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  نام: مرضیه                            .دانشجو: مبشر خانوادگی نام

 گاهییشه روش آزماب یوماتیکانتقال ن یستمس يهالولهگندم و عدس در  یو خردشدگ یشسا یبررس نامه:پایان عنوان

  یمحاسبات یاالتس ینامیکو د

  ي.غالمحسین شاهقلی، دکتر عبداهللا گلمحمد راهنما: دکتر اساتید

  عادل رضوانی فنایی، دکتر بهروز میرزایی.مشاور: مهندس  اساتید

           هاي کشاورزيماشین طراحیگرایش:  بیوسیستم مکانیکرشته:  کارشناسی ارشد تحصیلی: مقطع

  اردبیلی محقق دانشگاه:

  139ت:صفحا تعداد            31/06/1394دفاع: تاریخ فناوري کشاورزي و منابع طبیعی دانشکده:

  چکیده:

 طور که مستحضریدهست. هماندر سیستم انتقال نیوماتیک بررسی سایش گندم و عدس  نامهیانپاهدف این 

سوب ترین منابع غذایی انسان محاز مهم کیمحصوالت استراتژیک کشاورزي هستند. گندم ی جملهمنگندم و عدس 

 ي و فراوريین محصوالت پس از برداشت نیاز به بو جارتئین و آهن است. اشود. عدس نیز یکی از منابع غنی پرومی

. یکی استتنیوما انتقال روش انتقال، ینترمناسبو  ینترعمدهدارند تا وارد چرخه غذایی بشر گردد. در بخش فراوري 

و صدمات  یشسا هاست.وله و مخصوصاً در زانوییلدر خط  یشسا ترین عیوب و مشکالت این روش انتقال،از مهم

یش براي نیل به هدف اصلی یعنی سا نامهیانپاگردد. در این یکی باعث تلفات محصول در خط انتقال میمکان

 15قطر به  يالولهو بخار اسب 3 باقدرت يادمنده چرخه موردنظر شامل. ي با شرایط زیر طراحی و ساخته شداچرخه

 يمحفظهز لوله ه به هم متصل است. پس اک ییزانو 4و در حالت دیگر با  ییزانو 2در یک حالت با  متریسانت

به  کننده دوار براي تنظیم نرخ جریان مواد ورودي و تغذیه آنکننده براي آرام کردن جریان و درنهایت تغذیهآرام

 یشسا آمده از انتقال مواد در این چرخه،دستصورت کنترل شده به درون خط لوله انتقال. درنهایت طبق نتایج به

یان مواد نرخ جر وانتقال ذرات مواد انتقالی  سرعت زمان تردد محصول، یشافزانظر از نوع محصول با محصوالت صرف

  .فتش یاافزای یشسا با افزایش تعداد زانویی و تغییر جهت در لوله انتقال، ینهمچن ورودي افزایش یافت.
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  مقدمه و هدف 1- 1

 جاي به جایی از مختلف حاالت در مواد انتقال است داشته توجه بدان دیرباز از بشر که مسائلی از یکی

 نمــوده مســئله این رفع منظور به هایی مکانیزم و هاروش طراحی به اقدام اساس است. بر همین بوده دیگر

 انتقــال مختلــف، هايحالت در انتقال مواد در مؤثر هايروش از یکی که برد پی است. در طول زمان انسان

 دیگــر جــاي بــه جایی از را مایعات لوله طریق از که بودند گروهی نخستین هست. رومیان لوله طریق از آن

 ایــن با دادند. انتقال را طبیعی گاز بامبو، جنس از هاییطریق لوله از هاچینی ومیان،ر از کردند. بعد منتقل

 انتقال، تنهــا روش این و پذیر نبودامکان لوله طریق از آن انتقال جامد حالت در مواد ماهیت دلیل به وجود

  بود. استفادهقابل داشتند گران روي خاصیت که سیاالت مورد در

 بــا گردیــد. آغاز مکش طریق از انتقال صورت به لوله طریق از غالت دانه انتقال منوزده قرن اواسط از

 مــواد نیومــاتیکی ونقــلحمل 1920 ســال در هاآن از حاصل نیروي کاربرد و هامکنده و کمپرسورها توسعه

 نیومــاتیکی هايکننــده ونقــلحمل قــرن بیســتم اواســط در گردیــد. برخــوردار توجهیقابــل رشد از جامد

 به مزایــاي توجه با انتقال سیستم این امروزه دادند. اختصاص خود به مواد انتقال بازار در را سهم ترینبیش

 محســوب مــواد انتقــال هــايروش برتــرین از یکــی دارد هاسیســتم سایر به نسبت که هاییبرتري و خاص

 به توجه با است، مواد نتقالا هايروش ترینآسان حالدرعین و ترینگران از یکی انتقال روش گردد. اینمی

صنایع  مختلف هايبخش در آن وسیع کاربردهاي و مختلف هايمحیط در سیستم این پذیري بااليانعطاف
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 اختصــاص خــود بــه را جامد مواد بازار انتقال عمده سهم اخیر دهه چند در نفت، پتروشیمی، کشاورزي و...

  ). 1386است (مهارلویی،  داده

داقل در طــول تولید و اهمیت گنــدم حــرود. دم محصول عمده غذایی به شمار میدر دنیاي امروز، گن

ز اسال اخیر ارتباط نزدیکی با گسترش کشاورزي و تمدن داشته است. اهلی شــدن گنــدم بــیش  12000

گیري جامعــه توســعه تمــدن فرهنــگ و ادامــه رشــد هر گیاه دیگري از طریق تولید غذاي کافی در شــکل

برداري از گندم همگانی بــوده و بــه منطقــه یــا فرهنــگ خاصــی داشته است. بهره جمعیت نقش به سزایی

 راسر جهــانسمحدود نبوده است و سازگاري زیاد آن به دامنه وسیعی از شرایط رشد تولید موفق آن را در 

  ).1389فراهم آورده است (محمد دوست و همکاران

ز انسان اســت. گنــدم از نظــر میــزان تولیــد گندم منبع اصلی انرژي پروتئین و فیبرهاي رژیم موردنیا

ترین محصول غذایی جهان است و تجارت گندم جزء مهمی از تــوان تجــاري در اقتصــاد ملــی سالیانه مهم

گنــدم  است. به دلیل جایگاه استراتژیک گندم سطح زیر کشت جهــانی آن همــواره رو بــه افــزایش هســت.

ي دوم در تولید انبوه بعد از ذرت داده است و رتبه درصد اراضی زیر کشت را به خود اختصاص 30بیش از 

میلیون تن بوده اســت. 24برداشت گندم در دنیا برابر  2014در سال  را دارد و برنج رتبه سوم رادار است. 

 2901000در اســتان اردبیــل  سطح کشــتهکتار میزان  6647367ت در ایران نیز سطح هکتار زیر کش

هــاي مختلــف هاي مختلــف در طبیعــت بــه فراوردهها و همچنین دامانسانتأمین مواد غذایی  هکتار است.

کشاورزي ارتباط دارد. دانه گندم محصــول اصــلی بــراي درســت کــردن آرد بــراي نــان، شــیرینی، کیــک، 

توجهی از شــود. میــزان قابــلهم اســتفاده می 1ماکارونی، رشته و ...  است و حتی به عنوان سوخت زیستی

شود. بایســتی اهمیــت مــواد غــذایی % آن جهت ذخیره، نگهداري می 20ي بیش از ازهاندگندم تولیدي به

گیــرد. در درصد مصــرف غــذایی را در دنیــا در برمی 80حاصل از گیاهان را در نظر گرفت، چراکه بیش از 

                                            
1 Frye 
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درصــد آن  64شود که حــدود درصد کالري موردنیاز افراد از مواد غذایی گیاهی تأمین می 90ایران حدود 

  .)1371(کریمی، آید ز غالت به دست میا

هاي کشاورزي دنیا به مقدار ساله از خانواده غالت بوده که در سطح وسیعی از زمینگندم گیاهی یک

شود. گندم در نواحی خشک ایران بوده و از نظر اهمیت اقتصادي، تولید و سطح زیــر کشــت زیاد کشت می

شده از گندم، باعث شده که ایــن وجود در محصوالت تهیهترین محصول کشاورزي ایران هست. تنوع ممهم

 مردم جهان را تشکیل دهد.  3/1غله، غذاي اصلی بیش از 

  هاي زیر تقسیم نمود:توان به بخشطورکلی ضایعات گندم را میبه

ضایعات کاشت 

ضایعات پس از برداشت 

ضایعات برداشت 

  بندي نمودقهدسته با درصدهاي زیر طب 4توان در این ضایعات را می

5/5%وپاش (ونقل و ریختضایعات حمل(  

) 5ضایعات تبدیل%(  

) 4ضایعات انبارداري%(  

) 2ضایعات بو جاري%(  

 بودن دارا با هستند. عدس درصد) 32- 18( نیپروتئ از سرشار غذایی منابع ترینمهم از یکی حبوبات

گرفته اســت . عدس از مدیترانه نشأتکندمی ایفا مردم يتغذیه در را مهمی نقش پروتئین درصد28 حدود

ترین گیاهانی اســت کــه کشــت شــده اســت. عــدس  شود. این گیاه از قدیمیو به صورت خشک منتقل می

هــاي ریــز، درشــت، استفاده پس از برداشت، جهت جداســازي ناخالصــیبراي تبدیل شدن به محصول قابل

شود که در این واحد بــراي انتقــال نتقل میسبک، سنگین، گرد و غبار و پوشال و چوب به واحد فراوري م

ســازي و گــردد. در فراینــد ذخیرهدر مسیرهاي طوالنی و سریع از دســتگاه انتقــال نیوماتیــک اســتفاده می
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و تغییــر جهــت هســت و  زیــاد هــايوخمشــامل پیچ غــالت و حبوبــاتانتقال به دلیل اینکه مسیر انتقــال 

ي ها در اثــر برخــورد بــا دیــوارهیابند، در زانوییا انتقال میهمچنین این محصوالت با سرعت از این مسیره

شوند که این سایش هم باعث شکست محصول شده و در طول زمان مقــداري لوله انتقال، دچار سایش می

کنند و این باعث ایجــاد ناخالصــی از مواد ساختمان لوله در اثر این برخورد به درون آن محصول ریزش می

). حتــی گــاهی 1392شــود (مــرادي،تولید محصول ناخالص از  گنــدم و عــدس میدر محصول خروجی و 

جنس لوله طوري است که اگر همراه با فراورده گندم و عدس وارد وعــده غــذایی انســان شــده و درنتیجــه 

 کنــد.هــاي گونــاگون ازجملــه ســرطان دســتگاه گــوارش میوارد دستگاه گوارش شود وي را دچار بیماري

 ي انتقال، بپــردازد. عمــلق قصد دارد به تحلیل و بررسی ساییدگی گندم در زانویی لولهبنابراین این تحقی

هســت. ســاختار زانــویی یکــی از  انتقــال دســتگاه اجــزاي سایش شدید تأثیر تحت ذرات عموماً توده انتقال

ی پارامترهاي اصلی مؤثر بر ساییدگی محصول است. دیگر پارامترهاي مهم مثل سرعت انتقــال، نــرخ جرمــ

). طراحــی زانــویی بهینــه بــا 1999شده هســتند (کــالمنمواد انتقالی، و نیز خواص مکانیکی ذرات منتقل

شــده رابطــه دارد. حداقل خسارت محصول با سرعت انتقال، شعاع زانویی و کیفیــت فنــی محصــول منتقل

 مکانیزم تغییر اد.د خواهد افزایش را ساییدگی ینلوله ا دیواره و جامد توده ذرات بین نسبی سرعت افزایش

ســاییدگی  کــاهش بــه منجــر توانــدمی غلیظ فاز در محدوده جامد توده مشخصات نظر گرفتن در با سایش

 هــايکننــدهتغذیه یــا و فشــار هــايمخزن کننده چرخان،ها نظیر تغذیهکنندهتغذیه از انواع مختلفی گردد.

 کــه شود،می استفاده فشار تحت هايدستگاه یا تغذیه و خأل تحت انتقال دستگاه تخلیه منظور به مارپیچی

 بــا عمومــاً دارند. پیشرفت ســاییدگی قرار سایش از مختلفی درجات معرض در ها نیزکنندهتغذیه این خود

شــود. ســاییدگی می زده تخمــین آن ســختی و شــکل ذرات، اندازه نظیر: جامد يتوده خصوصیات به توجه

شــود. ذرات در طــول انتقــال نیوماتیــک نیروهــاي اي برشــی ایجــاد میطور عمده از برخورد و یا اثر بارهبه

کنــد. بنــابراین، طور ناگهــانی تغییــر میکنند، چون جهت جریان بهاي را در زانویی ایجاد میبرخورد عمده

تجزیه و تحلیل ساییدگی در زانویی بسیار مهم است. اگــر نیــروي برخــورد بــه ذره بیشــتر از اســتحکام آن 

ر برخورد اول خواهد شکست. سرعت برخورد، زاویــه برخــورد و قابلیــت ارتجــاعی برخــورد بــه باشد، ذره د
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تــوان توجهی تحت تأثیر نیروي ضربه قرار دارد.  بنابراین، پارامترهاي مؤثر بر نــرخ ســایش را میمیزان قابل

  ).2000عمالً به سه دسته تقسیم کرد (کالمن، 

 استحکام ذرات:        )1

 جنس ذرات، .أ

  ه و شکل ذرات.انداز.ب

  پارامترهاي عملیاتی:  .ب

 سرعت ذرات، .أ

  .نرخ بارگذاري- توزیع ذرات.ب

  ساختار زانویی:  .ت

 شعاع انحنا (زاویه برخورد)، .أ

 جنس سازه.ب

 نوع زانویی.ت

 تعداد زانویی.ث

هــاي تــوان بــه روشهــا میي آنهاي مختلفی ابداع شد که ازجملــهي حمل مواد جامد روشدرزمینه

ونه انتقــال مــواد جامــد اســت اشــاره نمــود. درروش مکــانیکی، مــواد از طریــق ترین گمکانیکی که متداول

هاي مکــانیکی ماننــد عــدم یابند. با توجه به مشکالت خــاص سیســتمها و... انتقال میها، مارپیچنقالهتسمه

هــاي ها و همچنین مشکالت مربوط به آلــودگی در حــین انتقــال مــواد، در ســالپذیري این سیستمانعطاف

ونقل مواد جامد از طریق لوله و به کمــک جریــان هــوا ، حملها با شروع استفاده از بادبزن 1866تا  1847

  آغاز گردید.
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  هاي انتقال نیوماتیکیمعرفی سیستم 2- 1

هایی است که در حال حاضر از آن به صورت وافري در انواع صنایع نیوماتیک یکی از انواع انرژي

توان دید که از نیوماتیک ها یا مراکز صنعتی کمتري را میامروزه کارخانهتوان گفت شود و میاستفاده می

اي است که بشر با اتکا به آن راه صنعت را شدههاي اثباتاستفاده نکند و در قرن حاضر یکی از انواع انرژي

ع هوا پیماید. نیوما در زبان یونانی یعنی تنفس باد و نیوماتیک علمی است که در مورد حرکات وقایمی

خطر و ارزان مشهور کند امروزه نیوماتیک در بین صنعتگران به عنوان انرژي بسیار تمیز و کمصحبت می

 کنند.ي زیادي میاست و از آن استفاده

  خواص اصلی انرژي نیوماتیک  1-2-1

وفور وجود دارد.عامل اصلی کارکرد سیستم نیوماتیک هواست و هوا در همه جاي روي زمین به  

 کشی به نقاط مختلف کارخانه یا مراکز صنعتی جهت کارکرد توان از طریق لولهفشرده را میهواي

  هاي نیوماتیک هدایت کرد.سیستم

توان در مخازن مخصوص انباشته و آن را انتقال داد؛ یعنی همیشه احتیاج به هواي فشرده را می

مکان نصب کمپرسور وجود ندارد نیز هایی که اتوان از سیستم نیوماتیک در مکانکمپرسور نیست و می

  استفاده نمود.

 افزایش و کاهش دما اثرات مخرب و سوئی بر روي سیستم نیوماتیک ندارد و نوسانات حرارتی از

  کند.عملکرد سیستم جلوگیري نمی

سوزي ندارد، به این دلیل به تأسیسات حفاظتی نیاز نیست.هواي فشرده خطر انفجار و آتش  

 و اتصاالت آن نسبتاً ارزان بوده و از نظر ساختمانی قطعاتی ساده هستند؛ لذا قطعات نیوماتیک

  هاي مشابه نظیر هیدرولیک هست.تر از سیستمها راحتتعمیرات آن

 هواي فشرده نسبت به روغن هیدرولیک مورد مصرف در هیدرولیک تمیزتر است و به دلیل این

  شود.ایر آن استفاده میتمیزي از سیستم نیوماتیک در صنایع دارویی و نظ
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متر در ثانیه است و در  2الی  1کننده با هواي فشرده در حدود سرعت حرکت سیلندرهاي عمل

قبول است و بسیاري از عملیات رسد که این سرعت در صنایع قابلمتر در ثانیه می 3موارد خاصی به 

  دار شود.تواند عهدهصنعتی را می

  باشند.کنترل و تنظیم میرو در سیستم نیوماتیک قابلنکته: عوامل سرعت و نی        

شود، مگر اینکه افزایش ها صدمه وارد نمیعناصر نیوماتیک در مقابل بار اضافه مقاوم بوده و به آن

  ها گردد.بار سبب توقف آن

مقایسه هاي قابلخطر است، زیرا در انرژياي نیوماتیک بسیار کمهداري سیستمتعمیرات و نگه

چنین خطر جانی وجود دارد اما در و همسوزي و در هیدرولیک انفجار ر برق خطر جانی و آتشنظی

سوزي اصًال وجود ندارد و به این دلیل در نیوماتیک خطر جانی به صورت جدي وجود نداشته و آتش

 شود.افزار سازي از سیستم تمام نیوماتیک استفاده میصنایع جنگ

  یکمزایاي دستگاه نیومات 1-2-2

 در دسترس بودن هوا  

ونقل راحت هوا حمل  

ساننگهداري آ  

 عدم تغییرات در محیط و دماي مختلف مزیت بزرگ هواي فشرده  

اطمینان در مقابل انفجار  

اندازي ساختمانی ساده و قیمت مناسب اجزاي راه  

دارا بودن سرعت باال  

بار ایمنی در برابر اضافه  

 تمیز بودن  
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   انتقال نیوماتیک در صنعت و کشاورزيهاي کاربرد سیستم 3- 1

هاي هاي انتقال نیوماتیک نسبت به انواع دیگر سیستمپذیري باالي سیستمبه انعطاف با توجه

انتقـال، ایـن سیسـتم داراي کاربردهاي وسیعی در صنعت و کشاورزي هست؛ ازجمله کاربردهاي مهم این 

هاي حامل سیمان، گچ رانولـه و پودري مانند کامیونسیستم در بارگیري و تخلیه تانکرهاي حمـل مـوادگ

ي بارکشتی هـاي بـاربري مخصـوص حمل مواد هاي تخلیهو شن هست. امروزه از این سیستم در اسکله

توانـد کـاربرد داشـته هاي مختلفـی میگردد. در بخش کشاورزي این سیسـتم از جنبهاي استفاده میدانه

در خطی کارهاي نیوماتیک به  )Phase Diluteیسـتم بـه صـورت فـاز رقیق (باشـد. امـروزه از ایـن س

شود. منظور انتقال بذور و ذرات کود شیمیایی از مخـزن بـه واحـد شـیار باز کن کارنـده استفاده می

گردد. با به منظور پخش سموم گردي استفاده می )Dusters( همچنین از این سیستم در گرد پاش ها

توان ایـن سیسـتم یابند و میهاي انتقال نیوماتیک از طریق لوله انتقال میینکه مواد در سیستمتوجه به ا

تواند کاربردهاي وسیعی را در شـرایط عـاري از گرد و خاك استفاده نمود، بنابراین در صنایع غذایی، می

ابل شستشو از این سیستم داشته باشد. امروزه به منظور انتقال شیر خشک، شکر و سایر مواد غذایی غیرق

نیـز بـه دلیل سرعت  )Phase Dense( هاي انتقال نیوماتیـک در فـاز متـراکمشود. سیستماستفاده می

پایین حرکت مواد در حین انتقال و انتقال مواد به صورت توده متراکم در انتقال بذور محصوالت 

توان به از کاربردهاي مهم این سیستم میکشاورزي که بسـیار حسـاس و شکننده هستند، کاربرد دارند. 

هاي اصـالح و هاي گندم در سیلوهاي ذخیره گنـدم اشـاره نمـود. همچنین در کارخانهسیستم انتقال دانه

هاي ناشی از شکستگی بذور و درنتیجه تولیـد بـذور محصـوالت کشـاورزي بـه منظور کاهش خسارت

بندي بذور استفاده از ایـن سیسـتم در انتقـال و بسته کاهش خلوص و قوه نامیـه بـذور تولیـدي،

نقطه انتقال طوالنی و یا با  2بین    هوا در مواردي که فاصله ي جریانبحث انتقال ذرات به وسیلهشود. می

هاي انتقال مواد هست. موضوع طراحی دستگاه انتقال با هوا تغییر مسیر بوده، رقیب جدي دیگر روش

 این دستگاه توان انتقال مواد پودري و  اي بین نظریه و تجربه است.لفیق هوشیارانهدرواقع چکیده و ت
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