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  چکيده
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 مقدمه
، مقدار توليد ۲۰۳۰انجام شده تا سال  هايبرآوردبراساس 

 ستيبا يم محصوالت غذايي در کشورهاي در حال توسعه
بيشتر از توليد فعلي آن باشد تا بتواند همگام با  درصد ۷۰

به رشد حرکت نمايد و به درستي جوابگوي  جمعيت رو
با وجود  ).Asadi &Hasandokht, 2005( نيازهاي آنها باشد

 ،به مزاياي مصرف ميوه و سبزيجات هاي زياد نسبتتوصيه
باشد هاي حال حاضر ميموضوع ايمني هنوز هم از نگراني

(Lynch t al., 2009). ها و سبزيجات حداقل پردازش ميوه
 شستشو و ،برش ،تازه به عملياتي مانند اليه برداري

شود که قابليت ارائه به  ضدعفوني کردن گفته مي
فاکتور امنيت نيز لحاظ شده کنندگان را داشته و  مصرف
د تا زمان مصرف محصوالت يند پس از توليدر فرآباشد. 
برخوردار  يت خاصي، دو مسئله از اهمياغده يکشاورز
از  يصدمات ناش يگريزان مصرف آب و ديم يکياست؛ 

زان يمشود.  يگونه محصوالت وارد م نيشستشو که به ا
باال در  تقاضاي مردم براي ميوه و سبزيجات با کيفيت

حالي است که  اين در سراسر جهان در حال رشد است و
به هاي مکانيکي شديد مدارک و شواهد بيانگر بروز آسيب

برآوردهاي سازمان ملل متحد  براساس. باشند اين مواد مي
نفر ميليارد  ۹به  ۲۰۵۰ي زمين در سال جمعيت کره
اين پديده سبب نيازمندي به ذخاير آب  ،خواهد رسيد

از  از طرفي ؛کشاورزي زيادي خواهد بودمحصوالت شرب و 
آن در  درصد ۵/۲منابع آب شيرين تنها حدود  کل

هاي انحرافي از آب شيرين نيز بر است. استفادهدسترس 
از  ).Hessy, 2015(ها افزوده است شدت اين محدوديت

آنجايي که ايران در کمربند خشک زمين قرار گرفته و 
درصد از مساحت آن در مناطق خشک و  ۷۰ نزديک به

 ,Gorjian & Ghobadian(است  نيمه خشک واقع شده

 يت خاصيه آب از اهميتوجه به مصرف بهن)، 2015
 يشستشو يهادر حال حاضر از روش برخوردار است.

محصوالت  يشستشو يي برايهااز ماشينا يو  يدست
شود که ميزان آب مصرفي در آنها ياستفاده م يا غده

با  بتواندماشيني که  ساختطراحي و  بسيار باالست.
کمترين آسيب مکانيکي و ميزان آب  وحداقل پردازش 

  مصرفي کمتر کار کند حائز اهميت است. 
ي فاکتورهاي طراحي و ساخت ماشيني که بتواند بر پايه

ها و کاهش زمان کاري) حمل، کاهش هزينه(قابليت  مثبت
(کاهش آب مصرفي و جلوگيري از  کار کند و نقاط ضعف

هدررفت آن) در آن حذف شده باشد، اهميت پيدا خواهد 
  کرد.
محصوالتي مانند هويج  شستشويزان آب مصرفي براي مي
ليتر بر کيلوگرم و دماي کاري  ۳نزديک به  زميني سيبو 

در حال  است. سلسيوس پيشنهاد شدهي درجه ۵کمتر از 
حاضر از کلر در شستشوي اين شکل محصوالت کشاورزي 

عفوني کردن استفاده  الي و ضد به منظور حذف گل و
   ).Galves et al., 2009; Luo et al., 2011( شودمي

ي مانند مواد اسيدي شستشو مواد يبرا يگريدر پژوهش د
استيک اسيد و آب الکتروليز  ،و مشتقات آن (اسيد الکتيک
  ). Niemira & Fan, 2014اسيدي) پيشنهاد شده است (

قابل توجه مصرف کمتر آب در  مواردگر از يد يکي
در صورتي که دستگاه به محصوالت است.  يشستشو

محصوالت آسيب مکانيکي وارد نکند (زخمي نشوند) 
  توان آب را تا چندين بار مورد استفاده قرار داد.  مي
 ديدگي آسيب که ميزان خسارت و دهدميحقيقات نشان ت

زميني به ميزان انرژي جذب شده در اثر ضربه در سيب
بستگي دارد و از سوي ديگر حالت و زمان شکست و 

بستگي  زميني سيبريب آن به ميزان تنش و مقاومت تخ
). همينطور بارگذاري زياد Schoorl & Holt, 1983دارد (
خواهد  زميني سيبهاي کوتاه سبب کبودي داخلي در زمان

فشار و تنش هاي وارده بر  ،). ضربهNoble, 1985شد (
آورد منجر به  واردبافت آن خسارت به زميني که سيب
در زمان انبارداري و نگهداري  يدر مراحل بعد بيتخر

  ). Hughes et al., 1985خواهد شد (
و هويج سبب پاره شدن  زميني سيبافزايش فشار وارده بر 

بافت داخلي خواهد شد  ديدگي آسيبغشاي سلولي و 
)Park et al., 2013 .(  

ه طراحي و ساخت ،.Dawn et al )2013( دستگاهي توسط
ليتر آب مصرف  ۱۰تا  ۸ي شستشو د که در هر چرخهش
 ۵زمان مشخص شده براي کار دستگاه را  شانيا؛ کردمي

از دو نوع آج در دستگاه خود  و دقيقه در نظر گرفتند
را  متر ميلي ۵/۳ سرانجام آج با ضخامت. استفاده کردند

  ه کردند. يحالت بهينه توص عنوان به
)2010( Jayashree & Visvanathane،  براي شستشوي

اي (دوار) با ظرفيت کاري زنجبيل دستگاهي از نوع استوانه
يش آزماو ساختند. کرده کيلوگرم بر ساعت، طراحي  ۶۰

 ۳متر برثانيه) و  ۸۳/۲ ،۴۵/۳، ۰۸/۴سرعت ( ۳دستگاه در 
وري دستگاه  بهرهانجام شد.  )دقيقه ۱۵، ۱۰ ،۵زمان (
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نسبت وزن محصول شسته شده به وزن محصول  براساس
متر بر  ۴۵/۳ سرعتقبل از شستشو، تعريف شد. در پايان 

ي دستگاه عنوان دقيقه، حالت بهينه ۵ثانيه و زمان کاري 
  شد.

)2015( Kenghe et al.، زميني سيبشستشوي  براي 
و ساختند که با ايجاد جريان کرده دستگاهي طراحي 

کرد. ظرفيت آشفته در آب و بدون آسيب مکانيکي کار مي
ليتر عنوان  ۱۱۰کيلوگرم و ظرفيت آبي آن  ۵۰دستگاه 

شده است. ايجاد جريان آشفته توسط يک موتور الکتريکي 
گيرد. ظرفيت کاري وسيله پولي صورت ميو کاهش دور به 

  شد.  ارائهکيلوگرم بر ساعت  ۸۹۲تا  ۳۴۰دستگاه 
)2002( Moos et al. ، سرعت بهينه در  که نمودندبيان

 ۱۶تا  ۱۰اي، با ظرفيت ماشين شستشوي دوار از نوع بشکه
دور  ۱۲تا  ۱۰ متر سانتي ۳۰ليتر آب و شعاع داخلي بشکه 

 ۵شستشو توسط آنها ابتدا به مدت بر دقيقه است. روش 
 دقيقة ۲رصورت مطلوب نبودن به مدت دقيقه انجام و د
تمامي مستندات حاکي از اين است که  شد.ديگر تکرار مي

ي کم و پردازش حداقل محصول در شستشو ضربه فشار و
اي و هاي لحظهبايد رعايت شود تا از وارد شدن آسيب

طراحي و ساخت جلوگيري شود. در مورد بلندمدت 
دوار هويج سرعت دوراني به منظور جلوگيري هاي شوينده

 از کبودي و شکستگي آن تا حد امکان کاهش داده
ايمني اپراتور وکوتاه  ،. سهولت بارگيري و تخليهشود يم

بودن زمان کاري از ديگر پارامترهايي است که بايد مورد 
  توجه قرار گيرد.

  
  طراحي دستگاه 

را  ياکه بتواند محصوالت غده يدستگاه يطراح يبرا
مجزا در  يي شستشودو محفظهمورد شستشو قرار دهد، 

ي هر واحد شستشو از يک تسمه نقاله نظر گرفته شد.
شيبدار که بر روي دو غلطک سوار است تشکيل شده 

براي تزريق آب بر  يزميمکاناست. در باالي هر محفظه 
ورد نظر براي روي محصول قرار گرفته است. محصول م

شستشو درون محفظه اول وارد و بر روي يک تسمه نقاله 
شود. محصول توسط اين تسمه نقاله الستيکي ريخته مي

آيد و ضمن تماس با آب درون محفظه به چرخش در مي
شود. که به درون محفظه هدايت شده است، شسته مي

سپس محصول شسته شده در اين مرحله پس از مدت 
مکانيزم خاصي به محفظه دوم هدايت مي زمان الزم با 

شود. محصول در محفظه دوم تحت شستشوي ديگري قرار 
گيرد و سرانجام پس از مدت زمان الزم، محصول شسته مي
گردد. بنابراين اساس ي نهايي از دستگاه خارج ميشده

، ۱شکل طراحي دستگاه، ميزان محصول ورودي است. 
  دهد. يدستگاه را نشان م طرحواره

  

  
  ي دستگاهاوليهطرح واره  - ۱ شکل

  
  هامواد و روش

  هاي شستشوي حجم محفظهمحاسبه
 ،m با در نظر گرفتن ميزان محصول ورودي به جرم

  خواهيم داشت:

) ۱(   =         

جرم       ، حجم واقعي محصول Vمعادلة باال، در 
ضريب تبديل حجم واقعي  kو  مخصوص محصول ورودي
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به ظاهري (حجم ظاهري حجمي است که محصول انباشته 
  شده ايجاد کرده است).

بسته به نوع محصول ورودي متفاوت است  k بيضرمقدار 
گيري شود. براي آنکه محصول فضاي الزم را که بايد اندازه

حجم محفظه بايد طوري براي جابجا شدن داشته باشد، 
انتخاب شود که عالوه بر آن فضاي الزم براي نصب قطعات 

هاي طراحي به آن  نيز وجود داشته باشد که در بخش يافته
  اشاره و محاسبه خواهد شد.

  
  ها و انتخاب تسمه يطراح
از و يمورد ن يها ياندازه پولن اندازه طول تسمه و ييتع يبرا
استفاده  يروابط مرتبط طراحن فاصله مراکز آنها از ييتع

  د.يگرد
  

  
  مقادير نيرويي ايجاد شده در تسمه - ٢شکل 

  
شود يجاد ميکه در تسمه نقاله ا ييروهايبا توجه به ن

−    م داشت:ي، خواه٢شکل  مطابق   =    )۲(  
کشش سمت سفت نوار (سمتي که بار بر    که در آن، 

شش سمت شل نوار (سمت ک   ، گيرد)ميروي آن قرار 
کشش موثر يا کششي که موتور به نوار    برگشت نوار) و 

  دهد.مي
 Sahand(ر برقرار است يز معادالتروها ير نين مقاديب

Rubber Industry Co, 1997.(  
)۳(      =     

)۴(      =  1(   − 1) 

=    فاکتور چرخش  :   (     )   
)۵(    =       

در مربوطه  يها از جدول چرخشمقدار عددي فاکتور 
انتخاب شد سازنده تسمه نقاله  يها دستورالعمل شرکت

)Sahand Rubber Industry Co, 1997.(  

  طول تسمه نقاله
ي مرکز تا مرکز دو مقدار طول تسمه نقاله تابع فاصله

تصوير است. ) dو  Dي قطر هر غلطک (و اندازه) cغلطک (
و  Lبه ميزان دلخواه  xي مرکز تا مرکز بر روي محور فاصله

 .)٣(شکل  متر در نظر گرفته شده استبر حسب 
ي حداقل طول هر تسمه بايد با توجه به براي محاسبه

جمع کرد    و    را با مجموع  cشکل فوق دوبرابر مقدار 
 م داشتيخواه)، ۶( يهمعادلتر، از و يا به عبارت مناسب

)Shigley, 1986:(  
  

  ک محفظهيدر ها غلطک يجانب نماي - ٣شکل 
  

)۶(    =  4  − ( −  ) + 0.5(   +    ) 
زير محاسبه  معادالتاز     ،  ، cمقادير فوق  در معادلة

  شوند:مي
)۷(   =       

)۸(    =  + 2      ( −  2 ) 

)۹(    =  − 2      ( −  2 ) 

و به منظور ايجاد سطح تماس بيشتر در غلطک محرک 
هاي دو غلطک  شعاع ،از لغزش احتمالي تسمه يريشگيپ

  شوند. يمتفاوت در نظر گرفته م
  

  ها در طول تسمه و محورتحليل نيروها 
را هاي انتقال نيرو تسمهها و تسمه نقالهطرحواره  ،۴ شکل

ک موتور يرو از محور ين انتقالدهد. يمنشان در دستگاه 
انتقال  يها ها و تسمه يبا قدرت الزم توسط پول يکيالکتر

  رد.يپذيصورت م
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ورین دلوم

  هاي انتقال نيروها و تسمهنحوه قرار گيري تسمه نقاله - ۴شکل 
 

، هر قسمت رويوارد بر اجزاء انتقال ن يهاروين نييتع يبرا
ن يبنابرا رد.يگيل قرار ميه و تحليمورد تجز مجزابه طور 

نقاله جابجا کننده محصول بااليي  محور وارد بر يهاروين
  . است، ۵، مطابق شکل ۱ يشستشوي در محفظه

وارد بر شافت  يهاها و گشتاورروي، ن۵با توجه به شکل 
، خواهد بود. به ۶شکل  مطابقي اول بااليي در محفظه

در  باالييمنظور بررسي نيروهاي وارد شده به شافت 
  ، خواهيم داشت:۶ي اول مطابق شکل محفظه

)۱۰(    +   −   2 − (  +   ) sin = 0 
)۱۱(  A +   + (  +   ) cos = 0 

سوم  معادلة کسبو  )۱۱) و (۱۰معادالت (با توجه به دو 
به طور مستقل  yو  x ين گشتاور حول محور هاييبا تع

نه ايجاد شده با استخراج از يشيخمشي ب يهاگشتاور
محاسبه  yو  xي در دو صفحه يگشتاور خمش يهانمودار

، در محور محاسبه )۱۲معادلة (و سپس گشتاور منتجه از 
  خواهد شد. 

)۱۲(   =     +     
 يروهاينمحرک و  يبا توجه به شعاع پول يچشيگشتاور پ
  ، استفاده خواهد شد. )١٣معادلة (ه تسمه، از يوارد از ناح

)۱۳(  T = (  +   )  
از  يبرشي ناش گشتاورو  يب گشتاور خمشيبا توجه به ترک

دارد که ي بحراني وجود چش در طول محور، يک نقطهيپ
 براساسها اثر بيشينه دارند؛ لذا در آن مجموع گشتاور

  ):Shigley, 1986داشت ( ميفون ميزز خواه يار طراحيمع
)۱۴(   ( ) =   + 34   

 (  )’ هاي تابع به منظور يافتن نقاط بحراني ريشه
هاي ) جواب۰۰۵/۰، ۳۸۴/۰، ۷۱/۰شد. مقادير ( محاسبه
ها تنها ي مذکور است که براساس نمودار ممانمعادله

قابل قبول است. با استفاده از مقدار بحراني  ۳۸۴/۰مقدار 
)، قطر شافت مورد نظر ۱۵و جايگذاري در معادلة ( Fتابع 

  ).Shigley, 1986(محاسبه خواهد شد 

)۱۵(  Đ = [           +        ] /   
  

  
 ١نيروهاي وارده بر شافت بااليي محفظه  - ٥شکل 

  

(F1+F2)Sin α+ G/2

Ay

By

(F1+F2)Cos α

Ax

Bx
M

  ي اولنيروهاي وارده بر شافت بااليي محفظه - ٦شکل 
  

  بااليي در محفظه دوم محور
دوم مطابق  حفظهم ييوارد بر محور باال يهارويمجموع ن

  .، خواهد بود۷شکل 
يي وارد بر محور باال يهاها و گشتاوررويبا استخراج ن
بر محور وارد  يهاها و گشتاورروي، مجموع نمحفظه دوم

مقادير نيرويي اين خواهد آمد.  به دست، ۸مطابق شکل 
محور به علت تشابه برابر با مقادير ذکر شده براي محور 

معادالت باالي محفظه اول است و روابط نيرويي آن برابر با 
  است. )۱۱) و (۱۰(
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G sin α 

F1

F1

G

G/2

Cx

Dx

Cy

Dy

G sin α 

α

r1

r3

r4

F2

F2

  محفظه دوم ييوارد بر محور باال يهاروين - ٧شکل 

(F1+F2)Sin α+ G/2

Cy

Dy

(F1+F2)Cos α

Cx

Dx
M

M’

  ي دومنيروهاي وارده بر شافت بااليي محفظه -٨شکل 
  

ها و سپس رسم رويبا استخراج رابطه سوم از گشتاور ن
ايجاد شده  نهيشيب هاي خمشيممان ينمودار ممان خمش

پس از و  شد دخواهمحاسبه  yو  xي در دو صفحه
برشي در طول  گشتاورمقدار ، هاند گشتاوريبرآمحاسبه 

  قابل محاسبه است: ،)۱۶نيز از معادلة ( محور
)۱۶(   = −78.55( ) + 102.11 

مطالب ذکر شده براي محاسبه  براساسو  ۸طابق شکل م
در ، )۱۶معادلة (معيار فون ميزز، مقدار  براساس محورقطر 

هاي مشخص شده بررسي شد و در نهايت نقطه طول بازه
  ). z =0.05( مشخص شد محوربحراني 

  محاسبه شد.)، ۱۵معادلة ( براساس محوردر انتها قطر 
  

  شافت پاييني در دو محفظه
 ۹ها مطابق شکل نقاله ينييوارده بر محور پا يروهاين

   است.
 ،پاييني تنها ممان خمشي داريم و به علت تقارن محوردر 

). z = 0.35( يعني است محورنقطه بحراني در وسط 
  معيار فون ميزز محاسبه شد. براساسطراحي 

  
  پاييني  يهانيروهاي وارده بر شافت - ٩شکل 

  
  محاسبه توان مورد نياز موتور الکتريکي

از دستگاه و سرعت الزم يگشتاور مورد ن ،۱۰شکل  براساس
 طبق معادلةها مشخص، و سپس توان موتور الکتريکي نقاله
=   آمد: به دستزير   ×   )۱۷(  

سرعت   و  ازيگشتاور مورد ن Mتوان موتور،  Pکه در آن: 
  است. موتور

  

F2
F2

F2
F2

ɵ 

ɵ 

r4

r5

M1

 
  يروهاي وارده بر محور مولد قدرتن - ١٠شکل 

 

با دانستن ميزان گشتاور وارد شده بر شافت منتهي به 
موتور مقدار توان مورد نياز موتور محاسبه خواهد شد. 

تحقيقات انجام شده ميزان سرعت دوراني مناسب  براساس
دور بر  ١٢تا  ١٠که در آن محصول دچار آسيب نشود 

 متر سانتي ۳۰دوار با شعاع داخلي  براي يک استوانة دقيقه
 ).Moos et al., 2002گزارش شده است (

  
  آب مصرفي و درصد صرفه جويي شده

، ١١چرخش آب در دستگاه در شکل  طرحواره نحوة
  شده است.مشخص 

آب به  ياست. ورود ١محصول به مخزن شماره  يورود
ز در ياستفاده از آب تم دليل به(است  ٢محفظه شماره 
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در  يعنيه ي، محصول شسته شده در مرحله اولمرحله دوم)
زد، ميزان آب خروجي از ير يم ٢، به محفظه ١محفظه 
 يه، پس از عبور از خروجيثانو يپس از شستشو ٢محفظه 
له پمپ به يرسد و پس از فيلتر شدن به وسير مبه فيلت

، تنها ١گردد. آب مصرف شده در محفظه يبر م ١محفظه 
يک بار مصرف و پس از آن از خروجي خارج شده است. 

ي شده توسط سيستم چرخش آب جوي درصد آب صرفه
 محاسبه شده است: )١٨مطابق معادلة (

  جويي شده درصد آب صرفه= 

هشد      )۱۸(   ميزان آب صرفه  جويي 
ميزان آب مصرف شده ×100   

  

  
  چرخش آب در دستگاه نحوه - ۱۱شکل 

  
  آزمايش و بررسي دستگاه نحوهروش آماري و 

، يشيطرح آزما براساساخت دستگاه، پس از طراحي و س
 يو ناخالص يزان آلودگيآمده شامل م به دستداده هاي 
، يدگيدبيآسدر صد زان يو ملو گرم از محصول يدر هر ک

با يک آزمايش فاکتوريل و در قالب طرح کامال تصادفي با 
سطح، سرعت خطي تسمه  ٢هاي نوع محصول در فاکتور

تکرار  ٤سطح و در  ٣سطح، وزن محصول در  ٣نقاله در 
ن، يل قرار گرفت. بنابرايه و تحليو تجز مورد بررسي

 ٣نوع محصول) هرکدام در  عنوان به( زميني و هويج سيب
تکرار مورد  ٤سرعت دستگاه و در  ٣وزن متفاوت و 

هاي جدا شده يناخالصشستشو قرار گرفت. سپس ميزان 
گيري شد. زمان اندازهلوگرم محصول يهر ک يبه ازا

 .يقه در نظر گرفته شددق ٣کيلوگرم  ١٥شستشو براي وزن 
 ٥ با گريبه عبارت د، ش)يتکرار و مشاهدات آزما براساس(
ميزان قه کار شستشو انجام شد. يلوگرم در دقيک

درصد و از نظر وزني  صورت بهمحصوالت  ديدگي آسيب
. به عبارت ديگر وزن محصوالت آسيب شد يريگ اندازه

و گيري و به وزن کل محصول ورودي تقسيم ديده اندازه
  محصول ديدگي آسيبدرصد =   نتيجه بر حسب درصد گزارش شد.

وزن محصول آسيب ديده  )۱۹(
وزن کل محصول ×100   

ها از ها، به منظور تجزيه و تحليل دادهپس از انجام آزمايش
  استفاده شد.  SPSS 24افزار  نرم

  
 نتايج
  هاي حاصل از طراحييافته

تجربي از ي حجم واقعي محصول از روش براي محاسبه
تکرار  ۵يک جعبه با حجم ثابت استفاده شد. آزمايش در 

گيري شد. ر نهايت ميانگين وزن جعبه اندازهانجام شد و د
و آزمايش انجام شده حجم واقعي  )۱با استفاده از معادلة (

 گيري شد.اندازه، ۱ جدول محصول مطابق
 
  از نقاله ين دور مورد نيتام

 ۱۴۳۰از يبا قدرت مورد ن دور خروجي موتور انتخاب شده
 ۴/۳۳دور بر دقيقه است و قطر غلطک محرک تسمه نقاله 

اساسي توسط  صورت بهاست. کاهش دور  متر ميلي
شود. دور خروجي از انجام مي ۱به  ۱۰گيربکس با نسبت 

گيري شد. تغيير در دور بر دقيقه اندازه ۱۴۰گيربکس 
شده  انجام ۲سري پولي مطابق جدول  ۳ها توسط سرعت
 است.
هاي مورد نياز مطابق مورد طول تسمه نقاله، پارامتردر 

  ، به دست آمد. ۳جدول 
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اينج  ۱اينچ و  ۴هاي مورد استفاده، از دو نوع  غلطک
متر  ۳۳۰/۰و  ۱۱۴/۰ترتيب  گالوانيزه با قطر خارجي به

  انتخاب و در محاسبات لحاظ گرديد.
د انتخاب ) براي فوال  در محاسبات ميزان تنش تسليم (

  مگاپاسکال در نظر گرفته شده است. MO 40 ،(۳۵۰شده (

براي جنس محور پاييني به علت تماس بيشتر با آب، از 
، استفاده شده و مقدار تنش ۳۰۴فوالد زنگ نزن آستنيتي 

  مگاپاسکال است.  ۹/۲۶۸ تسليم آن 
  ، محاسبه شد.۴ها مطابق جدول با محور مقادير مرتبط

، ۵مطابق جدول  يکيمرتبط با موتور الکتر يهاپارامتر
 محاسبه شد.

  
  هاپارامترهاي محاسبه شده براي حجم محفظه -۱ جدول

  هويج  زميني سيب  پارامتر
  ۰۰۸۹/۰  ۰۰۸۹/۰ مکعب)(متر هاحجم محفظه

  ۳/۴  ۵/۵  ميانگين جرم محصول در محفظه (کيلوگرم)
  ۰۲۳/۰  ۰۲۳/۰  مترمکعب)شده (حجم تئوري محاسبه 

  ۰۵/۰  ۰۴/۰  حجم واقعي محاسبه شده (مترمکعب)
  k ۷۴/۱  ۱۷/۲پارامتر 

  
  هانسبت کاهش دورها با پولي -۲ جدول

  سرعت خطي
  )m/sتسمه نقاله (

  دور خروجي
)rpm(  

  قطر پولي دوم
)m(  

  قطر پولي اول
)m(  

  دور ورودي
)rpm(  

٠٦٥/٠  ٢١٥/٠  ٣/٤٢  ٤/٢  ۱۴۰  
٠٦٥/٠  ١٦٠/٠  ٨٧/٥٦  ٢/٣  ۱۴۰  
١٦٠/٠  ١٦٠/٠  ١٤٠  ٩/٧  ۱۴۰  

  
  تسمه نقالهدر پارامترهاي محاسبه شده  - ۳جدول 

  آمده به دستزان يم  واحد عالمت  پارامتر
  ۲۳۳/۲  متر     طول تسمه نقاله محصول

  ۳۰۵/۱  متر C  محورهافاصله مرکز تا مرکز 
  ۰۳۳/۰  متر d  قطر غلطک پاييني
  ۱۱۴/۰  متر D  قطر غلطک بااليي

  ۱  متر L  محورهار شده مرکز تا مرکز فاصله تصوي
  ۶۳/۱۸۴  درجه     زاويه تماس با غلطک بااليي

  ۳۷/۱۷۵  درجه     ماس با غلطک پايينيزاويه ت
  µ -  ۶۶/۰  ضريب اصطکاک تسمه نقاله با غلطک

  
  زان مصرف آبيم

، با حذف فيلتر، ميزان آب خروجي از ١١شکل  براساس
و  ١هاي مجموع دو خروجي از محفظه دستگاه برابر با

شد.  يريگليتر بر دقيقه اندازه ٢است که برابر با  ٢
ليتر بر  ١ستم برگشت آب در دستگاه، مقدار يوجود س

 دقيقه مصرف آب را کاهش داده است. 

، و مقادير مشخص شده در )١٧معادلة ( براساس
عملکرد دستگاه، ميزان آب مصرفي دستگاه در حالت 

برابر حالت با فيلتر است. وجود فيلتر و  ٢بدون فيلتر، 
درصدي در  ٥٠سيستم چرخش آب سبب صرفه جويي 

  آب مصرفي در اين دستگاه شده است. ميزان
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  هامحورمقادير عددي مرتبط با  - ۴دول ج
  آمده به دستزان يم  واحد عالمت  پارامتر

  ۵۲/۱۰۶  (نيوتن متر)  M  ۱ محفظه - گشتاور خمشي، شافت باال
  ۶۳  (نيوتن متر)  T  ۱ محفظه -گشتاور پيچشي، شافت باال

  ۱۵/۶۹  (نيوتن متر)  M  ۲ محفظه - خمشي، شافت باالگشتاور 
  ۲۶/۹۴  (نيوتن متر)  T  ۲ محفظه -گشتاور پيچشي، شافت باال

  ۲۱/۱۸۶  (نيوتن متر)  M  گشتاور خمشي، شافت پايين
  ۰۱۸/۰  (متر)  Đ  ۱ محفظه - قطر شافت بااليي
  ۰۱۸/۰  (متر)  Đ  ۲ محفظه - قطر شافت بااليي

  ۰۲/۰  (متر)  Đ  قطر شافت پاييني
  

  پارامترهاي مرتبط با موتور الکتريکي - ۵ جدول
  آمده به دستزان يم  واحد عالمت  پارامتر

  ۵۹/۰  اسب بخار P  توان موتور الکتريکي
  ۹/۷  هيمتر بر ثان v  ن سرعت خطي تسمه نقالهيشتريب

  
   نمونه دستگاه ساخته شده

از  ياه نمونهياول يهاشنهاديو پ يمحاسبات طراح براساس
نمونه ساخته شده را نشان  ۱۲ شکل .دستگاه ساخته شد

  دهد. يم
  
  يشيج طرح آزماينتا

به منظور آزمايش دستگاه از يک آزمايش فاکتوريل و در 
تکرار استفاده  ۴تصادفي با  کامل يهابلوکقالب طرح 

، ج)يو هو زميني سيب( سطح ۲شده است. نوع محصول در 
 )لوگرميک ۳۵و  ۲۵، ۱۵( سطح ۳محصول ورودي در وزن 

متر بر  ۹/۷و  ۲/۳، ۴/۲(سطح  ۳و سرعت تسمه نقاله در 
 ۱هاي جدا شده به ازاي  يخالصناانجام شد. ميزان ه) يثان

محصول به ازاي  ديدگي آسيبو درصد  محصول کيلوگرم
ش مورد يآزما يهاداده عنوان بههاي ورودي مختلف وزن
ا در سطح ه تحليل داده . تجزيه وقرار گرفتند يريگاندازه

 مشاهده ٦همان طور که در جدول درصد انجام شد.  ۵
در نوع  داري در اثر متقابل سرعتشود، اختالف معنييم
داري ها تفاوت معنيحصول وجود دارد، ولي در ساير اثرم

  وجود ندارد.
  

  
  نمونه دستگاه ساخته شده -١٢شکل 

  
  يزآنال

  هاي جدا شده از محصوليناخالص
) بر يهاي جدا شده از محصول (آلودگيميزان ناخالص

لوگرم از محصول در هر نوبت يهر ک يگرم به ازا حسب
گيري شد. تجزيه واريانس براي بررسي ميزان اندازه
، به دست آمد. ٦جدا شده مطابق جدول  يناخالص
اثري در ميزان  يمقدار وزن محصول ورود نيهمچن
ن ياي جدا شده از هر کيلوگرم محصول ندارد و اهيناخالص
ت مشابه يانگر آن است که دستگاه در وضعيامر ب
  ها را از محصول جدا کرده است. يناخالص
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 )در هزار( هاي جدا شده از محصولتجزيه واريانس ميزان آلودگي - ٦ جدول
  Fمقدار  مربعات ميانگين آزاديدرجه  مجموع مربعات منابع تغيير
 ۶۳۶/۰ ۷۱۸/۴ ۳ ۱۵۳/۱۴ بلوک
 ۰۷۹/۱ ۸ ۲ ۱۶ )نقاله( سرعت تسمه

 ۵۰۶/۱ ۱۶۷/۱۱ ۲ ۳۳۳/۲۲ وزن محصول
 ۷۹۴/۳ ۱۲۵/۲۸ ۱ ۱۲۵/۲۸ نوع محصول

 ۲۵۹/۰ ۹۱۷/۱ ۴ ۶۶۷/۷ وزن محصول × سرعت تسمه
 *۱۱۴/۴ ۵/۳۰ ۲ ۶۱ نوع محصول × سرعت تسمه

 ۶۳۰/۲ ۵/۱۹ ۲ ۳۹ محصولنوع  × وزن محصول
 ۳۲۰/۰ ۳۷۵/۲ ۴ ۵/۹ نوع محصول × وزن محصول × سرعت تسمه

  ۴۱۸/۷ ۵۱ ۳۱۸/۳۷۸  خطا
   ۷۱ ۰۹۶/۵۷۶  کل

  %۵دار در سطح احتمال  معني. *
 

  يناخالصبررسي اثرات متقابل بر ميزان 
شود اثر يانس مشاهده ميه واريکه در جدول تجز طور همان

دار است. يمتقابل در فاکتور سرعت در نوع محصول معن
  است.  ۱۳ ن اثر متقابل مطابق شکليا

نشان مي دهد که با افزايش سرعت ميزان ، ۱۳شکل 
زميني افزايش و در هويج هاي جدا شده، در سيبيناخالص

  افته است.يکاهش 

 
نوع محصول بر ميزان × بل سرعت قااثر مت - ۱۳شکل 

  جدا شدههاي  يخالصنا
  

  محصول ديدگي آسيباز  يناش يهاز دادهيآنال
 يمحصول بر حسب درصد وزن يدگيد بيزان آسيم

به دست آمده،  يهال دادهيه و تحليشد. با تجز يريگ اندازه
ديدگي محصول مطابق جدول  جدول تجزيه واريانس آسيب

  يد.، محاسبه گرد۷

اثرات سه شود، در مشاهده مي ۷ گونه که در جدول همان
نوع  × و در اثر متقابل سرعت تسمه نقاله يفاکتور اصل
  داري وجود دارد. يدرصد تفاوت معن ۱، در سطح محصول

ها براي ي ميانگينبه منظور مقايسه LSDنتايج آزمون 
محصول انجام شد.  ديدگي آسيببررسي اثر وزن بر ميزان 

بود  داريدرصد معن ۵ها در سطح ي ميانگينتمامي مقايسه
درصد اطمينان  ۹۵و اين موضوع بيانگر اين است که با 

تگاه بر ميزان توان گفت وزن محصول وارد شده به دسمي
گذار است و افزايش وزن، سبب ديدگي آن اثر آسيب

  ديدگي شده است. افزايش آسيب
سرعت تسمه نقاله، وزن محصول  يهازان اثر فاکتوريم

 و ۱۵، ۱۴ي هالو نوع محصول در شک دستگاهبه  يورود
  نشان داده شده است. ۱۶

  

  
زان ياثر فاکتور سرعت در سه سطح مختلف بر م - ۱۴شکل 

  محصول ديدگي آسيب
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در سه سطح مختلف  ياثر فاکتور وزن محصول ورود - ۱۵شکل 

  محصول ديدگي آسيبزان يبر م

  
زان يبر م ياثر فاکتور نوع محصول ورود - ۱۶شکل 

  محصول ديدگي آسيب

  
 محصول ديدگي آسيبصد درتجزيه واريانس ميزان  - ۷جدول 

   F  رمقدا مربعات ميانگين درجه آزادي ميانگين مربعات منابع تغيير
۲۳۵/۰ بلوک  ۳ ۰۷۸/۰  ۴۴۶/۲  

۰۳۹/۲۸ سرعت تسمه نقاله  ۲ ۰۱۹/۱۴  ۹۳۲/۴۳۷ ** 

۰۴۵/۲ وزن محصول  ۲ ۰۲۳/۱  ۹۴۵/۳۱ ** 

۹۲۰/۲۳ محصولنوع   ۱ ۹۲۰/۲۳  ۲۱۲/۷۴۷ ** 

۲۹۳/۰ وزن محصول × سرعت تسمه نقاله  ۴ ۰۷۳/۰  ۲۸۹/۲  

۰۱۴/۱۱ نوع محصول × سرعت تسمه نقاله  ۲ ۵۰۷/۵  ۰۲۰/۱۷۲ ** 

۲۶۷/۰ نوع محصول× وزن محصول  ۲ ۱۳۳/۰  ۱۶۹/۴  

۲۱۸/۰  نوع محصول × وزن محصول × سرعت تسمه  ۴ ۰۵۵/۰  ۷۰۳/۱  

۶۳۲/۱  خطا  ۵۱ ۰۳۲/۰   

۶۶۳/۶۷  کل  ۷۱   
  %۱دار درسطح احتمال  معني **
 

  محصول  ديدگي آسيببررسي اثرات متقابل بر ميزان 
مشاهده  ۱۷در شکل انس و آنچه که يز واريآنال براساس

و سرعت تسمه نقاله اثر  ي، وزن محصول ورودشوديم
  نسبت به همديگر ندارند.  يدار يمتقابل معن

هاي ي ميانگيندر مقايسه LSDنتايج حاصل از آزمون 
اثر درصد در  ٥ها در سطح ميانگين نشان داد اختالف

ن يا ١٨دار است. شکل يمعننوع محصول × سرعت 
که مشاهده  طور هماندهد. يها را نشان منيانگياختالف م

ن سرعت تسمه نقاله و نوع محصول در دو يشود بيم
  اثر متقابل وجود دارد.ه، يدر ثان متر ٩٤/٧و  ٢٢/٣سرعت 
 ۹/۷به  ۲/۳که با افزايش سرعت تسمه نقاله از  يبه طور

زميني افزايش يافته در سيب ديدگي آسيبمتر برثانيه 
از آنجايي که هدف، دسترسي  ۱۸است. با توجه به شکل 
 ۴/۲کمترين سرعت تسمه نقاله (، به حداقل آسيب است

  . شود متر بر ثانيه) پيشنهاد مي

× سرعت  يهااثرات متقابل فاکتور ۲۰ و ۱۹ يها شکل
را  ديدگي آسيبنوع محصول، بر ميزان × وزن محصول 

  دهند. ينشان م
شود تفاوت ي، مشاهده م۱۹ که در شکل طور همان
نوع × سرعت × در اثر متقابل وزن محصول  يدار يمعن

  شود.يزميني مشاهده نم محصول براي سيب
دهد يمتقابل براي محصول هويج نشان مهاي بررسي اثر

با هم ندارند و  يداريکه هر سه نمودار اختالف معن
ز وجود يانس اثر متقابلي بين آنها نيز واريج آنالينتا براساس

دار  يسطوح فاکتورها معن يندارد و روند تغييرات جزئ
  باشد. ينم
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وزن محصول بر ميزان × اثر متقابل سرعت  - ۱۷شکل 

محصول ديدگي آسيب  

  
نوع محصول بر × اثر متقابل سرعت تسمه نقاله  - ۱۸شکل 

  محصول ديدگي آسيبميزان 
 

 
نوع محصول براي × سرعت × وزن  متقابل اثرات -۱۹شکل 

زميني سيب  
  

  
نوع محصول در ميزان × سرعت × اثرات متقابل وزن  - ۲۰ شکل

  محصول هويج ديدگي آسيب
  

  گيري نتيجه
انجام شده اندازه  هايمشاهدات و آزمايش براساس
سازي دستگاه  هاي طراحي پيشنهاد شده براي نمونه فاکتور

با توجه به ميزان محصول ورودي و کار دستگاه در 
 اند.بيني شده، مطلوب انتخاب شده هاي پيشسرعت

 يسته انتظارات الزم را برايدستگاه ساخته شده به نحو شا
به عمل  يهاشيآزما براساس سازد.يبرآورده م يطراح

نتايج آناليز واريانس و نتايج حاصل از آنها  براساسآمده و 
توان بيان کرد زماني که دستگاه با کمينه سرعت تسمه مي

 ديدگي آسيبميزان  ،متر بر ثانيه) کار کند ۴/۲نقاله (
محصول در پايين ترين سطح است. از طرفي با افزايش 

افزايش پيدا  ديدگي آسيبسرعت تسمه نقاله ميزان 
وزن بر اثر فاکتور هاي مقايسه ميانگين جينتاکند.  مي

است  هاي جدا شده از محصول بيانگر اينيناخالصميزان 
داري در بين سطوح يدرصد تفاوت معن ۵که در سطح 

هاي يناخالصميزان  گريد. به عبارت وجود ندارد مختلف
ز محصول ا کيلوگرم هرجدا شده از محصول به ازاي 

 يداريدر سطوح مختلف اختالف معن به دستگاه، يورود
 ،هادار نبودن تفاوت ميانگينيمعن نيو ا ؛نداشته است

هاي مختلف حاکي از آن است که عملکرد دستگاه در وزن
يکنواخت  صورت بهبوده است و  کسانيمحصول  يوشستش
 ي. از سوکرده است جداسازيرا ها يو ناخالصها آلودگي

توان  ينه از آب، ميو استفاده به ييصرفه جوگر با يد
زان يبه م گر دستگاه را مصرف آب کم آنيمهم د يژگيو
 يالوگرم از محصوالت غدهيک ۵هر  يبه ازاتر يک لي

 برشمرد. 
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