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 چکیده  

ی برداشتت محوتو ت هانیکمباکردن یک قابلیت جدید برای  اضافه هدف از این تحقیق :هدف

ی احتراقتی ملتل موتورها دربا برداشت است.  زمانهمی تحت عنوان سامانه کاهنده رطوبت ادانه

درصتد انتر ی حاصتل از ستوهت بته کتار مفیتد  30موتور کمباین در بهتترین حاتتت کمتتر از 

. استفاده مفید از این توان اتالفی بترای شودیمحرارت تلف  صورتبهدر صد آن  70و  شدهلیتبد

 متانو ز هانتهیهزمضتاعف  صتورتبهکتار  نیا محوول هدف دوم این تحقیق است. کردنهشک

ی زیتادی دارد هتاتیمزبتا برداشتت  زمتانهم. قابلیت کاهش رطوبت دهدیمانجام کار را کاهش 

 مشکالت ناشی از رطوبت( حذف شدن فول رشد، کم )کاهش تلفات ریزش،

 به دتیل با  بودن هزینه طراحی و ساهت نمونته واقعتید در ایتن تحقیتق شناسی پژوهش:روش

بر مبنای حجتم انبتار  27به  1 اسیمقی با شگاهیآزما با مقیاس کوچکتر و وساهت نمونه یطراح

از بدنته  استتفاده ساهته شد. مهمترین اقدامی که دراین پژوهش انجام شد. 955کمباین جاندیر 

هود انبار کمباین و شکل هندسی آن و طراحی مدتی از هشک کن در داهل انبار بود. به نحتوی 

برداشت، انبار شدن وتخلیه دانه ها صورت نگیترد. شترایم مشتابه کتار ای در روند عادی که وقفه

 کمباین شبیه سازی شده وعملیات هشک کردن طبق هدف تعیین شده انجام شد.

مدل آزمایشگاهی نوع جدیدی از هشک کن طراحتی و ستاهته شتد. عملیتات هشتک  :هاافتهی 

%  7/5رطوبتت محوتول ستویا را  کردن در شرایم مشابه مزرعه آزمایش شد. این سامانه توانست

اضافه کردن این قابلیت به کمباین راندمان موترف ستوهت  باکاهش دهد.  %6ومحوول گندم را 

 تلفات ریزش دماغه کمباین کاهش می یابد. د وابدییم کمباین  افزایش

رطوبتت محوتول را کتاهش  %6با برداشت تتا  زمانهممی تواند  شدهیطراحسامانه  ی:ریگجهینت

نتیجه آزمایشها نشتان استد مقدور  هانیکمبای بر روساهت نمونه اصلی و نوب آن  د امکاندهد

 داد حدود نوف توان مورد نیاز هشک کردن را می توان از توان اتالفی موتور کمباین تامین کرد.

 یتوان اتالف ،یکاهنده رطوبت، توان حرارت  های کلیدی:واژه
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 مقدمه-1-1

 مختلتف بتا یاست و کشورها مشکالت مهم ی ازکی یمحوو ت کشاورز عاتیتلفات و ضا

 کاهش تلفات به حداقل مقدار ممکتن هستتند. در کشتور ها و اقدامات هود درصددبرنامه

از متوستم  شتتریگنتدم ب بخووص در مورد محوول یتلفات محوو ت کشاورز زین رانیا

قبتل از برداشتت و تلفتات  زشیاز ر یتلفات ناش بین انواع تلفات موجود. بوده و در یجهان

کته  یاعداد و ارقتام[ 1.]اندداده درصد تلفات را به هود اهتواص نیشتریب نیدماغه کمبا

بتا  و  اریآن ذکرشتده استت بست یاتیتگنتدم و ارزش ر زشیتر زانیتدر هوتوص مفقم 

 یبترا یکه توستم وزارت جهتاد کشتاورز ییهاو برنامه هاتیفعات رغمیتأمل است. علقابل

آمار  رانیا یساز نیشده توسم شرکت کمباشده است. طبق آمار اعالمانجام زشیکاهش ر

 نیتا یاتیتارزش ر .ستتتن برآورد شتده ا ونیلیم 1هزارتا  700 دحدو 1397سال  زشیر

تریلیتون  36 یات 25 نامهانیپابا توجه به قیمت جهانی گندم در زمان تدوین این  محوول

شده استد و محاسبه %5 زشیتلفات ر یآمار بر مبنا نیاست که ا یدر حات نیاست. ا ریال

 یمنابع علمت یذکرشده است. پس از بررس %5از  شتریب گریدر منابع د زشیر یمقدار واقع

زمتان برداشتت محوتول  کهیدرصتورت یمحوو ت زراع یمشخص شد که در مورد تمام

کمتتر هواهتد  نیدماغه کمبتا زشیقبل از برداشت و ر زشیر ردیچند روز زودتر صورت گ

کته در  یقتیتحق طبتق[ 1]استت.  نیمربوط به دماغته کمبتا زشیتلفات ر نیشتریشد. ب

محوتول  یبترا لیتاستتان اردب یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق یقاتیمزرعه تحق

رطوبتت  ،یدست بادروزمان ها و همدانه یکیوتو یزیف یدگیدرزمان رس[ 6شده ]انجام ایسو

 ریپذامکانبرداشت با کمباین در این زمان که کمترین مقدار ریزش را دارد  که است. 29%

با به  .کاهش یابد %20کمتر از رطوبت به انداهت تا  ریتأهمدتی برداشت را به  دایوبنبوده 

 .ابدییمافتادن برداشت تلفات جمعی برداشت افزایش  ریتأه



 

 

مقتدور  عنوانچیهبته %20سویا حتی به مدت کوتاه با رطوبتت بیشتتر از  یانباردارامکان  

 ایبرداشت ستو یبرا قبولقابلکشور رطوبت  ینیتضم دیهر نیقوان نبوده و به همین دتیل

 20بته رطوبتت  دنیرست یبراتعیین کرده است.  %20حداکلر  به مراکز هرید را لیو تحو

در برداشتت  ریتتأههر یک روز انجام دهد  ریدرصد کشاورز مجبور است برداشت را با تأه

کمباین مجهز به سامانه کاهنده رطوبت  کهیدرصورتاست.  1تلفات جمعی شیافزا یمساو

رطوبتت  و بتابا رستیدگی فیزیوتتو یکی  زمانهمبرداشت را  تواندیم داشته باشیم کشاورز

با  زمانهماستفاده از سامانه کاهنده رطوبت میزان رطوبت را  با د وانجام دهد %20با تر از 

نگرانی محوول هود را تحویتل مراکتز هریتد دهتد.  و بدونکاهش داده  %14برداشت به 

 .دهدیم ضمن اینکه میزان تلفات جمعی محوول را نیز کاهش

 توانتدیاز آن م یناشت دیتتوت شیاست و افتزا %20برداشت گندم  یرطوبت برا نیبهتر

توصتیه  متا رطوبتت در کشتور کهیدرحات. [8کند ]را جبران  یکردن مونوعهشک نهیهز

 لیتدت نیاست. بته همت دیهرقابل %14است و حداکلر تا رطوبت  %12 برای برداشت شده

استت بتا  یکتار مستاو نیو ا رسانندیم %14 ریدر برداشت رطوبت را به ز ریعموماً با تأه

 زیتو ذرت ن ایدر متورد ستو ندیدماغه کمبا زشیر شیقبل از برداشت و افزا زشیر شیافزا

شتده کته در متورد محوتول بترنج انجام یگرید قیتحق در. [8است ]ده ذکرش بمطل نیا

 .[5دارنتد ]بتاهم  داریارتباط معنت زشیر زانیشده است که درصد رطوبت و ماست. اثبات

منظور مطلوب بودن رطوبتد  به .مجبور است کشاورز د،موجو یهانیحاضر با کمباحال در

 ریاستد و هرروز تأه شدهیسپر یکیوتو یزیف یدگیبرداشت کند که رس یزمان رامحوول 

 ریبته تتأه رغمی.  زم بته ذکتر استت علتشتودیم زشیر تلفات شیبرداشت باعث افزا در

 هیتاز رطوبت وجود دارد. در ساعات اوت یمشکالت ناش زین رداشتافتادن برداشتد در روز ب

صتبح  11. تا ستاعت شودیباعث م یو با  بودن رطوبت نسب یصبح وجود شبنم صبحگاه

 زشیتکتاهش تلفتات ر ید براذکرشده د یل با توجه به نیبنابراد افتدیب ریبرداشت به تأه

 %5اتتی  %3با رداشت محوول چند روز زودتر و ب ستیبایم یزراع یااکلر محوو ت دانه

زمان با که بتواند هم میدار ینیبه کمبا ازینحل این مشکل  یانجام شود. برا شتریرطوبت ب

بتا رطوبتت  میکته ارتبتاط مستتق یگترید مشتکل .دها را کاهش دهبرداشت رطوبت دانه

ملل دشتت  یدر مناطق زیپائ لیاوا است که معمو ً در نیمحوول در زمان برداشت دارد ا

با برداشتت محوتول کشتت  قاًیدق هایبارندگ نیپراکنده وجود دارد و ا یهایمغان بارندگ
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و از حتد مجتاز این بارندگی ها باعث با  رفتن رطوبتت محوتول  زمان است.هم ایدوم سو

 ررسیتمشتکل در متورد ارقتام د نیا.  زم به ذکر است است دیمراکز هر مرجوع شدن از

کشتت  کشاورزان مجبتور هستتند ارقتام زودرس لیدت نیاست. به هم دتریشد اریبس ایسو

کنند. تا قبل از شروع بارندگی هتای اول پتاییز برداشتت را انجتام دهنتد. عملکترد ارقتام 

در صتورت  .[23]گرم کمتر استلویک 1000 یات 700زودرس در مقایسه با ارقام دیر رس 

زمتان بتا برداشتت رطوبتت را مجهز به سامانه کاهنده رطوبت که بتواند هم نیوجود کمبا

عملکترد  شیباعتث افتزاو شتده کشت یراحتبته ررسیتارقتام د اوردیتب نییچند درصد پا

ضمن اینکته ستود ناشتی از  هواهد شد. اردر هکت لویک 1000 یات 700 زانیمحوول به م

 داریتاستت کته هر نیا گریمهم د مسئله. شودیمکاهش تلفات جمعی نیز نویب کشاورز 

 اریها نسبت به رطوبت محوول بسکارهانه نیبوده و ا یکشروغن یهاکارهانه ایسو یینها

بتودن  ادیتدر صتورت ز رایز دهندیم حیحساس هستند و محوول با رطوبت کمتر را ترج

 دنصتورت بتا هطتر فاسدشت نیا ریکردن را متقبل گردند. در غهشک نهیهز دیرطوبت با

از  شتتریبا رطوبتت ب ایسو تضمینی دیهر لیدت نیرو هواهند شد. به همدر انبار روبه ایسو

در  ایستو دیتعنوان نتارر هرستال بته 4طبق مشاهده محقق که مدت . ممنوع است 20%

هود را  یایده است که کشاورز محوول سوشمشاهده .کارکرده است ینیتضم دیمراکز هر

رطوبت با تر از حتد مجتاز برگشتت داده و  لیبه دت دیبعد از برداشت و حمل به مرکز هر

 نیشتود. وجتود کمبتا متقبتلحمتل نقتل را  نهیکردن و هزهشک نهی. هزشودیمجبور م

مشتکل راحتل کترده و موجتب  نیتزمان با برداشتت امجهز به سامانه کاهنده رطوبت هم

 درآمد کشاورز هواهد شد. شیو افزا هانهیکاهش هز

 هدف-1-2

تحتت عنتوان  یادانهبرداشت محوو ت  یهانیکمبا یبرا دیجد تیقابل کیکردن  اضافه

 در .استتهتدف در ایتن پتژوهش  نیتترمهمبتا برداشتت  زمانهم سامانه کاهنده رطوبت

حاصتل از  یانتر  %30حاتتت کمتتر از  نیدر بهتر نیملل موتور کمبا یاحتراق یموتورها

از  دوم . هدفشودیمحرارت تلف  صورتبهآن  %70و  شدهلیتبد یسوهت به توان حرکت

بتا  زمتانهمکتاهش رطوبتت دانته  یبترا یحرارت اتالفت نیاز ا دیاستفاده مف قیتحق نیا

 کردنهشتکبتر ) یانتر  اتیتعملاز  یکتیموتور  یبرداشت است. با استفاده از توان اتالف

 د وشتودیمبا برداشت ممکن  زمانهم . انجام شود.رداشتپس از ب ستیبایممحوول( که 

در فوتل ستوم رانتدمان .دهتدیمانجتام کتار را کتاهش  و زمان هانهیهزمضاعف  صورتبه



 

 

از انتر ی  %28در بهتترین حاتتت  رارتی موتور کمباین بحث شده است. مبنی بر این کهح

باقی مانده به صورت حرارت از  %72حاصل از سوهتن گازوئیل تبدیل به کار مفید شده و 

وهدایت  هانیکمباروی  بربا نوب این سامانه [. 10قسمتهای مختلف موتور تلف می شود]

به قسمت هشک کن در واقع این حترارت اتالفتی نیتز باعتث  (%72)حرارت اتالفی حاصل

% از  62در بدبینانه تترین حاتتت اگتر بتتوانیم  .محوول( می شود)هشک کردن کار مفید

از انتر ی  %28قال دهیم درواقع انت کمباین ( را به سامانه کاهنده رطوبت%72توان اتالفی)

انتداهتن کمبتاین شتده  حاصل از سوهتن گازوئیل همانند تمام کمباینها صترف بته کتار

 %90هواهتد شتد. ودر مجمتوع نیز برای هشک کردن همزمتان بابرداشتت. صترف  %62و

انر ی حاصل از سوهت به کار مفید تبدیل می شود. درنتیجه می توان ادعا کرد بتا نوتب 

افزایش هواهد  %90به  %28راندمان حرارتی موتور کمباین از این سامانه بر روی کمباینها 

در روی کمبتاین،  نوتبقابل یو ساهت نمونه واقع یطراح نهیبا  بودن هز لیبه دتیافت. 

. شتودیمانجتام  یشتگاهیو آزما ترکوچتک اسیتنمونه با مق و ساهت یراحط قیتحق نیا

 از: اندعبارت شودیمکه در این تحقیق دنبال  یاهدافهالصه  صورتبه

 بتا برداشتت  زمانهمسامانه کاهنده رطوبت  یشگاهینمونه آزما و ساهت یطراح

 یرو یاساست راتییتتغ جتادیبتدون ا بتتوان نمونته اصتلی را هندیدرآ کهینحوبه

 کرد. نوب رانیموجود در ا یهانیکمبا

 شیافتزا جتهیو درنت دیتکتار مف یبترا نیموتتور کمبتا یاستفاده از حرارت اتالف 

 نیموتور کمبا یراندمان حرارت

 و تلفتات  نیمجموع تلفات دماغته کمبتامحوول ) یجمع و تلفات زشیکاهش ر

 .استبیشترین درصد تلفات در این مرحله  که (از برداشت شیپ

 امکان برداشت حدود یک هفته زودتر زراعی به دتیل کاهش طول فول 

 دو کشته یاراض عملکرد محوو ت در شیو افزا ررسیامکان کشت ارقام د 

 دوم محوتول کشتت در زمان برداشتت  و بارندگی از رطوبت یحل مشکالت ناش

 اوایل پاییز در زمان برداشت در ملل سویا()

  بته  اوتیه صبح در ساعاتبا کمباین  برداشت تیمشکل محدودقسمت عمده حل

ارع در متتتتتتز یرطوبتتتتتتت صتتتتتتبحگاه وجتتتتتتود شتتتتتتبنم و لیتتتتتتدت
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 کلیات-2-1

شتد کته در  موجتود مشتخصسازنده کمباین  یهاشرکت و اطالعاتپس از بررسی منابع 

 کیچیهرطوبت دانه را کاهش دهد. در  شت،با بردا زمانهمحال حاضر کمباینی که بتواند 

درهوتوص ایتن موضتوع اماد نشده است و عرضهتوتید  و ایران بزرگ جهان یهایکمپاناز 

در ایتا ت متحتده امریکتا  1949موجود استت. متورد اول در ستال  ثبت اهتراع دو مورد

ثبتت  [WHEAT DRIER FOR COMBINES]تحت عنوان [Hiram j.demuth ]توسم آقای

طبق ادعا نامه ونقشه های ثبت شده در این طتر  از یتک موتتور  [.29اهتراع شده است]

وعملیتات  بنزینی اضافی در کمباین برای تامین انر ی هشتک کتن استتفاده شتده استت.

وعتالوه بتر گرمتای موتورکمبتاین از تعتداد هشک کردن همزمان با برداشت نبوده است. 

مورد دوم اهتتراع  ست.زیادی  مپ مادون قرمز جهت هشک کردن گندم  استفاده شده ا

 ONBOARD GRAINتحتت عنتوان:] [GRIGGS Colten Toddثبتت شتده توستم آقتای]

DRYER FOR A COMBINE HARVESTER ]دراین اهتراع که . [28]است 2011در سال

بتاین موتتور کم پیرامتون اطالعات کلی آن ارائه شده است. عنوان شده است کته گرمتای

توسم یک فن توربینی بزرگ با استفاده از توته به داهتل تتوده محوتول در داهتل انبتار 

هشک شدن محوول می شود. مقاته یا پژوهشی کته بته غیتر از ایتن هدایت شده وباعث 

دومورد یافت نشد. ودر حال حاضر کمباین مجهز به سامانه هشتک کتن در بتازار موجتود 

 تابه حال تجاری نشده اند. به د یل نامعلوم اهتراعفلذا به نظرمی رسد این دو نیست.

این تحقیق به منظور کاهش رطوبت درکمترین زمان ممکن و هم زمتان با توجه به اهداف 

با برداشت روشی که کمترین زمان هشک کردن را نیاز دارد بررسی شتد. ومشتخص شتد 

محوتو ت مختلتف  کردنهشتککمتترین زمتان را بترای  الیبسترستنوع  کنهشککه 

برای اوتتین بتار در  [. در میان روشهای مختلف بستر سیال نیز بررسی ها نشان داد2]دارد



 

 کنهشتک کیت( تکنMathor and Gishler) یهانامدانشمند کانادایی به دو   2009سال 

 شتده وادعتا[. 15کردند ]معرفی  الیبسترسجایگزینی برای روش  عنوانبهبستر جهنده را 

 را دارد. الیبسترس کنهشکراندمان بیشتری نسبت به  کنهشکین نوع که ااست 

 ند:شویم بررسیبرای طراحی وساهت سامانه کاهنده رطوبت موضوعات زیر  

  کردنهشک یهاروشاصول و 

  هاکنهشکانواع 

  ایدانهتلفات ریزش محوو ت 

  از برداشت و قبلانواع تلفات حین برداشت 

  تلفات ریزش محوول یا افزایش بر کاهش مؤثرعوامل 

 

 کردنخشکاصول -2-2

انتقتال  .استت و جترمحترارت  زمانهمفرایند حذف رطوبت از طریق انتقال  کردنهشک

. همچنتین شتودیمحرارت از فضای پیرامون به ماده غذایی موجب تبخیر رطوبت سطحی 

در  ایت ود تبخیتر شتود و ستپساز درون جسم به سطح محوول منتقتل  تواندیمرطوبت 

بختار بته ستطح  صتورتبه د وگترددمتایع تبخیر -حاتتی میتان بختار و دردرون محوول 

سطح ماده  ،دبی هوا() سرعت جریان هوا ،رطوبت هوا فرایند هشک شدن به .دیآمحوول 

غذایی که در معرض جریان هوا قرار دارد و فشار وابسته است. ماهیت فیزیکی ماده غذایی 

آهنت  انتقتال رطوبتت  کننتدهنییتعمقدار رطوبتت،  ژهیوو بهملل درجه حرارت، ترکیب 

 [.9]است

از یتک  4تتابش ایو  3ییجاجابه، 2هدایت صورتبهانتقال انر ی گرمایی 2کنهشکدر یک  

 ایو م از یک گاز داغ مستقی صورتبه. گرما یا ردیگیممنبع حرارتی به ماده غذایی صورت 

 .شودیممستقیم از یک سطح فلزی انتقال داده غیر صورتبه

درک درستی داشته باشیم،  زم است معتاد ت  5 و جرمانتقال گرما  میاز مفاهبرای اینکه 

                                                                                                                               
1. Dryer                               2. Conduction                            3. Convection                                  
4. Radiation                         5. Hat and mass transfer            6. Critical Moistore content            

 

 
 



 

 

شتامل سته  کردنهشتکدوره معمتول  یطورکلبهرا بررسی کنیم.  هاکنهشکمربوط به 

، ستپس رطوبتت از شتودیمحترارت داده  کردنهشتک یتا دماذایی ماده غمرحله است. 

که بته رطوبتت  یمانز د وشودیمسطح محوول با آهنگی متناسب با مقدار رطوبت تبخیر 

. رطوبتت بحرانتی تتابعی از ابتدییمکتاهش  کردنهشتکآهن   شودیمنزدیک  6بحرانی

 و آهنت رطوبتت بحرانتی را افتزایش  کردنهشکاست، آهن  با ی  کردنهشکآهن  

 [.9دهد ]یم آن را کاهش کردنهشکپایین 

 

  کردنخشکآهنگ  یهایو منحن کردنخشک یهاآهنگ برآورد-2-3

 در دمتا و کردنهشتکمناسب، ابتتدا  زم استت آهنت   کنهشک برای انتخاب یک

توسم  دایب د وایی، کمیاب استمواد غذ نهیدرزم هادادهرطوبت معین هوا تعیین شود. این 

به دست آید.  کردنهشکرسم نمودار رطوبت آزاد برحسب زمان  و باتجربی  یهاشیآزما

فراینتتد  در آغتتازآمتتده استتت.  1-2ردن درشتتکل کهشتتکنمونتته ستترعت  یهتتایمنحن

حاتت گرم با نقطته  و در A، مقدار رطوبت جسم جامد در حاتت سرد با نقطه کردنهشک

A′  شتودیمبه دو بخش جداگانه تقسیم  کردنهشکاست. منحنی آهن   شدهدادهنشان .

غیر درگیتر( ) وستهیناپدر این مرحله آب  د کهاست کردنهشکبخش نخست آهن  ثابت 

 د کتهشتودیمبختار  یاگونتهبه(. در این مرحلته آب 1-2 در شکل BC. )هم شودیمجدا 

تبخیر آب نیز به جستم جامتد بستتگی نتدارد.  سرعت د وگویی جسم جامدی وجود ندارد

بخار شدن آب تا زمانی که آب درون متاده غتذایی دیگتر بته ستطح نرستد دنبتال  دنیراف

و . شتودیم، بخش آهن  ثابت، از بخش آهن  کاهنده )نزوتتی( جتدا C. در نقطه شودیم

. در این حاتت سطح جسم جامد شودیمرطوبت بحرانی نامیده  رطوبت در این نقطه مقدار

، مرحله آهن  کاهنده نیز شودیمدیده  1-2که در شکل  گونههماندیگر مرطوب نیست. 

هشتک  کتامالً، نواحی مرطتوب روی ستطح جستم  Dتا  Cاست. از  دو بخشی هود، دارا

رویه هشک است، تبخیر حرکت هتود را بته ستمت مرکتز  D. زمانی که در نقطه شودیم

استت.  شتدهدادهنشان  Eبه سمت  D. این پدیده توسم منحنی کندیمجسم جامد دنبال 

. گرچته مقتدار رسدیم بخار به سطح صورتبهآبی که از مرکز جسم جامد جداشده است، 

این مرحله به میتزان  زمانمدت. وتی استکم  نسبتاًدر مرحله آهن  کاهنده  جداشدهآب 

 آهن  هوا یو دمابا افزایش سرعت  یطورکلبهاست.  تریطو ناز مرحله ثابت  یتوجهقابل

ضتخامت جستم جامتد آهنت   افزایش و کهیدرحات، ابدییمافزایش  کردنهشکرطوبت 



 

 .دهدیمرا کاهش  کردنهشک

کته هشتک  یامتادهشرایم هارجی  لهیوسبههن  ثابت در مرحله آ کردنهشکسرعت   

انتقتال  .شتودیم )هوا(، فشار کل و فشار بخار جزئی تعیینمانند دما، سرعت گاز د شودیم

ی بته مرزهیت از سطح ماده و از طریق  بخارآبجرم در طول مرحله آهن  ثابت به پخش 

 بتا کردنهشتکدر طول مرحله آهن  کاهنده، آهنت  ، بستگی دارد. کنندههشکمحیم 

 کننتدهکنترل معمتو ًو سرعت انتقال جرم داهلتی بته ستطح متاده،  ابدییمکاهش  زمان

 فرایند هواهد بود.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 کردنخشکمنحنی آهنگ  1-2شکل 

 (1983گینکوپولیس،آزاد )نسبت به رطوبت  کردنخشکب( آهنگ  الف( رطوبت آزاد نسبت به زمان 

 

مقدار رطوبت کتاهش  کهنیهم، شودیم کنندهکنترلکه مقاومت انتقال جرم داهلی زمانی

و ممکن استت. در آهنت   کندیم، فشار بخار سطحی جسم جامد نیز کاهش پیدا ابدییم

 .شودیمهشک شدن نیز، کاهش دیده 

 

  ییغذانفوذ رطوبت در مواد -2-4

 ذایی موضوع بستیار مهمتی استت. شتمارامروزه در صنایع غذایی انتقال رطوبت در مواد غ

 معمتو ًانتقتال  یهادهیتپدپیچیتده استت.  و اغلتبانتقال رطوبت، گسترده  یهاسمیمکان

)انتقال هاتص ماده  شودیم یبندطبقهمعموتی  و نفوذنفوذ فشاری، نفوذ اجباری  برحسب



 

 

 (.حرکت سیال، نفوذ معموتی نام دارد بدون

در ایتن مکانیستم،  واقعتاً کتهنیااز  نظرصترفو بعد،  اغلب یک مکانیسم انتقال نفوذ فرض

 یتا متؤثریک ارزش نفتوذ  لهیوسبهرطوبت نقش دارد یا هیر، سرعت انتقال رطوبت  انتقال

(effD تعر )ازنظتر. حتی اگر این روش از دیدگاه نظری صحت نداشته باشد، اما شودیم فی 

. پارامترهای  زم در دهدیمرطوبت را در طول فرایند نشان  راتییتغکاربردی ساده است. 

تتوان  به تردهیچیپ یهاپردازش. است 1مؤثرنفوذ  بیو ضرفقم ابعاد نمونه  یسازمدلاین 

 ییشناستاگونتاگون کته  3پدیتدار شتناهتی یهابیضریا وتوان رسانایی  3مایع نفوذپذیری

 نیازمند است.دشوار است  هاآنتجربی 

مواد غذایی با استفاده از یک نظریه نفتوذ ستاده  کردنهشک یهاپژوهش ، در ایننیبنابرا

 است. شدهارائهنیز  شدهگزارش کردنهشک یو پارامترها بررسی گردیده است

 1قانون فیک-5-2

 .رودیمقانون فیک اغلب برای توصیف پدیده نفوذ رطوبت به کار 

(2-1) 

∂X

2𝑡
= 𝐷𝑒𝑓𝑓

𝜕2𝑋

𝜕𝑥2
 

 

. استت مختوته فضتایی xو زمتان  t رطوبت موضعی در مبنای هشک، مقدار xآن در که 

استت، رطوبتت  یبعتدتککه فراورده غذایی  شودیم، فرض فیکبرای به کار بردن قانون 

مقاومتت اصتلی در برابتر انتقتال  ملابهحرکت درونی رطوبت  یو دارا اوتیه یکنواهتی دارد

 رطوبت است.

 متؤثرنفتوذ  بیضرفرض یا تعین شد، برای به دست آوردن  نظر موردزمانی که شکل ماده 

 شتدهارائهزیتر  صتورتبهبرای یتک کتره  فیک. حل معادته شودیماز قانون فیک، استفاده 

دانته  رندهیدربرگشده است.  یسازنمونههوراکی که به شکل کره  یهافراوردهاست. نمونه 

 .استگندم  و دانهسویا 

(2-2) 

                                                                                                                               
1.Effectiv diffusion coefficient               2.Prmeability         3.phenomenolojical 
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مقتدار  effDمقدار رطوبت تعتادتی،  Xeمقدار رطوبت اوتیه، 0Xرطوبت، مقدار  Xکه در آن،

زمتان  t شتعاع کتره )برحستب متتر(، rبتر ثانیته(،  مترمربتعبرحستب مؤثر )نفوذ  بیضر

 نسبت رطوبت است. Xو )برحسب ثانیه( 

 

 کردنخشک یهاروش-2-6

و انتقتال جترم  زمانهمبه معنی تبخیر رطوبت مواد در فرایند  معمو ً کردنهشکفرایند 

 [2.]است حرارت

 ییایمیو شتهتواص فیزیکتی  ازنظترتعداد بسیار متنوع موادی که  زم است هشک شوند 

وجود  کردنهشک. همچنین طرق مختلف حرارت دهی برای فرایند اندمتفاوت کامالً باهم

را کته در صتنایع  کردنهشتک یهاروشبسیار مشکل است که بتوان همه  نیبنابراد دارد

کتاب اصتول  ( درC.Strumilo, T.Kudra) کرد. پرفسور یبنددسته روندیممختلف به کار 

از میتان  کته را تشریح کرده استت. کردنهشککلی روش  9 کنهشک یو طراحکاربرد 

 ه کرد به شر  زیراستفاد توانیم ایدانهروشی که جهت محوو ت زراعی  5روش  9این 

 .است

 از طریق جابجایی کردنهشک-2-6-1

به ستطح  ییجاجابهدر این روش حرارت محسوس محیم گازی از طریق انتقال حرارت با 

به این  د کهشودیمیا از درون آن عبور داده  ترماده. هوای گرم از روی شودیمداده  ترماده

در  ییجوصرفه ی( برا2-2. )شکل شودیم بازگفته ستمیبا س ییجاجابه کردنهشکروش 

ایتن روش  بته د وشتودیممورف انر ی مقداری از هوای هروجی به سیستم برگشت داده 

داغ  یهتوا معمتو ً (3-2شتکل .)شودیمبا هوای برگشتتی گفتته  ییجاجابه کردنهشک

وتی از مواد دیگتری ملتل گازهتای دیگتر یتا  .شودیماستفاده  کردنهشکعامل  عنوانبه

متواد قابتل اشتتعال از گازهتای  کردنهشتکاستفاده کرد. بترای  توانیمداغ نیز  بخارآب



 

 

 بستته استتفاده کتامالًدر یک سیستتم  کردنهشکعامل  عنوانبهمانند نیترو ن  یاثریب

 .شودیمرطوبت تبخیر شده از طریق میعان از سیستم هارج  یدستگاهدر چنین  .شودیم

 

 

 سیستم باز ییجاجابه کردنخشک 2-2شکل 
 

 

 

 
 

 با هوای برگشتی ییجاجابه کردنخشک 3-2شکل 

 

 تماسی کردنهشک-2-6-2

 یااستتوانه، یاصتفحهروش حرارت  زم به طریق هدایتی از یک سطح داغ نواری،  نیدر ا



 

ه بت قدار انتقتال حترارت بته بدنته متوادم .(4-2شود )شکل یم نیتأم کنهشکیا دیواره 

داغ  و ستطح کننتدهگرمضریب انتقال حرارت بین منبتع  هدایت حرارتی ماده سطح داغ و

گداهتته یتا بختار داغ، مایعتات عتاتی، فلتزات  معمتو ًبستگی دارد. منبع گرم ستطح داغ 

 کتهییازآنجاضریب انتقال حرارتی بتا یی دارنتد.  د کهاست دیگر انر ی حاملیا  شدهذوب

، رانتدمان کنتدیممتواد عبتور  یهاهی همه حرارت  زم برای تبخیر رطوبت ماده از میان 

 درروشزیترا د استت ییجاجابتهرانتدمان روش  از شتتریب کردنهشتکحرارتی این روش 

هتدایت  کنهشتکی مواد به بیرون از از با  کنندههشک، بیشتر حرارت عامل ییجاجابه

 .شودیم
 

 تشعشعی کردنهشک-2-6-3

استت. انتر ی  زم بترای  شتدهدادهنشتان  5-2شتکل در  کردنهشکنمایی از این روش 

 400-76/0 متوجطولتبخیر رطوبت متاده از طریتق تشعشتع اتکترومغناطیستی در بانتد 

 .مینامیم قرمزمادونرا  موجطول. تشعشع این باند از شودیم نیتأممیکرومتر 

 
 تماسی کردنخشک 4-2شکل 

 

 جتادیو امتاده  یهتاموتکولارتعتاش  و باعثتشعشع از سطح ماده به درون آن نفوذ کرده 

روش بترای  نیتا کتم استت. نسبتاً. چون عمق نفوذ این اشعه شودیمحرارت در درون آن 



 

 

مفیتد استتت. در روی متتواد  و رنت  هاپوشتش، هتتالمیفمتواد نتتازکی ماننتد  کردنهشتک

بختار از داهتل متاده از همتان  و نفوذانتقال رطوبت در داهل مواد  تشعشعی کردنهشک

 .کندیمحاکم است تبعیت  یو تماس ییجاجابه کردنهشک یهاروشقوانینی که بر 

    

 
 با تشعشع کردنخشک 5-2شکل 

 

 کیاتکترید کردنهشک -2-6-4

آورده شتده استت. انتر ی حرارتتی در داهتل  6-2که در شکل  کردنهشکدر این روش 

در یک میدان اتکترومغناطیسی با فرکانستی بتا ،  د کهشودیمتوتید  یاشوندههشکماده 

ستریع جهتت  راتییتغ. به دتیل شودیمدر محدوده فرکانس رادیویی یا ریزموج، قرار داده 

یعنتی یتک  -ماده قطبی یا مایعات قطبی تغیر کرده یهایدوقطبمیدان اتکترومغناطیسی، 

ت وجتود اصتطکاک باعتث توتیتد این پدیده به عل د کهشودیمچرهشی در موتکول ایجاد 

حرارتی جذب انتر ی اتکترومغناطیستی بتا ثابتت . اثرشودیمانر ی حرارتی در داهل ماده 

از ثابتت  تتربزرگآب متایع بستیار  کیتاتکتریدمتناسب است. چتون ثابتت  کیاتکترید

تتر متاده توتیتد  یهاقستمتبیشتر مواد جامتد استت. حترارت بیشتتری در  کیاتکترید

انتقتال رطوبتت عمتومی در  یهاستمیمکان. بایستی توجته داشتت کته جتدای از گرددیم

 جتهیدرنتفشار داهلی نیتز کته  راتییتغ، انتقال رطوبت به دتیل کیاتکترید کردنهشک

 .ردیگیم. صورت شودیمتبخیر رطوبت در داهل ماده ایجاد 



 

 
 

 کیالکترید کردنخشک 6-2شکل 

 

 هاکنخشکانواع -2-7

 طراحتی انتواع محوو تی کته در صتنایع مختلتف بایتد هشتک شتوند موجتبتنوع زیاد 
 یبندمیتقستنظتر بترای  نیدتریو مف نیتریکلشده است.  هاکنهشکاز مختلفی 

 [3.]استهیدرودینامیک جریان مواد  دهاکنهشک

 به تفکیک نام برد: توانیمزیر را بر این اساس  یهاگروه هاکنهشکدر میان انواع 

 .با محفظه ثابت یهاکنهشک-2-7-1

 هتاآناز  و رطوبتت شتدهاعمال هتاآنحرارت بته  ساکن هستند. صورتبهمواد  در آنکه  

 (7-2شکل )کابینتی  کنهشکمانند د شودیمهارج 



 

 

 
 با محفظه ثابت کنخشک 7-2شکل 

 با محفظه متحرک یهاکنهشک-2-7-2

 .کنندیمیا نیروی مکانیکی حرکت  هاآنذرات ماده به سبب نیروی ثقل  در آنکه 

 با سقوط آزاد مواد ییهاکنهشک-2-7-3

ستاکن  بتاًیتقرذرات منفرد بته داهتل هتوای  صورتبهیا  یاتوده صورتبهمواد  در آنکه 

 دو گتروهبته  هاکنهشتک. ایتن کننتدیمنیروی وزن به سمت پایین حرکت  و با رهاشده

 .شوندمیتقسیم 

 با مواد شناور یهاکن( هشکاتف

مواد باعث شناور شدن ذرات متواد  بر هوااثر جریان  هاکنهشکدر این نوع  (8-2)شکل  

در اثتر کتاهش چگتاتی،  شتدههشکذرات .)شودیمبا سرعت بیشتر  ایو با سرعت معمول 

 (ردیگیمسرعت بیشتری به هود 

 

 

 

 

 



 

 

Title and Author: 

 

 

Design and construction of a reducing moisture prototype system on 

combine harvesting 
 

Supervisor:    Dr.javad tarighi 

Graduation date: september 2019 

Number of pages: 88 

Abstract  

Research Aim: The first goal of this study was to add a new capability on 

combine harvester for grain products. reducer humidity system simultaneous 

With harvest called. In combustion engines such as the combine engine, at 

best less than 30% of the fuel energy is converted to useful work and 70% of 

it is lost to heat. useful of this Wasteful power to dry the product is the second 

goal of this study. This reduces the cost and time of work. The ability to 

reduce moisture at the same time as harvesting has many advantages (reduced 

loss of yield, reduced growth season, elimination of moisture problems) 
Research method:  Due to the high cost of designing and constructing the actual 

sample, the design of this study was based on the design of a smaller scale 

laboratory and a scale of 1 to 27 based on the volume of the Jandir 955 

combine harvester. Its geometry and design was a model of the dryer inside 

the cellar. So that there is no interruption in the normal process of harvesting, 

Conditions similar to the simulated combine work and The drying operation 

was performed according to the stated purpose.. 

Findings:  The laboratory model was designed and manufactured a new type of 

dryer Drying operations were tested under similar field conditions This 

system reduced the moisture content of soybean by 5.7% and wheat by 6%. 

With adding this capability to the combine increases the combine's fuel 

efficiency; And the loss of combine head loss is reduced. 
Conclusion:  The designed system can reduce humidity 6% simultaneously with 

the harvest. It is possible to build and install it on combines. The results of 

the experiments showed that about half of the drying power required can be 

obtained from the combine engine wasteful power  

Keywords:  Moisture Reducer, thermal power, Wasteful power 
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