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 Abstract: The article describes the variant of the block diagram of the automatic control system of dryer 
of condensing type using thermoelectric modules, and sets objectives for further research. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

В процесите на сушене на земеделска продукция се 
използва не малко количество топлинна енергия. Недостатък 
на най-често срещаните сушилни инсталации са високите 
стойности на специфичния разход на енергия за изпаряване 
на 1kg влага от изсушавания продукт. Това е дължи на 
значителните температура и влажност на излизащия от 
сушилнята въздух, използван, като правило, като сушилен 
агент. Съществуващите системи за рекуперация снижават 
само частично разхода на енергия. По тези причини е 
целесъобразно използването на кондензационни сушилни 
със затворен цикъл на циркулация на сушилния агент 
(въздух). 

 
ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
Изследване възможностите за регулиране на 

процесите в кондезационна сушилня в зависимост от 
производителността на хладилната машина и скоростта на 
обдухване на охлаждащия радиатор в кондензационната 
камера, за да се регулира температурата и се минимизира 
времето за изсушаване на продукта. 

 
МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

 
За постигане на поставената цел се предлага 

технологична схема, представена на фиг. 1. 
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Фиг.1. Схема на експерименталната уредба 

1 – Термо изолиран крпус; 2 – Сушилна камера; 3 – 
Продукт; 4 – Термо сензори; 5 – Студен радиатор; 6-1, 
6-2 –Вентилатори; 7– Елемент на Пелтие; 8 – Горещ 

радиатор; 9 – Дренажна система; 10 – Сензори за 
температура и влажност. 

 
Предлага се прилагането на кондензационна сушилня, 

като в ролята на охлаждаща машина се използва елемент на 
Пелтие, предвид неговата компактност и отсъствието на 
движещи се части. 

  

 
 
 
В сушилната камера (2) чрез вентилатора (6-1) се 

подава осушен и нагрят в горещия радиатор (8) въздух, 
който отнема влагата от продукцията (3), след което част от 
него, продухван от вентилатор (6-2), преминава през 
студения радиатор (5), температурата на който се поддържа 
по-ниска от точката на росата, и върху който кондензира 
изпарената от продукта (3) влага, като кондензатът се 
отвежда извън сушилнята чрез дренажната система (9).  По-
нататък осушенят въздух се насочва отново към гроещия 
радиатор (8). Цикълът на циркулация на сушилния агент 
(въздух) е затворен. 

 В този случай хладилната машина работи като 
термопомпа, пренасяща топлинната енергия, получена при 
кондензацията, към горещия радиатор. 

 Външната енергия, внасяна в системата, 
компенсира само неизбежните топлинни загуби през 
външните стени на уредбата, като топлината, изразходена за 
изпаряване, се връща обратно при кондензацията. 

Тъй като системата е затворена,  
 P = I.U = Ck(tc – tb)S,                       (1) 
 
където P – мощност на елемента на Пелтие, W; I и U – 
подаваните захранващи ток, А, и напрежение, V; Ck – 
температурно съпротивление на топлоизолацията, W/m2; S – 
обща площ на топлоизолацията, m2; tc и tb – температури в 
сушилната камера и извън нея, 0C, т.е. при постоянни 
захранващо напрежение външна температура: 
 tc = k I,                                                                         (2) 
                                  
където k е коефициент на пропорционалност, който може да 
се определи експериментално. 
 Предавателните функции на частите от системата 
могат да бъдат описании по следния начин: 
 - В начално приближение сушилната камера се 
представя: 

            k=(c0m0)/(λ1c1ρ1),            (3) 
                                                      
Nω – нормиращ коефициент по време, h; c0m0 – топлоемкост 
на влажния материал, отнесен към 1 m2 от повърхността на 
топлоизолацията, J/( m2.K); λ1c1ρ1 – коефициент на 
използване на топлоизолацията, J/(m2.s0.5.K); c0 – 
топлоемкост на топлоизолацията, J/(kg.K); λ1 – коефициент 
на топлопроводност, J/(kg.h.K); ρ1 - плътност на 
топлоизолацията, kg/m3. 
 - Студеният и горещият радиатори представляват 
нелинейни звена – елементът на Пелтие между тях е 
нелинеен елемент. За него е характерно, че се използва 
стабилизация на температурата на едната от страните му с 
цел повишаване на ефективността. От тук това звено може 
да се представи във вид на нелинейност със зона на 
ограничение (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Нелинейност със зона на ограничение  

Предавателната функция на такова звено след хармонична 
линеаризация се записва: 

 

(4) 
 
като А е амплитудата на входния сигнал, която се измерва и 
нормира. 
 - Предавателната функция на  звеното за 
стабилизация се описва като инерциално звено то първи 
порядък: 
 

                                                              (5) 
                                           
Тн – време константа, която се определяя експериментално. 
 - В измервателата система се използват цифрови 
сензори за температура и влажност, поради което, в 
конкретния случай, те могат да бъдат разглеждани като 
безинерциални. 
 
 ИЗВОДИ 
 
 Така конструирана кондензационна сушилня 
позволява както регулиране на работната температура на 
сушене според технологичните изисквания, така и 
минимизация на прдължителността на процесса. 
 За правилното функциониране на системата за 
регулиране е необходимо експериментално определяне на 
настроечните коефициенти. 
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