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    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                       مکانیک ماشین هاي کشاورزي :گرایش

   152 ات:صفح تعداد             13/06/1395  دفاع: تاریخ                        کشاورزي و منابع طبیعی :دانشکده

  :چکیده

 در موجود مواد خارجی جداسازي بهینه شده براي دستگاه بوجاريو  میز ثقلی جداکننده یک از حاضر تحقیق در

 طولی میز، شیب عرضی میز، شیب تنظیم قابل پارامتر پنج داراي میز ثقلی جداکننده دستگاه. شد عدس استفاده توده

مواد  جداسازي حداکثر به حصول براي پارامترها این که تاثیر است، هوا سرعت و نوسان میز فرکانس دامنه نوسان میز،

 (v/aω) بعدي بدون پارامتر ابعادي، آنالیز روش از استفاده با. گرفت قرار بررسی خارجی موجود در توده عدس، مورد

بهینه شده نیز داراي سه پارامتر قابل دستگاه بوجاري . بود موثر پارامترها تعداد کاهش و اثر بررسی در که شد حاصل

 نیز براي پارامترها این تاثیرکه  تنظیم سرعت هوا، شیب طولی سینی غربال و فرکانس نوسان سینی غربال است،

در این مطالعه همچنین  .گرفت قرار بررسی مواد خارجی موجود در توده عدس، مورد جداسازي حداکثر به حصول

هندسی، قطر میانگین طول، عرض، ضخامت، ضریب کرویت، قطر  جمله ازعدس دانه خواص فیزیکی و آیرودینامیکی 

ستقرار، ضریب اصطکاك ، تخلخل، زاویه اتودهحسابی، سطح دانه، وزن هزار دانه، چگالی حقیقی، چگالی میانگین 

تر و براي مواد خارجی % بر مبناي 2/18و  %2/15%، 2/12%، 2/9 استاتیکی و سرعت حد در چهار سطح رطوبتی

وزن هزار دانه، چگالی حقیقی، چگالی توده، تخلخل، سرعت حد، ضریب اصطکاك پارامترهاي توده عدس  موجود در

 شیب دستگاه جداکننده میز ثقلی نشان داد که افزایش هايآزمایش یجگیري شد. نتااندازهاستاتیکی و زاویه استقرار 

مواد خارجی موجود در  جداسازي افزایش سبب 2°تا  25/1°و افزایش شیب طولی میز از 1°به  5/0°از  میز عرضی

، فرکانس نوسان میز برابر با 1°، شیب عرضی میز برابر با 2°شود، بطوریکه در شیب طولی میز برابر با  توده عدس می
1-cycle min 400 دامنه نوسان میز برابر با ،mm 5 1، سرعت هوا برابر با-m s 7/5  و در مقدار بدون بعد

171v/aω=.نتایج حاصل از برآزش منحنی توسط   ، حداکثر جداسازي مواد خارجی موجود در توده عدس حاصل شد

، سبب افزایش میزان جدایش 171به  180از  (��/v)مقدار بدون بعد  نشان داد که، کاهش Data fitنرم افزار 

باعث کاهش میزان جداسازي  152به  171از  (��/v)مواد خارجی موجود در توده عدس شد، ولی کاهش میزان 

مواد خارجی موجود در توده عدس شد. نتایج حاصل از پیش بینی شبکه عصبی نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی 

Linear Tanh Axon (L.T.A) هاي حاصل از شرایط آزمایش براي دستگاه بهترین پیشگویی را براي داده

طولی سینی  کاهش شیب داد که،نشان دستگاه بوجاري بهینه شده  هايآزمایشجداکننده میز ثقلی داشت. نتایج 

 cycleنوسان سینی غربال از فرکانس و کاهش  m s 2/4-1 تا m s 4/6-1از ، کاهش سرعت هوا 18°تا  22°غربال از 
1-min 412  1تا-cycle min 290عدس شد، بطوریکه  تودهجداسازي مواد خارجی موجود در  درصد ، سبب افزایش

 cycleبرابر با  غربال ینیسنوسان و فرکانس  m s 2/4-1هوا برابر با ، سرعت 18° برابر با غربال ینیس یطول بیشدر 
1-min 290 شد.1/49جداسازي مواد خارجی موجود در توده عدس برابر ، میزان %  

  .واد خارجیشده، عدس، م بهینهجداکننده میز ثقلی، خواص فیزیکی و آیرودینامیکی، دستگاه بوجاري : هاواژه کلید
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  مقدمه  -1-1

 مبودک وط بهمرب یینقص غذا نیروبرو هستند که مهمتر هیتغذ و سوء ییبا فقر غذا نیزم نیدو سوم ساکن باًیتقر

از  نیتئوپر ازیعمده ن اقتصادي، و فقر یوانیح نیکمبود منابع پروتئ لیدل توسعه به حال . در کشورهاي درباشدیم نیپروتئ

منبع  نیتر، عمدهبشر پس از غالت ییغذا منبع نیعنوان دوم . حبوبات بهگرددیم نیتام حبوبات ژهیو به یاهیمنابع گ

ه خانواده بخوراکی هستند که هاي خشکحبوبات دانه). 1376(باقري و همکاران،  شوندیمحسوب م یاهیگ نیپروتئ

مله ي آن از جت نگهدارزیادي بوده و به لحاظ قابلی گیاهان داراي ارزش غذایی تعلق دارند. بذر رسیده و خشک این بقوالت

  روند.منابع غذایی سرشار از پروتئین به شمار می ترینمهم

عدس بخاطر  ارزش بیولوژیکی .عدس است سطح زیر کشت حبوبات در کشور متعلق به دو گیاه نخود و %90نزدیک به 

ا غالت، بوبات بباشد. طبق مطالعات انجام شده ترکیب مناسبی از پروتئین حن میوجود اسیدهاي آمینه مخصوصاً لیزی

  ). 1368، اول یاناتواند از سوء تغذیه و کمبود اسیدهاي آمینه ممانعت نماید (کوچکی و بن می

و  1(کار گرددو در سراسر جهان کشت می است بشر غذایی منابع ترینقدیمی از یکی )Lens culinaris medicعدس (

هایی دیسکی شکل عدس محصول یک ساله از خانواده بقوالت است، که سرشار از پروتین و داراي دانه .)2014همکاران،

نگ عمدتاً در بازار عرضه هاي قرمز و سبز رهاي عدس اغلب به رنگ قرمز، سبز و مشکی هستند، که عدسباشد. دانهمی

 استرالیا، هندوستان، کانادا، اي عمده تولید کننده عدس در دنیا عبارت ازکشوره. )2013، و همکاران 2یاسراوانتگردند (می

 Ha در حدود 2014محصول عدس در جهان در سال سطح زیر کشت . هستند و ایرانسوریه امریکا، نپال، ترکیه، 

بود، در حالیکه سطح زیر کشت محصول عدس در ایران در این بازه  Ton  4885271 برابرو میزان تولید  4522795

در ایران کشت عدس بیشتر  .)6201، 3(بی نام بود Ton 78500  و میزان تولید عدس برابر Ha 014000 زمانی، در حدود

                                                           
1- Kaur 
2- Sravanthi  
3- Anonymous 
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غربى و اردبیل بیشترین نیجاشرقى، آذربانیجااستان آذربا سه غربی و غرب کشور اختصاص یافته است.هاي شمالبه استان

  دارا هستند. میزان تولید عدس را بخود 

هرز همراه توده عدس می باشد که سبب کاهش کیفیت و کمیت مزارع عدس، وجود علف اصلییکی از مشکالت 

گزارش شده  %80تا  %40بین   هرزهاي عدس بسبب علف عملکرد ). کاهش2004و همکاران،  4رمنیگردد (امحصول می

- می فرق زیست محیط شرایط به بسته مزارع عدس در هرزهايعلف معمول هاي . گونه)1994و همکاران،  5(التهابی است

دریا،  سطح از ارتفاع عرض جغرافیایی، حرارت، يدرجه زراعی، تناوب بارش، الگوهاي رطوبت، خاك، مقدار خصوصیات. کند

و  6(دي دارد تاثیر آلودگی مزارع شدت بر هم روي تاثیرشان و دیگر عوامل و هرزهايعلف کنترل تکنولوژي حاصلخیزي،

. وجود این عامل، خود یکی از )2001، و همکاران 9؛ سانگ2004، 8؛ هولدینگ و بوچر7،2000؛ هاتویچ2006همکاران،

همانطور که اشاره شد، وجود و یا ترتیب بدینباشد، عوامل منفی در خلوص محصول برداشت شده از مزارع عدس، نیز می

  .)2003، 10(ترك و تواهادهد قرار میخود تأثیر  تحت و کیفیت محصول را یتدر نهایت کمهرز، عدم وجود علف

 Avena( وحشییوالف ،)Galium tricorneشیرپنیر ( بهتوان مىموجود در مزارع کشت عدس، هاى هرز از علف

ludoviciana( ،) شیرسگEuphorbia helioscopia. . . اشاره نمود ) و.  

عدس در این استان مربوط به  دیتول زانیم نیشتریب باشد،کنندگان اصلی عدس در کشور میاستان اردبیل یکی از تولید

 ریشهرستان به ز نیا میو د یآب یاراض Ha 200000از  Ha 5000 يجار یکه در سال زراع ،باشدسوار میلهیشهرستان ب

البته همانطور  .)1394 (خبرگزاري تسنیم، عدس برداشت شد Ton 3500 یاراض نیکه از ا ،محصول رفته بود نیا کشت

باشد. در منطقه می ،عدس توده موجود دروجود مواد خارجی  ،یکی از مشکالت مهم مزارع تولید عدس ،که اشاره شد

هاي جداکننده، بمانند دستگاه دستگاهعدس با استفاده از  موجود در تودهی بنابراین بررسی امکان جداسازي مواد خارج

 و به عبارتی کندضرورت پیدا می ،عدس برداشت شده تودهدستگاه بوجاري براي ایجاد خلوص در ثقلی و  جداکننده میز

دستگاه جداکننده  رود.برداشت شده باالتر می ارزش تجاري محصول  ،کاهش یابدمواد خارجی همراه توده عدس  هرچقدر

پارامتر قابل تنظیم (سرعت هوا، دامنه نوسان میز، فرکانس نوسان میز، شیب  پنجثقلی مورد استفاده در این پژوهش داراي 

                                                           
1- Erman 
2- Al-Thahabi  
3- Day  
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5-Holding and Bowcher 
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باشد، که هدف از این تحقیق تعیین مناسبترین تنظیم پارامترهاي موثر، براي حصول به ) میمیز و شیب عرضی میز طولی

سازي دستگاه بوجاري براي بهینه هاي دیگرو یا آزمایش تا در صورت امکان بتوان از این نتایج، ،اشدبحداکثر جداسازي می

مواد خارجی موجود در توده نمودن ابراي جد نیز توان از آندستگاه بوجاري یکی از وسایلی است که می استفاده کرد.

گیریم که تا بحال بررسی نحوه تاثیر شده، نتیجه می هاي انجامبا بررسی سوابق و پژوهشهمچنین استفاده نمود. عدس 

توده عدس، بمنظور تعیین حداکثر جداسازي دستگاه  موجود درخواص فیزیکی یا آیرودینامیکی دانه عدس و مواد خارجی 

لذا در همین راستا و براي حل مشکل جداسازي، تحقیق و بررسی در خصوص پارامترهاي  بوجاري صورت نگرفته است.

پارامترهاي موثر در دستگاه بوجاري و تعیین تنظیم صحیح متغیرهاي مستقل  ،ثقلیمیز جداکننده دستگاه در موثر 

یکی یا آیرودینامیکی دانه واص فیزمواد خارجی موجود در توده عدس و تعیین خدستگاه براي حصول به حداکثر جداسازي 

  باشد.الزم می توده عدس موجود درعدس و مواد خارجی 

 

  اهداف پژوهش  -1-2

  عدس و مواد خارجی موجود در توده عدس.دانه برخی خواص فیزیکی و آیرودینامیکی  تعیین -1

راي ثقلی بمیز ده دستگاه جداکنننه نوسان ترین پارامترهاي سرعت هوا، فرکانس نوسان و دامتعیین مناسب - 2

  جداسازي بهتر مواد خارجی از توده عدس.

  عیین شیب مناسب میز براي بیشترین جداسازي مواد خارجی از توده عدس.ت -3

  .عدستوده هینه نمودن یک دستگاه بوجاري، براي جداسازي مواد خارجی از ب - 4

  ي پژوهشپیشینه -1-3

 يهادهجداکنن دس و همچنین استفاده ازپس از برداشت محصول ع زمینه خواص فیزیکی و آیرودینامیکی و عملیات در

  ، تحقیقات متعددي در داخل و خارج از کشور انجام شده است. ثقلی میز



127 

 

 

وزن  هیبر پا % 58/21تا  % 34/7 یرطوبت يدر محتوارا جو  یکیزی) خواص ف2009( و همکاران 11یتوکل یقیدر تحق

محدوده، طول متوسط، عرض،  نیرطوبت در ا يمحتوا شیبا افزا که نشان دادایشان  جی. نتانمودند يریگخشک اندازه

در  ابدییم شیافزا زین استقرار هیمساحت سطح و زاو ت،یکرو انه،ابعاد دانه، وزن هزار د یو هندس یحساب نیانگیضخامت، م

بسته به سطوح مختلف، به صورت  ییستایاصطکاك ا بی. ضرابدییو تخلخل کاهش م یقیحق یچگال ،توده یچگال کهیحال

  . ابدییرطوبت، کاهش م شیبا افزا یخط

تعیین  ) برخی خواص فیزیکی و مکانیکی گندم سن زده و سالم را تعیین کرد و نشان داد که با1385راسخ (

ت، سراي شکبخصوصیات هندسی گندم، نظیر ابعاد و ضریب کرویت و نیز خصوصیات مکانیکی نظیر بیشینه نیروي الزم 

یان افت که از مندم سن زده جدا کرد. وي دریتوان گندم سالم را از گمی ،ل از مبدأ و چغرمگیتغییر شک-شیب منحنی نیرو

 هايدانه مایز بینترین عامل در تگردد، پارامتر چغرمگی مناسبخواص مکانیکی که از آزمون بارگذاري فشاري حاصل می

  .باشدسن زده و سالم می

فونا، آگریا، هاي فیزیکی پنج رقم سیب زمینی رایج شامل ارقام مارویژگی )1386ی (گیباسحاق دیگر تحقیقی در

طر بر هم، ق طر عمودق. جرم، حجم، سه دادکوزیما، گرانوال و مارادونا در استان چهارمحال و بختیاري مورد بررسی قرار 

ان تایج نشنهاي فیزیکی مورد بررسی بود. متوسط هندسی، وزن مخصوص، درصد کرویت و مساحت رویه از جمله ویژگی

د. باشیه میاحت روداد که از میان ارقام مورد بررسی، رقم مارفونا داراي بیشترین وزن، قطر متوسط هندسی، حجم و مس

 ، حاکیم مارفوناصوص رقبنابراین از نظر درشتی براي صادرات رقم بازار پسندي بود. ناچیز بودن انحراف استاندارد وزن مخ

ظر دید. از نقایسه گرهاي فوق براي کل ارقام بصورت مخلوط نیز محاسبه و مباشد. ویژگیاز یکنواختی مطلوب این رقم می

جم و حقاطع، شکل هندسی، سیب زمینی مشابه بیضی بود. از آنجا که ضریب همبستگی و ضریب تبیین جرم با اقطار مت

گرسیونی مربوطه % بود، روابط ر90حجم با مساحت رویه باالتر از حجم، نیز جرم و جرم با قطر متوسط هندسی، جرم با

الستیک امدول  تعیین و ارایه گردید. بمنظور تعیین خواص مکانیکی سیب زمینی شامل انرژي الزم براي تغییر شکل و

یر شکل % تغی20مماسی، از آزمایش سه محوري و تک محوري بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که در موقعیت یکسان (

 رصدد 5 لاحتما ، فقط بین مدول االستیک مماسی رقم آگریا و کوزیما در سطوح مختلف تنش جانبی، در سطح)نسبی

  دار وجود داشت.اختالف معنی
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م و زار دانه، حج) طول و عرض، ارتفاع، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، وزن ه1391( ییو کسرا يآبادیب

ري گیندازهرقم گلرنگ ا هشتبراي هر را ، چگالی توده و تخلخل یقیکرویت بذر، چگالی حق مساحت سطح رویه، ضریب

 نیدر ا نیچنارد. همداري وجود دخامت) رابطه معنیضعرض،  ،نمودند. نتایج نشان داد که بین ارقام و ابعاد هندسی (طول

ورد مستیک تخته سه الیه، شیشه و ال ضریب اصطکاك ایستایی بذر گلرنگ بر روي چهار سطح آهن گالوانیزه، قیتحق

 ين برامترین آکترین ضریب اصطکاك مربوط به رقم پدیده بر روي سطح الستیکی و بیش ،بررسی قرار گرفت و معلوم شد

  باشد.یرقم آسنتریا و ورامین بر روي سطح شیشه اي م

، ضخامت، طول، عرض از جمله،ي گلرنگ برخی خواص فیزیکی دانه یقی) در تحق1391و راسخ ( نیمنصور خور اهیس

خلخل، تقیقی، حقطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، وزن هزار دانه، کرویت، سطح تصویر شده، چگالی توده، چگالی 

 ،%8/8 ،%8/4طوبتی (در پنج سطح ررا و ضریب اصطکاك استاتیکی  نامیکیي استقرار دیاستاتیکی، زاویه راستقراي زاویه

 %8/4ش رطوبت از نشان داد که با افزای قیتحق نی. نتایج انمودندخشک تعیین  ) بر مبناي وزن%8/20 و 8/16% ،8/12%

رار ي استق زاویه ،، مقدار میانگین طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، سطح رویه%8/20تا 

ي هه است. همدا کردولی چگالی توده کاهش پی ،استاتیکی، زاویه اي استقرار دینامیکی، تخلخل و وزن هزار دانه افزایش

ار شده دعنیم درصد 5ه است. طول دانه در سطح احتمال دار شدمعنی درصد 1خواص فیزیکی بجز طول در سطح احتمال 

آزمایش  ام شد.تصادفی انج فیزیکی (بجز ضریب اصطکاك استاتیکی) در طرح کامالً اصي خواست. آزمایش مربوط به همه

وم و ورق لومینیورق آهن، استیل، آ اصطکاکی مربوط به ضریب اصطکاك استاتیکی در طرح فاکتوریل و بر روي چهار سطح

ح احتمال در سط سطح اصطکاکی ت وو اثر متقابل رطوب یگالوانیزه انجام شد که اثر اصلی عوامل رطوبت و سطح اصطکاک

   .دار شدمعنی درصد 1

 نخوداز جمله به تحقیقات دیگري  همچنین می توان در زمینه خواص فیزیکی و آیرودینامیکی محصوالت کشاورزي،

(نیمکار و ، نخود فرنگی )2004، و همکاران 2رانا(امین و همک عدسهاي دانه، )2002، و همکاران 1اكنو(ک

و  6(نادربولداژي فرنگی، توت)2006 ،و همکاران 5نژاد کاشانی( ، پسته)2003، 4(آیدین بادام، )2001، 3چاتوپادهی
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 ، بامیه)2012، و همکاران 2(آقاجانیهاي جو دانه، )2008، و همکاران 1(جنتی زاده زردآلو ایرانی ،)2008، همکاران

، )2006، و همکاران 5(معصومی ، سیر)0201، همکارانو  4(باقرپور عدس )،1387فندق (کرمانی،  ،)2013، 3(حزباوي

، و همکاران 8(کیبار ، برنج)2011، و همکاران 7(طاهري گراوند فرنگی، گوجه)2011، و همکاران 6(اوگونسینالکاریا 

(عسکري اصلی  )، گندم1391 )، شلتوك (عسکري اصلی ارده و همکاران،1389آخته (کرمانی و همکاران، زغال، )2010

انگور (راسخ و سیاه  يو هسته )1390 )، سیر (راسخ و مجدي،1391 )، گلرنگ (سیاه منصور و راسخ،1389 ارده و یاوري،

   ) اشاره نمود.1391 منصور،

 اعمالدر صنایع غذایی، دو مورد از نیز مطالعات زیادي انجام شده است.  ثقلیمیز هاي استفاده از جداکننده زمینهدر 

- استفاده می ثقلیمیز جداکننده ها از دستگاه که براي آن می باشد، و مرتب کردن (دسته بندي) مواد اساسی، تمیز کردن

 شود. دوبطرف باال دمیده می پایینکه در آن جریان هوا از  این دستگاه داراي میزي مشبک با حرکت نوسانی است. شود

 .کندتعیین می رابذر علف هرز  و هادانهسیر حرکت نیروي ثقل م نیروي حاصل از حرکت نوسانی و جریان هوا به همراه

بندي بندي سه واریته لوبیا استفاده کردند. اجزاء تقسیمثقلی براي تقسیممیز ) از یک جداکننده 1986و همکاران ( 9گال

و  10فیلر همچنین در تحقیق دیگري .تچگالی کمتري داش ،جزء ترینشده اختالف موثر در جرم بذر داشتند. سبک

جداکننده  زمینی استفاده کردند. اینجداکردن سنگ و کلوخ از بادام براي ثقلیمیز ) از یک جداکننده 1981همکاران (

به طرف باال  به طرف باال دمیده می شد. اجزاء سبکتر بوسیله نیروي هوا آن پایینکه جریان هوا از  ،سطح سوراخداري بود

ماندند و سطح باقی می هاي سنگین در تماس باافتادند. تکهن به پایین میوزنشا نیرويدر اثر شدند و سپس پرتاب می

زدن اجزاء بکار ارتعاش مکانیکی در دستگاه براي انتقال و بهمدر این دستگاه نبود.  هاکردن آننیروي هوا قادر به بلند

  .رفت می
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Abstract: 

In this study, a gravity separator and optimized sifting device were used for separation of 
foreign materials from lentil seeds. The gravity separator has five adjustable parameteres 
such as longitudinal and latitudinal slopes, oscillation frequency and amplitude and velocity 
of air, and then their influence on maximum separation of foreign matters from lentil seeds 
were evaluated. Using of dimensional analysis and a model study that is common in fluid 
mechanics, some dimensionless number (v/aω) were produced that were effective in 
reduction of numbers of parameters. Sifting device of optimized has three adjustable air 
velocity, longitudinal slope and oscillation frequency, the impact of these parameters to 
achieve the maximum separation of foreign materials in mass lentils, were studied. Also, in 
this study, some physical and aerodynamic properties of lentil seed were evaluated as a 
function of grain moisture content in the range of 9.2-18.2% (w.b). These properties which 
included average of length, width, thickness, arithmetic mean diameter, geometric mean 
diameter ,surface area, sphericity, 1000 seed mass, angle of repose, bulk density, true density 
and terminal velocity, were measured, also in this study some physical properties and 
aerodynamic lentils mass impurities were measured and evaluated as well. The physical 
properties and aerodynamic including mass of 1000 seeds, true and bulk densities, porosity, 
terminal velocity and angle of repose were measured. The static coefficient of friction of 
mass lentils were determined on various surfaces of the glass, galvanized sheet, black iron 
sheet, plywood, particle board were measured. Results of the gravity separator showed that 
increased latitudinal slope of the table from 0.5° to 1° and longitudinal slope of table from 1° 
to 2°, led to increase separation percentage of impurities in bulk lentils, also the results 
showed that at settings of longitudinal slope of 2°, latitudinal slope 1°, and frequency of 
oscillation 400 cycles.min-1, air velocity 5.7 ms-1 and amplitude of oscillation 5 mm 
(v/aω=171), the separation percentage has maximum value. In this case, the output lentil 
seeds contained the least amount of foreign materials here. The results of fitting of data fit 
software showed that reduce the dimensionless number v/aω=180 to v/aω=171, increased 
separated percentage of impurities with the lentils bulk, but decrease in the dimensionless 
number v/aω=171 to v/aω=152, the decreased separation percentage of foreign materials 
from lentils. Results of separation percentage of foreign materials from lentils showed that 
the best artificial neural network topology perdiction for the artificial neural network Linear 
Tanh Axon. Results of optimized sifting device showed that decreased longitudinal slope of 
sieves from 22° to 18°, decreased air velocity from 6.4 m s-1 to 4.2 m s-1 and decreased the 
frequency of oscillation of sieves from 412 cycle min-1 to 290 cycle min-1, increased 
separation percentage of foreign materials from lentils and also, the results demonstrated that 
at longitudinal slope of sieves at 18°, 4.2 ms-1 air velocity, and 290 cycles.min-1 frequency of 
oscillation, the maximum separation foreign materials from lentils was 49.1%. 
Keywords: Foreign matters, Gravity separator, Lentil, Physical and aerodynamic properties, 
Sifting device of optimized.  
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