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چکیده :با توجه به اهمیت خشک کردن مواد غذایی ،حساسیت دمایی آنها و هزینههای این فرایند ،نیاز به یافتن روشهایی نو است کـه
بتواند پارامترهای گوناگون در این فرایند را مورد ارزیابی قرار داده و رویهای بهینه را بر خشک کردن نمونهها بهدست آورد .در این تحقیق
توانایی خشک کردن گیاه کلمسر در یک بستر سیالی در ترکیب با هوای جابهجایی و امواج مایکروویو با استفاده از طرح آماری رویۀ پاسخ
مورد ارزیابی قرار میگیرد .سه پارامتر توان مایکروویو ،دمای هوای ورودی و دبی هوای ورودی در مقادیر مختلـ

مـورد بررسـی قـرار

گرفتند .بهینۀ سه پارامتر مذکور بهترتیب برابر با توان مایکروویو  399وات ،دمای هوای ورودی  49oCو دبی هوای ورودی ۵099 SCFH
بهدست آمده که در این شرایط بهترین مدت زمان خشک شدن گیاه کلمسر برابر با  7/46دقیقه است .ضریب همبستگی مدل محاسـباتی یـا
) R2 (adjبرای مدت زمان خشک شدن  9/3331بهدست آمده که نشاندهندۀ تطابق بسیار عالی نتایج آزمایشگاهی با مدل بهدستآمده است.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

خشک کردن ،مایکروویو ،بستر سیالی ،گیاه کلمسر ،طرح رویۀ پاسخ.

پیشبینی محتوای رطوبت در طی فرایند خشک کردن گیاه کلمسر...

تکنیکهای خشک کردن برای دستیابی به محصوالت جدیاد ،ظرفیات

 .1مقدمه
خشک کردن در واقع به حذف آب از مواد مختلف با استفاده از گرماا
یا به عبارت دیگر حذف ترکیبات فرار (معموالً منظور از ترکیبات فرار
اصلی ،آب است) از یک مخلوط که محصول جامد هدف نهایی باشد،
اطالق مایشاود [ .]1خشاک کاردن یاا آبگیاری یکای از روشهاای
نگهداری و ذخیرۀ مواد غذایی است کاه باا اساتفاده از آن عاالوه بار
جلوگیری از فساد مادۀ غذایی بهوسیلۀ میکروارگانیسمها یا واکنشهای
شیمیایی ،وزن مادۀ غذایی کااهش یافتاه و صارفهجاویی بسایاری در
هزینههای حملونقل و نگهداری حاصل مایشاود .بارای کااهش آب
مواد غذایی تا حدی که در طوالنیمدت قابل نگهداری باشند ،بهویاژه
آنهایی که دارای ترکیبات قندی هستند (نظیر میوهها) ،زمانی طاوالنی
و دمایی نسبتاً باال مورد نیاز است .همین عوامل موجا
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باروز برخای

تغییرات نامطلوب میشود که ازجمله میتوان به تغییرات رنگ ،طعام،
عطر ،کاهش مواد مغذی ،افزایش وزن مخصوص (بهعلت چروکیدگی)
و کاهش ظرفیت آبگیری مجدد محصول خشکشده اشاره کارد [3 ،2
و  .]4بهطور کلای ،یکای از روشهاای تقسایمبنادی خشاک کاردن،
براساس روش باه کاارگیری گرماسات .در حالات کلای چهاار روش
گرمااایش وجااود دارد هاادایت ،جابجااایی ،تشعشااعی و دیالکتریاک
(نارسانای الکتریکی) .عمده خشککنهای گرمایشی بهصورت هدایت
حرارتی عمل میکنند و گرما بهصورت تماس مستقیم با جسام هادف
بهصورت گاز داغ که عمدتاً هواست ،بهکار گرفته میشود .یک مثال از
خشککن ترکیبی هدایتی و همرفتی ،خشککن با بساتر سایالی اسات
[ .]1اگر موادی که قرار است خشک شوند ،خیلی نازک یاا خیلای تار
باشد ،آنگاه شاید روش هدایت حرارتای باا تمااس مساتقیم گرماا باا
سطوح را بتوان بهکار برد .تشعشع الکترومغناطیسی را که محدودۀ طول
موج آن از تشعشع خورشایدی تاا اماواج ماایکروویو قارار دارد ،نیاز
میتوان بهمنظور نفوذ گرماا تاا عماا مااده باهکاار بارد .در گرماایش
دی الکتریک (مواد نارسانای الکتریکای) ،انار ی درون ماادۀ مرطاوب
پخش میشود .یک مثاال از خشاککان دیالکتریاک ،خشاک کاردن
مایکروویو است [ .]5ازجمله روشهای خشک کردن کاه در صانعت
کاربرد دارند عبارت است از خشک کردن انجماادی ،خا  ،اسامزی،
محفظه یا سینی ،بستر سیالی ،بستر ناودانهای ،مایکروویو و مادون قرمز
و یا ترکیبی از اینها [ .]6بعضی از آنها مانند خشک کردن تصاعیدی
بهعلت هزینههای زیاد تولید ،فقط برای محصوالت بسیار باا ارزش در
داروسازی و بیوتکنولو ی به کار میروناد و عماالً درخصاوص ماواد
غذایی کاربرد چندانی ندارند [ 8 ،7 ،4و .]9
در طول سالهاای متماادی ،تحقیقاات و مقااالت زیاادی درباارۀ

بیشتر ،کنترل کیفیت ،کاهش اثارات زیساتمحیطای ،ایمنای عملیاات،
راندمان بیشتر مصرف انر ی ،سرمایۀ اولیه و هزینۀ عملیاتی کمتر ارائه
شده است .در این میان بسترهای سیالی برای خشک کردن محصوالت
بهخصوص برای مواد دارویی ،مواد غاذایی و محصاوالت کشااورزی
یکی از مؤثرترین روشها در صنایع بوده است .فرایناد خشاک کاردن
محصوالت در بسترهای سیالی ،همراه با افزایش انتقال جرم و حرارت،
کاهش زمان خشک شدن و کیفیت بهتر محصوالت است.
امواج مایکروویو فرکانس باالیی دارند؛ این امواج الکترومغنااطیس
ترکیبی از الکتریسیته و میدان مغناطیسی است .محدودۀ فرکانس امواج
مایکروویو از  333 MHzتا  333 GHzاست [ .]13امواج ماایکروویو
توسط میدان الکتریکی متناوب بین دو صفحه که حاوی بار مخالف هم
هستند ،تولید میشود .فرکانس اجاق مایکروویو ،در  2453 MHzبرای
اجاقهای خانگی ثابت شده است؛ اگرچه ممکن است ایان مقادار باه
 915MHzنی از برسااد .طااول مااوج اجاااق مااایکروویو بااا فرکااانس
 2453MHzبرابر با  12/8 cmاست [ .]11از مزیتهای خشک کاردن
با مایکروویو این است که در گرمایش جاز آب باهصاورت انتخاابی
عمل میکند ،چراکه فعالیت دیالکتریکی (عایقی) آب نسبت به بیشاتر
ترکیبات جامد بیشتر است [.]12
عموماً خشک کردن مواد غذایی با رطوبت بایش از 23درصاد باا
مایکروویو اقتصادی نیست و روشهای گرمایش متداول برای حاذف
آب مؤثرتر از مایکروویو است .این درنتیجاۀ ایان واقعیات اسات کاه
گرچااه آب بااهعلاات دارا بااودن خاصاایت دوقطبای م ایتوانااد امااواج
مایکروویو را بهراحتی جذب کند ،بهعلت داشاتن گرماای ویاژۀ بااال،
انر ی زیادی از مایکروویو را صرف باال بردن دما و آبزدایی از نمونه
خواهد کرد [ .]13ایان مکانیسام از خشاک کاردن ماایکروویو کاامالً
متفاوت از روشهای خشک کردن متداول است .در فرایندهای خشک
کردن سانتی و متاداول مصارف انار ی بسایار زیااد اسات ،بناابراین
میبایست سیستمهای خشککن را بهگونهای طراحی کارد کاه انار ی
مصرفی کاهش یابد .برای ایان منظاور مایتاوان از ترکیا

دو روش

جابهجایی و تشعشع استفاده کرد تا مقدار انر ی مصرفی بهینه شاده و
زمان خشک شدن نیز کاهش یابد .ترکی

خشک کردن باا اساتفاده از

هوای جابه جایی و امواج ماایکروویو ازجملاه روشهاایی اسات کاه
میتواند توانایی تکنولاو ی خشاک کاردن را افازایش دهاد .اساتفادۀ
همزمان جابهجایی و امواج مایکروویو یاک مزیات بارای ماوادی کاه
نسبت به دما حساساند (از قبیل مواد غذایی) در بر خواهد داشت [14
و .]15
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هوای گرم به تنهایی یک روش نسبتاً مناس

بارای خاارج کاردن

رطوبت روی سطح ماده است ،درصورتیکه عمل منحصربهفرد انار ی
م اایکروویو در خااارج ک اردن رطوباات داخل ای محصااول ی اک روش
فوقالعاده در فرایند خشک کردن محسوب میشود .ترکی

صحیح این

دو عملیات امکان افزایش رانادمان و شارایط اقتصاادی بهتاری را در
فرایند خشک کردن فراهم میکند .ترکی

بستر سیالی و مایکروویو در

واقع عی های یکدیگر را به ناوعی مایپوشاانند .ترکیبای از دو روش
میتواند منجار باه چنادین نتیجاۀ مطلاوب شاود ،ایجااد یاک دماای
یکنواخت در ذرات با اساتفاده از سایالیت بساتر [ ]2و کااهش زماان
خشک شدن با کمک انر ی مایکروویو [ 16و .]17
هدف از این تحقیا ،بررسی رفتار خشک شدن گیااه کلامسار در
یک بستر سیالی در ترکی

با منابع گرماایی جاباهجاایی و ماایکروویو

است .در این مطالعه تأثیر پارامترهایی همچاون دماای هاوای ورودی،
تااوان خروجاای مااایکروویو ،دباای هااوای ورودی روی پاساا هااای
آزمایشگاهی مانند رطوبت ماده ،توزیع دمای درون ماده ،چروکیدگی و
زمان خشک شدن در طول فرایند مورد بررسی قرار داده میشود.

 .2.2دستگاه آزمایشگاهی
یک دستگاه خشککن بستر سیالی ترکیبی در مقیاس آزمایشاگاهی باا
دو منبع حرارتی جاباهجاایی هاوای داغ و انار ی اماواج ماایکروویو
طراحی و ساخته شد تا آزمایشهای الزم برای خشک کردن نمونههای
مواد غذایی و کشاورزی در آن انجام گیرد.
دستگاه آرمایشگاهی شاامل یاک کمپرساور باا مشخصاه ( hertz

 ،)kompressoren, product by Germanyیک مخزن فلزی هوا باا
دو هدف نگهداری هوای فشرده و موجگیر ،یک شیر کنترل باهمنظاور
تنظیم دبی هوای ورودی ،یک دستگاه روتامتر کاالیبرهشاده باهمنظاور
اندازهگیری دبی هوای عبوری از خطوط ،یک دستگاه هیتر برقی مجهز
به کویل حرارتی با قابلیت تنظیم دما روی پانل باا حاداکثر دماای C

o

 133و حداقل دمای اتاق ،یک دستگاه مایکروویو با مشخصات (LG-

 )CC-4284BRو ظرفیت حجمی تقریبی  3/375مترمکع  ،خروجی
توان حداکثر 933وات که قابلیات تنظایم تاوانهاای 543 ،183و 933
وات و دمای محفظاه و زماان تولیاد ماوج را نیاز دارد و یاک ساتون
استوانهای از جنس شیشۀ پیرکس بهعناوان بساتر سایالی باا طاول 35
سانتیمتر و قطر  78میلیمتر که درون محفظۀ مایکروویو قرار میگیرد.

 .2مواد و روشها

همچنین در انتهای پایینی این استوانۀ شیشهای نیز یک صافحۀ مشابک

 .1.2تهیۀ مواد اولیه

برای توزیع یکنواخت هوا و جلوگیری از تخلیۀ مواد و ذرات از انتهای

برای بررسی رفتارهای جرمی و حرارتی خشک کردن به روش ترکیبی

بستر تعبیه شده است و در نهایت ،هوای داغ مرطوب از انتهای محفظۀ

مایکروویو و بستر سیالی از گیااه کلامسار باا ناام علمای Brassica

مایکروویو با عبور از یک داالن متقاطع و به کمک یاک دمناده خاارج

 Oleracea var. Gongylodesکه ازجملاه صایفیجاات اسات و از

میشود .طرحواره دستگاه عملیاتی در شکل ( )1نشان داده شده است.

بازار محلی شیراز تهیه شده ،استفاده گردیده است.

شکل ( :)1طرحواره عملیاتی دستگاه خشککن

پیشبینی محتوای رطوبت در طی فرایند خشک کردن گیاه کلمسر...

 .3 .2روش انجام آزمایشهای خشک کردن
کلمهای خرد شده درون ظرف سربستهای به مدت  24ساعت قبال از
آزمایش در دمای  4oCنگهداری میشوند .قبل از شروع هار آزماایش
بهمنظور رساندن سیستم به حالت پایا ،سیستم بارای مادت  15تاا 23
دقیقه بهصورت پیوسته در حالت کار کردن قارار مایگیارد .ساپس باا
برداشت نمونهها از درون یخچال و وزن کردن آن با ترازوی دیجیتاال
به میزان  53گرم برای هر آزمایش بهعالوه  75گرم دانۀ شیشهای ،همه
را درون ستون بستر ریخته و مجدد کل مجموعه (ستون بساتر سایالی،
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هریک از متغیرها آزمایشها طراحای کارده و چیادمان آنهاا و نتاایج
بهدستآمده برای مدت زمان خشک شدن گیاه کلمسر در جادول ()2
ارایه شده است .جدول ( )2آرایش روش  CCDرا با  6تکرار در نقطۀ
مرکزی نشان میدهد.
جدول ( :)1مقادیر کدشده و واقعی متغیرهای مستقل در سطوح مختلف
متغیرهای مستقل
توان مایکروویو
) ( Watt
دمای هوای ورودی

دانههای شیشهای و قطعات کلم) وزن میشود .عالوهبراین ماایکروویو

)C

روی توان دلخواه و زمان مورد نظر تنظیم میگردد .برای بهدستآوردن

دبی هوای ورودی

پاس های سیستم ازجمله جرم ،دمای سطح نمونه ،دمای مرکز نموناه،

) ( SCFH

قطاار و طااول ،بایااد سااتون بسااتر را بااهصااورت  offlineاز محفظااۀ
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جدول ( :)2چیدمان روش  CCDو مقایسه نتایج واقعی و

مایکروویو خارج کرد تا بتوان جرم و دما و طول را انادازه گرفات .در

پیشبینیشده برای گیاه کلمسر

این میان باید مد نظر داشت که در هر بار که بستر از مایکروویو خارج

مقادیر واقعی و

متغیرهای مستقل
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میشود ،باید در مدت  13ثانیه کل دادهها را برداشت کرد .جرم بساتر
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+1

+1

+1

8

 .4.2طراحی آزمایشها

(22/53 )22/62

3

3

-1

9

(39/33 )38/98

3

3

+1

13

در این تحقیا ،از روش CCD 1برای طراحی آزمایشها استفاده شاده

(16/23 )16/32

3

-1

3

11

(11/33 )13/95

3

+1

3

12

گیاه کلمسر است .طباا بررسایهاای انجاامشاده ،ساه پاارامتر تاوان

(14/63 )14/71

-1

3

3

13

(12/23 )12/19

+1

3

3

14

مایکروویو ،دمای هوای ورودی و دبی هوای ورودی بیشترین تاأثیر را

(13/53 )13/64

3

3

3

15

نسبت به سایر پارامترها در خشک شدن گیاهان دارند؛ ازایانرو بارای

(13/73 )13/64

3

3

3

16

(13/83 )13/64

3

3

3

17

روش استفادهشده برای طراحی آزمایشها بهعنوان متغیرهای مورد نظر

(13/63 )13/64

3

3

3

18

(13/63 )13/64

3

3

3

19

و با سه سطح در مقادیر کد شده ( +1و3و  )-1و مقادیر واقعی ،مطابا

(13/83 )13/64

3

3

3

23

هدف از اندازهگیری دما بررسی رفتارهای انتقاال حارارت و همچناین

است .هدف این تحقیا بررسی و بهینه سازی مدت زمان خشک شدن

بهینهسازی مدت زمان خشک شدن سه پاارامتر ماذکور باا توجاه باه

جدول ( )1در نظر گرفته شد.
با استفاده از روش  CCDو با کمک بساتۀ نارمافازاری Design

) Expert (Version 7.0., USAو سطوح در نظرگرفتاه شاده بارای
1. Central Composite Design

مدل اولیۀ پیشنهادی و پیشفرض بهصاورت  Full quadraticباا
درنظرگرفتن تمامی ترمها به صاورت معادلاۀ ( )1در نظار گرفتاه مای
شود .دادههای آزمایشگاهی بهدستآمده باا معادلاه زیار مطابقات داده
میشود
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( )1

y  0   i xi   ii xi2   ij xi x j  

که در آن  yو  εبهترتی

پاس بهدستآمده و خطای تصادفی استx .ها

بیانکنندۀ متغیرهای مستقل انتخابشده در مقادیر کدشاده هساتندβ .هاا
ضرای

معادلهاند و برای برازش و محاسبۀ ضرای

معادله الزم است که

دادههای تجربی بهدستآمده با استفاده از رگرسیون و آناالیز واریاانس

1

)(ANOVAتحلیل شود .بدین منظاور رگرسایون و تحلیال واریاانس باا
استفاده از بسته نرمافزاری  Design Expert 7.0انجام گرفت.

ترمهای مؤثر از غیرمؤثر است .این تحلیل با استفاده از آزماون فارض و
پارامتر  P-valueانجام مایشاود .محاسابات مربوطاه توساط نارمافازار
 Design Expert 7.0انجام داده شد و پس از حذف ترمهای غیر مؤثر
جدول تحلیل آماری ( )3ارایه می گردد.
در جاادول ( ،)3احتمااال  )P-Value ( Pو احتمااال )F-Value( F
مقادیر عددی تعیینکننده در پذیرش یا رد فرض آماری مورد نظر اسات.
مهمترین قسمت در جدول تحلیل آماری در بخاش آناالیز واریاانسهاا،
پاارامتری باه ناام نقاک پوشاش یاا  Lack of fitاسات .ایان پاارامتر

 .5 .2بررسی تأثیر نسبت طول به قطر ذرات کلم بر توزیع

نشاندهندۀ مناس

دمای درون آن در طول فرایند خشک شدن

و بزرگ  Fبیانگر نامناس

یکی دیگر از پارامترهایی که در این تحقیا مورد ارزیابی و بررسی قارار
گرفته شده ،پارامتر نسبت طول به قطر ذرات است .باا توجاه باه اینکاه
شکل هندسی که از کلم برای خشک کردن استفاده شده استوانهای شکل
است ،با درنظرگرفتن نسبت قطر به طول این استوانه در نسبتهاای 5/5
و  2به بررسی تأثیر هریک از این نسبتهاا روی دماای نموناه در طاول
فرایند خشک شدن پرداخته می شود .این آزمایش در دمای  ،63oCدبای

بودن یا نامناس

بودن مدل است .مقاادیر کوچاک P

بودن مدل محاسباتی است و چنانچه مقدار P

کوچکتر از  3/35باشد ،بهصورت کلی مدل را بایاد کناار گذاشات .باا
توجه به جدول ( )3مقدار  Pو  Fپارامتر  Lack of fitمدل بارای مادت
زمان خشک شدن برابر است با  P= 3/4336و  F= 1/19بهدست آماده
باودن مادلهاای

است که با توجه به توضیحات دادهشده ،بیانگر مناس
محاسباتی است.

جدول ( :)3نتایج آنالیز واریانس برای مدت زمان خشک کردن گیاه
کلمسر بهوسیلۀ امواج مایکروویو

 1833 SCFHو قدرت مایکروویو  933وات انجام شده است.
منبع

 .3نتایج و بحث

مجموع

درجه

مربعات

آزادی

احتمال F

احتمالP

 .1.3تحلیل آزمایشها و مدلسازی پارامترهاای ماثثر بار

مدل

611/81

8

4724/31

3/3331

فرایند مدت زمان خشک شدن کلمسر:

A

465/33

1

28725/5

3/3331

مطاابا آنچااه در قساامت مااواد و روشهااا ،همچناین قساامت طراحای

B

72/18

1

4458/88

3/3331

آزمایشها گفته شده است ،آزمایشها طبا جادول طراحایشادۀ روش

C

15/79

1

975/55

3/3334

 ،CCDبا درنظرگرفتن سه متغیر توان مایکروویو ،دمای هاوای ورودی و

AB

26/69

1

1648/83

3/3331

دبی هوای ورودی برابر با  23آزمایش هماراه باا  6باار تکارار در نقطاۀ

AC

13/47

1

646/88

3/3331

BC

3/46

1

28/26

3/3332

برای مدت زمان خشک شدن گیاه کلمسر مطابا جدول ( )2آورده شاده

A2

14/99

1

925/82

3/3331

براسااس مادل

B2

-

-

-

-

اولیه (معادلۀ  )1ضروری است .هماانطاور کاه گفتاه شاد ،مادل اولیاه

C2

3/11

1

36/82

3/3242

باقیمانده

3/18

11

-

-

نقک پوشش

3/13

6

1/19

3/4336

خطای خالک

3/373

5

-

-

مرکزی ،برای کاهش خطا انجام گرفت .جدول آزمایشهای طراحیشده
با توجه به متغیرهای فرضشده بهصورت کد شده و نتایج بهدساتآماده
است .با توجه به نتایج بهدستآمده ارائۀ مادلی مناسا

بهصورت  Full quadraticدر نظر گرفته میشود .به عبارت دیگر فرض
اولیه و پیشنهادی ،مؤکد بر مؤثر بودن تمامی ترمها (متغیرها با تاوان اول
و دوم و اثر متقابل متغیرها) و درنظرگرفتن آنها در مادل باود .ولای در
عمل برخی از ترمهای در نظر گرفتهشده در مادل اضاافی باوده و بایاد
حذف شوند ،لذا احتیاج به یاک تحلیال آمااری بارای مشاخک کاردن
1. Analysis of Variance

معادلۀ ( )2مدل محاسباتی برای مدت زمان خشک شادن را باا توجاه
به ضرای

محاسبهشده که در جدول (4ا الف) آمده است نشان میدهد.

پیشبینی محتوای رطوبت در طی فرایند خشک کردن گیاه کلمسر...
Y= 11/016 -0/810 A -2/080 B -1/200 C +2/104 A2
-0/180 C2 +1/820 AB +1/144 AC -0/932 BC

( )2
ضری

همبستگی مدل محاسباتی یا ) R2 (adjهمانطاور کاه در

جدول (4ا ب) مشخک است برای مدت زمان خشک شدن %99/95
بهدست آمده است.
جدول ( :)4ضرایب مدل محاسباتی (الف) و پارامترهای آماری (ب) برای
مدت زمان خشک کردن گیاه کلمسر بهوسیلۀ امواج مایکروویو ()Y
الف .ضرایب مدل محاسباتی
متغیر وابسته
مدت زمان خشک شدن ()Y
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 .2.3نمودارهای ساط ساهبعادی ( )Surface plotsو
مسط ()Contour
نمودارهای شکل ( )2و ( )3مدت زمان خشک شدن کلم بهوسیلۀ امواج
مایکروویو در بستر سایالی را در برابار متغیرهاای مختلاف باهصاورت
سهبعدی و مسطح نشان میدهد .این اشکال فضایی باا اساتفاده از نقااط
آزمااایش شااده و همچناین درونیاابی سااایر نقاااط بااا اسااتفاده از ماادل
محاسباتی صورت میگیرد .شکل ( )2نمودار سطح سهبعادی و مساطح
مدت زمان خشک شدن را برای اثر متقابل دو فاکتور توان ماایکروویو و

ضرای

دمای هوای ورودی نشان میدهد .در این شاکلهاا تاوان ماایکروویو و
دمای هوای ورودی فاکتورها متغیرند و دبی هوای ورودی فااکتور ثابات

13/637

β0

و بهطور انتخابی در باالترین سطح یعنی  1833 SCFHثابت نگه داشاته

-6/819

β1

شده است .شکل ( )3این نمودارها را برای مدت زمان خشاک شادن و

-2/686

β2

برای اثر متقابل دو فاکتور توان مایکروویو و دبای هاوای ورودی نشاان

-1/256

β3

2/164

β11

------

β22

-3/185

β33

1/826

β12

1/144

β13

-3/239

β23

میدهد .در این شکلها توان مایکروویو و دبی هوای ورودی فاکتورهای
متغیر و دمای هوای ورودی فاکتور ثابت و بهطور انتخاابی در بااالترین
سطح یعنی  63 oCثابت نگه داشته شده است.

ب) پارامترهای آماری
مدت زمان خشک شدن ()Y

متغیر وابسته

3/9997

R2

3/9995

R2 adjusted

به طور معمول Rهای بااالی 63درصاد بیاانگر ضاری

الف.

همبساتگی

نسبتاً خوبی هستند و نشاندهندۀ انطباق دادهها و خط محاسباتی حاصال
از رگراسیون هستند که نتیجۀ بهدستآمده برای ضرای

همبستگی مدل،

بیانگر تطابا بسیار خوب و عالی مدل محاسباتی با نقاط آزمایش شاده و
دقت باالی مدل است .مطلبی که باید به آن توجه کرد ،تفاوت بین  R2و
) R2 (adjاست .مقدار  R2با افزایش تعداد آزمایشها و درنتیجه ،افزایش
درجه آزادی زیاد میشود که این افزایش غیرواقعی و کااذب اسات؛ لاذا

ب.

آماردانان بهطور معمول ) R2 (adjرا که بیانگر مقدار حقیقای همبساتگی

شکل (( :)2الف) مدت زمان خشک شدن( ،ب) توان مایکروویو و دمای

است ،مورد استناد قرار داده و گزارش میدهند.

هوای ورودی
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آب از کلم میشود ،بهطوریکه زمان خشک شادن از رطوبات 14/14
کیلوگرم آب بر کیلوگرم ماده خشک به رطوبت مطلوب  2/14کیلوگرم
آب بر کیلوگرم مادۀ خشک برای توان  933وات ،دبای 1833 SCFH
و نسبت طول به قطر  5/5در کمترین دما  43oCو باالترین دما 63oC
برابر  9/71و  7/62دقیقه است .در همۀ این آزمایشها بهخوبی مشهود
است که کوتاهترین زمان خشک شادن در بااالترین تاوان ماایکروویو
اتفاق افتاده است .سرعت خشک شدن بهطور پیوسته همراه با کااهش
محتوای رطوبت با زمان خشک شدن کاهش ماییاباد کاه ایان خاود
نشاندهندۀ این است که با گذشت زمان انتقاال جارم از داخال جسام
بهوسیلۀ نفوذ رخ مایدهاد .مشاابه ایان یافتاههاا بارای زیتاون [،]18
گوجهفرنگی [ ]19و فلفل سبز [ ]23نیز گزارش شده است.

الف.

با توجه به اینکه امواج مایکروویو برای خشک کردن ماده به عما
و مرکز ماده نفوذ کرده و در واقع خشک کردن را از مرکز ماده شاروع
میکند و متعاق

آن رطوبت از مرکز بهواسطۀ نفاوذ باه ساطح جسام

میرسد و از سطح مااده باه خاارج دفاع مایشاود و هماین طاور باا
درنظرگرفتن این موضوع که هوا نیز خشک کاردن از ساطح را شاروع
میکند ،در واقع ترکی

این دو روش بهعنوان مکمل یکدیگر بهمرات

باعث افزایش چشمگیری در بازدهی خشک کردن میشود .در نماودار
شکل ( )2و ( )3میتوان مشاهده کرد کاه باا افازایش تاوان خروجای
مایکروویو ،محتوای رطوبت بهطور چشامگیری کااهش یافتاه اسات،

ب.
شکل ( :)3الف .مدت زمان خشک شدن؛ ب .توان مایکروویو و سرعت
هوای ورودی فاکتورهای متغیر و دمای هوای ورودی

بهطوری که میزان جرم ازدسترفته متناس

با سطح تاوان ماایکروویو

است .در این نمودارها نقش ماؤثر گرماایش ماایکروویو کاامالً قابال
مشاهده است .هوای ورودی در این تحقیا بیشتر نقاش سایالیکننادۀ

در جدول ( )2و تماام نمودارهاای ارائاهشاده ،محتاوای رطوبات

ذرات خشکشونده و همچنین نقش انتقال حرارت خاارجی باه درون

بهطور پیوسته در زمان خشک شدن در حال کاهش است .بر طبا ایان

محفظۀ مایکروویو را ایفا میکند و سرعت هوا نیز عمدتاً در افزایش یا

نمودارها بهنظر میرسد که با تغییر دما و تغییر دبی هاوای ورودی باه

کاهش کیفیت سیالیت مطرح میشود .با توجه به نتایج بهدستآماده از

تنهایی تغییر چندانی در مدت زمان خشک شدن ایجاد نمیشود .ولی با

اثر جداگانه و متقابل هریک از پارامترها بر مدت زماان خشاک شادن

تغییر توان از پایین ترین مقدار یعنی  183وات به باالترین مقدار یعنی

برای هریک از متغیرها سطوح بهینۀ عوامل در نظر گرفتهشده بهصورت

 933وات مدت زمان خشک شدن به مقدار قابل زیادی کاهش مییابد

زیر بهدست آمده است

که به منزلۀ این است که توان مایکروویو نقش تعیینکنندهتری نسابت

الف .توان مایکروویو 933 Watt

به دما و دبی هوای ورودی در خشک کردن نمونه دارد .البته نقش دما

ب .دمای هوای ورودی 63oC

در فرایند خشاک کاردن انکارنشادنی اسات و افازایش دماای هاوای

ج .دبی هوای ورودی 1833. SCFH

ورودی بهعنوان یکی از پارامترهای تأثیرگذار همراه باا افازایش تاوان
مایکروویو ،نقش مهمی را در سینتیک خشک شدن کلم ایفا میکند .بر

 .3.3تأثیر نسبت طول به قطر ذرات کلم بر توزیع دماای

ایان اسااس ،افازایش دماای هااوای ورودی هماراه باا افازایش تااوان

درون آن در طول فرایند خشک شدن

مایکروویو منجر به کاهش زمان خشاک شادن و افازایش سارعت آن

با توجه به هندسۀ استوانهای شکل ذرات کلم ،دو پارامتر طول و قطار

میشود که این افزایش سارعت درنتیجاۀ افازایش در پتانسایل انتقاال

ذرات استوانهای مد نظر بوده که در این صورت یک پاارامتر نسابی و

آن افازایش در تبخیار

بدون بُعد که بیانگر اندازۀ ذره یعنی ( L/Dطول به قطر ذرات کلم) در

حرارت بین هوا و مادۀ خشکشونده و متعاق

پیشبینی محتوای رطوبت در طی فرایند خشک کردن گیاه کلمسر...
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مقادیر  2و  5/5مورد بررسی قرار گرفته است .نمودار شکل (4ا الاف

خالف این قضیه را نشان میدهد و با توجه به شکل (4اا الاف و ب)

و ب) تأثیر اندازۀ ذره ) (L/Dرا در شرایط دمای  ،63oCدبی SCFH

حاکی از آن است که تقریباً در تمام آزمایشها روند توزیع دماا یاا باه

 1833و قدرت مایکروویو  933وات نشان مایدهاد .در ایان نماودار

عبارتی تغییرات دمای مرکز و سطح کلم در طول فرایند خشک شادن

دمای سطح و دمای مرکز در مقابل زمان خشک شدن رسم شده است.

در ابتدا به صورت تناوب سینوسی و در نهایات ،در یاک روناد ثابات
دمایی سطح و مرکز به همدیگر نزدیک میشوند تاا در انتهاای فرایناد
خشک شدن به همدیگر برسند .بهطوری که ذرات کلم ابتدا با گذشت
زمان ،یک روند افزایشی به حداکثر دمای ممکن و در ادامه باا کااهش
دما روبهرو میشوند و مجدداً روند افزایشی البتاه باا شایبی مالیامتار
نسبت به مرحلۀ اول ادامه مییابد و در نهایت با نزدیک شدن به انتهای
فرایند با کاهش دمای مرکز و افزایش دمای سطح این دو دماا باه هام
نزدیک میشوند تا به هم برسند که این خود باه معناای پایاان فرایناد
خشک شدن است (که الزاماً این به معناای خشاک شادن کامال مااده
نیست).

الف.

 .4نتیجهگیری
سینتیک جرمی و حرارتی فرایند خشک شادن ماادۀ کلامسار در یاک
محفظۀ مایکروویو و در حضور هوای ورودی و در بستر سیالی ماورد
مطالعه و بررسی قرار گرفته است .در ایان کاار ماا تاأثیر پارامترهاایی
همچون توان خروجای ماایکروویو ،دماای هاوای ورودی و سارعت
هوای سیالیکننده را روی سینتیک جرمی و حرارتی آن ماورد بررسای
آزمایشگاهی قرار دادیم .فرایند خشک شدن در حضور مواد بایاثار و
بهصورت تودهای انجام گرفته است .رطوبت اولیۀ کلم  14/14کیلوگرم
ب.

آب بر مبنای خشک است که بعد از انجام آزمایشهای اولیه در شرایط

شکل ( :)4تأثیر نسبت طول به قطر ذرات کلم بر دمای مرکز و سط کلم

مختلف عملیاتی رطوبت مطلوب  2/14کیلوگرم آب بر مبنای خشاک

در طول فرایند خشک شدن؛ الف .نسبت طول به قطر ،L/D= 2ب .نسبت

برای آن بهدست آمده است.

طول به قطرL/D= 5/5

با توجه به اینکه امواج مایکروویو برای خشک کردن ماده به عما

مشاهدات ما در تأثیرپذیری سینتیک خشک شدن کلام از پاارامتر
 L/Dنشان میدهد که با کاهش این پارامتر بهدلیل اینکه باعث افزایش
مجموع سطح تودۀ کلم در تماس با حرارت میشود ،خود باه تنهاایی
میتواند باعث افزایش بازدهی عملیات خشاک کاردن یاا باه عباارتی
کاااهش در زمااان عملیااات و افاازایش ساارعت خشااک شاادن شااود،
بهطوریکه زمان خشک شدن برای  2 L/Dو  5/5در شرایط دمای oC

 ،63دبی  1833 SCFHو قدرت مایکروویو  933وات بهترتی

برابار

با  8/41و  13/85دقیقه است .برخالف آنچه در مقااالت پیشاین []21
آمده بود که در آنها توزیع دما را از مرکز جسم تا سطح آن بهصورت
یک روند افزایشی در ابتدای فرایند و در نهایت ،رسیدن دمای مرکاز و
سطح به هم در یک سیر ثابت دمایی ترسیم شده بود ،نتاایج ایان کاار

و مرکز ماده نفوذ کرده و در واقع خشک کردن را از مرکز ماده شاروع
و متعاق

آن رطوبت از مرکز بواسط نفوذ به سطح جسام مایرساد و

این امر یعنی نفوذ رطوبت از مرکز ،باعث پاره شدن بافت ماده خشک
شونده و ایجاد حفرههای ریز متخلخل میگردد ،تا به سطح ماده برسد
و همین طور با در نظر گارفتن ایان موضاوع کاه هاوای ورودی نیاز
خشک کردن از سطح را شروع میکند ،میتوان گفت که ترکیا
دو پدیده بهعنوان مکمل یکادیگر بمراتا

ایان

باعاث افازایش چشامگیر

بازدهی خشک کردن میشود.
همچنین نتایج حاصل از این کار نشاان داد کاه باا افازایش تاوان
خروجی مایکروویو محتوای رطوبت بهطور چشمگیری و متعاقا

آن

زمان خشک شدن نیز کاهش یافت .همچنین با بررسی دمای هوای داغ

 نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی07
سومین پاسخی که از تغییر پارامترهای عملیاتی ذکرشاده دریافات

ورودی نشان داده شد که افزایش دمای هوای ورودی به همراه افزایش

 چروکیدگی (نسبت حجم زمانهای مختلف به حجم اولیه) اسات،شد

 منجر به کاهش زمان و افزایش سرعت خشک شادن،توان مایکروویو

که با اندازهگیری حجم ذره در زمانهای مختلف و بهصورت نسبتی بر

میشود که این امر باعث افازایش سارعت درنتیجاه افازایش پتانسایل

 باا وجاود اینکاه نظام روشانی از.روی حجم اولیاه محاسابه گردیاد

آن افازایش در

 بهصورت کلی میتوان ادعا،تأثیرپذیری از عوامل مختلف حاصل نشد
 چروکیدگی کاهش یافته و این چروکیدگی باه،کرد که در طول فرایند
.نحوی است که قابل اغماض نیست

انتقال حرارت بین هوا و مادۀ خشکشونده و متعاقا
.تبخیر آب از کلم میشود

 سرعت هوای ورودی،عامل دیگری که مورد آزمایش قرار گرفت
 گویای تأثیر انادک سارعت،بود که اندازهگیریهای زمان خشک شدن

عااالوه باار نتیجااهگیااریهااای حاصاال از مشاااهدات تجرباای و

 بااینحال هوای ورودی فقاط،هوای ورودی نسبت به سایر عوامل بود

آزمایشگاهی و تأثیر عوامل مختلاف بار فرایناد خشاک شادن کلام و

به اندازهای که ذرات خشکشونده را سیالی کنند نقش مؤثر داشتهاند و

 نتیجهگیری حاصل از مدلسازی فرایند خشک شدن برای،خواص کلم

.بیشتر از آن تأثیر محسوسی را روی ساینتیک خشاک شادن نداشاتند

مادۀ خشکشوندۀ کلم حاکی از آن است که مدل ارائهشده تطابا قابل

 گویای این اسات کاه در،بررسیهای دمایی ذرات کلم در طول فرایند

قبولی با دادههای تجربی دارد که این موضاوع هام در ماورد پروفایال

ابتدا تغییرات به صورت تناوب سینوسی بوده و درنهایت این تغییارات

رطوبت ماده و هم برای پروفایل دمای ماده در عماهای مختلف مااده

 به این صورت که دمای سطح و مرکاز،روند ثابتی را به خود میگیرند

.صدق میکند

به همدیگر نزدیک شده تا در انتهای فرایند خشک شدن باه همادیگر
.برسند
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