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 :نشحیه مخاطبان

  ذر ینام در کشور فرآوریداران تولیاکننایان و کارخانه کلیه

 

 :آموزشی اهداف 

 :در ای  نشحیه بامیخوانندگان گحاشنا 
  

  یراوی ی ی جااساز وزنی زهاما ی 

  ذر ینام فرآوری  رایی جااساز وزنی زیراوی ی  هاما ی ضرورت کار رد  

   فورآوری وزنوی زیراوی وی   ورای     جااسواز ی هوا ما وی  اصو  کارکرد و تنظیموات 

  ذر ینام  

  وزنووی  جااسووازی هوواما ووی ی رفووم مشووال  در هوواحوو راها ووالا ت اح مووالی و

  ذر ینام   فرآوریزیراوی ی   رای 
 

 آشنا خواهمد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فهحست مطارب                                                  

 صفحه عنوان

 8 مقامه  

 2 معرفی، اصو  کار و اهمیت کار رد ما ی  

 7 ما ی  اصلی ی هاقسمت

 82 تنظیمات ما ی   

 83 الاامات اپراتوری

 83 ضایعات ما ی 

 28 رانامان جااسازی ما ی 

 22 انرژی ویژه مصرفی ما ی 

 22 ما ی  کارییری هدر  مهمنالات فنی 

 22 یا ی و رفم ا الا  در ما ی عیب

 22 فهرست منا م
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 مقدمه

 ، نووایدرجووه ،تمیاکووردناصوولی  ۀپوونج مرحلوو  ووذر ینووام از   فوورآوریعملیووات 

تشوالی   واه اسوتر در هور کواام از مراحو   وا          انبوارکردن ییوری و  عفونی، کیسهضا

خوورده  ی غیر ووذری وهووازینووام ی مفیوواهوواناخالصووی ، رحسووب خووواز فیایالووی  ووذر

ی  ووذر جوواا هووای غیوور از ینووام  از دانووه هووازناخالصووی غیرمفیووا ی ینووام  وهووادانووه

ی هووااسوو فاده در کارخانووه هووای موووردفنوواوری و  ووونار  وور حسووب ترفیووت تولیووامووی

مرحلووه کوواری ،  رخووی از مراحوو  اصوولی  ووا   ووه ونووا زیرم موعووه و    ووذر فوورآوری

یالوی از  ر  وود توا عملیوات موورد نظور  وا دقوت  یشو ری ان وام          ، وونا موی  نای تقسیم

 نووای  ووذر ینووام، جااسووازی  ووذرها  وور اسووا  مراحوو  تالمیلووی  وورای عملیووات درجووه

وزنووی  جااسووازایوو  منظووور از دسوو  اه ر  وورای اسووت هووامخصوووز دانووه اخوو  و وزن

از وروکیوواه، پوووض و ضووعی   ی  ووذرهایجااسوواززیراوی ووی  اسوو فاده  وواه و عملیووات 

در ایوو  نشووریه اصووو  کووار،   ر ووودمووی ان ووامایوو  دسوو  اه  ووذرهای قوووی توسوو   

 ووی  وزنووی زیراوی جااسووازکووار رد دسوو  اه تنظیمووات کووار ردی و موووارد رفووم ا ووالا   

 توضیح داده  اه استر 
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 معحفی، اصول کار و اهنمت کاربحد ماشم  

ی مخ لفوووی  ووورای جااسوووازی هووواما وووی  وووذر ینوووام  فووورآوریدر خطوووو  

 یهوا ما وی  یالوی از  ییوردر  موی قورار   ی  وذر در ونوا مرحلوه موورد اسو فاده     هاناخالصی

  ووذر، ما ووی  فوورآوریدر خوو  ی  ووذرهای پوووض،  وواد زده و وروکیوواه جااسووازدر  مهووم

   و خوو وور اسووا  ار ایوو  ما ووی   8ز ووال   اسووتوزنووی زمیووا یراوی ووی    جااسوواز

ی دی ور از قبیو    هوا ی ینوام  وا دی ور ناخالصوی    هوا دانوه  2موی وزن ح و  8سرعت حوا 

عملیووات  السوو ه و خوورد  وواه،  وروکیوواه، ی هووای پوووض، دانووههوواسوون ریاه، دانووه

 ر (Tomass, 1980) دهامیی را ان ام جااساز

 

 
 (1931نام، دستگاه جداساز وزنی یا ممز گحاویتی )بی  -1شکل 

                                                            
1 . Terminal velocity 

2 . specific gravity 
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 نووای ی  ووذر در ایوو  ما ووی   ووه سووه یووروه زیوور قا وو  تقسوویم جااسووازعملیووات 

 :است

، سوون ی فووو   ووذرهای  ووذرهای هووم انوواازه  ووا وزن مخصوووز م فوواوت ز  -الوو 

   سن ی  و سبک

در ووت،  ووذرهای  ووذرهای دارای انوواازه م فوواوت و وزن مخصوووز مشووا ه ز   -ب

   م وس  و ریا

مخلووووای از اازه م فووواوت و وزن مخصووووز مخ لووو  ز  وووذرهای دارای انووو -ج

  ذرهای  ریش ی 

وزنووی  جااسووازی تفالیووک  وواه حووی  کووار در ما ووی    هووادانووه  نووایتقسوویم

  ودرمیم حظه  2 ال   صورت ه

 

 
 (Tomass, 1980)بندی بذرهای جدا شده در دستگاه گحاویتی تقسمم -2شکل  
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ی دسو  اه توسو  یوک فو  مالنواه      درووا  واا یورد و خواض  وذر در      ای  ما ی  در

یسوو رده  ۀدر یووک صووفحدر اثوور ارتعوواش ما ووی   ورودی توووده  ووذر یرف ووه  وواه و 

 وذرهای پخو   واه روی دسو  اه  ور       وودر  موی پخو    8 وذر  ۀصوفح مشبک  ه نوام  

،  وویب صووفحه و  ووات جریووان  وواد وارد  وواه هووادانووهموویح جوورم اخوو  و اسووا  

   در وناور صوورت نیموه معلو  ز    وه ، مشوبک دسو  اه    ه تووده  وذر روی صوفحه   زیری  

 نوسووان دامنووه و سوورعت وزنووی جااسوواز یهووادسوو  اه اغلووب در ر 94 ووال  ز آیووامووی

 در کوه  اسوت  تنظویم  قا و   مرکوا  از خوارج  و  رقوی  موتوور  وسیله ه  ذر صفحه زارتعاش 

  ر 8932 همالاران، و  اقری؛ 8913 همالاران، و کا یز  ودمی پرداخ ه آنه  ادامه

 

 
 ها در دستگاه جداساز وزنی )ممز گحاویتی( )تصویح از نگارنده(شناورسازی دانه -9شکل 

 

 وور اسووا   ووال ، وزن   هووا ووذر زدض ، دانووه ۀپووس از  ناور ووان  ووذرها روی صووفح 

،  ووذرهای سوون ی  و 2سوون ی  و سوون ریاه خیلووی ووه وهووار یووروه  ووذرهای مخصوووز 

                                                            
1- Deck  

2- Stone and very heavy seeds  
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 ووذرهای ز ووذرهای  ریشوو ی  و   مخلووو   ووذرهای سووبک و سوون ی   ، 8سوون ی نیمووه

 ر 4ز ال    ونامیتقسیم  9 ه همراه کاه و پوس ه 2و وروکیاهسبک 

 

 

 (Anon., 2014)بندی  بذر در دستگاه جداساز وزنی )ممزگحاویتی( تقسمم -4شکل 

 وه   هوا در اثر  ویب و ارتعواش صوفحه دسو  اه و  وات جریوان هووا در زیور دانوه         

توور و دارای  ووونار  ووذرهای سوون ی  مووی ووذر هوواایت  ۀی مخ لوو  صووفحهوواقسوومت

 اسوت  مثبوت   ویب  دارای کوه  (Z) و سومت وود دسو  اه     وا  و الی  یش ر  ه قسمت 

  ووا تری ز تری  قسوومت سوومت ووود صووفحه  ووذر ووا  ر در 2ز ووال   کننوواموویحرکووت 

قورار دارد کوه  وذرهای خیلوی سون ی        هوا م ورای خوروج سون ریاه      ذر صفحه منطقه

                                                            
1- Qualified seeds 

2- light seeds  

3- Straw 

 کاه و پوسته

 بذرهای پوک، چحوکمده و سبک  

  سنگم بذرهای سنگم  و نمنه

 های خملی سنگم  و سنگحیزه  بذر
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نار پووس از آن در قسوومت پووایی  دسوو  اه    وووموویهمووراه سوون ریاه از آن خووارج   ووه

 ووذرهای سوون ی  و واجووا  وورای  از توووده  ووذر جوواا  وواه و از خروجووی اصوولی ما ووی   

سومت راسوت و    وونا  یشو ر  وه   موی تور  هر وقار  وذرها سوبک   ونار مییراوی ی خارج 

 ، ووونا و در نهایووتموویهوواایت  اسووت منفووی  وویب دارای کووه (X) دسوو  اه یو ووه

 ی توورپووایی ز سوومت راسووت دسوو  اه یو ووهاز  توور ووذرهای پوووض، وروکیوواه و سووبک 

ر در فضووای  ووی   وووناموویضووایعات سووبک خووارج   صووورت ووه   ووذر صووفحه منطقووه

ی سون ی  و  وذرهای سوبک و وروکیواه مخلووای از  وذرهای سوالم و  وذرهای         هادانه

 یردنارمیعنوان  ذرهای  ریش ی م اداً  ه خ  تولیا  از هسبک وجود دارد که  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بندی جحیان بذر گندم روی صفحه بذر )دِک(  از ننای باال )تصویح از نگارنده(تقسمم -5شکل 

 

(O) 

  

(X) 

  

(Z)  

جهت ارتعاش صفحه دستگاه  

 سنگین 

ورودی بذر   بذرهای پوک و سبک 

 بذرهای سنگم 

 قسنت تفکمک بذرهای بحگشتی

بذرهای ورودی به  

 دستگاه 

منفی صفحه شمب جهت  

خحوجی سنگحیزه و 

   بذرهای خملی سنگم

های خحوجی دریچه

 بذرهای سنگم  

خحوجی دستگاه 

 سنگم  

خحوجی 

بذرهای پوک 

 و سبک 
خحوجی بذرهای 

 بحگشتی

  شمب جهت

همثبت صفح  
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 وذر ینوام  ورای تالمیو  عملیوات       فورآوری در خو    و ًمعمو وزنوی   جااسواز ما ی  

وجوود نواارد   ی آنهوا  جااسواز امالوان   تور کوه در مراحو  قبو     8ییهوا ی ناخالصوی جااساز

یووازر و ز ییووردموویی پوووض و سووبک  مووورد اسوو فاده قوورار  هووای دانووهجااسوواززنظیوور 

ی هووا ررسووی ر Henderson, 1983 ،8918پووور و ضوویاالح ، ها ووم8937 ،همالوواران

و اعمووا  تنظیمووات صووحیح آن  دهووا کووه  ووا کمووک ایوو  ما ووی موویتحقیقوواتی نشووان 

 را  یشوو ر نمووود ووذر ینووام  2لوووز فیایالوویدرصووا کیفیووت خ 2/8توووان تووا حوواود مووی

ایور نسوبت  وه آنهوا     کوه   اسوت ر میا یراوی ی دارای تنظیمات فنوی دقیقوی    8931زیازر، 

 وذر سوالم از دسوت رف وه در ضوایعات دسو  اه       میواان تلفوات   شوود،  دقت  زم اعموا  ن 

کوه در صوورت ورود    ی میواانی نشوان داد  هوا  ررسوی در  وو موی اور قا   توجهی زیاد ه 

و تنظیمووات نامناسووب مقوواار  ووذر تلوو   وواه در    9 ووار  ووی  از حووا تحموو  دسوو  اه  

یوازر و همالواران،   ز  وود موی درصوا هوم م حظوه     44ضایعات سبک دس  اه توا حواود   

فنووی دسوو  اه و نوسووان  ووار دلیوو  عووام آیوواهی  ووه تنظیمووات  ووه ر 8931 یووازر، ;8932

 ووذر تمووایلی  ووه اسوو فاده از میووا   فوورآوریهووای دسوو  اه،  رخووی از  وورکتورودی  ووه 

صوحیح اسو فاده    صوورت  وه سوت کوه ایور از ایو  ما وی       اای  در حوالی یراوی ی ناارنار 

از تووده  وذر جواا     ودر  سیاری از  ذرهای پووض و سوبک کوه مراحو  جااسوازی قبلوی       

خلووز فیایالوی و قووه نامیوه      انا، در ایو  مرحلوه از  وذرهای اصولی جواا  واه و      نشاه

  توده  ذر نهایی افاای  خواها یافتر 

 

   ماشم اصلی ی هاقسنت

ی اصلی یوک ما وی  جااسواز وزنوی زمیوا یراوی وی  عبارتنوا از:  انوه یوا          هاقسمت

 ر زغبووار ییوور   هووود ،ی هوووادهیهووام موعووه فوو   اسووی، صووفحه  ووذر مشووبک،   

                                                            
1- Impurities 

2- Physical purity 

3- Over loading  
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زجووادی و    وود موی  م حظوه  2ی اصولی یوک دسو  اه یراوی وی در  وال       هوا قسومت 

 ر  8932همالاران، 

 

 
 های اصلی دستگاه جداساز وزنی )ممز گحاویتی( )تصویح از نگارنده(ننای از قسنت -6شکل 

 

 والوده اصولی    عنووان  وه  انوه یوا  اسوی در دسو  اه جااسواز وزنوی        :1بدنه یا شاسی

عموو  کوورده و تمووام اجوواای محوورض و    ی مخ لوو هوواقسوومتو ن هاارنوواه  دسوو  اه

 وال  مالعوب و مسو طی   ووده      اسوی  وه   وونار  موی م حرض دس  اه  ر روی آن سوار 

 اسووی  ایووا از اسوو حالام قا وو  توووجهی  رخوووردار  ،ارتعا ووات زیوواد دسوو  اه علووت ووهو 

     ا ار

 

                                                            
1- Frame 

 ف  غبار گمح) هود(

 صفحه بذر مشبک ارتعاشی

 بدنه

 )شاسی(

های هوا دهی  های ف دریچه

عدد( 9)  
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ا  سوه   وال ادارای م ناسوب  وا اراحوی دسو  اه     ایو  صوفحه    :1صفحه بذذر مشذبک  

ی دارای مو   هوا  ووده و از تووری    ذوزنقوه ایوی   زمعموو ً  و وهار وجهوی مثلثی  وجهی ز

صوفحه  وذرهای سوه وجهوی ترفیوت      ر  7ز وال    م ر تشوالی   واه اسوت   میلی 8  نای

نیسوو ار امووا صووفحه  هوواسوون ریاه تمیاکووردنخووو ی قووادر  ووه دا وو ه و  ووهموویکوواری ک

ایوو  هسوو نار   ووذرهای وهووار وجهووی دارای ترفیووت و قووارت تمیووا کننووایی  یشوو ر   

ی مر واووه ایوو  هووا ووا کمووک اهوورمصووفحه دارای دو  وویب اووولی و عرضووی  وووده و  

 ورای ای واد   کنوار  موی م ناسب  ا جونس مواده ورودی و درصوا ناخالصوی ت ییور       ها یب

کوه  وا توجوه      1ز وال    وود  موی دس  اه از موتورهوای ارتعواش اسو فاده    میا در  لرزش

را  ووا اسوو فاده از دسوو  اه میووا میوواان لوورزش توووان مووی ووه کیفیووت  ووذرهای ورودی  

 ت ییر دادر  اینورتر

 

  
 (Anon., 2014)صفحه بذر مشبک و پوشش توری آن  -1شکل 

 

 

                                                            
1- Perforated plate 
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 یک ننونه از موتورهای ارتعاشی مورد استفاده در ممزهای گحاویتی )تصویح از نگارنده( -8شکل 

 

 
 ( 1935های جحیان هوا در دستگاه گحاویتی )بی نام، های کنتحل دریچهاهحم -3شکل 
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ی ینووام در روی هوواسووازی دانووه ناورمنظووور  ووه :1ی هذذوادهیهذذامجنوعذذه فذذ 

سووه تووا وهووار عوواد  فوو  هوووادهی در دسوو  اه معمو ًز ارتعا ووی از یووک سووری ۀصووفح

از قسومت زیوری  وارد تووده  وذر      رهووا را  وا فشوا    هوا  ودر ایو  فو   مییراوی ی اس فاده 

کوار رف وه در   هتعوااد فو   و   در  یاینوار    وناور  حالوت  وه  هوا  ونا تا دانهمی نموده و  اعث

توانووا مووی و اسووت دسوو  اه تووا عی از انوواازه صووفحه و ترفیووت  ووار ورودی  ووه ما ووی  

 هوا در دسو  اه از یوک الال ورو موتوور  ورای فو       معموو ً   یش ر از وهار عواد هوم  ا وار    

یوک موتوور الال ریالوی سوه فواز در نظور        هوا از فو  یک جفت  رای هر اس فاده  اه و یا 

معمووو ً  وورای ای وواد یالنووواخ ی در پروفیوو  هوووای ای وواد  وواه روی  ووودر مووییرف ووه 

صفحه  ذر، صفحه را  ه سه یا وهوار قسومت تفالیوک کورده و  ورای قسومت یوک فو          

ر  وورای  ووودمت  ه وور ان ووام ییرنووا تووا کن وور  و یالنووواخ ی در قسوو موویهوووا در نظوور 

یوا از    و 3 وال   زی ت ییور دریهوه ورود هووا    هوا دهوی فو   یشو ر از اهورم    ت ییرات هووا 

  ودر میالال ریالی زاینورتر  اس فاده  موتورهای کن ر  دور

 

ی  سویار سوبک از   هوا و خواض و ناخالصوی   ی یورد جااسواز منظوور   وه  :2هود )غبارگمح(

از یوک فو  مالنواه در  وا ی میوا یراوی وی و یوک          وه دسو  اه   ارد  اهروی  ذرهای و

ر مالوانیام عملالورد  وای  صووورت     84ز وال     وود موی و غبوار اسو فاده    سویاللون یورد  

ی  وذر را  هوا است کوه  وا  وروا کوار دسو  اه یراوی وی فو  یورد و خواض داخو  دانوه           

 کنارمیمال  کرده و از اری  یک سیاللون  ه کیسه ضایعات من ق  

                                                            
1-Aeration fans   

2- Dust hood   
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 گحاویتی مجهز به هود )تصویح از نگارنده(ممز  -11شکل 

 

 تنظمنات ماشم  

کووه ایوو   اسووتتنظوویم مهووم پوونج وزنووی زمیووا یراوی ووی  دارای  جااسووازدسوو  اه 

تنظیمووات تووا عی از نوووا دانووه ورودی، میوواان  ووار وارد  وواه  ووه دسوو  اه و میوواان      

  وه  موواد  ت ذیوه  نور  ر ایو  تنظیموات عبارتنوا از:    اسوت ناخالصی موجوود در  وار ورودی   

 ، وه صوفحه  وذر    هووادهی ی اوولی و عرضوی میوا، تنظویم میواان      هوا تنظیم زاویهمیا، 

 اداموه  در آنهوا  از کواام  هور  موورد  در کوه  دسو  اه  میوا   ارتعواش ز نوسان سرعت و دامنه

 همالوواران، و کا ووی ؛8914 همالوواران، و راسوو ز  ووا خواهووا ارایووه  زم توضوویحات

 ر 8913
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 ممز به مواد ۀتغذی نحخ

 روی  وور مناسووب ت ذیووه اعمووا  تنظیمووات دسوو  اه یراوی ووی، تووری مهووم از یالووی

 یجااسواز  رانوامان  و هینوه  واه    دسو  اه  کوارکرد اسوت کوه  وا رعایوت آن       ذر صفحه

  وه  دهوی ضراخوو  مقواار ر یا وا موی افواای    سوالم   وذرهای  از  اه خرد و پوض یهادانه

 کامو   نوازض   یوه  یوک  صوورت  وه  میوا  سوطح  تموام  کوه   ا وا  اییونه  ه  ایا دس  اه

  ا وووا ناا ووو ه وجوووود میوووا روی در خوووالی فضوووای هیه ونوووه و  وووود پو ووویاه

(Henderson, 1983) تنظیمووات اعمووا   ووا اسووت داده نشووان ن ارنوواه ت ر یوواتر 

  وی   کشوور  در رایوج  هوای دسو  اه   ورای  مناسوب  ت ذیوه  نور   محواوده  ما ی ، صحیح

 دسو  اه   وه   وذر  ورودی نور   اسوت  ذکور ه و   زمر کنوا موی  ت ییر ساعت در ت  4 تا 2/2

 دسو  اه  دهنواه  نوسوان  سیسو م  و هوا فو   دهوی   واد  قوارت  ،صوفحه  وذر   ا عاد از تا عی

 ر ود خواها

 

 1ی طوری و عحضی ممزهاتنظمم زاویه

اعموا  دو   روی صوفحه میوا یراوی وی نیواز  وه      هوا منظور یالنواخ ی حرکوت دانوه   ه

تنظویم  ایوی   وه یونوه   ا ایو  ایو  دو  ویب  ر اسوت  صوفحه میوا   یب اولی و عرضوی در  

ی  تور پوایی  ،  وذرهای پووض و سوبک    هوا جریان  اد اعما   واه  وه دانوه    در اثرتا   ونا

ه صووفحه قوورار  قوونطم ووا تری  قووه صووفحه و  ووذرهای سوون ی  و در ووت در   منطدر 

یرف وه و از ما ووی  خووارج  ووونار هموانطور کووه قووب ً ذکوور  وا ایوو  دو زاویووه تووا عی از    

 ورای  وذر ینوام زاویوه اوولی      معموو ً  ر هسو نا محصو  و مقاار  ار ورودی  ه دسو  اه  

درجوه ت ییور    7توا   2درجوه و زاویوه عرضوی صوفحه در حواود       2توا   8صفحه در حواود  

 ینوام   وذر  یجااسواز  ی تور مناسوب  همالواران  و کا وی  تحقیو   در ر 88ز وال    کنامی

                                                            
1  - Longitudinal and transverse slopes  
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 آمووا دسووته وو درجووه 2 عرضووی  وویب و درجووه 4 اووولی  وویب در وحشووی یووو و از

  ر 8913 همالاران، و کا یز

 

 

 
 (1935های طوری و عحضی صفحه ممز گحاویتی )بی نام، تغممحات زاویه -11شکل 

   صفحه طوری شمب

صفحه عحضی شمب  

 شمب طوری صفحه ممز گحاویتی

شمب عحضی صفحه ممز 

 گحاویتی

های سبک دانه

 و چحوکمده

 های سنگم دانه

 و درشت
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ی مر واووه هووااز اهوورممیووا  ی اووولی و عرضووی صووفحه هووا وورای ت ییوور زاویووه 

  ر 82ز ال    ودمیاس فاده 

 

 
 (1935ممز گحاویتی )بی نام،  های تغممح زاویه صفحه درننونه ایی از اهحم -12شکل 

 به صفحه بذر   هوادهیتنظمم ممزان 

ی سوالم  هوا ض از دانوه ی پوو هوا ی خووب دانوه  جااسواز در  مهوم یالی دی ر از مووارد  

ر در واقووم اسووتمیوواان هوووادهی خوووب و یالنواخووت در همووه جووای میووا یراوی ووی     

در میوا یراوی وی اسوتر     هوا دانوه ی جااسواز کلیوا   سوازی  وذر    وناور و  ی مناسبههواد

 وذر پخو   واه روی میوا خواهوا       ۀدر توود  8زیاد موجب ای واد حبواب   هوادهیسرعت 

ی هوا  وذرهای در وت از سوطح میوا جواا  واه و  وا  وذر         ، ار همهنی   ا هوادهی زیاد

 ان ووام سوون ی  مووواد روی سووبک مووواد سووازی  ووناورریووا و سووبک مخلووو   وواه و  

ی خیلوی سوبک کموک    هوا سوازی دانوه    وناور فقو   وه    هووادهی کوم  سورعت   رنمیشود

                                                            
1- Bubble   

صفحه عحضی شمب  
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ی مخلوو   عمواه  وذرها   وودر در ن ی وه   موی ی نواق  ان وام   جااسواز عمو   کنوا و  می

 وورای تنظیمووات  آیووارموویرونووا و خلوووز فیایالووی پووایی  موویاوورو خروجووی  ووذر  ووه

ورود هووا هور   مخصووز   یهوا از دریهوه   وذر  ی مخ لو  صوفحه  هوا قسمت ه  هوادهی

مقواار هووای وارد  واه  وه      هوا ر  وا کموک ایو  دریهوه     وود موی اسو فاده   هاکاام از ف 

 صووفحه  ووه  ووذر ورود محوو  از هروووه ر 89ز ووال    ووودمووی کووم یووا زیوواد ووذر صووفحه 

 ن ووایجر  ووودمووی کم وور  ووذرها  ووه  وواه وارد هوووای سوورعت مقوواار  ووویممووی دورتوور

 یهوا دانوه   ه ور  یجااسواز   ورای  هووا  سورعت  مناسوب  محاوده که داده نشان تحقیقات

  ر8913 همالاران، و کا یز است ثانیه  ر م ر 7 تا 2  ی  ینام

 
های تنظمم ممزان هوادهی به توده بذر در دستگاه گحاویتی های مختلف دریچهوضعمت -19شکل 

(Henderson, 1983) 

 

  وود موی می  أی ذکور  واه از اریو  دریهوه م واا تو      هاکاام از ف هوای ورودی  ه هر

 وورای تنظوویم هوووادهی  نیووا ی یراوی وویهوواهمهنووی  در  عضووی از دسوو  اهر  84ز ووال  

 الف ب ج



  فحآوری بذر گندم بحایهای جداساز وزنی )ممز گحاویتی( اصول فنی کاربحد ماشم 

87 

 

 8از کاهنوواه دور موتورهووای الال ریالووی  ی کن رلووی، هوواجووای اسوو فاده از دریهووه  ه وو

  ودرمیاس فاده  زاینورتر 

 

 
 های هوادهی دستگاه گحاویتی )تصویح از نگارنده(های ورودی هوا به ف دریچه -14شکل 

 

 ممزان ارتعاش ممز دستگاه 

ن ووایج ر اسووت میووا نوسووان فرکووانس و دامنووه از تووا عی ،میووا ارتعوواش میوواان

 یراوی وی  دسو  اه  در ینوام   وذر  مناسوب  یجااسواز   ورای  کوه  دهوا می نشانها پژوه 

 تووا 944 حوواود در نیووا نوسووان فرکووانس و میلیم وور 7 تووا 2 محوواوده در نوسووان دامنووه

ر  8914 همالوواران، و راسوو  ;8913 همالوواران، و کا وویز اسووت دقیقووه  وور سوویال  244

  ه ووری   ووه دسوو یا ی ،ینووام مخ لوو  ارقووام دانوه  هوواار وزن و ا عوواد تنوووا  ووه توجووه  وا 

 دسو  اه  هور   ورای  مقواماتی  تنظیموات   وا  و ت ر وی  صوورت  ه ارتعاش ۀدامن و فرکانس

 میواان ارتعواش و  ر خواهوا آموا    اسوت  فورد ه و  منحصور  و جاایانوه  صوورت  وه  یراوی ی

ر هسو نا مسو قیم  وا یالوای ر     ۀعرضی زجانبی  میوا دسو  اه یراوی وی دارای را طو     ۀزوای

                                                            
1- Inverter  
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میوا  صوفحه  سومت قسومت  لنواتر     وه  هوا  ای  صورت که  ا افاای  ارتعواش میوا دانوه   

 وه سومت کوم     هوا کننوار در صوورت کوم  وان ارتعواش، دانوه      میم مای   اه و حرکت 

زاویووه عرضووی میووا  ن ووا زیووادعموموواً  ووا  ووونار موویمیووا م مایوو  صووفحه  توورارتفوواا

  وا اسو فاده از هووادهی مناسوب     ی سبک  ه سومت کوتواه ر میوا حرکوت کورده و     هادانه

ایور   وودر  موی ان وام   کامو   صوورت  وه ی سوبک و سون ی    هوا ی دانوه جااسازعملیات 

ی  قسومت  تور سومت  لنوا  ی روی میوا  وه  هوا سرعت ارتعاش میا افاای  یا ا، تمام دانوه 

صوفحه از اریو     زلورزش   شاارتعو  کورده ودر آن وا م مرکوا خواهنوا  وار     یا حرکوت  م

میوواان پوویت تنظوویم  می   وواه کووهأ  توو82ز ووال   یووک موتووور لنوو  خووارج از مرکووا 

ی هوا ما وی  ر در  رخوی از  اسوت مشواهاه  قا و   ارتعاش میا در قسمت اولی کنوار میوا   

تر  اسو فاده  جایاتر  رای کواه  سورعت ارتعواش میوا از کاهنواه دور الال ریالوی زاینوور       

  ودرمی
 

 
 موتور رنگ خارج از محکز بحای ارتعاش ممز گحاویتی )تصویح از نگارنده( -15شکل 

 

موتور لنگ در 

 دستگاه گراویتی
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 ارزامات اپحاتوری

اپراتووور دسوو  اه  سوویار  عملالوورد ،از یالووای ر هووای مناسووب دانووهجااسووازمنظووور  ووه

درض  زم از فراینوا و نحووه کوار دسو  اه     فاقوا  حایا اهمیت استر ایور اپراتوور دسو  اه    

ی جااسووازرانووامان توانووا تنظیمووات مووورد نیوواز دسوو  اه را اعمووا  نموووده و مووی ا ووا، ن

پووس  زم اسووت اپراتووور  از تلفووات  ووذر جلوووییری کنووار ووذر را  ووه حووااکثر رسوواناه و 

اصوو  کوار   ما وی ،   ءی فنی  زم کوار  وا دسو  اه را یذرانواه و  وا اجواا      هادس  اه دوره

 ردا  ه  ا ا کام  و تنظیمات دس  اه آ نایی
 

 ضایعات ماشم  

ضووایعات جوواا  وواه از ما ووی   وور مبنووای وزن مخصوووز  ووه سووه یووروه اصوولی   

  ونا:میتقسیم 

  8ضایعات سن ریاه و  ذرهای خیلی سن ی  -8

و  وووذرهای در وووت و هوووم وزن  وووا  هووواسووون ریاهاز م شوووال   ایووو  ضوووایعات

ز وال     وونا موی که از  ا تری  سوطح میوا یراوی وی از خو  خوارج       هس نا هاسن ریاه

   ر82
 

 
 ضایعات سنگحیزه به هنحاه بذرهای خملی درشت گندم )تصویح از نگارنده( -16شکل 

                                                            
1- Stones and very heavy seeds  
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  8ز ریش ی  ضایعات  ذرهای مخلو   اه سبک و سن ی  -2

کووه معمووو ً حوواوی  اسووتمخلوووای از  ووذرهای سووبک و سوون ی   ،ایوو  ضووایعات

خروجووی  هووم مسوویر ا ووار خروجووی ایوو  ضووایعات موویدرصووا  ووذر سووالم  92 ووی  از 

 فورآوری خو    ی  وذرهای سوالم م واداً  وه ا  واا     جااسواز ضایعات سوبک  ووده و  ورای    

م حظووه  87ضووایعات در  ووال  خروجووی ایوو  نمونووه ایووی از ایوو   ووودر مووی ریردانوواه 

 درو می

 خحوجی ضایعات بحگشتی در ممز گحاویتی )تصویح از نگارنده( -11شکل 

   2ضایعات  ذرهای سبک، خرده و وروکیاه -9

ای  ضایعات م شوال  از  وذرهای پووض وروکیواه و خورده  واه  وه هموراه  رخوی          

ضوایعات   ۀزمحو  تخلیو   ی  قسومت میوا  تور کوم ارتفواا  کوه از   اسوت مواد خارجی سبک 

 ر 81ز ال    ونامیسبک  از دس  اه خارج 

                                                            
1- Returned seeds 

2- Light seeds and small impurities 

بذرهای 

یبرگشت  

 ضایعات

 پوک)بذرهای 

 و سبک(
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 ضایعات بذرهای سبک، خحده و چحوکمده گندم )تصویح از نگارنده( -18شکل 

 

   1ماشم  جداسازی راندمان

 در پاکسووازی  ووذرهای ورودی از  ووذور فوورآوریقووارت خوو    رایوو   وواخ   یووان

ما وی   عملالوردی  رانوامان  دسوت آوردن  ه ورای  و  ر اسوت  السو ه و خورد  واه     پوض،

رانوامان تبوای   وذر خوام  وه  وذر پواض         ایوا   8ۀ  ا اسو فاده از را طو  ا  اا  ،وزنی جااساز

 : 9893،  خ یاریز دست آیاه  C(R( اه 

𝑅𝐶 =
 ذر تمیا  اه

 ذر ورودی
× 100                                                                8ز

                                    
 آیوا موی دسوت  ه و  2ۀ وزنوی  وا اسو فاده از را طو     جااسواز ما ی  رانامان پس از آن 

(Sinha et al., 2001) ر 

                                                            
1- Cleaning efficiency  
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  𝐶 = [1 −
(1−𝑃2)

(1−𝑃1)
× 𝑅𝑐] × 100                                                                 2ز

 که در آن،

C:  تمیاکردنرانامان (%) 

cR: ما ی زنسبت کسری  ذر خارج  اه  ه ورودی  در ما ی تبای   ذر  رانامان  

1P:  نسووبت کسووری  ووذر خووال ،  صووورت ووهز ورودی ما ووی خلوووز فیایالووی قبوو  از

  ما ی در نمونه ورودی 

2P:    نسووبت کسوری  ووذر خووال   صووورت وه ز خروجووی ما ووی خلووز فیایالووی  عوا از، 

  ما ی در نمونه خروجی 
 

  1ه مصحفی ماشم ژانحژی وی

اسوت کوه در    آنیور   یوان  زیراوی وی   وزنوی  جااسواز ما وی   مصورفی   ۀانرژی ویوژ 

اار انورژی مصورو  واه    قو هور واحوا  وذر ینوام ووه م      پواض کوردن   ورای   ای  ما وی  

در موات زموان کوارکرد خو      ما وی    میایو   واخ  از تووان اسو     ۀاستر  رای محاسب

ز رحسووب م ووا  از تقسوویم م موعووه انوورژی مصوورو  وواهر  ووودموویاسوو فاده  فوورآوری

انوورژی ویووژه مصوورفی  وورای    ز رحسووب توو     وواه فوورآوری وور ح ووم  ووذر   ژو  

  ر8939 ،ز خ یاری  ودمی محاسبهدر دس  اه یراوی ی  ذر ینام  تمیاکردن

 

 ماشم  کارگمحیبهدر مهم نکات فنی 

 ور    وه  مهوم زیراوی وی  نالوات    وزنوی  جااسواز منظور اس فاده  هینوه از دسو  اه    ه

  :استزیر 

قووی و دارای اسو حالام  وا   ورای نصوب و        فوناانسویون ز زیرسوازی توجه  وه   -8

یراوی ووی زیوواد  وووده زحوواود  ی هوواما ووی دسوو  اهر معمووو ً وزن  کووارییری ووه

                                                            
1- Specific energy consumption 
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 زفوناانسویون   زیور سوازی  و ایور ایو  ما وی  در یوک      کیلو یرم و  یشو ر   244

 یشو ر ارتعا وات ای واد  واه در صوفحه دسو  اه  وه         ،کار یرف ه  وود هضعی   

کامو  ان ووام   صوورت  وه  هوا ی دانوه جااسووازکو   انوه من قو   واه و عملیوات      

 ه ووری  زیرسووازی  وورای کووار رد دسوو  اه   ر (Tomass, 1980)د  ییوورمووین

   یشو ر  و م ور سوان ی  82معموو ً  ضوخامت  ز یراوی ی، اس فاده از   وون سویمانی  

خوو ی مهوار کورده و ارتعا وات وارد  وه ما وی  را       هما وی  را  و   ۀتوا سواز   است

 ر  8932 نام،  یز میرا نمایا

 راسوت  هوا ی در میوا یراوی وی  ور اسوا  وزن مخصووز دانوه      جااسواز عملیات  -2

وزنووی عملیووات  وجوواری و   جااسووازقبوو  از اسوو فاده از دسوو  اه   اپووس  ایوو 

توا از رانوامان     واه  نوای  وذرها را ان وام    ی  السو ه و درجوه  های دانهجااساز

 حااکثری دس  اه اس فاده  ودر  

 هوووای ایوورر  سوویار مهووم اسووت  مشووبک صووفحه  ووه ورودی هوووای تمیووای -9

 یهوا روزنوه   وه  غبارهوا  و یورد  ایو    ا وا،  ریوا  معل  ذرات دارای ف   ه ورودی

  وذر  تووده  داخو    وه  هووا  خووب  عبوور  موانم  و وسوبنا موی  صوفحه  در هوا عبور

 ان ووام سوون ی  مووواد روی سووبک مووواد  ناورسووازی و  وواه صووفحه روی

ر  وود  توجوه  دسو  اه  یهوا فو    وه  ورودی هووای  تمیوای   وه  ایا  لذا ر ودنمی

 اسووو فاده مخصوصوووی فیل رهوووای از ورودی هووووای تمیوووای  ووورای معموووو ً

 روزانوه  صوورت  وه  ا ایو  هوا کارخانوه  در غبوار یوردو   وات   ه توجه  ا که  ودمی

 ر ا ون تمیا

تنظیمووات اعمووا   وواه و مقوواار  ووار  ،دسوو  اه واقعووی کووار ترفیووت وور مبنووای  -4

ثا ووت  وواقی  مانووا تووا  ه ووری    صووورت ووه ا ایوو یراوی ووی دسوو  اه  ووه ورودی

هریونووه ت ییوور در  ووار ورودی   ر  ووودحاصوو   هووای دانووهجااسووازرانووامان 
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روی دسوو  اه  یو  ایووا م وواداً  تنظیمووات جایووا زدهتنظیمووات قبلووی را  وورهم 

  ودر  ان ام

 م ناسووب  ووار توجووه  ووود ی اووولی و عرضووی در میووا یراوی ووی هووا وویب  ووه -2

 ووه  ای اووولی و عرضووی صووفحه  ووذر  ایوو هوواترفیووت کوواری دسوو  اه،  وویب

 یشو ری  زموان ممالو  را  ورای مانوان روی       هوا دانوه  توا نا  وو ای تنظویم  یونه

روی صوفحه دسو  اه،    هوا صفحه دس  اه دا و ه  ا ونار مانوایاری  یشو ر دانوه     

 خواها  ار هاااسازی دانه ه ری  جموجب 

ی ورود هوا قسومت   وودر ی مخ لو  و م حورض ما وی   ازدیوا     هوا قسمتح ماً  -2

و مخصوصواً میوا زصوفحه  وذر   واد یرف وه        هوا ی ف هاهوا نظیر کانا  و دریهه

ی هوواقسوومت همهنووی   ووودری اح مووالی تمیووا هوواو مووواد ریووا و یرف  ووی 

 ر ودکاری م حرض در صورت نیاز روغ 

  ووذرهای وجووود صووورت در ما ووی ، در فوور  پووی  تنظیمووات اعمووا  از پووس -7

  وار  کوه   وا  م وجوه  تووان موی   ریشو ی،  یهوا دانوه  خروجوی  قسمت در سن ی 

 کم وذر  صوفحه   وه   واه  وارد  واد   وات  ا ایو  لوذا  اسوت  زیاد صفحه  ه ورودی

  ووه ورودی  وواد مقوواار و  وواه زیوواد میووا ارتعوواش میوواان ایووا  همهنووی ر  ووود

  نقوا    رخوی در  اسوت  ممالو   اوقوات  یواهی  همهنوی  ر یا وا  افواای   را صفحه

 موورد  ایو   رفوم   ورای  صوورت  ایو   ران ام نشودر د میا روی  ر  ناورسازی  ذر

 . ودتمیا کام ً  پرفشار  اد از اس فاده  ا و  اه  ازصفحه  ذر  است  زم
 

 

 

  1عمب یابی و رفع اشکال در ماشم 

 ،وزنووی جااسوواز ما ووی  کووارییری ووهحووی  اح مووالی در  مشووال ت ووه منظووور رفووم 

م حظوه   8جواو    صوورت  وه  پوی  آمواه  رفوم ا والا ت    روشموارد مشواهاه  واه و   

  ر ودمی
                                                            
1- Trouble shooting  
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 وزنی )گحاویتی( جداساز ماشم  اشکاالت کاری مالمظه شده دربحخی رفع  -1جدول 

 اشکال رفعروش  عالمت یا نشانه ایحاد یا اشکال ردیف

 وی  از حوا    رورود  ا 8

  ه میا

 قسومت  از  وذر   خ  عماه

  ودرمی خارج ها ریش ی

 دس  اه  ه ورودی  ار کاه  -

 صفحه اولی  یب کاه  -

 مقاار  اد  ه صفحه افاای  -

اخوووو     ووووذرهای  2

اصوولی  ووا  ووذرهای    

 ترسبک

 ووه سوومت  هوواتمایوو  دانووه

 خروجی  ذر اصلی  

 ارتعواش  سورعت  ز لورزش  کاه  -

 میا

 افاای   یب عرضی صفحه  -

 مقاار  اد  ه صفحه افاای  -

ی جااسوووازنوسوووان  9

 از یالای ر هادانه

غیووور یالنوووواخ ی توزیوووم   

ی هووادر خروجووی هووادانووه

 مخ ل  میا

 ورودی  ار میاان در نوسان -

  ضعی   ودن فونااسیون -

 میا موتور یهاتسمه  ودن    -

 نوسانات  رقی -

تنظوویم  یهوواییووره  ووودن  وو  -

 میا های اولی و عرضی یب

 صفحه  ذر  ودن    -

خروجووووی  ووووذرهای  4

اصووولی  وووه هموووراه  

ی پووض و  هوا  ذرهای

 سبک

  وه  و حرکت  وذرها   تمای 

زخروجوی   میوا  پوایی   سمت

  ذرهای پوض وسبک 

 عرضی صفحه  یب کاه  -

 میا زارتعاش  لرزش افاای  -

 مقاار  اد  ه صفحه کاه  -

یرف  وی صووفحه  ووذر   2

و وجوووووود  رخوووووی 

هووای فاقووا  قسوومت

میووووا عملالوووورد در 

 زنقا  کور 

هوای  وی حرکوت    وجود دانه

هووای میووا در  رخووی قسوومت

 زنقا  کور 

جااسوووازی و تمیاکوووردن صوووفحه  

مشووبک  ووذر  ووا اسوو فاده از  وواد پوور  

 فشار 
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 رفم  رخی ا الا ت کاری م حظه  اه در ما ی  جااساز وزنی زیراوی ی  -8جاو  ادامۀ 

 اشکالروش رفع  عالمت یا نشانه ایحاد یا اشکال ردیف

  کم  وودن مقواار  وار    2

 روی صفحه

هوای خوالی از   وجود قسومت 

هووووای دانووووه در قسوووومت

مخ لووو  زپوووایینی  میوووا و 

 هار رف    اد 

 دس  اه اولی  یب کاه  -

  وه  ورودی  وار  میواان  افواای   -

 دس  اه

هوووای اوووولی و اصووو    ووویب -

 کووردن عرضووی میووا و سووفت  

 مر واه هایییره

کوووم کوووردن مقووواار خروجوووی    -

 های اصلیدانه

تلفات  وذرهای ینوام    7

 در ت و سن ی 

وجووود  ووذرهای در ووت در   

 ضایعات سن  ییر

کوارییری دسو  اه سون  ییور در      ه

 خ  فرآوری  ذر
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 و فنووی ارزیووا ی ر8932 ر مرالموووتی یونسووی و  ر رر ،یووازر ،ار ،واحووای ،را ،جوووادی

  وماره  ملوی  پوروژه  پژوهشوی  یواارش ر ینوام   وذر  فورآوری  یهوا سوامانه  اق صادی

 رکرجر کشاورزی مهناسی و فنی تحقیقات سسهؤم  22981

 ت ر ووی  ررسووی ر8914ر مر  ر کیووانمهربر و  ،فیروزآ ووادی ،تر ،توووکلی ،رم راسوو ،
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ر وزنووی جااکننواه  دسوو  اه توسوو  ینووام از وحشوی  یووو و جااسووازی امالوان 

 و کشوواورزی ما ووینهای مهناسووی ملووی کن ووره  شوومی  مقووا ت م موعووه

 ر کرجر مالانیااسیون

ر ینووام  ووذر فوورآوری خوو  دو اق صووادی و کیفووی فنووی، ارزیووا یر 8931ر ر ر  یووازر،
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 تحلیلووی ر8932ر آ ،حمیووای و مر ،الموووتی یونسووی ،را ،واحووای ،را رجوووادی ،رر ر  یووازر،
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