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  1چکیده
گیرد    در صنعت مورد استفاده قرار میهایی است که کن ترین خشک کن پاششی یکی از مهم  خشک

 در .آیند شمار می هدلیل تبخیر آب در زمان کوتاه، از واحدهای پرمصرف انرژی در صنعت ب هو ب
 .شود کشورهای صنعتی مقدار قابل توجهی از انرژی صنعتی در بخش خشک کردن مصرف می

هایی شده است که   ا و مدلتحقیقات زیادی پیرامون کاهش مصرف انرژی منجر به ارائه راهکاره
های پاششی،   کن های کاهش مصرف انرژی در خشک یکی از روش. سازی اشاره نمود توان به شبیه می

 Excelافزار   سازی این امر از نرم برای شبیه. کن است ایجاد چرخه بازگشتی از هوای خروجی خشک
ها استفاده شده  کن   نوع خشکسازی مصرف سوخت دراین عنوان یک ابزار محاسباتی جهت بهینه هب

 موازنه ، از فرآیند خشک کردن با استفاده از محاسبات ترمودینامیکای این برنامه توضیح سادهدر . است
دنبال آن  ههای اجرایی شده و ب  موجب کاهش هزینهExcel استفاده از.  آمده استجرم و حرارت

دست  ه ب درصد60ئوری جریان بازگشتی حداکثر محدوده ت. دهد   ظرفیت خشک کردن را افزایش می
  حداکثرمیزان جریان بازگشتی وابسته است و  صورت خطی به هجویی در مصرف سوخت ب  صرفه. آمد

 که  جایی از آن. دست آمد هب درصد 75/7  در این تحقیقطور نسبی همصرف سوخت بتئوری جویی  صرفه
وش مناسب جهت کاهش گازهای شود در نتیجه، یک ر این روش باعث کاهش مصرف سوخت می

  .آید  شمار می همضر برای محیط زیست ب
  

  Excelسازی،  کن پاششی، مصرف انرژی، هوای برگشتی، بهینه   خشک:ی کلیدهای واژه
                                                 

  smjafari@gau.ac.ir: سئول مکاتبهم -*
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  مقدمه
های  کن پاششی دستگاهی است که اساس آن بر اصل افزایش نسبت سطح به حجم محلول  خشک

 در). 1985مسترز، (است  و تبادل حرارت بنیان نهاده شده مایع و در نتیجه افزایش سطح انتقال جرم
شود و از طریق پاشنده  کن پاششی، مایع تغذیه از مخزن تغذیه، توسط پمپ به پاشنده پمپاژ می خشک

کن، گرم  هوا نیز پس از تماس با یک گرم. شود کن پاشیده می به شکل قطرات ریزی در محفظه خشک
ده قرار دارد، هوا را کننده هوا که در اطراف پاشن توزیع. رسد نده هوا میکن شده و توسط دمنده به توزیع

تماس هوای داغ با قطرات کوچک مایع سبب انتقال ). 2003 ،چگینی(کند  کن می  خشکوارد محفظه
های مخلوط پودر. گردد شود که موجب تبخیر سریع آب آن می جرم و حرارت بین قطره و هوا می

یق یک مکنده وارد سیکلون شده و در اثر نیروی گریز از مرکز، پودر و هوا از تولید شده و هوا از طر
 ).2000میستر و نیکالس، (شود  پودر از انتهای سیکلون و هوا از باالی آن خارج می. شوند   هم جدا می

نده ها، مواد سرامیکی، رنگ، شوی ها، سبزی توان به پودر شیر، قهوه، عصاره میوه های تولیدی میاز پودر
 .اره کردو موارد زیاد دیگر اش

باشد، بسیار  های پاششی که ناشی از تبخیر آب در مدت زمان کوتاه می کن مصرف انرژی در خشک
 درصد انرژی صنعتی خود را در بخش خشک 15 تا 7که کشورهای صنعتی، بین  جایی از آن. باال است

سازی مصرف، از اهمیت  ت بهینه، پرداختن به بخش انرژی، جه)1992کی، (کنند  کردن صرف می
کن پاششی انجام   سازی خشک های گذشته تحقیقات زیادی برای بهینه  در سال.باالیی برخوردار است

در یک تحقیق اثر بعضی از پارامترهای . )1992؛ بلیک و گالواز، 1987بلیک و الیجیک، (شده است 
کن  جهت این تحقیق از یک خشککه  کن پاششی بررسی شد موثر عملیاتی روی مصرف انرژی خشک

دست  هنتایج ب. )2005زاده و حیدری،  پهلوان(گردید ب نمک استفاده آصنعتی برای محلول  پاششی نیمه
 مصرف انرژی باال رفته و افزایش پاشندهآمده نشان داد که با افزایش دما و دبی هوای ورودی و دور 
  .دهد را کاهش میغلظت خوراک تا حدی که قابل پاشش باشد مصرف انرژی 

برد مدل کامپیوتری   سال گذشته تحقیقات زیادی برروی پیش15 در Nizoموسسه تحقیقاتی 
های پاششی انجام داده است که این تحقیقات منجر به ارائه دو مدل جهت افزایش کیفیت   کن خشک

برروی  نیز 2002در سال  .)2002روود و همکاران، (ها شده است  پودر تولیدی و کاهش هزینه
سازی متغیرهای  کن با استفاده از صفحه گسترده تحقیقی انجام شد که منجر به بهینه طراحی خشک

  .)2002مارولیز و ساراواکز، (کن مورد نظر شد  طراحی برای خشک
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های اجرایی را  ، هزینهجریان بازگشتی هوای خروجیطریق سازی خشک کردن پاششی از  بهینه
 جهت های موجود  تعداد زیادی از کارخانهوع تا آن حد است کهاهمیت این موض .دهد کاهش می

 جهت گرم کردن هوای های پاششی معموالً کن در خشک .اند دوباره طراحی شدهاستفاده از این قابلیت، 
کم کردن مصرف انرژی موجب . شود های فسیلی استفاده می کن، از سوخت ورودی به محفظه خشک

. شود میهای فسیلی   زیست در اثر کاهش سوختن سوختبه محیطی ا خانهگازهای گرم کاهش انتشار
محاسبه   ودرکبرای کنند،   پاششی استفاده میکن خشک هایی که از  کارخانهدیرانبا این وجود، م

فرآیند دچار مشکل اجرای   درانرژی مناسب مصرفرسیدن به  منظور حرارت بهینه، به  جرم وموازنه
  ).1997؛ پری و گرین، 1995ار، ؛ موجودم1985 مسترز،( هستند

 از .)2001سیال،  ( داده شدماتسیچایده استفاده از صفحه گسترده الکترونیکی توسط  1961در سال 
تر  های قدیمی  اشاره کرد و از نمونهVisiCalcتوان به   صفحه گسترده میافزارهای   نرمجدیدترین

 صفحه ترین متداول.  نام بردLotus 1-2-3 و Quattro Pro ،Microsoft Excelتوان از  می
، Windowsهای اجرایی از قبیل   که برای همه سیستماست Microsoft Excel کنونیگسترده 

unix/linuxو  Mac OS کن پاششی   خشکواحدهای مجهز بهکه  برای کسانی. باشد می در دسترس
مورد سازی فرآیند، بسیار   هت بهینهریزی ج  کنند، استفاده از یک ابزار برنامه اندازی می را طراحی یا راه

. شود ریزی استفاده می  عنوان یک ابزار برنامه ه بExcel فرآیند از سازی بهینهجا برای  در این .نیاز است
 فرآیند خشک کردن پاششی تنها نیاز به ورود تعداد کمی  و طراحیبرای محاسبه Excelبا استفاده از 

 هر تغییر در هر نقطه از  این قابلیت وجود دارد کهExcel، در این بر عالوه .داریماطالعات اساسی 
  .ببینیمکن پاششی را  فرآیند خشک

 در .شود  ها اجرا می  در آنای جداگانهشود که محاسبات   قسمت تقسیم می6برنامه به در این تحقیق 
ات اساسی ترتیب اطالع هدر بخش دوم، سوم و چهارم ب. شود بخش اول اطالعات محاسباتی وارد می

در . کن پاششی آورده شده است موازنه جرم و حرارت، محاسبات مشعل و محاسبات برج خشک
 با  مصرف سوختسازی بهینهو در بخش ششم، مصرف گرمای کلی فرآیند بخش پنجم، محاسبه 

در انتها علت انتخاب حداکثر میزان جریان .  قرار دارداستفاده از بازگشت جریان هوای خروجی
جویی مصرف سوخت را به   درصد، توضیح داده شده است و براساس آن صرفه60مقدار     بهبازگشتی

  .درصد بیان می کنیم
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  توضیح برنامه
بندی   تنها تعداد کمی از اطالعات ورودی برای طبقهدر ابتدا،: )هوا وآب(ورود اطالعات محاسباتی 

 حجم مخصوص آب و هوا  وپینتالآضروری هستند، بقیه اطالعات مثل  Excelی ها کردن خانه
  تاصفرستون اول اطالعات اصلی محدوده دمایی در ). 1 جدول (شوند  محاسبه میخودکارصورت  هب

ب، برای همان آنتالپی بخار آنتالپی هوای خشک و آ همچنین. دهد  را نشان میگراد   درجه سانتی450
  .)1995رازنجویک،  (استگراد  درجه سانتی 450  تاصفرمحدوده دمایی 

 B61 اطالعات قسمت اول برنامه در قسمت دوم برنامه محاسبه شده و در خانه ی ازتنها یک
کن پاششی را  است که خشک آن اطالعات مقداری از مواد خشک شده. گردد قسمت اول برنامه بازمی

جام داشتن تمام اطالعات جرم و حرارت در قسمت اول برنامه انمنظور  هباین کار . )H2 (کند ترک می
  .شود می

  
  . اطالعات محاسباتی-1 جدول

 نشانه  واحد نام پارامتر نشانه  واحد  نام پارامتر

 kg/h[  mwm[  مقدار دوغاب h2a  [kj/kg]  آنتلپی هوای خروجی
 Xwm  [%]  مقدار رطوبت دوغاب  h1a  [kj/kg]  انتالپی هوای ورودی

 DMC  [%]  مقدار ماده خشک دوغاب  Twm  [kj/kg]  h1wآنتالپی آب در 
 C]˚[  Twm  دمای دوغاب  Tout  [kj/kg]  h2wآنتالپی آب در 

 kg/h[  mdr[  مقدار محصول خشک شده  Tin  [kj/kg]  h3wآنتالپی بخار آب در 
 Xd  [%]  مقدار رطوبت ماده خشک  Cp(N2)  [kj/kg˚C]  گرمای ویژه نیترژن

 C]˚[  Tdm دمای محصول خشک شده Cp(CO2)  [kj/kg˚C]  اکسیدکربن گرمای ویژه دی
 LA  [%] درصد نشت هوا Cp(Mwet)  [kj/kg˚C]  گرمای ویژه دوغاب

 C]˚[  Tin دمای هوای داغ ورودی Cpdm  [kj/kg˚C]  گرمای ویژه ماده خشک
 C]˚[  Tout دمای هوای خروجی Cp(Mdr)  [kj/kg˚C]  شده خشک گرمای ویژه محصول

 C]˚[  Ta دمای هوای مخلوط شده برگشتی r(H2O)  [kj/kg˚C]  گرمای بخار آب
 NCVF  [kj/kg] گرمای تولیدی سوخت C60  [kj/kg˚C] Cpf˚گرمای ویژه سوخت در 

 h3a  [kj/kg] انتالپی هوای مخلوط شده برگشتی C]˚[  Tf  دمای سوخت
  

                                                 
   2، مربوط به شکل Excelافزار  های موجود در نرم    خانه -1
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در این قسمت از برنامه مقدار محصول خشک :  موازنه جرم و حرارت اساسی اطالعاتاتمحاسب
) cell H5(مقدار حرارت مورد نیاز برای تبخیر آب و ) cell H3(، مقدار بخار آب )cell H2( شده

و ) Cell H7(از این اطالعات در محاسبه مقدار کل حرارت مورد نیاز ). 2جدول (اند    محاسبه شده
کیلوگرم آب /کیلوگرم سوخت مصرفی(بازده تبخیر ). cell H8( مقدار سوخت استفاده شده است

  . آمده استH9در خانه ) تبخیر شده
کن  مقدار کل حرارت گرم محاسبات مربوط به:  جایی مشعلوازنه جرم و حرارت برای ممحاسبه

)cell H14(، برگشتی شدهمخلوط از هوای  حاصل حرارتکل  )cell H11(، از ی حاصلگرما 
کن   گرمیگرما . در این قسمت انجام شده است)cell H13( احتراق یو گرما) cell H12( سوخت

)cell K4(از هوای داغ صل حا مجموع حرارت )Cell H19(،محصوالت ایجاد شده توسط ی گرما 
  و همچنین)cell K3( کسیدکربنا و دی) cell K2(ژن و، نیتر)cell H20 ( یعنی بخار آباحتراق

  ).3 جدول( نیز آمده است )cell K5(  بعد ازآنکن و     گرمقبل از بین گرما اختالف( کن تلفات گرم
  

  .ازنه جرم و حرارت محاسبات اساسی مو-2 جدول
 فرمول  نشانه  واحد  نام پارامتر

) mdm  [kg/h] مقدار محصول خشک شده ) cwmwmdm DMXmm −−⋅= 100100 

) mev  [kg/h] مقدار آب تبخیر شده ) wmdwmdrev XXXmm −−⋅= 100 

داغ ) ورودی( مقدار هوای
) mha  [kg/h] مورد نیاز )aaevha hhOrHmm 212 −⋅= 

Q1 aha  [kj/h] گرمای الزم برای تبخیر آب hmQ 11 ⋅=  
) Q2  [kj/h] خروجی مقدار گرمای هوای )aaha hhmQ 122 −⋅= 

Qu 21  [kj/h]  مقدار کل گرما QQQu += 

mf NCVFQm  [kj/h] مقدار سوخت مورد نیاز Uf = 

 kg H2O/kg] بازده تبخیر
fuel]  Cev fevev mmC = 
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  . محاسبات موازنه جرم و حرارت در مشعل-3 ولجد
  فرمول نشانه  واحد  نام پارامتر

OF in .combfainF  [kj/h] کن مقدار کل حرارت در گرم QQQQ ++= 

Qa ahaa  [kj/h] حرارت ناشی از هوای مخلوط شده hmQ 3⋅= 

Qf pffff  [kj/h] حرارت حاصل از سوخت cTmQ ⋅⋅= 

Qcomb NCVFmQ  [kj/h] رت حاصل از احتراقحرا fcomb ⋅= 

) Qha  [kj/h]  حرارت ناشی از هوای داغ )[ ] acombhaha hairmmQ 1. ⋅−= 

) m(O2)  [kg] مقدار اکسیژن ) ( )HCOm ⋅+⋅⋅= 8667.201.02  
) mAIR  [kg] مقدار هوا )HCmAIR ⋅+⋅= 345.0115.03.1  

) m(N2)  [kg] مقدار نیتروژن ) AIRmNm ⋅= 786.02  
) m(aircomb.)  [kg] مقدار کل هوای الزم برای احتراق ) AIRfcomb mmairm .= 

=⋅m1a 05.0  [kg/h] هوای نشتی hala mm 

) Q(H2O)  [kj/h]  دراحتراق حرارت حاصل از بخارآب ) ( ) ( )OHhOHmmOHQ f 2122 . ⋅= 

) Q(N2)  [kj/h] حرارت حاصل از نیترژن ) ( ) ( ) inpf TNcNmmNQ ⋅⋅⋅= 222 

) Q(CO2)  [kj/h] اکسید کربن حاصل از دیحرارت  ) ( ) ( ) inpf TCOcCOmmCOQ +⋅= 222 .
  

) QF out  [kj/h] حرارت کل حاصل از گرم کن ) ( ) ( )222 COQNQOHQQQ haoutF +++
  

QFL FoutFinFL  [kj/h] تلفات گرم کن QQQ −= 

Qsl  SpSwmSl  [kj/h]  حرارت از دوغاب ورودی TcmQ ⋅⋅= 

  
 ،)cell K8(گرمای کلی ورودی به برج : کن  رج خشکـ بدرت موازنه جرم و حرارمحاسبات 

 از ی ناشی، گرما)cell K6(دوغاب  از ی حاصلرماـ، گ)cell K4( کن  رمـ از گی حاصلگرما
 خشک ی محصولو گرما) cell K12( ربنـکدـاکسی  از دیاشیـی ناـ، گرم)cell K11(ژن ونیتر

  ).4 جدول(اند    در این بخش محاسبه شده)cell K13(شده 
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  .کن  محاسبات موازنه جرم و حرارت در برج خشک-4 جدول
 فرمول  نشانه  واحد نام پارامتر

Qt in laslFoutint  [kj/h] کن  خشکمقدار کل حرارت در برج QQQQ ++= 
) QF out  [kj/h] کن  از گرم حاصلحرارت کل ) ( ) ( )222 COQNQOHQQQ haoutF +++= 

Qsl SpSwmSl  [kj/h] دوغاب ازحاصلحرارت TcmQ ⋅⋅= 
) Q(N2)out [kj/h]  نیترژن از ناشیحرارت ) ( ) ( ) outpfout TNcNmmNQ ⋅⋅⋅= 222  
) Q(CO2)out [kj/h] اکسیدکربن  دی از ناشیحرارت ) ( ) ( ) outpfout TCOcCOmmCOQ ⋅⋅⋅= 222

  
Qdm dmpdmdmdm  [kj/h]  خشک شدهمحصول  از حاصلحرارت TcmQ ⋅⋅= 
QLA aaLA  [kj/h]  از نشتی هوا ناشیحرارت hQQ 3⋅= 
) Qa out  [kj/h]  از هوای خروجی ناشیحرارت ) aahaouta hmmQ 21 ⋅+= 
) Qew out  [kj/h]  از آب تبخیر شده حاصلحرارت )( )[ ] wfevoutew hmOHmmQ 22 ⋅⋅+= 

  
 محاسبه K15ب در خانه آ برای تبخیر ی مورد نیاز گرمامقدار: محاسبه مصرف گرمای کلی فرآیند

 اتالف ،K14، گرما در هوای خروجی در خانه K13خشک در خانه    مادهیرما گهمچنین .شده است
  .)5 جدول ( قرار داردK19 و اتالف برج در خانه K18 کن در خانه گرم
 بیشترین مقدار هوای: فاده از بازگشت جریان هوای خروجی با است مصرف انرژیسازی بهینه

 مقدار  وO2ازگشتی مطلوب در خانه بمحدوده جریان  .است  درصد60 ظر تئوری از نبازگشتی
برای میزان جریان بازگشتی . شود  نمایش داده میO3 در خانه  برگشتی شدهمخلوطرطوبت هوای 

 O8در خانه ) تازه مصرفیهوای  +هوای بازگشتی ( شده برگشتیمطلوب، مقدار هوای مخلوط
 مخلوطنها، دمای هوای آ دمای  بازگشتی وتازه و هوای هوای  مقدار از با استفاده.محاسبه شده است

  . محاسبه شده استO9در خانه  شده
  

  .محاسبه مصرف گرمای کلی فرآیند -5 جدول
  فرمول نشانه واحد  نام پارامتر

) Qev [kj/h]  حرارت برای تبخیر اب ) ( )[ ]OHhOHhmQ evev 2122 −⋅= 
Qdm dmpdmdmdm [kj/h]  حرارت از ماده خشک شده TcmQ ⋅⋅= 

) Qout [kj/h]   از برجمقدار کل حرارت ) ( ) dmoutoutewoutaoutout QCOQNQQQQ ++++= 22  

QFL FoutFinFL [kj/h]  کن تلفات گرم QQQ −=  
) QTL [kj/h]  تلفات برج )FLoutopevplantTL QQQQQQ +++−= 

QPlant saFinPlant [kj/h]  مقدار کل حرارت در کارخانه QQQQ ++= 1
 

 Qout [kj/h]  گرما در خروجی
( ) ( )

( )wfLA

outoutoutaout

hmQ
COQNQQQ

2

22

035.1 ⋅⋅++

++= 
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 و مقدار  O10 شده، مقدار کل هوای داغ در خانهمخلوطاز اطالعات احتراق و مقدار هوای 
 فرآیند، مقدار سوخت برایاز هوای مورد نیاز  . محاسبه شده استO12حرارت هوای داغ در خانه 

  باعنوان درصدی از سوخت مصرفی هجویی سوخت ب شود و صرفه  محاسبه میO13مصرفی در خانه 
  ).6 جدول ( محاسبه شده استO14شتی در خانه جریان بازگ

برای هر مرحله از فرآیند  نیز باید محاسبه شود، تا مطمئن شویم که مقدار رطوبت هوای بازگشتی
 مقدار رطوبت جریان بازگشتی، هوای داغ . نقطه شبنم دور استازخشک کردن به اندازه کافی 

اطالعات (آیند  دست می هر سایکرومتری بورودی، هوای مخلوط شده و هوای نشتی از روی نمودا
  ).ه نشده استئمربوطه ارا

بینیم، هرچه درصد جریان هوای   می1 طور که در شکل همان: دست آمده هبررسی و تفسیر نتایج ب
. شود بازگشتی بیشتر باشد، میزان رطوبت هوای بازگشتی، هوای مخلوط شده و هوای داغ بیشتر می

بنابراین . کیلوگرم است/کیلوگرم 789/0بنم هوای مخلوط شده و بازگشتی باید توجه داشت که نقطه ش
کیلوگرم /کیلوگرم آب 4/0 و 15/0سازی، در هر کدام از مراحل فرآیند مقدار رطوبت بین  جهت بهینه

 60مقدار کافی از نقطه شبنم دور باشیم،  هکه ب درنتیجه میزان جریان بازگشتی هوا، برای آن.  استهوا
 در همه فازهای فرآیند ظرفیت کافی مرطوب این بدان معنا است که هوای .خاب شده استدرصد انت

عنوان فاز  هب بآ  و خروج بخار و برای حفظمحصول در حال خشک شدنرا برای پذیرفتن رطوبت از 
  .شته باشدتبخیر دا
صفحه های  نتیجه محاسبات در خانهاطالعات اساسی و . دهد یند را نشان میآ صفحه فر2 شکل

های وابسته به آنها مشاهده خواهد  با تغییر اطالعات ورودی، نتایج تغییرات در خانه. فرآیند قرار دارند
در ). 3 شکل(اند  صورت شماتیک نمایش داده شده هاین اطالعات همچنین در صفحه جریان نیز ب. شد

ا تغییر پارامترهای هایی قرار دارند که ب کن پاششی خانه های مختلف خشک  در کنار قسمت3شکل 
بنابراین، پیگیری تغییرات فرآیند در هر مرحله حتی برای تغییرات . کنند ها تغییر می ورودی، این خانه

عنوان  ه مصرف سوخت نهایی ب درجویی  صرفه4شکل . شود  آسان می،جزئی در اطالعات ورودی
  .دهد  هوا را نشان می از میزان جریان بازگشتییتابع
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  . فرآیند با جریان بازگشتی هوای خروجی مصرف انرژیسازی   ینهبه -6 جدول
 فرمول نشانه واحد  نام پارامتر

) RR [%] درصد جریان هوای بازگشتی )100% RRmm outrec ⋅= 

) X [kg/kg]  رطوبت هوا ) recoutlP mmairm −= 

) mout [kg] مقدار هوای خروجی از برج ) .combrechafa airmmmm −−= 

) mrec  [kg]  یان هوای بازگشتیمیزان جر ) farecbl mmairm += 

) m(air)lp  [kg] کن مقدار هوای خروجی از کل خشک ) ( ) ( )
( )farec

fafaoutrec
bl mm

TmTm
airT

+

⋅+
= ⋅ 

) mfa  [kg] مقدار هوای تازه ).combfareceha airmmmm ++= 

 m(air)bl  [kg]  مقدار هوای مخلوط شده
( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( )afa

blblpblbl

hm

airTaircairmairQ

3*

**

−

= 

) C]˚[  T(air)bl دمای هوای مخلوط شده ) ( )bltot airQQQQ −+= 21 

meha NCVFQm  [kg] مقدار هوای داغ ورودی totrecf = 

) Q(air)bl  [kj/kg]  گرمای هوای مخلوط شده )[ ] 1001 ⋅−= ffrec mmFS 

  Qtot [kj/kg]  مقدار کل گرمای مورد نیاز

  mf rec  [kg] )با جریان بازگشتی(مقدار سوخت 

  FS  [%] وختصرفه جویی در مصرف س

  

  
  

  . مقدار رطوبت هوا در برابر جریان بازگشتی هوا-1 شکل
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  .های فرآیند  صفحه داده-2 شکل
  

   کلیگیری  نتیجه
کن پاششی و نتایج   با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه کاهش مصرف انرژی در خشک

تن اطالعات اساسی از فرآیند خشک کردن توان فهمید که این امر نیاز به در اختیار داش دست آمده می به
مدلی که در این مقاله ارائه . باشد کن می های جرم و حرارت در نقاط مختلف خشک و آگاهی از موازنه

دست  هنتایج ب.  استMicrosoft Excelافزار  شده است، یک برنامه صفحه گسترده با استفاده از نرم
عال های ف خاصیت خانه. اند های فعال نمایش داده شده آمده در صفحه فرآیند و صفحه جریان در خانه

. ها مشاهده کنیم توانیم نتایج را در این خانه ترین تغییر در اطالعات ورودی، می این است که با کوچک
 صفحه، صفحات دیگر که شامل نمودارهایی هستند که تغییرات بعضی از متغیرها را 2بر این  عالوه

  .دهند ین مبراساس متغیرهای دیگر نشا
 کند که منحصراً جویی سوخت فراهم می ای را درباره صرفه این مدل موثر و ساده، اطالعات اولیه

سازد  استفاده از برنامه این امکان را می.  شده استگذاری پایهروی اطالعات فیزیکی و ترمودینامیکی بر
  .دید بخش را بهبون پاششیک    خشکهای اجرایی را کاهش داده و ظرفیت هزینه که

 وابسته  هوامیزان جریان بازگشتی   خطی بهطور ه سوخت مصرفی ب درجویی بدیهی است که صرفه
اگر .  درصد است60 با توجه به نقطه شبنم،  تئوریصورت هب میزان جریان بازگشتی  حداکثراست و
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فته و کن افزایش یا  درصد بیشتر شود، رطوبت هوای ورودی به خشک60میزان جریان بازگشتی از 
 75/7  تقریباًجویی سوخت یابد درنتیجه صرفه قابلیت آن در خارج کردن رطوبت محصول کاهش می

داغ مورد نیاز به دمای هوای ورودی وابسته ) ورودی( بازده تبخیر و مقدار هوای. خواهد شد درصد
 باالتر برای هوای تواند بدین معنا باشد که بازده تبخیر باالتر، با استفاده از دمای ورودی  می کهاست
توان خیلی افزایش داد چرا که محصول ورودی و   دمای هوای ورودی را نمی.آید دست می هداغ ب

  .شوند ویژه محصوالت غذایی در برابر دماهای باال حساس بوده و دچار افت کیفیت می هب
  

  
  

  . صفحه جریان فرآیند-3 شکل
  

  
  .ا  میزان جریان بازگشتی هواجویی در مصرف سوخت و رابطه آن ب صرفه -4 شکل
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Abstract1 

Spray drying is one of the most important Processes applied in the industry. The 
equipment used in this process evaporates water in a very short time and so, need a 
lot of energy. In this work, we used Microsoft Excel as an analysis tool for the 
optimization of fuel usage in this dryer. We have described the process in terms of 
thermodynamic calculations and mass and heat balance equations. Our results 
revealed that it is possible to reduce the operating costs and increase the process 
efficiency by the recovery of outlet air from cyclone. The maximum of 
recirculation rate is 60% and reduction of fuel usage is linearly proportional to the 
recirculation rate. Our calculations showed that we can reduce the fuel usage by 
7.75%. The other advantage of this method is that it reduces the production of 
gases which are not environmentally friendly. 
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