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 هاترین یافتهمهم

طی فرایند پخت محصوالت غذایی مختلف در این پژوهش با طراحیی با توجه به نقش و اهمیت انتقال حرارت و رطوبت 

نتیای  حالیا اا اراییابی سیستم پخت مجهز به بخار سعی بر کنترل فرایند پخت نان جهت رسیدن به کیفیت بیاالتر دید  

ن دید  اا های کیفی نان نشان داد که افزایش دمای پخت باعث افزایش دمای پوسته و مرکز و نیز ضخامت پوسته نیاویژگی

طرفی افزایش دمای بخار تزریقی موجب افزایش دمای مرکز نان دد اما تاثیر محسوسی در دمیای پوسیته ندادیت  بررسیی 

های مختلف پخت نشان داد که در اثر گذدت امان دمای پوسیته و مرکیز افیزایش یافیت  در های کیفی نان در امانویژگی

ی پوسته به میزان چشمگیری کاهش یافت اما محتوای رطوبتی مغیز نیان حین فرآیند پخت با گذدت امان، محتوای رطوبت

نان بیر اثیر فرآینیدهای انتقیال  طی فرآیند حرارتی، ضخامت پوسته ثابت و مشابه محتوای رطوبتی خمیر نان بود  همچنین

  د گردکلی استفاده اا سیستم بخاردهی باعث تسریع در پخت نان میطورحرارت و جرم افزایش یافت  به
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

ژوهش با طراحی با توجه به نقش و اهمیت انتقال حرارت و رطوبت طی فرایند پخت محصوالت غذایی مختلف در این پ

که تصویر دماتیک آن در ایر  سیستم پخت مجهز به بخار سعی بر کنترل فرایند پخت نان جهت رسیدن به کیفیت باالتر دد

دست آمده نشان داد که افزایش دمای بخار باعث کاهش چگالش رطوبت روی سطح نان دده است    نتای  بهنمایش داده دد

عالوه افزایش دمای بخار باعث افزایش د است و دمای پوسته سریعتر افزایش یافت  بهبنابران رطوبت کمتری در سطح موجو

فشار بخار و کاهش رطوبت نسبی دد در نتیجه خشک ددن سطح پوسته نان تسریع یافت  در ارتباط با دمای بخار، نتای  

پذیری پوسته با فزایش میزان اتساعدلیا انشان دادند در نهایت کاهش رطوبت باعث افزایش ضخامت پوسته نیز گردید  به

های هوای داخا نان حالا دد  همچنین مشاهده دد که با افزایش دلیا وجود ردد حباباستفاده اا بخار، افزایش تخلخا به

 دمای فر دمای پوسته و مرکز و نیز ضخامت پوسته افزایش یافت  
 

 
 تصویر شماتیک فر مجهز شده به سیستم بخاردهی ساخته شده

 

 اهمیت موضوع

اا انواع یکی ها و امکانات مختلفی طراحی و به کار گرفته ددند  با پیشرفت لنعت پخت، انواع مختلف فرها با قابلیت

ورت خشک بودن اتمسفر داخا بادد  در لهای پخت ترکیبی طراحی دده سیستم پخت همراه با تزریق بخار میسیستم

ای خشک و غیراالستیک، محدود ددن افزایش حجم فر، تبخیر سریع آب موجود در سطح نان موجب تشکیا پوسته محفظه

دود  همچنین استفاده اا تزریق بخار عالوه بر افزایش کیفیت محصول پختی میفزایش احتمال ایجاد دکاف در سطح و ا

  دود محصول تولیدی باعث کاهش قابا مالحظه در مصرف انرژی می

 مقدمه )شرح مساله(

باالی  اا طرفی، میزان مصرف و هزینه  محصوالت پختی مختلف جایگاهی ویژه در رژیم غذایی مردم سراسر دنیا دارند

بر محیط ایست حین فعالیت بسیاری اا واحدهای لنعتی تولید محصوالت  فرایند پختانرژی و همچنین اثرات سوء نادی اا 

صوالت مختلف غذایی تر مصرف انرژی در واحدهای فراوری محرو کنترل بهتر و دقیقاست؛ اا این غذایی امری غیرقابا انکار

مورد دلیا این امر نیز، دمای باالی  رود،دمار میمصرف برای انرژی بهفرایند پخت یک عملیات واحد پر  یابدضرورت می

ساای و اهمیت به کیفیت محصوالت پختی مختلف، تعدیا و بهینهافزون با توجه به نیاا روا استفاده در فرایند پخت است 

   دودهای نوین فراوری همچنان امری ضروری تلقی میهای پخت رای  و حتی ترکیب آن با روشسیستم


