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ABSTRACT
Purslane is an important vegetable and medicinal plant that is produced and consumed in the southern regions
of Iran. Recently, special attention for processing and pharmaceutical industries of purslane has been paid. Seed
separation procedure, is one of the most important and difficult steps in purslane processing. In this Research,
a seed threshing unit for mechanization of purslane seed harvesting, was built, evaluated and tested. The most
important components of this thresher are the shaft, the rubber thresher and the rubber concave. This machine
was designed and manufactured and then the losses were determined. The losses evaluation was carried out
under randomized factorial analysis. Experiments were conducted at three levels of drum speed (35, 80 and
120 rpm), feed rate (2, 3 and 5 kgmin -1) and sieve swing speed (180, 200, 220 rpm). The results showed that
the impact of drum rotational speed, oscillation of sieve and feed rate on seed separation percentage and
unopened sheath is significant at 1% level. The lowest amounts of losses (9.39%) were obtained at 80 rpm
drum rotational speed and 2 kgmin-1 feed rate and also 200 rpm sieves swing speed, respectively. Highest
percentage of losses (27.83%) was obtained at 120 rpm drum rotational speed, 5 kgmin -1 feed rate and 220
sieves swing speed, respectively. Threshing efficiency at lowest level of machine losses, was 92%. Maximum
output capacity (at lowest level of losses) and energy consumption were obtained 2.7kgh -1 and 14084 KJ,
respectively.
Key words: Medicinal plant, purslane, losses, rubber thresher.
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ارزيابی عملکرد ماشين خرمنکوب خرفه در مقياس آزمايشگاهی
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1

 .1ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/3/6 :تاریخ بازنگري -1399/8/21 :تاریخ تصویب)1399/9/24 :

چکيده
خرفه یک سبزي و گياه دارویي مهم است که در مناطق جنوبي کشور توليد و مصرف ميشود .اخيراً نيز در صنایع تبدیلي
و دارویي به آن توجه خاصي ميشود .در فرآوري این محصول ،عمليات جداسازي دانهي خرفه یکي از مراحل مهم و مشکل
به شمار ميرود .در این پژوهش یک ماشين جداکنندهي دانهي خرفه در راستاي مکانيزه کردن برداشت این محصول ساخته
ارزیابي و آزمایش شد .مهمترین اجزاي این ماشين شاسي ،موتور ،واحد کوبنده الستيکي ،تسمه نقاله حمل محصول و واحد
تميز کننده ميباشد .پس از طراحي و ساخت دستگاه شاخص تلفات مورد بررسي قرار گرفت .این شاخص به صورت آزمایش
فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفي مورد بررسي قرار گرفت .آزمایش مذکور اثر فاکتورهاي سرعت دوراني کوبنده در سه
سطح  80 ،35و  ،)rpm( 120سرعت نوسان الک در سه سطح  200 ،180و  )rpm( 220و نرخ تغذیه در سه سطح  3 ،2و
 )kg/min( 5بر درصد تلفات کل را تعيين مي کند .نتایج نشان داد اثر هر سه عامل سرعت دوراني کوبنده ،نوسان الک و
نرخ تغذیه بر درصد تلفات دانه و غالفها در سطح احتمال  1درصد معنيدار بود .کمترین ميزان تلفات در سرعت دوراني
 )rpm( 80کوبنده ،سرعت نوسان الک  )rpm( 200با نرخ تغذیه  )kg/min( 2برابر  9/39درصد و بيشترین آن در سرعت
دوراني  ،)rpm( 120سرعت نوسان الک  )rpm( 220و نرخ تغذیه  ،)kg/min( 5با  27/8درصد مشاهده شد .بازدهي کوبنده
در کمترین سطح از تلفات ماشين  92درصد محاسبه شد .بيشترین ظرفيت خروجي ماشين در کمترین سطح از تلفات
 2/7کيلوگرم بر ساعت بدست آمد و در این سطح از ظرفيت خروجي ،انرژي مصرفي ویژه ماشين برابر )KJ/kg( 1408
اندازهگيري شد.
واژههاي کليدي :گياه دارویي ،خرفه ،تلفات ،کوبنده الستيکي

مقدمه
خرفه با نام التين ( )Purslaneو نام علمي ()Portulaca oleracea
گياهي چهار کربنه و یکساله از خانواده ( )Portulacaceaeميباشد.
این گياه علفي ،ساقهاي گوشتي ،برگهاي ضخيم متقابل ،گلهاي
زرد یا سفيد و بذرهاي سياه ریز دارد .خرفه به عنوان یک گياه
دارویي در مناطق جنوبي کشور به عنوان یک سبزي مهم مورد
کشت و مصرف قرار ميگيرد و اخيراً توجه زیادي به صنایع تبدیلي
و دارویي آن شده است .حدود  95درصد دانه خرفه کشور ایران
در استان فارس و  5درصد در سایر نقاط کشور از جمله کرمان و
یزد توليد ميشود .سطح زیر کشت این محصول در استان فارس
در سال زراعي  94حدود  700هکتار با متوسط عملکرد 1500
کيلوگرم در هکتار گزارش شده است که در اواسط خردادماه کشت
و برداشت آن از اوایل شهریور ماه شروع و تا اواخر مهرماه ادامه
دارد (بينام .)1394 ،برداشت خرفه به دليل ساقههاي گوشتي و
آبدار بودن ساقه در زمان رسيدن محصول و ریز بودن بيش از حد
دانه کامال به صورت دستي ميباشد .به این صورت که ابتدا کارگر
اقدام به بریدن محصول کرده و سپس توسط چوب دستي با ضربه
* نویسنده
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زدن به قسمتهاي فوقاني گياه ،دانه را از ساقه گياه جدا نموده و
براي تميز کردن از الک در سه مرحله استفاده مينماید.
در این ميان عمل کوبيدن و جداسازي محصول با دست،
کاري طاقت فرسا و بسيار وقتگير بوده و نيازمند صرف نيروي
کارگري زیاد نيز ميباشد .هم چنين از لحاظ ارگونوميکي و
پزشکي باعث بروز مشکالت جسمي براي کارگران مانند خستگي
و احساس درد در ناحيه مچ دست و آرنج ميشود .با توجه به
مباحث گفته شده و مشکالت و معایبي که در برداشت مکانيزه
خرفه وجود دارد و همچنين مشکالت و محدودیتهایي که در
روشهاي سنتي مانند زمانبر بودن و باال بودن هزینههاي
کارگري ،در این پژوهش سعي بر آن شد با طراحي ،ساخت و
آزمایش یک واحد جدا کننده دانه خرفه از تلفات محصول کاسته،
مدت زمان جداسازي را کاهش داده و هزینه کارگري و مشکالت
و معایب جدا سازي دانه خرفه را به حداقل ممکن رساند تا
جایگزیني مناسبي براي روشهاي سنتي باشد .سعيدي راد و
همکاران با ساخت دستگاه خرمنکوبي گياه زیرهي سبز بوسيلهي
خرمنکوب الستيکي ،گزارش کردند که این نوع خرمنکوب

خليفه و همکاران :ارزيابی عملکرد ماشين خرمنکوب ...

عملکرد مناسبي براي این گياه حساس به ضربه دارد .در این
تحقيق نيز از خرمنکوب الستيکي براي جداسازي گياه خرفه از
ساقهي این گياه انتخاب گردید.

مواد و روشها
مهمترین اجزاء ماشين خرمنکوب خرفه ،موتور ،نوار نقاله،کوبنده،
الک و پنکه ميباشد .اجزاي اصلي سيستم نوار نقاله یا تسمه نقاله
شامل نوار یا تسمه و غلطکهاي متحرک و هرزگرد که در دو
انتهاي نوار قرار گرفتهاند ،ميباشد .غلطک متحرک با حرکت
دوراني باعث حرکت نوار نقاله و در نتيجه انتقال مواد در طول
مسير ميشود .غلطک هرزگرد نيز در حقيقت یک مکمل براي
غلطک متحرک بوده که در طرف دیگر مسير ميباشد .براي
درگيري بهتر غلطک متحرک با نوار ،غلطک متحرک با قطر70
ميليمتر و غلطک هرز گرد با قطر  30ميليمتر انتخاب شد .جنس
نوار نقاله از برزنت با ضخامت  2ميليمتر انتخاب شد که استحکام
و دوام باالیي داشته و در برابر سایش بسيار مقاوم بود (شکل .)1

شکل  -1اجزاء تسمه نقاله ماشين خرمنکوب خرفه در مقياس آزمايشگاهی

براي ساخت واحد کوبش به دليل عدم وجود پژوهش قبلي
در زمينه جداسازي دانه خرفه ،با بررسي دستگاههاي ساخته شده
براي محصوالت مشابه ،مشاهده شد که استفاده از لبههاي کوتاه
الستيکي بر روي نبشي کوبنده و ضد کوبنده باعث ميشود
محصول به آرامي کوبيده شود (.)Saeedirad et al., 2009
همچنين با توجه به این که در جداسازي دانه خرفه به روش سنتي
کارگر با استفاده از یک چوب دستي به پهناي  30سانتيمتر و
طول 50سانتيمتر معموال  5الي  6بار به قسمت فوقاني گياه ضربه
ميزند و عمل جداسازي دانه را انجام ميدهد .لذا روش ضربه زدن
به محصول توسط الستيک به عنوان روشي مناسب براي
جداسازي دانه خرفه انتخاب گردید .از مزایاي این طرح کوبنده،
نسبت به سایر روشهاي کوبش ،ميتوان به نيروي کمتر وارده
شده به محصول و در دسترس بودن قطعات یدکي آن اشاره کرد.
با توجه به خصوصيات فيزیکي و مکانيکي دانه و ساقه گياه خرفه،
سعي بر آن شد سيستمي براي کوبش طراحي شود که نيروي
وارده بر ساقه کمتر از حداقل نيروي لهيدگي ساقه ( 55نيوتن) و
بيشتر از حداکثر نيروي مورد نياز براي شکست غالف ( 4/9نيوتن)
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باشد ( ،)Khalifeh et al., 2019که ضمن جدا نمودن حداکثر
دانهها از ساقه و غالف ،کمترین ميزان آسيب به ساقه و تلفات را
داشته باشد .براي طراحي و ساخت کوبنده  4عدد الستيک به
طول  20سانتيمتر ،عرض  48سانتيمتر (با توجه به بيشترین
ارتفاع محصول) و ضخامت  2ميليمتر از جنس منجيد (داراي 2
الیه نخ) در نظر گرفته شد .مزیت الستيکهاي مورد نظر ،انعطاف
پذیري و دوام بسيار مناسب آنها ميباشد .ضدکوبنده نيز از  5عدد
الستيک به طول  20سانتيمتر ،عرض  50سانتيمتر ،ضخامت 20
ميليمتر و از جنس منجيد (داراي  6الیه نخ) ميباشد که بر روي
یک شاسي انحناءدار به صورت یک مجموعه زیر کوبنده قرار گرفته
است .آرایش الستيکها در ضدکوبنده به صورت پلکاني ميباشد.
محور کوبنده با حرکت دوراني خود باعث برخورد الستيکهاي
کوبنده با الستيکهاي ضدکوبنده ميگردد که نتيجه این عمل
ابتدا ضربه و سپس حمل محصول به طرف عقب کوبنده و در
نهایت خروج محصول از کوبنده است (شکل .)2

شکل  -1کوبنده و اجزاء آن در ماشين خرمنکوب خرفه در مقياس
آزمايشگاهی

در طراحي و ساخت الک باید توجه کرد که عملکرد الک
تحت تاثير عواملي همچون طول الک ،شيب و اندازه سوراخهاي
آن ميباشد .هر چه طول الکها بيشتر باشد دانهها فرصت
بيشتري براي جدا شدن از محصول دارند ( )Khazaei, 2003اما
محدودیت ابعاد دستگاه مانع از افزایش دادن طول الکها ميشود.
با آزمون و خطا طول الک باالیي  160سانتيمتر و طول الک
پایيني 120سانتيمتر در نظر گرفته شد (شکل  .)3قطر سوراخ
الکها و شيب غربالها بر اساس اندازه هندسي دانهها و ضریب
اصطکاک استاتيکي دانه خرفه ( )Khalifeh et al., 2019به ترتيب
مقدار  9ميليمتر و  19درجه تعيين شد.

شکل  -3الکها و محل قرارگيري آنها در ماشين خرمنکوب خرفه در
مقياس آزمايشگاهی
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در این دستگاه ،از پنکه به منظورجدا کردن دانه خرفه از
مواد دیگر (پوسته غالفهاي باز شده) استفاده شد (شکل  .)4پنکه
درون محفظهاي قرار ميگيرد که در باالي آن سيني دانه واقع
شده است .یکي از پارامترهاي مهم طراحي این واحد ،سرعت حد
ميباشد .سرعت حد دانه خرفه  )m/s( 2/36ميباشد ( Khalifeh
 .)et al., 2019از آنجا که براي پاک کردن دانه سرعت جریان هوا
باید کمتر از سرعت حد آن دانه باشد در نتيجه سرعت جریان هوا
براي پاک کردن دانه خرفه  )m/s( 2اختيار شد .توان مورد نياز
پنکه از رابطه ( )1محاسبه شد (.)Nadew, 2015
𝛼𝐼𝑃 𝑃𝐶 = 𝑃ℎ +
(رابطه )1
که در این رابطه  PCکل توان مورد نياز پنکه (مقدار
 Ph ،)w 405/15توان فشاري کل مورد نياز پنکه (مقدار 240/80
 𝑃𝐼𝛼 ،)wتوان ممان اینرسي (مقدار ( )w 209/35توان الزم براي
غلبه بر ممان اینرسي) ميباشد .توان فشاري کل مورد نياز پنکه
از رابطه ( )2بدست آمد.
𝐻 × 𝑄 = 𝑃ℎ
(رابطه )2
𝐻𝑔𝜌 = 𝑝
(رابطه )3
(رابطه )4
(رابطه )5
(رابطه )6
(رابطه )7
(رابطه )8

𝑉2

خرفه در مقياس آزمايشگاهی

توان الزم براي راه اندازي اجزائ دستگاه توسط موتور
بنزیني  10اسب بخار با مشخصات جدول ( )1تامين گردید .براي
انتقال قدرت و تامين سرعت موتور از سيستم چرخ زنجير استفاده
شد .براي تعيين صحت دور موتور از دورسنج دیجيتال (DT-
 2236Cساخت کشور چين) با دقت  ±0/05درصد استفاده شد.
شکل  5دستگاه ساخته شده را نشان ميدهد.
جدول  .1مشخصات موتور

ℎ𝑑 = ρ

2
𝑑(1−𝑘 2 )ℎ
𝑘2

شکل  -2پنکه طراحی شده براي جداکننده دانه خرفه در ماشين خرمنکوب

= 𝑠ℎ

𝑛𝑖𝐴
𝑡𝑢𝑜𝐴

=𝑘

𝑑𝐻 = ℎ𝑠 + ℎ

نوع انجين
تک
سيلندر

حداکثر
گشتاور()N

حداکثرتوان
()hp

جعبه
دنده

 9/23در 7000

 10در850

 4دنده

)(rpm

)(rpm

دور سنج
آنالوگ
عقربهاي

𝑉 × 𝑡𝑢𝑜𝐴 = 𝑄

که در این روابط  hdهد فشار دیناميکي (hs ،)m 2/95
هد فشار استاتيکي بر حسب ( Ain ،)m 86/34مساحت ورودي
( Aout ،)m2 0/01مساحت خروجي ( K ،)m2 0/055ضریب
بدون بعد ρ ،چگالي هوا ( H ،)kg/m3هد فشار کل (،)m 89/29
 Vسرعت حد دانه خرفه ( Q ،)m/s 2/36دبي حجمي هوا (0/12
 p ،)m3/sفشار کل ( Ph ،)paتوان مورد نياز پنکه ( )wميباشد.
توان ممان اینرسي اجزاء پنکه از رابطه ( )9محاسبه گردید.
𝜔 × 𝛼𝑇 = 𝛼𝐼𝑃
(رابطه )9
𝛼 × 𝑍𝑍𝐼 = 𝑎𝑇
(رابطه )10
1
) 𝐼𝑍𝑍 = 𝑚(𝑎2 + 𝑏 2
(رابطه )11
12
𝜔−0

𝛼 = 3.49
(رابطه )12
که دراین رابطه 𝛼𝑇 گشتاور ممان اینرسي (ω ،)N.m 2
سرعت زاویهاي ( IZZ ،)rad/s 104/66ممان اینرسي جرمي اجزاء
پنکه ( )N.m.s2 0/066و  αشتاب زاویهاي محور (،)rad/s2 29/99
 𝑎2و  𝑏 2به ترتيب عرض و ضخامت پرههاي پنکه ( 0/1و 0/002
 )mميباشد (شکل .)4

شکل  -3نماي کلی و اجزاء دستگاه خرمنکوب خرفه ساخته شده

روش اجراي آزمونها
ابتدا نمونههاي خرفه که از نظر کشاورزان رسيده و آماده برداشت
بودند (رنگ ساقه ارغواني شده و اکثریت غالفها کامال خشک
باشد) به صورت تصادفي از مزارع خرفه در شهرستان مرودشت
(استان فارس) انتخاب و برداشت شدند .بعد از عمليات برداشت،
ساقههاي برداشت شده درون کيسههاي پالستيکي مخصوص قرار
داده شدند و پس از انتقال به آزمایشگاه درون یخچال در دماي 4

خليفه و همکاران :ارزيابی عملکرد ماشين خرمنکوب ...

درجه سلسيوس قرار گرفت تا شرایط رطوبتي محصول حفظ گردد
و تغيير چنداني در رطوبت اوليه آن ایجاد نشود .به منظور
اندازهگيري رطوبت ساقه و غالف ،در این آزمون ده نمونه از ساقه
و غالف هر کدام به صورت جداگانه به مدت  48ساعت در دماي
 70درجه سلسيوس داخل آون قرار داده شد ( Ghorbani et al,
 .)2013بعد از طي مدت زمان تعيين شده نمونهها دوباره توسط
ترازوي دیجيتال با دقت  0/01گرم وزن شد و ميزان رطوبت ساقه
با استفاده از روش استاندارد وزني ( )S352/3بر پایه وزن تر و
ميزان رطوبت غالف محاسبه گردید (.)Anonymous, 1994
در راستاي آزمایش عملکرد ماشين خرمنکوب خرفه و
تعيين ميزان تلفات کوبنده ،با توجه به آزمایشات اوليه ماشين،
مشخص شد تلفات کوبنده به دليل له شدن ساقه ،در سرعت باالي
کوبنده اتفاق ميافتد؛ به این صورت که به محض له شدن ساقه،
دانههاي بسيار ریز به ساقههاي له شده چسبيده و عمال
اندازهگيري تلفات دانههاي چسبيده به ساقه در قسمت خروجي
دستگاه امکان پذیر نبود (شکل .)6
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غالفهاي باقي مانده روي ساقه و مجموع آنها (تلفات کل واحد
کوبنده) ميباشد .همچنين تلفات ایجاد شده توسط الکها نيز
شامل تلفات دانه ،تلفات غالفهاي باز نشده و مجموع آنها است.
بنابراین جهت بررسي بهتر و دقيقتر آزمایشات به دو دسته مجزا
تقسيم گردید .در سري آزمایشات اول ،تاثير سرعت دوراني کوبنده
در سه سطح  80 ،35و  ،)rpm( 120و نرخ تغذیه در سه سطح
 3 ،2و  )Saeedirad et al., 2009( )kg/min( 5بر تلفات مربوط
به واحد کوبنده و در سري آزمایشات دوم بعد از تعيين بهترین
سرعت دوراني کوبنده تاثيرات سرعت الک در سه سطح 2/3 ،2/1
و  2/6هرتز ( )Arfia, 2006و نرخ تغذیه در سه سطح  3 ،2و 5
( )kg/minبر تلفات مختص الکها بررسي گردید .همچنين
بازدهي واحد کوبنده (رابطه  13و  )14و ظرفيت خروجي ماشين
از رابطه ( )15محاسبه گردید ( .)Smith et al., 2006تجزیه و
تحليل دادهها در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کامال
تصادفي با استفاده از نرم افزار  ،SPSS16در سه تکرار صورت
پذیرفت .مقایسه ميانگينها با استفاده از آزمون چند دامنهاي
دانکن در سطح احتمال  5درصد بررسي شد .ترسيم نمودارها نيز
توسط نرم افزار  Excel 2013انجام شد.
H = 100 − N
(رابطه )13
(رابطه )14

J

N = × 100
A
B

W = × 60

(رابطه )15
که در این رابطه  Hدرصد بازدهي کوبيدن N ،درصد
غالفهاي کوبيده نشده J ،وزن غالفهاي کوبيدن نشده از تمام
خروجي ) A ،(kg/minوزن کل غالفهاي ورودي (W ،)kg/min
ظرفيت خروجي ماشين ) B ،(kg/hوزن دانههاي خارج شده از
خروجي اصلي ) (kgو  Tمدت زمان آزمایش ( )minميباشد.
T

شکل  -4دانههاي خرفه چسبيده به ساقه در ماشين خرمنکوب خرفه در
مقياس آزمايشگاهی

براي حل این مشکل با دانستن وزن دانههاي وارد شده به
دستگاه ميتوان ميزان تلفات واحد کوبنده (دانههاي چسبيده به
ساقه) را بدست آورد .به این منظور ابتدا کرتي از مزرعه را که از
نظر کشاورزان زمان برداشت و ظاهرا عملکردي یکنواخت داشت
انتخاب و سپس  10نمونه  2کيلوگرمي محصول از  10نقطه کرت
به صورت تصادفي برداشت شد و سپس به منظور اندازهگيري
ميانگين مقدار دانههاي موجود در نمونهها ،دانههاي محصول با
دقت توسط دست جدا سازي شده و به صورت جداگانه توسط
ترازوي دیجيتال با دقت  0/01گرم وزن شد .بدین ترتيب ميانگين
وزن دانههاي موجود در نمونههاي تحت آزمایش مشخص شد.
با انجام پيش آزمایشات مشخص گردید که تلفات ایجاد
شده توسط کوبنده شامل دانههاي چسبيده به ساقه ،درصد

نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها در جدول ( )2نشان ميدهد که اثر
سرعت دوراني کوبنده بر تلفات دانههاي چسبيده به ساقه،
غالفهاي باقي مانده روي ساقه و تلفات کل در سطح احتمال 1
درصد معنيدار ميباشد .اثر نرخ تغذیه و اثر متقابل سرعت دوراني
کوبنده و نرخ تغذیه بر دانههاي چسبيده به ساقه غير معنيدار و
بر غالفهاي باقي مانده روي ساقه و تلفات کل در سطح احتمال
 1درصد معنيدار بود.
تاثير سرعت دورانی کوبنده بر دانههاي چسبيده به ساقه

نمودار اثر سرعت کوبنده بر دانههاي چسبيده به ساقه در شکل
( )7نشان داده شده است .مطابق این نمودار در سرعت دوراني 35
و  )rpm( 80تلفات دانههاي چسبيده به ساقه مشاهده نشد .با
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به ساقه به نيروي لهيدگي ( )Khalifeh et al., 2019نزدیک شده
و باعث لهيدگي ساقه در محفظه کوبنده و در نتيجه چسبيدن
دانههاي جدا شده به ساقههاي له شده ميشود لذا تلفات کوبنده
افزایش یافته است.

افزایش سرعت دوراني کوبنده از  80به  )rpm( 120شيب نمودار
تلفات بيشتر ميشود که نشان دهندهي افزایش ميزان تلفات
دانههاي چسبيده به ساقه به مقدار  21/44درصد است .دليل این
امر این است که با افزایش سرعت دوراني کوبنده نيروي وارد شده

جدول  .2تجزيه واريانس تاثير تيمارهاي آزمايش بر تلفات کوبنده
ميانگين مربعات صفات مورد مطالعه
منابع تغييرات

درجه آزادي

سرعت دورانی کوبنده ()rpm

2

دانههاي چسبيده به ساقه

غالفهاي باقی مانده روي

(درصد)

ساقه (درصد)

**1365/44

**1032/408

ns

تلفات کل (درصد)
**932/13

**

نرخ تغذيه ()kg/min

2

سرعت دورانی کوبنده × نرخ تغذيه

4

0/44ns

**12/46

**9/40

خطاي آزمايشی

18

0/21

0/30

0/60

5/24

6/38

ضريب تغييرات (درصد)

0/58

**

156/85

172/51

1/94

 * ،nsو ** به ترتيب بيانگر عدم معنی دار و معنی داري در سطح  5و  1درصد میباشند.
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دورانی کوبنده

اثر متقابل سرعت دوراني کوبنده و نرخ تغذیه بر درصد غالفهاي
باقي مانده روي ساقه در شکل ( )8نشان داده شده است .مطابق
شکل با افزایش سرعت دوراني کوبنده درصد تلفات غالفهاي
باقي مانده روي ساقه بهطور معنيدار کاهش یافته است با افزایش
سرعت دوراني نيروي وارد شده به محصول زیاد شده و غالفهاي
بيشتري از ساقه جدا ميشوند .همچنين مشاهده شد در تمام
سطوح سرعت دوراني کوبنده با افزایش نرخ تغذیه به  5کيلوگرم
درصد غالفهاي باقي مانده روي ساقه افزایش ميیابد با افزایش
نرخ تغذیه ،ضخامت الیه محصول ایجاد شده در محفظه

30

b
e

c

d

gh
h
120

20

10

f
fg
80

0
35

سرعت دورانی کوبنده ()rpm

 5%است.

غالفهاي باقی مانده روي ساقه

40

a

حروف غير مشابه در نمودار نشان دهنده تقاوت معنیداري در سطح احتمال

اثر متقابل سرعت دورانی کوبنده و نرخ تغذيه بر درصد

3

kg/min

سرعت دورانی کوبنده ()rpm
شکل  -5نمودار تلفات دانههاي چسبيده به ساقه در سطوح مختلف سرعت

2

غالف هاي باقی مانده روي ساقه (درصد)

a

تلفات دانههاي چسبيده به ساقه (درصد)

40

خرمنکوب زیاد شده و غالفها زیرین نيروي مورد نياز براي جدا
شدن از ساقه را دریافت نميکنند در نتيجه تلفات غالفهاي باقي
مانده افزایش ميیابد.

شکل  -8نمودار اثر متقابل سرعت دورانی کوبنده و نرخ تغذيه بر تلفات
غالفهاي باقی مانده روي ساقهها
حروف غير مشابه در نمودار نشان دهنده تقاوت معنیداري در سطح احتمال
 5%است.

اثر متقابل سرعت دورانی کوبنده و نرخ تغذيه بر تلفات کل
کوبنده

نمودار اثر نرخ تغذیه بر تلفات کل کوبنده در شکل ( )9نشان داده
شده است .با توجه به این نمودار با افزایش سرعت دوراني کوبنده
تلفات کل کوبنده ابتدا کاهش و سپس افزایش ميیابد .بيشترین
تلفات کوبنده  30درصد در سرعت دوراني  )rpm( 120با نرخ
تغذیه  )kg/min( 5و کمترین آن  3/73درصد در سرعت دوراني
 )rpm( 80با نرخ تغذیه  )kg/min( 2رخ داده است که حاکي از
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50
5

2

3

40

kg/min

تلفات کل کوبنده (درصد)

آن است که در سرعت دوراني  )rpm( 120با توجه به باال بودن
سرعت دوراني کوبنده ،در این سطح از سرعت با افزایش نرخ تغذیه
به  5کيلوگرم در دقيقه از یک طرف له شدگي ساقه در اثر نيروي
وارد شده و از طرفي دیگر جدا نشدن غالفها از ساقه در الیههاي
زیرین باعث افزایش چشمگير تلفات کوبنده شده است .بين نرخ
تغذیههاي  2و  )kg/min( 3در این سطح سرعت دوراني کوبنده
اختالف معناداري وجود ندارد که دليل آن را ميتوان به تامين
شدن نيروي مورد نياز براي جداشدن غالف در نرخ تغذیه 3
( )kg/minدانست .در سرعت دوراني  )rpm( 80با افزایش نرخ
تغذیه به  )kg/min( 5تلفات کوبنده به طور معنادار افزایش یافته
است .دليل این موضوع را اینطور ميتوان گفت که با افزایش نرخ
تغذیه به  5کيلوگرم نيروي الزم براي جدا شدن غالف ،در الیههاي
زیرین محصول تامين نميشود در نتيجه بخش مربوط به
غالفهاي باقي مانده بر روي ساقه افزایش ميیابد و بين نرخ
تغذیههاي  2و  )kg/min( 3در این سطح سرعت دوراني کوبنده
اختالف معناداري وجود ندارد که دليل آن را ميتوان به تامين
شدن نيروي مورد نياز براي جداشدن غالف در نرخ تغذیه 3
( )kg/minدانست .در سرعت دوراني  )rpm( 35مشاهده ميشود
تلفات کوبنده با افزایش نرخ تغذیه بهطور معنادار افزایش یافته
است در این سطح از سرعت دوراني کوبنده با توجه به پایين بودن
سرعت ،نيروي وارد شده به محصول کم بوده و تاثير افزایش نرخ
تغذیه بر غالفهاي باقي مانده روي ساقه بيشتر ميباشد .لذا با
افزایش نرخ تغذیه در این سطح از سرعت دوراني کوبنده
غالفهاي باقي مانده روي ساقه افزایش ميیابد.
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سرعت دورانی کوبنده ()rpm
شکل  -9نمودار اثرات متقابل سرعت دورنی کوبنده و نرخ تغذيه کوبنده بر
تلفات کل کوبنده
حروف غير مشابه در نمودار نشان دهنده تقاوت معنیداري در سطح احتمال
 5%است.

نتايج تلفات الک
نتایج تجزیه واریانس دادهها در جدول ( )3نشان ميدهد که اثر
سرعت نوسان الک و نرخ تغذیه بر روي تلفات دانه ،تلفات
غالفهاي باز نشده و تلفات کل در سطح احتمال  1درصد
معنيدار است و اثر متقابل این دو عامل روي تلفات دانه در سطح
احتمال  5درصد و روي تلفات غالفهاي باز نشده و تلفات کل در
سطح احتمال  1درصد معنيدار ميباشند.

جدول  .3تجزيه واريانس تاثير تيمارهاي آزمايش بر تلفات الک در دور کوبنده 80 rpm
منابع تغييرات

درجه آزادي

سرعت نوسان الک ()Hz
نرخ تغذیه ()kg/min
سرعت نوسان الک × نرخ تغذیه
خطا آزمایشي

2
2
4
18

ضریب تغييرات (درصد)

ميانگين مربعات صفات مورد مطالعه
تلفات دانه (درصد)

تلفات غالفهاي باز نشده (درصد)

تلفات کل (درصد)

**106/59
**77/08
*4/23
0/336

**515/55
**112/60
**11/14
0/486

**699/11
**376
**19/43
1/23

16/50

9/34

5/24

 * ،nsو ** به ترتيب بيانگر عدم معني دار و معني داري در سطح  5و  1درصد ميباشند.

اثر متقابل سرعت نوسان الک و نرخ تغذيه بر تلفات دانه

اثر متقابل سرعت نوسان الک و نرخ تغذيه بر تلفات غالفهاي

نمودار اثر متقابل سرعت نوسان الک و نرخ تغذیه بر تلفات دانه
در شکل ( )10نشان داده شده است .با افزایش سرعت نوسان الک،
تلفات دانه در تمام سطوح نرخ تغذیه کاهش ميیابد .ویربي در
بررسي ميزان تلفات دستگاه بوجاري براي دانهي شبدر گزارش
کرد با افزایش سرعت نوسان الک ميزان تلفات دانه و ناخالصي
کاهش ميیابد (.)Werby, 2010

باز نشده

شکل ( )11نشان ميدهد که با افزایش سرعت نوسان الک درصد
تلفات غالفهاي باز نشده کاهش و سپس افزایش ميیابد
همچنين مشاهده ميشود در تمام سطوح سرعت الک با افزایش
نرخ تغذیه به  )kg/min( 5تلفات غالفهاي باز نشده افزایش یافته
است .در کمترین سرعت نوسان الک )HZ( 2/1با افزایش نرخ
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2

نرخ تغذيه ()kg/min
شکل  -11نمودار مقايسه ميانگين اثرات متقابل سرعت نوسان الک و نرخ
تغذيه بر تلفات غالفهاي باز نشده در خرمنکوب خرفه
حروف غير مشابه در نمودار نشان دهنده تقاوت معنیداري در سطح احتمال
 5%است.

اثر متقابل سرعت نوسان و نرخ تغذيه بر تلفات کل الک

نمودار اثر متقابل سرعت نوسان و نرخ تغذیه بر تلفات کل الک در
شکل ( )12نشان داده شده است .با افزایش سرعت نوسان الک
درصد تلفات کل ابتدا کاهش و سپس افزایش ميیابد همچنين
مشاهده ميشود در تمام سطوح سرعت نوسان الک با افزایش نرخ
تغذیه به از  3به  )kg/min( 5درصد تلفات کل افزایش ميیابد.
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سرعت نوسان الک ()HZ
شکل  -10نمودار اثرات متقابل سرعت نوسان الک و نرخ تغذيه بر تلفات دانه
در خرمنکوب خرفه
حروف غير مشابه در نمودار نشان دهنده تقاوت معنیداري در سطح احتمال
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تلفات غالفهاي باز نشده (درصد)

تغذیه ،تلفات به صورت معناداري افزایش پيدا ميکند زیرا در این
سرعت نوسان ،سرعت حرکت مواد روي الک به کندي انجام
ميشود و غالفها نميتوانند از بين مواد غير دانهاي عبود کنند و
افزایش در حجم مواد ورودي موجب افزایش چشمگير ميزان
تلفات تا  16/66درصد شده است .در سرعت نوسان الک 2/3
( )HZدر نرخ هاي تغذیه  2و  )kg/min( 3به ترتيب با  3/33و
 4/23درصد تلفات اختالف معناداري مشاهده نشد .زیرا با افزایش
سرعت الک ،سرعت حرکت مواد بيشتر شده و تاثير افزایش نرخ
تغذیه بر تلفات کمتر ميشود .به عبارت دیگر ارتفاع محصول و
سرعت حرکت مواد روي الک در این سطح از سرعت نوسان الک
مناسب ميباشد و غالفها به راحتي ميتوانند از مواد غير دانهاي
جدا شوند .اما با افزایش نرخ تغذیه به  )kg/min( 5ارتفاع محصول
روي الک زیاد شده و تلفات غالفها به طور معنيدار افزایش یافته
است .با افزایش سرعت نوسان الک به  )HZ( 2/6به دليل عدم
وجود زمان کافي براي باقي ماندن محصول روي الک درصد تلفات
بهطور معنيدار افزایش یافته است .همچنين مشاهده ميشود بين
نرخ تغذیههاي  2و  )kg/min( 3اختالف معناداري وجود ندارد و
با افزایش نرخ تغذیه به  )kg/min( 5با  24/33درصد تلفات با
شيب بيشتري نسبت به سایر سطوح سرعت معنادار شده است
زیرا در این سطح از سرعت الک ،زمان کافي براي عبور غالفهاي
باز نشده از سوراخهاي الک وجود ندارد و از طرفي با افزایش نرخ
تغذیه از حد معيني بيش باري روي الک به وجود آمده و دانهها
به راحتي نميتوانند از مواد غير دانهاي جدا شوند در نتيجه درصد
تلفاف به صورت چشمگيري افزایش پيدا کرده است.
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2.3

2.1

سرعت نوسان الک ()HZ
شکل  -12نمودار اثرات متقابل سرعت نوسان الک و نرخ تغذيه بر تلفات الک
(حروف غير مشابه در نمودار تفاوت معنیداري در سطح  % 5است)

در کمترین سرعت نوسان الک  )HZ( 2/1مشاهده شد که
با افزایش نرخ تغذیه ،تلفات به صورت معنادار افزایش پيدا ميکند.
در این سرعت نوسان ،حرکت مواد روي الک به کندي انجام
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تلفات کل ماشين

نمودار تلفات کل دستگاه در شکل ( )13نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده ميشود با افزایش نرخ تغذیه تلفات کل
افزایش ميیابد به این صورت که تلفات الک با افزایش نرخ تغذیه
از  2به  )kg/min( 3به ترتيب از  3/73به  4/50درصد افزایش
قابل توجهاي نداشته است اما با افزایش نرخ تغذیه به )kg/min( 5
با  13/83درصد تلفات به صورت چشمگير افزایش یافته است و
تلفات کوبنده با افزایش نرخ تغذیه از  2به  )kg/min( 3به ترتيب
به  5/66و  7/16درصد افزایش یافته است و با افزایش نرخ تغذیه
به  )kg/min( 5تلفات با  14درصد به صورت چشمگير افزایش

ميیابد .به طور کلي تلفات دستگاه در نرخ تغذیه  3 ،2و 5
( )kg/minبه ترتيب  11/66 ،9/39و  27/83درصد ميباشد.
50

40

تلفات الک
تلفات کوبنده

30

20

10

تلفات کل دستگاه (درصد)

ميشود و افزایش در حجم مواد ورودي موجب افزایش چشمگير
ميزان تلفات دانه و غالف باز نشده ميشود .در سرعتهاي نوسان
الک  2/3و  )HZ( 2/6بين نرخهاي تغذیه  2و  )kg/min( 3اختالف
معناداري در ميزان تلفات مشاهده نشد زیرا با افزایش سرعت الک،
سرعت حرکت مواد بيشتر شده و تاثير افزایش نرخ تغذیه بر تلفات
کمتر ميشود .به عبارت دیگر ارتفاع الیه محصول روي الک در
این سطح از سرعت نوسان الک مناسب ميباشد در نتيجه دانهها
و غالفهاي باز نشده به راحتي ميتوانند جدا شوند .با افزایش نرخ
تغذیه به  5کيلوگرم در دقيقه ارتفاع الیه محصول روي الک بيش
از حد شده و تلفات به طور معنيدار افزایش یافته است .زیرا در
سرعت  200دور دقيقه در این نرخ تغذیه ،به دليل بيش باري به
وجود آمده روي الک ،دانهها و غالفها به راحتي نميتوانند از مواد
غير دانهاي جدا شوند و در سرعت  )HZ( 2/3عالوه بر بيشباري
زمان کافي براي عبور غالفها از سوراخهاي الک وجود ندارد در
نتيجه درصد تلفات کل الک افزایش یافته است .کمترین و
بيشترین تلفات کل الک به ترتيب در سرعت  )HZ( 2/3الک با
نرخ تغذیه  2کيلوگرم 5/66 ،درصد و در سرعت  )HZ( 2/1با نرخ
تغذیه  5کيلوگرم 34/66 ،درصد ميباشد .ارفيا پس از طراحي و
ساخت خرمنکوب سویا نشان داد با افزایش بيش از حد سرعت
نوسان الک ،تلفات دانه افزایش ميیابد او همچنين نشان داد با
افزایش نرخ تغذیه تلفات افزایش ميیابد که به منظور کاهش این
تلفات ميتوان سرعت الک را تا حد معيني افزایش داد ( Arfia,
 )2006و همچنين جتوا و واشني پس از طراحي و ساخت دستگاه
بوجاري زیره سياه گزارش کردند با افزایش سرعت الک از  100به
 )rpm( 150تلفات دانه کاهش و با افزایش سرعت به )rpm( 200
تلفات افزایش ميیابد که علت تلفات در سرعت پایين را به جدا
نشدن دانه از مواد و در سرعت باال به دليل عدم زمان مورد نياز
براي عبور دانه از سوراخ الک دانستند ( Jethva and Vashney,
.)2015
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نرخ تغذيه ()kg/min

شکل  -13نمودار اثر تلفات کل ماشين خرمنکوب خرفه
حروف غير مشابه در نمودار نشان دهنده تقاوت معنیداري در سطح احتمال
 5%است.

بازدهی واحد کوبنده

بازدهي کوبنده در کمترین تلفات (نرخ تغذیه  kg/min 2و سرعت
کوبنده  )rpm 80با وزن کل دانههاي ورودي  0/1کيلوگرم،
غالفهاي باز نشده و جدا نشده از ساقه در تمام خروجيهاي
ماشين  0/008کيلوگرم ،با استفاده از روابط ( 1و  )2مقدار 92
درصد محاسبه شد.
ظرفيت خروجی ماشين

با در نظر گرفتن وزن دانههاي خارج شده از خروجي اصلي (0/09
کيلوگرم) و مدت زمان آزمایش دستگاه ( 2دقيقه) ظرفيت
خروجي دستگاه با استفاده از رابطه ( )3در کمترین سطح از تلفات
(سرعت دوراني  ،rpm 80سرعت نوسان الک  rpm 200و نرخ
تغذیه  2/7 )kg/min 2کيلوگرم بر ساعت محاسبه شد.
ارزيابی انرژي مصرفی ويژه ماشين

نتایج تجزیه واریانس دادهها در جدول ( )4نشان ميدهد که اثر
سرعت دوراني کوبنده بر انرژي مصرفي ماشين در سطح احتمال
 1درصد معنيدار است .اما نرخ تغذیه و اثر متقابل نرخ تغذیه و
سرعت دوراني کوبنده تاثير معنيداري بر انرژي مصرفي ندارد.
اثر سرعت دورانی کوبنده بر انرژي مصرفی ويژه ماشين

نمودار اثر سرعت دوراني کوبنده بر انرژي مصرفي ویژه دستگاه در
شکل ( )14نشان داده شده است .با افزایش سرعت دوراني کوبنده
ميزان انرژي مصرفي ویژه ماشين به طور معنيدار افزایش ميیابد.

1400  بهار،1  شماره،52  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران

 این روند افزایشي به علت افزایش مصرف سوخت موتور.شده است
.در سرعتهاي باال ميباشد
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)rpm( 120  و80 ،35 به طوري که در سرعتهاي دوراني کوبنده
 کيلو ژول انرژي مصرف1820/67 و1408/44 ،927/67 به ترتيب

 تجزيه واريانس تاثير تيمارهاي آزمايشی بر انرژي مصرفی ويژه ماشين.4 جدول
F
**

894777

ميانگين مربعات

درجه آزادي

منابع تغييرات

1789554

2

سرعت دورانی کوبنده

ns

1/79

3/59

2

نرخ تغذيه

0/63ns

1/25

4

سرعت دورانی کوبنده × نرخ تغذيه

18

خطا

26

کل

2

 بيانگر عدم معنیدار استns  و%1 ** معنیدار در سطح احتمال

)j/kg( انرژي مصرفی ويژه
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)rpm( سرعت دورانی کوبنده
 نمودار اثر سرعت دورانی کوبنده بر انرژي مصرفی ويژه ماشين خرمنکوب خرفه-14 شکل
. است%5 حروف غير مشابه در نمودار نشان دهنده تقاوت معنیداري در سطح احتمال

92 ) و بازدهي کوبنده در کمترین سطح از تلفات ماشينkg/min(
 بيشترین ظرفيت خروجي ماشين در کمترین.درصد محاسبه شد
 کيلوگرم بر ساعت بدست آمد و در این سطح2/7 سطح از تلفات
1408/44  انرژي مصرفي ویژه ماشين برابر،از ظرفيت خروجي
.) اندازهگيري شدKJ/kg(
.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

نتيجه گيري
به طور کلي نتایج این پژوهش نشان داد که کمترین ميزان تلفات
) مقدارkg/min( 2 ) و نرخ تغذیهrpm( 80 واحد کوبنده در دور
 همچنين کمترین مقدار تلفات الک ها. درصد تعيين گردید3/73
5/66 ) مقدارkg/min( 2 ) و نرخ تغذیهHz( 2/3 در سرعت نوسان
2  کمترین ميزان تلفات کل در نرخ تغذیه.درصد تعيين شد
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