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طراحی ،توسعه ،و ارزيابی خشککن بستر سيال پيوستۀ جريان قالبی
مجيد خانعلی ،*1شاهين رفيعی ،2و علی جعفري

3

 ،1استاديار گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي ،دانشکدۀ مهندسي و فناوري کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع
طبيعي ،دانشگاه تهران
 ،2استاد گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي ،دانشکدۀ مهندسي و فناوري کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي،
دانشگاه تهران
 .3استاد گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي ،دانشکدۀ مهندسي و فناوري کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي،
دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت  -1393/10/22:تاريخ تصويب)1394/2/1 :

چکيده
در اين مطالعه يک خشککن بستر سيال آزمايشگاهي پيوستۀ جريان قالبي طراحي و ساخته شد .دمندۀ سانتريفيوژ
پرهعقبگرد با توان موتور  4کيلووات براساس بيشترين افت فشار استاتيک در شرايط حداقل سيالسازي و قابليت تأمين
سرعت الزم سيالسازي اکثر محصوالت دانهاي کشاورزي انتخاب شد .محفظۀ بستر سيال بهصورت مکعب مستطيلي با
طول ،عرض ،و ارتفاع به ترتيب برابر  ،8 ،100و  40سانتيمتر ساخته شد .بخش تغذيۀ مادۀ جامد به درون بستر از يک
مخزن ،نقالۀ مارپيچي ،و مجموعۀ يک الکتروموتورـجعبهدنده تشکيل شد .يکنواختي سيالسازي و خشکشدن مطلوب
محصول بيانگر آن بود که امکان توسعۀ طرح آزمايشگاهي به نمونۀ صنعتي امکانپذير است .کاهش رطوبت محصول در
طول خشککن بهصورت غيرخطي بود .بهازاي مقادير ثابت دماي هوا و ارتفاع سرريز ،افزايش دبي تغذيۀ مادۀ خشک
موجب افزايش رطوبت شلتوک در خروجي و طول بستر شد.
کليدواژگان :بستر سيال ،پيوسته ،جريان قالبي ،خشککردن ،رطوبت.

مقدمه

1

خشککردن از رايجترين عمليات واحد فراوري مواد گوناگون
است .خشککردن فرايندي پيچيده است که در آن پديدههاي
انتقال جرم و انتقال حرارت بهطور همزمان رخ ميدهند.
خشککردن و طراحي خشککنها آميزهاي از علم ،تکنولوژي ،و
هنر است (.)Mujumdar, 2006
توليد شلتوک در ايران از  1/3ميليون تن در سال ،1970
به  2/25ميليون تن در سال  2009افزايش يافته است ( FAO,
 .)2011شلتوک با رطوبت باال در حدود 25-45درصد بر پايۀ
خشک برداشت ميشود .ذخيرهسازي شلتوک با اين رطوبت قبل
از سفيدکني بهدليل رشد قارچها و ريزموجودها ،باعث افزايش
دما ،تغييرات نامطلوب رنگ ،عطر ،طعم ،و کاهش راندمان
سفيدکني ميشود .بنابراين براي افزايش خاصيت انبارداري و
کيفيت محصول الزم است در کوتاهترين زمان پس از برداشت
خشک شود .از پارامترهاي کيفي برنج که در طول فرايند
خشککردن تحتتأثير قرار ميگيرند ،ميتوان درصد برنج سالم،
* نويسنده مسئولkhanali@ut.ac.ir :

درجۀ سفيدي ،و کيفيت طبخ را نام برد .در ايران کاهش درصد
برنج سالم از مشکالت عمدۀ فراوري محصول است چراکه براي
خشککردن برنج معموالً از خشککن مخزني استفاده ميشود.
استفاده از اين خشککن باعث توزيع غيريکنواخت رطوبت و دما
در محصول و درنتيجه کاهش کيفيت ميشود .درضمن
خشککنهاي مخزني ،ظرفيت محدود دارند و فرايند کنترل
دقيق دما و رطوبت شلتوک برنج نيز امکانپذير نيست
(.)Tabatabaeefar & Rafiee, 2002
استفاده از خشککن بستر سيال باعث کاهش معايب
حاصل از کاربرد خشککنهاي مخزني ميشودSoponronnarit .
) et al. (1996طراحي و ساخت نمونۀ اوليه خشککن بستر
سيال پيوستۀ جريان قالبي را انجام دادند .طول ،عرض ،و ارتفاع
اين خشککن به ترتيب  ،0/15 ،0/8و  0/5متر بود .تغذيۀ مادۀ
جامد توسط نقالۀ مارپيچي و کنترل ارتفاع بستر با استفاده از
سرريز نصبشده در انتهاي بستر انجام شد ( Soponronnarit et
 Khoshtaghaza et al. (2007) .)al., 1996مطالعۀ فرايند
خشکشدن شلتوک به دو روش بستر ثابت و بستر سيال را از
نظر بازده حرارتي ،روند خشکشدن ،و ميزان ترکخوردگي دانه
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بررسي کردند .آزمايشها با استفاده از خشککن بستر سيال
ناپيوسته و اعمال شرايط بستر ثابت و بستر سيال انجام
شد Bizmark et al. (2010) .مدلسازي خشککردن بستر
سيال جريان قالبي را بهمنظور پيشبيني رطوبت شلتوک
خروجي مطالعه کردند و براي ارزيابي مدل از خشککني
آزمايشگاهي با عرض و طول به ترتيب  0/05و  0/3متر استفاده
کردند .تغذيۀ مادۀ جامد به خشککن بهصورت دستي انجام شد.
آزمايشهاي خشککردن شلتوک در ارتفاع سرريز 2/5
سانتيمتر ،رطوبت اوليۀ شلتوک در محدودۀ  0/151تا  0/278بر
مبناي خشک ،دبي تغذيۀ شلتوک در محدودۀ  5تا  15گرم در
دقيقه ،دماي هوا در محدودۀ  60/5تا  78/8درجۀ سلسيوس و
سرعت هوا در محدودۀ  0/64تا  1/29متر بر ثانيه انجام شد.
هدف از تحقيق حاضر ،بررسي اصول و مشخصههاي
طراحي و همچنين ساخت خشککن بستر سيال پيوستۀ جريان
قالبي براي مواد دانهاي است .سرانجام ارزيابي دستگاه ازطريق
خشککردن شلتوک بهعنوان محصول دانهاي کشاورزي بررسي
خواهد شد.
سيالسازي ،عمليات واحدي است که بستري از مواد
دانهاي روي صفحۀ توزيعکنندهاي قرار ميگيرد که بر اثر عبور
جريان گاز ،رفتاري شبيه مايع از خود نشان ميدهد .زماني که
سرعت گاز عبوري از بستر کم است ،بستر در حالت سکون قرار
دارد (شکل -1الف) .با افزايش سرعت گاز ،مواد درون بستر
منبسط ميشوند و به ترتيب شرايط حداقل سيالسازي (شکل
-1ب) ،سيالسازي حبابي (شکل -1ج) ،و حمل بادي مواد
(شکل -1د) ايجاد خواهد شد .در حالت حداقل سيالسازي افت
فشار هواي عبوري از بستر به مقدار بيشينه خواهد رسيد و
مجموع نيروي پسا و نيروي شناوري با نيروي وزن مواد درون
بستر به تعادل ميرسد .در حالت سيالسازي حبابي حبابهاي
گاز در اندازه و شکلهاي گوناگون ايجاد ميشود .در حالت حمل
بادي مواد سيالسازي بهصورت فاز رقيق همراه با انتقال مواد به
بيرون از بستر وجود دارد ( ;Gupta & Sathiyamoorthy, 1999
.)Kunii & Levenspiel, 1991

خشککردن بستر سيال بهطور گسترده بهمنظور
خشککردن مواد دانهاي با قابليت سيالشدن استفاده ميشود.
از مهمترين مزاياي اين روش را ميتوان سرعت باالي
خشکشدن ،سهولت جابهجايي مواد درون بستر ،کنترل آسان ،و
هزينۀ نگهداري پايين دانست .محدوديتهاي اين روش شامل
افت فشار باال ،مصرف باالي انرژي الکتريکي ،فرسايش
ديوارههاي خشککن ،و سايش مواد هستند ( Mujumdar,
.)2006
کاهش سريع رطوبت در خشککنهاي بستر سيال باعث
افزايش تنشهاي حرارتي درون دانه خواهد شد که درنتيجه
درصد برنج سالم ،کاهش خواهد يافت .براي افزايش کيفيت،
پيشنهاد شده است که خشککردن شلتوک بهصورت
چندمرحلهاي انجام شود .در اين روش ،ابتدا خشککردن
محصول توسط خشککن بستر سيال صورت ميپذيرد و
خشککردن نهايي بهروش هوادهي محيطي و بعد از مرحلۀ
استراحت حرارتي انجام ميشود .پژوهشهاي متعددي در
کشورهاي توليدکنندۀ برنج مانند تايلند و مالزي در راستاي
بهينهسازي خشککردن بستر سيال و همچنين روش
چندمرحلهاي انجام شده است ( ;Tirawanichakul et al., 2004
.)Cnossen et al., 2003; Soponronnarit et al., 1995

مواد و روشها
محاسبات و شاخصههاي طراحی

در طراحي خشککن موردنظر نکات شايان توجه عبارتاند از.1 :
قابليت استفادۀ خشککن بهمنظور خشککردن محصوالت
دانهاي گوناگون کشاورزي و صنعتي .2 ،قابليت تغيير و
اندازهگيري پارامترهاي کاري مانند سرعت ،دما ،و رطوبت نسبي
هوا با دقت مطلوب ،و  .3سادگي ،ايمني ،و سهولت کار با
خشککن .محاسبات طراحي با درنظرگرفتن برخي پارامترهاي
کاري مانند سرعت سيالسازي و خواص فيزيکي شلتوک (شکل،
ابعاد محصول ،جرم مخصوص) انجام شد .اين پارامترها در
محدودۀ رطوبتي  0/306-0/1029بر پايۀ خشک در جدول 1
ارائه شده است.
محفظۀ بستر سيال خشککن

شکل  .1حالتهاي گوناگون سيالسازي مادة جامد

در ابتدا الزم بود با توجه به ظرفيت مورد نظر ،ابعاد محفظۀ
بستر سيال که داراي تأثير مهمي بر هيدروديناميک مواد درون
خشککن است ،تعيين شود .در خشککنهاي بستر سيال براي
کمکردن تأثيرات نامطلوب ديوارۀ محفظه بر جريان مواد ،نسبت
ابعاد خشککن به قطر مواد به اندازۀ کافي بزرگ و حداقل 10
در نظر گرفته ميشود ( .)Taechapairoj et al., 2003با

خانعلی و همکاران :طراحی ،توسعه و ارزيابی خشک کن بستر ...

درنظرگرفتن قطر معادل دانههاي شلتوک عرض محفظۀ
خشککن  8سانتيمتر در نظر گرفته شد و با درنظرگرفتن
نسبت طول به عرض خشککن برابر  ،12/5طول خشککن
برابر  100سانتيمتر در نظر گرفته شد .بهمنظور مشاهدۀ جريان
مواد درون خشککن ،دريچهاي در وجه جلويي محفظۀ
خشککن تعبيه شد و توسط شيشۀ نشکن پوشانيده شد .ساير
سطوح محفظۀ بستر سيال از ورق فوالدي گالوانيزه ساخته شد.
در محفظۀ بستر سيال دريچۀ خروجي هوا در باالي بستر و
دريچۀ تغذيۀ مادۀ جامد در وجه کناري تعبيه شد .استخراج
نمونهها بهمنظور تعيين رطوبت محصول در حين خشکشدن و
در طول بستر توسط نمونهگيرهايي با مکانيزم بازگشت فنري
انجام شد .در انتهاي بستر ،دريچۀ خروجي مواد و سرريز با
ارتفاع قابل تنظيم قرار گرفت .بهمنظور اندازهگيري دما و رطوبت
نسبي هواي خروجي در طول بستر ،سه مجرا روي وجه مقابل
خشککن در نظر گرفته شد .بهمنظور اندازهگيري فشار هوا ،سه
مجرا در امتداد طول بستر براي نصب فشارسنج تعبيه شد.
طرحوارۀ خشککن بستر سيال آزمايشگاهي پيوستۀ
جريان قالبي تهيهشده در نرمافزار  SolidWorksدر شکل 2
نشان داده شده است .در اين شکل اجزاي گوناگون خشککن
مانند  .1دمنده .2 ،لولۀ پيتو .3 ،گرمکن .4 ،سيستم تغذيۀ مادۀ
جامد .5 ،محفظۀ هوا .6 ،دريچۀ خروجي هوا .7 ،دريچۀ خروجي
مادۀ جامد .8 ،محفظۀ هوا .9 ،تابلوي کنترل .10 ،تابلوي اتصال
المنتها ،و  .11صفحۀ کليد مشخص شده است.
جدول  .1مقادير ميانگين برخی خواص فيزيکی شلتوک

جرم
جرم
ضريب
تخلخل بستر
رطوبت قطر معادل اصطکاک مخصوص مخصوص
ساکن
دانهاي
خارجي فوالد تودهاي
()mm
()d.b.
(بدون بعد)
(بدون بعد) ()kg/m3( )kg/m
0/1029

3/34

0/479

480/05

945/18

0/4921

0/205

3/45

0/524

1031/96 496/27

0/5191

0/254

3/51

0/545

1092/90 506/34

0/5367

0/306

3/55

0/563

1161/18 512/43

0/5587
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گرمکن هوا

توان حرارتي الزم براي گرمکردن جريان هوا با رابطۀ  1محاسبه
شد (.)Mujumdar, 2006
(رابطۀ )1
𝑃ℎ = 𝜌𝑎 𝑊𝑏𝑒𝑑 𝐿(𝐶𝑎 +𝐶𝑣 𝑌)(𝑇𝑎,𝑖𝑛 − 𝑇𝑎,𝑒 )𝑈0
 𝑃ℎتوان حرارتي الزم ( 𝜌𝑎 ،)Wجرم مخصوص هوا

که در آن:
( 𝑊𝑏𝑒𝑑 ،)kg/m3عرض خشککن ( 𝐿 ،)mطول خشککن (،)m
𝑎𝐶 ظرفيت گرمايي هواي خشک ( 𝐶𝑣 ،)J/kgKظرفيت گرمايي
بخار آب ( 𝑌 ،)J/kgKرطوبت مطلق هوا برحسب کيلوگرم آب بر
کيلوگرم هواي خشک ( 𝑇𝑎,𝑖𝑛 ،)kgwater/kgdry airدماي هواي
ورودي به خشککن ( 𝑇𝑎,𝑒 ،)Kدماي هواي محيط ( ،)Kو 𝑈0
سرعت ظاهري سيالسازي ( )m/sاست .بهمنظور محاسبۀ توان
حرارتي الزم دماي محيط و دماي هواي ورودي به ترتيب برابر
 298و  373درجۀ کلوين و رطوبت مطلق هواي محيط برابر
 0/004کيلوگرم آب بر کيلوگرم هواي خشک در نظر گرفته شد.
بهمنظور باالبردن قابليت و کارايي خشککن (خشککردن
محصوالت سنگينتر از شلتوک مانند ذرت) ،بيشترين سرعت
ظاهري سيالسازي برابر  5متر بر ثانيه در نظر گرفته شد .توان
حرارتي الزم در شرايط مذکور با رابطۀ  1برابر  35805وات
محاسبه شد .بنابراين بهمنظور افزايش کارايي دستگاه در تأمين
هواي الزم در دماهاي بيشتر از  373درجۀ کلوين 21 ،المنت
حرارتي سه فاز با توان  2000وات (توان کل  42کيلووات) در
گرمکن نصب شد .تعداد المنتهاي حرارتي فعال در گرمکن به
توان حرارتي الزم و همچنين نحوۀ اتصال المنتها به اشکال
سري ،موازي ،ستاره ،و مثلث قابل تغيير است .شايان ذکر است
که در اين مطالعه حتي در بيشترين دماي هواي ورودي ،تمام
المنتها بهصورت فعال استفاده نشد.
دمندة هوا

دمندۀ هوا بايد به گونهاي انتخاب شود که قابليت تأمين جريان
هواي الزم براي سيالسازي و افت فشار حاصل را داشته باشد.
دبي الزم با استفاده از رابطۀ  2محاسبه شد ( Mujumdar,
.)2006
𝑄 = 𝑊𝑏𝑒𝑑 𝐿𝑈0 = (0.08)(1)(5) = 0.4

(رابطۀ )2
افت فشار کلي جريان در طول مسير برابر مجموع افت
فشار ناشي از بستر و افت فشار ناشي از مسير جريان است.
بهمنظور محاسبۀ افت فشار ناشي از مسير جريان در شکل 3
طرحوارۀ مسير هدايت جريان هوا و ابعاد کانالها و اتصاالت از
خروجي دمنده تا ورودي خشککن نشان داده شده است.
شکل  .2طرحوارة خشککن بستر سيال پيوستۀ جريان قالبی (نماي
ايزومتريک)

308

مهندسی بيوسيستم ايران ،دورة  ،46شمارة  ،3پاييز 1394

قطر پروانه  0/6متر ،فشار استاتيک  5000پاسکال و دبي 0/5
متر مکعب بر ثانيه داراي يک الکتروموتور سه فاز با توان 4
کيلووات انتخاب شد .تغيير دبي جريان هوا توسط بازوبستهشدن
دريچۀ مکش هواي دمنده انجام شد (.)Kreith & Raton, 1999
بخش تغذيۀ مادة جامد

شکل  .3طرحوارة مسير عبور جريان هوا

افت فشار ناشي از مسير جريان برابر مجموع افت فشار در
مسير مستقيم و افت فشار ناشي از تغيير سطح مقطع يا تغيير
مسير جريان است .افت فشار بخش اول (رابطۀ  )3براساس
ضريب اصطکاک و افت فشار بخش دوم (رابطۀ  )4براساس
ضريب افت فشار محاسبه شد (.)Mills, 2004
(رابطۀ )3

𝜌𝑎 𝑈𝑐 2

×

𝑐𝐿𝑓4

𝑑ℎ
2
𝜌𝑎 𝑈𝑐 2

= 𝑎𝑑𝑃∆

× 𝐾 = 𝑐𝑃∆

(رابطۀ )4
که در آن ∆𝑃𝑑𝑎 :افت فشار در مسير مستقيم ( ∆𝑃𝑐 ،)Paافت
فشارکانال ( 𝑓 ،)Paضريب اصطکاک (بدون بعد) 𝐿𝑐 ،طول کانال
( 𝑈𝑐 ،)mسرعت هوا ( 𝐾 ،)m/sضريب افت فشار (بدون بعد) ،و
𝑐
𝐴 )𝑑ℎ = 4است 𝐴𝑐 .سطح
 𝑑ℎقطر هيدروليکي کانال (( )m
𝑃
2

𝑐

مقطع ( ،)m2و 𝑐𝑃 محيط خيسشدۀ ( )mکانال است .ضريب
اصطکاک برحسب زبري نسبي و عدد رينولدز جريان و با
استفاده از نمودار مودي در بخشهاي متفاوت مسير جريان
شکل  3در محدودۀ  0/028-0/02تعيين شد .ضريب افت فشار
در بخشهاي گوناگون مسير جريان شکل  3در محدودۀ -0/06
 0/54محاسبه شد (.)Khanali, 2012
افت فشار کل ناشي از مسير عبور هوا معادل 3840
پاسکال محاسبه شد .افت فشار ناشي از بستر ،برابر افت فشار در
حالت حداقل سيالسازي بستري ساکن از يک محصول با ارتفاع
 0/1متر () ،)∆𝑃𝑏𝑒𝑑 = 𝜌𝑠𝑏 𝑔ℎ𝑠𝑏 = (700)(9.81)(0.1برابر
 687پاسکال محاسبه شد .پارامتر 𝑏𝑠𝜌 برابر جرم مخصوص
ظاهري ( )kg/m3است که در اين تحقيق بيشترين مقدار ممکن
اين پارامتر براي محصوالت کشاورزي دانهاي برابر  700کيلوگرم
بر مترمکعب در نظر گرفته شد ( .)Mohsenin, 1986افت فشار
کل برابر مجموع افت فشار ناشي از مسير عبور هوا و افت فشار
بستر و معادل  4527پاسکال است.
با توجه به مقادير محاسبهشده افت فشار کل و دبي هوا
نياز به دمندهاي است که بتواند با بازده باال ،کمترين فشار
استاتيک و دبي حجمي الزم به ترتيب برابر  4527پاسکال و
 0/4مترمکعب بر ثانيه را تأمين کند .با توجه به اينکه
دمندههاي سانتريفيوژ پرهعقبگرد به نسبت ساير دمندهها قادر
به تأمين فشار استاتيک باالتري هستند و عالوه بر تأمين دبي
الزم بازده بااليي نيز دارند ،يک دمندۀ سانتريفيوژ پرهعقبگرد با

بخش تغذيۀ مادۀ جامد به دورن بستر متشکل از يک مخزن،
نقالۀ مارپيچي ،و مجموعۀ يک الکتروموتورـجعبهدنده است.
مخزن با گنجايش  50ليتر از جنس فوالد گالوانيزه ساخته شد.
اين ظرفيت براي انجام آزمايشهاي خشککردن پيوسته در
مقياس آزمايشگاهي مناسب است .با توجه به اين که نقالۀ
مارپيچي بدون محور کوچکتر از نقاله با محور است و براي
ظرفيتهاي کم مناسب است ،در اين خشککن از يک نقالۀ
مارپيچي بدون محور استفاده شد .بهمنظور تغذيۀ مواد از ديوارۀ
جانبي محفظۀ سيال ،قطر خروجي نقاله ،کوچکتر از عرض
خشککن انتخاب شد .بنابراين يک نقالۀ مارپيچي بدون محور
با قطر خارجي  ،40قطر داخلي  ،24و گام مارپيچ  40ميليمتر
انتخاب شد .توان الزم براي نقالۀ مارپيچي تابعي از طول،
مشخصات هندسي ،سرعت دوراني ،جرم مخصوص ماده ،و
ضرايب اصطکاک داخلي و خارجي است .توان الزم براي نقالۀ
مارپيچي با رابطۀ  5محاسبه شد (.)Srivastava et al., 2006
(رابطۀ )5
-10.12

) (do,sc ⁄lp,sc

= Psc

0.14

)3.54Lsc Q s ρsb g(2πnsc √lp,sc ⁄g

f(θ)μsc 2.05

0.11

) (lI,sc ⁄lp,sc

که در آن،𝑓(𝜃) = 6.94(1.3 − 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃) :
2
2
𝑐𝑠 𝑃𝑠𝑐 ،𝜋4 (𝑑𝑜,توان ( 𝐿𝑠𝑐 ،)Wطول مارپيچ
𝑐𝑠− 𝑑𝑖,
𝑐𝑠𝑛 𝑐𝑠)𝑙𝑝,
2
3
( 𝑄𝑠 ،)mدبي حجمي مارپيچ ( 𝑔 ،)m /sشتاب گرانش (،)m /s
𝑐𝑠𝑛 سرعت دوراني ( 𝑙𝑝,𝑠𝑐 ،)rpsطول گام ( 𝑙𝑖,𝑠𝑐 ،)mطول تغذيه
( 𝑑𝑜,𝑠𝑐 ،)mقطر خارجي ( 𝑑𝑖,𝑠𝑐 ،)mقطر داخلي مارپيچ (𝜃،)m
زاويۀ تمايل نقاله به نسبت سطح افقي (درجه) ،و 𝑐𝑠𝜇 ضريب
اصطکاک خارجي ماده است.
بهمنظور تعيين بيشترين سرعت دوراني الزم است که
شرايط کاري متناظر با بيشترين سرعت (بيشترين انباشت مادۀ
جامد و کمترين زمان ماند) مشخص شود .با درنظرگرفتن ارتفاع
مادۀ ساکن درون بستر و ميانگين زمان ماند به ترتيب برابر 0/1
متر و  5دقيقه ،دبي حجمي مارپيچ با رابطۀ  6محاسبه شد.
= 𝑠𝑄

𝑠= 2.66 × 10−5 𝑚3 ⁄

𝐿 𝑑𝑒𝑏𝑊 𝑏𝑠ℎ
̅𝑡

= 𝑠𝑄

(رابطۀ )6
در اين صورت ،سرعت دوراني مارپيچ برابر  42دور در
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دقيقه تعيين شد .با توجه به مشخصات موجود ،توان الزم نقالۀ
مارپيچي براساس رابطۀ  5برابر  0/18وات محاسبه شد .با توجه
به مقدار کم توان مصرفي محاسبهشده و بهمنظور بررسي صحت
محاسبات ،از رابطۀ  7استفاده شد .در اين رابطه بهمنظور
محاسبۀ توان مصرفي ) Barbosa-C´anovas et al. (2005يک
مارپيچ افقي را ارائه کردهاند.
𝑐𝑠𝑓 𝑐𝑠𝐿 𝑏𝑠𝜌 𝑠𝑄

= 𝑐𝑠𝑃

(رابطۀ )7
که در آن 𝑃𝑠𝑐 :توان ( 𝑄𝑠 ،)hpدبي حجمي ( ،)m3/minو 𝑐𝑠𝑓
ضريب ثابت وابسته به جنس ماده است .اين ضريب براي
شلتوک و ساير غالت  1/2گزارش شده است .در استفاده از اين
رابطه در صورتيکه جواب حاصل کوچکتر از  1باشد ،آن را در
ضريب  2ضرب ميکنيم؛ اگر جواب حاصل در محدودۀ  1تا 2
باشد ،در ضريب  1/5ضرب ميشود؛ اگر جواب حاصل بين  2تا
 4باشد ،در ضريب  1/25ضرب ميشود و در صورتيکه جواب در
محدودۀ  4تا  5اسب بخار باشد ،در ضريب  1/1ضرب ميشود.
توان الزم نقالۀ مارپيچي براساس رابطۀ  7برابر  0/187وات
محاسبه شد.
با توجه به سرعت دوراني و توان الزم ،يک مجموعۀ
الکتروموتورـجعبهدنده با توان  0/06تا  0/25کيلووات ،سرعت
دوراني موتور الکتريکي در محدودۀ  675تا  2670دور در دقيقه،
و سرعت دوراني خروجي از جعبهدنده در محدودۀ  14تا  56دور
در دقيقه و نسبت کاهش سرعت دوراني توسط جعبهدنده برابر
 48انتخاب شد .بهمنظور تغيير سرعت دوراني مارپيچ از سامانۀ
تغيير دور فرکانسي (اينورتر) استفاده شد .با توجه به توان
مصرفي مجموعۀ الکتروموتورـجعبهدنده ،از اينورتر Ls
مدل  SV004iG5-4استفاده شد.
4500

بخش الکترونيکی خشککن

اهداف مورد نظر در طراحي و پيادهسازي سسيتم الکترونيکي
عبارتاند از :کنترل دماي هواي ورودي به خشککن ازطريق
روشنوخاموشکردن المنتهاي حرارتي ،اندازهگيري و ثبت دما
و رطوبت نسبي هوا در نقاط گوناگون خشککن ،و اندازهگيري و
ثبت سرعت جريان هوا .بخش الکترونيکي از سه زيربخش اصلي
حسگرها و مبدل ،منبع تغذيۀ  Tو سامانۀ ثبت اطالعات و
کنترل دما تشکيل شده است.
بهمنظور اندازهگيري رطوبت نسبي و دماي هوا از حسگر
 SHT15استفاده شد .اين حسگر از دو بخش اندازهگيري دما و
رطوبت نسبي هوا تشکيل شده است که داراي خروجي ديجيتال
است .اين حسگر توانايي اندازهگيري دما و رطوبت نسبي هوا به
ترتيب در محدودههاي  40-125درجۀ سلسيوس و صفر تا
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100درصد را دارد .دقت اندازهگيري رطوبت نسبي هوا توسط
اين حسگر  ±2درصد و دقت دمايي آن  ±0/3 °Cاست .بهمنظور
نصب آسان حسگر و جلوگيري از آسيبديدن آن ،حسگر درون
غالف استوانهاي جاسازي شده است.
اندازهگيري سرعت هوا با لولۀ پيتو  Kimoمدل TPL-03-
 100انجام شد .با استفاده از لولۀ پيتو ،فشار ديناميکي ( 𝑦𝑑𝑃)
جريان هوا (تفاضل فشار کل ( 𝑡𝑃) و فشار استاتيکي ( 𝑠𝑃))
اندازهگيري شد .سرعت جريان هوا براساس رابطۀ برنولي
بهصورت رابطۀ  8محاسبه شد:
𝑦𝑑𝑃√𝑉 = 1.291√(𝑃𝑡 − 𝑃𝑠 ) = 1.291
(رابطۀ )8
بهمنظور اندازهگيري فشار ديناميکي از مبدل فشار
تفاضلي  Sensysمدل  DPUH1000استفاده شد .اين مبدل
توانايي اندازهگيري فشار در محدودۀ صفر تا  1000پاسکال را
دارد.

نتايج و بحث
آزمايشهاي خشکشدن بستر سيال پيوستۀ جريان قالبي در
شرايط پايا بهمنظور ارزيابي عملکرد خشککن انجام شد .اين
آزمايشها در سه سطح دماي هوا  ،60 ،50و  70درجۀ
سلسيوس ،سه سطح دبي تغذيۀ شلتوک خشک  ،96 ،46و 135
گرم در دقيقه ،دو سطح ارتفاع سرريز  0/05و  0/1متر ،سرعت
ظاهري سيالسازي  2/5متر بر ثانيه و رطوبت شلتوک ورودي به
بستر در محدودۀ  0/29تا  0/31بر پايۀ خشک انجام شد .قبل از
آزمايشها ،خشککن بهمدت  15دقيقه در حالت روشن قرار
گرفت تا شرايط کاري مانند دما و سرعت هوا تثبيت شود.
سپس ،تغذيۀ شلتوک مرطوب به درون بستر انجام شد و
اندازهگيري زمان آغاز شد و همزمان ،اندازهگيري و ثبت دما و
رطوبت نسبي هواي خروجي در طول بستر در فواصل زماني
شش ثانيه انجام شد .زماني که انباشت مادۀ جامد درون بستر از
نظر ظاهري ثابت شد ،جمعآوري و توزين نمونههاي شلتوک
خروجي از خشککن در فواصل زماني يک دقيقه انجام شد و
شرايط پايا با ثابتشدن دبي مادۀ خروجي تعيين شد .همۀ
پارامترهاي مورد نظر ازقبيل رطوبت شلتوک در خروجي و در
طول بستر خشککن ،دما ،و رطوبت نسبي هواي خروجي در
طول خشککن و دما و رطوبت نسبي هواي خروجي از
خشککن در شرايط پايا اندازهگيري شد .بهمنظور اندازهگيري
رطوبت شلتوک در طول بستر ،نمونههاي شلتوک توسط
نمونهگيرهايي با مکانيزم بازگشت فنري ،از خشککن خارج شد.
بهمنظور بررسي شرايط کاري گوناگون ،آزمايشهاي
خشککردن در سه سطح دماي هوا  ،60 ،50و  70درجۀ
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سلسيوس سه سطح دبي تغذيۀ مادۀ خشک  ،96 ،46و 135
گرم در دقيقه ،دو سطح ارتفاع سرريز  0/05و  0/1متر ،سرعت
ظاهري سيالسازي  2/5متر بر ثانيه و رطوبت شلتوک ورودي به
بستر در محدودۀ  0/29تا  0/31بر پايۀ خشک انجام شد .در کل
تعداد  18آزمايش خشککردن انجام شد .در جدول  2شرايط
کاري همۀ آزمايشها همچون دماي هواي ورودي ،دبي تغذيۀ
مادۀ جامد ،ارتفاع سرريز ،و همچنين رطوبت شلتوک ورودي و
خروجي ،مقدار انباشت مادۀ جامد و زمان ماند مواد درون بستر
ارائه شده است.
انباشت مادۀ جامد در آزمايشهاي انجامشده در محدودۀ
 1/7-0/690کيلوگرم متغير بود .انباشت مادۀ جامد ارتباط
مستقيم با ارتفاع سرريز دارد .کمترين و بيشترين مقدار انباشت
مادۀ جامد به ترتيب در آزمايشهاي شمارۀ  1و  18حاصل
شدند.
زمان ماند ،ميزان زمان اقامت محصول درون خشککن را
بيان ميکند .اين پارامتر حاصل تقسيم انباشت مادۀ جامد و دبي
تغذيۀ مادۀ جامد است .در اين مطالعه کمترين و بيشترين زمان

ماند به ترتيب برابر  6و  29/9دقيقه حاصل شدند.
رطوبت شلتوک خروجي در آزمايشهاي انجامشده در
محدودۀ  0/210-0/129بر پايۀ خشک تغيير کرد .زمان اقامت
محصول و دماي هوا دو پارامتر تأثيرگذار بر رطوبت شلتوک
خروجي هستند .اين دو پارامتر داراي تأثير معکوس بر رطوبت
محصول خروجي هستنند.
مشاهدۀ بصري هيدروديناميک بستر سيال در
آزمايشهاي انجامشده بيانگر آن است که جهشهاي ناگهاني در
حين سيالسازي وجود ندارد .به عبارت ديگر ،سيالسازي
بهصورت يکنواخت در طول بستر خشککن انجام ميشود .عالوه
بر يکنواختبودن تراکم تودهاي ماده در راستاي ارتفاع بستر و
سطح بستر سيال کامالً مشخص و بدون نوسان بود که اين
موضوع بيانگر کيفيت باالي سيالسازي است .همچنين تغييرات
يکنواخت افت فشار هوا ناشي از بستر داللت بر يکنواختي
سيالسازي داشت .انجام آزمايشها نشان داد که عمل تغذيۀ
مادۀ جامد به درون بستر با نقالۀ مارپيچي بهصورت روان و بدون
بازگشت ماده به درون نقاله انجام شد.

جدول  .2شرايط کاري و برخی نتايج آزمايشهاي خشککردن

شمارۀ آزمايش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

دماي هوا
)(°C

50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70

دبي تغذيهg/min

ارتفاع
سرريز

رطوبت
ورودي
()d.b.

0/05
0/1
0/05
0/1
0/05
0/1
0/05
0/1
0/05
0/1
0/05
0/1
0/05
0/1
0/05
0/1
0/05
0/1

0/299
0/294
0/297
0/296
0/297
0/298
0/289
0/292
0/296
0/297
0/299
0/291
0/308
0/308
0/298
0/299
0/296
0/293

)(m

46
46
96
96
135
135
46
46
96
96
135
135
46
46
96
96
135
135

انباشت مادۀ جامد زمان ماند
()kg
min

0/690
1/365
0/766
1/558
0/810
1/640
0/685
1/375
0/754
1/510
0/820
1/650
0/675
1/346
0/765
1/520
0/815
1/700

15
29/7
8
16/2
6
12/1
14/9
29/9
7/8
15/7
6/1
12/2
14/7
29/3
11/1
15/8
6
12/6

رطوبت
خروجي
()d.b.

0/188
0/175
0/210
0/190
0/215
0/204
0/165
0/153
0/193
0/175
0/203
0/186
0/146
0/129
0/172
0/148
0/186
0/160
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بهمنظور بررسي تغييرات رطوبت در طول بستر ،بهعنوان
نمونۀ مقادير اندازهگيريشده رطوبت شلتوک در خروجي و در
طول بستر بهازاي آزمايش  1در شکل  4نشان داده است .در اين
آزمايش ،مقدار رطوبت شلتوک ورودي به خشککن برابر 0/299
بر پايۀ خشک است .همانگونه که مشاهده ميشود رطوبت
شلتوک در طول بستر بهصورت غير خطي کاهش مييابد .شايان
ذکر است که در ساير آزمايشها ،تغييرات رطوبت در طول بستر
رفتار مشابهي نشان داد.
در شکل  5مقادير اندازهگيريشدۀ رطوبت مطلق هواي
خروجي در طول بستر در آزمايش  1نشان داده است .در اين
آزمايش رطوبت مطلق هواي ورودي برابر  0/0141است .رطوبت
مطلق هواي خروجي از بستر بيشتر از رطوبت مطلق هواي
ورودي است و در طول خشککن بهصورت غير خطي کاهش

مييابد .کاهش غير خطي رطوبت مطلق هواي خروجي متناسب
با تغيير رطوبت تودۀ شلتوک درون بستر است.
تغيير و کنترل دبي تغذيۀ ماده بهدليل سهولت و سادگي
انجام آن ،يکي از مناسبترين روشهاي کنترل رطوبت در
خشککن پيوسته محسوب ميشود ( .)Mujumdar, 2006در
شکل  6تأثير دبي تغذيۀ ماده بر نحوۀ تغيير رطوبت در سه
سطح دبي تغذيۀ  ،96 ،46و  135گرم در دقيقه نشان داده شده
است .بهازاي مقادير ثابت دماي هوا و ارتفاع سرريز ،افزايش دبي
تغذيه موجب افزايش رطوبت ميشود .شايان ذکر است که
افزايش رطوبت غيرخطي است که ناشي از رفتار غيرخطي فرايند
است .افزايش دبي تغذيه باعث کاهش زمان ماند خواهد شد که
درنتيجه مدت زمان خشکشدن کاهش و رطوبت افزايش
مييابد.
0.3
رطوبت شلتوک )(d.b.

0.25
0.2

0.15
1

0.8

0

0.2
0.4
0.6
طول خشککن ()m

شکل  .4تغيير رطوبت شلتوک در طول بستر در آزمايش شمارة 1

رطوبت مطلق هوا
)(kg/kg

0.015
0.0148
0.0146
0.0144
0.0142
0.014
1

0.8

0.2
0.4
0.6
طول خشککن ()m

0

شکل  .5تغيير رطوبت مطلق هواي خروجی در طول بستر در آزمايش شمارة 1

0.3
0.25
0.2

0.15
0.1
1

0.2
0.4
0.6
 ،xطول خشککن ()m

رطوبت شلتوک )(d.b.

0.35

0.8
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)M (mp,in=46 g/min
)M (mp,in=96 g/min
شکل  .6تأثير دبی تغذيه بر رطوبت شلتوک در طول خشککن (دماي هوا  70 °Cو ارتفاع سرريز )0/05m
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دماي هواي ورودي به خشککن از عوامل مؤثر بر روند
خشکشدن است .در شکل  7تأثير دماي هوا بر تغيير رطوبت
در سه سطح دماي هوا  ،60 ،50و  70درجۀ سلسيوس ارائه شده
است .افزايش دماي هوا باعث افزايش شدت خشکشدن و
کاهش بيشتر رطوبت خواهد شد .تغيير رطوبت شلتوک به
نسبت تغييرات دما بهصورت غيرخطي است.
تغيير ارتفاع سرريز موجب تغيير حجم بستر و درنتيجه

تغيير زمان ماند ميشود .در شکل  8تأثير ارتفاع سرريز بر نحوۀ
تغيير رطوبت نشان داده شده است .بهازاي مقادير ثابت دماي
هوا و دبي تغذيه ،افزايش ارتفاع سرريز موجب کاهش رطوبت
ميشود .افزايش ارتفاع سرريز موجب افزايش زمان ماند خواهد
شد که درنتيجه محصول مدت بيشتري خشک ميشود و
رطوبت کاهش بيشتري خواهد يافت.

0.35

0.3

0.2

)M (d.b.

0.25

0.15
0.1
1

0.4
0.6
طول خشککن ()m

0.8

0.2

0

)M (Ta=50 °C
)M (Ta=60 °C
)M (Ta=70 °C

شکل  .7تأثير دماي هوا بر رطوبت شلتوک در طول خشککن (دبی تغذيۀ ماده  96 g/minو ارتفاع سرريز )0/1 m

0.35

0.25
0.2
0.15
0.1
1

0.8

0.6

0.4

0.2

رطوبت شلتوک )(d.b.

0.3

0

طول خشککن ()m
)M (hweir=0.05 m
)M (hweir=0.1 m
شکل  .8تأثير ارتفاع سرريز بر رطوبت شلتوک در طول خشککن (دماي هوا  70 °Cو دبی تغذيه )135 g/min

نتيجهگيري
خشککن بستر سيال پيوستۀ جريان قالبي داراي سياليت
يکنواخت و بدون جهش شلتوک است ،بنابراين امکان کاربرد
خشکشدن بستر سيال پيوستۀ جريان قالبي شلتوک در مقياس
صنعتي براي ساير مواد دانهاي با قابليت سيالشدن وجود دارد.
عمل تغذيۀ مادۀ جامد به درون بستر با نقالۀ مارپيچي بهخوبي
امکانپذير است .نتايج تحقيق حاکي از آن است که رطوبت مادۀ
جامد در طول بستر بهصورت غير خطي کاهش مييابد .رطوبت
شلتوک در ورودي بستر پيوسته نيست .به عبارت ديگر رطوبت
شلتوک در ابتداي بستر کمتر از رطوبت شلتوک ورودي به بستر

است که اين مورد ناشي از پديدۀ پراکندگي محوري است .نتايج
نشان داد که کاهش رطوبت مطلق هواي خروجي از بستر در
طول خشککن بهصورت غير خطي و متناسب با تغيير رطوبت
شلتوک درون بستر است .بهازاي مقادير ثابت دماي هوا و ارتفاع
سرريز ،افزايش دبي تغذيۀ دانه موجب افزايش رطوبت شلتوک
در خروجي و طول بستر شد .دماي هواي ورودي به خشککن از
عوامل مؤثر بر آهنگ خشکشدن شلتوک بود .بهازاي مقادير
ثابت دماي هوا و دبي تغذيه ،افزايش ارتفاع سرريز موجب کاهش
رطوبت شلتوک در خروجي و طول بستر شد .تغيير رطوبت
شلتوک در مقايسه با تغييرات سه پارامتر دبي تغذيه ،دماي هوا،
و ارتفاع سرريز بهصورت غيرخطي مشاهده شد.
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