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 تعالیباسمه

 

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 های کشاورزی و مکانیزاسیونبخش تحقیقات مهندسی ماشین

 خشک کنهای کشاورزیآزمایشگاه 

 IR3166211400000202کد مصوب: 

 حمیدرضا گازرکننده: تهیه

 1931فروردین ماه   

 معرفی آزمایشگاه  

بررسي هاي دقيق علمي بسيار ضروري بوده و کمک شایاني در بهينه به منظور اجراي صحيح فرایند خشک کردن، 

مي نماید. لذا بخش تحقيقات ماشينهاي کشاورزي و  خشک شده سازي این فرایند و حفظ انرژي و کيفيت محصول

اقدام به  1931به منظور بررسي علمي  فرایند خشک کردن محصوالت مختلف کشاورزي در سال موسسه مکانيزاسيون 

با ساخت و کاربرد در این آزمایشگاه س یک آزمایشگاه تخصصي در مورد خشک کنهاي محصوالت کشاورزي نمود. تاسي

دن محصوالت کرفرایند خشک و انرژي مصرفي نمونه هاي مختلف خشک کن، بررسي دقيق و دستيابي به اطالعات پایه 

 .  با استفاده از دستگاههاي دقيق  امکان پذیر مي باشد مختلف کشاورزي

 آزمایشگاهخدمات قابل ارائه 
  طراحي، ساخت و ارزیابي انواع خشک کنهاي  کشاورزي 

 بررسي و ارزیابي روشهاي خشک کردن محصوالت کشاورزي 

 انجام تحقيقات بنيادي و کاربردي خشک کردن انواع بذور،  محصوالت کشاورزي و گياهان دارویي 

  محصوالت کشاورزياندازه گيري ميزان انرژي مصرفي خشک کردن 

 تعيين منحني هاي هم دماي رطوبت براي محصوالت کشاورزي 

 )همکاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترک با بخشهاي تحقيقاتي و اجرایي )دولتي و غير دولتي 

  ارائه مشاوره در اجراي پایانامه هاي کارشناسي و دکتري 
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  همکاري پژوهشي  با بخش خصوصي به منظور آزمون و بهينه سازي دستگاهها و فرایند هاي خشک کردن

 محصوالت کشاورزي 

 

 معرفی تجهیزات آزمایشگاه

 خشک کن دقیق  سه واحدی  -1

این خشک کن متشکل از سه واحد  معرفی و دامنه کاربرد :

سيستم اخذ مي باشد که از طریق یک (Kiln) خشک کن نوع کيلن 

اطالعات به کامپيوتر متصل بوده و فرایند خشک کردن محصوالت 

مختلف کشاورزي در  سه تکرار بصورت هم زمان مونيتور شده و تحت 

 مي باشد.  کنترل

  قابلیتهای دستگاه:

  مونيتورینگ فرایند خشک شدن محصوالت کشاورزي در بازه هاي

 زماني مورد نظر

  امکان تنظيم دماي خشک کن در محدوده دماي محيط تاC° 38   با

 . C° 1±دقت 

  امکان تنظيم سرعت عبور هواي گرم از البه الي محصول تا حدود

m/s  9 . 

        امکان خشک کردن محصوالت مختلف بصورت هاي تک الیه و ضخيم

 (. cm 18) تا

 هواي خروجي  امکان اندازه گيري و ضبط تغييرات وزن نمونه و دماي

 دقيقه اي تا زمان خشک شدن محصول. 18تا  5سيستم  در بازه هاي  

  خودکار بودن سيستم با قابليت ذخيره اطالعات  و خاموش شدن هر

 واحد در خاتمه فرایند خشک کردن. 

 

 خشک کن بستر سیال  -2

این خشک کن به منظور کاهش  معرفی و دامنه کاربرد:

مصرف انرژي و زمان خشک شدن محصوالت کشاورزي بکار برده شده 

و در آن از دماي کمتر و هوادهي بيشتر در محصول خشک شونده 

 نسبت به  شرایط بستر ثابت استفاده مي شود.  



9 

 

  قابلیتهای دستگاه:

  امکان خشک کردن محصوالت کشاورزي در شرایط بسترهاي ثابت و

 ال و حالتهاي ترکيبي.سي

   امکان تنظيم دماي خشک کن در محدوده دماي محيط تاC° 188   با

 . C° 1±دقت 

   امکان تنظيم سرعت هواي گرم ورودي به محصول تا حدودm/s  

11 . 

 گيري دماي هواي ورودي و خروجي به محفظه خشک امکان اندازه

 . C° 1±کننده با دقت 

 تا امکان خشک کردن محصوالت با ( الیه هاي ضخيمcm 58 .) 

 نقطه.   7گيري دماي توده  محصول در امکان اندازه 

 گيري تغييرات فشار هواي زیر محصول در فرایند خشک امکان اندازه

 کردن. 

 

 

 خشک کن آفتابی تابش مستقیم   -3

: این خشک کن با کمک تابش نور معرفی و دامنه کاربرد

در یک شرایط  گرماي الزمخورشيد به صفحه جاذب و ایجاد 

و غبار محصوالت کشاورزي خشک مي بهداشتي و بدون گرد 

دامنه کاربرد این خشک کن براي آزمایشات مقدماتي و  کند.

ها، سبزیجات، خشک کردن محصوالت باغي  و زراعي نظير برگه

 پسته، انگور و چيپس ميوجات مي باشد. 

  قابلیتهای دستگاه:

 کن با تغيير دور فن در خشک ایجاد گردش هواي متغير

 تهویه

  تعویض صفحات جاذب 

 کن گيري دما  در سه نقطه و جریان هواي خشکاندازه 

 کردن تک الیه محصوالت کشاورزيخشک 
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 خشک کن بستر خوابیده آزمایشگاهی    -4

: این خشک کن با استفاده از دميده شدن هواي گرم معرفی و دامنه کاربرد 

کند. کاربرد این دستگاه براي خشک خشک مي محصوالت کشاورزي را

اي شکل و غالت نظير پسته، ذرت، شلتوک، سویا، کلزا کردن محصوالت دانه

. از این دستگاه براي آزمایشات تکميلي و مدل سازي باشدو نظایر اینها مي

 شود.فرایند خشک کردن در خشک کنهاي خوابيده استفاده مي

  قابلیتهای دستگاه:

 درجه  18کردن  محصوالت کشاورزي تا دماي  امکان خشک

 سانتيگراد 

 امکان تغيير کانال ورود هوا به توده محصول 

 سانتيمتر 15اي تا ضخامت امکان خشک کردن محصوالت دانه 

 

 آدرس آزمایشگاه:

استان البرز. شهرستان کرج. بلوار شهيد فهميده. مجموعه مؤسسات تحقيقاتي سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج  

   هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. کشاورزي. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. بخش تحقيقات ماشين

 .91535-345صندوق پستي 

 (811) 91785141، 91781359، 91785918 تلفن:

 (811) 91781177 دورنگار:

 

 

 

 

 


