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        DRYINGخشك كردن              

    تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف

    خشك كن هاخشك كن هاخشك كن هاخشك كن ها

    الگوهاي دما در خشك كنهاالگوهاي دما در خشك كنهاالگوهاي دما در خشك كنهاالگوهاي دما در خشك كنها

    شدت خشك كردن در سيستم نا پيوستهشدت خشك كردن در سيستم نا پيوستهشدت خشك كردن در سيستم نا پيوستهشدت خشك كردن در سيستم نا پيوسته

    بررسي نمودار شدت خشك كردنبررسي نمودار شدت خشك كردنبررسي نمودار شدت خشك كردنبررسي نمودار شدت خشك كردن

)تريبال  ١٢فصل ( •

    بررسي نمودار شدت خشك كردنبررسي نمودار شدت خشك كردنبررسي نمودار شدت خشك كردنبررسي نمودار شدت خشك كردن

هنگ شدت خشك شدن
ٓ
هنگ شدت خشك شدنبررسي ا
ٓ
هنگ شدت خشك شدنبررسي ا
ٓ
هنگ شدت خشك شدنبررسي ا
ٓ
    بررسي ا

    زمان خشك شدنزمان خشك شدنزمان خشك شدنزمان خشك شدن

    حل يك مسئلهحل يك مسئلهحل يك مسئلهحل يك مسئله

    خشك كردن يا جريان سراسري خشك كردن يا جريان سراسري خشك كردن يا جريان سراسري خشك كردن يا جريان سراسري 

    خشك كنها با جريان معكوسخشك كنها با جريان معكوسخشك كنها با جريان معكوسخشك كنها با جريان معكوس

حل يك مسئلهحل يك مسئلهحل يك مسئلهحل يك مسئله



: كردن خشك
خارج سازي رطوبت از جامدات و مايعات توسط تبخير با جريان گاز 

خشك كردن يك واژه نسبي است و صرفا به اين معني است كه محتوي مايع ازمقدار اوليه تا مقدار نهايــي قابل 
.قبولي كاهش يافته است 

ب و گاز شامل هوا ميباشد 
ٓ
.در عمل رطوبت شامل ا

(x(رطوبت موجود در واحد جرم جامد مرطوب  ::::رطوبت بر مبناي مرطوب رطوبت بر مبناي مرطوب رطوبت بر مبناي مرطوب رطوبت بر مبناي مرطوب 

(X(رطوبت موجود در واحد جرم جامد خشك  ::::رطوبت بر مبناي خشك رطوبت بر مبناي خشك رطوبت بر مبناي خشك رطوبت بر مبناي خشك 

رطوبت موجود در يك جامد مرطوب فشار بخاري اعمال مي كند كه به طبيعت رطوبت ؛ طبيعت  ::::تعادل تعادل تعادل تعادل 
p

رطوبت موجود در يك جامد مرطوب فشار بخاري اعمال مي كند كه به طبيعت رطوبت ؛ طبيعت  ::::تعادل تعادل تعادل تعادل 
قرار بگيرد  pبنابراين اگر يك جامد مرطوب در معرض جريان گاز با فشار جزيــي . جسم جامد بستگي دارد 

ن گاز و جامد در  pجسم جامد تا جايــي رطوبت مبادله ميكند كه فشار بخار رطوبت جسم به
ٓ
برسد ؛ بعد از ا

ن حالت 
ٓ
.در شرايط حاكم گـفته ميشود  رطوبت تعادليحال تعادل خواهند بود ؛ به مقدار رطوبت جسم در ا

ن بافشار جزيــي بخار در حال تعادل است::::رطوبت تعادلي رطوبت تعادلي رطوبت تعادلي رطوبت تعادلي 
ٓ
. مقدار رطوبت يك ماده وقتي كه فشار بخار ا
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:تعاريف 
رطوبت موجود در جسم است وقتي كه داراي  ::::رطوبت پيوندي رطوبت پيوندي رطوبت پيوندي رطوبت پيوندي 

فشار بخار تعادلي كمتر از مايع خالص در همان درجه حرارت است 

.

رطوبت موجود در جسم است وقتي فشار ::::رطوبت غير پيوندي رطوبت غير پيوندي رطوبت غير پيوندي رطوبت غير پيوندي 

ن برابر با فشار بخار مايع خالص در همان درجه 
ٓ
بخار تعادلي ا

.حرارت است 

زاد 
ٓ
زاد رطوبت ا
ٓ
زاد رطوبت ا
ٓ
زاد رطوبت ا
ٓ
مقدار رطوبت مازاد بر رطوبت تعادلي يك جسم  ::::رطوبت ا

.است 

زاد مي تواند تبخير شود
ٓ
فقط رطوبت ا

0.8

1

P/PSAT

رطوبت پيوندي

رطوبت

.است 

زاد مي تواند تبخير شود ::::نكـته نكـته نكـته نكـته 
ٓ
. فقط رطوبت ا

:  رطوبت پيوندي شامل موارد زير است 

رطوبت مربوط به ساختمان داخلي جسم

زاد شده در اثر تركيب شيميايــي
ٓ
رطوبت ا

رطوبت بصورت مايعي از اجزا حل شدني جامد 

رطوبت باقي مانده در حفره ها و مجراهاي كوچك و يا هر رطوبتي غير از 

نچه جذب سطحي شده باشد 
ٓ
.ا

2
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:خشك كن ها 
::::دسته بندي خشك كن ها به لحاظ نحوه تماس دسته بندي خشك كن ها به لحاظ نحوه تماس دسته بندي خشك كن ها به لحاظ نحوه تماس دسته بندي خشك كن ها به لحاظ نحوه تماس 

نها جامد مستقيما در معرض گاز داغ قرار ميگيرد ) ١
ٓ
دياباتيك.( خشك كنهايــي كه در ا

ٓ
) خشك كنهاي مستقيم يا ا

ب در حال چگالش به جامد منتقل ميشود ) ٢
ٓ
نها گرما از يك محيط خارجي مانند بخار ا

ٓ
) .خشك كنهاي غير مستقيم .        ( خشك كنهايــي كه در ا

. خشك كنهايــي كه با انرژي الكـتريكي ؛ تشعشعي ويا مايكروويو گرم ميشوند) ٣

::::دسته بندي خشك كنها به لحاظ ساختاري دسته بندي خشك كنها به لحاظ ساختاري دسته بندي خشك كنها به لحاظ ساختاري دسته بندي خشك كنها به لحاظ ساختاري 
.جامد ويا محيط گرمايش بدون حركت هستند : سته  نا ِپيو خشك كن) ١

.جامد و يا محيط گرمايش بصورت مخالف و يا همجهت در حال حركـتند : خشک کن پيوسته ) ٢ .جامد و يا محيط گرمايش بصورت مخالف و يا همجهت در حال حركـتند : خشک کن پيوسته ) ٢

::::الگوهاي دما در خشك كنها الگوهاي دما در خشك كنها الگوهاي دما در خشك كنها الگوهاي دما در خشك كنها 

بطور سريع  Tvدماي تبخير اوليه   تا  Tsaبا محيط گرمايــي و دماي ثابت ؛ دماي جامدات از مقدار اوليه  يك خشك كن ناپيوستهيك خشك كن ناپيوستهيك خشك كن ناپيوستهيك خشك كن ناپيوستهدر 

دياباتيك. افزايش مي يابد  Tsbافزايش مي يابد و سپس ثابت ميماند و پس از خشك شدن تا دماي خروجي 
ٓ
دماي  Tv در خشك كن ا

دياباتيك نقطه جوش مايع در فشار خشك كن است 
ٓ
تر گاز و در خشك كن غير ا

.در يك خشك كن پيوسته دماي تبخير ممكن است فرق كند ولي دماي حباب خيس ثابت ميماند 
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  الگوهاي دما در خشك كن
: گرما صرف مراحل زير ميشود 

(Tv-Tsa)( Cps+XaCpl)يعني Tvگرمايش خوراك تا دماي تبخير)١
λ(Xa-Xb)يعني  Tv تبخير مايع در )٢
  Tsb-Tv)*( Cps+XaCpl) (يعني)   Tsb(گرمايش جامدومايع همراه تا دماي نهايــي)٣

)Xa-Xb)*Cpv(Tva-Tv(يعني )  Tva(گرمايش بخار تا دماي نهايــي )٤

:  در يك خشك كن گرماي داده شده به مواد از سرمايش گاز ناشي ميشود 

)Ms*(1+2+3+4) = MgCs(Thb -Tha     ن
ٓ
90.سرعت جرمي گاز است  Mgسرعت جرمي جامد و  Msكه در ا

90
گرمايش محيط محيط گرمايش
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:شدت خشك كردن در سيستم ناپيوسته 
شدت خشك كردن براي يك نمونه از ماده را 

ن در يك محفظه ؛تحت 
ٓ
ويزان كردن ا

ٓ
ميتوان با ا

ورد 
ٓ
در اين روش وزن نمونه .جرياني از هوا بدست ا

.را بر حسب تابعي از زمان اندازه ميگيرند 

نتايج بصورت تابعي از شدت خشك كردن با مولفه 

N بيان ميشود.

اين مولفه با اندازه گيري شيب خطوط مماس بر 

ن در وزن واحد سطح تماس بدست 
ٓ
80منحني وضرب ا

100

120

ت 
وب

رط

ن در وزن واحد سطح تماس بدست 
ٓ
منحني وضرب ا

يد 
ٓ
.مي ا

N= -SsDX/Adt

Ss  جرم جامد خشك

A سطح مقطع عمود برجريان
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:بررسي نمودار شدت خشك كردن

هنگ خشك 
ٓ
معموm دوقسمت اصلي در منحني ا

يك محدوده شدت ثابت و يك . كردن وجود دارد 

.محدوده شدت نزولي 

ن از 
ٓ
اگر جامد درابتدا خيلي مرطوب باشد ؛ سطح ا

ن رطوبت 
ٓ
فيلم نازكي از مايع پوشيده ميشود كه به ا

هنگام خشك شدن اين .غير پيوندي گـفته ميشود 

هنگ ثابت واقعي برقرار است 
ٓ
.mيه دوره ا

هنگ تبخير در 
ٓ
هنگ تبخير در اين حالت مانند ا

ٓ
1.5ا

2

2.5
BC

Xc

هنگ تبخير در 
ٓ
هنگ تبخير در اين حالت مانند ا

ٓ
ا

استخر مايع است دما در اين سطح برابر با دماي تر 

. جريان گاز ميباشد 
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هنگ شدت خشك شدن ثابت
ٓ
بررسي ا

ب توسط مكانيزمي با سرعت كافي از داخل خارج شود تا تمام سطح را خيس 
ٓ
در ضمن خشك شدن اگر ا

هنگ ثابت داشت 
ٓ
.نگهدارد ميتوان دوره ا

و اختnف رطوبت گاز در سطح  Kyشدت تبخير رطوبت را ميتوان بر حسب ضريب انتقال جرم گاز 

.بيان نمود  Yو در جريان گاز  Ysمايع 

Nc=Ky(Ys-Y)

خشك كردن بيشتر ايجاد لكه هاي .رسيد  Xcوقتي كه رطوبت متوسط جامد به مقدار رطوبت بحراني 

ميگردد در حاليكه ميزان تبخير ممكن  Nوجود لكه ها وكاهش سطح باعث سير نزولي . خشك مينمايد  ميگردد در حاليكه ميزان تبخير ممكن  Nوجود لكه ها وكاهش سطح باعث سير نزولي . خشك مينمايد 

.است ثابت باشد 
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:زمان خشك كردن 

N= - Ss.dX /A dt.

t=Ss(x1-x2)/(A*Nc)در نتيجه  N=Ncدر محدوده شدت ثابت داريم 

در محدوده شدت نزولي براي هر حالت از منحني شدت نزولي بايد از معادله اصلي بصورت ترسيمي 

رسم گردد و سطح زير  Xروي محور عمودي برحسب N/1به اين منظور بايد منحني . انتگرال گرفت 

نرا در 
ٓ
منحني را محاسبه نمود و ا

X2

X1

dx/N∫T =  Ss/A

رسم گردد و سطح زير  Xروي محور عمودي برحسب N/1به اين منظور بايد منحني . انتگرال گرفت 

نرا در 
ٓ
 .ضرب نمود  Ss/Aكسر منحني را محاسبه نمود و ا

 N= mX+bدر اينحالت  ) BCنظير (يك خط مستقيم باشد  Xبرحسب  Nدر حالت ويژه اگر 
ن   

ٓ
 .عدد ثابت ميباشد  bضريب زاويه خط و   mكه در ا

 :با جايگزيني در معادله اصلي خواهيم داشت 

T = Ss/mA(ln(mX1+b)/(mX2+b)) 
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N1=mX1+b

N2=mX2+b

M =(N1-N2)/(X1-X2)

T=[Ss(X1-X2)/A(N1-
N2)]ln(N1/N2)

: را بتوان خط راست فرض نمود  Eتا   Cدر صورتيكه فاصله 

M = Nc/(Xc-X) 

N1= m(X1-X)
1.5

2

2.5
BC

*

*X1oN1

N1= m(X1-X)

N2= m(X2-X) 

N= m(X-X) = Nc(X-X)/(Xc-X)

T=[Ss(Xc-X)/NcA]ln[(X1-X)/(X2-
X)]0

0.5

1

1.5

0 50 رطوبت100

N D

E
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*

oN2
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:حل يك مسئله 

و و و و kg١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠وزن اوليه جامد مرطوب وزن اوليه جامد مرطوب وزن اوليه جامد مرطوب وزن اوليه جامد مرطوب . . . . خشك كنيم خشك كنيم خشك كنيم خشك كنيم % % % % ٦٦٦٦تا تا تا تا % % % % ٢٥٢٥٢٥٢٥قطعه جامدي را مي خواهيم از رطوبت اوليه قطعه جامدي را مي خواهيم از رطوبت اوليه قطعه جامدي را مي خواهيم از رطوبت اوليه قطعه جامدي را مي خواهيم از رطوبت اوليه 
زمان خشك كردن را بر اساس داده هاي زير بدست زمان خشك كردن را بر اساس داده هاي زير بدست زمان خشك كردن را بر اساس داده هاي زير بدست زمان خشك كردن را بر اساس داده هاي زير بدست ....يك متر مربغ ميباشد يك متر مربغ ميباشد يك متر مربغ ميباشد يك متر مربغ ميباشد     ٤٠٤٠٤٠٤٠    kgسطح تماس به ازاي هر سطح تماس به ازاي هر سطح تماس به ازاي هر سطح تماس به ازاي هر 

وريد 
ٓ
وريد ا
ٓ
وريد ا
ٓ
وريد ا
ٓ
      N(kg/m2.s)::::ا

X          0.05   0.075    0.1     0.15     0.2     0.3     0.35

N(10  )   0       0.05      0.15   0.225   0.3     0.3     0.3  

 :حل 

 X1=(x1/(1-x1)) = 0.25/0.75=0.333    X2=0.06/0.94=0.064 

3

 X1=(x1/(1-x1)) = 0.25/0.75=0.333    X2=0.06/0.94=0.064 

ن مشخص گردد  Xبر حسب   Nنمودار     
ٓ
 :رسم گردد و نقاط mزم روي ا

در محدوده شدت ثابت داريم 1)   

t= 40 * (0.333-0.2)/(0.3*10 ) = 17733 sSs(X1-X2)

ANc
t =

3
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0.25

0.3

0.35

)

 :محدوده شدت نزولي  

رسم مينماييم و   Xرا بر حسب   N/1از روش ترسيمي ) الف  

وريم  سطح زير منحني را بدست
ٓ
 .مي ا

X         N             1/N(*10  )

0.2        300           3.33

0.18      266           3.76

0.16      239           4.18

0.14      208           4.8

0.12      180           5.55

•X2Nc c B

-3

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

X

N (
10

^
3) 0.12      180           5.55

0.15      150           6.67

0.07      70             14.3

0.04      40             23.3

0.064    23.3          40

 1060=  سطح زير منحني 

s 42400= زمان خشك شدن 

s 60133=  زمان كل خشك شدن 

X1 Xc

d

e.
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نجاييكه منحني خشك كردن از  )ب  
ٓ
نرا   X=0.1تا   X = 0.2از ا

ٓ
خط راست است ؛ ميتوان در دو محدوده ا

.  حساب كرد 

T = 

s 601170:ميگردد در نتيجه زمان كل  ٢٣٩٤٠و مابقي بصورت ترسيمي حل ميشود كه 

 :با تقريب مي توان بخش نزولي را كn يك خط راست گرفت ) ج 

T = 47430  s

Tt = 47430+17730= 65160 s

40 (0.2 – 0.1)

(0.3 – 0.15)*10
-3 ln 0.3*10

0.15*10

-3

-3 •= 18500 s

Tt = 47430+17730= 65160 s

 :روش مختلف نتليج به شرح زير است  ٣بنابر اين از 

60133 s &  60170 s  &  651605 
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:خشك كردن با جريان سراسري 
وقتي گازي از يك بستر مرطوب جامد دانه اي عبور كند ؛ هر دو محدوده شدت ثابت ونزولي 

يد 
ٓ
تبخير رطوبت غير پيوندي . ايجاد شده و منحني شدت خشك شدن مشابه قبل بدست مي ا

هستگي در طول بستر حركت ميكند و به جز حالتيكه 
ٓ
در منطقه نسبتا باريكي مي افتد كه به ا

بستر از داخل گرم ميشود ؛ گاز خروجي از اين منطقه داراي درجه حرارت اشباع گاز ورودي 

تا مدتي كه اين منطقه در . ميباشد كه البته اين درجه حرارت سطح ذرات مرطوب نيز هست 

بستر جامد است شدت خشك شدن ثابت مي ماند وقتي كه اين منطقه به انتهاي بستر مي رسد 

؛ شدت خشك شدن بعلت اينكه گاز ديگر به شرايط اشباع نمي رسد ، شروع به كاهش ميكند 

  . 

    Gs     سرعت جرمي هواي خشك 

Nmax = Gs (Ys – Y1) 

GsY2

Y2<= Ys

 

N = Gs( Y2 – Y1)      dN=GsdY شدت خشك شدن         

dN=KydS(Ys-Y)      dN=Kya(Ys-Y)da   شدت انتقال جرم  

> ds=adZ                      سطح تماس به ازائ واحد حجم بستر

 

 

 

GsY1

ناحيه تبخير 

رطوبت پيوندي

رطوبت غير پيوندي

LnYs-Y1
Ys-Y2

= Ntg =
KyaZ

Gs
N

Nmax
=

Y2 – Y1
Ys – Y1

=
Ys-Y2
Ys-Y1

=1- 1- e
-Ntg

.براي حالتھاي مختلف بستر روابط مخصوص بخود را داراست   Ntgكه•
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:خشك كنهاي پيوسته با جريان معكوس 
:موازنه  رطوبت 

 SsX1+Gsy2 = SsX2+GsY1 

Ss(X1 – X2) = Gs (Y1 – Y2)
نتالپـي 

ٓ
 :موازنه ا

SsHs1+GsHg2+Qin= SsHs2 + 
GsHg1+Q

نتالپـي جامد 
ٓ
: ا

 Hs = Cs(Ts-T0) + Xca(Ts-T0)

Cs   ظرفيت حرارتي جامد

•Gs, Y1,Tg1,Hg1Ss,Ts1,Hs1,X1

Qin Cs   ظرفيت حرارتي جامد

Ca  انرژي / جرم. دما(ظرفيت حراتي گاز( 

نتاپـي گاز 
ٓ
   :ا

Hg = Cb(Tg-T0)+Y[Ca(Ts-T0)+λ0]         
Hg = Cs(T – T0)+Yλ0  

Cs      مرطوب گرماي 

   Cb  رفيت حرارتي مايعظ 

•Gs, Y2,Tg2,Hg2Ss,Ts2,Hs2,X2

Q

14141414

Qin



:حل يك مسئله 

مونيوم از 
ٓ
درصد به  ٥/٣يك خشك كن دوار با جريان معكوس از هواي داغ و عايق بندي نشده براي خشك كردن سولفات ا

ن  ١.٢قطر خشك كن . رطوبت بكار ميرود %  ٢/٠
ٓ
در جه  ٢٥هوا با فشار اتمسفريك در . متر ميباشد  ٦.٧متر و طول ا

درجه سانتيگراد قبل از ورود به خشك كن گرم  ٩٠رطوبت وارد و با عبور از روي كويل هاي بخار تا %٥٠سانتيگراد و 

 .درجه سانتيگراد خارج ميشود  ٣٢و در . ميشود 

كيلوگرم در ساعت  ٩٠٠درجه سانتيگراد خارج ميشود و محصولي با شدت  ٦٠درجه سانتيگراد وارد و در  ٢٥جامد در 

يد 
ٓ
مقدار هوا و حرارت mزم را محاسبه كنيد با اين فرض كه مجموع ضرايب انتقال حرارت به محيط توسط پوسته . بدست مي ا

.باشد w/M2.K١٢خشك كن 

 :داده ها 

مونيوم
ٓ
مونيوم                 J/Kg 1507ظرفيت حرارتي سولفات ا
ٓ
                 J/Kg 1507ظرفيت حرارتي سولفات ا

ب 
ٓ
                               J/Kg 4178ظرفيت حرارتي ا

ب 
ٓ
= Cs)     تريبال  ٧-١جدول (براي هوا و ا 1005+1884 Y     

ب  
ٓ
 = J/Kg                                     λ0   2502300براي ا

15151515



:حل 
X1=3.5/(100-3.5) = 0.0363

X2 = 0.2/(100-0.2) = 0.002

Ss = 900 (1-.002) = 898.2 Kg

Y2 = 0.01   نمودار رطوبت سنجي 

Hg2 = [1005+1884(0.01)]90+2502300 (0.01) = 117200J/Kg

Hg1 = [1005 + 1884Y1]32 + 2052300 Y1 = 32160+2504200 Y1

Hs2 = 1507(60-0)+0.002(4178)(60-0)= 90922 J/Kg

Hs1 =1507(25-0)+0.0363(4178)(25-0)=41475

A= π*1.2*6.7 = 25.3 M2A= π*1.2*6.7 = 25.3 M2

∆T= [(90-25)*(32-25)]/2 = 36 C

Q = 12*3600*25.3*36 = 39350000J/hr 

نتالپـي 
ٓ
:موازنه ا

898.2(4175)+Gs(117200)=898.2(90922)+Gs(32160+2504200Y1)+393
50000

                                     Gs(Y1-0.01) =(0.002-0.0363)898.2:    موازنه رطوبت

Gs = 2682 Kg/hr      &    Y1 = 0.0215 Kg/Kgبا حل اين دو معادله     

نتالپـي هواي تازه   
ٓ
 :بنابراين گرماي داده شده توسط گرمكن    KJ/Kg 56از روي نمودار ا

2682(117200 – 56000) = 164140 KJ/hr 16


