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                                   چکیده 

که پس از توسعه صنعت، از اجزای غیر قابل تفکیک و صورت  جوامع بشریمسائل در  مهم ترینیکی از 

ه ببا  ،در این پژوهش تجربی .باشدمیحاصل از تولید و ضایعات  بازیافت موادد و تولی ناخوشایند آن شده، 

و بنا به درخواست صنایع نیاز به با توجه و خزرالکتریک دانش بنیان  شرکتعلمی،  کارگیری دانش

ضایعات بازیافت پخت و دستگاه طی یک پروژه تحقیقاتی موفق به ساخت  ،)پروتئینی و کشتارگاهی(تبدیلی

به  ضایعات. در این دستگاه پس از انتقال گردید و تاثیر فشارسیستم انتقال حرارت کارگیری ه ببا  ،پروتئینی

 بالتبع افزایش و بندی و حبس بخاربه دلیل آببا گردش سیال حرارتی و انتقال حرارت، اخل محفظه دستگاه، د

منتقل شده و هم زمان با گرم شدن  محتوی داخل دستگاه حرارت مورد نیاز برای پخت از طریق سیال به ، فشار 

و پس  در هم مخلوطمواد را ، محور اصلی ی سیال توسط مشعل و جریان یافتن آن در دیواره مخزن اصلی، پاروها

پس از تخلیه و کاهش می رسد. ن مواد، رطوبت به حد مورد نظر از مدت زمان مشخصی برای پخت و استریل شد

 یاحیافرآیند فوق الذکر های مخصوص آسیاب کرد. نتیجه توان با دستگاهمواد خشک شده را می ،درجه حرارت

در این  شود.دام و طیور استفاده میتهیه برای افزودنی صله به عنوان مواد مواد حاو  است ضایعات پروتئینی

میزان بار تحقیق تاثیر پارامترهای دما، فشار و وزن بار ورودی مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد با افزایش 

میزان رطوبت  یابد. با بررسی تاثیر بار ورودی دستگاه بر رویزمان پخت به صورت خطی افزایش می ورودی،

و خروجی مواد مشخص گردید که با وجود چرخش پارویی شفت، به دلیل کاهش میزان تماس مواد داخل محفظه 

مواد یابد.  با بررسی تاثیر دما و فشار بر روی عناصر اصلی ، میزان رطوبت افزایش میعدم جذب حرارت کافی

مقدار  با افزایش دما تا یک مقدار مشخص، باشد این نتیجه حاصل شد کهحاصل که پروتئین و کلسیم می

درصد برای کلسیم  11پروتئین و درصد برای  22و به مقدار حداکثر  شودتثبیت میین و کلسیم باقی مانده پروتئ

مفید در مواد میزان عناصر  ،دلیل متالشی شدن و تخریب عناصر بیشتر از حد بهینه، بهرسد اما با افزایش دما می

 یابد. ش میکاه  باقی مانده

 های كلیدیواژه

 RBK دیگ ،سیال حرارتی ،پخت حرارتیپخت، ضایعات پروتئینی، ضایعات کشتارگاهی،  دستگاه  

   مقدمه -1

حجم انبوه مواد مصرفی و بهره امروزه محیط زیست در سطح ملی و جهانی، در معرض تهدیدهای جدی است. 

روند باعث آلودگی ادامه این  فعلی امکان پذیر نخواهد بود. رایطشبرداری بی رویه از امکانات و پتانسیل طبیعت با 

یکی از تجهیزاتی که امروزه برای  .]1[شودبا صنایع تبدیل مواد پروتئینی میمحیط زیست خصوصا در رابطه 

       باشد. د دستگاه پخت ضایعات پروتئینی میشوتئینی استفاده میاحیای ضایعات پرو
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ات محدودی در این قیقبه بازار عرضه گردید و تحپروتئینی ابهی از دستگاه پخت ضایعات تاکنون موارد مش     

 بررسی قرارمورد طراحی و ساخت دستگاه سوزاندن ضایعات و زباله را  و همکاران ]2[ادوارت زمینه انجام گردید.

با در سیستم طراحی شده، . ها استفاده نمودندبرای ریختن زباله دادند. این صنعتگران از یک مشعل قوی و مخزن

-د داخل مخزن را میتد و کلیه موافاحداکثر قدرت به کار میبرداشتن درب باالی مخزن و بارگیری، مشعل با 
شود و در ایجاد نمیهیچ باقیمانده مفیدی به جز خاکستر  ،سوزاند. در این حالت ضمن ایجاد دود بسیار زیاد

ناچار بایستی از ه کند که بایجاد می تفاده شود بوی نامطبوئیاستگاهها از این نوع دسها ر کشتارگاهصورتی که د

 . شودسیستم بوسوز جداگانه استفاده 

دستگاه پخت ضایعات حرارت مستقیم را مورد بررسی قرار از شرکت هلندی داپس،  ]3[جان داپس و همکاران     

سیال حرارتی که همان هوای گرم ناشی از  ،مواددادند. در این دستگاه ضمن استفاده از پارو و مخزن برای گردش 

 ،شودمستقیما به بدنه کوره تابیده می به دلیل باال بودن حرارت ناشی از احتراق مشعل که ،حرارت مشعل است

سوزد تا الیه سوخته شده آن بجای پخت و خشک شدن، می درجه حرارت آن به شدت افزایش یافته و مواد داخل

شود. اما با تداوم این فرآیند بر مت بسیار ناچیزی از مواد پخته میو قس دیق را پدید آورتقریبا جدار نیمه عا

شود. همچنین برای هر بار تخلیه رت به مواد باقی مانده منتقل نمیضخامت الیه نیمه عایق افزوده شده و حرا

. ترکیب مواد نیز آیدمی به وجود زیادیمشکالت  ،که تقریبا به کف و دیواره آن چسبیده مواد داخل دستگاه

-میمواد باال  1ازت آزادرود و های آن شکسته و یا از بین میاکثریت پروتئین ،طوری است که به دلیل حرارت باال
 برد. بلیت مصرف آن را نیز زیر سوال میرود که در حقیقت قا

با دستگاه دیگ پخت با سیال یک بررسی تجربی در ارتباط از شرکت هارس لو  ]4[ستارد بارتز و همکارانا     

شود. چون بخار رارت از سیال بخار آب استفاده میبخار را مورد بررسی قرار دادند. در این دستگاه برای انتقال ح

نماید لذا برای بدست آوردن درجه حرارتی میمنتقل گراد را درجه سانتی 49حرارت  حداکثر ،آب در فشار صفر

های اول، دوم و اد لذا در این سیستم تمامی جدارهاتمسفر تحت فشار قرار د 9دود درجه باید آنرا تا ح 151حدود 

بار  برای افزایش تحمل  در این سیستم اتمسفر فشار را داشته باشد. 7کشی باید تحمل حداقل سیستم لوله

الزام آور تر را یه ضخیممواد اول های مختلف افزود که این کار مصرفها و قسمتبایستی بر ضخامت و تحمل جداره

هر چند در  .. همچنین برای تامین بخار مورد نیاز نیز باید یک دستگاه دیگ بخار مجزا تهیه و نصب نمودمی کند

شود که مصرف یاما مشکالت و قیمت باالی آن سبب ماست  مطلوبحاصل از ضایعات  این سیستم کیفیت پودر

اجزای اصلی دستگاه پخت ضایعات  1در شکل  ته باشند.کنندگان رغبت زیادی به استفاده و کاربرد آن نداش

 نشان داده شده است.پروتئینی مورد تحقیق 
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 RBKشماتیک اجزای اصلی دستگاه پخت ضایعات  -1شکل

واحدهای جوجه كشی  فرآیند تولید جوجه یک روزه در  ضایعات ناشی از -1-1  

کشی و تولید رشد بسیار مطلوبی در صنعت جوجه، سال قبل 31 حدود های یکروزه درپس از قطع واردات جوجه

نیز  گاهی مازاد بر تولید آن ،و افزایش ضریب تبدیل تجربیات علمیبا اتکا به که  به وجود آمدهای یک روزه جوجه

کشی است که ین معضالت این تولید، ضایعات جوجهشود. یکی از بزرگترهای یکروزه میسبب افت قیمت جوجه

ها باقی آن برداشت جوجه در سینی آوری است که پس ازهای جوجهسینی ابل جمع آوری در کلیه مواد قشامل 

های مرده و جوجه ، جنینهای وازده)بیمار یا معلول(های بدون نطفه، جوجهمرغ تخم این مواد شامل .ماندمی

قطعه جوجه به  هزار 11زیادی از پوسته خالی است که وزن آن در یک واحد با ظرفیت و حجم بسیار هاخروس

باشد. نگه داری و انبار این ضایعات به هیچ وجه امکان پذیر تن می 591تن و در سال  5/1طور متوسط روزی 

شدت تسریع ه فساد آنرا ب %25الی نبوده و معدوم کردن آن نیز بسیار پرهزینه و پردردسر است زیرا رطوبت با

دارا الی برای تغذیه طیور ئین باال که ارزش بیولوژیکی ایدهبا پروت کند لذا تبدیل این ضایعات به مواد غذایی )می

های حمل و امحای ضایعات، بهداشتی شدن مزایای آن حذف هزینهتوجیه اقتصادی مناسبی دارد که  ،(است

 است. پودر حاصل از فرآیند ایجاد درآمد از طریق فروش  و آلودگی میکروبیکاهش محیط کار، 

گاهیضایعات كشتار -1-2  

که  باشدمیایعات استخوانی ریز و درشت ضامعا و احشا ، مواد داخل روده و معده ، چربی و  این ضایعات شامل 

معضل مواد  این ،ساخت دستگاه پخت متاسفانه تا پیش از. منبع بسیار غنی پروتئین، چربی، کلسیم و انرژی است

آن را آتش زده و تنها از کلسیم آن استفاده  ،ارف خاصو در بهترین شرایط برای مصه برای کشتارگاهها بودبزرگی 

 29/12حدود در شود که به پودری تبدیل می ،ستگاه بازیافتاکنون این ضایعات پس از پخت در د اما گردیدمی

درصد فسفر داشته و بطور متوسط هر  4/22درصد کلسیم و  11/22درصد چربی،  12/21درصد پروتئین،

 و نوع کند. بدیهی است که درصدهای ذکر شده بر اساس ترکیبالری انرژی تولید میکیلوک 1451ن کیلوگرم آ

در صنعت پرورش به عنوان مواد افزودنی توان . اکنون از این پودر میمی کندر تغییضایعات ورودی به دستگاه 

 مرغ تخم خصوصا مرغ گوشتی های پرورشرورش انواع مختلف سالنبرای پ ،طیور و آبزیان)ماهیان گرم و سرآبی(

 راندمان تولید را افزایش داد.به دنبال آن  و گذار و غیره استفاده نمود

 RBKدستگاه دیگ پخت ضایعات پروتئینی معرفی  -2
ضایعات پروتئینی کشتارگاهی، مانند موادی کردن ایعات پروتئینی جهت پخت و یا خشکبازیافت ض دستگاه

برای خشک  دستگاه این توان ازمی همچنینباشد قابل استفاده مینها آشم و مشابه کشی، ضایعات پیله ابریجوجه
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نظر مدبا توجه به متعلقات سیستم و نوع ماده ای که  آوری مواد شیمیایی و گرانول نیز استفاده کرد.کردن و عمل

 ،باید برنامه مناسبی جهت عملیات پخت ،شود است عملیات پخت یا خشک کردن یا هر دو روی آن انجام

لید پخت ضایعات و مراحل کاری خط تو 2شکل در رطوبت گیری )خشک کردن( انتخاب و طراحی شود. ،ستریلا

  آسیاب شده نشان داده شده است. ) پودر( یابی به مواد نهاییدست

 
  خط تولید پخت ضایعات -2شکل

 اجزای اصلی سیستم -3

 سیستم تامین گرما -3-1

عل گازی یا گازوئیلی استفاده نمود که ظرفبت آن با توجه به حجم توان از مشبرای تامین سیستم گرما می

نحوه کارکرد آنها تفاوتی ندارد به این ترتیب  امامتفاوت است هزار کیلوکالری  111تا  311از بارگیری دستگاه 

ی کند و حرارت مورد نیاز تامین موارد شده و مشعل آن را محترق می به سیستم (که سوخت )گازوئیل یا گاز

 .شود

 دیگ روغن -3-2

بخش سه پاس است ، تاباند و با توجه به اینکه سیستم دیگارت را به قسمت کوره اصلی دیگ میحر ،مشعل

توجه به  شود تا باگردش داده می 1های بای پاسلهحرارت به قسمت انتهایی تابیده و از طریق لو عمده ای از

از حرارت تولید شده به عمل آید و در نهایت گاز کربنیک افزایش سطح حرارتی دیگ روغن، بیشترین استفاده 

، روغن حرارتی قرار دارد مذکورشود. در جداره دوم دیگ از طریق دودکش به بیرون هدایت میناشی از احتراق 

هایی قرار دارد که داخل آن از بتن نسوز پخت دربگیرد. در دو سر دیگ یگ را به خود میکه حرارت داخل د

محافظ عالوه بر عایق حرارتی ، ( مقاوم در برابر حرارت پر شده است. این درب ها 1112ت تیپمخصوص)شامو

 .خوبی برای جلوگیری از خطرهای احتمالی هستند

 پمپ روغن -3-3

کوله روغن رکه پمپ مخصوص سیاستفاده شده    B3دور تیپ 1911اسب  3در این قسمت از یک الکتروموتور 

لیتر در  1111دی این پمپ به خروجی دیگ روغن داغ وصل است و این پمپ با دبی داغ در آن وجود دارد. ورو

آورد تا حرارت مورد نیاز دیگ را از طریق جداره دوم تامین اغ را در کل سیستم به گردش در میساعت روغن د

بوده و  عملیات سیرکوالسیون روغن با دبی فوق سبب یکسان شدن حرارت در تمامی جداره های دستگاهنماید. 

باشد و پمپ روغن در داخل یک مخزن جانبی کامال غوطه روغن به صورت مستقیم می اتصال الکتروموتور به پمپ

 آورد.ور روغن حرارتی را به گردش در میور بوده و با نیروی الکتروموت

 منبع انبساط -3-4

                                                 
1 Bypass 
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مقادیر  ،می با توجه به گرمای سیستکند و از طرفبر اثر گرما انبساط حجم پیدا می در این سیستم روغن حرارتی

شود و در حجم روغن مصرفی دستگاه محاسبه میشود لذا منبع انبساط با توجه به ناچیزی از روغن بخار می

برای تعیین حجم روغن موجود و رفع کسری  .شوددر نزدیکی پمپ و مخزن آن نصب می قسمت فوقانی و

 ه است.درجه بندی مخصوص نصب شد ،احتمالی بر روی آن

 مخزن داخلی دیگ -3-5

باشد در نتیجه روغن کند. لذا قسمت پخت نیز دو جداره میت با سیستم غیر مستقیم کار میدستگاه پخت ضایعا

توسط پمپ به جداره دوم دستگاه پمپاژ می  ،حرارتی که در مرحله اول توسط مشعل و کوره کامال گرم شده است

 شود.منتقل می واد داخل مخزنبه صورت غیر مستقیم به مشود و حرارت مورد نیاز از این طریق 

 روغن حرارتی -3-6

استفاده شده است.  171و دانسیته  111با ویسکوزیته   ASTM-D-445 در این سیستم از روغن حرارتی تیپ

 .های بسته کارایی مطلوبی داشته باشددرجه سانتیگراد در سیستم 245مای این روغن می تواند تا د

 

 

 ساختار اصلی قسمت پخت -3-7

، ای شامل پارو، شفت محرکباشد که عالوه بر محفظه لولهاصلی قسمت پخت همان قسمت دیگ می ساختار

. دیگ اصلی از یک لوله با استتخلیه مواد، پوشش عایق و غیره دشارژ، شوت  وگیربکس، الکتروموتور، درب شارژ 

ات نوع جنس لوله به نحوی است که عالوه بر استحکام و جداره قطور و آلیاژ مخصوص ساخته شده است. خصوصی

باشد. پاروها وظیفه میکس و مخلوط کردن را بر عهده دارای ضریب انتقال حرارت باال می ،مقاومت در برابر سایش

. این پاروها توسط شفت مرکزی به گیربکس موجود در اند داشته و از آلیاژ مخصوص ضد سایش ساخته شده

قسمت ها و متصل شده و به صورت دورانی مواد را به هم زده و باعث رسیدن گرما به کلیه خارج از مخزن 

استفاده شده دور  1400RPM-10HPبرای تامین قدرت از الکتروموتور سه فاز  شود.همچنین لهیدگی مواد می

از مدل تقلیل دور  فادهکند. گیربکس مورد است، پخت و تخلیه مواد را تامین میکه توان الزم برای میکس کردن

باشد و وظیفه کاهش دور الکتروموتور و افزایش نیرو و گشتاور را بر عهده دارد. در این سیستم وظیفه حلزونی می

شوت تخلیه مواد بر عهده داشته و به صورت یک کانال روباز شیب دار  ،هدایت مواد پخته شده را به مرحله بعدی

های حرارتی دستگاه و جلوگیری کند. برای عایق کردن قسمتهدایت می حال تخلیه را به پایین است و مواد در

حداکثر تا این عایق  .شودمتر استفاده میسانتی 5به ضخامت از پرت حرارتی از عایق پسا)پشم سرباره آهن( 

ت مواد شود. برای انجام فرآیند تخلیه بخار حاصل از پخکامال مانع عبور حرارت می گرادسانتی درجه 211 حرارت

. شده استاستفاده  MP1400-HP3تروموتور کبا یک ال 1رو به عقبو تبخیر بخار موجود در مواد از یک بلوئر 

گردد که از لحاظ بهداشتی و مناسب سریع تر مواد و کاهش زمان پخت می بکارگیری بلوئر سبب خشک شدن

 باشد.بسیار موثر می ازت آزادبودن 

نحوه عملکرد دستگاه پخت -4  

شود که های مختلف جابجا میبه روشجوجه یک روزه و یا کشتار در کشتارگاهها اد زائد ناشی از فرآیند تولید مو

ز هر کاری شود تا سبک و قابل حمل باشد. قبل الیتری پالستیکی استفاده می 11ای هدر اکثر موارد از ظرف

بازدید سطح روغن در مخزن  ، مورد نیاز هایو گریس کاری قسمت کاری، روغنتابلوی برق  اپراتور ضمن تست

ی پخت و تا هم سیال روغن آن به اندازه کافی گرم باشد و هم داخل دیگ اصل کردهروشن را انبساط، دستگاه 

در حالیکه با روشن بودن الکتروموتور اصلی دستگاه و با کمک به جود آید های آن گرمای مناسبی جداره

                                                 
1 Backward 
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ردش هستند. پس از حمل مواد، وهای متصل به آن به آرامی در حال گشفت همزن داخل آن و پار ،گیربکس

شارژ توسط باالبر بر روی سکوی مخصوصی قرار گرفته و مواد از درب  ی محتوی ضایعات و زباله ها هامخزن

تا  121شود، اپراتور ضمن تنظیم درجه حرارت دیگ روغن حرارتی، دمای بین دستگاه به داخل آن ریخته می

درجه حرارت  245الزم به ِیادآوری است که روغن مذکور تا  کنده را با توجه به نوع ضایعات انتخاب میدرج 171

مل و در حالیکه ع جه کشی باشد با تثبیت درجه حرارت. اگر ضایعات مربوط به جورا به راحتی تحمل میکند 

 اما .شودمواد آماده تخلیه می ،ساعت 9تا  5/3پس از مدت زمان حدود  ،شودمیکس کردن توسط پارو انجام می

های شارژ دقیقه( و سپس درب 31شود) حدوددا دستگاه به اندازه کافی گرم میاگر ضایعات کشتارگاهی باشد ابت

 ،دقیقه 95تا  31زمان از  پساتسفر برسد.  9تا فشار داخل آن به حدود  شودمی بندیآبو دشارژ دیگ کامال 

یابد. در این ن و پخت با فشار نرماله ادامه میروند عادی هم زد ،ن اصلی پختضمن تخلیه آرام بخار داخل مخز

محفظه داخلی  3شکل  درساعت مواد داخل دستگاه پخته و آماده تخلیه است.  9 تا 5/3حالت نیز بعد از حدود 

وئر ، بلالزم به ذکر است که یک ساعت پس از شروع مرحله پختدستگاه پس از پخت نشان داده شده است. 

داخل دستگاه به آرامی خشک شود. اپراتور  مواد ،شود تا ضمن تخلیه بخار ناشی از پختتخلیه بخار روشن می

ضروری است دو یا سه بار در مراحل مختلف از مواد نمونه گیری کرده و  ،برای اطمینان از خشک شدن کامل مواد

را با معکوس کردن دور الکتروموتور و پاروها  داشته % 11 تا 19مناسب مواد را که رطوبتی بین  سپس در زمان

داخل دیگ اصلی را بهم زده و با چپ دور  مواد ،اند که در دور راستاحی شدهتخلیه نماید زیرا پاروها طوری طر

شود. در این زمان پمپ سیرکوله روغن داغ در تمام مدت پخت روشن بوده و تخلیه می مواد ،شدن الکتروموتور

 رالیتر در ساعت تمام سطوح جانبی دستگاه که به صورت دو جداره ساخته شده  1111دبی سیال حرارتی با 

 دهد. گردش می

دقیقا در  1از طرفی مشعل که تامین کننده حرارت مورد نیاز سیستم است با یک آکوستات کنترل دیجیتالی       

مواد  سبب پخت و ضد عفونی ی غیر مستقیم ناشی از آنشود و گرمادمای مورد نیاز خاموش و روشن می

ساعته کامال از نظر قارچ، میکروب ایزوله و پخته شده و  3شود. مواد در طی فرآیند ضایعاتی درون دستگاه می

 شود. آماده آسیاب می

 
 نمایی از محفظه داخلی دیگ پس از انجام سیکل -3شکل

 انواع دستگاه دیگ پخت ضایعات پروتئینی  -5

 صفر فشاربا سیستم  -5-1

به دلیل  ،کشی باشدضایعات جوحهدارای بافت نرم مثل شود ی که به منظور پخت وارد دستگاه میضایعاتهر گاه 

 داری بخار و به دنبال آن افزایش فشار به منظور نرم شدن و، نیازی به نگهبا مقاومت باال عدم وجود مواد سخت و

دستگاه پخت، با ی و با افزایش رطوبت محفظه داخلی در تداوم سیکل کارباشد و لهیدگی مواد در محفظه نمی

 شود. ق خروجی بلوئر از مجموعه خارج میسازی بلوئر تمامی بخار از طری فعال

 سیستم با فشار -5-2
به منظور بکارگیری دستگاه پخت ضایعات پروتئینی در کشتارگاهها و وجود ضایعاتی مثل استخوان، برای نرم کردن و غلبه 

شود. در این سیستم پس از استخوان و به دنبال آن لهیدگی کامل از سیستم تحت فشار استفاد میبر استحکام 

                                                 
1 August digital control 
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بندی کامل دستگاه و بسته بودن خروجی بلوئر و جریان روغن حرارتی، ی مواد و فعالسازی دستگاه، با آببارگیر

و وقتی فشار به رود ت نیز باال میناشی از رطوبت مواد به همراه  افزایش فشار ، درجه حرار با محبوس شدن بخار

لیه بخار باز شده و بخار خارج شیر تخ ،بار رسید و فشار الزم برای متالشی شدن استخوان ها را تامین نمود 9حد

 شود. می

 انتخاب مواد -2

به ه است. با توجه و ساختار کلی دستگاه استفاده شد برای بدنه خارجی 52Stدر این تحقیق از فوالد ساختمانی 

محفظه کوره با توجه به ارتباط مستقیم با حرارت، از جنس  پوشش)استاندارد دیگ بخار(  7412استاندارد ملی 

که فوالدی با خواص مقاوم به فشار، مستحکم در دمای باال و مقاوم در برابر  DIN17155 با کد  1ضد آتش فوالد

 2ز استاندارد طراحی مخازن جدار ضخیمبرای محاسبه ضخامت مناسب برای محفظه کوره، ا .بخار آب است

محفظه اصلی دیگ در جدار  متر انتخاب گردید.میلی 2ضخامت  3که در نهایت طبق رابطه  استفاده گردید

ل پوسته خارجی به طور غیر مستقیم در معرض حرارت و در جدار داخلی با توجه تماسی که با مواد ضایعاتی مث

های عناصر تشکیل دهنده ورق 2و1در جدول  استفاده شده است. 3د سایشاز ورق ض ، ددارکلسیم تخم مرغ که 

، است کلسیم باال دارایو خصوصا پوسته تخم مرغ که موجود . با توجه به نوع ضایعات مذکور نشان داده شده است

بر به این دلیل برای مقاومت در برا کهبوده  و خوردگی شدید شفت در معرض سایش به پارویی و بازویی متصل

نحوه عملکرد بازو و  9.در شکل ]5[استفاده گردید برای ساخت  4شضد سای سایش و خوردگی از فوالد آلیاژی

  پارویی محور اصلی در حین کار نشان داده شده است.

   18MN4خواص فیزیکی و مکانیکی ورق فوالدی - 1جدول
 مشخصات  نام قطعه ردیف

 71/0 کربن 1

 3/0 سیلیسیم 2

 7/7 نزگمن 3

   Hardox خواص فیزیکی و مکانیکی فوالد ابزار سردکار ضد سایش – 2جدول
 مشخصات  نام قطعه ردیف

 71/0 کربن 1

 3/0 سیلیسیم 2

 7/7 نزگمن 3

 020/0 فسفر 9

 070/0 گوگرد 5

 
 نحوه عملکرد بازو و پارویی محور اصلی -9شکل

 مراحل روش تجربی ساخت -6

                                                 
117MN4 
2 Thick walled tanks 
3 Hardox450 
4 Ms60 
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 بخش مکانیکی -6-1

قال قدرت ای، شفت و پاروها و سیستم انتلی بخش مکانیکی دستگاه شامل سه قسمت اصلی محفظه لولهبه طور ک

باشد. با انجام مراحل طراحی اولیه دستگاه، محاسبات مربوط به ظرفیت تحمل بار در شامل گیربکس و موتور می

مانند  2به طراحی اجزای ماشین و استاندارهای مربوط 1هر سازه مطابق با استاندارد طراحی مخازن جدار نازک

ال شفت، حداکثر توان مورد نیاز موتور و غیره انجام گردید. قبل از انجام آزمایش تجربی و محاسبه قطر ایده

منظور کاهش هزینه برای ه به منظور درست آزمایی نتایج محاسباتی و همچنین ب ،ساخت نمونه آزمایشی دستگاه

نتایج محاسبات استفاده  برای بررسی 3صحت محاسبات، از نرم افزار آباکوس اطمینان وبه منظور  ،تهیه نمونه

  قسمت های مکانیکی مختلف دستگاه نشان داده شده است. 5در شکل گردید. 

 
 قسمت های مکانیکی مختلف دستگاه -5شکل          

با در  ،ن ابعاد بهینه پاروهابه منظور بدست آوردن قطر ایده ال شفت اصلی محور و محاسبات مربوط به تعیی     

با در ه شده است. استفاد ]6[الهاز معیار استاندارد بدست آوردن قطر اید ،2نظر گرفتن ضریب اطمینان طراحی 

 1 برای شفت و تعیین استحکام کششی برای آن و با استفاده از رابطه vcn150نظر گرفتن جنس فوالد آلیاژی 
 .شودمحاسبه میقطر ایده ال شفت 

       
M شناور خمشی و T .گشتاور پیچشی است 

 است.  900Mpaبرابر با  VCN 150برای  (Syاستحکام کششی)
T=3000 N.M 

 
 وزن های وارده بر شفت=وزن شفت+وزن بار داخل محفظه = 

 لوله +وزن پاروها = وزن شفت =

kg911    ̰   351= )وزن شفت )تقریبی 

             ،  ب اطمینانضری =2 

 
 D=0.66=66mm    قطر ایده ال شفت

                                                 
1 Thick walled tanks 
2 Component design 
3 Abaqus 

  رابطه 1(
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 ]7[محاسبه طول سطح حرارتی دیگ پخت

 سطح لوله بای پاس محیط لوله=×طول×تعداد لوله =    (  2رابطه 

 سطح دودکش

 سطح محفظه آتش محیط کوره=×همحیط دایره(=طول کور-محیط قطر بریده شده×)طول

 

 

 

 محیط 

 
 (282.74-79.47)+68=271.27cm= محیط دایره -محیط قطعه 

 سطح محفظه آتش =271327×31=1131321

 سطح بریده شده برای لوله های بای پاس در دو طرف

 ر سطح آتشخو سطح دایره= -سطح قطعه  =

 q=40سطح کوره با =

 q=50سطح کوره با =

 40cm سطح حرارتی کل با قطر8064044=

 50cmسطح حرارتی کل با قطر 85399.95=

  cm 5/5 برابر حدود cm 50به  cm40افزایش سطح حرارتی در صورت افزایش قطر کوره از 

برای محاسبه ضخامت بدنه مخازن تحت فشار که به هر نوعی  ،]1[ت فشارمحاسبه ضخامت بدنه مخزن تح     

پارامتر مهم وجود دارد یکی حداقل ضخامت و دیگری بهترین ضخامت از  دودهند حرارتی انجام می 1تبادل  عمل

 لحاظ انتقال حرارت:

 ISIRI 7911حداقل ضخامت بدنه مخزن تحت فشار با توجه به استاندارد ملی 

فشار طراحی = 4bar=0.4 M pa 

 قطر داخلی پیوسته

=  طراحی تنش

=  

C=ضریب خوردگی  

 
متر از نظر محاسبات طراحی استاندارد قابل قبول است که البته ضریب میلی 12/3یعنی حداقل ضخامت بدنه      

متر میلی 5/5ای مبنی بر حداقل ضخامت از استاندارد توصیهدر یک بند  خوردگی هم در آن لحاظ شده است.

متر را با میلی 2گیریم و قطر پایه محاسبات میمتر آورده شده است که ما همان را میلی 1111برای قطر 

 .کنیممیضریب اطمینان انتخاب  %11احتساب 

                                                 
1 exchange 
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حرارتی روغن بیرون از اختالف  از بدنه محفظه پخت و به دلیل ]7[از لحاظ انتقال حرارت: انتقال حرارت -1

 شود، انجام میاستدرجه سانتی گراد  11محفظه با ضایعات جوجه کشی داخل آن که در 

 انتقال حرارت به طریقه هدایت
(3رابطه   

 
 

,اختالف دما=  ضخامت بدنه محفظه= 

K=ضریب انتقال حرارت(w/mc)=0.43 برای فوالد 

 
متر افزایش دهیم با توجه به فرمول فوق شاهد همین نسبت کاهش میلی 11میلی متر به  2ضخامت را از اگر      

کاهش انتقال  %91به همین مقدار  %91در انتقال حرارت خواهیم بود یعنی به ازای افزایش ضخامت معادل 

 که منجر به افزایش زمان پخت خواهد شد. رسیدحرارت خواهیم 

 لی مترمی 11با ضخامت  =

 Q2و  Q1اختالف 39.9%=

 بخش برقی -7-1

که از ابتدای کار دستگاه و در زمان سارژ اولیه اسب برای قسمت میکسر،  5/7در این دستگاه از یک الکتروموتور 

اسب برای تخلیه بخار ایجاد  2الکتروموتور مواد در حال کار بوده و عملیات هم زدن را ادامه میدهد، یک دستگاه 

ی کنترل دما از ابرشود. استفاده می ،بودهسفارش مشتری رج دستگاه و یک مشعل که با توجه به شده به خا

توسط  استفاده شده است.پس از رسیدن دمای کاری به مقدار مشخص ساخت ترکیه 1اندا مدل ترمومتر

در دهد. ن مینشاو با تحریک آالرمی شروع به کار دستگاه را  شودمشعل خاموش می ،ترمووستات ) آکوستات( 

، با توجه به حرارت باال و بخار ایجاد شده، فشار داخل داغ در جداره دومتداوم عملیات میکس و گردش روغن 

سنسور بار برسد. برای جلوگیری از باال نرفتن فشار به هر دلیلی از یک  9دستگاه به آرامی باال رفته تا حداکثر به 

به آرامی را  هم زمان شیر بخار ،با هشدار به موتور سنسوردید. این استفاده گرساخت آلمان  2جومو کنترل فشار

شود. در در چند مرحله انجام میشود. در حین انجام کار، عمل میکس کردن باز کرده و بخار دستگاه تخلیه می

ی شود. هنگاماستفاده می خازنی رطوبت سنج برای تعیین مقدار رطوبت از  ،حین انجام پروسه تکرار عملیات

میزان رطوبت مواد به مقدار مشخص رسید سنسور رطوبت با به صدا در آوردن آالرم هشدار داده و در این حالت 

مواد داخل آن که تقریبا به شکل پودر در آمده است  نک شدنپس از خاموشی دستگاه و باز کردن درب شارژ و خ

ونیکی به کار رفته در دستگاه را نشان می اجزای مهم برقی و الکتر 2شکل  شود.، آماده برای سیکل بعدی می

 دهد.

                                                 
1 Enda 
2 Jomo 
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اجزای اصلی برقی دستگاه -6شکل  

 ) مدار های الکتروتکنیک ، الکتریک و الکترونیک( سیستم كنترل -7-1-1

برای هر یک از  این مدار باشد.های مختلف دستگاه میاندازی کلیه قسمتریزی و راهاین قسمت مرکز برنامه

مشعل کنتاکتور بی متال و  ،الکتروموتور بلوئر تخلیه بخار ،پمپ سیر کوله روغن ،بکسالکتروموتورهای گیر

فیوزهای مناسب نصب و تعبیه شده است. مدار راه انداز گیربکس اصلی گردش محور و پاروها به صورت استارت و 

رت برعکس کند و در صور دور راست مواد داخل را میکس میاستپ و چپ گرد راست گرد طراحی شده که د

 یتالیجشود. فرمان راه اندازی مشعل از طریق آکوستات دیمواد خشک شده تخلیه می ،کتروموتورکردن دور ال

تا  11گردد. آکوستات دیجیتال دارای رنج کنترل حرارت بین اکتور داخل تابلو به آن منتقل میصادر و توسط کنت

وغن سنسور حساس حرارتی آن در مدخل ورودی ردرجه می باشد.  2درجه است و با دقت مثبت و منفی  911

هر یک از مدارات  شود که بتوان با دقت گرمای سیستم حرارتی را کنترل کرد.حرارتی به سیستم طوری نصب می

سنسوری برای کنترل حرارت و رطوبت دارای ، یک سنسور جایگزین یا ایمنی نیز هستند تا در صورت بروز 

 سنسور های جانبی که به طور موازی در مدار قرار دارند سیستم را کنترل نمایند مشکل برای سنسور های اصلی ، 

 آزمایش های درست آزمایی تحقیق -8

اجزای ورقی بدنه دیگ، تست  ، مقاومت و استحکام نوع جنس راستی آزمایی  در این دستگاه برای اطمینان و

نجام گردید. قبل از انجام تست، شبیه سازی فرآیند فشارکاری ابرابر  5/1هیدرو استاتیک با در نظر گرفتن فشار 

قابل دهنده مواد با توجه به اینکه درصد عناصر تشکیل تست هیدرو استاتیکی در نرم افزار آباکوس انجام گردید. 

نظر بهداشتی صادر شود، بایستی به مقدار مشخصی برسد تا صحت سنجی و تاییدیه الزم از پخت در دستگاه می

اداره کل آزمایشگاههای معتمد و مورد تائید ده حاصل را به صورت پودر نمونه گیری کرده و در ش همواد پخت

شمارش  همچنین به منظور .دامپزشکی استان مازندران، آنالیز عناصر الزم استخراج شده و مورد تایید قرار گرفت

از پودر مواد  (،EW-88-1357ه)شماره شناسایی نمون گیریو سنجش مقدار باکتری های باقی مانده، با نمونه

استاندارد و تحقیقات  در موسسه  1از فرآیند هچرینگ کارخانجات تولید جوجه یک روزهشده حاصل  هپخت

، باکتری های 2مقدار باکتری هایی از قبیل هتروتروفیک ،زیست( صنعتی کشور )آزمایشگاه معتمد محیط

کامال در رنج استاندارد قرار داشته و مورد تایید  6ارچ ها، ق5و همچنین شمارش تخم انگل 4، مزوفیل 3سایکروفیل

های مورد استفاده در این تحقیق، از اطمینان از نوع مواد ورقی و شفت برای صحت سنجی وقرار گرفت. 

                                                 
1 Hatchering of Incubation Factory  
2 hetero- tropic 
3 psychrophile 
4 mesophilic 
5 Parasite egg 
6 mushrooms 
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آزمایشگاه آنالیز مواد، با استفاده تست های متالوگرافی از صحت آنالیز واقی مواد انتخاب شده اطمینان حاصل 

 شد. 

 بندیگیری و جمعنتیجه -4

های در نظر گرفته شده برای دستگاه، به منظور درست آزمایی و صحت سنجی نتایج، تاثیر با توجه به ایده

نمودار تاثیر  7پارامترهای دما، زمان پخت و میزان رطوبت در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در شکل 

ده است.  با توجه به نمودار با افزایش میزان بار ورودی، به دلیل وزن بار ورودی بر روی زمان پخت نشان داده ش

زمان پخت به صورت سیکل روغن اطراف مخزن،  اشغال فضای بیشتر حجم محفظه خروجی و توزیع دمای بیشتر

   یابد.خطی افزایش می

 
نمودار تاثیر میزان بار ورودی بر روی زمان پخت -7شکل  

ر تاثیر وزن با ورودی بر روی میزان رطوبت و نمودار تاثیر دمای محفظه کوره بر به ترتیب نمودا 1در شکل      

الف( با افزایش بار -1روی عناصر تشکیل دهنده مواد خروجی پخت شده نشان داده شده است. مطابق شکل)

ن ورودی دستگاه، با وجود چرخش پارویی شفت، به دلیل کاهش میزان تماس مواد داخل محفظه با دما، میزا

ب(، با افزایش دمای کاری محفظه، هم زمان با چرخش -1یابد. همچنین با توجه به نمودار )رطوبت افزایش می

 مواد توسط پارو، میزان رطوبت کاهش می یابد. 

الف( و بررسی شرایط در دماهای مختلف مشخص گردید که با افزایش دما تا یک مقدار -4با توجه به نمودار )   

درصد برای  22یابد و به مقدار حداکثر (، مقدار پروتئین و کلسیم باقی مانده افزایش میمشخص ) حد بهینه

رسد اما با افزایش دما به دلیل متالشی شدن و تخریب عناصر، میزان عناصر درصد برای کلسیم می 11پروتئین و 

 711مقدار حداکثر ورودی را میزان بار  ،به منظور بررسی تاثیر دما بر روی رطوبتیابد. باقی مانده کاهش می

مشاهده گردید که در ابتدا با  ،(ب -4)کیلوگرم در نظر گرفته و با فرض ثابت بودن میزان بار مطابق نمودار شکل 

یابد میزان رطوبت به صورت خطی کاهش میو شفت،  وافزایش دما تا یک حد مشخص و هم زمان با چرخیدن پار

طوبت به اندازه چشم گیری میزان ر ،به دلیل حرارت باال و سوختن مواد ،اما با افزایش دما بیش از حد بهینه

و  171. همچنین به منظور کنترل تاثیر فشار بر روی میزان رطوبت مواد، با در نظر گرفتن دمای یابدکاهش می

با  ،گراد(سانتیدرجه 171ثابت )دمای بهینه مالحظه گردید که در یک دمای  شکل ) درجه سانتی گراد 211

میزان  یابد.، میزان رطوبت کاهش میحرارت، به دلیل لهیدگی بیشتر مواد و تماس بیشتر مواد با افزایش فشار

 دمای کاری محفظه کوره تاثیر زیادی بر روی مقدار عناصر تشکیل دهنده مواد پخت شده نهایی دارد. 
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  دمای محفظه کوره بر روی میزان رطوبت الف( نمودار تاثیر وزن بار ورودی بر روی میزان رطوبت و ب( -1شکل

 
ب( نمودار تاثیر فشار -9) و نمودار تاثیر دمای کاری محفظه بر روی تشکیل عانصر کلسیم و پروتئین مواد خروجیالف(  -9شکل

 ایجاد شده در اثر بخار حبس شده بر روی میزان رطوبت پخت شده

سال است که بر پایه تجربه فنی و مبانی تئوری  31کار تحقیقاتی گروه صنعتی خزر الکتریک در حدود     

پس از تحقیقات گسترده در زمینه رشته های مهندسی مکانیک، متالورژی، برق و شیمی در حال انجام است. 

موفق به ساخت اولین 1319های تحقیقاتی، این شرکت دانش بنیان در سال های متعدد با واحدو مشاوره

پروتئین، چربی و هم چنین درصد قابل قبول کلسیم و دیگر اجزای مواد  دستگاه شده است. درصد مناسب

های تواند به عنوان فاکتورهای مناسبی در مکمل غذایی طیور نقش مهمی را ایفا نماید. در نمونهحاصل می

ی برداشته شده از مواد حاصل از فرآیند پخت ضایعات، هیچ گونه اثری از آلودگی قارچی، میکروبی و بیولوژیک

و غیره دیده نشده است در حالیکه که ترکیب شیمیایی مواد کامال ثابت باقی مانده است و هیچگونه تخریبی 

نوآوری و برتری که در این تحقیق نسبت به  در ترکیب اسیدهای آمینه موجود در ضایعات پدید نیامده است.

 تحقیقات پیشین وجود دارد شامل:

جای بخار گرم که مقدار قابل توجهی وزن دستگاه را کاهش می استفاده از سیال حرارتی روغن داغ ب -

 یابد.دهد و خوردگی مخزن کاهش می

 کاهش قیمت تمام شده دستگاه به نسبت دستگاههای مشابه که از بخار باید استفاده نمایند  -

 سیستم به صورت بچ طراحی شده و نیاز به فونداسیون خاصی ندارد و دستگاه تنها با اتصال سوخت و -

ساعت آماده استفاده است و ضمنا فضای بسیار کمی به نسبت دستگاههای مشابه  2برق در کمتر از 

 اشغال میکند 
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صرفه جویی می  %13در مصرف سوخت حدود حرارتی، به دلیل استفاده از سیال روغن و تعبیه سیستم -

اتسمفر،  9ن تحت فشار شود چون در سیستم بخار ابتدا آب باید تبدیل به بخار شده و پس از قرار گرفت

نماید اما در این سیستم به دلیل یکپارچه بودن دستگاه، سیال حرارتی به حرارت را به مواد منتقل می

 نماید.محض دریافت حداقل حرارت آنرا به مواد داخل دستگاه منتقل می

  مراجع

ظعت از محعیط زیسعت، دومعین همعایش ملعی و       توسععه فرهنعگ حفا  ، 1343م،  ،، محمدی روزبهانی ، نک، آقا امیری،کیانپور [1] 

 22 -17آبان، صفحه  21تخصصی پژوهش های محیط زیست، 
 [2] smith,h,., 2003. “ study of  cooking boilers construction method ”. at http://www.Incinco.ir  
[3]Dupps, j., Baker, s and Keith, l, 2112 , investigation of  construction .at http://www.dhopshwar.ir 
[4] Stord, f, Barts, h and Edward, E. 1994. Booklet title. On the WWW, at http://www.huarslev.ir, PDF file. 

، ساختار و خواص مواد جلد سوم خواص مکعانیکی، برگرداننعده دکتعر سعید احمعد جنعابعلی       1311ولف، ج. مافت، دبلیو جی .  [5] 

 235 -231تشارات دانشگاه شیراز، چاپ اول. ، صفحه جهرمی، ان
. ، صعفحه  پعنجم ، انتشارات دانشگاه شعیراز، چعاپ   طراحی اجزای ماشین، 1341 شیگلی، جزف ادوارت، ترجمه بیژن دیبایی نیا،، [6]

171-175 

[7] Smith, J.M.,Van Ness 2007. “  Introduction to Chemical Engineering thermodynamics“, vol, 80-85 
 41-49. ، صفحه سوم، چاپ آشیانا، انتشارات مقاومت مصالح، 1342، هدایت موتابی، ترجمه جانسون، بیر، [8]

 
 

 


