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تأثير بازگشت جريان هوا در خشککن خورشيدي بر انرژي مصرفی خشککردن و راندمان
3

اميدرضا روستاپور* ،1احمد افسري  ،2ياسر جهانگير

 .1استادیار بخش فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 .2استادیار گروه مکانیک دانشکدۀ مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز
 .3کارشناس ارشد دانشکدۀ مهندسی ،گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز
(تاریخ دریافت -1393/6/25 :تاریخ تصویب)1393/10/1 :

چکيده
خشککن خورشیدی ترکیبی مجهز به مکانیزم خاص تغییر زاویۀ جمعکننده برای آزمایشها بهکار گرفته شد .راندمان
خشککن به دالیلی مانند اتالف گرما و خروج آن در مدار باز ،پایین است .بازگشت جریان به ورودی باعث افزایش
راندمان خشککن و کاهش زمان خشکشدن میشود .برای خشککن مکانیزمی جدید شامل دو دریچۀ قابل تنظیم
(دمپر) در خروجی درنظر گرفته شد که میزان بازگشت جریان را کنترل میکنند .برای بررسی تأثیر برگشت جریان هوای
گرم خروجی از مخزن بر راندمان و انرژی مصرفی ،ورقههای نازك گوجهفرنگی در  3سطح جریان ( ،0/036 ،0/018و
 0/054متر مکعب بر ثانیه) و  4سطح برگشت جریان (صفر ،75 ،50 ،و 87/5درصد) خشک شدند .تمام آزمایشها در
ابتدای فصل پاییز و تا رسیدن محصول به رطوبت 12درصد (بر پایۀ تر) انجام شد .نتایج نشان داد که 75درصد برگشت
جریان حداقل مصرف انرژی و بیشترین راندمان را به دنبال داشت.
کليدواژگان :انرژی مصرفی ،بازگشت جریان ،خشککن خورشیدی ،راندمان.

مقدمه

1

با توجه به بحران انرژی ،کشورها به استفاده از انرژیهای ارزان و
کمهزینه چون انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشید روی
آوردهاند .خورشید میزان زیادی انرژی دارد و میتواند درصد
زیادی از انرژی الزم تجهیزات گوناگون مانند خشککنها را
فراهم آورد .استفاده از نور خورشید برای خشککردن محصوالت
کشاورزی همچون میوهها غالباً بهروش سنتی با پهنکردن میوه
در مجاورت آفتاب صورت میگیرد .بهعلت زیانهای ناشی از
حملۀ قارچها ،حشرات ،پرندگان و جوندگان ،ریزش بارانهای
غیرمنتظره ،و تغییرات زیاد در میزان تابش ،محدودیتهای
زیادی در خشککردن بهروش سنتی مانند کاهش کیفیت
محصول نهایی ،غیریکنواختی خشککردن ،و افزایش مدتزمان
خشککردن وجود دارد .در سالهای اخیر تالشهای زیادی در
راستای استفادۀ بهینه از انرژی تابش خورشید برای خشککردن
محصوالت شده است .اجزای اصلی خشککن خورشیدی شامل
واحد جذب انرژی خورشیدی ،شاسی ،فن برای ایجاد جریان
اجباری هوای گرم در خشککن ،محفظۀ استقرار سینیهای
محصول ،و دیفیوزر (کانال ارتباطی بین واحد جذب و محفظۀ
خشککن) است.
* نویسندۀ مسئولroustapour@farsagres.ir :

 )2006( Koyoncuدر تحقیقی به بررسی خشککردن و
نیازمندی انرژی گرمایی در سرعت هوای  ،0/6 ،0/3و  0/9متر
بر ثانیه پرداخت .نتایج نشان داد که خشککردن در سرعت
هوای  0/3متر بر ثانیه کمترین مصرف انرژی و در سرعت هوای
 0/9متر بر ثانیه بیشترین مصرف انرژی را در برداشت.
 )2008( Moradi and Zomorodianاقدام به طراحی،
ساخت ،و ارزیابی خشککن خورشیدی کردند و دو حالت
ترکیبی و غیرمستقیم و چهار جریان متفاوت هوا (سه جریان
فعال و یک جریان غیرفعال) را برای خشککردن زیرۀ سبز بهکار
گرفتند .براساس نتایج بهدستآمده ،دو فاکتور نحوۀ خشککردن
و سرعت جریان هوای خشککننده اثر معنیداری بر مدت زمان
خشکشدن داشتهاند.
در تحقیقی دیگر تیغهای چرخشی در مدخل ورودی
مخزن خشککن خورشیدی برای بهچرخشدرآوردن هوا و
همچنین  32قطعه تسمۀ فلزی خمشده به ابعاد 3*5*21
میلیمتر در داخل مخزن خشککن تعبیه شد .در این خشککن
از جمعکنندهای خورشیدی با سطح پلکانی بهمنظور افزایش
سطح جذب برای تأمین هوای گرم الزم برای خشککردن
استفاده شد .براساس نتایج ،خشککردن محصوالت کشاورزی
در این خشککن در زمان کمتری انجام شد و بهعبارتی راندمان
خشککردن افزایش یافت ).(Cacmak and Yildiz, 2009
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 )2009( Chandak et alخشککن خورشیدی مجهز به
هواکش توربین تهویه را طراحی کردند .نتایج نشان داد که در
مناطق بادخیز ،این هواکش جایگزین مناسبی برای فن است و
میتواند نیاز به فن در خشککن خورشیدی را برطرف کند و
سرانجام منجر به کاهش مصرف انرژی شود.
 )2010( Montero et al.به بررسی و ارزیابی کارایی
خشککنهای خورشیدی پرداختند و چهار روش مستقیم،
غیرمستقیم ،ترکیبی ،و هیبریدی را تحلیل و بیان کردند که
روش ترکیبی و هیبریدی عملکرد بهتری را در مقایسه با
روشهای دیگر نشان دادند و توانستند زمان خشککردن را تا
50درصد در مقایسه با روشهای دیگر کاهش دهند .براساس
نتایج ،روش غیرفعال ترکیبی در قیاس با روش غیرفعال
غیرمستقیم باعث افزایش دما تا  6درجۀ سلسیوس وکاهش
رطوبت نسبی تا 8درصد شد.
 )2011( Gazorدر تحقیقی نشان داد که کاربرد صفحات
مناسب چوبی و فلزی میتواند تا حدود 10درصد بر راندمان
خشککن بیافزاید.
در مطالعهای که  )2013( Lopez et alبر عملکرد
خشککن گازیـخورشیدی انجام دادند ،بازده خشککردن و
بازده حرارتی را محاسبه کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که
بازده حرارتی واحد جمعکننده تحت تأثیر جریان انبوه هوا،
انحراف زاویۀ صفحۀ جاذب ،و اختالف دمایی محیط و محیط
داخلی واحد جمعکننده است.
خشککن خورشیدی استفادهشده در این تحقیق
خشککنی ترکیبی مجهز به مکانیزم خاص برای تغییر زاویۀ
واحد جذب انرژی خورشید و سامانۀ کمکی گرمکن برقی است.
دما نیز در همۀ نقاط خشککن اندازهگیری و کنترل میشود
) .(Fasihzadeh naini, 2011از محدودیتهای خشککن
خورشیدی راندمان پایین آن به دالیل گوناگون مانند اتالف
هوای گرم و خروج آن از خشککن در مدار باز است .برای
کاهش این تلفات ،مدار برگشت هوای گرم خروجی از مخزن و
هدایت آن به ورودی جمعکننده و استفادۀ مجدد از آن تعبیه
شده است .کانال برگشت خشککن ساخته و پس از نصب برای
ارزیابی کاربرد آن اقدام شد .در این راستا ،آزمایشها در سطوح
گوناگون جریان هوا و میزان بازگشت جریان هوا انجام شد و در
شرایط گوناگون خشککردن ،تأثیر فاکتورهای نامبرده به میزان
انرژی مصرفی و راندمان بررسی شد.

مواد و روشها
برای انجام آزمایشها از خشککن خورشیدی ترکیبی که مجهز
به مکانیزم تغییر زاویۀ واحد جمعکننده بود ،استفاده شد.

خشککن شامل واحد جمعکنندۀ خورشیدی ،مخزن ،سینیهای
نگهداری محصول ،فن و ترموکوپلهای نوع  Kبرای اندازهگیری
دما ،گرمکن برقی ،و تابلوی برق بود .همۀ آزمایشها در فصل
پاییز انجام شد بنابراین برای دریافت بهتر تابش ،با توجه به
عرض جغرافیایی منطقه که حدود  30درجه است ،زاویۀ واحد
جمعکننده نسبت به افق در این فصل  45درجه درنظر گرفته
شد ).(Duffie and Beck man, 1991
ساخت کانال برگشت جريان هوا

هوای خروجی از مخزن خشککن دمای باالیی دارد ،بنابراین
استفادۀ مجدد از هوای گرم خروجی باعث بهینهسازی فرایند
خشککردن و افزایش راندمان میشود .برای بهکارگیری مجدد
از هوای گرم خروجی و برگشتدادن آن ،کانال برگشت هوای
گرم ساخته شد و بین خروجی مخزن و ورودی واحد جمعکننده
قرار گرفت .با توجه به اینکه برگشت کامل هوای خروجی به
افزایش بیش از حد رطوبت در محیط داخلی خشککن
میانجامد و درنتیجه باعث افزایش انرژی مصرفی وکاهش
راندمان خشککن و سرانجام عدم تکمیل فرایند میشد،
بنابراین در مجموعۀ کانال برگشت چهار دریچه 1برای تنظیم
میزان هوای برگشتی ،هوای ورودی به خشککن ،و هوای
خروجی به محیط بیرون تعبیه شد .یکی از دریچهها وظیفۀ
تنظیم میزان هوای ورودی به خشککن ،دریچۀ دیگر تنظیم
هوای خروجی از خشککن ،و دو دریچۀ دیگر در کانال برگشت
تعبیه شده است که عهدهدار تنظیم هوای برگشتی هستند.
شکل  1کانال برگشت و اجزاء تشکیلدهندۀ و نصبشدۀ آن بر
خشککن را نشان میدهد.
برای ارزیابی خشککن سه سطح جریان هوای ،0/018
 ،0/036و  0/054متر مکعب بر ثانیه درنظر گرفته شد .این
سطوح جریان با تغییر دور فن قابل دستیابی است .برای رسیدن
به شرایط بهینۀ خشککردن از نظر زمان خشکشدن و مصرف
انرژی ،آزمایشها در چهار سطح بازبودن دریچههای بازگشت هوا
انجام شد .این حاالت شامل ،بستهبودن کامل دریچهها و بازبودن
در سه سطح  ،75 ،50و  87/5درصد بود .مقادیر درصدی
ذکرشده معادل با زوایای صفر ،45 ،22/5 ،و  67/5درجۀ دریچه
در مقایسه با خط عمود بر جهت جریان در لولۀ برگشت بود.
ارزیابی با خشککردن الیههای نازك گوجه فرنگی به ضخامت 6
میلیمتر انجام شد .در فواصل زمانی متفاوت در طول دورۀ
فرایند خشکشدن ،نمونهها توزین و تغییرات رطوبت در طول
1. Damper
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دورۀ فرایند اندازهگیری شد و آزمایشها تا رسیدن محصول به
رطوبت 12درصد (برپایۀ تر) ادامه یافت.
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پایۀ تر ادامه یافت .تغییرات وزن محصول بهوسیلۀ ترازوی
دیجیتال  ANDمدل ( EK-1600ساخت ژاپن) با دقت 0/01
گرم اندازهگیری شد .مقدار آب تبخیرشده در طول دورۀ فرایند
خشکشدن با رابطۀ  1محاسبه میشود (Al-jumaily et al.,
).2007; Yaldyz and Ertkyn, 2001
(رابطۀ )1

) Mi (Xi  X f
) (100  X f

Mw 

محاسبۀ انرژي مصرفی خشککردن و راندمان خشککن

(الف)

انرژی مصرفی برابر با مجموع انرژی جذبشده توسط صفحۀ
جاذب و سینیهای مخزن و همچنین انرژی مصرفی فن است
(رابطۀ .(Khattab, 1996; Al-jumaily et al., 2007) )2
مساحت صفحۀ جاذب و سینیهای مخزن ) 2/45 (Acمتر مربع
است .شار تابشی خورشید ) (Itبا تشعشعنگار و انرژی مصرفی فن
با کنتور دیجیتال نصبشده بر خشککن اندازهگیری شد.
(رابطۀ )2

) E  ( Ac I t  Q f

راندمان خشککن در آزمونهای متفاوت با رابطۀ 3
محاسبه میشود ).(Khattab, 1996; Al-jumaily et al., 2007
(رابطۀ )3

) M o c p (To  Ti
Ac I T  Q f

d 

نتايج و بحث

(ب)
شکل .1الف) مکانيزم چرخش هوا ،ب .خشککن خورشيدي مجهز به مکانيزم
برگشت هواي گرم خروجی

انرژی تابشی خورشید (وات بر متر مربع) در بازۀ زمانی
خشککردن با یک تشعشعنگار  Kimoمدل ( SL100ساخت
فرانسه) اندازهگیری شد .حسگر دستگاه روی سهپایۀ دوربین
تحت زاویۀ  45درجه به سمت جنوب مستقر شد .شار تابشی
خورشید با این حسگر در طول دورۀ خشککردن اندازهگیری و
با نمایشگر دستگاه قرائت شد.
تعيين تغييرات رطوبت محصول در طول دورة فرايند
خشکشدن

تغییرات رطوبت با توزین نمونههای محصول مستقر بر
سینیهای خشککن تا رسیدن به رطوبت نهایی 12درصد بر

تغییرات انرژی مصرفی خشککردن در جریان هوای  0/018متر
مکعب بر ثانیه در شکل ( 2الف) نشان داده شده است .در
مراحل اولیۀ فرایند خشکشدن تفاوت چندانی بین حالتهای
گوناگون بازبودن دریچۀ بازگشت وجود نداشت ولی در انتهای
فرایند خشکشدن ،روند تغییرات انرژی مصرفی متفاوت شد
بهطوریکه کمترین میزان مصرف انرژی مربوط به بازبودن
دریچۀ بازگشت تا 75درصد بود .تحقیقات انجامشده توسط
کاکمک و یالدیز نشان داد که با چرخش جریان هوا در
خشککن ،میزان انرژی مصرفی در طول دورۀ فرایند کاهش
خواهد یافت ) .(Cacmak and Yildiz, 2009مقادیر انرژی
مصرفی برای حالتهای گوناگون استقرار دریچۀ برگشت شامل
کامالً بسته ،75 ،50،و  87/5درصد باز بهترتیب ،10/06 ،10/11
 ،9/56و  11/2کیلووات ساعت بود (شکل  ،2ب) .براساس نتایج
بهدستآمده ،در شرایطی که از مسیر برگشت استفاده شد انرژی
مصرفی در حالت بازبودن دریچۀ برگشت به میزان  87/5درصد
از بقیۀ حالتها بیشتر بود ،زیرا عدم تهویۀ مناسب هوا و تجمع
رطوبت در خشککن باعث افزایش انرژی مصرفی شد.
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(الف)
50درصد باز بودن دریچه

بسته بودن دریچه

87/5درصد باز بودن دریچه

75درصد باز بودن دریچه

10058.24
9559.60

10115.80

میزان انرژی مصرفی ()W-h

11181.11

میزان باز بودن دریچه (درصد)

(ب)
شکل  .2الف) تغييرات انرژي مصرفی در جريان هواي  0/018متر مکعب بر ثانيه ،ب) مقادير انرژي مصرفی در حاالت گوناگون بازگشت جريان

تغییرات انرژی مصرفی در جریان هوای  0/036و 0/054
متر مکعب بر ثانیه در شکلهای  4و ( 5الف) نشان داده شده
است .مقایسۀ روند تغییرات انرژی نشان داد که انرژی مصرفی
خشککردن در حالتی که دریچۀ بازگشت  75و  87/5درصد باز
بود ،در مقایسه با بقیۀ حاالت کمتر است .افزایش بیش از اندازۀ
جریان هوا ،ورود بیشتر هوای محیط به داخل خشککن ،و
درنتیجه افزایش سرعت جریان هوا را بهدنبال خواهد داشت .در
این شرایط برگشت بیشتر جریان هوا باعث حفظ انرژی حرارتی
و درنتیجه کاهش انرژی مصرفی خواهد شد .نتایج نشان داد که
انرژی مصرفی برای حالتهای متفاوت استقرار دریچۀ برگشت،
کامالَ بسته ،75 ،50 ،و  87/5درصد بازبودن بهترتیب ،11/63
 ،10/47 ،10/87و  10/37کیلووات ساعت در دبی هوای 0/036
متر مکعب برثانیه (شکل  3ب) و  ،11/11 ،12/01 ،12/32و
 11/23کیلووات ساعت در دبی هوای  0/054متر مکعب (شکل
 4ب) بود.

انرژی الزم برای خشککردن در سه سطح جریان هوا
( 0/054 ، 0/036 ، 0/018متر مکعب بر ثانیه) و 75درصد
بازبودن دریچۀ برگشت هوای گرم خروجی در شکل  5نشان
داده شده است .تحلیل آماری نشان داد که میزان هوای عبوری
از خشککن با احتمال 95درصد ) (P<0.05تأثیر معنیداری بر
انرژی مصرفی خشککردن دارد .براساس نتایج بهدستآمده در
ابتدای مرحلۀ خشکشدن و به عبارتی در مرحلۀ تبخیر با شدت
ثابت ،تفاوت چندانی بین انرژیهای مصرفی وجود نداشته است
ولی در ادامۀ فرایند ،افزایش جریان هوا باعث افزایش انرژی
مصرفی شده است .زیرا با افزایش دبی جریان هوا ،دمای داخل
مخزن خشککن کاهش یافته و شدت تبخیر کم شده است.
درنتیجه زمان خشکشدن طوالنی شده و سرانجام انرژی الزم
برای خشککردن افزایش یافته است .حداقل میزان انرژی
مصرفی در جریان هوای 0/018مترمکعب بر ثانیه است
).(Zomorodian and Dadashzadeh, 2009
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50درصد باز بودن دریچه

بسته بودن دریچه

87/5درصد باز بودن دریچه

75درصد باز بودن دریچه
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11613.47

میزان مصرف انرژی ()w-h

10869

10379.43

10468.88

میزان باز بودن دریچه (درصد)

(الف)

(ب)

شکل  .3الف) تغييرات انرژي مصرفی در جريان هواي  0/036متر مکعب بر ثانيه ،ب) مقادير انرژي مصرفی در حاالت متفاوت بازگشت جريان

50درصد باز بودن دریچه

بسته بودن دریچه

87/5درصد باز بودن دریچه

75درصد باز بودن دریچه

12317.28

11233.59

میزان مصرف انرژی ()W-h

12012.34

11112.50

میزان باز بودن دریچه (درصد)

(الف)

(ب)

شکل  .4الف) تغييرات انرژي مصرفی در جريان هواي  0/054متر مکعب بر ثانيه ،ب) مقادير انرژي مصرفی در حاالت متفاوت بازگشت جريان
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شکل  .5انرژي الزم براي خشککردن در جريانهاي گوناگون هوا و  75درصد بازبودن دريچۀ برگشت

انرژی مصرفی ()W-h
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بررسیها نشان داد که استفاده از مسیر برگشت هوای
گرم در خشککن در افزایش راندمان خشککن تأثیرگذار است.
شکلهای  6و  7تغییرات راندمان خشککن در میزان جریان
هوای  0/018و  0/036متر مکعب بر ثانیه را نشان میدهند.
راندمان خشککن در حالت 75درصد بازبودن دریچۀ برگشت از
حالتهای کامالً بسته ،50،و  87/5درصد بازبودن دریچۀ
برگشت ،بیشتر است .همچنین مشاهده میشود در شرایطی که
دریچۀ برگشت  87/5درصد باز است راندمان در مقایسه با بقیۀ
حاالت کمتر است زیرا باعث باالرفتن رطوبت هوای داخل

خشککن بهدلیل عدم ورود و خروج کافی هوای محیط به داخل
و بازنبودن کافی دریچههای ورودی و خروجی و تهویۀ نامناسب
میشود و روند خشکشدن و راندمان کاهش مییابد .راندمان
خشککن در دبی هوای  0/018مترمکعب بر ثانیه برای حالت
کامالَ بسته و  ،75 ،50و 87/5درصد بازبودن دریچۀ برگشت
بهترتیب برابر با  ،22/5 ،20/8 ، 20/6و 19/5درصد و در دبی
 0/036متر مکعب بر ثانیه بهترتیب  ،32/5 ،25/5 ،25/2و 23
درصد است.

75%
راندمان خشک کن (درصد)

%50

%0

%87/5

بسته بودن دریچه
 75درصد باز بودن دریچه

 50درصد باز بودن دریچه
 87/5درصد باز بودن دریچه

شکل  .6راندمان خشککن در جريان هواي  0/018متر مکعب بر ثانيه

%75

 50درصد باز بودن دریچه
 87/5درصد باز بودن دریچه

راندمان خشک کن (درصد)

%87/5

%50

%0

بسته بودن دریچه
 75درصد باز بودن دریچه

شکل  .7راندمان خشککن در جريان هواي 0/036متر مکعب بر ثانيه
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راندمان خشککن در جریان هوای  0/054متر مکعب
بر ثانیه در شکل  8نشان داده شده است .مشاهده میشود که
راندمان در حالت 75درصد بازبودن دریچۀ برگشت از حالتهای
بستهبودن 50،و 87/5درصد بازبودن دریچه ،بیشتر است.
همچنین مشاهده میشود بیشتر از 5درصد بازشدن دریچۀ
برگشت تغییر چندانی در راندمان ایجاد نمیشود زیرا بهعلت

%87/5
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باالبودن میزان جریان هوا تهویه بهخوبی انجام میشود و از
تجمع رطوبت در خشککن جلوگیری میکند .راندمان
خشککن در شرایط کامالً بسته  ،75 ، 50 ،و  87/5درصد
بازبودن دریچۀ برگشت بهترتیب برابر با  ،39/9 ،36/8 ،35/3و
 39/7درصد است.

%75

%0

 50درصد باز بودن دریچه

راندمان خشک کن (درصد)

%50

بسته بودن دریچه
 75درصد باز بودن دریچه

 87/5درصد باز بودن دریچه

شکل  .8راندمان خشککن در ميزان جريان هواي  0/054متر مکعب بر ثانيه

نتيجهگيري کلی

برگشت هوای گرم خروجی در کاهش انرژی مصرفی تأثیرگذار
است .استفاده از کانال برگشت در هر سه سطح جریان هوا
 ،0/036 ،0/018و  0/054متر مکعب بر ثانیه باعث کاهش
انرژی مصرفی میشود .برگشت جریان هوا به میزان 75درصد
باعث کاهش انرژی مصرفی فرایند خشککردن میشود ،اما بیش
از این مقدار سبب افزایش انرژی مصرفی شد زیرا رطوبت هوای
خشککن افزایش یافت و روند فرایند تبخیر را کند کرد .نتایج
نشان داد که با افزایش سطح جریان هوا ،انرژی الزم
خشککردن نیز افزایش مییابد .کاهش دمای هوای
خشککننده در اثر افزایش جریان هوا و کمشدن شدت تبخیر
باعث افزایش انرژی مصرفی میشود.
بازبودن کانال برگشت تا  5درصد باعث افزایش دمای
داخل خشککن و افزایش راندمان آن میشود .بازبودن دریچۀ
بازگشت بیش از این سطح باعث کاهش راندمان میشود زیرا
رطوبت محیط خشککن افزایش مییابد و شدت تبخیر کم
میشود و درنتیجه راندمان خشککن کاهش مییابد .با افزایش
جریان هوا راندمان خشککن افزایش مییابد زیرا افزایش جریان
باعث باالرفتن میزان انتقال حرارت از سطح صفحۀ جاذب و

درنتیجه افزایش راندمان خشککن شده است.
معرفی نمادها
نماد

شرح

Ac

مساحت واحد جمعکننده و سینیهای
نگهدارندۀ محصول

cp

گرمای ویژۀ هوا

E

انرژی مصرفی خشککردن

It

شار تابشی خورشید

W/m

Mo

جریان جرمی هوای ورودی

Kg/s

Mi

جرم اولیۀ محصول

g

Mw

جرم آب تبخیرشده

g

Qf

انرژی مصرفی فن

Ti

دمای هوای ورودی به مخزن خشککن

c

To

دمای هوای خروجی از خشککن

c

زمان خشکشدن

h

t

واحد
m2

1/005
kJ/kg.c
W-h
2

W-h

Xi

رطوبت اولیۀ محصول بر پایۀ تر

درصد

Xf

رطوبت نهایی محصول بر پایۀ تر

درصد

d

راندمان خشککن

درصد
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