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ALKALMAZOTT FŐBB JELÖLÉSEK 
 
 

Jel Megnevezés 

cp száraz levegő izobár fajhője, kJ/kg K 
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, – 
mu egységnyi vastagságú rétegben lévő anyag súlya, kg 
p parciális gőznyomás, Pa 
plégköri légköri nyomás, Pa 
r párolgáshő, kJ/kg 
t hőmérséklet, °C 
v áramlási sebesség, m/s 
X nedvességtartalom, kg/kg 
Y időtényező, – 

 

 
Görög betűk 

 
Jel Megnevezés 

α, β állandók 
ϕ relatív páratartalom, – 
Π nyomásviszony-tényező, – 
ρ anyagsűrűség, kg/m3 
ρh halmazsűrűség, kg/m3 
τ idő, s 

 
Indexek 

 
Jel Megnevezés 

0 kezdeti érték 
be belépő 
e egyensúlyi 
ki kilépő 
t telítési ponthoz tartozó 
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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, KITŰZÖTT CÉLOK 
 
 

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. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
 
2.1. A modellszárító berendezés kialakítása 
 

Munkám során első lépésben ki kellett alakítanom egy olyan konvektív modell-
terményszárító berendezést, amellyel megvalósíthatóak mind a vékonyrétegű, mint 
pedig a vastagrétegű szárítási kísérletek. 

A berendezés tervezésénél a következő módon jártam el. A mérőrendszer egyik 
fontos elemét egy megfelelően nagy teljesítményű ventilátor 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 alkalmaztunk (2.1 ábra). 

A meleg levegő előállítására léghevítőt építettünk a rendszerbe, 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 teljes 
energiaigénye 800 W x 18 db = 14,4 kW. 

 
2.1 ábra A mérőrendszer 3D terve 

A beszívott levegő térfogatáramát szabványosan kialakított mérőperemes 
légsebességmérővel mértük, ahol a mérőperemek átmérőjét négy különböző 
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átmérővel alakítottuk ki. A mintatartó a léghevítő egységhez csatlakozik, így a 
hőveszteség a minimumra csökkenthető. A mintatartó alatt egy nagy pontosságú 
BIZERBA típusú mérleget helyeztünk el, ami tíz-gramm pontossággal képes mérni 
a teljes minta tömegvesztését. 

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. 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. 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. 

A berendezés kialakításának egyik legnehezebb pontja a berendezés elektromos 
bekötésének kialakítása volt. 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. Az igen nagy áramfelvétel miatt 
a műhelyben külön elektromos kapcsoló pontot kellett kialakítanom a 
berendezéshez. 

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, 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 kevéssé 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. 

 

 

2.2. A mérőberendezés kalibrációja 
 

A mérőrendszer áramlástani kalibrálásához TESTO 454 típusú kalibrációs 
műszert alkalmaztuk. A kalibráció során 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. Ezek azonban nem 
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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. 

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 jeges víz hőmérsékletét kalibrált higanyos hőmérővel 
ellenőriztük, a két érték különbségéből pedig a hiba számítható volt. 

A későbbi méréseknél a hőmérséklet-adatgyűjtővel mért hőmérséklet-
értékekhez hozzáadtam a kalibrációs értékeket, így kaptam meg a tényleges 
hőmérséklet-értékeket. 

 

2.3. A mérés folyamata 
 

A mérőrendszer felépítése a 2.2 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. Ennek korrigálását szolgálja a végfojtó, ami kézzel állítható. A 
belépő légsebesség értéket a mérőperemhez kapcsolt U-csöves manométer 
segítségével számítottam. 

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-CuNi hőelemek jelét önműködően és előre beállított 
időközönként (5 perc) egy Jumo típusú mérés-adatgyűjtő vette és tárolta. A 
hőmérséklet értékeket a hőmérséklet-korrekciós tényezők segítségével számítottam 
át azok valós értékeire. 
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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. 

Az elkészült modellszárító az arra felszerelt mérőrendszerrel a 2.3 ábrán 
látható. 

 

 
2.3 ábra A megépített mérőberendezés a ventilátor oldaláról nézve 
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3. EREDMÉNYEK 
 
 
3.1. A mérési adatok kiértékelése 
 

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. 

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. 

A logaritmikus félempirikus (Hukill-féle) eljárás vezéregyenlete a 
nedvességviszony (Y) kettesalapú hatványfüggvénnyel történő leírásán alapul: 

 
122

2
−+

= YD

D

MR  (3.1) 
 

ahol D az egységnyi rétegvastagságok száma1, Y = τ/τfel az időtényező és  
τfel a felezési idő2. 

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: 

 ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−⋅
∆⋅−∆⋅⋅

=
h

kg
XXr

tctcG
d
dX

eanyaganyagvíz

anyaganyaglevegőlevegőlevegő

0
τ

 (3.2) 

 

Az eljárásban a teljes halmazt az egységnyi rétegvastagságok egymásra 
építésével szimuláljuk. Az ezekben levő anyagmennyiség (mu) a száradási sebesség 
és a Hukill-féle τhr felezési idő segítségével (mu = τhr·dX/dτ) határozható meg. Ezt 
követően az egységnyi rétegvastagságok száma (D) a száradási sebesség 
egyenletének felhasználásával számítható: 
 

 
( )

)(
0

alufelpl

aavíza

ttmcG
XXrl

D
a

e

−⋅⋅⋅⋅

−⋅⋅⋅
=

τ
ρ

 (3.3) 

 

                                                 
1 Egységnyi vastagnak nevezzük azt a réteget, amely időben egyszerre szárad le. 
2 A felezési idő az az időtartam, amely alatt a termény a leadható nedvességének a felét leadja. 
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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 vastagrétegben 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. 

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

kit

pp
pp

be

be

−

−
−=Π 1  (3.4) 

 

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 viszont 
(pbe-pki)→0 feltételnek kell teljesülnie. A Hukill-egyenlet általánosításához ezért a 
nedvességviszony pillanatnyi értékét a szárítóközeg jellemzői segítségével 
számításba kell venni, hogy az a száradó anyag esetleges visszanedvesedését is 
képes legyen szimulálni: 
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−+
−+

=
Π

YD

D

MR  (3.5) 
 

A fenti egyenlet szerinti nedvességviszony-függvény megfelelően közelíti a 
mérési adatok alapján számolt értékeket. Ez a módszer a gyakorlati igényeket 
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kielégítő pontosságú és egyszerűen használható a vastagrétegű terményszárítás 
szimulálására, különböző közeghőmérséklet és rétegvastagság esetén is. 

Másrészről a nedvességviszony számos más elmélettel is közelíthető, amelyek 
az alábbiak lehetnek [Bihercz et al, 2002a és Bihercz et al, 2002b]. 
 
1. Flood által alkalmazott egyenlet: 
 
 

ατ⋅−= keMR  (3.6) 
 

ahol k és α állandók, τ pedig az idő órában. 
 
2. 2-es és idő alapú Hukill modell: 
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MR  (3.7) 

 
ahol k, α és β állandók, τ pedig az idő órában. 
 

3. 2-es alapú módosított Hukill modell: 
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MR  (3.8) 

 
4. Exponenciális alapú módosított Hukill modell: 

 

 
1
1

−+
−+

=
Π
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D

ee
eeMR  (3.9) 

 
A (3.6-3.9) egyenlet validálását saját mérési eredményeim alapján végeztem el, 

a modellezést pedig MATLAB SIMULINK programmal valósítottam meg. 

A nedvességtartalom adatokból számított szárítási sebesség eredményei alapján 
készített átlagos eltérés vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a Flood elmélet 
(3.6 egyenlet) kivételével valamennyi módszer 5%-os hibahatáron belül mozog, 
azonban a legkisebb hibát az exponenciális alapú Hukill módszer eredményezte 
(3.9 egyenlet), ezért ezt az elméletet vettem alapul további számításaimhoz. 
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3.2. A szimulációs modell 
 

A MATLAB SIMULINK modell futtatásához első lépésben néhány 
előbeállítást kell tenni. 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]. 

A modell kiinduló állandói a következők: 
• 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). 

 
A modell változói az alábbiak: 

• egységnyi rétegek száma (D, -); 
• levegő fajhője (clevegő, kJ/kgK); 
• felezési idő (τfelezési, h); 
• levegő sűrűsége (ρlevegő, kg/m3); 
• szárított anyag halmazsűrűsége (ρhalmaz, kg/m3); 
• szárított anyag egyensúlyi nedvességtartalma (xanyag_egyensúlyi, kg/kg); 
• szárított anyag fajhője (canyag, kJ/kgK); 
• szárító levegő parciális gőznyomása (pg, Pa); 
• szárító levegő parciális telítési gőznyomása (pgt, Pa); 
• levegő relatív páratartalma (ϕlevegő, %). 

 
A szárítási idő számítására vastagrétegű esetben Hukill [Hukill, 1954] a 

következő egyenletet ajánlotta: 

 
( )

( ) [ ]h
ttcG

XXrDM

anyaglevegőplevegőlevegő

anyaganyagvíz
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00
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−⋅⋅⋅

−⋅⋅
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ρ
τ  (3.10) 

 
Programozástechnikai okokból jobbnak láttam a ki- és bemeneteket egyaránt 

BUS-rendszerbe kötni, így ugyanis rengeteg vonalat tudtam megspórolni a 
modellépítés során, ami nagyban megkönnyítette az átláthatóságot. A bemenő 
BUS-on az adatoknak ilyen sorrendbe kell következniük: 

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

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). 

 
A vastagrétegű szárítás egységnyi vastagságú rétegére vonatkozó modellje a 

fent elmondottak alapján a 3.1 ábrán láthatóan alakul. 

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

 
3.1 ábra Az egyetlen egységnyi rétegre vonatkozó modell SIMULINK blokkja 

 
A szimuláció során ki kell tehát számítani az egységnyi vastagságú rétegek 

számát, majd a SIMULINK modellben ennyi blokkot kell egymás után másolni és 
összekötni. Ezzel a módszerrel tetszőleges számú egységnyi réteget tartalmazó 
modell jöhet létre, azonban azt szem előtt kell tartani, hogy az újabb blokkok 
behozatalával nagymértékben megnő a modell számítási igénye. 
 
3.3. Szemes kukoricára vonatkozó szimulációs eredmények 
 

Az előzőekben ismertetett nedvességviszony a modellel állandó Π tényező 
mellett számítható (3.2 ábra), továbbá a görbesereg alapján megadható a szárítási 
sebesség is (3.3 ábra). 
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3.2 ábra Módosított nedvességviszony (MR) görbék állandó Π tényező mellett a 

szárítási idő/időtényező (Y) függvényében 
(A görbéken lévő számok az egységnyi rétegek számát jelentik a légbefúvástól számítva.) 

 

 
3.3 ábra A nedvességviszony görbékből (3.2 ábra) számított száradási sebesség 

alakulása az időtényező (Y) és az egységnyi rétegek számának (D) a függvényében 
(A rétegvonalakon lévő számok a szárítási sebességet jelentik kg/kgh-ban.) 
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A nedvességviszony görbék alapján kiszámítható a szárított anyag 

nedvességtartalma is, ahol már figyelembe kell venni. Egy általános esetben  
0,33 kg/kg kezdeti nedvesség-tartalmú kukorica nedvességtartalom változását a 3.4 
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. 

 
3.4 ábra Nedvességtartalom görbék lefutása a szárítási idő függvényében 

(A görbék maximum pontjaiban lévő számok az egységnyi rétegek sorszámát jelentik a levegő 
befúvási helyétől kezdődően.) 

 
A 3.4 ábra alapján levonható a következtetés, 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 

tlevegő = 30°C 
Xanyag0 = 0,33 kg/kg 
ϕ0 = 45% 
tanyag = 17°C 
Afelület = 0,0079 m2 
l = 2 m 
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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 paraméterei lennének. 

A 3.4 ábrából 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 (3.5 ábra). 

 
3.5 ábra Magyarázó ábra az aktiválási idő számításához 

 
Ezek alapján a terményhalom teljes szárítási ideje a következő egyenlettel az 

eddig ismert hasonló elméletekhez képest nagyobb pontossággal határozható meg: 
 

X0 

Xe 

Xmax 

τx(max) τe τ'0τ0 
τ, h

X, kg/kg A módosított Hukill elmélet érvényességi tartománya 

Aktiválási idő 
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 [ ]hHukillaktiválási τττ +=
2
1  (3.11) 

 
A 3.10 egyenlet behelyettesíthető a 3.11 egyenletbe, amivel a tényleges 

szárítási idő képlete az alábbira módosul: 
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A 3.12 egyenlettel változó rétegvastagságoknál kiszámítottam az aktiválási 

időket. Az eredmények alapján megállapítható (3.6 ábra), hogy az alkalmazott 
feltételek mellett 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 a terményhalom teljes mélységében egyensúlyi 
nedvességtartalomig szárad) 4 órával hosszabb az eddig becsültnél. 

 
3.6 ábra Aktiválási idők változó rétegvastagságú kukorica halmok szárításakor 
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Az aktiválási idő kiszámítható a rétegvastagság, valamint a termény kezdeti 
nedvességtartalmának függvényében is, amely azt eredményezi, hogy az aktiválási 
idő a rétegvastagság illetve a termény kezdeti nedvességtartalmának növekedésével 
szintén növekszik. 

Az előzőekhez hasonlóan megadható az aktiválási idő és a szárító levegő 
hőmérséklete közötti összefüggés is. A szárító levegő hőmérsékletének 
csökkenésével, illetve a rétegvastagság növekedésével együtt nő az aktiválási idő. 
A terményréteg vastagságának növelésével a magágy tetején a visszanedvesedés 
hatása egyre erőteljesebb hatást fejt ki. 

 
 
3.4. 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 (3.7 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 távolabb eső helyein. A visszanedvesedés utáni 
maximális nedvességviszony 32%-kal meghaladja a kezdeti értékét. 

A nedvességviszony görbék alapján kiszámítható a nedvességtartalom görbe is, 
(3.8 ábra) ami a kukoricánál tapasztalthoz hasonló jelleget mutat, habár értékei 
természetesen eltérnek attól.  
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3.7 ábra Módosított nedvességviszony (MR) görbék állandó Π tényező mellett a 

szárítási idő/időtényező (Y) függvényében 
(A görbéken lévő számok az egységnyi rétegek számát jelentik a légbefúvástól számítva.) 

 

 
3.8 ábra A nedvességviszony görbékből (3.7 ábra) számított száradási sebesség 

alakulása az időtényező (Y) és az egységnyi rétegek számának (D) a 
függvényében (A rétegvonalakon lévő számok a szárítási sebességet jelentik kg/kgh-ban.) 
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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. 

Jelen beállítások mellett a lucerna teljes szárítási ideje 54,5 óra, amit 1,7 órával 
told meg az aktiválási idő 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, de legfeljebb 0,8 m mély magágyig visszanedvesedés nem mutatható ki. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
 
4.1 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. 

 

 

4.2 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 (3.5 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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4.3 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. 



KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

30 

 
 



SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 

31 

5. SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 
 
 

Magyar nyelvű konferencia-kiadványok 
1.1. Beke, J.; Bihercz, G.*: A mikrohullámú gabonaszárítási folyamat egyes 

jellemzői az elektromágneses paraméterek függvényében. In: 4. Magyar 
Szárítási Szimpózium Proceedings Kiadványa, pp. 22, Mosonmagyaróvár, 
2001. 

1.2. Bihercz, G.*; Beke, J.: Kísérleti eredmények elemzése rétegvastagság 
független szárítási modell kifejlesztéséhez. In: MTA-MÉM Kutatási 
Tanácskozás Kiadványa 26. Kötet, Gödöllő, 2002 

1.3. Bihercz, G.*; Beke, J.; Kurják, Z.: Leveles zöldségek konvektív szárítása. In: 
MTA-MÉM Kutatási Tanácskozás Kiadványa 27. Kötet, Gödöllő, 2003 

1.4. Kurják, Z.*; Beke, J.; Bihercz, G.: Egyes zöldségfélék száradási 
tulajdonságainak vizsgálata mikrohullámú térben. In: MTA-MÉM Kutatási 
Tanácskozás Kiadványa 27. Kötet, Gödöllő, 2003 

1.5. Bihercz, G.*;, Kurják, Z*: Egyes eltérő fizikai tulajdonságú zöldségfélék 
száradási jellemzőinek vizsgálata. In: 5. Magyar Szárítási Szimpózium 
Proceedings Kiadványa, pp. 5-14, Szeged, 2003 

1.6. Beke, J.; Bihercz, G.; Kurják, Z.: Petrezselyemzöld száradásának 
összehasonlító vizsgálata. In: MTA-MÉM Kutatási Tanácskozás Kiadványa 
28. Kötet, pp. 12, Gödöllő, 2004 

 
 
Egyéb magyar nyelvű kiadványok 
2.1. Bihercz, G.: A dehidrációs folyamat analízisén alapuló rétegvastagság-

független szárítási modell kidolgozása egyes mezőgazdasági terményre, In: 
SZIE-Műszaki Tudományi Doktori Iskola: Kutatási Beszámolók, pp.33-38, 
Gödöllő, 2004 

 
 
Idegen nyelvű konferencia-kiadványok 

3.1. Beke, J. Bihercz, G.*: Positioning Effects on the Moisture Movement in 
Maize Samples During Microwave Drying, In: Proceedings of the 1st Youth 
Symposium on Experimental Mechanics (ISBN 88-901080-0-2-44406), 
Bertinoro(Italy) – 2002, pp. 55-56. 

3.2. Bihercz, Gábor*; Beke, János; Kurják, Zoltán: Computer Aided Simulation 
of Thin Layer and Deep Bed Grain Drying Processes – Preliminary Resource 



SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 
 

32 

Results, In: International Conference on Agricultural Engineering - 2002, 
Abstract, Part1, pp. 183-184. 

3.3. Beke, J.*; Kurják, Z.; Bihercz, G.: Microwave Field Test of Inner Moisture 
and Temperature Conditions of Beetroot, In: IDS 2002, Beijing, China, 
Volume C., Series Editor: A. S. Mujumdar, pp. 891-901. 

3.4. Bihercz, G.*, Beke, J.; Kurják, Z.: Experimental analysis of drying process 
of carrot and tomato samples, In: Proceedings of the 2nd Youth Symposium on 
Experimental Mechanics (ISBN 88-901080-0-2-44406), Milano 
Marittima(Italy) – 2003; pp. 99-100  

3.5. Bihercz, G.*, Kurják, Z.: Comparison of convective and microwave dying 
process of tomato and carrot samples, In: Proceedings of the Symposium 
EUDrying ’03, 2003; pp. 268-277 

3.6. Bihercz, G.*, Kurják, Z.: A new designed convective model deep bed grain 
dryer for drying grained materials, In: Proceedings of the 3rd Youth 
Symposium on Experimental Mechanics (ISBN 88-901080-0-2-44406), 
Poretta Terme(Italy) – 2004; pp. 93-94 

3.7. Bihercz, G.*, Kurják, Z.: Comparative Analysis on Measured Data of some 
Vegetable Type under Microwave and Convective Treatments, In: 6th 
International Conference on Food Science – Summaries of Lectures and 
Posters, Szeged, 2004, pp. 108-109 

3.8. Bihercz, G.*, Kurják, Z.: Analysis of the Microwave and Convective 
Vegetable Dewatering Process as a Function of Drying Conditions, In: 
Drying 2004 – Proceedings of the 14th International Drying Symposium (IDS 
2004), Sao Paulo, Brazil, 22-25 August 2004, Vol. C. pp. 1652-1659 

3.9. Bihercz, G.*, Kurják, Z.: Vegetable Drying Process as a Function of the 
Energy Transmission Method, International Workshop and Symposium on 
Industrial Drying - 2004, Mumbai, India, Ref. Number: 
HOME/PDF/SY123.pdf 

3.10. Bihercz, G.*, Kurják, Z.: Laboratory-scale Calibration of a Self-Made Model 
Deep Bed Grain Dryer for Corn Kernels, In: Proceedings of the 4th Youth 
Symposium on Experimental Mechanics (ISBN 88-901080-2-9-44406), 
Castrocaro Terme (Italy) – 2005; pp. 153-154 

3.11. Bihercz, G.*, Beke, J.: Semi-Empirical Model of Convective Drying with 
Wide Range Layer Depth Validity, Proceedings of the 11th Polish Drying 
Symposium (XI PDS), Poznan, Poland, 13-16 September 2005, 
HOME/Papers/Bihercz_Beke.pdf 



SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 
 

33 

Magyar nyelvű lektorált cikkek 
4.1. Bihercz, G.*, Kurják, Z.: Sárgarépa- és paradicsomminták konvektív és 

mikrohullámú szárítási folyamatainak összehasonlítása, In: Mezőgazdasági 
technika, 2003. augusztus, pp. 2-5 

4.2. Bihercz, G.; dr. Beke, J.: Kiterjesztett rétegvastagságú, félempirikus szárítási 
modell, In: Mezőgazdasági technika, 2005. augusztus, pp. 2-5 

 
 
Kutatási jelentések, dolgozatok, értekezések 
5.1. Bihercz G.*: Konvektív vastagrétegű terményszárító tervezése. Egyetemi 

TDK dolgozat SZIE Gépészmérnöki Kar Gödöllő, 2000. 79p. 

5.2. Bihercz G.*: Konvektív vastagrétegű terményszárító tervezése. Országos 
TDK dolgozat NYME Sopron, 2001. 82p. 

5.3. Bihercz G.*: Vastagrétegű, konvektív terményszárítási folyamat 
számítógépes szimulációja. Egyetemi diploma dolgozat SZIE Gépészmérnöki 
Kar Gödöllő, 2001. 81p. 

 
 
Nemzetközi hivatkozások 
6.1. Beke, J.: Experimental Study of Dewatering Process on Vegetative Parts of 

some Agricultural Products, In: Drying 2004 – Proceedings of the 14th 
International Drying Symposium (IDS 2004), Sao Paulo, Brazil, 22-25 
August 2004, Vol. C. pp. 1553-1560 

6.2. Molnár Ildikó, Dr. Szlivka Ferenc: Operational Planning and 
Aerodynamically Calibration of a Convective Deep Bed Grain Model-Drier, 
In: Proceedings of the 4th Youth Symposium on Experimental Mechanics 
(ISBN 88-901080-2-9-44406), Castrocaro Terme (Italy) – 2005; pp. 59-60 
(hivatkozás 3.4-re) 

6.3. Molnár Ildikó, Dr. Szlivka Ferenc: Operational Planning and 
Aerodynamically Calibration of a Convective Deep Bed Grain Model-Drier, 
In: Proceedings of the 4th Youth Symposium on Experimental Mechanics 
(ISBN 88-901080-2-9-44406), Castrocaro Terme (Italy) – 2005; pp. 59-60 
(hivatkozás 3.9-re) 

 


