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تحليل اثر انرژي و اكسرژي در خشككن خورشيدي با هواي اجباري براي ورقههاي نازک گوجهفرنگی
3

هادي باقري* ،1اكبر عربحسينی ،2محمدحسين كيانمهر

 .1کارشناس ارشد ،گروه فنی کشاورزی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .2دانشيار ،گروه فنی کشاورزی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .3استاد ،گروه فنی کشاورزی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1392/11/5 :تاریخ تصویب)1393/10/1 :

چکيده
خورشيدی آزمایشگاهی با هوای اجباری برای ورقههای نازک
در تحقيق حاضر تحليل انرژی و اکسرژی محفظۀ
گوجهفرنگی صورت گرفته است .خشککردن در ضخامتهای  5و  7ميليمتر و در دو سرعت هوای  0/5متر بر ثانيه و 1
متر بر ثانيه صورت پذیرفت .در شرایط آزمایش دمای محيط بين  22تا  36درجۀ سلسيوس ،رطوبت نسبی محيط بين
 14تا 50درصد و ميزان تابش خورشيدی بين  150تا  850وات بر متر مربع متغير بود .با استفاده از قوانين اول و دوم
ترمودیناميک اثر متغيرهای خشکشدن روی مصرف انرژی ،نسبت مصرف انرژی ،اتالف اکسرژی ،و بازده اکسرژی بررسی
شد .برای ورقههای گوجهفرنگی با ضخامت  5ميليمتر در سرعت هوای  1متر بر ثانيه محدودۀ تغييرات ميزان انرژی
مصرفشده  6/62تا  152/72وات ،نسبت مصرف انرژی  0/02تا  0/45وات ،ميزان تلفات اکسرژی  2/42تا  0/13وات ،و
بازده اکسرژی در محفظۀ خشککن خورشيدی  32الی  80بهدست آمد .نتایج نشان میدهد که افزایش سرعت هوای
عبوری و کاهش ضخامت ،نسبت مصرف انرژی و تلفات اکسرژی سيستم را کاهش و ميزان بازده اکسرژی ،مصرف انرژی
سيستم را افزایش میدهد.
كليدواژگان :اکسرژی ،انرژی ،خشککن خورشيدی ،ورقۀ نازک گوجهفرنگی.

مقدمه

1

خشککردن از قدیمیترین روشهای نگهداری مواد غذایی
است .کاهش محتوای رطوبتی به کاهش یا توقف فعاليتهای
آنزیمی یا ميکروبی و همچنين کاهش وزن محصوالت و درنتيجه
جابهجایی و فرآوری آسانتر محصوالت میانجامد (Stanislawski,
) .2005مصرف مقادیر زیاد انرژی در صنعت خشککردن مواد
غذایی ،آن را به پرمصرفترین و مهمترین عمليات صنعتی
تبدیل کرده است .بنابراین یکی از مهمترین چالشها در صنایع
توليد خشکبار ،کاهش هزینۀ منابع انرژی برای توليد محصوالت
خشک با کيفيت مطلوب است .از این رو تحليل مؤثر
ترمودیناميکی برای خشککنهای خورشيدی ،با هدف صرفهجویی
در مصرف انرژی و بهينهسازی متغيرهای فرایند ،الزم و ضروری
است ) .(Syahrul et al., 2002اکسرژی ،انرژی قابل دسترس در
نقاط گوناگون سيستم را ارزیابی میکند .در طراحی سيستم،
روش تحليل اکسرژی اطالعات ارزندهای را در انتخاب مناسب
اجزای طراحی و روشهای کاربرد فراهم میآورد .این اطالعات
در تعيين طرح و هزینۀ عمليات ،ذخيرۀ انرژی ،قابليت تغيير
* نویسنده مسئولhadibagheri@uma.ac.ir :

سوخت ،و آلودگی نقش خيلی مؤثرتری دارند
) .Sahin, 2004تاکنون تحقيقات زیادی در زمينۀ خشککردن
محصوالت کشاورزی با استفاده از انرژی خورشيدی مانند پسته
) ،(Midilli & Kucuk, 2003لوبياسبز ) ،(Doymaz, 2005باميه
) ،(Doymaz, 2005هویج) ،(Doymaz, 2004موز & (Karim
) ،Hawlader, 2005سيب ،سيبزمينی و فلفل قرمز (Akpinar,
) ،2006, Akpinar et al.,2003انجير (Babalis & Belessiotis,
) ،2004و برگ نعناع ) (Doymaz, 2006صورت پذیرفته است ،و
همچنين تحقيقاتی در زمينۀ انرژی و اکسرژی خشککنهای
خورشيدی همچون فلفل ،سيبزمينی ،و باميه ( & Akinola
 ،)Apetu, 2006زیتون ( ،)Celma & Cuadros, 2009توت
( ،)Akbulut & Durmus, 2010برگ جعفری ( Akpinar,
 ،)2011ذرت ( ،)Bolaji, 2011و علف هرز دریای سرخ
( )Chowdhury et al, 2011صورت پذیرفته است.
گوجهفرنگی گياه لطيف گرمسيری و چندساله است که
بيشتر در قارۀ آمریکا در باغهای تابستانی بهصورت ساليانه رشد
2
میکند .بنابر اطالعات سازمان خواربار و کشاورزی جهانی
& (Dincer

1. FAO
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ميزان سطح زراعی زیر کشت گوجهفرنگی در جهان ،در سال
 2009برابر  4/4ميليون هکتار بوده است که توليدی برابر 153
ميليون تن در سال را به خود اختصاص داده است .در حالیکه
سطح زیر کشت در ایران در سال  1389برابر  0/164ميليون
هکتار و ميزان توليد محصول برابر  5/9ميليون تن بوده است
).(Anonymous, 2011
تاکنون تحقيقاتی در زمينۀ آناليز انرژی و اکسرژی
گوجهفرنگی خشکشده در خشککن خورشيدی صورت
نپذیرفته است ،بدین منظور خشککن خورشيدی در پردیس
ابوریحان ،دانشگاه تهران ساخته شد و آزمایشهایی روی
محصول گوجهفرنگی با دستگاه خشککن خورشيدی انجام و
ميزان انرژی و اکسرژی محفظۀ خشککن خورشيدی محاسبه
شد ).(Bagheri et al., 2010

مواد و روشها
روش انجام آزمايش

برای انجام آزمایش ،خشککن خورشيدی شکل1در محوطۀ باز
زیر نور مستقيم خورشيد قرار داده شد.

هر آزمایش ،محصول خشکشده بالفاصله به داخل آون انتقال
یافت و بهمنظور تعيين ميزان مادۀ خشک ،بهمدت  4ساعت ،در
دمای  105درجۀ سلسيوس قرار داده شد و درصد رطوبت
گوجهفرنگیها محاسبه شد (.)Doymaz, 2007
ميزان دما و رطوبت هوای محيط ،دمای خروجی
جمعکنندۀ خورشيدی ،دمای خروجی محفظۀ خشککن ،و
دمای صفحۀ جاذب در فواصل زمانی  5دقيقه ،بهطور جداگانه با
رطوبتسنج ( Tiwan,.HT.3006با دقت  )±%RHو دماسنجهای
(دماسنج نوع  Kبا دقت   1درجۀ سلسيوس) نصبشده در
سيستم قرائت شد .برای قرائت ميزان دمای صفحۀ جاذب از دو
دماسنج استفاده گردید ،یکی در فاصلۀ  50سانتيمتر از قسمت
باال و دیگری در فاصلۀ  50سانتيمتر از پایين جمعکننده نصب
شده بود .مقدار متوسط دادههای برداشتشده بهعنوان دمای
صفحۀ جاذب استفاده شد .برای قرائت ميزان دمای ورودی و
خروجی در محفظۀ اصلی خشککن از دماسنجهایی که دقيقاً
یکی در قسمت ورودی محفظۀ خشککن بعد از کانال انتقال هوا
از جمعکننده به خشککن بود و دیگری در قسمت خروجی
محفظۀ خشککن قبل از فن قرار گرفته داشت ،استفاده شد.
برای قرائت ميزان تابش خورشيدی در هر ساعت ،از دستگاه
شيدسنج (مدل  PSP- EPPLYبا دقت  1کالری در دقيقه بر
سانتيمترمربع) استفاده شد .همچنين برای ثبت ميزان دمای
هوای محيط از دماسنج جيوهای (مدل  ALLAفرانسه با دقت 1
 درجۀ سلسيوس) و برای ثبت سرعت هوای محيط نيز از
سرعتسنج (مدل  Taiwan,.AVM-07با دقت  3 + 0/1درصد
متر بر ثانيه) استفاده شد.
تحليل انرژي

مصرف انرژی ) (Euبا قانون اول ترمودیناميک بهصورت رابطۀ 1
بيان میشود ).(Syahrul et al., 2003
) 𝑜𝑎𝑑𝐸𝑢 = 𝑚̇𝑑𝑎 (ℎ𝑑𝑎𝑖 − ℎ
(رابطۀ )1
شکل  .1خشككن خورشيدي استفادهشده .1 :محفظۀ خشككن .2 ،كانال
جمعكنندةخورشيدي ،و  .4شاسی

ارتباطی هوا.3 ،

گوجهفرنگی (رقم  )Red Cloudبهصورت تازه از بازار تهيه
و کامالً شسته شد و در ضخامتهای  5و  7ميليمتر بریده شد.
نمونهها در توریهای مخصوص قرار گرفت و داخل دستگاه
نمونهها با

خشککن قرار داده شد .همچنين رطوبت اوليۀ
خشککردن محصول به روش آون در دمای  105درجۀ
سلسيوس و بهمدت  24ساعت محاسبه شد که برابر
93±0/5درصد بهدست آمد ) .(Hawlader et al., 1991در پایان

دبی جرمی هوا  ṁdaبا رابطۀ  2محاسبه میشود
).et al., 2007
𝑐𝑑𝐴 𝑎𝑉 𝑎𝜌 =
(رابطۀ )2

(Ceylan

𝑎𝑑̇𝑚

آنتالپی هوای محفظۀ خشککن خورشيدی را میتوان
بهصورت رابطۀ  3بيان کرد ): (Corzo et al., 2008
𝑤 𝑔𝑓ℎ𝑑𝑎 = 𝐶𝑝𝑑𝑎 (𝑇 − 𝑇∞ ) + ℎ
(رابطۀ )3
گرمای ویژۀ هوای ورودی و خروجی )  (Cpdaاز رابطۀ 4
بهدست میآید ):(Corzo et al., 2008
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𝑤𝐶𝑝𝑑𝑎 = 1.004 + 1.88

(رابطۀ )4
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در حين تحليل انرژی و اکسرژی فرایند خشکشدن
ورقههای گوجهفرنگی ،رابطۀ  5برای تبدیل رطوبت نسبی به
نسبت رطوبت هوا استفاده شد(Topic, 1995) .
𝑠𝑣𝑃𝜑
(رابطۀ )5
𝑤 = 0.622
𝑠𝑣𝑃 𝑃 −
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ميزان انتقال حرارت ناشی از تغيير فاز محتوی رطوبتی
گوجهفرنگی ها طبق رابطۀ  6برابر است با (Syahrul et al.,
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مقدار انرژی تابشی دریافتی (وات برمتر مربع)
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𝑔𝑓𝑄 = 𝑚. 𝑤. ℎ

(رابطۀ )6

زمان (ساعت)

نسبت انرژی مصرفی محفظۀ خشککن ) (EURاز رابطۀ
 7محاسبه میگردد ): (Corzo et al., 2008

mda  hdai  hdao 

(رابطۀ )7

mda  hdai  hdae 

EUR 

تحليل اكسرژي

اکسرژی کل ورودی و خروجی و نيز اتالف اکسرژی با تحليل
قانون دوم ترمودیناميک تعيين شد .شيوۀ اصلی برای تحليل
اکسرژی محفظۀ خشککن ،محاسبۀ مقادیر اکسرژی در نقاط
پایدار و تعيين علت تغيير اکسرژی برای فرایند بود .بدین منظور
فرم کلی معادلۀ اکسرژی کاربردی برای سيستم با جریان ثابت
طبق رابطۀ  8بهکار گرفته شد )(Midilli & Kucuk, 2003

(رابطۀ ] )8

𝑇 𝑇∞ ln
∞𝑇

𝐸𝑥 = 𝑚̇𝑑𝑎 𝐶𝑝𝑑𝑎 [(𝑇 − 𝑇∞ ) −

اکسرژی تلفشده در محفظۀ خشککن بهصورت رابطۀ 9
محاسبه شد ): (Akpinar, 2006
𝑜𝑥𝐸 𝐸𝑥𝑙 = 𝐸𝑥𝑖 −

(رابطۀ )9

بازده اکسرژی محفظۀ خشککن خورشيدی میتواند
بهصورت اکسرژی مصرفشده برای خشککردن محصول در
مقایسه با اکسرژی هوای خشککننده در محفظۀ خشککن
خورشيدی بهصورت رابطۀ  10تعریف شود & (Akbulut
):Durmus, 2010
(رابطۀ )10

𝑥𝐸

𝑙𝑥𝐸 = 1 −
𝑖

𝑙𝑥𝐸𝐸𝑥𝑖 −
𝑖𝑥𝐸

= 𝑓𝑓𝑒𝑥𝐸

نتايج و بحث
ميزان تابش انرژی خورشيدی در زمان آزمایش در شکل  2نشان
داده است.

شکل  .2ميزان انرژي تابشی دريافتی توسط جمعكنندة خورشيدي

ميزان مصرف انرژی و نسبت مصرف انرژی برای ورقههای
گوجهفرنگی با ضخامت  5ميليمتر در سرعتهای هوای  0/5متر
بر ثانيه و  1متر بر ثانيه در شکلهای  ،4 ،3و  5نشان داده شده
است .در سيستم خورشيدی در سرعت هوای  1متر بر ثانيه
ميزان نرخ انرژی جذبشده توسط هوای عبوری از جمعکنندۀ
خورشيدی 156/04تا  365/2وات ،ميزان انرژی مصرفشده
 6/62تا  152/72وات ،و نسبت مصرف انرژی در محفظۀ
خشککن خورشيدی از  0/02الی  0/45متغير بود و نيز در
سرعت هوای  0/5متر بر ثانيه ميزان نرخ انرژی جذبشده
توسط هوای عبوری از جمعکنندۀ خورشيدی  100/2تا
 193/72وات ،ميزان انرژی مصرفشده  20/04تا  113/56وات،
و نسبت مصرف انرژی در محفظۀ خشککن خورشيدی 0/13
الی  0/72متغير بود.
ميزان مصرف انرژی و نسبت مصرف انرژی برای ورقههای
گوجهفرنگی با ضخامت  7ميليمتر در سرعتهای هوای  0/5و
 1متر بر ثانيه ،در شکلهای  ،7 ،6و  8نشان داده شده است .در
سيستم خورشيدی در سرعت هوای  1متر بر ثانيه ميزان نرخ
انرژی جذبشده توسط هوای عبوری از جمعکننده
خورشيدی 169/32تا  461/48وات ،ميزان انرژی مصرفشده
 30تا  229وات ،و نسبت مصرف انرژی در محفظۀ خشککن
خورشيدی  0/11تا  0/42متغير بود و نيز در سرعت هوای 0/5
متر بر ثانيه ميزان نرخ انرژی جذبشده توسط هوای عبوری از
جمعکنندۀ خورشيدی  50/1تا  250/5وات ،ميزان مصرف
انرژی  9تا  167وات ،و نسبت مصرف انرژی در محفظۀ
خشککن خورشيدی  0/06الی  0/66متغير بود.
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شکل  .3تغييرات انرژي مصرفشده محفظۀ خشككن در مقايسه با زمان

شکل  .6تغييرات انرژي مصرفشدة محفظۀ خشككن در مقايسه با زمان

خشكشدن در سرعت هواي  1متر بر ثانيه و ضخامت  5ميليمتر

خشكشدن در سرعت هواي  1متر بر ثانيه و ضخامت  7ميليمتر
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شکل  .7تغييرات انرژي مصرفشدة محفظۀ خشككن در مقايسه با زمان

شکل  .4تغييرات انرژي مصرفشدة محفظۀ خشككن در مقايسه با زمان

خشكشدن در سرعت هواي  0/5متر بر ثانيه و ضخامت  7ميليمتر

خشكشدن در سرعت هواي  0/5متر بر ثانيه و ضخامت  5ميليمتر

سرعت هوا  0/5متر بر ثانیه
سرعت هوا  1متر بر ثانیه
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شکل  .5نسبت انرژي مصرفشده محفظۀ خشككن درمقايسه با زمان

شکل  .8نسبت انرژي مصرفشده در محفظۀ خشككن در مقايسه با زمان

خشكشدن در سرعتهاي هواي  0/5و  1متر بر ثانيه و ضخامت  5ميليمتر

خشكشدن در سرعتهاي هواي  0/5و  1متر بر ثانيه و ضخامت  7ميليمتر
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شکل  .9تغييرات تلفات اكسرژي در محفظۀ خشككن در مقايسه با زمان
خشكشدن در سرعتهاي هواي  0/5و  1متر بر ثانيه و ضخامت  5ميليمتر
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با افزایش ميزان تابش خورشيد به سطح جمعکنندۀ
خورشيدی تا ساعات چهارم و پنجم آزمایش ،ميزان دمای هوای
ورودی به محفظۀ خشککن افزایش مییابد و درنتيجه ،باعث
ازدیاد مصرف انرژی و نسبت مصرف انرژی محفظۀ خشککن
خورشيدی میشود و به عبارتی با افزایش دمای هوای
جمعکنندۀ خورشيدی و به تبع آن دمای محفظۀ خشککن
خورشيدی ،مصرف انرژی ،و نسبت مصرف انرژی افزایش
مییابد ،زیرا در دماهای باالتر باعث کاهش بيشتر مقدار رطوبت
میشود .به عبارت دیگر دماهای باالتر باعث انتقال بيشتر حرارت
و جرم میشود و درنتيجه مقدار رطوبت بيشتری از ورقههای
گوجهفرنگی گرفته میشود.
همچنين در ساعات بعدی تا پایان آزمایش ميزان تابش به
سطح جمعکنندۀ خورشيدی کاهش مییابد ،درنتيجه حرارت
هوای رسيده به محفظۀ جمعکننده کم میشود و باعث تقليل
ميزان جذب رطوبت از ورقههای گوجهفرنگی میشود ،درنتيجه
مصرف انرژی و نسبت مصرف انرژی کاهش مییابد .ازطرفی با
افزایش سرعت فن سيستم و کاهش ضخامت نمونهها ،مدت
زمان کمتری برای خشکشدن ورقههای گوجهفرنگی نياز است،
زیرا اختالف فشار جزئی بخار آب بين محصول و هوای
خشککنندۀ عبوری افزایش مییابد و درنتيجه سرعت انتقال
رطوبت از محصول به هوای خشککننده بيشتر و محصول زودتر
خشک میشود ،سرانجام با افزایش سرعت فن و کاهش ضخامت
نمونهها و به عبارتی افزایش انتقال جرم و حرارت ،مصرف انرژی
و نسبت مصرف انرژی افزایش مییابد .نتایج آزمایش با یافتههای
دیگر محققان مطابقت دارد ).(Akbulut and Durmus. 2010
ميزان تلفات اکسرژی و بازده اکسرژی محفظۀ خشککن
خورشيدی ،برای ورقههای گوجهفرنگی در ضخامت  5ميليمتر،
در سرعتهای هوای  0/5متر بر ثانيه و  1متر بر ثانيه در
 9و  10نشان داده شده است .ميزان تلفات اکسرژی
شکل
 2/42تا  0/13وات و بازده اکسرژی محفظۀ خشککن
خورشيدی  32الی  80متغير بود و نيز در سرعت هوای  0/5متر
بر ثانيه بهترتيب  0/7تا  3/42وات و  8الی  77متغير بود.
ميزان تلفات اکسرژی و بازده اکسرژی محفظۀ خشککن
خورشيدی ،برای ورقههای گوجهفرنگی در ضخامت  7ميليمتر،
در سرعتهای هوای  0/5متر بر ثانيه و  1متر بر ثانيه در
شکلهای  11و  12نشان داده شده است .ميزان تلفات اکسرژی
 0/48تا  3/42وات و بازده اکسرژی محفظۀ خشککن
خورشيدی  27/6الی  80/7متغير بود و همچنين در سرعت
هوای  0/5متر بر ثانيه بهترتيب  1/1تا  5/9وات و  20 /31الی
 52/20متغير بود.

سرعت هوا  0/5متر بر ثانیه
سرعت هوا  1متر بر ثانیه
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زمان (دقيقه)
شکل  .10تغييرات بازده اكسرژي در محفظۀ خشككن در مقايسه با زمان
خشكشدن در سرعتهاي هواي  0/5و  1متر بر ثانيه و ضخامت  5ميليمتر

تلفات اکسرژی محفظۀ خشککن خورشيدی با گذشت
زمان خشکشدن ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد .این امر
را اینگونه میتوان توجيه کرد که ميزان تفاوت دمای ورودی و
خروجی محفظۀ خشککن در ابتدا افزایش مییابد که خود
سبب تبخير بيشتر آب موجود در ورقههای گوجهفرنگی و
مصرف اکسرژی بيشتر و اتالف اکسرژی بيشتر میشود و سپس
ميزان تفاوت دمای ورودی و خروجی محفظۀ خشککن کاهش
می یابد ،درنتيجه تبخير کمتر و به تبع آن مصرف اکسرژی کمتر
و اتالف اکسرژی کمتر میشود .بازده تلفات اکسرژی در محفظۀ
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خشککن خورشيدی ،نيز در ابتدا کاهش و سپس افزایش
مییابد و دليل این امر را میتوان چنين بيان کرد که در ابتدا
اختالف دمای ورودی و خروجی جمعکنندۀ خورشيدی ،در
مقایسه با اختالف دمای ورودی و خروجی محفظۀ خشککن
خورشيدی ،حالت نزولی دارد که این امر سبب افزایش بيشتر
اتالف اکسرژی در محفظۀ خشککن در مقایسه با اتالف
اکسرژی در جمعکنندۀ خورشيدی میشود و درنتيجه بازده
اکسرژی سيستم کاهش مییابد و در مرحلۀ بعد از آنجا که
اختالف دمای ورودی و خروجی جمعکنندۀ خورشيدی ،در
مقایسه با اختالف دمای ورودی و خروجی محفظۀ خشککن
خورشيدی ،حالت صعودی دارد ،این امر سبب کاهش بيشتر
اتالف اکسرژی در محفظۀ خشککن ،در مقایسه با اتالف
اکسرژی در جمعکنندۀ خورشيدی میشود و بازده اکسرژی
سيستم افزایش مییابد .نتایج آزمایش با یافتههای دیگر محققان
مطابقت دارد ).(Akbulut & Durmus. 2010
سرعت هوا  0/5متر بر ثانیه
سرعت هوا  1متر بر ثانیه
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90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

بازده اکسرژی ()%

زمان

تحليل دادهها نشان میدهد که در تيمارهای آزمایششده در
محفظۀ خشککن برای ورقههای گوجهفرنگی با ضخامت 5
ميليمتر ،درصد تغييرات مقادیر مصرف انرژی ،نسبت مصرف انرژی،
تلفات اکسرژی ،و بازده اکسرژی برای سرعت هوای  1متر بر ثانيه
در مقایسه با سرعت هوای  0/5متر بر ثانيه ،بهترتيب عبارت از
19/26درصد افزایش44/7 ،درصد کاهش57/4 ،درصد کاهش ،و
31/76درصد افزایش ،و همچنين برای ورقههای گوجهفرنگی با
ضخامت  7ميليمتر بهترتيب 47/15درصد افزایش57/93 ،درصد
کاهش44/28 ،درصد کاهش و 49/35درصد افزایش ،است.
همچنين در سرعت هوای  1متر بر ثانيه ،در محفظۀ خشککن
برای ورقههای گوجهفرنگی با ضخامتهای  5و  7ميليمتر ،ميزان
درصد تغييرات تلفات اکسرژی و بازده اکسرژی بهترتيب 52درصد
کاهش و 4درصد افزایش را نشان میدهد .در شرایط حاکم،
تغييرات مصرف انرژی ،نسبت مصرف انرژی ،و تلفات اکسرژی
محفظۀ خشککن خورشيدی ،ابتدا افزایش و سپس کاهش و
همچنين بازده اکسرژی ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابند.
بنابراین میتوان بيان داشت که ،بهطور کلی افزایش سرعت هوا و
کاهش ضخامت ورقههای گوجهفرنگی ،ميزان مصرف انرژی و بازده
اکسرژی را در محفظۀ خشککن خورشيدی افزایش و تلفات
اکسرژی و ميزان نسبت مصرف انرژی را کاهش میدهد.
با عایقبندی محفظۀ خشککن خورشيدی ،طراحی و انتخاب
اجزای مناسب ،و همچنين انتخاب شرایط بهينۀ خشککردن
میتوان به افزایش بازده ترمودیناميک خشککنهای خورشيدی
کمک کرد .بازده اکسرژی ابزار ارزشمندی برای تشخيصدادن تلفات
کليدی سيستم و عملکرد بهينۀ خشککنهای خورشيدی است.
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شکل  .12تغييرات بازده اكسرژي در محفظۀ خشككن در مقايسه با زمان
خشكشدن در سرعتهاي هواي  0/5و  1متر بر ثانيه و ضخامت  7ميليمتر
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