
  
 

 

 
 

اي بررسي آخرين دستاوردهاي تكنولوژي فرآوري خوراك و تاثير آن بر ارزش تغذيه

  محصول نهايي

ران و مدير فني بخش اروپا، اي -JOHANNES TOBIAS JANSSEN  يوهانس توبياس يانسن ارائه دهنده:

 ي شركت فن آرسن هلندروسيه

 

يند ضروري در صنعت خوراك به آيك فرآبزيان  و طيور دام، تغذيه جهت پلت ساخت و اوليه مواد فرآوري

كه خوراك به صورت كامال بهداشتي  شودمي منجر پلت ت خوراك به صورتساخ و اوليه مواد فرآوريآيد. مي شمار

توان . از جمله مزاياي ديگر آن ميتوسط دام جلوگيري به عمل آورده شود ،خوراك تهيه شده و از انتخاب گزينشي

فرآيند نمود. نخستين مرحله  اشاره نقل و حمل هايهزينه كاهش و خام مواد بهتر جذب اقتصادي، بيشتر بهرهبه 

گيرد و بعد از آن مباحث فرموله كردن جيره دام است. سپس مراحل فرآوري روي خوراك انجام ميتوليد خوراك، 

  .شودمصرف ميتوسط دام خوراك و در انتها  گردد ميمربوط به حمل و نقل خوراك مطرح 

استفاده از تجهيزات با توليد خوراك و منطبق ارهاي افزايش كيفيت خوراك، انتخاب فرآيند هكيكي از را

  .استتوليد خوراك مناسب 

با . )Post grinding) و پس آسياب (Pre grinding: پيش آسياب (شودصورت انجام ميدو فرآيند آسياب به 

در حالي كه در سيستم  ،شودهر ماده اوليه به صورت جداگانه آسياب مي آسياب، پيش سيستم در ١ شكلتوجه به 

شوند. در حالت پيش آسياب امكان انتخاب سايزهاي شده سپس آسياب مي طمخلوابتدا مواد اوليه  پس آسياب

آسياب مواد اوليه وجود دارد ولي در سيستم پس آسياب تمام مواد به يك اندازه آسياب فرآيند ذرات در مختلف 

 شوند.مي



  
 

 

 
 )Post grinding( ابيآس پس و) Pre grinding( ابيآس شيپ نديفرآ اگراميفلود ١ شكل

 چكشي آسياب: از عبارتند دسته چهار ايند. كر بندي تقسيم دسته چهار در توانمي را آسياب تجهيزات

)Hammer mil( ،غلتكي آسياب )Roller mill(، ركِرَكِ مولتي )Multicracker( پلورايزر و )Pulverizer كه در (

مورد استفاده  خوراك صنعت در پركاربرد مواد تمامي براي چكشي آسياب قابل مشاهده است. آنها تصاوير ٢ شكل

بيشتر براي آسياب نمودن خوراك به صورت مش و مواد داراي فيبر باال استفاده  غلتكي آسياب از گيرد.قرار مي

 ركِرَكِ مولتيكمي بزرگتر از آسياب چكشي هستند.  ،اب شده در اين دستگاه از نظر اندازهيكنند. ذرات آسمي

 خوراك توليد براي بيشتر پلورايزر كاربرد دارد. ،باال چربي با موادي آسياب رايو ب است غلتكي آسياب مشابه

 گذاريسرمايه يهزينهكند. الزم به ذكر است كه آسياب مي ريز را به صورت بسيار ذرات و شودمي استفاده آبزيان

  اين آسياب باال است.

Pre grinding Post grinding 



  
 

 

 چكشي آسياب
)Hammer mil(  

  غلتكي آسياب
 )Roller mill(  

  ركِرَ كِ مولتي
)Multicracker(  

  پلورايزر
 )Pulverizer(  

 هاآسيابانواع  ٢ شكل

 Single( شفت تكل شام ميكسرها انواعشود عمليات ميكس است. فرآيند ديگري كه روي خوراك انجام مي

Shaft(، شفت دو )Twin Shaft(ريبوني ، )Ribbon( عمودي و )Vertical( ميكسرها  انواع ٣ شكلدر  باشند.مي

در  استفاده مورد ميكسرهاي متداولترين شفت تك ميكسرهاي .شده است نشان دادهآنها  نهم زبه همراه تيغه 

زماني كه نياز به افزودن مايعات بيشتر است يا ارتفاع محل نصب ميكسر داراي محدوديت باشد . هستند اين صنعت

گيرد. از كمتر مورد توجه قرار مي ،به دليل زمان زياد ميكس ريبونيشود. ميكسر استفاده مي شفت دواز ميكسر 

و همگن نمودن مواد  كنند تا با ميكسسياب استفاده ميميكسر عمودي قبل از آسياب چكشي در فرآيند پس آ

 د.نهاي مختلف، از نوسانات آمپر در دستگاه آسياب جلوگيري به عمل آوراوليه با اندازه

  

 

  

 

  

  

  

  
  

  شفت تك
)Single Shaft(  

  شفت دو
)Twin Shaft(  

  ريبوني
)Ribbon(  

  عمودي
)Vertical(  

  انواع ميكسرها ٣ شكل



  
 

 

 هايدستگاه از توانمي جهت بدين .باشدميو ساخت پلت مواد  حرارتي عمليات به نياز ميكس، از پس

 Expanderكسپندر (اِ پلت )،Single pelleting( دستگاه ساخت پلت)، Meal heat treatment( ينگكانديشن

pelleting( يا و ) نوترينايزرNutrinizer( نمايش داده شده است.  ٤ شكلها در شماتيك اين دستگاه. كرد استفاده

انجام داد اما  ينگكانديشنتوان عمليات حرارتي را توسط دستگاه درصورتي كه خوراك به صورت مش باشد مي

تر و پر هزينه تر از سرد سخت. سرد نمودن مش مي باشدنياز به سرد كردن آن  ،مش رارتيز عمليات حپس ا

به صورت تركيب با دستگاه ساخت  ينگكانديشن دستگاه ازبنابراين معموال  .كردن خوراك به صورت پلت است

شود و براي افزايش خاصيت ژالتينه شدن بسيار كاربردي است. در صورت نياز به افزودن مايعات پلت استفاده مي

   شود.استفاده مينوترينايزر و يا  ندركسپاِ پلتبيشتر و دماي باالتر، از 

    

  

  
 كانديشنينگ

)Meal heat treatment(  
 دستگاه ساخت پلت

)Single pelleting(  
  اكسپندر پلت

)Expander pelleting(  
نوترينايزر 

)Nutrinizer(  
  مواد و ساخت پلت حرارتي عملياتهاي انواع دستگاه ٤ شكل

نمودار تغيير فاز  ٥ شكل. هايي هستندرطوبت داراي محدوديتافزودن زايش دما و فدر ا هادستگاهتمامي اين 

ژالتينه نشاسته ( smTشاسته به صورت پودري) و (ن sgT بين منحني فاصله .است نشاسته بر حسب دما و رطوبت

) نزديكتر smTچقدر به منحني حالت ژالتينه شدن نشاسته ( هر. نامندمي ژالتينه شدن نشاسته ناحيهرا  )شده

به همراه دستگاه با اعمال فرآيند ساخت پلت شود. ي خوراك بيشتر مي، قابليت هضم خوراك و بازدهشويم

باشد، گراد ميدرجه سانتي ٨٠ر افزايش دما تا اتوان به مواد اضافه نمود و مقددرصد رطوبت مي ١٦تا  ينگكانديشن

گراد درجه سانتي ١٢٠درصد و مقدار افزايش دما  ٢٥مقدار افزايش رطوبت حدود  نوترينايزردر حالي كه در دستگاه 

تر است. اما كينزد smTبه نمودار  نوترينايزر منحني مواد فرآوري شده در دستگاهكه شود مشاهده مي شود.مي

. بنابراين بايد به بيشتر از دستگاه پلت است نوترينايزركه هزينه سرمايه گذاري براي دستگاه  نمودنبايد فراموش 

  دستگاه مناسب انتخاب شود.فراخور نياز 



  
 

 

  

 
  نمودار تغيير فاز نشاسته بر حسب دما و رطوبت ٥ شكل

  ِ. با توجه به عملياتشودانجام ميدر ميكسر قبل از فرآيند ساخت پلت اضافه كردن مايعات در بيشتر موارد 

اضافه نمودن مايعات ، بنابراين رودميي مواد باال دما شودفرآيند ميكس روي مواد انجام مي كه پس ازحرارتي 

ميكسر  داخلهمچنين اگر مايعات زيادي به مواد . گيردصورت ميها پس از ساخت پلت حساس به دما مانند آنزيم

شده و پايداري خود  ستد و پلت سايشود كه مواد به راحتي از داي عبور نمتوليد پلت اضافه شود باعث مياز قبل 

مايعات حساس به دما . حله انجام شودرن مايعات در دو مگردد افزودمي پيشنهاددر حالت كلي دهد. برا از دست 

كوتينگ  تجهيزات .دنشوبه خوراك اضافه مي ساخت پلتفرآيند ساخت پلت و باقي مايعات قبل از  از بعد

)Cascade CLC) كوتينگ پيوسته ،(Continuous CPC (دو شفت )، ميكسر پداليTwin-shaft paddle و وكيوم (

)Vacuum ( شوند.براي افزودت مايعات به كاربرده مياند نشان داده شده ٦ شكلكه در  

  



  
 

 

        
  كوتينگ

)Cascade CLC(  
  كوتينگ پيوسته

)Continuous CPC(  
  دو شفت ميكسر پدالي

)Twin-shaft paddle(  
  وكيوم

)Vacuum(  
  اي افزودن مايعاتهانواع دستگاه ٦ شكل

شود. اگر نياز به اضافه نمودن ساخت پلت استفاده مياز يند افزودن مايعات بعد آاز دستگاه كوتينگ در فر

زيرا زمان نگهداري مواد در اين  ؛شوددستگاه كوتينگ پيوسته پيشنهاد مي باشد،روغن و آنزيم در حجم بيشتر 

ت ااضافه كردن مايعبه  نيازشود. در صورت دستگاه بيشتر بوده و متعاقبا نفوذ مايعات در داخل ذرات بيشتر مي

  . دنگيرمورد استفاده قرار مييا وكيوم دو شفت پدالي ميكسر هاي هدستگابيشتر، 

  شود.فن آرسن ارائه ميشركت ها توسط هتگان دسهر يك از اي ،نظر شما وردبا توجه به نياز و هزينه م

 

مشخصات فني تجهيزات ارائه شده دريافت و  تكنولوژي ساخت كمپاني فن آرسن با شتريب ييو آشنا جهت مطالعه

ترجمه  ريافتدبراي يا  و) www.aarsen.com(مراجعه  سايت اين شركتبه بروشور  در اين مقاله در قالب

 .نماييد استفاده زير لينكاز  ديتوانيماطالعات فني هر دستگاه ي فارسي بروشورها

www.parsjivarsoufi.com 

 


