
119-) عمل آور  خوراك ( نصب و تنظيم كانديشنر 

كانديشنر دستگاهي است كه خوراك دام يا طيور يا آبزيان در آن براي مدتي معـين در   
.مجاورت بخار آب قرار ميگيرد

تغييرات فيزيكي و شيميائي خوراك در كانديشنر به واسطه سـه عامـل درجـه حـرارت            
 گاهي با افزودن موادي مثل چربي يا  مالس تكميل،زمان و مقدار رطوبت ميباشد كه 

در صورت نصب كانديشنر قبل از پلت مقدار رطوبت مواد ورودي بايـد حـدود               . ميگردد
 دقيقه براي 20 تا  8 درصد تنظيم گردد و زمان طي شده در كانديشنر حدود 17  تا 13

.انواع خوراك ميباشد 
 عـدد مـارپيچ  3ه خـوراك را بـه داخـل       اين دستگاه تشكيل شده است از يك فيدر كـ         

مخصوص با پوسته دو جداره هدايت  مينمايد و خـوراك ضـمن حركـت در مـسير در                   
.مجاورت بخار آب و حرارت قرار ميگيرد 

،  شـيرهاي  تنظـيم بخـار ،     مجهز به كالكتور بخار آب ، انـواع حـرارت سـنج        دستگاه
ـ         رگالتور   ك دسـتگاه موتـورگيربكس دور      بخار و ساير كنترل هاي ايمني ميباشد كه ي

.متغير زمان و  مدت مجاورت در حرارت بخار آب را تنظيم مينمايد 
براي خوراك با مواد خاص درصورت لزوم از فوالد استنلس استيل براي ساخت بدنـه ،              

.جدار دوم و پره ها استفاده ميشود
 سانتي متر اسـت     160 آن    سانتي متر و ارتفاع    300 سانتيمتر ، طول     50عرض دستگاه   

 اسـب  تـامين   4محرك آن بوسيله يك دستگاه موتـورگيربكس دور متغيـر         نيروي   كه
.ميشود

خطهاي توليد خوراك دام ، مـرغ و آبزيـان          كانديشنر پس از ميكسر افقي در       •
نصب ميگردد

د در كانديـشنر را     نوع مواد تشكيل دهنده خوراك زمـان حـرارت ديـدن مـوا            •
 زمان بوسيله موتورگيربكس دور متغير آن قابل تنظيم اين.مشخص مينمايد 

ميباشد 
ميزان حرارت و درجه حرارت با دبــي بخـار ورودي و درجـه حـرارت بخـار                 •

.تنظيم ميشود

سرويس و نگهداري

بازديد روغن موتورگيربكس .1
تنظيم و بازديد زنجير و دنده زنجيرهاي انتقال نيرو.2
اآچاركشي كامل كليه پيچ و مهره ه.3
گريس كاري ياتاقان ها.4


