
 روشهاي عمل آوري غالت( تكنولوژي مواد خوراكي)
به جهت افزايش  يعني پاره اي تبديل وتغييرات فيزيكي و شيميايي كه روي بافتهاي مواد خوراكي انجام گرفته    تعريف عمل آوري :

روش مطلوب عمل آوري آن است كه نتيجه آن نزديك به حداكثر ضريب هضمي باشد و تجاوز  . راندمان هضم و جذب بيشتر
  . از آن ميزان مي تواند موجب اختالل در جريان هضم شود

آردي كردن زياد غالت باعث افزايش سرعت تخمير در شكمبه و در . حد عمل آوري تاثير زيادي در اسيد يته شكمبه دارد  
 . نتيجه اسيدوز شود

  
 : اهداف عمل آوري

بسياري از روشهاي عمل  افزايش بازده از طريق خوش خوراك تر شدن و افزايش قابليت هضم،   كاهش هزينه حمل و نقل 
  اضافه كردن مواد به هم، يا بيشتر افزايش مي دهد %15تا   5غذايي را   آوري ، بازده 

  
 : ضرورت عمل آوري

با توجه به جثه دام فرق مي كند در دامهاي كوچك عبور دانه به صورت درسته از شكمبه آنها به طرف خارج مشكل است ولي  
  . از شكمبه نشخوار كنندگان بزرگ به راحتي صورت مي گيرد 

  
 : روشهاي عمل آوري

 : نوع عمل آوري داريم 2به طور كلي 

 . در عمل آوري سرد حرارت دانه ها به طور معني داري افزايش پيدا نمي كند عمل آوري سرد :

  .  در عمل آوري گرم حرارت دانه هاي به طور معني دار افزايش پيدا مي كند عمل آوري گرم :
  

 : شامل موارد زير مي باشد عمل آور ي سرد 

  Grinding آسياب كردن

  شكستن

  Pelleting پلت در حرارت معمولي 

  اضافه كردن اسيدهاي آلي يا قليايي

  غلتك زدن

  
  :عمل آوري گرم شامل 

 Steam Rolling  بخاريغلتك زدن كوتاه مدت با  

 Steam Flaking غلتك زدن با بخار دراز مدت 

  Rvessure Flaking غلتك زدن يا بخار توام با فشار

 Roasting برشته كردن 

 Extruding پولكي كردن 

 Popping  منبسط كردن

 Exploding منفجر كردن 



 micronizing عمل آوري با ميكروويو 

  
 : آسياب

  . عبارت است از كاهش اندازه ذرات غذا توسط دستگاهي به نام آسيابآسياب كردن 
  

 : انواع آسياب

 Hammer mill : الف) آسياب چكشي

الك و ضمايم    - چكشها    -محوره گردان    -محفظه آسياب    -دريافت كننده غذا    -اين آسياب تشكيل شده از ( الكترو موتور  
مواد در داخل آسياب توسط پره هاي آن به   . سيلوها شده و از آنجا وارد آسياب مي شودمواد بوسيله باالبر وارد  ،   )ديگر

ذرات خرد شده از صافي عبور مي كند و اندازه ذرات بستگي به سوراخهاي  .  خرد شود  كهحركت در مي آيد و باعث مي شود  
چكشي پله اي است ( به خاطر اينكه چكش آن  بهترين نوع آسياب  . ورودي آسياب از طرف باال و خروجي از پايين. صافي دارد

 ) .به كف توري نمي خورد

  
 مزاياي آسياب چكشي :  

سرعت و كيفيت كار آنها    -3مواد خارجي دانه ها به آنها صدمه اي نمي رسانند     -2اگر خالي بچرخد صدمه اي نمي بيند     -1 
  . دعمر مفيد زيادي دار -5عدم حساسيت به ضربه  -4بيشتر و بهتر است  

 معايب :

   . فاز با قدرت دوراي باال دارد 3نياز به موتورهاي  -1 
 .شايد نتواند مواد را به يكنواختي آسيابهاي سنگي خرد نمايند -2

  
  : ميكسر

ميكسر مواد آسياب شده را  . بهترين نوع ميكسر ( نوع افقي ) است. متر طول است  2سانتيمتر قطر     40اين دستگاه حدود  
  . درجه خروجي مواد است 2تن ظرفيت دارد و داراي  2ميكسر . دهد و وارد قسمتهاي ديگر مي كند عبور مي 

  
  Burr mill : آسياب سنگي

  . صفحه دارد 2اين آسياب از دو صفحه سنگي از جنس سنگ آسياب ساخته شده و اندازه مواد بستگي به فاصله بين 

 معايب :  

   . گرما توليد مي كند  -ثابت است  -سنگين است  -چكشي باال است هزينه نگهداري آن نسبت به آسياب 
  

 :  به شرح زير است نحوه آسياب كردن غالت براي حيوانات

 . آسياب كردن غالت براي خوك : ريز تا متوسط براي ذرات و مايلو

 . آسياب كردن غالت براي گوسفند : به غير از سورگم نيازي نيست

ي گوشتي : درجه آسياب كردن ( ريزي و درشتي ) بستگي به نسبت علوفه به ذرت در جيره  آسياب كردن غالت براي گاوها
 . دارد

 . آسياب كردن غالت براي گاوهاي شيري : نبايد خيلي ريز شوند زيرا باعث كاهش چربي شير آنها مي شود

مي شود و باعث ايجاد محتويات   آسياب كردن غالت براي طيور : نبايد زياد آسياب شود چون باعث مشكالتي در ناحيه مري
 . )آبكي در معده مي شود . ( در شرايطي كه دسترسي به سنگريزه نيست آسياب الزامي است



  
 غلتك زدن : 

مواد از باال وارد بين دو غلتك مي شود دو غلتك در خالف جهت هم حركت مبي كنند و در اثر فشار دو غلتك دانه ها خرد   
  . مي شوند 

  .  اندازه مواد : بستگي به فاصله بين دو غلتك دارد
 خنك كننده ها هم استفاده شودبايد از آسيابي استفاده شود كه دماي مواد زياد نشود و براي جلوگيري از اين مشكل از  نكته:  

. 

  .خرد كننده ها : خرد كنندها بر مبناي ضربه زدن فشار دادن و له كردن مواد عمل خرد كردن را انجام مي دهند

  
 PELLETING : پلت كردن

مخلوط كرده و  مجاري تنفسي دامها اغلب بر اثر خوردن مواد آردي آسياب شده تحريك مي شوند بدين جهت آنها را با هم  
  .توسط دستگاه پلت زني به شكل قرص در مي آورند

  
و . نحوه كار : مواد  پودر داخل استوانه ريخته مي شود و به وسيله پخش كن به ديوار سيلندر توزيع مي شود و پرس مي شود

 . بعداز سوراخهاي صافي آن خارج شده و درهمين موقع توسط تيغه ها برش داده مي شود

از مالس استفاده مي شود  . اندازه پلت قابل تنظيم است . طوبت حرارت و فشار درپلت سازي استفاده مي شودمعموال از ر
   %10تا 9و بعد از آن  %14رطوبت قبل از ورورد به دستگاه معموال %) .  6تا 5( 

  
  : خواص عمومي پلت كردن

 كاهش فضاي مورد نياز ،   كاهش مصرف انتخابي و اتالف غذا ، كاهش اتالف ريز در حمل و نقل توسط بار،   كاهش گرد و خاك
 .  افزايش مصرف بخشهاي خشبيو 

  
 :معايب پلت كردن

قبل از پلت ،   روش غلط پلت كردن باعث فاسد شدن غذا مي شود،    كيفيت پلت گاهي مطلوب نمي شود،   هزينه پلت كردن
 . سخت پلت مي شودجيره هاي حاوي چربي و الياف خام زياد و بايد آسياب شود

 : جيره هاي پلت شده

% باال مي    10تا    5و بازده غذا را    %5سرعت رشد را  ،   در مقايسه با آسياب كردن مصرف غذا بيشتر است : در طيور و خوك
  برد

 )در گاو شيري : توصيه نمي شود ( زيرا استات در شكمبه كاهش يافته و باعث كاهش درصد چربي شير مي شود

   .طيور غالبا به شكل حبه اي يا خرد شده تهيه مي گرددجيره هاي 
  )ميلي متر  5ميلي گرم بر حسب حيوانات متغير است ( براي طيور  14اندازه پلتها از دو تا 

  
  : روشهاي عمل آوري حرارتي غالت

  غلتك زدن كوتاه مدت با بخار -الف 

رطوبت غالت اندكي افزايش مي يابددر اين روش تغير  كوتاهقرار دادن غالت خشك شده در هوا در معرض بخار به مدت  
  .شكل فيزيكي بعضي از غالت را بهتر مي سازدو  نشاسته از روش غلتك زدن با بخار دراز مدت كمتر است

 : غلتتك زدن با بخار دراز مدت -ب 



 )دقيقه 30تا  15عبارت است از قرار دادن غالت خشك شده در هوا در معرض بخار به مدت طوالني ( 

در اين روش دانه ها نشاسته اي ژالتيني و قابل هضم   .غلتك زدن آن از اين عمل محصول پولك مانند نازك به دست مي آيد
  . تر مي شود

  غلتك زدن با بخار توأم با فشار -پ

خشك كردن و سپس دقيقه و سرد كردن و    2تا    1قرار دادن غالت خشك شده در هوا در معرض بخار تحت فشار به مدت  
  غلتك زدن آن

  
  : برشته كردن

درجه سانتيگراد حرارت داده مي شود و    144غالت خشك شده در هوا توسط دستگاه حرارت دهنده اي به نام برشته كن تا  
 . محصول پف كرده و قدري كار اميلزه مي شود

  Extratruding:  پولكي كردن -ث
در اين روش غالت خشك شده در هوا تحت حرارت و فشار توسط مارپيچ حلزوني از يك سوراخ خارج مي شود و فراورده  

  اي شبيه نوار توليد كه به پولكهاي نازك شكسته مي شود .  
 Popping :منبسط كردن  -ج

قرار مي   ثانيه )  30تا    15سانتيگراد ) به مدت كوتاه (  درجه    427تا  271غالت خشك شده در هوا در معرض درجه حرارت باال (
حرارت موجب بخار شدن رطوبت و ژالتيني شدن و انبساط دانه هاي نشاسته در غالت مي شود . رطوبت معموال به  گيرد .  

 . كاهش مي يابد 3%

  : Exploding منفجر كردن   -چ
پوند قرار مي گيرد . بعد    250معرض بخار آب و تحت فشار  در اين روش غالت خشك شده در هوا در ظرف بسيار مقاوم در  

  ثانيه فشار آزار دهنده و دانه منبسط گشته و پوسته آن جدا مي شود .   20از 
  Micronizing :ميكرو نيزاسيون -ح 

در اين عمليات دانه هاتوسط حرارت حاصل از تابش اشعه ، پخته شده و با عبور از ميان غلتكهاي دندانه دار خرد مي گردد .  
  . گرانوله هاي نشاسته متورم ، پاره و ژالتيزه مي شوند


