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   چكيده

هدف از انجام اين تحقيق استفاده از خواص فيزيكي انجير به منظور طراحي و ساخت يك دستگاه دسته بندي ميوه انجير بر اساس 
چرخش در سرعت اين تسمه نقاله توانايي . سانتيمتر استفاده شده است 50بدين جهت از تسمه نقاله اي به طول . رطوبت مي باشد

به منظور يكسان بودن وضعيت و سرعت قرار گيري انجيرها بر روي . هاي متفاوت و قرارگيري در زواياي متفاوت را دارا مي باشد
بر اساس نتايج بدست آمده .  تسمه نقاله از يك ناوداني تخليه استفاده شده است كه زاويه قرار گيري ناوداني نيز قابل تنظيم مي باشد

دقت جداسازي دستگاه . ر گروه ها اثر زاويه تسمه نقاله، سرعت تسمه و زاويه قرارگيري ناوداني كامال معني دار بوده استدر اكث
درجه براي  8و  12، 10، 8درجه و زاويه تسمه به ترتيب  20متر بر دقيقه، زاويه ناوداني تخليه  4/9در سرعت درصد  75معادل 

 . بدست آمده است 1و  2 ،3، 4انجيرهاي گروه هاي جداسازي 

  انجير، جدا كننده، ضريب اصطكاك استاتيكي و زاويه مقاومت غلتشي :كليديواژگان 
  

   مقدمه
صفحات مشبك، تسمه هاي . در مهندسي فرآوري محصوالت كشاورزي چندين روش براي جداسازي ميوه ها معرفي شده است

همچنين جهت جداسازي غالت، آجيل و بذرها بر اساس . سازها هستندهايي از اين جداواگرا، جداكن هاي غلتكي و وزني نمونه
 .خواص فيزيكي آنها از صفحات مشبك، نيروي پنوماتيك، نيروي ثقل، هليس و جداكن هاي ديسكي و سيلندري استفاده مي شود

دا كننده بر اساس بافت سطح ساير روش هاي قابل ذكر عبارتند از استفاده از ميز ثقل، جداكننده مارپيچي، جداكننده ديسكي و ج
.(Henderson & Perry, 1976)  و ساختند اندازه اساس بر مركبات بندي درجه دستگاه يك 1387طباطبايي و هاشمي در سال 

از خواص ) 2009(اخيراً تردونگ وراكول و همكاران  ).1387طباطبايي و هاشمي، (دادند  قرار ارزيابي و آزمايش موردرا آن  عملكرد
 ,.Terdwongworakul et al)ي، مكانيكي، فيزيولوژيكي و صوتي جهت تعيين سطوح رسيدگي نارگيل استفاده كردندفيزيك

هدف از انجام اين تحقيق استفاده از خواص فيزيكي انجير به منظور طراحي و ساخت يك دستگاه دسته بندي ميوه انجير بر . (2009
 . اساس رطوبت مي باشد

  ها مواد و روش
نيروي محركه اين دستگاه به وسيله يك موتور . سانتيمتر استفاده شده است 50ازي انجيرها از تسمه نقاله اي به طول جهت جداس

فاكتورهاي قابل تنظيم در اين آزمايش سرعت حركت تسمه نقاله، زاويه قرار گيري تسمه نقاله و زاويه . الكتريكي تامين شده است
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توانست دور موتور را از صفر  يير در سرعت چرخش تسمه نقاله از يك رئوستا استفاده شد كه ميبه منظور تغ. ناوداني تخليه مي باشد

از يك ناوداني . جهت تغيير در زاويه قرار گيري تسمه نقاله از يك پيچ بدون انتها استفاده شده است. تا ماكزيمم دور موتور تغيير دهد
از يك جعبه در باال و پايين . نقاله در شرايط و سرعت اوليه يكسان استفاده شد تخليه نيز به منظور قرارگيري انجيرها بر روي تسمه

  ).1شكل ( جمع آوري انجيرها بهره گرفته شد تسمه نقاله به منظور
انجيرها بر اساس دارا بودن ضريب اصطكاك و مقاومت غلتشي 
. متفاوت به گروه هاي متفاوت رطوبتي دسته بندي مي شوند

رطوبتي در زاويه و سرعت خاصي همراه با تسمه  انجيرهاي هر گروه
آزمايشات بدين صورت انجام شد كه انجيرها از طريق  .باال مي روند

تعداد انجيرهايي . ناوداني تخليه بر روي سطح تسمه قرار مي گرفتند
كه از هر گروه رطوبتي به همراه تسمه نقاله باال ميرفتند و يا در اثر 

و در جعبه هاي تعبيه شده قرار مي گرفتند  غلتش به پايين مي غلتيدند
آزمايشات به صورت كامال تصادفي در . مورد شمارش قرار گرفت

سرعت . در سه تكرار انجام شدند 4 × 3 × 3قالب طرح فاكتوريل 
متر بر دقيقه و زاويه تسمه نقاله  6/10و  4/9، 4/8، 2/7هاي مورد نظر 

در  درجه 25و  20، 15يه و زاويه ناوداني تخل درجه 12و  10، 8ها 
  .نظر گرفته شده اند

  .استفاده شده است) 1389(شده توسط سوري و همكاران از فرمول ارائه اندازه گيري دقت جداسازي به منظور  
 

100 اگر 
10

33.066.0
10 2exp)(1exp)(exp 


 unun

accuracy

nnn
In    

100 اگر 
33.066.0

2010 2exp)(1exp)(exp 



total

unun
accuracy n

nnn
In  

020 اگر   accuracyIn       
تعداد انجيرهاي مورد انتظار در سبد، : nexpتعداد انجيرها در هر سبد، : nدقت جداسازي انجير، شاخص : Iaccuracy كه در آن
n(unexp)1 : ،تعداد انجيرهاي ناخواسته از نزديك ترين گروه به انجير مورد انتظار در هر سبدn(unexp)2 : تعداد انجيرهاي ناخواسته از

  . باشنددومين گروه نزديك به انجير مورد انتظار در هر سبد مي
 

  نتايج و بحث
با توجه به جداول تجزيه . نتايج تجزيه واريانس براي دقت جداسازي هر يك از گروه هاي رطوبتي مورد تحليل قرار گرفته شد

، اثر زاويه تسمه، سرعت تسمه، زاويه ناوداني و 1زاويه ناوداني تخليه براي گروه  اثر زاويه تسمه، سرعت تسمه،واريانس بدست آمده 
و  3، اثر زاويه تسمه و سرعت تسمه براي گروه 3زاويه ناوداني براي گروه × سرعت تسمه و سرعت تسمه × اثر متقابل زاويه تسمه 

  ).4تا  1جداول (امال معني دار بوده است ك 4براي گروه زاويه تسمه، سرعت تسمه و زاويه ناوداني درنهايت اثر 

 تسمه نقاله مورد استفاده . 1شكل
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، 8 بيتسمه به ترت هيدرجه و زاو 20 هيتخل يناودان هيزاو قه،يمتر بر دق 9.4گروه ها در سرعت  يتمام يبرا يت جداسازدق نيباالتر

به ترتيب براي  درصد 94/73و  05/74، 43/76، 55/75( بدست آمده است 1و  2، 3، 4 يگروه ها يرهايانج يدرجه برا 8و  12، 10
  ).4و  3، 2، 1گروه هاي 

  . بدست آمده است 99/74ميانگين برابر دقت جداسازي كل دستگاه به طور 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
  
  
  
  

   كلي گيري نتيجه
دقت  استفاده از تسمه نقاله براي جداسازي رطوبتي انجير امري قابل قبول است زيرا توانايي جداسازي انجيرها بر اساس رطوبت را با

در صورت استفاده از تسمه هاي پياپي با قرارگيري در زواياي متفاوت امكان جداسازي . درصد دارا مي باشد 75حدود  قابل قبول
  . رطوبتي انجير سبز استهبان بصورت صنعتي امكان پذير است

  
 منابع 
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Abstract  
 
The aim of this study is to use the physical properties of fig for design and construction a machine 
to classify figs based on moisture content.therefore a belt of 50 cm in length has been used. 
Different conveyor speed and placement is capable. In order to having the same situation of figs on 
belt, a feeding chute was used, it's angle can be adjusted. Based on the results in most groups, the 
belt angle, belt speed and the angle of feeding chute  are highly significant. The accuracy of sorting 
was about 75% in 9.4 m/min speed, 20 degree angle of feeding chute  and 8, 10, 12 and 8 degree of 
belt angle of group 4,3,2 and 1 respectively. 
 
Keywords: fig, sorting, accuracy of sorting, coefficient of friction, moisture, rolling angle 

  

 


