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چکيده:
جدا كردن سريع پوست سبز و خشك كردن گردو از مراحل مهم فرآوري پس از برداشت اين محصول مي باشد .بديهي است كه روش هاي سنتي پوست
كني گردو هزينه بر ،طاقت فرسا ،با راندمان و كيفيت پايين مي باشد .لذا استفاده از ماشينهاي مناسب پوست كن براي ارقام مختلف گردوي ايران ،الزم
و ضروري به نظر مي رسد .در اين تحقيق با در نظر گرفتن تمام خصوصيات فيزيولوژيكي محصول گردو ،دستگاه پوست كن گردو طراحي و ساخته
شد .اين دستگاه شامل :مخزن ،الكترو موتور ،شاسي ثابت ،شاسي متحرك ،گير بكس چرخ دنده اي ،برس چكشي ،چرخ زنجير و زنبيل توري مي باشد.
ابعاد دستگاه عبارتنداز :طول  33سانتي متر ،عرض  03سانتي متر و ارتفاع  105سانتي متر است .اين دستگاه با برق  225ولت خانگي و با الكترو موتور
تك فاز  2/0وات كار مي كند .ظرفيت مخزن دستگاه  05كيلوگرم و عملكرد آن  125كيلوگرم گردوي تازه در ساعت مي باشد .پوست سبز گردو در اثر
ضربه ،بين انگشتي هاي دوار كه نقش كوبنده را دارند و جداره مخزن مشبك دوار كه نقش ضد كوبنده را ايفا مي كند از پوسته چوبي جدا مي شود.
پوست سبز كنده شده در اثر نيروي گريز از مركز و از طريق محفظه مشبك كف مخزن دوار به ناوداني خروجي هدايت مي شود ،انگشتي هاي دوار
حركت خود را با استفاده از محور متصل به چرخ زنجير و الكترو موتور دريافت مي كنند و گردو را در كم ترين زمان ممكن و با كيفيت باال پوست گيري
مي كند.

كلمات كليدي :پوست سبز گردو ،پوست كن ،طراحي وساخت ،گردو

مقدمه
يكي از پر محصول ترين ميوه هاي باغي ايران گردو مي باشد در حال حاضر ميزان محصول هر هكتار گردو با به كارگيري روش هاي
مكانيزه به طور متوسط  0/0تن در هكتار است سطح زير كشت گردوي بارور در ايران  00303هكتار و سطح زير كشت گردو غير بارور
 00033هكتار است (بي نام .)1000 ،فرآوري پس از برداشت محصوالت كشاورزي ،عالوه بر كاهش تلفات محصول و كاهش هزينههاي
مربوط به حمل و نقل ،با افزايش كيفيت محصول ،امكان رشد ارزش افزوده و صادرات آن را فراهم ميكند خارجي ترين سطح گردويي كه
تازه برداشت مي شود از يك اليه سبز پوشيده شده است .اين اليه به صورت گوشتي و نسبتا ضخيم بوده و معموال تا مدت زيادي تازه و
آبدار باقي مي ماند و در اثر تجمع گردوها مشكالتي نظير كپك زدگي ،له شدگي و سياه شدن مغز گردو بروز مينمايد(رضايي.)1030 ،
وجود ماده تانن در پوست سبز گردو كه به سهولت در مجاورت با هوا اكسيده ميشود ،باعث سياه شدن پوست سخت گردو و تسريع در
تغيير مغز آن از سفيد به زرد و قهوهاي روشن ميشود .لذا استفاده از ماشين هاي مناسب براي انواع ارقام مختلف گردو ايران ،با در نظر
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گرفتن تسريع در حذف پوست سبز گردو پس از برداشت و بهبود كيفيت و ارزش افزوده آن ،از ايجاد و شيوع بيماري وآفات و رعايت اصول
بهداشتي و حفظ محيط زيست،كاهش عمليات فرآوري محصول گردو به علت كاهش در عمليات مربوط به سفيد كردن پوست چوبي گردو و
رنگ زدايي( ،در يك مرحله پوست گيري ،پوست چوبي گردو كامال سفيد مي شود و ديگر نيازي به عمليات شستن پوست گردو جهت از
بين بردن رنگ سياه پوسته نيست) امكان انبار نمودن گردو به مدت طوالني تر وكاهش هزينه مربوط به پوست كني از ديگر مزاياي پوست
كن گردو مي باشد جلوگيري مي كند .براي جداسازي پوسته سبز گردو به روش سنتي نياز به وقت و هزينه زيادي مي باشد كه در روش
مكانيزه با استفاده از دستگاه پوست كن گردو عالوه بر سهولت جداسازي پوسته براي باغداران از لحاظ وقت وهزينه نيز صرفه جويي مي
گردد(وحدتي .)1032 ،عبدي قاضي جهاني( )1032دستگاه پوست كن گردو پشت تراكتوري با ظرفيت  20تا  05كيلوگرم را طراحي و
ساخت كه در مدت  0الي  15دقيقه  05كيلوگرم گردو را پوست كني مي نمود .صالحي ( )1030دستگاه پوست كن گردوي سطلي را در
جهاد كشاورزي كالت نادر طراحي و ساخت .گردو هاي چيده شده به درون مخزن پوست گيري كه داري يك برس سيمي است ريخته مي
شود برس سيمي توسط الكتروموتور با تعداد دور معين به چرخش در مي آيد .پوست هاي كنده شده از اطراف دستگاه به بيرون پرتاب مي-
شوند و در انتها گردويي پوست گيري شده توسط دريچه اي كه بر روي ديواره مخزن تعبييه شده از درون مخزن خارج مي گردد .خدمتي
( )1033دستگاه پوست كن گردويي را طراحي و ساخت .اين دستگاه در هر ساعت پوست  105كيلوگرم گردو را از قسمت چوبي آن جدا
مي كند .اين دستگاه متشكل از دو غلتك پالستيكي ،دينام و اهرم درجه فاصله دو غلطك است .گردو ها پس وارد شدن بين دو غلطت
ثابت و متحرك بر اثر فشار و سايش پوست كني مي شوند.
تاجادين )2550(1موفق به اختراع يك ماشين پوست كن گردو گرديد .محفظه اصلي اين ماشين داراي يك مجراي ورودي شيب دار براي
ورود گردو است .يك مجراي خروجي نيز با اين مشخصات در انتهاي پاييني براي خروج گردوهاي پوست كنده شده قرار دارد .اين محفظه
داراي يك سري ديواره هاي عمودي  ،يك شفت مارپيچي دوار مي باشد .تروجيلو )2550(2موفق شد پوست كن گردويي اختراع كند كه
مجهز به انگشتي هاي همزن بود كه سبب افزايش به هم خوردگي گردوها مي شد در نتيجه كارايي ماشين افزايش مي يافت .اين روش
ضمن سرعت باالي كار ،براي پوست گيري پسته نيز مناسب بود .فارلند و همكاران )1333(0موفق به اختراع يك ماشين پوست كن گردوي
مجهز به غلتك هاي دندانه دار و نازل هاي شستشوي دنده گرديدند .در اين ماشين دو قسمت اصلي وجود دارد .قسمت اول از يك جفت
غلتك بزرگ تشكيل شده كه گردو از بين آنها عبور مي كند و با وارد كردن فشار و خراش به بر جستگي هاي پوست سبز و نرم گردو پوست
آن را تا حد زيادي ميكند .مرحله دوم از تعداد زيادي غلتك هاي كوچك وباريك تشكيل مي شود كه بسيار نزديك به هم قرار مي گيرند و
ار عبور گردوهايي كه پوستشان به طور كامل كنده نشده است جلو گيري مي كند.

مواد و روشها
در اين تحقيق با بررسي خصوصيات فيزيولويكي گردو و در نظر گرفتن اصول طراحي وساخت ،ماشين پوست كن پوست سبز گردو متناسب
با ارقام گردوهاي موجوي در كشور طراحي و با استفاده از امكانات كارگاهي در مركز آموزش جهاد كشاورزي خراسان رضوي در سال
1032ساخته شد.
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-Trujillo
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-Farland et al
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طراحي دستگاه پوست كن گردو به وسيله نرم افزار ساليدوركس 1انجام گرديد .تمام قسمت هاي دستگاه مدل سازي شدند ،سپس توسط
نرم افزار مذكور تمام قسمت هاي دستگاه مونتاژ شدند (اشكال  1و .)2
ابعاد دستگاه عبارتند از :طول  33سانتي متر ،عرض  03سانتي متر و ارتفاع آن  105سانتي متر .وزن اين دستگاه بدون محصول 35
كيلوگرم و ظرفيت مخزن  05كيلوگرم مي باشد .دستگاه داراي قابليت پوست كردن  125كيلو گرم گردو را در ساعت داراست.

شكل :1نماي كلي از دستگاه پوست كن گردو
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شكل :2قسمتهاي دستگاه-1 :شاسي اصلي(ثابت) -2مخزن دوار -0شاسي متحرك -0چرخ زنجير -0الكترو موتور -0پايه نگهدارنده ياتاقان  -0شفت
 -3انگشتي هاي دوار و محور گردنده

شاسي اصلي
شاسي اصلي به عنوان پايه اصلي روي دستگاه به كاربرده شده است ساير قطعات دستگاه روي آن نصب گرديدهاند (شكل .)0شاسي دستگاه
از پروفيل مستطيلي با استاندارد 05×05ميلي متراستفاده شده است .اين نوع استاندارد شاسي از استحكام بااليي برخوردار است و همچنين
داراي وزن كمتري ميباشد.

شكل :0شاسي اصلي دستگاه

شاسي متحرك
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اين شاسي كه بر روي شاسي اصلي به صورت لواليي نصب شده است ،براي تخليه گردوهاي جدا شده از پوست به كار مي رود (شكل.)0

شكل :0شاسي متحرك

انگشتي هاي دوار و محور گردنده
انگشتي هاي دوار به صورت چهار رديف بر روي محور دوار متصل شده اند (شكل .)0انگشتي ها و شفت به دليل چسبندگي پوست گردو
و نيروي وارده از فوالد استفاده شده است .انگشتي ها در فواصل معين  0سانتيمتر از يكديگر قرار گرفتهاند تا بتوانند عملكرد بهتري داشته
باشند .دو طرف محورها توسط بلبرينگ و مخزن تثبيت شدهاند تا عملكرد محورها در سرعت هاي باال محقق گردد .انگشتي هاي دوار نقش
كوبنده را در جداسازي پوست گردوها دارد.
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شكل :0محور گردنده و انگشتي هاي دوار

مخزن دوار
اين قسمت كه به عنوان بخش اصلي و اوليه دستگاه ميباشد وظيفه كليدي را انجام ميدهد .ظرفيت حجم مخزن  05كيلوگرم است
(شكل .)0گردوها توسط كارگر از دهانه ورودي (باالي) دستگاه وارد مخزن گردنده شده و با شروع حركت مخزن گردنده برخالف حركت
انگشتي دوار كه در مركز آن قرار دارد پوست گردو از چوب آن جدا ميشود .تصوير شماره  0دهانه ورودي دستگاه را نشان ميدهد كه اندازه
قطر دهانه ورودي برابر 05سانتيمتر طراحي گرديده تا گردو به راحتي وارد مخزن گردنده شود .سرعت دوراني مخزن بيشترين اثر را در
هنگام پوست كني گردو دارد ..در اين دستگاه تخليه مواد با نيروي دست انجام مي گردد كه در آن مخزن به سيستم گيربكس و موتور
متصل است و كل اين سيستم به صورت دستي از محل لوال دوران و مخزن جهت تخليه بلند مي شود و مواد تخليه مي گردند.مخزن وظيفه
مهم را در بين مكانيزمهاي دستگاه انجام ميدهد و در حقيقت مخزن نقش ضد كوبنده را دارد .اندازه سوراخهاي تعبيه شده در مخزن
استوانه برابر  2سانتي متر ميباشد .جنس مخزن از تسمههاي فوالدي به ضخامت  2ميلي متر ميباشد و سرعت چرخش مخزن  05دور بر
دقيقه است.
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شكل :0مخزن دوار دستگاه

ياتاقان
ياتاقان ها بوسيلهي اليه هاي فلزي داخلي و خارجي و نيز غلتك يا ساچمه هاي فلزي صيقلي كه نسبت به هم ميغلتند و اصطكاك را
كاهش ميدهند (شكل  .)0اين غلتك ها يا ساچمه ها با تحمل بار وارده اجازه ميدهند كه شفت بطور يكنواخت بچرخد .در اين دستگاه
ياتاقان هايي كه متصل به شفت موتور و قرقره ميباشند تحت تاثير بارهاي شعاعي قرار دارند.
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شكل :0ياتاقان

چرخ زنجير ها
چرخ زنجير هاي به كار رفته در اين دستگاه  2نوع  13و  02دندانه با گام  1/0مي باشند (شكل.)3

شكل :3چرخ زنجير

بحث و نتيجه گيري
سرعت در انجام عمليات پوست كني محصول گردو يك عامل تعيين كننده و مهم مي باشد .با توجه به مكانيزم اين دستگاه نسبت به
دستگاه هاي توليد داخل نياز به تراكتور نمي باشد لذا هزينه اوليه بسيار ناچيزي نسبت به دستگاه ها پشت تراكتوري دارد .و با توجه به
اينكه باغداران كشور تقريبا خرده مالك و پراكنده مي باشند و قيمت اوليه چنين دستگاه هايي كه با برق خانگي كار مي كنند پايين مي
باشد كشاورزان استقبال خوبي براي خريد و استفاده دارند .كيفيت عملكرد پوست گيري تحت تاثير عواملي از قبيل :قطر مخزن ،طول
مخزن ،طول محور انگشتي دوار ،سرعت مخزن ،فاصله انگشتي دوار و مخزن و شرايط محصول :درجه رسيدگي محصول و اندازه محصول
دارد .از اين دستگاه نيز مي توان در مصارفي همچون پوست گيري محصوالت مشابه مانند بادام ،فندق و ......استفاده نمود و از پوست سبز
جدا شده گردو مي توان براي مصارف رنگرزي و كود سبز استفاده نمود .در مقايسه با روش سنتي پوست كني گردو استفاده از دستگاه
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برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی

مشهد مقدس 92 ،و  03بهمنماه 3020

پوست كني باعث كاهش نيروي كارگري ،افزايش كيفيت پوست گيري گردو ،جلوگيري از كاهش كيفيت مغز گردو و جلوگيري از آسيب
رساندن به گردو و ترك خوردن پوست چوبي ميباشد.

منابع
-1بي نام (الف) .)1000 (،خشكبار ،آمار و مرايا ،اداره كل آمار و اطالعات وزارت جهاد كشاورزي  ،معاونت برنامه ريزي و بودجه 155,-00
-2خدمتي ،ح .)1001(.گردو،هيكوري و پكان .انتشارات جهاد دانشگاهي.
-0رضايي ،ه ،)1030(.تاثير زمان برداشت و سرعت خشك كردن بر جلو گيري از سياه شدن مغز گردو مجموعه مقاالت اولين همايش ملي
خشكبار كشور.
-0صالحي،ع ،)1030(.دستگاه پوست كن گردو سطلي ،جهاد كشاورزي كالت نادر.
 -0عبدي قاضي جهاني،الف.)1032(.ارزيابي تنوع ژنتيكي صفات جمعيت گردوي با استفاده الكتروفروز پروتئين.
 .انتشارات فجراستان آذربايجان شرقي .
-0وحدتي ،ع،)1032( .احداث خزانه و پيوندگردو.انتشارات خانيزان.
7- McFarland,J. and Saunders, E. 1977. Pistachio huller. United States patent.
8- Tajadin, B. 2005. Packet of walnut, step to export improving. Proceedings of the national
)Conference of Khoshkbar. (in Farsi
8- Trujillo, G.2003. Nut Hulling tub Agitating fingers. united states patent.
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