DOI: 10.22059/ijbse.2018.246556.665013

)489-500  (ص1397  پاييز،3  شماره،49  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران

Study and Simulation Drying Kinetics of Date Fruit Slices in a Hybrid ElectrohydrodynamicConvective Dryer
*

MAHDI KERAMAT-JAHROMI1, SEYED SAEID MOHTASEBI2 , HOSSEIN MOUSAZADEH3, MAHDI GHASEMIVARNAMKHASTI4, AMIN NASIRI5
1. Ph.D. Graduated, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and
Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2. Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology,
University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3. Associate Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and
Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4. Associate Professor, Mechanical Engineering of Biosystem Department, Faculty of Agriculture, University of
Shahrekord, Shahrekord, Iran
5. Ph.D. Graduated, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and
Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
(Received: Dec. 1, 2017- Revised: Jan. 20, 2018- Accepted: Jan. 23, 2018)

ABSTRACT
Electrohydrodynamic drying as a non-thermal method of drying increases the quality of dried products at
ambient temperature. Considering the importance of using advanced methods in date fruit drying, in this
study, an electrohydrodynamic-convective dryer equipped with temperature control system was developed to
model the drying process of date fruit (cv. Shahani) slices based on changes in moisture ratio per drying time
in electrohydrodynamic (EHD), hot air (HA) and the hybrid (EHD-HA) drying methods. Results showed as
the air velocity increased, the drying time in 25 and 35 °C of EHD drying increased while increasing in air
velocity, decrease the drying time in both HA and EHD-HA drying methods.
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مطالعه و شبيهسازی سينتيك خشكشدن ورقههای خرما در يك خشكکن ترکيبی الکتروهيدروديناميك-
جريان همرفت
5

مهدی کرامتجهرمی ، 1سيد سعيد محتسبی ،*2حسين موسی زاده ،3مهدی قاسمی ورنامخواستی ،4امين نصيری
 .1دانش آموخته دکتری ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2استاد ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3دانشیار  ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .4دانشیار ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .5دانش آموخته دکتری ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1396 /9 /10 :تاریخ بازنگری -1396 /10 /30 :تاریخ تصویب)1396 /11 /3 :

چکيده
خشککردن به شیوه الكتروهیدرودینامیک یک روش غیرحرارتی است که با فراهم آوردن امكان خشکشدن محصول در
روشهای

دمای محیط ،امكان افزایش خواص کیفی محصول خشکشده را فراهم میآورد .با توجه به اهمیت بهکارگیری
خشککن الكتروهیدرودینامیک-جریان همرفت با قابلیت کنترل دما

پیشرفته در خشککردن خرما ،در این تحقیق یک
توسعه داده شد و فرآیند رطوبتگیری ورقههای نازک خرمای شاهانی در روشهای خشککردن الكتروهیدرودینامیک،
هوای گرم و ترکیبی بر اساس تغییرات نسبت رطوبت در طول زمان خشکشدن مدلسازی شد .نتایج تحقیق نشان داد با
افزایش سرعت هوا در دماهای  25و  35درجه سلسیوس از روش الكتروهیدرودینامیک ،زمان خشکشدن محصول
ییابد .این در حالی است که با افزایش سرعت هوا ،زمان خشکشدن در هر دو روش ترکیبی و هوای گرم
افزایش م 
کاهش مییابد.
واژههای کليدی :خرما ،خشککردن ،الكتروهیدرودینامیک ،همرفت ،غیرحرارتی
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مقدمه
خرما یكی از محصوالت مهم و عمده کشاورزی ایران است
( .)Keramat-Jahromi et al., 2007به طور کلی خرما بر اساس
رقم و به ویژه سطح تاننهای محلول ،شرایط آب و هوایی و
تقاضای بازار در سه مرحله از خارک ،رطب و خرمای رسیده
برداشت و عرضه میگردد ( .)Glasner & Botes, 2002ارقامی از
خرما که دارای قند باالتر و میزان کمتری از تاننها باشند در
مرحله خارک ،زمانی که رنگ آنها بسته به رقم خرما زرد یا
قرمز رنگ است ،برداشت و مصرف میشوند ( Siddiq et al.,
 .)2014رطوبت یكی از ویژگیهای مهم میوه خرما است که بر
کیفیت و انبارمانی آن تأثیر میگذارد .مقدار رطوبت خرما از
( ٪60بر مبنای تر) در زمان رسیدگی تا حدود ( ٪25بر مبنای
تر) بعد از خشکشدن متفاوت است ( .)Barreveld, 1993در
بین مراحل خوراکی خرما ،خارک دارای باالترین میزان رطوبت
است .در طول مراحل رسیدگی میوه ،میزان قند و رطوبت خرما
به ترتیب یک روند افزایشی و کاهشی دارد ( & Al-Shahib
 .)Marshall, 2003از آن جا که میوه خرما در مرحله خارک از
نظر فیزیولوژیكی بالغ است ،چنانچه حاوی رطوبت بیش از 50
درصد باشد بسیار فاسدشدنی است و میتواند در نتیجه
فعالیتهای میكروبیولوژیكی دستخوش تخمیر (الكلی) شود
( .)Mortazavi et al., 2007رطوبتگیری خرما یكی از مراحل
مهم پس از برداشت خرما است که شرایطی مانند دمای
خشکشدن ،رطوبت نسبی و زمان خشکشدن بر ویژگیهای
رنگ ،طعم ،سختی و بازارپسندی آن دخیل است ( & Yang
 .)Atallah, 1985برای گسترش بازار خرما ،الزم است روشهای
پیشرفته خشککردن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
الكتروهیدرودینامیک یكی از شاخههای علم مكانیک
سیاالت است که بر روی اثر نیروهای الكتریكی متمرکز شده
است ( .)Ahmedou et al., 2009از آنجا که اعمال میدان
الكتریكی موجب تحرک و پویایی سیال میگردد ،این روش را
روش الكتروهیدرودینامیک مینامند ( Butrymowicz et al.,
 .)2002برای شناخت اصولی این پدیده مطالعات مختلفی صورت
گرفته است ( Lai & Sharma, 2005; Martynenko et al.,
.)2017; Ma & Chen, 2017; Shi et al., 2017
پدیده الكتروهیدرودینامیک در یک خشککن
الكتروهیدرودینامیک باعث افزایش ضریب انتقال حرارت و
افزایش سرعت رطوبتگیری و خشککردن محصول می گردد.
افزایش انتقال حرارت در این روش به سبب جفت شدن یک
میدان الكتریكی با میدان جریان سیال در یک سیال با خاصیت
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دیالكتریک متوسط میباشد .همچنین وزش و برخورد باد
الكترونی (یونی) حاصل از میدان الكتریكی بر سطح نمونهها،
کاهش رطوبت محصول را تسریع میکند ( Butrymowicz et
 .)al., 2002خشککردن الكتروهیدرودینامیک یک فناوری
غیرگرمایی و کارآمد از لحاظ مصرف انرژی است که برای
رطوبتگیری از مواد حساس به حرارت از جمله مواد غذایی
مناسب بوده ( )Martynenko et al.,2017و به نظر می رسد یک
جایگزین مناسب برای خشککردن حرارتی است ( Martynenko
 .)& Kudra, 2016روش الكتروهیدرودینامیک در مقایسه با
روشهای انجمادی و همرفتی ،دارای مزیتهایی از جمله هزینه
کمتر ،کیفیت بهتر محصول خروجی ،طراحی سادهتر و مصرف
انرژی کمتر است ( .)Bajgai et al., 2006اگرچه خشککن
الكتروهیدرودینامیک از لحاظ مصرف کمتر انرژی و کیفیت
باالی محصول تولیدی نسبت به خشککنهای مایكروویو
اولویت دارد ولی سرعت خشککردن در خشککنهای
مایكروویو باالتر است ( .)Esehaghbeygi et al., 2014استفاده از
دمای پایین در طی فرآیند خشککردن باعث حفظ بهتر کیفیت
مواد غذایی میشود اما زمان خشککردن طوالنیتر میشود
(.)Miranda et al., 2008
در مطالعات مختلفی امكان استفاده از پدیده
الكتروهیدرودینامیک در خشککردن مواد و محصوالت مختلف
بررسی شده است .در خشککردن ورقههای نازک سیب در یک
خشککن الكتروهیدرودینامیک در دمای اتاق گزارش شد با
افزایش سرعت هوا از یک تا پنج متر بر ثانیه ،انرژی مصرفی
منبع ولتاژ و زمان خشککردن افزایش مییابد .ترکیب
خشککن الكتروهیدرودینامیک با جریان همرفت زمانی دارای
بیشترین تأثیر است که از حداکثر ولتاژ ممكن منبع ولتاژ و
کمترین دور دمنده استفاده شود ( Martynenko & Zheng,
 .)2016در مطالعات متعددی نیز روش خشککردن
الكتروهیدرودینامیک با سایر روشهای خشککردن مورد
مقایسه و بررسی قرار گرفته است .در این زمینه میتوان به
مقایسه روش هوای گرم و روش الكتروهیدرودینامیک در خشک
کردن ورقههای نازک میوه به،)Elmizadeh et al., 2017( 1
خشک کردن برشهای نازک موز با استفاده از سه روش
الكتروهیدرودینامیک ،خشککردن در آون و خشککردن با
هوای گرم ( ،)Pirnazari et al., 2014خشکشدن ورقههای
گوجهفرنگی با استفاده از خشککن الكتروهیدرودینامیک و
1. Quince
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مقایسه آن با روش خشککردن در آون و روش هوای آزاد
( )Esehaghbeygi & Basiry, 2011و مقایسه روش
الكتروهیدرودینامیک با روشهای خشککردن در آون و هوای
آزاد ( )Bai et al., 2013; Bai et al., 2012اشاره کرد .در
تحقیقی دیگر از روش ترکیبی هوای گرم  -الكتروهیدرودینامیک
به منظور بررسی کیفیت ورقههای نازک قارچ دکمهای استفاده
شده است (.)Dinani et al., 2015
یكی از جنبههای مهم فناوری خشککردن ،مدلسازی
فرآیند است .شبیهسازی و مدلسازی ریاضی فرآیند
خشککردن در شرایط مختلف ،به منظور کنترل بهتر فرآیند و
بهبود کیفیت محصول نهایی از اهمیت خاصی برخوردار است
( .)Meisami-asl et al., 2009تحقیقات زیادی جهت مدلکردن
فرآیند خشککردن در خشککنهای الكتروهیدرودینامیک
انجام شده است که میتوانند اطالعات مفیدی را در خصوص
بهینهسازی و نظارت بر این خشککنها فراهم نمایند ( Bai et

تصادفی از نخلستانهای شهرستان جهرم تهیه شد .برای
جلوگیری از تغییرات فیزیكی و شیمیایی و حفظ تازگی
محصول ،نمونههای خرما داخل بستههای مخصوصی قرار داده
شده و به سردخانه با دمای  9/0±0/5درجه سلسیوس منتقل
شد .قبل از انجام هر آزمایش نمونهها از سردخانه خارج شده و
به مدت سه ساعت در دمای اتاق نگهداری شدند ( Martynenko
 .)& Zheng, 2016به دلیل نحوه عملكرد و ویژگیهای خاص
خشککنهای الكتروهیدرودینامیک ،الزم است محصول به
صورت الیه نازک درون خشککن قرار گیرد .بنابراین با استفاده
از یک دستگاه ورقهکن برقی ،4ورقههای نازک و یكنواختی از
خرما به ضخامت سه میلیمتر تهیه شد.
قبل از شروع هر آزمایش رطوبت اولیه نمونهها از طریق
قرار دادن نمونههای  20گرمی از محصول در داخل آون و در
دمای  105درجه سلسیوس به مدت  24ساعت به وسیله رابطه
( )1محاسبه شد (.)Keramat-Jahromi et al., 2007

al., 2011; Ding et al., 2015; Dinani et al., 2014; Pirnazari
.)et al., 2016

= 𝑤𝑀

(رابطه )1

𝑑𝑊 𝑊𝑤 −
𝑤𝑊

طبق بررسیهای انجام شده ،اگرچه تحقیقاتی در خصوص
خشککردن خرما با خشککنهای مختلف گزارش شده است
( Falade & Abbo, 2007; Shahdadi et al., 2013; Shahdadi
 ،)et al., 2015; Izli, 2017ولی تاکنون تحقیقی در خصوص
استفاده از خشککنهای الكتروهیدرودینامیک در زمینه
رطوبتگیری این محصول گزارش نگردیده است .هدف از انجام
این تحقیق بررسی فرآیند رطوبتگیری ورقههای نازک خرما به
روشهای الكتروهیدرودینامیک ،)EHD( 1هوای گرم )HA( 2و
روش ترکیبی الكتروهیدرودینامیک-هوای گرم )EHD-HA( 3در
یک سامانه خشککن هیبریدی الكتروهیدرودینامیک -جریان
همرفتی مجهز به سامانه کنترل دما است .از مدلهای آماری یا
معادالت رگرسیونی جهت شبیهسازی مدل سینتیک
خشکشدن الیههای نازک ورقههای خرما استفاده شد.

که در آن  Mwمیزان رطوبت بر پایهی تر
) Ww ، wet matterوزن نمونه تر ) (kgو  Wdوزن نمونه خشک
) (kgمیباشد.
برای انجام آزمایشها ،در ابتدا یک سامانه خشککن
الكتروهیدرودینامیک-جریان همرفت در ابعاد آزمایشگاهی
طراحی و ساخته شد .اجزای اصلی سامانه شامل دمنده ،گرمکن،
محفظه اصلی خشککن ،منبع تغذیه ولتاژ باال ،الكترودهای
مثبت سوزنی ،الكترود صفحهای زمین ،سیستم توزین،
حسگرهای دما ( )LM35و دما-رطوبت ( )DHT22میباشد.
محفظه اصلی خشککن ،محلی برای قرار دادن سینی نمونهها و
نصب حسگرهاست که امكان اتصال سامانه خشککن به سامانه
توزین را فراهم میکند .خشککن الكتروهیدرودینامیک دارای
 16عدد الكترود سوزنی به طول  40میلیمتر بود که با آرایش
مربع در فاصله  50میلیمتری از یكدیگر قرار داشتند .به منظور
ایجاد میدان الكتریكی بین دو نوع الكترود ،از منبع تغذیه ولتاژ
باال ساخت شرکت فناوران نانومقیاس 5استفاده شد .دستگاه
خشککن دارای قابلیت تغییر دور دمنده به منظور تنظیم
سرعت هوا در آزمایشهای مختلف میباشد .برای تنظیم سرعت
هوا در محفظه از یک سرعتسنج هوا مدل Testo 405-V1
استفاده شد .به منظور دادهبرداری و توزین برخط وزن نمونهها

)1. Electrohydrodynamic (EHD
)2. Hot air (HA
)3. Electrohydrodynamic convective hot air (EHD-HA

)4. Electric Slicer (Model 250, Bora Electric, Iran
5. http://www.fnm.ir/HV_D-RC-Series.htm

مواد و روشها
از جمله مهمترین ارقام خرمای کشور ،خرمای شاهانی است که
پتانسیل بسیار مناسبی برای فرآوری دارد و بهترین نمونه آن در
شهرستان جهرم به عمل میآید ( Keramat-Jahromi et al.,
 .)2008بنابراین در این تحقیق از خرمای شاهانی جهرم (در
مرحله خارک) به عنوان نمونه استفاده گردید که به طور

(kg water/kg
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نیز از یک ترازوی دیجیتالی 1با قابلیت اتصال به رایانه استفاده
شد .شكل  1طرحواره و اجزای سامانه خشککن توسعه داده
شده را نشان می دهد.

شکل  .1طرحواره سامانه خشك کن توسعه داده شده

نحوه خشککردن بدین صورت است که هوای جریان
یافته در کانال توسط دمنده از گرمکن عبور کرده و در صورت
نیاز پس از گرمشدن ،به سمت نمونههایی که در معرض میدان
الكتریكی قرار دارند ،هدایت میشود .جریان هوا هنگام گذر از
نمونهها ،رطوبت خارج شده از نمونه را از محفظه خارج میکند.
آزمایشهای مربوط به خشککردن الكتروهیدرودینامیک
(در دماهای  35 ،25و  60درجه سلسیوس) و آزمایشهای
مربوط به بررسی روشهای خشککردن هوای گرم محض (در
دمای  60درجه سلسیوس) و خشککردن ترکیبی
(الكتروهیدرودینامیک در دمای  60درجه سلسیوس) ،هر یک در
سه سطح از سرعت هوای  1 ، 0/5و  1/5متر بر ثانیه و در سه
تكرار انجام شدند .توان منبع ولتاژ باال در آزمایشهای مربوط به
خشککردن الكتروهیدرودینامیک ،یک وات و فاصله بین
الكترودهای سوزنی و الكترود صفحهای زمین ،سه سانتیمتر در
نظر گرفته شد .تمامی آزمایشها در دمای اتاق ( 25درجه
سلسیوس) انجام شدند .برای رسیدن شرایط سامانه به حالت
پایدار ،تمامی آزمایشها  30دقیقه بعد از روشن شدن سامانه
شروع شدند.
برای شبیهسازی سینتیک خشکشدن ورقه خرما از رابطه
نسبت رطوبت در طی فرآیند خشککردن استفاده شد .نسبت
رطوبت در هر لحظه از فرآیند خشکشدن به وسیله رابطه ()2
محاسبه میگردد ( Martynenko & Zheng, 2016; Ding et al.,
.)2015
)1. Digital Balance (Model GF3000, A&D, Japon

𝑒𝑀 𝑀𝑑 −
𝑒𝑀 𝑀𝑜 −

(رابطه )2

= 𝑅𝑀

که در آن MR ،نسبت رطوبت Md ،رطوبت لحظهای بر
پایه خشک ( Me ،)kg water/kg dry matterرطوبت تعادلی بر
پایه خشک ( )kg water/kg dry materو  Moرطوبت اولیه
محصول بر پایه خشک ( )kg water/kg dry matterمیباشد.
بر اساس تحقیقات انجام شده ،در صورتی که محتوای
رطوبت نسبی هوای خشککن متغیر باشد (که در نتیجه آن
محتوای رطوبت تعادلی نمونهها نیز ثابت نخواهد بود) ،برای
محاسبه نسبت رطوبت نیازی به اندازهگیری محتوای رطوبت
تعادلی نخواهد بود .بنابراین معادله نسبت رطوبت در طی خشک
کردن به صورت رابطه ( )3ساده میگردد ( Erbay & Icier,
.)2010; Dinani et al., 2014

𝑑𝑀
= 𝑅𝑀
𝑜𝑀

(رابطه )3

با استفاده از نرمافزار  MATLAB 2014bمدلهای
رگرسیونی مختلفی برای نسبت رطوبت محصول بر اساس متغیر
مستقل زمان استخراج گردید .برای تعیین بهترین مدل از سه
معیار ضریب تعیین ( ،)R2مجموع مربعات خطا )SSE( 2و جذر
میانگین خطای دادهها )RMSE( 3استفاده شد .در مقایسه بین
دو مدل ،مدل با  R2بیشتر و مقدار  SSEو  RMSEکمتر ،بهتر
میتواند تغییرات نسبت رطوبت را در طی خشکشدن پیشبینی
کند ( .)Shahhoseini et al., 2013مقادیر  SSE ، R2و RMSE
به ترتیب با استفاده از روابط  5 ،4و  6محاسبه شدند ( Liu et
.)al., 2011; Dinani et al., 2014; Pirnazari et al., 2016
(رابطه )4
𝑁
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝑁∑
) 𝑒𝑟𝑝𝑅𝑀 𝑖=1(𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝,𝑖 − 𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝 ) . ∑𝑖=1(𝑀𝑅𝑝𝑟𝑒,𝑖 −

𝑁
2
2
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝑁∑[√
] ) 𝑒𝑟𝑝𝑅𝑀 𝑖=1(𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝,𝑖 − 𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝 ) ] .[∑𝑖=1(𝑀𝑅𝑝𝑟𝑒,𝑖 −

2
𝑁∑ = 𝐸𝑆𝑆
) 𝑖=1( MRexp,i  MR pre ,i

(رابطه) 5
(رابطه)6

= 𝑅2

1
2

1

2
𝑁∑ [ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
] ) 𝑖=1( MRexp,i  MR pre ,i
𝑁

2. Sum Squared Errors
2. Root Mean Squared Error
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نسبت رطوبت به MRexp,iکه در آن
جدول  .1مدلهای رگرسيونی سينتيك خشك شدن اليه نازک محصوالت مختلف کشاورزی

نام مدل

ردیف

مرجع

مدل
)MR = exp(−kt

Kaleta & Górnicki, 2010

) 𝑛 MR = exp(−kt

Liu et al., 2009

) 𝑛)MR = exp(−(kt

Akpinar & Bicer, 2008

)MR = a exp −(kt

Doymaz, 2012

MR = a exp(−kt) + c

Shahhoseini et al., 2013

)MR = a exp(−𝑘1 t) + b exp(−𝑘2 t

Lahsasni et al., 2004
Kaleta & Górnicki, 2010

1

نیوتن (لویس)

2

پیج

3

پیج اصالح شده

4

هندرسون و پابیس

5

لگاریتمی

6

دو جملهای

7

ونگ و سینگ

MR = 1 + at + bt 2

8

تقریب پخش

)MR = a exp(−kt) + (1 − a) exp(−kbt

Yaldiz et al., 2001

9

ورما و همکاران

)MR = a exp(−kt) + (1 − a) exp(−gt

Togrul & Pehlivan, 2004

10

هندرسون و پابیس اصالح شده )MR = a exp(−kt) + b exp(−gt) + c exp(−ht
دو جملهای نمایی
)MR = a exp(−𝑘1 t) + exp(−𝑘2 t

Karathanos, 1999
Akpinar et al., 2003

12

میدیلی و بایسر

𝑡𝑏 MR = a exp(−kt 𝑛 ) +

Akpinar & Bicer, 2008

13

آغباشلو و همکاران

))MR = exp(−k1 t/(1 + k 2 t

Aghbashlo et al., 2009

11

*  tزمان بر حسب دقیقه k ،h ،g ،c ،b ،a ،و  nثابتها و ضرایب مدل میباشند.

نتايج و بحث
رطوبت اولیه خرما در شروع آزمایش  60/77±2/42بر پایه تر
بود .برای بررسی اثر سه سطح از دماهای مختلف خشککردن
( 35 ،25و  60درجه سلسیوس) و سه سطح از سرعت هوا (،0/5
 1و  1/5متر در ثانیه) بر مدت زمان خشکشدن (دقیقه) در
آزمایشهای خشککردن به روش الكتروهیدرودینامیک ،از
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی استفاده
شد .طبق جدول تجزیه واریانس (جدول  ،)2اثر دما ،اثر سرعت
هوا و اثر متقابل روش خشککردن در سرعت هوا بر زمان
خشکشدن نمونهها در سطح یک درصد معنیدار بوده است.
مقایسه میانگین زمان خشکشدن در دماها و سرعتهای
مختلف خشککردن به شیوه الكتروهیدرودینامیک با استفاده از
آزمون توکی در شكل  2نشان داده شده است .حروف متفاوت
روی ستونها نشان دهنده اختالف معنیدار و حروف مشابه،
نشان دهنده عدم اختالف معنیدار ستونها با یكدیگر است.
مطابق شكل  ، 2در سرعت هوای معین با افزایش دما ،زمان
خشکشدن محصول کاهش یافته است .با افزایش سرعت هوا از
 0/5تا  1/5متر برثانیه در دماهای  25و  35درجه سلسیوس،
سرعت خشکشدن محصول کاهش و در نتیجه زمان خشک
شدن افزایش مییابد .همچنین با افزایش سرعت هوا در دمای

 60درجه سلسیوس ،زمان خشککردن کاهش یافته است که
می توان آن را به تأثیر بیشتر هوای گرم نسبت به پدیده
الكتروهیدرودینامیک نسبت داد .علت کاهش زمان خشکشدن
در سرعتهای باالتر در دماهای  25و  35درجه سلسیوس را
میتوان به نقش افزایش سرعت هوا در بر هم خوردن باد یونی
نسبت داد که باعث ایجاد اختالل در میدان الكتریكی شده و
مانع از عملكرد مناسب میدان الكتریكی در رطوبتگیری
محصول میشود .در تحقیقی پیرامون بررسی اثر سطوح مختلف
سرعت هوا در محدوده یک تا پنج متر بر ثانیه در یک خشککن
الكتروهیدرودینامیک -جریان همرفت (در دمای اتاق) نیز
سرعت یک متر بر ثانیه به عنوان بهترین سرعت هوا در فرآیند
خشککردن ورقههای نازک سیب گزارش شد .همچنین گزارش
شد با افزایش سرعت هوا از یک تا پنج متر بر ثانیه ،عالوه بر
افزایش زمان خشکشدن ،انرژی مصرفی نیز افزایش مییابد
( .)Martynenko & Zheng, 2016این در حالی بود که در
تحقیق مذکور تأثیر سرعتهای پایینتر از یک متر بر ثانیه مورد
بررسی قرار نگرفته بود .بر اساس نتایج این پژوهش ،ایجاد
جریان مالیمی از هوا با کمک به تخلیه رطوبت از محفظه ،نقش
بسزایی در تسریع فرآیند خشکشدن دارد.
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جدول  .2تجزيه واريانس تأثير دما و سرعت هوا بر زمان خشكشدن در خشكکردن به روش الکتروهيدروديناميك

درجه آزادی

منابع تغییر
بلوک
دما
سرعت هوا
دما × سرعت هوا
خطا
مجموع کل

مجموع مربعات

میانگین مربعات

114/7
30975/6
1576/5
2088/1
121/9
34877

57/4
15487/8
788/3
522
7/6

2
2
2
4
16
26

F
**

7/53
**2032/42
**103/44
**68/51

** سطح معنی داری  1درصد

شکل  .2مقايسه ميانگين زمان خشكشدن در دماها و سرعتهای مختلف در روش خشك کردن الکتروهيدروديناميك

همچنین از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل
تصادفی بر اساس دو عامل نوع روش خشککردن (در دو سطح
هوای گرم و ترکیبی) و سرعت هوای خشککن (در سه سطح)،
به منظور مقایسه میانگین زمان خشکشدن استفاده شد .مطابق
جدول  ،3نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد اثر سرعت هوا بر
زمان خشکشدن در سطح یک درصد معنیدار بوده است ولی
اثر روش خشککردن و اثر متقابل روش خشککردن در سرعت
هوا بر زمان خشکشدن معنیدار نبوده است .از آن جا که اثر
روش ترکیبی الكتروهیدرودینامیک -هوای گرم و روش هوای

گرم بر زمان خشکشدن اثر معناداری نداشته است ،میتوان آن
را به بیاثر شدن پدیده الكتروهیدرودینامیک در دمای  60درجه
سلسیوس نسبت داد.
مقایسه میانگین اثر سرعت هوا بر زمان خشککردن بر
اساس آزمون توکی (شكل  )3نشان میدهد همگی سرعتهای
 1 ،0/5و  1/5متر بر ثانیه با یكدیگر اختالف معنیداری داشته و
با افزایش سرعت هوا ،زمان خشکشدن به طور معنیداری
کاهش مییابد.

جدول  .3تجزيه واريانس تأثير روش خشكکردن (هوای گرم و ترکيبی)و سرعت هوا بر زمان خشكشدن

منابع تغییر
بلوک
روش خشککردن
سرعت هوا
روش خشککردن × سرعت هوا
خطا
مجموع کل
** سطح معنی داری  1درصد

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

2
1
2
2
10
17

62/111
2
495/444
7
48/556
615/111

31/056
2
247/722
3/5
4/856

* سطح معنی داری  5درصد

 nsعدم معنی داری

F
*

6/4
0/41 ns
**51/02
0/72 ns

496

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،49شماره  ،3پاييز 1397

شکل  .3ميانگين زمان خشكشدن در سرعتهای مختلف هوا

از  13مدل جدول  1برای برازش منحنی خشککردن و
مدلسازی تغییرات نسبت رطوبت بر حسب زمان استفاده شد.
بر اساس مقادیر  SSE ،R2و  ،RMSEمدلهای رگرسیونی
مختلف مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت .با توجه به مقادیر
شاخصههای آماری ،مدل ونگ وسینگ برای دمای  25درجه
سلسیوس ،مدل هندرسون و پاپیس اصالح شده برای دمای 35
درجه سلسیوس از روش الكتروهیدرودینامیک و مدل دو جمله-
ای برای دمای  60درجه سلسیوس از هر دو روش هوای گرم و
روش ترکیبی ،توانستند تغییرات نسبت رطوبت با زمان را در
طی فرآیند خشککردن ،بهتر از سایر مدلها برازش کنند .معیار
انتخاب مدل برتر ،مقدار بیشتر  R2و مقدار کمتر  SSEو
 RMSEبود .شاخصههای آماری و ضرایب مدل برتر در

آزمایشهای مختلف به ترتیب در جدولهای  4و  5نشان داده
شده است .بر اساس نتیجه یک تحقیق در زمینه خشککردن
خرما به روشهای هوای گرم ( 70 ،60و  80درجه سلسیوس)،
انجمادی و مایكروویو ( 120وات) ،مدل میدلی و همكاران در
روشهای هوای گرم و مایكروویو و مدل دو جملهای در
خشککردن انجمادی توانستند به طور رضایتبخشی فرآیند
خشککردن را توصیف نمایند ( .)Izli, 2017در تحقیق دیگری
فرآیند خشککردن ورقههای نازک هویج با دو روش
الكتروهیدرودینامیک و آون مدلسازی شده و مدل پیج برای
شبیهسازی تغییرات نسبت رطوبت ورقههای هویج با زمان در
روش الكتروهیدرودینامیک معرفی شد (.)Ding et al., 2015
بر اساس دادههای آزمایشگاهی و دادههای استخراج شده
توسط مدلهای برتر ،نمودارهای نسبت رطوبت نسبت به زمان
در روش خشککردن الكتروهیدرودینامیک در دماهای  25و 35
درجه سلسیوس و خشککردن در دمای  60درجه سلسیوس
(در هر دو روش هوای گرم و ترکیبی) به ترتیب در شكلهای ،4
 5و  6آورده شده است .مطابق نمودارها ،دادههای آزمایشگاهی و
دادههای حاصل از مدل بسیار به هم نزدیک بوده ،به طوری که
نمودار حاصل از دادههای آزمایشگاهی و نمودار حاصل از
دادههای مدل بر روی یكدیگر منطبق شدهاند.

جدول  .4شاخصههای آماری مدلهای برتر در آزمايشهای مختلف
V=0/5 m/s

روش آزمایش-
دما ()0C

نام مدل

V=1/5 m/s

V=1 m/s

شاخصههای آماری
R2

RMSE

SSE

R2

RMSE

SSE

R2

RMSE

SSE

EHD -25

ونگ و سینگ

0/9992

0/0060

0/0038

0/9994

0/0059

0/0044

0/9982

0/0092

0/0129

EHD -35

هندرسون و پابیس اصالح شده

0/9992

0/0055

0/0028

0/9998

0/0035

0/0012

0/999

0/0063

0/0047

دو جملهای

0/9988

0/0079

0/0033

0/9991

0/0066

0/0019

0/9987

0/0083

0/0028

EHD -60
HA -60

جدول  .5ضرايب مدل برتر در آزمايشهای مختلف
روش آزمایش -دما ()0C
EHD -25

EHD -35

EHD -60
HA -60

ضرایب

سرعت آزمایش
V=0/5m/s

a=-0/00952

b=2/551e-5

V=1m/s

a=-0/009527

b=2/562e-5

V=1/5m/s

a=-0/008387

b=2/213e-5

V=0/5m/s

k=0/2026

h=0/0323

g=0/009881

c=0/398

b=0/4915

a=0/09852

V=1m/s

k=0/01442

h=0/1662

g=0/1351

c=-0/3333

b=0/3953

a=0/9255

V=1/5m/s

k=0/168

h=0/08479

g=0/009966

c=0/2972

b=0/7979

a=-0/123

V=0/5m/s

k=0/02805

c=0/1577

b=0/07939

a=0/9406

V=1m/s

k=0/03056

c=0/2079

b=0/1057

a=0/8989

V=1/5m/s

k=1/764

c=0/03606

b=1/016

a=0/07089
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1

1
داده آزمایش -سرعت  0.5متربرثانیه

0.9

داده آزمایش -سرعت  1متربرثانیه
داده آزمایش -سرعت  1.5متربرثانیه

0.8

0.7

0.8

داده پیش بینی -سرعت  0.5متربرثانیه

0.7

داده پیش بینی -سرعت  1متربرثانیه
داده پیش بینی -سرعت  1.5متربرثانیه

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

نسبت رطوبت

0.6

0.9

0.1
100

150

زمان (دقیقه)

0

50

شکل  .4نمودارهای خشكشدن بر اساس دادههای آزمايشگاهی و دادههای مدل در روش الکتروهيدروديناميك و در دمای 25 °C
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شکل  .5نمودارهای خشكشدن بر اساس دادههای آزمايشگاهی و دادههای مدل در روش الکتروهيدروديناميك و در دمای 35 °C
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شکل  .6نمودارهای خشكشدن بر اساس دادههای آزمايشگاهی و دادههای مدل در روشهای ترکيبی و هوای گرم در دمای 60 °C
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 رفتار متفاوت.ترکیبی و روش هوای گرم کاهش مییابد
 درجه سلسیوس60 خشککردن الكتروهیدرودینامیک در دمای
(روش ترکیبی) نسبت به خشککردن الكتروهیدرودینامیک در
 درجه سلسیوس را میتوان به غلبه اثر هوای35  و25 دماهای
 درجه60 گرم به پدیده الكتروهیدرودینامیک در دمای
.سلسیوس نسبت داد

سپاسگزاری
) به تصویب96000212 تحقیق مذکور (با طرح شماره
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور رسید و مورد
 از صندوق مذکور و همچنین معاونت.حمایت مالی قرار گرفت
علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری در تامین منابع مالی
 همچنین از کمکها و راهنماییهای.این تحقیق تشكر می گردد
دکتر سید حسن پیشگر کومله و مهندس احسان سوند رومی
.قدردانی و سپاسگزاری میگردد

نتيجهگيری کلی
 درجه سلسیوس از روش35  و25 در دماهای
الكتروهیدرودینامیک به ترتیب مدل ونگ و سینگ و مدل
هندرسون و پاپیس اصالح شده و در روشهای هوای گرم و
 مدل دو جملهای توانستند با دقت بیشتری نسبت به،ترکیبی
 سینتیک خشکشدن الیههای نازک خرما را،سایر مدلها
 نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که.شبیهسازی نمایند
 درجه سلسیوس از روش35  و25 در دماهای
 بیشترین تأثیر جریان هوا مربوط به،الكتروهیدرودینامیک
سرعتهای پایین هوا بوده و زمان خشکشدن محصول با
 برقراری جریان مالیمی از.افزایش سرعت هوا افزایش مییابد
 با کمک به،ه وا تا جایی که مانع از ایجاد میدان الكتریكی نشود
خروج رطوبت از محفظه خشککن نقش بسزایی در فرآیند
 این در.خشککردن الكتروهیدرودینامیک در دمای محیط دارد
 زمان خشکشدن در روش،حالی است که با افزایش سرعت هوا
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