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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

نگاهی به خط تولید کنسانتره

منبع: مجله خورنوش- )همه عکس ها تزئینی است(

کنســانتره شــکلی از مــاده 
اســت کــه اکثــر اجــزای اصلی 
تشــکیل دهنــده یــا حــال آن 
ــوالً  ــد.  معم ــذف نموده ان را ح
بــا گرفتــن آب موجــود در یــک 
محلــول یــا سوسپانســیون، 
ــود در  ــن آب موج ــًا گرفت مث
بــه  آن  تبدیــل  و  آب میــوه 
ــانتره  ــاره، کنس ــا عص ــودر ی پ
فایــده  می شــود.  تشــکیل 
ــت  ــن اس ــانتره ای ــد کنس تولی
وزن  آب،  حــذف  بــا  کــه 
مــاده غذایــی کاهش یافتــه 
آن  حمل ونقــل  بنابرایــن 
ــه  ــرف هزین ــا ص ــر و ب راحت ت

ــه نمــودن  ــا اضاف ــگام مصــرف ب ــی در هن ــه راحت ــه عــاوه کنســانتره را ب ــرد، ب ــر صــورت می گی کمت
ــد کنســانتره  ــرای تولی ــد. ب ــده و مصــرف می کنن ــه خــود برگردان ــت اولی ــه حال حــال )معمــوالً آب(، ب
ــا  ــانس ب ــن اس ــودن ای ــوط نم ــد و از مخل ــه می نماین ــاره تهی ــا عص ــانس ی ــا اس ــوه، از میوه ه آب می
ــا  ــکر، تنه ــتن ش ــل داش ــه دلی ــا ب ــوع آب میوه ه ــن ن ــد. ای ــه می کنن ــوه تهی ــواع آب می ــکر و آب، ان ش
انــرژی زا بــوده و معمــوالً خــواص زیــادی نــدارد؛ امــا آب میوه هــای تــازه سرشــار از انــواع ویتامین هــا 
ــه  ــف کارخان ــای مختل ــه بخش ه ــن مقال ــد. در ای ــی دارن ــیار باالی ــی بس ــوده و ارزش غذای ــاح ب و ام

تولیــد کنســانتره را بررســی می کنیــم.
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 بخش تحویل:
در ابتــدای کارخانــه قرار داشــته و مســئول تحویــل گرفتن 
ــه را داراســت.  ــه کارخان ــات ورودی ب ــواد و قطع ــه م کلی
در بخــش تحویــل، درب ورودی مــواد اولیــه )میــوه( بــه 
ــمت ها در  ــایر قس ــه از س ــورت جداگان ــه ص ــه ب کارخان
نظــر گرفتــه می شــود تــا باعــث انتقــال آلودگــی نگــردد.

سیلوی دریافت میوه:
در صــورت نیــاز بایــد مقــاوم و قابــل شست وشــو و 
ــد. ــدا باش ــرآوری ج ــه ف ــوده و از محوط ــی ب گندزدای

سالن تولید:
ــد  ــت تولی ــه ظرفی ــتگی ب ــد بس ــالن تولی ــای س زیربن
کارخانــه دارد و در آن بایــد زیربنــای ســطح اشــغال شــده 
توســط ماشــین آالت برحســب نــوع ماشــین آالت و ابعــاد 
آن )کــه بایــد حداکثــر ۲۵ درصــد فضــای اصلــی ســالن 
ــد  ــن بای ــد( مشــخص شــود. همچنی ــد را اشــغال کن تولی
ــی از دو طــرف دســتگاه  ــر فضــای خال ــک مت ــل ی حداق

ــه شــود. در نظــر گرفت
محل ورود و خروج کارگران )پیش سالن(:

ایــن محــل بایــد مجهــز بــه حوضچــه ضدعفونــی کفــش 
ــد در  ــالن تولی ــمت ورودی س ــد و در قس ــران باش کارگ

نظــر گرفتــه شــود.
انبار عصاره:

این مواد در سردخانه انبار می شود.
انبار مواد اولیه بسته بندی:

مــواد اولیــه بســته بندی ماننــد شیشــه، کارتــن و برچســب 
و غیــره در ایــن مــکان نگهــداری می شــوند. یــک درب 

ــه  ــته بندی ب ــه بس ــواد اولی ــت ورود م ــمت جه ــن قس ای
ــه  ــن قســمت ب ــک درب ای ــه و ی ــار و ســمت محوط انب

ــد. ــته بندی می باش ــد و بس ــالن تولی ــمت س س
انبار شکر و مواد افزودنی:

ــت  ــا ظرفی ــور مجــزا و متناســب ب ــد به ط ــار بای ــن انب ای
تولیــد کارخانــه احــداث شــود و فاصلــه آن بــا ســالن تولید 
حفــظ گــردد. جهــت تولیــد مــواد افزودنــی و شــکر کــه 
بایــد تفکیــک شــده باشــد و درصــورت نیــاز بــه شــرایط 
ــردد  ــرل گ ــبی آن کنت ــت نس ــا و رطوب ــد دم ــاص بای خ
ــمت  ــن قس ــک درب ای ــد(. ی ــت تولی ــا ظرفی ــب ب )مناس
بایــد جهــت ورود مــواد افزودنــی و شــکر بــه انبــار و بــه 
ســمت محوطــه ویــک درب آن بــه ســمت ســالن تولیــد 
باشــد )حداقــل متــراژ پیشــنهادی ۲۰ مترمربــع متناســب 

بــا ظرفیــت تولیــد(.
سردخانه:

ــت  ــظ کیفی ــور حف ــوه به منظ ــدی آبمی ــای تولی واحده
مــواد اولیــه و محصــوالت تولیــدی خــود باید از ســردخانه 
مناســب بــرای ایــن منظــور اســتفاده نماینــد )مناســب بــا 

ظرفیــت تولیــد(.
انبار قرنطینه:

ــای الزم  ــام آزمایش ه ــواًل انج ــی معم ــع غذای در صنای
ــی ممکــن اســت  ــا محصــول نهای ــه و ب ــواد اولی روی م
چنــد روز بــه درازا بکشــد طــی ایــن دوره بایــد محصــول 
در قرنطینــه بمانــد تــا جــواب آزمایش هــا روشــن گــردد. 
ــار  ــوالت را درون انب ــن محص ــا ای ــیاری از کارخانه ه بس
ــه  ــی ب ــد ول ــرار می دهن ــول ق ــا محص ــه و ی ــواد اولی م
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ــه  ــد ک ــل می کنن ــان حاص ــف اطمین ــای مختل روش ه
هیچ گونــه تداخــل بیــن کاالی قرنطینــه و محصــول 
ــر  ــه خط ــرایطی ک ــی در ش ــد ول ــود نیای ــه وج ــی ب نهای
تداخــل در کاال زیــاد باشــد، می تــوان مبــادرت بــه 
احــداث انبــار قرنطینــه نمــود. حجــم ایــن انبــار بســتگی 
ــا  ــداری ت ــان نگه ــز زم ــد و نی ــه تولی ــم روزان ــه حج ب

دریافــت جــواب آزمایش هــا دارد.
انبار محصول نهایی:

محلــی اســت جهــت نگهــداری محصــول نهایــی 
ــه  ــس از طــی دوره قرنطین ــه پ ــازار ک ــه ب قابل عرضــه ب
محصــول کاال بــه ایــن انبــار منتقل شــده و آمــاده 
ــم  ــه حج ــتگی ب ــار بس ــطح انب ــود. س ــد ب ــروش خواه ف
تولیــد و حداکثــر زمــان نگهــداری کاال در انبــار دارد کــه 
ــروش و  ــد و ف ــان تولی ــه اختــاف  زم ــز بســتگی ب آن نی
ــزان ورود کاال در روز دارد.  ــوالت و می ــوع محص ــز تن نی
ــول  ــت ورود محص ــد جه ــمت بای ــن قس ــک درب ای ی
نهایــی بــه ســالن تولیــد و یــک درب آن جهــت بارگیــری 

ــد(. ــت تولی ــا ظرفی ــری ب ــکوی بارگی ــمت س ــه س ب

انبار عمومی:
محلــی اســت جهــت نگهــداری وســایل متفرقــه از قبیــل 
وســایل اداری و ظــروف خالــی، لبــاس کار و دیگــر 
ملزومــات. بســتگی بــه گســتردگی کارخانــه دارد و نیــازی 
ــراژ  ــزد ســالن تولیــد باشــد )حداقــل مت نیســت کــه در ن

ــد(. ــت تولی ــا ظرفی ــع متناســب ب پیشــنهادی ۱۰ مترمرب
انبار مواد شیمیایی:

کلیــه مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده نظیــر اســید و ســود 
ــرار داشــته باشــد. یــک درب  ــه ق ــد در محــل جداگان بای
ــه محوطــه  ــواد شــیمیایی ب ــن قســمت جهــت ورود م ای
ــه محــل مخــازن CIP باشــد.  ــار ب ــن انب و یــک درب ای
ــا  ــب ب ــع متناس ــنهادی ۱۰ مترمرب ــراژ پیش ــل مت )حداق

ــد(. ظرفیــت تولی
انبار ضایعات

محلــی اســت جهــت نگهــداری محصــوالت برگشــتی از 
ــازار و خــط تولیــد درب ایــن قســمت نبایــد بــه ســالن  ب
تولیــد بــاز شــود )حداقــل متــراژ پیشــنهادی ۱۰ مترمربــع 

متناســب بــا ظرفیــت تولیــد(.
انبار قطعات و لوازم:

ایــن انبــار جهــت نگهــداری قطعات و لــوازم ماشــین آالت 
ــتمر  ــود مس ــرفت و بهب ــرای آن در پیش ــد و اج می باش
کارخانــه تأثیــر خواهــد داشــت. جهــت آســانی دســتیابی 
ــت  ــر اس ــین آالت بهت ــوازم ماش ــی و ل ــات یدک ــه قطع ب
در نزدیکــی ســالن تولیــد احــداث گــردد )حداقــل متــراژ 

ــد(. ــا ظرفیــت تولی ــع متناســب ب پیشــنهادی ۱۲ مترمرب
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اتاق نمونه های ادواری:
ــداری  ــان نگه ــان زم ــا پای ــواًل ت ــی معم ــع غذای در صنای
ــوان  ــه عن ــه ای ب ــدی نمون ــته تولی ــر بس ــول از ه محص
ــه  ــا توج ــل ب ــد در مح ــود و بای ــداری می ش ــاهد نگه ش
بــه شــرایط مطلــوب نگهــداری محصــول قــرار داده شــود 
ــا  ــب ب ــع متناس ــنهادی ۱۰ مترمرب ــراژ پیش ــل مت )حداق

ــد(. ــت تولی ظرفی
بخش ارسال:

ایــن بخــش پــس از انبــار محصــول قــرار دارد و همــان 
ــری  ــت بارگی ــی جه ــول نهای ــری محص ــکوی بارگی س

بهتــر می باشــد.
آزمایشگاه ها:

بایــد در محلــی بنــا شــوند کــه بــه راحتــی قابل  دسترســی 
بــوده و در نزدیک تریــن فاصلــه بــه ســالن تولیــد 
ــیمیایی و  ــزای ش ــای مج ــرد و دارای بخش ه ــرار گی ق
ــوژی دارای  ــد. آزمایشــگاه میکروبیول ــوژی باش میکروبیول
فضــای مجــزا متشــکل از ســه بخــش استریلیزاســیون، 
ــراژ  ــل مت ــد )حداق ــی باش ــت میکروب ــیون و کش انکوباس
ــد(. ــت تولی ــا ظرفی ــب ب ــع متناس ــنهادی ۲۰ مترمرب پیش

تأسیسات بخار:
محــل اســتقرار دیــگ بخــار و تأسیســات مربوطــه 
ــه مناســب از  ــا فاصل ــد و ب ــالن تولی ــارج از س ــد در خ بای
ــری و اداری  ــات کارگ ــا و امکان ــد، انباره ســالن های تولی
ــائل  ــط مس ــازمان های ذی رب ــررات س ــر مق ــوده و براب ب
ایمنــی آن رعایــت و تأییدهــای الزم اخــذ گردیــده باشــد.

محل قرارگیری تصفیه فاضاب:
بایــد محلــی جهــت تصفیــه خروجــی کارخانــه بــر اســاس 
مــواد ۱۰ و ۱۱ قانــون بــه ســازی محیط زیســت در نظــر 
گرفتــه شــود به نحوی کــه از آلــوده نمــودن محیــط 

ــد. ــری نمای ــه جلوگی توســط کارخان
قسمت های اداری:

بــه  بســتگی  آن  مختلــف  قســمت های  و  زیربنــا 
دارد. کارخانــه  گســتردگی 

اتاق نگهبان
جانمایــی زیربنــا و قســمت های مختلــف آن بســتگی بــه 

گســتردگی کارخانــه دارد.
فضا جهت توسعه آینده:

بــه عنــوان توصیــه و پیشــرفت و بهبــود مســتمر کارخانــه 
طبــق طرح هــای پذیرفتــه شــده باشــد.

آشنایی با واحد کنسانتره:
در ایــن واحــد، از میوه هایــی ماننــد ســیب، آلبالــو و 
ــد. نحــوه  ــه کنســانتره اســتفاده می کنن ــرای تهی انگــور ب
بارگیــری انگــور و ســیب باهــم متفــاوت می باشــد. 
تفــاوت میــان مراحــل اولیــه ســیب و انگــور در دســتگاه 
ــدا  ــر جهــت ج ــه پ ــتگاه خوش ــد. دس ــر می باش ــه پ خوش
ــی رود،  ــکار م ــه آن ب ــور از خوش ــای انگ ــردن حبه ه ک
ــد  ــفتی می باش ــتگاه دارای ش ــن دس ــه ای ــب ک به این ترتی
ــادور شــفت  ــه آن، در دورت ــاال ب ــه ب ــای رو ب ــه تیغه ه ک
ــور و  ــول مح ــفت ح ــش ش ــا چرخ ــده اند، ب ــل ش متص
ــدا  ــای آن ج ــا، حبه ه ــا تیغه ه ــور ب ــورد انگ ــر برخ در اث
شــده و خوشــه هایش بــه ســمت بــاالی دســتگاه منتقــل 
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ــه در  ــی ک ــق پمپ ــور از طری ــپس آب انگ ــود. س می ش
پاییــن دســتگاه قــرار دارد بــه مخــازن منتقــل می شــود. 
مراحــل بعــدی مشــابه تهیــه کنســانتره ســیب می باشــد.

ســیب ها پــس از بارگیــری، درون چاله هایــی ریختــه 
می شــوند کــه در پاییــن ایــن چاله هــا دریچه هایــی 
ــر  تعبیــه شــده کــه ســیب ها از طریــق ایــن دریچه هــا ب
ــن  ــق ای ــوند، از طری ــه می ش ــه ای ریخت ــوار نقال روی ن
ــا  ــر از آب، ســرازیر می شــوند ت ــه درون گــودال پ ــوار ب ن
ــا ســنگ  ــرگ و ی اجســام اضافــی همــراه میــوه چــون ب
از آن جــدا شــوند. ســپس درون گــودال دیگــری ریختــه 
می شــوند کــه در بــاالی ایــن گــودال نــواری بــه صــورت 
عمــودی قــرار دارد کــه ســیب ها را از طریــق ســبدهایی 
بــه ســمت نــوار نقالــه ای کــه در بــاال قــرار دارد، منتقــل 
ــن  ــر روی ای ــدد، ب ــوی مج ــور شستش ــد. به منظ می کن
ــه در  ــن آب ک ــود. ای ــه می ش ــاال، آب ریخت ــبدها از ب س
ــرگ،  ــی )ب ــواد اضاف ــراه م ــد هم ــودال می مان درون گ
ســنگ، ... ( از طریــق کانالــی بــه ســمت بیــرون هدایــت 
می شــود )از طریــق پمــپ لجــن کــش( در بیــرون ســالن 
ــه وســیله پمــپ  ــور کــرد ب ــی عب ــس  از اینکــه از صاف پ
ــوی  ــرای شستش ــا ب ــود ت ــت داده می ش ــاره برگش دوب

ــه کار رود. ــیب ها ب س
ســیب ها پــس از شستشــو وقتــی بــه نــوار نقالــه 
ســورتینگ رســیدند، پــس از جــدا شــدن میوه هــای 
ســالم و خــراب وارد دســتگاه های خردکــن می شــوند 
تیغه هایــی می باشــند و میوه هــا را خــرد  کــه دارای 
می کننــد، بعــد از ایــن مرحلــه وارد مخــازن ذخیــره 

ــدد  ــازن، ۳ ع ــن مخ ــداد ای ــوند. تع ــرس می ش ــرای پ ب
ــه  ــا ب ــواد درون آن ه ــپ م ــق پم ــه از طری ــد ک می باش
پــرس منتقــل می شــود. در دســتگاه پــرس، المنت هایــی 
ــا  ــوری و درون آن ه ــا ت ــراف آن ه ــه اط ــد ک ــود دارن وج
ــرس از  ــتگاه پ ــری، دس ــرای بارگی ــد. ب ــیاردار می باش ش
ــه  ــا ریخت ــواد درون آن ه ــی م ــود وقت ــاز می ش ــم ب ه
ــواد  ــوند و م ــک می ش ــم نزدی ــه ه ــا ب ــدند، صفحه ه ش

ــوند. ــرده می ش ــم فش ــه ه ــا ب درون آن ه
می کننــد،  عبــور  المنت هــا  درون  از  مــواد  وقتــی 
ــت  ــو هدای ــه ســمت جل ــیارها ب ــق ش ــا از طری آب میوه ه
ــد  ــی می مانن ــن باق ــمت پایی ــا در س ــود و تفاله ه می ش
و ســپس بــه درون مخازنــی ریختــه می شــوند کــه 
درون آن هــا حلزونــی وجــود دارد، ایــن شــفت های 
ــد  ــت می کنن ــو هدای ــمت جل ــه س ــواد را ب ــی، م حلزون
و تفاله هــا بــه بیــرون ســالن منتقــل می شــوند و از 
ــوه  ــوند. آب می ــذار می ش ــه داران و واگ ــه مزرع ــا ب آنج
ــور  ــه دســتگاه ویبرات پــس از خــروج از دســتگاه پــرس ب
ــرزش،  ــق ل ــتگاه از طری ــن دس ــود، در ای ــل می ش منتق
و  می شــود  جــدا  آب میــوه  از  ناخالصــی  از  مقــداری 
ــود.  ــل می ش ــازی منتق ــازن شفاف س ــه مخ ــوه ب آب می
ــه  ــوادی ب ــردن م ــه ک ــق اضاف ــازن، از طری ــن مخ در ای
تــا  آب میــوه  و  می شــود  ته نشــین  ناخالصی هــا  آن 
حــدی شــفاف می شــود. پــس از شــفاف شــدن آب میــوه، 
ــه  ــا ب ــود و از آنج ــس می ش ــتگاه باالن ــوه وارد دس آب می
ــب،  ــه ترتی ــا ب ــردد. در درون برج ه ــل می گ ــا منتق برج ه
ــانس  ــت، اس ــی رود و در نهای ــاال م بریکــس کنســانتره ب
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ــن  ــرد ک ــتگاه س ــپس وارد دس ــود و س ــه می ش آن گرفت
می گــردد. پــس از ســرد کــن، بــه مخــزن بلشــت منتقــل 
ــه  ــر ب ــس موردنظ ــتن بریک ــورت داش ــود و در ص می ش
ــن  ــر ای ــردد و در غی ــل می گ دســتگاه پاســتوریزاتور منتق
صــورت بــه بریکــس موردنظــر می رســانند و ســپس بــه 
ــه کنســانتره  ــی کــه ب ــد. آب پاســتوریزاتور منتقــل می کنن
کندانســی  آب  می شــود،  اضافــه  بلنــت  مخــزن  در 
ــده  ــت آم ــه دس ــتوریزاتور ب ــتگاه پاس ــه از دس ــت ک اس
ــتگاه  ــدن در دس ــرارت دی ــس از ح ــانتره پ ــت، کنس اس
پاســتوریزاتور و ســرد شــدن در آن بــه مخــزن باالنــس و 
از آنجــا از طریــق پمــپ وارد مخــزن ذخیــره بــرای پرکــن 
ــکه ها  ــه درون بش ــن ب ــق پرک ــپس از طری ــود. س می ش

ریختــه می شــود.
خط کنسانتره:

ــل  ــه پرس هــا منتق ــه وســیله خــط ســورتینگ ب ــوه ب می
می شــود و بعــد از شستشــو و آشــغال زدایــی در پرس هــا 
دمــای الزم داده شــده و ســپس بــه فاینینگ هــا فرســتاده 
ــد  ــای ۵۵ ـ ۵۰ درجــه بع ــی مخــازن در دم می شــود یعن
ــن  ــود. ای ــال می ش ــن ارس ــر گری ــأ و فیلت ــر خ ــه فیلت ب
 NTU ــرای رفــع کــدورت آب میــوه و پاییــن آوردن کار ب
ــازن ۲۱ و  ــه مخ ــد از آن ب ــود. بع ــام می ش ــدورت انج ک
ــال  ــانتراتور ارس ــه کنس ــد ب ــود و بع ــتاده می ش ۲۲ فرس
ــل  ــانتره حاص ــا کنس ــی ت ــه نهای ــی مرحل ــود یعن می ش
می آیــد کــه بریکس هــای اســتاندارد هــر کنســانتره 

ــد. ــد ۱۰ باش ــر NTU بای ــد، حداکث می باش
 تذکر: عامل اصلی تغییر رنگ دما است.

ــتگاه  ــی از دس ــه خروج ــده در مرحل ــد ش ــانتره تولی کنس
۷۰ درجــه دمــا دارد. ایــن دمــا اگــر کمتــر باشــد موجــب 
ــت  ــاد حال ــل ایج ــر مث ــود )تخمی ــوه می ش ــر آبمی تخمی

ــیدگی و...(. ترش
 در کنسانتره بحث رنگ خیلی مهم می باشد.

آشنایی با واحد پاکت زنی:
ــوم  ــن، آلومینی ــه پلی اتیل ــه الی ــا، از س ــش پاکت ه روک
ــوع  ــا گل دار تشــکیل شــده اند. ســه ن و روکــش ســاده ی

ــل وجــود دارد: فوی
- رول فویل های گل دار: جهت پوشش بیرونی

- رول فویل های ساده: جهت پوشش درونی
تــه  بســتن  به منظــور  ته بنــدی:  فویل هــای  رول   -

کت هــا پا
رول فویل هــا در دســتگاه بــر روی محورهایــی قــرار 
ــاده  ــل س ــاال و رول فوی ــل گل دار در ب ــد. رول فوی دارن
رول  از  بعــد  ته بنــدی  فویل هــای  رول  پاییــن،  در 
فویل هــای گل دار و ســاده قــرار دارنــد کــه پــس از عبــور 
از راهنمــا بــه صــورت دو الیــه در آمــده و در مســیر قــرار 
می گیرنــد. بعدازایــن مرحلــه ســوراخ کنی اســت؛ بــا 
ایجــاد ایــن ســوراخ ها بــه هنــگام پــرس، هــوای موجــود 
ــه  ــود. مرحل ــارج می ش ــی خ ــه راحت ــا ب ــن الیه ه در بی
بعــد عرضــی اســت قبــل از ورود بــه پــرس عرضــی، نــوار 
تفلونــی کــه معــروف بــه کــراوات اســت، مابیــن دو الیــه 
ــبد و  ــم نچس ــه ه ــرارت ب ــر ح ــا در اث ــرد ت ــرار می گی ق
نســوزد. از طریــق پــرس گــرم، پاکت هــا از ناحیــه عرضی 
ــه هــم می چســبند. بعــد  و ته بنــدی پــرس می شــوند و ب
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از پــرس گــرم، پــرس ســرد قــرار دارد کــه در آن از آبــی 
ــرج خنک کــن ســرد می شــود، اســتفاده  ــق ب ــه از طری ک
ــرش  ــی )ب ــاره زن ــه کن ــت ب ــن نوب ــد از ای ــود. بع می ش
ــردن  ــن ب ــور از بی ــه به منظ ــد ک ــه ها می رس زدن گوش
ــود  ــه وج ــع ب ــا مان ــی رود ت ــه کار م ــای پاکــت ب تیزی ه
آمــدن ضایعــات شــود. بعــد از ایــن مرحلــه بــرش عرضــی 
ــرش زدن  ــد از ب ــت. بع ــی اس ــرش طول ــس  از آن ب و پ
گوشــه ها و قبــل از بــرش عرضــی، چشــمی الکترونیکــی 
ــا  ــیاه  روی پاکت ه ــال س ــه خ ــبت ب ــه نس ــود دارد ک وج
ــه میکــرو ســوییچ ها فرمــان می دهــد  ــوده و ب حســاس ب
ــام  ــت انج ــت  و برگش ــل رف ــپورت، عم ــط ترانس و توس
می شــود. در نهایــت، دســتگاه پاکت هــا را ۲۵ تایــی 
ــت  ــو هدای ــمت جل ــه س ــی ب ــط تیغه های ــرده و توس ک

می کنــد.
دمــای پرس هــا ۲۵۰ ـ ۱۵۰ اســت، بیشــتر کارهــای 
دســتگاه توســط جک هــای بــادی انجــام می شــود، 
زمــان عملکــرد ایــن جک هــا توســط بادامک هایــی 
ــه، عمــل قطــع و وصــل کــردن و  ــم شــده کــه رل تنظی

ــد. ــن می کن ــا را تعیی ــان آن ه زم
دستگاه تست پاکت:

ــود دارد: در  ــا وج ــت پاکت ه ــرای تس ــز ب ــتگاهی نی دس
ایــن دســتگاه ابتــدا پاکت هــا بــا فشــار ۰/6 بــار از هــوا پــر 
می شــوند کــه در صــورت داشــتن ســوراخ یــا پارگــی، این 
عمــل بــه درســتی انجــام نمی شــود همچنیــن به منظــور 
کنتــرل دقیــق، از آب نمــک و جریان الکتریســیته اســتفاده 
می کننــد. بدین صــورت کــه پاکت هــا را از آب نمــک 

ــد و  ــرار می کنن ــان الکتریکــی را برق ــد و جری ــر می کنن پ
در صــورت وجــود ســوراخ ایــن جریــان برقــرار می شــود 

و المــپ هشــدار روشــن می گــردد.
تشریح مراحل سیستم فاضاب صنعتی

اشغال گیری:
فاضــاب بــا B.O.D )ســنجش اکســیژن محلــول در 
ــور از روی  ــا عب ــر ب ــاالی ۷۰۰ گــرم در لیت آب( ورودی ب
ــی  ــود را باق ــت خ ــد درش ــواد جام ــزی م ــای فل صافی ه

می گــذارد.
استخر متعادل سازی:

ــوای  ــای ه ــط دهنده ه ــاب توس ــه فاض ــن مرحل در ای
 Ph فشــرده متاطــم شــده و بدین وســیله نوســانات
)ســنجش اســیدی یــا بــازی آب فاضــاب کنتــرل 
بالغ بــر ۵۰  اســتخر متعادل ســازی  می شــود(. حجــم 
مترمکعــب می باشــد و مجهــز بــه سیســتم کنتــرل 

ســطحی مایــع می باشــد.
استخر هوادهی:

فاضـاب بـا دبـی ۵ مترمکعـب در سـاعت وارد اسـتخر 
هوادهـی بـا ظرفیـت ۳۵۰ مترمکعـب می شـود و در ایـن 
داده  اکسـیژن  میـزان  روتـور  ارتفـاع  بـا کنتـرل  اسـتخر 
شـده بـه آن تنظیـم می شـود. باکتری هـای پرورش یافتـه 
شـده در ایـن اسـتخر بـا مصـرف مـواد غذایی تکثیـر پیدا 
می کننـد. خاصیـت ایـن باکتری هـا آن اسـت کـه بعـد از 
مصـرف فاضـاب و مـواد غذایی افزوده شـده بـه صورت 

لختـه در آمـده و ته نشـین می شـوند.
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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

قیف بتنی:
فاضـاب هـوا دهی شـده با دبـی ۵ مترمکعب در سـاعت 
وارد ایـن قیـف شـده و بـا گذشـت زمـان لجـن ته نشـین 
شـده و آب زالل در بـاال باقـی می مانـد. سیسـتم قیـف 
بدین صـورت می باشـد که انـدازه فاضـاب وارده آب زالل 
آن خـارج می گـردد. پسـاب خروجـی تصفیـه شـده دارای 
B.O.D زیـر ۵۰ میلی گـرم در لیتـر خواهـد بـود کـه در 

صـورت نیـاز کلرینـه می شـود.
- لجـن ته نشـین شـده در قیـف بتنـی توسـط پمپ هـای 
لجـن کـش وارد مخـزن تغلیظ لجن شـده و در این مخزن 
بـا زمان دادن بیشـتر و همچنین هوادهـی مقدار آب همراه 
لجـن کاهـش پیـدا کـرده و آب خروجـی از مخـزن وارد 
اسـتخر هوادهـی می شـود و لجـن تغلیـظ شـده در نهایت 

وارد حوضچـه سرپوشـیده شـده هضـم لجـن می گردد.

استخر هضم لجن:
بود  خواهد  اکسیژن  با  تماس  بدون  لجن  استخر،  این  در 
به رشد کرده  باکتری های غیر هوازی شروع  نتیجه  در  و 
و باعث تجزیه مواد موجود در لجن می گردد. حاصل این 
تجزیه آب، گاز و لجن خواهد بود. آب حاصله وارد استخر 
هوادهی شده و گاز استخراج شده حاصل از تجزیه سوزانده 
می شود و لجن باقی مانده توسط کامیون از محل کارخانه 
خارج می گردد. الزم به توضیح می باشد که لجن خروجی 
از کارخانه به دلیل خاصیتی که دارد کود کشاورزی مناسبی 

می باشد که در مزارع کشاورزی مصرف خواهد شد.
نظر  زیر  صنعتی  فاضاب  تصفیه  مختلف  مراحل  کلیه   -
آزمایشگاه خواهد بود. میزان Ph، میزان اکسیژن موردنیاز 
مصرفی جهت  مواد  سایر  و  موردنیاز  کلر  مقدار  فاضاب، 

پرورش بهتر باکتری ها کنترل می شود.
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