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شبيهسازی و مدلسازی سهبعدی فرايند حرارتدهی اهميک در سيستم غذايی دو فازی
سجاد قادری ،*1مهدی کاشانینژاد ،2وحيد قنبری ،3محمد گنجه
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 .1دانشجوی دکتری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشیار مهندسی مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3کارشناس ارشد تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .4کارشناس ارشد تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت -1392/9/24 :تاریخ تصویب)1393/6/26 :

چکيده
اساس فرایند حرارتدهی اهمیک ( )Ohmic Heatingعبور جریان الکتریکی متناوب از محلولهاای ننادفازی و درپایآن
تولید حرارت بهدلیل مقاومت ذرات محلول در برابر عبور جریان الکتریکی اسات .در ایا تحقیاب باهمنظاور بررسای ارار
فاکتورهای بحرانی مؤرر بر ای فرایند ،انتقال همزمان حرارت و الکتریسیته در یک سیساتم غاذایی دوفاازی جامدااماایع
مدلسازی شد .در ای مدلسازی از یک شبیهسازی سهبعدی برای بررسی ارر توزیع ذرات (غلظت) ،نفوذ نمک ،و هادایت
الکتریکی استفاده گردید .نتایج نشان داد همخوانی تقریبی خوبی بی نتاایج حالال از مادل شابیهساازیشاده و نتاایج
آزمایشگاهی وجود دارد و با افزایش غلظت ،نمک ،و هدایت الکتریکی ،نرخ حرارتدهی افزایش مییابد .درمجموع میتوان
روشهاای مرساوم

عتار از
نتیجه گرفت در فرایند حرارتدهی اهمیک نفوذ حرارت و الکتریسیته در سرتاسر محصول سری 
یگیرد.
حرارتدهی است و در هر دو فاز مایع و جامد بهطور یکسان و تقریباً با سرعت برابر لورت م 

حرارتدهی اهمیک ،فاز جامدامایع ،مدلسازی.

کليدواژگان:
*

مقدمه

اساس فرایند حرارتدهای اهمیاک ( )OH=Ohmic Heatingبار
مبنای عبور جریان متنااوب الکتریکای ( )ACاز ماواد غاذایی و
درپیآن تولید حرارت در مواد غذایی بهدلیل مقاوماتهاایی کاه
ذرات آن در برابر عبور جریان الکتریکی از خود نشان میدهناد،
است .درواقع میتوان گفت در حرارتدهی اهمیک ،مواد غاذایی
بخشی از یک مدار الکتریکی را تشکیل مایدهناد ( Knirsch et
 .)al., 2010ازایا رو حارارتدهای اهمیاک امکاان اساتفاده از
تکنیاکهاای  HTSTو  UHTرا بارای ماواد غاذایی دارای ذرات

معلب در سیال و سیاالت ویسکوز ،بدون آسایب حرارتای و افات
کیفیت تغذیهای آنها فراهم میکند و قادر است ذرات جاماد را
با سرعتی مشابه یا حتی سریعتر از سیال حامل گرم کند که ای
حالت با روشهای مرسوم حارارتدهای امکاانپاذیر نیسات .در
منابع گوناگون از ای پدیده تحت عناوان وارونگای حرارتای یااد
شده است (.)Goullieux and Pain, 2005
از مزایای فراوری حرارتدهی اهمیک میتوان به ماواردی
همچون رانادمان و کاارایی انارژی بیشاتر در مقایساه باا ساایر

روشهای حرارتدهای مرساوم مانناد ماایکرویو ،کااهش خطار
رسوب ،گرفتگی سطوح انتقال حارارت ،ساوخت ماادۀ غاذایی،
باالتربودن یا برابربودن سرعت گرمشدن در فاز جامد در مقایساه
با فاز مایع ،آسانی کنترل فرایند ازطریب روش و خاموشکاردن
سریع سیستم ،امکان حارارتدهای جریاان پیوساتهای از ماواد
غذایی بدن ،نیاز به سطوح انتقاال حارارت ،هزیناۀ تعمیارات ،و
بخاشهاای متحار و

نگهداری پاایی باهعلات وجودنداشات
مناسب برای فاراوری ماواد غاذایی باا ویساکوزیتۀ بااال و ماواد
حساس به برش اشاره کرد (.)Knirsch et al., 2010
مدلسازی و پیشبینای توزیاع حارارت و الکتریسایته در
طول دورۀ حرارتدهی اهمیک در سیستمهای غذایی ننادفازی
با توجه به تأریر هدایت الکتریکی متفاوت فازها ،اندازۀ گونااگون
ذرات ،میزان نفوذ متفاوت ذرات ،دما ،و غلظت گوناگون فازهاا و
مانند اینها نالش اللی ای فرایند بهشمار میآید .البته در ایا
زمینه تحقیقاتی اندکی انجام شده است که در ادامه به تعادادی
از آنها اشاره میشود.
مدلسازی الگوهای حرارتدهی سیستم غذایی ننادفازی
شامل  3جزء جامد (مکعبهای سیبزمینی ،گوشت ،و هویج) و

* نویسنده مسئولsajadghaderi1985@yahoo.com :

 1جزء ماایع (محلاول نماک طعاام  3درلاد) باا هادایتهاای
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الکتریکی منحصربهفرد با استفاده از کادهای دینامیاک سایاالت
محاسباتی بررسی گردید .طبب نتاایج باهدساتآماده ،دماهاای
پیشبینیشده با مدل ،همخوانی خوبی با دادههای آزمایشاگاهی
با حداکثر خطای  6درجۀ سلسیوس نشاان داد .همچنای نقاا
داغ حرارتدهی در محدودۀ عمودی مکعبهاای جاماد و نقاا
سرد بی ذرههایی که فاقد دانسیتۀ جریان بودند ،مشااهده شاد

).(Shim et al., 2010
در تحقیقی حساسیت فراوری حرارتدهی اهمیاک بارای
محصوالت سوپ دارای ذرات جامد زیاد با استفاده از یاک بساتۀ
مدلسازی کامپیوتری معتبر تحلیل شد .هدف از ای مدلسازی
تعیی فاکتورهای کنترل بحرانی و دامنۀ کنترل قابال قبولشاان
بود .ای فاکتورها شامل هدایتهاای الکتریکای سایال حامال و
ذرات جامد ،ضریب نفوذ حرارت جزیای ،ضاریب انتقاال حارارت
سطحی ،اندازۀ ذرات ،غلظت ذرات ،سرعت جریان ،و دمای اولیاۀ
محصول بود (.)Chen et al., 2010
بنابرای با توجه به مطالب فوق هدف اللی ای تحقیاب را
میتوان در توسعۀ مدلی ریاضی دوبعدی برای پیشبینای توزیاع
همزمان حرارت و الکتریسیته در یاک سیساتم غاذایی دوفاازی
جامدامایع ،تحت حرارتدهی اهمیک دانسات .ازایا رو در ایا
راستا به تأریر فاکتورهای بحرانی غلظت ،اندازه ،نفاوذ ،و هادایت
الکتریکی ذرات بر ویژگیهای حرارتدهی دو فاز و حرارتدهای
کل مخلو  ،پرادخته شد.

مواد و روشها
مدلسازی رياضی

در ای شبیهسازی از مدل سایال سااک اساتفاده شاد .در ایا
مدل ،ذره ای استوانهای در وسط لوله ای که از یک سایال سااک
پر شده است ،قرار می گیرد و میادانی الکتریکای در طاول لولاه
اعماال مایشاود ( De Alwis and Fryer, 1990; Fryer et al.,
( )1993شکل .)1

معادلۀ الپالس محاسبه میشود:
 .(  i . V )  0

(رابطۀ )1
در ایا رابطااه  Vولتاااژ σi ،هاادایت الکتریکاای فاااز  iکااه
میتواند مقادیر گوناگونی را برای فاز جامد و مایع در بر بگیرد.
V z  0  V 0V Z  L  V L

(رابطۀ )2
برای اکثر مواد زیستی ،هدایت الکتریکی ( )σرابطۀ
مستقیم خطی با دما دارد که مطابب رابطه  3است:
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 σ0هدایت الکتریکی در دمای لفر درجاۀ سلسایوس و m

ضریب اتالف گرمایی ( )1/ºCاست.
با نادیدهگرفت ارار جاباهجاایی ،انتقاال حارارت ازطریاب
هدایتی خالص با تولید انرژی درونی همراه است .ازای رو در یک
حرارتدهندۀ اهمیک توزیع حرارت در یک رسانای سااک و ذره
دربرگرفتۀ آن بهترتیب با معادالت  4و  5بیان میشود:
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در روابط ذکرشاده K ،هادایت الکتریکای u ،نارخ تولیاد
انرژی درونی ρ ،دانسیته ،ظرفیت گرمایی ویژه T ،دما ،و  tزمان
است f( .معرف فاز ساک یا سیال و  sمعرف ذرۀ جامد است)
با درنظرگرفت اینکه تولید انرژی در مادۀ غذایی باا مرباع
شدت جریان ( )Iمتناسب است .میتوان از رابطۀ  6برای تعیای
انرژی داخلی استفاده کرد:
.

(رابطۀ )6
 Rمقاوماات الکتریکاای را نشااان ماایدهااد .ازایاا رو بااا
مشاخصبااودن هادایت الکتریکاای و گرادیااان ولتااژ هاار دو فاااز
میتوان انرژی داخلی هر دو فاز از روابط  7و  8تعیی کرد:
2

) (1  m f T f

(رابطۀ )7

) (1  m s T s

(رابطۀ )8

0 f

0s





2

2

u  RI

 V

f

u

u s   V

Tfو  Tsتوسط شرایط اولیه بهدست میآیند .شرایط مرزی
خارجی ،بهوسیلۀ جابهجایی به اطراف محاسبه میشود:
T  0 , T f  T s  Ti

(رابطۀ )9
شکل  .1مدل شبيهسازیشدة سيال ساکن

توزیع میدان الکتریکی (توزیع ولتاژ) در داخل ای میادان
که شبیه یک حرارتدهندۀ اهمیک عمل میکناد ازطریاب حال

(رابطۀ )10





 K f . T f . n  U T f  T 

که ⃗𝑛 بردار نرمال واحد U ،ضریب کلی انتقاال حارارت و دماای
محیط اطراف است.

قادری و همکاران :شبيهسازی و مدلسازی سهبعدی فرايند حرارتدهی...

برای حل معادالت ایجادشده ماذکور از ترکیاب الگاوریتم
گالرکی (الگویی از عنالرمحدود سهبعدی در مکان) و الگاوریتم
کرانکانیکلسون (الگویی از تفاضال محادود در زماان) اساتفاده
شده است .در تحقیاب حاضار شابیهساازی مادل ارایاهشاده باا
بااهکااارگیری روش اجاازا محاادود ( ،)FEMبااا ناارمافاازار تجاااری
( )COMSOL- multi-physicsانجام گرفت.
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حرارت انجام گرفت .برای شبیهسازی از یک سایلندر اساتوانهای
با شعاع ( ،)2/48cmفاللۀ میان الکترودهاا ( 20/69cmو  )30و
سااط مقطااع الکترودهااا ( )18/1cm2اسااتفاده شااد (شااکل .)2
جریان  ACباا قادرت میادان ( )7/24kv/mو فرکاانس 60-50
هرتز استفاده برقرار شد .تعداد مش هاا مرکاب از  68272گاره
بود.

شکل هندسی و تعريف پارامترهای مدل

در ای مدلسازی با درنظرگرفت مدل سیال ساک دیآلویس و
فرایر ،فرایند شبیهسازی سهبعدی برای بررسای ارار فاکتورهاای
بحرانی روی ویژگیهای حرارتدهی دو فاز بهکار برده شد.

شکل  .3مشبندی هندسی سيلندر استوانهای

شکل  .2سيلندر استوانهای شبيهسازیشدة سهبعدی برای فرايند
حرارتدهی اهميک

فرایند شبیهسازی سهبعدی بهمنظاور بررسای ارار توزیاع
ذرات (غلظت) ،نفوذ نمک ،و هدایت الکتریکی فازها روی توزیاع

محلولهای غذایی بررسی شده در شبیهساازی ساهبعادی
شامل محلول نشاسته  4درلد خالص و محلول نشاسته  4درلد
بههمراه  1درلد کلرید سدیم بود .تمام پارامترهای فیزیکای در
ای شبی هسازی (برای بررسای ارار توزیاع ذرات ،نفاوذ نماک ،و
هدایت الکتریکای بار نارخ حارارتدهای) ،باا اساتفاده از نتاایج
آزمایشگاهی حالل از کارهای پژوهشی گذشته تهیاه گردیدناد
)( (Marcotte et al., 1998جدول .)1

جدول  .1پارامترهای فيزيکی بهکاربردهشده در شبيهسازی سهبعدی

پارامتر فیزیکی
هدایت الکتریکی محلول نشاستۀ  4درلد و نمک طعام  1درلد در دمای 25 °C
هدایت الکتریکی محلول نشاستۀ  4درلد خالص در دمای25 °C
ضریب اتالف گرمایی محلول نشاستۀ  4درلد و نمک طعام  1درلد در دمای 25 °C
ضریب اتالف گرمایی محلول نشاستۀ  4درلد خالص در دمای 25 °C
گرمای ویژۀ محلول نشاستۀ  4درلد و نمک طعام  1درلد در دمای 25 °C
گرمای ویژۀ محلول نشاستۀ  4درلد خالص در دمای 25 °C
ضریب هدایت حرارتی محلول نشاستۀ  4درلد خالص در دمای 25 °C
دانسیتۀ محلول نشاستۀ  4درلد و نمک طعام  1درلد در دمای 25 °C

بحث و نتايج
بررسی اثر توزيع ذرات ،نفوذ نمک ،و هدايت الکتريکیی فازهیا
روی توزيع حرارت

شبیهسازی عددی مدل حرارتدهی اُهمیک بهلورت ساهبعادی
در شکل  4آورده شده است .شکل  Aپروفایل تغییرات دماایی را

واحد

مقدار

S/m

2/109
0/069
0/04267
0/00184
4/078
1/754
0/34
1002

S/m
1/°C
1/°C
J/kg.°C
J/kg.°C
W/m. K
kg/m3

برای محلول نشاستۀ خالص و شکل  Bپروفایل تغییرات دمایی را
برای محلول نشاستۀ  4درلد با کلریاد سادیم  1درلاد نشاان
میدهد .در ای اشکال بهخوبی مایتاوان تاأریر نفاوذ نماک در
محلول نشاسته را مشاهده کرد .وجود نمک باعث افزایش هدایت
الکتریکی محلول شده است (()Wang and Sastry, 1993وجود
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خالهای قرمز تیاره در مرکاز پروفایالهاای دایارهای) .درواقاع
هدایت الکتریکی بهعنوان فاکتوری کلیدی در فرایند حرارتدهی
اهمیک باعث افزایش تولید حرارت درونی در محلول غذایی شده

است .درنتیجه افزون بر افزایش دما ،زمان حرارتدهی را کاهش
داده است .در هر دو شکل یکنواختی حرارتدهی بهخاوبی قابال
مشاهده است.

شکل  .4پروفايلهای توزيع دما برای نشاستۀ  4درصد خالص ( )Aو نشاستۀ  4درصد با کلريد سديم  1درصد ( )Bبعد از  8دقيقه حرارتدهی

در شکل  5پروفایل تغییرات دمایی در برشی شعاعی برای
هر دو محلول مشاهده میشاود .در ایا شاکل تاأریر نماک بار
تغییرات دمایی نشاان داده شاده اسات .هار دو منحنای نشاان
میدهند که توزیع حرارت در مرکز سیلندر یکنواخاتتار باوده،
درضم افزایش حرارت در مرکز سیلندر برای محلول نشاستۀ 4
درلد با کلرید سدیم  1درلد بیشتر از محلول نشاسته  4درلد
خالص بوده است ،که ای امر تأریر نفوذ نمک در افازایش دماا را
بهخوبی نشان میدهد ( .)Yang and Swartzel, 1991شاکل 6
نیز پروفایل تغییرات دمایی را برای محلول نشاستۀ  4درلاد باا
کلرید سدیم  1درلد با گذشت زمان نشان میدهد .هماانطاور
که مشخص است با گذشت زماان نفاوذ حارارت در هار دو فااز
افزوده میشود و درنتیجه هدایت الکتریکی افازایش ماییاباد .از
طرف دیگر متمایلشدن خطو توزیع دمایی از حالت زنگولاهای
بهحالت تقریباً افقی با گذشت زمان ،افزایش یکنواختی توزیاع و
نفوذ حرارت در کل محلول را با گذشت زمان نشان میدهد.
هاادایت الکتریکاای( )σهاار فاااز در طااول دورۀ فراینااد
حرارتدهی اُهمیک نقش عمدهای را ایفاا مایکناد و باهعناوان

مقاومت کلی آن فاز ،نرخ حرارتدهی را کنترل میکند .بنابرای
هدایت الکتریکی پارامتری کلیدی در ای فرایند اسات .افازایش
محتوای الکترولیتی باعث افازایش هادایت الکتریکای مایشاود.
وابستگی زیاد هدایت الکتریکی به دماا ،نتیجاۀ افازایش حرکات
یونها در مادۀ هادی با افزایش دما است .تحقیقات انجاامگرفتاه

نشان دادهاند که الکترولیتهایی مانند نمکها ،اسایدها ،و بازهاا
ازطریب افزایش دما ،هدایت الکتریکی محلول را افزایش میدهند
( Tulsiyan et al., 2008; Assiry et al., 2006; De Alwis and
.)Fryer, 1990; Icier and Ilicali, 2005
حرکت یونها در مادۀ هادی همراه با افازایش دماا اسات.
تحقیقات نشان دادهاندکه الکترولیتهایی مانند نمکها ،اسیدها،
و بازها ازطریب افزایش دما ،هدایت الکتریکی محلاول را افازایش
مایدهناد ( Tulsiyan et al., 2008; Assiry et al., 2006; De
 .)Alwis and Fryer, 1990; Icier and Ilicali, 2005شاکل 7
منحنی تغییرات هدایت الکتریکی در مقایسه با زمان ،مربو باه
محلول نشاستۀ  4درلد باا نماک طعاام  1درلاد اسات .روناد
افزایشی هدایت الکتریکی با گذشت زمان بهخوبی قابل مشااهده
است.
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شکل  .5پروفايل توزيع دما در برشی شعاعی برای محلول نشاستۀ  4درصد خالص (

) و نشاستۀ  4درصد با کلريد سديم  1درصد (

شکل  .6پروفايل توزيع دما در محلول نشاستۀ  4درصد با کلريدسديم  1درصد با گذشت زمان

شکل  .7پروفايل تغييرات هدايت الکتريکی در مقابل زمان مربوط به محلول نشاستۀ  4درصد با نمک طعام  1درصد

)
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میتوان به تأریر افازایش محتاوای
با مقایسۀ شکل  8و  9
الکترولیتی (نمک) بر هدایت الکتریکی محلول پی برد .در هر دو
شکل رابطهای تقریباً خطی بی هادایت الکتریکای و دماا دیاده
میشود ،ولی همانگونه که مشاهده میشود شیب منحنی شکل
 8بیشتر است ،که ای نتیجه نشان میدهد که حضاور  1درلاد
نمک طعام در محلول نشاستۀ  4درلد توانسته هدایت الکتریکی
را تا حد زیادی افزایش دهد.

باالی نشاندادهشده در ای شکلها نشاندهندۀ دقت قابل قبول
ای مدلسازی بوده است.

شکل  .8پروفايل تغييرات هدايت الکتريکی با دما برای محلول نشاستۀ 4
درصد با کلريدسديم  1درصد

شکل .10نمودار ارزيابی ميزان دقت مدل بهوسيلۀ مدلسازی در مقابل مقادير
اندازهگيریشده در دو شرايط آزمايشگاهی نشاستۀ خالص (الف) و نشاستۀ
همراه با  1درصد نمک (ب).

نتيجهگيری

شکل  .9پروفايل تغييرات هدايت الکتريکی با دما برای محلول نشاستۀ 4
درصد خالص

همچنی برای ارزیابی میازان دقات مادل ،باا اساتفاده از
دماهای گوناگون یک مدلجدید و کامالً مشاابه مادل قبلای (باا
همان قوانی ) ایجاد گردید و میزان هدایت الکتریکی مجهول در
نظر گرفته شد .ساپس باا اساتفاده از ایا مادل جدیاد میازان
هاادایت الکتریکاای در ایاا دماهااا تعیاای شااد و بااا مقااادیر
آزمایشگاهی آنها مقایسه گردید .به ای منظاور مقاادیر هادایت
الکتریکی آزمایشگاهی و پیشبینیشده با ای مادل در دماهاای
گوناگون در مقابل هم رسم شدند (شکل .)10ضرایب همبستگی

ایا ماادلسااازی از حاال هاامزمااان معااادالت انتقااال حاارارت و
الکتریسیته با استفاده از روش اجزا محادود باهکماک نارمافازار
تجاری  COMSOLانجام شد .برمبنای مدل اولیۀ سایال سااک
یک شبیهسازی سهبعدی بارای بررسای ارار توزیاع ذرات ،نفاوذ
نمک ،و هدایت الکتریکی فازها بهکار برده شد .نتاایج نشاان داد
هاامخااوانی تقریباای خااوبی باای نتااایج حالاال از ماادل
شبیهساازیشاده و نتاایج آزمایشاگاهی وجاود دارد .درمجماوع
میتوان بیان کرد که تکنیک حرارتدهی اهمیک در مقایساه باا
فرایندهای حارارتدهای مرساوم دارای قادرت سارمایهگاذاری،
کیفیت ،و ایمنی باالتری برای محصول نهایی خواهد بود ،ولی باا
وجود پتانسیل قوی متأسفانه کاربرد لنعتی فراوانی در دنیا پیدا
نکرده است .که از دالیل عمدۀ آن را مایتاوان نباودن اطالعاات
آزمایشگاهی کافی در زمینۀ فاکتورهاای بحرانای ماؤرر بار ایا
فرایند بهویژه در سیستمهای پیوسته ،بهدلیال وجاود مشاکالت
عمده در پایش دمای حرکت ذرات در حالت پیوسته دانست.
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