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Technologie a procesy 
sušení d řeva
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sušení d řeva
6. Interakce elektromagnetického pole se 

dřevem
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Elektromagnetické (EM) pole ve 
dřevě
• Elektrické pole (vektor intenzity

elektrického pole E)
• Magnetické pole (vektor magnetické

indukce B)indukce B)
• Jsou ve vzájemné interakci
• Matematicky popsal Maxwell (tzv.

Maxwellovy rovnice)
• Například elektrické napětí a elektrický

proud jsou jen projevy toho EM pole
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Elektromagnetické zá ření

Elektromagnetické zá ření (viz též elektromagnetické vlny) je kombinace
příčného postupného vlnění magnetického a elektrického pole tedy
elektromagnetického pole. Elektromagnetickým zářením se zabývá obor fyziky
nazvaný elektrodynamika, což je podobor elektromagnetismu (infračerveným
zářením, viditelným světlem a ultrafialovým zářením se zabývá optika).

Jakýkoli elektrický náboj pohybující se s nenulovým zrychlením vyzařujeJakýkoli elektrický náboj pohybující se s nenulovým zrychlením vyzařuje
elektromagnetické vlnění. Když vodičem (nebo jiným objektem, např. anténou)
prochází střídavý elektrický proud, vyzařuje elektromagnetické záření o frekvenci
proudu. Na elektromagnetické záření se stejně jako na cokoliv jiného dá nahlížet
jako na vlnu nebo proud částic. Jako vlnu je charakterizuje rychlost šíření (rovná
rychlosti světla ve vakuu), vlnová délka a frekvence. Částicí elektromagnetického
vlnění je foton. Energie fotonu E = hf, kde h = 6,626 × 10−34 J·s = 4,14 × 10−15

eV·s je Planckova konstanta, f je frekvence.

Elektromagnetické pole může ve vodiči indukovat napětí a naopak, toho se
využívá v anténách. Elektromagnetické vlnění mohou pohlcovat molekuly, přijatá
energie se bude přeměňovat na teplo. Toho se využívá v mikrovlnné troubě.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
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Mikrovlnné zá ření
Je elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou od 1 mm do 1 m, což odpovídá frekvenci
300 MHz (0.3 GHz) až 300 GHz, jsou to pásma Ultra high frequency (UHF), Super
high frequency (SHF) a Extremely high frequency (EHF). Vlny delší vlnové délky
(menší frekvence) jsou ultrakrátké vlny (UKV) / Ultra high frequency (UHF), tzv.
radiové vlny.

Objev elektromagnetického záření, v jejichž spektru jsou mikrovlny, učinil James Clerk
Maxwell v roce 1886 svými známými rovnicemi. V roce 1888 Heinrich HertzMaxwell v roce 1886 svými známými rovnicemi. V roce 1888 Heinrich Hertz
demonstroval existenci elektromagnetických vln, když vyrobil aparaturu, která
produkovala a detekovala mikrovlny ve spektru VKV (velmi krátkých vln). Že mohou
mikrovlny sloužit k ohřevu potravin, si poprvé všiml Percy Spencer, když vyráběl
magnetron pro radar firmě Raytheon, a zjistil, že se mu v kapse rozpustila čokoláda
(1945, tedy koncem 2. světové války).

Využíváme je v mnoha odvětvích lidské činnosti; nejen k ohřevu potravin ale i
například k vysoušení knih či tkanin, obrábění materiálů, přenosu informací,
radiolokaci, restaurování uměleckých děl, tavení skla, navigaci a v mnoha dalších.
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ZDROJ MV ZÁŘENÍ 

Magnetron - elektronka – dutinový rezonátor – lampa, která 
představuje úplný vysokofrekvenční oscilátor s vlastním 
buzením. 

Mikrovlnné zá ření

buzením. 
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Mikrovlnný oh řev
Elektricky nevodivé látky lze ohřívat ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli
tepelnou energií, která vzniká na základě elektrických ztrát uvnitř těchto látek.
Elektricky nevodivé látky obsahují polarizované molekuly a disociované kladné a
záporné ionty. Molekuly a ionty se chovají jako elektrické dipóly a snaží se sledovat
rychlé změny polarizace elektrického pole. V důsledku vzájemného tření těchto částic
vzniká tzv. dielektrické teplo (tedy část elektromagnetické energie se přemění v
tepelnou energii). Mikrovlnný ohřev je tedy dielektrický ohřev, při kterém se molekulytepelnou energii). Mikrovlnný ohřev je tedy dielektrický ohřev, při kterém se molekuly
dřeva polarizují (hlavně molekuly vody) a v důsledku rychlých změn polarizace
elektrického pole jsou rozkmitány, třou se a tím vzniká teplo.

Dielektrikum je látka (většinou izolant), která má schopnost polarizace (tedy být
polarizována). Izolanty jsou podmnožinou dielektrik, každý izolant je dielektrikem, nikoli
však každé dielektrikum izolantem.
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Mikrovlnná trouba 

V mnoha domácnostech se k vaření a ohřívání potravin používá mikrovlnné trouba. Jejím 
základním prvkem je magnetron, zdroj mikrovlnného záření. Mikrovlny se vedou vlnovodem do 
prostoru trouby a v něm se rozptýlí. Uvnitř mohou nastat tři případy: 
Na některé látky (sklo, plasty) mikrovlny vůbec nepůsobí a prochází jimi. Z těchto materiálů je 
nádobí. 

Od kovových stěn trouby a kovové mřížky ve dvířkách se mikrovlny odráží podobně jako světlo. 

V některých látkách (např. voda) se mikrovlny pohlcují a jejich energie se mění na teplo. 

Právě pohlcování mikrovln je podstatou vaření v mikrovlnce. Většina potravin obsahuje velké Právě pohlcování mikrovln je podstatou vaření v mikrovlnce. Většina potravin obsahuje velké 
množství vody, která pohlcuje mikrovlnné záření a potravina se rychle zahřívá. Oproti klasickému 
vaření je zde jeden podstatný rozdíl. V tlakovém hrnci nebo v elektrické troubě se jídlo zahřívá 
postupně směrem od povrchu dovnitř. V mikrovlnné troubě se potravina prohřívá současně v 
celém svém objemu. 
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Mikrovlnný oh řev
Co se děje s molekulami?
Molekuly vody H2O tvoří dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Jejich zvláštností je 
nesymetrické rozmístění elektrických nábojů – záporný náboj je poblíž atomu kyslíku a 
kladný na straně vodíkových atomů. Říkáme, že molekuly vody jsou polární. 
Působením silného elektromagnetického pole (jeho elektrické složky) se začnou 
molekuly „vrtět“ sem a tam v rytmu změn elektrického pole. Vlnění v mikrovlnné troubě 
má obrovskou frekvenci 2 450 000 000 Hz (2,45 GHz) a se stejnou frekvencí se má obrovskou frekvenci 2 450 000 000 Hz (2,45 GHz) a se stejnou frekvencí se 
rozkmitají i molekuly vody. Přitom na sebe vzájemně naráží a jejich energie se třením 
mění na teplo. 

Pomohla náhoda
Říká se, že náhoda přeje připraveným. První mikrovlnná trouba vznikla v roce 1946 
víceméně náhodně: americký technik P. Spencer si při pokusu s magnetronem radaru 
všiml, že se mu v kapse zahřály bonbony. Začal se o tento jev blíže zajímat, zkoumal 
působení mikrovln na potraviny a výsledkem jeho pokusů byl patent na vynález 
mikrovlnné trouby. První mikrovlnka se objevila na americkém trhu už v roce 1947. 

http://www.army.cz/images/id_8001_9000/8753/radar/f5.htm
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Mikrovlnný oh řev
Vložením izolantu do elektrického pole nastává jev, který se nazývá polarizace
dielektrika . Při polarizaci se z atomů nebo molekul dielektrika (nepolární dielektrikum)
působením přitažlivé a odpudivé elektrické síly stanou elektrické dipóly – dojde k
nesymetrickému rozložení částic s elektrickým nábojem uvnitř atomů nebo molekul (blíž
k jedné straně elektrony, blíž ke druhé straně jádro atomu). Taková polarizace se
nazývá atomová polarizace . Některé látky (polární dielektrika, např. voda) obsahují
elektrické dipóly i bez působení vnějšího elektrického pole. Jejich směr je ale chaotickýelektrické dipóly i bez působení vnějšího elektrického pole. Jejich směr je ale chaotický
a při polarizaci dojde pouze k uspořádání dipólů do jednoho směru. Taková polarizace
se nazývá orienta ční polarizace .

Všechny elektrické dipóly mají při polarizaci stejnou polaritu opačnou k polaritě vnějšího
elektrického pole. Tím se velikost vnějšího elektrického pole zmenšuje. Poměr intenzity
E0 vnějšího elektrického pole k intenzitě výsledného elektrického pole E udává relativní
permitivita dielektrika εr = E0/E.
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Mikrovlnný oh řev
Dipóly polárních molekul se nepřetržitě
natáčejí dle okamžitého směru
elektromagnetického pole a takto mění
svoji orientaci až několik miliardkrát za
sekundu. Přitom se využívá dvou
procesů: mezimolekulárního tření, k
němuž dochází při překonáváníněmuž dochází při překonávání
mezimolekulárních přitažlivých sil, a
hystereze, která vzniká mezi působícím
polem a indukovanou elektrickou
odezvou vlivem setrvačnosti, jež závisí
na elektrickém náboji, hmotě a tvaru
molekul.

Díky těmto jevům je ohřev produktu
velmi rychlý a probíhá v celém objemu,
ve kterém působí elektromagnetické
pole na polární materiál.



 

Dielektrický oh řev dřeva
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Mikrovlnné generátory (2450MHz): výkon do 90kW (sušení)

Radiofrekvenční generátory (27MHz): výkon až 900kW (sušení) 

Mikrovlnné generátory (920MHz): do 25000kW (propustnost)
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Mikrovlnné sušení d řeva
Vložením vlhkého dřeva mezi elektrody generátoru nebo do oblasti působení 
elektromagnetických vln dochází k ohřevu a následnému sušení.
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Siemens: jednotka elektrické vodivosti G

Farad: jednotka elektrické kapacity C
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Microwave chambers can be wave-guides, like in this example, which allow continuous conveyor
belt processing, or ovens, which require batch processing. Microwave heating is directly linked to
the electric field strength of the applied microwave energy.
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