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 بررسی دما در زمان پلت کردن محصوالت حساس به دما: تغییرات دما در طی فرایند پلت کردن

 

حیوانات )میانگین افزایش  را دردامهای امروزی به صورت کامل با خوراک پلت تغذیه می شوند. خوراک پلت عملکرد بهتری 

در  (. عالوه بر اینRoyer et al., 2015تبدیل خوراک( نسبت به خوراک های معمول آردی نشان میدهد) ضریبوزن و 

سبب پر مصرف )مواد اولیه اصلی مورد استفاده در فرمول جیره(  اولیهمواد با اضافه کردن افزودنی ها به ، جیره غذایی دامها

مکانیکی -از مواد افزودنی نسبت به محدودیت های حرارتی برخیممکن است با این حال  بهبود سالمت حیوان می شوند.

در زمان آماده سازی شرایط پلت کردن ، بنابراین نباشندو برخی دیگر حساس  بودهمرتبط با فرایندهای تولید خوراک حساس 

جیره و مدیریت خط  باید توجه کامل به افزودنی های خوراک و انتخاب آنها داشت. این مقاله ابتدا یاداوری در مورد ترکیبات

 تولید پلت داشته و سپس بروی دمای خوراک تمرکز می کند:

 با نشان دادن محدوده دمایی مشاهده شده در زمان تولید 

 با توضیح دالیل و تصمیمات مربوط به فرایند پلت کردن و 

 با ارائه راهکار برای دستیابی به دمای مورد نظر 

 توضیحات فرایند پلت کردن

مرحله پیاپی تشکیل شده است. خوراکی که قرار است پلت شود در باالی خط در قیف هاپر  4( از 1یک خط تولید پلت )شکل 

استوانه کاندیشنر مجهز ذخیره می شود. پس از ذخیره سازی، یک مارپیچ فیدر خوراک را به سمت کاندیشنر حرکت می دهد. 

خار می شود. سنسورهای دما در انتهای کاندیشنر قرار دارند و دمای به تیغه های چرخان باعث مخلوط شدن خوراک و ب

 خوراک گرم و مرطوب شده توسط بخار را اندازه میگیرند. 

 

 (.Payne et al). خط تولید پلت 1شکل 
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 ید. پرس پلت دارایآاین دما دمای کاندیشنر نامیده  میشوند. سرانجام خوراک آردی توسط پرس پلت به شکل پلت در می 

ن فشار داده می شود آتوسط غلتک هایی به داخل  کدای می باشد یعنی حلقه ای که دارای سوراخ هایی است که خورا

 (.2)شکل 

 

 (Turner) . دای و غلتک ها خوراک آردی را به داخل سوراخ های دای فشار میدهند.2شکل 

 

(. Friedrich, W., 1979کیلوگرم بر سانتی متر مربع( )1211خوراک آردی وارد میکنند ) بهغلتک ها نیروی قابل توجهی 

 3طول و قطر سوراخ های دای توسط تولید کننده تعیین می شود. سوراخ هایی با قطر کوچک ) به عنوان مثال کمتر از 

فوقانی یروی اصطکاک بین خوراک و لبه میلیمتر( سبب ایجاد ن 57میلیمتر( یا طول های بیشتر )به عنوان مثال بیشتر از 

که توسط غلتک ها و اصطکاک سوراخ ها ایجاد میکنند. مقاومت پلت در برابر شوک ها و ساییدگی بستگی به نیرویی دارد 

داخل دای اعمال می شود. تولیدکنندگان برای مقاومت پلت ها معموال دای هایی با طول زیاد سوراخ را انتخاب می کنند. اگر 

سوراخ های کوتاهتر را انتخاب میکنند. ویژگی های خوراک ) مانند اندازه غالت، ترکیب و ...( نیز اک شکننده باشد، دای با خور

وجود مواد خوراکی ساینده مانند مواد معدنی سبب افزایش اصطکاک در دای می شود. نقش مهمی را ایفا میکنند. برای مثال، 

دن خوراک درون دای می شود. دمای کاندیشنینگ، تنها دمای شناخته شده بوسیله این اصطکاک به طور طبیعی سبب گرم ش

 را در آزمایشاتی که توسط سایت خوکگرمایش حرارتی خوراک مرغ و برای مثال  ،3شکل در تولید کنندگان است. 

Tecaliman مرکز فنی فرانسه برای خوراک دام انجام شده است ، نشان می دهد ،. 

 

 (Tecaliman, internal data). گرمای حرارتی خوراک خوک و مرغ در دای نسبت به دمای کاندیشنینگ 3شکل
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 این نمودار نشان می دهد که: 

  درجه  71در دمای کاندیشنینگ )در این مثال،  دمای کاندیشنینگ کمتر است باشدگرمای حرارتی بیشتر هر چه

درجه سانتیگراد در  7و میانگین تجاوز میکند، درجه سانتیگراد  21 تادمای حرارتی خوراک مرغ سانتیگراد یا کمتر 

 درجه سانتیگراد(.  51کاندیشنینگ باالتر از 

  خوراک خوک نسبت به خوراک مرغ دارای خاصیت ساییدگی است، دارای گرمای حرارتی باالتری در دمای

 کاندیشنینگ مشابه می باشد. 

است که باید بخاطر داشته باشید که زمان اضافه کردن افزودنی های حساس به دما قبل از رسیدن آنها به  این نکته مهمی

 دستگاه پرس پلت می باشد. 

 مدیریت خط تولید پلت

از آنجا که چندین نوع ابتدا، بسته به خوراک تولید شده و میزان مقاومت مورد نیاز پلت ها، دای مناسب انتخاب می شود. 

خوراک با استفاده از پرس پلت مشابه تولید می شود، دای انتخابی باید برای تولید همه انواع خوراک سازش داشته و معیارهای 

اپراتور خط سپس دمای مناسب کاندیشنینگ را برای هر خوراک انتخاب می کند. به مورد نظر برای هر خوراک را داشته باشد. 

این امر  پلت افزایش می یابد. مقاومتبخار دارای خواص اتصال است )ایجاد پل های مایع بین ذرات(. بنابراین  عنوان مثال،

همچنین کاهش برق مصرفی و همچنین دارای خاصیت لغزندگی است، که باعث کاهش گرمای حرارتی خوراک در داخل دای 

ری شدن خوراک شده و عبور آن را از دای دچار مشکل میاعث خمی تواند بدستگاه پرس می شود. با اینحال، بخار بیش از حد 

حداکثر دمای در زمان استفاده از باید طوری در نظر گرفته شود که کرده و دای را مسدود نماید. فرمول خوراک همچنین 

نشان داده  4 این شرایط عملیاتی بر اساس نوع خوراک در شکلاین نوع مشکالت در انسداد دای اتفاق نیفتد. ینگ کاندیشن

  شده است. 

 

 (Tecaliman survey of animal feed manufacturers in France). دمای کاندیشنینگ مورد استفاده براساس نوع خوراک 4شکل

درجه سانتیگراد  میباشد. با این حال، بین خوراک حیوانات مختلف تفاوت  57تا  71ورد استفاده در کاندیشنینگ بین دمای م

بر درجه سانتیگراد می باشد.  57درجه و برای خوراک بوقلمون  01وجود دارد، به عنوان مثال دمای متوسط برای خوراک گاو 

، خوراک بوقلمون )با نسبت باالیی از راین رطوبت کمتری را جذب می کند(خالف خوراک گاو )که فیبر زیادی دارد و بناب

آخرین پارامتر مدیریت نرخ تولید پلت است که با مدت  .غالت( نسبت به رطوبت تأمین شده توسط بخار تحمل بیشتری دارد
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خوراک در معرض این دمای زمانی را نشان می دهد که مدت زمان ماندگاری،  زمان ماندگاری خوراک در دای ارتباط دارد.

  .حداکثر قرار دارد

 خوراک در ابتدای پلت شدن میزان حرارت ، بنابراین انتخاب درجه حرارت کاندیشنینگ به خوراک و میزان حرارت آن در دای

اطالعات، با توجه به این دیشنینگ در ارتباط است(. نو میزان بخار اضافه شده در کاندیشنر بستگی دارد )مستقیما با دمای کا

قبل از ورود به واضح است که اندازه گیری دمای خوراک در طی فرایند پلت کردن برای کنترل مواد افزودنی حساس به گرما 

باید ، ضرورری است. با توجه به دمای کاندیشنینگ، باید بررسی کرد که پروب مورد استفاده توسط تولید کننده پرس پلت

خروجی دای، معموال الزم است یک گیرد. برای تعیین دمای جریان محصول قرار محل ی در درستبه و بوده تایید مورد دقیق، 

نمونه پلت را مستقیما در زمان خروج از دای بگیرید، اجازه دهید زمانی را دای کار کند تا دمای آن ثابت شود. پلت های گرم 

 (.7یک سنسور حرارت اندازه گیری می شود )شکل  از قبل فشرده شده در یک ظرف ایزوترمال قرار گرفته و دمای آن بوسیله

 

 . اندازه گیری دمای پلت های جمع آوری شده در زمان خروج از دای7شکل

در هاپر( تا باالترین دما در زمان خروج از دای. اگر ردن تغییر میکند، از دمای محیط )دمای خوراک پلت در طی فرایند پلت ک

تولیدکنندگان تصمیمات مدیریتی خود را براساس دمای کاندیشنینگ قرار دهند، باید توجه داشته باشند که این دما اغلب 

میشوند. این پایین تر از دمای خوراک در داخل دای می باشد، زیرا خوراک آردی در داخل دیواره های سوراخ های دای گرم  

همچنین درجه سانتیگراد یا فراتر برسد.  31گرما ممکن است براساس میزان بخار حداقل باشد. با اینحال ممکن است به 

دمای آنها بدلیل مدت زمان فراوری متفاوت،  ومشخص است که تمام پلت ها زمان ماندگاری مشخص در داخل دای ندارند 

درجه  11ی بین بخش بیرونی و درونی یک پلت ممکن است تغییرات دما به اندازه نشان میدهد حت 0متغیر می باشد. شکل 

سانتیگراد باشد بدلیل اصطکاکی که بخش بیرونی پلت با دای ایجاد کرده و دمای آن باال می رود نسبت به بخش هسته پلت. 

 نی آن نیز تغییر میکند. روبیرونی و داگرچه دما در طی فراوری تغییر میکند، بسته به موقعیت پلت در داخل دای دمای بخش 

 

Figure 6: Temperature gradient inside the pellet at the die exit (infra-red measurement) 
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این یک قدم اساسی برای  .در باال توضیح داده شده است ،یک روش ساده و قابل اعتماد برای اندازه گیری این دمای حداکثر

 کنترل مقاومت افزودنی های حساس به گرمایی است که در داخل پلت وجود دارند. 
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