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 خشک یکنواخت عدم )الف :کرد اشاره مھم نکتھ دو بھ توانمی معمول ھای کن خشک در ذرت محصول کردنخشک در موجود مشکالت جملھ از
 مانند ھامیکروارگانیسم رشد بھ منجر ذرت در موجود چربی و زیاد رطوبت علت بھ نتیجھ در و )سیلو در( سازی ذخیره ھنگام در محصول شدن

 فروش بھ مجبور سازی ذخیره ھنگام در محصول شدن فاسد از جلوگیری دلیل بھ زارعین )ب .گرددمی محصول شدن فاسد سبب نھایتًا و شده قارچھا
 اقتصادی نظر از کھ شود می محصول این تولید ادامھ برای رغبت دادن نشان عدم موجب امر این .باشندمی پایین قیمت با برداشت از پس محصول

10 ظرفیت با آزمایشگاھی متقاطع جریان ناپیوستھ دوار ای استوانھ کن  خشک یک بنابراین .نیست بصرفھ مقرون kg کردن خشک بار ھر برای 
 بررسی و مطالعھ مورد ای استوانھ مخزن چرخش سرعت و حرارت درجھ مختلف شرایط در ذرت ھای دانھ شدن خشک رفتار تا شد ساختھ و طراحی

  خشک داغ ھوای .کنند می گردش است شده سوار استوانھ مرکزی لولھ روی کھ مشبک استوانھ داخل در ذرت ھای دانھ کن  خشک این در .گیرد قرار
 سطح بھ خشک پایھ بر %٢٧/۶٠ از را ھا دانھ رطوبت ھا، دانھ سطح با برخورد از پس و شده استوانھ محفظھ وارد مرکزی لولھ سوراخھای از کن

 خشک زمان بر ھا دانھ نھایی رطوبت و استوانھ چرخش سرعت حرارت، درجھ تأثیر سپس .دھد می کاھش %١٣ انبارداری، برای مناسب رطوبتی
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 خشک زمان بر ھا دانھ نھایی رطوبت و استوانھ چرخش سرعت حرارت، درجھ تأثیر سپس .دھد می کاھش %١٣ انبارداری، برای مناسب رطوبتی
   بھ ۴٠ از حرارت درجھ افزایش با شکستھ ھای دانھ درصد و شدن خشک زمان .شد بررسی سوختھ و خورده ترک ھای دانھ و شکستھ ھای دانھ شدن،
 سرعت افزایش با کھ صورتی در .یافت کاھش حرارت درجھ افزایش با سوختھ و خورده ترک ھای دانھ درصد و افزایش؛ سانتیگراد، درجھ ١٠٠

 سوختھ و خورده ترک ھای دانھ روی بر زیادی تأثیر کھ حالی در کرد؛ پیدا افزایش شدن خشک زمان و شکستھ ھای دانھ درصد استوانھ، چرخش
 کن خشک در ذرت ھای دانھ کردن خشک برای شرایط بھترین %١٣ رطوبت و ٢ rpm استوانھ چرخش سرعت سانتیگراد، درجھ ٨٠ دمای .نداشت
.شد تعیین دوار ای استوانھ

:کرد اشاره زیر موارد بھ توان می دستگاه این بارز ویژگیھای از
 سرعت )٢ مخزن، بودن پر میزان )١ مختلف؛ شرایط در بھینھ رطوبت بھ رسیدن تا زراعی غیر یا زراعی محصوالت کردن خشک آزمایش امکان
 مواد با ساخت امکان ارزان، قیمت ساده، طراحی مخزن، بھ ورودی ھوای سرعت )۴ مخزن، بھ ورود دمای اندازه )٣ ای، استوانھ مخزن دوران
    .الکترونیکی و الکتریکی مکانیکی، کنترل قابل فنی تکنیکھای و امکانات بردن بکار شده، یاد شرایط کنترل امکان محلی، امکانات و داخلی

.بود خواھد کشاورزی تحقیقات مراکز و ھا صنعت و کشت کشاورزی، خدمات مراکز کشاورزان، :دستاورد این از کنندگان استفاده

     


