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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

رتبه دوم ابتكار 

● پژوهشگران: امین خدابخشي هفشجاني و مصطفي خدابخشي هفشجاني
● عنوان طرح: دستگاه نمونه بردار غالت و گرانول

چكیده طرح:
در کشـور مـا غلـه پـس از برداشـت بـدون هيچگونـه تغييـری به مراکـز خريـد تحويل داده می شـود کـه به طور 
طبيعـی دارای ناخالصی هـای  از قبيـل خـاک مزرعـه ، سـنگ ريزه و شـن، کاه و کالش می باشـد. در تعييـن قيمـت 
غـالت ميـزان ايـن ناخالصی هـا تاثير گـذار خواهد بـود و در نتيجه يـك نمونه بـرداری دقيق و سـريع می تواند قيمت 
واقعـی آن محمولـه غلـه را تعييـن نمايـد ، هرقـدر ايـن نمونه بـرداری در زمـان کوتاه تـر و آسـان تر انجـام گـردد از 
اتـالف وقـت، صفـوف طوالنی و شـلوغ در مبـادی ورودی مراکز خريـد و ذخيره، نارضايتـی کشـاورزان، رانندگان و 

ناهنجاری هـای حاصـل از آن جلوگيـری خواهـد نمود. 
دسـتگاه نمونـه بـردار غالت سـاخته شـده تـوان نمونه بـرداری دقيق و سـريع از تمـام قسـمت های محموله های 

غـالت را در کمتـر از يك دقيقـه را دارد  . 
در ايـن سيسـتم نمونه بـرداری بامبو يا سـوند نمونه بـردار وارد محموله غلـه گرديده و با نيـروی هيدروليك تا کف 
محمولـه نفـوذ کـرده و با باز و بسـته شـدن خانه های آن از غلـه نمونه برداری صـورت می پذيرد. الزم به ذکر اسـت 
در ايـن قسـمت حسـگر تشـخيص کـف اين امـكان را می دهد تا کف وسـيله نقليه شناسـايی گـردد تا  از سـطح تا 
کـف محمولـه نمونه بـرداری بـه خوبـی صورت گيـرد و جا سـازی در کـف محموله غلـه از بين خواهد رفت. سـپس 
بامبـو از محمولـه غلـه خارج شـده و به وسـيله نيـروی مكش غير مسـتقيم تمامی نمونه اخذ شـده بـدون هيچگونه 
تغييـر در مخـزن جمـع آوری نمونه به آزمايشـگاه منتقل می شـود تـا تعيين افت گـردد. در اين سيسـتم نمونه بردای 

از يـك نيروی انسـانی در تمامی مراحـل نمونه بردای 
از  اسـتفاده می شـود کـه ايـن فـرد می توانـد يكـی 
مراحـل  تمامـی  باشـد، که  آزمايشـگاه  کارشناسـان 
نمونه بـرداری را هدايـت و نظـارت کنـد، همچنين به 
منظـور رعايت کامل اسـتاندارد های نمونه بـرداری که 
شـامل: محـل اخـذ نمونه، مقـدار نمونه، تعـداد دفعات 
نمونه بـرداری اسـت از سيسـتم مانيتورينـگ و فرمان 

دسـتگاه در داخل آزمايشـگاه اسـتفاده نمود.  




