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   کردن خوراك  کاندیشن

به منظور بهینه نمودن فرآیند پلت  کردن در گذشته کاندیشن. باشد خوراك میآوري فر فرآیندي در صنعت کردن کاندیشن
کردن فرآیندي است  کاندیشن .باشد اي خوراك می هینه نمودن کیفیت فیزیکی و تغذیهب اما امروزه هدف آن بیشتر ،سازي بود

اکسپندر یا  زمانیکه تکنیکهاي ،غیرمعمولهاي  فشار تنها در فرآوري. ار می باشددما و فش ،رطوبت ،شامل پارامترهاي زمان که
به هنگام . رطوبت و دما کاربردي هستند ،تنها زمان ،کردن در فرآیند معمول کاندیشن. رود بکار می ،شوند اکسترودر استفاده می

به یکدیگر وابسته  بخارابتدا باید درك نمود که دما و رطوبت بصورت  ،معمول کردن استفاده از این پارامترها در کاندیشن
  :تواند به سه شکل در سیستم کاندیشن کردن استفاده شود بخار می. هستند

  .باشد ادي از رطوبت به شکل قطرات آب میمقدار زی -)خیس(مرطوب  .1
 .باشد تمام رطوبت به شکل بخار می -شباعا.  .2

 .بخار اشباع شده بسیار گرم -بخار داغ  .3

خوراك و درصد رطوبت بین دماي  افزوده به خوراك، بخار اشباع خشک است که ارتباطمؤثرترین مفهوم رطوبت و حرارت  
بخار داغ از طریق محدودیت در . دهد در رطوبت، دماي خوراك را کاهش میبخار خیس به دلیل ازدیاد . سازد را حداکثر می

مناسب براي کاندیشن کردن صحیح بخار اشباع خشک پیش نیازي . دهد را افزایش میمقدار قطرات آب، دماي خوراك 
درصد است و  5تقریباً  ،تواند به خوراك آردي افزوده شود که می يبخاردرصد حداکثر  ،توان گفت طور کلی میب. باشد می

رطوبت مواد خام و  ،عالوه بر کیفیت بخار. افزایش خواهد یافت C ˚15 تا دما تقریباً ،براي هر درصد بخار خشک افزوده شده
  .باشند بسیار مهم می ،نیز ترکیب خوراك

زمانی . باشد می معمول، زمان کردن قابل دسترس در کاندیشن اصلیپارامتر  ،چون دما و رطوبت شدیداً در ارتباط با هم هستند
گانه پیش از فرآیند پلت و حتی سه ) مضاعف(هاي دوگانه رکاندیشنرهاي ساده معمول بود اما امروزه کاندیشناستفاده از 

بیشتر انواع کاندیشنرها در کمتر از یک دقیقه است و  کردن زمان قطعی کاندیشن, در بیشتر موارد. سازي استفاده می شوند
  .شود بخوبی رعایت نمی first-in , first-outاصل 

  . گردد اي باشد که از آن خارج می مادهباید اولین شود  اي که وارد کاندیشنر می اولین ماده :first-in, first-out اصل

در  را به یک دقیقه برساند ماندگاريحداکثر زمان  توانست که می معمول کردن تنها فرآیند کاندیشن ،براي مدتهاي مدید
که باشد  می )استوانه اي(یک نوع ظرف پخت  ripener. بودند هاripener ، دنکتضمین را نیز  first-in, first-outحالیکه 

 ripenerنگرانی عمده به هنگام استفاده از . رفته است سال بکار می 20بیش از , ري خوراكآوفرتنوع در صنعت م طور بسیارب
  .آلودگی است, آوري خوراكفرها در صنعت 
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 ندیشناین مسأله به توجه در فرآیند کا. آید هاي مصرف کننده بشمار می نگرانیدر زمره  ،سالمونالمانند اخیراً مسایل دیگري 
دما و رطوبت , بر روي متغیرهاي زمان) بدون استفاده از فشار(نسل جدید کاندیشنرهاي معمول  ،بنابراین. نیاز دارد کردن

. یابد دقیقه افزایش می 4زمان تا  ،)تن در ساعت( tph 20و ظرفیتهاي حدود  C˚ 85اند که بر حسب دماي تقریباً  متمرکز شده
  .رعایت شده استي ماندگارو نیز زمان  first-in, first-outاین انواع کاندیشنرها در 

رسد و  نظر می که دماي خوراك از طریق بخار به دماي مورداست  به این صورت Hygienic conditionerمکانیسم کار 
. شود تعیین می) کنترولر(تنظیم کننده  د که سرعت خوراك از طریقگرد منتقل می مارپیچ بزرگانتقال دهنده  متعاقباً به یک
در ضمن عبور خوراك با دماي مشخص و مدت . باشد ، گرم شده و عایق دار میبطور الکتریکی یا از طریق بخارمارپیچ ناقل 

  .میکروبی به شدت افت خواهد کرد بار Hygienizerزمان باال، در طول 

 

 اهمیت کاندیشنر در فرآیندسازي خوراك دام و طیور 

 این کاندیشنرها سبب خردشدن و.کنند استفاده می )تحت فشار جو( هاي پلت سازي از کاندیشنرهاي اتمسفري بیشتر سیستم
در نتیجه  .عوض در آنها خوراك خشک با بخار مخلوط میشود شوند در ترکیدن ذرات خوراك در اثر واردشدن فشار نمی

خوراك از داي و براي تراکم مناسب، حیاتی  ت جهت تسهیل عبوررطوب .انرژي حرارتی به خوراك افزوده میشود رطوبت و
رطوبت به میزان  کل در .انرژي حرارتی براي انتقال یکنواخت رطوبت به هسته ذرات خوراك حائز اهمیت است .میباشد

داري مناسب و نگه که براي عملکرد هاي مختلفی وجود دارد مالك .ایده آل میباشد، درصد درخوراك کاندیشن شده17تا 5/16
  :کاندیشنرها ضروري هستند و عبارتند از

  )Steam harness: SH (کنترل مؤثر بخار در طی مسیر دیگ بخار تا کاندیشنر ) 1

 فشار مناسب بخار )2

  موقعیت مناسب پاروها) 3

 زمان ماندگاري) 4

مهمترین جنبه .دو مورد اول شامل کنترل بخار است در حالیکه دو مورد دیگرشامل عملکردکاندیشنر میباشد, بطور کلی
  .صورت میگیرد SHاین عمل ازطریق استفاده از .کاندیشن کردن عبارتست از تنظیم افزودن بخار

  :بق فرمول زیر محاسبه میشوددستگاه پلت، حیاتی میباشد و برط SHمیزان کارآیی بخار براي عملکرد صحیح 

                     )درصد(به رطوبت  ) ˚  (Cنسبت افزایش دما: کارآیی بخار برابر است با
MMMCMM
MMTCMT


=کارآیی بخار  
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CMT (Conditioned meal temperature)  =دماي خوراك کاندیشن شده C) ˚ (  

MMT (Mixed meal temperature)  = میکس شدهدماي خوراك C) ˚ (  

 CMM (Conditioned meal moisture)  = درصد(رطوبت خوراك کاندیشن شده(  

MMM (Mixed meal moisture)  = درصد(رطوبت خوراك میکس شده(   

به عنوان یک  .نظارت داشته باشند حرارت بخار مقدار بر مکرر کیفیت میتوانند بطور مدیران تولید و این فرمول، استفاده از با
 کاندیشن خوراك در نیست تا حرارت به اندازه کافی باال افت میکند،) C˚11 )F˚20 هنگامیکه کارآیی بخار به زیر قانون کلی،

، میرسد)C˚17 )F˚30 هنگامیکه کارآیی بخار به باالي، در مقابل .مناسب صورت گیرد مدت نسبتاً کوتاه کاندیشن کردن بطور
مایع  به فاز بخار ،مدت زمان نسبتاً کوتاه کاندیشن کردن باالست که ممکن نیست دربه اندازه کافی  محتواي انرژي بخار

را براي جبران نوسانات رطوبت  خود SHتا  کیفیت اجازه میدهد و به مدیران تولید همچنین استفاده از کارآیی بخار .بازگردد
   .تنظیم کنند دماي خوراك میکس شده، و

 خوراکی را دستگاه پلت نمیتواند واقع، در .درصد است 5/17خوراك کاندیشن شده  رطوبت براي حداکثر :یک فرض کلیدي
 باید، پلت باکیفیت خوراك کاندیشن شده خوب براي تولید بنابراین، .پلت نماید درصد است، 5/17که داراي رطوبت باالي 

اما  آید دماي کاندیشن کردن بدست نمی نمودن حداکثر تنها با کیفیت خوب پلت، .درصد رطوبت باشد 17داراي حدود 
 خوب، این عوامل شامل بخار .بدان دست یافت کاندیشنر عملکرد و کیفیت بخار در طریق درك عوامل مهم مؤثر توان از می

مقایسه  در بخار فشار تحقیقات نشان میدهد .باشند بخار مناسب می تنظیم فشار و رطوبت خوراك میکس شده ،کنترل ثابت دما
 فشار نتیجه در .اثري روي کارآیی بخار ندارد بخار فشار بنابراین .کیفیت پلت بازي نمیکند نقش حیاتی در، متغیرها سایر با

  .تنظیم شود کاندیشنر در رطوبت خوراك موجود و پاسخ به دما در باید بخار

  

  نقش بخار در کاندیشن کردن خوراك آردي

  :اهداف اصلی کاندیشن کردن عبارتند از

  مخلوط کردن .1

  هیدراته شدن. 2

 اعمال حرارت .3 
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در طول فرآیند کاندیشن کردن، رطوبت و حرارت از سطح به هسته هر ذره از اجزاي خوراك نفوذ کرده و ساختار نشاسته را 
بهبود  آنزیمهاي هضمی بطور مؤثرتري عمل نموده و قابلیت هضم مواد مغذي ،در اثر تغییر در ساختار نشاسته. نماید یمختل م

  .باشد ، حاصل عمل رطوبت، دما و زمان میژالتینه شدن نشاسته. یابد می

نشاسته مواد خام  ،در دماي کاندیشنر. باشد افزودن بخار به منظور باالبردن دما و در نتیجه پخت خوراك می: پخت نشاسته
ژالتینه شدن است  ،اولین مرحله. رود ساختار بلوري دارد و این ساختار در طی پخت از بین می ،نشاسته خام. شود ژالتینه می

پخت بیشتر این ساختار را تخریب خواهد کرد و گرانولهاي نشاسته مقاوم . که هنوز مقدار کمی از ساختار بلوري وجود دارد
 قابلیت دسترسی مواد ،ژالتیناسیون. آیند می محلول در متفرق شده و سرانجام دپلیمره شده و بصورت ،به حرارت تورم یافته

در نتیجه پخت نشاسته براي آنها  ،توانند نشاسته ژالتینه نشده را هضم نمایند برخی انواع حیوانات نمی. دهد مغذي را بهبود می
دیشن کردن به دو دلیل کان، پس در عمل. کنند مغذي قابل دسترس بیشتري را آزاد می مواد ،هاي نرم دانه. باشد ضروري می

  :اصلی استفاده میشود

  و  حداقل نمودن پاتوژنها -پالستیسیته پروتئین، د - نشاسته، جژالتینه کردن  -حرارت دادن که باعث الف)1

  .شود می نرم کردن -د) Lubrication(روان کردن  -ج ژالتینه کردن -رطوبت دادن که منجر به الف) 2 

گیرند، به دلیل اختالف میان دماي سطحی و دماي داخلی، دما و  ذرات خوراك آردي قرار می وقتی قطرات آب بر سطح
 ،حرارت فراهم شده از طریق بخار متراکم شده. این امر از قانون انتشار تبعیت می کند. رطوبت به داخل ذرات نفوذ می کنند

  .کند از براي این جابجایی را تأمین میانرژي مورد نی

ی حرارت و رطوبت نسبتاً آهسته بنابراین فرآیند جابجای ،باشند داراي ضرایب انتقال حرارت کمی میآردي اجزاي خوراك 
اندیشنر و کاندیشن زمان ماندگاري در ک ،این موضوع سبب تمرکز برروي مسایل مرتبط با اندازه ذرات خوراك آردي. باشد می

کند که سبب نرم شدن آنها جهت  شتري به هسته ذرات نفوذ میدر ذرات کوچکتر، حرارت و رطوبت بی. شود کردن بهینه می
  . شود ن خوب و شکل گیري ایده آل پلت میکاندیش
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  ژالتیناسیون

تاحدي که سطح هرمولکول براي  ،ژالتیناسیون به عنوان تخریب برگشت ناپذیر نظم بلورین گرانولهاي نشاسته تعریف میشود 
انرژي مکانیکی و  ،ژالتیناسیون خوراك حاصل ترکیب عمل رطوبت، حرارت .دسترس میشودقابل ، ها ش دهندهواکن حاللها و

تولید  ها را به منظور شکستن پیوندهاي نشاسته جهت بازدهی انرژي و ها و میکروب این پدیده سرعت آنزیم .فشار میباشد
  . افزایش میدهد ،پروتئین میکروبی

حضور آب و حرارت از هم گسیخته  ي داخل مولکولی مولکولهاي نشاسته درست که پیوندها فرآیندي ژالتیناسیون نشاسته
  . تعداد نواحی کریستاله راکاهش میدهد نفوذ آب اندازه و. به مکانهاي باند هیدروژن اجازه جذب آب بیشتر داده میشود شده و

چربی و پروتئین خوراك و تکنولوژي استفاده شده  ،، نوع و غلظت نمکpH ،مقدار آب ،دماي ژالتیناسیون نشاسته به نوع گیاه
این عامل سبب تورم سریعتر . همچنین دماي ژالتیناسیون به مقدار گرانولهاي آسیب دیده نشاسته هم بستگی دارد .بستگی دارد

طوبت افزوده دهند که ر مطالعات نشان می .تواند از طریق فرآیند خردایش وآسیاب بوجود آید نشاسته آسیب دیده می. شود می
باشد،  ل افزودن رطوبت مناسب میحصایر بهبود در ژالتیناسیون را که مشکل ز. دارد راك اثر مثبتی بر فرآیند کاندیشنبه خو

  .دهد نشان می

  
 ژالتیناسیون میزان بر رطوبت و دما تأثیر -1 شکل                                                

  

  . دهد ، دوام پلت را بهبود میزمان ماندگاري باالتر و درجه ژالتیناسیون بیشتر

  اثر زمان ماندگاري بر سطح ژالتیناسیون -1جدول 
  درصد ژالتینه شدن  زمان ماندگاري  نوع تجهیزات

  15- 20  ثانیه 20تا  10  کاندیشنر تک محوري
  20- 25  ثانیه 45تا  40  )دو طبقه(کاندیشنر دوبل 

LTC  120  40- 50  ثانیه 180تا  
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باشند و در نتیجه به سطوح مختلف کاندیشن براي رسیدن به  راي توانایی پلت سازي متفاوتی میاجزاي مختلف خوراك دا
  .دژالتیناسیون بهینه نیاز دارن

  

  

 

  

  

  

  نکاتی چند در مورد قطعه داي در دستگاه پلت

شرایط خوراك  اغلب کارشناسان در مورد. همانطورکه میدانیم پلتهاي باکیفیت باال موجب بهبود عملکرد در دام و طیور میشود
شود،  د داي که کمتر درباره آن صحبت میمور صرفاً درداریم  قصد بخشاین  در میکنند، اماش قبل از ورود به داي بحث م

  :بحث کنیم

این  .حلقه فلزي به نام داي است سوراخهاي یک صفحه یا خوراك مش از مکانیکی فرآیند پلت کردن شامل عبور نظر از
 به خوراك قبل از ورود به داي کامالً ضروري نیست؛افزودن بخار آب . ممکن است به شکل دایره یا مربع باشند سوراخها

سوراخهاي داي عبورکرده  از کنجاله پالم میتوانند بدون افزودن بخار کنجاله تخم پنبه آسیاب شده و موادي مانند سبوس برنج،
بسته به نوع  .مصرف شود در این حالت ممکن است سطح پلتها زبر بوده و انرژي بیشتري براي پلت کردن آنها. و پلت شوند
اي  داراي داي به شکل حلقه ها اغلب دستگاه، باشد) عمودي(اي حلقهیا) افقی( داي میتواند بشکل مسطح دستگاه پلت،

  . باشند می

مقابل  در کنند تا استفاده می اغلب تولیدکنندگان داي از استیل با محتواي کروم باال .هر فلزي جهت ساخت داي مناسب نیست
گاهی اوقات ایجاد هزاران سوراخ بر روي داي ممکن است چندین روز طول .اسید مقاوم باشند گرما و ،عواملی چون رطوبت

که این مرحله تحت خالء انجام میشود  بعد از این مرحله تولیدکنندگان داي یک شوك حرارتی را به داي اعمال میکنند. بکشد
دقت شود که شکل دایره مانند داي حفظ شود که نتیجه این  در این حالت باید. تا سطح داخلی سوراخها کامالً صاف بماند

میلیمتر باشد که  20میلیمتر تا بیش از  1سوراخهاي داي میتواند از قطر  .عمل کاهش شکستگی داي در شرایط مختلف است
 .مهم است سرعت چرخش داي نیز .متفاوت است ،بسته به نوع موادي که پلت میشوند یا گونه حیوانی که آنرا مصرف میکند

 400تا  130سرعت چرخش عموماً از  .سرعت چرخش باال استفاده میشود) میلیمتر یا کمتر 3(کم  قطر پلتهاي با براي تولید
از جمله  .گیرند وقتی سرعت چرخش داي باالتر باشد ا چگالی کمتر بصورت بهتري شکل میخوراکهاي ب .دقیقه است در دور

  دماهاي ژالتیناسیون براي انتخاب اجزاي جیره -2جدول 
  )C˚(دهد  دامنه دمایی که ژالتیناسیون روي می  منبع نشاسته

  51- 60  جو
  58- 64  گندم

  57- 70  چاودار
  62- 72  ذرت
  68- 78  برنج
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تنظیم فاصله بین داي و رولرها  ،افزایش عمر آن خصوصاً در کاهش فرسودگی داي نکات بسیار مهم در نگهداري داي و
  .باشد که جدول زیر در این زمینه بسیار مفید است می

  

  تأثیر فاصله داي و رولرها بر خصوصیات تولید خوراك پلت شده - 3جدول  
  (%)ماندگاري پلت   )C˚(پلت داغ دماي *  )کیلووات ساعت برتن(مصرف انرژي  )میلیمتر(فاصله بین رولر و داي 

0  10  *75  5/96  
99/0  11  80  5/97  
00/2  16  85  7/97  
99/2  20  90  5/97  
98/3  26  95  2/97  

  .منظور دماي پلت در سطح خارجی داي است *       

داي مصرف کند  هاي با افزایش فاصله داي و رولر دستگاه پلت باید انرژي بیشتري براي عبور خوراك کاندیشن شده از سوراخ
بیشتري از داي به خوراك همچنین با افزایش این فاصله دماي . شود فزایش ماندگاري خوراك پلت شده میکه البته موجب ا

  .هاست شود که این افزایش دما به کولر منتقل شده که نتیجه آن مصرف انرژي بیشتر براي خشک کردن این خوراك منتقل می

  

  :فیزیکی پلت تأثیر گذارند که مهمترین آنها شاملفاکتورهاي مختلفی بر کیفیت 

  .گردد مول خوراك بر میدرصد از کیفیت فیزیکی پلت به فر 40فرمول جیره که بیشترین تأثیر را دارد و حدود  .1
 درصد 20: شرایط کاندیشن کردن خوراك در کاندیشنر .2

 درصد 20: آسیاب و اندازه ذرات خوراك  .3

 درصد  15: داي  .4

 درصد 5: شرایط خنک کردن و کولر  .5

 پخش یکنواخت خوراك آردي در سرتاسر داي به منظور دستیابی به. رولرها یکی از مهمترین اجزاي دستگاه پلت هستند
موجب بهبود  کند و افزایش طول سوراخهاي داي داي نیز نقش مهمی ایفا می. باشد پایدارترین شرایط ممکن ضروري می

ها بیشتر در مواقعی است که عمل کاندیشن کردن خوراك بخوبی انجام  شود که کاربرد این نوع داي کیفیت فیزیکی پلت می
  .شود و یا چربی زیادي در خوراك وجود دارد نمی

اند افزایش فشار جهت عبور خوراك از سوراخهاي داي، موجب بهبود شکل فیزیکی خوراك  مطالعات انجام شده نشان داده
خصوصیات و  ،شار بطور عمده به ضریب اصطکاك بین اجزاي خوراك کاندیشن شده و دیواره داياین افزایش ف. می شود

تحقیقات زیادي براي بدست آوردن بهترین  .نحوه خمیري شدن خوراك و مدت زمان کاندیشن کردن خوراك بستگی دارد
ده با افزایش فاصله داي و رولر، نتایج نشان دا .رولر جهت افزایش کیفیت فیزیکی پلت انجام شده است-فاصله بین داي

  .گردد چندین الیه از خوراك مش در فاصله بین داي و رولر ایجاد شده که موجب افزایش ضریب اصطکاك می
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فیت فیزیکی پلت و دار کی سبب افزایش معنی ،درصدي سرعت فیدر 50میلیمتر و کاهش  2افزایش فاصله داي و رولر تا 
البته باید . افزایش کیفیت فیزیکی پلت را انتظار داشت توان می از طریق کاهش سرعت فیدر بدیهی است. شود ماندگاري آن می

  . توجه داشت که فاصله بسیار زیاد داي و رولر نتایج عکس را در پی خواهد داشت

خوراك مشابه  ،اي در مطالعه. د، به تخریب حساسترندشون ی که توسط کاتر یا قیچی بریده میدر محل ،پلتها پس از عبور از داي
میلیمتر و سرعت متغیر  60و  50ضخامت متفاوت داي  ،میلیمتر 5/3از دو دستگاه که هر دو داراي داي با قطر سوراخهاي 

بهترین کیفیت فیزیکی پلت در دستگاه . کیلوگرم در ساعت بودند، عبور داده شد 1000کیلوگرم در ساعت تا  500فیدر از 
  .کیلوگرم در ساعت مشاهده شد 500سرعت فیدر  میلیمتر و 60داراي ضخامت داي 

  

  اثر فاصله رولر و داي و سرعت فیدر بر کیفیت فیزیکی و قدرت ماندگاري پلت -  4جدول 
 (%)شاخص ماندگاري پلت  )کیلوگرم بر ساعت(سرعت فیدر   )میلیمتر(فاصله بین داي و رولر 

1/0  
1/0  

1  
1  
2  
2  

500  
1000  
500  
1000  
500  
1000  

6/85  
8/82  
7/87  
8/85  
6/90  
6/85  

  

فرآوري خوراك، کاهش اندازه ذرات توسط آسیاب است که این فرآیند از نظر مصرف انرژي بعد از دستگاه پلت در مقام دوم 
انرژي  ،میکرون 400تا  1000تولید ذراتی از میانگین  اي در دانشگاه ایالت کانزاس نشان داد براي تغییر مطالعه. قرار دارد

افزایش  انرژي مصرفی ،یابد بعبارتی با کاهش اندازه ذرات ات ساعت به ازاي هر تن افزایش میکیلوو 8/3به  7/2مصرفی از 
  .یابد هش مییافته در صورتیکه تولید در هر ساعت کا

  

 

  )Reference: Wondra et al. 1992(  تولید نرخ و انرژي مصرف بر ذرات اندازه کاهش اثر-2 شکل
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د توسط چکشها به آن ضربه وارد نظر وارد محوطه آسیاب شو که دانه مورد هنگامی به هنگام استفاده از آسیاب چکشی،
شود و آنقدر دانه ها کوچک  در این برخوردها دانه شکسته می. باشد متر در دقیقه می 5000-7000چکشها سرعت  شود، می
  . شوند تا بتوانند از توري آسیاب عبور کنند می

π  =14/3             D  = سانتیمتر(قطر محفظه آسیاب(               rpm =            100تعداد دور در دقیقهrpmD= سرعت
  )متر در دقیقه(چکشها 

ضخامت  و سانتیمتر 35/6عرض  سانتیمتر، 25دور در دقیقه باشد، باید چکشی با طول  1800موتور  در صورتیکه دور
 15-20طول ( تواند کوچکتر ابد، چکش میدور در دقیقه افزایش ی 3600در صورتیکه دور موتور به  .میلیمتر تهیه نمود4/6

اسب بخار کافی است در صورتیکه در  5/3تا  5/2درحالت اول یک چکش براي هر  .باشد) سانتیمتر 5سانتیمتر و عرض 
  .میلیمتر باشد 12-14فاصله بین چکش و الک باید . شود اسب بخار توصیه می 1-2چکش براي  یک ، 3600دور

  

  آسیاب چکشی
  معایب  مزایا

  تولید دامنه گسترده اي از اندازه ذرات متفاوت
  قابل استفاده براي هرگونه مواد ترد و شکننده و فیبري

  هزینه خرید اولیه کمتر در مقایسه با آسیاب غلتکی
  هزینه نگهداري حداقل
  سهولت استفاده از آن

  ظرفیت بیشتر به ازاي هر اسب بخار نسبت به آسیاب غلتکی

  استفاده مؤثر کمتر از انرژي در مقایسه با آسیاب غلتکی
  )اتالف انرژي(تولید حرارت 

  ایجاد آلودگی صوتی و گرد و غبار
  تولید ذراتی با اندازه هاي بسیار متغیر

  

  بایندرمزایاي پلت 

  دهد در حالیکه  داري خروجی پرس پلت را افزایش میپلت بایندر قدرت کشش و انقباض آرد را بهبود داده و بطور معنی
  .دهد انرژي و خطرات انسداد را کاهش میمصرف 

 ري از پلت را از بسیا ،همچنین. کند ف در هزینه هاي پرورش جلوگیري میاز اسرا ،پلت بایندر از طریق افزایش دوام پلت
حداقل نمودن درصد پلت بایندر از طریق . کند فاظت میح شود، ، انتقال و ذخیره متحمل میشرایط مخرب که در طی جابجایی

داري عملکرد حیوان را بهبود  معنی تلفات و ضایعات خوراك را در طی تغذیه کاهش داده و بنابراین بطور خاکه تولید شده،
 .دهد می

 سطح داخلی سیلوها  تولید قطرات آب بر تغییرات دما میتواند سبب میعان و ضعیف ذخیره نمودن وشرایط : نگهداري خوراك
اکی به پلت بایندر رطوبت را جذب نموده و شکل فیزیکی اولیه آنها را حفظ کرده و در نتیجه مواد خور. و تولید قارچ شود

 .یابند آسانی در سیلوها جریان می
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  اهمیت کیفیت خوب پلت

این فرآوري براي تبدیل اجزاي خوراکی آسیاب شده . باشد د متراکم نمودن در صنعت خوراك میمعمولترین فرآین ،سازيپلت 
  .شود ه پلتهاي خوراکی با چگالی باالتر، استفاده میریز ب

  :مهمترین مزایاي کیفیت خوب پلت عبارتند از 

 کاهش انتخاب خوراك.3                      کاهش پرت دان  . 2بهبود عملکرد حیوان                      .1

 کنترل گرد و غبار و کپک در خوراك .6    جریان بهتر مواد خوراکی        . 5             بهبود چگالی حجمی         .  4      

  

  بهبود دوام پلت

ري بر کیفیت یا دوام عوامل بسیا. ی دارندنیاز به دوام باالی ،ها به منظور اینکه در هنگام عملیات جابجایی متالشی نشوند پلت
دماي کاندیشنینگ و  ،میزان رطوبت ،اندازه ذرات خوراك آردي پیش از پلت سازي ،ترکیب خوراك: باشند مانند پلت مؤثر می

نمودن اهم خصوصیات باندکنندگی ذاتی دارند اما اغلب استفاده از بایندرها براي فر ،گرچه بسیاري از ترکیبات خوراکی .غیره
  .باشد دوام خوب پلت ضروري می

  

   ab  باشند  داري متفاوت می بطور معنی, میانگین هاي داراي حروف التین غیریکسان)P<0/10. (  

  لیگنوسولفونات:  2پلت بایندر  **              proteferm: 1پلت بایندر*   

  

  

  

  

 )درصد(شاخص دوام پلت بدست آمده از پلت بایندرهاي مختلف  -5جدول          
SEM بدون بایندر SEM  ** 2پلت بایندر SEM  10     %  

 1پلت بایندر 

SEM  5% 

 1پلت بایندر* 

 

- 

3/6 

- 

92/7ab 

- 

1/8 

- 

89/78b 

0/15 

- 

97/0a 

- 

0/40 

0/32 

96/85a 

97/41a 

  بدون بخار

 همراه با بخار
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  استفاده و نگهداري صحیح از داي

بر . نه نیز تأثیر داردتنها بر کیفیت پلت مؤثر نیست بلکه بر هزینه نگهداري کارخا ،دستگاه پلتداي به عنوان بخش مهمی از 
 در نتیجه،. شود ج نگهداري را در کارخانه شامل میدرصد کل مخار 25هزینه فرسایش و تخریب داي معموالً  اساس آمار،

  .باشد نگهداري صحیح داي الزم میآموزش و راهنمایی براي استفاده و 

براي  این امر ،تنظیم فاصله بین داي و رولر در یک دامنه مناسب ضروري است ،براي برخوردار بودن از نصب صحیح داي
، هنگامیکه داي با سرعت در یک فاصله بهینه. میلیمتر است 3/0تا  1/0فاصله مناسب رولر  ،معموالً. باشد تولید پلت حیاتی می

فاصله براي داي و رولرهاي جدید باید بیشتر از فاصله  ،معموالً. نقاط باالي داي برخورد میکنندرولرها تنها با  چرخد، پایین می
فاصله باید بیشتر از داي با سوراخهاي کوچک باشد و براي فرمولی که  ،براي یک داي با سوراخهاي بزرگ. قدیمی باشد

ه سختی تبدیل به پلت انی باشد که اجزاي خوراك بفاصله بایستی بیشتر از زم شوند، اجزاي خوراکی آن به آسانی پلت می
فاصله بیشتر براي حرکت آسانتر  ،به هنگام شروع کار با یک داي جدید خصوصاً داي با سوراخهاي کوچک ،بعالوه. شوند می

 اي براي حرفه آزمونهاي متعدد عملی براي تنظیم فاصله و همچنین. باشد ز فشار غلتک زنی بر داي مطلوب میو جلوگیري ا
براي ) negative clearance(حداقل نمودن فاصله رولر به صفر یا حتی فاصله منفی . باشد شدن اپراتور دستگاه پلت مفید می

  .شود زیرا امکان شکستن داي به دلیل وارد آمدن مقدار زیاد فشار بر آن وجود دارد افزایش عملکرد توصیه نمی

  

  )داي تمیز کردن ابتدایی(فالشینگ داي 

دقیقه فالشینگ  10-20مدت هاي داخل سوراخهاي داي به  ي جدید، در ابتدا براي حذف برادههنگام شروع استفاده از دا
براي یک  با این وجود در برخی موارد. میلیمتر دارند 5/2 هایی که سوراخهاي کوچکتر از گیرد، خصوصاً براي داي صورت می

 درصد ذرات ماسه نرم با یک مخلوط روغنی به منظور صیقل دادن سوراخها 20- 50مخلوط کردن  داي با سوراخ درشت،
تواند  همچنین، می. ي صاف و هموار کمک نمایدتواند به داشتن تولید ثابت و پلتها فالشینگ داي جدید می. ضروري است

  .کیفیت پلت را بهبود دهد

  

  اطمینان از عدم حضور ناخالصی در مواد 

فرسایش داي را تسریع نموده یا حتی به دلیل  ،آهن و پیچ که با مواد خوراکی مخلوط شده باشند ،شن ،مانند سنگموادي 
انجام  ،در این رابطه فرآیند مؤثر پاکسازي باید پیش از پلت کردن. سبب شکستگی داي خواهند شد ،برخورد سخت آنها با داي

. بعالوه حذف منظم قطعات آهنی از روي آهن رباي ثابت و ابزار الکترومغناطیسی روي فیدر دستگاه پلت ضروري است. گیرد
 .باید فوري از طریق دریل یا پانچ آنها را حذف نمود ،در صورت مسدود شدن سوراخهاي داي با هرگونه ناخالصی سخت
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  استفاده از بخار در کاندیشنر

امري ضروري  ،بخار در کاندیشنر جهت کاهش بار میکروبی خوراك و بهبود کیفیت پلت و افزایش راندمان دستگاه استفاده از
شوند زیرا براي نگهداري آنها در کیسه و انبار نیاز است تا  پلتهاي تولید شده پس از ترك داي وارد کولر می. رسد به نظر می

یکروبی مجدد خوراك از طریق تغییر ناگهانی شرایط زندگی برخی این امر به کاهش بار م ،ابتدا آنها خنک شوند
  . نماید میکروارگانیسم ها از محیط گرم به محیط خنک نیز کمک می

شرایط   کنند که در این را به سمت کولر ترك می داي,  درصد 17 درجه سانتیگراد و رطوبت 85تا  65پلتهاي گرم با دماي 
  .شوند ها هدایت کرد زیرا به سرعت خرد می به سمت انتقال دهنده توان آنها را حتی نمی

  

 

  پلت ساییدگی بر هوا سرعت اثر - 3 شکل
  

همچنین بهتر . درجه سانتیگراد باالتر از دماي محیط باید از کولر استفاده نمود 5بنابراین براي کاهش رطوبت و دماي پلتها تا  
درصد اثر منفی در ذخیره  14درصد برسد زیرا مقادیر کمتر یا بیشتر از 14است در کولر رطوبت نهایی خوراك پلت شده به 

اگر پلتها به سرعت خنک . کولینگ یا همان خنک شدن  دان باید تدریجی انجام شود فرآیند. سازي پلتها خواهد گذاشت
شوند، در الیه هاي خارجی خوراك پلت شده شکافهایی ایجاد می گردد که می تواند منجر به ساییدگی هاي بیشتري در پلت 

شوند که عواقب  یاز اندازه خشک م خنک کردن در مدت طوالنی نیز اثر منفی بر ساییدگی پلت دارد زیرا پلتها بیش. شود
زمانیکه مدت زمان خنک کردن بسیار کوتاه است، مرکز پلت گرم بوده و پلتها هنوز . اقتصادي نیز به دنبال خواهد داشت منفی

باید توجه داشت که پلتهاي کوچک نسبت به پلتهاي بزرگتر با سرعت بیشتري حرارت و رطوبت  .هستندمرطوب و چسبناك 
  .سازد توزیع درست پلتها در محفظه کولر نیز فرآیند کولینگ را بهینه می یحت. دهند دست می خود را از
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  پلت شده خشک محیطی ناحیه در ترك ایجاد شماتیک شکل - 4 شکل
  

  

  مفهوم کیفیت پلت

ولیکن این دو هدف با  ،تولیدکنندگان مطلوب می باشدبهبود مداوم فرآیند تولید خوراك و نیز کاهش هزینه هاي تولید براي 
هاي آن  ، توجه خاصی به کنترل هزینهچون پلت کردن گرانترین مرحله در فرآیند تولید خوراك است. یکدیگر مغایر هستند

  . هاي تولید اثر منفی بر کیفیت پلت دارد توجه به کاهش هزینه متأسفانه. شود می

استفاده از این با . کیفیت پلت بیش از یک مفهوم تجاري است باشد و ترین جنبه بهبود این فرآیند می مفهوم کیفیت پلت حیاتی
از طریق آزمون . در صنعت ضروریست ،استفاده از تکنولوژیهاي آزمون کیفیت پلت به عنوان روشی براي بهبود فرآیند ،مطلب

پیش از بحث در مورد . گیرد کیفیت کلی پلت مورد هدف قرار می تواند پایدارتر شده و تولید پلت می ،بهبود کنترل فرآیند
در طی پروسه . باشد ، ضروري میتوجه به شرایطی که می تواند بر کیفیت پلت اثر گذارد ،یفیت پلتتکنیکهاي اندازه گیري ک

. ر قرار دهدتواند کیفیت فیزیکی پلتها را تحت تأثی گیرند که می پلتها تحت نیروهاي سایشی قرار می تولید و ذخیره پلت،
. باشد توصیف نتایج می هدف از این طبقه بندي. بندي شوند طبقه اي ضربهو  سایشیتوانند به تستهاي  تستهاي کیفیت پلت می

 تواند براي تعیین توانایی پلت در تحمل ضربه هاي وارده مانند افتادن پلتها در مخزن استفاده اي می یک تست ضربه ؛براي مثال
همچون انتقال با استفاده از تواند براي تعیین توانایی پلت در برابر نیروهاي سایشی  در حالیکه یک تست سایشی می. شود

دهد تا فرآیند را اصالح  لت به تولیدکننده خوراك اجازه میهاي کیفیت پ توصیف مناسب داده. ر استفاده شودمارپیچ یا باالب
این . باشد می "دوام فست"استفاده در تعیین کیفیت پلت آزمون  یکی از روشهاي مورد .نماید تا پلت دائماً در حال بهبود باشد

الک دوباره  ،مقداري پلت الک شده و توزین شده براي مدت زمان مشخص) غلتاندن(تکان دادن : وش بدین صورت استر
  : سپس دوام فست بر طبق معادله زیر تعریف می شود. توزین مجدد پلتها) غلتاندن(پلتها پس از تکان دادن 

  

       

  مقدار نمونه پس از تکاندن                      

(%)                                   دوام = ×  100       

 مقدار نمونه اولیه                           
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 Kahlاي  ، تست ضربهبر اساس مطالعات انجام شده. شوند مجهز می ار اندازه گیري دوام فستبیشتر کارخانجات خوراك با ابز

tester، در مقابل . داراي ضریب تغییرات باالیی است ،باشد استفاده می در حالیکه به آسانی قابل تهیه وKramer test  ضریب
در . پذیري کم نیاز دارد ز تغییرتغییرات پایینی دارد اما هزینه اولیه آن باالست و به روش استاندارد سختی براي اطمینان ا

تست . بنابراین انتخاب تست به هزینه و سهولت استفاده از آن بستگی دارد. دارند پذیري کمتري عوض تستهاي سایشی تغییر
  .برد ، زمان بیشتري میهاي هولمن رایج به آزمون کنندهفست نسبت 

ها تحت تأثیر  پلت ،اینکه در هرگونه برنامه تست کیفیت پلت مطلب مهم. باشد آزمون کننده سایشی قابل قبولی میدر نهایت  
مشخص  ،هنگام استفاده از یک برنامه تست کیفیت پلت مناسب. شوند اي واقع می نیروهاي سایشی و هم نیروهاي ضربههم 

ثر این متغیرها بر فرآیند متغیرها باید بر اساس توانایی اپراتور براي تغییر ا. باشد غیرهاي مؤثر بر کیفیت پلت مهم مینمودن مت
تواند اثر  ، اصالح دماي کاندیشن کردن میدماي کاندیشن کردن خواهد بود یک مثال خوب از یک متغیر،. ب شوندانتخا

یرات یاي باشد که تغ ند به اندازهدر نتیجه اثر دماي کاندیشن کردن بر کیفیت پلت می توا. مستقیمی بر کیفیت پلت داشته باشد
  .  گیري بر کیفیت محصول  داشته باشد ر قابل پیش بینی و قابل اندازهاثاین متغیر 

  

  

  

  

  

  

  سیستم بخاردهی و ذخیره انرژي براي تولیدکنندگان خوراك

همچنین به دلیل نقش عینی و بدون جایگزین آن براي . باشد ید صنعتی خوراك میاکنون استفاده از بخار بخش ضروري در تول
اکستروژن و غیره  ،پلت کردن ،چنانکه مقدار زیادي بخار با کیفیت باال براي کاندیشن کردن ،باشد صنعت خوراك الزم می

  .نیاز است مورد

طرح و کاربرد سیستم بخار مستقیماً بر کیفیت محصول و هزینه تولید مؤثر خواهد  ،در یک کارخانه تولید خوراك ،بنابراین
درصد از کشورهاي توسعه یافته  15-20درصد است که  30- 40یع حدود هم اکنون در چین میانگین راندمان انرژي صنا. بود
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ار کارخانجات تولید خوراك مهم صرفه جویی آنرا در سیستم بخ ،هزینه در حال افزایش انرژي در جهان. آمریکایی کمتر است
  .سازد می

فرآوري  ،معموالً .تعادل میباشند آب به شکل مایع درآن تحت فشار معینی در بخاري که آب به شکل گاز و :بخار اشباع شده
بخار با کیفیت باید . کند ش مهمی را در تولید موفق بازي میکیفیت بخار اشباع نق. خوراك به استفاده از بخار اشباع نیاز دارد

بخار  ؛بعنوان مثال. تمیز و خشک باشد و قادر به تأمین بخار در مقدار مناسب و با دما و فشار مناسب به هنگام نیاز بوده
کیفیت بخار عامل مهمی خواهد بود که بر  ،در پلت کردن. دهد لت کردن را کاهش میمرطوب راندمان کاندیشن کردن و پ

بر طبق تجربه تولید، سیستم بخاري که خوب تنظیم شده باشد قادر به بهبود . کیفیت خوراك پلت شده تأثیر می گذارد
بعالوه به دلیل کاهش . درصد افزایش دهد 10-20نرژي را حداقل کیفیت پلت بوده و ممکن است راندمان ا چشمگیر
سازد، که  رات زیادي به سیستم بخار وارد میاز طرف دیگر، بخار مرطوب خسا. گردد ، طول عمر مفید داي بیشتر میاصطکاك

آلوده نمودن سیستم  ،مصرف بخار بیشتر ،کاهش انرژي حرارتی بخار ،کاهش راندمان حرارتی تجهیزات ،توان به تولید آب می
ید بخار مرطوب در تولید بنابراین حذف منبع تول. بخار و تجهیزات وابسته، افزایش سوخت براي دیگ بخار و غیره اشاره نمود

  . باشد اشباع شده تحت فشارهاي مختلف می جدول زیر حاوي مشخصات بخار. باشد ضروري می

توده معینی از بخار در . گویند ت یک فشار معین را حجم ویژه میتححجم اشغال شده توسط یک کیلوگرم بخار  :حجم ویژه
  .باشد ل کرده و داراي چگالی باالتري میفشار بیشتر، حجم کمتري را اشغا

انرژي حرارتی که سبب تبدیل یک کیلوگرم آب مایع به بخاراشباع شده تحت همان فشار و دما میشود را  :حرارت محسوس 
  .حرارت محسوس گویند

مقدار انرژي حرارتی آزاد شده از یک کیلوگرم بخار اشباع شده در طی تبدیل بخار به مایع تحت همان فشار و  :نهفته حرارت 
  .دما

گردد حرارت محسوس مستقیماً  مشاهده می, در جدول زیر. می باشدشامل حرارت محسوس و حرارت نهفته  :حرارت کل 
  .به فشار بخار وابسته است به دماي بخار وابسته است در حالیکه حرارت نهفته

چنانچه . یابد ، در حالیکه حرارت نهفته کاهش مییابند خار و نیز حرارت محسوس افزایش میدماي ب، چنانکه فشار باال رود 
کیلوگرم  2-8والً چون فشار بخار بکار رفته در تولید خوراك معم. یابد حرارت کل به آهستگی افزایش می فشار بخار باال رود

  .تغییر حرارت کل مشهود نیست ،باشد تیمتر میبر سان
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  خصوصیات بخار اشباع -7جدول 
حرارت نهفته   )KJ/kg(حرارت محسوس  )m3/kg(حجم ویژه   )˚C(دما  )kg/cm2(فشار

)KJ/kg(  
0/1  
0/2  
0/3  
0/4  
0/5  
5/5  
5/6  
0/7  
0/8  

42/120  
69/133  
75/143  
96/151  
92/158  
08/162  
83/167  
5/170  
43/175  

881/0  
603/0  
461/0  
374/0  
315/0  
292/0  
255/0  
240/0  
215/0  

6/505  
2/562  
3/605  
7/640  
9/670  
6/684  
7/709  
4/721  
1/743  

1/2201  
3/2163  
4/2133  
1/2108  
0/2086  
7/2075  
8/2056  
7/2047  
9/2030  

  

  

  اطمینان از میکس مطلوب در کارخانه خوراك

تنوع و تغییر در مواد . مختلف و در زمان هاي مختلف تغییر کندمواد مغذي موجود در جیره حیوان ممکن است به دالیل 
  :مغذي خوراك ها اغلب به دالیل زیر اتفاق می افتد

  تغییر در ترکیب یا کیفیت اجزاي خوراك از یک بچ به بچ دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر -1 

 میکس ضعیف یا تفکیک اجزاي خوراك بعد از میکس -2 

 ین اجزاي خوراك یا خطا در نسبت آنهاخطا در حین توز -3

توجه کمی به آن  است که در بسیاري از موارد ملیات حساس در فرآیند تهیه خوراكیکی از موارد ضروري و ع میکس کردن
به عبارت دیگر اجزاي خوراك باید بطور یکسان . نکته مهم در میکس، تهیه مخلوط کامالً هموژن و یکنواخت است. شود می

  :تعریف از یک میکس یکنواخت را می توان در یک جمله خالصه کرد. خش هاي خوراك پراکنده شونددر تمام ب

تمام مواد مغذي در مقادیر کافی در مصرف خوراك روزانه حیوان هدف وجود خواهند داشت تا حداقل احتیاجات    ˝
  .˝رشد را تامین نماید
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  اثر یکنواختی میکس بر عملکرد حیوان

پرندگان براي بروز پتانسیل ژنتیکی رشد و . پراکندگی ناهمگن اجزاي خوراك، موجب کاهش در عملکرد پرنده خواهد شد
گزارش ) 1989(دانکن . تولید گوشت، باید نسبتی از پروتئین، انرژي و ویتامین ها و مواد معدنی را در جیره خود دریافت کنند

درصد تغییر در کیفیت  10. ا، میزان رشد و مصرف خوراك را کاهش خوهد دادکرد که تغییرات زیاد در پروتئین خوراك ه
درصدي  20افزایش . خوراك به طور معنی داري افزایش وزن جوجه را کاهش داد و موجب  افزایش در مصرف خوراك شد

در آزمایشی . ادرا افزایش د (F/G)خوراك، به طور قابل مالحظه اي نسبت خوراك به افزایش وزن CV) (ضریب تغییرات 
در آزمایش او خوراك ها بر اساس احتیاجات . اثر یکنواختی میکس را بر جوجه هاي یکروزه بررسی کرد) 1994(مک کوي 

درصد  80در آزمایش دوم، خوراك ها با . هفتگی جوجه ها فرموله شد 0-3براي  NRCغذایی یا بیشتر از آن بر طبق توصیه 
هدف استفاده از جیره اي با کمبود مواد مغذي . لیزین، متیونین، کلسیم و فسفر فرموله شدبراي پروتئین خام،  NRCپیشنهاد 

  .ها در زمان استفاده از خوراك غیر یکنواخت است دادن اهمیت اختالف در رشد پرنده در این آزمایش نشان

یکنواختی = 40میکس با یکنواختی پایین، =   20(دور کامل میکس 80، و 40، 20در آزمایش اول نمونه خوراك ها بعد از  
دور کامل میکس  40و  20تغییر پذیري خوراك به سرعت بین . از میکسر جمع آوري شدند) میکس یکنواخت= 80متوسط ، 

ها به ترتیب  غییرات حاصل از آنالیز نمک نمونهدرصد ضریب ت. اددور کاهش زیادي نشان ند 80و  40کاهش یافت اما در 
ها از نظر متوسط وزن روزانه، متوسط تیمار. درصد بود 13و  11، 43تیب دور به تر 80و  40، 20هاي حاصل از  براي نمونه

به هر . شان ندادندمصرف روزانه خوراك، مقاومت استخوان، خاکستر استخون، پروتئین و چربی و خاکستر الشه اختالفی ن
با افزایش دور میکسر وجود داشت که با افزایش دور  (G/F)حال رابطه خطی بین افزایش نسبت اضافه وزن به خوراك 

. دور کامل میکسر جمع آوري شدند 80و  20، 5در آزمایش دوم، خوراك ها بعد از . یابد مینیز افزایش  G/Fمیکسر نسبت 
درصد کاهش یافت، اما در افزایش  1/12درصد به  5/40رسید درصد ضریب تغییرات از  20 به 5در زمانی که دور میکسر از 

نسبت   متوسط وزن روزانه، متوسط خوراك مصرفی و. کاهش زیادي در درصد ضریب تغییرات مشاهده نشد 80به  20دور از 
هاي آزمایشی بر مرگ و میر اثر رتیما. ، بهبود یافتخوراكدرصد ضریب تغییرات  افزایش وزن به مصرف خوراك با کاهش

   .معنی داري نداشتند
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  فاکتورهاي موثر بر راندمان میکسر

یکنواختی در . شود معیار تعیین راندمان میکسر بر اساس تعداد دور در دقیقه و پراکندگی مناسب اجزاي خوارك سنجیده می
نقش موثري دارد، بطوریکه اگر اجزاي خوراك از نظر اندازه ذرات، در میزان پراکندگی و انتشار مناسب اجزاي خوارك 

هاي فیزیکی نزدیک به هم باشند میکس بدرستی انجام خواهد شد، اما اگر اختالف زیادي بین اندازه آنها وجود داشته  ویژگی
 1500میکرون یا  1200بعنوان مثال ذرات . شود باشد عدم اختالط مناسب، موجب جدا شدن و تفکیک اجزاي خوراك می

عالوه بر اندازه خوراك، شکل اجزاي خوراك، . دهد میکرون یکنواختی میکس را کاهش می 700میکرون در مقایسه با ذرات 
دانسیته و چگالی اجزا، تغییرات جریان الکتریسیته، ترتیب افزودن اجزاي خوراکی به دستگاه، تغییر یا شکستگی تجهیزات و 

خصوصاًدر میکسرهایی که مواد مایع نیز (، استفاده از میکسرهاي کثیف و آلوده متعلقات، عدم تنظیم درست و دقیق میکسر
. باشد تولید خوراك ناهمگن میر در راندمان دستگاه و در نتیجه ، همگی از عوامل تغیی)اضافه می شوند مانند مالس و روغن

قرار دارند وارد جریان میکس نشده  شود که اجزاي خوراکی که در قسمت باالي میکسر پرکردن بیش از حد میکسر موجب می
شود  درصد ظرفیت میکسر نیز مانع از عمل صحیح میکس می 50پر کردن زیر . و در نهایت میکس یکنواختی نخواهیم داشت

  ).درصد ظرفیت میکسر، خوراك وارد دستگاه شود 100درصد و بیشتر از  60معموالً نباید کمتر از ( 

توانند بخوبی وارد جریان میکس شده و با سایر مواد ترکیب شوند که  اد خوارکی نمیدر نقاطی از میکسر، اجزاي مو   
در میکسرهاي (این نقاط زمانی ایجاد می شود که ریبون هاي مخلوط کننده . شود گفته می "نقاط کور یا مرده"اصطالحاً 

  .فرسوده شده باشندکهنه و ) در میکسرهاي پارویی(و یا پدال ها ) در میکسر عمودي(اوگرها ) ریبونی

ها، کلریدهاي مایع، متیونین مایع و سایر مایعات از موارد  ها، مالس ها، روغن چسبندگی اجزاي مایع خوراك مثل چربی   
کننده در باالي میکسر  بهترین روش براي وارد کردن اجزاي مایع، نصب یک لوله اسپري. باشد متداول در حین میکس می

افزودن . اجزاي خشک به مقدار الزم با هم مخلوط شده و بعد، ترکیبات مایع به میکسر اضافه شود قبل از آن باید. باشد می
زود هنگام مایعات به مجموعه خوراك از انتشار میکروذرات در میکسر جلوگیري کرده و حتی ممکن است موجب چسبیدن 

  .ذرات به هم شود

  

  تست میکسر 

گیري  نمونه. شود گیري از خوراك در فواصل زمانی خاص انجام می بصورت نمونههاي تست میکسر نسبتاً ساده بوده و  روش
گیري خوب این است که بخش کوچکی از نمونه بدست آمده  منظور از نمونه. تواند نشان دهنده نحوه کارکرد میکسر باشد می

یافتن مکان -2ح ریزي نمونه گیري طر -1:فاکتور جهت تهیه یک نمونه خوب عبارتند از  8. بتواند نمایشگر کل خوراك باشد
ظروف  -6گیري  وسایل مناسب براي نمونه -5زمان بندي   -4مقدار کافی نمونه  -3 نمونه گیري در میکسرهاي مناسب  

  .حفظ نمونه -8گذاري مناسب عالمتگذاري و لیبل - 7آوري مناسب  جمع
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پیشنهاد کردند ) 1994(هرمن و بنکه . نظر است بستگی داردشود به صحت نتایجی که مورد  هایی که گرفته می تعداد نمونه    
نمونه به ازاي هر بچ میکسر، به ازاي هر زمان میکس مربوط به آن میکسر می تواند ضریب تغییرات رضایت بخشی  10که 

  .ایجاد کند

  

  دستورالعمل پیشنهادي براي نمونه گیري خوراك از میکسر

گرمی براي این کار  200تا  100هاي  کیسه. تجهیزات و ظروف الزم را آماده کنیدترتیبی براي نمونه گیري مشخص کرده و 
. شود نمونه به ازاي هر بچ توصیه می 10تا  8در زمان تخلیه میکسر . ها باید عالمتگذاري شده باشند این کیسه. مناسب هستند

از زمانی که آخرین ماده خوراکی به . باشد ري میگیري با تخلیه ابتدایی میکسر و اتمام آن با آخرین نمونه بردا شروع نمونه
وش براي ارزیابی چندین ر. این زمان را ثبت کنید) زمان میکس( میکسر اضافه میشود تا زمانی که میکسر آماده تخلیه است

اب روش ، اگرچه هنوز روش کامالً درست و بدون نقصی شناخته نشده اما باید به معیارهایی که براي انتخمیکسر وجود دارد
  :این معیارها شامل .مد نظر باشد توجه کرد

شوند پایه ریزي  مبانی آزمایش باید بر اساس مواد خوراکی معمول، مواد مغذي یا شیمایی که از یک منبع تامین می -1
  .نمک معیار خوبی است در حالی که پروتئین و نیتروژن ممکن است انتخاب درستی نباشد. شود

 .اه با مواد شیمایی و زمان آزمون باید به حداقل برسدهزینه آزمایش در آزمایشگ  -2

روش آزمایش باید نسبتاً ساده، سریع، درست و دقیق باشد و در کارخانه یا در آزمایشگاه قابل اجرا باشد که به   -3
 . نیازي نباشد تجهیزات گران قیمت و یا افراد با مهارت خاص

 . اصول آزمایش باید از یک رفرنس گرفته شده باشد  -4

اندازه نمونه باید در حد معمولی و قابل قبول باشد اما بهتر است نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد تا خطاي نمونه   -5
جیره دام و طیور  موجود در )NaCl(معموالً جهت تست میکسر از نمک . برداري کاهش یابد یا بطور کل حذف شود

 .بعنوان نشانگرهاي تست میکسر در نظر گرفته می شوندبنابراین یون هاي سدیم و کلر اغلب . شود استفاده می

 

  :جهت تست مقدار نمک در جیره چند تکنیک بکار می رود

از این مقدار درصد نمک . در نمونه ها +Naبا استفاده ازالکترود یون سدیم براي تعیین مقدار غلظت : آنالیز یون سدیم ) 1
  .کامالً صحیح و قابل اعتماد استرسد که این روش  به نظر می محاسبه می شود،

. شود آب داغ استخراج می نمک از نمونه خوراك در. جهت تعیین غلظت یون کلرید در محلول است: Quantab  روش) 2 
در غلظت مورد انتظار  دي کرومات  نقره، غلظت یون کلرید محاسبه و از تغییر سپس با یک روش آزمایشگاهی و استفاده از

  . راندمان میکسر استفاه می گرددکلرید در تشخیص 
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هاي  رادهمقدار معینی از ب. استفاده از ذرات رسام یک روش دیگر تست میکسر می باشد): مواد رسام(ردیاب هاي رنگی ) 3
ذرات . گرمی شود 100تا  50ذره در هر نمونه  16شود که منتج به  اد محلول در آب به میکس اضافه میآهن رنگ شده با مو

. شود کاغذ صافی با اتانول مرطوب می. دشو شود و روي یک کاغذ صافی بزرگ ریخته می آهنربا جذب می آهن توسط
 .شوند و تمام ذرات همرنگ شمارش میشود ها به آون منتقل می کنند کاغذ هاي رنگی شروع به پخش شدن می زمانی که لکه

مانند لیزین یا  یک کنترل اولیه از سایر مواد خوراکی به عنوان. شود ضریب تغییرات جهت تعیین عملکرد میکسر محاسبه می
راندمان میکسر در دامنه قابل قبولی از تغییرات در حال کار هست  تفاده کرد تا به تشخیص اینکه آیاتوان اس متیونین مایع می
کنند زیرا روش  ده میگر استفا کارخانجات خوراك بطور مداوم از متیونین مایع در خوراك به عنوان کنترل. یا نه کمک کند

براي محاسبه . است%)  5تا  3(آن بطور نسبی پایین ) CV(و ضریب تغییرات ) HPLCبا استفاده از (گیري آن ساده  اندازه
را % ) CV(ضریب تغییرات کافی است که انحراف معیار و میانگین  را محاسبه کرده و از تقسیم آنها درصد ضریب تغییرات

ضریب تغییرات در استاندارد  حداکثر .است ات با یک ماشین حساب مهندسی ساده انجام پذیراین محاسب. بدست آورید
درصد یا کمتر از آن  10اي نمک ها استفاده از مارکردرصد است و ضریب تغییرات براي میکس خوب خوراك ب 10صنعتی 

  .باشد می

  

  تا چه حد میکسر خود را پر کنید؟

میکسر،  درصد 40بیش از توان میکسر، تنها هاي  خوراك نشان داده در استفاده از ظرفیتهاي تولید  بررسی در زمینه دستگاه
  85تا  70اغلب کارخانجات تولید خوراك پیشنهاد کردند که بهترین مقدار پر کردن میکسر. دهد کار میکس را انجام می

اند اثرات منفی بر یکنواختی خوراك تو بکار گرفتن مقدار نادرست از ظرفیت میکسر می. باشد درصد ظرفیت دستگاه می
مایعات حساسیت بیشتري نسبت به . گردد که از اجزاي مایع استفاده شود داشته باشد و این اثر بیشتر در زمانی مشخص می

گیري و وزن شده و  حجم اجزاي خشک قبل از وارد شدن به دستگاه اندازه. زمان اضافه شدن  خوراك به دستگاه دارند
شود مدت  هاي مایع استفاده می بنابراین زمانی که افزودنی. گیرند صی را براي چرخش میکسر در نظر میسپس زمان مشخ

زیرا این اجزا در حین عمل میکس بصورت . زمان قرار گرفتن اجزاي مایع در میکسر نسبت به اجزاي خشک کوتاهتر است
  .شوند اسپري به خوراك اضافه می

 شوند و به دیواره هاي مایع، به خوبی با هم ترکیب نمی به میکسرکم باشد بیشتر افزودنی در زمانی که خوراك وارد شده    
هایی را تشکیل  ها، توده چسبیدن اجزاي مایع و خوراك  مش به دیواره. چسبند ها و همچنین به سطح تجهیزات دستگاه می

بر دارند که بدین ترتیب آنها را از ترکیب خوراك نیز با خود در  ها مقادیري از اجزاي ریز خوراك را این توده .خواهد داد
هاي اسپري  ها ممکن است لوله با پرکردن بیش از حد میکسر. جدا کرده و بر یکنواختی میکس تاثیر منفی خواهند داشت

مایعات بر بنابراین . شوند هاي مایع به خوبی در خوراك اسپري نمی مایعات داخل توده خوراك قرار گرفته بنابراین افزودنی
خوراك مش به . شوند که این امر موجب عدم توزیع مناسب این اجزا خواهد شد روي حجم کمی از مش اسپري می
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درصد مایعات را جذب کند اما در مقادیر  5تا  4ترکیب اجزا و نوع فرآوري مواد خشک بستگی دارد، توده مش قادر است 
  .واهد شدهاي بهم چسبیده خبیشتر از آن، موجب تشکیل توده

  

 توجه به میزان پر کردن میکسر در بهینه شدن فرآوري

. سازي فرآوري تولید خوراك بررسی شود تاثیر میزان پر کردن میکسر بر کیفیت خوراك باید در زمان اعمال تغییرات و بهینه
ان چرخش میکس را زم(در زمان افزایش در خط تولید خوراك باید به دو مورد توجه کرد، یکی افزایش حجم هر بچ است 

تولید (و دیگري افزایش تعداد دفعات کار دستگاه یا به عبارتی افزایش تعداد دور در دقیقه در حجم ثابت ) ثابت نگهدارید
نسبت به پرکردن بیش از  دهد کاهش زمان میکس مطالعات انجام شده نشان می. می باشد)هاي بیشتر در هر ساعت بچ

درصد کاهش در  10تا  5در آزمایشات نشان داده شده . یکنواختی میکس خواهد داشت ظرفیت میکسر اثر منفی کمتري بر
در نهایت باید دانست که پر بودن ). ثانیه 140به  210(دهد  درصد افزایش می 30زمان میکس، ضریب تغییرات را به میزان 

ایم اگر بگوییم میکسر  یرا اغراق نکردهظرفیت میکسر به شدت باید از طرف تولیدکنندگان خوراك مورد کنترل قرار گیرد، ز
  .قلب کارخانه تولید خوراك است و عملکرد آن در کیفیت خوراك نهایی بسیار مهم است

  

  بررسی خصوصیات داي 

در زمان انتخاب داي بر اساس خصوصات آن، داشتن اطالعات کافی راجع به تکنولوژي کاربردي و تشریح ویژگی آنها الزم 
  .دهد ابعاد یک داي پلت را نشان می 6 شکل. است

  

  دايابعاد  - 6شکل  
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ID ( باشد و تعیین کننده خصوصیات داي می هاي مهم گیري قطر داخلی یکی از قسمت اندازه. قطر داخلی داي است.  

 (Oوجود  اغلب بیشتر از یک عرض براي هر قطر داي. عرض خارجی داي است که ممکن است تنوع زیادي داشته باشد
  .دارد

W (آید لبه داخلی کانال داي بدست می 2گیري بین  این بخش از اندازه. عرض مفید و کابردي داي است .  

 هاي بخش کاربردي داي بسیار مهم است زیرا خوراك. یابد با افزایش عرض و قطر داي، اندازه این بخش نیز افزایش می
زمان با  ، که این)زمان ماندگاري داي(مدت زمان خاصی در داخل منافذ قرار گیرند  تلف و اجزاي خوراك نیاز دارند درمخ

زیادتر، زمان  هایی با عرض مفید داي. با هم باند شده و به شکل پلت درآیند در این زمان مواد. ش ارتباط دارداندازه این بخ
ف انرژي در یک تن خوراك پلت شده و همچنین موجب کاهش مصر. کند ماندگاري بیشتري براي تشکیل پلت فراهم می

  .دهد راندمان تولید را بهبود می

  :دهد اصطالحاتی را براي تشریح خصوصیات و اندازه منافذ داي توضیح می 7شکل 

  7شکل 

  

  

  

  

  

  

  

D (  متر است میلی 05/19متر تا  میلی 36/2قطر منافذ است که معموالً بین. (Lطول موثره ضخامتی .طول موثره داي است 
Lنسبت . کند است که در حقیقت حجم عملیات انجام شده روي خوراك را تعیین می

D  ( این نسبت از تقسیم طول موثره
دهنده مقاومت بیشتر داي در زمان عبور خوراك از منافذ  نشان اگر این نسبت باال باشد. آید بر قطر منافذ داي بدست می

L اي یک نسبت خاص هر ماده. خواهد داد را نشان باشد و کاهش این نسبت، مقاومت کمتر می
D  را براي تشکیل پلت نیاز

ضخامت خارجی میزان مواد الزم براي جلوگیري از . ضخامت کلداي یا همان ضخامت خارجی داي است)  T. دارد
  .کند شکستگی داي را تعیین می
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 (X محلX  اي است که  استوانه باز شده بصورتمنافذ داي . باشد نشان دهنده طول محل آزاد شدن پلت ها از داي می
Lضخامت موثره را کاهش داده و نسبت  

D ضخامت کل را حفظ کرده و مانع از شکستگی  در حالیکه. کنند را تعیین می
مجموع فضاي باز داي . الگوي فاصله بین منافذ داي، میزان فضاي باز داي و زمان ماندگاري را نشان میدهد. شوند داي می
فضاي باز کمتر و  با فاصله بیشتر بین منافذ،استفاده از الگویی  .درصد است 43ي منافذ نزدیک، حدود با الگو 7شکل 

استفاده از الگوهاي . درصد فضاي باز خواهد داشت 32منافذ بزرگ حدود  الگوي. کند استحکام بیشتر داي را ایجاد می
  .کند تحکام داي ایجاد میاستاندارد یا متوسط، سازگاري بیشتري بین مقدار فضاي باز و اس

  

 رولرها 

اند که فاصله سطوح خارجی  هاي ورودي داي و به صورت گریز از مرکز نصب شده دو یا سه رولر در بخش داخلی شافت
تنظیم درست و دقیق با حداکثر ظرفیت، . نکته مهم تنظیم در دستگاه پلت شماست. شود تنظیم میآنها با فضاي داخلی داي 

زمانی که رولر بدرستی . کند را حذف میموجب حداقل فرسایش رولر و داي شده و فشار هاي بیجا روي دستگاه پلت 
سفت بودن بیش از . نصب شده باشد، سطح خارجی رولر در حین چرخش فقط با سطح الزمه داي تماس خواهند داشت

  :را مد نظر قرار دهید همیشه نکات زیر. اندازه رولرها نیز موجب آسیب به دستگاه خواهد شد

  .رولرها را در حین روشن بودن داي تنظیم نکنید -1
 سوییچ استارت دستگاه پلت باید قبل از تنظیم رولرها قفل شده باشد -2

  .حرکت هستند بسیار خطرناك استتنظیم هر ماشین در حالیکه بخش هایی از آن در حال  -3

کافی در داي وجود ندارد دستگاه را  نباید در زمانی که خوراك به مقدار. تنظیم رولر باید در زمانی که نیاز است انجام شود
انجام شود، موجب تغییر شکل قسمت ورودي منافذ داي شده و  یاگر گردش رولرها در دستگاه پلت به سخت. روشن کرد

  .خواهد شد همچنین ساییدگی زیادي در داي و رولر ها ایجاد. ود خواهد کردمنافذ را مسد
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  :روشهاي نگهداري از رولر و داي

  :روشن یا خاموش بودن دستگاه، موارد کلیدي زیر را بررسی کنید در زمان ها باید به دقت بررسی شوند، داي

  در زمانی که داي  .کاهش سرعت تولید می شوندعدم تنظیم رولرها و ترك در داي که در اغلب موارد موجب
 .هاي قدیمی برداشته می شوند بررسی سطوح بست ها می تواند ازبروز شکستگی جلوگیري کند

 بررسی الگوي سایش براي مشخص شدن توان صفحه توزیع خوراك. 

 بررسی تیغه هاي منحرف کننده. 

  :استعمر مفید داي شم از رولر نکته کلیدي براي افزایش مراقبت

  .هاي غیر معمول بررسی کنید ها را بدلیل سایشروزانه رولر -1

 . ها است مهمترین فاکتور در عمر داي، نحوه قرارگیري و تنظیم رولر -2

همیشه سعی کنید . وابسته استهاي شما به هم  مقدار و تکرار تعویض. روغن کاري رولر نیز از  فاکتورهاي مهم است -3
 . هاي جدید شروع به کار کنند هاي جدید با دايرولر

 .سعی کنید الیه هاي سایش یافته روي رولر را از طریق چرخاندن مکرر آنها، به طور یکسان توزیع کنید -4

  

  :مرحله قابل بررسی است  2عیب یابی کیفیت پلت و مشکالت تولید آن در 

  

  ) :FPQF(تعیین مقدار فاکتور کیفیت خوراك پلت  )مرحله اول 

توان  حد قابل قبول باالتر باشد، می اگر این فاکتور از. یابی، محاسبه فاکتور کیفیت خوراك پلت است در عیباولین مرحله 
حد مورد انتظار کمتر باشد باید با مشاوره جیره نویسان، به رفع  از به وجود مشکالتی در دستگاه پلت پی برد، اما اگر

برکیفیت  تاثیرشان خام بکار رفته و در ابتدا به نوع مواد .کرد نویسی یا فرمول خوراك اقدام مشکالت موجود در جیره
  .کنیم فیزیکی پلت اشاره می

باید فرمول خوراك را قبل از . اند که هنوز بطور کامل شناسایی نشده دارد بدون شک بین مواد خام اثرات همکوشی وجود 
براي بدست . گردد جویی ها صرفه وسیله در زمان و هزینه کرد تا بدین بینی مشکالت بالقوه آن را پیش نموده و تولید بررسی

مثالً اگر . همان ماده خوراکی،ضرب کنید PQFآوردن این فاکتور کافیست درصد ماده خام بکار رفته در جیره را در مقدار 
 FPQF حاصل مجموع .خواهد بود 4/2برابر  FPQFضرب شوند در جیره، با هم% 30و نسبت  PQF=  8در کنجاله گندم با 

باشد احتمال  7/4بود نشان دهنده مشکلی در کیفیت پلت است اما اگر زیر  5اجزاي خوراك را بدست آورید، اگر زیر 
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باشد  می نشان دهنده مناسب بودن تکنیک ساخت پلت 7/4و  5معموالً دامنه بین . وجود مشکالت خیلی بیشتر خواهد بود
اگر . گردد مفهوم استراتژي تولید مشخص می FPQFاز محاسبه ). آستانه کمتري دارد FPQFدر زمان استفاده از اکسپندر (

توان  بنابراین می. که با این فرمول، کاندیشن کردن به راحتی انجام پذیر است توان فهمید یا بیشتر باشد می FPQF  ،5مقدار 
  . زان تولید را باال بردتوان می بخار را اضافه کرد، همچنین بیانگر کیفیت خوب پلت بوده، پس می

  

  مواد خوراکی PQF -8جدول 
  PQF  مواد خوراکی  PQF مواد خوراکی

ذرت گلوتن  7 تفاله چغندر قند 3 
 5 کنجاله ذرت 7 مرکبات

5/3 مواد تقطیر شده  5 برنج نیمه 
 4 سویا 5 جو

- 40 روغن 6 هسته خرما  
- 40 پیه  4 پودر ماهی 

مینرال+ویتامین 2 مواد معدنی  2 
 2 دانه برنج 8 کنجاله گندم

   8 گندم 
  

  ) : کیلووات ساعت برتن در موتور پرس پلت(تعیین انرژي مخصوص  )مرحله دوم

هاي اولیه باید از بسته  در بررسی. هایی با کیفیت خوب، دستگاه پرس باید به میزان الزم انرژي دریافت کند براي تولید پلت
اگر بخواهیم میزان انرژي کمتري بر اساس کیلووات ساعت مصرف . ها مطمئن بود نبودن منافذ پلت و یا فرسایش سوراخ

ایجاد ساییدگی در داي، ناکافی بودن طول منافذ، نصب قطعات . کار کند ، داي باید به راحتی)صرفه جویی در انرژي(شود 
براي تعیین . ه، مصرف انرژي را باال ببردتواند با افزایش سختی کارکرد دستگا بصورت اشتباه مثالً در آسیاب یا کاندیشنر، می

عالوه ) واحد انرژي الکتریکی مورد استفاده توسط دستگاه پرس پلت براي تولید یک تن پلت(مقدار کیلووات ساعت در تن 
نرخ تولید . بر میزان تولید در یک تن در ساعت، باید ولتاژ و شدت جریان مورد استفاده توسط پرس پلت نیز مشخص شود

از فرمول زیر براي  در یک ساعت را محاسبه کرده و سپسدار زمان صرف شده براي تولید مقدار خوراك و تناژ آن و مق
براي تولید خوراك طیور، ) در نظر میگیریم 93/0فاکتور نیرو را . (موتور پرس استفاده کنید) کیلووات(محاسبه نیرو

کیلووات ساعت 12و 10،15/20 ستحکام قابل قبول هستند، حداقلهایی که از نظر مقامت و ا نشخوارکنندگان و ماهی،  پلت
  .کنند مصرف می انرژي براي موتور پرس در تن
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 نام محصول
وزن در 
  مترمکعب

  پلت پذیري (%)فیبر  (%)چربی  (%)پروتئین
درجه 
  سایندگی

  علت
قابلیت 
جذب 
  مالس

یونجه 
  خشک

12/192 -
19/304  

  LGC 40%  باال  متوسط  20  3  20

   H G C  متوسط  متوسط 6  2  10  33/528  جو

- 16/256  تفاله چغندر
2/320  

   WBP  -  کم  20  5/0  8

- 35/560  پودر خون
4/640  

    -  پایین  متوسط  1  1  80

غالت 
  تخمیر شده

  WBP 9%  متوسط  کم  15  6  24  15/240

شیرپس 
  چرخ

   CHEM  باال  کم  0  5  32  31/496

تفاله 
  مرکبات

   WBP  متوسط  کم  15  5/2  6  2/320

  CHEM 33%  باال  کم  11  6  20  -  نارگیلپودر 

  HGC 15%  پایین  متوسط  5/2  8/3  4/8  4/640  ذرت

کنجاله و 
  چوبه ذرت

   -  خیلی باال  خیلی کم  8  3  7  35/560

خوراك 
 گلوتن ذرت 

  WBP 7% پایین  متوسط  8  6/1  21  24/400

کنجاله 
  گلوتن ذرت

   WBP پایین  متوسط  4  4  62  3/480
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کنجاله 
  ذرت) تفاله(

   HGC پایین  باال  5/11  1  5/18  35/560

کنجاله تخم 
پنبه عصاره 
گیري شده 

  با حالل

35/560 -
4/640  

  HGC 15% پایین  باال  13  5/1  41

کنجاله تخم 
پنبه عصاره 

گیري به 
روش 

  مکانیکی

35/560 -
4/640 

   HGC  متوسط  متوسط  16  4  36

تفاله غالت 
  تقطیر شده

  WBP 5%  متوسط  کم  5/12  8  26  18/288

محلول هاي 
  تقطیري

   WBP  متوسط  متوسط  3  8  27  -

   CHEM  متوسط  متوسط  5/1  8  66  35/560  پودر ماهی

خوراك 
  هومینی

  WBP 22%  پایین  کم  7/3  5/2  66  26/416

ذرت 
آفریقاي 

  جنوبی

4/640-
45/720  

   -  باال  باال  5/2  5/2  10

کنجاله تخم 
کتان  

عصاره 
گیري به 

روش 
  مکانیکی

  HGC 9%  پایین  باال  8  2  10  27/432
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کنجاله تخم 
کتان عصاره 

گیري با 
  حالل

  CHEM 7%  متوسط  باال  8  5/3  32  33/528

  

 نام محصول
وزن در هر متر 

  مکعب
 (%)فیبر  (%)چربی  (%)پروتئین

مقاومت 
  پلت

میزان 
  سایندگی

  علت
قابلیت 
جذب 
  مالس

ضایعات 
  گوشت

   -  پایین  باال  5/2  2  34  41/656

ذرت خوشه 
  اي

1/160-
45/720  

   LGC  باال  باال  5/2  9  55

ذرت خوشه 
  اي خرد شده

   LGC  باال  کم  7  5/2  11  - 

   -  -   -   -   2  10  -   مالس

جودوسر 
  آسیاب شده

  HGC  20%  متوسط  متوسط  12  -   -   3/480

جودوسر 
  پوست گرفته

   NAT  باال  خیلی کم  3635  5/3  13  08/128

جودوسر الک 
  شده

08/128-
12/192  

   -  باال  خیلی کم  34  5  5/15

کنجاله بادام 
زمینی عصاره 
گیري شده  
  با حالل

   WBP  پایین  باال  7  1  5/3  04/640

   CHEM  باال  کم  5/15  5  50  21/336  دانه برنج

   CHEM  باال  متوسط  4  6/0  14-45/720برنج پوسته 
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  58/928  گرفته

کنجاله 
سویاي 
عصاره گیري 
به روش 
  مکانیکی

  WBP 10%  پایین  باال  6  10  11  04/640

کنجاله 
سویاي 
عصاره گیري 
  شده با حالل

  WBP 5% پایین  باال  5  5/3  42  04/640

   WBP پایین  باال  8  5/3  15  2/320  گندم نیمه

   WBP پایین  متوسط  1  2  15  31/496  آرد گندم

-11/176  سبوس گندم
15/240  

  WBP 15% پایین  کم  11  5/3  14

آب پنیر 
  خشک

   CHEM  باال  کم  0  5/0  12  36/576

پودر 
  استخوان

49/784   -              

              -   43/688  دي کلسیم

              -   4/640  اوره
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کاهش سرعت در آسیاب . عمل اصلی در آسیاب چکشی را چکش ها انجام می دهند که ممکن است ثابت یا متحرك باشند
راندمان آسیاب به . گردد چکشی، موجب برخورد بین چکش و مواد داخلی شده و موجب ساییدگی بین چکش و توري می

، اندازه منافذ توري، فضاي باز توري، سرعت ضربه اي، الگوي )اسب بخار( HPمیزان / بعضی از متغیر ها مانند صفحه توري
. بستگی دارد ، یکنواختی توزیع خوراك و سیستم جت فیلتر آن)درشت یا ریز(، وضعیت چکش )تعداد چکش ها(چکش ها 

  . یفیت مواد مورد نظر نیز می تواند بر عملکردآسیاب تاثیر گذار باشندخصوصیات و ک عالوه بر آن

  . "تعویض شود حتماًاگر بخشی از آسیاب دچار ساییدگی شد  "قانون کلی براي آسیاب عبارت است از 

قطعات، دقت  بنابراین در زمان تهیه این. ها و هر قطعه دیگر دستگاه، دچار ساییدگی خواهند شد ها، توري، میله و لوال چکش
مواد مقاوم به سایش ساخته شده باشند، همچنین براي افزایش عمر مفید آنها، به اندازه کافی و داراي  قابلیت  کنید که از

. شوند ند کنجاله سویا راحت تر آسیاب میغالتی مانند ذرت، گندم، سورگوم و مواد نرم مختلف مان. سهولت تعویض باشند
هایی مانند یوالف و جو که سختی بیشتري دارند به  هاي حیوانی و دانه طوبت باال مانند پروتئینچربی و رمواد فیبري، حاوي 

اد پایانی اي بر اندازه مو اي نیز تاثیر قابل مالحظه عالوه بر سایز توري، سرعت ضربه. انرژي بیشتري براي خرد شدن نیاز دارند
نسبت به ) دور در دقیقه 5400بیشتر از (سرعت هاي ضربه اي باال  ها را ثابت در نظر بگیریم، در اگر سایر فاکتور. دارد

موجب تولید ) دور در دقیقه 3900کمتر از (سرعت هاي پایین . هاي پایین تر، ذرات نرم تري ایجاد خواهد شد سرعت
  . شود ولی دانه دانه و با نرمی کمتر میمحص

هاي  سرعت اي باال و توري با منافذ بزرگ در ز سرعت ضربهقط در زمان استفاده اتوري با منافذ ریز ف " :قانون کلی 
  . "اي پایین استفاده شود ضربه

هاي عصاره  و کنجاله تر از موادي مثل ذرت،گندم، سورگوم، مواد اولیه پلت شده کمی درشتبراي تولید محصول دانه دانه و 
تا  3900هاي چکشی با سرعت متوسط بین  آسیاب. اي متوسط مناسب است با حالل، استفاده از سرعت  ضربه گیري شده

سانتیمتر  52/96 1دستگاه هایی باقطر. متر در دقیقه  موجب تولید محصولی با کیفیت باال و راندمان مناسب خواهند شد 5400
ه، هر دو دور در دقیق 1500یا  1200سانتیمتر با  76/111دور در دقیقه و دستگاههایی با قطر  1800و دور موتور ) اینچ 38(

هاي  مواد فیبري در آسیاباي نرمال براي آسیاب نرم  سرعت ضربه. براي فرآوري اغلب انواع اجزاي خوراکی استفاده می شوند
هاي  آسیاب دور در دقیقه و 3000سانتیمتري  با  12/71هاي  آسیاب دور در دقیقه، 1800سانتیمتري با  111/ 76و   68/106
هایی با قطر  هاي چکشی استفاده از آسیاب آسیابهاي جدید در  پیشرفت. ور در دقیقه مناسبندد 1500سانتیمتري با  16/137
  .کند را پیشنهاد میدور در دقیقه  1800سانتیمتري و با  16/137

                                                             
  .فاصله بین دو سر چکش ها هنگامی که آسیاب در حال کار استمنظور از قطر آسیاب  ١
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  ها الگوي چکش

 و وضعیت آنها بر ظرفیت آسیاب چکشی و کیفیت محصول آسیاب شده) تعداد چکش هاي مورد استفاده(ها  الگوي چکش
اهش داده و مواد را بسیار نرم هاي بیشتر، ظرفیت را ک واد ترد و شکننده استفاده از چکشدر آسیاب م. موثر است) نرمی(

براي آسیاب . تر خواهد شد تر و یکنواخت هاي کمتر، موجب افزایش ظرفیت، تولید ذرات درشت چکشاما استفاده از . کند می
  . چکشی با تعداد چکش بیشتر استفاده شود هاي بهتر است از آسیابمواد فیبري و سخت، 

براي تولید با حداکثر ظرفیت و حداقل مواد نرم، چکش ها باید در وضعیت درشت و بین چکش و توري نیز بیشترین فاصله 
براي آسیاب . به ازاي هر چکش تحت تاثیر قرار می گیرد HP3، نسبت 2در استفاده از الگوي سبک. ممکن وجود داشته باشد

به ازاي هر  HPسانتیمتر، نسبت  63/0و ضخامت چکش ) سانتیمتر 44/91بیشتر از (مواد شکننده در آسیاب هایی با قطر زیاد 
سانتیمتر  12/71و در قطر  5/1سانتیمتر  این نسبت  88/55هایی با قطر  در آسیاب .مناسب است 5/3تا  5/2چکش در دامنه 

، )سانتیمتر 63/0سانتیمتر و ضخامت چکش  12/71قطر آسیاب بیشتر از ( در تهیه خوراك آبزیان . خواهد بود 2این نسبت 
  .شود چکش براي ایجاد نرمی بیشتر در نظر گرفته می 2به ازاي هر  HP 1است یعنی  2به  1این نسبت در شرایط نرمال 

 4پین 4ها را بر روي  و محصول یکنواختی تولید شود، چکشذرات درشت آسیاب شده   اگر بخواهید مواد فیبري به صورت

پین  8ها روي تمام  قرار گرفتن چکش. در این صورت حداکثر تولید با حداقل برخورد در دستگاه ایجاد می شود. نصب کنید
ها یا صفحات  نیروي اضافی بر پینهاي بی جا در دستگاه جلوگیري کرده  و پوشش صفحه توري را بدون تحمیل  حرکت از

 63/0تا  45/0هاي ریز، انتهاي چکش،  کوچک و چکش هاي بهتر است در زمان استفاده از آسیاب .دهد میروتور، بهبود 
در این صورت کارکرد دستگاه افزایش و فرسایش توري و چکش کاهش یافته و راندمان . سانتیمتر از توري فاصله داشته باشد

  .به چکش کمتر می شود HP، نسبت  5در استفاده از الگوي سنگین. خواهد شدبهتري ایجاد 

  2تا  1 نسبتدور در دقیقه،  3600تا 3000در آسیاب هایی با HP سانتیمتر 08/5×سانتیمتر طول  24/15(  مناسب است 
 )عرض چکش ها

                                                             

 .هاي کمتر در آسیاب می باشد الگوي سبک استفاده از تعداد چکش منظور از  2
3  ) Horsepower اسب بخار(  
   .براي درك بهتر مفهوم پین به شکل توجه کنید ٤

 
 .باشد آسیاب میهاي بیشتر در  استفاده از تعداد چکشمنظور از الگوي سنگین  ٥
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   5/3تا  5/2دور در دقیقه، نسبت   1800تا   1500در آسیاب هایی با HP  27/1 – 08/5× طول  4/25(مناسب است 
  )سانتیمتر عرض چکش

  

  توري آسیاب 

 هاي آسیاب و راین بهترین راه براي کاهش هزینهبناب. شود دیده میبیشترین فرسایش در دستگاه آسیاب، در صفحه توري آن 
صفحه توري  راندمان آسیاب را باتوان ظرفیت و  می. هاي فرسوده است کیفیت تولید، تعویض توري حفظ ظرفیت، راندمان و

شود، بنابراین میزان تولید هر  میصرف  در توري با منافذ کوچکتر مدت زمان بیشتري براي عبور از منافذ. افزایش داد جدید
. مسئله قابل بررسی دیگر مقدار فضاي باز توري است. خواهد یافت اي کاهش تن خوراك در هر ساعت بطور قابل مالحظه

 توري هایی با منافذ کمتر،. موثر بر فضاي باز توري شامل اندازه منافذ، تناوب منافذ، زاویه و اندازه سطوح می باشدفاکتورهاي 
هایی که در یک  سوراخ هایی با توري. الً هزینه ها کاهش می یابدفضاي باز کمتري نیز دارند، اما تولید راحت بوده و معمو

. ب تولید آسانتر و هزینه کمتري خواهند داشت، اما کاهش کیفیت تولید را بدنبال دارندراستا قرار دارند نسبت به الگوي متناو
افتد و توري ممکن است بدلیل فرسایش زیاد بین  فرسایش در توري اتفاق می در زمان استفاده از الگوي منافذ در یک راستا،

  .منافذ، در مدت کوتاهی بریده شود

  

  

  

  :رود بکار می در ارتباط با اسب بخارقانون براي صفحه توري آسیاب  2

 ).بیشتر از آن بهتر است(داشته باشد  اسب بخارهر به ازاي  صفحه توريسانتیمتر مربع  کل  3/90آسیاب نباید هرگز کمتر از  -1

 . داشته باشد اسب بخارهر به ازاي ) سوراخ هاي توري(سانتیمتر مربع فضاي باز  8/25آسیاب نباید هرگز کمتر از  -2
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  میزان فضاي باز توري به ازاي هر اسب بخار موتور آسیاب

در آسیاب هایی با  
دور در  3600تا  3000

  دقیقه

  براي مواد معمولیاسب بخار سانتیمتر مربع به ازاي هر  2/103تا  5/64
  غالت براي اسب بخارسانتیمتر مربع به ازاي هر  3/90تا  4/77
  مواد فیبري براياسب بخار سانتیمتر مربع به ازاي هر  2/103تا  3/90

در آسیاب هایی با 
دور در  1800تا  1500

  دقیقه

  براي مواد معمولیاسب بخار سانتیمتر مربع به ازاي هر  45/135تا  5/64
  غالت براياسب بخار سانتیمتر مربع به ازاي هر  2/103تا  3/90
  براي مواد فیبرياسب بخار  سانتیمتر مربع به ازاي هر  45/135تا  2/103

  بیشتر از آن معموالً بهتر است
  

  

  تاثیر خصوصیات اجزاي خوراك بر فرآیند میکس

هدف از این بحث تاثیر خصوصیات فیزیکی اجزاي . خصوصیات مواد مغذي اجزاي خوراکی موضوع بسیار مهمی است
تعریف . توان به دانسیته اجزاي خوراکی اشاره نمود میاز جمله این خصوصیات . باشد کردن میخوراکی بر فرآیند میکس 

براي مثال در یک مخزن . تواند فضاي مشخصی را پر کند میاست از مقدار اجزاي خوراکی که عبارت  جرم حجمیاي از  ساده
لیتري جاي  2/35کیلوگرم ذرت بطور هم سطح در مخزن  4/25بنابراین . گیرد کیلوگرم ذرت قرار می 4/25ر لیتري مقدا 2/35

کسر در صنعت بطور معمول نحوه کارکرد می. تاثیر دانسیته اجزاي خوراکی بر فرآیند میکس قابل بررسی است. خواهد گرفت
ه اجزاي خوراکی نادیده گرفته اگر در زمان بارگیري دستگاه دانسیت. مقدار وزن و حجم مواد مرتبط است به ظرفیت میکسر و

اگر دانسیته میکس نادیده گرفته شود، اجزاي خوراکی خیلی . احتمال پر شدن بیش از حد یا کمتر از ظرفیت وجود دارد شود
هاي باالیی میکسر بدون حرکت  قسمت. در توده خوراك حرکت کنند توسط اجزاي میکسر توانند بطور مناسب نمیسبک 
در زمان استفاده از اجزاي خوراکی با دانسیته بسیار سنگین . هاي پایینی آن، میکس نرمالی خواهند داشت درحالیکه بخشمانده 

پاروها یا ( سر براي حرکت اجزاي میکسربه دلیل وزن زیاد ممکن است فضاي کافی در میک) مانند مخلوط مواد معدنی(
  :بطور معمول دو قانون مورد استفاده قرار می گیرد . وجود نداشته باشد) ها ریبون

وزن بچ و درجه پر کردن ) لیتري 2/35 مخزنکیلوگرم در 17دانسیته کمتر از (در میکس خوراك هایی با چگالی پایین  -1
  .  درصد میکسر است 65بیشتر از 

درصد ظرفیت میکسر را  30) کیلویی 2/35کیلوگرم در مخزن 4/29دانسیته بیش از (داراي چگالی باالتر براي محصول  -2
  .خالی بگذارید
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   راهنماي یکنواختی میکس -2زمان میکسرهاي مختلف  -1:دو جدول مهم

  

درصد ضریب تغییرات 
)%CV (  

  تصحیح عملیات  دور در دقیقه

  -  استاندارد  درصد 10کمتر از 

  درصد 30تا  25افزایش زمان میکس حدود   خوب  درصد 15تا  10

میکسر،  درصد، بررسی اجزاي سایش یافته 50افزایش زمان میکس حدود   نسبتاً خوب  درصد 20تا  15
  اجزاي خوراکی پر بودن بیش از حد یا عدم رعایت ترتیب افزودن

مشورت با افراد یا کارخانه سازنده . ترکیبی از موارد گفته شده در باال  ضعیف  درصد 20بیشتر از 
  میکسر

  

  ) کولر(خنک کننده 

درجه سانتیگراد،  6/6معموالً با کاهش دمایی حدود . شود آن نیز می رطوبتکولر عالوه بر گرفتن حرارت پلت، موجب کاهش 
تواند عالوه بر حرارت و رطوبت اضافه شده  بخش خنک کننده دستگاه می. درصد کاهش خواهد یافت 1مقدار رطوبت پلت 

موتور اصلی دستگاه را نیز کاهش دهد، اما باید توجه داشت که از دست  ، حرارت ایجاد شده توسطبه خوراك در کاندیشنر
هایی با  ي براي پلتهاي عمودمعموالً کولر. ندگی پلت خواهد شدرفتن بیش از حد رطوبت نیز موجب چروکیدگی و شکن

هاي افقی  کولر. باشندمصرف انرژي کمتري می هاي نگهداري و  کولرها داراي طراحی ساده، هزینه این. ترند قطر کم مناسب
به مدت زمان ماندگاري ) پلت هاي مکعبی(ها  زیرا این گونه پلت هاي معکبی مناسبند هاي ترد یا پلت اي خنک کردن  پلتبر

درصد،  10تا  5شود که بیشتر از  در نظر گرفته می هایی راكزمان ماندگاري براي خو. بیشتري براي خنک شدن نیاز دارند
 از موارد استثنا. دقیقه  مناسب خواهد بود 6معموالً براي پلت هایی با قطر کم، زمان . نداشته باشند اجزاي خوراکی مایع

  . دقیقه زمان نیاز دارند 8میلی متر اشاره نمود که به  1/3هاي یونجه با قطر  پلت توان به می

 پدالی  پدالی دوشافت  ریبونی ریبون دو شافت میکسر عمودي

  نوع میکسر                         

  زمان میکس

  )دقیقه(

 در خوراك هایی با رطوبت معمولی 3  5/0  2  75/0 -1  5- 10

 در خوراك هایی با رطوبت باالتر   3 1  3  2  5- 10
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  دايمدت زمان ماندگاري و مقدار هواي مورد نیاز در کولر با توجه به قطر -  14جدول 

  )ساعت/ تن (میزان هواي مورد نیاز  )دقیقه(مدت زمان ماندگاري   )میلی متر(قطر داي 
  مترمکعب در دقیقه

3  8 -6  22  
5/3  8 -6  22  

4  8 -6  22  
5/4  9 -7 25  
75/4  9 -7  25  
5  12 -10  25  
5/6  12 -10  25 

8  12 -10  25  
5/9  16 -14  28  
5/12  16 -14  31  

16  18 -15  34  
19  18 -15  34  
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  بررسی عیوب ظاهري پلت

  وجود شکاف در یک طرف پلت -  Aمورد 

این ترك ها در زمان خروج پلت از داي ایجاد       می : علت 
تیغه برش کند است یا از داي فاصله دارد و به جاي برش . شود

  .پلت، باعث چرخش پلت می شود

نرم براي ساخت پلت استفاده از مواد بسیار  - فشردگی در داي را افزایش دهید: راه حل 
  از بایندر استفاده نمایید -مالس یا چربی باید بخوبی مخلوط شوند   -کنید

  وجود برجستگی هاي افقی در تمام سطح پلت - Bمورد 

در زمان استفاده از خوراك هاي فیبري این حالت دیده     می : علت
قرار می در هر چرخش داي، الیه جدید روي الیه قبلی پلت . شود
  .گیرد

طول مناسب رشته هاي فیبري را بررسی  - .فشردگی در داي را افزایش دهید: راه حل
 -میزان تولید را به دنبال مدت ماندگاري طوالنی تر در کاندیشنر، کاهش دهید -.کنید

  احتمال حضور آب در سیستم را بررسی کنید

  ایجاد شکاف هاي عمودي در حین خنک کردن -  Cمورد 

این ترك ها زمانی ایجاد می شود که از مخلوط سبک و : علت 
  .االستیکی استفاده شود چون تمایل به حجیم شدن دارند 

افزایش مدت  -استفاده از بخار خشک  - افزایش دانسیته با تغییر فرموالسیون : راه حل
  استفاده از پلت بایندر -فشرده سازي بیشتر  -زمان ماندگاري در داي 

  چندین ترك نزدیک به هم در سطح اصلی پلت – Dمورد 

با آسیاب بسیار نرم اندازه غالت را کاهش داده یا در استفاده مجدد پلت از : راه حل   پلت شامل توده هاي مواد با حجم زیاد می باشد: علت 
  .مدت زمان ماندگاري در کاندیشنر را کم کنید -کرامبل نرم استفاده نمایید 

  وجود برجستگی هاي نامنظم در سطح داي – Eمورد 

پلت داراي ذراتی با اندازه بزرگ است که از آسیاب : علت 
  عبور کرده یا از توري رد شده است

  نرمی و یکنواختی مخلوط را بخوبی بررسی کنید: راه حل  

  )کنگره اي(سطحی با برجستگی کوچک  – Fمورد 

وضعیت فشار در دریچه  - فشار بخار را اصالح کنید -بررسی کنیدکاندیشنینگ را : راه حل  بخار اضافه: علت 
  .هاي کاهنده را بررسی و اصالح نمایید
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  )می باشد 10ارزش هر فاکتور بین صفر تا (خصوصیات مواد خام   -15جدول

کیفیت   مواد خام
  پلت

ظرفیت 
  پرس

  سایش

  داي

کیفیت   مواد خام
  پلت

ظرفیت 
  پرس

  سایش

  داي

  5  5  7  باقال ها    5  6  5  کنجاله جو

  5  5  6  نخود ها  6  7  5  کنجاله ذرت

  5  4  4  عدس ها  7  6  4  کنجاله مایلو

  3  8  2  پودر بیسکوییت  7  3  2  کنجاله یوالف

غالت جایگزین در   4  5  5  برنج
  پلت 

5/3  4  7  

  6  3  7  تفاله مرکبات   3  6  8  کنجاله گندم

  3  8  2  تفاله قهوه  4  5  5  سبوس گندم

  5  5  4  جو –غالت تقطیري   6  8  5  نارگیل

  5  4  3  ذرت –غالت تقطیري   3  8  3  دانه کامل پالم

کنجاله تخم پنبه عصاره گیري 
  شده

حالل +غالت تقطیري   7  6  8
  ها

5  6  5  

گیري کنجاله بادام زمینی عصاره
  شده

حالل هاي تقطیري    5  6  8
  )ذرت(

7  6  0  

  8  2  7  کنجاله علوفه  5  7  7  کنجاله گوار

کتان عصاره گیري کنجاله تخم 
  شده

  3  8  5  پودر گیاهک ذرت  5  6  7

  6  4  3  خوراك گلوتن ذرت  5  5  6  کنجاله پالم عصاره گیري شده

  5  5  4  کنجاله گلوتن ذرت  6  6  6  کنجاله کلزا عصاره گیري شده

  7  2  6  ساقه هاي جو مالت  4  7  7  کنجاله کنجد اکسپلد شده

  7  3  5  نشاسته کاساوا  HIPRO  4  5  4کنجاله سویا 

  10  4  2  مواد معدنی  3  8  4  فول فت سویا
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کنجاله آفتابگردان عصاره گیري 
  شده

  0  6  7  مالس  5  5  6

افزودنی قبل از (روغن گیاهی 
  )داي

  6  4  4  کاه غنی شده  0  50  - 40

افزودنی بعد از (روغن گیاهی 
  )داي

  6  3  7  تفاله زیتون  0  0  -5

  9  3  2  دانه برنج  5  7  4  پودر ماهی سفید

  5  2  9  پودر شیر پس چرخ  herring 4  7  5پودر ماهی 

          6  3  7  تفاله چغندر قند

  

  

  اي چکش  سرعت ضربه

تواند بیشترین تماس چکش را با اجزاي خوراکی فراهم کرده و بر عملکرد آسیاب  می ها مناسب چکش طراحی و جایگذاري
اي  سرعت ضربه. اي چکش هاست یکی از فاکتورهاي مهم در راندمان آسیاب چکشی محاسبه سرعت ضربه .باشد تاثیر گذار

یعنی سرعت چکش در نوك آن یا به عبارتی سرعت دور ترین لبه چکش از روتور که از ضرب سرعت چرخش نیروي 
  : آید  بدست می 14/3در مجموع قطر چکش ها و عدد ثابت ) دور در دقیقه شافت( محرکه 

  

توان با  دور دردقیقه شافت را می. ینچ استقطر از مرکز شافت تا نوك چکش بر حسب ا rو  14/3برابر با  π در اینجا 
هایی  باید از چکش دور در دقیقه است 1800تور آن تقریباً  هاي چکشی که سرعت رو در آسیاب. گیري کرد دورسنج اندازه

دور در دقیقه،  3600هاي  در سرعت. میلی متر ضخامت دارند 4/6سانتیمتر عرض و  35/6سانتیمتر طول،  25استفاده کرد که 
دامنه معمول . دشو میلیمتر در نظر گرفته می 4/6آن  سانتیمتر و ضخامت 5سانتیمتر، عرض آن  20تا  15طول چکش بین 

  . فیت در دقیقه است 18000تا  13000اي در آسیاب چکشی معموالً بین  سرعت ضربه

) فیت در دقیقه 18000بیشتر از (اي باال  هاي ضربه را ثابت در نظر بگیریم، در سرعت هاي موثر بر اندازه ذرات  اگر تمام فاکتور
موجب تولید ) فیت در دقیقه13000از  کمتر(هاي پایین  سرعت. کردهاي پایین، ذرات نرم تري ایجاد خواهد  نسبت به سرعت
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قانون کلی این است که توري با منافذ ریز فقط باید در زمان استفاده از سرعت . شود میمحصولی دانه دانه و با نرمی کمتر 
  .اي پایین استفاده شود ا منافذ درشت براي سرعت هاي ضربهاي باال و توري ب ضربه

  )اي پایین ضربه سرعت= فیت در دقیقه  13000کمتر از *(

  ) اي متوسط سرعت ضربه= فیت در دقیقه  18000تا  13000 *(

  )اي باال سرعت ضربه= فیت در دقیقه  18000بیشتر از  *(

ري گی اي عصارهه اجزاي پلت شده و کنجاله براي تولید محصول دانه دانه و با نرمی کم از موادي مانند ذرت، گندم و سورگوم،
 18000تا  13000هاي چکشی با سرعت متوسط بین  آسیاب. اي متوسط مناسب است از سرعت ضربهشده با حالل، استفاده 

اي باال براي آسیاب  سرعت ضربه. دمان مناسب خواهند شدفیت در دقیقه موجب تولید محصولی با کیفیت باال و ظرفیت و ران
حیوانی در نظر گرفته می شود، چون انرژي بیشتري هاي  د پوسته سویا و ترکیب با پروتئیننرم مواد فیبري و مواد سخت مانن

خورد اي بیشتري نیز براي استفاده بهتر از انرژي در زمان بر وع مواد نیاز است باید سرعت ضربهبراي آسیاب کردن این ن
باال  براي نرم شدن مواد در ظرفیت و راندمان) فیت در دقیقه 25000(اي خیلی باال  ضربه سرعت. چکش و ذرات بکار گرفت

. در این مورد براي حفظ نرمی مواد و کاهش هزینه عملیات، می توان از توري هایی با منافذ بزرگ استفاده کرد. مناسب است
سرعت (اي مختلف،  محصولی با کیفیت هاي متفاوت تولید خواهد شد  اما با سرعت هاي ضربه چکشی مشابه هاي آسیابدر

براي کنترل سرعت . ه باشندهایی با سایز مشابه مجهز شد اینکه آنها به توري حتی با وجود )محصول درشت تر= پایین تر
  .موتور ماشین را تغییر داد توان دور در دقیقه چکش می

  

  و خصوصیات داي ها طبقه بندي خوراك

هاي باالیی از شیرخشک، آب پنیر و شکر  هاي این دسته شامل درصد خوراك :هاي حساس به حرارت خوراك -1
براي کاهش (جیره هاي کم چربی . کنند سانتیگراد شروع به کارامل شدن میدرجه  60این مواد در دماي . هستند

  .کمک خواهد کرد به کاهش انسداد) روان کنندگی(و چربی اضافه شده به فرمول ) اصطکاك حرارتی
کند بنابراین اوره بصورت مایع  بخار، حرارت و رطوبت را براي حل شدن اوره فراهم می :خوراك هاي حاوي اوره -2

چربی . باید در دماهاي پایین نگه داشته شوند) کاهش دهنده اصطکاك حرارتی(جیره هاي کم چربی. در خواهد آمد
ن منافذ شده و توقف همچنین بخار زیاد موجب مسدود شد. اضافه شده به فرمول به روان شدن مواد کمک می کند

 .جریان خوراك را به همراه دارد 

هاي گاوهاي  ها، کنسانتره ها وبعضی از خوراك شامل برخی افزودنی این گروه :وراك هایی با پروتئین طبیعی باالخ -3
این . ن پروتئین اهمیت داردحرارت بیشتر از رطوبت براي نرم و پالستیکی شد. هاي پرواري است شیري وگوساله

ري الزم دارند اما نسبت به هاي حساس به رطوبت، بخار بیشت ي اوره و خوراكهاي حاو ها نسبت به خوراك خوراك
 . شود از بخار با فشار باال استفاده میمعموالً در این گروه . هایی با نشاسته باال بخار کمتري نیاز است خوراك
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براي ژالتینه شدن نشاسته . گیرند این گروه قرار میهاي طیور در  خوراك :)نشاسته زیاد(هایی با غالت باال خوراك  -4
هاي محکم عمل  بصورت بایندرهایی براي تولید پلتمواد ژالتینه شده . غالت، دما و حرارت باال مورد نیاز است

ز بخار با فشار پایین استفاده تر درجه ژالتینه شدن بیشتري دارند و معموالً در این گروه ا هاي داغ خوراك. کنند می
  .شود می

ویژگی این گروه  .درصد پروتئین دارند 16تا  12ین این گروه معموالً ب :)سبوس باال(گاوهاي شیري خوراك هاي   -5
همچنین مقدار کمی غالت . آن است که شامل مقدار زیادي مواد نرم و ریز مثل سبوس در اجزاي خوراکی هستند

سطوح بیشتر از این مقدار اکسپند . فه شده باید کم باشدبخار اضا. داشته و توانایی کمی براي جذب رطوبت دارند
 .شود کستگی پلت بعد از خروج از داي میشدن پلت را باال برده و موجب ش

  
  خصوصیات داي و راهنماي مواد براي گروههاي خوراکی - 17جدول

푳نسبت   الگوي منافذ داي  مواد داي  طبقه بندي خوراك
퐃

 * 

برابر حساس در / پروتئین پایین
  حرارت

  9-11  منافذ با فاصله متوسط  ضد زنگ

  8-9  منافذ با فاصله زیاد  آلیاژ  مواد معدنی باال/ اوره - پروتئین باال
  10-12  متوسط-منافذ با فضاي نزدیک  ضد زنگ  پروتئین طبیعی باال

  10-12  منافذ با فاصله نزدیک  کرم باال/ضد زنگ  غالت باال
  12-14  منافذ با فاصله متوسط  آلیاژ/زنگضد   سبوس باال/ پروتئین پایین

  نسبت طول منافذ داي به قطر آن  *

  

  کیفیت پلت 

هاي سالم را بعد از  این شاخص درصد پلت. شود استفاده می) PDI(گیري کیفیت پلت از شاخص مقاومت پلت  براي اندازه
پرندگان گوشتی  در تغذیه .شود انجام می Kahlجابجایی و حمل و نقل نشان داده که محاسبه آن توسط تست هولمن و 

درصد و براي  90درصد، بوقلمون  96در تغذیه اردك  PDIبه عنوان مثال . گردد هاي مختلف استفاده می معموالً از کیفیت
  .درصد، مطلوب است 80هاي گوشتی  جوجه

ال و چسبندگی بین ر طبیعی موجب اتصنشاسته و پروتئین بطو از فاکتورهاي مهم بر کیفیت پلت هستند مثالًاجزاي خوراکی 
گندم، جو و . مقدار فیبر، مواد معدنی و چربی در جیره نیز بطور موثري بر کیفیت پلت اثرگذار است. گردد اجزاي خوراك می

لت نقش کیفیت پ کنجاله کانوال به دلیل خاصیت چسبندگی، با ایجاد پیوندهاي فیزیکی و شیمیایی در حین فرآوري، در بهبود
اي که بر پایه گندم و کانوال فرموله شده مقدار زیادي ذرت و کنجاله سویا وجود داشته باشد، کاهش  اگر در جیره. زایی داردبس

  . اتصال بین اجزاي خوراك دور از انتظار نیست
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. گردد وجب افزایش مقاومت پلت میمیکرون، م 700 تا 650ذرات ذرت و سویا در دامنه مطالعات نشان داده که اندازه 
ي، به دو برابر نسبت به مقدار انرژ میکرون کیفیت پلت را 500به  700 همچنین مشخص گردیده که کاهش اندازه ذرات از

. کند اوت زیادي در کیفیت پلت ایجاد میاینکه در حین ساخت خوراك، چربی کجا و چگونه اضافه شود تف .افزایش داده است
به دلیل کاهش اصطکاك (درصد چربی در میکسر موجب افزایش سرعت عبور شده  2تجربه نشان داده که افزودن بیشتر از 

سط رولر به منافذ داي جلوگیري دهد، در نتیجه از فشار مواد خوراکی تو و کیفیت پلت را کاهش می) ر و دايبین مواد، رول
  .اهش کیفیت پلت اضافه کنندبدون ک) درصد  5( توانند چربی را در مقادیر باال هاي مدرن می در عوض سیستم. کند می

  پیش بینی استفاده از تکنیک هاي مختلف در بهبود کیفیت پلت-18جدول 

  )درصد(  PDIبهبود   فاکتورها 
  15  اکسپندر به اضافه پلت کردن در مقابل پلت کردن

  5/14  میکرون 500و  665کاهش اندازه ذرات بین 
  5/12  سویا -هاي پایه ذرتدرصد به جیره  25/1افزودن پلت بایندر به میزان 

  6/11  سویا -درصد گندم به جیره هاي پایه ذرت 15افزودن 
  10  درجه فارنهایت 10افزایش دماي کاندیشنینگ به اندازه 
  10  درصد 5/14تا  12افزایش رطوبت مش در میکسر از 

  5  درصد 0تا  1کاهش چربی در میکسر از 
  

  سیستم خط لوله بخار

عالوه بر مقدار بخار، براي کاندیشنینگ، . ساخت خوراك، نقش حیاتی و مهمی در روند تولید داردسیستم بخار در صنعت 
هاي بخار  ن طراحی مناسب و ساخت دقیق سیستمبنابرای. پلت کردن، اکستروژن، خشک کردن به بخار با کیفیت باال نیاز است

در ) کیلوگرم بر ساعت(در جدول زیر ظرفیت خط لوله. ودخواهد ب هاي آن تاثیر گذار ر مستقیم بر کیفیت تولید و هزینهبطو
  .هاي مختلف لوله اشاره شده است اندازه
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 فشار

Kg/cm2 

سرعت 

  جریان

m/s 

 سایز ظاهري لوله

15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  

 قطر داخلی لوله

8/15  93/20  64/

26  

04/

35  

9/40  5/52  7/62  92/

77  

26/102  2/

128  

05/154  

2  15  18  31  50  86  118  194  277  427  735  1156  1669  

25  29  51  83  144  196  323  461  712  1226  1927  2782  

40  47  82  133  230  314  517  737  1139  1961  3083  4451  

3  15  23  40  65  113  154  254  362  559  962  1512  2183  

25  38  67  109  188  256  423  603  931  1603  2520  3639  

40  61  107  174  301  410  676  964  1490  2565  4032  5822  

4  15  28  50  80  139  190  313  446  689  1186  1864  2691  

25  47  83  134  232  316  521  743  1148  1976  3106  4485  

40  75  132  215  371  506  833  1189  1836  3162  4970  7176  

5  15  34  59  96  165  225  371  529  817  1408  2213  3195  

25  56  98  159  276  375  619  882  1362  2347  3688  5325  

40  90  157  255  441  601  990  1411  2180  3755  5901  8521  

6  15  39  68  111  191  261  430  613  947  1631  2563  3700  

25  65  114  184  319  435  716  1022  1578  2718  4271  6167  

40  104  182  295  511  696  1146  1635  2525  4348  6834  9867  

7  15  44  77  125  217  296  487  695  1073  1848  2904  4194  

25  74  129  209  362  493  812  1158  1788  3080  4841  6989  

40  118  206  334  579  788  1299  1853  2861  4928  7745  1183  
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  خصوصیات بخار

مقدار . خوراك در نظر گرفته شود در تکنولوژي تولید خوراك میزان رطوبت وارد شده به کاندیشنر باید در فرموالسیون
بنابراین رطوبت اولیه مش وارد شده ). با توجه به رطوبت اولیه و رطوبت اضافه شده(رطوبت مش دائماً در حال تغییر است 

درصد  6نشان داد که نباید بیش از  1988در سال Leaver . اي دارد ار افزودن بخار، نقش تعیین کنندهبه کاندیشنر در مقد
وجود اختالف در رطوبت اولیه، در رطوبت مش داغ تاثیرگذار بوده و اگر خصوصیات بخار . به کاندیشنر اضافه شود رطوبت

تحقیقات نشان داده که همبستگی . هایی در عملکرد دستگاه پلت بوجود خواهد آمد ، تفاوتاضافه شده به مش تنظیم نشود
درصد، باالترین کیفیت و بیشترین راندمان  14اشته و رطوبت باالیی بین رطوبت سرد مش و شاخص مقاومت پلت وجود د

در فشارهاي پایین بخار، لوله هایی با قطر زیاد الزم است، چون بخار در مخزن آبجوش فشار . دستگاه را ایجاد کرده است
در فشار و دماي  فرض کنیم که خصوصیات بخار اشباع. شود می باالیی داشته و با حرکت به سمت پایین از مقدار آن کاسته

هاي زیادي وجود  عملکرد دستگاه را ایجاد کند بحث داده شده را بدانیم، اما هنوز در مورد تعیین فشاري که بهترین کیفیت و
یت باال و ظرفیت باالتر تولید کیف هایی با پلت هایی با نشاسته زیاد، بخار با فشار پایین، تحقیقات نشان داده در فرمول. اردد

ها و عایق کاري کافی نادیده گرفته شده و سبب بروز  ها، دریچه هاي ساده مثل اندازه لوله ر بسیاري از موارد، آیتمد. شود می
 552(و فشار باالي بخار) کیلوپاسکال 138(خصوصیات ترمودینامیکی فشار پایین . گردد میمشکالت بسیاري در کیفیت تولید 

  :کنید که  توجه. در جدول مقایسه شده است) کیلوپاسکال

  .متر بر ثانیه باشد 15باالتر از در لوله هایی با قطر کم نباید سرعت جریان  -1
 باشد 40به  1نیروي کشش لوله فوقانی نباید کمتر از   -2

براي افزایش کارآیی سیستم هاي بخار و صرفه . متر باشد 15فاصله بین بخش هاي تخلیه در خط لوله نباید بیشتر از   -3
حرارت این مایعات در فشارهاي مختلف . ها، می توان از میعانات جمع آوري شده مجدداً استفاده کرد یی در هزینهجو

اگر این مایعات دوباره به چرخه برگردد . درصد از حرارت کل بخار است که داراي کیفیت باالیی است 30تا  15حدود 
 . درصد در سوخت کارخانه صرفه جویی خواهد شد 20

  خار اشباعخصوصیات ب - 20جدول

  کیلوپاسکال 552  کیلوپاسکال 138  فشار
  درجه سانتیگراد 162  درجه سانتیگراد 126  دما

  مترمکعب درکیلوگرم 29/0  مترمکعب درکیلوگرم 75/0  مقدار مخصوص
  کیلوژول در کیلوگرم 3/684  کیلوژول در کیلوگرم 3/529  حرارت محسوس
  کیلوژول در کیلوگرم96/2075  کیلوژول در کیلوگرم 4/2185  حرارت نامحسوس

  کیلوژول در کیلوگرم 3/2760  کیلوژول در کیلوگرم7/2714  حرارت کل
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  کاندیشنینگ و ثبات ویتامین ها

عواملی مثل حرارت، اصطکاك، بخار . ها اثرات متفاوتی دارد فعالیت ویتامینمیزان  پارامترهاي مختلف کاندیشنینگ، بر
تحقیقات . جمله فاکتورهایی هستند که بر ثبات ویتامین در حین فرآوري خوراك موثرند، فشار و اکسیداسیون از )رطوبت(

با افزودن رطوبت، پوشش . ها اثر گذار است اي کاندیشنینگ بر فعالیت ویتامیننشان داده که افزودن رطوبت، بیش از دم
میزان . گردند میایی سریعتر تخریب میکنش هاي شیویتامین براي ورود اکسیژن و سایر ترکیبات مهیا شده و در مقابل وا

، بیوتین، اسید فولیک نسبت به Aگزارش شده که ویتامین . تخریب ویتامین در شرایط مختلف کاندیشنینگ متفاوت است
  و پنتوتنیک اسید Kویتامین . تمایل بیشتري براي اکسیداسیون دارند Cو  A  ،Dهمچنین ویتامین هاي . حرارت حساس ترند

ویتامین را به خود اختصاص هاي پرمیکس  درصد کل هزینه A ،20ویتامین . گیرند تا حرارت تاثیر رطوبت قرار می بیشتر تحت
افزودن . دهد، از طرفی افزودن این ویتامین بعد از پلت، به دلیل اکسیداسیون به مقدار قابل توجهی از بین خواهد رفت می

به دلیل مشکالتی . ویتامین هاي محلول در آب و چربی را افزایش نخواهد دادویتامین بعد از پلت کردن، میزان انحالل پذیري 
درصد بیشتر از نیاز حیوان لحاظ شود تا با  20تا  10که در افزودن ویتامین بعد از پلت وجود دارد، بهتر است مقدار این مواد 

درجه سانتیگراد، ثبات  95ندیشنینگ در دماي معموالً کا. جایگزینی آن بجاي مقدار تخریب شده، عملکرد حیوان به خطر نیفتد
، اسید سوربیک و تیامین که میزان تخریب در آنها به ترتیب Kبه جز ویتامین (کاهش خواهد داد  درصد 10ویتامین را حدود 

هاي  دلیل اکسیداسیون و ایجاد رادیکالبه ( هاي با چربی باال  در خوراك کاهش ثبات ویتامین،). درصد است 50و  20،  35
  .درصد چربی هستند 3تا  5/2هایی که داراي  بخصوص در خوراك بیشتر دیده شده،) آزاد

  6ها پلت بر ویتامین –اثر دماي کاندیشنر  -  21 جدول
  درصد هدر رفت  درجه سانتیگراد 110  درجه سانتیگراد 70  ویتامین محلول در چربی

  درجه سانتیگراد 100تا  70بین 
  A 98  83  3/15ویتامین 
  D 97  89  3/8ویتامین 
  3/9  88  97  ، استات Eویتامین 
  C 65  45  8/30ویتامین 

        ویتامین محلول در آب
  8/19  77  96  تیامین

  9/17  78  95  ریبوفالوین
B6 94  75  2/20  

  9/17  78  95  اسید پنتوتنیک
  9/18  77  95  اسید فولیک

  9/18  77  95  بیوتین
  7/16  80  96  نیاسین

                                                             
  درصد ویتامین موجود در خوراك نسبت به کل خوراك قبل از کاندیشنینگ 6
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  کاندیشنر زمان ماندگاري در

، اندازه کاندیشنر و پارامترهاي عملیاتی این زمان به طرح. شود الق میمدت زمان ماندگاري به زمان توزیع مش در کاندیشنر ات
حضور و عدم کاندیشنر از نظر قطر، طول، نوع، تعداد تجهیزات، محل قرارگیري آنها، زاویه، محل ورود بخار، . آن بستگی دارد

واد در هرگونه تغییر در هر کدام از این پارامترها بر مدت ماندگاري م. گیري آنها با هم متفاوت هستند قرارحضور تیغه و محل 
بهترین راه براي . باشد زاویه پدال و سرعت شافت می ترین راه براي تغییر و تنظیم این زمان، تغییر معمول. کاندیشنر موثر است

توان سرعت چرخش  با دور متغیر میهمچنین با استفاده از موتور . ت به شافت استگیري آن نسب ، اندازهپیش بینی زاویه پدال
ها و حجم مواد عبوري در داخل  اي پدال کم کردن دور در دقیقه شافت بر حرکت ضربه. شافت را افزایش یا کاهش داد

  .کاندیشنر تاثیر دارد

 45یه در حالت استاندارد پدال با زاو. د بررسی قرار گرفتدر آزمایشی با تغییر زاویه پدال، دو مدت ماندگاري متفاوت مور 
متوسط زمان ماندگاري براي حالت . تنظیم شدند) بجز اولین و آخرین پدال(ها موازي با شافت  درجه و در حالت دیگر، پدال

 5لت در حالت موازي نتایج آزمایش نشان داد مقاومت پ. دقیقه در نظر گرفته شد 15دقیقه و براي حالت موازي  5استاندارد 
  . توان به طوالنی تر شدن زمان ماندگاري نسبت داد بهبود در کیفیت پلت را می. د بوددرجه بهتر از حالت استاندار

  :گیري زمان ماندگاري، مراحل زیر را انجام دهید براي اندازه

فیدر و شافت کاندیشنر را روشن کرده تا  -2 . ه مواد باقی مانده را پاك کنیدکاندیشنر را کامالً تمیز کرده و هرگون -1
براي مشخص شدن نرخ درستی از توده مواد، باید بعد از گذشت زمان  - 3 .چرخش آنها به حد ثابت و یکنواختی برسد

حرکت  -4 .این مرحله را تکرار کرده و میانگین آن را بدست آورید. خاصی، مواد خارج شده از کاندیشنر جمع آوري شوند
با استفاده از  -5. هاي فیدر را متوقف کرده اما شافت همچنان روشن بماند تا تمام مواد داخل کاندیشنر تخلیه شوند مارپیچ

 : توان متوسط مدت زمان ماندگاري مواد داخل کاندیشنر را بدست آورد میفرمول زیر 

3600  (ثانیه درهر ساعت) ×
کیلوگرم حجم مواد داخل کاندیشنر 

کیلوگرم برساعت  نرخ جریان مواد
= تمد زمان ماندگاري در هر ثانیه  

  

با توجه به تاثیر مدت زمان ماندگاري بر کیفیت پلت، براي اندازه گیري این فاکتور دقت در انجام کار و تکرار دفعات آن الزم 
 .است
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  انبارداري غالت

یله الکترونیکی است که توسط یک وسسیستم کنترل دما . هاي دما و تهویه است سیستمکنترل  مسئله مهم در مدیریت انبار، 
رارت، نشان دهنده فساد و تفاوت دما بین توده غالت یا افزایش منطقه اي ح. شود ایی از سقف انبار غالت آویزان میه کابل

داري غالت تعداد روزهاي انبار میزان حرارت و رطوبت در بین توده غالت انبار شده ارتباط مستقیم با. دانه است پوسیدگی
 15با کاهش رطوبت به . روز می توان انبار کرد 6/2درصد را فقط به مدت  30و رطوبت  C 27˚مثالً غالتی با دماي . ددار

کاهش  C 16˚اگر در این شرایط دما به . روز افزایش خواهد یافت 87درصد در همان دما، تعداد روزهاي انبارداري غالت به 
شود، نه زمان ورود  می شمارش روزها از زمان برداشت محصول شروع. روز خواهد رسید 250پیدا کند، مدت انبارداري  به 

شود، براي پراکندگی یا رفع حرارت و  نقاط داغ داخل توده غالت جمع می با توجه به اینکه رطوبت و حرارت، در .به انبار
توان تعیین کرد اما به دلیل وابستگی دما و رطوبت، با  محل تجمع رطوبت را نمی .کنید رطوبت ایجاد شده، تهویه را روشن

تهویه باید طبق برنامه منظم با هدف حفظ شرایط محیط و . توان محل فساد مواد را تشخیص داد میتعیین محل افزایش دما، 
بت و دما در داخل توده غالت، موجب کاهش به عبارت دیگر تهویه با توزیع یکسان رطو. جلوگیري از فساد استفاده شود

بین هواي بیرون  C 9˚اختالف دماي بیشتر از . دماي توده غالت باید با دماي هواي انبار تقریباً یکسان باشد. فساد خواهد شد
ب در مکع متر 222/0تا  054/0دامنه تهویه غالت بین . گردد می و داخل توده، موجب تشکیل میعان و رطوبت در داخل توده

  . دقیقه در هر تن دانه متغیر است

بر روي پارامترهاي ساخت خوراك و خصوصیات آسیاب نیز تاثیر  بلکه کیفیت دانه نه فقط بر ارزش مواد مغذي خوراك،
هاي  هاي تغذیه شده با جیره تغییرات کوچکی در نشاسته، پروتئین و میزان رطوبت ذرت تاثیر زیادي بر عملکرد جوجه. دارد
وبت و دما مختلف انبار مشاهده دار در رط اکثر روزهاي انبارداري ذرت پوستهدر جدول زیر حد. رت خواهد داشتذپایه 

  .کنید می

  درصد رطوبت ذرت  
  30  25  20  15  )سانتیگراد(دماي هواي انبار 
24  116  12  4  3  
21  155  16  5  4  
18  207  21  8  5  
16  259  27  10  6  
13  337  35  13  8  
10  466  48  17  10  
7  725  75  27  16  
4  906  94  34  20  
2  1140  118  42  25  
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  انبارداري کنجاله سویا

کنجاله  براي ذخیره. به دلیل جریان پذیري پایین و ترد بودن کنجاله سویا، جابجایی این محصول با ضایعات زیادي همراه است
مواد فله بستگی به شکل ذرات، دانسیته، ساییدگی پذیري  روان. بهتر از سیلوهاي عمودي استهاي تخت سویا بشکل فله، انبار
درصد کربنات کلسیم، بنتونیت  5/0تا  25/0جهت بهبود جریان پذیري و جابجایی این محصول، افزودن . و مقدار رطوبت دارد

فع میزان جذب و د معموالً سویاهایی که در کیسه گونی نگهداري می شوند،. کلسیم یا بنتونیت سدیم  پیشنهاد می شود
  . رطوبت در آنها بیشتر از سویاي فله است

درجه سانتیگراد اتفاق  16زیر  درجه سانتیگراد و نابودي آنها 35تا  27دماي مناسب براي رشد و تولید مثل حشرات بین  
تا  14رطوبت  درتوان  سویا را می. روند دقیقه از بین می 10انتیگراد ظرف درجه س 60ها در دماي باالتر از  اکثر گونه. افتد می
داري کرد در حالیکه در دماي  ل بدون هیچگونه آلودگی قارچی نگهسا 2درجه سانتیگراد به مدت  8تا  5 درصد و دماي 3/14

هدف اصلی تهویه در انبار، ایجاد یکنواختی دما و پراکندگی . درجه سانتیگراد ظرف چند هفته آلوده به قارچ خواهند شد 30
و ) فشار مثبت( هوادهی به دو صورت دمیده شدن هوا . وگیري از رشد قارچ هاو حشرات استرطوبت در توده مواد و جل

. روش دیگر داردروش ها معایب و مزایایی نسبت به هر کدام از این . شود در داخل توده انجام می) شار منفیف( مکش هوا  
ه روزنه یا دریچه در سقف براي خروج هوا فشار مثبت موجب متراکم شدن رطوبت در سقف سیلو شده که در اینصورت تعبی

اما در تهویه منفی هواي داغ ایجاد شده در زیر سقف در طی روز، به داخل توده کشیده شده که خود موجب . الزم است
اینکه دو  در سیلو با ارتفاع زیاد، استفاده از توزیع هواي عرضی روش مناسبی است و عالوه بر. گردد می افزایش حرارت مواد

مقدار رطوبت . هاي باال را ندارد، زمان تهویه کاهش یافته و نیروي کمتري نیز نیاز خواهد داشت شکل ذکر شده در سیستمم
  .در جدول زیر نشان داده شده است رطوبت نسبی -محصوالت در دماهاي مختلف) بر اساس درصد رطوبت پایه(

  رطوبت نسبی        
  درصد 80    درصد 60    درصد 40    درصد 20

  سویا  گندم  ذرت    سویا  گندم  ذرت    سویا  گندم  ذرت    سویا  گندم  ذرت  دما

4/4  2/9  5/8  6/4    9/11  7/11  1/8    5/14  6/14  5/11    9/17  18  16  
10  5/8  2/8  2/4    2/11  3/11  8/7    8/13  2/14  2/11    3/17  4/17  7/15  

5/15  9/7  9/7  9/3    6/10  11  5/7    3/13  7/13  11    8/16  9/16  4/15  
21  3/7  7/7  6/3    10  7/10  2/7    7/12  3/13  7/10    3/16  5/16  2/15  

2/26  7/6  5/7  3/3    6/9  4/10  9/6    3/12  13  4/10    9/15  16  15  
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  فاکتورهاي موثر بر مقاومت پلت 

هاي زیاد ضایعات تولید، محصول تولید شده باید از مقاومت مناسب، جریان پذیري، سهولت در انتقال برخوردار  به دلیل هزینه
ه با استفاده از خاکه تولید شده حدس زد، به این معنی کتوان از مقدار  مقاومت پلت را می. ا برآورده کندبوده و نیاز مشتري ر

اما مقاومت تحت تاثیر چه عواملی قرار . شود یروي سایش پیش بینی میهاي خاص، مقدار مقاومت در برابر ن ابزارها و فرمول
  دارد؟

 یشتر ب) ي سایشبه دلیل افزایش نیرو( هایی که طول منافذ آنها بلندتر است احتمال پیوند بین ذرات خوراك  داي
آید اما با مصرف انرژي  هایی با منافذ کوتاه نیز بدست می این نتیجه در داي. یابد شده و مقاومت پلت افزایش می

 .نتایج نشان داده با افزایش طول منافذ داي، مقاومت پلت بطور خطی افزایش خواهد یافت. بیشتر

  با ثابت شدن ابعاد داي و تعداد منافذ آن، به دلیل قابلیت عبور . قابلیت عبور دهی مواد بر مقاومت تاثیرگذار است
این در حالیکه است که مصرف نیرو افزایش و مقاومت پلت . دهی بیشتر، میزان بارگیري افزایش خواهد یافت

 .اند به داخل منافذ گزارش کردهي ضخیم دلیل آن را فشردگی کمتر الیه ها. کاهش خواهد یافت

  از فاکتورهاي دیگر فشرده سازي مواد داخل داي، می توان به عرض گپ بین رولر و داي و سرعت چرخش رولر
 . مقدار خوراك کمتري را فشرده خواهد نمود) یا تعداد غلطک هاي بیشتر(سرعت باالتر. اشاره نمود

 افتد اتفاق میاهش فشردگی به دلیل افزایش سطح چربی اضافه شده به پلت، ک. 

  آسیاب نرم ذرات خوراك موجب سطح تماس بیشتر و شرایط بهتر براي جذب مایعات شده و با تاثیر بیشتر بخار
 .هاي سفت تري تولید خواهد شد پلت اشباع،

 ار در حدي بخار اشباع شرایط بهتري را براي ایجاد پیوند بین ذرات خوراکی ایجاد می کند اما مقدار استفاده از بخ
هاي مختلف بر مقاومت پلت تاثیر  اجزاي خوراکی به شکل. را کم نکندمناسب است که سایش در داخل منافذ 

نشاسته و پروتئین موجب مقاومت بیشتر، چربی به عنوان لغزنده کننده، میزان ساییدگی در منافذ داي را  .دارند
  .کند میون جلوگیري کاهش داده و از نفوذ بخار و ایجاد پیوندهاي ژالتیناسی
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  ها خصوصات خوراك

اگر . درصد شیرخشک، آب پنیر و شکر هستند 25تا  5هاي این دسته شامل  خوراك :هاي حساس به حرارت  خوراك -1
ي اصالح برا. براي تولید پلت از این دسته، از داي ضخیم استفاده شود، حرارت ناشی از سایش، موجب افزایش دما خواهد شد

کمی از کل  اگر فقط درصد. گردد گیري نیز می رد که موجب کوتاه شدن عملیات شکلتر استفاده ک می توان از داي باریکآن 
توان از روش اصالحی دیگر استفاده کرد و آن اضافه کردن چربی به عنوان لغزنده کننده و  حساس به حرارت باشند می تولید،

آب موجب لغزندگی . افزودن آب به عنوان راه حل دیگر مطرح شده است. ستتسهیل کننده عبور مواد بدون افزایش دما ا
در حالیکه ممکن است تولید . درجه سانتیگراد برسند 60مناسب و عبور مواد از داي شده بدون اینکه مواد به دماي حساس 

نکته مهم . راه خواهد داشتافزایش یابد، رطوبت اضافی موجب تولید پلت هاي چسبناکی شده که در کولر مشکالتی را به هم
  . شود محصول ایجاد می دیگر آلودگی قارچی در مخازن است که در نتیجه رطوبت باالي

در دماهاي باال انحالل . شود یار کم یا اصالً بخاري اضافه نمیبه این گروه از خوراك ها مقدار بس :هاي حاوي اوره خوراك -2
همچنین بخار زیاد موجب مسدود شدن . درجه سانتیگراد باشد 5/65نباید بیشتر از هاي داغ  دماي پلت. اوره باال خواهد رفت

  .شود بخار با فشار باال استفاده میها از  معموالً در این خوراك. گردد جریان خوراك می منافذ و توقف

نتیگراد باال خواهد درجه سا 3/93افزودن بخار زنده به خط انتقال مالس، دماي مالس را تا  :خوراك هاي حاوي مالس -3
ها اضافه کرد  توان به این گروه از خوراك مقدار بخاري که می. شود بخار با فشار باال استفاده می در این گروه معموالً از. برد

  باشد متناسب با درصد مالس در فرمول می

درصد  30تا  5درصد و  45تا  25این دسته از خوراك ها حاوي پروتئین طبیعی بین  :وراك هایی با پروتئین طبیعی باالخ -4
درصد رطوبت جهت  2تا  1. پالستیکی شدن پروتئین اهمیت دارد حرارت بیشتر از رطوبت براي نرم و. باشند مالس می

  .براي جذب بیشتر مایعات مفید استزمان ماندگاري زیاد در کاندیشنر  .شود لغزندگی اضافه می

. باشد میدرصد  25درصد غالت و پروتئین زیر  80تا  50این گروه شامل  :)نشاسته زیاد( هاي با غالت باال خوراك  -5
فاکتور کلیدي در فرآوري این دسته، ژالتیناسیون غالت بوده و براي دستیابی به کیفیت خوب به مقدار حرارت و رطوبت 

این فاصله لزومی به افزودن در . درصد برسد 17تا  16رطوبت کل مش قبل از رسیدن به داي می تواند به . باالیی نیاز است
  .درجه سانتیگراد برسد 2/82براي بدست آوردن اتصال خوب بین ذرات، دما حداقل باید به . رطوبت قبل از پلت نیست

توانید عمر  شما می. درصد مطلوب است 13تا  12درجه سانتیگراد و حداکثر رطوبت  60دما زیر : خوراك گاوهاي شیري -6
ترجیحاً از بخار  .شود ها اضافه می معموالً مقداري مالس در این جیره .اصطکاك حرارتی افزایش دهیدمفید داي را با کاهش 

  . جوش با فشار باال استفاده کنید
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  )بار(فشار بخار   )سانتیگراد(درجه حرارت داي   خوراك هاي مختلف
  130  16- 15  خوراك حساس به حرارت شامل شکر، شیرخشک و پودر آب پنیر

  180  16- 15  درصد 25درصد غالت، پروتئین زیر  80-  50غالت زیاد حاوي 
  149  14- 13  درصد 45- 25پروتئین طبیعی  -حاوي پروتئین طبیعی باال و کنسانتره ها

  140-130  14- 13  درصد، غالت کم  16تا  12پروتئین طبیعی  - خوراك گاو شیري
  -   12- 11  درصد 20-  10درصد یا مالس زیاد  6حاوي اوره زیاد 
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  علل و راه حل: مشکالت داي و رولر 

  سایش نامنظم:  1مشکل 
  

  راه حل                                                                                                                علت                         
 -. ضخامت زیادي داشته باشد در این صورت باید داي را عوض کردممکن است داي  -   توزیع بد مواد  - 1

  .زاویه صفحه منحرف کننده را درست تنظیم کنید
  از غلطک هایی با رویه داراي شیارهاي نزدیک استفاده کنید  مخلوط خوراك به طرف بیرون از منطقه فشار منحرف  می شود  - 2
  از داي جدید با رولرهاي جدید استفاده کنید    استفاده از یک داي جدید با رولرهاي قدیمی - 3
  ضخامت داي را دوباره بررسی کنید  داي داراي ضخامت زیادي است - 4

  
  خوردگی و زنگ زدگی منافذ داي:  2مشکل 

  
  از داي استیل ضد زنگ داي استفاده کنید  داي براي تولید پلت مناسب نیست - 1
داي نیز در جاي . بعد از پلت زدن، منافذ داي باید با ترکیبات طبیعی مثل یوالف تمیز شوند  عدم نگهداري صحیح از داي - 2

  . خشک نگهداري شود
  

  از کارافتادگی سریع:  3مشکل 
  

  .سیستم کنترل و سیستم جداکننده مواد خارجی در دستگاه پلت باید اصالح گردد  حضور مواد خارجی در داي  - 1
  اید از داي هاي ضخیم تر با منافذ متقارن استفاده شود ب  داي ضخامت کمی دارد - 2
  رینگ هاي فرسایش یافته یا لبه هاي صاف شده باید عوض شوند  داي از جایگاه خود خارج شده است - 3
  بست را عوض کنید  خراب شدن بست ها - 4
  دماي کاندیشنینگ باید کنترل شود  توقف هاي مکرر داي - 5

  
  فرسایش سریع:  4مشکل 

  
  روش تمیز کردن مواد را اصالح کنید  مواد خوراکی حاوي شن است - 1

  .از ضخامت مناسب داي استفاده گردد - بهبود شرایط کاندیشنینگ   -   دماي کاندیشنینگ  - 2
  استفاده از روغن یا افزودنی هاي مناسب به ترکیب - 

  مواد آسیاب شده نرم تر استفاده گردد  مواد آسیاب شده درشت - 3
  از بزرگترین قطر ممکن پلت در خط تولید استفاده کنید  پلت ها بسیار کم استقطر  - 4
  غلطک ها باید تنظیم شوند  غلطک ها فاصله مناسبی با داي ندارند - 5
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  راه حل                                          منافذ داي بسته شدند:  5مشکل                       علت                                      

  باید غلطک ها را تنظیم نمود  فاصله غلطک از منافذ کم است - 1

  داي ضخیم را عوض کنید  داي ضخامت زیادي دارد  - 2

  یوالف پر کنیدبعد از اتمام کار منافذ داي را با مواد طبیعی مثل ذرت و   بعد از کار، داي بخوبی توسط موادي مثل ذرت و یوالف تمیز نمی شود  - 3

  داي ، تولید مناسبی ندارد:  6مشکل 

  غلطک ها را درست تنظیم کنید  غلطک ها بد تنظیم شدند  - 1

ریختن ذرت بطور  -: براي تمیز کردن داي می توان از روش هاي زیر استفاده کرد    داي مسدود شده است - 2
فروبردن داي به داخل روغن داغ و  -) از طریق درب ورودي انتقال دهنده(دستی 

  به عنوان آخرین راه، حل بازکردن منافذ داي با دریل

  ))مشکالت رولر و راه حل آن((

  فرسایش نامنظم:  1مشکل 

در این صورت باید داي را . ممکن است داي ضخامت بسیار زیادي داشته باشد -   عدم توزیع مناسب مواد  - 1
  تنظیم شیب صفحه منحرف کننده  –. عوض کرد

استفاده از رویه هاي با جنس نامناسب، غلطک هایی با کیفیت پایین و یا نصب غلطک   - 2
  جدید

غلطک جدید را با داي قدیم به . کنید از غلطک هایی با رویه هاي مناسب استفاده
  .کار نبرید

  فرسایش زیاد در دو انتهاي رویه هاي غلطک:  2مشکل 

  از رویه هایی با شیارهاي نزدیک به هم یا داراي شکاف استفاده کنید  رویه غلطک داراي شیار هاي باز است و محصول به سمت دیگري منحرف می شود - 1

  از داي مناسب با منافذ متقارن در ردیف هاي داخلی استفاده نمایید  منافذ متقارن در ردیف هاي خارجی استفاده از داي هاي بدون - 2

  عمر کوتاه غلطک :  3مشکل 

  مطابق با دستورکار از گریس مناسب استفاده نمایید  روغن کاري درست انجام نمی شود  - 1

بعد از تعویض رویه، غلطک را . دستورکار باشدمقدار و کیفیت گریس باید مطابق با   روغن کاري کم - 2
  به گریس آغشته نمایید

  اصالح درزگیري در سیستم جمع کننده گردوغبار  درزگیري ناقص سیستم جمع کننده گردوغبار - 3
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  چه زمانی باید داي را عوض کرد؟
یافته و از نظر شخص دیگر ممکن است داي از نظر یک شخص سایش . ضوابط برداشتن داي با نصب آن متفاوت است

  :در ذیل به موارد تعویض داي اشاره شده است . شکسته به نظر برسد
  . توانند تماسی با داي داشته باشند ها نمی ر عمیقی سایش یافته بطوریکه غلطکداي بطو -الف
صورت داي مشکلی در در این (شاخص مقاومت پلت افت کرده و کیفیت پلت از نظر مشتري و فروش قابل قبول نیست  -ب

  ).انتقال اجزاي خوراکی، رطوبت و فرموالسیون دارد
درصد زیادي از این مواد   شود شوند اما توصیه می چه ذرات ریز توسط الک برداشته میاگر. کند داي خاکه زیادي ایجاد می -ج

  .به سیستم برگردانده شوند
  .ده و نرخ تولید به طور غیر قابل قبولی کاهش یافته استهاي استیل کربن در زمان خوردگی سطح زبري پیدا کر داي -د
این مورد به دلیل درصد باالي مینرال ها، ساییدگی یا . شود شده و موجب کاهش میزان تولید می داي با خرده فلزات پر -ه

  .شود میسوختگی مواد ایجاد 
با گذشت زمان و با انسداد منافذ، مقاومت نسبت . دشو جدا شده و به داخل منافذ وارد میدر داي سایش یافته مواد ریز  :توجه

سطح داي بسته . ها را بدرستی تنظیم نمود که نمی توان غلطک یابد به حدي افزایش میمقاومت . شود میبه سطح داي بیشتر 
چنین . مهم استبنابراین برداشتن هرگونه مواد خارجی قبل از انسداد منافذ بسیار . کند میشده و دستگاه پلت شروع به لرزش 

  .شرایطی موجب ایجاد فشار به داي در زمان تماس با غلطک شده که در ادامه شکستگی داي را به همراه خواهد داشت
  . اگر داي بطور نامناسب نصب شده باشد باید داي را برداشته و دوباره نصب کرد -ك
افزایش قطر ( لید شده از نظر مشتري مناسب باشد اي قابل قبول است که قطر پلت تو تا اندازهافزایش قطر منافذ داي  -گ

  ).شود اي هاي استیل کربن بیشتر دیده میمنافذ در د
و افزایش  اگر سطح داي به دلیل شل بودن آن خراب شود، ساییدگی در حلقه داي، بست و جایگاه داي باال رفته - ل

  .هاي نگهداري را به دنبال دارد هزینه
  . خارجی، عدم مراقبت یا مراقبت ضعیف ترك خواهد خوردداي به دلیل حضور فلزات  -م
ساییدگی غیر یکنواخت در سطح داي به دلیل توزیع نامناسب خوراك، مواد ساینده و عدم تنظیم صفحه توزیع کننده ایجاد  - ن

را یکنواخت بهتر است داي را برداشته، سطح آن . گردد ب کاهش نرخ تولید و کیفیت پلت میهمچنین ساییدگی موج. شود می
  .در بدترین حالت، باید داي جدید را جایگزین نمود. کرده و دوباره نصب گردد
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  )تهویه در انبار (تر است یا مکنده؟  براي تهویه سیستم دمنده مناسب
این  شود  و اي سرد و گرم داخل مخزن ایجاد میچون با ورود هوا، جبهه هو. تر است ز نظر مدیریتی سیستم دمنده مناسبا

عبور جبهه هواي سرد . تواند جبهه هواي ایجاد شده را به طور کامل از داخل توده تا بخش فوقانی توده حرکت دهد سیستم می
، ساعات کارکرد فن و فصل سال )بوشل/فوت مکعب در دقیقه(و گرم بطور کامل از توده غالت بستگی به نرخ جریان هوا  

فوت مکعب در دقیقه بر بوشل، بطور کامل  1/1اعت کار در پاییز با نرخ هواي س Thumb( ،150(طبق قانون تامب . دارد
ساعت  در  20فوت مکعب در دقیقه بر بوشل تنها براي  1). زیر جدول(دهد  رد را در داخل توده غالت حرکت میجبهه س

م بطور کامل از داخل توده در صورت تغییر دماي غالت، فن را روشن بگذارید تا جبهه هواي سرد و گر. زمستان کافی است
تر از جبهه بار سریع 50جبهه هواي سرد . نکته قابل توجه روشن نکردن فن در هواي بارانی و مرطوب است. عبور کند

در روزهاي مه آلود و . در صورت مرطوب بودن هوا، محصول نیز مرطوب خواهد شد. کند مرطوب یا خشک حرکت می
توان زمان عبور جبهه هواي سرد و گرم در داخل  میگیري دما  با اندازه. به تاخیر بیندازیدوا مرطوب، تهویه را تا بهتر شدن ه

هه هواي سرد، با عبور جب. سانتیمتري غالت در باالي مخزن قرار دهید 30تا  15دماسنجی را در عمق . توده را پیش بینی نمود
امروزه با استفاده از سنسورهاي اتومات، به تناسب . ي نماییددماي توده را در چند نقطه اندازه گیر. کند دما به سرعت افت می

  . تغییر دما، تهویه به صورت خودکار روشن یا خاموش خواهد شد
  .مدیریت درست کمک موثري به حفظ کیفیت غالت در انبار خواهد نمود 

له منجر به متراکم شدن این مسئ. توقف تهویه قبل از خروج کامل جبهه هواي سرد وگرم از داخل توده، اشتباه است -
 .هواي گرم و فساد غالت در مخزن خواهد شد

اگر با توجه به دماي مورد نیاز، هواي بیشتري از . به محض عبور توده هوا از داخل مواد، تهویه را خاموش نمایید -
 .داخل غالت عبور کند، تغییرات قابل توجهی در میزان رطوبت ایجاد خواهد شد

این کار از سرماي بیش از حد در زمستان یا گرم شدن در تابستان . بپوشانید ، آن را کامالًمان خاموش بودن فندر ز -
 همچنین این عمل از ورود گرد. ممکن است رطوبت روي دریچه متراکم شده و وارد مخزن شود. کند میجلوگیري 

راً برداشته شده و تهویه ها، باید فو دانه در صورت مشاهده پوسیدگی. کند غبار، آب و جوندگان جلوگیري می و
 .روشن شود

  )ساعت(پیش بیني تھویھ سرد و گرم  - ٢٧ جدول
  

  جریان هوا
  بوشل/فوت مکعب در دقیقه

  ساعات تهویه
  بهار  زمستان  پاییز

10/1  150  200  120  
4/1  60  80  48  
2/1  30  40  24  
4/3  20  27  16  

1  15  20  12  
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DDGS چیست؟  
، محصول فرعی کارخانجات تولید کننده اتانول است که در نتیجه تخمیر نشاسته غالت DDGS (7(غالت تقطیر شده با حالل 

تخمیر شده در کارخانه اتانول خشک، تقریباً ) کیلوگرم 4/25( هر بوشل از ذرت . آید دي اکسید کربن بدست می اتانول و
درصد نشاسته،  62ذرت حدود . واهد کردتولید خ DDGSکیلوگرم  2/8کیلوگرم دي اکسید کربن و  2/8لیتر اتانول ،  2/10
شتر نشاسته ذرت در حین تخمیر به چون بی. درصد رطوبت دارد 15درصد فیبر و  2/11درصد پروتئین،  8درصد روغن،  8/3

بار تراکم  3تا  2در مقایسه با ذرت، ) پروتئین، روغن وفیبر( DDGSشود، بنابراین بخشی از مواد مغذي در  اتانول تبدیل می
کنند، بنابراین  نول استفاده میبرخی از کارخانجات تولید اتانول از سورگوم، جو، گندم نیز براي تولید اتا. تري خواهد داشتبیش

در  DDGSاز مزایاي تولید . حاصل از ذرت متفاوت است DDGSتولید شده از این منابع غالت با  DDGSترکیبات مغذي 
باالي روغن و فسفر قابل دسترس رت و غالت خشک شده آبجو، وجود سطوح مقایسه با خوراك گلوتن ذرت، پودر گلوتن ذ

، بطور قابل توجهی در مقایسه با ذرت بیشتر از خوراك گلوتن ذرت و DDGSانرژي قابل هضم و قابل متابولیسم . باشد می
ك گلوتن ذرت و غالت در مقایسه با خورا DDGS میزان اسیدهاي آمینه. غالت آبجوسازي و کمتر از پودر گلوتن ذرت است

  .خشک شده آبجو، کمتر از پودر گلوتن ذرت و پودر گیاهک ذرت برآورد شده است
  ، خوراك گلوتن ذرت، پودر گلوتن ذرت، پودر گیاهک ذرت و غالت آبجوDDGSمقایسه ترکیبات مغذي بین -28جدول 

  DDGS غالت آبجوسازي خشک  پودر گیاهک ذرت  پودر گلوتن ذرت  خوراك گلوتن ذرت  
  92  90  90  90  89  )درصد(ماده خشک 

  5/26  20  2/60  5/21  2/27  )درصد(پروتئین خام 
  3/7  1  9/2  3  5/9  )درصد(چربی خام 

ADF )9/21  -  6/4  7/10  14 )درصد  
NDF )7/48  -  7/8  3/33  8/38 )درصد  

  kcal/kg (  3529  2990  4225  -  2100(انرژي قابل هضم 
  kcal/kg (  3197  2605  3830  2900  1960(انرژي قابل متابولیسم 

  53/1  3/1  93/1  04/1  06/1  )درصد(آرژنین 
  53/0  7/0  28/1  67/0  68/0  )درصد(هیستیدین 
  02/1  7/0  48/2  66/0  01/1  ) درصد(ایزولوسین 

  08/2  7/1  19/10  96/1  18/3  )درصد(لوسین 
  08/1  9/0  02/1  63/0  74/0  ) درصد(لیزین 

  45/0  6/0  43/1  35/0  49/0  )درصد(متیونین 
  49/0  4/0  09/1  46/0  52/0  ) درصد(سیستین 

  22/1  9/0  84/3  76/0  32/1  ) درصد(فنیل آالنین 
  95/0  1/1  08/2  74/0  01/1  )درصد(ترئونین 

  26/0  2/0  31/0  07/0  21/0  )درصد(تریپتوفان 
  26/1  2/1  79/2  01/1  34/1  ) درصد(والین 

  32/0  30/0  05/0  22/0  05/0  ) درصد(کلسیم 
  56/0  50/0  44/0  83/0  79/0  ) درصد(فسفر 

  19/0  15/0  07/0  49/0  71/0  )درصد(فسفر قبل دسترس 
  

                                                             
1- distiller's dried grain with solubles 
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  ذرت در خوراك  مناسب است؟ DDGSآیا استفاده از 
اما . دارد... از نظر اقتصادي میزان استفاده از این ماده در جیره، بستگی به قیمت سایر اجزاي خوراك مثل ذرت، کنجاله سویا و 

از نظر مواد مغذي اختالف زیادي در ترکیبات آن مشاهده . معموالً هزینه خوراك با استفاده از این ماده کاهش خواهد یافت
، )درصد 12تا  3(  چربی خام ،)درصد 29تا  23(  پروتئین خام ،)درصد 93تا  87( شده به عنوان مثال میزان ماده خشک

در آزمایشی . گزارش شده است) درصد 87/0تا  62/0(و فسفر ) درصد 89/0تا  59/0( ، لیزین)درصد 6تا  3(  خاکستر
تر آن، میزان رشد، مصرف  ي گوشتی در مقایسه با انواع روشنها تیره رنگ در تغذیه جوجه DDGSمشاهده شد استفاده از 

هاي  کی از شاخصرنگ به عنوان ی. درصد کاهش داد 6درصد و  13درصد،  18خوراك و ضریب تبدیل خوراك را به ترتیب 
طالیی رنگ، معموالً حاوي اسیدهاي آمینه با قابلیت  DDGS. شود شناخته می DDGSمهم کیفیت و قابلیت هضم مواد مغذي 

تحقیقات نشان داده محصوالتی با رنگ تیره و بوي سوختگی را نباید در . تر هستند تیره DDGSهضم باالتري در مقایسه با 
حاصل از  DDGSا رنگ شاخص مناسبی براي تشخیص کیفیت و قابلیت هضم مواد مغذي ام. جیره طیور استفاده نمود

- ترشبا رنگ طالیی، بوي  DDGS). زرد تا برنزي( هاي سورگوم وجود دارد  نیست چون تنوع زیادي در رنگ دانهسورگوم 
رنگ و بو بطور عمده به دلیل نوع اختالف در . دهد کیفیت پایین، اغلب بوي سوختگی میشیرین دارد اما نوع تیره عالوه بر 

متوسط . شود هاي اضافه شده ایجاد می ت تولید اتانول و تحت تاثیر حاللخشک کن و دماي خشک کردن در کارخانجا
تعیین  .کیلوگرم بر مترمکعب متفاوت است 5/629تا  3/493کیلوگرم بر مترمکعب و دامنه آن از  8/571دانسیته این محصول، 

اگر ذرت حاوي مایکوتوکسین به . اسبه ظرفیت انبار و هزینه جابجایی در زمان خرید و فروش آن مهم استدانسیته براي مح
کارخانه تولید اتانول تحویل داده شود، در حین فرآیند تخمیر، مایکوتوکسین تخریب یا غیر فعال نشده و در محصول نهایی 

)DDGS  (کسین در در حقیقت سطح آلودگی مایکوتو. باقی خواهند ماندDDGS به دلیل آلودگی نشاسته و باقی ماندن در 
در استفاده از این ماده حتماً از نظر آلودگی، آن را آزمایش . برابر بیشتر از غالت است 3تا  2هاي غیر قابل تخمیر ،  بخش
  .نمایید

DDGS حقیقات نشان داده شده اگر سطح در ت. دهی و کیفیت پلت دارد به دلیل چربی و فیبر باال تاثیر زیادي بر قابلیت عبور
DDGS  دانید  همانطور که می .درصد باشد، قابلیت عبور دهی پلت و کیفیت پلت افت خواهد کرد 7تا  5در فرمول بیشتر از

در حقیقت به دلیل درصد . گردد شته و موجب افزایش مقاومت پلت میاي دا اتصال بین ذرات خوراك، نقش عمده نشاسته در
از طرف دیگر، به دلیل سطح نسبتاً . و کاهش ژالتیناسیون، اتصال بین ذرات نیز ضعیف خواهد بود DDGSدر پایین نشاسته 

. باالي روغن در این مواد و خاصیت آبگریزي روغن، اتصال مواد تحت تاثیر قرار گرفته و کیفیت پلت را کاهش خواهد داد
  .لت، با متخصصین مشورت نماییدبنابراین در درصد استفاده از این ماده در تولید خوراك پ
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  ذرت، گندم و سورگوم DDGSترکیبات تقریبی -29جدول 

  سورگوم  گندم  ذرت  مواد مغذي
  4/90  92  92  )درصد(ماده خشک 

  6/26  44  4/29  )درصد(پروتئین خام 
  1/8  5/3  8/9  )درصد(چربی خام 

  -  9/7  2/9  )درصد(فیبر خام 
  9/4  9/5  9/4  )درصد(خاکستر 

  

  

DDGS گندم  
  

DDGS درصد  10از این محصول فرعی گندم می توان . محصوالت فرعی مورد استفاده در جیره طیور است گندم نیز یکی از
در تغذیه مرغان . درصد همراه با آنزیم گزیالناز استفاده نمود15در جیره جوجه گوشتی بدون استفاده از آنزیم گزیالناز و 

گندم حاوي چربی زیادي ولی نسبت به  DDGS. درصد نیز گزارش شده است 20ا سطح تخمگذار استفاده از این ماده ت
مقدار انرژي کل و انرژي قابل هضم، پروتئین و . کانوال و کنجاله سویا آرژنین، هیستیدین، لیزین و ترئونین کمتري دارد

 .هاي کیفی این محصول است خصرنگ یکی از شا. نده بستگی دارداسیدهاي آمینه به شرایط فرآوري کارخانه تولید کن
DDGS اي کمتري نسبت به نوع روشن آن دارد غذیهتیره تحت حرارت بیشتري قرار گرفته و ارزش ت .  

مقایسه ترکیبات مغذي مواد خوراکی مختلف را  31گندم تیره و روشن و جدول  DDGSمقایسه ارزش تغذیه اي  30جدول 
  .دهد مینشان 

 30 جدول

  تیره DDGS  روشن DDGS  مواد مغذي
  8/59  8/81  %)قابلیت هضم (پروتئین 

  1/64  9/83  %)قابلیت هضم (اسیدهاي آمینه غیر ضروري 
  51  78  %)قابلیت هضم (اسیدهاي آمینه ضروري 

  8/11  7/60  %)قابلیت هضم (لیزین 
  kcal/kg(  2531  2164) (جوجه گوشتی(انرژي قابل متابولیسم ظاهري 

  kcal/kg(  2519  2257) (تخمگذار(ظاهري  انرژي قابل متابولیسم
NDF ) 6/33  1/30 %)ماده خشک  
ADF ) 4/18  7/10 %)ماده خشک  
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  31جدول 

خوراك   جو  گندم  مواد مغذي
  گندم

خوراك 
گلوتن 
  ذرت

DDGS 
  گندم

کنجاله 
کلزا 

عصاره 
  گیري شده

کنجاله سویا 
عصاره گیري 

  شده

کنجاله 
آفتابگردان 

عصاره گیري 
  شده

  2/2  6/2  5  5/7  5/3  5/4  6/2  3/2  )درصد(روغن 
  31  48  9/33  33  20  4/15  10  11  )درصد(پروتئین

  24  7/3  12  4/9  8  5/8  8/4  2  )درصد(فیبر خام 
NDF )36  5/7  22  30  34  34  16  5/8 )درصد  

انرژي قابل متابولیسم 
)MJ/kg(  

13  8/11  5/8  2/8  94/9  7  3/10  5/6  

  87/0  69/2  37/1  55/0  41/0  45/0  28/0  26/0  ) %قابل هضم(لیزین 
) قابل هضم(سیستین+ متیونین 

%  
38/0  31/0  41/0  52/0  86/0  21/1  18/1  04/1  

  92/0  67/1  07/1  81/0  49/0  37/0  27/0  27/0  ) %قابل هضم(ترئونین 
  33/0  58/0  34/0  23/0  09/0  17/0  10/0  11/0  ) %قابل هضم(تریپتوفان 

  26/1  01/2  30/1  23/1  72/0  53/0  38/0  41/0  ) %قابل هضم(والین 

  

  

  تولید پلت
  

تري روي سطح داي  و افزایش دما و رطوبت، توده ضخیم) در مرحله پري کاندیشنینگ( در صورت اختالط مش سرد با بخار
 جه به دماي کاندیشنینگ مش،بدون تو. گردد میقرار گرفته که موجب افزایش فشار بین رولر و داي و افزایش ظرفیت تولید 

در این رطوبت، با اعمال فشار زیاد، ظرفیت باالیی ایجاد . درصد مشاهده شده است 17ترین سطح ساییدگی در رطوبت  پایین
  .خواهد شد

تا  85معموالً دماي مش . درصد، میزان سایش مش را کاهش داده و نیاز به منطقه اکستروژن بیشتري دارد 17رطوبت باالتر از 
 1، رطوبت مش درجه سانتیگراد 11طبق قانون تامب، در مرحله کاندیشنینگ، با افزایش هر . استدرجه سانتیگراد مناسب  91

درصد مشکل  17در مناطق گرم و خشک، رطوبت حاصل از بخار پایین بوده و بدست آوردن رطوبت . یابد درصد افزایش می
( در این شرایط افزودن آب به میکسر اصلی  .بنابراین پلت بعد از خنک شدن در کولر رطوبت بسیار کمی خواهد داشت. است

وزن و درصد رسانده و از دست رفتن  17آب داغ در کاندیشنر، رطوبت را به بیش از / و یا تزریق بخار مرطوب) درصد 12
  .کند ضررهاي اقتصادي جلوگیري می
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براي حل این مشکل  .شود یبدرستی اکسترود نملغزش و فشردگی کمتر،  اد در دو ردیف خارجی داي به دلیلمعموالً مو
رد بهتري در روند توان قطر منافذ دو ردیف خارجی داي را با دریل کردن افزایش داد تا عالوه بر کاهش ساییدگی، عملک می

 12باشد، مقدار مش فشرده شده در کناره هاي خارجی ) میلیمتري 5/4منافذ ( سانتیمتر  2/15اگر عرض داي  .کار ایجاد شود
بنابراین با . شوند ها فشرده می درصد مواد در کناره 8باشد، تنها سانتیمتر  3/20ود در حالیکه اگر عرض آن درصد خواهد ب

کیفیت و ظرفیت . افزایش سطح داي، نیروي مفید بیشتري صرف فشردگی مواد شده و راندمان اقتصادي افزایش خواهد یافت
 هاي حاوي مقدار زیاد غالت در خوراك. ي نیز وابسته استپلت به فاکتورهاي دیگري مثل نسبت طول به قطر منافذ دا

 جدول زیر بعنوان راهنماي انتخاب داي در. ، بهترین نتیجه را به دنبال داشته است14تا  12نسبت طول به قطر ) خوراك طیور(
  .شود که البته به نوع فرموالسیون و مقدار چربی اضافه شده بستگی دارد هاي مختلف استفاده می فرمول

  برجستگی داي  )میلیمتر(ضخامت موثره   )میلیمتر(قطر منافذ   نوع خوراك 
  اختیاري  8/50  3/4  جوجه گوشتی
  اختیاري  8/50  3/4  مادر/ مرغ تخمگذار

  اختیاري  5/63- 8/50  3/4  بوقلمون
  برجستگی مختلف  5/63- 8/50  9/3  گاو شیري

  برجستگی مختلف  15/57 - 8/50  3/4-9/3  کنسانتره گاو شیري
  برجستگی مختلف  5/63- 8/50  9/3  استارتر گاوپرواري
  برجستگی مختلف  15/57-  5/63  9/3  خوراك پلت اسب

  برجستگی مختلف  15/57-  5/63  9/3  پلت گوساله
  برجستگی مختلف یا شطرنجی  5/63- 8/50  3/4-9/3  بدون اوره/کنسانتره پرواري
  برجستگی مختلف یا شطرنجی  1/38- 5/44  3/4  درصد اوره 4بیشتر از /کنسانتره پرواري

  شطرنجی یا مخروطی  1/38- 5/44  3/4  خوارك با مواد معدنی باال
  -  4/152-127  2/22-05/19-8/15- 7/12  کیوب
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  رولر و تنظیم آن
در صورت امکان تعویض  .تري سایش خواهند یافت ها در مدت طوالنی نسبت به سایر طرح با رویه تنگستن، رولرهایی

ت پلت و راندمان را کاهش و تعویض تنها یک رولر کیفی. باید همزمان با تعویض داي جدید انجام شود رولرهاي جدید
وجود ساییدگی در بعضی : به چند دلیل ممکن است رولرها خارج از مرکز بچرخند. هاي تولید را افزایش خواهد داد هزینه

 .ختلفمناسب، نصب نادرست تجهیزات منا قسمتها، عدم تنظیم مناسب، نصب

اگر رولر خیلی نزدیک به داي نصب شود، کاهش نرخ تولید، کاهش کیفیت و . بنابراین تنظیم درست رولر بسیار مهم است
کاهش عمر مفید داي را به دنبال خواهد داشت، اما اگر با فاصله زیاد از داي نصب شوند، لرزش در رولر مشاهده شده و 

اي باشد که رولر، تماس کامل با  باید به گونهفاصله بین رولر و داي . شود لید و کاهش کیفیت محصول ایجاد میکاهش تو
  : براي تنظیم غلطک با استفاده از نوار چسب، موارد زیر را انجام دهید. سطح داي نداشته باشد

 .دستگاه پلت را قفل کنید -1

 .که فقط بتوان آنها را چرخاند اي شل کنید را تا اندازه سپس رولر -2

 . راحتی چرخید، آن را محکم کنید ه با نوار باریک بههمرا اگر رولر -3

 .این کار را براي رولر بعدي نیز انجام دهید -4

 . داي را کامالً تمیز کرده به طوریکه هیچگونه خوراکی در سطح داخلی داي وجود نداشته باشد -5

 . یک رولر قرار گیرد آهسته دستگاه را حرکت دهید تا برچسب بین داي و. برچسب را بین رولر و داي قرار دهید -6

 :نشانه هاي ایجاد شده را بررسی کنید  -7

 .رولر بسیار شل است: بدون عالمت -الف

  .رولر بسیار سفت است: برش در برچسب -ب
  .رولر به درستی تنظیم شده است: فرورفتگی در برچسب -ج

به عبارت . ها به دلیل سایش طبیعی خود شل شده و از تنظیم خارج شوند شود بلبرینگ موجب می کارکرد طوالنی مدت رولر
براي این کار حتماً به راهنماي دستگاه . ها را نیز حفظ نمود بلبرینگدیگر براي تنظیم درست رولر، باید فاصله درست بین 

عمل حرارت بسیار زیادي تولید  این. راك، براي مدت طوالنی روشن نکنیدهیچگاه دستگاه را بدون حضور خو. دمراجعه نمایی
وارد مهم در زمان نصب داي، توجه به فاصله الزم بین داي و رولر از م. کرده که آسیب زیادي به رولر و داي وارد خواهد شد

اگر  فاصله مناسب بین رولر و . میلی متر است 3/0تا  1/0فاصله معمول بین رولر و داي . باشد و حساس در تولید پلت می
معموالً در زمان استفاده از . زند ر تنها به بخش باالي داي ضربه میود داشته باشد در چرخش داي با سرعت پایین، رولداي وج

  .داي یا رولر جدید، باید فاصله بیشتري نسبت به حالت قبل آن در نظر گرفت
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  )PKC(پالم کیک 
مالزي بزرگترین تولید کننده  و . آید که پس استخراج روغن آن، بدست می پالم کیک یکی از محصوالت فرعی پالم است

ت که توسط غشاي سیاه رنگ و هسته پالم توده اندوسپرمی سفید رنگی اس. شود کننده کیک و روغن پالم محسوب می صادر
ول بدست آمده بنام گیري شده و محص اج با حالل و فشار مکانیکی عصارهدانه به روش استخر. پوشیده شده است ضخیمی

درصد پروتئین خام و مقدار قابل توجهی نشاسته قابل  9درصد چربی،  50دانه پالم حاوي . شود نامیده می) PKC(پالم کیک 
کیک و یا کنجاله پالم هر دو محصوالتی هستند که از نظر مواد مغذي مختلف شبیه بوده و تنها .باشد ، قند و سلولز میهضم

درصد قند طبیعی تشکیل شده و سطح  4/56دیواره سلولی از . ر چربی خام، فیبر و رطوبت دارنداختالف جزئی در مقدا
متوسط قابلیت دسترسی اسیدهاي . درصد برآورد شده است 4/1درصد و گاالکتوز   7/3درصد، زایلوز   6/11گلوکز در آن 

قابلیت دسترسی اسیدهاي آمینه براي طیور در  .باشد هاي روغنی کمتر می درصد است که نسبت به سایر کنجاله 85آمینه آن 
  :دهد رکیبات مغذي این ماده را نشان میدو جدول زیر ت. درصد گزارش شده است 62 – 87دامنه 

  
 (%)کلسیم  21/0 – 34/0 (%)گوگرد   ppm ( 23/0 – 19/0(منگنز  132 – 340

 (%)فسفر   ppm ( 71/0 – 48/0(روي  50 – 5 /40 ) ppm(سلنیوم  23/0 – 30/0

 (%)منیزیم   ppm ( 33/0 – 16/0(آهن  6130 – 835  ) ppm(مس  5/20 – 9/28

 (%)پتاسیم   ppm ( 93/0 – 76/0(مولیبدون   70/0 – 79/0  

  

همچنین این ماده عاري از هرگونه مواد . باشد اي سالم و بدون آلودگی می آفالتوکسین بوده و از نظر تغذیه پالم کیک، عاري از
بوده که به  Eحاوي ویتامین . باشد و از خوشخوراکی خوبی برخوردار است میشیمیایی سمی، فلزات سنگین و دیوکسین 

سطح اسید چرب غیر اشباع آن پایین است و به دنبال آن مشکل . عنوان آنتی اکسیدان طبیعی نقش حمایتی براي حیوان دارد
هزینه استفاده از پالم کیک به عنوان یکی از اجزاي خوراکی اصلی در تغذیه دام و طیور . یابد میفساد و ترشیدگی نیز کاهش 

رش شده، استفاده از این ماده در پرورش گاو شیري نسبت به جیره بدون این ماده صرفه اقتصادي بطوریکه گزا. متفاوت است
مقدار توصیه شده در مرغان تخمگذار و . به دلیل کاهش قابلیت هضم، استفاده از آن در تغذیه طیور محدود است. بیشتري دارد

  .درصدگزارش شده است 20جوجه گوشتی 

  (%)ماده خشک  5/94 – 88 (g/16 g N)آالنین  83/3 (g/16 g N)لوسین  07/6
 (%)پروتئین خام  6/19 – 5/14 (g/16 g N)آرژنین  56/11 (g/16 g N)لیزین  68/2

 (%)فیبر خام  20 – 13 (g/16 g N)اسپارتیک اسید  63/3 (g/16 g N)متیونین  75/1

 g/16 g)فنیل آالنین  96/3
N) 

 (%)چربی  8 – 5 (g/16 g N)سیستین  13/1

 (%)خاکستر  12 – 3 (g/16 g N)گالیسین  17/4 (g/16 g N)پرولین  31/3

 g/16 g)اسید گلوتامیک  80/16 (g/16 g N)سرین  11/4
N) 

9/78 – 8/66 NDF (%)  

  در نشخوارکننده)  Mj/Kg( انرژي قابل متابولیسم  5/11 – 5 /10 (g/16 g N)هیستیدین  91/1 (g/16 g N)ترئونین  75/2
 در طیور)  Mj/Kg( انرژي قابل متابولیسم  5/7 – 5/6 (g/16 g N)ایزولوسین  22/3 (g/16 g N)تیروزین  60/2
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  استاندارد هاي تولید پلت
 2000(یا  )دور در دقیقه 400تا  130بین (باید از سرعت چرخش باال ) میلی متر 3/6تا  3( هایی با قطر کم  براي تولید پلت

 19تا   8/15کیوب معموالً قطر . گیرند بهتر شکل می مواد با دانسیته پایین در سرعت هاي باال،. استفاده نمود) فیت در دقیقه
هاي  سرعت باالي دستگاه. فیت در دقیقه است 1300تا  1200داي براي تولید این محصول میلیمتر داشته و سرعت مناسب 

  .یابد کاهش میکند اما کیفیت پلت  نمیپلت اختالف زیادي در نحوه پلت سازي ایجاد 
  استاندارد طول پلت  

  )درصد 15(حداکثر   درصد نمونه 75  )درصد 10(حداقل   قطر پلت 
  قطر پلت×  4  قطر پلت×  3- 2  پلتقطر ×  5/1  میلی متر 36/2
  قطر پلت×  2  قطر پلت×  75/1 – 25/1  قطر پلت×  1  )در طیور و گوسفند(میلی متر   17/3
  قطر پلت×  2  قطر پلت×  75/1 – 25/1  قطر پلت×  1  )طیور( میلی متر 9/3
  قطر پلت×  2  قطر پلت×  75/1 – 25/1  قطر پلت×  1  )طیور(میلی متر  3/4
  قطر پلت×  2  قطر پلت×  75/1 – 25/1  قطر پلت×  1  )طیور(متر میلی  7/4
  قطر پلت×  6  قطر پلت×   4- 2  قطر پلت×  5/1  )خوراك هاي مختلف(میلی متر   1/3
  قطر پلت×  4  قطر پلت×  3- 2  قطر پلت×  5/1  )خوراك هاي مختلف(میلی متر   9/3
  قطر پلت×  5/3  قطر پلت× 3 - 2  قطر پلت×  5/1  )خوراك هاي مختلف(میلی متر  3/4
  قطر پلت×  5/3  قطر پلت×  3 – 2  قطر پلت×  5/1  )خوراك هاي مختلف(میلی متر  7/4

  قطر پلت×  5/3  قطر پلت×  3  قطر پلت×  1  میلی متر 35/6
  قطر پلت×  3  قطر پلت×  2  قطر پلت×  1  میلی متر 5/9
  قطر پلت×  4  قطر پلت× 3  قطر پلت×  2  میلی متر 7/12
  قطر پلت×  75/4  قطر پلت×   5/3  میلیمتر 4/25  )گاو شیري(میلی متر  8/15
  قطر پلت×  4  قطر پلت×  3  میلیمتر4/25  )گاو شیري(میلی متر   5/19

  قطر پلت×  4  قطر پلت×  3  میلیمتر 4/25  )گاو شیري(میلی متر    22

  
 75در  برابر قطر، 5/1درصد تولید،  10پلت در یک بچ در میلیمتري، طول  2/ 36هاي  به عنوان مثال در تولید پلت: توضیح
  . برابر قطر پلت، باشد 4درصد  15برابر قطر و در  3 -2درصد 
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  نقش رطوبت در تولید پلت 
اي  زي میزان رطوبت، بخش تعیین کنندهبهینه سا. دهند خوراك تولید شده اهمیت زیادي می اغلب کارخانجات به حفظ کیفیت

که در آسیاب و کولر اتفاق  با توجه به کاهش رطوبت. خوراك بوده و بر روند اقتصادي تولید نیز تاثیر بسزایی دارددر کیفیت 
مقدار مناسب رطوبت، انرژي مصرفی . افتد، افزودن رطوبت بر فرآیند تولید پلت و مصرف انرژي تاثیر خواهد داشت می

رطوبت . یابد ن انسداد مواد در دستگاه کاهش میي انجام شده و امکادستگاه را کاهش داده و جریان تولید با سهولت بهتر
اما اگر مقدار آن در خوراك کنترل نشود عاملی . مناسب عالوه بر حفظ کیفیت، تاثیر مثبتی بر مقاومت پلت نیز خواهد داشت

انت و استفاده از سورفکت نتایج تحقیقات نشان داد.  براي رشد سریع قارچ و افزایش آلودگی هاي آفالتوکسین خواهد شد
این مواد با کاهش کشش سطحی آب . تواند درصد ماندگاري رطوبت را در خوراك بهبود دهد امولسیفایر همراه با آب می

هاي  در برخی از افزودنی. یع خواهد شدموجب نفوذ بهتر آب در خوراك شده و رطوبت بطور یکنواخت در دستگاه توز
در آزمایشی . براي مهار قارچ استفاده شده است سورفکتانتدر ترکیب با ) اسید آلی( ال شدهپروپیونات فعجدید خوراکی از 

گرم در تن سورفکتانت  750افزودن . در این زمینه، اثر ترکیب پروپیونات فعال شده با سورفکتانت مورد بررسی قرار گرفت
 13دیر زیاد پروپیونات فعال شده با سورفکتانت، بیش از افزودن مقا. همراه با پروپیونات فعال شده، اثر سینرژیکی ایجاد نمود

توان مربوط به خاصیت کشش سطحی آب و خاصیت سورفکتانت  این اثر را می. بت را افزایش داددرصد ماندگاري رطو
رود افزایش سطح رطوبت،  انتظار می. کند از بخار تزریق شده را نیز جذب میدانست که عالوه بر نگهداري آب، بخشی 

یکی از مواردي که بر هزینه یا سود تولید تاثیر دارد طول تاریخ . صرف انرژي در هر کیلووات ساعت کار را کاهش دهدم
، )گرم در تن خوراك750( در آزمایش انجام شده مشاهده شد تیمار حاوي سورفکتانت و پروپیونات . مصرف خوراك است

  .منافع اقصادي بیشتري را به خود اختصاص دادمدت زمان مصرف کمتري نسبت به سایر تیمارها داشت و 

  اثر رطوبت مش بر تولید پلت- 36جدول  
  34تا  32  33تا  27  25تا  18    )کیلوگرم در دقیقه(نرخ تولید 

  درصد رطوبت 13

  PDI1 3/86  37/87  12/90حداکثر 
  PDI  44/76  88/81  48/81حداقل 
  PDI  61/81  80/84  56/84متوسط 
  36/3  78/1  65/3  استانداردانحراف 

          

  درصد رطوبت 14

  PDI 10/89  02/90  54/89حداکثر 
  PDI  09/81  54/82  57/88حداقل 
  PDI  42/85  41/86  10/89متوسط 

  33/0  85/2  01/3  انحراف استاندارد
  شاخص مقاومت پلت - 1
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  پلت بایندر
شوند، مثل چربی، پوسته یوالف،  اي، موجب افت کیفیت پلت می که با توجه به داشتن ارزش تغذیه مواد خوراکی وجود دارند

براي تولید پلت با کیفیت و نرخ تولید مناسب باید از واکنش  ... پودر استخوان، دي کلسیم فسفات، سنگریزه و پودر گوشت،
استفاده از بایندر به . داثر کردن آن از راهکارهاي مناسب استفاده کر بود و براي بیاین مواد خوراکی در حین فرآوري آگاه 

تواند بدون آن به استانداردهاي کیفی برسد توصیه  مواردي که جیره به خودي خود نمی منظور افزایش کیفیت فیزیکی پلت در
س، در بعضی مواقع از ر. مدارك کافی در بررسی راندمان بایندرهایی مثل بنتونیت و لیگنوسولفونات وجود دارد. شده است

لید اي باال و در تو ارزش تغذیه هاي با و به عنوان مواد پرکننده در جیرهاین مواد ارزان بوده . شود ندر استفاده میبعنوان پلت بای
لیگنوسولفونات بعنوان بایندر معمول . ها توانایی چسباندن ذرات پلت را ندارند اما تمام رس. دشو می هاي مکعبی استفاده پلت

هاي جیره پایانی بوقلمون  درصد لیگنوسولفونات به پلت 1ودن قیقات نشان داد، افزتح. در صنعت خوراك شناخته شده است
 9/4به  2/8میلیمتر، نرمی پلت را از 8/50میلی متر و عمق  8/4درجه سانتیگراد و قطر منافذ داي  28در دماي کاندیشنینگ 

شده و نرم را بسرعت به هم چسبانده و صمغ گوار یک ماده چسبناك و طبیعی است که مواد آسیاب . درصد کاهش داده است
در تحقیقاتی نیز بهبود کیفیت . گردد داي، موجب بهبود استحکام پلت می عالوه بر ایجاد جریان پذیري مناسب و لغزندگی

استفاده از جلبک دریایی بعنوان پلت بایندر، بستگی به . فیزیکی پلت با استفاده از جلبک دریایی در جیره گزارش شده است
در جدول زیر برخی از موادي که پلت سازي آنها مشکل بوده و بر ظرفیت پلت پرس تاثیر دارد . موقعیت جغرافیایی آن دارد

  .نشان داده شده است

  قابلیت عبوردهی
 )کیلووات ساعت/کیلوگرم(

  درصد نرمی
 )درصد(

  قابلیت عبوردهی مواد خام
 )کیلووات ساعت/کیلوگرم(

  درصد نرمی
 )درصد(

 مواد خام

 کنجاله جو 3-6 50 - 75 کاه 15 - 10 5/12 – 25

 پودر خون 1کمتر از  20 - 30 سورگوم 6 50 - 75

 غالت مالت سازي 6 - 20 25 - 50 سبوس برنج 10 - 20 20 - 40

 کنجاله کانوال 10 - 20 125کمتر از  کنجاله سویا 2 60 - 85

 ذرت 4 - 5 75 - 125 سبوس گندم 3 - 6 25 - 50

 کنجاله یوالف 20کمتر از  25 - 50 کیک پالم 50کمتر از  75 - 125
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  خصوصیات داي
توجهی  بی. مواد خوراکی تاثیر دارد از فاکتورهاي مهم در انتخاب داي، قطر منافذ و طول مدت کار است که بر میزان فشار به

. گردد هاي خرد شده می تعداد پلت رفتن به این پارامترها منجر به کاهش ظرفیت دستگاه پلت، افزایش مصرف انرژي و باال
قطر منافذ، اندازه داي : قیمت داي به سه پارامتر کلیدي بستگی دارد. هاي تولید خوراك است ترین بخش ء پر هزینهداي جز

جدول زیر خصویات داي را در تولید خوراك . و طرح داي) که به معنی مقدار استیل بکار رفته در تولید آن دارد مثل قطر(
  .دهد مختلف نشان می هاي

   قطر منافذ )میلیمتر( ضخامت داي
  )میلیمتر( حداقل متوسط حداکثر

 )غالت( نشاسته باال  4 1/38 4/44 8/50

 درصد غالت 80تا  0 7/4 4/44 8/50 57

 درصد 25پروتئین کمتر از  3/6 8/50 57 5/63

 خوراك حساس به حرارت 4 19 4/25 7/31

 درصد پروتئین 45تا  25 7/4 4/25 7/31 1/38

 درصد مالس 15تا  5یا حاوي 3/6 7/31 1/38 4/44

  پروتئین طبیعی باال 4 7/31 1/38 4/44
  درصد پروتئین  45تا  25 7/4 1/38 4/44 8/50

  درصد مالس 15تا  5یا حاوي  3/6 4/44 8/50 57
5/63 57 8/50 5/9   
 خوراك کامل 4 8/50 57 5/63

 درصد پروتئین و 16تا  12 7/4 57 5/63 70

 غالت سطوح باالیی از خوراك هاي داراي فیبر  3/6 5/63 4/59 2/76

89 2/76 70 5/9  

 اوره باال 4 19 4/25 7/31

 درصد 15تا  2درصد اوره با  30تا  5 7/4 4/25 7/31 1/38

 مالس 3/6 7/31 1/38 4/44

  
  

کاهش . بازسازي نمود که دامنه زمانی آن بستگی به نوع مواد مورد استفاده داردساعت کار، باید داي را  2000تا  800بعد از 
اي و سطح اولیه داي نیز تغییر ظرفیت دستگاه، عالمت مشخصه براي لزوم بازسازي این قطعه است که به دنبال آن منافذ د

حتی در برخی شرایط کیفیت . دکیفیت پلت تولیدي توسط داي بازسازي شده تفاوت چندانی با داي جدید ندار .کند می
  . علت آن ممکن است تغییر میزان فشار بر منافذ داي بازسازي شده باشد. محصول پلت شده بیشتر خواهد شد
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  هاي خوراکی کنجاله
سطح باالي اسیدهاي آمینه قابل هضم در این ماده در ایجاد تعادل مواد . کنجاله سویا غنی از اسیدهاي آمینه ضروري است 

کنجاله کانوال منبع غنی از مواد معدنی، ویتامین و حاوي مقدار زیادي اسیدهاي آمینه . مغذي مورد نیاز حیوان موثر است
کنجاله تخم پنبه . نماید شیري را بر طرف می اي در گاو ده دامنه وسیعی از نیازهاي تغذیهمواد مغذي این ما. گوگرد دار است

ر و کنجاله آفتابگردان منبع مناسبی از فیب. ه در تغذیه گاوهاي شیري اهمیت دارددرصد پروتئین عبوري است ک 40حاوي 
هاي مختلف را  اي از کنجاله جدول زیر مقایسه. شود میاي تکمیل کننده کنجاله سویا محسوب  پروتئین بوده و از نظر تغذیه

  .دهد نشان می
  

  کنجاله
 سورگوم

  کنجاله
 تخم کتان

  کنجاله
 %35آفتابگردان 

  کنجاله
 %30آفتابگردان 

  کنجاله
 کانوال

  کنجاله
 %41تخم پنبه

  کنجاله
 سویا

  مواد مغذي

 (%)ماده خشک  88 90 93 90 90 90 89

 (%)پروتئین خام  5/47 4/41 5/36 30 35 36 11

 (%)چربی  1 5/1 5/3 3/1 8/0 2 4/6

 (%)فیبر  5/3 11 12 25 20 10 9/6

5/12 9/23  - 42 7/23 4/28 9/8 NDF (%) 

5/5 15  - 3/30 17 4/19 4/5 ADF (%) 

 (%)خاکستر  6 3/6 8/6 6 6 5/6 6/2

 (%)کلسیم  34/0 19/0 62/0 35/0 35/0 39/0 02/0

 (%)فسفر  69/0 06/1 03/1 90/0 95/0 83/0 40/0

 (%)پتاسیم  14/2 40/1 24/1 1/1 05/1 26/1 - 

 (%)منیزیم  30/0 50/0 50/0 60/0 67/0 54/0 21/0

 (%)گوگرد  44/0 31/0 62/0 30/0 38/0 39/0 01/0

  )ppm(مس 20 15 4 26 30 22 3
 )ppm(آهن  176 184 204 254 225 270 69

 )ppm(منگنز 36 20 52 41 44 41 24

 )ppm(روي  55 70 54 66 87 66 17

  )Kcal/Kg(انرژي متابولیسمی 2434 1936 2068 1540 2200 -  - 
 (%)لیزین  09/3 72/1 16/2 24/1 25/1 12/1 34/0

 (%)متیونین  68/0 67/0 73/0 69/0 75/0 59/0 19/0

 (%)سیستین  68/0 70/0 88/0 57/0 62/0 59/0 22/0

 (%)تریپتوفان  68/0 48/0 45/0 40/0 42/0 52/0 09/0

 (%)والین  26/2 78/1 93/1 74/1 73/1 51/1 57/0

 (%)آرژنین  47/3 55/4 25/2 97/2 80/2 36/2 57/0
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  قانون طالیی در مورد داي  10
مشکالتی را نصب داي جدید و سرد به ماشین گرم . در زمان نصب داي، دماي داي و دستگاه پلت را کنترل نمایید -1

وارد چکش زدن  صدمات جدي به دستگاه . از اعمال فشار اجتناب کنید. کند ها ایجاد می به دلیل انبساط استیل
سانتیمتر به عنوان مانع بین چکش و  10از یک چوب با ضخامت  حتماً صورت لزوم استفاده از چکش،در . کند می

 .بدین ترتیب از وارد شدن ضربه مستقیم چکش به دستگاه جلوگیري خواهد شد. داي یا ماشین استفاده نمایید

در این بخش براحتی حرکت کند یا به دلیل کار زیاد، ممکن است داي . قبل از نصب داي جایگاه آن را کنترل نمایید -2
شود داي در محل خود  می تمام این عوامل موجب. در اثر ضربات سنگین چکش، پیچ و مهره آن شل شده باشد

 . ثابت نشده و به دنبال آن قطعات فرسایش یافته و عمر مفید آن کاهش یابد

ها  نافذ و بسترا در حین کار به داي، م شل بودن این قسمت ضرباتی. محل قرارگیري داي را به دقت بررسی نمایید -3
 . وارد خواهد کرد

جب تغییر شکل محکم کردن بیش از اندازه غلطک، مو. ها، دقت کنید ان محکم کردن قطعات و تنظیم غلطکزم در -4
تکرار این حالت و تغییر سرعت در حین چرخش، ساییدگی قطعات و شکستگی آنها را . شود داي به فرم بیضی می

منافذ و در نهایت کاهش  سفت کردن غلطک موجب دفرمه شدن منافذ، ساییدگی سطح خارجی داي و. داردبه دنبال 
 . گردد ظرفیت می

توان از مگنت استفاده نمود و حتی بهتر است قبل از  براي این کار می. جلوگیري نماییداز ورود ذرات آهن به داي  -5
 . در صورت ورود ذرات آهن، فوراً آن را بردارید. ورود مواد به بخش پلت، آنها را از الک عبور دهید

هاي کارکرده و ساییده  غلطک. غطک جدید شروع به کار کند قانون کار دستگاه پلت این است که داي جدید باید با -6
محکم . گردد ظرفیت کمتر و کاهش کیفیت پلت می کنند که این امر موجب ار غیریکنواختی بر منافذ وارد میشده فش

 . گردد نبوده و موجب تغییر شکل منافذ میها در این شرایط کار درستی  کردن غلطک

شود  که کار براي مدت کوتاه متوقف می در زمانی. هایی که در جریان تولید نیستند بخوبی محافظت نمایید از داي -7
ید داي را مدت طوالنی با در صورت عدم استفاده داي براي. هاي چرب را قبل از توقف داي برداشت باید خوراك

 . واد براحتی از منافذ عبور کنندبدین ترتیب در شروع به کار مجدد م. هاي طبیعی نگهداري نمود در روغن

راه حل . توان از بیرون دریل نمود هاي مسدود شده را می داي. ه منافذ داي جلوگیري نماییداز بروز صدمه مکانیکی ب -8
 . دیگر سوزاندن مواد از بیرون است

درصد پودر آسیاب شده  20درصد سبوس و  80صب داي جدید یا تعمیر شده باید از مخلوط حاويهمزمان با ن -9
 . توان از شن خشک نیز استفاده نمود میهمچنین  .میکرون تجاوز کند 100تا  90سایز این مواد نباید از . استفاده نمود

براي رسیدن به بهترین . خواهد داشت جلوگیري از سایش عالوه بر درستی فرآیند، صرفه جویی در هزینه را در پی -10
 . کیفیت محصول، بهتر است حرارت مورد نیاز از بخار گرفته شود نه از حرارت تولید شده ناشی از سایش منافذ داي
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  ها صرفه جویی در هزینه =بازسازي مجدد داي 
کیفیت پلت کاهش و  داي بدون بازسازي،در استفاده طوالنی مدت از . داي در طول مدت استفاده باید به تناوب بازسازي شود

  :در ادامه چند سوال متداول در مورد بازسازي داي مطرح شده است. گردد تعمیر چند باره آن را سخت تر می امکان
  هزینه بازسازي داي چقدر است؟ -1
ازسازي و کاهش سطح در مواردي نیز به دنبال ب. باشد داي جدید میدرصد خرید  20تا  17هزینه بازسازي داي تقریباً  

اند، هزینه کل را  سایز شدههایی که براي داي بازسازي شده خارج از  ه، ممکن است هزینه تراشکاري غلطککاربردي این قطع
  . درصد افزایش دهد 5
 .هاي صاف توان بازسازي نمود حتی داي ها را می توان بازسازي نمود؟ تمام داي چه نوع داي را می -2

  چه زمانی باید داي را بازسازي نمود؟  -3
کاهش . دامنه زمانی آن بستگی به نوع مواد مورد استفاده دارد. ساعت کار، باید داي را بازسازي نمود 2000تا  800بعد از 

یر اي و سطح اولیه داي نیز تغیظرفیت دستگاه، عالمت مشخصه براي لزوم بازسازي این قطعه است که به دنبال آن منافذ د
 . باشد نسبت به داي میعلت دیگر تنظیم نادرست غلطک . کند می

  توان داي را بازسازي نمود؟ هرچند وقت یکبار می -4
به دنبال این عمل، قطر بخش کاربردي داي . توصیه شده حتی در صورت کارکرد درست داي، آن را دوباره بازسازي نمایید 

با توجه به اینکه سطح اولیه داي در تمام عرض . تولید داي جدید خواهد بودمقداري کاهش یافته ولی کیفیت پلت مشابه با 
ممکن است داي براي سومین بار و حتی . درصد قطر اولیه باشد 80شود، قطر آن نباید کمتر از  ساییده میآن بطور برابر 

  . در چنین مواردي باید دستور کار تولید را تغییر داد. چهارمین بار بازسازي گردد
  هاي بازسازي شده به رولرهاي بزرگتر نیاز دارند ؟  آیا داي -5

دین معنی است این ب. هاي بزرگتر استفاده نمایید ها براي شرایط غیر معمول از غلطکتن. هاي پلت بله ولی نه براي همه دستگاه
توجه داشته باشید فاصله بین . ها بیش از دوبار بازسازي شده باشند هاي بزرگتر در شرایطی است که داي که استفاده از غلطک

  . غلطک و داي بازسازي شده را دائماً کنترل و تنظیم نمایید
  داي بازسازي شده چه تاثیري بر کیفیت پلت تولید شده دارد؟ -6

حتی در شرایطی محصول پلت شده کیفیت . کیفیت پلت تولیدي توسط داي بازسازي شده تفاوت چندانی با داي جدید ندارد
  . علت آن ممکن است تغییر میزان فشار بر منافذ داي بازسازي شده باشد. یدا خواهد کردباالتري پ

  خورند؟ ترك می آیا درست است داي هاي بازسازي شده سریعتر -7
دلیل ترك خوردن داي ممکن است به دلیل بستن نادرست در طی چرخش . دالیل مختلفی ممکن است دخیل باشد. خیر 

  . شافت یا فاصله نامناسب بست یا انتخاب نامناسب داي باشد
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  اي در آسیاب چکشی سرعت ضربه
اي یعنی سرعت  سرعت ضربه. هاست اي چکش مان آسیاب چکشی محاسبه سرعت ضربهیکی از فاکتورهاي مهم در راند

اي باال نسبت به سرعت  سرعت ضربه. ذرات تولید شده دارد داري بر اندازه اي تاثیر معنی سرعت ضربه. چکش در نوك آن
اي و سایز منافذ توري با هم  ملکرد آسیاب چکشی باید سرعت ضربهبراي بهبود ع. کند تري ایجاد می نرم هاي پایین تر، مواد

متر بر ثانیه و  90ی بیش از اي باال یعن ب مواد فیبري و سخت از سرعت ضربهجهت آسیاب نرم و یا آسیا. باشدمطابقت داشته 
ر در تولید استفاده از براي آسیاب مواد درشت و ایجاد یکنواختی بیشت. استفاده نمایید) و یا کوچکتر( میلیمتري  3هاي  توري

فضاي توري آسیاب چکشی . میلیمتري و یا بزرگتر بهتر است 4هاي  و توري) همتر بر ثانی 65کمتر از (اي پایین  سرعت ضربه
سانتیمتر مربع در هرکیلووات ساعت  170تا  85شود که معادل  در هر اسب بخار در نظر گرفته می اینچ مربع 20تا  10معموالً 

تا  100اینچ مربع یعنی معادل  16تا  12براي آسیاب غالت و موادي که آسیاب آنها راحت است به ازاي هر اسب بخار . است
به ازاي هر اسب بخار  اینچ مربع 20تا  14براي مواد فیبري و سخت . رود مربع در هر کیلووات ساعت بکار میسانتیمتر  140

هر چه نسبت اینچ مربع به اسب بخار . باشد میسانتیمتر مربع در هر کیلووات ساعت  170تا  120شود که معادل  استفاده می
از طرفی هر چه این نسبت کمتر باشد . متر باشد میزان حرارت تولید شده بیشتر و هدر رفت رطوبت نیز باالتر خواهد بودک

  . باال بودن این نسبت نشان دهنده ظرفیت و راندمان باالتر است. مواد آسیاب شده نرمتر خواهند شد
  .تعداد توري استفاده نمود  ×عرض ×توان از معادله طول  می) بر حسب اینچ مربع( جهت محاسبه فضاي توري 

رود و  بکار می) ع به ازاي کیلووات ساعتسانتیمتر مرب 120( اینچ مربع به ازاي هر اسب بخار  14در حالت معمول فضاي 
مناسب ) ساعت سانتیمتر مربع به ازاي کیلووات 120تا 100( اینچ مربع به ازاي هر اسب بخار  14تا  12براي آسیاب نرم  

  :نماید مانند اینچ مربع مشکالتی را ایجاد می استفاده از نیروي زیاد در هر. خواهد بود
  شکستگی در توري -سایش در توري و آسیب به آن -از دست رفتن راندمان -تولید حرات زیاد در محصول

  
  :آسیاب چکشی نشان داده شده است هاي مختلف  مدل در) متر بر ثانیه(اي  سرعت ضربه زیر مثالی از-40در جدول 

  دور در دقیقه موتور  
  3600  3000  1800  1500  1200  مدل -اینچ 

Viking- 16”  -   -   -  64  76  
Challenger- 22”   -   -  52  88  105  

Impactor- 28”   -  55  66  111   -  
Standard- 38”  60  76  91   -   -  

Magnum/HM- 44”  70  87  105   -   -  
Int’l Magnum- 54”  86  111   -   -   -  

HM high speed- 54”  86  111  129   -   -  
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  .توانید از فن با ظرفیت مناسب براي کنترل آفات در انبار استفاده نمایید با استفاده از جدول زیر می
  )ساعت مورد نیاز( راهنماي تهویه ساعت کار فن انبار گندم -41جدول 

  قطر مخزن  مشخصات فن
  )متر( 

  )متر(  ارتفاع غالت  در انبار
       4  5/4                5            7/5                 4/6    

  سانتیمتر 5/30قطر 
  و     

  اسب بخار 1یا 

5/5  
4/6  
3/7  
2/8  
1/9  

80  
85  
90  
95  
100  

80  
90  
95  
100  
100  

85  
90  
95  
100  
105  

90  
95  
100  
100  
105  

95  
100  
100  
105  
105  

    

  سانتیمتر 5/35قطر 
  یا 1

  اسب بخار  1  

5/5  
4/6  
3/7  
2/8  
1/9  

65  
70  
80  
85  
85  

70  
75  
80  
85  
90  

75  
80  
85  
90  
95  

85  
85  
90  
95  
95  

90  
90  
95  
95  
100  

    

  سانتیمتر 6/40قطر 
  اسب بخار  1  

5/5  
4/6  
3/7  
2/8  
1/9  

60  
65  
65  
70  
70  

65  
70  
70  
75  
80  

70  
75  
80  
80  
85  

80  
80  
85  
90  
90  

85  
85  
90  
90  
95  

    

    4  5/4  5  7/5  4/6  7  6/7  

  سانتیمتر 7/45قطر 
  اسب بخار یا  1  

  اسب بخار 2

5/5  
4/6  
3/7  
2/8  
1/9  
3/10  

60  
60  
60  
60  
60  
65  

60  
65  
65  
70  
70  
70  

65  
70  
70  
75  
80  
80  

70  
75  
80  
80  
85  
85  

80  
80  
85  
85  
90  
90  

85  
90  
90  
95  
95  
95  

90  
90  
95  
95  
95  
100  

    5/4  5  7/5  4/6  7  6/7  2/8  

  سانتیمتر 7/45قطر 
  اسب بخار 3

4/6  
3/7  
2/8  
1/9  
3/10  

60  
60  
65  
65  
70  

65  
65  
70  
70  
75  

70  
70  
75  
80  
80  

75  
75  
80  
85  
85  

80  
80  
85  
85  
90  

85  
85  
90  
90  
95  

90  
90  
95  
95  
100  

  سانتیمتر 61قطر 
  اسب بخار 7تا  5

4/6  
3/7  
2/8  
1/9  
2/11  

60  
60  
60  
60  
60  

60  
60  
60  
60  
65  

60  
65  
65  
65  
70  

65  
65  
70  
70  
75  

70  
70  
75  
75  
80  

75  
75  
80  
80  
85  

80  
80  
85  
85  
85  
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  بررسی برخی مشکالت دستگاه پلت

  

  توزیع نامنظم خوراك                       راه حل:  علت                                             مشکل                 
  ویبراتور را تنظیم نماییدوضعیت مخزن را تغییر داده و   توزیع نامنظم خوراك در فیدر 

  سطح بارگیري مواد و سطح بخار را در مخزن بررسی نمایید  کند ن بارگیري مواد، به عقب برگشت میبخار در حی
  مقدار مالس را کاهش داده و مواد را با درجه نرم، آسیاب نمایید  وجود مقدار زیاد مالس در مخلوط

  

  

  ظرفیت کامل موتورتولید نامناسب با استفاده از : مشکل
  : بارگیري بیش از حد موتور و چسبندگی مواد به دلیل 

کیفیت پایین بخار    - داي بسیار نازك     -بخار بسیار زیاد     -
  بخار با رطوبت باال -

 حجم بخار را کم کنید -

  خط لوله بخار را بررسی نمایید  - داي را تعویض نمایید        -

  مقدار بخار را افزایش دهید    نشدندمواد به طور مناسب کاندیشن 
  رولر را تنظیم نمایید  فاصله بین داي و رولر زیاد است

  از داي هاي نازك تر استفاده نمایید  پلت ها بسیار سفت هستند
  از داي جنس استیل ضد زنگ استفاده نمایید  بخش داخلی منافذ داي ساییده شده است

  کند کار می تنها قسمتی از سطح داي دریل شده،
 ردیف هایی از منافذ داي مسدود شده را تمیز کنید  -

  مسیر مناسبی توسط وسایل منحرف کننده ایجاد نمایید -

  
  

  تولید نامناسب بدون استفاده از ظرفیت کامل موتور: مشکل 
  تعویض چرخ دنده موتور و یا چرخ دنده محرك  مارپیچ هاي فیدر آهسته می چرخند

  اصالح شیب یا زاویه پدال ها  هاي فیدر  و یا پدالشیب نامناسب مارپیچ 
  ها را بررسی کرده و در صورت سایش تعویض نمایید کشش مناسب تسمه  تسمه لغزش دارد

  تنظیمات موتور و تراز بودن آن را بررسی نمایید  موتور بدرستی تنظیم نشده است
برگشت مواد به داخل داي به دلیل وزن مخصوص بسیار کم 

  مواد 
از  -از آسیاب نرمتر استفاده نمایید     -سرعت داي را افزایش دهید   -

  راهکارهاي مختلف براي جلوگیري از برگشت مواد استفاده نمایید

دریافت ناکافی مواد در بخشی از داي که ممکن است به دالیل 
  : زیر اتفاق بیفتد 

فاصله زیادي بین داي و رولر  -مواد بسیار چرب باشند    -
  - داي یا رولر مشکل داشته باشند  -وجود داشته باشد    

بخار اشباع نبوده  و آب در مخلوط  -ضخامت داي زیاد باشد  
  وجود داشته باشد

 
 بخار را  کمتر کرده و یا خط لوله بخار را کنترل نمایید -

 مالس کمتري اضافه نمایید -

 رولرها را تنظیم کنید -

 ضخامت داي را بررسی نمایید -

 بررسی نمایید سیفون هاي تخلیه بخار را -
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  تغییر در مصرف نیرو                      راه حل:  علت                                             مشکل                 
 بررسی نماییدنحوه کار فیدر را   وجود مشکالتی در وارد شدن خوراك

 هاي فیدر را تعویض نمایید صفحات منحرف کننده یا پدال  وجود ساییدگی در صفحات منحرف کننده یا پدال هاي فیدر

 ها باید بدرستی تنظیم شوند غلطک  تنظیم نادرست غلطک ها

 مواد را نرمتر آسیاب نمایید  آسیاب نامنظم یا وجود مواد پودري

 ها را بررسی نمایید مسیر جریان پدال  مایعاتوجود مخلوط نامناسبی از 

 ها ها یا پدال تمیز کردن مارپیچ  کنند میکسر بدرستی مواد را هدایت نمی هاي پدال
  

  

  دستگاه پلت لرزش زیادي دارد: مشکل
  اتصاالت بخش محرکه را تنظیم نمایید  هاي بخش محرکه و اتصاالت آن لرزش زیادي دارد بلبرینگ

  اتصاالت غلطک نیاز به تنظیم دارد  غلطک لرزش زیادي دارندبلبرینگ هاي 
اگر . شرایط ساییدگی جایگاه داي و سایش حلقه داي را بررسی کنید  داي بطور کامل با محل قرارگیري غلطک تراز نشده است

  الزم است تمام قسمت را جدا کرده و دوباره نصب نمایید
  غلطک ها نیاز به تنظیم دارند  اندها با فاصله یکسانی از داي نصب نشده  غلطک
  هایی با سطح موج دار و انتها بسته، استفاده کنید از غلطک  ها به دلیل مالس زیاد لغزش دارند غلطک

  
  

  دستگاه پلت لرزش نداشته اما صداي زیادي دارد: مشکل 
 هاي محرکه سایش دارند بلبرینگ

 هاي غلطک سایش یافته اند بلبرینگ

  .هاي انتقال دهنده یا موتور دچار ساییدگی شدند هاي بخش بلبرینگ

براي این منظور ابتدا غلطک ها . محل اصلی ایجاد صدا را بررسی کنید
زمانیکه محل ایجاد صدا . را حرکت دهید و سپس تسمه ها را شل کنید

  .مشخص شد بلبرینگ هاي ساییده شده را عوض نمایید

  هاي اصلی سر و صدا دارند بلبرینگ:  مشکل 
  ها و در شرایطی جایگزین نمودن آنها تنظیم اتصاالت بلبرینگ  ساییدگی معمولی

  :سایش غیر طبیعی و عمر کوتاه به دلیل
فاصله زمانی زیاد بین روغن کاري ها و  -استفاده از مقدار نامناسب گریس   -  

وضعیت بد بست هاي داي و یا غلطک با  -عدم توجه به دستورالعمل آن 
  لرزش هاي قوي و زیاد ماشین 

  

گریس هاي . گریس کاري مطابق با دستورالعمل ارائه شده انجام شود
ه زمان روغن کاري و مقدار فاصل -. مختلف را با هم مخلوط نکنید

تعویض حلقه -. استفاده از گریس باید مطابق با دستورالعمل باشد
پایین آوردن داي و  -تعویض داي و یا رویه غلطک - ساییده شده داي 
  بررسی و تمیز کردن مگنت  -نصب مجدد آن 
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  منابع انرژي جایگزین ذرت در جیره طیور

  

 گندم

.  توان از آن استفاده نمود می باتوجه به صرفه اقتصادي. آن باالستپذیري خوب و اثر سایش  پلت
 اي که در نتیجه با افزایش ویسکوزیته زیادي پلی ساکاریدهاي غیر نشاستهداراي مقدار  :محدودیت

توان  هاي اگزوژنوس کربوهیداز می با افزودن آنزیم. گردد موجب مشکالت گوارشی در پرنده می
 .نمودبطور نامحدود استفاده 

  سورگوم
  

  .درصد پروتئین بوده و پلت پذیري و اثر سایشی آن بر داي متوسط است 10حاوي
تانن  با استفاده از واریته هاي حاوي. تانن آن کمتر از پروتئین و انرژي قابل هضم است: محدودیت 

  .توان بطور کامل آنرا جایگزین ذرت نمود پایین می

  ارزن
درصد       65تا  50. درصد پروتئین بوده، اثر پلت پذیري و سایش آن بر داي متوسط است 11حاوي 

توان به  هاي آن می از محدودیت. به واریته ارزن داردکه البته بستگی  توان جایگزین ذرت نمود می
  .فیبر باال و تانن اشاره نمود

  کاه و سبوس برنج
  

  . اثر سایش آن بر داي کم است
درصد در جیره جوجه هاي  10تا  5در کیفیت باال می توان . فیبر باال، اسید فایتیک: محدودیت

  .درصد در جیره طیور تخمگذار استفاده نمود 40گوشتی و بیش از 

  کاه و سبوس گندم
  . اثر سایش آن بر داي کم است

درصد در  15بیش از  هاي گوشتی و درصد در جیره جوجه 5وان کمتر از می ت. فیبر باال:  محدودیت
  .جیره طیور تخمگذار استفاده نمود

  کنجاله کاساوا

نشاسته باال و منبع خوب . درصد پروتئین بوده و اثر سایش آن بر داي کمی باال است 7/2حاوي 
پروتئین پایین، بافت پودري، نیازمند دفع سموم با از بین بردن : محدودیت. انرژي است

  .نیاز مند فرآوري است. باشدگلوکوزیدهاي سیانوژنیک می 
  درصد استفاده نمود 5کنجاله آماده شده آن را می توان در سطح  

  تفاله سیب زمینی
  . درصد پروتئین است 5/2داراي نشاسته باال و منبع خوب انرژي و 

درصد در خوراك پلت  50توان بیش از  اي می با توجه به باالنس تغذیه .بافت پودري: محدودیت
  .نموداستفاده 

  تفاله خرما
درصد در  25می توان بیش از . بافت آن پودري است:  محدودیت.  باشد پروتئین خام می 2/2داراي 

  .جیره استفاده نمود

  مالس نیشکر
درصد  15استفاده از آن باید به . باشد می داراي قند باال همراه با مشکالت رطوبت بستر: محدودیت

  .در جیره محدود شود
  .درصد در جیره استفاده نمود 8تا  5توان بیش از  باال است و میانرژي آن . شامل پیه و چربی طیور  یچربی حیوان

  )DDGS(غالت تقطیري با حالل  
توان  میو منبع خوب انرژي که ) درصد10(حاوي چربی باال . اثر سایش آن بر داي متوسط است

  . درصد در جیره استفاده نمود 25بیش از 
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  پروتئین جایگزین کنجاله سویا در جیره طیورمنابع 

  

  کنجاله تخم پنبه
فیبر باال و : محدودیت. درصد پروتئین دارد 41حدود  . کیفیت پلت تولیدي خوب است اثر سایش آن بر داي نسبتاً باال و 

. شتی استفاده نمودهاي گو درصد در جیره جوجه 15تا  10سطح  توان در پایین میازکنجاله با گوسیپول . داراي گوسیپول
  .محدودیت استفاده در طیور تخمگذار به دلیل اثر بر کیفیت درونی تخم مرغ است

  کنجاله کانوال
حاوي : محدودیت. درصد پروتئین دارد 36حدود  . کیفیت پلت تولیدي کمی پایین است اثر سایش آن بر داي نسبتاً باال و

  .درصد استفاده نمود 30توان بیش از  پایین را میایی با گلوکوزینوالت ه کنجاله. گلوکوزینوالت

  کنجاله بادام زمینی
فالتوکسین، در صورت کیفیت تانن، آ: محدودیت. کیفیت پلت تولیدي نسبتاً خوب است اثر سایش آن بر داي متوسط و

  درصد استفاده نمود 15توان بیش از  خوب می

  کنجاله آفتابگردان
  .درصد پروتئین دارد 26حدود  . کیفیت پلت تولیدي نسبتاً خوب است اثر سایش آن بر داي متوسط و

  .باشد میدرصد قابل استفاده  15بیش از . استغنی از متیونین . فیبر باال: محدودیت

  کنجاله کنجد
  .درصد پروتئین دارد 25حدود  . کیفیت پلت تولیدي نسبتاً خوب است اثر سایش آن بر داي تا حدودي پایین و

  درصد در جیره قابل استفاده است 15بیش از . منبع خوب متیونین. حاوي فیتات باال :محدودیت

  کنجاله پالم
  .درصد پروتئین دارد 17حدود  . کیفیت پلت تولیدي نیز متوسط است اثر سایش آن بر داي متوسط و

درصد در جیره جوجه  10تا  5توان  هاي خوب می در کیفیت. دري و خوشخوراکی پایینحاوي فیبر باال، بافت پو: محدودیت
  .درصد در جیره طیور تخمگذار استفاده نمود 30گوشتی و بیش از 

  تفاله نارگیل
  .درصد پروتئین دارد 20 حدود. یفیت پلت تولیدي متوسط استک اثر سایش آن بر داي نسبتاً باال و

  درصد استفاده نمود 20توان بیش از  می. پروتئین پایین: محدودیت

  درصد 10قابل استفاده در سطح . نیازمند فرآوري. پروتئین پایین، وجود گلوکوزیدهاي سیانوژنیک: محدودیت  دانه رزینتفاله 

  هانخودها، لوبیا
. متیونین اي، کمبود وجود مواد ضد تغذیه: محدودیت. کیفیت پلت تولیدي نسبتاً خوب است اثر سایش آن بر داي متوسط و

هاي رایج ترکیبات ضد  گونه. ده با متیونین استفاده شودرصد در زمان فرآوري شدن و مکمل شد 30تا  20تواند بیش از  می
  .اي پایینی دارد  تغذي

  تفاله گیاهان آبزي
  .غنی از مواد معدنی، سطوح متوسطی از پروتئین

توان استفاده نمود  یدرصد م 5هاي سبز را کمتر از اغلب کنجاله. و نیازمند خشک کردنفیبر باال، رطوبت باال : محدودیت
  .باشد قابل استفاده میبرخی مانند خزه در سطح باالتر 

DDGS 

منبع خوب پروتئین، اسیدهاي آمینه و انرژي قابل . اثر سایش آن بر داي متوسط وکیفیت پلت تولیدي نسبتاً پایین است
درصد استفاده  25می توان بیش از در کیفیت هاي خوب . قابلیت دسترسی اسیدهاي آمینه متغیر است: محدودیت. دسترس
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