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بررسی ترمو اکونومیک خشککن خورشیدی کابینتی با کلکتور لولۀ خأل و ذخیرهکنندۀ انرژی
مقاله پژوهشی
محمدصالح برقی جهرمی
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مسعود ایرانمنش

()9

هادی صمیمی اخیجهانی

چکیده در این تحقیق تأثیر استتادادا ام مواد تیییرزامدهندا ( )PCMدر مخزن ذخیراکنندۀ حرارت بر عملکرد یک خشتتککن خورشتتیدی
بررسی شدا است .آممایشها برای  PCMدر  9سطح 9/6 ،2/54 ،9/45کیلوگرم و برای دبی سیال در  2سطح  0/2و 0/5لیاربردقیقه انجام شد .با
اززایش دبی سیال بامدا حرارتی جمعکنندا ام  20/2تا 62/5درصد تیییر میکند .ناایج ن شان داد تیییرات انرژی حرارتی برای دبی سیال  0/2و
0/5لیاربردقیقه بهترتیب بین  99/99تا  99/69و  95/54تا 95/12مگاژول بهد ست آمد .همچنین ناایج ن شان داد بامدا کلی خ شککن با اززایش
 PCMاززایش یازاه و تیییرات آن برای دبی 0/2لیاربردقیقه ام  92/12تا 94/44درصتتتد و برای دبی 0/5لیاربردقیقه ام  92/91تا 96/02درصتتتد
استتتت .باتوجه به مقادیر انرژی ویژا و بامدا کلی خشتتتککن ،دبی 0/2لیاربردقیقه با مقدار  PCMبهمیزان 9/6کیلوگرم گزینۀ مناستتتبی برای
خشککردن است .دورۀ بامگشت سرمایه برای سامانه حدود 20ماا بهدست آمد.
واژه های کلیدی انرژی خورشیدی ،بامدا حرارتی جمعکنندا ،دبی حجمی سیال ،مواد تیییرزامدهندا.

مقدمه
ام محورهای اصلی حومۀ انرژی ،بامدا انرژی سامانههای

توجه طراحان و مهندسان انرژی قرار گرزاه است .ایران
با قرارگرزان در موقعیت جیرازیایی بین  24تا 50درجۀ

تأمین انرژی است .ایران کشوری است که در آن بهدلیل
زراوانی انرژیهای زسیلی توجه کماری به نحوا مصرف
انرژی و بهینهسامی سامانههای مصرفکنندا انرژی
میشود .اما در دهههای گذشاه باتوجهبه روبهپایانبودن
منابع سوختهای زسیلی و آلودگی حاصل ام مصرف
این نوع سوختها ،در سند جامع توسعۀ کشور مقرر
شدا است تا سال 9590باید دستکم  90درصد ام شبکۀ
تولید برق ،ام انرژیهای نو و تجدیدپذیر تأمین شود که
ام این میزان بیش ام 94درصد مربوط به انرژی

شمالی و  59تا 44درجۀ شرقی و ماوسط 900روم آزاابی،
ام مساعدترین مناطق برای اسادادا ام تابش خورشیدی
در ممینههای مخالف بهویژا خشککردن است ] .[2بیش
ام 90درصد انرژی تولیدی در جهان در بخش کشاورمی
مصرف میشود که حدود 92درصد آن برای خشککردن
محصوالت کشاورمی اسادادا میشود ] .[3محصول
خشکشدا به روش صنعای بهدلیل کیدیت خوب ،قیمت
مناسبتری دارد و کشاورمان نسبت به روش سنای بیشار
به آن توجه میکنند .اما در این روش بهدلیل اسادادا ام

خورشیدی خواهد بود .بنابراین طراحی و ساخت
سامانههایی که باواند مساقل یا ترکیبی ام انرژیهای نو
و تجدیدپذیر بهرابرداری کند ،امری مهم و ضروری
است ] .[1انرژی خورشیدی ام منابع مهم انرژیهای نو
بودا و بهدلیل زراوانی و دردسارسبودن ،بیشار در مرکز

سوختهای زسیلی ،هزینۀ محصول خشکشدا اززایش
مییابد و قدرت خرید محصول کم میشود ].[4
عالوابرآن ،اسادادا ام سوختهای زسیلی باعث
بهوجودآمدن مشکالت میستمحیطی مانند بهوجود
آمدن گامهای گلخانهای و آلودگی هوا میشود ].[5
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دراینبین ،اسادادا ام خشککنهای خورشیدی میتواند
تا حد میادی ام مصرف سوختهای زسیلی در این حیطه
جلوگیری کند و عالوا بر اززایش کیدیت محصول
خشکشدا ،باعث کاهش آلودگیهای میستمحیطی
شود ] .[6مشکل عمداای که در ممینۀ اسادادا ام
خشککنهای خورشیدی وجود دارد ،عملکرد پایین و
بامدا کم آنها نسبت به انرژی حرارتی رسیدا به

خشککردن سیب به روش سنای همانطور که اشارا
شد ،کیدیت مناسبی ندارد و اسادادا ام خشککنهای
خورشیدی با روشهای ترکیبی میتواند تا حد میادی به
بهبود کیدیت و سرعت خشکشدن محصول کمک کند.
خشککن خورشیدی کابینای مجهز به جمعکنندا لوله
خأل و مخزن ذخیراکنندا انرژی حرارتی یکی ام
روشهای مناسب برای تسریع روند خشککردن،

خشککن است .به این امر بهویژا در زصل برداشت
بهدلیل زراوانی و اتالف بیش ام حد محصول ،بیشار
توجه شدا است و کشاورمان تمایلی به اسادادا ام این
نوع خشککنها در مقایسه با خشککنهای هوای داغ
صنعای پیدا نمیکنند .طوالنیبودن و ناپیوساگی
خشکشدن محصول پس ام غروب آزااب ،باعث کاهش
میزان اناقال جرم محصول در طول شب و حای در برخی
مناطق باعث بامگشت رطوبت به محصول میشود و
بامدا خشککردن را کم میکند ] .[4میزان اناقال جرم

اززایش کیدیت محصول و عملکرد سامانه است.
جمعکنندا لوله خأل بهدلیل دوجدارابودن و شکل
دایراای ،امکان جذب تشعشع خورشیدی در شدت
تابشهای کم (حای در ممساان) در طول روم را دارد و
بهدلیل جدابودن لولهها ام همدیگر قابلیت نگهداری با
هزینه اندک را زراهم میکند ] .[15,18بامدا حرارتی این
نوع جمعکننداها بهانداما  50تا  24درصد بیشار ام نوع
صدحهتخت ] [19و  8درصد بیشار ام نوع Uشکل
تخمین مدا شدا است ] .[20اسادادا ام این نوع

تحتتأثیر 5شاخص دمای هوا ،ضخامت محصول،
سرعت و رطوبت نسبی هوای دمیداشدا به محصول
است که بهینهسامی سامانه نیز ممکن است تحتتأثیر
این عوامل باشد ] .[7در این راساا برای اززایش کارایی
خشککنهای خورشیدی و بهبود عملکرد و بهینهسامی
آنها ،تحقیقات ماعددی انجام شدا است ،مانند :اسادادا
ام سامانه تحت خأل ] ،[8ترکیب جمعکنندا صدحۀ تخت
و مامرکزکنندۀ سهموی ] ،[9مامرکزکننداهای تابش
خورشیدی ] ،[10ترکیب جمعکنندا با پمپ حرارتی

جمعکننداها در انواع مخالف خشککنهای خورشیدی
صورت گرزاه ] [21-23و عملکرد آنها با اسادادا ام
زناوریهای نوین بهبود پیدا کردا است ].[24-26
یکیدیگر ام رااهای اززایش میزان بامدهی
خشککنهای خورشیدی ،اسادادا ام مواد تیییرزامدهندا
( )PCMدر مخامن ذخیراکنندا انرژی حرارتی است که
با اززایش ممان انرژیدهی در سامانه ،باعث کاهش ممان
خشکشدن محصول میشود .گزارش ارائهشدۀ آژانس
بینالمللی انرژی ( )IEAنشان میدهد که اسادادا ام مواد

] ،[11بهبود ساخاار و ابعاد جمعکنندا ] ،[12اسادادا ام
سامانه  PVTبین شیشه و صدحۀ جاذب ] ،[13اسادادا ام
منعکسکننداها ] ،[1اسادادا ام صدحۀ ماخلخل در
جمعکنندا تخت ] ،[14اسادادا ام نانوسیالها ] [15و
اسادادا ام جمعکنندا با قابلیت تعقیب پرتوهای خورشید
].[16
سیب ( )Malus domesticaیکی ام محصوالت
باغی مهم در ایران به شمار میآید و ایران با تولید ساالنه
2/91میلیون تن ام انواع سیبها مقام ششم را در جهان
به خود اخاصاص دادا است ] [17که عالوا بر مصرف

تیییرزامدهندا برای زرایندهایی که تیییرات درجه
حرارت سامانه بین  20تا  90درجه سلسیوس باشد،
بسیار مؤثر است و تا حد میادی باعث ذخیراسامی
انرژی در سامانه میشود ] .[27در طول روم با اززایش
شدت تابش خورشید ،انرژی حرارتی جذبشدۀ
جمعکنندا در سیال و مواد تیییرزامدهندا ذخیرا میشود
و با غروب خورشید ،سیال و مواد تیییرزامدهندا انرژی
حرارتی خود را برای ادامه روند خشکشدن در اخایار
خشککن قرار میدهند .محققان بسیاری ام مواد
تیییرزامدهندا برای سامانههای مخالف حرارتی بهرا

داخلی به کشورهای منطقه نیز صادر میشود.

گرزاهاند :اسادادا ام  PCMدر خشککنهای خورشیدی
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بررسی ترمو اکونومیک خشککن خورشیدی کابینای با کلکاور...

] [28-31بهعنوان جذبکنندا حرارت در صنعت
ساخامان ] ،[32بهعنوان ذخیراکنندا انرژی در طول
صدحات موامی ] ،[33در طراحی یک دودکش
خورشیدی ] [34و در طراحی گرمکن خورشیدی
] .[35,36عالوابرآن ،تحقیقات عمداای در ممینۀ
مدلسامی و اصول طراحی سامانههای ذخیراکنندۀ
انرژی خورشیدی با اسادادا ام  PCMانجام شدا است

این تحقیق با اسادادا ام داداهای آممایشگاهی ،همچنین
روند خشکشدن محصول با اسادادا ام ورقههای سیب
ارمیابی شدا و بامدا حرارتی مخزن ذخیراکنندا و بامدا
خشککن بهدست آوردا شدا است و مقدار حجم مورد
نیام و دبی جرمی مناسب برای باالترین بامدا حرارتی
معرزی میشود.

که امجمله آنها میتوان به مدلسامی ریاضی  PCMدر
کورۀ خورشیدی برای خشککردن چوب ] ،[9بررسی
اسادادا ام کپسولهای  PCMدر داخل سیال و مدلسامی
آن ] ،[37مدلسامی ریاضی رزاار  PCMدر مخزن
ذخیراکنندا ] [38و بررسی چگونگی رزاار مخرن و مواد
 PCMدر یک مبدل حرارتی ] [39اشارا کرد.

مواد و روشها
خشککن اساداداشدا در این تحقیق خشککنی کابینای
شامل یک جمعکنندا خورشیدی لولۀ خأل ،منبع
ذخیراکنندا همراا با  ،PCMمبدل حرارتی ،زن الکاریکی
و کابینت خشککن است .جمعکنندا لوله خأل

 )H15-45شامل 94لولۀ دوجدارا بهطول 9800میلیمار،

کرمان یکی ام اساانهای وسیع ایران است که

با مساحت مؤثر 9/1مارمربع با جذبکنندا مسی بهقطر

محصوالت میواای میادی مانند سیب ام شهرهای

داخلی و خارجی  54و 48میلیمار است ] .[48منبع

مخالف این اساان به عمل میآید .شهر کرمان نیز

ذخیراکنندا سیال یک مخزن اساوانهای ام جنس اسایل

بهعنوان مرکز اساان ،بسیاری ام کارخانجات زراوری و

بهقطر 400میلیمار ،ارتداع 600میلیمار و ضخامت

بساهبندی محصوالت باغی را در خود جای دادا است.

2میلیمار است که با پشم شیشه بهضخامت 50میلیمار

این شهر با قرارگرزان در موقعیت جیرازیایی  49/6درجۀ

عایقبندی شدا است PCM .اساداداشدا در این تحقیق

شرقی و 94/5درجۀ شمالی و تابش ساالنه بهمیزان 9000

پارازین بود که در داخل یک لولۀ مسی مارپیچ قرار دادا

کیلوکالری بر مارمربع ،منطقۀ مناسبی برای ایجاد

شد .همۀ دادابرداریها ام ساعت 8صبح شروع شدا و تا

تجهیزات خورشیدی مانند خشککنهای خورشیدی

ساعت 25ادامه پیدا کردا است .برای سامگاری دساگاا

است .عالوابرآن ،ترکیب  2سامانۀ جمعکنندۀ لولهتحت

با محیط و رسیدن به وضعیت پایدار ،یک ساعت قبل ام

خأل و منبع ذخیراکنندا همراا با  PCMمیتواند تا

دادابرداری ،دساگاا در معرض تابش خورشید قرار دادا

حدودی بامدا حرارتی سامانه خشککن را اززایش دهد

شد .با اززایش شدت تابش خورشیدی میزان جذب

و کشاورمان را به اسادادا ام این نوع خشککنها تشویق

جمعکنندا اززایش یازاه است و بهتبع آن دمای سیال

کند .بدین منظور باید مقدار  PCMقرار دادا شدا در

اززایش پیدا میکند که بخشی ام آن در سیال اناقالدهندا

سامانه و سرعت جریان سیال در سامانه ،طوری بهدست

و  PCMذخیرا شدا است و بخشی دیگر ام طریق مبدل

آوردا شود که باواند در ممان مورد نیام ،میزان حرارت

وارد سامانه خشککن میشود .با گذشت ممان و کاهش

المم را برای سامانۀ خشککن زراهم کند .در این حالت

شدت تابش خورشیدی ام ساعت 20به بعد ،مسیر

باید درجه حرارت درونی خشککن بیشار ام درجه

حرکت سیال بهسمت جمعکنندا بساه میشود و سیال

حرارت محیط اطراف باشد .باتوجهبه بررسیها،

زقط با جریانیازان بین منبع ذخیراکنندا و مبدل حرارتی،

مطالعات اندکی دربارا تأثیر اسادادۀ ترکیبی ام مواد
تیییرزامدهندا

و

جمعکننداهای

لولۀ

خأل

(SK-

حرارت مورد نیام برای خشککردن محصول را تأمین

با

میکند .جزئیات کامل مربوط به خشککن خورشیدی

خشککنهای خورشیدی انجام شدا است .بنابراین در
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در شکل ( )9نمایش دادا شدا است.

Mt − Me
M0 − Me

()9

آممایشها برای 9ومن  9/45و  2/54و 9/6کیلوگرم

= MR

ام مواد  PCMو 2دبی حجمی  0/2و 0/5لیاربردقیقه ام

که در آن  Me ،Mtو  Moبهترتیب محاوای رطوبای
در هر لحظته ،محاوای رطوبای در حتالتت تعتادل و
محاوای رطوبای اول یۀ محصتتتول ( kg water/kg dry
 )solidهساند.

سیب بهضخامت 4میلیمار اسادادا شد .برای

درجه حرارت قسمتهای مخالف خشککن با

سیال در نظر گرزاه شد .دبی جرمی هوای دمیداشدا به
خشککن نیز 0/024کیلوگرم بر ثانیه در نظر گرزاه شد.
برای انجام آممایش خشکشدن محصول ،ام ورقههای

اسادادا ام ترموکوپل  Kقرائت شدا است .همچنین

بهدستآوردن رطوبت اولیۀ نمونههای سیب980 ،گرم ام

سرعت هوای جاری در سامانه خشککن و سرعت

نمونهها در 5تکرار در آون با دمای 904 ± 2درجۀ

هوای محیط با اسادادا ام سرعتسنج مدل ( Testo-454,

سلسیوس بهمدت 4ساعت قرار دادا شد .میانگین

 )Lutron, Taiwanبا دقت  0/9ماربرثانیه کنارل میشد.

رطوبت اولیۀ نمونهها 89/1±9درصد بهدست آمد .برای

رطوبت هوای محیط نیز با اسادادا ام رطوبتسنج مدل

هر آممایش 9400گرم ام ورقههای سیب روی سینیها

( )HT, 3600, Lutron, Taiwanبا دقت 9درصد

پهن و داخل خشککن قرار دادا شد .تیییرات ومن

انداماگیری میشد .تمام آممایشها در مرکز تحقیقات

محصول در حین خشکشدن با اسادادا ام تراموی

انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاا تحصیالت تکمیلی

دیجیاال بهظرزیت 9400گرم و با دقت 0/04گرم گزارش

صنعای و زناوری پیشرزاه کرمان در 6روم ماوالی ام 92

میشد .نسبت رطوبت ورقههای سیب برای توصیف

تا 98تیر 16انجام شد.

روند خشکشدن با اسادادا ام رابطۀ ( )9محاسبه شد:

شکل  9جزئیات مربوط به خشککن خورشیدی کابینای شامل )9 :جمعکنندۀ لولۀ خأل )2 ،مخزن ذخیرۀ سیال )9 ،زن دمندۀ هوا )5 ،مبدل
حرارتی )4 ،کابینت خشککن )6 ،شاسی )9 ،سینی نمونه )8 ،کنارلر زن الکاریکی )1 ،خروجی )90 ،لولۀ اناقال سیال )99 ،ترموکوپلها
][47,48
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بازده جمعکننده خورشیدی

که با اسادادا ام عدد رینولدم و عدد ناسلت محاسبه

انرژیای که در زرایند گرمادهی جذب می شود ،شامل

میشود Tc,m ،Tf,m .و  Tpcmبهترتیب درجه حرارت

PCM

ماوسط برای سیال ،دیوارۀ مسی و درجه حرارت ،PCM

همان لولۀ مارپیچ مسی و قسمت دوم پارازین است .در

 kwضریب هدایت حرارتی مس و  tcضخامت دیوارۀ

شکل ( ،)2مدار حرارتی منبع ذخیراکنندا انرژی شامل

لولۀ مسی مارپیچ است.

2ق سمت ا ست که ق سمت اول ظرف حاوی مادۀ

سیال ،مادۀ جاذب و پو ساۀ مادۀ جاذب (م سی) ن شان

انرژی حرارتی جذبشدا با  PCMدر زرایند جذب

دادا شدا است .گرما با سیال ام طریق همرزت به دیوارۀ

و دزع (آماد سامی) انرژی حرارتی ( )Qpcmبا ا سادادا ام

مستتی و ستتپس ام طریق هدایت ،به پارازین داخل لولۀ

رابطۀ ( )5توصیف میشود ]:[37-40

مارپیچ مناقل می شود .در این حالت حرارت مناقل شدا

Qpcm = mpcm cs (Tpcm − Tmelt ) Tpcm < Tmelt

ام جمعکنندا خورشتتیدی با ستتیال و پارازین ذخیرا یا
Tpcm = Tmelt

آماد میشود.

Qpcm =0

Qpcm = mpcm cl (Tpcm − Tmelt ) Tpcm > Tmelt

()5
 clو  csنشانگر ظرزیت گرمایی ویژا پارازین
بهترتیب در حالت مایع و جامد است .در حالت اول
دمای  PCMکمار ام دمای ذوب ،در حالت دوم برابر و
در حالت سوم  PCMبهطور کامل مذاب است .بنابراین

شکل  2مدار اناقال حرارت برای سیال ،لولۀ مسی و پارازین
بهعنوان مادۀ

انرژی ذخیرا و آمادشدا ام  PCMدر هر کدام ام مراحل

PCM

اشاراشدا ماداوت خواهد بود .انرژی کل ذخیراشدا ام
طریق سامانه ام مجموع انرژی ذخیرا شدا در سیال و

شار حرارتی جذب شدا با سیال با اسادادا ام رابطۀ

انرژی ذخیراشدا در  PCMحاصل میشود:

( )2مشخص میشود:
()2

Est = Q f + Q pcm

()4

) Q f = ṁcp (Tf,in − Tf,out

شتتتار حرارتی اناقال یازاه بر اثر جریان همرزای به

همانطور که اشارا شد ،پارازین ام موادی است که

دیوارۀ م سی لولۀ مارپیچی و شار حرارتی هدایت شدا

در بلندمدت خواص زیزیکی و شیمیایی خود را بدون

ام لولۀ مارپیچ به پارازین بهصتتورت رابطۀ ( )9بهدستتت

تخریب ساخاار حدظ میکند و مناسبترین مادا برای

میآید ]:[37

اسادادا در سامانههای ذخیراسام انرژی حرارتی است.
عالوابرآن ،این مادا هیچگونه اثر نامطلوبی بر سالمای

) Q conv = hc Aco (Tf,m − Tc,m
) (Tc,m − Tpcm
tc

انسان ندارد و کاربر میتواند در آممایشها ام دست برای
قراردادن مادا در داخل لولۀ مسی اسادادا کند .خواص

Q cond = k w Aco

ترموزیزیکی پارازین در جدول ( )9نمایش دادا شدا

()9

است.
که در آن  hcضریب اناقال حرارت همرزت است
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ذخیرا کن ندۀ انرژی حرارتی در رو ند خشتتتک شتتتدن

جدول  9خواص ترموزیزیکی پارازین

محصول ،ام بامدا خشککن اسادادا شد .نسبت انرژی

ویژگی

مقدار

گرمای ویژا ()kJ/kg K

2/1

هدایت حرارتی ()W/m K

0/2

گرمای نهان ()kJ/kg

111

انرژی کل مصترفشتدا در زرایند خشتککردن شتامل

ضریب انبساط حجمی ()1/K

0/000011

انرژی حرارتی ستتت یال ( )Qfو انرژی م کانیکی ()Emec

چگالی ()kg/m3

387

است که بهعنوان بامدا خشککن در نظر گرزاه می شود

دمای حالت مایع ()K

720

].[41

دمای حالت جامد ()K

713/7

(حرارتی و م کانیکی) مصتتترفشتتتدا برای گرمکردن
محصتتول و استتاخراو رطوبت ام محصتتول ( )Qmبه

()8

یکی ام مهمترین عوامل تأثیرگذار در اناخاب

انرژی المم برای استتتاخراو رطو بت ام نمو نه با

جمعکنندا برای یک زرایند گرمایی ،بامدا حرارتی است

درنظرگرزان محاوای رطوبای محصتتتول و گرمای ویژۀ

که عبارت است ام انرژی حرارتی خروجی ام جمعکنندا

محصول محاسبه میشود:

به انرژی حرارتی (خورشیدی) رسیدا به سطح

) Q m = wd cm (Tm2 − Tm1

()1

جمعکنندا .برای محاسبۀ میزان انرژی رسیدا به سطح
جمعکنندا ام رابطۀ ( )6اسادادا میشود:

گرمای ویژۀ نمونه ( )cmرا میتوان ام رابطۀ ()90
بهدست آورد:

)) Q u = AFR ([Ib,T (τα)] − UL (Ti − Ta

()6

Qm
= ηef
Q f + Emec

Mp
)
1 + Mp

که در آن  Aستتطح جمعکنندا FR ،ضتتریب اناقال
گرمای جمعکنندا Ib,T ،شتتدت تابش خورشتتیدی،

τα

حا صل ضرب ضریب مؤثر عبور و ضریب جذب،

Ta

(cm = 1465 + 3560
Ww − Wd
( = Mp
)
Wd

()90

دمای محیط و  Tiدمای خروجی ستتتیال ام جمعکنندا

که در رابطۀ زوق  Wwو  Wdبهترتیب ومن رطوبت

است.

تبخیر شدا ام مادا و ومن مادۀ خ شک شدا به کیلوگرم

همچنین در رابطۀ ( Ul ،)6ازت کلی ام جمعکنندا

است.

ا ست که برابر ا ست با مجموع ضریب ازت حرارت ام

عملکرد یک خشککن خورشیدی با اسادادا ام

لولۀ جاذب و ضتتریب ازت حرارت ام قستتمت اناهای

پارامارهای میادی ممکن است ارمیابی شود .معموال ام

لوله.
بامدا حرارتی محاستتبهشتتدا برای جمعکنندۀ لولۀ

پارامار میزان مصرف انرژی ویژا ( [42] )SECبرای

خأل به صورت لحظهای ا ست و با ا سادادا ام رابطۀ ()9

بهدستآوردن انرژی مورد نیام برای خشککردن یک

بهدست میآید ].[19

کیلوگرم ام محصول (سیب) اسادادا میشود که با

()9

) ṁcp (Tf,o − Tf,i
Qf
=
AIb,T
A Ib,T

اسادادا ام رابطۀ ( )99محاسبه میشود:

=η

Qm
= SEC
Wo

()99

بازده خشککن خورشیدی

که در آن  Woومن نمونۀ قرارداداشدا در خشککن
به کیلوگرم در نظر گرزاه میشود.

برای توصیف چگونگی تأثیر اسادادا ام  PCMو سامانه
00
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بررسی اقتصادی سامانه خشککن

نتایج و بحث

عالوا بر آنالیز ترمودی نامیکی خشتتتککن و بررستتتی

میانگین تیییرات شدت تابش خورشیدی بر حسب ممان

عوامل مؤثر بر بامدا حرارتی آن ،المم استتتت بهلحاظ

در رومهای آممایش در شکل (-9الف) نشان دادا شدا

اقاصتتادی نیز بررستتی شتتود .عوامل ماعددی بر هزینۀ

است .میزان تیییرات شدت تابش خورشیدی در

تولید مح صول تأثیر میگذارند که آنها را بهطورکلی به

رومهای آممایش جزئی بودا و این تیییرات تأثیر

2بخش هزینههای مساقیم و غیرمساقیم تدکیک میکنیم

معنیداری بر روند خشککردن نداشاه است .میزان

و به شرح میر بهعنوان هزینههای کل مح صول تعریف

تابش خورشیدی ام اوایل صبح (ساعت )9با شدت 51

میشود ]:[43

وات بر مارمربع اززایش مییابد و در ساعات میانی روم
Ct = Direct cost + Indirect cost

()92

(ساعت )95به حداکثر مقدار خود 891 ،وات بر مارمربع
میرسد .همچنین میزان تیییرات درجه حرارت ،رطوبت

عالوابرآن ،برای ستترمایهگذاری در یک طرح باید

نسبی و سرعت هوای محیط بهطور ماوسط در ساعات

میزان سرمایه ،سود و مدت ممان بامگشت برآورد شود

خشککردن محصول در شکل (-9ب) نشان دادا شدا

] .[44,45بامپرداخت ستتاالنه به بانک و دورا بامگشتتت

است .برای خشککردن مناسب محصول دمای میاد و

سرمایه ام رابطۀ ( )99و ( )95بهدست میآید:

رطوبت نسبی کم در محیط آممایش ،ضروری است.

()99

S×u
1
1−
(1 + u)x

=B

()95

Ct
Gt

=t

باتوجهبه نمودار ،کمارین درجه حرارت محیط مربوط به
ساعات آغامین زرایند خشککردن است (91درجه
سلسیوس) و این درحالی است که رطوبت نسبی محیط
در این ساعت در بیشینه مقدار خود است (29/2درصد).

که در آن  Bبامپرداخت بانک در هر دورا (ریال)،

با اززایش شدت تابش ،درجه حرارت محیط اززایش

 sوام بانکی (ریال) u ،بهرا (درصتتتد) x ،مدت ممان

مییابد و رطوبت نسبی محیط کم میشود و روند

Gt

خشککردن محصول آسان میشود .بیشارین درجه

سود ساالنه محصول است .در جدول ( )2خالصهای ام

حرارت محیط در ساعت 95:90اتداق میازاد .اما شدت

هزینههای مساقیم و غیرمساقیم صرفشدا برای ساخت

تابش خورشیدی در ساعت 95به بیشینه مقدار خود

خشککن و خشککردن محصول ارائه شدا است.

میرسد .بهدلیل تأخیر بین تابش خورشیدی و جذب این

بامپرداخت وام ( سال) و  tدورا برگ شت سرمایه و

تشعشعات بهوسیلۀ هوای محیط ،دمای محیط با تأخیر

جدول  2خالصهای ام روند محاسبۀ اقاصادی هزینۀ تولید

نسبت به تابش خورشیدی اززایش مییابد ] .[7همچنین

هزینۀ کل تولید= هزینۀ مساقیم  +هزینههای غیرمساقیم
هزینههای غیرمساقیم

هزینههای مساقیم

بساهبندی

قیمت مواد اولیه برای ساخت

حملونقل

هزینه اجرت ساخت و مونااژ

باماریابی و زروش

هزینۀ برق مصرزی

باالسری ام 90درصد مجموع
هزینههای ساخت
-

باتوجه به شکل (-9ب) میتوان مشاهدا کرد که تیییرات
سرعت هوا نوسانی بودا است و بین  0/9تا 0/4ماربرثانیه
در ساعات خشککردن تیییر میکند.
میزان تیییرات دمای خشککردن در شرایط مخالف
آممایش بهصورت تابعی ام ممان در شکل ( )5نشان دادا

هزینۀ کار برای خشککردن

شدا است .باتوجهبه اینکه برای پایدارشدن دمای تمام

قیمت محصول تاما

مجموعه با محیط یک ساعت ممان در نظر گرزاه شدا
بود ،داداگیری زرایند خشکشدن ام ساعت 8صبح
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شروع شد .برای 2دبی سیال ( 0/2و 0/5لیاربردقیقه) با

ام انرژی حرارتی سیال که بهوسیلۀ جمعکنندا

اززایش شدت تابش خورشیدی ،انرژی خورشیدی

خورشیدی لولۀ خأل جذب میشود ،صرف اززایش دمای

مناقلشدا به سیال اززایش مییابد و در نایجه دمای

 PCMو همدماکردن آن با محیط اطراف میشود .این

داخل کابینت خشککن نیز اززایش مییابد .بیشارین

میزان انرژی جذبشدا برای حالای که  PCMحجم

درجه حرارت در داخل کابینت خشککن در همۀ

بیشاری داشاه باشد ،اززایش مییابد و بهتبع آن دمای

شرایط بین ساعات 99تا  94اتداق میازاد که این مقدار

سیال واردشدا به خشککن کم میشود ] .[46این روند

برای دبی حجمی 0/2لیاربردقیقه ام  65/8تا 61درجه

تا ساعت 98یعنی ممانی که شدت تابش خورشیدی 981

سلسیوس و برای دبی حجمی 0/5لیاربردقیقه ام  66/9تا

وات بر مارمربع است ،ادامه پیدا میکند و پس ام آن

68/1درجه سلسیوس تیییر میکند .درجه حرارت

روند معکوس میشود و درجه حرارت خشککن برای

خشککن برای هنگامی که دبی سیال 0/2لیاربردقیقه

هنگامی که میزان  PCMبیشار است ،نسبت به بقیۀ

است ،بهطور میانگین بهانداما  9/4تا 2/9درجه سلسیوس

حالتها بیشینه میشود .این حالت برای هنگامی که دبی

بیشار ام هنگامی است که دبی سیال  0/5باشد .علت این

حجمی سیال  0/5لیاربردقیقه است ،به اندامۀ یک ساعت

پدیدا جذب سریع انرژی خورشیدی بهوسیلۀ سیال ام

مودتر اتداق میازاد .علت این امر شاید بهدلیل تخلیۀ

جمعکنندا خورشیدی است که در طوالنیمدت انرژی

مودهنگام انرژی حرارتی ام طریق سیال به خشککن

حرارتی میادی وارد خشککن میشود و درجه حرارت

باشد .هرچند در ساعات پایانی روم بهدلیل تخلیه سریع

سامانه را اززایش میدهد .برای هر  2دبی حجمی ،درجه

انرژی ،درجه حرارت خشککردن برای دبی 0/5

حرارت سیال برای هنگامی که میزان ،PCM

لیاربردقیقه سریعتر ام  0/2لیاربردقیقه اتداق میازاد .این

9/45کیلوگرم است ،بیشار ام بقیۀ حالتها ( 2/54و 9/6

نایجه با نایجه محققان که در سامانه خود ام

کیلوگرم) است و کمارین مقدار مربوط به  PCMبهمیزان

اسادادا کردا بودند ،مطابقت داشت ].[28,36

PCM

 9/6کیلوگرم است .این امر بهدلیل آن است که مقداری
1000
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ب

900

0.6

Ambient Temperature
Relative Humidity

40

800

400
300

)Solar radiation(W.m-2

500

0.3

25

0.2

20

0.1

15

200
100
0

0

)Temperature (oC
)Relative Humidity (%

600

0.4

30

)Air Velocity (m/s

700

0.5

35

10

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7 8 9 101112131415161718192021222324

)Time (Hour

)Local Time (hr

شکل  9تیییرات (الف) میانگین شدت تابش خورشیدی( ،ب) میانگین درجه حرارت ،رطوبت نسبی و سرعت هوای محیط در ممان
خشککردن
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)Local Time (hr

)Local Time (hr
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شکل  5تیییرات دمای خشککن در ومنهای مخالف ام  PCMدر مخزن ذخیراکنندا در  2دبی جرمی سیال( ،الف)  0/2و (ب) 0/5
لیاربردقیقه

میزان تیییرات بامدا جمعکنندا لولۀ خأل در شکل

0.4 l/min

60

تابش خورشیدی و مساقیمبودن پرتوهای تابش ،اززایش

50

مییابد و به حداکثر میزان خود میرسد .با کاهش شدت

40

تابش خورشیدی ،میزان انرژی جذبشدا کم میشود و

30

PCM

20

قرار گرزاه در مخزن ذخیرۀ سیال تأثیر معنیداری (0/04

10

بامدا جمعکنندا نیز کاهش مییابد .میزان حجم

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
)Local Time (hr

< )Pبر تیییرات بامدا جمعکنندۀ خورشیدی نداشت.
بامدا جمعکنندا با اززایش دبی سیال جاری در خشککن

)Collector Efficiency (%

( )4نشان میدهد که بامدا جمعکنندا با اززایش شدت

0.2 l/min

70

8

شکل  4تیییرات بامدا جمعکنندا لوله خأل در دبیهای  0/2و 0/5

اززایش مییابد .این امر میتواند بهدلیل تخلیۀ بموقع

لیاربردقیقه در رومهای خشککردن

انرژی حرارتی ام جمعکنندا و ایجاد زرصت برای جذب
بیشار انرژی خورشیدی بهوسیلۀ لولههای جمعکنندا

در شکل ( )6منحنی روند خشکشدن ورقههای

باشد ] .[12,23,46بامدا حرارتی جمعکنندا هنگامی که

سیب در شرایط مخالف بر حسب نسبت رطوبت در

دبی 0/2لیاربردقیقه باشد ام 41/1درصد در اواسط

مقابل ممان خشکشدن نشان دادا شدا است .باتوجهبه

روم تا 20/5درصد در اناهای روم تیییر میکند .این میزان

نمودار با اززایش مقادیر  PCMدر داخل مخزن

برای دبی 0/5لیاربردقیقه ام  62/5تا 20/2درصد تیییر

ذخیراکنندا سیال ،ممان خشککردن محصول کم

میکند.

میشود .نسبت کاهش رطوبت محصول در ساعات
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آغامین زرایند خشککردن برای ممانی که میزان ،PCM

لولۀ خأل در شرایط مخالف با دبیهای  0/2و 0/5

9/45کیلوگرم است ،بیشار ام هنگامی است که مقدار

لیاربردقیقه و  2/54 ،9/45 PCMو  9/6کیلوگرم نشان

 2/54 ،PCMو 9/6کیلوگرم است .این امر بهدلیل جذب

دادا شدا است .باتوجهبه نمودار ،با اززایش  PCMدر

مقداری ام انرژی حرارتی ام طریق مواد تیییرزامدهندا

مخزن ذخیراکنندا ،میزان انرژی ذخیراشدا اززایش

است که الباه پس ام مدتی به تعادل میرسد و با اززایش

مییابد و انرژی بیشاری ام جمعکنندا جذب میشود.

شدت تابش خورشیدی این اثر ناچیز میشود .پس ام آن

همچنین باتوجه به نمودار با اززایش دبی سیال ،انرژی

با کاهش شدت تابش خورشیدی ،انرژی حرارتی

حرارتی جذبشدا نیز اززایش مییابد .تیییرات انرژی

واردشدا به کابینت خشککن کم میشود و میزان

برای دبی  0/2لیاربردقیقه ام  99/99تا 99/69مگاژول

رطوبتگیری ام محصول نیز کاهش مییابد ] .[30,33اما

تیییر میکند و این تیییرات برای دبی 0/5لیاربردقیقه ام

با وجود  PCMدر مخزن ،انرژی جذبشدا رها و وارد

 95/54تا  95/12مگاژول است .تأثیر دبی سیال بر انرژی

چرخه خشککردن محصول میشود .میزان انرژی

خورشیدی بیشار ام تیییرات  PCMاست ] .[29تیییرات

آمادشدا برای  PCMبا 9/6کیلوگرم بیشارین میزان بود.

بامدا کلی خشککن خورشیدی در شکل

( – 9ب)

همچنین باتوجهبه شکل ( ،)6با اززایش دبی حجمی

نشان میدهد که با اززایش  PCMبامدا نیز اززایش

سیال ،رطوبت خاروشدا ام محصول بیشار و ممان

مییابد و مقدار آن برای دبی  0/2لیاربردقیقه ام 92/12

خشکشدن کم میشود .علت این امر میتواند بهدلیل

تا  94/44درصد و برای دبی  0/5لیاربردقیقه  92/91تا

جذب حداکثری انرژی حرارتی ام جمعکنندا خورشیدی

 96/02درصد ماییر است .بامدا خشککن خورشیدی با

PCM

طوالنیشدن ممان خشکشدن محصول بهدلیل اززایش

وارد مبدل حرارتی و باعث خشککردن نمونهها با دمای

توان مصرزی پمپ آب و دمندۀ هوا کم میشود .در

باال در خشککن میشود.

مقادیر یکسان برای  PCMبا اززایش دبی ،بامدا سامانه

بهوسیلۀ سیال باشد که عالوا بر جذب ام طریق

در شکل ( – 9الف) ،انرژی حرارتی ورودی به

تیییر معنیداری پیدا نمیکند.

خشککن خورشیدی بهوسیلۀ جمعکنندا خورشیدی
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شکل  6منحنی خشکشدن ورقههای سیب در  PCMهای مخالف و دبیهای مخالف برای سیال ذخیراکنندا
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0.4 l/min
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)Overall efficiency (%
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)Overall input thermal energy (MJ

0.2 l/min
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0

1.54 kg 2.45 kg 3.6 kg 1.54 kg 2.45 kg 3.6 kg

1.54 kg 2.45 kg 3.6 kg 1.54 kg 2.45 kg 3.6 kg
Drying condition

Drying condition

(ب)

(الف)

شکل ( 9الف) انرژی حرارتی ورودی به خشککن بهوسیلۀ جمعکنندا خورشیدی و (ب) بامدا کل خشککن خورشیدی در شرایط مخالف
0.4

0.4
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0.2

0.2

15

11
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)Specific Energy (MJ/kg
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1
1.54 kg2.45 kg 3.6 kg 1.54 kg2.45 kg 3.6 kg
Drying Condition

(الف)
2.5

0.4
0.4
0.2

0.4

2
1.5
1
0.5

)Specific Energy (MJ/kg

0.2

0.2

0
1.54 kg 2.45 kg 3.6 kg 1.54 kg 2.45 kg 3.6 kg
Drying Condition

(ب)
شکل ( 8الف) انرژی ویژۀ خشککردن ورقههای سیب در شرایط مخالف خشککردن (ب) بهامای انرژی کل ،ب) بهامای انرژی مکانیکی
واردشدا به خشککن

در شکل ( )8تیییرات انرژی مصرفشدا بهوسیلۀ

انرژی حرارتی و انرژی مکانیکی ،نشان دادا شدا است.

خشککن بهامای انرژی کل واردشدا به سامانه ،شامل

با اززایش دبی حجمی سیال جریانیازاه در سامانه و
04
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نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

مقدار  ،MCPانرژی حرارتی مصرزی برای خشککردن

9/69مگاژول بر کیلوگرم و برای دبی حجمی

یک کیلوگرم نمونه سیب اززایش مییابد .بیشارین میزان

0/5لیاربردقیقه ام  2/24تا 9/69مگاژول بر کیلوگرم

PCM

بهدست آمد .باتوجهبه شرایط ذکرشدا و زراوانی انرژی

بهمیزان 9/45کیلوگرم اتداق میازاد که این امر ممکن

خورشیدی در منطقه ،میتوان اذعان کرد که سامانۀ

است بهدلیل مصرف میاد انرژی خورشیدی و انرژی

خشککن با دبی حجمی 0/2لیاربردقیقه و مقدار

مکانیکی در حین خشککردن محصول باشد .انرژی

بهمیزان 9/6کیلوگرم حالت مناسبی برای خشککردن

مصرزی کل برای دبی حجمی 0/2لیاربردقیقه ام

ورقههای سیب باشد .نایجۀ بهدستآمدا با نایجۀ

99/98درصد تا 99/02درصد و برای دبی حجمی

گزارششدا ام خشککن خورشیدی ] [7,13,21مطابقت

0/5لیاربردقیقه ام  95/21تا 95/90درصد با اززایش ومن

داشت.

انرژی مصرزی در دبی حجمی 0/5لیاربردقیقه و

PCM

 PCMتیییر میکند .با مقادیر یکسان ام  PCMبا اززایش

همانگونه که اشارا شد ،یکی ام عوامل کلیدی در

دبی ام  0/2تا 0/5لیاربردقیقه ،میزان انرژی مصرزی

اناخاب یک خشککن ،هزینههای تمامشدا و بررسی

بهدلیل اسادادا بیشار ام انرژی مکانیکی برای

اقاصادی آن است .چهبسا محصولی با روشهای مخالف

بهحرکتدرآوردن سیال در سامانه ،اززایش مییابد .روند

و با صرف انرژی کم و بامدا میاد خشک شود ،اما اگر

تیییرات انرژی ویژا برای خشککردن محصول با زرض

کیدیت محصول تولیدی یا بامارپسندی محصول کم

اینکه انرژی خورشیدی بهصورت رایگان و زراوان در

باشد ،در آن صورت نهتنها سودی عاید تولیدکنندا

دسارس است و زقط با درنظرگرزان انرژی الکاریکی

نخواهد شد ،بلکه با زروش نامناسب و برنگشان سرمایه،

مصرزی ام طریق سامانه نمایش دادا شدا است .روند

تولیدکنندا بدون آنکه ماوجه شود ،در بلندمدت ماضرر

تیییرات مانند شکل (–8الف) است و میزان تیییرات

خواهد شد .در تحقیق حاضر محاسبات اقاصادی روی

انرژی الکاریکی مصرزی برای خشککردن ورقههای

خشککن خورشیدی انجام شد که خالصۀ آن در جدول

سیب با دبی حجمی 0/2لیاربردقیقه ام  2/08تا

( )9نمایش دادا شدا است.

جدول  9آنالیز اقاصادی خشککن خورشیدی و ممان بامگشت سرمایه
پارامار اقاصادی

مقدار

سود وام (درصد)

5

سرمایهگذاری اولیه (تومان)

4،000،000

عمر مدید خشککن (سال)

94

هزینۀ کارگری و برق مصرزی سالیانه (تومان)

59،128

اقساط ساالنه (تومان)

9،929،414

هزینۀ بساهبندی ،باماریابی و زروش (تومان)

294،000

قیمت محصول تاما (تومان)

4،000

قیمت محصول زراوریشدا (تومان)

94،000

دورۀ بامگشت سرمایه (سال)

( 9/69معادل  20ماا)
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باتوجهبه اینکه ظرزیت خشککن خورشیدی در

خشککردن انگور و زلدل قرمز نشان داد که ممان

شرایط مناسب (دبی حجمی  0/2لیاربردقیقه و مقدار

بامگشت سرمایه برای بامۀ چهارماهه  9/2سال و برای

 PCMبهمیزان  9/6کیلوگرم)  2کیلوگرم در روم است ،با

حالت مساقل (زقط جمعکنندا)  52ماا است ] .[6در

درنظرگرزان محاوای رطوبت نهایی محصول خاروشدا

تحقیق مشابه میزان بامگشت سرمایه برای یک خشککن

ام این دساگاا 466 ،گرم سیب خشک در روم تولید

خورشیدی که برای خشککردن علفهای هرم دریایی

میشود .المم به ذکر است که با درنظرگرزان شدت تابش

اسادادا شدا بود ،با احاساب کل سال  2/99بهدست آمد

خورشیدی بهینه در منطقه ،زرض شدا است که این

] .[49بامگشت سرمایه برای خشککردن محصول در

خشککن زقط در 6ماا ام سال میتواند عملیات

کشور هند با احاساب  8ماا ام سال برای خشککردن

خشککردن را انجام دهد (ممانی که تولید محصول انبوا

9/4سال بهدست آمد .در این خشککن ام سامانۀ

بودا است و نیام به خشککردن بیشار احساس میشود).

ذخیراکنندا انرژی اسادادا شدا بود ].[31

در این مدت میتوان حدود 902کیلوگرم سیب را با
خشککن خورشیدی غیرمساقیم تولید کرد .برای این

نتیجهگیری

6ماا هزینه خرید محصول تاما 9،800،000تومان ،هزینه

در این تحقیق عملکرد خشککن خورشیدی مجهز به

مصرف برق  26،128تومان و هزینه بساهبندی ،باماریابی

جمعکنندا لولۀ خأل همراا با  PCMارمیابی شد.

و زروش 294،000تومان برآورد شد .بنابراین سود  6ماا

خشککن خورشیدی شامل جمعکنندۀ لولۀ خأل ،مخزن

سال برابر با  9،409،892تومان است .باتوجهبه روابطۀ

ذخیراکنندا ،مواد تیییرزامدهندا ،مبدل حرارتی و

( )99و ( )92که شرح آنها دادا شد ،سود  6ماا سال ام

خشککن کابینای بود .برای ارمیابی جمعکنندا و

این مقدار 9،409،892تومان و سرمایه کل مورد نیام برای

خشککن ،آممایشها با مواد تیییرزامدهندا در 9جرم

برآورداشدن این مقدار تولید  4،000،000تومان خواهد

 2/54 ،9/45و  9/6کیلوگرم و دبی حجمی سیال

بود .برایناساس و با درنظرگرزان عمر مدید دساگاا،

جریانیازاه در سامانه در  2سطح  0/2و 0/5لیاربردقیقه

میزان بامگشت سرمایه 20ماا بهدست آمد .هزینۀ

در رومهای ماوالی در تیرماا  16انجام شد .با اززایش

سامانههای خورشیدی بهویژا خشککنهای خورشیدی

شدت تابش خورشید ،دمای ورودی به کابینت

بهدلیل هزینۀ اولیه که برای ساخت در نظر گرزاه میشود،

خشککن اززایش مییابد و با گذشت ممان و

عمدتا میاد است و بامگشت سرمایۀ آنها همیشه بین 90

نزدیکشدن به غروب خورشید کم میشود .در طول

ماا در بهارین شرایط تا  92ماا در بدترین شرایط را دارد.

روم ،ممانی که شدت تابش خورشیدی بیشینه است،

هرچند بهصورت ترکیبی دورا بامگشت تا 92ماا نیز کم

انرژی

جمعکنندا

میشود ] .[6,43دورا بامگشت سرمایۀ سیسام حاضر

خورشیدی در سیال و  PCMذخیرا میشود و در طول

نشان میدهد خشککن اساداداشدا تا حدودی توانساه

شب ممانی که تابش خورشیدی وجود ندارد اسادادا

است محصولی با قیمت مناسب به بامار عرضه کند .المم

میشود و بهتبع آن زرایند خشککردن ادامه مییابد .بامدا

به یادآوری است که باتوجه به شرایط آبوهوایی کرمان،

حرارتی جمعکنندا برای دبی سیال  0/2و 0/5لیاربردقیقه

در کل سال با تیییراتی مانند هیبریدکردن میتوان کارایی

بهترتیب بین  41/1و 62/5درصد در اواسط روم تا 20/5

سامانه را اززایش داد و ممان بامگشت سرمایه را کم کرد.

و 20/2درصد در اناهای روم تیییر میکند .تیییرات

ارمیابی اقاصادی خشککن خورشیدی ترکیبی (حالت

انرژی برای دبی حجمی سیال 0/2لیاربردقیقه ام 99/99

گلخانهای با جمعکنندا خورشیدی) ساخاهشدا برای

تا 99/69مگاژول تیییر میکند و این مقدار برای دبی

44

حرارتی

جذبشدا

بهوسیلۀ

سال سی و دوم ،شمارۀ یک9911 ،

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

حجمی 0/5لیاربردقیقه ام  95/54تا 95/12مگاژول

Ib,T

شدت تابش خورشیدیW/m2 ،

بهدست آمد .تیییرات بامدا کلی خشککن خورشیدی

kw

ضریب هدایت حرارتی مسW/m K ،

نشان میدهد که با اززایش  ،PCMبامدا اززایش مییابد

Me

محاوای رطوبت در حالت تعادلkg water/kg ،

و مقدار آن برای دبی 0/2لیاربردقیقه ام  92/12تا

dry solid

94/44درصد و برای دبی 0/5لیاربردقیقه  92/91تا

Mo

96/02درصد ماییر است .میزان تیییرات انرژی الکاریکی

محاوای رطو بت اول یۀ محصتتتولkg water/kg ،
dry solid

مصرزی برای خشککردن ورقههای سیب با اززایش دبی

Mt

حجمی اززایش مییابد .باتوجهبه زراوانی و رایگانبودن

محاوای رطوبت در هر لحظهkg water/kg dry ،
solid

انرژی خورشیدی نیز میتوان نایجه گرزت که سامانۀ

Qpcm

انرژی حرارتی ذخیرا شدا در مادا J ،PCM

خشککن با دبی 0/2لیاربردقیقه و مقدار  PCMبهمیزان

Qf

انرژی حرارتی سیالJ ،

9/6کیلوگرم گزینه مناسبی برای خشککردن ورقههای

Qm

اساخراو رطوبت ام محصولJ ،

سیب است .تحلیل اقاصادی خشککن خورشیدی نشان

S

وام بانکی (ریال)

داد که مدت بامگشت سرمایه با درنظرگرزان 6ماا ام سال

Tf,m

دمای ماوسط سیالk ،

برای خشککردن ورقههای سیب20 ،ماا است که در

Tc,m

دمای دیوارۀ مسیk ،

محدودۀ مناسب است.

Tpcm

درجه حرارت مادا k ،PCM

واژه نامه

Ta

دمای محیطk ،

عالئم انگلیسی

Ti

دمای خروجی سیال ام جمع کننداk ،

A

مساحت کلکاورmm ،

t

دورا بامگشت سرمایه

B

بامپرداخت بانک در هر دورا

tc

ضخامت دیوارۀ لولۀ مسی مارپیچm ،

cl

ظرزیت گرمایی ویژا در حالت مایعJ/kg.K ،

u

بهرا (درصد)

cs

ظرزیت گرمایی ویژا ئر حالت جامدJ/kg.K ،

UL

اتالف حرارت کلی ام جمع کننداW/m2K ،

Emec

انرژی مکانیکی م صرف شدا تو سط زن و پمپ آب،

x

مدت ممان بامپرداخت وام(سال)

J

عالئم یونانی

FR

ضریب اناقال گرمای جمعکنندا

τ

ضریب عبور

Gt

سود ساالنه محصول

α

ضریب جذب

hc

ضریب اناقال حرارت همرزایW/m2 K ،

η

بامدا جمع کنندا
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drying system assisted with collector, cabinet and
storage system is depicted in Figure 1. The fluid
flow rate at two levels of 0.2 and 0.4 l/min and
three levels of PCM mass 1.54, 2.45 and 3.6 kg
were considered to do the experiments.

Evaluation of Thermo-Economic
Cabinet Solar Dryer with Evacuated
Heat Pipe Collector and Energy
Storage
Mohammad Saleh Barghi Jahromi2
Masoud Iranmanesh3 Hadi Samimi Akhijahani 4
1. Introduction
One of the main axes in the field of energy is the
energy efficiency of energy supplying systems. As
Iran is a country that due to the abundance of fossil
fuels, less attention is paid to how to consume
energy and optimize energy consuming systems.
However, in recent decades, due to the depletion
of fossil fuel sources and pollution that comes from
consumption of this type of energy sources, the
comprehensive development document of the
country stipulates that by 2051 at least 30% of the
electricity generation network must be provided
from new and renewable energy sources, of which
more than 15% will be from solar energy.
Therefore, designing and building systems that can
use new and renewable energy independently or in
combination is important and necessary. More
than 30% of the world's energy production is used
in agriculture, of which about 12% is used to dry
agricultural products. The use of fossil fuels causes
environmental problems such as greenhouse gases
and air pollution. The use of solar dryers can
greatly prevent the consumption of fossil fuels in
this area. Moreover, the quality of the dried
product increases and the environmental pollution
decreases considerably. In this research, using
laboratory data, the drying process of the product
using apple slices was evaluated and the thermal
efficiency of the storage tank and the drying
efficiency were obtained and the required volume
and mass flow rate were obtained to get the highest
thermal efficiency.

Figure 1. Details of cabinet solar dryer including: 1)
vacuum tube collector, 2) fluid storage tank, 3) air
blower fan, 4) heat exchanger, 5) dryer cabinet, 6)
chassis, 7) sample tray, 8) electric fan controller, 9)
output, 10) fluid transfer tube, 11) thermocouples

3. Solar Collector and Drying Efficiency
The energy absorbed during the heating process
consists of two parts: the first part of the container
is the PCM, the copper coil tube, and the second
part, paraffin. Figure 2 shows the heat circuit of an
energy storage source including fluid, adsorbent,
and adsorbent (copper) shell. Heat is transferred by
the fluid through convection to the copper wall and
then through conduction to paraffin inside the
helical tube. In this case, the heat transferred from
the solar collector is stored or released by the fluid
and paraffin. Dryer efficiency was used to describe
the effect of using PCM and thermal energy
storage system on the drying process of the
product. The ratio of energy (thermal and
mechanical) used to heat the product and extract
moisture from the product to the total energy used
during the drying process, including fluid thermal
energy and mechanical energy as the drying
efficiency considered to calculate drying
efficiency.

2. Experimental Setup
The dryer used in this research is a cabinet dryer
including a vacuum tube solar collector, storage
source with PCM, heat exchanger, electric fan and
dryer cabinet. Vacuum tube collector (SK-H15-45)
consists of 15 double-walled tubes with a length of
1800 mm, with an effective area of 1.9 m2 with a
copper absorber with internal and external
diameters of 45 and 58 mm. The schematic of the

4. Results and Discussion
The rate of change of drying temperature under
different test conditions as a function of time is
shown in Figure 2. Due to the fact that it took one
hour to stabilize the temperature of the whole set
with the environment, the data collection of the

2
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Overall input thermal energy (MJ)

drying process started at 8:00 AM. For two fluid
discharges (0.2 and 0.4 l/min) as the intensity of
solar radiation increases, the solar energy
transferred to the fluid increases and as a result the
temperature inside the dryer cabinet increases.
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Figure 3. Thermal energy input to the dryer by solar
collector and total efficiency of the solar dryer in different
conditions

0.4 l/min

5. Conclusion

30

In this study, the performance of a solar dryer
equipped with a vacuum tube collector with PCM
was evaluated. To evaluate the collector and dryer,
experiments with phase change materials in three
masses of 1.54, 2.45 and 3.6 kg and volumetric
flow of fluid flowing in the system at two levels of
0.2 and 0.4 l/min was performed on continues days
in July 2017. During the day, when the intensity of
solar radiation is maximum, the heat energy
absorbed by the solar collector is stored in fluid
and PCM, and is used during the night when there
is no solar radiation, and consequently the drying
process continued. Collector thermal efficiency for
the fluid flow of 0.2 and 0.4 l/min varies between
59.9 and 62.4% in the middle of the day to 20.4
and 20.2% at the end of the day, respectively.
Energy changes for fluid volume flow of 0.2 l/min
vary from 13.31 to 13.63 MJ, and this value for
volume flow rate of 0.4 l/min from 14.45 to 14.92
MJ. Changes in the overall efficiency of the solar
dryer show that with increasing PCM, the
efficiency increases and its value for 0.2 l/min
from 32.92 to 35.55 % and for flow of 0.4 l/min it
varies from 32.19 to 36.02%. The economic
analysis of the solar dryer showed that the return
period of the investment, considering six months
of the year for drying apple slices, is 20 months,
which is within the acceptable range.

20
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Local Time (hr)
Figure 2. Dryer temperature changes at different weights
of PCM in the storage tank at two fluid flow rates, 0.2 and
0.4 l/min

Figure 3 shows the thermal energy input to the
solar dryer by the vacuum tube solar collector in
different conditions with flows of 0.2 and 0.4 l/min
and PCM 1.54, 2.45 and 3.6 kg. Changes in the
overall efficiency of the solar dryer in Figure 7 as
well. It shows that with increasing PCM, the
efficiency also increased and its value for flow of
0.2 l/min from 32.92 to 35.55 percent and for flow
of 0.4 l/min varies from 32.19 to 36.02%.
The rate of change of electrical energy used for
drying apple slices increases with increasing
volumetric flow rate, and considering the
abundance and freeness of solar energy, it can be
concluded that the drying system with a flow rate
of 0.2 l/min and the amount of PCM to 3.6 kg is a
good option for drying apple slices.
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