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 نام: مرضیه                            .دانشجو: مبشر خانوادگي نام

 يشگاهيبه روش آزما یوماتیکانتقال ن یستمس یها لولهگندم و عدس در  يو خردشدگ يشسا يبررس نامه:پايان عنوان

 يمحاسبات یاالتس ينامیکو د

 ی.غالمحسین شاهقلي، دکتر عبداهلل گلمحمد راهنما: دکتر اساتید

 عادل رضواني فنايي، دکتر بهروز میرزايي.مشاور: مهندس  اساتید

           های کشاورزی ماشین طراحیگرايش:  بیوسیستم مکانیکرشته:  کارشناسی ارشد تحصیلي: مقطع

 اردبیلی محقق دانشگاه:

 113ت:صفحا تعداد            11/60/1131دفاع: تاريخ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشكده:

 چکیده:

طور که مستحضريد  هست. هماندر سیستم انتقال نیوماتیک بررسي سايش گندم و عدس  نامه يانپاهدف اين 

ترين منابع غذايي انسان محسوب  از مهم كيمحصوالت استراتژيک کشاورزی هستند. گندم ي جمله منگندم و عدس 

ين محصوالت پس از برداشت نیاز به بو جاری و فراوری شود. عدس نیز يكي از منابع غني پروتئین و آهن است. ا مي

نیوماتیكي است.  انتقال روش انتقال، ينتر مناسبو  ينتر عمدهدارند تا وارد چرخه غذايي بشر گردد. در بخش فراوری 

و صدمات  يشسا هاست. در خط لوله و مخصوصاً در زانويي يشسا ترين عیوب و مشكالت اين روش انتقال، از مهم

برای نیل به هدف اصلي يعني سايش  نامه يانپاگردد. در اين  یكي باعث تلفات محصول در خط انتقال ميمكان

 11قطر به  یا ولوله بخار اسب 1 باقدرت یا دمنده چرخه موردنظر شامل. ی با شرايط زير طراحي و ساخته شدا چرخه

 ی محفظهه به هم متصل است. پس از لوله ک ييزانو 1و در حالت ديگر با  ييزانو 2در يک حالت با  متر يسانت

کننده دوار برای تنظیم نرخ جريان مواد ورودی و تغذيه آن به  کننده برای آرام کردن جريان و درنهايت تغذيه آرام

 يشسا آمده از انتقال مواد در اين چرخه، دست صورت کنترل شده به درون خط لوله انتقال. درنهايت طبق نتايج به

انتقال ذرات مواد انتقالي و نرخ جريان مواد  سرعت زمان تردد محصول، يشافزانظر از نوع محصول با  محصوالت صرف

 .افزايش يافت يشسا با افزايش تعداد زانويي و تغییر جهت در لوله انتقال، ینهمچن ورودی افزايش يافت.

 ، زانويي.گندمماتیک، انتقال نیو کلمات کلیدی:
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                      نوان مطالبشماره و ع

 پژوهش کلیات اول فصل

 1 ............................................................................................................... هدف و مقدمه -1-1

 7 ....................................................................................... نیوماتیكي انتقال های ستمیس معرفي 1-2

 8 ............................................................................................ کیوماتین انرژی اصلي خواص 1-2-1

 3 ................................................................................................. کیوماتین دستگاه یايمزا 1-2-2

 3 .............................................................. یکشاورز و صنعت در نیوماتیک انتقال های ستمیس کاربرد 1-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... ...ظیغل فاز 1-1-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... قیرق فاز 1-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. لوهایس انواع يمعرف 1-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... گندم ینگهدار یلوهایس 1-1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. نیوماتیكي انتقال های ستمیس انواع 1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................ هوا فشار سیستم نوع حسب بر یبند میتقس 1-1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ کاربردها 1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ يمحاسبات االتیس کیناميد  1-1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ مورداستفاده یافزارها نرم 1-0

 .Error! Bookmark not defined ...................................... یمرز طيشرا پانل از استفاده يچگونگ 1-0-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... انيجر یها يخروج و ها یورود 1-0-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................يآشفتگ یپارامترها نییتع 1-0-1-2

 .Error! Bookmark not defined ............. ها ليپروفا از استفاده با يآشفتگ یپارامترها ريمقاد نییتع 1-0-1-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... مغشوش انيجر یساز مدل  1-7

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... مغشوش مدل انتخاب 1-7-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... پژوهش تیاهم و ضرورت 1-8

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ پژوهش ینهیشیپ 1-3

 مباني نظری پژوهش :دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ .مقدمه-2-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................... یعمود و يافق لوله در انيجر سرعت-2-1-1
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 .Error! Bookmark not defined .................................. یکشاورز محصوالت کیناميآئرود خواص-2-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................نولدزير عدد-2-1-2-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... دمگن به مربوط محاسبات-2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ................................... يافق لوله در گندم فشار افت محاسبه-2-2-1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................. یعمود ی لوله در گندم فشار افت محاسبه-2-2-1-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................... ييزانو در گندم فشار افت محاسبه-2-2-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................. ....عدس به مربوط محاسبات-2-2-2

 .Error! Bookmark not defined .................................. يافق لوله در عدس فشار افت محاسبه-2-2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ............................... یعمود لوله در عدس فشار افت محاسبه-2-2-2-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................... ييزانو در عدس فشار افت محاسبه-2-2-2-1

 :پژوهش روش و مواد سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................................   مقدمه-1-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... دستگاه قطعات يمعرف -1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ انتقال لوله ييزانو میتنظ-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. دوار کننده هيتغذ-1-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................  دمنده دستگاه-1-1

 !Error....................................................................................................................................................................................... کننده آرام-1-0

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... فشارسنج-1-7

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................   الكتروموتور-1-8

 پژوهش های يافته و نتايج  :چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. مقدمه-1-1

 Error! Bookmark not .......محصول یرو يكیمكان صدمات بر مواد انتقال لفمخت يزمان یها دوره ریتأث -1-1-1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................محصول یرو يكیمكان صدمات بر مواد يجرم نرخ ریتأث-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ............. محصول یرو يكیمكان صدمات بر یورود مواد سرعت ریتأث-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. مختلف طيشرا یبرا يتجرب جينتا-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................ انتقال یلوله یبرا ييدوزانو حالت در گندم-1-2-1

 .Error! Bookmark not defined ............................ انتقال یلوله یبرا ييچهارزانو حالت در گندم -1-2-2

 .Error! Bookmark not defined .............................. انتقال یلوله یبرا ييدوزانو حالت در عدس -1-2-1
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 .Error! Bookmark not defined ............................ انتقال یلوله یبرا ييچهارزانو حالت در عدس-1-2-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... يگروه یا سهيمقا ینمودارها-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................ يمحاسبات االتیس کیناميد جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا-1-1

 .Error! Bookmark not defined ... مختلف يزمان یها دوره یبرا CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا -1-1-1

 .Error! Bookmark not defined .... مختلف يجرم یها نرخ یبرا CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ........ مختلف یها سرعت یبرا CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا -1-1-1

 .CFD .......................... Error! Bookmark not defined و يتجرب یها داده نیب فشار افت یسهيمقا -1-1

 يکل گیری نتیجه :پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. جينتا -1-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... شنهاداتیپ -1-2

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................   مورداستفاده مآخذ و منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 د 

 

 

 ها فهرست جدول

 صفحه                                                     شماره و عنوان جدول

 

 .Error! Bookmark not defined .................................................... ی.مرز مناطق يمعرف: 1-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................... .گندم يكيزیف خواص :1 -2 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................. .عدس يكيزیف خواص :2 -2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ روتور ابعاد نییتع: 1 -1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ..................... يطراح جهت استاندارد یها کننده آرام یهندسه: 2-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................   دوار کننده هيتغذ کردن برهیکال: 1 -1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....  مختلف یها حالت در انتقال نیح در عدس و گندم فشار افت: 1  -1 جدول
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 هافهرست شكل

 صفحه                                                    شماره و عنوان شكل

 

 .Error! Bookmark not defined ............................................. کیوماتین انتقال دستگاه يکل یشما: 1 -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ مثبت فشار سیستم: 2 -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ منفي فشار سیستم :1 -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................................................. يفمن فشار و مثبت فشار ستمیس: 1 -1 شكل

 .quad/hex ................................................................. Error! Bookmark not defined مش :1 -1 شكل

 .tri/tet ....................................................................... Error! Bookmark not defined مش: 0 -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... (hybrid) يبیترک مش: 7 -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ........................... تیبگم افزار نرم هندسه يطراح یمنو بخش يمعرف: 8 -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined .............................. فلوئنت سیانس افزار نرم مختلف یها بخش يمعرف: 3 -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ............................... قائم و يافق انتقال حالت در ذره بر وارد یروهاین:  1 -2شكل

 Error! Bookmark notييزانو2 یدارا لوله از کیشمات شكل: ب ،ييزانو1 یدارا لوله از کیشمات شكل:الف :1  -1 شكل-16

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................................انتقال کامل چرخه از یبعد سه شكل: 2  -1 شكل-11

 .Error! Bookmark not defined ...................... لیتحل انجام یبرا نولدزير یها تنش مدل از استفاده :1 -1 شكل-12

 .Error! Bookmark not defined .................................. گسسته فاز یمنو از استفاده با مواد ورود :1  -1 لشك-11

 .Error! Bookmark not defined ................................................. مواد اتیخصوص فيتعر بخش: 1 -1 شكل-1

 82.............................................................................................. حل یمتدها به مربوط یمنو:  0  -1 شكل

 .upvc .................................................. Error! Bookmark not defined جنس از یا لوله شلنگ :7  -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ...................... گرد یلم و مفتول از استفاده با انتقال لوله ييزانو میتنظ: 8  -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... دوار کننده هيتغذ: 3  -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ...................................... بسته انتها روتور-(b) باز انتها روتور-(a: )16  -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................   روتورها انواع: 11  -1 شكل

 Error! Bookmark not ...... متفاوت یها سرعت در مختلف مواد یبرا يچرخش کننده هيتغذ يحجم راندمان :12  -1 شكل

defined. 



 

 و 

 

 87..................................................................................................................... دوار کننده هيتغذ در موجود مختلف یها ينشت: 11  -1 شكل

 افزار نرم در یروتار و محفظه یبعد سه رسم: د و ج شكل.محفظه و یروتار یدوبعد رسم:  ب و الف شكل :11  -1 شكل

 !Error................................................................... ..................................................................................................................................2611دورکزیسال

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................... دوار کننده هيتغذ ساخت مراحل: د ج، ب، الف، اشكال: 11-1 شكل

 با یباال فشار مرکز از زيگر دمنده از مختلف ینماها: د ج،. مرکز از زيگر دمنده از کیشمات ینما: ب الف، اشكال: 10  -1 شكل

 .Forward ............................................................................ Error! Bookmark not defined یها پره

 .Error! Bookmark not defined ........................................... آن مشخصات و فاز1 انيجر نورتريا: 17  -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined .................................................. کننده آرام کي عملكرد اساس :18  -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................................................. کننده آرام کي کیت شما طرح: 13  -1 شكل

 .Drawing ........................... Error! Bookmark not defined بخش در کننده آرام یدوبعد ینقشه :21  -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined .............................................   شده هساخت کننده آرام يکل ینما :21  -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined .............................................   شيآزما در مورداستفاده فشارسنج: 21-1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ...................   دوار کننده هيتغذ به قدرت انتقال ستمیس و الكتروموتور :20  -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. فاز کت نورتريا ونیراسیبکال نمودار: 27-1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................   فاز2 انيجر نورتريا :28  -1 شكل

 Error! Bookmark not .......... ..... مختلف يزمان یها دوره در ييدوزانو حالت در گندم یبرا يكیمكان صدمات :1 -1 شكل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined. ... .....مختلف یها سرعت در ييدوزانو حالت در گندم یبرا يكیمكان صدمات: 2 -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined.....مختلف يجرم یها نرخ در ييدوزانو حالت در گندم یبرا يكیمكان صدمات :1 -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined.مختلف يزمان یها دوره در ييچهارزانو حالت در گندم یبرا يكیمكان صدمات: 1-1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ... مختلف یها سرعت در ييچهارزانو حالت در گندم یبرا يكیمكان صدمات: 1 -1 شكل

 Error! Bookmark not .......... .مختلف يجرم یها نرخ در ييچهارزانو حالت در گندم یبرا يكیمكان صدمات : 0 -1 شكل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined . مختلف يزمان یها دوره در ييدوزانو حالت در عدس یبرا يكیمكان صدمات :7 -1 شكل

( نورتريا توسط يمیتنظ یها سرعت) یها فرکانس در ييدوزانو حالت در عدس یبرا يكیمكان صدمات :8 -1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................................................  مختلف

 .Error! Bookmark not defined . مختلف يجرم یها نرخ در ييدوزانو حالت در عدس یبرا يكیمكان صدمات :3 -1 شكل

 Error! Bookmark not ........ .مختلف يزمان یها دوره در ييچهارزانو حالت در عدس یبرا يكیمكان صدمات :16 -1 شكل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...مختلف یها سرعت در ييانوچهارز حالت در عدس یبرا يكیمكان صدمات :11 -1 شكل
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 .Error! Bookmark not defined مختلف يجرم یها نرخ در ييدوزانو حالت در عدس یبرا يكیمكان صدمات :12 -1 شكل

 يزمان یها رهدو در ييچهارزانو و ييدوزانو حالت دو در عدس و گندم یبرا يكیمكان صدمات یسهيمقا :11 -1 شكل

 !Error....................................................................................................................................................................................................................مختلف

Bookmark not defined. 

 یها سرعت در ييچهارزانو و ييدوزانو حالت دو در عدس و گندم یبرا يكیمكان صدمات یسهيمقا :11 -1 شكل

 !Error....................................................................................................................................................................................................................مختلف

Bookmark not defined. 

 يجرم یها نرخ در ييچهارزانو و ييدوزانو حالت دو در عدس و گندم یبرا يكیمكان صدمات یسهيمقا :11 -1 شكل

....................................................................................................................................................................................................................مختلف
Error! Bookmark not defined. 

 !Error ............ ييدوزانو حالت در و گندم در ختلفم يزمان یها دوره در CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا: 10 -1 شكل

Bookmark not defined. 

 !Error ......... ييچهارزانو حالت در و گندم در مختلف يزمان یها دوره در CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا: 17 -1 شكل

Bookmark not defined. 

 !Error ........... ييدوزانو حالت در و عدس در مختلف يمانز یها دوره در CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا: 18 -1 شكل

Bookmark not defined. 

 !Error ........ ييچهارزانو حالت در و عدس در مختلف يزمان یها دوره در CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا: 13 -1 شكل

Bookmark not defined. 

 !Error ............ ييدوزانو حالت در و گندم در مختلف يجرم یها نرخ در CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا: 26 -1 شكل

Bookmark not defined. 

 !Error ......... ييچهارزانو حالت در و گندم در مختلف يجرم یها نرخ در CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا: 21 -1 شكل

Bookmark not defined. 

 !Error .........ييچهارزانو حالت در و عدس در مختلف يجرم یها نرخ در CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا: 21 -1 شكل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark ييدوزانو حالت در و گندم در مختلف یها سرعت در CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا: 21-1 شكل

not defined. 

 !Error .............. ييچهارزانو حالت در و گندم در مختلف یها سرعت در CFD جينتا با يتجرب جينتا یسهيمقا: 21-1 شكل

Bookmark not defined. 
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 مقدمه و هدف 1-1

 جای به جايي از مختلف حاالت در مواد انتقال است داشته توجه بدان ديرباز از بشر که مسائلي از يكي

 نمئوده  مسئئله  اين رفع منظور به هايي مكانیزم و ها روش طراحي به اقدام اساس است. بر همین بوده ديگر

 انتقئال  مختلئف،  های حالت در انتقال مواد در مؤثر های روش از يكي که برد پي است. در طول زمان انسان

 ديگئر  جئای  به جايي از را مايعات لوله طريق از که بودند گروهي نخستین هست. رومیان لوله طريق از آن

 ايئن  با دادند. انتقال را طبیعي گاز بامبو، جنس از هايي طريق لوله از ها چیني ومیان،ر از کردند. بعد منتقل

 انتقال، تنهئا  روش اين و پذير نبود امكان لوله طريق از آن انتقال جامد حالت در مواد ماهیت دلیل به وجود

 بود. استفاده قابل داشتند گران روی خاصیت که سیاالت مورد در

 بئا  گرديئد.  آغاز مكش طريق از انتقال صورت به لوله طريق از غالت دانه انتقال منوزده قرن اواسط از

 مئواد  نیومئاتیكي  ونقئل  حمل 1326 سال در ها آن از حاصل نیروی کاربرد و ها مكنده و کمپرسورها توسعه

 نیومئاتیكي  هئای  کننئده  ونقئل  حمئل  قئرن بیسئتم   اواسئط  در گرديئد.  برخوردار توجهي قابل رشد از جامد

 به مزايای توجه با انتقال سیستم اين امروزه دادند. اختصاص خود به مواد انتقال بازار در را سهم ترين بیش

 محسئوب  مئواد  انتقئال  هئای  روش برتئرين  از يكئي  دارد هئا  سیستم ساير به نسبت که هايي برتری و خاص

 به توجه با است، مواد نتقالا های روش ترين آسان حال درعین و ترين گران از يكي انتقال روش گردد. اين مي

صنايع  مختلف های بخش در آن وسیع کاربردهای و مختلف های محیط در سیستم اين پذيری باالی انعطاف

 اختصئاص  خئود  به را جامد مواد بازار انتقال عمده سهم اخیر دهه چند در نفت، پتروشیمي، کشاورزی و...

 (.  1180است )مهارلويي،  داده
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تولید و اهمیت گندم حئداقل در طئول   رود.  دم محصول عمده غذايي به شمار ميدر دنیای امروز، گن

سال اخیر ارتباط نزديكي با گسترش کشاورزی و تمدن داشته است. اهلي شدن گندم بیش از هئر   12666

گیری جامعه توسعه تمدن فرهنگ و ادامه رشئد جمعیئت    گیاه ديگری از طريق تولید غذای کافي در شكل

برداری از گندم همگاني بوده و به منطقه يا فرهنگ خاصي محدود نبئوده   داشته است. بهره نقش به سزايي

است و سازگاری زياد آن به دامنه وسیعي از شرايط رشد تولید موفق آن را در سراسر جهئان فئراهم آورده   

 (.1183است )محمد دوست و همكاران

ز انسان است. گنئدم از نظئر میئزان تولیئد     گندم منبع اصلي انرژی پروتئین و فیبرهای رژيم موردنیا

ترين محصول غذايي جهان است و تجارت گندم جزء مهمي از تئوان تجئاری در اقتصئاد ملئي      سالیانه مهم

گنئدم   است. به دلیل جايگاه استراتژيک گندم سطح زير کشت جهاني آن همئواره رو بئه افئزايش هسئت.    

ی دوم در تولید انبوه بعد از ذرت داده است و رتبه درصد اراضي زير کشت را به خود اختصاص 16بیش از 

میلیون تن بئوده اسئت.   21برداشت گندم در دنیا برابر  2611در سال  را دارد و برنج رتبه سوم رادار است. 

 2361666در اسئتان اردبیئل    سئطح کشئت  هكتار میئزان   0017107ت در ايران نیز سطح هكتار زير کش

هئای مختلئف    های مختلف در طبیعت بئه فئراورده   ها و همچنین دام انسانتأمین مواد غذايي  هكتار است.

کشاورزی ارتباط دارد. دانه گندم محصئول اصئلي بئرای درسئت کئردن آرد بئرای نئان، شئیريني، کیئک،          

تئوجهي از   شئود. میئزان قابئل    هم استفاده مي 1ماکاروني، رشته و ...  است و حتي به عنوان سوخت زيستي

شود. بايسئتي اهمیئت مئواد غئذايي      % آن جهت ذخیره، نگهداری مي 26ی بیش از  ازهاند گندم تولیدی به

گیئرد. در   درصد مصرف غئذايي را در دنیئا در برمئي    86حاصل از گیاهان را در نظر گرفت، چراکه بیش از 

درصئد آن   01شود که حئدود   درصد کالری موردنیاز افراد از مواد غذايي گیاهي تأمین مي 36ايران حدود 

 .(1171)کريمي، آيد  ز غالت به دست ميا

                                            
1 Frye 
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های کشاورزی دنیا به مقدار  ساله از خانواده غالت بوده که در سطح وسیعي از زمین گندم گیاهي يک

شود. گندم در نواحي خشک ايران بوده و از نظر اهمیت اقتصادی، تولید و سطح زير کشئت   زياد کشت مي

شده از گندم، باعث شده که ايئن   وجود در محصوالت تهیهترين محصول کشاورزی ايران هست. تنوع م مهم

 مردم جهان را تشكیل دهد.   1/1غله، غذای اصلي بیش از 

 های زير تقسیم نمود: توان به بخش طورکلي ضايعات گندم را مي به

ضايعات کاشت 

ضايعات پس از برداشت 

ضايعات برداشت 

 بندی نمود قهدسته با درصدهای زير طب 1توان در  اين ضايعات را مي

(1/1وپاش )% ونقل و ريخت ضايعات حمل 

( 1ضايعات تبديل)% 

( 1ضايعات انبارداری)% 

( 2ضايعات بو جاری)% 

 بودن دارا با هستند. عدس درصد( 12-18) نیپروتئ از سرشار غذايي منابع ترين مهم از يكي حبوبات

گرفتئه اسئت    . عدس از مديترانه نشأتکند مي ايفا مردم یتغذيه در را مهمي نقش پروتئین درصد28 حدود

ترين گیاهاني است کئه کشئت شئده اسئت. عئدس        شود. اين گیاه از قديمي و به صورت خشک منتقل مي

هئای ريئز، درشئت،    استفاده پس از برداشت، جهت جداسئازی ناخالصئي   برای تبديل شدن به محصول قابل

شود که در اين واحد بئرای انتقئال    نتقل ميسبک، سنگین، گرد و غبار و پوشال و چوب به واحد فراوری م

سئازی و   گئردد. در فراينئد ذخیئره    در مسیرهای طوالني و سريع از دستگاه انتقال نیوماتیک اسئتفاده مئي  

و تغییئر جهئت هسئت و     زيئاد  هئای  وخئم  شئامل پئی    غالت و حبوبئات انتقال به دلیل اينكه مسیر انتقال 

ی ها در اثر برخئورد بئا ديئواره    يابند، در زانويي ا انتقال ميهمچنین اين محصوالت با سرعت از اين مسیره



 

0 

 

شوند که اين سايش هم باعث شكست محصول شده و در طول زمان مقئداری   لوله انتقال، دچار سايش مي

کنند و اين باعث ايجئاد ناخالصئي    از مواد ساختمان لوله در اثر اين برخورد به درون آن محصول ريزش مي

(. حتئي گئاهي   1132شئود )مئرادی،   تولید محصول ناخالص از  گندم و عئدس مئي  در محصول خروجي و 

جنس لوله طوری است که اگر همراه با فراورده گندم و عدس وارد وعده غئذايي انسئان شئده و درنتیجئه     

 کنئد.  های گونئاگون ازجملئه سئرطان دسئتگاه گئوارش مئي       وارد دستگاه گوارش شود وی را دچار بیماری

 ی انتقال، بپئردازد. عمئل  ق قصد دارد به تحلیل و بررسي سايیدگي گندم در زانويي لولهبنابراين اين تحقی

هسئت. سئاختار زانئويي يكئي از      انتقئال  دسئتگاه  اجزای سايش شديد تأثیر تحت ذرات عموماً توده انتقال

ي پارامترهای اصلي مؤثر بر سايیدگي محصول است. ديگر پارامترهای مهم مثل سرعت انتقئال، نئرخ جرمئ   

(. طراحئي زانئويي بهینئه بئا     1333شئده هسئتند )کئالمن    مواد انتقالي، و نیز خواص مكانیكي ذرات منتقل

شئده رابطئه دارد.    حداقل خسارت محصول با سرعت انتقال، شعاع زانويي و کیفیت فنئي محصئول منتقئل   

 مكانیزم تغییر اد.د خواهد افزايش را سايیدگي ينلوله ا ديواره و جامد توده ذرات بین نسبي سرعت افزايش

سئايیدگي   کئاهش  بئه  منجئر  توانئد  مي غلیظ فاز در محدوده جامد توده مشخصات نظر گرفتن در با سايش

 هئای کننئده  تغذيئه  يئا  و فشار های مخزن کننده چرخان، ها نظیر تغذيه کننده تغذيه از انواع مختلفي گردد.

 که شود، مي استفاده فشار تحت های دستگاه يا تغذيه و خأل تحت انتقال دستگاه تخلیه منظور به مارپیچي

 بئا  عمومئاً  دارند. پیشرفت سئايیدگي  قرار سايش از مختلفي درجات معرض در ها نیزکنندهتغذيه اين خود

شئود. سئايیدگي    مئي  زده تخمئین  آن سئختي  و شكل ذرات، اندازه نظیر: جامد یتوده خصوصیات به توجه

شئود. ذرات در طئول انتقئال نیوماتیئک نیروهئای       ای برشي ايجاد مئي طور عمده از برخورد و يا اثر باره به

کنئد. بنئابراين،    طور ناگهاني تغییئر مئي   کنند، چون جهت جريان به ای را در زانويي ايجاد مي برخورد عمده

تجزيه و تحلیل سايیدگي در زانويي بسیار مهم است. اگر نیئروی برخئورد بئه ذره بیشئتر از اسئتحكام آن      

ر برخورد اول خواهد شكست. سرعت برخورد، زاويئه برخئورد و قابلیئت ارتجئاعي برخئورد بئه       باشد، ذره د

تئوان   توجهي تحت تأثیر نیروی ضربه قرار دارد.  بنابراين، پارامترهای مؤثر بر نرخ سايش را مئي  میزان قابل

 (.2666عمالً به سه دسته تقسیم کرد )کالمن، 
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 استحكام ذرات:         (1

 جنس ذرات،  . أ

 ه و شكل ذرات.انداز. ب

 پارامترهای عملیاتي:. ب

 سرعت ذرات،  . أ

 .نرخ بارگذاری-توزيع ذرات. ب

 ساختار زانويي:. ت

 شعاع انحنا )زاويه برخورد(،  . أ

 جنس سازه. ب

 نوع زانويي. ت

 تعداد زانويي. ث

هئای   تئوان بئه روش   هئا مئي   ی آنهای مختلفي ابداع شد که ازجمله ی حمل مواد جامد روش درزمینه

ونه انتقئال مئواد جامئد اسئت اشئاره نمئود. درروش مكئانیكي، مئواد از طريئق          ترين گ مكانیكي که متداول

هئای مكئانیكي ماننئد عئدم      يابند. با توجه به مشكالت خاص سیسئتم  ها و... انتقال مي ها، مارپی  نقاله تسمه

هئای  ها و همچنین مشكالت مربوط به آلودگي در حئین انتقئال مئواد، در سئال     پذيری اين سیستم انعطاف

ونقل مواد جامد از طريق لوله و به کمئک جريئان هئوا     ، حملها  با شروع استفاده از بادبزن 1800تا  1817

 آغاز گرديد.

  های انتقال نیوماتیکی معرفی سیستم 1-2

هايي است که در حال حاضر از آن به صورت وافری در انواع صنايع  نیوماتیک يكي از انواع انرژی

توان ديد که از نیوماتیک  ها يا مراکز صنعتي کمتری را مي امروزه کارخانهتوان گفت  شود و مي استفاده مي

ای است که بشر با اتكا به آن راه صنعت را  شده های اثبات استفاده نكند و در قرن حاضر يكي از انواع انرژی
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ع هوا پیمايد. نیوما در زبان يوناني يعني تنفس باد و نیوماتیک علمي است که در مورد حرکات وقاي مي

خطر و ارزان مشهور  کند امروزه نیوماتیک در بین صنعتگران به عنوان انرژی بسیار تمیز و کم صحبت مي

 کنند. ی زيادی مياست و از آن استفاده

 خواص اصلی انرژی نیوماتیک  1-2-1

وفور وجود دارد. عامل اصلي کارکرد سیستم نیوماتیک هواست و هوا در همه جای روی زمین به 

 کشي به نقاط مختلف کارخانه يا مراکز صنعتي جهت کارکرد  توان از طريق لوله فشرده را ميهوای

 های نیوماتیک هدايت کرد. سیستم

توان در مخازن مخصوص انباشته و آن را انتقال داد؛ يعني همیشه احتیاج به  هوای فشرده را مي

مكان نصب کمپرسور وجود ندارد نیز هايي که ا توان از سیستم نیوماتیک در مكان کمپرسور نیست و مي

 استفاده نمود.

 افزايش و کاهش دما اثرات مخرب و سوئي بر روی سیستم نیوماتیک ندارد و نوسانات حرارتي از

 کند. عملكرد سیستم جلوگیری نمي

سوزی ندارد، به اين دلیل به تأسیسات حفاظتي نیاز نیست. هوای فشرده خطر انفجار و آتش 

 و اتصاالت آن نسبتاً ارزان بوده و از نظر ساختماني قطعاتي ساده هستند؛ لذا قطعات نیوماتیک

 های مشابه نظیر هیدرولیک هست. تر از سیستم ها راحت تعمیرات آن

 هوای فشرده نسبت به روغن هیدرولیک مورد مصرف در هیدرولیک تمیزتر است و به دلیل اين

 شود. اير آن استفاده ميتمیزی از سیستم نیوماتیک در صنايع دارويي و نظ

متر در ثانیه است و در  2الي  1کننده با هوای فشرده در حدود  سرعت حرکت سیلندرهای عمل

قبول است و بسیاری از عملیات  رسد که اين سرعت در صنايع قابل متر در ثانیه مي 1موارد خاصي به 

 دار شود. تواند عهده صنعتي را مي

 باشند. کنترل و تنظیم مي رو در سیستم نیوماتیک قابلنكته: عوامل سرعت و نی        
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شود، مگر اينكه افزايش  ها صدمه وارد نمي عناصر نیوماتیک در مقابل بار اضافه مقاوم بوده و به آن

 ها گردد. بار سبب توقف آن

مقايسه  های قابل خطر است، زيرا در انرژی ای نیوماتیک بسیار کمهداری سیستم تعمیرات و نگه

چنین خطر جاني وجود دارد اما در  سوزی و در هیدرولیک انفجار و هم ر برق خطر جاني و آتشنظی

سوزی اصالً وجود ندارد و به اين دلیل در  نیوماتیک خطر جاني به صورت جدی وجود نداشته و آتش

 شود. افزار سازی از سیستم تمام نیوماتیک استفاده مي صنايع جنگ

 یکمزایای دستگاه نیومات 1-2-2

 در دسترس بودن هوا 

ونقل راحت هوا  حمل 

ساننگهداری آ 

 عدم تغییرات در محیط و دمای مختلف مزيت بزرگ هوای فشرده 

اطمینان در مقابل انفجار 

اندازی ساختماني ساده و قیمت مناسب  اجزای راه 

دارا بودن سرعت باال 

بار  ايمني در برابر اضافه 

 تمیز بودن 

  انتقال نیوماتیک در صنعت و کشاورزیهای  کاربرد سیستم 1-3

های  های انتقال نیوماتیک نسبت به انواع ديگر سیستم پذيری باالی سیستم به انعطاف با توجه

انتقئال، ايئن سیسئتم دارای کاربردهای وسیعي در صنعت و کشاورزی هست؛ ازجمله کاربردهای مهم اين 

های حامل سیمان، گ   رانولئه و پودری مانند کامیونسیستم در بارگیری و تخلیه تانكرهای حمئل مئوادگ

 ی بارکشتي هئای بئاربری مخصئوص حمل مواد های تخلیه و شن هست. امروزه از اين سیستم در اسكله
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Abstract: 

The aim of this thesis is evaluation of wheat and lentil abrasion in pneumatic 

conveying system. As you know, wheat and lentil are categorized in strategic agricultural 

products. Wheat is a major source of the human food. Lentil also is a very rich source of 

Protein and iron. These products after harvesting need leaning and processing to enter the 

human food cycle. In the processing section, the most common and most appropriate 

transfer method is pneumatic conveying. Abrasion in pipelines and especially in elbows is 

the most important defect and problems in this method. Abrasion and mechanical damage 

caused crop losses in the transmission line. In this thesis to achieve the main objective 

namely abrasion a cycle was designed with a blower with 3hp power and a 15 cm diameter 

pipe that are connected together in 2 elbow and 4 elbow conditions. After the pipe, 

relaxing chamber to slow the flow and finally rotary feeder to adjust the mass flow rate and 

feeding into the pipeline in controlled condition are placed. Finally, according to the results 

of conveying products (wheat and lentil) in this cycle, mechanical damage of products 

regardless of the type of products type, with increase in time of product conveying, 

conveying velocity of products particle and material mass flow rate was increased. Also, 

by increasing the number of elbows and change direction in pipe line, the abrasion was 

increased. 
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