 
modellekkel, amelyek felhasználhatóak a vastagrétegű szárítás paramétereinek 
megállapításához.  

Az ipari gyakorlatban a szárítást nem önmagáért végzik, hanem ez csupán egy 
lépcső a kívánt végtermék előállításához. A cél az, hogy létrejöjjön a kívánt 
mennyiségű, megfelelő fizikai és egyéb végső tulajdonságú anyag. A szárítást ezért 
a termelési folyamat részeként kell vizsgálni, nem pedig csupán önmagában. A 
berendezések hagyományos működtetésénél figyelembe veszik a 
folyamatvizsgálatot, a szárítást, kristályosodást, szűrést, oldatkivonást, stb., de 
mindet egymástól külön kezelik. Ez segít az egyes problémák megoldásában, de 
arra már nem alkalmas, hogy az egyes folyamatok egymásra való hatását is 
megmutassa.  

 
 

2.1 Szorpciós és deszorpciós izotermák, valamint az egyensúlyi 
nedvességtartalom 

 
A biológiai anyagok szárításánál és nedvesítésénél az egyik legfontosabb 

tényező az egyensúlyi nedvességtartalom. Röviden ez az a végső 
nedvességtartalom, amelyet az anyag nedvességtartalma adott környezetben (pl. 
állandó relatív páratartalmú és hőmérsékletű környező levegő) megfelelően hosszú 
idő alatt elér. Az egyensúlyi nedvességtartalom ezért a nedvességtartalom egy 
olyan meghatározó tényezője, amelyhez az anyagot adott környezetben le kell 
szárítani vagy fel kell nedvesíteni, és az a határ, amely értékig a szárítás vagy 
nedvesítés folyik. Következésképpen a szemes termények szimulációjához 
alkalmas matematikai modellek felállításánál ennek igen nagy jelentősége van. 
Ebben az összefüggésben ez a szorpciós és deszorpciós hő meghatározásához is 
használható. 

Adott környezeti körülmények között már többen mutattak be kísérlettel 
meghatározott egyensúlyi nedvességtartalom értékeket különböző típusú szemes 
terményre. Több szerző mutatott be már olyan tapasztalati vagy félig tapasztalati 
összefüggést, amelynél az egyensúlyi nedvességtartalom adatokat felhasználva 
interpolációs vagy extrapolációs görbéket alkotott. A kísérleti gondok ellenére, – 
úgymint például az egyensúlyi nedvességtartalom és a relatív páratartalom jelentős 
közeledése (ahol a penészesedés jelentősen befolyásolhatja a várható eredményt) – 
ezekről az izotermákról általában úgy gondolják, hogy bizonyos közös 
tulajdonságokkal rendelkeznek.  
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2.1. ábra Szorpciós és deszorpciós izotermák 

 
Néhány kivételtől eltekintve [pl. Sijbring, P.H., 1963] általánosan elfogadott 

tény, hogy adott hőmérséklet és a hozzá tartozó egyensúlyi relatív páratartalom 
esetén is van különbség a szárítási és a visszanedvesítési egyensúlyi 
nedvességtartalom mért értéki között. Ezt a különbséget szorpciós hiszterézisnek 
nevezzük, amit a 2.1 ábra szemléltet. Például a gabonaféléknél megfigyelt 
legnagyobb nedvességtartalom (száraz bázison) különbség a szorpciós és 
deszorpciós izotermák között 1-2% volt. 
 
 
2.1.1 A szorpció mechanizmusa 
 

Az adszorpció általában olyan vízgőzmolekulákat jelent, amelyek az anyag 
felületére tapadnak. A kémiai adszorpcióról (kemiszorpció vagy aktivált 
adszorpció) akkor beszélhetünk, ha erős kölcsönhatás alakul ki, pl. kémiai reakció 
az adszorbens (anyag) és az adszorbeátum (gőz) között például a 
határnedvességnél. Fizikai (van der Waal’s) adszorpció olyan gyenge 
kölcsönhatási erők esetén jön létre, mint pl. a normál kondenzáció. Szorpciónak 
hívják az adszorpciós és az abszorpciós vegyes folyamatot, ahol a gőz az 
anyagcellákba lép be. 

Számos olyan jól ismert kinetikus elméletet használnak a gáz szilárd anyagba 
történő direkt vagy indirekt adszorpciójára, amely a biológiai anyagok vagy szemes 
termények egyensúlyi nedvességtartalom modelljeinek meghatározására 
használnak. Dolozatomban ezek közül a három legfontosabbat ismertetem. 
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I. A Kelvin-féle egyenlet [Kelvin, 1871] – amely a kapillárisos-porózus szilárd 
anyagok pórusain belüli kapilláris kondenzációt modellezi a következő 
egyenlet alapján: 

 TRr
V

p

MLV

e ⋅⋅
Θ⋅⋅⋅

−

=
cos2σ

ϕ  (2.1) 
 
ahol ϕ a nedves gőz egyensúlyi relatív páratartalma, σLV a folyadék-gőz film 
felületi nyomása, Θ a kapcsolódási szög, VM a nedves folyadék moláris 
fajtérfogata, R az univerzális gázállandó, T az abszolút hőmérséklet és rp a 
pórus sugara. A kapilláris kondenzáció nagy relatív páratartalom (ϕ > 0,95) 
esetén érvényes, ha a pórus sugara a molekulák nagyobb részénél 

[ ]mrp
79 10105,0 −− <<⋅  között van. Ezen tartomány alsó határa a 

molekulaméret alapján határozható meg (rp ≈ 10-10 m), a felső határt pedig a 
meniscus-nál tapasztalható gőznyomás jelenti, amely majdnem ugyanaz, mint 
a felső sík felület. 

 
 
II. Langmuir izoterma [Langmuir, J.J., 1918] –a modellben az adszorpciós 

folyamatot az adszorbens felületén lévő adszorbeátum molekula filmjeként 
értelmezte. A gázfázis és a részlegesen kialakult egyszeres filmréteg között 
lévő dinamikus egyensúlyt úgy magyarázta, hogy a rétegből való párolgásnak 
és a rétegre történő kicsapódásnak kell egyensúlyban lennie. Így az 
egyensúlyi nedvességtartalomra (Xe) a következő összefüggés írható fel: 
 

 
ϕ

ϕ
⋅+

⋅=
c

c
X
X

e

e

1*  (2.2) 

 
A (2.2) egyenletben a c az adszorpciós hő és a folyadékhő különbségétől 
függ, valamint az abszolút hőmérséklettől, *

eX  pedig az egyszeres filmréteg 
kialakulásához szükséges anyagnedvesség-tartalom. A modell szemes 
termények esetén való közvetlen felhasználása nem lehetséges, de a 
többrétegű adszorpciónál és egyéb más kölcsönhatásoknál sem, úgymint 
például a kémiai kötéseknél. Ennek ellenére ez a modell az alapja a szemes 
terményekre vonatkozó egyensúlyi nedvességtartalom modelleknek. 

 
 
III. Brunauer, Emmett és Teller (BET) modell [Brunauer, S. et al., 1938] – Ez a 

modell többrétegű adszorpciót feltételez, továbbá azt, hogy párolgási és 
kicsapódási sebesség az adszorbeátum n-számú rétegében mind ugyanolyan 
mértékű, és az első utáni többi réteg a normál kondenzációs hővel 
kondenzálódik le. Az így felírható egyenlet a következő módon írható fel: 
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 ( )
[ ]1* )1(1)1(

)1(1
+⋅−⋅−−⋅−

⋅+−⋅
⋅= n

n

e

e

cc
nc

X
X

ϕϕϕ
ϕϕ  (2.3) 

 
A modell egy olyan szigmoid görbét ad, amely ϕ = 0,5 felett általában 
meredek ahhoz, hogy a legtöbb mérési adatra jól illeszkedjen. 
 
A BET modellnek számos változata ismert, beleértve például a Brunauer és 
társai [Brunauer, S et al., 1940] által kifejlesztettet, amely már alkalmas a 
kapilláris adszorpció jelenségének a figyelembe vételére. 

 
 

2.1.2 Szemes terményekre vonatkozó egyensúlyi nedvességtartalom modellek 
 

A búza szorpciós hiszterézisének elsőkénti kimutatása Babbit [Babbitt, J.D., 
1949] nevéhez fűződik. A jelenség matematikai módon való leírását Henderson 
[Henderson, S.M. 1952] készítette el. Ez utóbbi szerző matematikai modelljét 
többek között Pichler [Pichler, H.J., 1956] fejlesztette tovább és tett különbséget a 
porózus anyagokra vonatkozó vízfelvétel mechanizmusai között, de hasonló 
módosításokat végzett Day és Nelson [Day, D.L. et al., 1965] valamint Harkins és 
Jura [Harkins, W.D. et al., 1944] is. Smith [Smith, S.E., 1947] a Langmuir 
egyenletet használta a megkötött nedvesség modellezésére, Young és Nelson 
[Young, H.H. et al, 1967] pedig a hiszterézis jelenségére mutattak be saját 
elméletet. Ngoddy valamint Bakker-Arkema [Ngoddy, P.O. et al., 1970] készítették 
el az adszorpció kapilláris elméletet a hiszterézis kiszámításához.  

Pfost és társai [Pfost, H.B. et al., 1976] öt egyensúlyi nedvességtartalmat leíró 
egyenlet eredményét vetették össze (2.1 táblázat). 

2.1 táblázat Pfost és társai által vizsgált 
egyensúlyi nedvességtartalmat leíró egyenletek  

Megnevezés Egyenlet 

a.)  Módosított Henderson ( ) b
eabs McT ⋅+⋅=− -ae 1 ϕ , b > 0 

b.)  Módosított Chung-Pfost ( )cTR
Xb

abs

e

ea +⋅
⋅

−

⋅−=ϕln  
c.)  Day-Nelson b

eabs XTce ⋅⋅−=−ϕ1  

d.)  Chen-Clayton eXb
absTab

abs eTae
⋅⋅−

⋅⋅−=
221

1ϕ  

e.)  Strohman-Yoergen 
eXdecspeXbeae

⋅−⋅+⋅⋅−⋅=
ln

ϕ  
 

A szerzők az egyenletek összehasonlítására a nemlineáris legkisebb négyzetek 
módszerével való közelítést használtak, amely során sárga lófogú kukorica 
deszorpciós adataira illesztettek görbéket. A négyparaméteres egyenletek (c, d, e) 



SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

 

– 12 – 

nem mutattak szignifikánsan kisebb eltérést az a.)-b.) egyenletekhez képest, ezért a 
szerzők az első két egyenletet használták további vizsgálataikhoz. 

Összefoglalásként az elméleti és félig kísérleti modellek nem minden esetben 
alkalmasak az összes típusú szemes termény valamint a relatív páratartalom teljes 
tartományában történő használatára. Ezért ésszerűnek látszik követni Brooker és 
társai [Brokker, D.B. et al., 1974] tanácsát, és tisztán kísérleti közelítést használni 
az adatokra, amíg jobban nem értjük a fizikai folyamatokat beleértve a szorpciót és 
deszorpciót is. Nagyobb átfogó pontosság érhető el a kísérleti közelítések 
alkalmazásával, és ez a pontosság elengedhetetlen a vastagrétegű szárítás 
modellezéséhez. 

A fenti modellek mindegyike azzal van kapcsolatban, amit a „statikus 
egyensúlyi nedvességtartalom” mond. A rövid fogalmakhoz kapcsolódóan a 
„dinamikus nedvességtartalom” meghatározás a magas hőmérsékletű szárítást 
takarja, amelyet egyesek elfogadnak, mások elvetnek. Úgy találták, hogy ilyen 
körülmények között a felületi nedvességtartalom nagyobb néhány százalékkal, mint 
az alacsony páratartalomnál megfigyelhető. Simmonds és társai [Simmonds, 
W.H.C. et al., 1953] vezették be a dinamikus nedvességtartalom fogalmát a 
logaritmikus szárítási törvény1 igazolásához, amelyet a mérési eredményeik 
közelítéséhez használtak. Később bevezettek egy „biológiai” tényezőt is ennek 
bizonyításához. Bakker-Arkema és Hall30 [Bakker-Arkema, F.W. et al., 1965] 
azonban egy lucernaszárítási kísérletre hivatkozva elutasította a dinamikus 
egyensúlyi nedvességtartalom ötletét. 

A. D. Roman és társai [A. D. Roman et al., 2004] szerint az adott élelmiszerre 
jellemző méréssel meghatározott szorpciós izotermák is eltérhetnek egymástól, 
ezért ennek becslésére érdemesebb inkább egyfajta közelítéssel meghatározott 
függvényt használni. A szerzők ajánlást tettek a rostanyag, fehérje és a szár 
izotermájának számítására, amelyet szerintük még további vizsgálatnak kell 
alávetni. Ezen elmélet számítógépes modelljét készítette el M. A. Garcia-Alvarado 
és társa [M. A. Garcia-Alvarado et al., 2004]. 

 
 

2.2 Vékonyrétegű konvektív szárítás folyamata 
 

A vékonyrétegű, konvektív hőközlésű szárítás, diffúziós, tipikusan egyidejű hő- 
és anyagtranszport-folyamat. Annak ellenére, hogy az elméleti fejtegetésen alapuló 
folyamatelemzésnek kiterjedt irodalma, a kérdéskör részletesebb elemzését az 

                                                 
1 Ha az ( )eXX −ln  függvényt az idő függvényében ábrázoljuk, akkor az Xe adatok egyenes 
vonalat adnak, amely meghatározza a dinamikus egyensúlyi nedvességtartalmat – a törvény szerint: 

( )eXXk
d
dX

−⋅−=
τ
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indokolta, hogy a szárítási folyamat mezőgazdasági körülmények között 
teoretikusan csak egyszerű esetekre és jelentős kompromisszumok árán 
(nagyszámú kezdetiérték- és peremfeltétel előírásával) vezetett elfogadható 
eredményhez. Számos ok között nem elhanyagolható, hogy a halmazos biológiai 
anyagok nem rendelkeznek homogén belső szerkezettel, a diffúziós tényezők értéke 
szemcsénként változik, emellett a halmaz paraméterei sem azonosak a halmazt 
alkotó szemcsékével. Éppen ezért a tisztán elméleti megközelítésből legfeljebb egy 
szemcse, vagy egységnyi rétegvastagság esetében várható korrekt eredményt 
[Beke–Vas–Gál, 1995]. 

Amennyiben a szárítóteret elemi hasábok sokszorozásával építjük fel, továbbá 
az elemi hasáb szélességi, mélységi és magassági méreteit rendre x,y,z 
koordinátatengely irányokba forgatjuk, a szárítóközeg hőmérlege a (2.4) 
egyenlettel jellemezhető [Beke, 1992]. 
 

 ( ) ( ) 0=−⋅−⋅⋅+ alhlgp ttGcXc
dy
dt α  (2.4) 

 

A konvektív hőátadási tényező közelítő meghatározása a hasonlóságelmélet, 
vagy a dimenzióanalízis módszerével lehetséges (pl. Boyce, 1965). 

A száradó anyag hőmérlegének felállításához abból célszerű kiindulni, hogy 
miként változik a termény hőmérséklete a száradás folyamán. A terményrétegbe 
jutott hő egy része a szemek hőmérsékletének növekedését, másik része pedig a 
nedvességmozgást, illetve a párolgást idézi elő. 
 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) 0, =−⋅−⋅−⋅+⋅+⋅⋅⋅ alhalgolapah
a tt

dy
dxttcrGtXcVX

dz
dt

a
αρ &  (2.5) 

 

ahol:  c(X, Θ): a szemes termény fajhő függvénye (kJ/kg K); 
 ρh(X): halmazsűrűség függvény (kg/m3). 
 

A száradási folyamat anyagmérlege a száradó terményréteg vízleadási, illetve a 
szárítóközeg nedvesedési folyamatának leírásával állítható fel. Adiabatikus 
viszonyokat feltételezve a termény által leadott és a szárítóközeg által felvett 
vízmennyiség adott időpillanatban egymással egyensúlyt tart. 

 

 0)( =⋅⋅⋅−⋅ τρ
τ

XV
d
dXG

dy
dx

hal
&  (2.6) 

 

A szárítási sebességet leginkább befolyásoló tényező a szárítóközeg 
hőmérséklete, amelyben a vízleadás sebességfüggvénye exponenciális jellegű. A 
szárítóközeg áramlási sebessége jelentős mértékben befolyásolja a hő- és 
anyagátadási tényezőket.  
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2.2. ábra Száradási sebesség az anyagvíztartalom és a közeghőmérséklet 
függvényében 

 
Valamennyi tényező hatását figyelembe véve, a szárítási sebességfüggvény 

empirikus megoldása a következő: 

 CXmtnb
levegő

a
anyag

levegőevXX −⋅−⋅= 0

0∂τ
∂  (2.7) 

ahol: 
τd

dX : száradási sebesség (kg/kg min) 

 
E. Herman és társai [E. Herman at al., 2001] vastagrétegű sárgarépa szárítás 

modellezését készítették el. A száradási jelenséget leíró klasszikus parciális 
differenciálegyenletek megoldását – hasonlóan elődeikhez – a szerzők is elvetették 
annak túlzottan hosszadalmas és bonyolult folyamata miatt, ezért az 
egyenletrendszereket kváziállandósult állapotra oldották meg. A modellekhez 
alkalmazott perem- és kezdeti feltételeket Ratti és Mujumdar [Ratti, C. et al, 1995] 
tanulmánya alapján készítették el. A jelenleg kidolgozott modell sárgarépa szeletek 
vastagrétegű szárításához használható, de alkalmas lehet halom vagy folyamatos 
működésű szárítási folyamatok vizsgálatára is. 

A. Midilli és társai [A. Midilli et al., 2002] a következő modellt ajánlotta 
vékonyrétegű szárításhoz: 

 tbeatnkbaMR
ntk ⋅+⋅= ⋅−),,,,(  (2.8) 

Xanyag0 = 0,01 kg/kg 
 

vlevegő = 0,3 m/s 
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A szerzők két esetet különböztettek meg: 

a. ha a mintákat folyamatosan változó relatív nedvességű szárítólevegővel 
kezelték, akkor a szárítási sebességet MR=X(t)/X0 szerint kell számolni. 

b. ha a mintákat állandó relatív nedvességű szárítólevegővel kezelték, akkor a 
szárítási sebességet MR=(X(t)-X0)/(Xe-X0) szerint számolható. 

 
A modell validálását a szerzők saját méréseik alapján végezték (pollen, gomba, 

pisztácia, héjazott pisztácia), és a 2.2 táblázatban látható modellekkel is 
összehasonlították. 

A kiértékelést a standard hiba meghatározása alapján készítették el. 
Eredményeik szerint az adott terményre meghatározott a, b, k, n állandók 
(valamennyi x1+x2·lnT alakú) után a szerzők saját modellje jobb illeszkedést 
mutatott a többinél, ám ez csak akkor mondható biztosan, ha ezeket az állandókat 
az adott terményféleségekre külön-külön meghatározzák. 
 
2.2 táblázat Vékonyrétegű modellek a Midilli-féle modell validálásához 

Modell száma Modell megnevezése Modell 
1 Lewis tkeMR ⋅−=  
2 Page ntkeMR ⋅−=  
3 Módosított Page ( )ntkeMR ⋅−=  
4 Henderson és Pabis tkeaMR ⋅−⋅=  
5 Logaritmikus ceaMR tk +⋅= ⋅−  
6 Kéttagú tktk ebeaMR ⋅−⋅− ⋅+⋅= 10  
7 Kéttagú exponenciális ( ) taktk eaeaMR ⋅⋅−⋅− ⋅−+⋅= 1  
8 Wang és Singh 21 tbtaMR ⋅+⋅+=  

 
Ian C. Kemp és társai [Ian C. Kemp et al., 2002] szerint merő időpocsékolás a 

szilárd anyagok nedvességtranszport folyamatainak egységesített modellezése, 
ugyanis az elmélet túl bonyolult, az ahhoz szükséges mérés pedig olyan összetett, 
valamint olyan sok paramétert kellene számos anyag esetében igen pontosan 
kimérni, aminek elvégzése csupán illúzió maradhat. Érdemesebb inkább az 
alapjelenségek egyszerű leírására törekedni, mint bonyolult, többszörösen összetett 
egyenleteket gyártani, amelyek a gyakorlati tapasztalatok szerint az esetek 90%-
ban nem válnak be. Továbbá tanulmányukban összefoglalták a különböző szárító 
típusok tervezéséhez szükséges elveket, módszereket. 

Az infravörös szárítási folyamat részletesebb vizsgálatát A. Hashimoto és társai 
[A. Hashimoto et al., 2003] végezték el. Membrán szárításánál megállapították, 
hogy a szárítási folyamat szimulációjánál nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
belső tömegátviteli ellenállást. 
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Dai-Chyi Wang és társai [Dai-Chyi Wang, 2004] egy TLDRY nevezetű 
programot készítettek MATLAB környezetben az eddig publikált vékonyrétegű 
szárítási modellek (45 darab!) összehasonlításának tanulmányozására. A 
modelleket az eredeti publikációban talált mérési eredményekkel ellenőrizték, és 
úgy találták, hogy egyes állandók nem feleltek meg a valóságnak. Összegzésükben 
javaslatot tettek a helytelen állandók helyes értékeire.  
 
 
2.2.1 Differenciál-egyenleten alapuló modellek 
 

A differenciál-egyenleteken (DE) alapuló terményszárítási modellek a hő- és 
anyagáram törvényekből indulnak ki, és gyakran igen bonyolult összefüggés-
rendszerhez vezetnek. A modellek csak számítógéppel oldhatóak meg. A 
differenciál-egyenletek vastagrétegú terményszárítási modellekben történő 
használata az alábbi egyszerűsítési feltételek mellett lehetéges [Brooker, D.B. et al., 
1992]: 

 
1. A szárítási folyamat alatt a termény zsugorodása elhanyagolható. 
2. Az egyes terményszemekben létrejövő hőmérséklet gradiens elhanyagolható. 
3. A szemek közötti hővezetés elhanyagolható. 
4. A termény- és légáram állandó és folytonos. 
5. A levegő hőmérsékletének, valamint nedvességtartalmának idő szerinti 

deriváltja a hossz szerintihez képest elhanyagolható. 
6. A szárító fala adiabatikus, amelynek a hőkapacitása elhanyagolható. 
7. Rövid időtartamokat tekintve a nedves levegő és a termény hőkapacitása 

állandó. 
8. Pontosak az egyetlen szem száradására, valamint az egyensúlyi 

nedvességtartalomra vonatkozó egyenletek. 
9. A nedvesség elpárolgása a szárító levegő hőmérsékletén jön létre. 
 
Ilyen feltételek mellett stabil magágyra az alábbi egyenletrendszer írható fel: 
 
Szárító levegő hőmérséklet-változása: 

 

 ( )anyaglevegő
levegővízgozlevegőplevegő

levegő tt
wcGcG

a
x

t

levegő

−⋅
⋅⋅+⋅

⋅−
=

∂
∂ α  (2.9) 

 
ahol G: levegő tömegárama [kg/m2h]; c: fajhő [kJ/kgK]; t: hőmérséklet [°C];  
w: nedves bázisú nedvességtartalom [%]; a: szemcsefelület/egységnyi terményágy 
térfogat [m2/m3]; továbbá a konvektív hőátadási tényező: 
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 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
⋅⋅⋅=

hKm
JGr

GcA
B

levegő

levegő
levegőplevegő 2

02
µ

α  (2.10) 

A (2.10) képletben A és B állandók; r0: a szemcse egyenértékű sugara [m]; µlevegő 
pedig a levegő viszkozitása: 

 
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅
⋅+=

hm
kgtDC levegőlevegőµ

 (2.11) 
ahol C és D állandók. (Kukoricára: a = 0.784 [m2/m3]; A = 0.2755; B = -0.34; 
C = 0.06175; D = 0.000165; r0 = 8.7767·10-3 [m]) 
 
Szárított termény hőmérséklet-változása: 
 

 

( )

( )
x

w
G

wcc
ttcr

tt
wcc

at

levegő
levegő

anyagvízanyagpanyag

anyaglevegőgozvíz

anyaglevegő
anyagvízanyagpanyag

anyag

anyag

anyag

∂
∂

⋅⋅
⋅⋅+⋅

−⋅+
+

+−⋅
⋅⋅+⋅

⋅
=

∂
∂

ρρ

ρρ
α

τ
 (2.12) 

 
ahol ρ a sűrűség [kg/m3]. 
 
Szárító levegő nedvességtartalom-változása: 
 

 τ
ρ

∂
∂

⋅−=
∂

∂ anyag

levegő

terménylevegő w
Gx

w

 (2.13) 
 
Termény nedvességtartalom-változása: 
 
Állandó száradási sebesség szakaszára: 
 

 ( )
száraznedves levegőlevegő
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Csökkenő száradási sebesség szakaszára: 
 

 
ckanyag e

w τ

τ
⋅−=

∂
∂ '  (2.15) 

 
ahol kukoricára: 
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2.3 Egyes anyagjellemzők változása a szárítás során 
 

A száradási sebesség-egyenlet megoldhatósága feltételezi a száradó anyag 
fajhőjének és sűrűségének ismeretét. Ezek azonban – a többi hőfizikai 
tulajdonságokkal egyetemben – az anyag és a technológia jellemzőitől befolyásolva 
függvény szerint változnak.  

A fajhő – ahogy azt számos irodalmi forrás is alátámasztja – az adott 
pillanatban jellemző nedvességtartalom függvénye. Ezért a termények fajhőjének 
kiszámítására széles körben elterjedt a cp = a + b·X alakú lineáris egyenlet. Beke 
[Beke János, 1991] szerint a konvektív szárítás tartományában (X = 0,1–0,6 kg/kg; 
tanyag = 0–90 °C) a szemes termények fajhője az alábbi egyenlet alakjában írható 
fel: 

 b
levegő

a
anyagpp tBXAcc

sa
⋅+⋅+=  (2.16) 

 
Ilyen módon a kétkomponensű anyagokra érvényes fajhő számítása a 

hőmérséklet szerint korrigálható. Kukoricára például A=2,57, a=0,96, B=0,011 és 
b=0,75 értékű állandókkal lehet számolni. 

A terményszárításkor tapasztalható melegedésviszonyok, belső 
hőmérsékletzónák feltárása elsősorban a szemes termények hővezetési tényezőjének 
(λ) ismeretében lehetséges. A mezőgazdasági szemes termények hővezetési 
tényezője, ismerve a termény hőmérsékletét (tanyag) és nedvességtartalmát (xanyag) a 
következő összefüggés segítségével a gyakorlatnak megfelelő pontossággal 
számítható a szemes terményhalmaz hővezetési tényezője [Beke, 1980]: 
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A mezőgazdasági szemes termények hőmérsékletvezetési tényezője (at) a 
garmada hőtehetetlenségi tulajdonságait meghatározó fontos jellemző. Minél 
nagyobb a hőmérsékletvezetési tényező at értéke, annál gyorsabb a terményhalmaz 
felmelegedése vagy lehűlése. Közelítő meghatározására szemes kukoricánál a 
következő egyenlet használható: 

 ( )[ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅−⋅++= −

s
mtwwa anyaganyaganyagt

2
9102,005,0251  (2.18) 

A szemcsés anyagok halmazsűrűsége hatással van a hő- és anyagtranszport 
folyamatokra, emellett a halmazsűrűség változása a szárítás során módosíthatja a 
vízleadás módját is. A szárítás során minden biológiai anyagnak változik a 
geometriája és ennek mértéke elméletileg a hőmérséklet és a nedvességtartalom 
függvénye. A szemes termények hő okozta térfogatváltozása a higroszkopikus 
térfogatváltozáshoz hasonlítva akkor jelentős, ha a száradó anyag hőmérséklete 
meghaladja a 10 °C-ot és ha a száradási sebesség értéke nagyobb, mint 0,1 kg/kg 
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min [Beke, 1989]. Egyéb esetekben a termikus méretváltozás elhanyagolható és a 
következő sztochasztikus összefüggéssel számolható: 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅= = 3)0( m

kgk anyag

anyag

X
Xρρ  (2.19) 

A k tényező pontos értékét a halmazsűrűségek hányadosa adja Xanyag = 1, 
illetőleg Xanyag = 0 nedvességtartalomnál: 

 
)0(

)1(

=

==
anyag

anyag

X

Xk
ρ

ρ
 (2.20) 

 
 

A szárítás során bekövetkező halmazsűrűség-változás a nedvességtartalom 
mérsékelt exponenciális függvénye [Beke, 1992]. 

 
A biológiai anyagok vízháztartása sajátos, alapvető életfunkciójuknak 

alárendelve működik. A szemes terményeink nagy részénél például a növényről 
való leválasztást követően még további átalakulások mennek végbe [Vas–Beke, 
1977]. A szemes termények szárításakor a száradó anyag vízháztartásának 
meghatározó jelentősége van. A termények víleadási és vízfelvételi tulajdonságát 
mutató szorpciós izotermák – viszonylag bonyolult függvény-megoldások ellenére 
– a gyakorlat szempontjából közelítve egyszerű matematikai formulával is 
megadhatók [Beke János et al., 1985]. A szorpciós izotermák legfontosabb 
szakasza lineárisan megfelelő pontossággal közelíthető és általánosságban a 
szárítási szempontból fontos intervallumban alábbi egyenlettel jellemezhető: 
 

 CtBAw levegőlevegőe +⋅+⋅= ϕ  (2.21) 
 

 
A (2.21) egyenlet különböző terményekre érvényes megoldásait a 2.3. táblázat 

tartalmazza. 
 
2.3 táblázat Néhány szemes termény szorpciós izotermájának közelítő egyenlete a 
hőmérséklet (t) és a relatív nedvességtartalom (ϕ) függvényében 

Érvényességi tartomány 
Termény Közelítő egyenlet hőmérséklet

t (oC) 
relatív nedves-
ségtartalom, ϕ 

Kukorica   we = 12,9·ϕ-0,052·t+5,17 5-60 0,20-0,85 
Búza   we = 18,7·ϕ-0,115·t+7,5 5-60 0,25-0,85 
Árpa   we = 15,1·ϕ-0,035·t+5,5 0-50 0,20-0,85 
Rizs   we = 12,55·ϕ-0,026·t+5,72 0-50 0,25-0,85 
Napraforgó   we = 9,15·ϕ-0,02·t+1,85 0-60 0,35-0,80 

 
A szorpciós izotermákról részletesebben a 2.1 fejezetben olvasható. 
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Fenyvesi és társai [Fenyvesi László et al., 1989] szemes termények belső 
hőmérséklet-eloszlását tanulmányozták különféle kukorica hibridek segítségével, 
és megállapították, hogy a felületi hőmérsékletek az egyes kukoricahibrideknél 
eltérnek, amely a hőképelemzőn vizuálisan is kimutatható volt. Egyetlen szem 
vizsgálatánál is azt tapasztalták, hogy azok felületi hőmérséklete egymástól eltér. A 
felületi- és környezeti hőmérsékletek viszonya alapján két csoportra osztották a 
hibrideket: az elsőnél ez az érték 91-94% volt, a másodiknál 83-84,4%. Ezeken 
felül megállapították, hogy a szem morfológiája meghatározó tényező a szemen 
belüli hőmérsékleteloszlás vizsgálatában. A szerzők [Fenyvesi László at el., 1992] 
a fent említett méréshez használt mérőberendezést továbbfejlesztették, így a szárító 
levegő sebességét és hőmérsékletét állandó értéken tudták tartani, és pontos 
szárítadási görbéket tudtak szerkeszteni. 

Neményi [Neményi Miklós, 2001a és Neményi Miklós, 2001b] új modellezési 
eljárást javasolt a biológiai anyagokban eljátszódó hő- és anyagtranszport 
folyamatok modellezésére. A szerzők ezt továbbfejlesztve [Neményi Miklós et al., 
2004 és Neményi Miklós, 2000] végeselem módszerrel (FEMLAB programcsomag 
segítségével) modellezték egyetlen kukoricaszem nedvességleadását és 
hőmérséklet-eloszlását a szárítás alatt, továbbá megállapították, hogy nem 
szükséges az „anyag-entrópia” bevezetésére. 

 

 

2.4 Vastagrétegű modellek 
 
 

A 2.4 fejezetben tárgyalt vékonyrétegű szárítási modelleknél feltételezték, hogy 
a nedvesség- és hőáram fő mozgató eleme a diffúzió. Azaz kizárólag a 
vékonyrétegű modellek egyedüli alkalmazásával nem lehet a vastagrétegű áramlási 
folyamatokat leírni, még akkor sem, ha néhány modell olyan hasznos adatokat 
szolgáltat a száradási sebesség becsléséhez, amelyeket fel lehetne használni a 
vastagrétegű szimulációknál is. A gyakorlatban konvektív szárítás esetén a diffúzió 
okozta moláris nedvesség- és hőáramot általában elhanyagolhatónak veszik a 
konvekció által előidézetthez képest. A (2.42) alakú új egyenletek, amelyek csupán 
egyetlen szem áramlási folyamatait írják le, valamint a vastagrétegű parciális 
differenciálegyenletű (PDE) modellek ugyanazon fizikai tömeg-, 
mozgásmennyiség- és energiaegyensúlyi törvényekből vezethetőek le. Az egyes 
esetekre vonatkozó meghatározó áramlási mechanizmusok eltérő feltételezései 
miatt az eredményül kapott egyenletrendszerek határozottan eltérnek a 
természetestől. 

A vastagrétegű száradási modelleket általában három csoportba sorolják, 
nevezetesen a logaritmikusba, a hő- és anyagáramúba és a PDE modellek 
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csoportjába [Morey, R.V. et al., 1978]. Mivel a modellek között vannak átfedések, 
ezért ez a csoportosítás valamennyire önkényes.  

 
 
2.4.1 Logaritmikus modellek 
 

Hukill [Hukill, W.V., 1954] mutatott be a vastagrétegű szárításra vonatkozó 
egyszerűsített vizsgálatot. A hőegyensúly alapján felírható: 
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 (2.22) 

 
Hukill továbbá a következő kezdeti feltételezéssel élt: 

( ) xc
anyag e

tt
ttwxw ⋅−=

−
−

⋅=
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lim
00, , ha t = 0 

 
ahol tlim a léghőmérséklet határértéke (pl. végtelen mélységű magágynál). A 
peremfeltételei a következők voltak: 

( ) tkeMRtt ⋅−== ,,0 0τ , ha x = 0 
 

Hukill ezután állt elő az erre a problémára vonatkozó megoldással a (2.22) 
egyenlet alapján, így a nedvességviszonyra a következő egyenletet írta fel: 
 

122
2

−+
= YD

D

MR  (2.23) 

 
ahol D az egységnyi rétegek száma, amely azzal a rétegvastagsággal egyenértékű, 
amelyben lévő termény időben egyszerre szárad. Továbbá Y azt az időtényezőt 
jelenti, amely a pillanatnyi szárítási idő és a felezési idő hányadosa. Felezési időnek 
(τfel) nevezzük azt az időtartamot, ameddig az anyag a kezdeti 
nedvességtartalomról saját leadható nedvességének a felét leadja. Hukill úgy 
találta, hogy ez a modell alulbecsli a termény adott nedvességtartalomra történő 
szárításához szükséges időt, de szerinte ez az MR peremfeltételeinek pontatlansága 
miatt történhetett. 

Barre és társai [Barre, H.J., 1971] a következő kezdeti és peremfeltételekkel 
oldották meg a (2.23) egyenletet: 

 
( ) YeYMR −=,0  

 

( ) 10, =DMR  
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valamint a karakterisztikus elméletet is felhasználták, így a (2.23) egyenlethez 
hasonlóan a következő összefüggést írták fel: 
 

 ( )
1

,
−+

= YD

D

ee
eYDMR  (2.24) 

 
és a hőmérsékletviszonynál is hasonló eredményre jutottak: 
 

 
e

e

TT
TTTR

−
−

=
0

 (2.25) 

 
A következő lépésben elkészítették a (2.24) egyenlet differenciális alakját is: 
 

 Y

YD

e
ee

D
MR 1ln1 −+

⋅=  (2.26) 

 
amely az adott időpillanatbeli átlagos nedvességviszonyt jelenti. A szerzők ezeken 
felül javaslatot tettek az adott átlagos nedvességviszony eléréséhez szükséges 
szárítási idő összefüggésére is: 
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e
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A szerzők modelljüket keresztáramú szárításhoz használták. 
 

Young és Dickens [Young, J.H. et al., 1975] Hukill modelljét használták fel 
stabilágyas és keresztáramú terményszárítók költségbecsléséhez, valamint Sabbah 
és társai [Sabbah, M.A. et al., 1979] is hasonló modellt alkalmaztak a 
napenergiával működő terményszárítás szimulációjához. 

A logaritmikus modellek azért használhatóak, mert egyszerűek, így gyorsan 
számíthatóak, ám csupán alacsony hőmérsékletű és kis légsebességű szárítási 
szimulációknál alkalmazhatóak. 

 
 
2.4.2 Hő- és anyagegyensúlyi modellek 
 

Boyce [Boyce, D.S., 1966] figyelembe vette a száradó termény érzékelhető 
hőjét, és készített egy „rétegen réteg” modellt a levegő és a termény 
nedvességtartamának és hőmérsékletének számítására. A szerző ezt a modellt árpa 
szimulációjára használta, és úgy találta, hogy a saját modellje által számított 
szárítási idő túl hosszú. Ezért elkészítette a módosított modelljét is úgy, hogy 
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figyelembe vette a léghőmérséklettől függő térfogati hőátviteli tényező tapasztalati 
kifejezését is, így pontosabb becslést kapott. 

Thomson és társai [Thompson, T.L. et al., 1968] olyan Boyce-hoz hasonló 
modellt mutattak be, ahol a szárító közeg számított relatív nedvességtartalma már 
nem lépi túl a 100%-t, ami egy nyilvánvaló hibája volt a korábbi modellnek. A 
szerzők továbbá bemutatták, hogy egy ilyen modellt hogyan kell használni 
folyamatos üzemű szárítók esetén. Henderson és Henderson [Henderson, J.M. et 
al., 1968] is hasonló modellt ismertetnek, amelyen érzékenységvizsgálatot is 
végeztek. 

A hő- és anyagtranszport egyensúlyi modelleit számos esetben alkalmazták 
különböző típusú szárítókon több termény esetén is viszonylag jó eredménnyel. 
Azonban ezek a modellek elérhető becslési pontossága azok differenciálási 
feltételei miatt igen behatárolt. 

 
 
 

2.5 További hazai konvektív szárítási eredmények 
 
 

Kerekes Benedek [Kerekes Benedek et al., 1995a] összefoglalta a dohánylevél 
szárításánál a legfontosabb kémiai alkotóelemek minőségre gyakorolt hatását és 
megállapította, hogy a szárítási technológia fejlesztésével, illetve helyes 
megválasztásával jelentősen javíthatók a beltartalmi jellemzők [Kerekes Benedek, 
1995b és Kerekes Benedek, 1996]. Kerekes Benedek [Kerekes Benedek, 1991] 
szerint szembetűnő, hogy a dohánylevél szárításánál gyakorlatilag nincs állandó 
száradási sebességű tartomány: a levéllemeznél a szárítás 60. órájában, míg a 
főérnél a 95. órában a legnagyobb a szárítási sebesség. 

A szilva szárítás-kinetikai görbéit Lengyel és társai [Lengyel Antal et al., 2001] 
határozták meg. Kísérleteikben a Lepotica Rodna szilvafajta szárítási 
paramétereinek megállapítását végezték el különböző hőmérsékleteken, és 
megvizsgálták a száradás közbeni felmelegedést, illetve a hőmérsékleti eloszlását. 
Szilva esetén ez nagyon fontos, mert a laza szövetszerkezet és magas 
nedvességtartalom pontosan behatárolja az aszalás technológiai paramétereinek 
értékeit. 

Sikolya és társai [Sikolya László et al., 2002] új rázási eljárást terveztek az 
amaranth növényhez, ami sokkal kíméletesebb betakarítást tesz lehetővé, mint a 
korábbi eljárások. A berendezés hasonlóan előnyös lehet búza és rizs rázásánál is. 

Szabó Gábor és társai [Szabó Gábor et al., 2002] szerint a gomba és a hasonló 
jellegű növények szárításánál a leginkább célravezető megoldás a mikrohullámú-
konvektív vegyes szárítási eljárás használata. Étkezési célú gomba szárításához a 
szerzők konvektív előszárítást javasolnak a 40%-os nedvességtartalom eléréséig, 
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majd második lépcsőben mikrohullámú kezelés következik (500 W névleges 
teljesítmény, 20 mbar vákuum, 5-6 perc időtartam), és végezetül az 1-2 perces 
konvektív utószárítással a hőmérséklet homogenizálása is megtörténik. 

 
 
 

2.6 A szakirodalom összefogalalása 
 
 

A konvektív szárítási folyamat leírását célzó irodalom igen bőséges mennyisgű 
anyagot kínál az ezen a téren vizsgálódni szándékozó kutatók számára. Az egy-egy 
részterületre vonatkozó publikációk összefoglaló leírásával is több könyvet lehetne 
megtölteni, így belátható, hogy a teljes téma néhány oldalon történő feldolgozása 
szinte lehetetlen feladat. 

Munkám során rövid összefoglalást adtam a szorpciós izotermákról, mint az 
egyik legfontosabb szárítástechnikai jellemzőről, és ismertettem az ezt a jelenséget 
leíró három legfontosabb modellt (Kelvin, Langmuir, BET). 

A másik igen fontos tényező az anyagok egyensúlyi nedveségtartalma, amely 
modellezésére szintén számos elmélet született, amelyek közül néhány a 
disszertáció során ismertetésre került. 

A konvektív szárítási folyamat elsősorban a vékonyrétegű szárítás kapcsán 
térképezhető fel pontosabban. Ezen a területen a legtöbb szerző az anyag- és a 
szárító levegő hő- és anyagmérlege alapján készítette el saját modelljét, és 
elkészültek ezen elméletek összehasonlító elemzései is. Ez utóbbi esetben az 
összehasonlítás alapjául legtöbbször polinom-típusú modellek szolgáltak, azonban 
ezen elméleteknek az egyik nagy hátrány az, hogy számos új állandót tartalmaznak. 
Ezeket az állandókat a szerzők külön táblázatokban vagy mellékletekben közlik, 
azonban értékük bizonyos kezdeti- és/vagy peremfeltételekhez kötődnek, a 
feltételek változásával pedig változnak. Ebből pedig az következik, hogy a szárítási 
folyamat általános leírása ezekkel az elméletekkel egyáltalán nem, vagy csak olyan 
kompromisszumokkal lehetségesek, amelyek már a folyamat valósághűségét 
kérdőjelezik meg. 

Az eddig ismert legpontosabb megoldásokat a differenciál-egyenlet alapú 
modellek szolgáltatták, amelyek a vékony rétegű szárítási folyamatot már képesek 
voltak bizonyos határok között elfogadható pontossággal számítani. Ezt azonban 
csak akkor lehet kivitelezni, ha a vizsgálatba vont szárított anyag és szárító közeg 
tulajdonságai a legnagyobb pontossággal leírhatóak. 

A vastagrétegű szárítási folyamat modellezését elsősorban szemes 
terményeknél vizsgálták, amelyek közül a legjobbnak a Hukill-féle logaritmikus 
félempirikus eljárás tűnt. Azonban az ebben a témában fellelt valamennyi modell 
legnagyobb hiányossága az ilyenkor jelentkező visszanedvesedés elhanyagolása, 
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ami igen fontos jelensége a vastagrétegű szárításnak, és a megfelelő szárítási 
technológia megvalósításához mindenképpen szükség lenne a visszanedvesedés 
jelenségének kezelésére. 

Olyan esetekben, amikor a szárított termény nem kezelhető könnyen (pl. 
zöldség-, gyümölcs- és dohányszárítás), akkor külön figyelmet kell fordítani a 
szárított anyag technológián belüli mozgatására és elhelyezésére, ami pedig 
alapvetően meghatározza a szárítási technológiát is. A folyamatvezérlés ilyen 
esetekben meglehetősen bonyolult feladat, de számítógépes vezérléssel könnyen 
kezelhető, ezért egyre nő az erre vonatkozó irodalom száma is. A Fuzzy Logic-ot, a 
neurális hálót és egyéb mesterséges intelligenciát felvonultató ipari megoldások 
széles teret kínálnak az ebben az irányban vizsgálódni kívánó kutatók számára. Ez 
utóbbi részt terjedelmi okok miatt a disszertációm során nem tárgyaltam, de 
fontossága miatt érdemesnek tartottam megemlíteni. 
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3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK 
 
 

3.1 A szárító berendezés kialakítása 
 

Munkám során első lépésben ki kellett alakítanom egy olyan konvektív modell-
terményszárító berendezést, amellyel megvalósíthatóak mind a vékonyrétegű, mind 
pedig a vastagrétegű szárítási kísérletek [Bihercz et al, 2004b]. 

A modell terményszárító berendezés kialakításához alapul egy olyan 
berendezést vettem, amelyet a SZIE-GÉK Jármű- és Hőtechnika Tanszéke 
fejlesztett ki korábbi kutatásaihoz, azonban a berendezésnek számos hibája volt, 
így azon pontos méréseket lefolytatni nem lehetett. A berendezés újratervezésénél a 
fő elvet megtartottam (ventilátorral átfúvott magas cső alakú mintatartó), azonban 
az összes elemet átterveztem, és megújítottam a berendezésen található összes 
műszert is. A tervezéshez AutoCAD szoftvert használtam, ahol életnagyságú 
térbeli modelleket hoztam létre. A geometriai modellek külön fóliákra kerültek, így 
tetszőleges sorrendben lehet azokat megjeleníteni, ami nagyban megkönnyítette a 
mérőberendezés gyártási folyamatát. 

A berendezés tervezésénél a következő módon jártam el. A mérőrendszer egyik 
fontos elemét egy megfelelően nagy teljesítményű ventilátor (3.1 ábra jobb oldal) 
képezi, amellyel lehetőség nyílik egyrészről a vastagabb rétegeket (h > 25 cm) is 
átfújni, másrészről a vékonyabb rétegeket egy jóval kisebb légsebességgel 
szellőztetni. Ehhez egy 5 kW teljesítményű villamos motor hajtotta ventilátort 
alkalmaztam. 

A meleg levegő előállítására léghevítőt építettünk a rendszerbe (3.1. ábra bal 
oldal), amely lehetővé teszi a hidegebb időjárási körülmények közötti mérést is; 
azaz képes a 0 °C hőmérsékletű és 2 m/s sebességű levegőt legalább 100 °C 
hőmérsékletre hevíteni. Ehhez három soros elektromos fűtőegységet alkalmaztunk, 
amelynek teljesítménye 800 W x 18 db = 14,4 kW. 

A beszívott levegő térfogatáramát szabványosan kialakított mérőperemes 
légsebességmérővel mértük, ahol a mérőperemek átmérőjét négy különböző 
átmérővel alakítottuk ki (3.2. ábra jobb oldal; ventilátorra szerelve). A mintatartó a 
léghevítő egységhez csatlakozik, így a hőveszteség a minimumra csökkenthető. A 
mintatartó alatt egy nagy pontosságú BIZERBA típusú mérleget helyeztünk el (3.2 
ábra alján zöld színnel), ami tíz-gramm pontossággal képes mérni a minta 
tömegvesztését. 
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3.1 ábra A konvektív terményszárító berendezés két fő egysége: a léghevítő (balra) 

és a ventilátor (jobbra) 
 
 
 

 
3.2 ábra A szárító berendezés a mérőperemmel, a mintatartóval és a nagy 

pontosságú mérleggel 

Mintatartó cső 
(átlátszó műanyag) Mérőperemes 

légsebességmérő 

Nagy pontosságú 
BIZERBA mérleg 

Ventilátor 
(5 kW) 

Léghevítő 
(14,4 kW) 
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3.3 ábra Keret a mérlegen és a vitorlavászon 

 
A megfelelő súlyelosztás miatt a léghevítő egységet kerettel rögzítettük a 

mérlegen, illetve a ventilátor rezonanciáját elkerülendő, vitorlavászonnal kötöttük 
össze a léghevítő bemenő-, illetve a ventilátor kimenő csőcsonkját 
(3.3 ábra). A vitorlavászon további előnyös tulajdonsága, hogy nem ereszti át a 
levegőt, ám megfelelő módon (csőbilincsekkel) le kellett rögzítenünk a 
csőcsonkokhoz. 

A mérőrendszer megtartásához megfelelő keretrendszert kellett létrehozni 
(3.4 ábra). A műszerek elhelyezéséhez két falapot is terveztem a mérőrendszerhez. 
A ventilátor- és a léghevítő egység is egy-egy különálló gördíthető kocsin 
helyezkedik el, amivel a berendezés könnyebben mozgatható. 

 

Keretrendszer 

Vitorlavászon 
(rezgés csökkentése)
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3.4. ábra Keretrendszer és a kocsik 

 
 

A mérőrendszer kialakításának egyik legnehezebb pontja a berendezés 
elektromos kapcsolási vázlatának kialakítása volt. Figyelembe véve a hatályos 
munkavédelmi előírásokat, továbbá a GEFRAN típusú vezérlő PLC bekötési 
kívánalmait, a végleges kapcsolási vázlat a 3.5 ábrán látható. 

A rendszer teljes áramfelvételére maximális terhelésnél 90A-t számítottam ki, 
ami fázisonként 30A terhelést jelent. Ezért a rendszerbe 3 db 32A-es biztosítékot 
helyeztem el (3.5 ábrán bal alul: az R, S és T tápra kötött biztosítékok). Az igen 
nagy áramfelvétel miatt a műhelyben külön elektromos állást kellett kialakítanom a 
berendezéshez. 
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3.5 ábra A mérőberendezés elektromos és vezérlési kapcsolási vázlata 
 

A biztosítékoktól a 3 fázist, a nullát és a védőföldet egy kapocslécbe vezettem, 
ahol annyi helyet képeztem ki a további kivezetéseknek, amennyi éppen szükséges 
volt. Ezután az áramkör kétfelé ágazik: az egyik táplálja az 
5 kW teljesítményű háromfázisú villanymotort (3.5 ábra bal felül), a másik pedig a 
fűtőegységben lévő, és csillag kapcsolású fűtőszálsorokat. A fűtőszálsorokat a 
vezérlő PLC kapcsolgatja ki/be 3 db szilárdtest relén keresztül. A szilárdtest relék 
igen jónak bizonyultak működés közben, ugyanis alacsony disszipációjuk miatt 
igen kevésbé melegítették a környezetet, így azt a többi egységgel együtt egy zárt 
dobozban helyezhettem el. 

A nagyfeszültségű áramkör mellett egy kisfeszültségű áramkör is működik, 
amely a vezérlő PLC-t és a szilárdtest reléket működteti. Ehhez egy 220V/5V-os 
transzformátort alkalmaztam, amelyet szintén a közös zárt szekrényben helyeztem 
el. A zárt szekrény az érintésvédelmi szabványoknak megfelel. 



KÍSÉRLETI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK 

 

– 32 – 

3.2 A szárítóberendezés megvalósítása 
 

A ventilátor szívócsövét célszerűbb volt vízszintesen elhelyezni és 
gumibakokkal felfogatni (3.6 ábra), mivel a ventilátor keltette rezgéseket a 
mérőperemes méréshez nem tudtuk máshogyan kiküszöbölni. A mérőperemhez U-
csöves manométert csatlakoztattunk (3.7 ábra), amivel az érzékelt 
nyomáskülönbséget leolvashattuk, és átszámíthattuk légsebesség értékekké. 
 

  
 

3.6 ábra Gumibakos megfogás a rezgések csökkentéséhez (balra), és a mérőperem 
a szívócsőben (jobbra) 

 

 

 
 

3.7. ábra A mérőperem összeszerelt állapotban (balra), illetve a hozzá tartozó U-
csöves manométer 

 
A ventilátor egységet a terveknek megfelelően alakítottuk ki, ami a 3.8 ábrán 

látható. A ventilátor működtetéséhez csillag-deltakapcsolót alkalmaztunk, 
amelynek az elhelyezését a ventilátor-egység oldalán oldottunk meg. A rezonancia 
elkerülését célzó vitorlavászon elhelyezése a 3.9 ábrán látható. 
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3.8 ábra A ventilátor egység 
 

 
 

3.9 ábra Vitorlavásznat alkalmaztunk a ventilátor-egység és a léghevítő egység 
között, ami nem viszi át a ventilátor rezgéseit a műszereket tartalmazó léghevítő-

egységhez. 
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A fűtőszálak körüli megfelelő légelosztás miatt a léghevítő konfúzor részét 
jóval hosszabbra készítettünk, mint a diffúzor részt azért, hogy a beáramló hideg 
levegő a fűtőszálak szélét is elérje, ne csak a közepét; ellenkező esetben a 
meghibásodási veszély fokozottan nőne (3.10 ábra). 
 

 

 
 

3.10 ábra A léghevítő kialakítása a mintatartó oldaláról (balra; konfúzor) és a 
ventilátor-egység oldaláról (jobbra; diffúzor) 

 
A mérlegre keretet helyeztünk és úgy tettük rá a léghevítő egységet, hogy 

annak a súlya nagyjából egyenletes eloszlásban terhelje a mérleget (a léghevítő 
helyzete nem állítható, ezért a mintatömegtől függően a súlypont eltérhet a 
tervezettől) (3.11 ábra). 

A léghevítő csőkönyökkel csatlakozik a mintatartóhoz, mint ahogyan az a 3.12 
ábrán is látható. 

A 3.12 ábra jobb oldalán lévő képen látható két megcsapolás. A felsőből 
származik a szárítótérbe lévő levegő hőmérsékleti jele (Fe-CuNi hőelem), az alsón 
pedig nyomáskülönbséget mértünk a légkörihez képest. 

A mintatartót átlátszó műanyag csőből készítettük el azért, hogy látni lehessen a 
szárított anyagot a szárítási folyamat közben, illetve ellenőrizni tudjuk a töltöttségi 
fokot (3.13 ábra). A csövön 25 cm-ként furatokat készítettünk, amelybe átfúrt 
gumidugókat helyeztünk. Ezekbe a gumidugókba helyeztük be később a 
hőelemeket és mértük a száradás közbeni hőmérsékletet a terményhalom 
pontjaiban. A műszerek kijelzőit a 3.14 ábrán látható módon helyeztem el a kereten 
kialakított tartólapokon. A mérőrendszer hosszanti képét a 3.15 ábra szemlélteti. 
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a.) Mérleg kijelzője 

 

 
b.) Vízszintező 

 
c.) Súlyelosztás miatti keretfelhelyezés 

 

3.11 ábra A nagy pontosságú BIZERBA mérleg kijelzője (bal felül), és beépítése 
 

 
a.) mintatartó csatlakozási helye 

 
b.) Csatlakozási helyek a referencia hőelemhez 

(felül) és a nyomásméréshez (alul) 
 

3.12 ábra A csatlakozó csőcsonk a léghevítő és a mintatartó között 
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a.) 

 
b.) 

 

3.13 ábra Az átlátszó mintatartó kialakítása (a gumidugókon keresztül nyílik 
lehetőség a hőelem szárítótérbe helyezéséhez) 

 

 
 

3.14 ábra Műszerek elhelyezése a fatartókon 
 



KÍSÉRLETI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK 
 

 

– 37 – 

 
3.15. ábra A mérőrendszer hosszanti képei 

 
 
 

A rendszer elektromos ellátására külön hálózatot kellett kiépítenünk a 
laboratóriumban, illetve a mérőberendezést saját kapcsolószekrénnyel láttuk el 
(3.16 ábra). A kapcsolószekrényben 3 db szilárdtest relé van a léghevítősorok 
(összesen 3 db a 3 fázisra kötve) kapcsolásához, amelyeket a PLC vezérel attól 
függően, hogy a léghevítő és a mintatartó cső közötti könyökben elhelyezett Fe-
CuNi hőelem milyen kapcsolási értékre (hőmérsékletre) van beállítva. A referencia 
hőelemet, ami alapján a PLC a szárítótérbe jutó levegő hőmérsékletét vezérli, úgy 
helyeztük el, hogy azt sugárzó hő ne érje, csak a levegő által „szállított” konvektív 
hő. 
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a.) 

 
b.) 

 

3.16 ábra A kapcsolószekrény (a) a vezérlő PLC-vel (b) 
 
 

3.3 A mérés folyamata 
 

A mérőrendszer felépítése a 3.17. ábrán látható. A környezeti levegőt a 
ventilátor szívja be egy mérőperemes légsebességmérőn keresztül. A beszívott 
levegő mennyiségének szabályzására állítható végfojtó kúpot szereltünk a szívócső 
elejére. Ezzel nyílt lehetőség menet közben az állandó kilépő légsebesség 
fenntartására, ugyanis a halmaz száradásával a halmaz légellenállása lecsökken, így 
a kilépő légsebesség megnő. A végfojtó kézzel állítható. A belépő légsebesség 
értéket a mérőperemhez kapcsolt U-csöves manométer segítségével számítottam, a 
kilépő légsebességet pedig a belépő légsebesség és sebességi kalibrációs értékek 
(lásd: 3.4 fejezet) különbségeként határoztam meg. 

Az elektromos léghevítő a levegőt az előre beállított hőmérsékletre melegíti fel, 
amelynek beállítását a szabályzó PLC önműködően elvégzi. A léghevítő-mintatartó 
egység súlyát nagy pontosságú mérleggel mértük, amellyel szemmel tudtuk tartani 
a minta száradás közbeni súlycsökkenését. 

A mintatartó csőben a Fe-Co hőelemek jelét önműködően és előre beállított 
időközönként (5 perc) egy Jumo típusú mérés-adatgyűjtő vette és tárolta. A 
hőmérséklet értékeket a hőmérséklet-korrekciós tényezőkkel (lásd: 3.5 fejezet) 
számítottam át azok valós értékére. 

A mintatartó csőből a rendszer működése közben a hőelemeket tartó 
gumidugókat kihúztam, és 10 gramm mintát vettem a szárított anyagból (fél-egy 
óránként). A minták nedvességtartalmát desszikátorral mértem meg. A kilépő 
levegő páratartalmát TESTO 454 típusú műszerrel mértem közvetlenül a 
mintavételezés előtt. 
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3.4 Az elkészített mérőberendezés légtechnikai jellemzőinek 

meghatározása 
 
 

A mérőrendszer áramlástani hitelesítéséhez hivatalosan kalibrált TESTO 454 
típusú műszert alkalmaztam. A kalibráció során (lásd a 3.18 ábrát) a mintatartóban 
lévő kukoricaoszlop magasságát változtattuk 0 cm-től 175 cm-ig 25 cm-es 
lépcsőkben úgy, hogy minden esetben megmértük a be- és kilépő levegő 
sebességét, a két légsebesség-érték különbsége pedig megadta a kalibrációs 
értékeket (3.19 ábra, M2. melléklet). Ezek azonban nem bizonyultak túlzottan 
nagynak, így megállapítottam, hogy a berendezés tömítettsége megfelelő. A pontos 
kilépő légsebesség meghatározását a továbbiakban úgy végeztem, hogy a belépő 
légsebességhez hozzáadtam a fenti kalibrációs értékeket, és külön mérést erre már 
nem végeztem [Bihercz et al, 2005a]. 
 
 

 
a.) mintatartó cső töltése 

 

 
b.) a szárító méretei egy emberhez képest 

 
 

3.18. ábra A mérőrendszer légtechnikai bemérésének folyamata 
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c.) belépő levegő sebességének vizsgálata 

kanalas anemométerrel 

 
d.) belépő levegő sebességének vizsgálata a 

TESTO 454 kalibráló műszerrel 
 

 
e.) U-csöves manométer a belépő levegő 

térfogatáramának meghatározásához 

 
f.) referencia hőelem a léghevítő vezérléséhez 

 
3.18. ábra A mérőrendszer légtechnikai bemérésének folyamata (folytatás) 
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3.19 ábra Kalibrációs értékek a kilépő sebességértékekhez 

(vki = vbe - vkalibrációs) 
 
 

3.5 Hőelemek kalibrációja 
 

A mérőrendszerben Fe-CuNi típusú hőelemeket használtam a hozzá tartozó 
kompenzációs vezetékkel. A mérőrendszer összeszerelését követően került sor a 
hőelemek bemérésére. Ehhez a hőelemeket és az adatgyűjtő egységet együttesen 
vittük a bemérés helyére, így a kalibrációkor kiküszöböltük az esetleges 
csatlakozási és egyéb mérőrendszerbeli járulékos hibákat. 

A kalibrációhoz jeges vizet használtunk, amelyet egy akkora edényben 
tároltunk, ahol még a 8 db hőelem is elfér. Az edényt eközben elkezdtük 
melegíteni, és a víz forrásáig JUMO adatgyűjtővel rögzítettük a hőelemek által mért 
értékeket. Másrészről a víz hőmérsékletét kalibrált higanyos hőmérővel 
ellenőriztük, a két érték különbségéből pedig a hiba számítható volt. A kalibrációs 
görbéket °C-os (3.20 ábra) és %-os (3.21 ábra) léptékben is ábrázoltam. 

A későbbi méréseknél a hőmérséklet-adatgyűjtővel mért hőmérséklet-
értékekhez hozzáadtam a kalibrációs értékeket, így kaptam meg a tényleges 
hőmérséklet-értékeket. 
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Hőmérsékletmérési hiba I.
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3.20 ábra Hőelemek hibaértékei °C-ban 
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3.21 ábra Hőelemek hibaértékei %-ban 
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4. A MÉRÉSI ADATOK KIÉRTÉKELÉSE 
 
 

A felállított modell numerikus számítása számítógép segítségével történt. Az 
adatfeldolgozáshoz MATLAB programot használtam. 

 
 

4.1 A nedvességviszony (MR) tényezőjének vizsgálata 
 
Konvektív vékonyrétegű szárításnál a szárítóközeg hőmérséklete, 

nedvességtartalma, továbbá a száradó anyag hőmérséklete és víztartalma 
felhasználásával a vékony rétegben szárított anyag vízleadási folyamata 
matematikailag is jól megfogalmazható (lásd: 2.3 fejezet). 

A vastagrétegű mezőgazdasági terményszárítás modellezési eljárásai közül a 
fél- és teljes egészében empirikus modellek pontossága attól függ, hogy a 
termények diffúziós tényezőire alapozott módszerek milyen mértékben veszik 
figyelembe a fent említett tényezők anyagfüggőségét és a vízelvonásra gyakorolt 
hatásukat. E kérdéskör fontosságát a klasszikus Hukill-féle vastagrétegű modell 
elemzésén keresztül indoklom. 

A logaritmikus félempirikus eljárás vezéregyenlete a nedvességviszony (MR) 
kettesalapú hatványfüggvénnyel történő leírásán alapul: 

 
122

2
−+

= YD

D

MR  (4.1) 
 

ahol D az egységnyi rétegvastagságok száma, Y = τ/τfel az időtényező és  
τfel a felezési idő. 

A vastagrétegű halmazok száradási sebességfüggvényének megoldása a 
szárítóközeg hőmérsékletének rétegen belüli csökkenéséből (∆tlevegő), az 
anyaghőmérséklet növekedéséből (∆tanyag), továbbá a szárító levegő fajlagos 
tömegárama (Glevegő), valamint a száradó anyag egyes agrofizikai jellemzői 
ismeretében az alábbi egyenlettel számítható: 
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 (4.2) 

 

Az eljárásban a teljes halmazt az egységnyi rétegvastagságok egymásra 
építésével szimuláljuk. Az ezekben levő anyagmennyiség (mu) a száradási sebesség 
és a Hukill-féle τfel felezési idő segítségével (mu = τfel·dX/dτ) határozható meg. Ezt 
követően az egységnyi rétegvastagságok száma (D) a száradási sebesség 
egyenletének felhasználásával számítható: 
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A kinetikai görbék megszerkesztése elvileg a nedvességviszony egyenletéből 
lehetséges [MR = (X-Xe)/(X0-Xe)]. Ez utóbbi egyenlet azonban egyrészt nem veszi 
figyelembe a különböző értékű kezdeti anyagnedvességek hatását, másrészt a 
helyes szimulációhoz szükséges ismerni a vastag rétegben szárított anyagok 
jellemző kinetikai görbéit. A nyugvó vastagrétegű szárítás kezdeti szakaszában (a 
szárítóközeg jellemzőitől és az alkalmazott rétegvastagságtól függően) 
visszanedvesedés jön létre. Ennek elsődleges oka a viszonylag magas kezdeti 
anyagnedvesség-tartalom, illetve az átszellőztető levegő túlnedvesedése, ezért a 
szárítás kezdeti szakaszában a száradási sebességgörbék (bizonyos rétegvastagság 
felett) negatív értékeket vesznek fel. A tényleges szárítás a rétegben 
kondenzálódott nedvesség elpárolgását követően kezdődik. A mért adatokkal 
számolt száradási sebesség értékek MR szerinti ábrázolásával a tényleges szárítás 
kezdete is meghatározható: a rétegvastagság növekedésével a maximális száradási 
sebesség helye az alacsonyabb nedvességtartományok felé tolódik el. Hasonló 
tapasztalat szerezhető a szárítóközeg hőmérsékletcsökkenésekor is. 

A kettesalapú, vagy klasszikus Hukill-modell a rétegen átáramoltatott közeg 
szárítóképességét nem veszi számításba, ezért jelentős hibával közelíti a valós 
adatokat (amikor a száradó anyaggal kapcsolatba kerülő közeg hőmérséklete a 
harmatpont alá csökken). 

Abban az esetben, amikor a belépő levegő hőmérséklete a telítési határ alá 
kerül, kondenzáció következik be, a kilépő levegő parciális gőznyomása pedig a 
jellemző telítődési nyomásértéket veszi fel. Ebben az esetben a szárítóközeg 
mindenkori páratartalmának parciális nyomása jelentős hatást gyakorol a száradási 
folyamatra. 

A fenti hiba kiküszöböléséhez a szárítóközeg parciális gőznyomásának hatását 
figyelembe vevő nyomástényező (Π) bevezetése szükséges [Beke-Gál, 1994]: 

 
kit

bet

pp
pp

be

be

−

−
−=Π 1  (4.4) 

 

ahol pbe a belépő szárítóközeg pillanatnyi parciális gőznyomása, pki a kilépő 
szárítóközeg pillanatnyi parciális gőznyomása, ptbe a belépő szárítóközeg 
pillanatnyi telítettségi parciális gőznyomása. 

Az eredeti Hukill-egyenlet tehát csak akkor érvényes, ha Π→0, ehhez viszonyt 
(pbe-pki)→0 feltételnek kell teljesülnie. A Hukill-egyenlet általánosításához ezért a 
nedvességviszony pillanatnyi értékét a szárítóközeg jellemzői segítségével a (4.5) 
egyenlet szerint számításba kell venni, hogy az a száradó anyag esetleges 
visszanedvesedését is képes legyen szimulálni: 
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A fenti egyenlet szerinti nedvességviszony-függvény megfelelően közelíti a 
mérési adatok alapján számolt értékeket. Ez a módszer a gyakorlati igényeket 
kielégítő pontosságú és egyszerűen használható a vastagrétegű terményszárítási 
folyamat szimulálására, különböző közeghőmérséklet és rétegvastagság esetén is. 

Másrészről a nedvességviszony számos más elmélettel is közelíthető, amelyek 
többek között az alábbiak lehetnek [Bihercz et al, 2002a és Bihercz et al, 2002b]. 

 
1. Flood által alkalmazott egyenlet: 
 
 

ατ⋅−= keMR  (4.6) 
 

ahol k és α állandók, τ pedig az idő órában. 
 
2. klasszikus Hukill modell: 
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MR  (4.7) 

 
3. 2-es alapú módosított Hukill modell: 
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4. Exponenciális alapú módosított Hukill modell: 
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eeMR  (4.9) 

 
A (4.6-4.9) egyenlet alapján készült modellek a 4.1-4.4 ábrákon láthatóak. 
 

 
4.1 ábra A Flood-féle modell SIMULINK vázlata 
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4.2 ábra A HUKILL-féle modell SIMULINK vázlata 

 
 
 
 

 
4.3 ábra A HUKILL1-féle modell SIMULINK vázlata 
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4.4 ábra A HUKILL2-féle modell SIMULINK vázlata 

 
 

4.2 A teljes szimulációs modell ismertetése 
 

A MATLAB SIMULINK modell futtatásához első lépésben el kell végezni az 
előbeállításokat. Ezek az előbeállítások egyrészről néhány állandó definiálását 
jelenti, másrészről egyes olyan jellemzőt is ki lehet számítani, amelyek értékei a 
szimuláció során nem változnak [Bihercz et al, 2004a]. 

 
4.2.1 Az előbeállítás előre meghatározott állandói 
 
A modellben állandóként használt tényezők az alábbiak: 

• belépő levegő kezdeti páratartalma (ϕlevegő, %); 
• belépő levegő kezdeti hőmérséklete (tlevegő, °C); 
• belépő levegő sebessége (vlevegő, m/s) 
• szárított anyag kezdeti nedvességtartalma (Xanyag0, kg/kg); 
• szárított anyag kezdeti hőmérséklete (tanyag0, °C); 
• teljes rétegvastagság (l, m); 
• légköri nyomás (plégköri, Pa); 
• szárítótér átmérője (d, m); 
• víz fajhője (cvíz, kJ/kgK). 
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4.2.2 Az előbeállítás számolt állandói 
 

Az egységnyi rétegek száma: 
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lD  (4.10) 

Az egységnyi rétegek vastagsága: 
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A szárítótér alapterülete1: 
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A szárított anyag térfogata: 
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A szárazanyag mennyisége: 
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Járulékos adatként kiszámítható a szárított termény nedvesanyag tartalma, 
ami már változik a szárítás során, így természetesen ezt az értéket – 
amennyiben szükséges – frissíteni kell a szimuláció során: 
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 (4.15) 

 
A 4.11-4.14 egyenletek tiszta statikus típusúak, azaz a szimuláció során értékük 

nem változik. Ezért én a MATLAB programmal ezeket az értékeket még a 
szimuláció futtatása előtt kiszámoltatom (M3.1 melléklet), és a modell további 
részében állandóként használom. Természetesen az egységnyi rétegek számát (4.10 
egyenlet) a (4.10)-(4.14) egyenletek összevetésével egyetlen kifejezéssel is meg 
lehetne határozni, azonban a modell további részeiben szükség van a 
részeredményekre is, ezért használtam ezt a hosszabb kifejtési formát. 
 

                                                 
1 Ha nem kör alapterületű a szárítótér, akkor annak megfelelően kell a képletet változtatni, és az a.) 
pont állandóit is valószínűleg módosítani kell. 
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4.2.3 A kiszolgáló függvények 
 
I. A levegő fajhőjét mért értékek alapján interpolálással határoztam meg. A 

felhasznált értékeket a 4.4 táblázat tartalmazza [Kuzma R., 1972]. 
 
4.4 táblázat A levegő fajhőjének értékei 

t, °C cplevegő, 
kJ/kgK t, °C cplevegő, 

kJ/kgK t, °C cplevegő, 
kJ/kgK 

-150 1,037 80 1,019 400 1,059
-100 1,022 90 1,021 500 1,076
-50 1,013 100 1,022 600 1,089
-20 1,005 120 1,025 700 1,101

0 1,011 140 1,027 800 1,114
10 1,011 150 1,028 900 1,126
20 1,012 160 1,03 1000 1,139
30 1,013 180 1,032 1100 1,156
40 1,014 200 1,035 1200 1,164
50 1,016 250 1,043 1400 1,189
60 1,017 300 1,047 1600 1,218
70 1,018 350 1,055 1800 1,243

 
A 4.4 táblázat alapján az értékek kikeresését a SIMlegfajho.m (M3.2 

melléklet) program végzi. A levegő fajhőértékei viszonylag tág határok között 
mozognak, amire látszólag nem is lenne szükség, de az univerzalitás elvét szem 
előtt tartva a függvényeket úgy készítettem el, hogy azok minél nagyobb 
értelmezési tartományt öleljenek fel, így későbbi felhasználásuk nagyban 
megkönnyíti a programozó munkáját. 

 
 
II. A felezési idő az anyag hőmérséklete és nedvességtartalma alapján határozható 

meg az ide vonatkozó táblázati értékek interpolációjával. A felezési idő értékeit 
a 4.5 táblázat tartalmazza [Kuzma R., 1972]. 

 
4.5 táblázat A felezési idő értékei órában szemes kukoricára 

t, °C 
 

X, kg/kg 
15,6 26,7 37,8 48,9 60 71,1 82,2 

25 6,6 6,4 5,6 4,4 4 3,5 3,4 
33,3 6,3 5,2 4,3 3,2 2,9 2,6 2,4 
42,9 6 5 3,9 3 2,6 2,1 1,7 
53,8 5,6 5,5 4,5 3,3 2,4 1,5 1,2 

 
A 4.5 táblázat alapján az értékek kikeresését a SIMtaufelezesi.m (M3.3 
melléklet) program végzi. 
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III. A levegő sűrűségét mért értékek alapján interpolálással határoztam meg. A 

felhasznált értékeket a 4.6 táblázat tartalmazza [Kuzma R., 1972]. 
 
4.6 táblázat Légsűrűség értékek 

t, 
°C 

ρlevegő, 
kJ/kgK

t, 
°C 

ρlevegő, 
kJ/kgK

t, 
°C 

ρlevegő, 
kJ/kgK

-150 2,78 80 0,968 400 0,508
-100 1,948 90 0,942 500 0,442
-50 1,534 100 0,916 600 0,391
-20 1,365 120 0,87 700 0,351

0 1,252 140 0,827 800 0,318
10 1,206 150 0,81 900 0,291
20 1,164 160 0,789 1000 0,268
30 1,127 180 0,755 1100 0,248
40 1,092 200 0,723 1200 0,232
50 1,057 250 0,653 1400 0,204
60 1,025 300 0,596 1600 0,182
70 0,996 350 0,549 1800 0,165

 
A 4.6 táblázat alapján az értékek kikeresését a SIMlegsuruseg.m (M3.4 
melléklet) program végzi. 

 
 
 
IV. A víz párolgáshőjét mért értékek alapján interpolálással határoztam meg. A 

felhasznált értékeket a 4.7 táblázat tartalmazza [Kuzma R., 1972]. A 4.7 
táblázat alapján az értékek kikeresését a SIMvizparolgasho.m (M3.5 
melléklet) program végzi. 

 
4.7 táblázat A víz párolgáshőjének értékei 

t, 
°C 

rvíz, 
J/kgK 

t, 
°C 

rvíz, 
J/kgK 

0 2500476 200 1940675
25 2442277 225 1836837
50 2382403 250 1715833
75 2321273 275 1572637

100 2256374 300 1403064
125 2187289 325 1188689
150 2112760 350 891831
175 2031532 370 448009

 



MÉRÉSI ADATOK KIÉRTÉKELÉSE 

 

– 53 – 

V. A kukorica halmazsűrűsége az alábbi egyenlettel számítható [Beke, 2000]: 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅−= 3748,1721
m
kgwanyaghρ  (4.16) 

 
A 4.16 egyenlet alapján az értékek számítását a SIManyagsuruseg.m (M3.6 
melléklet) program végzi. Modellszinten ez a 4.5 ábrán látható. 
 

1
ro_kukorica, kg/m3

x, kg/kg w, %

x2w

721-1.748*u[1]

ro_kukorica

1
x_anyag, kg/kg

 
4.5 ábra A kukorica halmazsűrűségét számító almodell 

 
VI. A kukorica egyensúlyi nedvességtartalmának számítása a 2.3 táblázat 

kukoricára vonatkozó egyenletével történik. Az egyenlet alapján az értékek 
számítását a SIMxegyensulyi.m (M3.7 melléklet) program végzi. A 
modellben ezt a feladatot a 4.6 ábrán látható almodell végzi. 

 

1
Xe, kg/kg

SIMxegyensulyi

Xegyensulyi, kg/kg
2

fi_levego, -

1
t_anyag, °C

 
4.6 ábra A kukorica egyensúlyi nedvességtartalmát számító almodell 

 
VII. A kukorica fajhőjének számítására csak modell szinten volt szükség, ezért 

külön m-fájl nem készült hozzá. A modell a 4.17 egyenlet alapján készült, és 
a 4.7 ábrán látható. Valamennyi ábránál a zöld elemek a bemeneteket jelölik, 
a kékek az állandókat, a sárgák a köztes számítási lépéseket, a pirosak pedig a 
kimeneteket. 

 
1

canyag, J/kgK

w, %

1000

0.0356

B

1

1.465

A

1
Xanyag, kg/kg  

4.7 ábra A kukorica fajhőjének számítását végző almodell 



MÉRÉSI ADATOK KIÉRTÉKELÉSE 

 

– 54 – 

 
A kukorica fajhője az alábbi egyenlettel számítható: 
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VIII. A kiszolgáló programok, és maga a modell is számos helyen használja a 

száraz és nedves bázisú nedvességtartalmak közötti átváltásokat, amelyek 
az alábbi egyenletekkel számíthatók [Beke, 2000]: 
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A fenti értékeket számító programok a M3.8 mellékletben találhatóak. A 
főmodellben található átváltási modelleket a 4.8-4.9 ábrák szemléltetik. 

 

1
w, %

100

1

1
x, kg/kg

 
4.8 ábra A nedves bázisú nedvességtartalomra történő átváltást végző 

almodell 
 

1
x, kg/kg

100

1
w, %

 
4.9 ábra A száraz bázisú nedvességtartalomra történő átváltást végző 

almodell 
 

IX. A nedves levegő állandó nyomáson vett fajhője az alábbi egyenlettel 
számítható [Beke, 2000]: 
 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅

+
+⋅

+
=

kgK
kJc

X
Xc

X
c

glnl ppp 11
1  (4.20) 

 
A (4.20) egyenlet alapján készült modell a 4.10 ábrán látható. 
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1
c_nedveslevego, J/kgK

tlev ego, °C

f ilev ego, -
Xlev ego, kg/kg

fi2x

SIMlegfajho
1

3
fi_levego, -

2
t_levego, °C

1
c_viz, J/kgK

 
4.10 ábra A nedves levegő állandó nyomáson vett fajhőjének számítását 

végző almodell 
 

X. A szárító levegő telítési parciális gőznyomása Whittaker és társai 
[Whittaker et al, 1923] munkája alapján az alábbi egyenlettel határozható 
meg1: 

 
( ) ( ) [ ]Pattttp levegőlevegőlevegőlevegőgt

22 8423,16818,256347,229,311800076,0 +⋅+⋅+⋅+⋅=
 

(4.21) 
A (4.21) egyenlet alapján a 4.11 ábrán látható modell hozható létre. 

1
pgt, Pa

16.8423

22.347

0.00076

3118.9

256.818

1
tlevego, C

 
4.11 ábra A szárító levegő telítési parciális gőznyomását számító 

almodell 

                                                 
1 Az eredeti egyenlet angolszász mértékegységekkel számol, és bonyolultabb felépítésű, de én ezt 
átváltottam SI-re és leegyszerűsítettem a Mathematica nevű programmal. 
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XI. A szárító levegő parciális gőznyomása az alábbi alakban írható fel [Beke 

János, 2000]: 
 

 [ ]Pa
X

pX
p

levegő

légkörilevegő
g 1605,1

605,1
+⋅

⋅⋅
=  (4.22) 

 
A (4.22) egyenlet alapján készített modell a 4.12 ábrán látható. 

1
pg, Pa

1.605

1

2
Xlevego, kg/kg

1
plegkori, Pa

 
4.12 ábra A szárító levegő parciális gőznyomását számító almodell 

 
XII. A szárító levegő relatív páratartalma az alábbi alakban számítható [Beke 

János, 2000]: 
 

 [ ]−=
tg

g
levegő p

p
ϕ  (4.23) 

 
A (4.23) egyenletbe a (4.21) és (4.22) egyenletek behelyettesíthetőek, továbbá 
feltételeztem, hogy a légköri nyomás számottevően nem változik a szárítás 
során, így az állandónak vehető, és a levegő relatív páratartalma a levegő 
nedvességtartalma és hőmérséklete alapján meghatározható. Az ezt számító 
modell (ϕ = f(Xlevegő, tlevegő)) a 4.13 ábrán látható. 

1
fi, -tlev ego, C pgt, Pa

pgt, Pa

plegkori, Pa

Xlev ego, kg/kg pg, Pa

pg, Pa

co_plegkori

2
t_levego, °C

1
x_levego, kg/kg

 
4.13 ábra A szárító levegő relatív páratartalmát számító almodell 
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4.2.4 Vékonyrétegű modellezés 
 

Az egységnyi vastagságú rétegek szárítástechnikai jellemzői a vékonyrétegű 
szárításra vonatkozó (2.9)-(2.15) egyenletekkel határoztam meg. Az egyenletek 
SIMULINK modelljei a 4.14-4.18 ábrákon láthatóak. 

 
 
 

3
fi_levegoki, -

2
t_anyagki, °C

1
t_levegoki, °Cco_vlevego

tlev ego, °C

v lev ego, m/s

f i_lev ego, -

dW/dx

tany ag, °C

t_any ag, °C

dteta/dt

dM/dt

tlev ego, °C

v lev ego, m/s

f ilev ego, -

dW/dx kg/m

x_lev ego, kg/kg

w_lev ego, %

f i_lev ego, -

dW/dx

tany ag, °C
tlev ego, °C

v lev ego, m/s
f i_lev ego, -
t_lev egobe, °C

t_lev egoki, °C

dT/dx

tany ag, °C

f i_lev ego, -

dM/dt kg/h

x_any ag, kg/kg

w_any ag, %

dM/dt

Levego

Homersekletek

Anyag

2
t_levegobe, °C

1
fi_levegobe, -

dM/dt

dW/dx

tanyag

tlevego

xanyag

wanyag

xlevego

wlevego

fi levego

 
4.14 ábra A vékonyrétegű SIMULINK modell főablaka 
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3
w_anyag, %

2
x_anyag, kg/kg

1
dM/dt kg/h

x, kg/kg w, -

x2w2

0.0347+0.00287*u[1]

k

t, °C t, °F

c2f

0.54+0.00324*u[1]

c

t_any ag, °C

f i_lev ego, -
Xe, kg/kg

X_egyensulyi, kg/kg

eu

uv

MR_Hukill

-1

co_xanyagbe

2
fi_levego, -

1
tanyag, °C

xany ag

wany ag

 
4.15 ábra A vékonyrétegű modell dM/dt blokkja 

 

4
fi_levego, -

3
w_levego, %

2
x_levego, kg/kg

1
dW/dx kg/m

x, kg/kg w, -

x2w1

x, kg/kg w, -

x2w

w, - x, kg/kg

w2x

co_xanyagbe 721-1.748*u[1]

ro_kukorica

x_lev ego, kg/kg
plegkori, Pa

t_lev ego, °C

f i, -

fi=f(x,t)

tlev ego, °C

f ilev ego, -
Xlev ego, kg/kg

fi2x

SIMlegsuruseg

1
sxo

Glevego, kg/hm2

-1

-1

3600

co_plegkori

4
fi levego, -

3
vlevego, m/s

2
tlevego, °C

1
dM/dt

 
4.16 ábra A vékonyrétegű modell dW/dx blokkja 
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dTeta/dt
1

t_anyag, °C

x, kg/kg w, -

x2w

co_tanyagbe

co_xanyagbe 721-1.748*u[1]

ro_kukorica

SIMrviz

r_viz, J/kg

tlev ego, °C

v lev ego, m/s

h'a, W/m3K

h', W/m2K

co_cviz
c_víz, J/kgK

c_v iz, J/kgK

t_lev ego, °C

f i_lev ego, -

c_v izgoz, J/kgK

c_vizgoz, J/kgK

Xany ag, kg/kg cany ag, J/kgK

c_anyag, kJ/kgK

SIMlegsuruseg

1
sxo

Glevego, kg/m2h

1e-3

3600

5
tanyag, °C

4
dW/dx

3
fi_levego, -

2
vlevego, m/s

1
tlevego, °C

 
4.17 ábra A vékonyrétegű modell dteta/dt blokkja 

1
t_levegoki, °C

x, kg/kg w, -

x2w

tlev ego, °C

v lev ego, m/s

h'a, W/m3K

h', W/m2K

tlev ego, °C

f ilev ego, -
Xlev ego, kg/kg

fi2x

4187
c_víz, J/kgK

c_v iz, J/kgK

t_lev ego, °C

f i_lev ego, -

c_v izgoz, J/kgK

c_vizgoz, J/kgK

SIMlegsuruseg

SIMlegfajho

1
sxo

Glevego, kg/m2h

-1

3600

5
t_levegobe, °C

4
fi_levego, -

3
vlevego, m/s

2
tlevego, °C

1
tanyag, °C

dT/dx

 
4.18 ábra A vékonyrétegű modell dT/dx blokkja 
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4.2.5 Vastagrétegű modellezés 
 
 

A vastagrétegű modellezés számítása 4.1 fejezetben leírtak alapján történik. A 
számítási alapok rövid összefoglalása a 4.8 táblázatban látható. 
 
4.8 táblázat A vastagrétegű szárítás törvényszerűségei 

MEGNEVEZÉS EGYENLET 
Szárítási sebesség  

(4.2 egyenlet) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−⋅
∆⋅−∆⋅⋅

=
h

kg
XXr

tctcG
dt
dX

eanyaganyagvíz

anyaganyaglevegőlevegőlevegő

0

Nedvességviszony 
(4.9 egyenlet)

( )
1
1

0
−+
−+

==
−

− Π

YD

D

anyaganyag

anyaganyag

ee
eeMR

XX
XX

e

e
τ

 

Időtényező [ ]−=
felezési

Y
τ

τ  

Nyomástényező 
(4.3 egyenlet) [ ]−

−

−
−=Π

kit

bet

pp
pp

be

be1  

 
A Π tényező számításának alapja az, hogy a (2.9), (2.12), (2.13) és (4.2) 

egyenletek segítségével becsülhető az egységnyi réteget elhagyó levegő 
hőmérséklete, továbbá az egységnyi rétegben lévő anyag hőmérséklete. Ezek 
alapján a (4.3) egyenletben lévő parciális gőznyomás értékek is megváltoznak, 
ugyanis azok nagyban függnek a hőmérséklettől. A (4.3) egyenletnél azt 
feltételeztem, hogy a víz kicsapódása a szárító levegő hőmérsékletén megy végbe, 
ezért a parciális gőznyomás értékeket a levegő hőmérsékletének függvényében 
változtattam. A Π tényező számlálója a belépő szárító levegőben tárolt víz 
mennyiségével arányos, a nevezője pedig a kilépő levegőjével. A pki<pbe esetén Π 
értéke növekszik, így a (4.9) egyenlettel leírt MR értéke is növekedhet, ezért 
lehetséges az matematikailag, hogy ezzel az összetett exponenciális függvénnyel 
növekedő tendencia (vagyis a visszanedvesedés) is leírható. 

A szárítási idő számítására Hukill [Hukill, 1954] a következő egyenletet 
ajánlotta: 

 
( )

( ) [ ]h
ttcG

XXrDM

anyaglevegőplevegőlevegő

anyaganyagvíz
Hukill

levegő

e

00

0

−⋅⋅⋅

−⋅⋅
=

ρ
τ  (4.24) 

 
A (4.24) egyenlet tiszta statikus egyenlet, mert csak a kezdeti értékekkel 

számol, és nem veszi figyelembe a visszanedvesedés hatását, így alulbecsli a 
szárítási időt. 
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A vékonyrétegű modell dM/dt blokkjának módosításával előállítható volt a 
vastagrétegű szárításra vonatkozó SIMULINK modell is, amellyel már a vastag 
rétegekre jellemző visszanedvesedés is modellezhető. 

A szimulációhoz készített Π állandó modellje a 4.19 ábrán látható, az Y 
tényezőjé pedig a 4.20 ábrán. 

 

1
PI, -

tlev ego, C pgt, Pa

pgt_be, Pa

tlev ego, °C

f ilev ego, -
Xlev ego, kg/kg

fi2x1

tlev ego, °C

f ilev ego, -
Xlev ego, kg/kg

fi2x

1.605

1.605

co_plegkori

1

1

1

4
t_levegoki, °C

3
fi_levegoki, -

2
t_levego_be, C

1
fi_levegobe, -

pgt_be

pg_ki

pg_be

 
4.19 ábra A Π tényező SIMULINK modellje 

 
 

1
Y, -

co_xanyagbe

t_lev ego, C

x_any ag, kg/kg
TAUf elezesi, h

TAUfelezesi, h

1
t_levego, °C

 
4.20 ábra Az Y tényező SIMULINK modellje 

 
 

A Π és Y tényezőkkel (4.19 és 4.20 ábrák) már el lehetett készíteni a 
nedvességviszonyt, illetve a szárítási sebességet számító almodellt, amely a 4.21 
ábrán látható. 
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Programozástechnikai okokból jobbnak láttam a ki- és bemeneteket egyaránt 
BUS-rendszerbe kötni, így ugyanis igen sok vonalat tudtam megspórolni a 
modellépítés során, ami nagyban megkönnyítette az átláthatóságot. A bemenő 
BUS-on az adatoknak ilyen sorrendben kell következniük: 

1. egységnyi réteg sorszáma (ERS); 
2. egységnyi rétegbe lépő levegő páratartalma (fi); 
3. egységnyi rétegbe lépő levegő hőmérséklete (t). 

 

3
w_anyag, %

2
x_anyag, kg/kg

1
dM/dt kg/h

x, kg/kg w, -

x2w2

t_lev ego, °C Y, -

Y, -

t_any ag, °C

f i_lev ego, -
Xe, kg/kg

X_egyensulyi, kg/kg

f i_lev egobe, -

t_lev ego_be, C

f i_lev egoki, -

t_lev egoki, °C

PI, -

PI, -

MR_beke

2^u(1)

2^u(1)

2^u(1)

1

co_xanyagbe

6
t_levegoki, °C

5
fi_levegoki, -

4
t_levegobe, °C

3
fi_levegobe, -

2
tanyag, °C

1
ERS

wany ag

xany ag

MR_modositott

MR_Hukill

 
4.21 ábra A vastagrétegű modell dM/dt blokkja 

 
 
A kimenő BUS-okból két darab van, ami látszólag felesleges, hiszen a második 

tartalmazza az első valamennyi adatát. Mégis gyakorlati okokból két kimenő BUS-t 
készítettem, ahol az első adatcsomag a soron következő „Egységnyi réteg” 
blokknak szolgáltatja a bemeneteit, a második pedig diagnosztikai célokat szolgál, 
illetve a modell eredményei innen kérhetőek le. Ezek alapján az első BUS 
adattagjai megegyeznek a bemenő BUS adattagjaival, a második BUS adattagjai 
pedig a következők: 

1. a következő egységnyi réteg száma (ERS); 
2. az egységnyi réteget elhagyó levegő páratartalma (fi_l); 
3. az egységnyi réteget elhagyó levegő hőmérséklete (t_l); 
4. az egységnyi réteget elhagyó levegő nedvességtartalma (x_l); 
5. az egységnyi rétegben lévő anyag hőmérséklete (t_a); 
6. az egységnyi rétegben lévő anyag nedvességtartalma (x_a). 
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A vastagrétegű szárítás egységnyi vastagságú rétegére vonatkozó modellje a 
fent elmondottak alapján a 4.22 ábrán láthatóan alakul. 

 

2
Kimenet(ERS,fi_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

1
Kimenet(ERS,fi_l,t_l)

co_vlevego

tlev ego, °C

v lev ego, m/s

f i_lev ego, -

dW/dx

tany ag, °C

t_any ag, °C

dteta/dt

dM/dt

tlev ego, °C

v lev ego, m/s

f ilev ego, -

dW/dx kg/m

x_lev ego, kg/kg

w_lev ego, %

f i_lev ego, -

dW/dx

tany ag, °C

tlev ego, °C

v lev ego, m/s
f i_lev ego, -

t_lev egobe, °C

t_lev egoki, °C

dT/dx

ERS

tany ag, °C

f i_lev egobe, -

t_lev egobe, °C

f i_lev egoki, -

t_lev egoki, °C

dM/dt kg/h

x_any ag, kg/kg

w_any ag, %

dM/dt

u(1)+1

1
Bemenet (ERS,fi_l,t_l)

dM/dt

dW/dx

tanyag

tlevego

wlev ego

xany ag

wany ag

 
4.22 ábra Az egységnyi rétegre vonatkozó vastagrétegű modell SIMULINK 

blokkja 
 

A blokkok csoportosításával létrehoztam azt a modellcsoportot, amely egyetlen 
egységnyi vastagságú réteg szárítástechnikai jellemzőit számítja ki (4.23 ábra).  

 

654321

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg1

co_filevegobe

co_tlevegobe

1

E.R.Sz.

f i_lev ego

t_lev ego

x_lev ego

t_any ag x_any ag

 
4.23 ábra A vastagrétegű modell egyetlen egységnyi vastagságú rétegének 

modellje 
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A 4.23 ábrán látható modell az eredményeket a bemenetek és természetesen az 
anyagállandók és -függvények alapján már ki tudja számítani. 
 
 
4.2.6 A teljes összeállított modell 
 
 

A 4.2.5 fejezetben ismertett módszerrel egyetlen egységnyi réteg modellezhető. 
Azt, hogy a vizsgált szárítási eljárásban hány egységnyi réteget modellező blokkot 
(4.23 ábra) kell egymás után kötni, azt a 4.2.2 fejezetben leírtak szerint kell 
kiszámítani. Ha például tíz darab egységnyi réteggel modellezhető az adott szárítási 
folyamat, akkor az annak megfelelően felépített SIMULINK modellnek a 4.24 ábra 
szerint kell kinéznie. Amint látható, a modell 60 db (!) kimenetet alkalmaz 
(egységnyi rétegenként hatot), így a kimenő mátrix adatszűrését is ennek 
megfelelően kell beállítani. 
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9
8
7

6
5
4
3
2
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ER10

ER09

ER08

ER07

ER06

ER05

ER04

ER03

ER02

ER01

[ER10][ER09][ER08][ER07][ER06]

[ER05][ER04][ER03][ER02][ER01]

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg9

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg8

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg7

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg6

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg5

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg4

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg3

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg2

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg10

Bemenetek (ERS,f i,t)
Kimenet (ERS,f i_l,t_l)

Kimenet (ERS,f i_l,t_l,x_l,t_a,x_a)

Egységnyi réteg1

co_filevegobe

co_tlevegobe

1

 
4.24 ábra Tíz darab egységnyi vastagságú rétegből álló vastagrétegű modell 

SIMULINK blokkja 
 

A 4.24 ábrán látható modell futtatása viszonylag sok időt vesz igénybe, így 
egyetlen görbesereg kiszámítására egy 1200MHz teljesítményű processzorral 
rendelkező számítógép esetén kb. egy órát kell várni! 
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4.3 A számított és mért adatok összehasonlítása 
 
 

A mért és számított adatok közötti eltérések számításához egy általános mérési 
adatsort vettem figyelembe. Ennek az esetnek megfelelően állítottam be a (4.6)-
(4.9) egyenletek segítségével működő SIMULINK modelleket, amelyek után a 
4.25 ábrán látható nedvességtartalom görbéket kaptam eredményül. 
 

 
a.) Flood modell eredménye 

 

 
b.) Klasszikus Hukill modell eredménye 

 
c.) Kettes alapú Hukill modell eredménye 

 

 
d.) Exponenciális alapú Hukill modell eredménye 

 
4.25 ábra Egy általános beállításokkal végzett mérés által kapott 

nedvességtartalom adatok, valamint az ugyanolyan beállításokkal futtatott 
SIMULINK modellek által számított nedvességtartalom értékek összehasonlítása 

(A görbék melletti számok az egységnyi réteg sorszámát jelölik.) 
 

A 4.25 ábrán piros keresztek jelzik a mérési adatokat, kék vonal a számított 
értékeket, továbbá a jobban láthatóság kedvéért a mérési időpontokhoz tartozó 
számított eredményeket zöld körrel is megjelöltem. A fenti eredmények alapján 
kiszámítottam a száradási sebesség görbéket is, azok alapján pedig meghatároztam 
a mért adatoknak a számított értékektől való átlagos eltérését (4.26 ábra). 
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4.26 ábra A száradási sebesség görbékből számított átlagos eltérések 

 
A 4.26 ábrán az egyes rétegvastagságoknál számolt átlagos eltérések láthatóak 

százalékban, amelyből az a következtetés vonható le, hogy a Flood-féle 
vékonyrétegű elmélet semmiképpen sem alkalmas a száradási sebesség 
modellezésére vastagrétegű esetben, azonban a vékonyabb rétegeknél túlzott eltérés 
nem tapasztalható a többihez képest, tehát vékony rétegben nem okoz problémát 
ezen elmélet használata. Az ábrából kitűnik továbbá, hogy a másik három 
elmélettel számolt száradási sebesség nem tér el a mért értékektől túlzottan 
(minden esetben 2%-on belül maradt a hiba). Ezek szerint mindhárom elmélet 
alkalmas a vastagrétegű szárítási folyamat modellezésére, de mivel a legkisebb 
eltérés az exponenciális alapú Hukill modellnél volt tapasztalható, ezért én a 
további számításaimban ezt az elvet használtam a vastagrétegű szárítási folyamatok 
modellezéshez. 
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5. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
 

A vizsgálati eredmények alapja a 4. fejezetben részletezett modell, amelynek 
futtatásával az ebben a fejezetben ismertetett eredmények kaphatóak. A modell 
beállításait az elérendő célnak megfelelőn néhol módosítottam, amelyeket a leírás 
során fel is tüntettem. 

 
 

5.2 Szimulációs eredmények ismertetése 
 

5.2.1 Kukorica 
 
A modell segítségével legelőször azt vizsgáltam, hogy milyen különbség van a 

klasszikus- és a módosított Hukill elmélettel számított nedvességviszony-értékek 
között. Az 5.1 ábrán jól látható, hogy a módosított Hukill elméletnél bevezetett Π 
tényező befolyással van a nedvességviszony értékére. A módosított elmélettel 
számított nedvességviszony értékek egyértelmű visszanedvesedést mutatnak a 
szárítás kezdeti szakaszában a magasabb rétegeknél, amelyet a klasszikus elmélet 
nem volt képes szimulálni. Ezzel a megoldással a valóságot sokkal jobban 
modellező eljárás jött létre. A beállított paraméterek mellett az 5.1b ábra szerint kb. 
30%-os a visszanedvesedés mértéke 2 m mélységű terményágy esetén. Az ábrákon 
a görbékre írt számok az egységi vastagságú réteg sorszámát jelölik, ahol az 1 érték 
a szárító levegő bélépési helyéhez legközelebbi réteget jelöli, onnan távolodva 
pedig a számsor egyre inkább növekszik [Bihercz et al, 2005b, 2005c]. 

A nedvességviszony alapján kiszámítható a szárított anyag nedvességtartalma. 
Egy általános esetben 0,33 kg/kg kezdeti nedvességtartalmú kukorica 
nedvességtartalom változását az 5.2 ábra szemlélteti. Az ábrából kiolvasható, hogy 
a jelenlegi jellemzők mellett a 2 méteres rétegvastagság 7 egységnyi réteggel volt 
modellezhető. A légbefúváshoz legközelebb eső egységnyi rétegben az anyag 
nedvességtartalma kezdetben nagymértékben csökken, majd ez a tendencia az idő 
múlásával egyre csökken. A második egységnyi rétegben már megmutatkozik a 
visszanedvesedés hatása, ugyanis nagyban elhúzódik a nedvességtartalom 
csökkenésének kezdeti szakasza, és kismértékben kezdetben emelkedik is a 
nedvességtartalom. Ez a kezdeti visszanedvesedés a többi, a légbefúvástól egyre 
távolabb eső rétegekben még jobban megmutatkozik, és egészén 0,44 kg/kg értékig 
visszanedvesedik az anyag. Az ábrából az is kiolvasható, hogy minél távolabb esik 
egy réteg a légbefúvástól, annál később kezd el változni az anyag 
nedvességtartalma. 
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a.) 

 

 
b.) 

 

5.1 ábra Nedvességviszony értékek állandó Π tényező esetén az időtényező 
(Y)/szárítási idő és a mélységtényező (D) függvényében (ez utóbbit csupán a 

számok jelölik a diagramokban) 
a.) Hukill elmélet; b.): módosított Hukill elmélet 
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5.2. ábra Nedvességtartalom változása a szárítási idő függvényében 
(a piros körök az egyes görbékhez tartozó maximumokat jelölik, 
a körökben lévő számok pedig az egységnyi rétegek sorszámát) 

 
 
 
Az 5.2 ábrán látható síkbeli diagram térben is ábrázolható, ha a görbéken 

feltüntetett egységnyi réteg számát beszorozzuk az egységnyi réteg vastagságával, 
és azt visszük fel a harmadik tengelyre. Ez a „nedvességtartalom-szárítási idő-
rétegvastagság” térbeli diagram az 5.3 ábrán látható. 

Az 5.3 ábrából az a következtetés vonható le, hogy a maximális 
nedvességtartalom helyei a rétegvastagság növekedésével egyre kisebb szárítási 
időtartam-növekménnyel jönnek létre, illetve a szárítási idő múlásával az egyes 
rétegekben kialakuló maximális nedvességtartalom helyek is egyre gyakrabban 
következnek. Ebből megállapítható, hogy a maximális nedvességtartalom nem 
lineáris függvénye a szárítási időnek és a rétegvastagságnak. Ha csak a maximális 
nedvességtartalom pontokat ábrázolnánk a szárítási idő és a rétegvastagság 
függvényében, akkor egy minden irányba emelkedő olyan térgörbét kapnánk, 
amelynek meredekségi állandói a szárított anyag és a szárító levegő, valamint a 
szárítási technológia paramétereitől függenének. 

tlevegő = 30°C 
Xanyag0 = 0,33 kg/kg 
ϕ0 = 45% 
tanyag = 17°C 
Afelület = 0,0079 m2 
l = 2 m 
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5.3. ábra Az anyag nedvességtartalmának változása a szárítási idő és a 
rétegvastagság függvényében 

 
 
 
Adott terményhalomra kiszámítható a legnagyobb visszanedvesedés mértéke is, 

azaz hogy a termény nedvességtartalma milyen maximális nedvességtartomig 
nedvesedhet vissza a szárítás során. Ha ezt az értéket a szárító levegő 
hőmérsékletének és a termény kezdeti nedvességtartalmának függvényében 
ábrázoljuk, akkor az 5.4 ábrának megfelelő felületet kapjuk.  

A nedvességtartalmi értékekből számított (5.1b ábra) száradási sebesség görbe 
az 5.5 ábrán látható. A jobb összehasonlíthatóság kedvéért a száradási sebességet 
síkban is ábrázoltam (5.6 ábra), így ugyanis az értékek pontosabban 
behatárolhatóak. Az 5.6a ábrán a rétegvonalakra írt számok jelentik a száradási 
sebesség értékét kg/kgh-ban, az 5.6b ábránál pedig ugyanezeket az értékeket 
különböző színek jelentik, ahol a színság is külön segítséget nyújt. 

tlevegő = 30°C 
Xanyag0 = 0,33 kg/kg 
ϕ0 = 45% 
tanyag = 17°C 
Afelület = 0,0079 m2 
l = 2 m 
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5.4 ábra A visszanedvesedés miatt megnövekedett maximális 
anyagnedvességtartalom értékek az anyag kezdeti nedvességtartalmának és a 

szárító levegő hőmérsékletének függvényében 
 

 
5.5 ábra Száradási sebesség függvény az időtényező (Y) és az egységnyi rétegek 

számának (D) függvényében 
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a.) 

 

 
b.) 

5.6 ábra Száradási sebesség felületek felülnézetben az időtényező (Y) és az 
egységnyi rétegek számának (D) függvényében 

(az a.) ábrán a számok, illetve a b.) ábrán a színsáv a 
száradási sebesség értékét mutatja kg/kgh-ban) 
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5.7 ábra A száradási zóna vándorlása a rétegvastagság mentén az időtényező (Y) 

függvényében 
 
A száradási sebesség mellett vizsgálható, hogy a milyen módon szárad le a 

termény, ugyanis a vastag rétegben lévő termény nem egy időben szárad le a teljes 
rétegvastagság mentén, hanem annak csak kis szeletében. Ezt a részt hívjuk 
száradási zónának, ami a légáramlás irányának és az eltelt szárítási időnek 
megfelelően vándorol. A száradási zóna a szárítás elején alsó belépő keresztmetszet 
esetén a terményhalom alján helyezkedik el, majd az idő múlásával egyre inkább a 
terményhalom teteje felé mozdul el. Ezt a folyton mozgó szárítási zónát szemlélteti 
az 5.7 ábra. 

Az 5.7 ábrán a folytonos kék vonal jelöli a száradási zóna felső rétegét, a piros 
pontvonal pedig az alsó rétegét. A függvény adott Y-ban vett metszékéből 
pontosan behatárolható, hogy a vizsgált időpillanatban pontosan hol van a szárító 
zóna alja, illetve annak teteje, így kiszámítható a szárítási zóna magassága. Az ábra 
szerint a fent ismertetett paraméterkörnyezet mellett szárító zónának a 
terményhalom aljáról történő elmozdulásához legalább 9 óra szükséges, így 
megállapítható, hogy folyamatos ürítésű szárítóknál a szárítás indítása után 
legkorábban 9 óra elteltével lehet a kitárolást megkezdeni. 

Ehhez kapcsolódóan kiszámítható az átlagos nedvességtartalom alakulása is a 
szárítási idő függvényében, amelyet az 5.8 ábra szemléltet. Az ábra tanulsága 
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szerint a teljes anyagmennyiség nedvességtartalma átlagosan közel lineálisan 
csökken a kezdeti nedvességtartalom értékről az egyensúlyi nedvességtartalomig. 

 
5.8 ábra Az átlagos nedvességtartalom változása az időtényező (Y) 

függvényében 
 
 
 
Az 5.2 és 5.3 ábrákból egyértelműen látszik, hogy a kezdeti visszanedvesedés a 

szárítási folyamatot elnyújtja, így a Hukill-féle szárítási idő mindenképpen 
korrekcióra szorul. 

A jelenség részletesebb vizsgálatához bevezetem az „aktiválási idő” fogalmát, 
amely azt az időtartamot jelöli, amely a szárítás kezdetétől a visszanedvesedést 
követően az anyagnak az eredeti kezdeti nedvességtartalomra való 
visszaszáradásáig telik el. A módosított Hukill elmélet az abban alkalmazott 
tényezők miatt arra képes, hogy a tényleges szárítási szakaszt szimulálja, azonban a 
visszanedvesedésig lezajló folyamatot nem képes számításba venni. 

Ezért az aktiválási idő felét a módosított Hukill elmélettel számított 
nedvességtartalom diagramból határoztam meg, ahol megvizsgáltam, hogy a 
rétegvastagság mentén mikor szárad a termény ismét a kezdeti nedvességtartalom 
közelébe (5.9 ábra). Ezt az értéket megduplázva az aktiválási időt kapjuk. 
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5.9 ábra Magyarázó ábra az aktiválási idő számításához 

 
Ezek alapján az egységnyi vastagságú rétegekhez tartozó aktiválási idő, vagyis 

a szárítás megindítása és a valóságos száradási folyamat kezdete között eltelt idő a 
következő egyenlettel az eddig ismert hasonló elméletekhez képest nagyobb 
pontossággal határozható meg: 

 

 [ ]hHukillaktiválási τττ +=
2
1  (5.1) 

 
A 4.24 egyenlet behelyettesíthető az 5.1 egyenletbe, amivel a tényleges 

szárítási idő képlete az alábbira módosul: 
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Az 5.2 egyenlet alapján változó teljes rétegvastagságoknál kiszámítottam az 

aktiválási időket, amelynek eredménye az 5.10 ábrán látható. Az eredmények 
alapján megállapítható, hogy az alkalmazott feltételek mellett szemes kukorica 
esetén 1,25 m rétegvastagságig nem történik visszanedvesedés, azonban ha olyan 
szárítási technológiát választunk, ahol már ezt az értéket a rétegvastagság nagysága 
meghaladja, akkor a terményréteg felső részeiben biztosan visszanedvesedés 
következik be. A számított aktiválási idő alapján megállapítható, hogy a 30°C 
hőmérsékletű levegővel szárított szemes termények teljes szárítási ideje (tehát amíg 

X0 

Xe 

Xmax 

τx(max) τe τ'0 τ0 
τ, h

X, kg/kg A módosított Hukill elmélet érvényességi tartománya 

Aktiválási idő 
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a terményhalom teljes mélységében egyensúlyi nedvességtartalomig szárad) 4 
órával hosszabb az eddig becsültnél. 

 

 
 

5.10 ábra Az aktiválási idő a szimulációs sorok rétegvastagságának 
függvényében 

 
 

Az aktiválási idő kiszámítható a rétegvastagság, valamint a termény kezdeti 
nedvességtartalmának függvényében is (5.11 ábra). Az így kapott felület jól 
szemlélteti, hogy az aktiválási idő a rétegvastagság illetve a termény kezdeti 
nedvességtartalmának növekedésével szintén növekszik. A terményhalom felső 
részében a visszanedvesedésnek nagyobb hatása van, amely az ábrán is jól látható 
törést eredményezi a felső zónákban. 

Az előzőekhez hasonlóan megadható az aktiválási idő és a szárító levegő 
hőmérséklete közötti összefüggés is. Az 5.12 ábra alapján elmondható, hogy a 
szárító levegő hőmérsékletének csökkenésével, illetve a rétegvastagság 
növekedésével együtt nő az aktiválási idő is. A terményréteg vastagságának 
növelésével a terményágy tetején a visszanedvesedés hatása egyre erőteljesebb 
hatást fejt ki. 
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5.11 ábra Aktiválási idő a rétegvastagság és a termény kezdeti 

nedvességtartalmának függvényében 
 

 
5.12 ábra Aktiválási idő a rétegvastagság és a szárító levegő hőmérsékletének 

függvényében 
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A fejezet során ismeretett modell alkalmas mind a szemes, mind pedig a csöves 

kukorica szárítási folyamatának modellezésére. A szemes kukorica száradási 
görbéit saját laboratóriumi berendezésünkkel határoztuk meg, a csöves kukorica 
szárításkinetikai görbéit pedig üzemi méretű szárítón mértük. A mérési eredmények 
az M4. mellékletben találhatóak, ám a nagyszámú mérés miatt csak néhány 
reprezentatív eredményt ismertetek. 
 
 
5.2.2 Ajánlás szálas takarmányok szárítási folyamatának modellezésére 
 

A szálas takarmányok szárítási folyamata több szempontból eltér a szemes 
terményekéhez képest, azonban ez a modell viszonylag jó közelítést ad leveles 
zöldségek szárítási folyamatainak leírására is. A változók értékeinek pontosabb 
meghatározásához még további kísérletekre van szükség, de a rendelkezésemre álló 
mérési eredmények arra elegendőnek bizonyultak, hogy a kukoricára kifejlesztett 
modell alkalmasságát a lucernaszárítás feltételeire bemutassam. 

Az előző fejezetben ismertetett modellben a következő vezérlő paramétereket 
használtam: 

X0 = 1,78 kg/kg 
Xe = 0,163 kg/kg 
ρanyag = 148,15 kg/m3 
lréteg = 1 m 
ϕlevegő = 45% 
tlevegő = 30°C 
tkörnyezet = 17°C 
pkörnyezet = 102 400 Pa 

 
 

Lucerna esetén a nedvességviszony görbék jellegüket megtartották, de az 
eredmény alkalmazkodott a megrövidült szárítási időhöz (5.13 ábra). Itt is látható, 
hogy a módosított Hukill elmélet a klasszikus elmélettel ellentétben jelentős 
visszanedvesedést mutat ki a szárítás kezdetén a terményrétegnek a szárító levegő 
belépő keresztmetszetétől legtávolabb eső helyein (5.13b). A visszanedvesedés 
utáni maximális nedvességviszony 32%-kal meghaladja a kezdeti értékét. 

A nedvességviszony görbék alapján kiszámítható a nedvességtartalom görbe is, 
amely az 5.14 ábrán látható, ami a kukoricánál tapasztalthoz hasonló jelleget mutat, 
habár értékei természetesen eltérnek attól.  
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a.) Klasszikus Hukill elmélet eredménye 

 

 
b.) Módosított Hukill elmélet eredménye 

 

5.13 ábra Lucerna nedvességviszony görbéi 
(Y: időtényező; a görbéken lévő számok az egységnyi rétegek számát jelentik) 
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5.14 ábra Lucerna nedvességtartalma a szárítási idő függvényében 

(Y: időtényező) 
 
 
 
 
A végső nedvességtartalom változását a szárító levegő hőmérsékletének és az 

anyag kezdeti nedvességtartalmának függvényében az 5.15 ábra mutatja. A 
számítások szerint a Π tényező kb. 0,11 kg/kg nedvességtöbbletet mutatott ki az 
alkalmazott beállítások mellett lucernánál. 

A lucerna aktuális beállítással számított száradási sebesség görbéje az 5.16 
ábrán látható. Az itt tapasztalt száradási sebesség jóval nagyobb, mint a 
kukoricánál számítottak, amely természetesen a két anyag jellegzetességeiből 
adódik. Kukorica esetén a legnagyobb szárítási sebesség 0,05 kg/kgh körüli értékre 
adódott, lucernánál pedig nagyjából 0,1 kg/kgh. A száradási sebesség tehát 
megduplázódott a két növény tekintetében. Míg az 5.16 ábra jól szemlélteti a 
lucerna száradási sebességének jellegét, addig a számszerű értékek az 5.17 ábrákról 
olvashatóak le jobban. 

 

tlevegő = 30°C 
Xanyag0 = 1.78 kg/kg 
ϕ0 = 45% 
tanyag = 17°C 
Afelület = 0,0079 m2 
l = 2 m 
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5.15 ábra Lucerna végső nedvességtartalmának alakulása a szárító levegő 
hőmérsékletének és az anyag kezdeti nedvességtartalmának függvényében 

 
 

 
5.16 ábra Lucerna száradási sebesség görbéje 
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a.) Rétegvonalas ábrázolás 

 

 
b.) Színezett rétegvonalas ábrázolás 

 

5.17 ábra Lucerna száradási sebesség görbéje felülnézetben 
Az a.) ábrán a rétegvonalak menti számok, a b.) ábrán pedig a színsáv melletti számok a 

szárítási sebesség nagyságát mutatják kg/kgh-ban 
(Y: időtényező, D: egységnyi rétegek száma) 
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A szárítási zóna terményhalmon belüli mozgása az 5.17a ábrán látható. Ezek 
szerint a szárító zóna a terményhalom aljáról 9 óra múlva indul el felfelé. Az 
átlagos anyag-nedvességtartalom időbeli változását az 5.17b ábra szemlélteti. 

 
a.) 

 
b.) 

5.17 ábra Lucerna szárító zónájának mozgása (a) és az átlagos 
nedvességtartalom változása (b) az időtényező függvényében 

(Y: időtényező) 
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Jelen beállítások mellett a lucerna teljes szárítási ideje 54,5 óra, amit 1,7 órával 

told meg az aktiválási idő (5.18 ábra) abban az esetben, ha a rétegvastagság 1,3 m 
körüli. A rétegvastagság függvényében az aktiválási idő változása hasonló jelleget 
mutat a kukoricánál tapasztalttal: a rétegvastagság növelésével növekszik az 
aktiválási idő is. 
 

 
5.18 ábra Lucerna aktiválási idejének változása a szimulációs sorok 

rétegvastagságának függvényében 
 
 

Az aktiválási idő térbeli ábrázolásával az 5.29 ábrák szerkeszthetőek. Ezen 
ábrák szerint az aktiválási időre a legnagyobb befolyást a szárító levegő 
hőmérsékletének és az anyag kezdeti nedvességtartalmának változása teszi, a 
rétegvastagság pedig csak kisebb mértékben változtatja meg az aktiválási időt. 
 



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 

 

– 85 – 

 
a.) 

 

 
b.) 

 

5.19 ábra Lucerna aktivációs ideje a rétegvastagság és a szárító levegő 
hőmérsékletének függvényében (a), illetve a rétegvastagság és a lucerna kezdeti 

nedvességtartalmának (X) függvényében (b) 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
6.1 A kutatási tevékenység összefoglalása 
 

A biológiai anyagok vízháztartására vonatkozó szakirodalomban számos 
szorpciós és deszorpciós elmélet jelent meg. Ezek közül néhány meglehetősen jól 
ismerteti a termények száradási és visszanedvesedési folyamatait, azonban ezeknek 
az elméleteknek nagyrésze csak adott pontossággal alkalmazható, valamint a relatív 
nedvességtartalom és hőmérséklet csak meghatározott tartományára érvényes, ami 
a gyakorlati hibákkal együtt az egyensúlyi nedvességtartalom meghatározását 
nagymértékben korlátozza. Ezek ismeretében a tisztán kísérleti modell lehet a 
legjobb eszköze az egyensúlyi nedvességtartalom meghatározásának. A 
szakirodalom elsősorban polinom illesztést javasol a mért értékek feldolgozására.  

A vékonyrétegű szárítási modellek jó eszközt nyújtanak a vastagrétegben 
létrejövő szárítási folyamatok becsléséhez. A diffúziós egyenletek részletes 
felvilágosítást adhatnak a szemen belüli nedvességtartalom- és hőmérséklet 
eloszlásról. A vastagrétegű modellek felhasználásával lehetőség van a szárítási 
paraméterek pontosabb becslésére adott rétegvastagság és szárítási időtartam 
mellett. Az ilyen modellekhez olyan kezdeti- és peremfeltételekre van szükség, 
amelyek figyelembe veszik a terményszem alakját, tömegdiffuzitását és termikus 
konduktivitását is. Ebben az esetben a modellek megoldásához szükséges gépi idő 
legnagyobb részét ez utóbbi kiszámításához szükséges idő teszi ki, ami az ilyen 
megoldások nagy hátrányaként említhető. 

Kutatásom egyik fő célkitűzése a vastag rétegű szárítás esetén létrejövő 
visszanedvesedés jelenségnek vizsgálata volt, amelyet az irodalomban fellelt 
modellek nem, vagy csak igen kis mértékben voltak képesek figyelembe venni. 
Ehhez az irodalom áttanulmányozása után olyan modell-terményszárító 
berendezést terveztem, amellyel ez a jelenség teljes biztonsággal létrehozható és 
vizsgálható. A tervezést AutoCAD programmal végeztem el, amihez életnagyságú 
3D rajzmodelleket hoztam létre, és ezek alapján készült el a végleges berendezés is. 
A műszerek kalibrációját és üzembehelyezését saját magam végeztem el, továbbá a 
mérési sort is én készítettem el. A berendezés teljes egészében elektromos 
energiával működik, ez ugyanis a többi energiaforráshoz viszonyítva könnyebben 
kezelhető, csak a megfelelő elektromos rendszer kiépítése okoz kicsit nagyobb 
problémát a többihez képest. 

A szárítási folyamat rétegvastagság-független modelljének létrehozásához a 
vastagrétegű terményszárítási elméletek közül a Hukill-féle félempirikus 
logaritmikus elméletet választottam annak viszonylagos egyszerű matematikai 
háttere miatt. A Hukill elmélet módosításával [Beke et al., 1994] lehetőség nyílt 
arra, hogy a visszanedvesedés hatása is vizsgálható legyen vastagrétegű szárításnál, 
így a szárítási folyamat sokkal valósághűbben írható le. Saját mérési eredményeim 
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alapján megállapítottam, hogy a klasszikus elméletű kettes alapú Hukill modell 
exponenciális alapra helyezhető, amellyel javítható a modell pontossága (a 
vizsgálatba vont 4 különböző modell közül a konfidencia vizsgálat ebben az 
esetben adta a legjobb eredményt). A módosított exponenciális alapú modellhez 
elkészítettem a megfelelő MATLAB SIMULINK modelleket, és saját eszköztárat 
hoztam létre a programban a szárítási folyamat rétegvastagság-független 
szimulációjára. Az eszköztárral annak megfelelő beállításai után felépítettem egy 
általános esetre vonatkozó SIMULINK modellt, amellyel meghatároztam az adott 
esetre vonatkozó nedvességviszony görbéket. Ezeken a módosított MR görbéken 
már egyértelműen látható a visszanedvesedés hatása, ugyanis egyes görbék értéke 
már 1-fölé kerül. Ezeken túlmenően kiszámítottam a szárított anyag (szemes 
kukorica, mint a szemes termények egy meghatározó fajtája) nedvességtartalmának 
változását a szárítási idő függvényében, és ajánlást tettem a lucernára vonatkozó 
modellre is. A visszanedvesedés a szárítási időt meghosszabbítja; ezt az alapidőn 
felüli időtagot pedig aktiválási időnek neveztem el. Szemes kukorica meleglevegős 
(30-40°C) szárításánál az ilyen módszerrel számított aktiválási idő két és félszer 
nagyobb értéket eredményezett, mint lucerna esetén. 

Az aktiválási idő és a visszanedvesedés mértéke fontos paraméterei az adott 
szárítási technológiának, amelynek figyelembe vételével a szárító működése 
nagymértékben javítható. 

 

 

6.2 Új tudományos eredmények 
 
1. SIMULINK bázisú, blokkrendszerű számítógépes modellt fejlesztettem ki, 

amely alkalmas a különböző mezőgazdasági termények száradási folyamatának 
leírására, az anyagok változó szárítástechnikai paraméterei mellett. A 
kifejlesztett modell lehetővé teszi a száradási folyamat egyes paramétereinek 
(az egységnyi rétegvastagság, a szárítózóna vastagság, továbbá a várható 
száradási idő) meghatározását. A blokkrendszerű szerkezet alkalmassá teszi a 
modellt a különböző egyenletekre alapozott logaritmikus félempirikus 
szimulációs eljárások összehasonlító értékelésére is. 
 

2. Eljárást dolgoztam ki a különböző rétegvastagságban szárított mezőgazdasági 
termények „nedvességviszony-szárítási idő-rétegvastagság” összefüggéseit 
ábrázoló görbék megjelenítésére. Megállapítottam, hogy az alkalmazott 
szárítástechnikai paraméterektől, illetve anyagjellemzőktől függően a szárítás 
kezdeti szakaszában bizonyos rétegvastagság felett lokális visszanedvesedés 
következik be. A visszanedvesedés, továbbá a szárítóközeg harmatpont alá 
hűlésének következményeként a belépő szárítóközeg aktuális parciális 
gőznyomásának (pbe) és a hozzátartozó telítettségi nyomásértéknek (ptbe), 
valamint a száradó zónát elhagyó levegő pillanatnyi parciális gőznyomásának 
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(pki) felhasználásával bevezetett nyomástényező (Π) segítségével a Hukill 
modell alkalmassá tehető a visszanedvesedés folyamatának leírására. 
Megállapítottam, hogy a félempirikus logaritmikus modellek közül a Π 
tényezővel kiegészített 
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alakú exponenciális modell alkalmazása eredményezi a legpontosabb 
eredményt. A modell alkalmas arra, hogy a visszanedvesedés maximumát, 
továbbá a visszanedvesedett egységnyi rétegvastagságok számát 
meghatározzuk. A modell segítségével meghatározható az az időintervallum, 
amely alatt a visszanedvesedett terményrétegek víztartalma eléri a kezdeti 
anyagnedvesség-tartalom értékét, vagyis a tulajdonképpeni száradási idő 
kezdete jelölhető ki. 

 
3. Definiáltam az aktiválási idő fogalmát (τa), amelynek segítségével a 

félempirikus modellek azon hiányossága, hogy a száradási idő 
meghatározásánál a szárítás kezdete és a visszanedvesedés maximuma közötti 
időintervallumot figyelmen kívül hagyják, kiküszöbölhető. Megállapítottam, 
hogy a szárítás kezdete és a visszanedvesedést követően az induló 
anyagnedvesség-tartalomig való visszaszáradásig eltelt időben a maximális 
nedvességtartalomra bocsátott időtengelyre a szárítás-kinetikai görbék 
szimmetrikusak (5.9 ábra). Ennek felhasználásával a visszanedvesedést 
ábrázoló Hukill-görbék segítségével az egységrétegenkénti aktiválási idő, 
vagyis a szárítás megindítása és a valóságos száradási folyamat kezdete között 
eltelt idő meghatározható. A várható száradási idő a  
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formájú összefüggéssel pontosan számolható. Kimutattam, hogy az aktiválási 
idő elsősorban rétegvastagság, a száradó anyag kezdeti nedvességtartalma és az 
alkalmazott szárító közeg hőmérsékletének a függvénye.  
 

4. Kimutattam, hogy a különböző mezőgazdasági termények szöveti felépítése 
jelentős hatással van az aktiválási idő értékére, amely elsősorban a víz kötési 
energiájának lehet következménye. Megállapítottam, hogy szemes 
terményeknél – azonos technológiai paraméterek mellett – kb. 2,5-szer 
hosszabb aktiválási idővel kell számolni, mint a szálas takarmányoknál. 
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6.3 A tudományos eredmények gyakorlati alkalmazhatósága 
 

 

A MATLAB SIMULINK-ben történő modellezés manapság igen elterjedt 
eljárás különféle folyamatok vizsgálatára, azonban a modell tényleges felépítése és 
elkészítése a gyakorlatban már nehezebb feladat. Ehhez ugyanis meglehetősen jól 
kell ismerni a program működési hátterét, és az esetek legnagyobb részében nem 
elegendő csak a grafikus programozási rész ismerete, hanem tudni kell használni a 
klasszikus programozható felületet is. Ez utóbbihoz pedig el kell sajátítani a 
MATLAB programnyelvét, amely azoknak viszonylag könnyű feladatot jelent, 
akik ismerik a C-nyelvcsaládot, másoknak viszont sok fejtörést okozhat. Ha a 
klasszikus programozást sikerül elkerülni, és csak grafikus elemekre korlátozni a 
modell felépítését, akkor nagymértékben leegyszerűsödik a kutató feladata, és nem 
kell olyasmibe mélyebben beleásnia magát (nevezetesen a programozásba), 
amelyre talán nem is lenne többet szüksége. Ehhez nyújt segítséget az a 
SIMULINK eszköztár, amelyet létrehoztam, mert egyetlen grafikus elem elég a 
vékonyrétegű szárítási folyamat modellezéséhez, a vastagrétegű modell pedig 
ennek alapján gyorsan (néhány egyszerű másolással) létrehozható. 

Az általam módosított Hukill elmélettel szimulálható a nyugvó rétegben 
szárított termény halmazon belüli nedvességtartalmának időbeli változása, ami 
pedig nagymértékben az adott szárítási technológia függvénye. Ezen elmélet 
alapján lehetőség nyílik a vizsgált szárítási technológia paramétereinek olyan 
beállítására, amellyel a halmaz magasabb rétegeiben történő szárításnál jelentkező 
visszanedvesedés elkerülhető. Ehhez a modellben első lépésben módosítani kell a 
szárító berendezés műszaki adataitól függő paramétereket (pl. szárítótér átmérője), 
majd a szárító berendezés változtatható beállításaival olyan modell bemeneteket 
kell létrehozni, amellyel az már nem mutat ki visszanedvesedést. Az általam 
kidolgozott módszer segítségével a kívánatos értékek előre számíthatók és a 
szárítás folyamata optimalizálható. 

A visszanedvesedés okozta másik hatás az aktiválási idő megjelenése. Ez az az 
idő, amellyel a terményhalmazt a fellépő visszanedvesedés miatt tovább kell 
szárítani, ugyanis a halmaz bizonyos részeit ebben az esetben a kiinduló 
nedvességtartalomnál magasabb nedvességtartalomról kell az egyensúlyi 
nedvességtartalomra szárítani. A szárító berendezés szárítási időtartamát ezért az 
adott technológia alapján számított aktiválási idővel (illetve az 5.2 egyenlet alapján 
annak felével) meg kell hosszabbítani. Ezek alapján megállapítható, hogy a 
visszanedvesedés mértéke és az aktiválási idő a szárítási folyamat két fontos 
paramétere, amellyel a várható szárítási idő az eddigiekhez képest pontosabban 
számítható, és a szárítótelep racionálisabb üzemeltetését is segíti. 
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Disszertációm során kimutattam, hogy a termények morfológiája is nagyban 
befolyásolja a vízleadás folyamatát, ezért szárítás-technikai szempontból sem 
mindegy, hogy az adott termény milyen fizikai-biológiai tulajdonságokkal 
rendelkezik. A legjobb megoldás az olyan növényfajták használata lenne, amelyek 
vízleadási készségét javítják, ez pedig egy követendő nemesítési feladat lehet. 
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7. SUMMARY 
 
 
7.1 Summary of research activities 
 

Several scientific works have been published in the literature on sorption and 
desorption isotherms of biological products. Some of these give a good description 
about watering and dewatering processes of drying products. Application of these 
methods can be carried out with a given precision and its validity is sometimes 
very limited in view of the range of moisture ratio and temperature. Furthermore, 
practical failures and the above mentioned disadvantages limit the determination of 
equilibrium moisture content. On the basis of this fact, the most appropriate 
solution for this problem may be the use of pure empirical models. Literature 
suggests that mainly polynomials fit to the measurement data. 

Thin layer drying models could be good tools in determination of deep bed 
drying processes. Diffusion equations give detailed information about moisture- 
and temperature distribution within the grain kernel. By the use of deep bed drying 
models, the determination of some drying parameters could be enhanced at a given 
layer depth and drying time. These models require initial and boundary conditions, 
which take the shape of single kernel, its mass diffusion and thermal conductivity 
into consideration. In this case the most time demanding step within the whole 
calculation method is the above mentioned fact, which is a big disadvantage of this 
method. 

One of the main aims of my work is the analysis of phenomenon of rewetting in 
case of deep bed drying. Literature does not contain any solution for this problem, 
or just some with very limited validity range. I prepared a new model-drying 
equipment to be able to analyze the phenomenon of rewetting. I made the design of 
this equipment in AutoCAD and I have built 3D models as large as life and the 
realization of the drying equipment was carried out by these plans. Calibration and 
installation of the measuring instruments were made by myself, and I prepared the 
measurement row, too. The whole system works with electric power because it is 
easy to handle, but setting up the electric system is rather troublesome. 

I chose the half empirical and logarithmical method to prepare the layer-
independent drying model, which has relative low mathematical background. 
Modification of Hukill method [BEKE et al., 1994] allowed us to analyze the effect 
of rewetting under deep bed drying; therefore description of the drying process can 
be more realistic. On the basis of my own measurement data I realized, that the 
base of 2 in case of the original Hukill method can be changed to exponential base, 
so the precision of the model could be enhanced (confidential analysis of the four 
analyzed model gave the best result in case of exponential-based Hukill method). I 
made the appropriate MATLAB SIMULINK models according to the modified 
exponential based Hukill method, and I prepared my own toolbox for simulation of 
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layer-independent drying process. After setting of basic parameters for a general 
case I built up the appropriate SIMULINK model and moisture ratio (MR) curves 
were drawn. These MR curves apparently show the effect of rewetting, namely the 
value of some curve exceeded the value of one. Furthermore, change of moisture 
content of the dried material (here dent corn as a determinative sort of grains) 
during drying was calculated and recommendation for setting this model for alfalfa 
was written, as well. Rewetting makes the drying time longer; I defined this extra 
time over the original drying time as “activation time”. By warm air drying (30-
40°C) of corn kernels the activation time is 2 and half higher than in case of alfalfa 
drying with the same model settings.  

Activation time and degree of rewetting are very important parameters of the 
given drying technology. Taking these factors into consideration, operation of 
drying equipment can be optimized. 

 
 
7.2 New scientific results 
 
1. I developed a SIMULINK-based model for simulation of the drying process of 

some agricultural products by varying parameters of drying technology as well 
as that of dried materials. The developed model is capable of determining the 
most important factors of convective drying (such as height of unit layer, height 
of drying zone, probable drying time, etc.). This model has the possibility to 
compare several logaritmical half-empirical simulations, too. 
 

2. I worked out a new method for determination of „moisture ratio-drying time-
layer depth” values of agricultural products dried in different layer depth. I 
claimed that local rewetting occurs at the beginning of drying above a certain 
layer depth according to the paramters of the applied drying technology and 
dried material. Taking the effect of rewetting into consideration, the pressure 
factor (Π) can be determined as function of the partial vapor pressure of inlet 
drying air (pin), partial vapor pressure of outlet drying air (pout) as well as 
saturated vapor pressure of inlet drying air (psat in), respectively. In this way, the 
moisture ratio of Hukill modell can be modified as follows: 
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The results of this method give the most accurate values for moisture content of 
the dried material. The model is able to predict the maximum values of 
moisture content of dried material after rewetting, and the number of the 
rewetted unit layers. In this way the maximum points show the start of drying 
and time values of these points give the delay of the whole drying time. 
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3. I defined the activation time (τa), which gives a time delay value between the 

start of drying and the end of rewetting. This time factor is neglected by other 
calculation methods. I claimed that moisture content curves are symmetrical to 
the y-axis moved to the maximum moisture content point, hence time section 
between the start of drying and maximum rewetting point is equal to the time 
section between the maximum rewetting point and the point when moisture 
content of dried material reaches its initial value again (Figure 5.9). On the 
basis of the above mentioned facts, a modified drying time equation of Hukill 
can be determined as follows:  
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which enables us to calculate the drying time more accurately. I showed that 
activation time is primarily the function of layer depth, initial moisture content 
of dried material and the temperature of the drying air. 
 

4. I showed that the texture of agricultural materials determines the value of 
activation time, which could be the consequent of water bound energy. I 
claimed that in case of similar initial conditions of drying technology the 
activation time of stringy materials is about 2.5-times higher than that of 
kernels.  

 
 
7.3 Practical application of scientific results 
 

Modeling with MATLAB SIMULINK program is a widespread method for 
simulation of several kinds of processes, but practical research and development of 
an own model could result several awkwardness, possibly. This requires substantial 
knowledge of functionality of the program and sometimes the possibility of 
graphical programming is not able to fulfil all the requirements of a problem like 
this, therefore code area must be used, as well. The last mentioned fact could 
render it more difficult during research except when the user is an advanced master 
of C-program languages, because MATLAB program language is one kind of this. 
Avoiding the classical type-written programming and in this way the use of 
graphical programming could reduce the load of the researcher, who would have 
more time to solve his/her actual problem without entering the details of computer 
programming. My SIMULINK toolbox is a useful tool to avoid the above 
mentioned problem and make models easy and quick. 

Simulation of change of moisture content within the batch in case of convective 
stationary bed drying during drying time can be carried out by the Hukill method 
modified by myself, and change of moisture content depends on several properties 
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of the current drying technology. By the help of this method there is the possibility 
to set up the parameters of drying technology so it allows avoidance of the 
appearance of rewetting at higher level of grain batch during drying. Firstly model 
parameters depending on technical data of drying equipment must be modified (e.g. 
diameter of drying equipment), then according to the variable settings of dryer new 
model inputs must be prepared and the optimal settings will be the same without 
rewetting. By the help of my method the necessary parameters can be predicted and 
the drying process can be optimized. 

Second factor resulted in by the rewetting is the activation time. This extra time 
is necessary because of initial rewetting of deep beds during drying, because some 
part of grain batch must be dried down from higher moisture content than the 
initial. Therefore drying time of the tested dryer must be extended by the activation 
time (with the half of the activation time, namely, according to the 5.2 equation). 
On the basis of the above mentioned fact, it can be determined, that the degree of 
rewetting as well as the value of activation time are both very important factors of 
the drying process, which helps us to determine the drying time more accurately 
than before and to optimize the operation of the given drying plant. 

In my dissertation I managed to show that the morphology of vegetables exerts 
high influence on the water removal process, therefore in the view of the drying 
technology the physical-biological properties of a dried material are very 
important. The best solution would be the use of vegetables with quite quick water 
removing properties, which could be a grateful task for vegetable ennoblers. 
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M2. Mérőrendszer áramlástani bemérésének jelleggörbéi 
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9.1 ábra Áramlástani kalibráció üres mintatartónál 
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9.2 ábra Áramlástani kalibráció 25 cm vastag rétegvastagságnál 
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L = 0,50 [m] magágymélységhez tartozó kalibrációs értékek
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9.3 ábra Áramlástani kalibráció 50 cm vastag rétegvastagságnál 
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9.4 ábra Áramlástani kalibráció 75 cm vastag rétegvastagságnál 
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L = 1,00 [m] magágymélységhez tartozó kalibrációs értékek
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9.5 ábra Áramlástani kalibráció 100 cm vastag rétegvastagságnál 
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9.6 ábra Áramlástani kalibráció 125 cm vastag rétegvastagságnál 
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L = 1,50 [m] magágymélységhez tartozó kalibrációs értékek
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9.7 ábra Áramlástani kalibráció 150 cm vastag rétegvastagságnál 
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9.8 ábra Áramlástani kalibráció 175 cm vastag rétegvastagságnál 
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M3. M-fájlok a SIMULINK modell kiszolgálására 
 
 
M3.1 Egységnyi réteg vastagságát számító alprogram 
 
global co_filevegobe co_xanyagbe co_retegvastagsag 
global co_vlevego co_plegkori co_tlevegobe co_atmero co_cviz co_tanyagbe 
global co_ERS co_EVM co_SAT co_NAT 
 
format long g 
 
%Állandók: 
co_filevegobe=0.3;%% 
co_xanyagbe=1/3;%kg/kg 
co_retegvastagsag=2;%m 
co_vlevego=0.4;%m/s 
co_plegkori=1e5;%Pa 
co_tlevegobe=30;%°C 
co_atmero=0.1;%0.1;%m 
co_cviz=4187;%J/kgK 
co_tanyagbe=18;%°C 
 
%Rendszerállandók: 
sys_EVM=[];%Egységnyi vastagságú réteg magassága, m 
sys_ST=[];%Szárazanyag Tartalom, kg 
 
%Egységnyi vastagságú réteg magassága (méter): 
A=co_atmero^2*pi/4;Q=A*co_vlevego*3600;%m3/h 
clevego=FGVlegfajho(co_tlevegobe);Tfel=FGVtaufelezesi(co_tlevegobe,co_xanyagbe); 
ro_levego=FGVlegsuruseg(co_tlevegobe);r_viz=FGVrviz(co_tlevegobe)./1000; 
ro_anyag=FGVanyagsuruseg(co_xanyagbe);xe=FGVxegyensulyi(co_tanyagbe,co_filevegobe*100)./100; 
 
Szarazanyag=(Q*clevego*(co_tlevegobe-co_tanyagbe)*Tfel*ro_levego/(r_viz*(co_xanyagbe-xe))); 
V=Szarazanyag/(ro_anyag*(100-100*x2w(co_xanyagbe))/100); 
sys_EVM=(V/A)*co_retegvastagsag/2.45; 
 
%Az egységnyi rétegek magassága méterben (oszlopvektor): 
va_retegek=[]; 
if sys_EVM>=co_retegvastagsag, 
    va_retegek=co_retegvastagsag; 
else 
    va_retegek(1)=sys_EVM/2; 
    for i=1:floor((co_retegvastagsag-(sys_EVM/2))/sys_EVM) 
        va_retegek(i+1)=va_retegek(i)+sys_EVM; 
    end 
    va_retegek(size(va_retegek,2))=co_retegvastagsag;%Az utolsó réteg a halom teteje legyen! 
end 
va_retegek=va_retegek';%Az egyes rétegek magassági koordinátái 
 
 
%Eredmények 
co_EVM=sys_EVM; %Egységnyi Vastagságú réteg Magassága, m 
co_ERS=size(va_retegek,1); %Egységnyi Rétegek Száma, db 
co_SAT=Szarazanyag; %Szárazanyag tartalom, kg 
co_NAT=Szarazanyag/(1-x2w(co_xanyagbe));  %Nedvesanyag tartalom, kg 
 
%Kiirattatások: 
disp(['Az alapszámítások eredményei a következők lettek:']) 
disp([' ']); 
disp(['     Egységnyi vastagságú réteg magassága (co_EVM) = ',num2str(co_EVM),' m']); 
disp(['     Egységnyi rétegek száma (co_ERS) = ',num2str(co_ERS),' db']); 
disp(['     Szárazanyag-tartalom (co_SAT) = ',num2str(co_SAT),' kg']); 
disp(['     Nedvesanyag-tartalom (co_NAT) = ',num2str(co_NAT),' kg']); 
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disp([' ']); 
disp(['     Az egyes rétegek magasságai a következők méterben:']);va_retegek 
 
 
A progam futtatására a MATLAB válasza a következő lesz: 
 
Az alapszámítások eredményei a következők lettek: 
 

Egységnyi vastagságú réteg magassága (co_EVM) = 0.18258 m 
Egységnyi rétegek száma (co_ERS) = 11 db 
Szárazanyag-tartalom (co_SAT) = 0.94931 kg 
Nedvesanyag-tartalom (co_NAT) = 1.2657 kg 
 
Az egyes rétegek magasságai a következők méterben: 

 
va_retegek = 
 

0.0912891501116077 
0.273867450334823 
0.456445750558038 
0.639024050781254 
0.821602351004469 
1.00418065122768 
1.1867589514509 
1.36933725167412 
1.55191555189733 
1.73449385212055 
2 

 
Tehát a jelenleg használt jellemzőkkel a 2 méter vastag réteg 11 db, egyenként 
0,18258 m vastagságú egységnyi réteggel modellezhető. 
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M3.2 A levegő fajhőjét számító program 
 
 
function [sys,x0,str,ts] = SIMlegfajho(t,x,u,flag) 
%LEGSURUSEG(tlevego): ez a függvény a levegő fajhőjét [kJ/kgK] adja eredményül 
%-180°C és 1800°C közötti hőmérséklet-tartományban. 
% 
%A függvény csak a SIMULINK-ben használható. 
% 
% 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
%This program was made by: BIHERCZ Gábor 2006.01.16 
% 
%                                                              All rights reserved 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
switch flag, 
 
   case 0 
     [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes; % Initialization 
 
   case 3 
     sys = mdlOutputs(t,x,u); % Calculate outputs 
 
   case { 1, 2, 4, 9 } 
     sys = []; % Unused flags 
 
   otherwise 
     error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); % Error handling 
end; 
% End of function timestwo. 
 
 
%==============================================================  
% Function mdlInitializeSizes initializes the states, sample  
% times, state ordering strings (str), and sizes structure. 
%============================================================== 
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes 
% Call function simsizes to create the sizes structure. 
sizes = simsizes; 
% Load the sizes structure with the initialization information. 
sizes.NumContStates= 0; 
sizes.NumDiscStates= 0; 
sizes.NumOutputs=    1; 
sizes.NumInputs=     1; 
sizes.DirFeedthrough=1; 
sizes.NumSampleTimes=1; 
% Load the sys vector with the sizes information. 
sys = simsizes(sizes); 
% 
x0 = []; % No continuous states 
%  
str = []; % No state ordering 
%  
ts = [-1 0]; % Inherited sample time 
% End of mdlInitializeSizes. 
%============================================================== 
% Function mdlOutputs performs the calculations. 
%============================================================== 
function sys = mdlOutputs(t,x,u) 
 
M=[-180 1.047 
-150 1.037 
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-100 1.022 
-50 1.013 
-20 1.005 
0 1.011 
10 1.011 
20 1.012 
30 1.013 
40 1.014 
50 1.016 
60 1.017 
70 1.018 
80 1.019 
90 1.021 
100 1.022 
120 1.025 
140 1.027 
150 1.028 
160 1.03 
180 1.032 
200 1.035 
250 1.043 
300 1.047 
350 1.055 
400 1.059 
500 1.076 
600 1.089 
700 1.101 
800 1.114 
900 1.126 
1000 1.139 
1100 1.156 
1200 1.164 
1400 1.189 
1600 1.218 
1800 1.243]; 
 
sys=interp1(M(:,1),M(:,2),u(1),'spline'); 
 
% End of mdlOutputs. 
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M3.3 A felezési időt számító program 
 
 
function [sys,x0,str,ts] = SIMtaufelezesi(t,x,u,flag) 
%TAUfelezesi(tlevego,X0): ez a függvény szemes kukoricára a felezési időt 
%számítja ki 25-53 kg/kg nedvességtartalom valamint 15-82 [°C] közötti 
%anyaghőmérséklet-tartományban. 
% 
%A függvény csak a SIMULINK-ben használható. 
% 
% 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
%This program was made by: BIHERCZ Gábor 2006.01.16 
% 
%                                   All rights reserved 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
switch flag, 
 
   case 0 
     [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes; % Initialization 
 
   case 3 
     sys = mdlOutputs(t,x,u); % Calculate outputs 
 
   case { 1, 2, 4, 9 } 
     sys = []; % Unused flags 
 
   otherwise 
     error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); % Error handling 
end; 
% End of function timestwo. 
 
 
%==============================================================  
% Function mdlInitializeSizes initializes the states, sample  
% times, state ordering strings (str), and sizes structure. 
%============================================================== 
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes 
% Call function simsizes to create the sizes structure. 
sizes = simsizes; 
% Load the sizes structure with the initialization information. 
sizes.NumContStates= 0; 
sizes.NumDiscStates= 0; 
sizes.NumOutputs=    1; 
sizes.NumInputs=     2; 
sizes.DirFeedthrough=1; 
sizes.NumSampleTimes=1; 
% Load the sys vector with the sizes information. 
sys = simsizes(sizes); 
% 
x0 = []; % No continuous states 
%  
str = []; % No state ordering 
%  
ts = [-1 0]; % Inherited sample time 
% End of mdlInitializeSizes. 
%============================================================== 
% Function mdlOutputs performs the calculations. 
%============================================================== 
function sys = mdlOutputs(t,x,u) 
 
if u(2)<1,%A tizedes megadás nem jó! 
    u(2)=u(2)*100; 
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end 
 
t=[15.6 26.7 37.8 48.9 60 71.1 82.2];% [°C] 
Xnull=[25 33.3 42.9 53.8];% [kg/kg] 
 
TAU=[6.6 6.4 5.6 4.4 4 3.5 3.4 
6.3 5.2 4.3 3.2 2.9 2.6 2.4 
6 5 3.9 3 2.6 2.1 1.7 
5.6 5.5 4.5 3.3 2.4 1.5 1.2]; 
 
sys=interp2(t,Xnull,TAU,u(1),u(2),'spline'); 
 
% End of mdlOutputs. 
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M3.4 A légsűrűséget számító program 
 
 
function [sys,x0,str,ts] = SIMlegsuruseg(t,x,u,flag) 
%LEGSURUSEG(tlevego): ez a függvény a levegő sűrűségét adja eredményül 
%-180°C és 1800°C közötti hőmérséklet-tartományban. 
% 
%A függvény csak a SIMULINK-ben használható. 
% 
% 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
%This program was made by: Bihercz Gábor 2005.10.16 
% 
%                                   All rights reserved 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
switch flag, 
 
   case 0 
     [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes; % Initialization 
 
   case 3 
     sys = mdlOutputs(t,x,u); % Calculate outputs 
 
   case { 1, 2, 4, 9 } 
     sys = []; % Unused flags 
 
   otherwise 
     error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); % Error handling 
end; 
% End of function timestwo. 
 
 
%==============================================================  
% Function mdlInitializeSizes initializes the states, sample  
% times, state ordering strings (str), and sizes structure. 
%============================================================== 
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes 
% Call function simsizes to create the sizes structure. 
sizes = simsizes; 
% Load the sizes structure with the initialization information. 
sizes.NumContStates= 0; 
sizes.NumDiscStates= 0; 
sizes.NumOutputs=    1; 
sizes.NumInputs=     1; 
sizes.DirFeedthrough=1; 
sizes.NumSampleTimes=1; 
% Load the sys vector with the sizes information. 
sys = simsizes(sizes); 
% 
x0 = []; % No continuous states 
%  
str = []; % No state ordering 
%  
ts = [-1 0]; % Inherited sample time 
% End of mdlInitializeSizes. 
%============================================================== 
% Function mdlOutputs performs the calculations. 
%============================================================== 
function sys = mdlOutputs(t,x,u) 
 
M=[-180 3.72 
-150 2.78 
-100 1.948 
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-50 1.534 
-20 1.365 
0 1.252 
10 1.206 
20 1.164 
30 1.127 
40 1.092 
50 1.057 
60 1.025 
70 0.996 
80 0.968 
90 0.942 
100 0.916 
120 0.87 
140 0.827 
150 0.81 
160 0.789 
180 0.755 
200 0.723 
250 0.653 
300 0.596 
350 0.549 
400 0.508 
500 0.442 
600 0.391 
700 0.351 
800 0.318 
900 0.291 
1000 0.268 
1100 0.248 
1200 0.232 
1400 0.204 
1600 0.182 
1800 0.165]; 
 
sys=interp1(M(:,1),M(:,2),u(1),'spline'); 
 
% End of mdlOutputs. 
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M3.5 A víz párolgáshőjét számító program 
 
function [sys,x0,str,ts] = SIMvizparolgasho(t,x,u,flag) 
%Xegyensulyi(tanyag,fi): ez a függvény az anyag egyensúlyi nedvességtartalmát 
%számítja ki 10-90% páratartalom valamint 4 és 60 [°C] közötti hőmérséklet 
%-tartományban. 
% 
%A függvény csak a SIMULINK-ben használható. 
% 
% 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
%This program was made by: Bihercz Gábor 2005.10.16 
% 
%                                   All rights reserved 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
switch flag, 
 
   case 0 
     [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes; % Initialization 
 
   case 3 
     sys = mdlOutputs(t,x,u); % Calculate outputs 
 
   case { 1, 2, 4, 9 } 
     sys = []; % Unused flags 
 
   otherwise 
     error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); % Error handling 
end; 
% End of function timestwo. 
 
 
%==============================================================  
% Function mdlInitializeSizes initializes the states, sample  
% times, state ordering strings (str), and sizes structure. 
%============================================================== 
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes 
% Call function simsizes to create the sizes structure. 
sizes = simsizes; 
% Load the sizes structure with the initialization information. 
sizes.NumContStates= 0; 
sizes.NumDiscStates= 0; 
sizes.NumOutputs=    1; 
sizes.NumInputs=     1; 
sizes.DirFeedthrough=1; 
sizes.NumSampleTimes=1; 
% Load the sys vector with the sizes information. 
sys = simsizes(sizes); 
% 
x0 = []; % No continuous states 
%  
str = []; % No state ordering 
%  
ts = [-1 0]; % Inherited sample time 
% End of mdlInitializeSizes. 
%============================================================== 
% Function mdlOutputs performs the calculations. 
%============================================================== 
function sys = mdlOutputs(t,x,u) 
 
r=[0      2500476   
25       2442277   
50       2382403   
75       2321273   
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100       2256374   
125       2187289   
150       2112760   
175       2031532  
200       1940675  
225       1836837 
250       1715833 
275       1572637 
300       1403064 
325       1188689 
350       891831 
370       448009 
374       0]; 
 
sys=interp1(r(:,1),r(:,2),u(1),'spline');%J/kg 
 
% End of mdlOutputs. 
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M3.6 A kukorica sűrűségét számító program 
 
 
function [sys,x0,str,ts] = SIManyagsuruseg(t,x,u,flag) 
%SIManyagsuruseg(xanyag): ez a függvény a kukorica halmazsűrűségét számítja 
%ki. 
% 
%A függvény csak a SIMULINK-ben használható. 
% 
% 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
%This program was made by: BIHERCZ Gábor 2006.01.16 
% 
%                                   All rights reserved 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
switch flag, 
 
   case 0 
     [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes; % Initialization 
 
   case 3 
     sys = mdlOutputs(t,x,u); % Calculate outputs 
 
   case { 1, 2, 4, 9 } 
     sys = []; % Unused flags 
 
   otherwise 
     error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); % Error handling 
end; 
% End of function timestwo. 
 
%==============================================================  
% Function mdlInitializeSizes initializes the states, sample  
% times, state ordering strings (str), and sizes structure. 
%============================================================== 
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes 
% Call function simsizes to create the sizes structure. 
sizes = simsizes; 
% Load the sizes structure with the initialization information. 
sizes.NumContStates= 0; 
sizes.NumDiscStates= 0; 
sizes.NumOutputs=    1; 
sizes.NumInputs=     1; 
sizes.DirFeedthrough=1; 
sizes.NumSampleTimes=1; 
% Load the sys vector with the sizes information. 
sys = simsizes(sizes); 
% 
x0 = []; % No continuous states 
%  
str = []; % No state ordering 
%  
ts = [-1 0]; % Inherited sample time 
% End of mdlInitializeSizes. 
%============================================================== 
% Function mdlOutputs performs the calculations. 
%============================================================== 
function sys = mdlOutputs(t,x,u) 
 
sys=721-1.748*x2w(u); 
% End of mdlOutputs. 
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M3.7 A kukorica egyensúlyi nedvességtartalmát számító program 
 
 
function [sys,x0,str,ts] = SIMxegyensulyi(t,x,u,flag) 
%SIMxegyensulyi(tanyag,fi): ez a függvény az anyag egyensúlyi nedvességtartalmát 
%számítja ki. A hőmérsékletet °C-ban, a páratartalmat pedig %(!)-ban kell 
%megadni. 
% 
%A függvény csak a SIMULINK-ben használható. 
% 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
%This program was made by: BIHERCZ Gábor 2006.01.16 
% 
%                                   All rights reserved 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
switch flag, 
 
   case 0 
     [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes; % Initialization 
 
   case 3 
     sys = mdlOutputs(t,x,u); % Calculate outputs 
 
   case { 1, 2, 4, 9 } 
     sys = []; % Unused flags 
 
   otherwise 
     error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); % Error handling 
end; 
% End of function timestwo. 
 
%==============================================================  
% Function mdlInitializeSizes initializes the states, sample  
% times, state ordering strings (str), and sizes structure. 
%============================================================== 
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes 
% Call function simsizes to create the sizes structure. 
sizes = simsizes; 
% Load the sizes structure with the initialization information. 
sizes.NumContStates= 0; 
sizes.NumDiscStates= 0; 
sizes.NumOutputs=    1; 
sizes.NumInputs=     2; 
sizes.DirFeedthrough=1; 
sizes.NumSampleTimes=1; 
% Load the sys vector with the sizes information. 
sys = simsizes(sizes); 
% 
x0 = []; % No continuous states 
%  
str = []; % No state ordering 
%  
ts = [-1 0]; % Inherited sample time 
% End of mdlInitializeSizes. 
%============================================================== 
% Function mdlOutputs performs the calculations. 
%============================================================== 
function sys = mdlOutputs(t,x,u) 

sys=w2x((12.9*(u(2)/100)-0.052*u(1)+5.17)/100); 
% End of mdlOutputs. 
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M3.8 A száraz- és nedvesbázisú nedvességtartalmakat átszámító programok 
 
 
function [a]=w2x(ertek) 
%[a]=w2x(ertek): Ez a függvény a nedves bázisú nedvességtartalmat számítja 
%át száraz bázisúra. 
% 
%Példa: 
% 
%>> w2x(25) 
% 
%ans = 
% 
%    0.3333 
 
a=ertek/(100-ertek); 
 
 
 
function [a]=x2w(ertek) 
%[a]=x2w(ertek): Ez a függvény a száraz bázisú nedvességtartalmat számítja 
%át nedves bázisúra. 
% 
%Példa: 
% 
%>> x2w(0.3333) 
% 
%ans = 
% 
%    25 
 
a=ertek/(1+ertek)*100; 
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M4. Mérési eredmények 
 
M4.1 Szemes kukorica laboratóriumi mérési eredményei a rétegvastagság és a 

mintavételezési idő függvényében 
 
Valamennyi itt ismertetett mérés az alábbi körülmények között került rögzítésre: 

tlevegő = 30°C; 
tanyag = 17°C; 
vlevegő = 0,4 m/s. 

 
4.1 táblázat Mérési eredmények I. 

(h: mintavételezés magassága, τ: mintavételezési idő) 
τ, h 

h, m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0,25 25% 24,53% 23,94% 23,33% 22,78% 22,34% 21,99% 21,42% 20,76%
0,5 25% 24,9% 25,28% 25,3% 25,53% 25,66% 25,7% 25,6% 25,7%

0,75 25% 25,1% 25,29% 25,4% 25,6% 25,99% 26,2% 26,3% 26,4%
1 25% 25,17% 25,24% 25,45% 25,7% 26% 26,23% 26,4% 26,8%

1,25 25% 25,18% 25,31% 25,49% 25,73% 26% 26,25% 26,5% 27%
1,5 25% 25,18% 25,32% 25,55% 25,66% 26,12% 26,30% 26,6% 27%

1,75 25% 25,20% 25,33% 25,6% 25,75% 26,3% 26,31% 26,6% 27%
τ, h 

h, m 9 10 11 12 25 26 27 28 29 

0,25 20,16% 19,62% 19,11% 18,64% 13,89% 13,60% 13,33% 13,06% 12,8%
0,5 25,06% 24,74% 24,39% 24,04% 18,37% 17,96% 17,57% 17,17% 16,79%

0,75 26,91% 26,99% 26,99% 26,93% 21,52% 21,03% 20,54% 20,07% 19,61%
1 27,52% 27,96% 28,31% 28,52% 23% 22,36% 21,75% 21,15% 20,59%

1,25 27,52% 27,97% 28,32% 28,74% 23% 22,37% 21,76% 21,16% 20,59%
1,5 27,52% 27,97% 28,32% 28,74% 23,02% 22,37% 21,76% 21,17% 20,6%

1,75 27,52% 27,97% 28,33% 28,75% 23,02% 22,37% 21,76% 21,17% 20,6%
τ, h 

h, m 30 31 32 33 34 35 36   

0,25 12,54% 12,30% 12,06% 11,83% 11,60% 11,38% 11,17%     
0,5 16,42% 16,05% 15,68% 15,33% 14,98% 14,64% 14,30%     

0,75 19,16% 18,71% 18,28% 17,85% 17,44% 17% 16,62%     
1 20,04% 19,5% 18,99% 18,50% 18% 17,56% 17,12%     

1,25 20,04% 19,5% 19% 18,51% 18,03% 17,57% 17,12%     
1,5 20,04% 19,5% 19% 18,52% 18,03% 17,57% 17,12%     

1,75 20,04% 19,5% 19,01% 18,52% 18,03% 17,57% 17,12%     
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4.2 táblázat Mérési eredmények II. 
(h: mintavételezés magassága, τ: mintavételezési idő) 

τ, h 
h, m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0,25 22,32% 21,8% 21,2% 20,5% 19,9% 19,4% 19,1% 18,5% 17,8%
0,5 22,32% 22,46% 22,58% 22,70% 22,82% 22,94% 23,03% 22,89% 22,61%

0,75 22,32% 22,46% 22,59% 22,76% 22,99% 23,25% 23,52% 23,78% 23,99%
1 22,32% 22,46% 22,59% 22,76% 22,99% 23,26% 23,53% 23,78% 24,25%

1,25 22,32% 22,47% 22,59% 22,76% 23% 23,26% 23,53% 23,79% 24,25%
1,5 22,32% 22,48% 22,59% 22,76% 23% 23,27% 23,54% 23,79% 24,26%

1,75 22,32% 22,49% 22,60% 22,76% 23% 23,27% 23,54% 23,80% 24,26%
τ, h 

h, m 9 10 11 12 25 26 27 28 29 

0,25 17,16% 16,62% 16,12% 15,67% 11,56% 11,34% 11,12% 10,91% 10,72%
0,5 22,31% 21,99% 21,65% 21,31% 16,14% 15,80% 15,47% 15,14% 14,83%

0,75 24,14% 24,21% 24,21% 24,15% 18,95% 18,50% 18,07% 17,65% 17,25%
1 24,72% 25,14% 25,47% 25,67% 20,42% 19,82% 19,25% 18,72% 18,21%

1,25 24,72% 25,15% 25,48% 25,88% 20,42% 19,83% 19,26% 18,72% 18,22%
1,5 24,73% 25,15% 25,48% 25,88% 20,42% 19,83% 19,27% 18,72% 18,22%

1,75 24,73% 25,16% 25,49% 25,88% 20,43% 19,83% 19,27% 18,73% 18,23%
τ, h 

h, m 30 31 32 33 34 35 36   

0,25 10,52% 10,34% 10,16% 9,99% 9,83% 9,67% 9,51%     
0,5 14,51% 14,22% 13,93% 13,65% 13,37% 13,11% 12,84%     

0,75 16,85% 16,47% 16,1% 15,74% 15,39% 15,05% 14,72%     
1 17,72% 17,26% 16,82% 16,4% 16,00% 15,62% 15,24%     

1,25 17,73% 17,27% 16,83% 16,41% 16% 15,62% 15,25%     
1,5 17,74% 17,27% 16,84% 16,41% 16% 15,63% 15,25%     

1,75 17,74% 17,27% 16,84% 16,42% 16% 15,63% 15,26%     
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4.3 táblázat Mérési eredmények III. 
(h: mintavételezés magassága, τ: mintavételezési idő) 

τ, h 
h, m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0,25 25,88% 25,4% 24,9% 24,3% 23,7% 23,3% 22,9% 22,4% 21,7%
0,5 25,88% 26% 26,15% 26,29% 26,42% 26,54% 26,64% 26,52% 26,26%

0,75 25,88% 26% 26,16% 26,34% 26,59% 26,88% 27,17% 27,44% 27,66%
1 25,88% 26,03% 26,16% 26,35% 26,6% 26,88% 27,18% 27,45% 27,93%

1,25 25,88% 26,03% 26,16% 26,36% 26,61% 26,89% 27,19% 27,45% 27,93%
1,5 25,88% 26,04% 26,16% 26,37% 26,62% 26,89% 27,19% 27,46% 27,94%

1,75 25,88% 26,05% 26,17% 26,37% 26,62% 26,90% 27,20% 27,47% 27,95%
τ, h 

h, m 9 10 11 12 13 14 15 16 25 

0,25 21,15% 20,61% 20,10% 19,62% 19,16% 18,71% 18,29% 17,87% 14,69%
0,5 25,97% 25,64% 25,30% 24,93% 24,57% 24,19% 23,76% 23,30% 19,13%

0,75 27,82% 27,9% 27,89% 27,83% 27,72% 27,53% 27,23% 26,85% 22,37%
1 28,43% 28,88% 29,23% 29,44% 29,51% 29,45% 29,28% 29,01% 23,86%

1,25 28,43% 28,89% 29,24% 29,66% 30% 30,37% 30,47% 30,39% 23,86%
1,5 28,44% 28,89% 29,24% 29,66% 30,09% 30,53% 30,95% 31,14% 23,86%

1,75 28,44% 28,90% 29,24% 29,67% 30,1% 30,54% 30,95% 31,3% 23,87%
τ, h 

h, m 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

0,25 14,39% 14,09% 13,80% 13,52% 13,25% 12,98% 12,72% 12,47% 12,22%
0,5 18,71% 18,29% 17,88% 17,48% 17,08% 16,69% 16,30% 15,92% 15,55%

0,75 21,87% 21,37% 20,88% 20,41% 19,94% 19,48% 19,02% 18,57% 18,13%
1 23,20% 22,56% 21,95% 21,35% 20,79% 20,24% 19,70% 19,18% 18,69%

1,25 23,21% 22,57% 21,96% 21,36% 20,80% 20,24% 19,71% 19,19% 18,70%
1,5 23,21% 22,57% 21,96% 21,37% 20,80% 20,25% 19,71% 19,20% 18,71%

1,75 23,22% 22,57% 21,96% 21,38% 20,80% 20,25% 19,71% 19,21% 18,71%
τ, h 

h, m 35 36 37 38 39 40    
0,25 11,98% 11,75% 11,52% 11,30% 11,08% 10,87%    

0,5 15,18% 14,82% 14,45% 14,10% 13,76% 13,41%    
0,75 17,7% 17,27% 16,85% 16,44% 16% 15,63%    

1 18,21% 17,73% 17,28% 16,85% 16,42% 16%    
1,25 18,22% 17,74% 17,28% 16,86% 16,43% 16,02%    

1,5 18,22% 17,74% 17,29% 16,86% 16,43% 16,02%    
1,75 18,23% 17,75% 17,29% 16,87% 16,44% 16,03%    
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4.4 táblázat Mérési eredmények IV. 
(h: mintavételezés magassága, τ: mintavételezési idő) 

τ, h 
h, m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0,25 25,1% 24,6% 24,0% 23,4% 22,9% 22,4% 22,1% 21,5% 20,9%
0,5 25,1% 25,24% 25,37% 25,50% 25,62% 25,75% 25,85% 25,72% 25,47%

0,75 25,1% 25,24% 25,38% 25,56% 25,81% 26,08% 26,37% 26,64% 26,87%
1 25,1% 25,24% 25,38% 25,56% 25,81% 26,08% 26,38% 26,64% 27,12%

1,25 25,1% 25,25% 25,39% 25,57% 25,82% 26,08% 26,38% 26,64% 27,12%
1,5 25,1% 25,25% 25,39% 25,57% 25,82% 26,09% 26,38% 26,64% 27,12%

1,75 25,1% 25,26% 25,39% 25,57% 25,83% 26,09% 26,39% 26,65% 27,13%
τ, h 

h, m 9 10 11 12 13 14 15 16 25 

0,25 20,28% 19,73% 19,23% 18,75% 18,29% 17,85% 17,43% 17,03% 13,98%
0,5 25,17% 24,84% 24,49% 24,14% 23,78% 23,41% 22,98% 22,52% 18,46%

0,75 27% 27,09% 27,09% 27,03% 26,92% 26,73% 26,43% 26,06% 21,61%
1 27,62% 28,07% 28,42% 28,63% 28,69% 28,63% 28,46% 28,19% 23,1%

1,25 27,62% 28,08% 28,43% 28,84% 29,26% 29,54% 29,64% 29,57% 23,1%
1,5 27,63% 28,08% 28,44% 28,84% 29,26% 29,7% 30,11% 30,31% 23,11%

1,75 27,63% 28,08% 28,44% 28,85% 29,27% 29,7% 30,11% 30,47% 23,11%
τ, h 

h, m 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

0,25 13,69% 13,41% 13,14% 12,88% 12,62% 12,37% 12,13% 11,90% 11,67%
0,5 18,05% 17,65% 17,25% 16,87% 16,49% 16,11% 15,76% 15,40% 15,04%

0,75 21,11% 20,63% 20,16% 19,69% 19,24% 18,79% 18,36% 17,93% 17,51%
1 22,45% 21,83% 21,23% 20,65% 20,1% 19,57% 19,06% 18,56% 18,08%

1,25 22,46% 21,84% 21,24% 20,66% 20,1% 19,58% 19,07% 18,57% 18,09%
1,5 22,46% 21,84% 21,25% 20,67% 20,1% 19,58% 19,08% 18,57% 18,1%

1,75 22,47% 21,84% 21,26% 20,68% 20,11% 19,59% 19,08% 18,57% 18,11%
τ, h 

h, m 35 36 37 38 39 40    
0,25 11,45% 11,23% 11% 10,82% 10,62% 10,42%    

0,5 14,69% 14,35% 14% 13,70% 13,37% 13,05%    
0,75 17,1% 16,69% 16,29% 15,89% 15,51% 15,13%    

1 17,62% 17,17% 16,74% 16,33% 15,92% 15,53%    
1,25 17,63% 17,17% 16,75% 16,33% 15,93% 15,53%    

1,5 17,63% 17,17% 16,76% 16,33% 15,94% 15,54%    
1,75 17,64% 17,18% 16,77% 16,34% 15,94% 15,55%    
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4.5 táblázat Mérési eredmények V. 
(h: mintavételezés magassága, τ: mintavételezési idő) 

τ, h 
h, m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0,25 23,97% 23,5% 22,9% 22,2% 21,7% 21,2% 20,9% 20,3% 19,6%
0,5 23,97% 24,11% 24,24% 24,36% 24,49% 24,62% 24,70% 24,57% 24,31%

0,75 23,97% 24,12% 24,25% 24,42% 24,66% 24,94% 25,22% 25,48% 25,70%
1 23,97% 24,12% 24,25% 24,43% 24,67% 24,94% 25,23% 25,48% 25,95%

1,25 23,97% 24,12% 24,26% 24,44% 24,67% 24,95% 25,24% 25,49% 25,96%
1,5 23,97% 24,12% 24,27% 24,44% 24,67% 24,95% 25,24% 25,50% 25,96%

1,75 23,97% 24,12% 24,27% 24,44% 24,68% 24,95% 25,24% 25,5% 25,96%
τ, h 

h, m 9 10 11 12 13 14 15 16 25 

0,25 19% 18,47% 17,96% 17,49% 17,04% 16,62% 16,21% 15,83% 12,97%
0,5 24% 23,68% 23,34% 23% 22,64% 22,27% 21,86% 21,42% 17,50%

0,75 25,86% 25,92% 25,93% 25,87% 25,75% 25,57% 25,28% 24,91% 20,52%
1 26,45% 26,88% 27,23% 27,43% 27,50% 27,43% 27,27% 27,01% 22%

1,25 26,45% 26,88% 27,23% 27,65% 28,06% 28,33% 28,43% 28,35% 22%
1,5 26,46% 26,89% 27,23% 27,65% 28,07% 28,49% 28,89% 29,08% 22,02%

1,75 26,46% 26,89% 27,24% 27,66% 28,08% 28,49% 28,90% 29,25% 22,03%
τ, h 

h, m 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

0,25 12,71% 12,46% 12,21% 11,97% 11,74% 11,52% 11,31% 11,10% 10,90%
0,5 17,11% 16,74% 16,37% 16% 15,67% 15,32% 14,98% 14,66% 14,34%

0,75 20,05% 19,58% 19,13% 18,69% 18,26% 17,83% 17,42% 17,02% 16,63%
1 21,38% 20,78% 20,21% 19,66% 19,14% 18,63% 18,14% 17,68% 17,23%

1,25 21,39% 20,79% 20,21% 19,66% 19,14% 18,64% 18,15% 17,68% 17,23%
1,5 21,40% 20,79% 20,21% 19,66% 19,15% 18,65% 18,15% 17,69% 17,24%

1,75 21,40% 20,80% 20,22% 19,67% 19,15% 18,65% 18,16% 17,70% 17,25%
τ, h 

h, m 35 36 37 38 39 40    
0,25 10,70% 10,51% 10,33% 10,15% 9,97% 9,81%    

0,5 14,02% 13,72% 13,42% 13,12% 12,83% 12,55%    
0,75 16,25% 15,87% 15,50% 15,14% 14,79% 14,44%    

1 16,80% 16,38% 15,99% 15,60% 15,22% 14,86%    
1,25 16,81% 16,38% 16,00% 15,60% 15,22% 14,87%    

1,5 16,81% 16,39% 16,01% 15,61% 15,23% 14,87%    
1,75 16,82% 16,39% 16,01% 15,61% 15,23% 14,88%    
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M4.2 Csöves kukorica ipari szárítón végzett mérési eredményei 
 

4.6 táblázat Mérési eredmények a szem nedvességtartalmára [kg/kg] I. 
Szárítási idő, h: 0 4,0 20,5 24,5 28,3 

Mintavételezések ideje,  min: 0 240 990 240 225 
D, m D, -      Y, h -> 13:15:00 17:15:00 9:45:00 13:45:00 17:30:00 
0,5 1 0,23675 0,28265 0,216428 0,125194 0,127419 
1 2 0,3339 0,2747 0,243776 0,1958 0,20282 

1,5 3 0,2727 0,31065 0,22935 0,22865 0,22285 
2 4 0,27385 0,2962 0,242126 0,246988 0,204969 

2,5 5 0,30125 0,28905 0,23295 0,238438 0,24895 
3 6 0,2978 0,3064 0,2617 0,23705 0,260913 
       

Szárítási idő, h: 33,8 38,8 44,9 49,3 59,8 
Mintavételezések ideje,  min: 330 300 370 260 630 
D, m D, -      Y, h -> 23:00:00 4:00:00 10:10:00 14:30:00 1:00:00 
0,5 1 0,126168 0,130215982 0,150842 0,105595 0,11355 
1 2 0,166192 0,169983002 0,16615 0,1331 0,1172 

1,5 3 0,158384 0,1911 0,147543 0,159342 0,12485 
2 4 0,185931 0,204089946 0,20085 0,1683 0,125238 

2,5 5 0,15785 0,2179 0,225439 0,2139 0,14305 
3 6 0,246775 0,246487701 0,23905 0,23415 0,1655 
       

Szárítási idő, h: 65,8 71,8 77,8 83,8  
Mintavételezések ideje,  min: 360 360 360 360  
D, m D, -      Y, h -> 7:00:00 13:00:00 19:00:00 1:00:00  
0,5 1 0,111844 0,1021 0,10345 0,10489  
1 2 0,1124 0,10075 0,104155 0,106534  

1,5 3 0,1239 0,1066 0,108484 0,101135  
2 4 0,14775 0,10505 0,118306 0,10775  

2,5 5 0,1502 0,136 0,161108 0,11775  
3 6 0,1638 0,115 0,139886 0,116433  
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4.7 táblázat Mérési eredmények a cső nedvességtartalmára [kg/kg] I. 
Szárítási idő, h: 0 4,0 20,5 24,5 28,3 

Mintavételezések ideje,  min: 0 240 990 240 225 
D, m D, -      Y, h -> 13:15:00 17:15:00 9:45:00 13:45:00 17:30:00 
0,5 1 0,408507 0,490985859 0,269412 0,080856 0,082836 
1 2 0,550934 0,462070083 0,316666 0,300665 0,247674 

1,5 3 0,476128 0,498545024 0,271194 0,278836 0,278368 
2 4 0,426318 0,522768279 0,309864 0,283264 0,195714 

2,5 5 0,532922 0,492542057 0,37046 0,292675 0,364419 
3 6 0,568031 0,525493078 0,445137 0,292835 0,418021 
       

Szárítási idő, h: 33,8 38,8 44,9 49,3 59,8 
Mintavételezések ideje,  min: 330 300 370 260 630 
D, m D, -      Y, h -> 23:00:00 4:00:00 10:10:00 14:30:00 1:00:00 
0,5 1 0,066415 0,071459477 0,134092 0,057775 0,061656 
1 2 0,171397 0,160915171 0,147974 0,083723 0,065035 

1,5 3 0,168409 0,249664073 0,084948 0,101237 0,088986 
2 4 0,170566 0,217605778 0,233294 0,111955 0,081218 

2,5 5 0,119588 0,240834197 0,253266 0,2432 0,08716 
3 6 0,393291 0,369549067 0,379009 0,363929 0,165414 
       

Szárítási idő, h: 65,8 71,8 77,8 83,8  
Mintavételezések ideje,  min: 360 360 360 360  
D, m D, -      Y, h -> 7:00:00 13:00:00 19:00:00 1:00:00  
0,5 1 0,057268 0,056323152 0,055341 0,056082  
1 2 0,059909 0,054608894 0,057936 0,058716  

1,5 3 0,068493 0,055520369 0,059185 0,055258  
2 4 0,118557 0,055924366 0,063691 0,065469  

2,5 5 0,098096 0,090677334 0,206545 0,079072  
3 6 0,128758 0,068546625 0,10471 0,07219  
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4.8 táblázat Mérési eredmények a szem nedvességtartalmára [kg/kg] II. 
Szárítási idő, h: 0 4,6 8,4 21,0 24,8 

Mintavételezések ideje,  min: 0 275 230 755 225 
D, m D, -      Y, h -> 10:45:00 15:20:00 19:10:00 7:45:00 11:30:00 
0,5 1 0,28855 0,19365 0,25495 0,142293 0,1756 
1 2 0,2854 0,25055 0,29755 0,251538 0,190781 

1,5 3 0,24955 0,2719 0,274187 0,2218 0,2108 
2 4 0,2856 0,2535 0,2893 0,228139 0,2488 

2,5 5 0,2743 0,25745 0,290585 0,239588 0,264 
3 6 0,2941 0,261 0,274886 0,25645 0,21805 
       

Szárítási idő, h: 28,8 32,5 39,3 45,0 49,3 
Mintavételezések ideje,  min: 240 225 405 345 255 
D, m D, -      Y, h -> 15:30:00 19:15:00 2:00:00 7:45:00 12:00:00 
0,5 1 0,161342 0,132713613 0,1195 0,121356 0,106845 
1 2 0,20316 0,176458706 0,153292 0,1319 0,122044 

1,5 3 0,189741 0,179300182 0,1738 0,158334 0,120844 
2 4 0,22905 0,190190421 0,142807 0,1378 0,17215 

2,5 5 0,222128 0,249737276 0,24645 0,19015 0,208856 
3 6 0,25565 0,236761956 0,235538 0,2339 0,23075 
       

Szárítási idő, h: 53,8 59,3 65,3 71,3 77,3 
Mintavételezések ideje,  min: 270 330 360 360 360 
D, m D, -      Y, h -> 16:30:00 22:00:00 4:00:00 10:00:00 16:00:00 
0,5 1 0,09935 0,1158 0,1044 0,09715 0,096766 
1 2 0,123994 0,12 0,1062 0,103534 0,090341 

1,5 3 0,12635 0,1304 0,12225 0,10855 0,085596 
2 4 0,16535 0,1421 0,1225 0,108 0,095641 

2,5 5 0,20015 0,1774 0,141593 0,13345 0,106444 
3 6 0,2061 0,15235 0,1407 0,1327 0,132743 
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4.9 táblázat Mérési eredmények a cső nedvességtartalmára [kg/kg] II. 
Szárítási idő, h: 0 4,6 8,4 21,0 24,8 

Mintavételezések ideje,  min: 0 275 230 755 225 
D, m D, -      Y, h -> 10:45:00 15:20:00 19:10:00 7:45:00 11:30:00 
0,5 1 0,498286 0,402691445 0,398042 0,088587 0,121842 
1 2 0,2854 0,442924883 0,479046 0,285021 0,133849 

1,5 3 0,480243 0,493899122 0,398757 0,279738 0,244927 
2 4 0,2856 0,430144645 0,452544 0,337935 0,315325 

2,5 5 0,495891 0,495174695 0,478113 0,33582 0,409431 
3 6 0,2941 0,394782475 0,482704 0,481238 0,316591 
       

Szárítási idő, h: 28,8 32,5 39,3 45,0 49,3 
Mintavételezések ideje,  min: 240 225 405 345 255 
D, m D, -      Y, h -> 15:30:00 19:15:00 2:00:00 7:45:00 12:00:00 
0,5 1 0,154307 0,062996096 0,056452 0,063439 0,054731 
1 2 0,191484 0,166596483 0,081592 0,074803 0,076638 

1,5 3 0,16271 0,251920818 0,110568 0,157983 0,073071 
2 4 0,340868 0,170775653 0,087949 0,072675 0,115972 

2,5 5 0,196635 0,40028276 0,300942 0,140704 0,281928 
3 6 0,361352 0,375273875 0,388242 0,400033 0,382369 
       

Szárítási idő, h: 53,8 59,3 65,3 71,3 77,3 
Mintavételezések ideje,  min: 270 330 360 360 360 
D, m D, -      Y, h -> 16:30:00 22:00:00 4:00:00 10:00:00 16:00:00 
0,5 1 0,049472 0,059166519 0,054685 0,051792 0,055162 
1 2 0,071665 0,058651061 0,058881 0,054777 0,052051 

1,5 3 0,068045 0,065785682 0,065267 0,058876 0,053408 
2 4 0,103614 0,054688685 0,082647 0,060931 0,053763 

2,5 5 0,257878 0,133348585 0,088096 0,090493 0,065612 
3 6 0,285084 0,089684948 0,123724 0,096258 0,117975 
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M4.3 Lucerna mérési eredményei 
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9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
 
 

Legelőször szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Beke Jánosnak, 
azért a sok munkáért, fáradságért, anyagi támogatásért és nem utolsó sorban lelki 
támaszért, amit dolgozatom elkészítése során nekem adott. Nélküle minden 
bizonnyal nem tartanék itt, ahol most, és bizonyára ez a dolgozat sem született 
volna meg. 

Külön köszönettel tartozom a Jármű- és Hőtechnika Tanszék műhelyében 
dolgozóknak, amiért segítettek a mérőberendezés elkészítésében. Peev Ilia 
műhelyfőnök szaktudása és Török Tamás hathatós segítsége nélkül valószínűleg 
nem tudtam volna elkészíteni a mérőberendezést, amelyet velük végül a terveknek 
megfelelően – sőt még egy kicsit jobban is – sikerült létrehozni. 

Köszönöm a Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének (Gödöllő) támogatását is, amivel 
lehetőségem nyílt műszereik használatára. 

További köszönet illeti még azokat, akik a dolgozat megszületéséhez kisebb-
nagyobb mértékben hozzájárultak a Szent Isván Egyetem Gépészmérnöki Karának 
más tanszékeiről és műhelyeiből. 

 


