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 چکیده فارسی

های صدمه دیده و نسبت کاه به دانه در  کوبش و درصد دانه بررسی عوامل موثر بر تلفات: عنوان طرح

 یك واحد کوبش سرتغذیه خودکار برنج 

 : عزت اله عسکری اصلی اردهمجری طرح

 : تیمور توکلی هشجینهمکاران طرح

 گروه مکانیك ماشینهای کشاورزی ه کشاورزیددانشک دانشگاه محقق اردبیلی

 و برنجواحد کوبش ،  نسبت کاه به دانه ،ی صدمه دیدههادانه، تلفات کوبش :کلید واژه ها

با توجه به تولید و مصرف قابل توجه برنج در ایران، مطالعهه و تحقیهق در مهورد بهینهه کهردن : چکیده

 آن ضرورت دارد. کوبیدن محصول بهرنج فرآوریآوری این محصول از کاشت تا مراحل مختلف عمل

ایهن رهر   نحو مطلوبی انجها  ذهذیرد. دره است که باید ب سیحسا )جدا کردن دانه از خوشه( فرآیند

های آسیب دیده و نسبت کاه به دانه ری آزمهون یهك واحهد عوامل موثر بر تلفات کوبش، درصد دانه

سهط((،  5مستقل شامل سرعت دورانی کوبنده ) ذارامترهایکوبش سرتغذیه مورد بررسی قرار گرفت. 

آزمایشهات تکهرار انجها  شهد.  4باشد. هر آزمایش در می سط((2) محصول سط(( و رروبت 2) رقم

رای ب .انجا  شدند های کامل تصادفیهای دوبار خرد شده در قالب بلوکرر  آزمایشی کرتبصورت 

ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد کهه اثهر محتهوای رروبهت ها از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین

های صدمه دیده و نسبت کهاه بهه نهابنده بر تلفات کوبش، درصد دمحصول، رقم و سرعت دورانی کو

های صدمه دیده در آزمایشات با محصول خشك . میانگین تلفات کوبش و درصد دانهبوددار دانه معنی

های صدمه دیده بترتیب در ارقا  هاشمی و خهزر دانه دبیشتر بوده است. میانگین تلفات کوبش و درص

یانگین نسبت کاه به دانه در آزمایشات بها محصهول تهر اتفهات افتهاده و بهه رقهم . بیشترین مبودبیشتر 

 .تعیین گردید rpm650 . مناسبترین سرعت دورانی کوبنده معادل داشتی اختصاص مهاش
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 مقدمه

میلیهون تهن( و اهمیهت آن از  3هزار هکتهار( و تولیهد آن ) 615) نظر به سط( زیر کشت برنج

ر، استفاده از هر روشی به منظور کوبش محصول برنج که باعه  کهاهش لحاظ میزان مصرف در کشو

و بارنهدگی  فصل برداشت بها ههوای ابهری در مواقعی که تلفات و ضایعات محصول برنج مخصوصاً

شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. انجا  مرحلهه کهوبش بهرنج در اک هر روالنی مدت مواجه می

ایهن خرمنکوبهها از ایمنهی  .( 1) شکل  گیردانجا  می 1های دستینقاط کشور با استفاده از خرمنکوب

. در کار با ایهن نهو  شتر مشهود استیبمخصوصا در تغذیه محصول  ذائینی برخوردارند که این مسئله

داشتن محصول در حهین انجها  عمهل کهوبش باید از توان و مهارت کافی برای  نگهخرمنکوبها کاربر 

 برخوردار باشد.

 

  

 برای کوبش محصول برنجخرمنکوب مورد استفاده  -1شکل                      

                                                 
 خرمنکوبهایی که تغذیه محصول در آنها با دست انجام می گیرد. -1
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بهدین  گیردای انجا  میباشند و عمل کوبش در آنها بطور مرحلهدارای ظرفیت ذایین می آنها همچنین

ذس از کوبش کامل یك دسته از محصول، ذدال مربوط به دریچهه تخلیهه کهاه توسهر کهاربر  معنی که

تا دریچه مذکور باز شده و کاه بطور کامل تخلیه گردد وسپس با برداشتن ذا از ذدال شود فشار داده می

یهن دسهتگاه الز  به ذکر است که اکند. می اتخلیه کاه و برداشتن دسته ای دیگر، عمل کوبش ادامه ذید

قابلیت کوبش محصول تازهدروشده و مرروب را ندارند. از این رو آزمایش و توسعه دسهتگاهی کهه 

های موجود از لحهاظ نیهروی انسهانی و تازه دروشده را بکوبد و نسبت به خرمنکوب اند محصولبتو

ها و عیهوب ذکهر لذا برای حذف محدودیت دارد.توان مکانیکی مورد نیاز برتری داشته باشد، اهمیت 

. این تحقیهق 1(1شده تصمیم گرفته شد واحد کوبشی با سیستم تغذیه مکانیکی رراحی و ساخته شود)

دورانهی کوبنهده(  )رقم و رروبت( و دستگاه )سرعت محصول ذارامترهای وابسته بهبه منظور بررسی 

  .ذذیرفتو نسبت کاه به دانه انجا   های صدمه دیدهبر تلفات ، درصد دانه

 اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از: 

-صهد    دانههبررسی اثرات سرعت دورانی کوبنده، رقم و رروبت محصول بر تلفات و در – 1

 های صدمه دیده و نسبت کاه به دانه در واحد کوبش مورد آزمایش.

های صدمه دیده و نسبت بررسی اثرات متقابل عوامل مستقل مذکور بر تلفات و درصد دانه -2

 کاه به دانه.

 تعیین بیشترین مقدار مجاز سرعت خطی کوبنده در واحد کوبش مورد آزمایش. -3

 عت دورانی کوبنده. تعیین مناسبترین سر -4

 

 

                                                 
توضیح اینکه مقاله مربوطه در مجله )علمی پژوهشی( فنی و مهندسی موسسه  -1

چاپ  83-71، ص 10شماره  ،3، جلد 1381تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سال 

 شده است.
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 بررسی منابع

کوبنده بر کیفیت و کارائی کوبنده تاثیر ذارامترهای وابسته به محصول و تحقیقات بسیاری در ارتباط با 

 : شده استبطور خالصه در زیر به آنها اشاره که  انجا  شده استهای برنج 

را در محهدوده  ر مهورد الهالتسرعت خطی کوبنهده د تاثیر ،(1985) ر کلنین و همکارانتوس        

مناسب آن برای محصول بهرنج در حالهت  و مقدار دادندمورد بررسی قرار  %17الی  12 های رروبت

 توصیه شده است . m/s37 الی  25و در حالت تر m/s 23  الی 21خشك 

تلفات ناشی از صدمات مکهانیکی را در کهوبش محصهول گنهد  در   ،(1962) کینگ و رایدولز

 9/19و 0/10,  1/8,  0/5بترتیهب را  rpm 1100 و 1000، 900،  800دورانهی کوبنهدهههای سهرعت

 اند.درصد ذکر کرده

-مقاومت دو رقم گند  را نسبت به ضربه مورد بررسهی قهرار داده ،(1964) میتچل و رانت وایت      

ایش بهوده اسهت. ها بعد از آزمدرصد جوانه زنی دانه ،اند. شاخص ارزیابی میزان مقاومت این دو رقم

درصد متغیهر  25الی  15و درصد رروبت محصول از  m/s 36الی  17سرعت اعمال نیروی ضربه از 

، و در بیشهترین سهرعت %8/94های صدمه ندیهده میانگین درصد دانه، در کمترین سرعت بوده است.

 درصد بوده است.  8/86های صدمه ندیده مقدار دانه

در برداشت و کوبش محصهول  نذاژ ساخت کشور ی کمباین در آزمایش بر رو ،(1963)ازاکی 

   کهه در سهرعت بهیش از به ایهن نتیجهه رسهید m/s 19الی  11با تغییر سرعت خطی کوبنده از ، برنج

m/s 15 های صهدمه دیهده در ایهن درصد دانه .فتایهای صدمه دیده به شدت افزایش میدرصد دانه

ر ذایهه تهر( کمتهر از )به %25با رروبت دانهه  (Nihonbare)سرعت و در آزمایش با یك رقم ژاذنی 

 .بود 5/0%
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، خرمنکوب با کوبنهده دندانهه میخهی و ارزیابی یك ساخت ،در رراحی ،(1991) دات وآنامالی

)ارقها    در نظر گرفتند. نتایج آزمایش دستگاه بر روی محصول بهرنج m/s17سرعت خطی کوبنده را 

IR-20  وIR-50  وIR-60  وYaigai  وPonniالی  5/16 تهای( با درصد رروبw.b. 25%   و بها

متغیهر  % /07الهی  %02/0های کوبیده نشده از که درصد دانه نشان داد ،ton/h 3الی  8/1 میزان تغذیه

 های صدمه دیده تحت این شرایر وجود نداشته است.بوده و دانه

   ردیفهه بهرنج, درصهد  نهجذهای یك تها در آزمایش بر روی عملکرد کمباین ،(1980) سوزوکی

 %5/0کمتهر از  ، %25کوبنهده و رروبهت دانهه  m/s 3/10های صدمه دیده را در سهرعت خطهی دانه

 گزارش کرده است.

ای را بر روی تلفات کمبهاین جریهان محهوری در آزمهایش بهر روی مطالعه ،(1991)هاریسون 

تغذیهه و سهرعت دورانهی  که رروبت محصول، میهزان او گزارش کردمحصول جو انجا  داده است. 

 تلفهات %18و  14،10ههای و در رروبت ندبهر روی تلفهات ایهن محصهول داشهت داریاثر معنی کوبنده

 .گزارش شده است %8/0و 6/0, 3/0بترتیب  محصول

 مدل)محوری جریان  های در بررسی بر روی عملکرد خرمنکوب ،(1990گامرت و همکاران )

(TH11   تا  400دورانی کوبنده بین  هایسرعتبه این نتیجه رسیدند که درrpm 1120( سرعت خطی

(، با افزایش سرعت دورانی کوبنده تلفات کهوبش افهزایش و m/s 1/26و  5/10بترتیب معادلکوبنده 

-سهرعتهای صدمه دیهده در افزایش درصد دانه نرخ. ولی یافتند های صدمه دیده افزایشدرصد دانه

تلفات کل دستگاه )مجمو  درصد دانهه ههای جهدا نشهده از  .بودخیلی زیاد  ،rpm  850های بیش از

خوشه و خارج شده از دستگاه توسر ذرتاب کننده کاه و کلش( و درصد دانهه ههای صهدمه دیهده در 

 آنهها همچنهین .مقهدار بهود( حداقل m/s 20معادل سرعت خطی کوبنده ) rpm 850سرعت دورانی 

 . فتیاه به دانه افزایش میدریافتند که با افزایش سرعت دورانی، نسبت کا
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تغییراتی را برروی خرمنکوب گند  ساخت کشور ترکیه به منظور تبهدیل آن بهه  ،(1990) خان

بطوریکه برای کوبش محصول گند  دستگاه بشکل اولیه و برای  جریان محوری ایجاد کرد خرمنکوب

ی منحهرف کننهده بهر از یك سهر او .شددستگاه بصورت جریان محوری بکار گرفته می ،کوبش برنج

روی درذوش خرمنکوب برای ایجاد حرکت محوری در داخل واحد کوبش، از دو دریچه بهرای ورود 

. ایهن دمحصول و خروج کاه و برای تخلیه کاه از چهار ذره بر روی بخش انتهایی کوبنده  استفاده کهر

درجه  نسهبت  75و درجه  90 زاویه ها برای کوبش محصول گند  و برنج بترتیب تحتمنحرف کننده

و 390بترتیهب  شدند. ظرفیت کوبش این خرمنکهوب بهرای گنهد  و بهرنج به محور کوبنده تنظیم می

Kg/h 634  زارش شده است.گ%  2/1و  5/1و تلفات کوبش 

دریافهت کهه درصهد  )شهکل(Vدر بررسی عملکرد کوبنده دندانه قالبهی ،(1987)سرور وخان 

بها  )( بیشهتر از محصهول تهرw. b. 16% تمحتهوای رروبه با ) های صدمه دیده محصول خشكدانه

، درصد m/s 22تا   10باشد. بطور کلی با افزایش سرعت کوبنده از ( میw. b. 24%محتوای رروبت 

 m/sخطهی بهیش از  هایدر سهرعت البتهه ،یافهتهای صدمه دیده افزایش و تلفات کوبش کاهش نهاد

-بیشتری افزایش مهی نرخکوبش محصول خشك با  در ه های صدمه دیده مخصوصاًندرصد دا 63/18

 .فتیا

در بررسی عوامل موثر بر تلفهات برداشهت کمبهاین بهرای دورقهم  ،(1993) اندروز و همکاران

. البته در آزمایشات با شتداری بر تلفات کوبش داکه سرعت دورانی کوبنده تاثیر معنی ندبرنج، دریافت

که داده ها نشان داد ای و آنالیز واریانس سیون چند جملهآنالیز رگر نتایج،  ( Newbonnet)یك رقم

بوده بر درصد تلفات  (%5)سط( احتمال گذار محتوای رروبت محصول و سرعت دورانی عوامل تاثیر

دریافتند که سرعت دو.رانی کوبنهده در  (Lemont)ولی در برسی درصد تلفات کوبش رقم دیگراند. 

ولی محتوای رروبت محصول بر درصهد تلفهات  شته است ر دا، بر درصد تلفات تاثی%5سط( احتمال 

 لذا از مدل خارج شده است. ،معنی داری نداشته است کوبش تاثیر
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، بیشهترین ظرفیهت  1در آزمایش و ارزیابی نهوعی خرمنکهوب بهرنج ،(1995سعید و همکاران)

 نهد. درتعیین ک  %4/0دیده ه های صدمو درصد دانه %64/2شالی، با تلفات کل  kg/h 1300دستگاه را 

بترتیهب  rpm 550و  500، 450ههای های صدمه دیده در سرعتنهامیانگین تلفات کوبش و درصد د

 است.  گزارش شده  %9/0و 67/0، 47/0و  %66/99و  31/99، 21/99معادل 

سهرعت دورانهی کوبنهده و رروبهت  ات(، در بررسی اثر1986عسکری اصلی ارده و همکاران)

های صدمه دیده ارقا  متهداول بهرنج در اسهتان گهیالن )علهی کوبش و درصد دانهمحصول بر تلفات 

و بینا ( دریافت که سرعت دورانی کوبنده و رقم بهر درصهد تلفهات کهوبش و  خزر ،کاظمی، هاشمی

داری اثهر معنهی صهدمه دیهدهای هه رقم ، سرعت دورانی و محتوای رروبت محصول بر درصد دانهه

  هاشهمی و بینها  بترتیهب از بیشهترین و کمتهرین تلفهات کهوبش ارقهلف، امخت از بین ارقا  .داشتند

تهر بهوده  محصهولبیشهتر از برای محصول خشك اند. بطور کلی درصد تلفات کوبش برخوردار بوده

لهت تهر بهود های صدمه دیده درآزمایشات با محصهول خشهك خیلهی بیشهتر از حااست. درصد دانه

های آسهیب دیهده رقهم خهزر از هاشهمی میانگین درصد دانه . (%5دار در سط( احتمال اختالف معنی

( بها کوبنهده دندانهه قالبهی اسهتفاده شهد و 1بیشتر. البته در آزمایشهات از خرمنکهوب دسهتی )شهکل

     گزارش شده است.  m/s 14مناسبترین سرعت دورانی 

م و از بررسی این منابع می توان نتیجه گرفت کهه عهواملی چهون سهرعت خطهی کوبنهده، رقه

و نیهز بهر  های صهدمه دیهدهرروبت محصول بر بازده کوبش یا درصد تلفات کوبش و بر درصد دانه

برای یك واحد کوبش با رر  جدیهد، بررسهی اثهر ایهن . بنابراین تاثیر دارند عامل  نسبت کاه به دانه 

 دستگاه ضرورت دارد.و کیفیت کار بر کارایی  عوامل

 

 

                                                 
1 – Hold on paddy thresher 
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 و روشها  دموا

 کار دستگاه ساختمان و نحوه

 :شوددیده می 2دستگاه مورد آزمایش در شکل 

 

 

 واحد کوبش سرتغذیه مورد آزمایش -2شکل 

 

واحهد کهوبش شهامل  شکیل شهده اسهت.تین دستگاه از یك واحد کوبش و یك واحد تغذیه ا

ای ههای دایهرهصهفحه مشهبك )دارای سهوراخیهك  ضد کوبنده شامل باشد.می و ضد کوبنده کوبنده

ضهد  روی سهط( داخلهی این اجزاء بهر باشد.اجزای کمانی شکل می دارایبا شکل مقعر و شکل( و 

شهوند. در نتیجهه از کوبیهده ها مهیسمت دندانهه ها باند و باع  باال آوردن خوشهنصب شده  کوبنده

-ها قهرار نمهیهایی که در بین کوبنده و ضد کوبنده قرار دارند و در معرض ضربات دندانهنهنشدن دا

کوبنده از یك استوانه بعالوه یك بخش مخروری شهکل سهاخته شهده  کنند.می     گیرند، جلوگیری 

شود. گیرد و باع  سهولت تغذیه محصول میاست. قسمت مخروری شکل در ابتدای کوبنده قرار می



 11 

باشد. شکل ها کوبش محصول میاند که وظیفه آنشکل نصب شده vهای بر روی سط( کوبنده دندانه

 دهد.نشان میه را به صورت واض( تری اجزای واحد کوبش و تغذی 3

 

 

 مورد آزمایش دستگاه – 3شکل 

بخش تغذیه از یك زنجیر نقاله بعالوه ریل انعطاف ذذیر تشکیل شده است. صفحات اتصال    

شهته دا در امتداد محهور کوبنهده های محصول برنج راهباشند تا قابلیت گیرش ساقزنجیر زائده دار می

محور از انتهای محور کوبنده  كحرکت چرخ زنجیر محرک بواسطه یك گیربکس حلزونی و یباشند. 

زویهی قهرار  یكشود. در بین بخش باالیی و بخش ذائینی زنجیر نقاله و بین دو چرخ زنجیر تامین می

چنهدین  دارد که برای نگه داشتن و مهار کردن چرخ زنجیرها استفاده شده اسهت. ریهل نگهدارنهده از

ها، از فنر استفاده شده که ایهن فنرهها بهه نگهداشهتن شبخش ساخته شده است و در محل اتصال بخ

ههای ریل بواسطه ذهینکند. گیرد، کمك میمحصول در مواقعی که تغذیه بطور یکنواخت صورت نمی

 داشهته واند حرکت توسهانیتها و یك بوش که بر روی شاسی ریل نصب شده است، میعمودی، فنر

 .باشد

بطور نواری بر روی سینی تغذیه های محصول را ساقهنحوه کار آن بدین ترتیب است که کاربر 

ههای سهاقه ایهن حالهتکنهد. در و بسمت زنجیر نقاله در حال حرکت ههدایت مهی (4)شکل گذاشته
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ههای خوشههدر حالیکهه  )تحت فشار فنر( قرار گرفتهه  محصول برنج در بین زنجیر و ریل نگهدارنده

ها از خوشه جدا شهده دانهواحد کوبش در  .دنکنعبور مید کوبنده ض ن کوبنده ومحصول از فضای بی

داده شهده نحوه نگهداشتن محصول توسر واحد تغذیه نشهان  5شکل  در شود.و محصول کوبیده می

 است. 

 

 

 به منظور تغذیه واحد کوبشقرار دادن ساق های محصول برروی سینی تغذیه  -4شکل

  

نقاله روری اختیار شده است که محصول قبل از ورود توسر واحد تغذیه گرفتهه شهده و  رول

های کوبیهده شوند. دانههکوبیده شده از واحد کوبش تخلیه میهای ها، ساقهکوبیده شدن خوشهذس از 

 ریزند.و در داخل یك جعبه می ریخته می شوند و سپس سینی بررویشده در زیر ضد کوبنده 
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 دستگاه حوه نگهداشتن محصول توسط واحد تغذیهن -5شکل 

 

  آماده سازی دستگاه برای آزمایش

متغیر کوبنهده  هایدستگاه در سرعت ثابت زنجیر تغذیه و سرعت، تست و ارزیابی در این رر  

 ،حلزونی که در انتهای محور کوبنهده نصهب شهده بهودلذا تصمیم گرفته شد گیربکس  گرفت .انجا  

 ای تامین سرعت ثابت زنجیر تغذیه از یك الکتروموتور کوذل شده بها یهك گیهربکس. بربرداشته شود

 )با نسبت کاهش دور
212
ت عبها توجهه بهه سهر استفاده شد. 6و دو فلکه مطابق شکل  (rpm 66و  10

فلکهه رهوری  ایهن دو رور خروجی از گیربکس و قطر چرخ زنجیر محهرک دسهتگاه، قطهحدورانی م

بهر روی یهك  تامین شود. الکتروموتهور (cm/s 35) ت مورد نظر زنجیر تغذیهرعب شدند که سانتخا

  Bاز یك تسمه ، زنجیر خشاسی نصب گردید و برای انتقال حرکت از گیربکس به محور محرک چر

 استفاده شد. 

ی برای ت بیت فاصله بین شاسی الکتروموتور و شاسی دستگاه از دو عدد نبشی استفاده شد. بهرا

 B 65 اسب میتسوبیشی استفاده شهد. از یهك تسهمه  13تیلر  یك دستگاهاز ،تامین توان واحد کوبش

برای انتقال توان از فلکه اصلی موتور به فلکه سوار شده بر محور کوبنده استفاده شد. برای تغییر دور 
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ر کوبنهده اسهتفاده هایی با قطرهای متفاوت بر روی محوو فلکه تیلر موتورروش تغییر دور کوبنده از 

 شد.

 

 نحوه ارتباط الکتروموتور با فلکه محرك چرخ زنجیر – 6شکل

شد گیری سرعت دورانی محور کوبنده از یك سرعت سنج به روش تماسی استفاده برای اندازه

 (.7)شکل 

 

 

 کمک دورسنج دیجیتالیه ب محور کوبنده (rpm)یری سرعت دورانیگ نحوه اندازه – 7شکل 
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از دو رقم محصول متداول برنج در استان گیالن)هاشمی و خهزر( در دو  ایش دستگاهبرای آزم

. آمهدسط( رروبتی متداول )یکی با رروبت برداشت و دیگری یك روز آفتاب خورده( استفاده بعمل 

 (.8)شکل ندین شدطو  رروبتی دانه در حین آزمایش بوسیله یك رروبت سنج دیجیتالی تعیس

 

 

 وبت محصول با استفاده از رطوبت سنج دیجیتالیتعیین رط - 8شکل 

 

-هبه انهدازوضعیت مربوط به این صورت بود که ابتدا  دانه محصول  گیری رروبتنحوه اندازه

بر ذایهه ) هاگیری رروبت دانهشد تا دستگاه برای اندازهمیانتخاب   (paddy) شلتوکرروبت  گیری

های مخصهوص قهرار داده تعداد معین در ظرفه ها بانهذنس دیك آماده شود. سپس با استفاده از  (تر

ذهس از گذشهت چنهد لحظهه  .شدو از سمت راست وارد قسمت آسیاب کننده دستگاه می  ندمی شد

ذهس از  ت رروبت فراهم و عدد مربوره بصورت دیجیتالی در صفحه نشان داده مهی شهد.ئامکان قرا

 رسید.ها به اتما  میگیری رروبت دانهاندازه عمل گیری،چهار بار آزمایش و فشار دادن دکمه میانگین

،  0/10هاشهمی  بترتیهب  رقهمبهرای  هها و سهاقه هها درحالت خشك، میانگین محتوای رروبت دانه

بدسهت آمهد. در حالهت  %19/18، 20/12بدست آمد . مقادیر متناظر برای رقم خزر بترتیب   23/21%
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برای رقم خزر  % و 39/65، 30/18هاشمی بترتیب  رقم تر، میانگین محتوای رروبت دانه و ساقه برای

 % تعیین شد.  19/61،  40/20بترتیب 

 

 طرح آزمایشیآزمایش اولیه و 

 rpm 750و  650، 550، 450سهطو  سهرعت دورانهی کوبنهده  ،ئه شدهاهشی ارودر رر  ذژ 

ابل قبول و قابهل ، تلفات کوبش الیر ق rpm 450سرعت دورانی با اولیه ات در آزمایش .انتخاب شدند

های صهدمه دیهده مالحظه مشاهده نشد و در آزمایش با بیشترین مقدار سرعت دورانی نیز درصد دانه

شد و افزایش ناچیز بود. علت آن این بود که محصول بطور یکنواخت به داخل واحد کوبش تغذیه می

ها تهدریجی سهاقه ها از سمت چپ به را ست بر روی کوبنهده موجهب کهوبشتدریجی ارتفا  دندانه

ثانیه، بدون گیرکهردن در واحهدهای  6الی  4در مدت زمان  kg 2های محصول به مقدار ساقهشد. می

 تر برای مشاهده تلفات کهوبشتا از سطو  ذایین لذا تصمیم گرفته شد کردند.کوبش و تغذیه عبور می

های صدمه دیهده اسهتفاده شهود. دانهبرای مشاهده سرعت دورانی کوبنده  و نیز از سطو  باالتر بیشتر

های صدمه دیهده از عوامهل مههم مهورد بررسهی در رهر  بشهمار چرا که تلفات کوبش و درصد دانه

، 450 ، 250 در سهطو  سهرعت دورانهی کوبنهدهبر این اساس در آزمایشهات نههایی تهاثیر آمدند. می

)معهادل  rpm 550نهی لبته دستگاه خود بر اساس سهرعت دورامطالعه شد. ا rpm 1050و  650،850

محصول به رول بهرش  kg 2در تما  آزمایشات از  .شده بود( رراحی m/s 14  سرعت خطی کوبنده

cm 60 ( استفاده شد. در این صورت با ثابت بودن سرعت زنجیر تغذیهcm/s 35/0)  و رهول مهدت

بدسهت  شهالی kg/h 1800تا  1200از در کلیه آزمایشات میزان تغذیه ثانیه(،  6الی  4انجا  آزمایش )

های ریخته شهده در زیهر مستقل مذکور، ذس از اتما  هر آزمایش دانه برای ارزیابی اثرات عوامل .آمد

های آسهیب دیهده دانه اختیار و دانه gr 10، هاضد کوبنده جمع آوری و ذس از مخلوط کردن کامل آن

وبیده نشده )درصد تلفهات های کشد. برای تعیین درصد دانهتفکیك و سپس بر حسب درصد ثبت می
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اسهتفاده از  هها بهاها جهدا و سهپس وزن آنمانده بر روی خوشههای باقیدانهکوبش( در هر آزمایش، 

ههای ورودی شد. با تقسیم مقدار بدست آمده در هر آزمایش بر کل دانههمی   ترازوی دیجیتالی تعیین

قهدار بدسهت م، (های کوبیهده نشهدهنههای خارج شده از واحد کوبش بعالوه دا)دانه به واحد کوبش

برای تعیین نسبت کاه به دانه، نمونه ها در شد. بعنوان تلفات کوبش یادداشت می دآمده برحسب درص

-و سپس بوسیله الك ندشدقرار داده می c 103ساعت در درجه حرارت  24آون آزمایشگاهی بمدت 

ههر آزمهایش  بهرایو نسبت این دو  ندشدن میمواد جدا و توزیسایر از  هادانه ،ها با درجات مختلف

 شد.ثبت می

 داد آزمایشات بصورت زیر تعیین شد:عاینصورت تشد. در تکرار انجا   4هر آزمایش در 

 

 تکرار( 4× )سط( رروبتی (  2× )سط( سرعت خطی کوبنده(  5× )رقم( 2= ) 80

 

در ایهن رهر  آزمایشهات  بدسهت آمهد. داده 240مهورد(،  3با توجه به تعداد عوامل وابسهته )

بهرای مقایسهه  انجها  شهدند.  های کامل تصهادفیبار خرد شده در قالب بلوک های دوکرتبصورت 

دانکن )سط( احتمهال ای ، از آزمون چند دامنهو اثرات متقابل آنها میانگین اثرات اصلی عوامل مستقل

 ( استفاده شد.5%
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 و بحث نتایج

 تلفات کوبش

های حاصل از اندازگیری تلفات کوبش بعنهوان یهك عامهل الیز واریانس دادهنتایج حاصل از آن

 ارائه شده است: 1در جدول  عملکرد دستگاه

 

 گیری تلفات کوبشههای حاصل از اندازنتایج تجزیه واریانس داده -1جدول

 Fنسبت  میانگین مربعات مربعات مجمو  درجه آزادی منابع تغییرات

 ns3868/0 021/0 063/0 3 تکرار

 1 838/7 838/7 **1251/144 (M)رروبت

  054/0 163/0 3 خطا

 1 849/152 849/152 **4623/3343  (V)رقم

 1 099/59 099/59 **7513/1292 (M×V)اثرات متقابل

  046/0 274/0 6 خطا

 4 481/2816 120/704 **4787/8369 (N)سرعت دورانی کوبنده

 4 359/22 590/5 **4431/66 (M×N)اثرات متقابل 

 4 274/429 318/107 **6335/1275 (V×N)اثرات متقابل 

 4 882/144 220/36 **5320/430 (M×V×N)اثرات متقابل 

  084/0 038/4 48 خطا

   321/3637 79 مجمو 

ns  معنی دار است %1در سط( احتمال  **معنی دار نیست و 

رقم، سرعت دورانی کوبنهده ونیهز  اثرات اصلی رروبت، ،شوددیده می 1همانطورکه از جدول 

این نتیجه با نتایج  .بوده استدار معنی %1ها بر درصد تلفات کوبش در سط( احتمال اثرات متقابل آن

برنج  برای( 1963کوبش محصول گند  و ازاکی ) برای( 1962کینگ و رایدولز)، (1987سرور و خان)

 مطابقت دارد.
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