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1.  ELŐZMÉNYEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

A mikrohullámú vízelvonás interdiszciplináris kutatási terület. A téma

jelentőségét a nem konvektív szárítási eljárások fokozódó elterjedése indokolja.

Az eljárást az teszi lehetővé, hogy a szárítmány – anyagi tulajdonságából

eredően – dielektrikum. A szárítmányban mikrohullámú besugárzáskor

különböző polarizáció jön létre. Az elektromágneses energia bizonyos hányada

hőt fejleszt, amely alkalmas a szárítmány nedvességének eltávolítására.

A szárítás folyamatszabályozása a szárítandó anyag beltartalmi értékeinek

mérése alapján kell, hogy történjen.

A mikrohullámú disszipáló tér (a szárító kamra) azonban nem teszi lehetővé a

szárításban alkalmazott hagyományos szenzorok felhasználását.

A konvektív szárítási eljárásoknál az információhordozó (és egyben

energiaközlő) közeg a szárítólevegő.A mikrohullámú szárítókamrában a szárítás

priori paramétereit nem a levegő állapotváltozói, hanem az elektromágneses tér

villamos paraméterei biztosítják.

A mikrohullámú tér inhomogenitása, a geometria-függő rezonanciafrekvenciák,

az energiaeloszlás egyenetlensége nagymértékben befolyásolja, bonyolítja a

szárítási paraméterek mérhetőségét.

Ez a probléma különösen jelentős nagyméretű, szakaszos üzemű mikrohullámú

kamráknál. Ezért célszerűen a vizsgálatokat folyamatos üzemű, kisebb méretű

disszipáló terekre is kiterjesztettem.
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Lényeges szempont volt, hogy a szárítmány besugárzás-közbeni viselkedését

olyan villamos paraméter mérésével kellett vizsgálnom, amely mikrohullámú

paraméter, könnyen mérhető és megfelelő adatokat biztosít az elemzésekhez.

2.  ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK

A vizsgálatokat két nagy szakaszra bontottam: állószalagos (szakaszos üzemű)

és mozgószalagos (folyamatos üzemű) szárításokra.

Ezeken belül is további méréseket végeztem:

− szakaszos üzeműnél száraz, illetve nagy induló nedvességtartalmú anyaggal;

− folyamatos üzeműnél pedig különböző haladási iránnyal és sebességekkel.

A vizsgálatok során megállapítottam, hogy szakaszos üzem esetén nagy

periódusidejű és amplitúdójú lengés következik be a mért Pv(t) idősorában,

amely az anyag ugyanilyen jellegű dielektromos állandó változásából adódik. A

szárítmány kimeneti hőmérséklete magas volt.

A folyamatos üzem során a lengési tulajdonság fokozódott, kis periódus időkkel,

kisebb átlagos visszavert (és nagyobb disszipált) teljesítménnyel, sokkal kisebb

kimeneti hőmérséklet mellett.

Ugyanakkor a vízveszteség azonos volt a szakaszos üzeműével. A kisebb

kimeneti hőmérséklet mellett bekövetkezett azonos mértékű vízeltávolítási

hatást a mikrohullám sugárnyomásának tulajdonítottam.

Ennek bizonyítására és a sugárnyomás meghatározására matematikai modellt

állítottam fel és az ebből adódó Brewster-szöggel sugároztam be a szárítmányt.
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A folyamatos üzemű mikrohullámú szárítás lehetővé teszi a szárítási

paraméterek könnyebb mérhetőségét. Mivel a vizsgálatok során

bebizonyosodott, hogy a kimeneti hőmérséklet egy bizonyos érték fölött már

nem függ a szalagsebességtől és állandónak tekinthető, így az automatizáláshoz

elegendő a be- és kimeneti nedvességtartalmi paraméterek mérése.

3.  AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA,

TÉZISEK

Egy szakaszos üzemű mikrohullámú szárítóberendezés kifejlesztése számos

problémát vetett fel, melyet vizsgálni kezdtem. Kutatásaim kezdetben a

mikrohullámú tér struktúrájára és a szárítási paraméterek mérhetőségére

vonatkoztak. Kutatásaimat később kiterjesztettem a folyamatos üzemű

mikrohullámú szárításra. Az ismertetett, önmagukban is önálló, de ugyanakkor

szervesen összetartozó két vizsgált kutatási téma megállapításait a

következőkben foglalom össze:

3.1. Az elektromágneses tér eloszlásának vizsgálata szakaszos és
folyamatos üzemű mikrohullámú szárítókamrákban. A kapott
eredmények értékelése.

3.1.1.Megállapítottam, hogy a mikrohullámú szárítókamrákban az

elektromágneses tér az energiaeloszlás szempontjából nem homogén,

abban geometriafüggő energiamaximumok és minimumok alakulnak ki.
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Ennek bizonyítására mérőeszközt fejlesztettem ki és alkalmaztam a

mérések során.

3.1.2. Matematikai modellt készítettem az elektromágneses tér 2D-s és 3D-s

ábrázolására, bebizonyítottam a modell és a mérések hasonlóságát

(1. ábra):

1. ábra: Az elektromágneses tér 3D-s szimulációja a mérések adatai alapján

A kidolgozott modell összefüggése:
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ahol Pi – egy színskála alapján mért normált teljesítmények; α – szórási faktor; n

– a mérési szintek összes értékelt foltjainak száma; m – a z-tengely mentén

végzett mérések száma;

xi, yi, zj – a teljesítménysűrűség maximumainak koordinátái.



-8-

3.2. A folyamatos üzemű mikrohullámú szárítókamra vizsgálata, a kapott

eredmények értékelése.

3.2.1.A folyamatos üzemű mikrohullámú szárításhoz terveztem és készítettem
egy változtatható forgássebességű és irányú futószalagos mikrohullámú
szárítókamrát. Megállapítottam, hogy a szárítási folyamat mérhető és
elemezhető egy mikrohullámú paraméterrel, a mért Pv-visszavert
teljesítménnyel (2. ábra):
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2. ábra: Mikrohullámú szárítás Pv(t) idősorai nedves, száraz, álló és mozgó
szalagoknál

3.2.2.Mérésekkel bizonyítottam, hogy álló szalagú üzemmódnál a Pv(t) idősor

jellemzi a szárítmány állapotát, amely nagy periódusidejű Pv(t) lengésben

nyilvánul meg és ez a tulajdonság a nedvességtartalom és a hőmérséklet

diszkrét állapotváltozásaiból adódik.
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3.2.3.Megállapítottam, hogy mozgó szalagú üzemmódnál a mért Pv(t) idősor

fokozott lengési tulajdonsága (az álló üzemmódhoz viszonyítva) nem a

szárítmány mechanikai lengésétől, hanem a mozgó szárítmány, mint

dielektrikum-tömegáramától függ.

3.3. A mikrohullámú sugárnyomás hatása a szárítmányra. A hatás

vizsgálata, a kapott eredmények értékelése

3.3.1.Megállapítottam és mérésekkel bizonyítottam, hogy mozgó üzemmódú

szárításnál a nedvességtartalom-vesztés azonos az állóéval, de jóval kisebb

kimeneti hőmérséklet mellett.

A vizsgálatokból arra a következtetésre jutottam, hogy a mikrohullámú

térnek nemcsak termikus, hanem nemtermikus hatása, sugárnyomása van

és a mozgó szárítmánynál az állóéval azonos nedvességeltávolítás a

sugárnyomás növekedése miatt jön létre (3. ábra):

3. ábra: Probléma felvetés a sugárnyomás létezésének elemzéséhez
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3.3.2.Megállapítottam és mérésekkel bizonyítottam, hogy a sugárnyomás a

mikrohullámú szárítókamrában alkalmazott vertikális polarizációnál ΘB

Brewster-szög, ρ-sűrűség és ε-dielektromos állandó függő.

3.3.3.Összefüggést állítottam fel ps-sugárnyomás meghatározására, vertikális

polarizáció esetére:

( ) ( )Γ−Θ−Θ−Γ+Θ= 1sincos1cos 22
itiiiis EEp ε                      (2)

és ha Θi=ΘB, akkor Г=0

ahol ( )1
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ερ
ρερ -Brewster-szög; ρt – a szárítmány sűrűsége; ρi – a

beeső közeg sűrűsége; εt – a szárítmány dielektromos állandója; Г – reflexiós

tényező; Ei- a beeső hullám elektromos térerőssége.

A vizsgálatok során a (2) összefüggés alapján meghatározott ΘB beesési

Brewster-szöggel sugároztam be a szárítmányt.

3.3.4.Megállapítottam, hogy a mozgó üzemmódú mikrohullámú szárítás az

állóhoz viszonyítva (4. ábra):

− jobban mérhető, automatizálható;

− hőre érzékeny anyagok szárítására alkalmazható technológia;

− energiatakarékos.
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4. ábra: Fuzzy-szabályozás alkalmazása mikrohullámú szárítónál

3.3.5.Megállapítottam és mérésekkel bizonyítottam, hogy a mozgó üzemmódú

szárítás kimeneti hőmérséklete gyakorlatilag állandó és a szárítás

szabályozásához elegendő a nedvességtartalmi paraméterek mérése.

Ennek megfelelően különböző megvalósítható szabályozási elvekre tettem

utalást.

4.  KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

1. A konvektív szárítási eljárásoknál az információhordozó és egyben

energiaközlő közeg a szárítólevegő. A mikrohullámú disszipáló tér (a

szárító kamra) azonban nem teszi lehetővé a szárításban alkalmazott

hagyományos szenzorok felhasználását.

2. A mikrohullámú szárítókamrában a szárítás priori paramétereit nem a

levegő állapotváltozói, hanem az elektromágneses tér villamos

paraméterei biztosítják.



-12-

3. Ugyanakkor a mikrohullámú tér inhomogenitása, a geometria-függő

rezonanciafrekvenciák, az energia-eloszlás egyenetlensége nagymértékben

befolyásolja, és gyakorlatilag lehetetlenné teszi a nagy méretű,

multimódusú disszipáló terekben a szárítási paraméterek mérhetőségét.

4. A multimódusú jelleg és a mérési problémák redukálhatók kisebb méretű,

folyamatos üzemű disszipáló terekkel.

5. A folyamatos üzemű mikrohullámú szárítóknál a szárítmány besugárzás-

közbeni viselkedését vizsgálni lehet egy mikrohullámú paraméterrel, a

mérhető Pv(t)-visszavert teljesítménnyel.

6. A szárítás különböző üzemmódjaiban a mért Pv(t) idősor egyértelműen

azonosította a száraz, a nedves és a különböző hőmérsékletű

szárítmányokat.

7. Szakaszos üzemmódú mikrohullámú szárításnál nagy periódusidejű és

amplitúdójú lengés következik be a Pv(t)-idősorában, amely a szárítmány

ugyanilyen jellegű dielektromos állandó változásából adódik, magas

kimeneti hőmérséklet mellett.

8. A folyamatos üzemű mikrohullámú szárításnál a Pv(t)-visszavert

teljesítmény idősorában fokozott a lengési tulajdonság, kis periódus

időkkel, kisebb átlagos visszavert (és nagyobb disszipált) teljesítménnyel.

9. A folyamatos üzemű mikrohullámú szárítások kimeneti hőmérsékletei

átlagban 50%-kal kisebbek a szakaszos üzemmódúakéhoz viszonyítva,
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ugyanakkor a vízeltávolítás mértéke a két üzemmódnál gyakorlatilag

megegyezik.

10. A kisebb kimeneti hőmérséklet mellett bekövetkezett azonos mértékű

vízeltávolító hatás a mikrohullámú sugárnyomásnak tulajdonítható.

11. A sugárnyomás mértéke és ezzel együtt a vízeltávolító hatás növelhető,

amennyiben a szárítás vertikálisan polarizált, Brewster-szöggel reflektált

mikrohullámmal történik.

12. A folyamatos üzemű mikrohullámú szárításnál a kimeneti hőmérséklet

egy bizonyos értékű szalagsebesség fölött már független a szalag haladási

sebességétől és állandónak tekinthető, így az automatizáláshoz elegendő a

be- és kimeneti nedvességtartalmi paraméterek mérése.
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