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طراحی ،ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی
رضا رحیمی ،1محمدحسین کیانمهر ،*2سیدرضا حسن بیگی 3و پیام زرافشان

4

 -1فارغالتحصیل کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و پژوهشگر واحد تحقیقات سازمان اتکا ،تهران ،ایران
 3 ،2و  -4بهترتیب استادان؛ و استادیار گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران
تاریخ دریافت1331/2/22 :؛ تاریخ پذیرش1331/11/4 :

چکیده
یکی از اوش اهیی ازسیفایه از اضویت داهز یا ،اضشیده اسیی ا اشاپلی اریده اآ زسی اری اایثیساسیتتد اهوا وی اشا
نق ،اریهشاایتاشاآ زهسیی ا اتیروایج انیفیدشن اا یا شیتاه.اایدزا اپلی اریده اریتهاهز یا از اهسیفای اهییا ازرسیفدشهواشا
پل رننرۀاهیسک ازسیفایه ا یا شیتها.از اآنجییاری اتکیا هیی اسین ااشا یتزهازاییضا ا تجیتهااهواریتهازناییواشیر ،اایثیسا
آسیباوسینر اای ااهسیفای اهییا اپلی اسیی ا ا یا شیتها ،اجرزسیی ا اسین از اریتهالای از اضیدآشوا از اجولی اایدشوییدا
ضدآشو ارتهاختزهرااته.اهوازییاناتحقییاق،اییاکاهسیفای اجرزسیی اادزنشیا ااییاهیرجاجرزسیی ا اسین از اریتهاادز یا اشا
سیخف اشر.اایاتغیییاداسی اپییوز فداشیایباصیاحیداجرزسیی ا یتزه،اواتای اریتهاشازنیرز اۀازاعییهاسین اشاریته،اثولکیدها
هسفای اسیخف اشر ازو ییا اشیرا.اایرینا نویتواسیوت ااآ یییشااایدزا اشیایباصیاحیداجرزسیی ا،01ا01اشا01اهوجی ،ا
ادز اواتا اریتها،01ا01اشا11اهوصیراواتای اشاایدزا ازنیرز اۀاتکی اهیی ااسین اشاریتها01اشاروفیداز ا،01اایاینا01اتییا
01اشااینا01اتیا11ا یل

فیدااهونویداادضفی اشیرا.اای قییسیاۀا ییایناینهی ای،اایشیفدایناایی ه اجرزسیی ا اسین از اریتهااییاا

هسیفای اا(ای ا یی ز 67/10اهوصییر ،اهواسییوشاشییبا01اهوجی ،اواتای ا11اهوصییراشاتکی اسیین هییی ا01اشااروفییداز ا
01ا یل

فد،اا هس اآ ر.

واژههای کلیدی
آاشیو ،ازوتعی

،اپل ،اصاحیداشیبهزو،ا تزها یس اتته ا

میاازان کااود داماای ،فاارآوری آن ضااروری خواهااد بااود.

مقدمه

ساااهنه باایش از  21میلیااون تااک کااود داماای در

یکی از روشهاا بارای فارآوری کاود دامای و ساهولت در

کشاور تولیاد مایشاود ) .(Anon, 2012ایاک مقادار کاود

حمل و نقال ،کااهش حجاا از طریاق متاراکا کاردن آن

در محاال دامااداریهااا ،در فضااای باااز روی هااا انشاشااته

است .پلت کاردن کاود دامای یکای از روش هاای فشارده

میشوند .رطوبت و حجاا زیااد باههماراه یکساان نشاودن

سااازی و کاااهش حجااا کااود اساات .از طرفاای ،کااود

م اواد موجااود در کااود ،از عواماال محدودکنناادۀ اسااتداده

شیمیایی بر پایاۀ نیتارونن مایتواناد هنگاار پلات ساازی

از کودهااای دامای اساات (Rezaifar Hassan-Beygi et

به کود دامی اضافه شود .ایاک کاار مایتواناد باه خا ایت

) .al., 2008از دیگاار محاادودیتهااای اسااتداده از ایااک

آزادسااازی تاادریجی نیتاارونن مااورد نیااز گیااه و افاازایش

آنه اا بااا اجسااار خااارجی ماننااد ساانو و

کناااد ).(Alemi et al., 2015

مااواد ،اخاات

مواد جامد اسات؛ بناابرایک ،بارای اساتدادۀ بهیناه از ایاک
* نگارندۀ مسئول:

عملکااارد آن کمااا

مراحل آمادهساازی کاود دامای بارای پلات ساازی شاامل
http://doi.10.22092/erams.2018.1258

Email: kianmehr@tu.ac.ir
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کااردن ،خاارد کااردن ،غربااال کااردن و جداسااازی

نیااروی گاارانش ،بااهطاار پاااییک اادحات شاایبدار و

اجسار خارجی مانناد سانو و شیشاه اسات .سانوهاای

مواد سش تر باهسامت بااهی شایب حرکات مایکنناد و

موجااود در کااود ماایتوانااد بااه اجاازای ماشاایکآهت

ایک دو از ها جدا میشوند.باا توجاه باه ایاککاه ادحات

فاارآوری کااود آس ایب برساااند .بنااابرایک کاااهش و حااذ

جداسااااز ماااواد در یااا

مواد اضاافی موجاود در کاود ضاروری خواهاد باود .یکای

ارتعاشی دارند و شاشیه باه نقالاههاای انتقاال ماواد عمال

و

مایکننااد و جداسااازی نی از بااه نحااوۀ ارتعاااش و حرکاات

سنگیک از یکادیگر ،جداساازی گرانشای اسات .ا اول کاار

ماااواد بساااتگی دارد ،هزر اسااات حرکااات ماااواد روی

از روشهااای متااداول باارای جداسااازی مااواد سااش
جداساز گرانشی 1تداوت بیک جرر حجمی ذرات است.
توماااا

دحات مورد تحلیل قرار گیرد.

) (Tomas, 1990گااازارش کااارد کاااه

چنانچااه اخاات

جاارر حجماای دو ماااده بیشااتر از 2

جداسااااز گرانشااای حرکااات

شااکل  1نحااوۀ عملکاارد یا

نقالاۀ ارتعاشای انتقااال

مواد را نشان مایدهاد .سیساتا ایجااد ارتعااش ،باه میاز

در ااد باشااد ماایتااوان آن دو را بااا اسااتداده از دسااتگاه

حرکتاای ارتعاشاای بااا فرکااانس و دامنااهای مشااخ

جداساااز گرانش ای جاادا کاارد .دسااتگاه جداساااز گرانشاای

میدهاد و ماواد روی میاز باهحرکات در مایآیناد .بارای

بدناۀ لارزان اساات کاه بااا تعادادی فناار روی

حرکااات ماااواد مرطاااو و نااارر روی میاااز ،نیاااروی

شاسی ا لی ساوار مایشاود .ماواد بارای جداساازی

چسااااشندگی باااایک ذرات بایااااد بیشااااتر از نیااااروی

ساری ساینی ریختاه مایشاود کاه باه شاسای

میاز باشاد .بارای ایاککاه

شاامل یا
ی

روی ی

چسشندگی بایک ماواد و سا

لاارزان متصاال هسااتند و جداسااازی از قساامت جلااو و

مااواد روی می از بااه ااورت پرتااابی حرکاات کننااد ،بای اد

عقب دحات اورت مایگیارد .بادیک اورت کاه ماواد

شاااتابی بیشاااتر از شاااتا جاذباااه ،از طریااق سیساااتا

ساانگیک بااهدلیاال جاارر حجماای بیشااتر و تحاات تااأثیر

ارتعاشی به آنها اعمال گردد ).(Colijn, 1984

شک ا-0ا در ایکاذو اوش اسوشانقید ازوتعیش ا)(Ray, 2005
)Fig. 1- Movement of one particle on the surface of vibration conveyor (Ray, 2005

باارای تحلیاال حرکاات مااواد روی اادحۀ ارتعاشاای،
رفتااار تااودۀ مااواد بااهعنااوان ی ا

جسااا االب در ن اار

نماایشااود ،و ضاارایب ا ا کات اسااتاتیکی و دینااامیکی
برابار بااها فاری مایشاوند ) .(Ray, 2005حرکات یا

گرفتااه ماایشااود ،از حرکاات دوراناای و غلتشاای مااواد

ذره روی میاااز ارتعاشااای ،نوساااانی در ن ااار گرفتاااه

چشا پوشی می شود ،از مقاومات هاوا ار ن رمایشاود،

ماایشااود ،بنااابرایک خصو اایات حرکاات ذره بااا راب ااۀ 1

تااأثیر ساا

اادحات و مااواد باار هااا در ن اار گرفتااه

تعریف میشود و م ابق با شکل  2خواهد بود.
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،اسیخ اشازو ییا اهسفای اجرزسی اادزنش اسن از ارتهاهز

که در آن،

x=A sinωt

 =xجابهجاایی ماواد طای ضاربه (متار ؛  =vسارعت طای

v=ω A cosωt

ضربه (متر بر ثانیاه ؛ و  =jشاتا در طاول میاز (متار بار
مجذور ثانیه .

j=-ω2 A sinωt

شک ا-0ا در اهیو تنیکاسیه ایکاذو ) (Ray, 2005ا
)Fig. 2- Simple harmunical motion of a particle (Ray, 2005

از آنجا کاه ذره باا شاتابی تحات زاویاۀ  βنساشت باه

نماایشااود .پااس در ایااک حالاات در جداساااز گرانشاای

افق باهطار جلاو پرتاا مایشاود ،شاتا آن در

امکان جداساازی ماواد وجاود نخواهاد داشات .حاال اگار

طااول بسااتر میااز ارتعاشاای (محااور  ، xمولدااۀ عمااودی

 g cosα < Aω2 sinωt × sinβباشاد ،برآیناد نیروهاای

شااتا در جهاات محااور  ،yو نیااروی عمااودی ذره روی

اسات و ذره تمایال باه

س

س

میاز ،باهترتیاب باا اساتداده از راب اههاای  2تاا 4

بهدست میآید.

وارد بر ذره به طر بااهی سا
جاادا شاادن از س ا
حجماای کمتاار از س ا

میااز دارد؛ بنااابرایک ذرات بااا جاارر
میااز جاادا ماایشااوند و ذرات بااا

جاارر حجماای بیشااتر روی س ا
jx= ω2 A sinωt × cosβ

در ایااک حالاات امکااان جداسااازی مااواد وجااود دارد .بااا
توجه به شاکل  2مقادار زاویاه  ωtاز ادر تاا  π/2تغییار

Jy= -ω2 A sinωt × sinβ

4

باااقی ماایماننااد .پااس

ماااایکنااااد و  sinωtبیشااااتریک مقاااادار را در ωt =π/2

خواهااد داشاات .بنااابرایک باازر تااریک م لدااۀ عمااودی

)N=m (g cosα – Aω2 sinωt × sinβ

شتا برابر خواهد بود با .Aω × sinβ
2

فلااار و همکااااران ) (Feller et al,. 1981بااارای

باااااااا توجاااااااه باااااااه راب ااااا اۀ  ،4اگااااااار
 g cosα > Aω2 sinωt × sinβباشاد ،برآیناد نیروهاای
وارد باار ذره بااه طاار

پاااییک در امتااداد مولد اۀ g cosα

اساات و در نتیجااه در ایااک حالاات ذره از ساا

جاادا

جاادا کااردن ساانو و کلااوا از بااادار زمیناای از یاا
جداکننااده گرانشاای اسااتداده کردنااد .ساا

سااوراادار

ایاک جداکننااده اجاازه ماایداد جریاان هااوا از زیار آن بااه
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بستر مواد دمیاده شاود .باا ایاک روش ماواد ساش تار بار

شیب طاولی از  2باه  3درجاه باعاا افازایش جداساازی

اثر نیروی هوا به طار بااه پرتاا مایشاوند و باهعلات

گندر سکزده مایشاود .حاداکرر مقادار باازده جداساازی

نیروی وزنشان باه پااییک مایافتناد .همچنایک تکاههاای

گندر در ایک تحقیق  32در د گزارش شده است.

بااقی مایمانناد و نیاروی هاوا

فاااالکنر روشهاااای قااادیمی و جدیا اد جداساااازی

سنگیک در تما

با سا

قادر به بلند کاردن آنهاا نیسات .در ایاک دساتگاه بارای

گرانشی را بررسای و مقایساه کارده و مزایاا و معایاب هار

انتقااال مااواد از ارتعاااش مکااانیکی اسااتداده شااده اساات

روش را بااا توجااه بااه تجربااه شخصاای و عملاای باارای

).(Feller et al,. 1981

تولید و توسعه توضی داده است ).(Falconer, 2003

سااایلوا و ماااارکو

فاااایلهو (Silva & Marcos-

هونااکر و همکاااران بااا اسااتداده از جداساااز گرانشای

) Filho, 1982از یااا

جداکننااادۀ گرانشااای بااارای

بااه جداسااازی زغااالساانو ریااز پرداختنااد و بااه ایااک

جااداکردن بااذرهای ذرت اسااتداده و گاازارش کردنااد

نتیجااه رساایدند کااه ایااک روش جداسااازی ،نسااشت بااه

ایاااک جداکننااادۀ گرانشااای ،باااذرهای در انااادازههاااای

جداسااازی بااا آ

بااازده بیشااتری دارد (Honaker et

مختلف را بهخوبی جدا میکند.

).al., 2000

شاارکت کمپوسااتسااازی آدا

باهسااایو و همکااااران حرکااات ذرات را روی یااا

دسااتگاه جداساااز

گرانشاای را باارای جداسااازی شیشااه از کمپوساات تهیااه

جداساااز گرانشاای بررساای کردنااد و بااه ایااک نتیجااه

شااده از زبالااههااای شااهری ساااخت و باارای ذرات  11تااا

رساایدند کااه حرکاات قشلاای ذرات روی حرکاات بعاادی

 22میل ایمتاار ،در اادحات بااا زاویااههااای  21 ،12و 22

آنها تأثیر کمای دارد .اماا حرکات ذره بسایار تحات تاأثیر

درجاااه ،باااازده دساااتگاه را بااارای ذرات کمتااار از 11

ساا

بسااتر قاارار ماایگیاارد کااه ایااک حرکاات ماادل

میلاایمتاار مقاادار بااازده را  11در ااد اناادازهگیااری و

احتماالی ماارکو

گزارش کرد ).(Anon, 2006

).1987

را نشاان مایدهاد (Balascio et al.,

آیااودجی و ییساای ) (Ayodeji & Yisa, 2014بااا

پاتیل و ساارود از جداکنناده گرانشای بارای دساته-

اسااب بخااار،

بندی بذرهای گنادر اساتداده کردناد کاه در نتیجاۀ ایاک

دستگاه جداسااز گرانشای بارای جاداکردن سانو از

تحقیاااق ،باااذرهای گنااادر باااه سااانگیک ،متوسااا و

برنج طراحی کردناد و سااختند کاه باا ایجااد ارتعااش از

قسمتهای شکسته ساش

باا جارر اد داناه باهترتیاب

طری اق وزنااههااای خااارا از مرکااز ،ساانو و باارنج از هااا

 1/47 ،3/17 ،4/12گاارر تقساایا بناادی شاادند (Patil

جدا می شدند.

).& Sarode, 1988

اسااتداده از موتااور الکتریک ای بااا تااوان ی ا
ی

راسااااخ و همکاااااران )2005

al.,

et

دساااپوتوی و همکااااران

(Rasekh

(Despotovic et al.,

عملکااارد دساااتگاه جداکننااادۀ گرانشااای در میااازان

) 2015ا ااااول اولیااااۀ سااااینماتیکی و دینااااامیکی

جداسااازی گناادر سااکزده از گناادر سااالا را بااه ااورت

محااارتهاااای نقالاااههاااای ارتعاشااای را تو ااایف و

تجربای بررسای کردنااد .در ایااک دسااتگاه ،امکااان تن اایا

ویژگ ایهااای دینااامیکی مااواد انتقااالی را بررس ای کردنااد.

شاایب طااولی و عرضاای بسااتر جداسااازی مااواد وجااود

ایک محققان گزارش مایدهناد کاه سارعت انتقاال ماواد،

داشت .ایک محققان باه ایاک نتیجاه رسایدند کاه افازایش

تابعی از زاویاۀ بساتر ،دامناۀ ارتعااش و فرکاانس زاویاهای

شاایب عرضاای جداساااز از  1/2بااه  2درجااه و کاااهش

اساات .ایشااان محاارتهااای الکترومغناطیس ای را

تحری ا
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،اسیخ اشازو ییا اهسفای اجرزسی اادزنش اسن از ارتهاهز

نوع جداساز گرانشای بارای جداساازی سانو یاا هار

بررسااای کردناااد و باااه ایاااک نتیجاااه رسااایدند کاااه

ی

راهحاال بهتاار باارای ایجاااد حرکاات خ ای یاا نوسااانی در

جسااا جامااد ساانگیک از کااود داماای طراح ای ،ساااخته و

نقالاااههاااای ارتعاشااای ،اساااتداده از محااارتهاااای

ارزیابی شد.

الکترومکانیکی است.
ییساااا و همکااااران ) (Yisa et al., 2017یااا

مواد و روشها

جداساز سنو از بارنج را ارزیاابی کردناد و دریافتناد کاه

دسااتگاه جداساااز گرانشاای طراحاای شااده شااامل

کانااال جریااان هااوا باارای بلنااد کااردن

شاساای و گهااواره نگهدارناادۀ اادحات شاایبدار اساات.

دانااههااای باارنج و رساااندن جریااان هااوا بااه  2/73متاار

اادحات ش ایبدار بااه ااورت مااور روی گهااواره سااوار

مکعااب در ثانیااه ،ماایتااوان ظرفیاات دسااتگاه را از 1/87

ماایشااوند .گهااواره بااا چهااار فناار روی شاساای سااوار

بااه  1/8کیلااوگرر در ساااعت و بااازده آن را بااهمقاادار

مااایشاااود و از طریاااق وزناااههاااای خاااارا از مرکاااز

قابل توجهی افزایش داد.

کااه روی محااور دوار قاارار گرفتااهانااد بااه ارتعاااش در

پااس از ا اا

ماارور مناااب نشااان ماایدهااد کااه باارای جداسااازی

مااااایآینااا اد .شاااااکل  ،3مااااادل ساااااه بعااااادی

سنو از کاود دامای تااکنون تحقیاق نشاده و دساتگاهی

دسااتگاه طراحاای شااده در نااررافاازار سااالیدورت را نشااان

نیااز طراح ای یااا ساااخته نشااده اساات؛ در ای اک تحقی اق،

میدهد.

شک ا0ا-انوی اس ااعر اشانوی ازناجیو ا رلاادز اشرۀاهسفای اجرزسی اادزنش اهواندمازض زواسیدیرشوکا ا
 Fig. 3- 3D and explosive view of model of gravity separator designed in Solidworkا

پاااس از طراحااای ،مراحااال سااااخت دساااتگاه در

ارتعاااش (شااامل الکتروموتااور و وزنااههااای نامتقااارن

کارگاااههااای گااروه مهندساای فناای کشاااورزی پااردیس

باارای جداسااازی اساات .شاساای دسااتگاه از سااه قساامت

ابوریحااان دانشااگاه تهااران م ااابق نقشااههااای طراحاای

افقاای ،اریااب و عمااودی ساااخته شاادهاساات :قساامت

شده آغاز شد .قسامتهاای مهاا دساتگاه م اابق شاکل

عماااودی از تیااارآهک  11از جااانس فاااوهد  St 37و

 3شااامل شاساای ،گهااواره ،اادحات شاایبدار ،مکااانیزر

قسامت اریاب و افقای از نااودانی  11از جانس فاوهد St

نگهدارنااادۀ ااادحات شااایبدار و سسیساااتا ایجااااد

 .37برای سااخت گهاواره ،قاا ا الی آن از نششای پانج
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بایک آنهاا از نششای چهاار فاوهدی از جانسSt37

نگهدارناادۀ اادحات از داخاال ایااک مکااانیزر عشااور داده

اسااتداده شااد .بااه من ااور نگهااداری اادحات شاایبدار،

شااد و بااهکما

پاای هااای  M10ثاباات شادند .باارای ت

باایک قااا هااای ا االی جداساااز بااا ورق بااا ضااخامت دو

غییر شیب ،پی هاای ماذکور بااز و پاس از تن ایا شایب

میلااایمتااار از جااانس فاااوهد  St37پوشاااانده شاااد .در

ااادحات در مقااادار ماااورد ن ااار ،دوبااااره سااادت

محاالهااای مشااخ

روی ایااک ورقهااا سااورااهااای 21

میشوند (شکل . 4

میلیمتاری بارای قارار گارفتک ادحات شایبدار ایجااد

باارای طراحاای سیسااتا ایجاااد ارتعاااش دسااتگاه ،از

شااد .اادحات شاایبدار نیااز از ورق فااوهد  St 37بااا

نامیزانی دواردر ساامانه جارر -فنار اساتداده شاد (شاکل

ضخامت دو میلایمتار سااخته شاد .ادحۀ تغذیاۀ ماواد

 . 2دلیاال اسااتداده از مکااانیزر وزنااههااای خااارا از مرکااز

نیااز در باااهی گهااواره نصااب شااد تااا مااواد از طریااق آن

در ایاااک سیساااتا قابااال تن ااایا باااودن پارامترهاااای

روی اادحات شاایبدار ا االی منتقاال شااوند .بااهمن ااور

تعیااایککننااادۀ ارتعااااش اسااات .باااا ایاااک مکاااانیزر،

ایجاااد همپوشااانی هزر باارای جداسااازی مااواد ،اادحات

پارامتر های جارر وزناه ،دامناه ،فرکاانس و میازان خاروا

شیبدار در چهاار طشقاه و هار طشقاه دو عادد طراحای و

از مرکزی جرر ها را مای تاوان کنتارل کارد .باا توجاه باه

ساااخته شاادند .باارای تن اایا شاایب اادحات جداکننااده

شااکل  ،2سیسااتا نشااان داده شااده ارتعاااش عمااودی

از مکاااانیزر تن ااایا شااایب اساااتداده شاااد .محورهاااای

ایجاد میکند.

شکل  -0مکانیزم تنظیم شیب صفحات جداکننده
Fig. 4- Slider adjustment mechanism for separator plates

اثوته ) (Poosti, 2014ا

شک ا1ا -اسی ین اجدم-اضنداایاجدمهی ا حدکاخیوجاز ا در اادز اتتدیرازوتعی
)(Poosti, 2014اFig. 5- Mass-spring system with off-center actuator masses to create vertical vibration
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معادل اۀ دیدرانساایل سااامانهای ارتعاشاای ی ا

،اسیخ اشازو ییا اهسفای اجرزسی اادزنش اسن از ارتهاهز

درجااه

 =Mجاارر (کیلااوگرر ؛  =mجاارر وزنااۀ خااارا از مرکااز

F0 sinωt

(کیلوگرر ؛  =kضاریب سادتی فنار (نیاوتک بار متار ؛ =ω

مااایشاااود باااه اااورت راب اااۀ  2و بااارای

فرکاااانس زاویاااهای (رادیاااان بااار ثانیاااه ؛ و  =Xدامنا اۀ

سیساااتا هاااای بااادون میراکنناااده ( c=0حااال آن

ارتعاااش (متاار  .باارای ایجاااد مکااانیزر خااارا از مرکااز در

به ورت راب ۀ  7درمیآید.

سیسااتا ارتعاشاای دسااتگاه جداساااز ،امکااان قرارگیااری

آزادی اسااات کاااه باااا نیاااروی هارمونیا ا
تحریااا

محورهااایی کااه وزنااههااای خااارا از مرکااز روی آنهااا
Mx+cx+kx=F0 sinωt

(2

meω2
k-Mω2

ساااوار مااایشاااوند و همچنااایک محااال قرارگیاااری
الکتروموتااور روی گهااواره مشااخ

=X

شااد .در مکااانیزر

خااارا از مرکااز ،از وزن اۀ متصاال بااه محااور دوار اسااتداده
شااد کااه مرکااز جاارر وزنااه ،خااارا از محااور دوران قاارار

که در آنها،

دارد (شکل . 7

شک ا-7ازدف-ا ح الدزوااید اسیسفمازوتعیش اب-ا کینی ماش نۀاخیوجاز ا در
Fig. 6- a) The location of the vibrating system and b) The off-center weight mechanism

در ایااک سیسااتا ،وزنااۀ خااارا از مرکااز بااه هنگااار

که وزنههای خاارا از مرکاز روی آنهاا ساوار شادهاناد .در

دوران ایجاااد نیااروی خااارا از مرکااز ماایکنااد کااه ایااک

طراحاای سااامانۀ ایجاااد ارتعاااش خ اای بایااد از دو محااور

نیرو باه فنرهاا اعماال و باعاا ایجااد ارتعااش مایشاود.

دارای وزن خارا از مرکز اساتداده شاود کاه شارای زیار

میاازان خااارا از مرکااز بااا ( eنمااایش داده ماایشااود بااا

را دارا باشند:

تغییاار جاارر وزنااه و میاازان خااارا از مرکااز آن ماایتااوان

 -1میزان  meدر هر دو محور برابر باشد.

 meرا تغییر داد.
در جداساااازها از سیساااتا ایجااااد ارتعااااش خ ااای
اسااتداده ماایشااود ،از ایااک رو از دو محااور اسااتداده شااد

 -2دو محور در خ

ها دوران کنند.

 -3خاا نیااروی ارتعاااش حا اال از دوران دو محااور از
مرکز جرر دستگاه عشور کند.
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هر وزناۀ خاارا از مرکاز هنگاار دوران ،نیاروی گریاز

تا  21میلیمتر است (. Ray, 2005

از مرکزی تولید میکند که برابر است با (راب ۀ : 1
F=meω2

باارای تعیاایک پارامترهااای ارتعاشاای دسااتگاه ،ماادل
دساااتگاه در ناااررافااازار  ADAMSشاااشیهساااازی شاااد.
سامانۀ ایجاد ارتعاش دساتگاه شاشیهساازی شاده در ایاک

در سیساااتا ایجااااد ارتعااااش دساااتگاه جداسااااز

ناارر افاازار ،در شااکل  1نشااان داده شااده اساات .مقااادیر

گرانشی ساخته شاده ،از دو عادد محاور اساتداده شاد تاا

فرکانس و جرر خاارا از مرکاز مناساب بارای جداساازی

وزنه های خارا از مرکاز روی آنهاا ساوار شاوند .هار یا

بااا تغییار جاارر خااارا از مرکااز (در محاادودۀ  1/2تااا 4/2

کرپاای (پاای  U-BOLTدقیقااا در

کیلااوگرر و فرکااانس دوران ( 12تااا  21هرتااز تعیاایک

وس محورها قرار گرفتاه اسات .جارر وزناه هاا باا توجاه

شاد .در ایاک تحقیاق ،مقادار خاروا از مرکاز وزناههاا بااا

بااه ضااربۀ مااورد نیاااز در اثاار ارتعاااش و نیااز میاازان

توجااه بااه محاادودیت فضااای دسااتگاه  131میلایمتاار در

جاباهجااایی فنرهااای جداساااز انتخااا ماایگااردد .مقادار

ن رگرفتااه شااد .نتااایج حا اال از شااشیهسااازی در بخااش

از وزنااههااا بااا یاا

جاب اهجااایی م لااو

اادحۀ جداسااازها در محاادوده 11

شک ا-6اسیسفمازیجیهازوتعی

نتایج و بحا آورده شده است.

اشای اسی

اشر اهواندمزض زواآهز

ا

Fig 7- Simulation of vibration system in ADAMS

سامانۀ ایجاد ارتعااش شاامل قسامتهاای زیار اسات:

چاارادناادههااای درگیاار ،نیاارو بااه محااور دیگاار منتقاال

 -1دو عاادد محااور کااه وزنااههااای خااارا از مرکااز روی

ماایشااود تااا دو محااور بااا ساارعت یکسااان و در خاا

آنهاا نصاب شاده اسات ،جانس محورهاا از فاوهد ST 37

جهاات یکاادیگر حرکاات کننااد -3 .چهااار عاادد یاتاقااان

اساات -2 .دو عاادد چاارادناادۀ ساااده بااا ماادول پاانج

 UCF 208بااهعنااوان تکیااهگاااه محورهااا ،و از آنجااا کااه

میلاایمتاار روی محورهااا کااه در پاااییک دسااتگاه نصااب

روی محورهااا وزنااههااای خااارا از مرکااز قاارار دارنااد و

شااادند؛ تاااوان از طریاااق تسااامۀ تایمیناااو و پاااولی از

باعااا ارتعاااش حاایک کااار دسااتگاه ماایشااوند ،ایااک

الکتروموتااور بااه یکاای از محورهااا منتقاال و از طریااق

یاتاقااانهااا بااه ااورت خااود -تن اایا انتخااا شاادند.
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،اسیخ اشازو ییا اهسفای اجرزسی اادزنش اسن از ارتهاهز

 -2باارای انتقااال نیاارو از الکتروموتااور بااه محورهااا ،از دو

دساااتگاه (نیاااوتک ؛ و  =P0وزن الکتروموتاااور (نیاااوتک .

عاادد تساامۀ تایمینااو اسااتداده شااد.

جااارر دساااتگاه بااادون سیساااتا ایجااااد ارتعااااش 241

اادحه

کیلوگرر بهدسات آماد .مقادار خاارا از مرکاز وزناههاای

آهنی در زیر پایاههاای الکتروموتاور اساتداده شاد کاه باا

موتورهااای ارتعاشاای در محاادودۀ پاانج تااا  21میلاایمتاار

دو عااادد لاااوه باااه بدنااۀ دساااتگاه متصااال اسااات تاااا

اسااات .از متناساااب قااارار دادن جااارر سیساااتا ایجااااد

الکتروموتااور روی آن قاارار گیاارد -1 .از آنجااا کااه اضااافه

ارتعاااش بااا جاارر الکتروموتااور ارتعاشاای در جاادولهااای

کااردن پااولیهااا و چاارادناادههااا باعااا باار هااا خااوردن

انتخا موتاور ارتعاشای ،موتاور ماورد ن ار انتخاا شاد.

تعااادل دسااتگاه ماایشااود ،باارای متعااادل کااردن مجاادد

پس از محاساشات ،از یا

دساتگاه الکتروموتاور ساه فااز

دستگاه از وزنههاای تعاادل اساتداده شاد .مقادار جارر و

ساااخت شاارکت موتااونن بااا تااوان  3کیلااووات و ساارعت

موقعیاات دقیااق قاارار گاارفتک ایااک وزنااههااا بااا نااررافاازار

 1441دور در دقیقاااه اساااتداده شاااد .الکتروموتاااور باااا

وزنااه  121نیااوتنی

چهار پی  M12باه ادحۀ لاوهیی روی دساتگاه متصال

عاادد پااولی و ی ا

 -7بااهمن ااور تن اایا یااا تعااویت تساامه ،از یا

سااالیدورت محاسااشه شااد -8 .یاا

شد .برای انتقاال ارتعااش ایجااد شاده از طریاق سیساتا

که در قسمت باه و سمت چپ دستگاه قرار دارد.
باارای انتخااا موتااور الکتریکاای باارای تااأمیک تااوان

ارتعاشاای بااه گهااوارۀ دسااتگاه جداساااز ،از فناار اسااتداده

مااورد نیاااز سااامانه ،هزر بااود وزن کاماال قساامتی از

گردیااد .باارای طراحاای و محاسااشۀ فنرهااای مااورد نیاااز

دسااااتگاه محاسااااشه شااااود کااااه روی فنرهااااا قاااارار

دسااتگاه ،نقشااه طراحاای شااده در نااررافاازار سااالیدورت،

ماایگیاارد .باارای ایااکمن ااور پااس از طراحاای دسااتگاه

بااه محاای نااررافاازار  ADAMSمنتقاال و مااورد تحلیاال

در ناااااررافااااازار ساااااالیدورت و انتخاااااا جااااانس

قرار گرفات .باا توجاه باه میازان جاباهجاایی ماورد نیااز

قساااامتهااااای مختلااااف دسااااتگاه ،وزن قساااامت

برای جداسازی ،سادتی فنرهاا در ایاک نارر افازار24111

مورد ن ار باا اساتداده از هماان ناررافازار محاساشه شاد.

نیوتک بر متر بهدست آماد .پاس از تعیایک سادتی ،چهاار

برای انتخاا موتاور الکتریکای از راب اۀ  8اساتداده شاد

عاادد فناار بااا مشخصااات تعیاایک شااده در جاادول ،1

کااه باارای انتخ اا موتورهااای ارتعاشاای بااهکااار ماایرود

طراحاای و ساااخته شااد .از راب اۀ  3باارای طراحاای فناار

).(Anon, 2013

استداده شد.

(8

d4G

)Mt= e× (Pc+ P0

8D3N

=

k

که در آن،

که در آن،

 =Mt.گشاااتاور اساااتاتیکی (نیاااوتک در میلااایمتااار ؛

 =dق اار مدتااول یااا ساایا فناار (میلاایمتاار ؛  =Dق اار

 =eمقاااااادار خااااااارا از مرکااااااز وزنااااااههااااااای

میاااانگیک حلقاااه (میلااایمتااار ؛  =Gمااادول برشااای

موتورهاااااای ارتعاشااااای (میلااااایمتااااار ؛  =Pcوزن

(پاسکال ؛ و  =Nتعداد حلقههای فعال.
ا
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جرشلا-0ا شخصیداضندا توهازسفایه اهواهسفای اجرزسی ا
Table 1- Specifications of springs that used in the separator

 Specificationا

Spring that used

شیژا

فنر استفاده شده
Carbon steel

Material

استیل

جنس
(Diameter of wire mm

9

ق ر سیا (میلیمتر
(External diameter of spring mm

79

ق ر خارجی فنر (میلیمتر
Number of all rings

8

تعداد حلقه
Number of active rings

6

تعداد حلقه فعال
(Free spring length mm

150

طول فنر آزاد (میلیمتر
(Spring stiffness N/m

24000

سدتی فنر (نیوتک بر متر

پاااس از سااااخت تماااار اجااازای شاسااای و گهاااوارۀ
جداساااز ،ایااک ق عااات مونتااان شااد ،گهااواره روی شاساای

قرار داده شد و دستگاه بارای ارزیاابی آمااده شاد (شاکل
.8

شک ا1ا-اهسفای اجرزسی اادزنش اسیخف اشر
Fig. 8- The built gravity separator

پااس از ساااخت دسااتگاه ،باارای هاار آزمااایش121 ،

شااده بااود (شااکل  ، 3مخلااو شااد تااا مخلااو ساانو و

گاارر ساانو بااا  2کیلااوگرر کااود داماای کااه از مزرعااۀ

کااود باارای آزمااایش و ارزی اابی و تعیاایک بااازده دسااتگاه

پاااااردیس ابوریحاااااان دانشاااااگاه تهاااااران تهیاااااه

فراها گردد.

00

ادز

ااااااااااااااا

شک ا3ا-ارتهاهز

،اسیخ اشازو ییا اهسفای اجرزسی اادزنش اسن از ارتهاهز

ار از اآ اادز ازو ییا اهسفای اجرزسی اادزنش ازسفایه اشر ا

Fig. 9- Manure that was used to evaluate the gravity separator

بارای محاساشۀ بااازده دساتگاه از راب اۀ  11اسااتداده
شد.

کمتر از  11میلیمتار ،بایک  11تاا  21میلایمتار و بایک
 21تااا  21میل ایمتاار باار بااازده دسااتگاه بااا اسااتداده از

×100

آزمااایشهااای فاکتوری ال در قالااب طاار کااام تصااادفی

mb
mT

بررسی شد .میانگیکهاا باا آزماون چناد دامناهای دانکاک

که در آن،

مقایسااه شاادند .از نااررافاازار  SASباارای تجزیاۀ واریاانس

 =mbجاارر کاال مااواد خااارا شااده از قساامت پشاات

و مقایسااۀ میااانگیکهااا اسااتداده شااد .نتااایج حا اال از

دسااتگاه (کیلااوگرر ؛ و  =mTجاارر کاال مخلااو کااود و

تجزیۀ واریانس آزمایشها در جدول  2آمده است.

سنو (کیلوگرر .

باارای تعیاایک مقاادار رطوباات اولیاۀ مااواد ،سااه نموناۀ

اثاار متغیرهااای شاایب اادحات دسااتگاه در سااه

 111گرماای کااود طشااق اسااتاندارد  ASAE S358.2در

( 12 ،11و  21درجاااه  ،مقااادار رطوبااات کاااود

داخاال آون بااا دمااای  113±3˚Cبااه ماادت  48ساااعت

( 31 ،11و  21در ااد باار مشنااای

قاارار داده شااد .مقاادار رطوباات طشااق راب اۀ  11باار پایاۀ

سا ا

داماای در سااه ساا

تاار و اناادازۀ ذرات ساانو و کااود در سااه ساا
(11

×100%

( 11و

Ww
Ww+Wd

تر سنجیده شد.
=

×100%

Ww
Wt

=

Mw0b0 %

که در آن،

مشااخ

 =Mw0b0رطوبت کود بار مشناای تار (در اد ؛  =Wwجارر

مرطو و نیماه مرطاو  ،مقادار معینای آ اضاافه شاد.

آ موجااود در کااود (گاارر ؛  =Wdجاارر مااادۀ خشاا

پااس از اضااافه کااردن آ  ،باارای توزیا یکسااان رطوباات،

موجود در کود (گارر ؛  =Wtجارر کال کاود (گارر  .کاود

درپااوش ظاار هااای حاااوی کااود مرطااو بسااته و بااه

تهیااه شااده بااه سااه قساامت تقساایا و هاار قساامت در

ماادت  2روز بااه همااان حااال نگهااداری شااد .پااس از آن،

ظرفاای جداگانااه ریختااه شااد و بااا اسااتداده از تاارازوی

رطوباات کااودهااای موجااود در هاار سااه ظاار باار اسااا

دیجیتااال وزن هاار قساامت بااهدساات آمااد .بااه دو ظاار

توضیحات باهاندازهگیری شاد و نموناههاا باا رطوبات 11
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باارای جااررهااای خااارا از مرکااز  3/2 ،2/2 ،1/2و 4/2

 31 ،در اااد (نیماااه مرطاااو  ،و 21

کیلوگرر بهترتیاب در محادودههاای  4/2تاا  4/2 ،8/2تاا

آزمایش شدند.

 7/4 ،12/4تااا  14/4و  8/3تااا  12/8میلاایمتاار افاازایش
نتایج و بحث

یافااات .بااار اساااا

ایاااک شاااشیهساااازی در ناااررافااازار

تغییرات جاباهجاایی و شاتا حا ال از شاشیهساازی

 ،ADAMSهمچناایک بااا افاازایش فرکااانس از  12تااا 21

گهااوارۀ دسااتگاه ساااخته شااده بااهازای فرکااانس باارای

هرتااز ،میاازان شااتا گهااواره دسااتگاه نیااز در محاادوده

جاررهاای مختلاف،در ناررافازار  ،ADAMSدر شاکل 11

 2/8تااا  4/2 ،4/2تااا  1/1 ،8/3تااا  11/1و  8/3تااا 13/4

نشااان داده شااده اساات .همااانگونااه کااه از قساامت الااف

متر بر مجذور ثانیاه بارای جاررهاای ماورد ن ار افازایش

ایااک شااکل پیداساات ،بااا افاازایش فرکااانس از  12تااا 21

یافاات .بااا توجااه بااه شااکل  11و میاازان جاباهجااایی هزر

هرتز (معاادل سارعت دورانای الکتروموتاور ساامانۀ ایجااد

برای جداساازها ،مقادار فرکاانس و جارر خاارا از مرکاز

ارتعاااش 311 ،تااا  1211دور باار دقیقااه در نااررافاازار

مناسب برای دساتگاه سااخته شاده ،باهترتیاب  21هرتاز

 ADAMSمیاازان جاب اهجااایی عمااودی گهااوارۀ دسااتگاه

و  4/2کیلوگرر تعییک شد.

شک ا-01ازدف اتغییدزداجیا جیی اشاب اتغییدزداشفیباهواضدرینسهیاشاجدمهی اخیوجاز ا در ا فایشداشای اسی
آهز

اشر اهواندمزض زوا

ا

Fig. 10- a- Displacement changes and b- Acceleration changes in different frequencies and off-center masses simulated
 in ADAMSا

نتااایج حا اال از تجزیااۀ واریااانس اثاار متغیرهااای

بر باازده جداساازی همگای در سا

یا

در اد معنای

مسااتقل مقاادار رطوباات کااود ،شاایب اادحات جداساااز و

دارهستند .بناابرایک ،در ایاکجاا تنهاا درباارۀ اثار متقابال

اناادازۀ ذرات کااود و ساانو باار بااازده جداسااازی ،در

مقاادار رطوباات × اناادازۀ ذرات ،مقاادار رطوباات × شاایب

جاادول  2آورده شااده اساات .همااانطااور کااه از ایااک

اادحات ،و اناادازۀ ذرات × شاایب اادحات باار بااازده

جدول پیداسات ،اثرهاای سااده و متقابال عوامال ماذکور

جداسازی بحا میشود.

ا
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،اسیخ اشازو ییا اهسفای اجرزسی اادزنش اسن از ارتهاهز

جرشلا-0انفییجاتج یۀاشزویینسا فغیدهی ا قرزواواتا ارته،ازنرز ۀاذوزداشاشیباصاحیداجرزسی ااداای ه اجرزسی

اهسفای اجرزسی ا

ادزنش ا
Table 2- Results of analysis of variance of manure moisture content, particle size and slope of separator plates on
gravitational separator efficiency
average of squares
Degrees of freedom
Sources of changes

منش تغییر

درجه آزادی

میانگیک مربعات

2

**171/51

2

**402/1

2

**449/22

4

**36/6

4

**21/28

4

**57/21

8

**5/76

54

15/33

-

6/37

moisture content

مقدار رطوبت
Paerticle size

اندازه ذرات
Plates slope

شیب دحات
Paerticle size × moisture content

اندازه ذرات× مقدار رطوبت
Plates slope × moisture content

شیب دحات× مقدار رطوبت
Plates slope × Paerticle size

شیب دحات× اندازه ذرات
Plates slope × Paerticle size × moisture content

شیب دحات× اندازه ذرات× مقدار رطوبت
Error

خ ا
(Coefficient of variation %

ضریب تغییر (%
** معنیدار در س

آماری  1در د )(p≤0.01

اثر متقابلل مقلدا طوبل

انلدا ۀ ذ ات بلر بلا ده

جداسا ی

نتااایج مقایسااۀ میااانگیکهااای اثاار متقاباال مقاادار
رطوباات در اناادازۀ ذرات باار بااازده جداسااازی ،در شااکل

 11نشااان داده شااده اساات .در ایااک شااکل مشاااهده
ماایشااود کااه بااهطااور کل ای در هاار سااه س ا

رطوباات

بررسااای شاااده ،باااا افااازایش انااادازۀ ذرات ،باااازده
کاهش مییابد.
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شک ا-00ازثدا فقیا ا قرزواواتا اشازنرز ۀاذوزدااداای ه اجرزسی

ا

Fig. 11- Interaction of moisture content and particle size on separation efficiency

از ایک شاکل پیداسات کاه در هار ساه سا

اثللر متقابللل انللدا ۀ ذ ات مللواد شللیب صللفحات

شایب

دحات بارای تماار انادازۀ ذرات باا افازایش انادازۀ ذرات

جداسا بر با ده جداسا ی

نتاااایج مقایساااۀ میاااانگیکهاااای اثااار متقابااال

بااااازده جداسااااازی دسااااتگاه طراحاااای و ساااااخته

اناادازۀ ذرات در شاایب اادحات باار بااازده جداسااازی ،در

شااده بااهطااور معناایداری در س ا

 1در ااد کاااهش

شکل  12نشان داده شده است.

مییابد.

شک ا-00ازثدا فقیا ازنرز ۀاذوزدا تزهاشاشیباصاحیداجرزسی ااداای ه اجرزسی
Fig. 12- Interaction of particle size and plates slope on separation efficiency

در شاایب  11درجااه مشاااهده ماایشااود کااه بااا

متوساا ( 11تااا  21میلاایمتاار  ،بااازده از  73/8بااه

افاازایش اناادازۀ ذرات از ریاز (کمتاار از  11میلاایمتاار بااه

 23/3در ااد کاااهش یافتااه اساات امااا در ایااک شاایب
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اخاات

،اسیخ اشازو ییا اهسفای اجرزسی اادزنش اسن از ارتهاهز

معناایداری باایک بااازده دسااتگاه در مااواد بااا

شا ایب  21درجاااه و انااادازۀ ذرات متوسااا و درشااات

اناادازۀ متوس ا و درشاات ( 21تااا  21میلاایمتاار دیااده

بساایار کااا اساات ،جداسااازی در ایااک شاارای مناسااب

نماایشااود .دلی ال ای اک افاازایش در مااواد درشاات ،س ا

بااهن اار نماایرسااد .از شااکل  12همچناایک دریافاات

بیشااتر ایااک مااواد بااا اادحات شاایبدار و در

ماایشااود کااه باارای تمااار س ا و اناادازۀ ذرات ،افاازایش

تمااا

نتیجااه خااروا از قساامت پشاات دسااتگاه اساات .باارای

شاایب اادحات از  11بااه  21درجااه ،سااشب کاااهش

شیب دحات  12درجاه کااهش باازده جداساازی بارای

معنیدار بازده جداسازی دستگاه میشود.

اناادازۀ ذرات درشاات ،نسااشت بااه اناادازۀ ذرات متوساا ،
مشاهده نشد که میتواند باهعلات غلاتش راحاتتار ماواد

اثللر متقابللل انللدا ۀ مقللدا طوبلل

بااه ساامت جلااو دسااتگاه باشااد .در شااکل  12مشاااهده

صفحات جداسا بر با ده جداسا ی

ماایشااود کااه در شاایب  21درجااه ،بااا افاازایش اناادازۀ

شااکل  13نتااایج مقایسااۀ میااانگیکهااای اثاار متقاباال

ذرات ،باااازده کااااهش ماااییاباااد و از  22/7در اااد باااه

مقاادار رطوباات و شاایب اادحات باار بااازده جداسااازی را

18/3در ااد ماایرسااد .از آنجااا کااه بااازده جداسااازی در

نشان میدهد.

شک ا-00ازثدا فقیا ا قرزواواتا ا تزهاشاشیباصاحیداجرزسی ااداای ه اجرزسی

مللواد شللیب

ا

Fig. 13- Interaction of moisture content and plates slope on separation efficiency

در ایااک شااکل پیداساات کااه در تمااامی شاایبهااای

بااااه  71/4در ااااد ،و در شاااایب  21درجااااه از 24/1

مااورد م العااه بااا افاازایش رطوباات ،بااازده جداسااازی

بااه  41/1در ااد افاازایش پیاادا کاارده اساات .همچناایک از

 1در ااد افاازایش

ایاااک شاااکل دریافااات مااایشاااود کاااه در هااار ساااه

مااییابااد .بااهنحااوی کااه در شاایب  11درجااه بااا افاازایش

ساا

رطوبااات کاااود ،باااا افااازایش شااایب ااادحات،

رطوبااات از  11تاااا  21در اااد ،مقااادار باااازده از 22/1

باااازده جداساااازی دساااتگاه باااهطاااور معنااایداری

در ااد بااه  77/8در ااد ،در شاایب  12درجااه از 43/2

کاهش ماییاباد باه غیار از رطوبات  31در اد کاه بایک

دسااتگاه بااهطااور معناایداری در سا
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چگااالی باایک ذرات

میااانگیکهااای بااازده جداسااازی مربااو بااه شاایبهااای

کااار ایااک دسااتگاه جداساااز ،اخاات

 12و  21درجاااه تدااااوت معنااایدار نیسااات .دلیااال

سنو و کود اسات .مشااهده گردیاد کاه شایب ادحات

افااااازایش باااااازده در اثااااار افااااازایش رطوبااااات در

جداساز ،رطوبت کاود و انادازۀ ذرات بار جداساازی تاأثیر

شااایبهاااای مختلاااف ایاااک اسااات کاااه باااا افااازایش

دارد .نت اایج بررساای همچناایک نشااان ماایدهااد بهتااریک

رطوباااات ،ا ااا کات باااایک ذرات کااااود و اااادحات

بااازده دسااتگاه باارای مااواد بااا رطوباات  21در ااد ،شاایب

شیبدار افازایش ماییاباد ،در نتیجاه ،ذرات کاود بیشاتر

اااادحات  11درجااااه و اناااادازۀ ذرات کمتاااار از 11

بااه ساامت پشاات دسااتگاه حرکاات ماایکننااد و بنااابرایک

میلاایمتاار ،براباار بااا مقاادار  17/81در ااد بااهدساات

بازده افزایش مییابد.

آمده است .پیشنهاد میشود:
 سیستا انتقاال ماواد پاس از جداساازی بارای دساتگاهتعشیه گردد.

نتیجهگیری

در ایک مقالاه ،یا

دساتگاه جداسااز گرانشای سانو

از کااود داماای طراحاای ،ساااخته و ارزیااابی شااد .اسااا

 اناارنی مصاارفی دسااتگاه جداساااز تحلیاال و بررساایشود.

قدردانی
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سازمان اتکا برای فراها آوردن امکانات هزر در اجرای تحقیق سپاسگزاری میشود.
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Abstract
One of the methods of using livestock exhaust is compressing and pelletting it, which causes
facilitation of transportation, reduction of odor and gradual release of nitrogen. For manure
pelleting, extruder and disk pelleting are used. Since the stones existing materials in the stored
manure cause damage to the pelletting aparatus, so the removal of the stone from the manure
before the processing is necessary. In this research, with the aim of separation the rock from the
manure, a gravity separator was designed and fabricated. The performance of the device was
evaluated by changing the three slope parameters of the material separator plates, manure
moisture content and the size of the stone and manure dimensions The changed level was for 10,
15 and 20 ° slopes of separators, 10, 30 and 50% of the moisture content of manure, and for the
particle size of less than 10, 10 to 20 and 20 to 50 mm. The maximum device separation
efficiency of the stone from the manure was 76.81% at 10 ° slope, 50% moisture content and a
particle size less than 10 mm.
Keywords: Biomass, Cascade, Pellet, Slope plates, Vibration

34

