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  يحرارت مبدل به مجهز دوار کن خشک کي از استفاده با بيس يها ورقه كردن خشك يابيارز
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  دهيچک
  

 يا صفحه يحرارت مبدل کي به مجهز که شد ساخته و يطراح دار ينيس دوار نازک هيال يقاتيتحق کن خشک کي ،قيتحق نيدرا
 درجه ۸۰ و ۶۵ ،۵۰ يدما سه( کردن خشک مختلف طيشرا تأثير يبررس براي ها شيآزما بود. هوا به هوا متقاطع انيجر

 بدون و با حالت دو در قهيدق بر دور ۱۲ و ۶ ،۰ ينيس چرخش سرعت سه و هيثان بر متر ۲ و ۱ يهوا سرعت دو وس،يسلس
 اساس بر گرفت. انجام بيس نازک يها ورقه سازي فعال انرژي و ثرؤم نفوذ بيضر شدن، خشک رفتار يرو بر )يحرارت مبدل

 در تأثير نيشتريب که داد نشان نتايج .داشت را برازش نيبهتر همکاران و يدليم مدل ) RMSE و ۲R، SSE( يآمار جينتا
 نيشتريب دارد. )%۸/۷( ينيس چرخش سرعت تينها در و )%۶/۱۷( هوا سرعت سپس ،)%۵/۷۵( دما را شدن خشک زمان کاهش

 و هيثان بر متر ٢ يهوا سرعت و وسيسلس درجه ٨٠ يدما در هيثان بر مترمربع ٣٧/٨× ١٠-٩ رطوبت مؤثر نفوذ بيضر مقدار
 وسيسلس درجه ٥٠ يدما در هيثان بر مربعمتر ٧١/٢×١٠-٩ مؤثر نفوذ بيضر مقدار نيکمتر و قهيدق بر دور ١٢ چرخش سرعت

 مول بر لوژوليک ۱۶/۲۴ تا ۴۱/۱۶ نيب سازي فعال انرژي آمد. دست به ينيس چرخش بدون و هيثان بر متر ١ يهوا سرعت و
 شده تلف يگرما افتيباز قيطر از کردن خشک براي را ازين مورد يگرما %٣٣ حدود يحرارت مبدل از استفاده شد. محاسبه

 انيجر با يها کن خشک از شده تلف يگرما افتيباز يبرا تواند يم قيتحق نيا جينتا است. کرده نيمأت کن، خشک از يخروج
  رد.يگ قرار استفاده مورد آنها يحرارت بازده شيافزا و هوا ياجبار

  
  .يحرارت مبدل ،مؤثر نفوذ ضريب ب،يس دوار، دار  ينيس کن خشك کردن، خشک كليدي: هاي واژه

  
 مبدل به مجهز دوار کن خشک يک از استفاده با سيب هاي ورقه كردن خشك ارزيابي .١٣٩٧ع. و دالوند م .ج.  يهانيش. ک يعيح. رف يخان قاسم ارجاع:
  ؟؟.- ؟؟ ):٢(٧ كشاورزي. هاي ماشين مكانيك هاي پژوهش نشريه حرارتي.
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  مقدمه
 به جهان در سيب توليدكننده كشورهاي از يكي ايران
 ۲۰۱۴ سال در تن ميليون ۰۴/۳ توليد با كه آيد مي شمار

 ةتوليدكنند كشورهاي ميان در را چهارم مقام يالديم
 است داده اختصاص خود به جهان در سيب

)Anonymous, 2014(. هاي ورقه كردن خشک امروزه 
 ... و موز كيوي، پرتقال، سيب، مانند مختلف هاي ميوه

 قيمت به بازار در شده خشك محصوالت و گرديده مرسوم
 ساله همه ،متوسط طور به رسد. يم فروش به بااليي بسيار
 نيب از رانيا در يکشاورز محصوالت از ياديز درصد

 عوامل ريسا و باغداران دسترنج حاصل ،جهينت در و رود يم
 توان يم ،نيبنابرا شود. يم نابود بخش نيا در گذار هيسرما

 مخصوصاً را محصول عاتيضا يحد تا آنها کردن خشک با
 داد. کاهش برداشت فصل در

 کردن خشک در  گسترده طور به که ييها سامانه از يکي
 يها سامانه ،دشو يم گرفته کار هب يکشاورز محصوالت

 يطراح توان يم را آن علت که است دار ينيس کن خشک
 براي مربوطه يها تيقابل و هاآن نييپا نسبتاً متيق و ساده

 با دانست. باال حجم در مختلف محصوالت كردن خشک
 ها، دستگاه نيا صيانق نيتر بزرگ از ،نيا وجود

 انيجر فيضع عيتوز واسطه به کنواختيريغ كردن خشك
 آنها در يانرژ يباال مصرف و کن خشک محفظه در هوا

 کنواختيريغ مشکل رفع يبرا يمتعدد قاتيتحق باشد. يم
 آنها از يبعض که گرفته انجام محصول شدن خشک
 هنگام هوا انيجر براي متناوب ضيتعو :از اند عبارت
 دست، با ها ينيس يا دوره کردن جا جابه کردن، خشک

 يهوا انيجر کردن کنواختي يبرا يزاتيتجه و ها پره نصب
 از استفاده .(Misha et al., 2013) کن خشک داخل

 کاهش باعث يحدود تا اگرچه شده ذکر يها حل راه
 باعث يول ؛شود يم محصول شدن خشك کنواختيريغ

 براي  Sarsilmaz et al. (2000) .گردد يم ها نهيهز شيافزا
 يا استوانه کن خشک کي محصول، کنواختي كردن خشك

 کن، خشک نيا در .ندساخت زردآلو كردن خشك يبرا دوار
 جينتا داشتند. يچرخش حرکت خودشان يجا سر ها ينيس

 در زردآلو شدن خشك سرعت که داد نشان قيتحق نيا
 تا باز سطح کي يرو بر شدن خشك فرايند با سهيمقا

 است. افتهي شيافزا برابر دو حدود در % ۲۵ رطوبت
 يمحصوالت ديتول سبب کن خشک محفظه دوران ،نيهمچن

 باال، قيتحق در است. شده باال تيفيک با و کنواختي باًيتقر

 حرکت خودشان يجا سر ها ينيس نکهيا به توجه با
 محفظه داخل هوا انيجر عيتوز اگر ،داشتند يچرخش

 خشک کنواختي صورت هب زين محصول نباشد، کنواختي
 نوع کي Santos-Sánchez et al. (2012) شد. نخواهد
 گوجه كردن خشك يبرا را يدوران دار ينيس کن خشک
 از استفاده که داد نشان قيتحق جينتا .ساختند يفرنگ

 طور به ،يفرنگ گوجه كردن خشك يبرا ينيس چرخش
 يمحصول و داده شيافزا را کردن خشک سرعت يدار يمعن

 زمان ،يکل طور به است. کرده ديتول باال تيفيک با
 دما، تأثير تحت بيترت به يدار يمعن زانيم به كردن خشك
 و سرعت هوا بود. ينيس دوران

 متيق کاهش کردن، خشک صنعت يها چالش نيتر مهم از
 با يينها التمحصو آوردن دست به يبرا شده تمام يانرژ

 Strumiłło )۲۰۰۶( همکاران و لوياسترام .ستباال تيفيک

et al.,(2006) کن خشک يها سامانه که کردند گزارش 
 يديتول يهافرايند در شده مصرف يانرژ کل % ۱۲ يصنعت

 در يانرژ اتالف مهم منابع از يکي کنند. يم مصرف را
 کن خشک سامانه از يخروج يهوا معمول، يها کن خشک

 تواند يم و بوده يتوجه قابل يآنتالپ يدارا که اشدب يم
 مطرح ها کن خشک بازده شيافزا يبرا منبع کي عنوان به

 از استفاده .(Markowski & Mujumdar, 2006) باشد
 يها راه از يکي کن، خشک به متصل يحرارت يها پمپ

 ها پمپ نيا يول ؛باشد يم يخروج يهوا انيجر از استفاده
 احتمال باال، ياتيعمل و هياول ةنيهز مانند يبيمعا يدارا

 هستند آن متعاقب يطيمح ستيز مسائل و مبرد گاز نشت
 .(Patel  & Kar, 2012) دارند منظمسرويس  به ازين و

 يهوا انيجر از يقسمت کردن مخلوط ،گريد حل راه
 کن خشک به يورود تازه يهوا با کن خشک از يخروج

 انيجر بودن مرطوب علت به زين روش نيا در يول ؛باشد يم
 کاهش محصول از رطوبت ريتبخ سرعت ،يخروج يهوا

 آلوده يخروج يهوا انيجر است ممکن ،نيهمچن ابد.ي يم
 ,Oğulata) گردد هيتصف ديبا صورت نيا در که باشد

 يبرا يا نوآورانه يها روش تا است الزم ،نيبنابرا. (2004
 قرار توجه مورد کن خشک يها سامانه يانرژ ةبازد بهبود

 از يقسمت افتيباز ،يانرژ رهيذخ يها راه از يکي .رديگ
 از مجدد استفاده و شده) (تلف يخروج يهوا انيجر يانرژ
 به يورود خنک يهوا انيجر کردن گرم شيپ براي آن

 نه،يهز کم است يا لهيوس ،يا صفحه دلبم است. کن خشک
  باشد. يم روش نيا به يانرژ حفظ به قادر که
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 كردن خشكفرآيند  کردن مدل براي ياديز يها قيتحق
 ،ياضير يها مدل به توان يم جمله از که ،است شده انجام
 محدود، (المان يا رايانه يها يساز هيشب، يعدد يها روش
 .کرد اشاره )يمصنوع يعصب شبکه و گسسته ياجزا روش

 انتقال خصوص در را يديمف اطالعات ،ها روش نيا ةهم
 و کنند يم ايمه شدن خشک يساز مدل اي و جرم و حرارت

 يساز نهيبه و ساخت ،يطراح در يحدود تا توانند يم
 كردن خشك فرآيند کردن مدل باشند. مؤثر ها کن خشک
 شدن خشك (Bozkır, 2006) مانند ينيمحقق توسط
 Sacilik ،بيس شدن خشك Wang et al. (2007) ،زردآلو

& Elicin, (2006) بيس شدن خشک، Orikasa et al. 

 به الزم است. گرفته انجام ... و کيوي شدن خشک (2008)
 ثابت ها ينيس گرفته انجام مطالعات تمام در که است ذکر

   بودند.
 در كافي اطالعات نبود دليل به حاضر پژوهش در ،بنابراين

 بر ها ينيس )يفلک و چرخصورت  به( چرخش ثيرأت با رابطه
 اليه كردن خشك کيتينيس محصول، شدن خشك  يرو

 و دار ينيس دوار كن خشك کي در بيس يها ورقه نازك
 محصول شدن خشك کنواختي يرو ها ينيس چرخش تأثير

 از استفاده تأثير نيهمچن گرفت. قرار بررسي ردمو يينها
 متقاطع انيجر با هوا به هوا يا صفحه يحرارت مبدل کي

 يانرژ مصرف زانيم کاهش براي متيق ارزان و ساده
  است. شده يبررس کن، خشک

 
  ها روش و مواد

  کن خشک دستگاه
 در محصول کنواختيريغ شدن خشك مشکل بر غلبه براي

 از ديجد طرح کي مرسوم، ينتيکاب يها کن خشک
 گروه در دوار يها ينيس با ياجبار انيجر کن خشک

 و يطراح تهران دانشگاه يکشاورز يها نيماش کيمکان
 شده ساخته کن خشک از يا واره طرح ،۱ شکل شد. ساخته

 زميمکان ،کن خشک ةمحفظ داخل در دهد. يم نشان را
 ٤ ،يچرخش محور شامل ،قسمت نيا .دارد قرار يچرخش

 دو از يچرخش محور است. يکيالکتر موتور و ينيس عدد
 به لياست يخال تو تسمه جنس (از شکل يبيصل قسمت

 دو نيا که ،است شده ليتشک )متر ميلي کي ضخامت
 متصل هم به لياست کيبار ةليم چهار توسط قسمت

 ؛است شده زانيآو ينيس کي ،لهيم هر از اند. شده
 ،يعمود ةصفح در يچرخش محور چرخش با که يطور به

 براي ).۱ (شکل ماند يم يباق يافق شهيهم ها ينيس سطح
 کي از کن خشک داخل در استفاده مورد هواي كردن گرم

 ةسامان شد. استفاده وات ٤٥٠٠ توان به يکيالکتر گرمکن
 فرايند کنترل براي الزم يحسگرها تمام به کن خشک
 کردن خشک هاي مؤلفه مشاهده نيهمچن و کردن خشک
 .است شده آورده ۱ جدول در حسگرها نوع که بود مجهز

 افزار نرم طيمح در كن خشك شيپا و كنترل فرآيند
Labview دما، توان يم افزار نرم از استفاده با و شد ياجراي 

 يخروج و وارد را ها داده ثبت زمان و يکيالکتر موتور دور
  کرد. مشاهده نيآنالصورت  به را حسگرها تمام

  

  
کن؛  محفظه خشک -۲شاسي؛ - ۱كن:  واره خشك طرح -۱شکل 

محفظه  -۵تابلوي کنترل؛  -۴کن؛  درپوش محفظه خشک -۳
هاي  لوله -۱۱و ۱۰و۹و  ۸دمنده؛  -۷مبدل حرارتي؛  -۶ها؛  المنت

سيني  - ۱۴لودسل؛  -۱۳موتور الکتريکي؛  -۱۲انتقال هوا به؛ 
  محور چرخشي -۱۶ياتاقان؛ و - ۱۵ها؛  نمونه

  
  حسگرهاي استفاده شده - ۱جدول 

 نوع حسگر دقت مورد استفاده
گيري دما اندازه   ±0.4 °C LM35 

گيري رطوبت  اندازه 
 نسبي

± 2% SHT15 

ها گيري وزن نمونه اندازه   ±0.1 gr Load cell Zemic-L6D 

گيري سرعت هوا اندازه  ±0.1 ms-

1 
Hot wire sensor NBC-

8X30 

 
  يحرارت مبدل

 به يورود يهوا کردن گرم شيپ يبرا ،قيتحق نيا در
 کي از ،يانرژ مصرف در ييجو صرفه جهينت در و کن خشک



 کن دوار مجهز به مبدل حرارتي هاي سيب با استفاده از يک خشک كردن ورقه ارزيابي خشك                                                                 ٤

 نيا در مبدل يمرکز ةهست شد. استفاده هوا به هوا   مبدل
 ۳/۰ ضخامت به صاف ومينيآلوم ورق يتعداد از قيتحق

 اند، گرفته قرار گريهمد يرو يا تودهصورت  به که ،متر ميلي
 يداريپا و حرارت انتقال سطح شيافزا يبرا شد. ساخته

 ضخامت به دار موج صفحات از صاف صفحات نيب شتر،يب
 محسوس يگرما .)٢ (شکل شد استفاده متر ميلي ۳/۰

 کي از کن) خشک محفظه از يخروج ي(هوا گرم يهوا
 سرد يهوا انيجر به را گرما و افتهي انيجر مبدل سمت

 ؛کند يم منتقل مبدل گريد سمت از يعبور ط)يمح ي(هوا
 به تا شود يم گرمکن وارد شده گرم شيپ يهوا نيا ،سپس

  برسد. مطلوب يدما

  
  (الف)                                                                                             (ب)                                     

             
  ها؛ (ب) تصوير مبدل ساخته شده دهنده مسير حرکت سيال وارة نشان طرح - الفمبدل حرارتي:  -۲شکل 

  
  شيآزما انجام روش

 از Golden Deliciousرقم  بيس شيآزما نيا انجام يبرا
 تا و شد يداريخر کرج شهرستان بار تره و وهيم دانيم

 وسيسلس درجه ۴ يدما در و سردخانه در مصرف زمان
 .شدند يريگ پوست و شسته کامالً ها بيس شد. ينگهدار

 اين در بود. تر) هيپا (بر %۸۴ برابر ها نمونه هياول رطوبت
 ۸۰ و ۶۵ ،۵۰ دمايي سطح سه در ها آزمايش ،تحقيق

 دو و کي ورودي هواي سرعت سطح دو و وسيسلس درجه
 بر دور ۱۲ و ۶ صفر،  ينيس چرخش دور سه و ثانيه بر متر

 مبدل با حالت دو در ها شيآزما تمام شد. انجام قهيدق
 انجام تکرار سه در و يحرارت مبدل بدون و يحرارت

 ها شيآزما تمام در بيس يها ورقه ضخامت گرفتند.
 رسيدن براي شد. گرفته نظر در متر ميلي ۳ برابر و کساني

 ساعت کي ها آزمايش ةكلي ر،پايدا حالت به سيستم شرايط
 وزن کاهش و شد مي شروع سيستم كردن روشن از بعد

 به دنيرس تا كردن خشك و شده ثبت هيثان ۳۰ هر ها نمونه
  افت.ي يم ادامه تر) هيپا (بر %۱۴ حدود رطوبت

  
  شدن خشک يمنحن برازش

 بستر توده شدن خشك کينتيس يها يمنحن برازش براي
 شدن خشك يط رطوبت نسبت از بيس يها ورقه نازك

 & Ertekin شده انجام تحقيقات براساس .شد استفاده توده

Yaldiz, (2004) زياد رطوبت داراي كه محصوالتي در 
 شدن خشك  طي در رطوبت نسبت معادله ،هستند

  است: )۱( معادلهصورت  به

 لحظه در توده رطوبت ،Md ؛رطوبت نسبت ،MR آن در که
 محصول توده هياول رطوبت ،M0 و ؛خشک هيپا بر يجار

)kg water/kg dry matter( به رطوبت نسبت د.نباش يم 
 هاي مدل از پرکاربرد مدل ۶ با شيآزما يط آمده دست

 که( کشاورزي محصوالت نازك هيال شدن خشك استاندارد
 يها مدل د.يگرد سهيمقا )است آمده ۲ جدول در

 شدن خشك يط در رطوبت نسبت راتييتغ يونيرگرس
 -12a افزار نرم از استفاده با زمان مستقل ريمتغ براساس

MATLAB از مدل نيبهتر نييتع يبرا د.يگرد استخراج 
 )SSE( خطا مربعات مجموع )،R2( نييتع بيضر اريمع سه

 در شد. استفاده )RMSE( ها داده يخطا متوسط شهير و
 و SSEمقدار و شتريب R2 با مدل مدل، دو نيب سهيمقا

RMSE ،در را رطوبت نسبت راتييتغ تواند يم بهتر کمتر 
 با RMSE و SSE رمقادي .کند ينيب شيپ  شدن خشك يط

 ,Ertekin & Yaldiz شدند محاسبه زير روابط از استفاده

(2004):   

)۱(  
o

d
M
M

MR =  
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 شروع براي ازين مورد انرژي نيکمتر به سازي فعال انرژي
 و شود يم اطالق فرايند ةادام و محصول از رطوبت ريتبخ

 طيشرا حداقل نيتخم براي مهم اريبس مؤلفة کي
 شده خشک دلخواه ةماد آوردن دست هب براي کردن خشک

 از استفاده با باشد. يم مناسب يتعادل رطوبت زانيم با
صورت  به ها ورقه گرفتن نظر در با و کيف پخش دوم قانون

 ،كردن خشك يطوالن يها زمان يبرا و محدودنا يها کهيبار
 شود يم استفاده ريز روابط از مؤثر نفوذ بيضر

Aghbashlo et al. (2008) :  ��= 8�� ��� ��������4�� � 

)۴( 

2

2

0 4L
D

k effp
=

 

)۵( 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-=

a

a

RT
E

DD exp0

 

)۶(  

 نفوذ بيضر ،Deff ؛(m) ها ورقه ضخامت نصف ،L آن در که
 m2/s( نفوذ بيضر ثابت ،D0 ؛زمان t ؛m2/s)( رطوبت مؤثر

 گازها يجهان ثابت ،R ؛)kJ/mol( يساز فعال يانرژ ،Ea ؛)
kJ/mol K) (و ؛ Ta، هوا مطلق يدما K)( .بيضر است K1 

 )۷( معادله مطابق (T/1) مقابل در ln(D) يمنحن رسم با

   :شود يم محاسبه

  

  تحليل آماري
ارزيابي آماري نتايج به دست آمده با استفاده از طرح 

(سه سطح دما، دوسطح دبي هواي  ۳×۲×۳×۲فاکتوريل 
ها و دو حالت با و  ورودي، سه سطح سرعت چرخش سيني

بدون مبدل حرارتي) انجام شد. تحليل واريانس براي 
ها و  ارزيابي آثار دما، سرعت هوا و سرعت چرخش سيني

شدن، ضريب نفوذ  مبدل حرارتي روي سينتيک خشك
هاي مقايسه  سازي انجام گرفت. آزمون مؤثر و انرژي فعال

ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح اطمينان  ميانگين
 SAS 9.2افزار  % و کلية نتايج آماري با استفاده از نرم۹۵

  انجام گرفت.

  
  نازک كردن به روش اليه هاي خشك مدل - ۲جدول 

ردي
  ف

  مرجع  مدل  نام مدل

 Westerman et al., 1973   نيوتن  ١

(  آغباشلو و همکاران  ٢
1

exp(
2

1

tk
tkMR

+
-=  Aghbashlo et al., 2009 b  

  MR= exp(-ktn)  Guarte, 1996 پيج  ٣
  Yaldız & Ertekin, 2001   لگاريتمي  ٤
  Ozdemir & Devres, 1999   سينگ ونگ و  ٥
 Midilli et al., 2002    ميدلي و همکاران  ٦

  
  بحث و جينتا

 دماها، در رطوبت نسبت آوردن دست به از پس
 ۶ از ينيس چرخش مختلف يها سرعت و هوا يها سرعت

 استفاده شدن خشک يمنحن برازش يبرا ،۲ جدول مدل
 يها مدل RMSE و R2، SSE ريمقاد به توجه با شد.

 مقدار بهتر، مدل اريمع و شد يابيارز مختلف يونيرگرس
 & Ertekin) بود RMSE و SSE کمتر مقدار و R2 شتريب

Yaldiz, 2004). يبرا چندگانه، ونيرگرس از استفاده جينتا 
 در شيآزما طيشرا در رفته کار به يها مدل يکل يابيارز

 Midilli مدل جدول، نيا به توجه با است. آمده ٣ جدول

et al., (2002) ريسا به نسبت آزمايش شرايط تمامي در 
 را بيس يها ورقه شدن خشك يشتريب دقت با ها مدل

 قاتيتحق در يدليم مدل کاربرد .است هکرد ينيب شيپ
 است دهيگرد مالحظه بيس كردن خشك يبرا زين گذشته

)exp( ktMR -=

cktaMR +-= )exp(
21 btatMR ++=

btktaMR n += )-exp(

)۲(  
N

MRMR
SSE

n
i ipreiå
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(Menges & Ertekin, 2006) .دست به نييتع بيضرا 
 انگريب ق،يتحق مختلف طيشرا در ها مدل ةهم يبرا آمده

 رفته کار به يها مدل با يشگاهيآزما يها داده خوب توافق

 آنها ذکر از بيضرا تعداد بودن اديز علت (به باشد يم
  .است) شده يخوددار

  
  هاي سيب شدن بستر نازک ورقه هاي رگرسيوني خشك ارزيابي مدل -۳جدول 

  مدل
  هاي مورد بررسي شاخص

R2  SSE  RMSE  

  ۰۳۵۸/۰  ۵۷۲۷/۰  ۹۷۶۹/۰ نيوتن
  ۰۱۵/۰  ۱۲۸۸/۰  ۹۹۵/۰ پيج

  ۰۱۷۶/۰  ۱۶۰۶/۰  ۹۹۳۶/۰  وانگ وسينگ
  ۰۱۷۱/۰  ۱۷۹/۰  ۹۹۳/۰  آغباشلو و همکاران

  ۰۱۵۴/۰  ۱۲۷۷/۰  ۹۹۵/۰  لگاريتمي
  ۰۱۳۴/۰  ۰۹۸۶/۰  ۹۹۶۱/۰  ميدلي و همکاران

  
 رطوبت نسبت راتييتغ روند ةسيمقا ،نمونه عنوان به

 در همکاران) و يدلي(م برتر مدل و يشيآزما يها نمونه
 در rpm۶ ينيس چرخش سرعت و m/s۱ يهوا سرعت

 است. شده داده شينما ۳ شکل در يحرارت مبدل با حالت
 دست به قيتحق طيشرا ريسا يبرا يمشابه ينمودارها

چرخش  سرعت و هوا سرعت دما، تغييرات است. آمده
هاي  شدن ورقه داري بر زمان خشك معنيسيني تأثير 

سيب در سطح احتمال يک درصد دارد؛ ولي مبدل حرارتي 
؛ )۴(جدول  داري نداشت روي اين شاخص تأثير معني

چون که مبدل حرارتي تأثير چنداني روي تغييرات دما و 
طور که  کن ندارد. همان سرعت هواي داخل محفظه خشک

کردن  کاهش زمان خشکباعث رفت، افزايش دما  انتظار مي

). با افزايش دما، اختالف حرارت بين ٣شده است (شکل 
محصول و محيط اطراف افزايش يافته و در نتيجه رطوبت 

مقايسة  شود. با آهنگ بيشتري از محصول خارج مي
شدن نشان داد که افزايش دما از  هاي زمان خشك ميانگين

درصدي  ۳۷/۴۹درجة سلسيوس موجب کاهش  ۸۰به  ۵۰
شود. در اين تحقيق، به طور متوسط  شدن مي مان خشكز

درجه سلسيوس   ۸۰به  ۶۵و از  ۶۵به  ۵۰افزايش دما از 
هاي  شدن ورقه زمان خشك ۲۷/۲۷%و %۳۵/۳۰به ترتيب  

شدة  تر كرد. نتايج حاضر با تحقيقات انجام سيب را کوتاه
 ,Sacilik & Elicin) قبلي در مورد سيب همخواني دارد

2006; Seiiedlou et al., 2010; Vega-Galvez et al., 
2008).  

  

  rpm۶ چرخش سيني  و سرعت m/s۱هاي سيب در حالت با مبدل و سرعت هواي  تغييرات نسبت رطوبت ورقه -۳شکل 
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  شدن کردن روي زمان خشک نتايج تجزيه واريانس تأثير شرايط خشک -۴ جدول
 F ميانگين مربعات  مجموع مربعات آزادي  هدرج منابع تغييرات

  ns۱۰۷۳/۰  ۵/۲۶۵۶۵۱۲  ۵/۲۶۵۶۵۱۲  ۱  ميدل حرارتي
  A(  ۲  ۹۱۰۱۹۰۱۰۰  ۴۵۵۰۹۵۰۵ **۲۸/۴۹۷دما(

  B(  ۱  ۵/۱۳۶۳۷۲۶۱۲  ۵/۱۳۶۳۷۲۶۱۲  **۰۱/۱۴۹سرعت هوا(
  C(  ۲  ۳۴۷۱۸۱۷۵  ۱۷۳۵۹۰۸۷ **۹۷/۱۸چرخش سيني (سرعت 

A×B  ۲  ۳۱۳۵۶۰۰  ۱۵۶۷۸۰۰ ns۷۱/۱  
A× C  ۴  ۱۴۹۲۴۶۲۵  ۲/۳۷۳۱۱۵۶ **۰۸/۴  
B × C  ۲  ۴۲۳۶۵۲۵  ۵/۲۱۱۸۲۶۲ ns۳۱/۲ 

A× B× C  ۴  ۶۹۰۰۷۵  ۷/۱۷۲۵۱۸ ns۱۹/۰ 

   ۹۱۵۱۷۷  ۳۱۱۱۶۰۲۵  ۳۴ خطاي آزمايش
      ۱۱۴۳۵۶۷۷۸۸  ۷۱ کل

 CV:( % ۳۴۸۲/۷ضريب تغييرات (
  n.s ۵دار در سطح احتمال  عدم وجود اختالف معني%  

 %۵در سطح احتمال  دار وجود اختالف معني *% ،  ۱در سطح احتمال  دار وجود اختالف معني **

  
 تأثير هوا سرعت انس،يوار ةيتجز جينتا به توجه با

 زمان يرو درصد کي احتمال سطح در يدار يمعن
 هوا، سرعت شيافزا با و داشت بيس يها ورقه شدن خشك

 شيافزا ،ثابت يدما کي در افت.ي کاهش شدن خشک زمان
 نيب حرارت انتقال بيضر شيافزا باعث هوا سرعت

 رطوبت انتقال سرعت و شده کننده خشک يهوا و محصول
 نشان قيتحق جينتا دهد. يم شيافزا را هوا به محصول از

 وسيسلس درجه ٦٥ تا ٥٠ دمايي ةمحدود در که داد
 در بهتر تهويه و هيثان بر متر ٢ به ١ از هوا سرعت افزايش

 به محصول شدن خشك زمان کاهش موجب محصول توده
 دماي افزايش با اما ؛شود مي %٢٧/١٧ حدود ميزان

 افزايش ثيرأت وسيسلس درجه ٨٠ به ٦٥ از کن خشک
 زمان از %٨/٢٣ ،حالت اين در و  شده شتريب هوا سرعت
 در که دهد يم نشان امر نيا و شود مي کاسته شدن خشك

 رو، اين از است. اديز جرم انتقال ليپتانس هنوز باال يدما
 دما، افزايش با کن خشک نيا در كه گرفت نتيجه توان مي

 ديبا يول است؛ مطلوب هوا جايي هجاب سرعت ادشدنيز
 را هوا انيجر سرعت شيافزا اثر در يانرژ مصرف زانيم

 طراحي در عامل دو نيا حيصح کاربرد داد. قرار مدنظر
 مهم كردن خشك فرايند يساز نهيبه و ها کن خشک

 سرعت رييتغ ،انسيوار ةيتجز جينتا اساس بر باشد. يم
 کي احتمال سطح در يدار يمعن تأثير ها ينيس چرخش

 داشته بيس يها ورقه شدن خشك زمان يرو بر درصد
 ها، ينيس چرخش سرعت شيافزا با که يطور به ؛است

 نيا به را آن علت است. افتهي کاهش شدن خشک زمان
 هب باعث ها ينيس چرخش که داد حيتوض توان يم صورت

 اختالف و شده کن خشک محفظه داخل يهوا خوردن هم
 با که ابدي يم کاهش کن خشک مختلف يها قسمت در دما

 Santos-Sánchez et) دارد مطابقت گريد محققان قيتحق

al., 2012) .که باشد نيا تواند يم گريد ياحتمال ليدل 
 اطراف در رطوبت تجمع کاهش باعث ها  ينيس چرخش
 کند. يم تر آسان را هوا با رطوبت تبادل و گشته محصول

 بر دور ۱۲ و ۶ به صفر از ها ينيس چرخش سرعت شيافزا
 ۵۱/۸ متوسط طور به را شدن خشک زمان بيترت به قهيدق

 به ۶ از دور شيافزا يول ؛است داده کاهش درصد ۵/۱۱ و
 زمان يدرصد ۴/۳ کاهش باعث فقط قهيدق بر دور ۱۲

 ةسيمقا جينتا اساس بر و است دهيگرد شدن خشک
 بر دور ۱۲ به ۶ از چرخش سرعت شيافزا ،ها نيانگيم

 شدن خشک زمان کاهش يرو يدار يمعن تأثير قهيدق
 نيا که شود يم استنباط گونه نيا مطلب نيا نداشت.

 باعث که ستين يحد در چرخش سرعت شيافزا
 در و کن خشک محفظه داخل يهوا توجه قابل ييجا جابه

 جينتا به توجه با شود. شدن خشك سرعت شيافزا جهينت
 تأثير ،گريد توجه قابل ةنکت ،انسيوار ةيتجز جدول

 يرو ها ينيس چرخش سرعت و دما متقابل اثر دار يمعن
 ۶۵ ، ۵۰ يدماها در که يطور به ؛است شدن خشک زمان

 يرو چرخش سرعت رييتغ تأثير وسيسلس درجه ۸۰ و
 و ۱۳/۷ ،۱۱ متوسط طور به شدن خشک زمان کاهش
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 ليپتانس ،تر نييپا يدماها در است. بوده درصد ۳۱/۵
 ،نييپا يدماها در سرعت شيافزا و بوده کمتر جرم انتقال

 يدماها در ،گريد عبارت به دهد. يم شيافزا را ليپتانس نيا
 بوده شتريب چرخش سرعت رييتغ تأثير کردن، خشک نييپا

 شدن خشك زمان ،كردن خشك يدما باالرفتن با و است
 هيتوص ،نيبنابرا رد.يگ يم قرار دما تأثير تحت شتريب

 از نييپا يدماها در محصول كردن خشك در که شود يم
 باال يدماها در يول شود؛ استفاده يشتريب چرخش سرعت

  گردد. يانرژ اتالف باعث تواند يم کار نيا
  
 يساز فعال يانرژ و مؤثر نفوذ بيضر از حاصل جينتا

 بيس يها ورقه يبرا ،)Deff( مؤثر رطوبت نفوذ بيضر
 سرعت يبرا  جينتا و شد محاسبه )٦( معادله توسط

 شده داده نشان ٤ شکل در قهيدق در دور ٦ ينيس چرخش
 مدهآ دست هب يمشابه جيانت ،ها شيزماآ ريسا يبرا است.
 ٧١/٢×١٠-٩ مؤثر نفوذ بيضر مقدار نيمترک است.

 سرعت و وسيسلس درجه ٥٠ يدما در هيثان بر مربعمتر
 آمد. دست به ينيس چرخش بدون و هيثان بر متر ١ يهوا

 شدن خشك يبرا رطوبت مؤثر نفوذ بيضر مقدار نيشتريب
 هيثان بر مربعمتر ٣٧/٨× ١٠-٩ بيس يها ورقه نازک هيال

 بر متر ٢ يهوا سرعت و وسيسلس درجه ٨٠ يدما در
 آمد. دست به قهيدق بر دور ١٢ چرخش سرعت و هيثان

 در شده گزارش مناسب دامنه در آمده دست به ريمقاد
 & Velić et al., 2004; Sacilik) است بيس يبرا مقاالت

Elicin, 2006; Vega-Galvez et al., 2008; Kaya & 
Aydın, 2009). شيافزا انس،يوار جدول جينتا اساس بر 

 يرطوبت نفوذ بيضر شيافزا موجب هوا سرعت و دما
 يمولکول جنبش شيافزا تواند مي مسئله نيا ليدل شود. يم
-Vega)  باشد باال يها يدب و دماها در يسطح کشش و

Galvez et al., 2008; Kaya & Aydın, 2009; 
Zlatanović et al., 2013)  .يحرارت مبدل يبرا کهيحال در 

 يحرارت مبدل چون ؛است نبوده دار يمعن آن متقابل آثار و
 کن خشک محفظه يهوا سرعت و دما راتييتغ در يتأثير

 يرو بر چرخش سرعت تأثير ،توجه قابل ةنکت ندارد.
 سرعت شيافزا با که يطور به ؛است مؤثر نفوذ بيضر

 ،بيضر نيا قهيدق بر دور ١٢ و ٦ به صفر از ينيس چرخش
 در يمشابه جينتا است. داشته يتوجه قابل نسبتاً شيافزا

 و هوا يها سرعت و دما با مؤثر نفوذ بيضر ارتباط مورد
 .Santos-Sánchez et al گريد نيمحقق توسط چرخش

 تواند يم احتماالً مذکور ةجينت است. شده گزارش (2012)

 نيب يهمرفت حرارت انتقال بيضر شيافزا علت به
 محصول يرو رطوبت تجمع از که باشد هوا و محصول

 را رطوبت انتقال رطوبت، انيگراد شيافزا با و بكاهد
 نيشتريب که گفت جهينت توان يم ،يطورکل به کند. تر ساده
 سرعت سپس )،%۳۶/۳۵( دما را مؤثر نفوذ بيضر در تأثير

 )%۱۵( ينيس چرخش سرعت ،تينها در و )%۴۳/۱۹( هوا
  دارد.

سازي در شرايط مختلف تحقيق با استفاده از  انرژي فعال
ثابت ضريب نفوذ و  ۵) محاسبه شد. جدول ۶معادله (

هاي  شدن اليه نازک ورقه سازي براي خشك انرژي فعال
هاي مختلف هوا و چرخش سيني نشان  سيب را در سرعت

هاي غذايي  سازي براي محصول دهد. ميزان انرژي فعال مي
 کيلوژول بر مول متغير است ۱۱۰تا  ۷/۱۲بين 

(Aghbashlo et al., 2008) .سازي براي   انرژي فعال
هاي سيب در اين تحقيق بين  شدن اليه نازک ورقه خشك

کيلوژول بر مول به دست آمد. مقادير به  ۱۶/۲۴تا  ۴۱/۱۶
شده در مقاالت  دست آمده در محدودة مناسب گزارش

 Vega-Galvez et al., (2008) براي سيب است (از جمله
 ,Kaya & Aydın؛ kJ/mol ۲/۴۳ -۳۱/۲۱در محدودة 

  ).kJ/mol ۶۲۴/۲۲-۹۵۷/۱۹در محدودة  (2009)
  

  تأثير مبدل حرارتي
مبدل حرارتي داراي دو ورودي، شامل ورودي هواي گرم 

) و ورودي هواي Thot,inکن ( شده از محفظه خشک خارج
شامل خروجي ) و دو خروجي، Tcold,inتازه و خنک محيط (

) و Thot,outکن ( هواي گرم واردشده از محفظة خشک
) که همان ورودي به گرمکن Tcold,outخروجي هواي تازه (

اي از تغييرات دماي  ، نمونه٥باشد. در شکل  الکتريکي مي
ي هاي مبدل حرارتي براي دما ها و خروجي هوا در ورودي

عت متر بر ثانيه و سر ١سرعت هواي  درجه سلسيوس، ۶۵
دور بر دقيقه نشان داده شده است. براي ساير  ٦چرخش 

دست آمده است. از اين  ها، نمودارهاي مشابهي به آزمايش
شکل، مشخص است که مبدل به خوبي توانسته مقدار 

توجهي از گرماي خروجي را بازيافت کند. افزايش  قابل
سرعت چرخش سيني به علت اينکه تأثيري روي مبدل 

شده تأثيري نداشته است.  دماي بازيافت ندارد، در ميزان
رفت، افزايش دما باعث افزايش  طور که انتظار مي همان

دماي بازيافتي شده است؛ ولي نقش آن در تأمين گرماي 
کردن ثابت بوده است؛ يعني تنها افزايش  مورد نياز خشک
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شده  سرعت هوا باعث افزايش متوسط درصد دماي تأمين
عبارت ديگر، در سرعت هواي  توسط مبدل شده است. به

% ٣١يک متر بر ثانيه و در هر سه سطح دما، مبدل حدود 
کردن از طريق بازيافت  گرماي مورد نياز را براي خشک

شده نسبت به حالت بدون استفاده از مبدل،  گرماي تلف
تأمين کرده است؛ در حالي که در سرعت دو متر بر ثانيه و 

% گرماي مورد نياز را ٣٦در هر سه سطح دما، مبدل حدود 
شده نسبت  کردن از طريق بازيافت گرماي تلف براي خشک

به حالت بدون استفاده از مبدل، تأمين کرده است؛ دليل 

شده در اثر افزايش سرعت  آن، افزايش ميزان گرماي منتقل
هاي صنعتي  کن باشد. با توجه به اينکه اکثر خشک هوا مي

الت کشاورزي و كردن محصو مورد استفاده براي خشك
باشند، استفاده  صنايع غذايي، از نوع جريان هواي گرم مي

هزينه راه حل مناسبي در  هاي حرارتي ساده و کم از مبدل
 باشد. ها مي کن زمينة کاهش مصرف انرژي در اين خشک

همچنين، استفاده از مبدل حرارتي باعث افزايش بازده 
 ,.Ghasemkhani et al)کن شده است  اکسرژي خشک

2016).  
  

   
  rpm۶کردن بر روي ضريب نفوذ مؤثر رطوبت براي سرعت چرخش  تأثير شرايط مختلف خشک -۴ شکل

  
  کردن هاي سيب در شرايط مختلف خشک شدن اليه نازک ورقه سازي براي خشك انرژي فعال -٥جدول 

  R2 سازي انرژي فعال  
Ea (kJ/mol)  

  نفوذب يضرثابت 
 (m²/s)×10-6  

  سرعت چرخش سيني
 )rpm(  

  سرعت هوا
 (m/s)  

  با مبدل حرارتي

۱  
۱  ۷۷۶/۱۸ ۴۲۲۹۸/۳  ۰  
۹۹۹۵/۰  ۵۸۵/۱۹ ۷۴۲۲/۴ ۶  
۹۹۸۶/۰  ۴۰۹/۱۶ ۵۵۰۴/۱ ۱۲  

۲  
۹۹۹۷/۰  ۶۴۶/۱۹ ۴۶۵۸/۵ ۰  
۹۹۹۹/۰  ۷۲/۲۱ ۶۳۵۵/۱۲ ۶  
۹۹۹۹/۰  ۲۵۳/۲۲ ۳۰۵۶/۱۶ ۱۲  

  بدون مبدل حرارتي

۱  
۹۹۵۴/۰  ۴۴۹/۱۸ ۹۷۵۸/۲ ۰  
۹۹۳۹/۰  ۵۱۱/۲۱ ۱۸۰۹/۱۰ ۶  
۹۲۳۳/۰  ۸۶۷/۱۶  ۸۵۶۱۶/۱  ۱۲  

۲  
۹۹۹۱/۰  ۱۵۹/۲۴  ۷۸۵۴/۲۷  ۰  
۹۹۷/۰  ۰۹/۲۱  ۷۶۹۵/۲۱  ۶  
۹۹۷۸/۰  ۲۱/۲۰ ۱۲۹۵۹/۸ ۱۲  
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  ٦ rpmو سرعت چرخش  m/s١و براي سرعت  C۶۵در دماي  حرارتيتغييرات دماهاي ورودي و خروجي به مبدل  -۵شکل  

 
  يريگ جهينت

 يرو كردن خشك مختلف طيشرا تأثير تحقيق، اين در
 مورد دار ينيس دوار کن خشک کي در ،بيس يها ورقه
 رفتار توانست همکاران و يدليم مدل گرفت. قرار يبررس

 طور هب را بيس يها ورقه نازك هيال شدن خشك
 در تأثير نيشتريب ،يطورکل به .کند فيتوص بخشي رضايت
 در و هوا سرعت سپس دما، را شدن خشک زمان کاهش

 افزايش اثر ،نيهمچن دارد. ينيس چرخش سرعت تينها
 اليه شدن خشك  زمان مدت بر ينيس چرخش سرعت
 بود. شتريب پايين دماهاي در مطالعه مورد محصول نازك

 ه)يثان بر مترمربع ٣٧/٨× ١٠-٩( مؤثر نفوذ بيضر نيشتريب
 سرعت نيرتشيب و هوا سرعت نيباالتر ،دما نيباالتر در

 يبرا الزم يانرژ مقدار آمد. دست هب ينيس چرخش
 لويک ٧٩/٢٣ تا ٢٠ از ،يبررس مورد شرايط در يساز فعال
-٦ تا ٥٣/٥×١٠-٦ از نفوذ بيضر ثابت و مول بر ژول

 يحرارت مبدل بود. ريمتغ هيثان بر مترمربع ٠١/٢٢×١٠
 ،کردن خشک مختلف طيشرا در است توانسته شده استفاده

 ١/٢١ تا ٣/٩ نيب نيانگيم طور هب را طيمح يهوا يدما
 %٣٣ حدود ،گريد عبارت به کند. گرم وسيلسيس درجه

 تافيباز قيطر از کردن خشک براي را ازين مورد يگرما
  .است کرده نيمأت شده، تلف يگرما

  
 گزاري سپاس

 دانشكده كشاورزي هاي ماشين مهندسي گروه از لفانؤم
 و وسايل تأمين براي تهران دانشگاه فناوري و مهندسي

 قدرداني و تشكر تحقيق انجام در نياز مورد امكانات
  .كنند مي
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Evaluation of drying of apple slices in a rotating-tray air dryer equipped 
with heat exchanger 

 
H. Ghasemkhani1*, S. Rafiee2, A. Keyhani3 and M. Dalvand4 

 
 

Abstract 
 
In the present study, a pilot thin-layer rotary tray dryer was designed and fabricated and 
equipped with an air-to-air cross-flow plate heat exchanger. Experiments were conducted to 
assess the effects of the experimental variables (air temperatures of 50, 65 and 80°C, air 
velocities of 1 and 2 m/s, tray rotation speeds of 0, 6, and 12 rpm with and without application 
of the heat exchanger) on the thin layer drying dynamics, effective moisture diffusivity and 
activation energy of apple slices. According to the statistical results (RMSE, SSE and R2), the 
Midilli et al. model was the best fitted for describing the drying behavior of apple slices. 
Results indicated that temperature has the most important effect on drying time (75.5%), 
followed by air velocity (17.6%) and tray rotation (7.8%). The highest effective diffusion was 
found to be 8.37×10-9 m2s-1 at air temperature, air velocity and speed rotation of 80 ºC, 2 ms-1 
and 12 rpm, respectively. The lowest effective diffusion was 2.7×10-9 m2s-1 at air temperature, 
air velocity and speed rotation of 50 ºC, 1 ms-1 and 0 rpm, respectively. The activation energy 
value of apple slice varied between 16.41- 24.16 kJ/mol. The use of heat exchanger reduced 
energy consumption of the dryer by 33%. The results of this study can be applied for 
recovering the waste heat from exhaust air and improving the performance of forced-
convection dryers. 
 
Keywords: Drying, Rotating-tray air dryer, Apple, Effective diffusivity, Heat exchanger. 
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