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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE: 

A1 Dimenzió nélküli számok (Nu, Re, Pr) 
M1 Vizsgált közegek 
M2-M7 A vizsgálatok során alkalmazott belső szerkezeti kialakítások 
M8-M18 A kísérleti mérések eredményi alapján meghatározott összefüggések 
M19 Gyümölcsbor melegítése. Előzetes kalorikus megközelítés különböző összefüggések 

alkalmazásával 
M20 Hálófüggetlenségi vizsgálat, másodlagos áramlás áramvonalainak összevetése 
M21 Numerikus modell, numerikus háló (STUs, STx) 
M22-M27 Kísérleti mérések / Numerikus szimulációk, összevetések 
M28 Kísérleti mérések / numerikus szimulációk összevetések (teljes táblázat) 
M29-M30 Hőmérsékleteloszlás (hőmérsékletmező), numerikus szimulációk (víz) 
M31-M32 Axiális (tengelyirányú) sebességprofil - vx (víz) 
M33-M34 Radiális irányú hőmérséklet-eloszlás - Tzy (víz) 
M35 Másodlagos áramlás áramvonalai (víz) 
M36a Axiális (tengelyirányú) sebességprofil, 3D ábrázolás 
M36b Helyi örvények intenzitása (víz) 
M37-M60 Hőmérsékletváltozás és nyomásesés a fordulatszám és szerkezeti megoldások 

függvényében. Numerikus szimulációk – nem-Newtoni közegek (nNk) 
M61-M70a Másodlagos áramlás áramvonalai különböző szerkezeti megoldások esetében (nNk) 
M70b Nyomáseloszlás ábrázolása a tengelyre merőleges síkban (nNk) 
M71-M72 Axiális (tengelyirányú) sebességprofil, 3D ábrázolás (nNk) 
M73 Nyomáseloszlás ábrázolása a tengelyre merőleges síkban némely nem-Newtoni közeg 

esetében 
M74 Tengelyirányban felvett síkban (y=0) ábrázolt hőmérséklet-eloszlás (nNk) 
M75a Axiális (tengelyirányú) sebességprofil, 3D ábrázolás (nNk) 
M75b Tengelyirányban felvett síkban (y=0) ábrázolt nyomás-eloszlás (nNk) 
M76 Axiális (tengelyirányú) sebességprofil, 3D ábrázolás (nNk) 
M77 Tengelyirányban felvett síkban (y=0) ábrázolt vxz sebességvektorok (nNk) 
M78-M79 Másodlagos áramlás áramvonalai különböző szerkezeti megoldások esetében (nNk) 
M80-M87 Hőmérséklet-eloszlás (hőmérsékletmező), különböző szerkezeti megoldás esetében 

(nNk) 
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JELÖLÉSJEGYZÉK 

 

Latin betűk 

a hőmérséklet-vezetési tényező (hődiffuzivitás) [m2s-1] 

A a hőközlő felület nagysága [m2] 

b körgyűrű szélessége [m] 

B kaparókés mérete (magassága) [m] 

BL a kaparókés hossza [m] 

cp fajlagos hőkapacitás állandó nyomáson [Jkg-1K-1] 

C, Cx oldat koncentráció [wt%] 

CD közegellenállási tényező [-] 

d átmérő [m] 

d tengely külső átmérője [m] 

D hőcserélő cső belső átmérője [m] 

Dc, Dp henger, dugattyú átmérő [m] 

Ds kaparókések forgó pályájának külső átmérője [m] 

D0 a palást belső átmérője [m] 

Ds0 a hőcserélő cső külső átmérője [m] 

Dh, dh hidraulikus átmérő (4S/L) [m] 

e fajlagos belső energia [Jkg-1] 

 normalizált koncentráció [-] 

EA aktivációs energia [J] 

f súrlódási tényező  [-] 

g nehézségi gyorsulás [ms-2] 

h fajlagos entalpia [Jkg-1] 

ΔH a vízre vonatkoztatott fúziós hő [Jkg-1] 

k hőátbocsátási tényező [Wm-2K-1] 

K konzisztencia tényező [Pasn] 

L hőcserélő cső hossza  [m] 

Le jellemző (karakterisztikus) méret [m] 

L, l, (l0) kristály, részecske mérete [m] 

Lg kristály, részecske átlagos mérete (átmérője) [m] 

m tömeg [kg] 
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 tömegáram [kgs-1] 

M0 Nyomatékra vonatkoztatott érték (kristályok esetében) [Nm] 

n folyási szám [-] 

n előfordulási sűrűség (population density) [-] 

n(L) sűrűség valószínűség függvény [-] 

N a tengely fordulatszáma [s-1], [min-1] 

p nyomás [Pa] 

q hőáram-sűrűség [Wm-2] 

Q hő [W] 

  hőáram [Ws-1] 

r párolgáshő [Jkg-1] 

s hőközlő cső falvastagsága (falvastagság) [m] 

S felület (keresztmetszeti felület) [m2] 

SM térfogati lendületforrás [kgm-2s-2] 

SE térfogati energiaforrás [kgm-1s-3] 

t idő [s] 

tc érintkezési idő [s] 

T hőmérséklet  [K], [C] 

v sebesség, közeg-folyadék sebessége  [ms-1] 

V térfogat [m3] 

 térfogatáram [m3s-1] 

W teljesítmény [W] 

x távolság, megtett út [m] 

xp mérési pont távolsága [m] 

δx mért mennyiséghez tartozó hiba [..] 

X Mért mennyiség [..] 

Z kaparókések száma [-] 

 
Görög betűk 
 
α hőátadási tényező [Wm-2K-1] 

 nyírási sebesség (sebessé gradiens) [s-1] 

δT hőbehatolás mélysége [m] 

η dinamikai viszkozitás [Pas] 

 normalizált idő [-] 

 fagyási hőmérséklet [K] 
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λ hővezetési tényező [Wm-1K-1] 

λturb turbulens hővezetési tényező [Wm-1K-1] 

ν kinematikai viszkozitás [m2s-1] 

ρ anyag/közeg-sűrűség [kgm-3] 

σg eloszlási eltérés (geometric standard deviation of distribution) [-] 

τ fagyási idő [s] 

τ  csúsztató feszültség, nyírófeszültség [Pa] 

τ0 folyási határ [Pa] 

ω szögsebesség [s-1] 

   

x, y, z Descartes féle koordinátarendszer koordinátái  [m] 

r, φ, z hengerkoordináta-rendszer koordinátái [m, deg, m] 

u, v, w a v sebesség (vektorértékek) x, y, z irányú komponensei  [ms-1] 

 
Dimenziómentes kritériumok 
 
Bo  Bodenstain kritérium [-] 
Gr  Grashoff kritérium [-] 
Nu  Nusselt kritérium [-] 
Pe  Péclet kritérium [-] 
PeD  Péclet difúziós kritérium [-] 
Pr  Prandtl kritérium [-] 
Re (Reax, Rerot)  Reynolds kritérium (axiális, rotációs) [-] 
St  Stanton kritérium [-] 

 

Indexek 

ad dimenzióanalízis alapján meghatározott érték 
f a hőkezelt közeg közepes hőmérsékleténél vonatkozatott érték 
f, m a hőkezelt közegre vonatkoztatott érték 
h a hőátadó közegre értelmezett érték 
p a közegben előforduló részecskére vonatkoztatott érték 
scr kaparókésre vonatkozó érték 
t meghatározott időben 
w, (s) a fali hőmérsékleténél vonatkozatott érték 
  
  

 

További, kiegészítő jelölések (esetleges vektoriális, tenzoriális megjelölésével) azok megnevezésével és 
magyarázatával az értekezés szövegében. 
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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

A közegek hőkezelése jelentős részét fedi le az élelmiszeripari, vegyipari és feldolgozóipari 
technológiáknak. Hőkezeléssel járó folyamatokkal a mindennapi tevékenységünk során is gyakran 
találkozunk, mint pl. a friss hús lefagyasztása, a karamell készítése, a dzsemek főzése és különböző 
ételkészítési technikák. 

Ezen hőkezelési technológiák megvalósításához a hőcserélők szerkezeti megoldásának egész sora 
áll rendelkezésünkre. Ezek felosztását különböző kritériumok alapján végezhetjük, mint pl. a közegek 
egymással való érintkezése alapján, regeneratív, rekuperatív, keverő hőcserélők, vagy az áramlást 
figyelembe véve egyenáramú, ellenáramú, keresztáramlású hőcserélők. Természetesen számos más 
megközelítési kritérium alapján történő felosztás is lehetséges. Egy hőcserélő felhasználása az adott 
technológiai folyamatban függ többek közt a hőkezelt közeg termodinamikai tulajdonságaitól, a folyamat 
minőségi, mennyiségi követelményeitől. Az új kutatási eredmények alapján, a hőkezelt közegek jobb 
minőségének megőrzése érdekében vagy éppen az energiatakarékosság jegyében újabb szerkezeti 
megoldások jelentek meg a hőcserélők felépítésében, továbbá újonnan kifejlesztett anyagok (hőcserélő 
hőközlő falának anyaga) kerültek beépítésre. Mindezek a változások hozzájárultak a hőcserélők 
hatásfokának növeléséhez, ebből kifolyólag az ipari feldolgozás hatékonyságának növekedéséhez, a 
hőkezelt termék minőségének megtartásához, a szükséges mennyiség feldolgozásának a legrövidebb időn 
belül való eléréséhez. 

A rekuperatív hőcserélőkben a hőcserefolyamat a két közeg közti felületen keresztül megy végbe. 
A folyamat meghatározó tényezői a hőátadási tényezők, a hővezetési tényező valamint a mértékadó 
hőmérsékletkülönbség. A hőátvitelt nagyban befolyásolja a fal mellett kialakuló lamináris határréteg a 
hőközlő felület mindkét oldalán. A hőcserefolyamat hatásossága (a hőcserélőket, mint berendezések azok 
hatásfokával, míg a hőcsere folyamatát, hőátadást annak hatásosságával jellemezhetjük, de mindkét esetben 
a hőkezelt közeg által felvett hő mennyiségének arányát a hőközlő közeg által leadott hő mennyiségéhez 
viszonyítva értelmezzük) érdekében az említett lamináris réteg minimalizálása lényeges feladat a 
hőcserélők szerkezeti megoldásánál, de figyelemmel kell kísérni az áramlási sebesség megnövekedése által 
kialakuló növekvő súrlódásos ellenállást az említett réteg várható minimalizálása során. Az említett 
határréteg optimalizálása érdekében alakították ki némely rekuperatív hőcserélő szerkezeti felépítését, mint 
pl. a lemezes hőcserélők esetében a hőátviteli felületet. 

Az általam vizsgált horizontális kapartfalú hőcserélő (HKH, ang. VOTATOR) is a rekuperatív 
hőcserélők közé sorolandó. A kapartfalú hőcserélők szerkezeti megoldásának alapjául tulajdonképp a 
beépített forgó lapáttal, lapátokkal ellátott keverő edények szolgáltak. Fejlesztésük egyik fő hajtóereje a 
folyamatos technológiai feldolgozásra (hőkezelésre) törekvő igény. A horizontális kapartfalú hőcserélő 
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működésének kulcseleme, egy a hőcserélőben elhelyezett kaparókésekkel ellátott forgó tengely (angolul 
MUTATOR), amely folyamatosan biztosítja a hőkezelt termék elkeverését a berendezés belső faláról a 
főárammal, és minimalizálja a lamináris határréteg által fennálló hőátviteli ellenállást. Egyben biztosítja a 
hőcserélő magasabb hatásfokát, a hőkezelt termék minőségének megőrzését, valamint a hőkezelt közeg 
lerakódásának megakadályozását a hőátviteli felületen. A hőcserélő hatásfokát alapvetően befolyásolja a 
hőkezelt közeg intenzív elkeverése a hőközlő felületről a kaparókések vagy áramlásterelők által az áthaladó 
főárammal. Meg kell jegyezni, hogy míg a hőközlő közeg és a hőközlő felület közt végbemenő hőátvitel 
általában jól ismert, addig a hőkezelt közeg oldalán továbbra is jelentős kutatómunka szükséges a hőátvitel 
pontos leírására. A horizontális kapartfalú hőcserélők felhasználása azon nagy viszkozitással bíró közegek, 
vagy nem-Newtoni folyadékok hőkezelésénél jelentős, ahol más típusú, szerkezetű hőcserélők használata 
nem gazdaságos vagy egyáltalán nem lehetséges a termék folyási (reológiai) tulajdonságaiból eredően. 
Szerkezetüket tekintve napjainkig jelentős fejlesztésen mentek keresztül.  

A 20. század második felében megjelent kapartfalú hőcserélővel kapcsolatos tudományos cikkek 
tartalmukat tekintve alapvetően a következő feladatokkal foglalkoztak: 

 A hőátadási tényezők meghatározása, a hőközlő közeg valamint termék oldalon (nagyrészükben a 
termék oldali hőátadási tényező meghatározása). Ezeknek a munkáknak eredménye többségében, 
egy hasonlósági kritérium (Nu szám) a kísérleti mérések alapján, mely segítségével 
meghatározhatóak a hőátadási tényezők. 

 A kristályosodás folyamatának tanulmányozása. Ebben az esetben a hőátadási tényezők 
számolására alkalmas összefüggések, a kristályosodás folyamata és a kristályok növekedésének 
ideje, nagysága, fázisai és ezek kapcsolatai voltak a kutatási munkák célkitűzései. 

 A hőkezelt közeg tartózkodási idejének meghatározása. 
 A szükséges mechanikai energia meghatározása, a tengely meghajtásához. 
 Színező anyag alkalmazásával megfigyelt áramlási feltételek tanulmányozása a hőcserélőn 

keresztül.  

Az utóbbi évtizedekben a kutatási munkák, és megjelent tudományos cikkek, mint pl. [15], [17], [18], 
[24], [25], [27], [29], [33], [48] a kapartfalú hőcserélőkkel kapcsolatban további jelentős feladatok 
vizsgálatát célozták meg, mint pl.: 

 A kaparókések éleinél kialakuló nagy feszültségek vizsgálata (a kések érintkező élének 
elhasználódása és a hőkezelt közeg minőségének megőrzése), az itt kialakuló magas nyírási 
sebesség figyelembevételével. Az utolsó évek során, az említett helyek modellezését aszimptotikus 
analízisek segítségével is vizsgálják. 

  Numerikus áramlástani szimulációk, „CFD” programcsomagok felhasználásával (a numerikus 
szimulációk napjainkban jelentős mértékben csökkentik a vizsgálatok költségeit, és széles körben 
elterjedt használatuk). 

 A kristályok eloszlásának leírása különböző matematikai modellek segítségével. 
 Axiális irányú mozgással működő kaparókések vizsgálata. 
 A hőcserélőben kialakuló áramlási „holt” terek vizsgálata a hőkezelt termék minőségének 

megőrzése és annak egészségügyi szempontjait szem előtt tartva.  

   Az említett tudományos vizsgálatok áttanulmányozása alapján, az értekezésem tevékenységét a 
következő fő célok elérése érdekében határoztam meg. A kutató munka első részében egy horizontális 
kapartfalú hőcserélő termék oldali hőátadási tényező meghatározására alkalmas hasonlósági kritérium 
felállítását (saját tervezésű belső szerkezeti megoldások alkalmazásával), kísérleti mérések kivitelezésével, 
Newtoni közeg hőkezelésének esetére. Második lépésként a kísérleti méréseknél alkalmazott kezdeti és 
peremfeltételek felhasználásával, egyszerűsített numerikus modellek szimulációit végeztem el. Az 
egyszerűsített numerikus modellek és kísérleti mérések eredményeinek összevetésével igazoltam az 
egyszerűsített modellek alapján kivitelezett numerikus szimulációk alkalmazhatóságát. Harmadik lépésben 
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a kísérleti méréseknél használt és számos további szerkezeti megoldás alkalmazása mellett végeztem 
numerikus szimulációkat nem-Newtoni, nagy viszkozitású közegek vizsgálatával. Ezen vizsgálatok 
célkitűzéseinek részletes leírását a következő bekezdésben tárgyalom.  

1.1.  Célkitűzések 

Értekezésemben a horizontális kapartfalú hőcserélőben hőkezelt közeg áramlási viszonyainak 
vizsgálatával és a hőkezelt közeg (termék) oldali hőközlő falon történő hőcsere folyamatával foglalkoztam. 
A vizsgálatok különböző belső szerkezeti megoldások felhasználásával és hőkezelt közeg figyelembe 
vételével történtek. A kutatómunka során kísérleti méréseket és numerikus szimulációkat végeztem. A 
kísérleti mérések és numerikus szimulációk céljait a következő pontokba foglaltak alapján határoztam meg: 

 A kísérleti mérések alapján a Nu szám számolására alkalmas hasonlósági kritériumok felállítását 
(mely segítségével meghatározható a termék oldali hőátadási tényező) Newtoni közeg (víz) esetére, 
két szerkezeti megoldás alkalmazásával (áramlásterelők - STUs és áramlásterelők nélküli - STx 
kivitelezés, lásd 2. melléklet). 

 A két szerkezeti megoldás (áramlásterelők és áramlásterelők nélküli kivitelezés) hatékonyságának 
összevetését.   

 Hálófüggetlenségi vizsgálatot a numerikus szimulációk alkalmazhatósága, és a megfelelő 
numerikus háló kialakítása érdekében. 

 Numerikus szimulációk kivitelezését a kísérleti mérések során alkalmazott kezdeti és 
peremfeltételek, valamint szerkezeti megoldások figyelembevételével, egy egyszerűsített 
numerikus modell segítségével.  

 Az értekezés keretein belül elvégzett kísérleti mérések és numerikus szimulációk eredményeinek 
összevetését. 

 Különböző belső szerkezeti megoldások és nem-Newtoni, nagy viszkozitású közegek numerikus 
szimulációk által történő vizsgálatát. A vizsgálatok ebben az esetben a következő összefüggések 
megfigyelésére irányulnak: 
1. A hőcsere folyamatának és a nyomásesésnek a tömegáramtól és fordulatszámtól való 

függvénye. 
2. A kaparókések számának hatása a hőcsere folyamatára és nyomásesésre. 
3. A kaparókések alsó éle és a tengely közti távolság (a kaparókések magassága) változásának 

befolyása a hőcsere folyamatára és nyomásesésre. 
4. A belépő és kilépő kamrában elhelyezett statikus keverők, terelők hatása a hőcsere folyamatára 

és a nyomásesésre. 
5. Különböző szerkezeti kialakítások hatása a hőcsere folyamatára, nyomásesésre és áramlástani 

szempontokat figyelembe véve (holt terek, magas helyi sebességek, örvények, axiális 
visszaáramlás, stb.). 

6. A tengely és a hőcserélő fal átmérője arányának hatása a hőcsere folyamatára és nyomásesésre. 
7. A numerikus szimulációk alapján a Nu szám számolására alkalmas hasonlósági kritériumok 

felállítása (mely segítségével meghatározható a termék oldali hőátadási tényező) nem-Newtoni 
közegek esetére. 

8. Különböző szerkezeti megoldások hatásfokának összevetése, előnyei, hátrányai. 

Az említett kutatási célok eléréséhez a vizsgálatokat a következő lépések alapján végeztem el: 

 Létrehoztam egy kísérleti berendezést a kísérleti mérések kivitelezéséhez. A mérések folyamán 
hőközlő közegként a hűtésre hideg vizet, a melegítésre vízgőzt használtam. Hőkezelt termékként, 
mint Newtoni közeget szintén vizet használtam. A mérések folyamán rögzített értékeket 
táblázatokba tároltam további feldolgozásig.  
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 A kísérleti mérések eredményei alapján és a vonatkozó szakirodalomban leírtak szerint (a 
legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával) meghatároztam a Nu szám számolására 
alkalmas hasonlósági kritériumokat a következő formákban: Nu=f(Re), Nu=f(Re,Pr), 
Nu=f(Re,Pr,ηf/ηw). Melegítés és hűtés, valamint a két szerkezeti megoldás (STUs, STx – lásd 2. 
melléklet) esetére külön, továbbá egy egységes általános összefüggést mindkét folyamat és 
szerkezet figyelembevételével. 

 Összevetettem a kísérleti mérések alapján rögzített eredményeket két szerkezeti megoldás 
hatékonyságának összehasonlítása érdekében (az áramlásterelők alkalmazásának szükségessége 
érdekében). Az eredményeket táblázatban mutatom be.  

  Egy egyszerűsített modell alkalmazásával (a forgó tengely és hőcserélő fal közti tér) numerikus 
modelleket (numerikus hálókat) készítettem különböző szempontok és definíció szerint a 
hálófüggetlenségi vizsgálat kivitelezéséhez. Elvégeztem a hálófüggetlenségi vizsgálatot. 

 A kísérleti mérések során alkalmazott kezdeti és peremfeltételek figyelembevételével numerikus 
szimulációkat végeztem az összes mérésre. Az eredményeket grafikonok és táblázat segítségével 
összevetettem a kísérleti mérések eredményeivel. 

 Létrehoztam további, különböző belső szerkezeti megoldásokat a nem-Newtoni közegek 
numerikus szimulációinak vizsgálataihoz. Némely, a szakirodalomban bemutatott vagy a 
gyakorlatban már használatos belső szerkezeti megoldás numerikus modelljét is elkészítettem (a 
hőcserélő hatásfokának összevetése céljából). Lásd 2.-7. mellékletek. 

 Az egyszerűsített numerikus modelleket kibővítettem a belépő és kilépő kamrával (az ezekben 
elhelyezett statikus áramlásterelők figyelembevételével, azok különböző kombinációjának 
alkalmazásával). Lásd 7. melléklet. 

 Elvégeztem számos numerikus szimulációt a kialakított belső szerkezeti megoldások 
(egyszerűsített, belépő és kilépő kamrával ellátott modell) és nyolc nem-Newtoni, nagy 
viszkozitású közeg részére (lásd 1. melléklet). A szimulációkat az egyes folyamatok (melegítés, 
hűtés) mellett azonos kezdeti és peremfeltétel mellett végeztem. A tengely forgási sebességének 
értékei a szimulációk során 30 min-1 és 300 min-1 közti értékek voltak (STUs, STx és Typ2 
szerkezeti megoldásoknál 30 min-1 és 540 min-1 értékek közt). 

 A numerikus szimulációk eredményeinek összegzése után kialakítottam a kutatási célokban 
meghatározott összefüggéseket, grafikonokat a hőcsere folyamatának, nyomásesésnek a 
tömegáram és fordulatszámtól való függvényében.  

 Elvégeztem a numerikus szimulációkból nyert további eredmények feldolgozását, mint pl. a 
hőmérséklet mező, áramkép, helyi örvények, elsődleges (a HKH tengelyével azonos irányú) 
áramlás, másodlagos (a HKH tengelyére merőleges síkban) áramlás és sebességprofilok 
ábrázolását, ezek összevetését. 

 

Első lépésként a kitűzött célok érdekében részletes irodalomkutatást végeztem a vonatkozó 
szakirodalomban és megjelent tudományos cikkek, publikációk tanulmányozása által. Szintén 
áttekintettem a már használatban lévő kapartfalú hőcserélők gyártóinak honlapját és információs 
prospektusaikat. Az említett irodalomkutatás részletesebb leírásával a következő fejezetben 
foglalkozom. 
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2. TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK 

2.1. A kapartfalú hőcserélők szerkezeti felépítése és felhasználása 

A kapartfalú hőcserélők szerkezeti felépítésük szerint különbözőek, de többnyire henger alakúak. Fő 
elemei a henger alakú köpeny, a hőcserélőcső (hőátadó felület) és a benne elhelyezkedő forgó tengely, 
melyen a kaparókések és az esetleges áramlásterelők helyezkednek el (2.1. ábra), de lehet spirálisan 
elhelyezkedő forgólapát, kaparókések is. Szerkezeti kialakításuk lényege, hogy a kaparókések 
folyamatosan eltávolítsák a hőkezelt közeget a hőközlő felületről, melynek eredménye a hőátadási 
ellenállás csökkentése. A hőkezelt közeg eltávolítása a hőközlő felületről és annak hatásos elkeverése a 
főárammal a melegítés, hűtés vagy kristályosítás folyamatának alapvető feltétele.  

A tengely elhelyezkedése szerint a hőcserélőfalon belül lehetnek koncentrikus, excentrikus 
elhelyezkedésűek vagy akár ovális hőcserélőcső felépítéssel: 

 Koncentrikus: Leggyakrabban használt szerkezet, ahol a tengely és a hőcserélőcső tengelye 
azonos. Jelentős mértékben különbözhetnek a belső szerkezetükben (a tengelyen kialakított 
kaparókések és áramlásterelők számában, geometriájában). 

 Excentrikus: A tengely és a hőcserélőcső tengelye excentrikusan vannak elhelyezve. Szükséges a 
kaparókések mozgása a forgásuk közben, az állandó hőcserélő fallal való érintkezés biztosítása 
érdekében. Nagy-viszkozitású, ragadós közegek hőkezelésénél növeli a közeg elkeverését a 
hőcserélőn belül, megakadályozza (jelentősen csökkenti) a közeg forgását és csökkenti a 
mechanikus energiából származó hőterhelést. 

 Ovális cső: A tengely és a hőcserélő cső tengelyvonala azonos, viszont a hőcserélő cső alakja 
ovális. Szintén szükséges a kaparókések mozgása a forgásuk közben, az állandó hőcserélő fallal 
való érintkezés biztosítása érdekében. Nagyon nagy viszkozitású közegek hőkezelésénél 
használatos, a kaparókések kettős „pozicionálásával” csökkenti a mechanikus energiából származó 
hőterhelést. Kizárja a közeg barázdált áramlását, kiegyenlíti a belső terhelést és ezzel meggátolja 
a tengely szerkezeti deformációját. 

 Többnyire alacsony fordulatszámon működő berendezések, de nem szükségszerűen.  Az újabb 
fejlesztések eredményeként lehetnek axiális mozgásirányú kaparókésekkel ellátott szerkezetek is, 
periodikus axiális mozgással. (lásd tudományos előzmények). 
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2.1. ábra Horizontális kapartfalú hőcserélő – szerkezeti kialakítása. 

A kapartfalú hőcserélők szerkezetükből kifolyólag lehetnek: 

 horizontális felépítésűek, forgó tengellyel, 
 vertikális kivitelezésűek, szintén forgó tengellyel (pl. vékony film függőleges áramlásával), 
 horizontális felépítésű, de a kaparókések axiális, tengelyirányú mozgásával. 

A hőkezelt közeg áramlását figyelembe véve: 

 belső szerkezeti kialakítás, saját szállítóhatással (szállítócsigás, spirális kaparókések), 
 belső szerkezeti kialakítás, szállítóhatás nélkül (ebben az esetben a hőkezelt közeg áramlását 

többnyire egy szivattyú biztosítja – az áramlás hajtóereje nyomás-gradiens).   

A hőközlő közeg a hőcserélő cső és a külső köpeny között áramoltatott.  Erre a célra vízgőz, víz vagy 
más hőközlő folyadék (ammónia, freon) használatos.  

2.2. ábra Különböző belső szerkezeti megoldások, forgó tengelyek [13] és [61]. 
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A kapartfalú hőcserélő főbb elemei: 
 

 Külső köpeny: henger kivitelezésű (nem feltétlenül), a hőközlő közeg tulajdonságai alapján 
többnyire korrózióálló acél az alapanyaga. 

 Hőcserélő cső: a kiválasztásnál, tervezésnél alapvető feltétel a magas hővezetési tényező és a 
szilárdság. A falvastagság meghatározása a szilárdság és a hővezetés optimális megoldása. A 
nikkel alapú hőcserélő cső magas hővezetési tényezővel rendelkezik, belső oldalán krómozott, 
dörzsköszörült a kaparókésekkel való elhasználódás és a különböző savas vagy más hatású 
közegek ellen. Korrózióálló acél használata például előnyös a savas közegek használatánál, és 
kellően alkalmas a tisztítószerek használatához aszeptikus folyamatok alkalmazásánál.  

 Kaparókések: mereven rögzített a forgó tengelyhez (némely esetben a kések bizonyos irányú 
mozgását biztosítva). Tervezésüknél figyelembe kell venni, hogy ne keletkezzenek pangó (holt) 
terek, nem megfelelő áramlást biztosító felületek, és cseréjük könnyen végrehajtható legyen. 
Anyaguk nagyon változó, de többnyire korrózióálló acél.  

 Tengely: a tengely és hőcserélő cső méretét figyelembe véve, a kisebb körgyűrű keresztmetszettel 
bíró kialakítás nagyobb axiális sebességet és intenzív örvényeket eredményez, ami nagyobb 
hőátadási tényezőt biztosít kisebb tartózkodási idő mellett. A nagyobb körgyűrű keresztmetszettel 
bíró kialakítás alacsonyabb axiális sebességet és örvénylést eredményez, de alkalmasabb „darabos” 
termék hőkezelésére (gyümölcsjoghurtok, de pl. bizonyos kristályosodási folyamatoknál is). 

Különlegesen fontos tényező  a  kaparókések érintkezési felületeinek szerkezeti megoldása is. 
Ezeken a helyeken fellépő nagy feszültségek nagyban befolyásolhatják a hőkezelt közeg  minőségét, végső 
állagát.  Ez a terhelés okozhatja a kaparókések gyors elhasználódását és ezzel a hőcserélő hatásfokának 
csökkenését. Ezeknek a helyeknek a pontos modellezése az aszimptotikus analízísek segítségével 
figyelemmel kísérhető.  

A kapartfalú hőcserélők alkalmazási területei: 

 Magas lerakódással bíró termékek: puding, tejsavó koncentrátum, bébiételek, sajt. 
 Kristályosodás: kávé, tea, töpörtyű, margarin, fagylalt, cukrozott koncentrátumok. 
 Darabos termékek: gyümölcslevek, konzervek, zöldséglevesek. 
 Nagy viszkozitású termékek: banánpüré, karamell, lekvár, mogyoróvaj. 
 Vegyipari, gyógyszeripari termékek: ragasztók, gyanta, festékek, testápoló krémek. 
 Habosítás/levegőztetés: zsírok, olajak, sütemények, majonéz. 

 
 A következő ábrán néhány alkalmazásban lévő kapartfalú hőcserélő látható. 
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2.3. ábra Kapartfalú hőcserélők (forrás, a gyártók honlapja), 1,2: Waukesha Cherry-Burrell (SPX) 

3: Gerstenberg Schröder- GS Kombinator, 4,5: APV VT és HD típus, 6: HRS hőcserélők-dinamikus mozgású  

2.2. A vonatkozó szakirodalom és kutatási eredmények áttekintése 

A kapartfalú hőcserélőkben végbemenő hőcsere folyamatát és meghatározó paramétereit a XX. 
század első felében kezdték átfogóbban tanulmányozni. Kezdetben ezek szakaszos hőkezelési folyamatok 
voltak, egy erre a célra kialakított henger alakú tartályban elhelyezkedő, kaparókésekkel ellátott 
csőtengelyes vagy csigaorsós szerkezeti megoldás alkalmazásával (pl. fagylalt, karamell készítése). A 
hőcsere folyamatának részletes tanulmányozásához, valamint a szükséges empirikus összefüggések 
meghatározásához az újabb és újabb hőkezelésre szorult közegek (a továbbiakban termék) megjelenése, 
valamint a folyamatos gyártási technológiák beindítása, a gyártás hatékonyságának növelési igénye 
generálta. A megfigyelések jelentős részében a hőtani méretezéshez szükséges Nusselt kritérium felállítása 
volt a cél, amelyet a szakirodalomban leggyakrabban a következő alakban adnak meg [10]: 

 , , , , , , , , … 	. (2.1) 

Számos kísérleti vizsgálatot végeztek el különböző szerkezeti megoldások kialakításával. Ezek a 
megfigyelések, kísérleti mérések a hőátadó felület (leggyakrabban egy henger alakú felület, cső) mindkét 
oldalán végbemenő hőcsere folyamatát vizsgálták. A termékek sokszínűsége, változatos hőtani jellemzői, 
anyagtulajdonsági paraméterei (sűrűség, viszkozitás, hőérzékenység, folyási tulajdonságok, stb.) és a belső 
geometriai megoldások különbözőségéből eredően viszont a megfigyelések nagy többsége a termék 
oldalán végbemenő hőcsere folyamatára irányultak (e felületen meghatározandó hőátadási tényező 
megismeréséhez). A hőcsere folyamat teljes körű vizsgálatához a hőátadást befolyásoló tényezők 
széleskörű vizsgálata szükséges, mint pl.: 

 az axiális irányú visszakeverés, visszaáramlás (többnyire a geometriai kialakítás vagy technológiai 
paraméter eredményeként fennálló helyi örvények okozzák), 

 a termék tartózkodási ideje a hőcserélőben, 
 a tengely forgómozgásához szükséges teljesítmény, 
 a különböző geometria megoldások esetében fennálló nyomásveszteség, 
 a kések élei és a hőcserélő fala közt kialakuló nyírófeszültség. 

Annak ellenére, hogy már számos gyakorlati megfigyelés, Nusselt kritérium vagy áramlástani 
információ áll rendelkezésre, a hőcsere folyamat hatékonyságának növelése és a részletesebb áramlástani 
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és hőtani ismeretek érdekében további vizsgálatokra van szükség. Ennek egyik fő oka, hogy az újonnan 
bevezetett szerkezeti megoldásokra csak akkor használhatóak teljes biztonsággal az empirikus vizsgálatok 
eredményei, ha fennáll a hidrodinamikai, hőátviteli és a geometriai hasonlóság. Mindhárom hasonlósági 
feltétel az esetek többségében nehezen teljesíthető. Az adott probléma összetettségét fokozzák a termék 
tulajdonságaiból adódó különbségek, mint pl. a termék érzékenysége a hőkezelés folyamán, de számos 
további eltérés is lehetséges. A továbbiakban a feldolgozott szakirodalom áttekintése kerül bemutatásra a 
célkitűzésekben megfogalmazottak szerint. 

A XX. század első felében Huggins [1] megfigyelte, hogy hatékonyabb hőátadás érhető el 
kaparókések használatával. Megfigyelései azt igazolták, hogy a kisebb viszkozitású közegeknél az 
eredmények kevésbé eltérőek. A kapartfalú hőcserélőben, ahol a kristályosodás a hőátadó felületen megy 
végbe a hőátadási tényező értékét 200-1000 Wm-2K-1-ben jegyezte fel, míg ha az „csak” a hőátadó felület 
közelében történik, akkor elérheti akár az 1000-2000 Wm-2K-1-t is. 

Lattinen [2] a termékkel érintkező hőátadó felületnél vizsgálta a hőátadás folyamatát. Egy elméleti 
megoldás kidolgozásával foglalkozott a hővezetés félig végtelen test leírása alapján. Azt feltételezte, hogy 
a közeg hűtése a hőátadó felületen, molekuláris úton történik, amíg az nem keveredik el a főárammal a 
kaparókések és terelők forgómozgásának hatására. Erre az esetre a következő, a hőátadási tényező 
meghatározására alkalmas összefüggést adta meg: 

 
√

	. (2.2) 

Harriot [3] megjegyezte, hogy bár ez az összefüggés megfelelő a kevésbé vagy közepesen 
viszkózus közegekre, de erősen viszkózus termékek esetében akár 50%-al nagyobb értéket is adhat abból 
kifolyólag, hogy a hőátadó felülettől nem megfelelően keveredik be a termék a főáramba. 

Houlton [4] a hőcsere folyamatának kvantitatív oldaláról vizsgálta a kapartfalú hőcserélőt. 
Laboratóriumi hőcserélőben végzett megfigyeléseket a következő tömegáram és fordulatszám mellett: 
termék 150-800 kgh-1, hőátadó közeg 650-3700 kgh-1, fordulatszám 5-31,7 s-1. A mérései alapján a 
hőátadási tényező értékét 3000 Wm-2K-1-tól egészen 6400 Wm-2K-1-ig terjedően adja meg. 

Skelland [5] szintén a termékkel érintkező hőátadó felületnél vizsgálta a hőátvitel folyamatát 
kristályosodás esetén. Mérések alapján az általa meghatározott összefüggést a következő formában adta 
meg: 

 4,9
v ,

,
v

, ,
	. (2.3) 

További összefüggések felállításával is foglalkozott a dimenzióanalízis módszerének 
felhasználásával, ahol a hőátvitelt meghatározó tényezőket a következőkben látta: 

- a termék termodinamikai tulajdonságai 

- a termék tengelyirányú, axiális áramlási sebessége 

- a tengely fordulatszáma és átmérője 

- a hőátadó felület (cső) geometriája és hővezetési tényezője 

Skelland [6] a továbbiakban kis és nagy viszkozitású termékek felhasználásával vizsgálta a 
hőátadási tényezők értékét. A kísérleteket más-más fordulatszám, tengelyátmérő, Pr és Reax szám, valamint 
a kaparókések számának változtatásával végezte el. Az eredmények alapján meghatározott összefüggést a 
következő formában adta meg: 

 
v

, ,
, 	. (2.4) 
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Az egyenletben: 

 C=0,014 valamint e=0,96 nagy viszkozitású termékek esetében,  
 C=0,039 valamint e=0,70 kis viszkozitású termékek esetében. 

Kulatschinski [7] a szállítócsigás belső felépítésű kapartfalú hőcserélő vizsgálatainak 
eredményeként a következő formában adja meg összefüggési egyenletét: 

 13,1
, , ,

	. (2.5) 

Nikolajew [8] szintén a dimenzióanalízis segítségével adja meg saját összefüggési egyenleteit a 
Nusselt szám meghatározásához: 

 	. (2.6) 

Az említett egyenletben c1 állandó, míg ei az egyenlet kitevői. Egy további, a Nusselt szám 
meghatározására alkalmas összefüggést Nikolajew [2-9] a következő formában ad meg: 

 0,00475
v , , ,

, 	. (2.7) 

 

2.4. ábra A Kapartfalú hőcserélő sematikus ábrázolása [10]. 

A hőátadási tényező meghatározása hűtés, melegítés során a kapart falú hőcserélőkben szintén 
lehetséges a hőbehatolási elmélet alapján az időben változó félig végtelen test hővezetéséből levezetve, a 
Tw felületi hőmérsékletről történő T0 hőmérsékletre történő ugrásszerű változást feltételezve K. Jelemenský 
[10] alapján (de számos más irodalomban is levezetve, pl. Bird [11]). 

A 2.4. ábra alapján feltételezve, hogy a fal és a kaparókések közt nem történik áramlás és a külső 
hőátadó fal forgási sebessége πDN [ms-1], a közeg az A pontban a hőátadó fallal való érintkezéskor 
ugrásszerűen Tw hőmérsékletű lesz, amelyhez elméletileg végtelen hőmérséklet gradiens tartozik. A további 
áramlás folyamán (az ábrán bemutatott irányban) a fal mellet kialakul egy hőmérsékleti határréteg, amely 
vastagsága a hőbehatolási elmélet alapján ~√ . Amennyiben feltételezzük ennek lineáris változását, 
a helyi hőátadási tényezőt felírhatjuk a következőképpen: 

 
√

	. (2.8) 

Ha figyelembe vesszük, hogy az A pontban a kaparókés és a hőátadási fal érintkezésénél a 
hőátadási tényező végtelen nagyságú és a lokális áramlás irányában (a következő kaparókésig) csökken, 
valamint a fal forgási sebességét, akkor a közeg érintkezési ideje a hőátadó fallal és a hőátadási tényező 
középértéke, valamint a Nusselt szám meghatározása a következőképpen írható: 

 
	,
 (2.9) 

 
√ √

2 	, (2.10) 
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 2 	. (2.11) 

Azoory és Bott [12] vizsgálataik során a hőátadási tényezőt kísérték figyelemmel több folyadék 
figyelembevételével, ahol a Prandtl szám 7 <Pr <360 értékek közt volt. A megfigyeléseik eredményeként 
a (2.11) egyenlet módosított formáját adták meg a Nusselt szám meghatározására a következő formában: 

 			 , 		 3,5	. (2.12a, b) 

Pálka [13] disszertációs munkájának keretében kísérleti méréseket végzett a 2.5. ábrán feltüntetett 
geometriai megoldások alkalmazásával, víz és 92%-os glicerin oldat melegítésével és hűtésével, mint 
hőkezelt közeg. A kaparókések száma Z=1,2 és 4, mint ahogy az ábra is mutatja. A tengely fordulatszáma 
és a tömegáram a következő értékek alapján kerültek megfigyelésre: n=0,3, 0,5, 0,8, 1,3, 2,1 és 3,3 s-1, 
valamint m=0,075, 0,17 és 0,35 ls-1. Vizsgálatai eredményeként a következő formában adja meg a Nusselt 
szám meghatározásához felállított egyenleteit (csak a nem teljes magasságú kaparókések esetére, h=7 mm), 
a víz (2.13) és a 92%-os glicerin oldat (2.14) esetére: 

 1,33 , . , 	, (2.13) 

érvényességi határok: 7600 <Re <85000, 2,2 <Pr <2,8, 1 4, 1,7 <D/d <2,8, 0,123 <B/d <0,157, és 

 0,135 , , , 	, (2.14) 

érvényességi határok: 140 <Re <2000, 100 <Pr <230, 2 4, 1,7 <D/d <2,8, 0,123 <B/d <0,157. 

A Prandtl szám hatványa más szerzők munkájából átvett érték. 

 

2.5. ábra Pálka [13] által vizsgált kapartfalú hőcserélő belső geometriai megoldásai 

Devečka [14] a kapartfalú hőcserélőben alkalmazott csőtengelyes csigaorsó megoldással 
foglalkozott disszertációs munkájában és gyakorlati megfigyeléseket, méréseket végzett a Nusselt szám 
meghatározása érdekében. A mérések és megfigyelések alapján a következő formákban adta meg a Nusselt 
szám meghatározására szolgáló összefüggéseket: 

 2,86 , , valamint 0,11 , 	. (2.15a/b) 

A természetes (szabad) áramlás figyelembevételével, amelyet a Gr szám jelenléte jellemez a 
következő alakban adta meg egyenletét: 
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 0,038 , ,
,
	. (2.16) 

Abban az esetben, amikor a megfigyelések során a csigaorsóról történő hőátvitelt is figyelembe 
vette a csigaorsó változó emelkedésének szerkezeti megoldásával, a következő összefüggést adja meg 
(jelen esetben csak s=134 mm emelkedés értékre megadva): 

 10,9 , 	. (2.17) 

A természetes (szabad) áramlás figyelembevételével: 

 0,027 , ,
,
	. (2.18) 

Remod a módosított Reynolds szám [14] alapján. 

Bongers [15] egy matematikai modell felállításával foglalkozott a fagylalt készítésére használatos 
kapartfalú hőcserélőre, a transzportegyenletek (hő és anyag) felhasználásával. A modell készítésénél 
figyelembe vette a közeg anyagtulajdonságait (pl. összenyomható, nem Newtoni folyadék), 
energiaforrásokat (hőátvitel, kaparókések által keletkezett súrlódási hő, kristályosodás és viszkóz 
disszipáció), valamint az egyedi anyagtulajdonsági függvényeket (hővezetési tényező, jég (kristály) fázis 
görbék, hőkapacitás értéke). Ezen matematikai modell C++ programozási nyelven íródott és a MATLAB 
SIMULINK szimulációs csomagban került megoldásra. A megoldás eredményei: a közeg hőmérséklete, a 
mechanikai disszipáció és hőátvitel. A matematikai modell igazolása érdekekében kísérleti méréseket 
végzett 60-240 kgh-1 tömegáramú termék (fagylalt) készítésével, egy erre a célra felállított 
munkaállomáson. A 2.6. a/b ábrán látható eredmények a mérések által meghatározott hőátadási tényező és 
a termék kilépő hőmérsékletemelkedésének összefüggését, valamint a tengelyen mért forgatónyomaték és 
a termék középhőmérsékletének kapcsolatát mutatják be, és vetik össze a matematikai modellből nyert 
eredményekkel. 

 

2.6. a/b A kísérleti mérések és a matematikai modell eredményeinek összevetése. 

Pascual [16] és társai egy henger alakú hőcserélőben történő kristályosodás (a henger alsó felületén 
végbemenő hőcsere esetén, ahol a hőcserélőben egy vertikális tengelyen elhelyezett keverőlapátok 
találhatóak bizonyos magasságban, míg a hőcserélő falánál, a tengely végén kaparókések találhatóak) 
folyamán lerakódó kristályok által kialakuló, és termikus ellenállást generáló réteggel foglalkoztak. A 
kialakuló réteg fő okaként az oldat nem homogén hőmérséklet eloszlását a hőcserélő falánál, valamint az 
ezáltal helyileg változó értékű hőátbocsátási tényezőt jelölték meg. Ebből kifolyólag a hőcserélő falán 
kialakul egy változó méretű, vastagságú réteg, amely nemcsak, hogy ellenállásként hat a hőátvitelre, de 
egyben okozhatja a kaparókések mechanikai elhasználódását, deformációját. Kísérleti méréseket végeztek 
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annak érdekében, hogy megállapítsák a hőmérséklet-eloszlás, hőátbocsátási tényező helytől való 
változásának okát. Méréseik során, a hőcserélő falán kialakuló hőmérsékletet folyékony kristály 
termométer segítségével mérték (Liquid Crystal Theromoetry), míg az oldatban kialakuló áramlást 
részecske „sebességmérő” (Stereoscopic Particle image velocimetry 3C-PIV) segítségével vizsgálták. 
Méréseik és megfigyeléseik alapján megállapították, hogy az oldat eltérő hőmérsékletét a hőcserélőben 
kialakuló áramlási feltételek okozzák, amelyből adódóan a hőátbocsátási tényező is a hely függvényében 
változó. Méréseik eredményeként a 2.7. ábrán látható a hőmérséklet-eloszlás, valamint a hőátbocsátási 
tényező alakulása a hely függvényében. Az előzetes megfigyelések és a mérések is igazolták, hogy a 
kaparókések forgását biztosító tengely közelében, valamint a külső falhoz közel alakul ki a nem kívánt 
termikus ellenállást okozó réteg, míg a kettő közti „körcikk” részben ez a jelenség nem jelentkezik. Ezen a 
területen a hőátbocsátási tényező értéke akár az ötszöröse is lehet a tengelyhez, a külső falhoz közeli 
résznek. 

Pascual és társai [17] egy másik munkájukban a kapartfalú hőcserélőben kialakuló áramlási 
feltételekkel és a kristályosodás folyamán kialakuló részecskék mozgásával foglalkoztak. A kísérleti 
mérésekhez felhasznált hőcserélő szintén egy henger alakú laboratóriumi hőcserélő, ahol a hőcsere 
folyamata a henger alsó lapján történik. A mérésekhez teflonból készült kaparókés két geometriai változatát 
használták (lásd 2.8. ábra). A változatok geometriáját a várható áramlási viszonyok szerint alakították ki. 
Az első esetben egy vertikális alakú első rész található, ahol is a kialakult részecskék a kés által eltávolítva 
torlódnak, míg a másik geometriai megoldás inkább egy áramvonalasabb kialakításnak felel meg. A 
mérésekkel és megfigyelésekkel egy időben numerikus szimulációkat is végeztek az eredmények 
összevetése és a numerikus megoldások „validálása” érdekében. A numerikus szimulációk esetében a 
Lattice Bolzmann diszkretizáció szolgált alapul a folyadék áramlásának megoldásához, míg a részecskék 
mozgásánál az Euler-Lagrange féle megközelítés. A kísérleti méréseknél a folyadék áramlásának 
ábrázolása festéssel történt. A festő anyag az egyik kaparókés hátsó lapjánál került beadagolásra, 45 fokban 
a késhez viszonyítva és a mögötte elhelyezkedő kaparókés irányába. 

 

2.7. ábra Radiális irányú hőmérséklet-eloszlás T és hőátadási tényező αcryst a hőátadó felületen (a kaparókések 
közt). Megjegyzés: a 36°C feletti hőmérsékleti értékek csak megközelítőek, mivel a pontos kalibrációs határon kívül 

esnek. 
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Az áramlás vizuális megfigyelése egy digitális Canon IS kamera segítségével történt, amely a 
tengelyhez volt rögzítve, így azzal azonos forgási sebességgel haladt. A részecskéket magnézium-szulfát 
(MgSO4-7H2O) kristályokkal szimulálták, amely sűrűsége 180 kgm-3 és azok nagysága 0,5 mm és 2 mm 
közt volt, mint ahogyan a tényleges kristályosodás folyamatánál kialakuló kristályok esetében. További 
összevetés és megfigyelés céljából Direkt Numerikus Szimuláció (Direct Numerical Simulation) 
felhasználásával szimulációkat végeztek egy bizonyos térfogati rész kiválasztásával (a teljes berendezés 
méretének figyelembevételével, a Direkt Numerikus Szimuláció nem megoldható a számítógépes kapacitás 
hiánya miatt), amelyben a Navier-Stokes egyenleteket alkalmazták turbulens modellek használata nélkül. 
A részecskék pályájának meghatározására a következő egyenletrendszert alkalmazták (melyben csak a 
tehetetlenségi erők, közegellenállás és a gravitáció alkalmazására szorítkoztak): 

 v v v v ̅	, (2.19) 

 v 	. (2.20) 

A (2.19) egyenletben CD értéke a Re szám függvényében: 

 1,0 0,15 , 	,					 1000	, és (2.21) 

 0,44,							 1000	. (2.22) 

A Re szám értéke a következőképp adott: 

 v v 	. (2.23) 

Az egyszerűbb ábrázolás érdekében csak 200 darab részecske került betöltésre a kaparókések előtti 
térben, a kezelt felületen. A részecske – részecske interakció számolást egy további kutatómunka alapján 
vették figyelembe és az alapján került feldolgozásra. Az algoritmus lényege hogy egy időegység alatt egy 
részecske csak egyszer ütközhet valamely másik részecskével. 

 

2.8. ábra a/b, A kísérleti mérésekhez felhasznált két geometriai megoldás a kaparókések alakjára és elhelyezésére. 

Eredmények és megfigyeléseik alapján megállapították, hogy egyik kaparókés használata sem 
teljesen megfelelő. Az áramvonalas kaparókés esetében az áramlási viszonyok a kés körül megfelelőek, de 
a hőcserélő faláról (faltól) eltávolított kristályok és az oldat nem keveredik el a kések feletti fő térrel, sőt 
visszaáramlik a már tisztított felület felé a kaparókés mögötti részben. A vertikális elülső fallal kialakított 
kaparókés esetében az áramlás felfelé irányul, de a kaparókés mögötti szívóhatás visszahúzza. A részecskék 
pályájának szimulációinál az első megközelítéseknél nem vették figyelembe a részecske-részecske 
ütközéseket. A numerikus szimulációk és kísérleti mérések közti különbözetet éppen az említett 
egyszerűsítés okozta. A részecske-részecske ütközések figyelembevételével már hasonló eredmények 
voltak kimutathatóak. A kaparókés előtti térben kialakuló torlódás javítása érdekében egy kisebb 
geometriai változtatást iktattak be, ami jelentősen javította a folyamatot (lásd 2.9. ábra lent jobbra). A 2.9. 
ábrán láthatóak további eredmények a gyakorlati megfigyelések és numerikus szimulációk alapján: 
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 sebességvektorok ábrázolása a numerikus megoldás eredményeként és a hozzá tartozó kísérleti 
mérések, megfigyelések alapján (felső képek 20 s elteltével a kezdeti időtől, míg az alsó képek 230 
s elteltével a kezdettől – részben állandósult állapot) az áramvonalas kaparókés vizsgálatánál (bal 
oldalt fent), 

 vertikális elülső fallal kialakított kaparókés megfigyelésénél felvett áramlási kép, 0,5 s eltéréssel 
készített képek (jobb oldalt fent), 

 a sebességvektor ábrázolása a numerikus megoldás eredményeként – vertikális kaparókés esetében 
(bal oldalt lent), 

 a kaparókés előtt feltorlódott részecskék ábrázolása az eredeti kialakított kaparókés, valamint a 
kisebb geometria változtatással alkalmazott kaparókés vizsgálatánál (jobb oldalt lent). 

Blel és társai [18] a kapartfalú hőcserélő belépő terében kialakuló “holt” áramlási terek vizsgálatával, 
valamint az említett belső tér tisztíthatóságával foglalkoztak pulzáló valamint állandó tömegáram mellett. 
Ezek a területek, térfogati részek veszélyesek, és elkerülendőek a hőkezelt közeg minőségének megőrzése 
érdekében. Megfigyeléseik céljaként a tisztíthatóság és a belső súrlódási (fali nyíróerők) erők közti 
összefüggés meghatározását tűzték ki. A gyakorlati vizsgálatok során állandó és pulzáló tömegáramot 
alkalmaztak a következő értékekkel: 600 lh-1 – 2200 lh-1, 2,5 Hz és 300 lh-1 – 1500 lh-1, 2.5 Hz pulzáló 
tömegáram mellett, valamint 2200 lh-1 és 3720 lh-1 állandó tömegáramnál. A maradandó szennyeződés 
megfigyelésére első lépésben, a hőcserélő a hőkezelés folyamán kialakuló szennyeződésnek lett kitéve és 
ezután tisztítva. Szennyező anyagként először tapadó bakteriális spórákat alkalmaztak, majd kialakuló és 
növekvő biofilmet. Az első esetben spóra formáló baktériumot tartalmazó tej (1 órán keresztül 
áramoltatva), míg a biofilm esetében 3 napon keresztül áramoltatott tej, „Bacillus cereus” baktériummal 
szennyezve, amely naponta frissítésre került. A tisztítás 0,5%-os nátrium-hidroxiddal (NaOH) történt 10 
perces intervallumban és 60 ºC-on. A tisztítás e szakaszában az áramlási feltételek pulzálóak és állandóak 
voltak, míg előtte és utána egy 5 perces átmosás történt 300 lh-1 tömegárammal. A sebesség-gradiens 
mérése elektrokémiai úton történt. Ezek a mérések a belépőkamra különböző helyén történtek. A mért 
értékek alapján grafikonokban ábrázolták az átlagolt helyi súrlódási feszültséget a mért pontokban. 
Megállapították, hogy a pulzáló áramoltatás elősegíti a tisztíthatóságot és a szennyeződés lerakódását a 
belépő kamra terében, míg ennek hatása kisebb az egyenes szakaszon, a nyílt felületeknél. 

 

2.9. ábra A gyakorlati megfigyelések és numerikus szimulációk által kapott eredmények. 

Mokhlif [19] és társai kidolgoztak egy matematikai modellt az SN500 kenőolaj lepárlása során 
kialakuló kristályosodásnál kialakuló kristályok (méretbeli) eloszlására. Megjegyzik, hogy a viasz esetében 
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sokkal kevesebb kutatómunka, a kristályosodás kinetikájával foglalkozó információ áll rendelkezésre, mint 
a jég kristályosodásának esetében. A matematikai modell egy ellenirányú áramlással működtetett 
kapartfalú hőcserélőt feltételez. Munkájukban elsőként az energiaegyenletet adták meg mind a termék és a 
hűtő közeg oldalán. A viasz oldali hőátadási tényező meghatározására a De Goede és De Jong [20] által 
megadott Nusselt szám meghatározásához szükséges összefüggést adják meg a következő formában: 

 
,

.
⁄

1
⁄ ,

	. (2.24) 

A (2.24) egyenletben, f a Darcy féle súrlódási tényező, és meghatározható Petukhov [21] munkája 
alapján a következő alakban: 

 1,82 1,64 	. (2.25) 

A tengely falánál (ebben az esetben nem forgó) kialakuló hőátviteli tényező meghatározásához 
szükséges összefüggést szintén De Goede és De Jong [20] alapján adják meg a következő formában: 

 1 0,14 D
.
	. (2.26) 

A palást és a hőátadó cső közti térben áramló hűtőfolyadék, palást oldalánál várható hőátadási 
tényező meghatározásához Incropera [22] alapján a következő formában: 

 0,86
,

,
	. (2.27) 

A továbbiakban a kristályosodás kinetikájával foglalkoztak, pontosabban a kristályok szórási 
sűrűségével, valamint a kristályok méret szerinti eloszlásával és növekedésével. Itt, mint legvalószínűbb 
formája a viasz kristály eloszlásának bármely véletlenszerű kristálynagyság esetében a következő 
összefüggést adják meg (a véletlenszerű sűrűség – „probability density” felhasználásával [23] alapján): 

 
√

	. (2.28) 

Megjegyzik, hogy az általuk közölt matematikai modell a viasz kristályok szórására /eloszlására/ 
jellemzően megegyezik a méréseikkel elért eredményekkel. 

Solano és társai [24] egy innovatív, a kaparókések váltakozó irányú axiális mozgásával működő, 
cső a csőben típusú kapartfalú hőcserélővel foglalkoztak (lásd 2.10. ábra). Méréseiket, megfigyeléseiket 
lamináris áramlás mellett végezték (20<Reh<250), és 20<=w<=1 (ahol w=vscr/vf , a kaparókések mozgási 

sebessége és a hőkezelt közeg sebességének aránya). Munkájuk célja azon összefüggések meghatározása, 
amely a hőcsere folyamatának intenzitását, nyomásveszteségét, energiaigényességét veszi figyelembe az 
w sebességarány függvényében. A nyomásveszteség megfigyelését, hidrodinamikailag állandósult áramlás 

és izotermikus feltételek mellett vizsgálták. A Fanning féle súrlódási tényezőt a következő összefüggés 
alapján adják meg: 

 
∆

	. (2.29) 

Az időben változó nyomás értékét a folyamat során két különböző síkban mérték, ahol is a 
nyomásmérők 1,8 méteres távolságban voltak elhelyezve. A nyomásveszteség a mérések átlagolt értéke 
alapján került behelyettesítésre a fent említett összefüggésbe. 
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2.10. ábra Az axiális irányú váltakozó mozgást végző kaparókések elhelyezkedése és szerkezeti megoldása a 
kapartfalú hőcserélőben. 

A kaparókések működéséhez szükséges teljesítmény megállapításához a következő összefüggést 
adják meg, amelyhez az időben változó nyomás mérését használták fel a kétirányú mozgást végző 
hidraulikus henger két kamrájában: 

 
∆

∆ ⁄
	. (2.30) 

A hőátadási tényező meghatározásához szükséges Nusselt szám összefüggést a következő 
formában adják meg: 

 ,

"
	. (2.31) 

A szükséges hőmérsékleti értékeket mérések alapján határozták meg, vagy a mért értékek alapján 
meghatározva. Az anyagtulajdonságok változó értékeinek hatásától a fenti összefüggést a (ηw/ηb)0.14 
értékkel szorozva tették függetlenné. Méréseiket az említett lamináris áramlás mellet és ω=vscr/vf=0 
(mozgás nélküli állapot), 0,1, 0,5 és 1 értékeknél végezték el. A hőátadási vizsgálatok során propylene 
glycolt használtak (T=15ºC, Pr=700). Mérések alapján az eredményeiket grafikonokban adták meg, mint 
a 2.11. a/b ábrán is látható: 

  a súrlódási tényező értéke a Re szám függvényében álló és mozgó feltétel mellett, valamint sima 
cső esetében.  fn=f(Reh),  

 a kaparókések teljesítményének mértéke a térfogatáram függvényében és P=f(V). 

 

2.11. ábra A kísérleti mérések eredmények ábrázolása grafikonok segítségével. 

Megjegyezték, hogy a kaparókések minimális mozgásával (ω=0,1) már 15%-al emelkedett a 
hőátvitel, míg ugyanez az emelkedés ω=0,5 esetében már 65%-os volt. Az ω=0 és ω=1 összevetésénél a 
Nusselt szám 140%-os emelkedést mutat a második esetben. A kaparókések mozgásához szükséges 
energia, mint az látható a 2.11 b ábrán nagyban függ az ω (sebességarány) értékétől. Ennek mértéke akár 
400-600%-os is lehet. A továbbiakban foglalkoztak egy R3-as összefüggéssel, amelyben összevetésre 
került egy tiszta hőátadó falon történő hőátvitel, egy olyan esettel, ahol lerakódással kell számolni (fouling). 
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Az adott eredmények alapján kijelentették, hogy a hőátvitel sokkal intenzívebb a kaparókések hatásától 
tisztított falon át, de ezzel egyetemben a mozgási sebességtől függően erősen emelkedik az 
energiafelhasználás is. 

Dormeanu és társai [25] egy egyszerűsített (redukált) matematikai modell felállításán dolgoztak a 
fagylalt készítésének folyamatára, ahol elsősorban az axiális konvektív anyagátadást, a radiális irányú 
hőközlést a hőátadó falon, a kristályosodás során kialakult réteg növekedését, a kristályok eltávolítását a 
hőközlő falról a kaparókések segítségével és a kristályok olvadását a főáramban vették figyelembe. A 
matematikai modell felállításának egyik fő oka, hogy a kísérleti mérések folyamán a közeg 
tulajdonságainak változását nehéz megfigyelni. Az egyszerűsített modell létrehozása során elsőként az 
alapvető geometriai definíciók, koordináták kerültek meghatározásra, majd az anyagmegmaradás és az 
energiamegmaradás egyenlegének meghatározása, felírása. Itt a fázisokat két csoportba osztották, a 
berendezéshez (hőcserélő fala, rotor valamint a hűtő folyadék), továbbá a folyamathoz köthetőeket, ahol 
három fázis közül kettő a jégkristályok és a levegőbuborékok diszpergált állapotban vannak jelen, míg a 
hőkezelt közeg, mint a teret kitöltő folyadék. Az energiamegmaradás (2.32) egyenletének felállításakor a 
következő energiamérlegeket vették figyelembe: a forgótengelynél történő hőcsere egyenlegét, a hőkezelt 
közegben történő folyamatot (folyékony állapot), a levegőbuborékok jelenléte miatt a légnemű fázisra felírt 
egyenleget, a hőkezelt közegben olvadó kristályok egyenlegét, a hőcserélő falán képződő kristályok rétegén 
történő folyamatot, és a hőátbocsátó fal hőközlő folyadék oldalán történő energia mérlegét: 

, , , , , , , , , 						 ∑ 	. 

 (2.32) 

A (2.32) egyenletben  a specifikus entalpia a p fázisra és f vonatkozási térre értelmezve, qz,f, 

qr,f, qθ,f a vezetéses hőáramlás henger koordinátarendszer irányaiban, míg ∑  az összegzett hőátvitelt 
képviseli. Következőkben az impulzus megmaradás egyenlegének felírása volt a cél, amelyet az egyenlet 
összetettsége miatt nem tüntettek fel a szerzők. Feltételezve, hogy a kaparókések sebessége sokkal 
nagyobb, mint az axiális áramlási sebesség, valamint a közeg mozgása egy spirális alakú áramlásban halad 
át a hőcserélőn. Ezt a komplex, összetett áramlási feltételt mellőzve, mely szerint a közeg (jégkrém) radiális 
elkeverése teljesen végbemegy a forgási tengelyhez merőleges síkban egyszerűsítették, redukálták a felírt 
egyenleteiket. Az így kapott egyenletek még mindig nagyon összetettek és bonyolultak, ezért az első 
megközelítésben állandósult feltételek mellett kerültek megoldásra. A 2.12. ábrán látható grafikonok az 
egyszerűsített modell megoldásaiból nyert eredmények. 

 

2.12. ábra A részecskék áramlásának alakulása a tömegüktől függően (a), jég frakció alakulása a vízben a 
hőcserélő hosszirányának függvényében (b). 

Pyle [26] és társai szintén egy matematikai modellel foglalkoztak a kapartfalú hőcserélő részére. 
Ennek célja a kaparókések elhasználódásának, terhelésének (wear) megismerése és leírása volt, valamint a 
kaparókések élénél fellépő erők, továbbá az élek és sarkaknál kialakuló áramlási feltételek megfigyelése. 
Megjegyezték, hogy a kaparókések geometriája jelentős befolyással bír a hőátadó falon kialakuló termék 
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lerakódására, amely a termikus ellenállás egyik fő tényezője lehet. Az egyszerűsítés szempontjából 
Newtoni folyadékkal számoltak, és elhanyagolták a hőmérséklet hatását a közegre, valamint az 
elhasználódásra. Az adott megoldásnak egyik fő nehézségeként megemlítik a folyadék kaparókések alatti 
áramlásának jelenlétét, ennek elhanyagolását. További nehézséget az elhasználódás mechanizmusának 
pontos meghatározása jelenti. Többféle megközelítés lehetséges, de legtöbb esetben a kaparókés és hőátadó 
felület közti feszültség és a tangenciális sebesség arányának figyelembevételével történik. Megemlítik, 
hogy a szerkezeti megoldások egyik szempontja a terelők biztonságos működtetése, annak szerkezeti 
sérülését elkerülve. Szintén megfigyelték, hogy a kaparókések elhasználódása a kezdeteknél a legnagyobb, 
míg idővel ennek értéke közelít a nullához. 

Qin és társai [27] munkájuk során foglalkoztak a hőcsere folyamatának intenzitásával, a 
hőátbocsátási tényező meghatározásával, valamint a kaparókések forgómozgásának biztosításához 
szükséges energia bevitelének nagyságával a kristályosodás nagyságrendjének függvényében. Kísérleti 
méréseiket 10%-os cukros oldattal végezték. Megjegyezték, hogy a kristályosodás folyamán a folyamatot 
három fő részre lehet osztani, az első a közeg fagypont alá való hűtése, a második a kristálycsírák 
keletkezése és az ebben a szakaszban jellemző ugrásszerű hőmérsékletváltozás a fagyási folyamat exoterm 
jellegéből fakadóan, valamint a harmadik, amikor is a kristályok folyamatosan alakulnak és az anyaközeg 
koncentrációja növekszik. Míg a második szakaszra jellemző, hogy rövid ideig tartó, instabil addig a 
harmadik szakaszban a közeg hőmérsékletváltozása lassú. Méréseik az első és harmadik szakaszra 
vonatkoztak. Megfigyeléseikhez egy vertikális, henger alakú, külső köpennyel ellátott kapartfalú 
hőcserélőt alkalmaztak, melynek külső felültén 2 mm vastag habgumi szigetelőanyag volt. A kaparókések 
száma 2, 180 fokban elfordítva, forgássebességük 220 min-1. A hőközlő közeg /hűtőfolyadék/ a víz és 
etilén-glikol azonos tömegarányú keveréke volt. A folyamat során rögzített értékek: tömegáram, forgási 
sebesség, hőmérsékletek az adott pozíciókban, forgatónyomaték, valamint a forgási sebesség és a 
forgatónyomaték alapján meghatározott szükséges energia. Az első, hűtési szakaszban a hőátbocsátási 
tényező meghatározására felírt egyenletük (2.33) a hőátadási közeg átlagértékét figyelembe véve, valamint 
a 2.13. ábra alapján: 

 	. (2.33) 

A harmadik szakasz esetében a jégkristályok keletkezése következtében figyelembe kell venni 
ennek mennyiségét a latens hő jelenléte miatt. A jégkristályok mennyiségének meghatározásához a nem 
fagyott oldat koncentrációja szolgált alapul. Ennek két lehetséges meghatározása közül az FDP (freezing-
point-depression) fagyásponti depressziót vették figyelembe (második lehetséges változatként a 
refraktométerben történő meghatározást említették meg, a közegből vett minta alapján). 
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2.13. ábra, A forgatónyomaték és hőmérséklet alakulása a kapartfalú hőcserélő üzemelése alatt (a hűtőközeg Tcts=-
3,5 ºC állandó hőmérsékleti értéke mellett). 

A koncentráció meghatározásához, feltételezve hogy a fagyáspont azonos a közegben mért 
hőmérséklettel Tb=θ, görbe vonalas regressziós egyenletet használtak a következő formában: 

 18,875 4,325 0,675 4,76 10 , R2=0,9999 , (2.34) 

 0,0517 0,0011 2 10 8 10 , R2=0,9999 . (2.35) 

A jég tömegének meghatározását a következő egyenlettel adják meg (ice - jégkristályra 
vonatkoztatott tömeg, b – „bulk” többségnyi átlagolt érték): 

 1 1 	. (2.36) 

A fázisváltozás és az oldatból leadott hő meghatározásával felírták a hőátbocsátási tényezőre 
szolgáló egyenletüket a harmadik szakaszra a következő formában (az egyenlet jobb oldalán található 
változók mérhetőek a folyamat során, így a hőátbocsátási tényező meghatározható): 

 1 	. (2.37) 

További megfigyeléseik a kaparókések forgásához szükséges energia felhasználását vizsgálták a 
tengelyen mért forgatónyomaték és a forgási sebesség ismeretében. Az energiaszükséglet egyik fő 
befolyásoló tényezője az oldat sűrűsége, amely a jégkristályok megjelenésével jelentősen emelkedik. 

A 2.14. ábrán láthatóak a méréseik alapján meghatározott hőátbocsátási tényezők, valamint a 
hőátbocsátási tényező ugrásszerű változása a fázisváltozás bekövetkeztével. Megjegyezték, hogy az általuk 
használt kapartfalú hőcserélő gyenge pontja, a hőátbocsátást csökkentő lamináris réteg a hűtőfolyadék 
oldalán. Ennek orvoslásával a folyamat hatásfoka emelhető. Az energiafelhasználás szempontjából, a hűtés 
szakaszában a mért forgatónyomaték egy állandósult értéket mutatott, de a jégkristályok megjelenésével 
erősen növekvő értékbe ment át. 
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2.14. ábra, A hőcserélőben meghatározott hőátbocsátási tényezők, fázisváltozás és fázisváltozás nélküli esetben (a), 
a hőátbocsátási tényező ugrásszerű változása a fázisváltozás megjelenésével (b). 

Kharde és társai [28] csőtengelyes csigaorsó típusú hőcserélőn végeztek tanulmányokat nem-
Newtoni folyadékokra (glicerin/víz) különböző folyamati paraméterek mellett. Az eredményeiket 
összevetették a Dittus Boelter egyenletekből nyert eredményekkel. Megjegyzik, hogy a Nusselt szám értéke 
növekszik az Re szám értékével az adott hőcserélő esetében, mint ahogy a bordázat nélküli hőcserélőben 
(cső a csőben), amelyben a Nusselt szám értéke akár 100%-al is kisebb lehet. A továbbiakban a hőcserélő 
hatásfokának emelésével foglalkoztak, ennek lehetséges megoldásaival, leírásával. Megemlítik, hogy a 
jobb hatásfok elérése érdekében három féle változtatást lehet alkalmazni a hőcserélőkkel kapcsolatban: 
aktív (a felület mechanikus kezelése – kapartfalú hőcserélők, a felület vibrációs mozgása stb.), passzív (pl. 
a felület növelése) valamit a kettő összekötésével (alakított lemezek, csavart csővezetékek, terelők stb.). 

Nilay és Parikh [29] kapartfalú hőcserélőn alkalmazott numerikus szimulációk segítségével és 
kísérleti mérések útján tanulmányozták a tömegáram változásának, valamint a kaparókések geometriájának 
befolyását a hőcsere folyamatára és a szükséges energiafelhasználásra. A hőkezelt közeg tej volt, míg a 
hűtő folyadék víz. A vizsgálatok teljes magasságú kaparókések (a tengely és a hőcserélő fala közti teljes 
magasságú) és részleges, kis kaparókések alkalmazásával történtek. A vizsgálat tárgya a már említett 
hőcsere folyamatának intenzitására és energiafelhasználásra irányuló befolyása, a különböző szerkezeti 
változatok alkalmazásánál. A modell elkészítése Solidworks 3D grafikus rendszerben történt, míg a 
numerikus analízisek a Fluent 15.0 programcsomag felhasználásával. A vizsgálatok eredményeként 
kijelentik, hogy a tej hűtése a rövidebb kaparókés felhasználásával intenzívebb, valamint ekkor a 
közegellenállás is kisebb, tehát a szükséges energiabevitel is kevesebb a kaparókések forgómozgásához. A 
kisebb kaparókéseken fellépő nyírófeszültségek is kisebbek, tehát a tej minősége is kevésbé befolyásolt. 

Duffy és Wilson [30] a közeg (termék) áramlásának matematikai leírásán dolgoztak a kapartfalú 
hőcserélő forgási tengelyére merőleges síkban, állandósult kétdimenziós izotermikus áramlás, és 
összenyomhatatlan newtoni folyadék feltételezésével. Az áramlás 4 darab szimmetrikusan elhelyezett 
kaparókés közt valósult meg, ahol a belső fal (tengely) forgó, míg a külső (palást) álló (lásd 2.15. ábra).  

A modell kidolgozásának alapjául a Navier-Stokes egyenlet egyszerűsített változatát (résben 
történő áramlás) vették figyelembe, azon feltételezéssel, hogy a kaparókések éle és a hőátadó fal közti rés 
nagyon kicsi és eléggé hosszú. Első megközelítésként a kaparókések éle nem kerül érintkezésbe a hőátadó 
fallal, míg a továbbiakban igen (megemlítve, hogy ez jobban közelíti a valóságot). A kaparókések 
érintkezése mellet három megoldást tüntetnek fel: Newtoni folyadék áramlása, hatványtörvényt követő 
modellel leírt folyadék áramlása tapadási feltétel mellett a forgó falon, valamint Newtoni folyadék 
megengedett csúszással a forgó falon. 
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2.15. ábra, A hőcserélő forgástengelyén felvett keresztmetszet, valamint a zárt csatornaáramlás geometriájának 
síkba kivetített alakja. 

Megemlítik továbbá, hogy a kidolgozott matematikai modell segítségével jól megfigyelhetőek az 
áramlási viszonyok a kések éleinél, a kések élei alatt lehetséges visszaáramlás, továbbá hogy a kaparókések 
bizonyos befogatási pozíciójánál nem jön létre a kaparókések éle és a hőcserélő fala közti érintkezés, 
valamint mindezekhez tartozik három különböző állandósult megoldás, változó szögállású kaparókésekkel 
és áramképpel. A késeken ébredő erők, a tengelyen kialakuló forgónyomaték és a kések feletti áramlási 
fluxus is meghatározható az általuk megadott matematikai modell segítségével. Bemutatják, hogy ha a 
kaparókések befogatási pozíciója megfelelően közel van az x=L helyzethez, akkor az x=0 helyzetben a kés 
éle bizonyosan érintkezik a hőcserélő falával. Ebben az esetben viszont végtelenül nagy forgatónyomaték 
keletkezne a tengelyen, ami nem lehetséges. Ebből kifolyólag viszont arra következtettek, hogy némely 
alkalmazott egyszerűsítés mégis lényeges lehet a folyamat kimenetelére tehát nem elhanyagolható. A 
bemutatott megoldások, az említett szingularitások megoldását képviselik. 

Aloui és társai [31] egy fordított (inverz) módszert mutatnak be a fali sebesség gradiens 
meghatározása érdekében a kapartfalú hőcserélőben, elektrokémián alapuló analitikai módszerrel 
(polarográfia). A kísérleti méréseikhez egy ipari használatú kapartfalú hőcserélőt használtak. A felhasznált 
közeg, folyadék Emkarox HV45 (polipropilén-glikol és polietilén-glikol keveréke), kis viszkozitású 
polietilén-glikol 3500 PEG és pszeudoplasztikus guar gumi (amelynél a reológiai tulajdonságokat két 
különböző hatványtörvényt követő modell segítségével határozták meg). A fali sebesség gradiens 
meghatározására három megközelítést használtak: kvázi állandósult megoldást, Sobotnik és társai (1987) 
munkája alapján bemutatott megoldást, és az inverz/fordított módszert. A közegtől függetlenül a kvázi 
állandósult megoldás felhasználásával az eredmények nem követték a valós értékeket a mérések alapján. 
Legnagyobb eltérések a maximális értékek estében jelentkeztek. Az inverz módszer pontos megoldást 
nyújt, míg a Sobotnik féle módszer gyors és nagyjából 10%-os pontossággal használható. 

Mabit és társai [32] a kapartfalú hőcserélőben kialakuló áramlás és hőcsere folyamán végbemenő 
mechanikai kezelés, terhelés hatásának megfigyelésével foglalkoztak. Mivel, a hőkezelés szempontjából a 
mechanikai energia hőenergiává való átalakulása jelentősen befolyásolhatja a folyamatot, valamint a 
hőkezelt közeg minőségét, ennek érdekében egy innovatív módszert dolgoztak ki a hőcserélőn belüli 
nyírási sebesség (sebességgradiens) eloszlásának meghatározására, amely alapvetően meghatározza az 
említett „hozzáadott” energia, hő jelenlétét. A folyamat lényege egy, a hőkezelés során a mechanikai 
terhelésre érzékeny keményítőoldat használata, ahol is a keményítő részecskék növekedése arányos a 
jelenlévő nyírási sebességgel. A megfigyelésekhez egy Durapt 13x60-as ipari típusú méretarányos 
kapartfalú hőcserélőt használtak. A hőcserélő méretezésénél figyelembe vették Dumont és társai (1999) 
által végzett méréseknél használt hőcserélőt, hogy biztosítsák az azonos nagyságú Taylor szám értékét a 
két berendezésre felírva. A Taylor szám értéke 0 és 100 közt, míg a fordulatszám nagysága 0 és 10 s-1 volt. 
A hőcserélőben két kaparókés helyezkedett el, 180 fokban elfordítva. A keményítőoldat előkezelése egy a 
hőcserélő előtt elhelyezkedő hevített reaktorban történt. A hőmérsékletek a beáramlási és kiáramlási 
felületeken lettek rögzítve, 0,1 ºC pontossággal. A keményítőoldat egy kukoricából készült CLEARAM 
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CH10 elnevezésű 3%-os oldat volt, amely reológiai tulajdonságaiban azonos, mint Dumont és társai által 
használt CMC oldaté. A keményítőoldat, amennyiben mechanikai terhelésnek, nyírásnak van kitéve az 
oldatban lévő részecskék növekedni kezdenek. A megnövekedett részecskék közti tér csökken, ekkor a 
folyási szám értéke növekszik, míg a konzisztencia tényező értéke csökken. A nyírási feszültségnek kitett 
mennyiség értékét a következő összefüggésben adják meg: 

 %	 	 17,0 ∙ 0,5 680	,								 0,99	. (2.38) 

Az egyenletben megadott „stressed starch” a nyírásnak kitett mennyiség százalékban, míg a d(0.5) 
az adott típusú keményítőoldat részecskéinek maximális nagysága 115 ºC-on ( ez kb. 50 μm). 

Méréseiket 35 lh-1 térfogatáram és 7-10 s-1 fordulatszám mellett végezték. A mérések folyamán 
először a kaparókések nélküli változatát, majd utána a kaparókésekkel ellátott hőcserélőt használták. A 
kaparókések nélküli változat esetében a legmagasabb fordulatszám esetében is csak nagyjából 200 s-1 
nyírási sebességet állapítottak meg, ami nem elégséges a keményítőrészecskék növekedéséhez, melynek 
kritikus értékét, az előzetes munkák alapján 20 000 s-1 tüntetik fel. A kaparókésekkel ellátott hőcserélőn 
történő mérések alapján viszont kijelentik, hogy míg 6,5 s-1 fordulatszám nagyságáig nem jelentkezik a 
részecskék növekedése, de ezen érték felett már igen. 10 s-1 fordulatszám esetén már 37%-a a térfogatnak 
befolyásolt a magas nyírási sebesség által. Megfigyeléseik alapján kijelentik, hogy az általuk kidolgozott 
módszer elégséges a magas nyírási sebesség által okozott nyírófeszültség befolyásának meghatározására. 

Crespí-Liorens és társai [33] a kaparókések axiális irányú mozgási sebességének megfigyelésével 
foglalkoztak, egy kaparókések által axiális irányú mozgást végző kapartfalú hőcserélőben. A 2.16. ábrán 
látható az általuk tervezett kapartfalú hőcserélő szerkezeti megoldásának vázlata. Megfigyelések kísérleti 
méréseken és numerikus analíziseken alapultak. A kísérleti mérések során PIV (Particle Image 
Velocimetry) segítségével figyelték a kialakuló áramképet. A kísérleti mérések mellett numerikus 
szimulációkat végeztek, melyek célja a megfelelő turbulens modell alkalmazásának igazolása volt. 

 

2.16. ábra A kaparókések axiális irányú mozgásával működő kapartfalú hőcserélő vázlata. 

A kísérleti mérések folyamán megfigyelt keresztmetszet a beáramlástól 15D távolságban 
helyezkedett el, ahol is a hőcserélő áttetsző szerkezeti megoldással rendelkezett. A vizsgált közeg víz, 
amelyet szivattyú segítségével forgattak a felállított munkaállomás vezetékein. A víz hőmérséklete 25 – 55 
ºC fok közt, a térfogatáram 100-1500 lh-1 és a Re szám 400 és 6200 közti érték volt. A PIV méréséhez 50 
μm átmérőjű poliamid részecskéket használtak, melynek sűrűsége 1,016 kgl-1. Az áramkép megfigyelése 
három különböző helyen került felvételre, a 2.16 ábrán feltüntetett A, B és C részben. Az áramképek 
kísérleti mérések során való rögzítését minden esetben háromszor ismételték meg a pontosság érdekében. 
A kaparókések mozgásának hossza 200 mm, kisebb, mint 2%-os eltérésű sebességgel az eltérő irányú 
mozgások alkalmával. A hibák kiszűrése érdekében az eredmények átlagolt értékét vetté figyelembe. A 
mérések során a turbulens áramlás esetében három részre osztották a sebességvektor értékét. Az első az 
átlagsebesség, a második a turbulens fluktuáció, míg a harmadik a véletlenszerű hiba. A turbulens 
fluktuáció meghatározását a mért értékek felbontásának segítségével határozták meg. A mérések a 



30 
 

kaparókések sztatikus és mozgó állapotában is történtek. A numerikus szimulációk esetében egyszerűsített 
modell szimulációjával foglalkoztak, amelyet hat különálló rész szimulációjával kiviteleztek. A 
szimulációk Fluent v6.3 kód felhasználásával történtek. A numerikus szimulációk alkalmával négy 
turbulencia modell alkalmazását vetették össze (standard k-ε, realizable k-ε, RNG k-ε, és Reynolds stress 
modell). Az összevetésből kiderült, hogy a standard k-ε modell megfelel a kísérleti mérések (PIV) által 
kapott eredményeknek a maximális sebességek esetében az áramlás közepénél, míg általánosságban 
kiegyenlítettebb turbulens áramképet ad. A realizable k-ε és Reynolds stress modell által nyert eredmények 
szintén követik a mérések által nyert eredményeket, de kevésbé pontosak, mint az RNG k-ε modell 
használatával nyert eredmények. Megállapították, hogy az összevetett eredmények alapján az ő esetükben 
a legalkalmasabb modell az RNG k-ε. 

A kaparókések mozgásával egybekötött mérések alapján egy β=(vb-vs)/vb (vb főáram sebesség, vs 
kaparókés sebesség, β áramlásgátló tényező) paramétert határoztak meg. Ennek értékétől függően alakul 
ki erősebb vagy gyengébb turbulens áramlás, örvények a kaparókések által határolt terekben. Ez nagyban 
befolyásolja a folyamat hatékonyságát. A kaparókések változó mozgásából adódóan az áramlás folyamán 
kialakulhat, hogy a kések fékező hatást váltanak ki fordított mozgás esetén, de egyenirányú áramlás során 
a különböző sebességekből adódóan visszaáramlás is felléphet. β értékének nagyságával a turbulencia 
szintje emelkedik, míg közel nulla értéknél nagyon alacsony, ami elkerülendő. 

A 2.17. ábrán látható gyakorlati megfigyelések és szimulációkból nyert eredmények alapján, a 
sebességáram meghatározása statikus állapotban Re=4100, a dimenziómentes axiális, tengelyirányú 
sebesség ábrázolásával, PIV alapján (balra).  Szintén a 2.17. ábrán jobbra látható a kísérleti mérések és 
numerikus szimulációk eredményeinek összevetése statikus állapotban Re=4100, a dimenziómentes 
axiális, tengelyirányú sebesség ábrázolásával. Mindkét esetben a cső hossza 40aft mm <L<120fore mm (a 
kaparókés mögötti és előtti hossz) hosszban adott. 

 

 

2.17. ábra A numerikus szimulációkból nyert eredmények ábrázolása. 

Lian és társai [34] a kapartfalú hőcserélőben végbemenő kristályosodással és áramlási feltételekkel 
foglalkoztak. Felállítottak egy matematikai modellt a jégkristályok eloszlásnak egyenlegére. Az eloszlást 
leíró egyenleg a jégkristályok kialakulásának, növekedésének diszkrét matematikai modelljét képviselik. 
Munkájuk céljaként az említett egyenleg összekötését tűzték ki célul a numerikus áramlás egyenleteivel és 
annak egy ipari CFD (numerikus áramlástan) programba való beépítését (FIDAP kód, amely a Fluent része, 
egy általános kód a Galerkin féle eljárás alkalmazásával a hő és anyagátadás valamint áramlási feladatok 
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modellezésére). A matematika modell készítése során számos feltételezést kellett figyelembe venniük, mint 
pl. a szétszórt jégkristályok nagysága megfelelően kicsi, érvényes a tapadási feltétel a kristályok és főáramú 
közeg közt, a közegre, mint koncentrált diszperzióra tekintettek, valamint a viszkozitás értékét állandó 
értékűnek tekintették. Az eloszlási egyenleget a következő formában adják meg: 

 	. (2.39) 

A G és B értékek a kristályok növekedésének és keletkezésének arányát, sebességét adják meg, az 
U a kevert oldat (fázis) sebességének értéke. Ezek értéke nagyban függ az aláhűtés mértékétől, valamint a 
részecskék koncentrációjától a közegben. Mindkét értéket a jégkristályok függvényeként a következő 
formában adják meg: 

 1 	, (2.40) 

 1 	. (2.41) 

Az egyenletekben kb és kg a kristályok keletkezési és növekedési mértékének állandói, nb és ng a 
hatványai, valamint θe a jégkristályok egyensúlyi állapota, amikor is a részecskék koncentrációja a folyadék 
halmazállapotban egyensúlyban van a fagyási hőmérséklettel. Ennek értékét a következő formában adják 
meg (T a fagyási hőmérséklet ºC-ban, c0 kezdeti koncentráció): 

 1
,

	. (2.42) 

A kombinált módszer esetében, amikor figyelembe vették az áramlási és hőátadási 
alapegyenleteket, az eloszlási egyenlegnél (2.39 - 2.42) figyelembe kellett venni, hogy ezek már nemcsak 
a koordináták függvényében változnak, de a kristályok nagyságával is. Az így kapott parciális 
differenciálegyenletek beépítése a jelenleg elérhető numerikus szimulációkra kifejlesztett kódokba nagyon 
nehéz, és ennek érdekében a jelenleg elérhető tanulmányok többsége (mint a jelen tanulmány is), impulzus 
transzformációt vesz figyelembe (moment transformation). Ennek a transzformációnak a segítségével felírt 
egyenleteket dolgozták be az említett FIDAP kódba. A numerikus szimulációk mellett kísérleti méréseket 
is végeztek az általuk megépített kapartfalú hőcserélővel. A hőcserélőben 3 darab kaparókés helyezkedett 
el 120 fokban elfordítva egymástól. A hőközlő fal belső átmérője 0,106 m, míg a tengely átmérője 0,07 m 
volt. A hőcserélő hossza 0,2 m, a használt közeg 25%-os szacharóz oldat. A 2.18. a ábrán látható a 
numerikus szimulációk alapján nyert eredményekből a relatív sebességvektorok ábrázolása a hőcserélőn 
vett keresztmetszetben, az említett szacharóz oldat kristályosodása mellett. A 2.18. b ábrán, ugyanezen 
közeg és feltételek mellett a hőmérséklet eloszlás látható. 

 

2.18. ábra Relatív sebességvektor ábrázolása a hőcserélő tengelyére merőleges síkban (a), azonos síkban ábrázolt 
hőmérséklet eloszlás (b). 



32 
 

Jól megfigyelhető a feltüntetett 2.18. b ábrán, hogy a közeg hőmérséklete a legalacsonyabb a 
kaparókések mellett, ami a jégkristályok elkeverésének eredménye a hőközlő falról. A 2.19. a ábrán látható 
a jégkristályok méretének eloszlása az említett 25%-os szacharóz oldat hűtése folyamán, míg a 2.19.b ábrán 
a várható és mért kristályok nagyságának eloszlása. 

 

2.19. ábra a - jégkristályok méretének eloszlása, b - várható és mért kristályok nagyságának eloszlása 

Fayolle és társai [35] a kapartfalú hőcserélőben kezelt közeg tartózkodási idejével, annak 
eloszlásával (RTD – Residence Time Distribution), és az áramkép megfigyelésével foglalkoztak egy Tetra 
Pack Houyer KF 80XC típusú kapartfalú hőcserélőben, valamint egy méretarányosan megépített 
modellben. Megjegyzik, hogy a hűtés folyamán a közeg viszkozitása nagyobb a hőátadó fal közelében, ami 
nagyobb ellenállást generál az áramlással szemben. Ennek hatása a kristályosodás során sokkal nagyobb 
gondot okoz, akár kritikus is lehet a magas nyírósebesség által generált hő megjelenésével. Az előző 
kutatómunkák alapján, melyek a kristályok tartózkodási idejének, kristályméretek eloszlásának 
meghatározó befolyását mutatták be, a jelen munka célkitűzéseként szintén a tartózkodási idő, annak 
eloszlásának meghatározását tűzték ki célul. A tartózkodási idő megfigyelését a hőkezelt közeghez adott, 
a hőkezelésre érzékeny (színelváltozás) anyagot „Betanin”-t használtak. A mérésekhez egy az ipari 
hőcserélő alapján megépített méretarányos hőcserélőt használtak. A hűtéshez etilén-glikol oldatot 
használtak, amely segítségével -2 ºC-os kilépő hőmérsékletet biztosítottak, amely magasabb a hőkezelt 
közeg fagyási hőmérsékletnél. A mérések folyamán két tartályban tároltak szacharóz oldatot, melyből csak 
az egyik volt színezővel keverve. A folyamat állandósulása után a nem színezett oldatot „felcserélték” 
színezett oldatra. A mérések folyamán a folyamati feltételek hatását tesztelték (szacharóz és festékanyag 
koncentráció, áramerőség, és forgási sebesség). Az első mérések 10%-os oldattal készültek 20 lh-1 
térfogatáram és 360 min-1 forgási sebesség mellett. A méréseket háromszor ismételték meg a 
reprodukálhatóság leellenőrzése érdekében. Méréseik eredményeit grafikonokban tüntetik fel. Megjegyzik, 
hogy az áramerősség növekedésével a tartózkodási idő csökken. További méréseket végeztek az említett 
ipari kapartfalú hőcserélővel is, ahol a közeg vaníliás fagylalt alapanyaga volt. Ebben az esetben viszont a 
közeg nem volt kellően áttetsző, így az előzőleg használt spektroszkópia nem volt használható, ezért 
„spektro-colorimetria” használata mellett döntöttek. A továbbiakban egy általános modell megalkotásával 
foglalkoztak, amely figyelembe veszi a kristályosodás, hőcsere folyamatát, valamint az áramlási 
feltételeket. 

Mabit és társai [36] egy további munkájukban szintén a kaparókések által végzett forgómozgás 
közegre való mechanikai terhelésével, valamint az áramlási feltételekkel foglalkoztak. A nyírási 
feszültségből adódó mechanikai terhelés megfigyelésének a keményítő oldat segítségével való új 
módszerét fejlesztették ki. Két különböző áramlási feltétel mellett folytatták vizsgálataikat. Első lépésben 
lamináris, Taylor örvények jelenléte mellett, a továbbiakban enyhén turbulens áramlás alkalmazásával. A 
legmagasabb nyírási terhelést a magas forgási sebességű kaparókések és lamináris áramlás esetén adják 
meg. Szintén megemlítik, hogy a Taylor örvények segítik a radiális elkeverést, amely javítja a hőkezelés 
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hatásfokát. A nyírási sebességből adódó mechanika terhelés nagyban függ az adott közeg erre való 
érzékenységétől. Ezt az értéket a keményítő oldat esetében 20 000 s-1 nyírási sebesség felett adják meg.  

Boccardi [37] és társai kísérleti méréseket végeztek egy átalakított fagylaltkészítő berendezésen a 
hőátadási tényező meghatározásához szükséges Nusselt szám összefüggés meghatározása érdekében. A 
kísérleti mérések három eltérő geometria méretezéssel történtek (S12, S22 és L20 jelöléssel, ahol némely 
geometria méret, mint pl. a hőcserélő, kaparókések hossza, vagy a hőcserélő hűtéséhez felhasznált spirális 
hűtőcsatorna emelkedése változtak). A mérések 60%-os és 40%-os propilén-glikol és víz elegyével 
történtek a következő paraméterek mellett: az oldat belépő hőmérséklete -2 ºC és 6 ºC fok közt, tömegáram 
250 kgh-1-tól 450 kgh-1-ig, keverő forgási sebessége 2,07 s-1-tól 3,37 s-1-ig. Ezen paraméterek mellett 297 
mérést végeztek el. A jelentősebb dimenziómentes paraméterek határértékei a következők voltak: Re=28-
161, Pr=92-301, DN/v=9,4-51, Pe=3360-15850. Az eredmények feldolgozásának célja, a Nusselt szám 
számolásához szükséges összefüggés meghatározása volt, a dimenzióanalízis segítségével (Skelland [5]). 
Az egyes hatványok értékének meghatározása után a felállított összefüggést a következő alakban adják 
meg: 

 	 0,208
, , , ,

	. (2.43) 

Mivel a kapartfalú hőcserélőknél a hőcsere folyamatára nagyban hat a geometriai kialakítás, ezért 
további dimenziómentes csoport meghatározását tűzték ki célul. A végső összefüggést a következő alakban 
adják meg (az újonnan kialakított csoport az egyenlet jobb oldalán feltüntetett utolsó zárójelében látható): 

 	 0,608
, , , ,

	. (2.44) 

Lu a hőcserélő effektív (hasznos) hossza. A két összefüggés által meghatározott hőátadási tényező 
összevetése a mért eredmények alapján meghatározottakkal a következő két grafikonban tüntetik fel (2.20. 
ábra). Az eredmények alapján arra a megállapításra jutnak, hogy az általuk meghatározott dimenziómentes 
csoport segítségével jobban követhető a szerkezeti megoldások által okozott különbség a hőátadási tényező 
meghatározásánál. 

 

2.20. ábra A dimenzióanalízis által nyert eredmények összevetés a mért eredmények alapján meghatározottakkal 
(2.43 alapján balra, 2.44 alapján jobbra). 

Tähti [38] a disszertációs munkájában foglalkozott kapart falú hőcserélővel, amelyben a kristályok 
keletkezését, azok növekedését és rétegnövekedését vizsgálta. Számos kísérleti mérést végzett el, 
amelyekhez ipari méretű hőcserélőt is felhasznált. A tanulmány számos eredményt közöl, többek közt a 
következő két grafikont. A 2.21. ábrán látható a hőátadási tényező (a termék oldalon) és a hőátviteli tényező 
a termék tömegáramának függvényében, valamint a hőáram és a hőáram-fluxus a termék tömegáramának 
függvényében. 
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2.21. ábra A cső a csőben típusú hőcserélőben történő kristályosodás vizsgálatainak eredményei. 

A továbbiakban néhány Nusselt szám meghatározására szolgáló egyenlet látható több kutató 
kísérleti méréseinek munkája eredményeként Tero Tähti munkájából [38] átvéve. Dinglinger [38] a hűtés 
és a víz kristályosodásának folyamatára a következő kriteriális egyenletet adja meg, a hűtés esetében: 

 0,487 , 	. (2.45) 

A kristályosodás esetében: 

 14,1 10 , , 0,332
∗

∗

,
0,22

∗

∗ 	. (2.46) 

A (2.46) egyenletben Θin
*, Θout

* dimenzió nélküli hőmérséklet a bementi és kimeneti oldalon. A 
dimenzió nélküli hőmérséklet a következőképpen adott: 

 ∗ 	. (2.47) 

Az egyenletben 	az egyensúlyi hőmérséklet,  a hűtőfolyadék átlaghőmérséklete és  helyi 
hőmérséklet. Kulatschinski [38] a szállítócsigás (spirális alakú kaparókések a forgó-tengelyen) kapart falú 
hőcserélőt vizsgálta, és kriteriális egyenletét a következő formában adja meg: 

 21,67 , ,
, ,

	. (2.48) 

Sykora és Navrátil [38] a nagy viszkozitású olajak, szirupok melegítésével foglalkozott különböző 
fordulatszám és kaparókések számának alkalmazásával. Az vizsgálatok alapján a következő kriteriális 
egyenletet adja meg a Nusselt szám meghatározása céljából: 

 0,47 , , , , 	. (2.49) 

Trommelen [38] korrekciós tényezőt javasol Lattinen [2] által felállított elméleti megoldásának 
egyenletébe (Nuth, lásd 2.2. egyenlet), és a következő alakban adja meg kriteriális egyenletét: 

 1 2,78 200 , 	. (2.50) 

Ghosal [38] a következő formában adja meg kriteriális egyenletét a kapart falú hőcserélőn végzett 
vizsgálatai alapján, két kaparókés felhasználásával. 

 0,123
, , , 	. (2.51) 

Sykora [38] a lamináris áramlás (Re <44) esetében és az átmeneti (Re> 44) szakaszra a 
következőként adja meg a kriteriális egyenleteit: 

 0,8 , , ,  , (Re <44), (2.52) 
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 2,0 , , , 	,  (Re> 44). (2.53) 

Penney és Bell [38] arra a következtetésre jutottak a vizsgálataik során, hogy a hőátadó felület és 
a kések éle közti távolság nincs hatással a hőcsere folyamatára, ha Re> 700. Az Re> 400 értékek esetére a 
következő formában adták meg kriteriális egyenletüket: 

 0,123 , ,
	. (2.54) 

Az összefüggésben megadott Pr szám kitevője és a viszkozitással kapcsolatos érték az Uhl [38] 
által közölt eredményekből származik, aki szintén Houlton és Skelland gyakorlati vizsgálatainak 
eredményeiből vette át: 

 0,308 , ,
	. (2.55) 

Weisser [39] a kristályosodás hűtési és fagyasztási folyamatára a következő formában adja meg 
kriteriális egyenletét: 

 1,5 , , ,   (hűtés), (2.56) 

 1,41 , , ,   (kristályosodás). (2.57) 

Örvös és társai [40] kísérleti méréseket végeztek az általuk kialakított kapartfalú hőcserélőkben. 
Méréseik és megfigyeléseik célja a Nusselt szám meghatározására alkalmas összefüggés kitevőinek 
meghatározása és összevetése korábbi munkák által meghatározott értékekkel a következő formában: 

 A . (2.58) 

B, C, D és E az összefüggés kitevői, míg A az összefüggés állandója. Méréseiket a víz, paradicsom 
püré és joghurt hőkezelésével végezték, a következő folyamati feltételek mellett: tömegáram 500 – 2500 
kgh-1, fordulatszám 50-300 min-1. Hőközlő közegként vizet és vízgőzt használtak. Méréseik alapján a 
következő formában adják meg egyenleteiket: 

 3,00 , , ,
,
	,	 (2.59) 

a következő érvényességi tartományban Reax=80-250, Rerot=1000-2500, és 

 0,523 , , ,
,
	, (2.60) 

a következő érvényességi tartományban Reax=2000-10 000, Rerot=10 000-100 000. Megemlítik, 
hogy a korábbi munkák alapján feltüntetett összefüggések elég nagy eltéréseket szolgáltatnak a hőátadási 
tényező meghatározására, valamint, hogy az általuk meghatározott összefüggések az említett munkák 
eredményeinek határain belül vannak. 

Amamou és társai [41] cukros oldat fagyasztása (szörbet készítése) mellett vizsgálták a kapartfalú 
hőcserélőt „FBRM” (Focused Beam Reflectance Measurement) módszer alkalmazásával. Méréseiket 2 
fokozatban végezték, 30%-os cukros oldattal, a kaparókések 300 min-1 forgási sebessége mellett. 
Megfigyeléseik alapján megjegyzik, hogy a fagyasztás csökkentésével a kristályosodás felgyorsul, és 
valamivel kisebb kristályok keletkezését vonja magával. A forgási sebesség növelése hasonló eredményre 
vezet. A cukortartalom növelésével a jégkristály frakció növekedése lelassul, valamint a kristályok mérete 
is csökken. 

Sun és társai [42] a kapartfalú hőcserélőben kialakult áramlási viszonyokat és a hőcsere folyamatát 
vizsgálták numerikus szimulációk segítségével. A numerikus szimulációk végeselem-módszer 
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alkalmazásával, 2D állandósult állapot mellett készültek, nem Newtoni, hatványtörvényt követő modell 
alapján viselkedő közeg figyelembevételével. A megfigyelések a kaparókések tervezésének hatására, az 
anyagtulajdonságok befolyására, kiváltképp a nyírási vékonyodásra (szerkezeti viszkozitás v. hígulás), 
valamint a hőcsere folyamatára irányultak. Hőcserélőjük tengelyének átmérője 0,05 m, míg a hőcserélő fal 
(külső henger) átmérője 0,075 m. A kaparókések száma 4, a hőátadó felület Ts=0 ºC állandó hőmérsékletű. 
A közeg anyagtulajdonságainak értékét adott hőmérsékleten állandóként vették figyelembe. A tengely, 
kaparókések forgási sebessége 1ms-1 volt. A síkbeli megoldásból kifolyólag axiális, hossziránti áramlás 
nem jött létre. A numerikus szimulációikat Fastflo kódban végezték.  

Kijelentik, hogy a közeg nyírási vékonyodásának eredményeként a közeg mechanikai disszipációja 
kisebb lesz a sarkaknál, vagy a kések éleinél, ami a hőkezelés szempontjából kedvezőbb. A kések 
tengelyhez való megfogatásánál fellépő rés befolyásolja a késekre ható erőket, valamint a kritikus pontok 
elhelyezkedését (áramlás szempontjából „álló” részek). Az említett rés növelésének 20%-os arányával a 
tiszta fellépő erők 20%-al csökkennek merőleges kések alkalmazásával, valamint 28%-al a tangenciális 
késeknél. A hő-vékonyodás hatása a Newtoni közegeknél a legjelentősebb, ahol is a legmagasabb a 
hőmérséklet és a mechanikus (viszkóz) disszipáció jelenléte a kések éleinél. A 2.22. ábrán látható az 
áramvonalak ábrázolása merőleges kaparókések (a) és tangenciális kaparókések (b) használatával, n= 033 
folyási szám mellett, és különböző rés alkalmazásával a kaparókés és tengely közt. További eredményeiket 
grafikonok és ábrák segítségével mutatják be (pl. Nu=f(n), Nu=f(x) stb.) 

 

2.22. ábra Az áramvonalak ábrázolása mindkét kaparókés esetében. 

Russel és társai [43] kísérleti méréseket végeztek egy ipari méretű (és azonos felépítésű 
laboratóriumi változata) APV Crepaco W104-es kapartfalú hőcserélővel. Méréseik és megfigyeléseik célja, 
a tartózkodási idő és az áramlási feltételek, áramképek vizsgálata volt. Az alkalmazott közeg szerkezeti 
viszkozitással rendelkező Carbopol nevezetű folyadék (modell közegként alkalmazva), valamint jégkrém. 
A hőcserélő főbb méretei D=0,203 m, L=0,746 m, az alkalmazott tömegáram 0,111 kgs-1. A paláston áramló 
hűtőközeg ammónia, amely a jégkrém 5 ºC-ról való hűtését biztosította -5 ºC-ra. A hőcserélőben használt 
(APV) belső szerkezeti megoldások közül kettőt alkalmaztak, amelyek a belső térfogat telítettségében 
különböztek. Az első 15%-os, míg a második 80%-os telítettséget vett igénybe a hőcserélő belsejében 
(hőcserélő cső). A közegek folyási tulajdonságainak leírására hatványtörvényt követő modellt (jégkrém), 
valamint a Herschel-Bulkley modellt (Carbopol) alkalmazták. A jégkrém esetében meghatározott 
konzisztencia tényezőt k=100 Pas, és a folyási szám n=0,4 értékben adták meg -5 ºC-nál. A tartózkodási 
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idő eloszlásának mérését „tracker-response technique” módszerrel alkalmazták (befecskendezett 
festékanyag, Erythrosin és ennek mérése „Line Spektro-photometer” segítségével). Az áramlás, áramkép 
megfigyelését nagy sűrűségű polietilén részecskék adagolásával figyelték meg. A 2.23. ábrán látható az 
áramkép fotója 250 min-1 fordulatszám mellett. További grafikonokban adják meg a koncentráció-idő 
függvényeket. Megjegyzik, hogy a Carbopol megfigyeléseinek adataiból látható az eredmények hasonlóak 
a két koncentráció esetében. A cukros oldat, annak látszólagos viszkozitásával a Carbopol felhasználásával 
mért adatok közé esik, viszont nagyobb visszaáramlás lép fel. A jégkrém esetében, annak szerkezeti 
viszkozitása növekedik a fagyasztás alkalmával, tulajdonképpen laposabb sebességprofilt eredményezve. 
Továbbá, hőkezelés közben radiális hőmérséklet gradiens alakul ki, amely nagyban befolyásolja a közeg 
viszkozitását, annak változását radiális irányban, ebből kifolyólag az axiális sebesség gradiens eloszlását 
radiális irányban. 

 

2.23. ábra Az áramkép fotója 250 min-1 fordulatszám mellett. 

Rainieri és társai [44] a Nusselt szám meghatározásához szükséges általános összefüggés 
egyenletének paramétereit (állandóit és hatványértékeit) vizsgálták, valamint az adott paraméterek lehető 
legmegfelelőbb előrejelzését. Az általuk kivitelezett módszernek előnyeként azt említik meg, hogy 
figyelembe veszi az egyes paraméterek bizonytalansági tényezőjét, érzékenységét és megbízhatósági 
intervallumát. Eljárásuk igazolását mesterséges adatok és kísérleti mérések útján is igazolták. kísérleti 
méréseik során az általuk használt hőcserélő két darab kaparókéssel rendelkezett, amelyek 0,57 – 3,5 s-1 
forgási sebességgel működtek. A 2.24. a és b ábrán láthatóak az eredményeik alapján maghatározott 
optimális Nusselt szám meghatározására alkalmas összefüggések melegítés (a), hűtés (b) esetére. 

 

2.24. a/b ábra A Nusselt szám meghatározására optimális összefüggések melegítés (a), hűtés (b) esetére. 

González-Reza és társai [45] a β-karotén nanokapszulák minőségromlásának, szétesésének 
kinetikájával foglalkoztak a kapartfalú hőcserélőben történő hőkezelés folyamán. Az általuk végzett 
mérések során a térfogatáram 2,4x10-6 – 4,8x10-6 m3s-1, a pára nyomása 49-147 kPa és a kaparókések 
forgási sebessége 10,4-31,2 s-1. Kísérleti méréseik eredményeinek alapján ezeket sikeresen beépítették egy 
másodrendű polinom modellbe, amellyel a β-karotén veszteséget jellemezték. 
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Arellano és társai [46] kísérleti méréseket végeztek a tartózkodási idő eloszlásának (RTD, 
Residence Time Distribution) meghatározásával kapcsolatban a folyamati tényezők függvényében. 
Munkájuk keretén belül foglalkoztak továbbá az említett tartózkodási idő eloszlásának modellezésével, 
valamint az axiális irányú hőmérséklet eloszlás megfigyelésével. Az említett vizsgálatokat citrom szörbet 
keverék fagyasztásának folyamata mellett végezték (14,6% w/w cukor, 8% w/w fruktóz, 0,09% w/w 
dextróz, 3% w/w citromszörp sűrítmény, 0,5% w/w stabilizátor). A 2.23 ábrán látható az általuk használ 
kapartfalú hőcserélő vázlata és az érzékelők elhelyezkedése (WCB Model MF 50, belső tiszta térfogat 
6,66x10-4 m3). A méréseknél vizsgált tömegáram 0,007-0,021 kgs-1, a kaparókések forgási sebessége 545-
1000 min-1, a hűtőfolyadék hőmérséklet -10 és -20 ºC közt. A hőkezelt közeg (szörbet) folyási 
tulajdonságait a hőcserélő kilépő oldalánál mérték, amelynek látszólagos viszkozitását a hatványtörvényt 
követő modellel határozták meg. Az axiális hőmérséklet eloszlás mérését vezeték nélküli hőérzékelővel 
oldották meg, a 2.25. ábrán bemutatott helyeken, melyek -20 és 20 ºC közti értékekre lettek kalibrálva, 
valamint 5 s intervallumokban jegyezték fel a mért értékeket. A tartózkodási idő eloszlásának 
megfigyeléséhez pulzáló befecskendezéssel adagolt festékanyagot használtak. A mért adatok 
visszaigazolása érdekében a festékanyag tömegmérlegét ellenőrizték a beáramlási és kiáramlási oldalon 
mérve. 

 

2.25. ábra A kapartfalú hőcserélő vázlata és az érzékelők pozíciója a hőcserélő hosszirányában 

A tartózkodási idő eloszlásának meghatározása céljából három modellt, módszert használtak, 
amelyekbe a mért értékek alapján nyert értékek kerültek bedolgozásra. Az alkalmazott modellekből az első, 
„ADM - plug flow with axial dispersion” (axiális irányú diszperzió állandó sebességprofil mellett), ahol az 
analitikus megoldás útján nyert egyenletet a koncentráció meghatározására a következő formában adják 
meg: 

 θ 	. (2.61a) 

A Péclet szám csökkenésével növekedik az axiális diszperzió értéke. A következő modell a „TSM 
– Tanks in series model”, amelynek lényege a hőcserélőben áramló közeg felosztása bizonyos számú 
egyenlő térfogatú részre. Ebben az esetben az axiális diszperzió meghatározására a következő egyenletet 
adják meg: 

 θ
!

	, (2.61b) 

ahol N a felosztás számszerű értéke. Ebben az esetben, az N=1 értéknél ez megfelel egy teljes méretű 
kapartfalú tartálynak. Amennyiben a N értéke a végtelenhez közelít, akkor az első esetet, modellt közelíti. 
A harmadik modell a „GDM-Gamma eloszlás” Ebben az esetben az eloszlás meghatározására a következő 
egyenletet adják meg: 

 θ θ 	. (2.62) 
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Az egyenletben, Γ jelöli a gamma függvényt. Az egyenletben a p értéke az axiális irányú elkeverést 
képviseli, melynek értéke növekedésével az axiális diszperzió csökken, a	  érték egy dimenziómentes 
„késési” időt képvisel. A mérések és modellek alapján meghatározott görbék ábrázolása látható a 2.26. 
ábrán az axiális diszperzió, „Tank in Series” és Gamma eloszlás modellek felhasználásával, m=0,014 kgs-

1, 750 min-1, és -15,3 ºC a hőközlő közeg hőmérséklete mellet. Az ábrából jól látható, hogy a folyadék 
jelentős részének jelenléte a 0,5 és 0,8 ts (normalizált idő) érték közé esik, ami egybeesik a folyadék 
kiáramlásának idejével, amikor a legnagyobb a koncentráció értéke. 

 

2.26. ábra RTD – kísérleti mérések által betöltött értékek alapján felrajzolt görbék. 

Az axiális hőmérséklet eloszlással kapcsolatban megjegyzik, hogy a hőkezelt közeg hőmérséklete 
a hőátadó közeg hőmérsékletének csökkenésével változik (szintén csökken). A hőkezelés első fázisában (a 
hőcserélő első szakaszában) a kezelt közeg, szörbet hűtési fázison megy át, majd egy bizonyos ponttól 
megjelennek a hőcserélő falán a kristályok és a további szakaszban növekedés, újabb kristályok kialakulása 
megy végbe, mígnem a kiáramlásnál eléri az egyensúlyi állapotot (amit kisebb hőemelkedés kísér). A 
továbbiakban grafikonok és táblázatok segítségével ábrázolják a különböző összefüggéseket a nyert 
eredmények alapján, mint pl. a kaparókések forgási sebességétől függő tartózkodási idő eloszlását. 

Arellano és társai [47] egy további munkájukban a tartózkodási idő és előfordulási egyenleg 
(Population balance) egybekötött vizsgálatával foglalkoztak a kristályosodás folyamatánál a kapartfalú 
hőcserélőben. Ebben az esetben matematikai modellt készítettek a szörbet előállításának (kristályosodás) 
esetére. Két megközelítést vettek figyelembe: az első esetben a hőcsere egyenletei és az (PBE – Population 
Balance Equation) előfordulási egyenleg összekapcsolásával, míg a másik esetben a PBE kombinált 
változatával, a gyakorlati alapokra épülő RTD modell figyelembevételével. Eredményeiket grafikonokban 
dolgozták fel, pl. hőmérséklet, profil mélység, jégkristály frakció, látszólagos viszkozitás=f(normalizált 
tartózkodási idő). Az első modell segítségével megfelelően előre-jelezhető a hőmérséklet alakulása, 
eloszlása, míg a második modell jól kezelte, hogy a hőcserélőn áthaladó folyadék frakció nem azonos 
időbeli hőmérséklettel rendelkezik. 

Dehkordi és társai [48] a kapartfalú hőcserélőben történő hőcsere folyamatára nagy befolyással 
bíró tényezők (tömegáram, forgási sebesség, a kaparókések alakja, száma, és ezek változtathatósága) 
megfigyelésével foglalkoztak, ennek numerikus feldolgozásával. Numerikus szimulációikat Fluent 
program csomagban végezték, míg a szükséges numerikus háló elkészítésére a Gambit programot 
alkalmazták. A kaparókések élei és a hőcserélő fala közti távolságot 130 μm-re modellezik. A numerikus 
háló készítése során figyelembe veszik a folyamatból adódó, helyi feltételeket. A szimulációk során a közeg 
belépő hőmérséklete 288 K, míg a hőcserélő fala 278 K. A kaparókések és a tengely felületén adiabatikus 
feltételt adtak meg, amely a folyamat állandóságát figyelembe véve megfelelőnek tartanak. A vizsgált 
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közegek, Newtoni (glicerin), nem vékonyodó nem-Newtoni, valamint pszeudoplasztikus folyadékok 
voltak. Szimulációikhoz az alkalmazott tömegáramot és fordulatszámot táblázatokban adják meg. 
Vizsgálataik eredményeiből a 2.27. ábrán látható a kilépő hőmérséklet alakulása a hőcserélőn keresztül 
áramló közegre a kaparókések szerkezeti megoldásának függvényében (a), valamint a kaparókések 
számának változásával (b). 

 

2.27. ábra A kilépő hőmérséklet alakulása különböző szerkezeti megoldás (a), valamint a kaparókések száma mellett 
(b). 

D’Addio és társai [49] a mogyorókrém kapartfalú hőcserélőben történő hőkezelésével 
foglalkoztak. Ezzel kapcsolatban végeztek el numerikus szimulációkat az általuk kifejlesztett és az említett 
munkában kissé megváltoztatott belső szerkezeti megoldás felhasználásával. A vizsgált közeg, 
mogyorókrém folyási tulajdonságainak meghatározását korábbi méréseik alapján vették figyelembe, 
amiből kiderült a közeg nyírási vékonyodással rendelkezik (szerkezeti viszkozitás). A szimulációik Fluent 
6.2 program csomagban készültek, míg a numerikus hálót Gambit 2.1 program csomagban készítették el. 
A folyamati feltételek a következőképp kerültek alkalmazásra: tömegáram 200-1000 kgh-1, forgási 
sebesség 50-300 min-1, a belépő hőmérséklet 50 ºC, valamint a fal hőmérséklete 90 ºC. A 2.26-os ábrán 
látható az eredményeik alapján ábrázolt hőmérséklet eloszlás (hőmérséklet mező), melegítés és hűtés 
esetére. Megjegyzik, hogy a hőátadási tényező a tömegáram növelésével emelkedik, a melegítés esetén 
20%-kal, míg a hűtésnél 25%-kal a vizsgált feltételek mellett, továbbá, hogy a fordulatszám növekedésével 
az alsó határtól a felsőig majdnem kétszeresére emelkedik a hőátadási tényező értéke. Az eredmények 
alapján szintén fontos megjegyzés, hogy a hőátbocsátási tényező értéke kb. 5%-al mindig nagyobb volt 
hűtés esetében, mint melegítésnél. Ennek okát a mogyorókrém termodinamika tulajdonságainak 
változásában, valamint az áramlási feltételek különbözőségében látják. A 2.28. ábrán látható a numerikus 
szimulációk eredményekét az egyes metszetekben kialakult hőmérséklet mező melegítés és hűtés esetében, 
m=600 kgh-1, N=150 min-1. A tengely forgási iránya órajárással ellenirányú. 
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2.28. ábra Axiális tengelyre merőleges síkokban ábrázolt hőmérséklet eloszlás.  

Trommelen, [50] vizsgálatai során az áramlási tulajdonságokkal, a tartózkodási idővel, a hőcsere 
folyamatával és a keveréshez szükséges teljesítménnyel foglalkozott. Figyelemmel kísérte az áramlás 
jellegét a lehető legnagyobb hőátadási tényező és a leghatékonyabb közegelkeverés (a hőátadó felülettől a 
főáramba) függvényében, mint ahogy a tengely forgómozgásához szükséges teljesítményt a nagy 
viszkozitású közegek nyírófeszültségének figyelembevételével. Megfigyelte, hogy a hőcsere folyamatára 
nagy befolyással bír a hőkezelt termék főárammal ellentétes irányba való visszafelé történő keverése (a 
geometriai megoldásokból és folyamati feltételekből adódó lokális örvények eredményeként), amely 
negatív hatással van a hőátadási, hőátbocsátási tényező nagyságának értékére. Ebből kifolyólag nagy 
figyelmet fordított a hőcserélőben kialakuló áramlási típusokra, a hőkezelt termék tartózkodási idejére a 
hőcserélőn áthaladva. Körgyűrű keresztmetszetű térben történő áramlásnál, a belső henger forgómozgását 
feltételezve különböző áramlási típusok lépnek fel (az áramlás irányának, a forgástengelyre felvett 
merőleges síkban): 

1 - Couette áramlás, amely egyszerű nyíró áramlás ahol az axiális és radiális sebességkomponens 
egyenlő nullával. 

2 - Taylor örvények, ahol nagy másodlagos gyűrűs (toroidal) örvények keletkeznek párokban, 
amelyek forgási iránya ellentétes. 

3 - magasabb Reynolds számnál az örvények átalakulnak egy szabályos tangenciális turbulens 
áramlási mezőbe, de az Re szám további növekedésével megbomlik, és a még nagyobb Re számoknál is 
jelen vannak a másodlagos örvények. 
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A Couette áramlásból a Taylor örvényekbe való átmeneti Reynolds számot a következő formában 
adja meg N. van Lookeren munkája alapján: 

 
,

,
,

,
,

	. (2.63) 

Ennek meghatározása fontos, mert a technológiai folyamatok többségében a várható áramlási 
feltételek nagyon közel helyezkednek el az egyik áramlástípusból a másikba történő átmeneti értékhez. 
Gyakorlati vizsgálatai során a Couette áramlásból való átmenetet a Taylor féle örvényekbe nem lehetett a 
várt átmeneti értéknél nagyon pontosan megfigyelni, de a (2.63) alapján megadott egyenlettől való eltérés 
sem volt észrevehető. A megfigyelések alapján az átmeneti Rerot kritikus értékeket a következő táblázatban 
tüntette fel. 

A tengely átmérője [10-3 m] Rerot [-] (teoretikus)
46 200
56 280
62 415
68 870

2.1. Táblázat Kritikus Rerot szám különböző tengelyátmérő használatánál (D=0,076 m) 

A kritikus Reynolds (Rerot) szám értéke a külső henger forgása esetén sokkal magasabb. 
Trommelen a továbbiakban a Couette féle áramlás esetére szorítkozott megfigyeléseinél. 

Weisser [39] a kapart falú hőcserélőben kialakuló hidrodinamikai feltételekkel is foglalkozott. 
Különböző típusú áramlást figyelt meg. A Reynolds szám kritikus értékét Rekrit a forgótengely átmérőjének 
függvényben adja meg a következő értékek mellett: 

D=0,162 m, d=0,08 m, Rekrit=213, d=0,10 m, Rekrit=208, d=0,12 m, Rekrit=282. 

A továbbiakban foglalkozott még a tartózkodási idővel, mint ahogy az axiális „visszakeverés” 
folyamatával, annak kiváltó okaival. A hőkezelt közeg, termék axiális visszafelé keverése jelentősen 
csökkentheti a hőcserefolyamat hajtóerejének középértékét, ami természetesen csökkenti a hőcsere 
hatékonyságát. A (2.64) egyenlet segítségével meghatározható az axiális irányú hőmérséklet eloszlás, 
amennyiben feltételezzük az egyenletes áramlási profilt (plug flow) és figyelembe vesszük a turbulens 
hővezetési tényezőt, továbbá feltételezzük, hogy a hőátadási tényező, a hőközlő felület hőmérséklete, a 
termék termodinamikai tulajdonságainak értéke és a keverési tényező állandóak. Ezen túl, elhanyagoljuk a 
hőmérséklet változását az axiális irányú hővezetés függvényében: 

 

2.29. ábra Hőmérleg a hőcserélő ∆x méretű elemi cellájára felírva. 

 vS vS 	, (2.64) 
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 v 0	. (2.65) 

A 2.29. ábrán látható a 2.64-es hőmérleg ábrázolása. A dimenziómentes Xb=x/L érték 
bevezetésével az egyenlet a következő formában írható fel: 

 0	. (2.66) 

Az egyenlet megoldásával meghatározhatjuk az axiális irányú hőmérsékleteloszlást, 
hőmérsékletmezőt az axiális irányú elkeverés figyelembevételével (a két dimenziómentes kifejezés 
Ped=vL/De, De – diffúziós keverési tényező, mely értéke De=λt/ρcp, valamint St=Aαs/mcp). A kísérleti 
mérések eredményei alapján, ahol a belépő felületen mérte a hőmérséklet ugrásszerű változását, és a (2.66) 
egyenlet felhasználásával az adott peremfeltételek mellett meghatározta a keverési tényezőket különböző 
folyamati feltételek mellett. A 2.30. ábra segítségével bemutatja a keverési tényező meghatározását a 
módosított Re szám függvényében, a következő esetekre:1-körgyűrű forgó tengellyel, 2- lapátos keverő a 
határréteg befolyásolásával 3-lapátos keverő, 4-kapart falú hőcserélő 2 kaparókéssel, 5-kapart falú 
hőcserélő 4 kaparókéssel, 6-kapart falú hőcserélő fagyasztás, kristályosodás esetében. 

 

2.30. ábra A keverési tényező meghatározása a módosított Re szám függvényében. 

Weisser foglalkozott továbbá a hűtés és fagyasztás, kristályosodás folyamatánál végbemenő 
hőátadással. Megjegyzi, hogy csupán elméleti úton történő megoldás szinte lehetetlen a technológiai 
folyamatok összetettségére való tekintettel, továbbá grafikonon ábrázolja a hőátadási tényező értékét a 
tömegáram-sűrűség függvényében különböző viszkozitás, és 0,75 s-1 fordulatszám, valamint 4 kaparókés 
esetében (2.31. ábra). 

 

2.31 ábra A hőátadási tényező a tömegáram-sűrűség függvényében. 

A fordulatszám növelésével a hőátvitel hatásfoka is emelkedik a hidrodinamikai és hőtani 
határréteg méretének csökkenésével. Kísérleti mérések alapján a következő kriteriális összefüggést adja 
meg: 

 1.5 . . . 	. (2.67) 
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Härröd [51] a kapartfalú hőcserélővel történő gyakorlati vizsgálatai során figyelemmel kísérte az 
áramlás típusait, annak sebességprofilját, a termék hőcserélőben történő radiális és axiális irányú 
elkeverését és magát a hőcsere folyamatát. Kísérleti mérések során, mint hőkezelt közeget, vizet és 
keményítő pasztát használt. Megfigyelte, hogy az átmenet a lamináris áramlás és az örvénylő áramlás közt 
nagyon közel megy végbe a várt kritikus Reynolds (Rerot,krit kritikus Reynolds szám a rotációs áramlás 
esetében) szám értékéhez, továbbá hogy az örvénylő áramlásnál a radiális elkeverés nagyon kedvező. 
Ebben az esetben csak nagyon kicsi radiális irányú hőmérséklet különbség állt fenn, viszont megjelent az 
axiális keverés (axiális irányú lokális örvények) ami nagyon kedvezőtlen hatással van a hőcsere 
folyamatára. A legjobb áramlási profil akkor állt fenn, amikor az Rerot szám értéke nagyon közel volt az 
Rerot,krit értékhez. Vizsgálatai során arra a következtetésre jutott, hogy örvénylő áramlás esetén az első 
kaparókés javította a hőátadás folyamatát, míg a továbbiak már nem. A tengely és a hőátadó cső 
átmérőjének aránya (d/D) szintén befolyásolta a hőátvitel hatásfokát, kisebb arányszám mellett a hőátvitel 
magasabb volt. Lamináris áramlás esetében felfigyelt arra, hogy a radiális elkeverés nem volt elégséges és 
a termék áthaladt a tengelyhez közeli rétegben anélkül, hogy a hűtés vagy melegítés végbe ment volna 
(vagy csak jelentéktelen mértékben). Ebben az esetben a már említett d/D arányának növelése javította a 
hőcsere folyamatát, mint ahogy a kaparókések számának emelése is. Egy modellt fejlesztett ki, amely 
segítségével pontosan előre lehet jelezni a hőátbocsátási tényezőt, valamint az axiális irányú hőmérséklet-
eloszlást különböző örvénylő áramlások esetében. 

Yataghene és Legrand [52] a kapartfalú hőcserélőben végbemenő áramlási feltételeket és a hőcsere 
folyamatát vizsgálták numerikus szimulációk segítségével. A szimulációkat Fluent 6.3 kódban, míg a 
numerikus háló készítését a Gambit 2.2.3 nevű programcsomagban végezték el. A numerikus modell 
alapjául a Catia V5 CAD programban előkészített geometriai modell szolgált. A szimulációkban használt 
közegek: tiszta glicerin, 2%-os karboximetil-cellulóz (CMC-Carboxymethyl cellulose), valamint 0.2%-os 
Carbopol oldat (vízben oldódó polimér). A szimulációk eredményei alapján felállított Nu szám 
meghatározására szolgáló összefüggést összevetették az irodalomból általánosan ismert összefüggésekkel 
(korrelációkkal). A 2.32. ábrán látható a numerikus vizsgálatokhoz használ kapartfalú hőcserélőn vett 
hosszirányú és keresztirányú metszet, melynek főbb méretei a következőek voltak: D=0,065 m, d=0,04 m, 
L=0,4 m, Sheat=0,095 m2, V=0,0015 m3, Z=2, δ=0,13 mm. A szimulációk során, a késeken és a tengelyen 
adiabatikus feltétel került alkalmazásra, valamint a háló sűrűsége a hőcserélő falánál, a kések éleinél 
nagyobb volt. Az analízisek során nem izotermikus, lamináris, összenyomhatatlan feltételt adtak meg. 
Mivel a hőcserélő belsejében történő áramlást nagyban befolyásolja a kaparókések és a tengely forgó 
mozgása, így a megoldások forgó vonatkozási rendszer figyelembevételével történtek. Megfigyeléseiket a 
hűtés folyamatára összpontosították. A peremfeltételek a következőképp adták meg (a felsorolás nem 
teljes): tapadási feltétel a hőcserélő falon v=0, a kaparókések és a tengely felületén v=ωxr, beáramlási 
feltétel - megadott tömegáram kgs-1, kiáramlási feltétel (∂v/∂n=0). A megadott térfogatáramok a belépő 
felületen 1,39·10-5 m3s-1, 2,77·10-5 m3s-1, 4,16·10-5 m3s-1, 5,55·10-5 m3s-1, 6,94·10-5 m3s-1, 8,33·10-5 m3s-1 
valamint 1.39x10-4 m3s-1, ahol a tömegáram az adott térfogatáram és sűrűség szorzata. A tengely és 
kaparókések fordulatszáma 3-10 s-1 minden vizsgált tömegáram mellett. A vizsgált közeg belépő 
hőmérséklete 288 K, míg a falhőmérséklet 278 K. 

A közegek viszkozitását saját méréseik alapján határozták meg, míg a fajlagos hőkapacitás, 
hővezetési tényezőt és a sűrűséget egy a hőmérséklettől független, állandó értékkel adtak meg, amennyiben 
ennek értéke nem, vagy csak kevésbé függ a hőmérséklettől. A tiszta glicerin Newtoni folyadékként 
viselkedik, a 2%-os karboximetil-cellulóz (CMC-Carboxymethyl cellulose) pszeudoplasztikus, hatvány 
modell alapján viselkedik, míg a 0,2%-os Carbopol oldat Bingham féle folyadékként. Az utóbbi közeg 
esetében a viszkozitás a Herschel-Bulkley egyenlet alapján került meghatározásra a következő alakban: 

 	. (2.68) 
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2.32. ábra hossz és keresztirányú metszet a numerikus vizsgálatokhoz használt kapartfalú hőcserélőn 

A bemutatott munkában a numerikus szimulációk alapján határozták meg az adott hőcserélőre 
vonatkozó Nu számot, amely a hőcserélő ipari méretű tervezéséhez szükséges hőátadási tényező 
meghatározásául szolgál alapul. A szimulációk eredményeiből a következő egyenletből meghatározható a 
hőátadási tényező: 

 	. (2.69) 

A Tw és Tb átlagolt hőmérsékletek meghatározása után, a Nu számot a következő formában adják meg: 

 	. (2.70) 

Amelyben a hőáram a következő alakban értelmezett: 

 
∑ | |	

	. (2.71) 

A 2.33. ábrán látható a numerikus szimulációk alapján megjelenített vr,θ sebességvektorok 
összevetése kísérleti mérések eredményeivel [Benezech], három z=0,1, 0,2 és 0,3 m távolságban a tengelyre 
felvett keresztmetszetben ábrázolva. Közeg glicerin, térfogatáram Q=1,3910-5 m3s-1, a tengelyforgási 
sebessége ω=4 s-1 (balra – numerikus szimuláció / CFD, jobbra – PIV „particle image velocimetry” 
mérések). A bemutatott ábrák alapján jól megfigyelhető, hogy a numerikus eredmények jól követik a 
kísérleti mérések eredményeit. A legnagyobb sebesség a kések mellett, azok mögött látható. 
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2.33 ábra vr,θ sebességvektor összevetése a numerikus analízisek és kísérleti mérések (PIV) alapján. 

A numerikus szimulációk eredményei alapján meghatározott Nu szám meghatározására alkalmas 
összefüggést összevetették több kísérleti mérés alapján meghatározott összefüggéssel, valamint a 
hőbehatolási elmélet alapján levezetett összefüggéssel. A 2.34. a ábrán látható a hőbehatolási elmélet 
alapján meghatározott hőátadási tényező a numerikus szimulációk alapján meghatározott értékekkel. Az 
ábrán jól látható, hogy a hőbehatolási elmélet alapján meghatározott érték jelentősen kisebb értéket határoz 
meg, valamint, hogy a tiszta glicerin esetében jelentősen eltér a másik két közeg részére maghatározott 
értékektől. Megjegyezték még, hogy a tengely fordulatszámának emelésével a nem-Newtoni közegeknél 
ennek hatása a hőátadási tényezőre nagyobb jelentőséggel bír. Továbbá megjegyezték, hogy a kaparókések 
rögzítéséhez használt szerkezeti megoldás is befolyásolhatja a hőátadási tényező alakulását a hőcserélőn 
keresztül. Megjegyzik továbbá, hogy lamináris áramlás esetén a Reynolds rotációs (Rerot) számot, míg 
amikor az áramlás Taylor örvényes – Taylor hullámzó örvényes között várható akkor általános Taylor (Tag) 
valamint általános Reynolds rotációs számot (Rerotg) vesznek figyelembe a Nusselt szám meghatározásánál. 
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A 2.34. b ábrán látható a numerikus szimulációk alapján megrajzolt grafikon a Nu szám meghatározására 
(a Prandtl szám kitevője jelen esetben állandó, egyenlő 0,33-al), mindhárom vizsgált közegre feltüntetve. 

 

 

2.34. ábra Hőbehatolási elmélet alapján meghatározott hőátadási tényező, a numerikus szimulációk alapján 
megrajzolt grafikon (lineáris regresszió) a Nu szám meghatározására. 

Megállapították, hogy a numerikus szimulációk alapján meghatározott összefüggés a Nu szám 
számolására (a hőátadási tényező számolására) jó egyezést mutat az általános irodalomban feltüntetett 
összefüggések eredményeivel. 

A 2.35. ábrán láthatóak a numerikus szimulációk alapján meghatározott hőmérséklet eloszlási 
képek több a tengelyre merőleges síkban, valamint a hőcserélő tengelyével párhuzamos (hossziránti) síkban 
(tiszta glicerin, 2%-os karboximetil-cellulóz, 0,2%-os Carbopol oldat. Tömegáram: 1,39·10-6 m3s-1, 
fordulatszám 4 s-1). Az eredmények alapján megjegyzik, hogy a hőmérséklet eloszlás a hűtés folyamán 
nem homogén, a kaparókések mellett sokkal intenzívebb az itt kialakuló magasabb sebesség miatt. Továbbá 
megemlítik, hogy a közeg reológiai tulajdonsága nagyban befolyásolhatja a hűtés folyamatát, valamint 
hogy a hőcserélő közepétől a hőmérsékletváltozás erősen intenzív változást mutat. A 2.36 ábrán látható a 
radiális irányú hőmérséklet eloszlás tiszta glicerin esetében az ábrán feltüntetett pozícióban, több síkban a 
belépő oldaltól mérve és azonos feltételek mellett, mint a feltüntetett hőmérséklet eloszlás a 2.35 ábrán. 

A 2.37. a/b ábrákon látható a hőmérséklet eloszlás mindhárom vizsgált közeg esetében a kések élén 
a hőcserélő tengelyével párhuzamos irányban, valamint a kaparókések élei mögött 1-2 mm-rel. Az 
eredmények alapján jól megfigyelhető a kaparókések megfogatásainak hatása a hőcsere folyamatára, 
valamint a hőmérséklet eloszlásra. Megjegyzik a megfogatás szerkezeti megoldásának fontosságát a 
folyamatra, azonos feltételek mellett elhelyezve, mint a feltüntetett hőmérséklet eloszlás bemutatásán a 
2.35 ábrán. 
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2.35. ábra Hőmérsékleteloszlási képek több a tengelyre merőleges síkban, valamint a hőcserélő tengelyével 
párhuzamos (hossziránti) síkban. 

 

2.36. ábra Radiális irányú hőmérséklet eloszlás tiszta glicerin esetében az ábrán feltüntetett pozícióban, több síkban 
a belépő oldaltól mérve. 
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2.37. ábra hőmérsékleteloszlás mindhárom vizsgált közeg esetében a kések élén a hőcserélő tengelyével párhuzamos 
irányban, valamint a kaparókések élei mögött 1-2 mm-el. 

További vizsgálataik a Reynolds axiális szám kitevőjének számszerűsítésére irányultak, a Nu szám 
meghatározásához szükséges összefüggésbe. Ennek értékét 0,059-ben adják meg, míg a végső 
összefüggést: 

 2,55 , , , 	. (2.72) 

 Megjegyzik, hogy a tömegáram változtatásának hatása nem olyan jelentősen befolyásolja a 
hőcsere folyamatát. Vizsgálataik során szintén kitértek a disszipáció által jelentkező hő befolyásával a 
folyamatra. Ennek jelentőségét szintén kiemelik. A disszipáció mértéke függ a nyírási sebesség 
nagyságával, amely jelentősen változó a kaparókések körüli áramlásnál. Vizsgálataik alapján kijelentették, 
hogy a tiszta glicerin esetében a viszkóz disszipáció nagyban befolyásolja a hűtés folyamatát, míg a másik 
két közeg esetében ennek hatása nem jelentős. Szintén kitértek a tartózkodási időre a hőcserélőn keresztül 
áramló közegek esetében, mint lényeges meghatározó körülmény a hőkezelés során. Vizsgálataik során a 
tartózkodási időt a hőcserélő tiszta térfogata és annak térfogatárammal való osztásából határozták meg. 

A következő három szakirodalom, tudományos cikk a közegek reológiai és termodinamikai 
tulajdonságaival foglalkozott, melyekben vizsgálataim során felhasznált értékek találhatóak. Barbosa és 
társai [53] egy Brazíliában elterjedt édesipari termék „Dulche de leche” reológiai és termodinamikai 
tulajdonságának meghatározásával foglalkoztak. A termék tej és sacharid keveréke (70% cukor, melyből 
30% sacharid). A közeg tulajdonságai szerint a Bingham (2.73) modellt vették alapul abból kiindulva, hogy 
a folyáshatár értéke nagyobb, mint nulla: 

  . (2.73) 

Méréseik alapján egy 3. rendű polinom modell segítségével határozták meg a közeg 
termodinamikai tulajdonságait, mint a hővezetési tényezőt, fajlagos hőkapacitást állandó nyomáson, 
sűrűséget és a hőmérséklet vezetési tényezőt (lásd 2.2. táblázat). A 2.3. táblázatban tüntették fel a mérések 
alapján meghatározott reológia tulajdonságokat. Vizsgálataik során az említett közeg tulajdonságainak 
meghatározásánál tiszta „Dulche de leche” terméket használták, valamint ennek keverékét 
kókuszreszelékkel (jelen munkában a numerikus szimulációk során felhasznált egyik közeg az itt bemutatott 
„tiszta” Dulche de leche). 
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2.2. táblázat A mérések alapján meghatározott termodinamikai tulajdonságok – Dulche de leche. 

 

2.3. táblázat A mérések alapján meghatározott reológiai tulajdonságok – Dulche de leche. 

Trávníček és társai [54] a méz reológiai tulajdonságainak vizsgálatával foglalkoztak, három 
különböző, Csehországból származó méz figyelembevételével. Megfigyeléseik és vizsgálataik célja a méz 
viszkozitásának a hőmérséklettől való változása, valamint a csúsztatófeszültség változása a nyírási 
sebesség függvényében. A viszkozitás hőmérséklettől való változásának arányát, valamint az aktivációs 
energia étékét az Arrhenius modell segítségével határozták meg, amelyet a következő formában tüntetik 
fel: 

 	. (2.74) 

 A viszkozitás meghatározásához a vizsgált hőmérsékleti tartomány 0-50 ºC közti érték volt, 50 s-

1 állandó nyírási sebesség mellet, valamint a nyírási felszültség meghatározásánál a nyírási sebesség 0-100 
s-1 intervallumban. Első lépésként a mézet felmelegítették 55 ºC-ra, amely ca. 1 órát vett igénybe. Ezalatt 
az idő alatt a kristályok elolvadtak. A következő lépésben lehűtötték a mézet 30 ºC-ra, ami 48 óráig tartott 
és ezalatt az idő alatt a levegőbuborékok leülepedtek. A méz nedvességtartalmát (refraktométer) és az 
elektrolitikus vezetést (Mitronic MCM-1) mérésekkel jegyezték fel, laboratóriumi hőmérséklet (24-25 ºC) 
mellett. A méz reológiai tulajdonságait MCR102 típusú reométerrel mérték. A mérések alapján a 
viszkozitásnak a hőmérséklettől való függvényét és a csúsztatófeszültség változását a nyírási sebesség 
függvényében ábrázolták grafikonokban. A 2.38 ábrán látható a viszkozitás alakulása a hőmérséklet 
függvényében. 

 

2.38. ábra A viszkozitás alakulása a hőmérséklet függvényében. 
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Méréseik és megfigyeléseik alapján kijelentik, hogy a legtöbb méz esetében a Newtoni közegként 
való megközelítés teljesen megfelel, kivételt képeznek a magas makromolekula tartalommal bíró mézek, 
ahol megfigyelhető a tixotropitás jelenléte. A mért eredmények alapján felállított grafikonokból látható, 
hogy mind a három méz esetében a nyírási feszültség változása lineárisan arányos a nyírási sebesség 
változásával.  

Šesták és társai [55] egy széleskörű, átfogó gyűjtőmunka keretein belül tettek közzé számtalan 
vegyipari és élelmiszeripari termék részére meghatározott termodinamikai és reológiai tulajdonságok 
számszerű értékeit. Az élelmiszeripari termékek esetében a folyási tulajdonságokat leíró modell is szerepel, 
valamint az ehhez tartozó számszerű értékek. Az említett irodalomból került felhasználásra néhány termék 
a jelen munka keretein belül történt numerikus analízisekhez, mint pl. a narancslé, almakása (almapüré), 
körtepüré, barackpüré. 

 

 A bemutatott kutatási munkákból és szakirodalomból látható, hogy a kapartfalú hőcserélők 
méretezéséhez elengedhetetlen hasonlósági kritérium (Nu szám), a hőátadási tényezők meghatározása 
során jelentős eltéréseket mutatnak. Egy újonnan tervezett kapartfalú hőcserélő esetében, amennyiben nem 
állnak rendelkezésre kísérleti mérések által nyert eredmények, a tervezésnél ajánlott a berendezést 
„túlméretezni”. Ellenkező esetben a hőcserélő hatásfoka nem kell, hogy elérje akár az elvárt alsó 
határértékeket (a túlméretezés sem megoldás, de ebben az esetben lehetséges kellő vezéréléssel 
befolyásolni, igaz, valószínűleg a hatékonyság kárára). A hasonlósági kritériumok által nyert hőátadási 
tényező értékének nagy eltérését több tény is befolyásolhatja. Az egyik legmeghatározóbb befolyás az 
áramlási feltételek változatosságában keresendő. Nagyon fontos pl. az axiális elkeverés jelenléte, amely 
jelentősen változhat a szerkezeti kialakítások variációi által. Szintén fontos szempont az áramlás folyamán 
kialakuló, különböző léptékű örvények jelenléte, amelyek befolyása mértékadó lehet a hőcsere 
folyamatára. A tervezés folyamán (a hőátadási tényező meghatározásánál) szintén gondot okozhat az egyes 
szerkezeti megoldásokhoz kiválasztott hasonlósági kritérium érvényessége. Lehetséges, hogy a további 
„érvényes” hasonlósági kritériumok (Re, Pr, Gr, d/D, stb.), az adott Nu szám számolására alkalmas 
összefüggést kielégítik, mégis a tényleges és számolt érték nagyobb eltérést mutat. Az ilyen esetekben a 
szerkezeti megoldásból adódó helyi örvények jelenléte, vagy az anyagtulajdonságok (hőkezelt termékre 
vonatkozólag) különbözősége okozhatják az eltéréseket. Még a teljes geometriai, hidrodinamikai 
hasonlóság esetén sem kell, hogy egy adott hasonlósági kritérium által meghatározott hőátadási tényező 
kellően megfeleljen egy új szerkezeti megoldás bevezetésénél, vagy hőkezelt közegnél. A bemutatott 
szakirodalom és az említett tények is rámutatnak, hogy e területen még jelentős kutatómunka igényelt az 
átfogó ismeretek megszerzéséhez. A további fejezetekben bemutatott kutatómunka a már elérhető 
ismeretek terjedelmét hivatott kibővíteni, ezen belül is részletesebb megismerését, befolyását a belső 
szerkezeti megoldások (ide sorolva pl. a kaparókések számát, áramlásterelők használatát, kaparókések 
osztott és teljes hosszban kialakított változatát) változatos kialakításának a hőcsere folyamatára, valamint 
az áramlási feltételek alakulására a hőcserélőn keresztül. Szintén a megfigyelések során kibővíteni a már 
vizsgált, elérhető (kapartfalú hőcserélőben történő mérési eredményekre vonatkoztatva) élelmiszeripari 
termékek sorát a kapartfalú hőcserélőben történő hőkezelés esetében (a vizsgálatok költsége miatt ezek 
gyakran ipari titkokként kezeltek, és nehezen hozzáférhetőek). Az egyes geometria kialakítások és részletek 
megfigyelését nagyban befolyásolták az általam áttekintett vonatkozó szakirodalomban feltüntetett 
eredmények. Példaként említve a kaparókések számának vizsgálata során Häräd [54] megadja a nem-
Newtoni közegek esetében ezek növelésének előnyeit, de nem pontosítva ezek számát, határait, valamint a 
hőcserélő cső és forgó tengely átmérőjének arányszámától való függését. Dehkordi [48] a kések számának 
és alakjának vizsgálatai során numerikus szimulációk segítségével a hőátadás hatásossága érdekében 
bemutatja a hőmérsékletemelkedés változását az egyes esetekhez. Ezek az értékek 0,2 ºC érték alatt vannak, 
ami arra utal, hogy nincs eltérés, viszont más szerzők és az elérhető belső szerkezeti kialakítások ennek 
ellentmondó megfigyeléseket, tapasztalatokat tükröznek. Szintén megemlítve, hogy az átolvasott 
szakirodalomban bár gyakran foglalkoznak az axiális visszakeverés hatásával a hőcsere folyamatára, de 
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kevésbé a geometriai kialakítás hatásával a visszaáramlás létrejöttére, ennek léptékére (beleértve a kések 
teljes hosszban kialakított változata és osztott változata közti különbséget). És végül, de nem utolsó sorban 
megemlítve a hőcserélőkben elhelyezett statikus keverők (a sebesség-profil homogenizálásának érdekében) 
befolyását a hőcsere folyamatára, valamint a hőcserélőben kialakuló axiális sebességprofil alakulására. 
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3. KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA 

Jelen fejezetben egy általam kialakított horizontális kapartfalú hőcserélő belső szerkezeti 
megoldásának (STUs, STx) felhasználásával megépített kísérleti állomáson történő kísérleti mérések, 
megfigyelések leírása és az eredmények értékelése kerül bemutatásra. 

3.1. Vizsgálatok célja 

A kísérleti mérések elsőrendű célja az STUs és STx típusú belső szerkezeti megoldások (3.1. ábra) 
felhasználásával megépített horizontális kapartfalú hőcserélő belső falán kialakuló hőátadási tényező 
számolására alkalmas Nusselt szám összefüggésnek meghatározása volt, a következő formában: 
Nu=f(Re,Pr,ηf/ηw), valamint Nu=f(Re) és Nu=f(Re,Pr). A vizsgálatok, megfigyelések további célja a két 
szerkezeti megoldással történő méréseredmények összevétése az áramlásterelők hatásfokának, 
szükségességének igazolására, továbbá a későbbi egyszerűsített modellel végzett numerikus szimulációk 
eredményeinek a mérési eredményekkel történő validálása. A kísérleti mérések és a méréseknél 
alkalmazott technológiai paraméterek alapján tervezett egyszerűsített numerikus szimulációk 
eredményeinek azonossága esetén (annak az elfogadható eltérési határain belül, amelyet az eredmények 
igazoltak), a további vizsgálatok a különböző nem-Newtoni folyadékok és számos újabb belső szerkezeti 
megoldás részére kizárólag numerikus úton történnek. Ennek meghatározó ténye a költséghatékonyság 
növelése. 

 
3.1. ábra A horizontális kapartfalú hőcserélő belső szerkezeti megoldásai - forgó tengely a kaparókésekkel és 

áramlásterelőkkel felszerelve (STUs), valamint áramlásterelők nélkül (STx). 
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3.2. A kísérleti berendezés ismertetése 

A kísérleti mérések két horizontális kapartfalú hőcserélő soros összekapcsolásával történtek. Az 
első hőcserélőben a hőkezelt közeg melegítése, míg a másikban a hőkezelt közeg hűtése történt. A 
hőcserélő szerkezeti megoldása, a szenzorok, mérőberendezések elhelyezése egy előre meghatározott 
mérési módszertan és a kísérleti mérések célja alapján történt. A hőcserélők soros kapcsolásával a melegítés 
valamint hűtés egy időben történő folyamatos mérésének biztosítása volt a cél, egy zárt körben. A 
mérőállomás 3D CAD tervezete a 3.2. ábrán látható. 

 

3.2. ábra A laboratóriumi mérőállomás 3D CAD összeállítási vázlata, a kialakított mérőállomás. 

A kísérleti mérésekhez felállított hőcserélő állomás két horizontális kapartfalú hőcserélőből (4,5), 
meghajtóból (6), üzemi tartályból (1), fogaskerék szivattyúból (2), gőzfejlesztőből (3), frekvenciaváltóból 
(7a/b), térfogatáram mérő készülékből (8), mérőberendezésből (9), számítógépből a digitális 
adatrögzítéshez (10), mérőszenzorokból, valamint ezek tartozékaiból áll (lásd 3.3. ábra). Fő részei: 

1. 100 l-es üzemi tartály. 
2. Fogaskerék szivattyú, Sigma Lutín 1“-ZOL-32-25-LO-00, 2.2 kW, 750 min-1, 380 V, max.  

térfogatáram 0,712 ls-1, max. nyomás 2 MPa. 
3. Elektromos gőzfejlesztő, max. hőteljesítmény 20 kW, a vízgőz hőmérséklete a kilépő torokban a 

mérés helyén 100-120 oC és nyomása ca. 0.1 MPa. 
4. Horizontális kapartfalú hőcserélő a tervezett belső szerkezeti megoldással (lásd 3.1 és 3.4 ábrák), 

rozsdamentes acélból készült hőcserélő csővel D=98.8 mm (belső átmérő) és 5 mm vastag 
hőcserélő fallal, a felszerelt hőmérsékleti szenzorokkal. A hőcserélő cső hossza 1 m. Anyaga: STN 
17248, DIN 1.4541. A hőcserélő fal hővezetői tényezője 15.5 Wm-1K-1 (60 oC hőmérséklet mellett). 

5. Horizontális kapartfalú hőcserélő a tervezett belső szerkezeti megoldással (lásd 3.1 és 3.4 ábrák), 
rozsdamentes acélból készült hőcserélő csővel D=122.9 mm (belső átmérő) és 5 mm vastag 
hőcserélő fallal, a felszerelt hőmérsékleti szenzorokkal. A hőcserélő cső hossza 1 m. Anyaga: STN 
17248, DIN 1.4541. A hőcserélő fal hővezetői tényezője 15.5 Wm-1K-1 (60 oC hőmérséklet mellett). 

6. Villanymotor, MEZ Mohelnice 380 V, 2.2 kW. 
7. (a/b) Frekvenciaváltók a fogaskerék szivattyú forgássebességének beállításához Wonsch, VS 

38m/3-2Q és  a tengely forgássebességének beállításához Wonsch, VS 22m/2,2-2Q. 
8. Induktív térfogatáram mérő FLOMAG PP1002, ICM DN10, PN10, Q=0.8 ls-1, elektromos 

átváltóval FLOMAG ICM C01 0.5%-os mérési bizonytalanság mellett. 
9. ALMEMO 5590-2 AHLBORN AMR mérőműszer a hőmérséklet és fordulatszám méréséhez, a 

felszerelt szenzorok segítségével. 
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10. Csatlakoztatott személyi számítógép a szükséges programmal ellátva mérőműszer irányításához, 
kezeléséhez és ezen adatok folyamatos digitális tárolásához, táblázatok formájában. 
 

 

3.3. ábra A laboratóriumi mérőállomás tervezett bekötési rajza az egyes berendezések jelölésével. 

A bemutatott munkaállomás a hőkezelt közeg köréből (jelen esetben víz) és a hőközlő közeg köréből 
állt. A hőközlő közeg oldalán a melegítés folyamán kondenzálódó vízgőz, míg a hűtés esetében hideg víz 
került alkalmazásra. A hőközlő közeg oldalán a hőcserélőből távozó kondenzátum (melegítés) és hidegvíz 
(hűtés) az elvezető csatornában végződik. Az első hőcserélő esetében (4), tengely külső átmérője d=48 mm, 
míg a másikban (5) d=60 mm. A mérések a felszerelt áramlásterelőkkel és azok nélkül is megtörténtek az 
áramlásterelők hatásfokának, szükségességének vizsgálata érdekében. A belépő oldalon elhelyezkedő 
statikus keverő (merev, perforált lemez, lásd 3.4. ábra) a sebességprofil kiegyenlítésére (homogenizálására) 
szolgál, míg a kilépő oldalon elhelyezkedő a hőkezelt közeg összekeverésére annak érdekében, hogy az 
esetleges helyi hőmérsékleti különbségeket eltávolítsa. A tervezett numerikus szimulációk az említett 
statikus keverők megalapozottságát is hivatottak vizsgálni, mivel gyakorlati áramlástani vizsgálatok nem 
történtek ennek érdekében. Mindkét esetben (melegítés és hűtés) egyenirányú áramlás történik a hőkezelés 
folyamán. A melegítés esetében a hőközlő közeg telített vízgőz, ezért feltételezhetjük a hőközlő cső állandó 
hőmérsékletét a teljes hosszában (tekintettel a magas energiaátvitelre a kondenzálódó vízgőz esetében). 

Mérőszenzorok és mérőberendezések: 

A kapartfalú hőcserélő hőközlő falán tengelyirányában elhelyezett hőmérséklet szenzorok a 
hőközlő fal/cső hőmérsékletének (középértékének) meghatározására szolgálnak a hőközlő fal/cső belső 
(hőkezelt közeg oldala) oldalán. A radiális irányban elhelyezett hőmérsékleti szenzorok a "körgyűrű" 
keresztmetszetében a hőmérséklet mérése alapján információval szolgálnak a hőkezelt közeg radiális 
irányban való elkeveréséről az áramlás során (a szenzorok pozícióit lásd 3.4. és 3.5. ábrán). A hőcserélőben 
tengelyirányban történő lamináris áramlás során gyakran fordul elő, hogy a hőkezelt közeg tengely mellett 
áramló része egyáltalán, vagy csak részben keveredik a főárammal, így ez hőkezeletlenül halad át a 
hőcserélőn keresztül. Ebben az esetben a hőcserélő kimeneteli oldalán elhelyezett merev keverő (statikus 
mixer) segíthet a hőkezelt közeg jobb összekeverésében és elkerülhető a hőkezelt közeg hőmérsékletének 
helyi különbsége, de a hőkezelés folyamatának hatásossága messze elmaradhat a vártnál. 
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3.4. ábra A horizontális kapartfalú hőcserélő (VOTATOR) összeállítási (3D CAD) tervezete, STUs belső szerkezeti 
megoldással. 

A hőmérséklet méréseit AHLBORN NiCr-Ni-Thermodraht T190-0 és NiCr-Ni FTA123L1000H 
típusú hőmérséklet szenzorok biztosították. A hőmérséklet szenzorok elhelyezkedése és pozíciói a 3.4. és 
3.5. ábrán láthatóak. Minden esetben a hőkezelt és hőközlő közeg oldalán mért a belépő és kilépő közeg 
hőmérséklete. A hőközlő fal, cső hőmérsékletének mérése 125 mm, 375 mm, 625 mm és 875 mm 
távolságban történt a hőcserélő falon (a hőcserélő cső belépő élétől számítva). A hőcserélő szenzorok a 
hőcserélő fal, cső vastagságának felében lettek elhelyezve. Az ötödik hőmérséklet szenzor 375 mm 
távolságban a bemeneti oldaltól (hűtés esetében ellentétes irányból mérve) és 120o-ban elfordítva 
helyezkedik el. A radiális hőmérséklet eloszlás két síkban mért (lásd 3.4 ábra) a hőcserélőn belül, ahol a 
szenzorok (2x3) egy tokban helyezkednek el a hőközlő fal és a tengely közti körgyűrűben. A külső 
hőmérséklet és a palást – szigetelés közti hőmérséklet is mért érték a mérések folyamán. A térfogatáram 
indukciós térfogatáram FLOMAG – PP1002, ICM DN10, PN10, Q=0.8 ls-1 mérőberendezéssel és 
FLOMAG ICM C01 elektromos átalakítóval (lásd 3.3. ábra), míg a fordulatszám mérése MATSUSHITA 
MF 18-R200AB optikus frekvencia mérő segítségével történt. A hőmérséklet szenzorok és az optikus 
frekvenciamérő egy ALMEMO-5590-2 egységre voltak rákötve. A mintavétel 5 másodpercenként történt.  
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3.5 ábra A horizontális kapartfalú hőcserélőben elhelyezett mérőszenzorok, azok pozícióinak sematikus ábrázolása 
a hőkezelési folyamat színes ábrázolásával. 

A javasolt belső szerkezeti megoldások (MUTATOR) 

 A beépített szerkezetek az adott számú kaparókésekkel és ezek pontos elhelyezésével a 3.1. ábrán 
láthatóak. A kaparókések mellett további áramlásterelők foglalnak helyet. Ezen áramlásterelők hivatottak 
tulajdonképpen megakadályozni, hogy a közeg (a folyamatok többségében nagy viszkozitású közegek, ahol 
a várható tengelyirányú, axiális áramlás lamináris) áthaladjon a hőcserélőn úgy, hogy a tengely közelében 
(a tengely falánál) áramló közeg ne keveredjen el a főárammal (radiális irányú elkeverés). A közegnek a 
hőcserélőben történő elkeverése nagyban befolyásolt a kaparókések méretétől, alakjától, a hőcserélő fal, 
cső és a tengely átmérőjének arányától, a tengely fordulatszámától, a közeg termodinamikai, folyási 
(reológiai) tulajdonságaitól, stb. A hőcserélő belső terének négy, sorban változó keresztmetszete is a jobb 
radiális elkeverést hivatott szolgálni. Az áramlásterelők szerkezeti megoldása lehetővé tette ezek könnyű 
leszerelését, hogy a kísérleti mérések elvégezhetőek legyenek ezen áramlásterelők nélkül is. A mérések 
alapján megfigyelhető, meghatározható az áramlásterelők szükségessége, hatásfoka a technológiai 
folyamatra. A közeg radiális irányú összekeverésének jobb megfigyelése, értékelése egy kísérleti 
mérésekre létrehozott átlátszó szerkezetű hőcserélőben pontosabb eredményekkel szolgálna. A 
megfigyelések színezett közeg felhasználásával, szabad szemmel, kamerával, vagy más pl. LDA (lézer-
doppler anemométer) felhasználásával végezhetőek el, többnyire izotermikus folyamat mellett. Jelen 
értekezés ezt nem tartalmazza, de ennek pótlására a következő fejezetekben bemutatott numerikus 
szimulációk hivatottak a már említett okokból kifolyólag.  

3.3. A kísérleti mérések leírása 

A horizontális kapartfalú hőcserélő hőátadó falának belső oldalán aktuális hőátviteli tényező 
meghatározásához szükséges Nu szám összefüggést a következő alakban írhatjuk, az axiális Reynolds szám 
esetében, ahol is a Re számot az axiális (tengelyirányú) átlagsebesség felhasználásával írjuk fel: 

 	, , 	. (3.1) 
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Forgó mozgás esetében, ahol a Reynolds számot a forgó rész fordulatszáma segítségével írjuk fel, 
a Nu szám összefüggés a következő alakban írható: 

 	, , 	. (3.2) 

Az alkalmazott hasonlósági kritériumok definíciója: 

 , 		 , , 	. (3.3a, b, c, d) 

A 3.3 egyenleteket behelyettesítve a 3.1 és 3.2 egyenletekbe a következő összefüggéseket kapjuk: 

 , , 	, (3.4) 

 , , 	. (3.5) 

 A fenti (3.4 és 3.5) egyenletekből láthatjuk azokat a változókat, mennyiségeket, amelyeket a 
hőcserélőn történő kísérleti mérések folyamán kell mérni, valamint a mért értékek alapján meghatározni. 

 D és d átmérők a hőcserélő szerkezeti méretei. D a hőcserélő hőátbocsátó falának (hőcserélő-
csőnek) belső átmérője és d a hőcserélő tengelyének külső átmérője, lásd 3.1. és 3.4. ábrák. A belépő és 
kilépő hőmérsékletek mért értékek a kísérleti mérés során Tm1, Tm2, T‘m1, T‘m2. A hőkezelt közeg 
termodinamikai tulajdonságainak értékei a meghatározó hőmérséklethez interpoláltak. A közép, 
meghatározó hőmérséklet a következő formában határozható meg: 

Tf = (Tm1+Tm2)/2 melegítés, vagy T’f = (T’m1+T’m2)/2 hűtés.  (3.6a, b) 

A Reynolds szám meghatározásához (Rerot és Reax) ismerni kell továbbá a hőcserélő tengelyének 
forgási sebességét és a hőkezelt közeg hőcserélőn keresztül történő áramlásának átlagolt axiális, 
tengelyirányú sebességet v ms-1. A forgási sebesség mért érték a 3.5. ábrán O-val jelölt pozícióban. Az 
átlagolt axiális sebesség v ms-1 a következő formában határozható meg: 

 v 	. (3.7) 

A térfogatáram szintén mért érték, a keresztmetszeti felület S pedig az adott hőcserélő szerkezeti 
megoldásából meghatározható érték, amelynek értéke a legkisebb értékre vonatkoztatott (mivel 
tengelyirányban a hőcserélő belsejében fennálló keresztmetszeti érték változó). 

 

3.6. ábra A keresztmetszeti felületek S az axiális sebesség meghatározásához, a körgyűrű felülete, a hőcserélő fal 
belső átmérője és a tengely külső átmérője között (MUTATOR – belső szerkezeti megoldás) 

 A hőátadási tényező a következő formában határozható meg (ahol ΔT a melegítés, míg ΔT’ a 
hűtésre értendő): 

 	. (3.8) 
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A hőátadási tényező αf meghatározásához a 3.8 egyenlet alapján ismerni kell a hőáram nagyságát 
a hőcserélő falon, a hőkezelt közeg oldalán, amely a következő egyenlettel határozható meg: 

 í é m 	, (3.9) 

 ű é m ′ ′ 	. (3.10) 

A hőcserélő hőátadó felületének nagysága (A) ismert, meghatározható az adott szerkezeti megoldás 
ismeretében (a hőcserélő cső hossza L=1 m, a hőcserélő cső belső átmérője D=98,8 m a melegítés oldalán 
és 122,9 mm a hűtés oldalán). A ∆T értéke a hőcserélő falon axiális irányban elhelyezett hőmérők által mért 
hőmérsékletek középértéke és a hőkezelt közeg meghatározó, közép hőmérsékletének különbsége (lásd 3.5 
a/b). 

A hőcserélőfal, cső átlaghőmérséklete (a mért pontban, átmérőn): 

 	, (3.11) 

 ′ 	. (3.12) 

3.6 a/b valamint 3.11 és 3.12 alapján, meghatározható a ∆T (ΔT’) értéke: 

 ∆ 	, (3.13) 

 ∆ . (3.14) 

Abból kifolyólag, hogy a hőmérséklet szenzorok a hőcserélő fal, cső vastagságának felében vannak 
elhelyezve (lásd 3.4 ábra, Dx), a tényleges hőmérsékletet a hőcserélő fal belső oldalán (a hőkezelt közeg 
oldalán) a következő egyenlet alapján határozható meg: 

 	.	 (3.15) 

Ennek alapján a tényleges ∆T (ΔT’) érték meghatározásánál a 3.13 és 3.14 egyenletekbe 
behelyettesítjük a Ts hőmérséklet értékét, a Tw hőmérséklet értékével. Az ismert és mért értékek alapján már 
meghatározható az említett összefüggés a következő formában: 

 	, Pr , 	. (3.16) 

A mérések összeállítása és elvégzése során törekedtem a mérések reprodukálhatóságára, illetve 
összehasonlíthatóságára. 

A mérések folyamata a következőképp alakult. Fokozatosan elindítottam a melegítési/hűtési kört 
a hőkezelt közeg oldalán a beépített fogaskerék szivattyú segítségével, ezután elindítottam és beállítottam 
a tengelyek forgását (a meghatározott fordulatszám értékére) szolgáló meghajtót (villanymotor). 
Elindítottam a hűtőkörben használt hőközvetítő közeg áramlását (hidegvíz a vízvezetékből). Következő 
lépésként beállítottam a hőkezelt közeg térfogatáramát az induktív térfogatáram mérővel (lásd 3.3. ábra), 
majd elindítottam a vízgőz áramlását a melegítési oldalon (hőközvetítő közeg), az első hőcserélőben (5). 
Ezzel egy időben elindítottam a mért értékek regisztrálását az ALMEMO berendezésen keresztül. Az 
állandósult állapot elérése után (kb. 10-12 perc) rögzítettem az állandósult értékeket, majd elzártam a 
vízgőz áramlását. A hőkezelt közeg hőmérsékletének csökkenése után, a kiinduló hőmérséklet értékénél 
leállítottam a hűtési kört is. 

A méréseket a következő táblázatban feltüntetett tömegáram és fordulatszám mellett végeztem el 
(belső szerkezeti megoldás az áramlásterelőkkel felszerelve): 
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Tömegáram 
[kgh-1] 

A tengely fordulatszáma [min-1] 

250 20 30 45 60 90 
500 20 30 45 60 90 
750  45 90 

1000 20 30 45 60 90 
3.1. táblázat A mérések során alkalmazott tömegáram és fordulatszám (STUs). 

A mérések befejezése után (a felszerelt áramlásterelőkkel) a hőcserélőt leállítottam és 
szétszereltem a belső áramlásterelők eltávolításához. A kapartfalú hőcserélő összeszerelése után az 
áramlásterelők felhasználása nélkül, megismételtem a méréseket a következő táblázatban feltüntetett 
értékek beállításával. 

Tömegáram 
[kgh-1] 

A tengely fordulatszáma [min-1] 

500 20 30 45 60 90 
1000 20 30 45 60 90 

3.2. táblázat A mérések során alkalmazott tömegáram és fordulatszám (STx). 

A mérések után a kapartfalú hőcserélőt leállítottam, kikapcsoltam és leengedtem a fennmaradt 
hőkezelt/hőközvetítő közeget. A berendezések kiürítése után kitisztítottam és konzerváltam a későbbi 
esetleges mérések felhasználásához. 

A mérések két különböző tengelyátmérővel történnek: d =0,048 m tengelyátmérő és a hőközvetítő 
cső D=0.0988 m (hőcserélő-5, melegítés esetében) és d=0,060 m / D=0,1229 m (hőcserélő-4, hűtés 
esetében). A hőközvetítő fal belső átmérőjének aránya a tengely külső átmérőjéhez D/d=2.05 mind a két 
esetben. A hőközvetítő fal, cső hossza L= 1 m. A kaparókések száma és elhelyezése a 3.1. ábra szerint (2 
kaparókés minden keresztmetszetben). 

3.4. Az eredmények értékelése és megjegyzések 

Az elvégzett kísérleti mérések alapján, a következő összefüggéseket határoztam meg az egyes 
szerkezeti megoldások és folyamatok részére (melegítés, hűtés), Nu=f(Reax), Nu=f(Rerot), Nu=f(Reax,Pr), 
Nu=f(Rerot,Pr). Az Nu szám ismeretének segítségével ezután meghatározható a hőátadási tényező a 
hőcserélő cső belső, hőkezelt közeg oldalán további folyamati feltételek esetére (az összefüggés 
meghatározásánál használt folyamati határértékek keretein belül – Reynolds szám, geometriai hasonlóság). 
A következőkben még egy közös összefüggés felállítását végeztem el a hűtés és melegítés folyamatára 
külön, de mindkét típusú szerkezeti megoldás esetére külön is (belső szerkezeti megoldás az 
áramlásterelőkkel és azok nélkül) Nu=f(Reax,Pr) és Nu=f(Rerot,Pr). Végül egy közös összefüggés felállítását 
(melegítés, hűtés, mindkét szerkezet) végeztem el, a hőátadási tényező meghatározására a hőcserélő cső 
belső, hőkezelt közeg oldalán - Nu=f(Reax,Pr,ηf/ηw) és Nu=f(Rerot,Pr, ηf/ηw). A dinamikus viszkozitások 
arányával tulajdonképpen a hőcserefolyamat irányát vesszük figyelembe a melegítés és hűtés esetében 
fellépő különbözet miatt a hőcserélő cső, fal közvetlen közelében. 

Az előbbiekben felsorolt összefüggéseket a vonatkozó szakirodalomban is alkalmazott exponenciális 
formában alkalmazva (az A1 mellékletben dimenzióanalízis segítségével levezetve), az egyes 
összefüggések a következő alakban írhatóak fel (esetektől függően): 

 		, (3.17) 

 
	
	, (3.18) 

 	,	 (3.19) 
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 	,	 (3.20) 

 Pr , 	, (3.21) 

 Pr , 	. (3.22) 

 A 3.17-3.22 összefüggésekben C1 és C6 az egyenletek állandói,  j1 és j6, valamint h és l az egyenlet 
kitevői. A 3.19 és 3.22 összefüggésekben a Pr szám alkalmazásával az anyagtulajdonsági tényezőt vesszük 
figyelembe, míg a 3.21 és 3.22 összefüggésekben a dinamikus viszkozitások arányával már említett hőcsere 
folyamatának irányát. Az f kitevő esetében a Pr szám értékénél és az l kitevő esetében a dinamikus 
viszkozitások arányánál, az értékek más kutatómunkák, vonatkozó szakirodalom eredményeiként 
meghatározott számok. Ezek értéke, h=1/3 és l=0,14.

 
 A C1 és C6 állandók, valamint a j1 és j6 kitevők a Reynolds szám esetében meghatározhatóak a 
kísérleti mérések eredményei alapján grafikus interpretáció vagy a legkisebb négyzetek módszerével. A 
grafikus interpretáció esetén a grafikon horizontális tengelyére felvesszük az Re szám logaritmus értékét 
(lgReax vagy lgRerot), a vertikális tengelyre az adott Nu, NuPr-1/3 vagy NuPr-1/3 (ηf/ηw)-0.14 értéket, attól 
függően, mely kritérium egyenletét határozzuk meg. A C1 és C6 állandók, (lgCx) a koordináta rendszer 
vertikális tengelyének és a kísérleti mérések eredményein felvett egyenesnek metszéspontjában van (lásd 
3.7. ábra). A Re szám j1 és j6 kitevőinek értéke a kísérleti mérések alapján felvett egyenes meredeksége 
(tanjx=Δ“Nu“/ Δ“Re“). A legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásakor azon paraméterek 
meghatározása a cél, amelyeknél a mért értékek és az illesztett polinom értéke közti különbség négyzete a 
minimális. Az eredmények ily formában történő feldolgozása a bemutatott összefüggések szerint, a 
melegítés, hűtés és szerkezeti megoldások figyelembevételével (STUs és STx), mint ahogy egy általános 
egyenlet használata, lehetővé teszi a hőátadási tényező meghatározásánál lehetséges különbségekből eredő 
hibák figyelembevételét és annak megfelelő értékelését. 

 

3.7. ábra A hatványfüggvény meghatározásának leírása egy független változó esetében.
 

A mért eredmények feldolgozását, az összefüggés állandójának és a Re szám kitevőjének 
meghatározását a legkisebb négyzetek módszerével végeztem (excel programcsomag alkalmazásával). A 
meghatározott értékek, a lineáris regressziós egyenes, a meghatározott paraméterek, R négyzet érték 
(determinációs együttható), valamint a meghatározott kriteriális egyenletek az M8-M18 mellékleteken 
láthatóak. A mérési értékek feldolgozásánál a lineáris polinom illesztését alkalmaztam (végeztem másod, 
harmadfokú polinom, exponenciális megközelítést, de ebben az esetben is az érvényességi tartomány 
némely részében javult csak a megközelítés a lineáris polinom alkalmazását figyelembe véve). Abból 
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kifolyólag, hogy a méréseknél állandó számú kaparókés és szerkezet, valamint a hőcserélő fal belső 
átmérőjének és a tengely külső átmérőjének aránya nem változott, a kapott összefüggések a következő 
geometriai arányok, értékek esetére érvényesek: D/d=2,05, B=17 (a kaparókés magassága) és Z=2 (a 
kaparókések száma az adott keresztmetszetben). Valamint B/d=0,283-0,354, Pr=2,5-3,5. 

Az általános kriteriális egyenlet, Nu szám összefüggés a kapartfalú hőcserélő hőátviteli falának 
hőkezelt közeg oldalán történő hőátadási tényező meghatározására a  Nu=f(Reax,Pr,ηf/ηw) és Nu=f(Rerot,Pr, 
ηf/ηw) formában  a következő alakban írható fel a kísérleti mérések alapján: 

 69,7 ,
,
	, (3.23) 

Reax használata esetében (érvényességi tartomány: Rerot=6560-51950) és: 

 2,3 ,
,
	, (3.24) 

Rerot használata esetében (érvényességi tartomány: Rerot=1080-6265).  

A kapott általános kriteriális egyenlet által meghatározott hőátadási tényező értéke bizonyos 
esetben nagyobb különbséget mutat azon kriteriális egyenletek felhasználásával kapott eredményektől, 
amelyek csak bizonyos szerkezeti megoldás vagy folyamat (melegítés, hűtés) esetében érvényesek. Ennek 
meghatározó oka a folyamat különbségéből adódó eltérés (hűtés, melegítés vagy a geometriai hasonlóság 
hiánya). Az alábbi 3.1-es táblázatban láthatóak a kísérleti mérések alapján felállított összefüggések 
részleges folyamati, szerkezeti esetekre – hűtés, melegítés, továbbá STUs és STx, valamint ezek részleges 
összevonásaira, a Reynolds szám érvényességi tartományával feltüntetve (további érvényességi feltételek: 
D/d=2,05, B=17, B/d=0,283-0,354, Z=2, Pr=2,5-3,5). 

 Nu=f(Rerot) Nu=f(Rerot,Pr) Nu=f(Reax) Nu=f(Reax,Pr) 

STUs - melegítés Nu=7,6Rerot
0,39 Nu=4,1Rerot

0,42Pr1/3 Nu=167,1Reax
0.08 Nu=110,8Reax

0,09Pr1/3 

érv. tartomány Rerot=6560-32750 Rerot=6560-32750 Reax=1320-6265 Reax=1320-6265

STUs - hűtés Nu=4,3Rerot
0,44 Nu=2,5Rerot

0,46Pr1/3 Nu=6,4Reax
0.52 Nu=4,9Reax

0,51Pr1/3 

érv. tartomány Rerot=9680-51950 Rerot=9680-51950 Reax=1080-4760 Reax=1080-4760

STx - melegítés Nu=4,7Rerot
0,45 Nu=2,7Rerot

0,47Pr1/3 Nu=481,6Reax
-0.04 Nu=310,0Reax

-0,03Pr1/3 

érv. tartomány Rerot=6730-30850 Rerot=6730-30850 Reax=2350-5325 Reax=2350-5325

STx - hűtés Nu=7,6Rerot
0,42 Nu=4,4Rerot

0,44Pr1/3 Nu=346,3Reax
0.05 Nu=227,8Reax

0,05Pr1/3 

érv. tartomány Rerot=9780-48740 Rerot=9780-48740 Reax=1920-4280 Reax=1920-4280

 

 Nu=f(Rerot,Pr) Nu=f(Reax,Pr) 

STUs, STx - melegítés Nu=3,7Rerot
0,43Pr1/3 Nu=127,6Reax

0,07Pr1/3  

érv. tartomány Rerot=6560-32750 Reax=1320-6265 

STUs, STx - hűtés Nu=3,8Rerot
0,43Pr1/3 Nu=8,0Reax

0,45Pr1/3 

érv. tartomány Rerot=9680-51950 Reax=1080-4760 

3.3. táblázat A kísérleti mérések alapján felállított, meghatározott összefüggések a Nu szám meghatározására. 

Az elvégzett kísérleti mérések és a meghatározott kriteriális egyenletek alapján a feltételezett 
hőátadási hatásosság különbsége a felhasznált áramlásterelőkkel és azok nélkül a víz esetében, mint 
hőkezelt közeg nem áll fenn (vagy mértékében elmarad a vártnál) a méréseknél alkalmazott folyamatbeli 
feltételek mellett (fordulatszám, tömegáram). Ennek magyarázatául szolgál a vártnál jobb radiális elkeverés 
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(turbulencia jelenléte) az adott D/d arányszám esetében az áramlásterelők nélküli szerkezeti megoldással 
(a következő fejezetben ennek ténye látható a numerikus analízisek alapján). Természetesen ez csak a víz 
esetében (Newtoni folyadék), mint hőkezelt közeg jelenthető ki a mérések eredményeként. Magasabb 
viszkozitású vagy nem Newtoni közeg esetében ez a különbség várhatóan nagyobb, akár jelentős. A 
horizontális kapartfalú hőcserélő belső szerkezeti megoldásának áramlásterelőkkel, vagy azok nélküli 
használatával nem csak a hőátadási tényező befolyásolható, hanem a folyamat minőségének ellenőrzése 
(arányos, lineáris hőmérséklet emelkedés, csökkenés a közeg hőcserélőben történő áramlási irányában). Ez 
a tulajdonság megfigyelhető a numerikus analízisek eredményei alapján az STUs, STx és további szerkezeti 
megoldások esetében. 

A meghatározott összefüggésekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az Reax szám 
alkalmazásával kialakított általános összefüggések (tömegáram és fordulatszám változtatásával) nem 
követik jól a technológiai paraméterek (jelen esetben – tömegáram) változását a szórási értékeket 
figyelembe véve. Ebből kifolyólag javasolt az összefüggések különálló meghatározása az egyes 
tömegáramok figyelembevételével, mint az látható a 3.8. ábrán a 250,500, 1000 kgh-1 tömegáram 
vizsgálatánál. Az Rerot számot tartalmazó összefüggések az STx szerkezeti megoldás esetében jól követik 
a paraméterek változását, míg STUs szerkezeti megoldás esetében a feldolgozott tömegáramokból a 
melegítés és hűtés esetében is egy megadott érték (tömegáram) mellett az eltérés a többi esetet figyelembe 
véve kisebb eltérést mutat, ezzel csökkentve az általános összefüggés megbízhatóságának, pontosságának 
eredményeit. Ez a jelenség az adott szerkezeti megoldás egyedi kialakításából eredő tulajdonsággal 
magyarázható. 

 
3.8. ábra Az általános és részleges összefüggések meghatározásánál fellépő eltérések figyelembevétele a mérési 

eredmények feldolgozásánál.
  

 Meg kell említeni a mért értékek alapján a radiális irányú hőmérsékleteloszlást, ennek különbségét 
a hőcserélő cső belső átmérője és a tengely külső átmérője által bezárt körgyűrűben (két keresztmetszetben 
mért - lásd a szenzorok elhelyezése). A folyamatra való tekintettel ezek az értékek ΔT=2-5 oC 
nagyságrendűek (de lehet akár nagyobb a helyi hőmérsékletkülönbség) a mért pontok közt (6-8 mm 
távolságban, radiális irányban) a belépő oldalon, míg a hőcserélő hosszának felében elhelyezett 
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mérőpontban a mért hőmérsékletek többnyire már kiegyenlítődtek. A hőmérséklet kiegyenlítődése a 45 
min-1 és magasabb fordulatszám esetében megtörtént, de alacsonyabb fordulatszám esetében a 
hőmérsékletkülönbség jelen volt. 

A mért hőmérsékleteloszlás a hőcserélő falon megmutatta, hogy a hőmérséklet szenzorok axiális, 
tengelyirányú elhelyezését a hőcserélő falon egy átfogóbb és pontosabb értékelés szempontjából a mért 
pontok mennyiségével ki kellene bővíteni további hőmérséklet szenzorokkal 3-4 sorban elhelyezve, 120-
90 fokban elfordítva, 4-6 szenzor elhelyezésével egy sorban. A jelenlegi mért értékek bizonyos eltérést 
mutattak a feltételezett értékekkel szemben. Ez az eltérés jelentősebb volt a hűtés folyamatánál (ennek 
valószínű oka az áramlásterelők hiánya a külső hőközvetítő közeg oldalán), de a vízgőz felhasználásánál a 
melegítés során is jelentkezett különbség. 

A hőcserélő hatásfokának növelése a tengely fordulatszámának emelésével a megfigyelt szerkezeti 
megoldások és a folyamatok érvényességi határain belül nem mutat minden esetben egyformán növekedő 
értéket, amelynek hatása az Rerot szám hatvány kitevőjében van jelen. A várt hatás, a fordulatszám 
emelésével nagyobb volt, mint a tényleges értékek mutatták a mérések alapján, ami az Rerot szám 
kitevőjének értékében mutatkozik meg (várt érték 0,5 vagy felett, míg a mérések alapján 0,5 alattiak). 
Hasonlóképp a hőcserélőn áthaladó tömegáram befolyása az átlagolt axiális sebességre, amely a Reax szám 
kitevőjében van jelen. Az eredmények alapján látható hogy a Reax szám alapján felállított általános 
összefüggés használata nem tükrözi megfelelően a technológiai folyamat változó paramétereit (tengely 
forgási sebessége), ezért ennek használata a mérnöki megközelítés esetében jelentős eltérésekhez vezethet 
különböző tömegáram/fordulatszám használata esetén. 

A 3.4. táblázatban láthatóak a hőátadási tényezők értékei a hőcserélő fal hőkezelt közeg oldalán a 
kísérleti mérések eredményei alapján hűtés és melegítés esetében, valamint a két belső szerkezeti megoldás 
mellett. A hőátadási tényező értékének növekedése kimutatható a fordulatszám növekedésével úgy a 
melegítés, mint a hűtés folyamatánál 1-2 eset kivételével. A hőátadási tényező értéke a hűtés esetében 
előreláthatólag valamivel alacsonyabbra várható, mint a melegítés esetében. A várt különbség a melegítés 
és hűtés közt nem mutatható ki egyértelműen a teljes mérési terjedelemben, ami a hőmérséklet eloszlás 
különbségéből ered a hőcserélő falon. Amíg a kondenzálódó vízgőz esetében a hőmérséklet eloszlás a 
hőcserélő felületen majdnem állandó, a hűtés esetében a nem irányított áramlás miatt (a hőközlő közeg 
oldalán) jelentős helyi eltérések mutatkoztak a hőátadó felületen. 

 

3.4. táblázat Mérések alapján meghatározott hőátadási tényezők. 

Az M19-es mellékleten bemutatott táblázat egy mérnöki megközelítés a gyümölcsbor melegítésére 
alkalmas kapartfalú hőcserélő kiválasztása és annak legalkalmasabb technológiai paramétereinek 
megválasztása céljából. A táblázatból megfigyelhetők az egyes összefüggések használatainak határai, az 
alkalmas összefüggés megválasztásának nehézsége. Jól látható az egyes összefüggések által meghatározott 
várható kiáramlási hőmérséklet és hőátadási tényező széleskörű skálája, valamint az adott folyamat 
numerikus szimulációval történő megközelítésének összevetése az egyes, kísérleti mérések által 

250 [kg/m3] 500 [kg/m3] 750 [kg/m3] 1000 [kg/m3] 250 [kg/m3] 500 [kg/m3] 750 [kg/m3] 1000 [kg/m3]
20 [rpm] 1315 1551 1358 770 1281 1693
30 [rpm] 1195 2008 1688 1017 1604 2134
45 [rpm] 1474 2230 2029 1783 1014 2025 2140 2111
60 [rpm] 1427 2761 2276 1139 2076 2642
90 [rpm] 1668 2358 2576 2749 1225 2311 2889 2941

500 [kg/m3] 1000 [kg/m3] 500 [kg/m3] 1000 [kg/m3]
20 [rpm] 1462 1729 1863 1809
30 [rpm] 1664 1986 1771 2419
45 [rpm] 2262 2009 1995 2451
60 [rpm] 2412 2242 2363 2596
90 [rpm] 2760 2936 2625 3565

STUs-melegítés (α [Wm-2K-1 ]) STUs-hűtés (α [Wm-2K-1 ])

STx-melegítés (α [Wm-2K-1 ]) STx-hűtés (α [Wm-2K-1 ])
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meghatározott összefüggések eredményeivel. Megfigyelhető, hogy a Reax alapján felállított összefüggés 
nem igazán alkalmas a folyamat jellemzésére, továbbá a fordulatszám emelkedésével az eredmények 
fizikailag nem lehetséges hőmérsékletemelkedési értékekhez vezetnek (magasabb a kilépő hőmérséklet, 
mint a hőátadó fal hőmérséklete). Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a vizsgálat nem az 
összefüggés érvényességi határán belül van. A bemutatott eredmények alapján kijelenthető, hogy a 
kapartfalú hőcserélők kiválasztásának, tervezésének folyamán nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő 
összefüggés alkalmazására. Ha ez nem áll rendelkezésre, javasolt a numerikus szimulációk alapján előzetes 
vizsgálatokat végezni (az adott közeg és folyamati feltételek figyelembevételével) és csak a 
legmegfelelőbb, kiválasztott szerkezeti megoldás, és technológiai paraméterek mellett kell elvégezni a 
kísérleti méréseket az eredmények visszaigazolására. 

3.5. Mérési hibák 

A kísérleti mérések alapján nyert értékek és azok feldolgozása különböző hibákkal terhelt. A hibák 
lehetnek a kísérleti állomás és mérőműszerek helytelen kialakítása által, a mérés helytelen kivitelezése, de 
az alkalmazott mérőműszerek gyártói által megadott mérési hibahatárok, érzékenységből fakadóan is. A 
kísérleti méréseimhez kialakított mérőállomás, a mérési környezet tulajdonságaiból és a mérőműszerek 
elhelyezéséből eredően a lehetséges hibák a következőek voltak: 

 a mérési környezet, laboratóriumi hőmérséklet változó értékének befolyása a hőcserélő köpenyén 
fellépő hőveszteség figyelembevételével. A hiba mértéke - megfelelő hőszigeteléssel 
elhanyagolható 

 a mérés folyamán alkalmazott elektromos gőzfejlesztőből (melegítés) érkező gőz és a 
vízvezetékből használt (hűtés) víz változó hőmérséklete és tömegárama. A hiba mértéke – közepes, 
az eredmények megfelelő feldolgozása mellett alacsony. 

 A hőmérséklet mérő szenzorok elhelyezése a technológiai folyamat figyelembevételével. Az 
alkalmazott elhelyezési módszer a melegítés során kisebb, a hűtés folyamán közepes hibákkal bír 
a hőcserélő cső falának tényleges hőmérséklet ismeretéhez (a hőcserélő cső hőmérséklet 
eloszlásának ismeretéhez). A mérési szenzorok elhelyezése a vonatkozó szakirodalomban 
leggyakrabban alkalmazott módszert követte. A hiba mértéke – közepes (bizonyos esetekben 
jelentős is lehet). 

 A mérőműszerek érzékenységéből, pontatlanságából adódó hibák. A belépő és kilépő 
hőmérsékletek mérésére Ahlborn PT100 típusú hőmérséklet szenzorokat alkalmaztam. Az IEC 
584-2 besorolás szerint „class-1” osztályba tartozó, ahol a megadott abszolút hiba értéke ±1.5 ºC 
vagy ±0.004 T [ºC] (amely érték nagyobb). A hőcserélőfal hőmérséklet méréséhez NiCr-Ni 
termodrótot (T190-0, T-190-1) alkalmaztam, amely az IEC 584-2 besorolás szerint „class-2” 
osztályba tartozó, ahol a megadott abszolút hiba értéke ±2.5 ºC vagy ±0.0075 T [ºC] (amely érték 
nagyobb). A térfogatáram méréséhez induktív térfogatáram mérőt használtam, amely pontosságát 
1.5 %-ban adja meg a gyártó (relatív hiba). A belépő és kilépő hőmérsékletek mérésénél fellépő 
relatív hiba a következőképp számolható:  

 
.

0.03846 ≅ 4%	. (3.25) 

A hőcserélő fal hőmérsékletének mérését 5 különböző pontban mért érték alapján határoztam meg, 
mely esetben a relatív hiba értéke az elkövetett mérési hibákkal halmozódik. Az egy mérési 
pontban elkövetett relatív mérési hiba értéke a következőképp alakul: 

  
.

0.0176 ≅ 2%	. (3.26) 

A halmozódó hiba értéke ez esetben 4.5 % (5 mérési pont). A hiba mértéke - a megfigyelt folyamat 
leírásához szükséges adatpontosságot szem előtt tartva megfelelő. 
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 A mért értékek feldolgozása során elkövetett matematikai hibák (pl. kerekítés). A hiba mértéke – 
kicsi. 

A kísérleti mérések alapján felállítottam a Nu szám számolására alkalmas hasonlósági kritériumot 
(mindkét szerkezeti megoldás – STUs, STx, valamint hűtés, melegítés esetére) a méréseknél használt 
technológiai paraméterek és szerkezeti megoldások által behatárolt érvényességi tartományban. A mérések 
alapján nyert eredmények nem igazolták az áramlásterelők szükségességét a hőcsere hatásosságának 
növelésével kapcsolatban, Newtoni közegek esetében. Ennek fő oka a kellő radiális elkeverés jelenléte, 
mindkét szerkezeti kialakítás esetében. A meghatározott összefüggések alapján látható, hogy a Reax értéket 
magába foglaló általános összefüggés nem alkalmas a hőcsere folyamatának leírására. Az Rerot számot 
magába foglaló általános összefüggés a vonatkozó szakirodalomban feltüntetett „hasonló” 
összefüggésekkel összevetve jó megközelítéssel követik a paraméterek (forgási sebesség) által okozott 
változásokat, a hőcsere hatásosságát figyelembe véve. A következő fejezetben hálófüggetlenségi 
vizsgálattal és a kísérleti mérések kezdeti és peremfeltételeit, szerkezeti megoldását követő numerikus 
szimulációkkal foglalkozom. 
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4. KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ NUMERIKUS VIZSGÁLATA 

A kapartfalú hőcserélőkben várható áramlás összetettsége a jelenlegi ismeretek alapján nem teszi 
lehetővé a hőmérséklet, nyomás és sebességeloszlás egyértelmű elméleti megoldását. A hőcserélőben az 
áramlás a lamináris, turbulens áramlás és a különböző örvények változó mértékű léptékének, intenzitásának 
kombinációja, melynek meghatározó tényezője a tengely és a rajta elhelyezett kaparókések, terelők forgó 
mozgása. A sebességeloszlás, a sebességprofil előzetes, elméleti megoldása részben lehetséges a Navier-
Stokes egyenletek segítségével összenyomhatatlan közeget feltételezve. Viszont még ebben az esetben is, 
a számítások a kaparókések, áramlásirányítók forgómozgását mellőzve végezhetőek el használható 
megközelítéssel. A hőmérsékletmező elméleti megoldása a Fourier-Kirchoff egyenlet alapján végezhető 
el, de jelen esetben a megoldás csak az említett két egyenlet együttes megoldásával közelíthető. A 
megoldásokhoz többnyire szükséges a dimenzióanalízis, hasonlósági arányok segítségével meghatározott 
dimenziómentes számok sora, valamint az esetek nagy részében kísérleti mérések (a hőátadási tényező/k/ 
meghatározásához) eredménye. 

A számítástechnika fejlődésével sikerült a transzportjelenségek egyenleteit megoldani számítógép 
segítségével, amelyek lehetővé teszik összetettebb transzportjelenségek (turbulens áramlás, különböző 
örvények, hőcsere folyamata stb.), vagy ezek kombinációjának numerikus megoldását a mérnöki, 
tudományos feladatok részére elfogadható pontossággal (pl. sebességeloszlás, hőmérsékletmező, nyomás 
eloszlás, stb.). Jelen munkában a kapartfalú hőcserélő numerikus megoldása (sebesség és hőmérséklet-
eloszlás) az Ansys CFD (CFX) felhasználásával történt.   

4.1. A numerikus vizsgálatok célja, alapösszefüggések  

A 3. fejezetben bemutatott kísérleti mérések és annak eredményei alapján látható, hogy egy újabb 
kialakítású kapartfalú hőcserélő megfelelő méretezése, valamint a technológiai paraméterek, 
termékminőségi igények pontos és szakszerű kezelése komoly odafigyelést igényel. Ennek fontos része a 
kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések (Nu szám számolása), a nyomásveszteség, vagy épp 
az áramlási feltételek, tartózkodási idő megfelelő alkalmazása. A 2. fejezetben bemutatott számos 
kutatómunka, de ezen értekezésen belül elvégzett kísérleti mérések is igazolták, hogy egy tervezett 
kapartfalú hőcserélő méretezésekor (elsősorban a lehetséges érzékeny, változatos tulajdonságú termékek 
figyelembevételével) még mindig csak jelentős megkötések mellett, mint pl. a Re, Pr szám érvényességi 
határai vagy más, geometriai, energetikai, minőségi követelmények esetén alkalmazhatóak az eddigi 
kutatómunka eredményei. Egy új, kísérleti mérések alapján meghatározott méretezés viszont nagyon 
költséges. Ebből kifolyólag az utóbbi időben széleskörűen elterjedt a numerikus szimulációk használata, 
amely segítségével jelentősen csökkenthetőek a tervezési költségek. Az adott közeg részére számos 
szerkezeti megoldás, folyamati feltétel mellett numerikus szimuláció végezhető el, és csak a 
legmegfelelőbb megoldást kell „validálni” mérések segítségével. Ennek ismeretében értekezésem további 
része a kapartfalú hőcserélő numerikus szimulációjával foglalkozik. Első lépésben a kísérleti méréseknél 
használt szerkezeti megoldások és folyamati feltételek, közeg alkalmazásával készült numerikus 
szimulációkat végzek, a mérések eredményeinek validálása érdekében. Ezen szimulációk előtt, egy 
hálófüggetlenségi ellenőrzést végzek a helyesen megválasztott numerikus modell kialakításának 
érdekében. A numerikus szimulációk egy egyszerűsített modell alapján készültek el. Az egyszerűsített 
modell felhasználásának segítségével jelentősen csökkenthető a szimulációk futási ideje, mint ahogy a 
szükséges hardware konfiguráció, ami lehetővé teszi, hogy számos szerkezeti megoldás és közeg 
alkalmazásával, elfogadható időn belül készüljenek el a tervezett numerikus szimulációk. Az egyszerűsített 
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modell kibővítése az összetettebb, vagy akár teljes, komplex numerikus megoldás figyelembevételével 
jelentősebb számítógépes kapacitást igényel. Az értekezésem részeként az egyszerűsített modellt kibővítem 
a belépő és kilépő kamra hozzáadásával, valamint a belépő és kilépő oldalon elhelyezett statikus keverők, 
terelők felhasználásával. A továbbiakban (a mért eredmények várható validálása, érvényesítése esetén – 
amely sikeresen megtörtént) számos további szerkezeti megoldás és nem-Newtoni közegek vizsgálatát 
tervezem elvégezni, és ezek eredményeit összevetni. Az eredmények alapján meghatározni és értékelni 
azokat a folyamatra befolyással bíró tulajdonságokat, amelyek helyes megválasztása nagyban hozzájárul a 
kapartfalú hőcserélők helyes, gazdaságos méretezéséhez és szerkezeti megoldásuk kiválasztásához a 
feldolgozandó közeg ismeretében. Az említett numerikus szimulációk (nem-Newtoni közegek vizsgálata) 
leírása és értékelése az 5. fejezet tárgyát képezik. 

A következőkben a [56]-ban feltüntetett és a programcsomagban alkalmazott egyenletek rövid 
áttekintése valamint a numerikus modell  felépítésének részletes leírása kerül bemutatásra (a kezdő és 
peremfeltételekkel egyetemben) a folytonosság differenciálegyenlete: 

 ∙ 0	. (4.1) 

Összenyomhatatlan közeg esetén: 

 ∙ v 0 . (4.2) 

Az impulzustranszport differenciálegyenlete: 

 ∙ ρv ∘ v p ∙ τ S 		, (4.3) 

ahol a  csúsztatófeszültség a következő egyenlettel határozható meg: 

 τ η ∘ v ∘ v δ ∙ v 	. (4.4) 

A (4.4) egyenletben  a  konjugált tenzora, ezek összege tulajdonképpen a sebességvektor tenzor 
deriváltjának kétszerese. Az SM a térfogati lendületforrás, amely a földi gravitáció esetében: 

 S ρg	. (4.5) 

Az alkalmazott megoldások folyamán nem szükséges ennek figyelembe vétele, mivel 
kényszerkonvekcióról van szó szabad felület nélkül. A (4.3) egyenlet tulajdonképpen a Navier-Stokes 
egyenlet, ha (4.4) egyenletben a dinamikus viszkozitás állandó és a térfogati forrás a (4.5) egyenlettel adott. 

 A kapartfalú hőcserélőn keresztül áramló közegben különböző örvények keletkeznek változó 
mértékű léptékkel, intenzitással az adott folyamat és termodinamikai tulajdonságok függvényében. A 
Navier-Stokes egyenletek megoldása tulajdonképpen elégséges lenne a lamináris és turbulens áramlás 
esetében is további információk felhasználása nélkül, de a turbulencia léptékei (hossz, idő) a Reynolds 
szám széles skálájára való tekintettel a véges térfogati elemekkel való megoldás esetében bizonyos 
akadályokba ütközik. A turbulencia hosszléptékének nagysága a véges térfogat nagyságával 
összehasonlítva akár nagyságrendileg is kisebb lehet. Ebből adódóan a közvetlen numerikus megoldás 
(Direct Numerical Simulation - DNS) a számítástechnika jelenlegi szintjén a műszaki fejlesztés részére 
nem használható. További megoldásokat a turbulens áramlás esetében  az örvények szimulációja alapján 
kidolgozott turbulens modellek kínálnak, mint a nagy örvények szimulációja (Large Eddy Simulation - 
LES ), ahol a nagyobb örvények közvetlen megoldás alapján  kerülnek megoldásra, míg a kisebb örvények 
az előre elkészített modellek alapján, továbbá az elválasztott örvények szimulációja (Detached Eddy 
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Simmulation -DES), ahol a hidrodinamikai határrétegben  a RANS modell alkalmazott (Reynolds 
Averaged Navier-Stokes Equation – RANS), míg a főáramban a LES modell, valamint az adaptív 
szimuláció (Scale-Adaptive simulation -SAS), amely a DES modellhez hasonlít, de a numerikus háló 
hatása, befolyása nélkül. Ezen modellek használata a műszaki megoldások esetében még mindig nagyon 
terjedelmesek és használatuk csak kivételes esetekben indokolt. A műszaki gyakorlatban a legyakrabban 
használt szimulációs model a Reynolds átlagolt Navier-Stokes egyenlet (RANS), amely a következő 
alakban írható fel (a folytonosság tételének feltüntetése nélkül, amely azonos a (4.1), (4.2) egyenletekkel, 
csak a sebesség értékének helyére az időben átlagolt sebesség értéke kerül ): 

 ∙ ρv ∘ v p ∙ τ ρv ∘ v S 	, (4.6) 

ahol a második tag, a második zárójelben a turbulenciából adódó Reynolds feszültség tenzor. 

A Reynolds átlagolt Navier-Stokes egyenlet a belső térfogati lendületforrás  nélkül skalár egyenlet 
formában felírva: 

 ρ v η 	, (4.7) 

 R ρv v 	. (4.8) 

A (4.7) és (4.8) egyenletekben Rij a Reynolds feszültség tenzor, amely további ismeretlen a 
Reynolds átlagolt  Navier-Stokes egyenletben. A RANS egyenlet megoldása lehetséges a turbulens viszkóz 
örvény modell segítségével (Eddy – viscosity Models), Boussinesq hipotézis alapján: 

 ̅ ̅ 	. (4.9) 

Az említett hipotézis feltételezi, hogy a Reynolds feszültség a turbulens viszkozitás segítségével 
modellezett . 

A RANS egyenlet megoldása lehetséges továbbá a Reynolds feszültség segítségével (Reynolds - 
Stress Models - RSM). Ezen megoldások alkalmazásának előnyei, hátrányai, ajánlott felhasználása az 
egyes feladatok megoldásánál az ANSYS CFD kézikönyvben találhatók. A turbulencia megoldásához egy 
sor modell áll rendelkezésre az említett programcsomagban, mint: Eddy - viscosity Models (Zero Equation 
model, Standard k-ε model, RNG k-ε model, Standard k-ω model, Baseline (BSL) zonal k-ω based  model, 
SST zonal k-ω based  model, (k-ω)1E model). Reynolds - Stress Models (LRR Reynolds Stress, QI Reynolds 
Stress, Speziale, Sarkar and Gatski Reynolds Stress, SMC-ω model, Baseline (BSL) zonal k-ω based 
model). Eddy Simulation Models (Large Eddy Simulation (LES) - transient, Detached Eddy Simulation 
(DES) - transient, Scale Adaptive Simulation SST (SAS) - transient). Részletesebb leírás az egyes 
modellekről a [60] kézikönyvben található. 

 Meg kell említeni, hogy a numerikus analízisek során használt forgó vonatkozási tér esetében a 
sebesség a következőképp definiált: 

 v v ω R	. (4.10) 

 A (4.10) egyenletben ω a forgó vonatkozási tér szögsebessége,  a helyi sugár értéke,  a forgó 
vonatkozási tér sebességvektora és  a sebességvektor értéke az álló vonatkozási térben. Ez viszont azt 
jelenti, hogy az áramlás esetén a forgó vonatkozási térben állandó szögsebesség mellett térfogati 
lendületforrással kell számolni a Coriolis és centrifugális erőktől a következőképpen: 

 SMrot =Scor + Scfg , (4.11) 
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 S 2ρω v	, (4.12) 

 S ρω ω r . (4.13) 

 A (4.13) és (4.12) egyenletekben  a helyvektor,  a forgó vonatkozási tér sebességvektora. A 
(4.17) energiaegyenletben az említettek alapján a fajlagos entalpia a következőképpen kerül kifejezésre 
(Ansys CFX-ben „rothalpy – rotational enthalpy“): 

 h h v ω R 	. (4.14) 

 Az impulzustransport differenciálegyenletében az advektív tag részére a forgó vonatkozási tér 
sebességvektora  értelmezett, ekkor az impulzustranszport differenciálegyenletét a következő alakban 
lehet felírni: 

 ∙ ∘ ∙ 2 	. (4.15) 

Az alternatív forgó modell a relatív forgó sebességvektor helyett a rendszer sebességvektorának 
teljes értékét veszi figyelembe, így az impulzustranszport differenciálegyenletét a következő alakban 
kapjuk: 

 ∙ ∘ ∙ 	. (4.16) 

(4.16) egyenletben  a rendszer sebességvektorának teljes értéke. Részletesebben, az ajánlott 
felhasználási tanácsokkal lásd [56]. 
 
 Nem izoterm áramlás esetén a folytonosság egyenlete és az impulzustranszport egyenlete mellett 
a teljes energia egyenlete vagy a hőenergia egyenlete kerül megoldásra. A teljes energia egyenlete ( total 
energy equation) a következő alakban adott: 

 ∙ ρvh ∙ λ T ∙ v ∙ τ v ∙ S S 	. (4.17) 

Ezen egyenletben 	 a teljes fajlagos entalpia az állapot fajlagos entalpiájához viszonyított 
h(T,p) a következő egyenlet alapján, 

 h h v 	. (4.18) 

A (4.17) egyenlet jobb oldalán feltüntetett második tag: 

∙ v ∙ τ 	 , 

a viszkóz feszültségből adódó munkát jelenti, és "viszkóz munkának" nevezzük. A jelen munkában 
végzett numerikus analízisek folyamán ez a tag minden közegre applikált, de a víz esetében ennek 
használata elhanyagolható. A vízzel, mint hőkezelt közeggel történő analízisek során egy tömegáram 
esetében az összes fordulatszám mellett elvégeztem a szimulációkat a viszkóz munka tag elhanyagolásával 
(Thermal energy equation – lásd tovább). Az eredmények egy üzemi paraméter összevetésével 4.1. ábrán 
látható. 
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4.0. ábra A víz melegítése során alkalmazott Thermal v. Total Energy modell eredményének összevetése 

Továbbá:  

∙  , 

a külső lendületforrásából eredő munkát képviselő tag, amely jelenleg elhanyagolt a használt 
programcsomagban. SE a belső térbeli energiaforrást jelentő tag, és jelen kapartfalú hőcserélő numerikus 
analíziseinél nullával egyenlő. További lehetőség az alternatív hőenergia egyenletének használata (thermal 
energy equation). Ha kifejezzük a fajlagos kinetikus energiát (Kmke) a következőképp: 

 K v  , (4.19) 

és a mechanikus energiát levezetjük a sebesség  skaláris szorzatának figyelembe vételével az 
impulzustransport egyenleténél, valamint behelyettesítjük a (4.19) egyenletbe, amelyből a következő 
egyenletet kapjuk: 

 ∙ ρvK v ∙ p v ∙ ∙ τ v ∙ S 	. (4.20) 

Ennek az egyenletnek a kivonásával a teljes energia egyenletéből kapjuk a hőenergia egyenletét: 

 ∙ ρvh ∙ λ T v ∙ p τ: v S 	. (4.21) 

A (4.21) egyenletben :  a viszkóz disszipáció (mindig pozitív értékkel). 

A továbbiakban említett feltételek alapján (lásd lejjebb) a hőenergia egyenlete a következőképp 
alakul, 

 ∙ ρvh ∙ λ T τ: v S 	. (4.22) 

A (4.22) egyenlethez két úton juthatunk el, a (4.21) egyenletből, ahol az első lehetőség, hogy a 
fajlagos entalpiát h, mint fajlagos belső energiát értelmezzük. 
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 e h  . (4.23) 

Ebből kifolyólag a (4.21) egyenlet a következőképp alakul, 

 ∙ ρve ∙ λ T p ∙ v τ: v S 	. (4.24) 

(4.24) tulajdonképpen azonos a (4.22) egyenlettel, ha elhanyagoljuk ∙  tagot és a fajlagos entalpiát 
h, mint fajlagos belső energiát értelmezzük (meg kell jegyezni, hogy ezzel az egyenlet érvényessége 
leszűkül az állandó sűrűséggel rendelkező közegekre). A további lehetőség az egyenlet módosítására, ha 

kihagyjuk   és v ∙   tagokat a (4.21) egyenletből, és ezzel egyenesen kapjuk a (4.22) egyenletet. Ezt az 

egyenletet jó pontossággal lehet használni az összenyomható gázok esetében is alacsony Mach szám 
esetében. Az egyszerűsítések ellenére a hőenergia egyenletét a műszaki feladatok széles skálájában 
használhatjuk megfelelő pontossággal. A kapartfalú hőcserélő jelen esetében a teljes energia egyenletének 
figyelembe vételével történtek a numerikus analízisek. Összevetésként némely analízis megtörtént a 
hőenergia egyenletének használatával is, vízzel, mint hőkezelt közeggel. A későbbiekben, a nem Newtoni 
közegek esetében ez már csak a teljes energia egyenletével történt. 

 A szilárd vonatkozási terekben, mint a hőcserélő fala (további szerkezeti elemei) a következő 
egyenlettel írható le a hőátadás folyamata (Ansys CFX – conjugate heat transfer in solid domain): 

 ∙ ρv h ∙ λ T S 	. (4.25) 

 A (4.25) egyenletben az entalpia, sűrűség és a hővezetési tényező a hőcserélő hőközlő fal 
anyagának az értékei (de további szerkezeti elemek esetében is) és  ennek a vonatkozási térnek a 
sebessége (ennek figyelembevétele, csak a teljes hőcserélő szimulációjánál esedékes). A térfogati forrás SE 
értéke jelen esetben nullával egyenlő. 

A numerikus szimulációk alapján tervezett eredmények bemutatása, mint pl. a sebességprofil 
(2D/3D), hőmérséklet mező, áramvonalak, nyomásváltozás stb., számos további eredmény ábrázolása 
lehetséges a programcsomagban feltüntetett, előre definiált fizikai mennyiségek közül, amelyek szintén 
hasznosak a hőcserélőben történő áramlás értékelése szempontjából. Az említett leírásban [60] feltüntetett 
definíció szerint a sebességgradiens: 

 D d
d d d
d d d
d d d

	. (4.26) 

 A sebességgradiens tenzor sajátértékeit az alábbi egyenlettel határozzuk meg: 

 λ 0	. (4.27) 

(4.27) egyenletben P, Q, R értékei a következőképp határozhatóak meg: 

 P ≡ tr ∙ 	, (4.28) 

 Q ≡ 	,(4.29) 

 R ≡ 3  

 	. (4.30) 
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 Bevezetve az alábbi jelöléseket: 

 q ≡ Q 	, (4.31) 

 r ≡ R . (4.32) 

 Amennyiben a diszkrimináns: 

 ∆≡ 0	, (4.33) 

 a tenzornak egy saját értéke van λr és két kapcsolódó komplex száma λcr±i λci, így a tenzort 
felbonthatjuk a következőképp:  

 d v v v
λ 0 0
0 λ λ
0 λ λ

v v v 	. (4.34) 

 Amennyiben bevezetjük a következő jelölést: 

 ξ √∆ , ξ √∆ 	, (4.35a/b) 

 akkor, 

 λ 	, (4.36) 

 λ 	, (4.37) 

 λ √3	, (4.38) 

λci az örvény intenzitása és a helyi örvény intenzitását, erejét fejezi ki (részletesebb magyarázat, leírás lásd 
[60]). Az örvények megfigyelésének módszerét (az alkalmazott egyenletek kiválasztását), amellyel 
kijelölhetjük az örvények térbeli elhelyezkedését egy menü lehetőségen keresztül választhatóak, melyben 
a következő lehetőségek állnak rendelkezésre [60]: Absolute Helicity, Eigen Helicity, Lambda 2-Criterion, 
Q-Creation, Real Eigen Helicity, Swirling discriminant, Swirling strength – lásd (4.25) / (4.37), vorticity. 

 (megj.: [56] figyelembevételével, a változók feletti nyíl ennek vektoriális értékét jelenti, a két nyíl a 
tenzoriális értékét és a vonal ennek időbeli átlagolt értékét) 

4.2. A numerikus vizsgálatok során alkalmazott geometriai modellek ismertetése, 
numerikus modell 

A kapartfalú hőcserélő numerikus modelljének felépítéséhez a Siemens NX programban 
megtervezett, előkészített geometriai modellek szolgáltak alapul. A komplex geometria /3D grafikus/ 
modellből (lásd 3.4. ábra) a numerikus modell részére egy, a 4.1 bekezdésben említett egyszerűsített rész 
került feldolgozásra. Ez az egyszerűsített modell az a térfogati rész, vonatkozási tér (vonatkozási terek), 
amely a hőcserélő fal és a forgó tengely közti tengelyirányban kihúzott körgyűrűt érinti (vagyis a hőcserélő 
fal és a „tengely” közti tér), lásd 4.1. ábra. A 4.1. a, b ábrák a két belső szerkezeti megoldás 3D grafikus 
bemutatása (Siemens NX), míg a c ábra az STx numerikus modelljének ábrázolása.  Ehhez az egyszerűsített 
modellhez csatoltam egy 300 mm hosszú körgyűrűt a kilépő oldalon. A hozzáadott körgyűrűt az indokolja, 
hogy amennyiben kiáramlást („outlet”) használnánk a hőcserélő részből azonnal, akkor a visszaáramlás, 
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helyi örvények miatt a megoldás nem megfelelő (a szükségszerű virtuális fal alkalmazásának okaként), 
viszont, ha nyílásként („opening”) kezelnénk akkor szükséges a kiáramlási oldalon megadni a 
hőmérsékletet, ami iterációs folyamat felhasználását igényelné (továbbra is kérdésesek lennének az 
eredmények). Ennek elkerülése érdekében alkalmaztam a hozzáadott szakaszt, amely végén használható a 
kiáramlási feltétel, és ennek nincs visszahatása a hőcserélő szakaszából történő kiáramlásra, 
hőmérsékletmezőre és nem szükséges az iterációs megközelítés. Mivel a mérések során a belső térben 
helyeztem el a mérőszenzorokat, ezeken a helyeken nem alkalmazható a kaparókések forgó mozgása, 
vagyis nem kezelt felület keletkezik egy rövid szakaszon. Erre a térfogati részre nincs kihatással a 
kaparókések forgó mozgása sem, így ezeket a tereket, mint „álló” vonatkozási tereket hoztam létre (lásd 
4.1. ábrán piros nyilakkal jelölve). Az STx típusú megoldás esetében, ahol a kaparókések alsó éle és a 
tengely közt szintén található egy tartomány, amely közvetlenül nem befolyásolt a kaparókések forgásával. 
Ennek a tartománynak a vonatkozási terét alapvetően „álló” vonatkozási térként kezelhetjük, de a 
kaparókések forgásának hatására és a közegnek rétegekben való áramlásának egymásra hatása 
figyelembevételével, itt is jelentkezik a közeg forgó mozgása. Értekezésem jelen részében, a kísérleti 
mérések validálása folyamán ezt a teret „álló” vonatkozási térként kezeltem, melynek határát 2 mm 
távolságban határoztam meg kaparókések alsó élétől, valamint a tartópálcák oldalaitól. A 2 mm határ egy 
általam megválasztott érték, ennek vizsgálata és pontos meghatározása némely esetben külön kialakított 
numerikus szimulációkat igényel (a bemutatott értekezés erre nem tér ki). A vizsgálatok során kialakítottam 
az STx szerkezeti megoldás azon változatát, amikor a radiális irányú felosztást elhanyagoltam, és csak 
forgó vonatkozási térként kezeltem az adott teret (az eredményeket összevetve a különbség 
elhanyagolhatónak mutatkozott, ezért a későbbiekben az STx megoldás kivételével már csak ezt a 
megközelítést alkalmaztam a további szerkezeti megoldások vizsgálatánál – lásd 5. fejezet). Az említett 
felosztás alapján az STUs típusú szerkezeti megoldás numerikus modelljét 6 részből, míg az STx 16 részből 
alakítottam ki (lásd M21 melléklet, a numerikus háló és a felbontás ábrázolásával). 

 
4.1. ábra A kísérleti méréseknél használt szerkezeti megoldások alapján megalkotott numerikus modell (a 

hozzáadott 300 mm-es „stabilizációs” szakasz nélkül). 

 
A numerikus háló készítése során előzetes numerikus szimulációkat végeztem a háló minőségének 

meghatározását illetően, és a lehető leggyorsabb konvergencia érdekében a szimulációk folyamán. 
Egymást követő iterációk alapján minden típusú szerkezeti megoldás esetében sikerült meghatározni egy 
általános finomítással rendelkező háló modelljét. A háló készítésénél továbbá figyelembe vettem, hogy a 
hőcserélő hosszának és a kaparókések valamint a hőcserélő fal közti távolság (~0,2 mm) aránya jelentősen 
eltér. Ebből kifolyólag a numerikus háló a hőcserélő némely részében sokkal finomabb felbontású (a 
kaparókések élei) mint pl. a főáram terében. Azon szerkezeti megoldások, ahol az áramlás vizsgálata 
nagyobb pontosságot igényel szintén finomabb hálósűrűséget alkalmaztam (a terelők melletti áramlás, 
várható „holt” terek ellenőrzése esetén). Az előzetes numerikus analíziseket a nyomás és sebességeloszlás 
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meghatározása érdekében izotermikus feltételek mellett végeztem. A szimulációk állandósult feltételek 
mellett történtek (steady state). A belépő oldalon a turbulencia értékét „közepes” mértékűre definiáltam -
“medium intensity”, ami 5%-os intenzitást jelent (ezt az értéket tanácsolja az Ansys azon feladatok esetében 
ahol előre nem ismert a turbulencia értéke). A turbulencia meghatározására az SST (amely a k-ω és k-ε 
kombinációja) alapú modellt alkalmaztam. Egy tömegáram esetében az összes fordulatszám mellett 
elvégeztem a szimulációt k-ω és k-ε turbulencia felhasználásával is, és ezeket összevetettem az SST 
turbulencia modellel. A k- ε modell valamivel gyorsabb konvergenciát hozott, de azt kisebb eltéréssel a 
másik két modellel összevetve. A továbbiakban minden alkalommal az SST modellt alkalmaztam, melynek 
eredményei kellően megfelelőnek, pontosnak bizonyultak. A későbbi tervezett numerikus szimulációk 
során nem-Newtoni közegek részére az SST modell alkalmazása szükségeltetik a várható falközeli magas 
feszültségek miatt. Minden esetben állandósult állapotot feltételeztem a szimulációk során (steady state). 
A 4.2 ábrán látható egy üzemi paraméter mellet a különböző turbulencia modellek alkalmazásának 
összevetése. 

 
4.2. ábra A különböző turbulencia modellek alkalmazásával történő szimulációk eredményeinek 

összevetése 
A numerikus szimulációk elsődleges célja a kísérleti mérések numerikus szimulációk által történő 

feldolgozása és az eredmények összevetése a szimulációk eredményeinek validálása érdekében. Ez 
tulajdonképpen a hőmérséklet emelkedést, és részben a hosszirányú és radiális irányban történő 
hőmérséklet eloszlást jelenti. A numerikus szimulációk alapján azonban további eredményeket nyerhetünk, 
melyek segítenek a hőcserélő adott szerkezeti megoldásának elbírálásában a technológiai folyamat 
figyelembevételével. Ezek pl.: az axiális sebesség sebességprofilja v(vx,0,0) 2D és 3D ábrázolásban, az 
elsődleges áramlás (hosszirányú keresztmetszetben ábrázolt axiális sebesség) és másodlagos áramlás 
(keresztirányú, a tengelyre merőleges metszetben történő áramlás) az örvények ábrázolásával (vektoriális  
és áramvonalas ábrázolás segítségével). Az elsődleges áramlás esetében a v(vx,0,vz)  vagy v(vx,vy,0) vektor 
ábrázolt a metszési sík alapján XZ vagy XY síkban (X koordináta a hőcserélő tengelyével azonos). A 
másodlagos áramlás ábrázolásának esetében ez a v(0,vy, vz) vektor az YZ síkban, amely merőleges a 
hőcserélő tengelyére. Az említetteken kívül természetesen, további értékes eredmények állnak 
rendelkezésre a szimulációk eredményeként (Ansys a derékszögű koordinátarendszer esetében az u, v, w 
megjelölést használja, mint ahogy ez a bemutatott eredményeken látható). Az eredmények ábrázolására az 
XZ, XY síkok használatával történtek a hőcserélő tengelyén definiálva az axiális áramlás esetében, míg az 
YZ sík az Lmet(1,2,3,4,5)=0,3m; 0,55m; 0,78m; 1,02m; 1,145m; távolságok mellett (a belépő oldaltól 
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számítva) a másodlagos áramlás ábrázolására. Természetesen ezek az értékek egy előre meghatározott, és 
a folyamat szempontjából lényeges helyen vannak, de ennek választása teljesen szabad és amennyiben 
szükséges más értékek mellett is megfigyelhető. 

4.3. Hálófüggetlenségi vizsgálat 

A 4.2. bekezdés alatt leírt numerikus modell készítésével egy időben szükség volt a 
hálófüggetlenségi vizsgálat elvégzésére. A numerikus hálók készítése folyamán figyelembe kell venni a 
finomítás arányát és a vizsgált célparaméterek értékeit, az egyes modellek eredményei alapján. A 
modellnek elég sűrűnek kell lennie, de a szimuláció memóriaigényének és a szimuláció idejének is 
elfogadható határokon belül kell lennie.  A folyamat során 9 különböző numerikus modellt vizsgáltam meg, 
melyek során az első modell egy teljesen automatikus, finomítás nélküli háló, a második háló, mint az első, 
csak 80%-os finomítással („relevance”). A harmadik és negyedik háló határréteg figyelembevételével, de 
a cella méretének és a határréteg vastagságának megadása nélkül. Az 5.-8. modellek mind azonos határréteg 
figyelembevételével, de sorrendben a cella méretének automatikus (5), 2 mm-es (6), 1,5 mm-es (7) és 1 
mm-es (8) nagyságának magadásával (3 mm vastagságú határréteg). A kilencedik modell kialakítása olyan, 
mint a hatodik, de kevesebb rétegből álló határréteg alkalmazásával történt. A modellek tetraéder, gúla és 
prizmatikus határréteg hálóval kiegészítve kerültek feldolgozásra. A prizmatikus határréteg csak a 
hőcserélő falon, és a tengely falán definiáltak, melynek fő oka a numerikus modell méretének várható 
nagysága. A kezdeti és peremfeltételek a már említett leírás alapján a 4.2. bekezdésben, továbbá a 
beáramlásnál megadott tömegáram és hőmérséklet, a hőcserélő falán állandó hőmérséklet, forgási sebesség, 
referencia nyomás (101325 Pa) és a már említett SST k-ω alapú turbulencia modell. A szükséges 
hálóminőség és hálófüggetlenségi vizsgálatokat a 4.3. ábrán bemutatott szerkezeti megoldás 
alkalmazásával végeztem el. 

	

4.3. ábra A hálófüggetlenségi vizsgálathoz használt szerkezeti megoldás. 

A 4.1. táblázat a hálóminőségi és hálófüggetlenségi vizsgálatokhoz használt modellek háló 
paramétereit, valamint a szimuláció során melegítéssel elért hőmérsékletemelkedést mutatja be. A 
táblázatban bemutatott eredmények és a M20-as melléklet alapján (a másodlagos áramlás bemutatása x=0,3 
m és x=0,78 m távolságú metszetekben, ahol x= 0,151 a beáramlási felület) belátható, hogy az 1. - 5. hálók 
alkalmazása nem megfelelő pontosságú, valamint a szimuláció idejének és konvergenciájának 
figyelembevételével sem alkalmasak a nagyszámú szimulációk elvégzésére. Az említett 1.-5. modellek a 
hálófüggetlenség vizsgálata szempontjából nem alkalmasak. 
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4.1. táblázat A hálófüggetlenségi vizsgálathoz használt szerkezeti megoldás egyes numerikus modellek 
hálósűrűsége, paraméterei. 

A 4.4. ábrán látható a numerikus szimulációk során kialakuló hiba lehetősége a nem megfelelő 
háló alkalmazása miatt. Az ábrákon jól látható, hogy a baloldali képen bemutatott hőmérséklet eloszlás 
hibás szimuláció eredménye a fali prizmatikus határréteg hiányában, míg a jobb oldali kép, amely a 7. 
számú háló megközelítés alkalmazásával készült, kellő pontossággal mutatja be a kialakuló hőmérséklet 
mezőt. A kilencedik modell alkalmazása során elért és vizsgált paraméterek (pl. T, másodlagos áramlás) 
megközelítőleg azonosak a 6.-8. modellek alapján elért eredményekkel. 

	

4.4. ábra A hálófüggetlenségi vizsgálat során megfigyelt eltérések a nem megfelelő és a megfelelő numerikus háló 
használata alapján nyert eredmények összevetésével.	

A 6.-8. numerikus háló felépítése követi a vizsgálatok során kialakult általános szokást, ahol is az 
előző hálóhoz képest megközelítőleg a duplájára növelik a háló sűrűségét azonos paraméterek értékei 
mellett (jelen esetben csak a „body size” mérete változott a már leírtak alapján). Jól látható, hogy a vizsgált 
paraméterek csak kevéssel térnek el egymástól (a különbség nagysága elhanyagolható). A vizsgálatok 
eredményeként és figyelembe véve a számítógépes konfiguráció igényességét a numerikus szimulációk 
jelentős számának kivitelezéséhez a hetes számmal jelölt hálósűrűséget (definíciót) alkalmaztam minden 
további szerkezeti megoldás numerikus modelljének kialakításakor (jelen és az 5. fejezetben bemutatott 
szerkezeti megoldásoknál is). 

A hálófüggetlenségi vizsgálatok sikeres elvégzése után elkészítettem a kísérleti mérésekhez 
használt szerkezeti megoldás numerikus modelljét a fent említett háló, numerikus rács figyelembevételével 
és a 4.2. pontban megfogalmazottak alapján. Az elkészített numerikus háló (modell) bemutatása az M21-
es mellékleten látható. A numerikus modell elkészítése után minden, a kísérleti mérések során alkalmazott 
folyamat (folyamat – hűtés, melegítés) esetére elvégeztem a numerikus szimulációkat, azonos kezdeti és 
peremfeltételek mellett. Az egyszerűsített modellek numerikus szimulációinak elvégzése után 
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kialakítottam egy újabb numerikus modellt, amely már tartalmazta a belépő és kilépő kamra részét a 
statikus keverő (perforált lemez) használatával (amely a kísérleti méréseknél is jelen volt). Ennek a 
modellnek használatával is elvégeztem némely kísérleti mérés során alkalmazott folyamat numerikus 
szimulációját. Az eredmények bemutatása és azok összevetése a kísérleti mérések eredményeivel a 
következő bekezdés részét képezik. 

4.4. A kísérleti vizsgálatok és numerikus analízisek eredményeinek értékelése 

Az elvégzett numerikus szimulációk és kísérleti mérések alapján összevetettem a kapott 
eredményeket. Az eredményeket táblázat formájában és grafikonok segítségével mutatom be. Az 
eredmények alapján látható, hogy a numerikus szimulációk, a jelentős egyszerűsítések mellett is 
elfogadható határok keretein belül követik a mérések eredményeit (a hiba max. 10%). Az M22 – M27 
mellékleteken bemutatott grafikonokon jól látható a hőmérséklet alakulása a hőcserélő hosszirányában és 
a kísérleti mérések mért pontjaiban. Az említett mellékletek a melegítés során használt STUs szerkezeti 
megoldás m=1000 kgh-1 és N= 20, 30, 45, 60, 90 min-1 fordulatszám, m=500 kgh-1 és N= 60, 90 min-1 
fordulatszám, valamint az STx szerkezeti megoldás m=1000 kgh-1 és N= 20, 30, 45, 60, 90 min-1 
fordulatszám hűtés folyamatát ábrázolják. Az M28 melléklet tartalmazza az összes mérési és szimulációs 
eredményeket. Az eredmények alapján bemutatott eltéréseket a következő egyszerűsítések okozzák (nem 
csupán az itt említettek, de ezek jelentősen). A hőcserélőbe történő beáramlás az egyszerűsített modell 
esetében egy arányosan eloszló, tömegáramú közeg, míg a tényleges hőcserélőben a beáramlási oldalon 
(nem a hőcserélő csatlakozási pontján, hanem azon az elméleti síkon keresztül, ahol az egyszerűsített 
modell beáramlási felülete helyezkedik el) eloszló tömegáramot több szerkezeti megoldás, folyamati 
feltétel vagy anyagtulajdonság befolyásolja. Ide tartozik a belépő kamra szerkezete, az esetlegesen 
elhelyezett statikus keverő, terelő, de a tömegáram, közeg viszkozitása is kihatással lehet. További 
különbséget jelent a numerikus szimulációknál használt állandó falhőmérséklet. Ennek feltételezése a 
melegítés során lényegében elérhető vízgőz alkalmazásával, mint hőközlő közeg. A hűtés esetén ez már 
csak bizonyos eltérések „elfogadásával” alkalmazható (az egyszerűsített modellek alkalmazásánál a 
numerikus szimulációk folyamán nem kerül sor a hőcserélő falán végbemenő hővezetés 
figyelembevételére, mert a belső falon adott az állandó hőmérséklet). Szintén fontos, hogy a numerikus 
szimulációk során, a tengely falán (ide tartoznak a terelők, kaparókések) adiabatikus feltételt alkalmaztam, 
ami a tényleges hőcserélők esetében szintén nem áll fenn. Az M22-27 mellékleten bemutatott grafikonokon 
ábrázolt hőmérsékleteloszlás és a mért értékek eltérését szintén befolyásolja, hogy a numerikus 
szimulációkból nyert hőmérsékleti értékek az adott síkban felvett átlag értékek, míg kísérleti mérések során 
ezek az adott helyi értékek (szenzorok pozíciói). Az M33-34 mellékleten bemutatott radiális hőmérséklet-
eloszlás is igazolja, hogy az átlagolt érték és a helyi érték akár jelentősebb eltérést is mutathat (a radiális 
hőmérsékleteloszlás értékei a kísérleti mérések során a 3. fejezetben említett értékek voltak). A 4.5.-ábrán 
bemutatott összevetés tartalmazza azon numerikus szimulációt is (az adott technológiai paraméterek 
feltétele mellett), mely során a bemeneti és kimeneti kamra is beépítésre került.  
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4.5. ábra Kísérleti mérések és numerikus szimulációk összevetése (egyszerűsített modell és hozzáadott belépő – 
kilépő kamra figyelembevételével). 

Lényegi különbséget a hőcserélő hosszán kialakuló hőmérsékletváltozásban nem látunk, de a 
beáramlásnál igen. Az egyszerűsített modell esetében a kaparókések forgómozgása által kialakuló 
ellenállás (mely a fordulatszám függvényében változik, növekszik) erős helyi örvényt, visszaáramlást okoz, 
amely intenzív helyi hőmérsékletemelkedést okoz. A bemeneti kamrával ellátott numerikus modell 
esetében a beáramlási feltételek változnak (ebben jelentős része van az elhelyezett helyi statikus keverőnek 
– pl. perforált „lemeznek”). A helyi örvény, visszaáramlás ebben az esetben is kialakul, de a kaparókések 
forgómozgása által kialakított „ellenállás” előtt megnövekszik a beáramlási tér, amely lényegesen 
megváltoztatja a helyi axiális sebességvektor értékét. Ezen numerikus szimuláció is mutatja az igényét egy 
teljes, komplexebb numerikus modell vizsgálatának, amely szorosabban, élethűen adja vissza a tényleges 
kapartfalú hőcserélőben kialakuló viszonyokat. Ezen helyi örvények, visszaáramlási viszonyok jellemző 
tulajdonságait az 5. fejezetben részletesebben bemutatom a nem-Newtoni közegek vizsgálata során. 
Megemlítendő, hogy az intenzív helyi örvények által kialakuló axiális irányú visszaáramlás némely 
érzékeny közeg hőkezelésekor minőségi elváltozást okozhat, tehát ennek vizsgálata ezekben az esetekben 
meghatározó lehet. 

A kísérleti vizsgálatoknál használt víz, mint hőkezelt közeg kis viszkozitású közeg, ezért jelentős 
turbulenciával számolhatunk a kapartfalú hőcserélőben történő hőkezelés során. A numerikus szimulációk 
eredményei alapján láthatóak az axiális (elsődleges) áramlási viszonyok, és a tengelyre merőleges síkban 
kialakuló másodlagos áramlási viszonyok. Jóllehet, a kapartfalú hőcserélőben az esetek többségében 
lamináris axiális irányú áramlással számolunk, és a kaparókések elsődleges feladata mellett, amely a 
hőcserélő falának tisztán tartása, fontos feladata a hőkezelt termék hőcserélő falától történő elkeverése az 
axiális irányú főárammal (általában a közegek nagy viszkozitású, nem-Newtoni folyadékok – lásd 1. 
fejezet). A víz esetében az áramlás erősen turbulens, és a hőcserélő falánál a hosszirányban jelentős helyi 
örvények alakulnak ki, amely a forgási sebesség és tömegáram növelésével növekszik. A numerikus 
szimulációk alapján 60-as percenkénti fordulatszám esetében már jelentkeznek és 120-as érték felett már a 
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hőcserélő teljes hosszában megfigyelhetőek. Ezen tulajdonság az erősen viszkózus, nem-Newtoni 
folyadékok hőkezelésénél nem volt jelen az általam vizsgált tartományban (lásd 5. fejezet). Mivel a kísérleti 
mérések és numerikus szimulációk egyik feladatának az STUs és STx szerkezeti megoldás összevetését 
tűztem ki, az eredmények alapján kijelenthető hogy a várt különbség (intenzívebb hőcsere az STUs 
esetében) nem volt jelen. Ennek egyik fő oka, az említett intenzív turbulens áramlás, amely a terelők nélküli 
(STx) szerkezeti megoldás esetében is kellően megfelelő radiális elkeverést biztosít (az 5. fejezetben 
bemutatom ennek összevetését nem-Newtoni, nagy viszkozitású közegek hőkezelése során is). 

	

4.6. ábra A hőcserélő hosszirányában felvett síkok metszetei (egyenesek) ábrázolása, ezen egyenesek némelyikén 
felvett radiális hőmérsékleteloszlás, axiális sebességprofil ábrázolását láthatjuk az M31-34 mellékleteken (az ábra 

nem a teljes hőcserélőben felvett „vonalakat” tartalmazza, csak bemutató jellegű). 

Az M29-M36 mellékleteken további numerikus szimulációból nyert eredmények bemutatását 
láthatjuk. Az M29-30 mellékleten látható a tengelyre merőleges síkokban kialakuló hőmérsékletmező 
alakulása (felvett síkok az x= 151, 200, 260, 360, 460, 560, 660, 760, 860, 960, 1060 és 1151 mm értéken, 
a 151 mm a beáramlási felület, míg az 1151 mm a kiáramlási felületet jelöli). Az M31-32 mellékleten látható 
az axiális (tengelyirányú) vx sebességprofil alakulása az adott x=175, 350, 550, 750, 950, 1150 mm értéken, 
és a 4.6. ábrán bemutatottak alapján. Megfigyelhető a helyi axiális visszaáramlás (helyi örvényekből 
eredően) jelenléte és annak nagysága. Az M33-34 melléklet a radiális hőmérsékleteloszlást mutatja be 
azonos „vonalakon”, mint az M31-32 mellékleten bemutatott sebességprofilok. Az M35-ös melléklet a 
másodlagos áramlás áramvonalait mutatja be x=300, 550, 780, 1020 és (1145) mm értékeknél felvett 
tengelyre merőleges síkokban. Jól láthatóak a kaparókések forgómozgása által kialakuló helyi örvények. A 
helyi örvények a kaparókés (szerkezeti megoldás) függvényében vesznek fel egy „jellegzetes” formát, 
melyek intenzitása a forgási sebesség és tömegáram függvényében változnak. Az M35-ös melléklet az 
axiális irányú sebességprofil 3D (felületi) alakulását mutatja be, míg az M36-os melléklet az örvény 
intenzitását annak térbeli elhelyezkedésével, négy különböző értéknél. 
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4.7. ábra R. Pálka [13] kísérleti méréseinél használt szerkezeti megoldások (lásd 2.5. ábra) numerikus szimulációi 
alapján választott eredmények bemutatása (másodlagos áramlás áramvonalai és hőmérséklet-eloszlás). 

 A numerikus szimulációk és kísérleti mérések átfogóbb összevetésének érdekében, numerikus 
szimulációkat készítettem R. Pálka [13] kísérleti méréseinek eredményei és az általa használt szerkezeti 
megoldások alapján (lásd 2.5. ábra). A 4.7. ábrán bemutatott ábrák az említett szimulációk eredményeiből 
származnak. Terjedelmi okokból ennek részletesebb bemutatását mellőzöm, de megjegyzendő, hogy a 
numerikus szimulációk a víz, mint hőkezelt közeg esetében hasonló pontossággal követik a mérések 
eredményeit, mint az általam készített szerkezeti megoldások esetében. 90%-os glicerin esetében a 
különbségek már némely esetben jelentősebbek voltak. 

A kísérleti mérések és numerikus szimulációk eredményeinek összevetése igazolta a numerikus 
szimulációk használatának jogosultságát, de látható, hogy az egyszerűsített modellek esetében mindig 
figyelembe kell venni az egyszerűsítések mértékét és azok kalorikus, áramlástani stb. hatását a technológiai 
folyamatra. Ennek alapján az értekezésem további részét numerikus szimulációk vizsgálatával folytattam 
nem-Newtoni, nagy viszkozitású közegek figyelembevételével (lásd 5. fejezet), majd további kutatási 
célként a későbbiekben egy komplexebb, átfogóbb modell numerikus szimulációját tervezem (lásd 7. 
fejezet). 

A kutatási munkám ezen szakaszában elvégeztem egy hálófüggetlenségi vizsgálatot, amely 
segítségével meghatároztam a megfelelő numerikus háló definíciós és hálósűrűségi paramétereit. Ennek 
ismeretében kialakítottam a szükséges numerikus modelleket (numerikus hálót) az általam definált 
egyszerűsített változat alapján mind az STUs és STx szerkezeti megoldásokra (valamint a Typ2 és a 2.5 
ábrán bemutatott változatokra). Elvégeztem a kísérleti méréseknél vizsgált paraméterek összes változatára 
a numerikus szimulációkat, betartva a méréseknél használt kezdeti és peremfeltételeket. A kísérleti mérések 
és numerikus szimulációk eredményeit összevetettem és levontam a szükséges következtetéseket, 
igazoltam az egyszerűsített modell használati jogosultságát a HKH-ben végbemenő hőcsere folyamatára.  
A következő lépésben számos további szerkezeti kialakítást készítettem, és mind a már vizsgált, és újonnan 
kialakított változattokkal numerikus szimulációkat végeztem nem-Newtoni közegek alkalmazásával. A 
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vizsgálatokat, a numerikus szimulációk paramétereinek megválasztását és a szerkezeti megoldásokat a 
kutatási célkiűzésekben megfogalmazottak alapján végeztem el. Ezen vizsgálatok leírásával és az 
eredmények bemutatásával a következő fejezetben foglalkozom. 
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5. KÜLÖNBÖZŐ BELSŐ SZERKEZETI KIALAKÍTÁSOK NAGY 

VISZKOZITÁSÚ KÖZEGEK VIZSGÁLATA ESETÉN 

 A 4. fejezetben bemutatott numerikus szimulációk alapján további vizsgálatokat végeztem 
különböző kialakítású, belső szerkezeti megoldással bíró horizontális kapartfalú hőcserélővel és nem-
Newtoni közegek alkalmazásával. A vizsgált nem-Newtoni, nagy viszkozitású közegek: (lásd M1 melléklet 
a közegek folyási, reológiai modelljeinek feltüntetésével) almapüré (almakása), körtepüré, sárgabarack 
püré, ketchup, sűrített tej, narancslé, Dulche de Leche (egy Brazíliában elterjedt édesipari termék, magas 
cukortartalommal) és méz. A ketchup és Dulche de Leche a Bingham féle közegek (Bingham modell 
alapján viselkednek), míg az almapüré, körtepüré, sárgabarackpüré, sűrített tej és a narancslé 
hatványfüggvény közegek, melyeknek folyási tulajdonságait egy hatványfüggvény írja le. A sűrített tej 
kivételével a folyási szám értéke minden esetben kisebb, mint egy, tehát pszeudoplasztikus közegekről 
beszélünk. A sűrített tej esetében a folyási szám értéke 40 ºC-tól magasabb hőmérséklet esetében egyenlő 
eggyel, míg a konzisztencia tényező értéke csökkenő. A méz esetében, bár feltételezzük nem-Newtoni 
folyási tulajdonságát, több kutatómunka alapján is bizonyított, hogy a folyási tulajdonságait Newtoni 
modellként kezelhetjük a mérések alapján meghatározott látszólagos viszkozitás figyelembevételével. Első 
lépésként az említett közegek tulajdonságainak „beépítését” végeztem el a numerikus modellbe az [53], 
[55] irodalomban megadott értékek alapján. A közegek tulajdonságát a hőmérséklettől és a deformáció 
(nyírási) sebességtől megadott változóként definiáltam. Néhány esetben a hiányzó értékeket interpoláció 
segítségével határoztam meg a szimulációk során előforduló hőmérsékleti tartományra (20-80 ºC). 

5.1. Hőcserélő hatékonyságának numerikus vizsgálata további szerkezeti 
megoldások bevezetésével 

A nem-Newtoni közegek vizsgálatához felhasználtam a kísérleti mérésekhez használt szerkezeti 
megoldásokat, azzal a különbséggel, hogy a hőcserélő középső szakaszában elhelyezett álló vonatkozási 
teret (a kaparókések által nem befolyásolt tér) nem alkalmaztam. Ez a tér a tényleges hőcserélők esetében 
nem is használható! A beáramlási és kiáramlási helyen viszont továbbra is a modell részeként kezeltem 
(minden újabb szerkezetnél is) egy 45 mm (beáramlási oldal) és 17 mm (kiáramlási oldal) álló vonatkozási 
teret, melyben a kaparókések és terelők hatása nincs jelen. A terelők hiánya nem lényeges, de a kaparókések 
hiánya olyan szakaszon, ahol már jelen van a hőátadó felület hőmérséklete, nem „elfogadható”. Ezen 
szakaszon a hőcserélő hőátadó felületén rövid időn belül kialakulhat szennyeződés, lerakódás (gátolva a 
hőátadást), valamint lényegesen változhat a hőkezelt közeg minősége. Az ok, amiért vizsgálataim során 
megtartottam az említett rövid szakaszokat, hogy megfigyelhessem a jelenséget amennyiben ilyen szakasz 
előfordulna a kialakítandó, vagy megfigyelt kapartfalú hőcserélőben. Természetesen ezt, egy jól kialakított 
szerkezeti megoldás során elkerülhetjük, de mindenesetre minimalizálhatjuk. Az újonnan kialakított 
hőcserélők szerkezeti megoldásainak folyamán figyelembe vettem, mely szerkezeti részlet hatását 
terveztem megfigyelni, mint a kaparókések számának befolyását, a hőcserélő fal belső átmérőjének arányát 
a tengely átmérőjéhez, különböző nagyságú rádiusz kialakítását a terelők és a tengely közti átmenetre, a 
kaparókések magasságának befolyását, a kaparókések csavart alakú kialakítását, a terelők és kaparókések 
kialakításának osztott és teljes hosszban azonos kialakítását. A szerkezeti megoldások kialakítását lásd az 
M2-M6 mellékleteken, ahol D a hőcserélő falának belső átmérője, d a tengely külső átmérője, Z a 
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kaparókések száma. A hőcserélő hossza minden esetben 1 m, amelybe a már említett beáramlási és 
kiáramlási oldalon elhelyezett rövid álló vonatkozási tér is beleértendő. A kaparókések által befolyásolt 
rész hossza minden esetben 938 mm. Az STx szerkezeti megoldástól eltekintve, minden esetben forgó 
vonatkozási térként kezeltem a hőcserélő említett (középső, 938 mm) szakaszát. Az M7-es mellékletben 
láthatóak azok a szerkezeti kialakítások, amelyek a hozzáadott belépő és kilépő kamrával, továbbá a 
beépített statikus keverő, terelő alkalmazásával készültek. Ezen szerkezeti megoldások vizsgálatának célja 
a beépített keverő, terelő (beáramlási és kiáramlási oldalon is) használatának szükségessége, hatékonysága. 
Az említett kamrákkal kialakított vizsgálatok során az STUs és Typ2 belső szerkezeti megoldást 
használtam. Meg kell említeni, hogy az STUsOval, STUsSqrt, Typ2 és Typ2B szerkezeti megoldásoknál a 
tengely tényleges átmérője nem a feltüntetett d=48 mm, ez csak a tengely végén igaz, míg a hőcserélőn 
keresztül az M2, M5 és M6 mellékleteken bemutatottak alapján módosul. 

5.2.  Numerikus analízisek nem-Newtoni, viszkózus közegek vizsgálatával 

A numerikus szimulációk során a következő kezdeti és peremfeltételeket, technológiai-folyamati 
értékeket vizsgáltam, alkalmaztam. A forgási sebesség N=30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 min-1 (STUs, STx 
és Typ2 esetben m=1000 kgh-1 mellett még 360, 420, 480, 540 min-1). A tömegáram m=250, 500, 750, 
1000, 1250, 2000 kgh-1 (szerkezetenként eltérő tömegáramok felhasználásával, és nem a teljes skálát 
vizsgálva a szimulációk terjedelmét figyelembe véve). A közeg belépő hőmérséklete minden esetben Tbe= 
25 ºC, a hőcserélő fal belső falán, a hőkezelt közeg oldalán megadott állandó hőmérséklet Tw= 80 ºC (hűtés 
esetében Tbe= 80 ºC, Tw= 20 ºC), referencia nyomás 1 atm (101325 Pa), valamint feltételezve minden 
esetben az axiális lamináris áramlást. Az analízisek során minden esetben állandósult állapotot (steady 
state) vizsgáltam. Az alkalmazott nem-Newtoni közegek és folyamati feltételek mellett minden vizsgált 
eset lamináris áramlás (axiális áramlás) tartományába esett (szimulációk során nem került alkalmazásra 
turbulencia modell). Ez igazolta az előzetesen feltételezett áramlási feltételeket, miszerint erősen viszkózus 
közegeknél az axiális irányú áramlás lamináris, és így tulajdonképpen a turbulencia hiányát (a megfelelő 
radiális elkeverés érdekében) is hivatott betölteni a kaparókések, terelők szerkezeti megoldása. 

A vizsgálatok során minden szimuláció esetében a hőkezelt közeg hőmérséklet emelkedése a 
hőcserélőn keresztül, valamint a hőcserélőn áthaladó áramlás során kialakuló nyomásveszteség táblázatok 
és grafikonok segítségével kerültek feldolgozásra és összevetésre. Ezen grafikonok bemutatása az M37-
M60 mellékleteken látható. További eredmények bemutatásához a tengelyre merőleges síkokban kialakuló 
hőmérsékletmező alakulását, valamint az elsődleges és másodlagos áramlás vektorait, áramvonalait 
kísértem figyelemmel. A hőmérsékletmező bemutatásához felvett síkokat az x=151, 200, 260, 360, 460, 
560, 660, 760, 860, 960, 1060 és 1151 mm értéken definiáltam (151 mm a beáramlási felületet, míg az 1151 
mm a kiáramlási felületet jelöli). Az elsődleges és másodlagos áramlás vektorait, áramvonalait az XZ és 
ZY síkban kialakuló vxy, vxz vektorok alkalmazásával, míg a másodlagos áramlást az x=300 (CrossSec1), 
550 (CrossSec2), 780 (CrossSec3), 1020 (CrossSec4) és 1145 (CrossSec4a) mm felvett merőleges 
síkokban, a vyz vektor alkalmazásával ábrázoltam (természetesen ezek szükség esetén más pozíciók, 
metszetek mellett is megfigyelhetőek). Az axiális, tengelyirányú áramlás vx komponensének 3D 
bemutatását az x=155, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm értékeken mutatom be (vagy 
csak némelyik feltüntetett értéken, szem előtt tartva az áttekinthetőséget). A belépő és kilépő kamrák 
esetében további metszetek felhasználásával is, a szükséges (bemutatásra kerülő) helyen, mint például a 
statikus keverő, terelő helyén, a kamrákban. A hőmérséklet mező megfigyeléséhez, bemutatásához használt 
síkokban szintén ábrázoltam a nyomáseloszlást, a nyírási sebesség értékét, az örvények intenzitását. Az 
eredmények mellékletekben való bemutatása során, a hőmérsékletváltozás és nyomásesés kivételével a 
többi említett eredményeknél csak néhány jellegzetes eset bemutatására szorítkoztam (az óriási terjedelem 
okán). A CrossSec1 metszetben bemutatott másodlagos áramlás áramvonalainál láthatóak a potenciál-
nívóvonalak is. 
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5.3. Üzemelési és geometriai paraméterek hatásainak vizsgálata nem-Newtoni 
közegek esetében 

A számos geometriai, szerkezeti megoldás, folyamati feltétel (jelen esetben a változó tömegáram, 
közeg és fordulatszám, a kezdeti és peremfeltételek azonosak a melegítés és hűtés részére) és közeg 
alkalmazásával elvégzett szimulációk alapján az eredményeket táblázatok, grafikonok és az előbbiek során 
feltüntetett értékek ábrázolása segítségével rendeztem és ezek alapján végeztem el a vizsgált tulajdonságok, 
megoldások érékelését. 

5.3.1 Hőcsere folyamata és a nyomásesés, a tömegáram hatásának vizsgálatával 
Az elvégzett szimulációk alapján látható, hogy a tömegáram növelésével csökken a hőmérséklet 

emelkedés aránya, (lásd M38-42 mellékleteken), ez megfelel az előzetesen vártakkal, továbbá a változás 
aránya nem lineáris a tömegáram növelésével. Melegítés során a tömegáram arányos növelése a közeg 
kilépő hőmérsékletének csökkenési arányát 35-45%-al változtatja meg. Ennek fő oka az axiális irányú 
sebességkomponens növekedése (csökkenő tartózkodási idő). Adott szerkezeti megoldás felhasználása 
mellett az optimálisan alkalmazható tömegáram meghatározása további szimulációkat igényel. A 
folyamatot befolyásolja a hőkezelt közeg tulajdonsága is. A nyomásesés, veszteség arányosan növekszik a 
tömegáram növelésével, bár ennek léptéke függ az alkalmazott szerkezeti megoldástól. Az axiális sebesség 
növekedése esetén kellő figyelmet kell szentelni a hőcserélőben kialakuló örvények, axiális visszakeverés 
(áramlás) arányára. Ez negatívan befolyásolja a hőcsere folyamatát és hőérzékeny közegek esetében a helyi 
ugrásszerű hőmérséklet emelkedés aránya ronthatja a hőkezelt közeg, termék minőségét. Az említett 
jelenség jól megfigyelhető pl. a beáramlási oldalon a forgókések forgásából kialakuló ellenállás előtt (lásd 
pl. az M77 melléklet). Ez a jelenség nem csak a beáramlási oldalon, de számos helyen kialakulhat, mint 
ahogy az látható az 5.1. ábrán is. Az axiális visszaáramlás intenzitásának, nagyságának a tömegáramtól 
való függése viszont nem olyan jelentős, mint a kaparókések fordulatszámának nagyságától. 

 
5.1. ábra A kaparókések forgómozgása által okozott helyi örvények, axiális visszaáramlás, balra m=500 kgh-1, 

jobbra m=1000 kgh-1, mindkét esetben STUs szerkezeti megoldás és min-1= 300 min-1, almapüré melegítés során. 

5.3.2 Hőcsere folyamata és a nyomásesés, a fordulatszám hatásának vizsgálatával 
A fordulatszám növekedésével a hőcsere intenzitása növekszik (lásd az M37-60 mellékletek 

többségén), míg a nyomásesés (nyomásvesztesége) csökken. A hőmérséklet emelkedés (csökkenés) és 
nyomásesés nagysága viszont nagyban függ a belső szerkezeti megoldások kialakításától. A növekedés 
(csökkenés) mértéke nem azonos a megfigyelt fordulatszámok teljes skáláján, pl. az STUs, STx, Typ2 
esetében látható, hogy a 30-90 min-1 fordulatszám tartományban a növekedés mértéke kisebb, mint a 90-
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360 min-1 fordulatszám mellett, míg a 360 min-1 fordulatszám felett megint csökken a változás 
intenzitásának mértéke. Szintén megfigyelhető, hogy a nyomásesés értéke némely vizsgált közeg esetében, 
mint pl. az almapüré (pl. a kaparókések száma, magassága) közeledik egy „hasonló” értékhez, míg más 
közeg esetében nem (Dulche De Leche). Meg kell említeni pl. a Typ2 szerkezeti megoldást, ahol a 
növekedés mértéke bizonyos fordulatszám tartományban ugrásszerűen változik, míg azon kívül arányos 
növekedést mutat. Ez a jelenség más szerkezeti megoldások esetében is jelen van. A csavar spirálos (csigás) 
megoldásoknál (amelyeket csak az összevetés érdekében vizsgáltam, ezek a szerkezetek régóta és gyakran 
használt megoldások) a fordulatszám emelésével a nyomás különbség értéke negatív értékek felé tolódik, 
ami erős szívó hatásra utal. Ezek a szerkezetek önszállító tulajdonsággal bírnak (nem szükségszerű a közeg 
áramlásának biztosításához szivattyú, míg a többi esetben az áramlást egy szivattyú által kiváltott 
nyomásgradiens eredményezi). Ezt a tulajdonságot viszont figyelembe kell venni a technológiai folyamat 
kialakításánál. Ezen szerkezetek alacsonyabb fordulatszám mellett magasabb hatásfokkal bírnak, de a 
fordulatszám emelésével a hatásfok különbség megszűnik, megfordul. Különböző közegek melegítése 
során a hőmérséklet emelkedés, változás azok folyási és termodinamikai tulajdonságait figyelembe véve 
közel arányosan változik, néhány egyedi esettől eltekintve (pl. Typ2, Ketchup). A különböző közegek 
melegítése során kialakuló hőmérsékletváltozás értékeit 3 szerkezeti megoldás alkalmazásával lásd az 
M48-50 mellékleteken. Jól megfigyelhető továbbá az egyes közegek folyási viselkedése és viszkozitása 
által okozott nyomásveszteség mértéke (kiemelkedő érték a Dulche De Leche esetében). 

 

5.1. táblázat Hőmérsékletemelkedés (ΔT) a fordulatszám függvényében  

 

5.2. táblázat Nyomásesés (Δp) a fordulatszám függvényében  

Az eredmények összességében meg kell jegyezni, hogy a megfigyelt hőmérsékletváltozás és nyomásesés 
esetében nehéz egy egységes változási mértéket meghatározni. Különböző szerkezeti megoldások és 
közegek mellett a vizsgált fordulatszámok tartományában többször is előfordul ugrásszerű, vagy nem 
arányos változás. A grafikonok alapján a vizsgált szerkezeti megoldások és közegek esetére 
meghatározható a lehető legnagyobb hatásfokkal működő horizontális kapartfalú hőcserélő. Elkerülhető a 
túlzottan alacsony vagy magas fordulatszám alkalmazása. Az 5.1 és 5.2. táblázatok bemutatják három 
szerkezeti megoldás esetében a hőmérsékletváltozás és nyomásesés mértékét almapüré melegítése során 
különböző tömegáram mellett. A vizsgált tömegáram 1000 kgh-1, a további kezdeti és peremfeltételek 5.2.-
ben leírtak alapján. 

5.3.3 Különböző szerkezeti kialakítások vizsgálata a hőcsere, nyomásveszteség és 
áramlástani szempontból 

A számos kialakított, különböző belső szerkezeti megoldás vizsgálata alapján kijelenthető (megj. a 
csigás megoldás kivételével a többi belső szerkezeti megoldás saját, általam kialakított geometriai 
megoldás), hogy a belső szerkezeti kialakítások némely részlete nagy befolyással bír, míg mások nem, vagy 
csak jelentéktelen mértékben. Első fontos megfigyelés az eredmények alapján, hogy, a kialakított STUs (a 
terelőkkel ellátott forgó tengely) nem hozta meg a várt magasabb hatásfokot a hőcsere folyamatára, viszont 
hasonló kialakítású szerkezeti megoldás 4 sorban elhelyezett kaparókéssel és terelővel (STUsFullLen-Z4) 
már magasabb hatásfokkal bír a hőcsere folyamatára, bár ebben az esetben a nyomásveszteség is megnő 
akár a kétszeresére. Az STUsOval és STUsSqrt jó hatásfokkal bír a többi szerkezeti megoldással való 
összevetésben. Az STUsSqrt viszonylag összetettebb szerkezeti megoldás, míg az STUsOval egyszerűbb, 
de az előző akár 5-7 ºC fokkal is magasabb hőmérséklet emelkedést érhet el azonos feltételek mellett (az 

Szerkezet rpm30 rpm60 rpm90 rpm120 rpm180 rpm240 rpm300 rpm360 rpm420 rpm480 rpm540

STUs 11.26 12.68 14.40 15.91 18.84 21.70 24.85 26.73 27.55 28.76 29.83

STx 10.33 11.34 12.88 15.84 19.84 23.05 25.95 28.25 29.72 30.81 31.57

Typ2 12.71 13.97 14.59 16.22 21.73 25.13 25.93 26.96 27.69 29.03 30.33

Szerkezet rpm30 rpm60 rpm90 rpm120 rpm180 rpm240 rpm300 rpm360 rpm420 rpm480 rpm540

STUs 2629 2038 1707 1496 1244 1098 1010 962 948 935 920

STx 1612 1130 895 756 599 507 459 456 504 506 424

Typ2 3382 2743 2362 2103 1771 1559 1418 1327 1258 1194 1177
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említett STUsSqrt megoldás hatékonysága a többi bemutatott szerkezeti megoldás összevetésével is 
nagyon hatékonynak bizonyul, lásd M44-45 melléklet). Az STUsFullLen-SpScRe szerkezeti megoldás a 
kaparókések és terelőknél alkalmazott csavart elhelyezéssel csökkentik a közeg tartózkodási idejét és ezzel 
jelentősen csökken a hőmérséklet emelkedés (csökkenés) intenzitása a többi szerkezeti megoldással 
összevetve. Érdekesség, hogy a fordulatszám növelésével a nyomásveszteség emelkedik, az almapürénél 
kisebb, míg a Dulche De Leche esetében jelentősen (lásd M44,51,52 mellékletek). Az említett szerkezeti 
megoldás lehet hasznos is, ha nagyon érzékeny közeget szeretnénk hőkezelni (a tartózkodási idő megfelelő 
meghatározása érdekében lehet a csigás megoldás emelkedését változtatni, a technológiai feltételekhez, 
minőségi elvárásokhoz igazítani). 

A belső szerkezeti változtatások esetében, mint pl. a terelők átmeneti része a tengely felületére, ahol 
lehet különböző nagyságú rádiusz, de éles átmenet is.  Feltételezésem alapján a hőcsere hatékonyabb az 
átmenet simulékonyabb megoldásával (alkalmazott rádiusz, kerekítés), mert kellően javul az áramlási 
feltétel. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy az alkalmazott rádiusz (kerekített átmenet) akár különböző 
mértékkel vagy éles átmenetet megtartva a hőcsere intenzitása, hatásfoka, mint ahogy a nyomásveszteség 
is teljesen azonos (STUsFullLen, -Rad4, Rad8, -Rad20, lásd M43 melléklet). Az áramlás szempontjából 
viszont megfelelőbb megoldás a sima (rádiuszos) átmenet, mert csökkenthető a helyi nem kívánt örvények 
jelenléte és elkerülhetőek a „holt” terek kialakulása (azon térfogati részek ahol kialakulhat a hőkezelt 
termék lerakódása, vagy helyi „közegtérfogat” hosszabb tartózkodási ideje). A szerkezeti megoldások egy 
másik megközelítése, hogy a hőcsere folyamán hosszirányba hogyan alakul a hőmérséklet, vannak-e 
ugrásszerű változások némely helyen, vagy arányos a hőmérséklet emelkedés a hőcserélő hosszában. Az 
eredmények ismeretében kijelenthető, hogy a teljes hosszban szerelt (nem osztott) kaparókések, terelők 
használata arányosabb változást eredményez, melynek fontossága a közeg érzékenységének ismeretében 
növekszik. 

 

5.2. ábra A hőkezelt termék hőmérsékletének alakulása a hőcserélő hosszirányában. 

A teljes hőmérséklet emelkedés viszont némely esetben az STUs szerkezeti megoldás előnyét jelzi. 
A hőcserélőben kezelt közeg tengelyirányban kialakuló hőmérséklet változását az STUs, STx, 
STUsFullLen, STUsFullLen-SpScRe, STUsOval és STUsSqrt esetében az m=1000 kgh-1 és N=90 és 300 
min-1 mellett lásd az 5.2. és 5.3. ábrákon. A vizsgált közeg almapüré. Az ábrázolt változás a hőcserélőben 
20 mm távolságokban (a tengelyre merőleges síkokban), felvett síkokban meghatározott átlaghőmérsékletet 
jelzik. Jól látható az említett ábrákon, hogy az STUsSqrt és STUsOval szerkezeti megoldás alkalmazásával 
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kiegyenlítettebb hőmérséklet emelkedés érhető el a hőcserélő hosszirányában, és hatékonyságuk is 
magasabb. A vizsgálatokat jelenleg csak almapüré hőkezelésével végeztem, de valószínűsíthető az 
eredmények azonossága más nagy viszkozitású közegeknél (az értekezés keretein belül vizsgált többi 
közegre). Az 5.2. és 5.3. ábrákon továbbá jól láthatóak azok a hirtelen hőmérséklet ugrások, amelyeket az 
osztott szerkezetnél a kaparókések forgómozgása okoz. A beáramlási oldalon kialakuló hőmérséklet ugrás 
két okozatra bontható, az első a már említett helyi örvény, axiális visszakeverés a kaparókések 
forgómozgásától, míg a másik az ott definiált álló vonatkozási tér tulajdonságaiból ered. Az itt kialakuló 
örvény a legnagyobb hőmérséklet gradiens szakaszán van (a hőcserélő falának és a beáramló közegnek 
hőmérséklet különbsége) és nem érvényesül a kaparókések hatása (elkerülendő a tényleges 
kialakításoknál). Az itt kialakuló „hirtelen” hőmérséklet ugrás lehet negatív hatással a különösen érzékeny 
közegek hőkezelésénél. A kiáramlási oldalon kialakuló hőmérséklet ugrást a hőcserélő kaparókések által 
befolyásolt szakaszából történő átmenet okozza. A kaparókések forgásából eredően a kések végénél erős, 
intenzív helyi örvény, axiális visszaáramlás keletkezik (a forgási sebességgel arányosan növekszik). Az itt 
kialakuló hőmérséklet ugrás részben eltűnik az alkalmazott kilépő kamra hozzáadásával, de lehetnek olyan 
tényleges szerkezeti megoldások, ahol a kilépő kamra nem alkalmazott és csak egy axiális irányban 
elhelyezett kilépő „cső” található. Ebben az esetben ezt a helyi (esetlegesen kialakuló) hőmérséklet ugrást 
figyelembe kell venni. A hőmérséklet eloszlás, alakulása a hőcserélőn keresztül az M80-87 mellékleteken 
látható némely vizsgált eset bemutatásával. 

 

5.3. ábra A hőkezelt termék hőmérsékletének alakulása a hőcserélő hosszirányában. 

5.3.4 A belépő és kilépő kamra után/előtt használt keverő, terelő hatása a 
nyomásveszteségre és a hőcsere folyamatára 

Az előzetes feltételezések szerint a hőcserélőbe történő beáramlás keresztmetszetében a legjobb 
áramlási feltétel a hőcsere folyamatára, ha az axiális irányú sebességprofil egyenletes. A várható 
csatlakozási felülettől a belépő kamrán keresztül viszont ennek biztosítása nem lehetséges. Ezért, ennek 
megoldása érdekében a belépő oldalon egy statikus keverő, terelő elhelyezését alkalmaztam (lásd a kísérleti 
méréseknél használt szerkezetet), amely egy perforált lemez elhelyezésével történt. A vizsgálatokat 
kibővítettem további terelők felhasználásával. A kilépő oldalon szintén elhelyeztem egy statikus keverőt, 
melynek célja a hőkezelt termék végső elkeverése a lehetséges radiális hőmérséklet eltérések 
kiegyenlítésére. Az alkalmazott szerkezeti megoldások az 5.4 ábrán láthatóak. A vizsgálatokat ezek 
kombinációja alapján végeztem (8 eset: Mix-Mix, Mix-Free, Free-Mix, Free-Free, Rot-Mix, Rot-Free, 
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Cont-Mix, Cont-Free). Az eredmények alapján (lásd M57 melléklet) látható, hogy a hőcsere folyamatára 
az elhelyezett statikus keverő, terelők csak jelentéktelen mértékben vannak kihatással, míg a 
nyomásveszteséget jelentősen megnövelik. A vártnál jelentéktelenebb befolyás a hőcsere folyamatára 
abból adódik, hogy a hőcserélő szakaszba való beáramláskor a sebességprofil teljes mértékben 
„átalakított”a kaparókések forgásának eredményeként, és majdnem teljes mértékben azok által befolyásolt. 
Az M75/76 mellékleteken látható az axiális sebességprofil alakulása a hőcserélőn keresztül. Ebből 
kifolyólag az elhelyezett statikus keverő, terelők alkalmazása erősen megkérdőjelezhető. Javasolt ezek 
használatának mellőzése, értendő a beáramlási, de a kiáramlási oldalra is. A kiáramláskor némely esetben, 
ha szükséges a radiális irányú hőmérséklet különbség eltávolítása (amennyiben jelentkezik, bár ezt érdemes 
inkább a belső szerkezeti megoldás változtatásával orvosolni), akkor nagy odafigyelést igényel, mert 
hosszú távon a megemelt nyomásveszteség többlet energiaigényt okoz. Összességében az általam végzett 
vizsgálatok alapján a Free-Free megoldás teljesen megfelelő a hőcsere folyamatára, és jelentősen csökkenti 
a nyomásveszteséget, ezzel együtt a szükséges energiaigényt. 

 

5.4. ábra A belépő és kilépő kamra hőcserélőhöz csatlakozó részénél elhelyezett statikus keverők, terelők 
kialakítása, elhelyezése (ezek rövidített elnevezésével). Baloldalon a belépő oldali változatok, míg a jobb oldalon a 

kilépő oldali változatok láthatóak). 

5.3.5 A kaparókések számának hatása a hőcsere folyamatára és a nyomásveszteségre 
A vizsgálatok alapján látható, hogy a kaparókések számának emelésével növekszik a hőcsere 

folyamatának hatásossága, és csak kisebb mértékben emelkedik a nyomásveszteség. Ezen tulajdonság 
látható az M55/56 mellékleteken, de szintén megfigyelhető az STUs, STx – Typ2, STusFullLen-Z4 (Rad) 
szerkezeti megoldásokkal végzett vizsgálatok eredményeiből. Az általam javasolt szerkezeti megoldás 4 – 
5 kaparókés használatát feltételezné a nagy viszkozitású, nem-Newtoni közegek hőkezelésének esetében 
(vizsgált - almapüré, Dulche De Leche). Az M80-as mellékleten látható a hőmérsékleteloszlás (mező) 
alakulása az almapüré melegítése során különböző számú kaparókések alkalmazásával. A vizsgált 
szerkezeti megoldások láthatóak az 5.5. ábrán. Ötnél több kaparókés használata a bemutatott D=98,8 mm 
átmérőjű hőcserélő cső esetében már nem hozna észrevehető hatékonyságjavulást, viszont emelné a 
nyomásveszteséget és a költségeket. 
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5.5. ábra Szerkezeti megoldások az STsFullLenZ1 / Z2 / Z3 / Z4 és Z5 - kaparókések száma. 

 

5.3.6 A kaparókések magasságának hatása a hőcsere folyamatára és a 
nyomásveszteségre 

Vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a kaparókések magassága (pontosabban a kaparókések alsó 
éle és a tengely közti távolság) is befolyással bír a hőcsere folyamatára. Az almapürével és Dulche De 
Leche termékkel végzett szimulációk alapján a legmegfelelőbb megoldás a teljes magasságú kaparókés 
alkalmazása, de közegtől függően az SC17 és SC22 megoldások is hasonló értékeket biztosíthatnak. Az 
almapüré esetében szinte azonos, míg a Dulche De Leche hőkezelésénél kisebb eltéréssel figyelembe 
vehető. Az SC7 és SC12 magasságú kaparókések használata nem javasolt a hasonló viszkozitású, 
tulajdonságú közegek hőkezelése esetében. A kaparókések magassága az elnevezésben feltüntettet érték 
mm-ben értendő nagysága. A vizsgálatok jelen esetben csak a D=98,8 mm és d=48 mm mellett végeztem. 
Az 5.3. táblázatban és az M53/54 mellékletekben bemutatott eredmények alapján látható az említett hatás 
a kaparókések alsó éle és a tengely közti távolság változásával. 

 

5.3. táblázat Hőmérsékletemelkedés (ΔT) a kaparókések alsó éle és a tengely közti távolság és fordulatszám 
függvényében 

5.3.7 A d/D méretarány hatása a hőcsere folyamatára és a nyomásveszteségre 
Vizsgálataimat három különböző kialakított szerkezeti megoldás és közeg (almapüré, Dulche De 

Leche, ketchup) alkalmazásával végeztem, mely 0,49, 0,61 és 0,76 d/D arányszámot foglalja magába. Az 
5.6. ábrán láthatóak a vizsgált geometriai, szerkezeti megoldások. Az eredmények alapján kijelenthető (lásd 
M58-M60 mellékletek), hogy az arányszám növekedésével növekszik a hőcsere intenzitása, de növekszik 
a nyomásveszteség is. A változás mértéke nem arányos a d/D arányszám növekedésével, és részben 
függvénye a közeg tulajdonságainak is. Figyelembe kell venni, hogy a 0,76 arányszámnál a hőcsere 
intenzitása jelentősebben változik, mint a 0,61 arányszám esetében, de ezzel egy időben a nyomásveszteség 
akár a háromszorosára is növekedhet. A nyomásveszteség mértéke nagyságrendileg lehet elfogadható, de 
hosszú távú használat esetén ezzel számolni kell. Megjegyzendő, hogy a radiális hőmérséklet különbség, 
radiális elkeverés hiánya viszont kisebb lesz az arányszám növekedésével. 

 

5.6. ábra Szerkezeti megoldások a d/D arányszám hatásának vizsgálatához. 

 

rpm30 rpm60 rpm90 rpm120 rpm180 rpm240 rpm300

STs‐SC7 10.88 12.52 14.35 16.30 19.15 21.02 22.61

STs‐SC12 10.86 11.92 13.68 15.73 18.92 21.13 23.06

STs‐SC17 13.69 15.28 17.01 19.72 23.30 25.67 27.65

STs‐SC22 14.57 16.75 18.24 20.11 23.36 25.73 27.70

STs‐SCFull 15.31 18.32 19.97 21.54 24.43 26.68 28.61
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5.3.8 A numerikus szimulációk alapján felállított összefüggések meghatározása 
A kísérleti mérések során bemutatott módszer alapján a Nu szám meghatározására szolgáló 

összefüggés felírását végeztem el az STUs szerkezeti megoldás részére, az almapürével végzett számos 
numerikus szimuláció alapján. 

 Az 5.7. és 5.8 ábrákon látható a Nusselt szám hasonlósági kritériumának felírásához szükséges 
Reynolds szám kitevőjének és az egyenlet állandójának meghatározása, az almapüré melegítésének 
numerikus szimulációja alapján. Az 5.7. ábrán az Re értéke a numerikus szimuláció alapján alkalmazott, 
míg az 5.8. ábrán az Rerot értéke, az nD2/ν egyenlettel lett meghatározva. A Pr szám kitevője ebben az 
esetben állandóként szerepel, más kutatómunkák alapján 1/3 értékben meghatározva. Az összefüggések a 
következő alakban írhatók (5.7. és 5.8. ábrák alapján, a meghatározás módja, mint a kísérleti mérések 
esetében – legkisebb négyzetek módszere): 

 9,7 , 	. (5.1) 

Rean a numerikus szimulációkból nyert Reynolds szám értéke. Az összefüggés érvényességi határai 
Rean=6 – 227 [-], Pr =4150 – 15100 [-], Z=2, d/D=0,49. 

 16.1 , 	. (5.2) 

Rerot értéke az nD2/ν egyenlettel határozva. Az összefüggés érvényességi határai Rerot=2 – 195 [-], 
Pr =4150 – 15100 [-], Z=2, d/D=0,49. 

 

5.7. ábra A hasonlósági kritérium állandójának, és a Reynolds szám kitevőjének meghatározása. 
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5.8. ábra A hasonlósági kritérium állandójának, és a Reynolds szám kitevőjének meghatározása. 

A továbbiakban újabb összefüggések meghatározását végeztem, szintén az STUs szerkezeti 
megoldás részére, de a feltüntetett, vizsgált közegek összességére. Ezeknek az összefüggéseknek a 
meghatározásánál eltérő a meghatározás módja, mert ebben az esetben több közeg kerül vizsgálat alá, így 
az összefüggés a következőképpen írható, Nu=CRejPrh (a kísérleti mérések eredményeinek feldolgozásánál 
használt kitevők jelölése szerint), és a hatványfüggvény két független változóval rendelkezik. Az 5.9. ábrán 
látható a Re és Pr szám hatványkitevőinek meghatározási grafikus módszere a vonatkozó szakirodalom 
alapján. Az összefüggések meghatározását a numerikus szimulációk eredményei alapján a már bemutatott 
legkisebb négyzetek módszerével (LNM) végeztem ebben az esetben is. 

 

5.9. ábra A hatványfüggvény két független változóval (Re, Pr) való grafikus meghatározásának módszere. 

Első lépésben az 5.9. ábra bal oldalán feltüntetett lépést végeztem el, az Rean és Rerot értékeire 
különállóan. Az eredmények feldolgozása az egyes közegek részére az 5.10. és 5.11. ábrán látható. Jól 
megfigyelhető, hogy az egyes közegek részére berajzolt lineáris megközelítés, azon egyenesek 
irányvektorai nem párhuzamosak. Ebből eredően a különböző közegek részére alkalmazható Re szám 
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kitevő eltérő értéket képvisel. Az egyes közegek számára meghatározott értékek az 5.4. táblázatban 
láthatóak. 

Közeg Rean ~ j Rerot ~ j 
Almapüré 0,4683 0,4417 

Méz 0,2914 0,2928 
Dulche de Leche 0,3623 0,3572 

Körtepüré 0,1924 0,2628 
Sárgabarackpüré 0,1932 0,2611 

Sűrített tej 0,2794 0,2701 
Narancslé 0,4090 0,3751 
Ketchup 0,1932 0,2205 

5.4. táblázat A Reynolds szám kitevőinek értékei 

Következő lépésben a Pr szám kitevőjének és az összefüggés állandójának meghatározását 
végeztem el. Ebben az esetben a közegek eltérő Reynolds szám kitevői miatt, az összes szimulációs esetet 
külön kezelve és az 5.4. táblázatban megadott értékeket alkalmazva határoztam meg a szükséges pontokat. 
Ezen pontok alapján az 5.9. ábra jobb oldalán látható minta szerint elkészítettem a Rean és Rerot esetekre 
kialakított grafikonokat (5.12. és 5.13. ábra). A legkisebb négyzetek módszerével meghatároztam az 
összefüggés állandóját, és a Pr szám kitevőjét. A kapott értékek a következőek: 

Rean esetében, C=1,09 valamint h=0,446 , 

Rerot esetében, C=2,56 valamint h=0,374 . 

 Az általános Nu hasonlósági kritérium felírása esetében kérdéses, hogy a Reynolds szám esetében 
milyen értéket kell figyelembe venni, az említett eltérések ismeretében. Megoldásként szolgál az egyes 
közegekre külön felírt hasonlósági kritérium, ahol a Reynolds szám kitevőit az 5.1. táblázat alapján 
alkalmazzuk (a fent említett Pr szám kitevője és az összefüggés állandójával). Szintén alkalmazható egy 
általános megközelítés, amikor is az egyes közegeket összevonva egy közös Reynolds szám kitevő kerül 
használatra. Ebben az esetben az 5.10. és 5.11. ábrákon megrajzolt közös görbe („együttes”) alapján 
meghatározott érték kerül alkalmazásra. Ezek értékei a következőek: 

Rean esetében, jáltalános=0,1666 , 

Rerot esetében, jáltalános=0,1716 . 

Az így meghatározott összefüggések, amelyeket az STUs szerkezeti megoldás és a vizsgált 
közegek numerikus szimulációinak eredményei alapján határoztam meg: 

 1.09 , , 	. (5.3) 

Rean, a numerikus szimulációkból nyert Reynolds szám értéke. Az összefüggés érvényességi 
határai Rean=1.37 – 657 [-], Pr =1680 – 118500 [-], Z=2. 

 2.6 , , 	. (5.4) 

Rerot értéke az nD2/ν egyenlettel lett meghatározva. Az összefüggés érvényességi határai Rerot=0,38 
– 254 [-], Pr =1680 – 118500 [-], Z=2. 

Az (5.3) és (5.4) összefüggésekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy ezek külön-külön az egyes 
közegek esetében a hőátadási tényező meghatározásánál jelentős eltérést okozhatnak a tényleges 
értékekhez viszonyítva. Sokkal pontosabb megközelítést érhetünk el az 5.1. táblázatban feltüntetett 
Reynolds szám kitevők alkalmazásával, ha az aktuálisan vizsgált közeg és annak tulajdonságai valamely 
általam vizsgált közegével azonos, vagy nagyban hasonlító értékekkel, tulajdonságokkal rendelkeznek. 
További megoldás lehet, amennyiben a közös görbe kialakítását a Reynolds szám kitevőjének 
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meghatározásánál az egyes görbék irányvektorának „átlagértékével” adnánk meg az aktuális görbe 
(egyenes) irányvektorát. Ebben az esetben a bemutatott ábrákból is láthatóan a Reynolds szám kitevőjének 
értéke nagyobb lenne az (5.3) és (5.4) összefüggésekben megadottaknál. Természetesen ezzel a 
megközelítéssel is, az egyes közegek esetében jelentkezhetnek eltérések a hőátadási tényező 
meghatározásakor a valós értékekkel összevetve. A Pr szám kitevők és az összefüggés állandójának értéke 
a bemutatott általános összefüggésben megadott értékek megváltoztatásával az egyes (3) tartományok 
részére meghatározott értékekkel pontosabb leírást szolgáltat a Nu szám számára alkalmas összefüggéssel. 
Látható, hogy egy általános hasonlósági kritérium megalkotása jelentős nehézségekbe ütközik. 

Az összefüggés állandójának és a Pr szám kitevőjének értéke az egyes szakaszokra lebontva és az 
érvényességi tartományt feltüntetve: 

Rean esetében, C1=4,47 valamint h1=0,254, (Pr=1680-2960), 

Rerot esetében, C1=8,44 valamint h1=0,248, (Pr=1680-2960), 

Rean esetében, C2=4240 valamint h2=-0,612, (Pr=2960-8880), 

Rerot esetében, C2=196,56 valamint h2=-0,2004, (Pr=2960-8880), 

Rean esetében, C3=19,76 valamint h3=0,159, (Pr=8880-118500), 

Rerot esetében, C3=13,72 valamint h3=0,215, (Pr=8880-118500). 

A bemutatott eredmények és vizsgálatok alapján számos összefüggés került meghatározásra. Az 
általam javasolt legmegfelelőbb megoldás (a legjobban közelítő), amely az Re szám kitevőjének esetében 
az egyes közegekre meghatározott értéket veszi figyelembe, és a Pr szám érvényességi tartományának 
függvényében az adott szakaszra megadott állandó és Pr szám kitevő értéket, természetesen a megadott 
érvényességi tartományokat szem előtt tartva. 

 

5.10. ábra A hasonlósági kritériumban szereplő Reynolds szám kitevőjének meghatározása (Rean). 
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5.11. ábra A hasonlósági kritériumban szereplő Reynolds szám kitevőjének meghatározása (Rerot) 

 

5.12. ábra A hasonlósági kritériumban szereplő Pr szám kitevőjének, valamint az összefüggés állandójának 
meghatározása (Rean) 
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5.13. ábra A hasonlósági kritériumban szereplő Pr szám kitevőjének, valamint az összefüggés állandójának 
meghatározása (Rerot) 

 Az 5.3.1. és 5.3.8. alfejezetekben bemutatott eredmények mellett, további számos információ is 
értékelhető, vizsgálható az elvégzett numerikus szimulációk alapján, vagy azok további kibővítésével. Meg 
kell említeni a már bemutatott eredmények mellet a nyomáseloszlásból adódó helyi ugrásszerű változások 
hatását. Némely bemutatott ábrán látható a kaparókések előtti és mögötti térben kialakuló nyomáseloszlás, 
amely meghatározóan befolyásolja az áramlási feltételeket (irányát). Jól látható pl. a kaparókések végeinél 
hosszirányban. Szintén lényeges a kaparókések végződésénél (a kések éleinél) kialakuló nyomás-gradiens 
és nyírási feszültség (nyírási sebesség), amely befolyással bír a kaparókések éleinek szerkezeti stabilitására, 
valamint a hőkezelt termék minőségére. Jelen értekezésem terjedelme nem teszi lehetővé az említett 
feladatok, kérdések részletes vizsgálatát, de a későbbiekben a kutatómunkám során szeretnék ezekkel a 
feladatokkal is foglalkozni. 

 Az 5. fejezet keretein belül foglalkoztam különböző szerkezeti kialakítású kapartfalú hőcserélő 
numerikus szimulációival, nem-Newtoni közegek vizsgálatán keresztül. A szimulációk által 
meghatároztam néhány összefüggést, valamint vizsgálatokat végeztem az áramlási viszonyok 
megfigyelésével kapcsolatban. Szintén vizsgáltam az egyes szerkezeti megoldások előnyeit, hátrányait és 
nyolc nem-Newtoni közeg alkalmazásával vizsgáltam a várható áramlási feltételeket a HKH-vel történő 
hőkezelés során. 

 A következő részben a kutatómunkám rövid összefoglalása mellett, irányelvekben 
megfogalmazom a jövőben tervezett további kutatómunkák céljait. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS, TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Értekezésemben a horizontális kapartfalú hőcserélő kísérleti és numerikus vizsgálatával 
foglalkoztam. A bevezetőben megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében a következő 
feladatsort hajtottam végre. 

A vonatkozó szakirodalom és kutatási munkák tanulmányozása után megterveztem egy saját 
kialakítású horizontális kapartfalú hőcserélő belső szerkezeti megoldását (STUs/STx megnevezéssel, lásd 
M2 melléklet). A tervezésnél figyelembe vettem a várható áramlási viszonyokat és két változatban 
készítettem el a tervezett megoldást, áramlásterelők felhasználásával a forgó tengelyre fogatva és azok 
nélkül. A kísérleti berendezés összeállítása után (két horizontális kapartfalú hőcserélő soros kapcsolásával, 
ahol az első a melegítésre, míg a második a hűtésre szolgált), méréseket végeztem az említett szerkezeti 
megoldásokkal, melynek elsődleges célja, a Nu szám meghatározására alkalmas összefüggés, 
összefüggések kialakítása volt a mérések alapján (melyek segítségével meghatározhatóak, méretezhetőek 
a hidrodinamikai és geometriai hasonlósággal bíró újabb hőcserélők a méréseknél használt érvényességi 
tartományokban). Az összefüggéseket kialakítottam az egyes folyamatokra (melegítés, hűtés), a két 
szerkezetre külön (STUs, STx), valamint egy általános átfogó összefüggést mindkét szerkezetre és 
folyamatra. A mérések folyamán figyelemmel kísértem a radiális hőmérséklet eloszlást, két meghatározott 
metszetben.  A kísérleti mérések alapján megállapítottam, hogy a kevésbé viszkózus közegek 
hőkezelésekor nem szükséges a felszerelt terelők használata, mert a terelők nélküli szerkezet is biztosítja 
az elégséges radiális elkeverést. A kísérleti mérések elvégzése után numerikus szimulációk segítségével 
végeztem vizsgálatokat a méréseknél használt szerkezeti megoldások és technológiai folyamat 
azonosságával.  A numerikus szimulációk számítógépes igényét, valamint a szimulációk reális időben való 
használatát figyelembe véve (a szimulációk számának tekintetében), egy egyszerűsített numerikus modellt 
hoztam létre, amely a tengely és a hőcserélő hőátadó falának belső átmérője által behatárolt térfogat 
(későbbiekben kibővítve a belépő és kilépő kamrával). Ezen numerikus szimulációk vizsgálatának célja a 
kísérleti mérések eredményei alapján történő validálása, igazolása volt az egyszerűsített modell 
használatának. A szimulációk és a kísérleti mérések eredményei igazolták az egyszerűsített modellből 
származó eredmények 10%-os eltéréssel való megközelítését a kísérleti mérések által nyert 
eredményekétől. Figyelembe véve a jelentős egyszerűsítéseket, az eredmény igazolta, hogy a kapartfalú 
hőcserélők fejlesztése során a nagyszámú kísérleti méréseket ki lehet váltani egyszerűsített numerikus 
modellek használatával. Ezzel lényegesen csökkenthetőek a fejlesztések költségei és lehetővé teszik az 
egyes részletek alapos vizsgálatát. 

Az egyszerűsített numerikus modell validálása (igazolása) után kialakítottam, megterveztem 
számos újabb belső szerkezeti megoldást a horizontális kapartfalú hőcserélőbe. A tervezés folyamán 
figyelembe vettem, hogy a szerkezeti megoldás mely részletét szeretném tanulmányozni (pl. a kaparókések 
száma, a kaparókések magassága, a szerkezet alakja stb.). A szerkezeti megoldások geometriai tervezése 
után létrehoztam ezek numerikus modelljeit. A megtervezett numerikus modellek felhasználásával számos 
numerikus szimulációt végeztem nem-Newtoni, nagy viszkozitású közegek (almapüré, Dulche De Leche, 
körtepüré sárgabarackpüré, méz, ketchup, narancslé és sűrített tej) alkalmazásával. A szimulációk 
eredményeinek értékelése alapján megállapítottam az egyes szerkezeti megoldások előnyeit, hátrányait, 
ezek gazdaságos alkalmazását a forgási sebesség, tömegáram függvényében. Némely szerkezeti megoldás 
részletesebb vizsgálatát is elvégeztem, így például az osztott kialakítású kaparókések, terelők összevetését 
a teljes hosszban kialakítottakkal, valamint a terelők és a tengely közti átmenet megoldásának hatását a 
hőcsere folyamatára.  A numerikus szimulációk eredményei alapján szintén vizsgáltam az egyes szerkezeti 
kialakítások áramlástani szempontból való megközelítését, a kialakuló helyi örvényeket (axiális és radiális 
irányú), amelyek nagyban befolyásolják a hőcsere folyamatát, valamint azon helyeket, ahol a kialakuló 
helyi örvények a hőkezelt termék bizonyos térfogati részénél megemelik a tartózkodási időt, ezzel 
befolyásolva annak minőségét. Grafikonok segítségével ábrázoltam az egyes szerkezeti megoldások 
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hőcserére és nyomásveszteségre való befolyását, valamint összevetéseket a különböző tömegáram 
használatával. Három szerkezeti megoldás (STUs, STx, Typ2) mellett vizsgálatokat végeztem az említett 
közegek mindegyikére, amelyeket grafikonok segítségével ábrázoltam (lásd mellékletek). A „megrajzolt” 
grafikonok alapján látható az egyes közegek viselkedése a hőcsere és nyomásveszteség bemutatásával a 
vizsgált tartományban. A STUs és STx szerkezeti megoldások összevetésével a nem-Newtoni, nagy 
viszkozitású közegek esetében is látható, hogy a felszerelt áramlásterelők nem változtatják, emelik a 
hőcserélő hatásfokát. A továbbiakban vizsgáltam a d/D arányszám hatását a hőcsere és nyomásveszteség 
szempontjából. Látható, hogy a nagyobb arányszám intenzívebb hőcserét biztosít, de a nyomásveszteséget 
megemelheti akár a többszörösére. A kaparókések számának vizsgálata kimutatta, hogy 4-5 kaparókés 
használata nem-Newtoni, nagy viszkozitású közegek esetében a leghatékonyabb. 

Az egyszerűsített modellek vizsgálata mellett elvégeztem néhány kiegészített (belépő és kilépő 
kamrával) numerikus modell vizsgálatát a hőcserélő beáramlási és kiáramlási oldalán elhelyezett statikus 
keverők, terelők jogosultságának megfigyelése érdekében. A vizsgálatok kimutatták, hogy az említett 
statikus keverők, terelők használata jelentősen emeli a hőcserélőn keresztül kialakuló nyomásveszteséget, 
de nem befolyásolják, javítják a hőcsere folyamatát. Kijelenthető, hogy a keverők, terelők használata nem 
szükséges. 

A numerikus mérések alapján szintén felállítottam egy Nu szám meghatározására alkalmas 
összefüggést az almapüré (vagy azonos tulajdonságú közeg) hőkezelésére szolgáló kapartfalú hőcserélő 
méretezése érdekében. 

6.1. Hasznosítási lehetőségek 

A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a Nu szám számolására alkalmasak a 
termodinamikailag és geometriailag hasonló felépítésű horizontális kapartfalú hőcserélők méretezésénél. 
Szintén érdemes figyelembe venni, hogy a méréseknél használt érvényességi tartományban a terelők 
használata nem szükséges, nem növeli a hőcsere intenzitását, viszont növeli / növelheti a 
nyomásveszteséget, ezzel emelve a berendezés energiaigényét. A nem-Newtoni közegek számos szerkezeti 
megoldással való vizsgálata alapján (a bemutatott grafikonok, ábrák) hatékonyabban kiválasztható egy 
újonnan (de akár felújítási eljárás alkalmával) kialakítandó horizontális kapartfalú hőcserélő szerkezeti 
megoldása, akár a bemutatott szerkezet valamelyikének használatával. A grafikonok által bemutatott 
eredmények alapján láthatóak azok a tartományok, ahol érdemes a hőkezelés folyamatát üzemeltetni, 
továbbá, hogy a vizsgált közegek (vagy hasonló tulajdonsággal bíró) melyikénél milyen szerkezeti 
megoldás alkalmazása lehet a leghatékonyabb (lásd pl. az STUsSqrt magas hatékonyságát a hőcsere 
folyamán, vagy az osztott – folytonos kaparókések, terelők előnyeit, hátrányait). Az alkalmazott 
horizontális kapartfalú hőcserélők esetében szintén rávilágítanak az eredmények az ott alkalmazott statikus 
keverők, terelők alacsony hatékonyságára a hőcsere folyamatát figyelembe véve, és a jelentős 
nyomásveszteségre, valamint a hőcserélő hosszában kialakuló axiális sebességprofil meghatározó 
tényezőire. 

6.2. Továbbfejlesztési lehetőségek 

 A bemutatott tudományos előzmények és a jelen értekezésben alkalmazott vizsgálatok és elért 
eredmények is bizonyítják a horizontális kapartfalú hőcserélők fejlesztési igény lehetőségeit. Látható, hogy 
az élelmiszer, vegyipar és feldolgozóipar számos területén szükség van a kapartfalú hőcserélők 
alkalmazására és fejlesztésére az energiaigényesség csökkentése, a termék minőségének javítása stb. 
érdekében. Értekezésemben bemutatott vizsgálatok és eredmények alapján látható, hogy mennyire 
időigényes és költséges a hőcserélők fejlesztése, de minden elért eredmény, ami csökkenti az 
energiaszükségletét, javítja a termék minőségét, hosszú távon megtérül (megtérülhet). Az említettek 
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alapján további fejlesztési feladatként szeretnék a következő pontokban megfogalmazott feladatokkal 
foglalkozni. 

1. Kiegészíteni az egyszerűsített numerikus modellt egy komplex modell felhasználásával, ahol 
vizsgálható a teljes folyamat, hőveszteségek stb. Az említett modell alkalmazásával várhatóan 3% alá 
csökkenthető lenne az eredmények eltérése a kísérleti mérések (gyakorlati használat) eredményeinek 
összevetésével (feltételezésem szerint). A teljes numerikus modell vázlatát lásd a 6.1. ábrán. A 6.2. 
ábrán látható az előzetes numerikus szimulációk eredményéből: a kakaóvaj hőkezelésének ábrázolása 
meleg vízzel, mint hőátadó közeg alacsony fordulatszámon, szerkezeti megoldás STUs. 

2. A belépő és kilépő kamrákkal kialakított numerikus modell segítségével szeretném vizsgálni a 
hőcsere folyamatát időben váltakozó tömegáram mellett (a hőcserélő tisztántartásának érdekében, a 
lerakódások elkerülésével, csökkentésével azon területeken, terekben, ahol nincs hatással a 
kaparókések forgó mozgása (transient flow).  

3. További feladatként szeretnék foglalkozni kétfázisú (szilárd-folyadék – pl. gyümölcs-joghurt) 
feladatok vizsgálatával, valamint kialakuló szabad felülettel a hőcserélő belsejében. 

4. Az iparból kapott visszajelzések alapján, szintén fontos feladatként szeretném kezelni a kapartfalú 
hőcserélő segítségével kivitelezett nehezen összekeverhető közegek keverését, pl. élelmiszeripar – 
karamell állagú közegbe való kis mennyiségben adagolt aromás olaj elkeverése, ahol is a két közeg 
nehezen keveredő és csak bizonyos hőmérsékleti tartományban végezhető el a folyamat. Jelenlegi 
megoldás szakaszos keverés – tervezett folyamat pl. az említett kapartfalú hőcserélő alkalmazása.   

 

6.1. ábra A horizontális kapartfalú hőcserélő komplex numerikus modelljének vázlata. 

 

6.2. ábra Kakaóvaj hőkezelése, előzetes numerikus szimuláció a komplex modell használatával. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Kísérleti vizsgálatokra alapozva felállítottam a horizontális kapartfalú hőcserélő (STUs – 
áramlásterelőkkel ellátott belső szerkezeti megoldás /STx – áramlásterelők nélküli) Newtoni 
közegekre vonatkozó termék oldali Nu szám meghatározására alkalmas összefüggéseket 
melegítési és hűtési üzemállapotokban, továbbá megadtam az összefüggések érvényességi határait. 
Megterveztem és elkészítettem a vizsgálatokhoz felhasznált hőcserélő szerkezetét, kialakítottam a 
kísérleti vizsgálatok mérési környezetét.  

2. Kísérleti vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy horizontális kapartfalú hőcserélő általam 
vizsgált belső szerkezeti kialakításokra vonatkozóan Newtoni közegek esetén melegítési és hűtési 
üzemállapotokban az áramlásterelők használata nem befolyásolja a hőátvitel hatásosságát.  

3. Megállapítottam, hogy az általam megalkotott egyszerűsített numerikus szimulációs modellek 
alkalmasak a vizsgált hőcserélő szerkezetek hőtani folyamatának leírására. 

4. Nem-Newtoni közegek esetén a tervezett belső konstrukciós megoldásokkal végzett numerikus 
szimulációk eredményei alapján a következő megállapításokat teszem a termékoldalra 
vonatkozólag:  
 

4.1.  Numerikus szimulációk alapján meghatároztam a Nu szám számítására alkalmas 
összefüggést nem-Newtoni közegek kapartfalú hőcserélőben történő melegítésére. 

4.2. Melegítés során a tömegáram arányos növelése a közeg kilépő hőmérsékletének csökkenési 
arányát 35-45%-al változtatja meg. 

4.3. A saját szállítóhatás nélküli belső szerkezeti kialakítások esetében a nyomásveszteség 
csökken a fordulatszám növelésével egy bizonyos fordulatszám értékig, majd állandósul. Ez 
a határérték a vizsgált szerkezeti megoldások esetében 360 és 420 [min-1] közti értéken 
adható meg. 

4.4.  A numerikus szimulációk alapján megállapítható, hogy a teljes hosszban kialakított 
kaparókések és terelőlemezek esetén elkerülhető az ugrásszerű hőmérsékletváltozás, a 
hőérzékeny anyagok ennek következtében kialakuló károsodása. 

4.5.  A belépő és kilépő kamrába elhelyezett statikus terelők, vagy ezek hiányának a hőátvitelre 
gyakorolt hatása, valamint a hőcserélőben kialakuló axiális sebességprofilra gyakorolt 
hatásuk elhanyagolható. 

4.6.  A kaparókések számának növelése csak egy bizonyos értékig javítja érdemlegesen a 
hőátadás hatásosságát, amellett a nyomásveszteségre nincs jelentős hatással. A vizsgált D/d 
(hőcserélő cső átmérő / tengely átmérő) arányszám esetében ennek értéke 5. 

4.7.  A kaparókés és a tengely közti távolság csökkentésével a hőátvitel hatásossága javul. 
4.8.  A tengely / hőcserélő fal átmérő viszonyszám növelésével megnő a hőátvitel hatásossága, 

azonban a nyomásveszteség is jelentősen megnövekszik. 
4.9.  Csavart felületű kaparókések és terelők alkalmazása az általuk generált szállítóhatás miatt 

csökkentik a közeg tartózkodási idejét és ezzel a hőátvitel hatásosságát. 
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Témacsoportba. Doktori abszolutóriumot 2016-ban szereztem. A doktori képzés alatt a választott 
témámhoz kapcsolódó tantárgyakat hallgattam, melyek nagy segítséget nyújtottak a kutatás során felmerült 
feladatok megoldására. Munkám folyamán is több esetben a témakörhöz hasonló feladatok megoldásával 
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9. SUMMARY 

In my dissertation I took a deep study by experimental and numerical investigation on the 
horizontal scraped surface heat exchanger, to achieve the outlined set of goals in the objectives of my work. 
During the study I provided and completed the following tasks: 

After a detailed study of related research works and industrial usage, demand I proposed a new 
internal design of horizontal scraped surface heat exchanger (H-SSHE). The proposed design was prepared 
in two execution, with a set of flow rectifiers and scraping blades and without flow rectifiers. According 
the new design I built up a new test unit, which consist of two horizontal scraped surface heat exchanger 
connected in series. At experimental measurement I used water as thermally treated product and steam, 
cold water as heat carrying fluid. Based on the experimental measurement I set up a new correlations for 
calculating the Nusselt number valid for the initial and boundary conditions applied during the 
measurement. As a result of measurement I gained the result, that usage of flow rectifiers has no real effect 
on heat exchange process inside the H-SSHE for Newtonian products. 

As a second step of research work I provided a numerical simulations on the same geometry as 
used by the experimental measurement. The numerical simulations were applied on the simplified 
numerical model, which consider the area between the heat transfer wall and rotating shaft. Comparing the 
results from numerical simulation and experimental measurement I confirmed the usage of simplified 
numerical models during the design period of scraped surface heat exchanger. The results were under the 
10 % difference from experimentally measure, which is fully enough for general approach at design period 
for SSHE. In addition I provided some numerical simulations with inlet and outlet cells to compare the 
results with fully simplified and experimental measurement results. I confirmed that using the more 
detailed, complex numerical model will reduce the difference and give more accurate results in heat 
transfer, but not limited. 

After getting the confirmation of usage of simplified numerical models, I proposed a set of new 
designs for internal constructions of H-SSHE. Applying the high viscous non-Newtonian products as Apple 
puree, Pear puree, Apricot puree, Honey, Dulche De Leche, Ketchup, Condensed milk, Orange Juice I 
provided a numerous simulation to see the effect of some detailed solutions on geometry as number of 
blades, high of blades, d/D ratio, a full and divided solution of blades and rectifiers in a length, applied 
transition between shaft and rectifiers surface – by different radius or sharp, as the effect of mass flow and 
rotating velocity. I’ve collected all the results into the charts where can be seen the best working conditions 
to apply the related construction, as the usage of different type of constructions. By flow patterns I pointed 
out the dangerous areas where backflow can occur and affect the heat transfer process.  

The same numerical simulations were done using the inlet and outlet cells to study the effect and 
necessity of static mixers, rectifiers at inlet and outlet area to/from the heat exchanger area. The results 
confirmed the best solution without them in the H-SSHE. As the last step in my presented work I set up 
some correlations for non-Newtonian fluids (Apple puree and general) to calculate the related Nu number. 

In a section of future research work I marked as possible tasks the control of free surface inside the 
H-SSHE, the pulsing mass flow by transient solution, the run of complex numerical model, control the 
residence time etc. 
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A1 melléklet - Dimenzió nélküli komplexek Nu, Re, Pr 
 

 A kényszeráramlás esetében végbemenő konvekciós hőátadás leírására alkalmas dimenziómentes 

összefüggést, valamint a benne előforduló dimenziómentes komplexek meghatározását a következőkép 

vezetjük le: 

1.  

 A csőben történő kényszeráramlás mellett kialakuló konvekciós hőátadás esetében az egyes 

változók száma a következő táblázatban található: 

Az összes dimenzióval rendelkező változók száma P1=7 

A különböző dimenzióval rendelkező változók száma P2=7 

Az előforduló alapdimenziók száma P3=4 (l, m, t, T) 

Az összes dimenziómentes kritériumok száma P4=P1-P3=3 

Az egyszerű dimenziómentes kritériumok száma P5=P1-P2=0 

Az összetett dimenziómentes kritériumok száma P6=P2-P3=3 
A1-1 táblázat A paraméterek előfordulása 

Az egyes változók, jelölésük és a dimenziókhoz tartozó kitevők a következő táblázatban láthatóak: 

Előforduló paraméterek Jelölés Dimenziókhoz tatozó kitevők 

l m t T 

áramlássebesség v 1 0 -1 0 

közegsűrűség ρ -3 1 0 0 

hővezetési tényező λ 1 1 -3 -1 

hőkapacitás cp 2 0 -2 -1 

dinamikus viszkozitás η -1 1 -1 0 

a cső átmérője d 1 0 0 0 

hőátadási tényező α 0 1 -3 -1 
A1-2 táblázat Az egyes változók, jelölésük és kitevők értékei 

 A hőátvitel a következő összefüggéssel felírva, amely három összetett dimenziómentes kritériumot 

tartalmaz (a dimenzióanalízis alapján) – Nu, Re, Pr: 

 𝛼 = 𝐶v𝑎𝜌𝑏𝜆𝑐𝜂𝑑𝑐𝑝
𝑒𝑑𝑓 (A1-1) 

 Az összefüggésben C az állandó. A vonatkozó dimenziók behelyettesítésével a (A1-1) egyenletbe 

a következőképp alakul: 

 𝑚𝑡−3𝑇−1 = (𝐿𝑡−1)𝑎(𝑚𝑙−3)𝑏(𝑚𝑙𝑡−3𝑇−1)𝑐(𝑚𝑙−1𝑡−1)𝑑(𝑙2𝑡−2𝑇−1)𝑒𝑙𝑓 (A1-2) 

 A kitevők összevetésével az egyes dimenzióknál az összefüggés mindkét oldalán: 

l: 0=a-3b+c-d+2e+f b=a 

m: 1=b+c+d d=1-a-c 

t: 3=a+3c+d+2e e=1-c 

T: 1=c+e f=a-1 
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Az A1-1 egyenletbe behelyettesítve:  

 𝛼 = 𝐶v𝑎𝜌𝑎𝜆𝑐𝜂1−𝑎−𝑐𝑐𝑝
1−𝑐𝑑𝑓𝑎−1 (A1-3) 

 Az egyenlet átrendezésével és a hővezetési tényezővel való osztás után a következő alakban 

írhatjuk: 

 
𝛼𝐷

𝜆
= 𝐶 (

𝜌𝑣𝐷

𝜂
)
𝑎
(
𝑐𝑝𝜂

𝜆
)
1−𝑐

 (A1-4) 

 Z A1-4 egyenlet viszont felírható a következő formában: 

 𝑁𝑢 = 𝐶𝑅𝑒𝑎𝑃𝑟1−𝑐 (A1-5) 

 Az A1-5 egyenlet nem más, mint a Nusselt egyenlet, amelyben a három ismeretlen értéket három 

mérés alapján meg lehet határozni (forrás [58]). 

2. A Re, Pr és Nu dimenziómentes kritériumokhoz a következő úton jutunk (forrás [59]): 

 

 A kontinuitási, Navier-Stokes mozgásegyenlet, hőáramsűrűség abszolút értéke és az 

energiamegmaradás differenciálegyenletekben előforduló jelölések a következő táblázatban láthatóak: 

 

v áramlási sebesség ρ tömegsűrűség 

f fajlagos térerő η dinamikai viszkozitási tényező 

t idő υ kinematikai viszkozitási tényező 

p nyomás λ hővezetési tényező 

T abszolút hőmérséklet α felületi hőátadási tényező 

cv fajhő állandó térfogaton β köbös hőtágulási együttható 

cp fajhő állandó nyomáson Φ hőforrás erőssége 
A1-3 táblázat A kontinuitási, Navier-Stokes mozgásegyenlet, hőáramsűrűség abszolút értéke és az 

energiamegmaradás differenciálegyenletekben használt jelölések. 

 Amennyiben feltételezzük a geometriai és dinamikai hasonlósági feltételeket teljesen kielégítőnek, 

két transzportfolyamat jellemzői átszámíthatóak az egyikből a másikba úgy hogy fizikai jellemzőik, a 

léptékek helytől és időtől független állandó értékek. Amennyiben az egyik rendszer jellemzőit „*” jelöljük 

akkor az egyes fizikai jellemzőket az A1-4 táblázatban feltüntetettek alapján számolhatjuk át.    

 

𝑥 = 𝑋𝑔𝑥∗ 𝑦 = 𝑋𝑔𝑦∗ 𝑧 = 𝑋𝑔𝑧∗ 𝑟 = 𝑋𝑔𝑟∗  

𝑓 = 𝑋𝑓𝑓∗ 𝑝 = 𝑋𝑝𝑝∗ 𝑇 = 𝑋𝑇𝑇∗ 𝜌 = 𝑋𝜌𝜌∗ 𝑐 = 𝑋𝑐𝑐∗ 

𝛼 = 𝑋𝛼𝑓𝛼∗ 𝜆 = 𝑋𝜆𝜆∗ 𝛽 = 𝑋𝛽𝛽∗ 𝜐 = 𝑋𝜐𝑓𝜐∗ 𝜙 = 𝑋𝜙𝜙∗ 

A1-4 táblázat Fizikai jellemzők átszámítása. 

  Amennyiben a sebességtér léptéke Xv, akkor a sebességterek kapcsolata: 

𝑣 = 𝑋𝑣𝑣∗ 
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 A sebességtér és koordináta átszámítási léptékének ismeretében az idő átszámítási léptéke a 

következőképp írható. 

t =
𝑡∗𝑀𝑔

𝑀𝑣
 

 Amennyiben ezeket az átszámítási transzformációkat behelyettesítjük az említett 

transzportfolyamatok differenciálegyenleteiben, azok az indexes fizikai jellemzők mellet az átszámítással 

képzett arányossági tényezőket is magukba foglalják:   

 

 
X𝜌X𝑣

𝑋𝑔
(
𝜕𝜌∗

𝜕𝑡∗
+ ∇∗(𝜌∗𝑣∗)) = 0 (A1-6) 

 

 
𝑋𝑣
2

𝑋𝑔
(
𝜕𝑣∗

𝜕𝑡∗
+ (𝑣∗ ∙ ∇∗)𝑣∗) = 𝑋𝑓𝑓∗ −

𝑋𝑝

𝑋𝜌𝑋𝑔𝜌∗
∇∗𝑝∗ +

𝑋𝜐𝑋𝑣

𝑋𝑔
2 𝜐∗ (Δ∗𝑣∗ +

1

3
∇∗(∇∗ ∙ 𝑣∗)) + 𝑋𝑓𝑋𝛽𝑋𝑇𝑓∗𝛽∗(𝑇∗𝐾 − 𝑇∗)

 (A1-7) 

𝑋𝜌𝑋𝑐𝑋𝑣𝑋𝑇

𝑋𝑔
𝜌∗𝑐𝑣∗ (

𝜕𝑇∗
𝜕𝑡∗

+ (𝑣∗ ∙ ∇∗)𝑇∗) +
𝑋𝑝𝑋𝑣

𝑋𝑔
𝑇∗ (

𝜕𝑝∗
𝜕𝑇∗

)∇∗ ∙ 𝑣∗ =∗∗ 

𝑋𝜌𝑋𝑐𝑋𝑣𝑋𝑇

𝑋𝑔
𝜌∗𝑐𝑝∗ (

𝜕𝑇∗
𝜕𝑡∗

+ (𝑣∗ ∙ ∇∗)𝑇∗) −
𝑋𝑝𝑋𝑣

𝑋𝑔
𝛼∗
2𝑇∗ (

𝜕𝑝∗
𝜕𝑇∗

) ∇∗ ∙ 𝑣∗ =∗∗ 

 ∗∗=
𝑋𝜆𝑋𝑇

X𝑔
2 ∇∗(𝜆∗∇∗𝑇∗) + 𝑋ΦΦ∗ (A1-8) 

 
𝑋𝜆𝑋𝑇

𝑋𝑔
𝜆∗ (

𝜕𝑇∗

𝜕𝑛∗
)
𝑝
= 𝑋𝛼𝑋𝑇𝛼∗(𝑇∗𝑝 − 𝑇∗) (A1-9) 

 A két rendszer hasonlósága esetén az A1-6 / A1-9 egyenletekből nyerjük a dinamikai hasonlóság 

feltételeit a következő alakban: 

 
X𝑣
2

𝑋𝑔
= 𝑀𝑓=

𝑋𝑝

𝑋𝜌𝑋𝑔
= 𝑀𝑓=

𝑋𝜐𝑋𝑣

X𝑔
2 = 𝑀𝑓𝑀𝛽𝑀𝑇 (A1-10) 

 
𝑋𝜌𝑋𝑐𝑋𝑇𝑋𝑣

𝑋𝑔
=

𝑋𝜌𝑋𝑣

𝑋𝑔
=

𝑋𝜆𝑋𝑇

X𝑔
2 = 𝑀𝜙 (A1-11) 

 
𝑋𝜆𝑋𝑇

X𝑔
2 = 𝑀𝛼𝑀𝑇 (A1-12) 

 

 A 12 átszámítható tényező között a feltüntetett dinamikai hasonlósági feltételek 8 összefüggést 

szabnak meg, tehát 4 átszámítási tényező válaszható szabadon (geometria lépték, sebességviszony, nyomás 

és hőmérséklet), míg a többi meghatározható ezen ismeretek alapján. A további átszámítások alapján 

határozhatjuk meg a felül említett átszámítási tényezőket a dinamikai hasonlóság feltételének kielégítésével 

az általunk keresett Re, Pr, és Nu szám részére. 

a. A tehetetlenségi és a súrlódási erők aránya - tehetetlenségi és súrlódási erők aránya:   

𝑋𝑣 = 𝑋𝑣𝑋𝑔 
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 𝑅𝑒 =
𝑣𝑙

𝜐
 (A1-13) 

b. A belső energia és a vezetéssel bevitt hő - konvekciós és vezetéses hőáram arányszáma Pe, 

anyagtulajdonsági paraméter Pr (belső mikroszkopikus részecskék impulzuscsere sebességének a 

külső erők hatásától (áramlás) és a belső részecskék energiacseréjének sebessége a belső hatásoktól 

való arányszáma):   

 

𝑋𝜆 = 𝑋𝑝𝑋𝑐𝑋𝑣𝑋𝑔 =
𝑋𝑝𝑋𝑣𝑋𝑔

𝑋𝑇
 

 𝑃𝑒 =
𝜌𝑐𝑝

𝜆
𝑣𝑙 (A1-14) 

 𝑃𝑟 =
𝑃𝑒

𝑅𝑒
=

𝜌𝑐𝑝

𝜆
𝜐 (A1-15) 

c. A felületen átvitt hőáramok aránya – Nu (a közegben kialakuló dimenziómentes hőmérséklet 

gradiens, a hőátadás és a vezetéses hőáramok viszonyát fejezi ki):   

 

 

𝑋𝛼 =
𝑋𝜆
𝑋𝑔

=
𝑋𝑝𝑋𝑣

𝑋𝑇
 

 𝑁𝑢 =
𝛼

𝜆
𝑙 (A1-16) 
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M-1 A numerikus szimulációk által vizsgált közegek rövid áttekintése, a folyási (reológiai) modellek 

feltüntetésével. A közegek termodinamikai, folyási tulajdonságainak értékei az [53], [55] irodalomban 

megadottak alapján kerültek alkalmazásra. A bemutatott képek csak illusztratívak. 
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M-2 A numerikus szimulációk során vizsgált szerkezeti megoldások (VOTATOR/MUTATOR). 
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M-3 A numerikus szimulációk során vizsgált szerkezeti megoldások (VOTATOR/MUTATOR). 
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M-4 A numerikus szimulációk során vizsgált szerkezeti megoldások (VOTATOR/MUTATOR). 
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M-5 A numerikus szimulációk során vizsgált szerkezeti megoldások (VOTATOR/MUTATOR). 
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M-6 A numerikus szimulációk során vizsgált szerkezeti megoldások (VOTATOR/MUTATOR). 
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M-7 A numerikus szimulációk során vizsgált szerkezeti megoldások (VOTATOR/MUTATOR). 
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M-8 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-9 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-10 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-11 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-12 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-13 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-14 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-15 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-16 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-17 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-18 A kísérleti mérések alapján meghatározott összefüggések a/b (a - felül, b - alul). 
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M-19 Gyümölcsbor melegítése. Előzetes kalorikus megközelítés a hőcserélő méretezése érdekében, 

különböző összefüggések alkalmazásával. 
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M-20 Hálófüggetlenségi vizsgálat, másodlagos áramlás áramvonalainak összevetése. 
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M-21 Numerikus modell, numerikus háló – STUs és STx típusú szerkezeti megoldások. 
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M-22 Kísérleti mérések és numerikus szimulációk összevetése. 
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M-23 Kísérleti mérések és numerikus szimulációk összevetése. 
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M-24 Kísérleti mérések és numerikus szimulációk összevetése. 
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M-25 Kísérleti mérések és numerikus szimulációk összevetése. 
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M-26 Kísérleti mérések és numerikus szimulációk összevetése. 
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M-27 Kísérleti mérések és numerikus szimulációk összevetése (egyszerűsített modell és hozzáadott 

belépő – kilépő kamra figyelembevételével). 
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M-28 Gyakorlati mérések és numerikus szimulációk eredményinek összevetése. 
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M-29 Hőmérsékleteloszlás (mező), közeg-víz, m=1000 [kgh-1], rpm=90 [min-1], melegítés (a kísérleti 

mérések kezdeti és peremfeltételei alapján), szerkezeti megoldás – STUs (felső), STx (alsó). 
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M-30 Hőmérsékleteloszlás (mező), közeg-víz, m=1000 [kgh-1], rpm=90 [min-1], hűtés (a kísérleti mérések 

kezdeti és peremfeltételei alapján), szerkezeti megoldás – STUs (felső), STx (alsó). 
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M-31 Axiális (tengelyirányú) sebességprofil - vx az adott távolságban a belépő oldaltól (151 – beáramlás) 

és a 4.4. fejezetben bemutatott metszeteken, közeg-víz, m=1000 [kgh-1], rpm=90 [min-1], melegítés (a 

kísérleti mérések kezdeti és peremfeltételei alapján), szerkezeti megoldás – STUs. 
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M-32 Axiális (tengelyirányú) sebességprofil - vx az adott távolságban a belépő oldaltól (151 – beáramlás) 

és a 4.4. fejezetben bemutatott metszeteken, közeg-víz, m=1000 [kgh-1], rpm=90 [min-1], melegítés (a 

kísérleti mérések kezdeti és peremfeltételei alapján), szerkezeti megoldás – STx. 

. 
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M-33 Radiális irányú hőmérsékleteloszlás – Tzy az adott távolságban a belépő oldaltól (151 – beáramlás) és 

a 4.4. fejezetben bemutatott metszeteken, közeg-víz, m=1000 [kgh-1], rpm=90 [min-1], melegítés (a kísérleti 

mérések kezdeti és peremfeltételei alapján), szerkezeti megoldás – STUs. 
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M-34 Radiális irányú hőmérséklet-eloszlás – Tzy az adott távolságban a belépő oldaltól (151 – beáramlás) 

és a 4.4. fejezetben bemutatott metszeteken, közeg-víz, m=1000 [kgh-1], rpm=90 [min-1], melegítés (a 

kísérleti mérések kezdeti és peremfeltételei alapján), szerkezeti megoldás – STx. 
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M-35 Másodlagos áramlás áramvonalai – a hőcserélő tengelyére felvett merőleges síkokban (a 4.2.-ben 

megadott távolságokat alkalmazva, közeg-víz, m=1000 [kgh-1], rpm=90 [min-1], melegítés (a kísérleti 

mérések kezdeti és peremfeltételei alapján), szerkezeti megoldás – STUs. 
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M-36a Axiális (tengelyirányú) sebességprofil (felület) 3D ábrázolása, közeg-víz, m=1000 [kgh-1], rpm=90 

[min-1], melegítés (a kísérleti mérések kezdeti és peremfeltételei alapján), szerkezeti megoldás – STUs. 

 

M-36b Az örvény intenzitása 1, 10, 20 és 25 [s-1] érték mellett, közeg-víz, m=1000 [kgh-1], rpm=90 [min-

1], melegítés (a kísérleti mérések kezdeti és peremfeltételei alapján), szerkezeti megoldás – STUs. 
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M-37 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-38 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-39 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-40 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-41 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-42 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-43 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-44 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-45 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-46 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-47 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-48 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-49 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-50 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-51 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 



Melléklet   164 

 

 

 

M-52 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-53 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-54 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-55 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-56 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-57 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám és az elhelyezett statikus keverők, terelők 

kialakításának függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és 

peremfeltételek mellett. 
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M-58 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-59 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-60 Hőmérsékletváltozás, nyomásesés a fordulatszám függvényében a feltüntetett szerkezeti megoldás, 

közeg és az 5. fejezetben leírt kezdeti és peremfeltételek mellett. 
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M-61 A másodlagos áramlás áramvonalai, STUs, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 30 

[min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak 

alapján. 
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M-62 A másodlagos áramlás áramvonalai, STUs, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 30 

[min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak 

alapján. 
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M-63 A másodlagos áramlás áramvonalai, STUs, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 300 

[min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak 

alapján. 
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M-64 A másodlagos áramlás áramvonalai, STUs, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 540 

[min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak 

alapján. 
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M-65 A másodlagos áramlás áramvonalai, STUsFullLenRad20, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-

1], rpm= 300 [min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. 

fejezetben leírtak alapján. 
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M-66 A másodlagos áramlás áramvonalai, STs, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 300 

[min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak 

alapján. 
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M-67 A másodlagos áramlás áramvonalai, STUsFullLen-Z4Rad8, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 

[kgh-1], rpm= 300 [min-1], Dulche De Leche. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek 

pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. 
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M-68 A másodlagos áramlás áramvonalai, Typ2B, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 300 

[min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak 

alapján. 
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M-69a A másodlagos áramlás áramvonalai, STUsOval, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 

300 [min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben 

leírtak alapján. 

 

M-69b A másodlagos áramlás áramvonalai, STUsSqrt, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 

300 [min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben 

leírtak alapján. 
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M-70a A másodlagos áramlás áramvonalai, STsFullLenSC8, D=98.8 [mm], d=75 [mm], m=1000 [kgh-1], 

rpm= 300 [min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. 

fejezetben leírtak alapján. 

 

M-70b A nyomáseloszlás ábrázolása a tengelyre merőleges síkokban, a relatív nyomáshoz viszonyítva (1 

atm), STUsFullLen-Z4Rad8, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 300 [min-1], almapüré. 

Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. 
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M-71 Az axiális (tengelyirányú) áramlási sebesség 3D ábrázolása, STUs, D=98.8 [mm], d=48 [mm], 

m=1000 [kgh-1], rpm= 90 [min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek 

pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. 
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M-72 Az axiális (tengelyirányú) áramlási sebesség 3D ábrázolása, STUs, D=98.8 [mm], d=48 [mm], 

m=1000 [kgh-1], rpm= 300 [min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek 

pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. 
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M-73 A nyomáseloszlás ábrázolása a tengelyre merőleges síkban, a relatív nyomáshoz viszonyítva (1 atm), 

STUs, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 180 [min-1]. Kezdeti és peremfeltételek, valamint 

a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. 
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M-74 Hőmérséklet eloszlás az XZ síkban, STUs, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 180 

[min-1], Dulche De Leche (felső) és narancslé (alsó). Kezdeti és peremfeltételek, valamint a 

keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. A metszet a hozzáadott 300 mm szakasszal együtt 

ábrázolt. 
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M-75a (fent) Az axiális (tengelyirányú) áramlási sebesség 3D ábrázolása, IO-STUs-Mix-Mix, D=98.8 

[mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 90 [min-1].  

M-75b (lent) A nyomáseloszlás ábrázolása az XZ síkban, a relatív nyomáshoz viszonyítva (1 atm), IO-

STUs-Rot-Mix, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 90 [min-1].  

Almapüré, kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. 
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M-76 Az axiális (tengelyirányú) áramlási sebesség 3D ábrázolása, IO-STUs-Free-Free, D=98.8 [mm], 

d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 90 [min-1], almapüré (felső), IO-STUs-Rot-Mix, D=98.8 [mm], d=48 

[mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 90 [min-1], almapüré (alsó). Kezdeti és peremfeltételek, valamint a 

keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. 
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M-77 A ZX síkban megadott vzx sebességvektorok ábrázolása, STUs, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 

[kgh-1], rpm= 540 [min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. 

fejezetben leírtak alapján (beáramlási és kiáramlási szakasz). 
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M-78 A másodlagos áramlás áramvonalai, IO-STUs-Free-Free, D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-

1], rpm= 90 [min-1], almapüré (a kiáramlási oldalon, terelő, statikus mixer nélkül - fent). IO-STUs-Rot-Mix, 

D=98.8 [mm], d=48 [mm], m=1000 [kgh-1], rpm= 90 [min-1], almapüré (a belépő oldalon elhelyezett terelőn 

keresztül – lent). Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak 

alapján. 
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M-79 A másodlagos áramlás áramvonalai, STsFullLenZ1-Z2-Z3-Z4-Z5, D=98.8 [mm], d=48 [mm], 

m=1000 [kgh-1], rpm= 300 [min-1], almapüré. Kezdeti és peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek 

pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. 
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M-80 Hőmérsékleteloszlás (mező), almapüré, m=1000 [kgh-1], rpm=300 [min-1], melegítés, szerkezeti megoldások – STsFullLenZ1/Z2/Z3/Z4/Z5. Kezdeti és 

peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján.(hőmérséklet-skála - Tmin=25 ºC kék, Tmax=80 ºC piros) 
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M-81 Hőmérsékleteloszlás (mező), STUs, almapüré, m=1000 [kgh-1], rpm=30,60,90,120,180,240 [min-1] (balról-jobbra), melegítés. Kezdeti és 

peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. (hőmérséklet-skála - Tmin=25 ºC kék, Tmax=80 ºC piros) 
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M-82 Hőmérsékleteloszlás (mező), STUs, almapüré, m=1000 [kgh-1], rpm=300,360,420,480,540 [min-1] (balról-jobbra), melegítés. Kezdeti és 

peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. (hőmérséklet-skála - Tmin=25 ºC kék, Tmax=80 ºC piros) 
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M-83 Hőmérsékleteloszlás (mező), STx, almapüré, m=1000 [kgh-1], rpm=30,60,90,120,180,240 [min-1] (balról-jobbra), melegítés. Kezdeti és peremfeltételek, 

valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. (hőmérséklet-skála - Tmin=25 ºC kék, Tmax=80 ºC piros) 
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M-84 Hőmérsékleteloszlás (mező), STx, almapüré, m=1000 [kgh-1], rpm=300,360,420,480,540 [min-1] (balról-jobbra), melegítés. Kezdeti és peremfeltételek, 

valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. (hőmérséklet-skála - Tmin=25 ºC kék, Tmax=80 ºC piros) 
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M-85 Hőmérsékleteloszlás (mező), Typ2, almapüré, m=1000 [kgh-1], rpm=30,60,90,120,180,240 [min-1] (balról-jobbra), melegítés. Kezdeti és 

peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. (hőmérséklet-skála - Tmin=25 ºC kék, Tmax=80 ºC piros) 
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M-86 Hőmérsékleteloszlás (mező), Typ2, almapüré, m=1000 [kgh-1], rpm=300,360,420,480,540 [min-1] (balról-jobbra), melegítés. Kezdeti és 

peremfeltételek, valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. (hőmérséklet-skála - Tmin=25 ºC kék, Tmax=80 ºC piros) 
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M-87 Hőmérsékleteloszlás (mező), STUs, STx, STUsFullLen-SpScRe, almapüré, m=1000 [kgh-1], rpm=300 [min-1], hűtés. Kezdeti és peremfeltételek, 

valamint a keresztmetszetek pozíciói az 5. fejezetben leírtak alapján. (hőmérséklet-skála - Tmin=25 ºC kék, Tmax=80 ºC piros). 


