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بررسی عملکرد خشککن خورشيدي مجهز به سامانۀ بازيافت حرارتی براي خشککردن نعناع
ميالد هدايت ،1حميد مرتضیپور ،*2حسين مقصودي ،3محسن شمسی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2استادیار  ،بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .3استادیار ،بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .4دانشیار ،بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
(تاریخ دریافت -1393/11/7 :تاریخ تصویب)1394/4/8 :

چکيده
خشککردن محصوالت کشاورزی فرایندی پیچیده با مصرف انرژی فراوان است .تأمین انرژی الزم برای ادامۀ حیات ،از
چالشهای پیش روی بشر است .در پژوهش حاضر ،عملکرد خشککنی خورشیدی مجهز به سامانۀ بازیافت حرارتی
بررسی میشود .نرخ خشکشدن ،بازده جمعکننده ،مقدار مصرف انرژی ،سهم انرژی خورشیدی ،و سهم انرژی بازیافتی
در سه سطح دما ( ،55 ،45و  65درجۀ سلسیوس) و سه سطح دبی هوای خشککننده ( ،0/06 ،0/04و  0/08کیلوگرم بر
ثانیه) محاسبه و مقایسه شدند .نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش دمای هوای خشککننده ،مصرف انرژی 25درصد
کاهش یافت .همچنین ،باالبردن دمای هوای خشککننده از  45تا  65درجۀ سلسیوس موجب کاهش 24درصدی در
سهم انرژی خورشیدی و افزایش 20درصدی سهم انرژی بازیافتی شد .بازده جمعکنندۀ خورشیدی با افزایش دبی هوای
عبوری و کاهش دمای خشککنی بهبود یافت.
کليدواژگان :بازده جمعکننده ،خشککن خورشیدی ،سامانۀ بازیافت حرارتی.

مقدمه

1

گیاه نعناع به خانوادۀ البییاتا متعلق است که بالغ بر  25تا 30
گونه دارد و بهصورت گستردهای در نواحی مرطوب میروید.
نعناع بهطور معمول در دنیا برای تهیۀ اسانس کشت میشود و
بهصورت گستردهای بهعنوان طعمدهنده و خوشبوکننده در
صنعت قنادی و پزشکی استفاده میشود .عالوه بر اسانس و
عصاره ،بعضی از گونههای نعناع اثر آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی
دارند (.)Golluce et al., 2007
خشککردن روشی مرسوم برای نگهداری مواد غذایی و
سبزیجات است .از مهمترین مزایای خشککردن مواد غذایی
عالوه بر جلوگیری از ضایعات شیمیایی در آن ،کاهش هزینۀ
نگهداری و حملونقل است (.)Ekechukwu & Norton, 1998
بسیاری از سبزیجات بهطور طبیعی فصلیاند و ممکن است در
یک دورۀ زمانی خاص در منطقهای ویژه بهصورت فراوان تولید
شود و عرضۀ آنها در بازار افزایش یابد .بنابراین بهدلیل
فسادپذیربودن ،مقادیر زیادی از آنها در یک دورۀ زمانی کوتاه
از بین میروند .ضایعات پس از برداشت سبزیها در اثر کمبود
* نویسندۀ مسئولh.mortezapour@uk.ac.ir :

امکانات حملونقل ،نبود زیرساختهای مناسب فراوری و
نگهداری ،و همچنین مشکالت بازاریابی حدود  30تا 40درصد
تخمین زده شدهاند .فراوری سبزیجات میتواند نقش حیاتی را
در کاهش ضایعات و باالبردن ارزش آنها داشته باشد
(.)Ekechukwu & Norton, 1997

استفاده از انرژی خورشید برای تأمین حرارت الزم در
فرایندهای با دمای پایین ،جایگزین مناسبی برای سوختهای
فسیلی بهشمار میآید .در این راستا ،یکی از پرکاربردترین موارد
استفاده از انرژی خورشید ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه،
خشککنهای خورشیدی هستند .زمان خشکشدن محصول در
خشککنهای خورشیدی در مقایسه با روش خشککردن
سنتی ،در آفتاب یا سایه ،کمتر و کیفیت محصول نهائی باالتر
است .همچنین ،خشککنهای خورشیدی از نظر مصرف انرژی
عملکرد مناسبتری به نسبت خشککنهای صنعتی با سوخت
فسیلی دارند ( .)Altobelli et al., 2014تحقیقات فراوانی در
زمینۀ انواع خشککنهای خورشیدی صورت گرفته است .برای
نمونه ،در تحقیقی یک خشککن خورشیدی فعال غیرمستقیم
با یک خشککن هوای گرم با منبع حرارت الکتریکی مقایسه
شد .نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش دمای هوای
خشککننده از  50به  75درجۀ سلسیوس میتوان زمان
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خشکشدن را تا حدود  8ساعت کاهش داد
 .)2009در مطالعۀ دیگری از یک خشککن خورشیدی کابینتی
برای خشککردن انگور ارزیابی شد ( Dadashzadeh et al.,
 .)2008در تحقیقی دیگر عملکردهای شش نوع جمعکنندۀ
خورشیدی تخت قابل استفاده در خشککنهای خورشیدی
مقایسه شدند ( .)Koyuncu, 2006در پژوهشی دیگر یک
خشککن با جمعکنندۀ دوراهه طراحی و با حالت سنتی مقایسه
شد ،در این تحقیق عالوه بر کیفیت ،رنگ محصوالت در
خشککنهای دوراهه بهتر از حالت سنتی بود .همچنین با
استفاده از خشککن خورشیدی در این تحقیق ،زمان
خشکشدن محصول از بیش از  93ساعت به  32ساعت کاهش
یافت و بازده خشککن مجهز به جمعکنندۀ دوراهه حدود
24درصد محاسبه شد (.)Banout et al., 2011
شرایط اقلیمی (شامل :شدت تابش خورشید ،دما ،و
رطوبت نسبی هوای محیط) تأثیر فراوانی بر عملکرد
خشککنهای خورشیدی و کاهش ظرفیت آنها دارد
( .)Altobelli et al., 2014از این رو ،طرحهای متفاوتی بهمنظور
بهبود بازده انرژی و درنتیجه باالبردن ظرفیت این خشککنها
ارائه شده است .در این راستا ،میتوان به مطالعات انجامشده با
هدف افزایش بازده جمعکنندههای خورشیدی اشاره کرد که
سوراخدارکردن صفحۀ جاذب جمعکننده ( & Zomorodian
 ،)Barati, 2010تغییر در زاویۀ متصلشدن پره به صفحۀ جاذب،
و استفاده از جمعکنندۀ لولهای ( )Lamnatou et al., 2012برخی
از روشهای بهکارگرفتهشده هستند .بهمنظور افزایش بازده
انرژی در خشککنهای خورشیدی ،سامانۀ گردش هوای بسته
پیشنهاد شده است ( .)Punlek et al., 2009در خشککنهای
مجهز به سامانۀ گردش هوای بسته ،هوای گرم پس از عبور از
روی محصول و جذب رطوبت آن ،به محیط بیرون منتقل
نمیشود بلکه از داخل جمعکنندۀ خورشیدی عبور میکند و
پس از گرمشدن ،دوباره بهصورت یک چرخۀ بسته برای
خشککردن وارد محفظه میشود .با توجه به اینکه رطوبت
نسبی هوای عبوری در این نوع خشککن ،پس از مدتی بهعلت
جذب رطوبت محصول باال میرود و قدرت جذب رطوبت آن
کاهش مییابد ،از مواد جاذب رطوبت دراین نوع خشککن
استفاده شده است .از دیگر مزایای استفاده از خشککن مجهز
به سامانۀ گردش هوای بسته ،کاهش آلودگی میکروبی
درمحصول بهدلیل کاهش استفاده از هوای آزاد محیط است
(.)Aghkhani et al., 2013
از معایب خشککنهای دارای چرخۀ گردش هوای بسته
این است که ظرفیت جذب رطوبت مواد جاذب رطوبت
( Boughali et al.,

بهکاررفته در این نوع خشککنها محدود است .بنابراین ،این
مواد پس از مدتی به حالت اشباع میرسند و توانایی آنها در
جذب رطوبت هوای خشککننده کاهش مییابد .در این شرایط،
بهطور معمول برای احیای دوبارۀ آنها از آون استفاده میشود
که مستلزم صرف زمان و هزینه است .در تحقیق حاضر بهمنظور
بازیافت حرارت تلفشدۀ خشککن ،افزایش بازده انرژی آن ،و
رفع محدودیتهای خشککنهای دارای سامانه گردش هوای
بسته ،از یک سامانۀ بازیافت حرارتی دارای مبدل حرارتی آب به
هوا استفاده شد .با توجه به بومیبودن گیاه نعناع در ایران،
دسترسی آسان ،و ارزانبودن این گیاه ،در تحقیق حاضر از این
محصول استفاده شد .از آنجا که نتایج بررسی کیفیت
خشکشدن نعناع در خشککنهای جریان هوای گرم در
تحقیقات پیشین موجود است ( Rocha et al., 1993; Therdthai
 ،)& Zhou, 2009بنابراین در این پژوهش تمرکز اصلی بر
ارزیابی عملکرد خشککن از نظر مصرف انرژی قرار گرفت.

مواد و روشها
مشخصات خشککن خورشيدي مجهز به سامانۀ بازيافت
حرارتی

طرحوارهای از خشککن خورشیدی مورد نظر در تحقیق حاضر
در شکل  1نشان داده شده است .اجزای اصلی یک خشککن
خورشیدی مجهز به سامانۀ بازیافت حرارتی شامل :جمعکنندۀ
خورشیدی ،پوشش محافظ ،محفظۀ محصول ،مبدل حرارتی،
شاسی اصلی ،گرمکن الکتریکی کمکی ،مکنده ،و سامانۀ
اندازهگیری و کنترل است .در این خشککن هوای خشککننده
در ابتدا از روی مبدل حرارتی و جمعکننده عبور میکند و دمای
آن افزایش مییابد .پس از آن ،چنانچه دمای خروجی از
جمعکنندۀ خورشیدی کمتر از دمای تنظیمشده برای
خشککردن باشد ،سامانۀ کنترل گرمکن الکتریکی ،که توان آن
از برق شهری تأمین میشود ،را روشن میکند و دمای هوا را تا
مقدار مطلوب افزایش میدهد .در ادامه ،هوای گرم با دمای
مشخص از میان سینی که محصول بهصورت الیۀ نازک روی آن
گسترده شده است ،عبور میکند و با جذب رطوبت محصول ،آن
را خشک میکند .هوای گرم و مرطوب خارجشده از محفظۀ
محصول ،با عبور از داخل مبدل حرارتی ،بخشی از گرمای خود
را به آن میدهد که موجب گرمشدن آب موجود در سامانۀ
بازیافت میشود .آب گرمشده بهدلیل کاهش چگالی با جریان
طبیعی به مبدل دوم منتقل و باعث گرمشدن مبدل و هوای
ورودی به جمعکننده میشود .جمعکنندۀ بهکاررفته در
خشککن صفحۀ جاذب تخت از جنس آلومینیوم به ابعاد

هدايت و همکاران :بررسی عملکرد خشک کن خورشيدي مجهز ...

0/9×0/62متر داشت که در یک محفظۀ چوبی قرار گرفت.
محفظۀ خشککن از جنس چوب بود که با یک الیه پشمشیشه
عایق شد .محلی برای قرارگرفتن سینی محصول در محفظه
تعبیه شد .جریان هوا با یک مکندۀ  DCکه توسط یک باتری 12
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ولت تغذیه میشد به داخل محفظه انتقال پیدا میکرد .شکل 2
تصویری از خشککن خورشیدی ساختهشده و مبدل حرارتی
بهکاررفته در خشککن را نشان میدهد.

گرمکن کمکی
جمعکنندۀ خورشیدی

مبدل حرارتی

سینی محصول
لودسل
مکنده

جریان هوا

مبدل حرارتی
جریان هوا

شیلنگهای انتقال آب

حسگر دما
شکل  .1طرحوارة خشککن خورشيدي مجهز به سامانۀ بازيافت حرارتی و محل قرارگيري حسگرهاي دما روي آن

جمعکنندۀ خورشیدی
محفظۀ محصول

مبدل حرارتی اول
مبدل حرارتی دوم

شیلنگهای انتقال آب

(الف )

(ب)

شکل  .2الف) تصوير اجزاي گوناگون خشککن خورشيدي ،ب) تصويري از مبدل حرارتی استفادهشده در تحقيق

روش انجام آزمايش

پس از اتمام مراحل ساخت خشککن ،آزمایشهای مربوط به
ارزیابی آن از  15تیر تا  28مردادماه  1393در دانشگاه شهید
باهنر کرمان از ساعت  9تا  15انجام گرفت .در هر آزمایش 0/5
کیلوگرم نعنای تازه پس از شستشو و آبگیری ،برای خشککردن
استفاده شد .یک ساعت قبل از انجام آزمایش ،خشککن در

محل مورد نظر و به سمت جنوب مستقر شد .جهت خشککن
در تمام مراحل خشکشدن ثابت بود.
تأثیر دمای هوای خشککننده در سه سطح  ،55 ،45و
 65درجۀ سلسیوس و دبی هوای عبوری در سه سطح  ،1 ،0/5و
 1/5برابر دبی محاسبهشده در طراحی خشککن (،0/06 ،0/04
و  0/08کیلوگرم بر ثانیه) بر عملکرد خشککن بررسی شد.
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بهمنظور تعیین عملکرد خشککن طراحیشده ،بازده
حرارتی جمعکننده ،انرژی کل مصرفی ،سهم خورشیدی ،و سهم
انرژی بازیافتی طبق رابطههای 1و  2بهدست آمدند:
بازده جمعکنندۀ خورشیدی از رابطۀ  1محاسبه میشود:
()Biondi et al., 1988

آزمایشها در قالب یک طرح فاکتوریل بهصورت تصادفی و در 3
تکرار انجام شد.
پارامترهای اندازهگیریشده در هر آزمایش شامل دمای
هوای ورودی و خروجی از جمعکننده و مبدل حرارتی ،شدت
تابش خورشید ،وزن لحظهای محصول ،و توان مصرفی گرمکن
الکتریکی بودند.

(رابطۀ )1

سامانۀ اندازهگيري و کنترل

که در آن :

بهمنظور اندازهگیری دمای هوای محیط و قسمتهای گوناگون
خشککن ،از  5حسگر دما مدل  LM35استفاده شد .این
حسگرها در نقاط متفاوت از جمله ورودی و خروجی
جمعکننده ،درون محفظۀ خشککن ،و قبل و بعد از مبدل
حرارتی اول نصب شدند (شکل  .)1دادههای هر یک از حسگرها
در فاصلههای زمانی 15دقیقهای ثبت و ذخیره میشد .از دو
لودسل (مدل  ،L6Dشرکت  ،ZEMICساخت چین) برای
اندازهگیری تغییرات وزن محصول در طول زمان خشکشدن
استفاده شد .این حسگرها در داخل محفظه و زیر سینی
محصول نصب شدند .بهمنظور اندازهگیری توان مصرفی
الکتریکی مصرفی مکنده و گرمکن الکتریکی موجود در
خشککن ،از یک ترانسمیتر واتمتر ( ،TM-1510شرکت تیکا،
ایران) استفاده شد .یک کابل سریال ،تمام این حسگرها را به
رایانه متصل میکرد و دادههای مربوط به هر حسگر ،با نرمافزار
نمایش و کنترل (که برای این سامانه تهیه شده بود) نمایش
داده میشدند .سامانۀ کنترل استفادهشده در خشککن ،شامل
کنترل گرمکن کمکی الکتریکی بود .برای این منظور ،از یک
کنترلکنندۀ دووضعیتی (روشن/خاموش) استفاده شد .چنانچه
دمای هوای خروجی از جمعکننده از دمای مورد نظر برای
خشککردن (که در ابتدای آزمایش ازطریق نرمافزار کنترل
خشککن تنظیم میشد) کمتر بود ،کنترلکننده در حالت
روشن قرار میگرفت و گرمکن روشن میشد .این وضعیت تا
رسیدن دمای هوا به اندازۀ مطلوب ادامه داشت و پس از آن،
کنترلکننده گرمکن را خاموش میکرد .از یک سرعتسنج
هوایی پرهای (مدل  ،BE816Aشرکت  ،BESTONEساخت
هنگکنگ) برای اندازهگیری سرعت و دبی هوا استفاده شد.
یکی از کمیتهای مهم برای محاسبۀ بازده حرارتی جمعکنندۀ
خورشیدی ،مقدار توان تابشی خورشید در واحد سطح
جمعکننده است .سوالریمترها از متداولترین تجهیزات برای
اندازهگیری انرژی تابشی خورشید در سطح زمین هستند .برای
اندازهگیری شدت تابش خورشیدی از یک دستگاه سوالریمتر
(مدل  ،TES 1333 Rشرکت  ،TESساخت تایوان) استفاده شد.

جمعکنندۀ خورشیدی ( It ،)m2شدت تابش خورشیدی
( ،)W/m2و  Q cنرخ گرمای مفید جمعکنندۀ ( )Wاست که از
رابطۀ  2بهدست میآید:
)  c (T  T
(رابطۀ)2
Q  m

th



Q c
A  It





th

بازده جمعکننده (درصد) A ،مساحت

ic

oc

c

p

که در آن m :دبی جرمی هوای عبوری ( c p ،)kg/m2گرمای
ویژۀ هوا در فشار ثابت ( Tic ،)J/kgoCدمای هوای ورودی به
جمعکننده ( Toc ،)oCدمای خروجی از جمعکننده ()oC
هستند .مجموع انرژی مصرفی در فرایند خشکشدن از رابطۀ 3
محاسبه شد.
ET=ES+Eel+Er
(رابطۀ )3
که در آن ET :انرژی کل مصرفی ( ES ،)kJانرژی حرارتی
فراهمشده توسط خورشیدی در جمعکننده ( ،)kJکه از رابطۀ 4
محاسبه میشود Eel ،شامل انرژی مصرفی مکنده و گرمکن
الکتریکی ( ،)kJکه بهوسیلۀ ترانسمیتر واتمتر بهدست میآید ،و
 Erانرژی بازیافتی ( )kJاست که از رابطۀ  5محاسبه میشود:
 .dt
ES= Q
(رابطۀ)4
c



(رابطۀ )5
Er   Q r .dt
که در آن dt :بازه زمانی اندازهگیری توان مفید ( ،)sو  Q rنرخ
گرمای بازیافتی ( )Wاست که از رابطۀ  6بهدست میآید.
)  c (T  T
(رابطۀ )6
Q  m
ix

ox

p

r

در این رابطه Tix :دمای هوای ورودی به مبدل حرارتی
( )oCو  :Toxدمای خروجی از مبدل حرارتی ( )oCاست .سهم
خورشیدی ،)SF(1بیانگر بخشی از انرژی مصرفی است که
توسط جمعکنندۀ خورشیدی تأمین شده است و از رابطۀ 7
محاسبه میشود:
(رابطۀ )7

Es
100
ET

=SF

سهم انرژی بازیافتشده ،)RF( 2نشاندهندۀ سهمی از
انرژی مصرفی است که توسط گرمای بازیافتشده تأمین
میشود ،و از رابطۀ  8بهدست میآید:
1. Solar fraction
2. Recovery fraction
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Er
100
ET

(رابطۀ)8

=RF

نتايج و بحث
شکل  3تغییرات متوسط شدت تابش و درجۀ حرارت محیط در
طول یک روز ،در محل انجام آزمایش را نشان میدهد .در طول
مدت زمان انجام آزمایش ،میانگین شدت تابش  789وات بر
مترمربع و تغییرات دما بین  31-41درجۀ سلسیوس بهدست
آمد .بیشترین تابش در ساعت  12:30بود.
در شکل  4تغییرات دمای ورودی به خشککن ،هنگام
عبور از مبدل حرارتی ،در  3دمای متفاوت خشککردن و دبی

 0/08کیلوگرم بر ثانیه نشان داده شده است .با توجه به شکل با
افزایش دمای خشککنی ،دمای هوای ورودی به جمعکننده
افزایش مییابد .دلیل آن این است که با افزایش دمای هوای
خشککننده ،دمای هوای خروجی از محفظۀ محصول زیاد
میشود که افزایش نرخ انتقال حرارت به مبدل حرارتی اول و
درنتیجه افزایش دمای سیال موجود در سامانۀ بازیافت و مبدل
حرارتی دوم را بهدنبال دارد .این امر باعث میشود که هوا هنگام
عبور از مبدل دوم با سطح گرمتری در تماس باشد ( Incropera
.)et al., 2011

شدت تابش خورشید ()W/m2
شکل  .3تغييرات شدت تابش در طول يک روز در مدت انجام آزمايش

شکل  .4تغييرات دماي هواي ورودي به جمعکننده بعد از عبور از مبدل حرارتی در دبی  0/08کيلوگرم بر ثانيه
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در شکل  5تغییر دمای هوای ورودی به خشککن هنگام
عبور از مبدل حرارتی در دبیهای گوناگون و دمای هوای
خشککنندۀ  65درجۀ سلسیوس را نشان میدهد .با توجه به
شکل با افزایش دبی هوای عبوری خشککن ،افزایش دمای

هوای ورودی به جمعکننده اندکی کم شد .افزایش دبی هوا،
باعث می شود که هوا زمان کمتری با مبدل حرارتی در تماس
باشد درنتیجه انتقال گرما به مبدل حرارتی کمتر میشود و این
امر باعث کاهش دمای هوای ورودی به خشککن میشود.

شکل  .5تغيير دماي هواي ورودي هنگام عبور از مبدل حرارتی در دماي هواي خشککنندة  65درجۀ سلسيوس

در شکل  6بازده جمعکننده در سه دبی و سه دمای
مختلف هوای خشککننده با یکدیگر مقایسه شده است .با توجه
به شکل در دمای  45درجۀ سلسیوس ،بازده جمعکننده بین
 31تا 36درصد تغییر کرد و میانگین آن در طول مدت آزمایش
34درصد محاسبه شد .بازده جمعکنندۀ خورشیدی به جنس و
رنگ صفحۀ جاذب نور خورشید ،نوع پوشش شیشهای ،میزان
عایق کاری آن ،و دمای هوای ورودی بستگی دارد .در پژوهشی
دیگر ،متوسط بازده جمعکنندۀ خورشیدی در دبی حجمی هوای
عبوری  0/085کیلوگرم بر ثانیه برابر 31درصد محاسبه شد
( .)Dadashzadeh et al., 2008با توجه به شکل  6با افزایش

دبی هوای عبوری ،بازده جمعکننده تا حدودی افزایش یافت که
دلیل اصلی آن ،افزایش ضریب انتقال حرارت هوای عبوری با
زیادشدن سرعت آن است .با زیادشدن دمای خشککردن هم
بازده جمعکننده دچار افت شد .دلیل این امر ،افزایش دمای
هوای ورودی به جمعکننده ،با افزایش دمای هوای خشککننده
است (شکل  )3که کاهش بازده جمعکننده را بهدنبال دارد.
نتایج مشابهی توسط (., 2005; Ho et al., Ben-Amara et al
 )2011; Hu et al., 2013; González et al., 2014گزارش شده
است.

شکل  .6تغييرات بازده جمعکنندة دبی و دماهاي گوناگون هواي خشککننده
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کل محاسبه شده است .نتایج آنالیز واریانس ،تأثیر دما ،و دبی
هوای خشککننده بر انرژی مصرفی ،سهم خورشیدی ،و سهم
انرژی بازیافتی در جدول  1آورده شده است.

انرژی الزم برای خشکشدن محصول ،شامل انرژی
الکتریکی مصرفی (انرژی الزم برای گرمکن کمکی و مکنده
موجود) و انرژی فراهمشده توسط جمعکنندۀ خورشیدی در هر
یک از تیمارهای آزمایش ،به تفکیک اندازهگیری و انرژی مصرفی

جدول  .1تجزيۀ واريانس تأثير دما و دبی هواي خشککننده بر انرژي مصرفی ،سهم خورشيدي ،و سهم انرژي بازيافتی

میانگین مربعات

منبع تغييرات

درجۀ آزادي

دما

2

**1/245
**

سهم انرژي بازيافتی

سهم خورشيدي

زمان

انرژي کل
**12

6/523×10

دبی

2

0/484

9/055×10

**12

2/091×10

دما×دبی

8

**0/504

**0/007

**2/426×10 12

**3873/12

خطا

18

0/115

0/001

45660230479

119/519

**

0/025

-5ns

**

8678/37

**

65353593

** و  nsبه ترتيب اختالف معنیدار در سطح احتمال 1درصد و عدم اختالف معنیدار

با توجه به جدول  1اثر دما بر زمان ،انرژی کل ،سهم
خورشیدی ،و سهم انرژی بازیافتی در سطح 1درصد معنیدار
شده است .دبی هوای عبوری بر زمان ،انرژی کل ،و سهم انرژی
بازیافتی در سطح 1درصد اثر معنیدار گذاشته ولی تأثیر آن بر
سهم خورشیدی معنیدار نشده است.
با توجه به شکل  7با افزایش دما زمان خشکشدن
کوتاهتر شد .بهطوری که ،افزایش دما از  45به  65درجۀ
سلسیوس به کاهش 56درصدی زمان خشکشدن انجامید .علت
آن است که با زیادکردن دمای خشککردن اختالف فشار جزئی
بین هوا و محصول افزایش مییابد ،که باعث بهبود سرعت تبخیر

از سطح محصول و خشکشدن سریعتر آن میشود .با افزایش
دبی جریان عبوری از  0/04به  0/08کیلوگرم بر ثانیه ،زمان
خشکشدن 32درصد کاهش پیدا کرد .با افزایش دبی ،رطوبت
محصول سریعتر از خشککن خارج میشود که این امر دلیل بر
کاهش زمان خشکشدن است .این نتایج مطابق با یافتههای
پیشین است ( Fatouh et al., 2006; Vega-Gálvez et al.,
.)2012; Ortiz et al., 2013; Ahmad-Qasem et al., 2013
درمجموع کمترین زمان خشکشدن 73 ،دقیقه بود که در دبی
 0/08کیلوگرم بر ثانیه با دمای خشککنی  65درجۀ سلسیوس
مشاهده شد.

شکل  .7اثر دما و دبی هواي خشککننده بر زمان خشکشدن

تغییرات مجموع انرژی مصرفی فرایند خشکشدن
محصول در شرایط گوناگون هوای خشککننده ،در شکل  8ارائه
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دارد و از طرف دیگر ،باالبردن دبی هوای عبوری با کاهش زمان
خشککردن (و درواقع کاهش فرصت استفاده از انرژی
خورشید) ،موجب افت سهم خورشیدی میشود .این امر باعث
شده است که درمجموع افزایش دبی هوای عبوری اثر
معنی داری بر سهم خورشیدی نداشته باشد .همچنین با افزایش
دما از  45به  65درجۀ سلسیوس ،سهم خورشیدی 24درصد کم
شد .باالبردن دمای خشککردن ،با توجه به آنچه بیان شد،
موجب کاهش بازده جمعکنندۀ خورشیدی میشود .افزون بر
آن ،با افزایش دمای هوای خشککننده ،زمان خشکشدن
کاهش مییابد که این دو عامل درمجموع کاهش سهم
خورشیدی را در پی دارند .که این نتایج مطابق با یافتههای
( )Mortezapour et al., 2012است .درنهایت میتوان گفت،
بیشترین سهم خورشیدی در شرایط گوناگون خشککردن،
56درصد است که در دبی  0/06کیلوگرم بر ثانیه و دمای هوای
خشککننده  45درجۀ سلسیوس مشاهده شد.

شده است .با توجه به این شکل ،با افزایش دما از  45به 65
درجۀ سلسیوس ،انرژی مصرفی کل 25درصد کاهش مییابد .از
آنجا که مصرف انرژی در خشککن رابطۀ مستقیم با زمان
خشکشدن محصول دارد و با افزایش دمای خشککردن ،زمان
خشکشدن محصول کاهش مییابد ،درنتیجه انرژی مصرفی کم
شده است .با افزایش دبی جریان عبوری از  0/04به 0/08
کیلوگرم بر ثانیه انرژی مصرفی 10درصد کاهش یافت که دلیل
اصلی آن کوتاهشدن زمان خشککردن با زیادشدن دبی هوای
عبوری است .نتایج مشابهی نیز توسط ( Mortezapour et al.
 (2012) & Fatouh et al. ( 2006گزارش شده است.
اثر تغییرات دما و دبی هوای خشککننده بر سهم
خورشیدی در شکل  9مشاهده میشود ،با توجه به شکل دبی
تأثیر معنی داری بر سهم خورشیدی ندارد .با توجه به آنچه
گفته شد ،افزایش دبی هوای عبوری ،از یک طرف سبب بهبود
بازده جمعکننده میشودکه افزایش سهم خورشیدی را دربر

شکل  .8اثر دما و دبی هواي خشککننده بر انرژي مصرفی
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شکل  .9اثر دما و دبی هواي خشککننده بر سهم خورشيدي

نحوۀ تغییر سهم انرژی بازیافتی در شرایط گوناگون
خشککردن ،در شکل  10آورده شده است .با توجه به شکل
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افزایش دما از  45به  65درجۀ سلسیوس باعث شد ،انرژی
بازیافتی 20درصد افزایش یابد .با افزایش دمای خشککردن،
همانگونه که در شکل  5نشان داده شد ،تغییر دمای هوای
ورودی هنگام عبور از مبدل حرارتی اول و درنتیجه نرخ انتقال
حرارت از مبدل به هوا افزایش مییابد .افزایش دبی هوای
عبوری از  0/04به  0/08کیلوگرم بر ثانیه باعث شد که سهم
انرژی بازیافتی 10درصد کاهش پیدا کند .افزایش دبی هوای

عبوری خشککن ،باعث میشود که هوا زمان کمتری با مبدل
حرارتی در تماس باشد که این امر باعث کاهش انرژی بازیافتی
میشود .درمجموع ،باالترین سهم انرژی بازیافتی 42درصد بود
که در دبی  0/04کیلوگرم بر ثانیه و دمای  45درجۀ سلسیوس
محاسبه شد.

شکل  .10اثر دما و دبی هواي خشککننده بر سهم انرژي بازيافتی

نتيجهگيري
بهمنظور فراهمکردن سامانهای برای خشککردن محصوالت
کشاورزی ،خشککن خورشیدی مجهز به سامانۀ بازیافت
حرارتی ساخته شد .اثر تغییر دما در سه سطح  ،55 ،45و 65
درجۀ سلسیوس و دبی هوای عبوری در سه سطح ،0/06 ،0/04
و  0/08کیلوگرم بر ثانیه بر عملکرد خشککن مورد نظر طی
آزمایشهایی بررسی شد .نتایج بهدستآمده از تحقیق بهطور
خالصه عبارتاند از:
افزایش دمای هوای خشککننده در دامنۀ مطالعهشده،
باعث کاهش زمان متوسط خشکشدن از  164به  105دقیقه،
صرفهجوئی 25درصدی در انرژی مصرفی ،افت 24درصدی سهم
خورشیدی ،و 20درصد افزایش در بازیافت انرژی شد.
افزایش دبی جریان عبوری درمحدودۀ مطالعهشده ،باعث

کاهش 32درصدی زمان خشکشدن ،صرفهجوئی 10درصدی در
انرژی مصرفی ،و کاهش 10درصدی انرژی بازیافتی شد.
افزایش دما ،کاهش بازده جمعکننده ،و افزایش دبی،
افزایش بازده آن را بهدنبال داشت .میانگین بازده جمعکننده
34درصد بهدست آمد.
درنهایت با توجه به اینکه اکثر خشککنهای استفادهشده
در صنعت ،برای خشککردن محصوالت کشاورزی و صنایع
غذائی ،از نوع جریان هوای گرم هستند ،که در آنها بخش
شایان توجهی از انرژی دادهشده به جریان هوای خشککننده،
به هدر میرود ،استفاده از سامانۀ بازیافت حرارتی میتواند راه
حل مناسبی در زمینۀ کاهش مصرف سوخت و بهبود بازده
انرژی در این خشککنها بهشمار آید.
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