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قياس طراوة انواع اللحوم المختلفة ومقارنة لتصميم وتصنيع جهاز 

 والحسيةكفائته بالطرق الكيميائية والفيزيائية 
 

 زرالموج
تعددديمة وددديم ا ل ددديمافة ددد عما منددديماا الهدددمموددديماحوددد دمافوهوددديمسددديا منددد مت ي ددديمودددي مةاددد  م ا ت دددم يم
افو تهةكم افتد متعتوديملةدرمودا تهدممامفيدسديماح م د يم وديمردعمافالددمافدرمافا هديم افةد يم افع"دمد ي م الددا م

هدم م دي اما ت ودمت   مه ديد ف   مسدمرةمن ددةمحهو يموعدنيمة مسمودا ةمافة د عم فة مسديمافوم ديمفت"دو عمس
ق مسمافودا ةمويمةا مند قما ر موشتدكموما يمة عمافو اايماف دال يم افرد ةماف   اا يمن م ة يمفت"و عمسهم م

  امتعمت"دو عمسهدم مه ديد ف   ما ت ودمت   مفط دوموددا ةمافة د عمو  ما   دم ماشدا مماف داليم/سموعيماغيايم 
 وديمردعمت"دا ع مند ماف دشديمافتماعديمفق دعمWarner_Bratzler shear force ماسهدم مة دمسمةد ةمافقدو

م086افو ااددديماف دال ددديمنددد ماف ة ددديم اام ت ددد يمهددداامافسهدددم موددديماحسددد ارمافتمف دددي مةملددديةمافسهدددم مااةماحاعدددميم
(ما ضمماماعدميمstم02وةعم خ ايماف  ةمافو"ا عمويمافط حام)م4وةعمو"ا ليمويمافط حاما وكمم256×056×

دموضددخيماف  ددةارار ماحودد ادما مةدديدةم "ددما يموةددعما افو دددكماف هداددمي مافددا م ددي م105×286×م066
فتد/ية قديمم4 "ميما افوضدخيمافه يد ف   ديماف لاط ديمااةمافرودميم لدمالمياخد مخد ايماف  دةمات"دد طهممم6.0

ةمافه يد ف   دديما مافخة دديم  وال ودديماف دد ودةمافه يد ف   دديم افو  ادديمودديمافودد  عمافه دديد ف   م وال ودديماف دد ودم
اف هد ه يد ف   يم اح و اايمافه يد ف   يمااةماحتسمهماف ا يام افو اسمافه يد ف   ا    يمافقدوم هد موديم

وةددددعم ةملدددديمافقددددومم06وةددددعم امدتطددددمعمم156وةددددعم لددددد مم25(ما ددددوكم(sst54اف ي دددديمافوقددددم عمفة"ددددي مادددد عم
 ن هددممتس  ددلمفدديخ  ماف دد  يملادديمةددومموةددعم4وكم(ما دد(sst52افو"ددا ليمودديماف ي دديمافوقددم عمفة"ددي مادد عم

   ددميمايارملودد مافسهددم مافو"ددوعمم2وةددعم  ددافكموق ددمسمافضددغوماوق ددمسم غددعم/ ددعم166ةوعدديمافة ددعمااودد  م
فق مسمودا ةمافة د عما طدمرةملمف ديم ماامتدعماسددارمن  "دمةم اختادمداةملي ديةملةدرمل ادمةموختةطديموديمافة د عم

وددايم اح اددمعماف ا دددةمافعودددم ا ضددمملةددرمف دد عماحاقددمدم افعسدد  مافق ددمسمفطددد امافة ددعم افدديسمامافو دديما اف 
يف دد مت  دددم ما(FIيف دد مافت  دددمافط دد  ف س م) طددمرةمافسهددم م وقمداتدد ماددمفودقماحختامد دديمافعمفو دديمواهددمم

 ن دومافتقد عماف  د مم(م اايا ديمادد ت يمافة طدمةمافعضدة يم  و ديماف د حس يMFIافة طمةمافعضدة يم)
 منقددديمالهددددةمافاتدددمي مفط دددوم طدددمرةمافسهدددم مفق دددمسموددددا ةمافة ددد عموقمداددديمادددمحسه ةماحخدددد مم   ددداماراتدددة

م(14.7)ا دي يممافوقم وديسهم ة مسمافوددا ةمت ق دقمندد امافة دعمحةد موقم وديمةدوم)الةدرموددا ة(م  دام مادةم
Nتةتهدمماح ادمعممردعم(165)ااوممل امةمف  عماحاقمدنقيم ققةمالةرموقم ويمةوم)اة مودا ةم(اام ماةما دي يم

ميف  مت  ددمافة طدمةمافعضدة يفداف ا دةمافعودم اوممن  "مةمافوقمدايمامنقيمالوةمل امةماحاقمدماة مة وديم
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ا اوددددمم ققددددةمل اددددمةمنددددد امافة ددددعمالةددددرمة ودددديموقمدادددديماددددمف  عماحاقمد  وددددمميفددددةمن  "ددددمةم و دددديمافو تدددد  م
داديمادمف  عماحاقدمدمافتد م دسةةمالةدرم و ديم ماف  حس ا ماأيمند امافة دعما تد  ماةد م و ديموديماف د حس يموقم

نضددا ملةددرمايماختاددمداةمافتقدد عماف  دد مسددمرةمو  دديةمفةاتددمي ماف ددماقيمنقدديمالوددرمنددد امافة ددعمالةددرم انضدد م
احاقددمدمافتددد ماف"ددطمةماف  دد يمافوتورةدديمندد مافع"دد د يم افودددا ةماح ف ددديم افاهمي دديم افتقادد مافعددمعموقمدادديماة دد عم

ماف"طمةم مالوةمة عمواخطضيمفهاه
  :المفصرل

 : يتكون الجهاز من كل من : مكونات الجهاز 
(م1 ه ملامدةمليمةملديةملةدرمشد  موتد ا  مافو دتو اةم ودممند مافشد  ) -قاعدة الجهاز : -1
(م افقملديةموس نديموديمst34وةدعم(م ا لد م)م4(مو"دا ليموديمند حام دو  م)موةدعم256×056×م086ااعميهمم)

سملة هددممسو ددومو  اددمةمافسهددم مات تدد  مافقملدديةمودديمافددياخ ملةددرمو  اددمةمافددياخ مافهددمموا"دديملة  دديمتسةدد
(مB( وطتدماماحوطدمر)A  سديموطتدمامافتشدغ  م)مافوال ويماف هدامي يم موةيمودوموال وديمافدت  عمند مافتشدغ  ماا

(م  تخيعمن م مفديملديعمت ةدلمافسهدم ماات دم مC(ملةوم مايمافوطتمام)1(م وممن مافش  م)C وطتمامافو اد رم)
وطتمامافو اد رمن مافوال ويمف   يم   ةيماوميمن م مفديم د يمافو دييم تعم ضوملايما توم مت س  مافقدارة 

فددعم  ةددلمشدد ومافدداهم ماعدديمةددومافع ادديمنضددا ملدديم دد يمهدداامافوطتددمام  ددتعو مندد م مفدديم دد يمهاددمكمخودد دةم
ملةرمافوشغ م افوال ويماش  ملمعمويما مو ردم 

م066(م ااعدميهم)stم02)(موديمافطد حام1( وممن مافشد  م)2ةم)"اومخ ايماف  م-خزان الزيت: -2
(ما  ضومن مياخة ماف  ةمافخموماتشغ  مافوال وديم هد م  دةمهم ديد ف   ملدمي ام  د  موةعم105×286×

فتدد(م  د  مافخد ايمند مم10.8افخ ايملةدرمو شددم سدمس مفوعدنديمو دت  ماف  دةملةودم مايم دعيمافخد ايمهد م)
متعمترا ةمافخ ايمن مافس رمافعة  ماح ويمويمافقملية (ما4ياخة ملةرموضخياف  ةم)

ماف- مالمحرك الكهربائيم-3 مرار مو   م ه  م"امل  مو دك م ه  ماف  ة موضخي مايادة ملي  
مةيدت ماف "ما يم)Three Phaseاحو ادم) ما ما ي يم)م6.0( م سةسمافو دكمم6.52 "مي(   ة م اوم(

(من مافس رمافعة  ماح  دمويمخ ايماف  ةم  ت" ملادملو يمايادةمة" دمووموضخيم1(م وممن مش  م)0)
(ف  م ق عمافو دكماتشغ ةهمماملةوم مايمافو دكموت" م هدامي م مامفوال ويمافو س يةمياخ مافقمليةم4اف  ةم)

م( 1)
ف  مم(اتت" مويماح ط ماودشحم  ت 2ت سيمن مخ ايماف  ةم) -المضخة الهيدروليكية : -4

(ما  موال ويماف  ودةم5 واوميخ  ماح  مخمافرمافوضخياماوممويماحلةرمن خدامواهممااا  مينوماف  ة)
م م لماطهم م ليي م لاط ي مه  مافوضخي مم8افه يد ف   يا مامف د ع  مووة  من حا موي مو"ا لي مايادةم ه   تع

م) ماف هدامي  مافو دك موو موت"  مايادة ملو ي ما ا وي م0افوضخي مافوضخي مات"د ل م)( مية قي(مم4ه  فتد/
(م افكمحدسمعماف  ةمافرمافخ ايمن م مفيمreleve valveاافوضخيمت ت  ملةرم"ومعمتخط لمافضغوم)



 4 

مافوض موي مافخمدا ماف  ة موسد  من  مخة  مف س ي مات سي مافوال وي من  ماف  ة مضغو ماس ارمادتطمع مافر خي
مافوال وي 
مووماحاا  )م- منظومة السيطرة الهيدروليكيةم-5 ماف  ةم5تت" موامشدة مافخمدامويموضخي )

م)4) مافه يد ف    مافو  ع ماس ارا مراري موي مافوال وي مهاه م تت  ي مافوضخيمم(0( موو مسهي موي م "  افا 
م) ماحاا   م)5ا ا وي مافه يد ف   ي ماح و ااي مافرما16( وو مافسهي موي م)( ماحاا   ما ا وي م س يم9 ي موو )

(محدسمعماف  ةمافرمافخ ايملايمافضد دةم افكمفتغ دموسد ماف  ةما سةسمافو  عمن قم21ااا  مادسمعم)
(م  ور مافس رمافرما من موال ويم0خ ايماف  ةمن مافس رمافعة  ماح ويم  سةسمن ة م"ومعمتال عمافضغوم)

موقيادمافضغومافوتس م موهوت متال ع م)اف  ودة مافه يد ف   ي ماف"ومعمم(16ا  ماح و ااي مهاا   و يمتال ع
مافخة يم م ه  مافه يد ف   ي ماف  ودة موال وي من  مافرمفا مافس ر ما  ماحلةر موي ماف"ومع ما ت"   ي  م 

(موت" م22(مافت مت ت  ما اامةمفت س  ماف  ةم تعو م هدامي م ما ا ويم ةكم هدامي م)8اف هد ه يد ف   يم)
 دامي يمفةسهم  وومافوسو ليماف ه

(ملديمود دقماحااد  م0تت" ماح و اايموومافو  عمافه ديد ف   م)م-االسطوانة الهيدروليكية: -6
(مةادد ماح ددو اايمافه يد ف   دديم اةدد م26(م راددةملة دد موق ددمسمافضددغوم)20(مافددا م اتهدد ماددماا  موعدديا م)9)

افضدددايم(اودد  م2وةددعمم1100اخة دديم)وةددع(امافو ددم يمافيم08وةددعم(امافقودددمافددياخة م)م066ادتطددمعماح ددو اايم)
strokم(وةددع(ماايماح ددو اايمااةماتسددمهم ا دديم)م286one way(ما مايمضددغوماف  ددةم ددينومافو دداسم)م11)

(م ق عمامدسدمعم2(من مافش  م)25ا  ماح ط م لايمت ةلمافضغوم تغ دموسد ماف  ةمنأيمافاما مافياخة م)
مافو اسمافرم ضع مافوا ع مةا مافتشغ  م 

(مياخدد ماح ددو اايم0(م وددمماشددداممندد مافطقدددةم)11 ت دددكمافو دداسم) -بس الهيرردروليكي :المكرر -7
افه يد ف   يم     ملةرماما محدسمعمافو داسملاديماهم ديمافشد ومافدرم ضدع مافوا عد م ت"د مافو داسموديم

موةعم/مية قيم م256(ملةوم مايم دليمافو اسم15اح ط ما ا ويمو ايمافقوم)
رمافو دد   ملدديما ددياامنعدد مافقددومام"دداعةمودديماف ي دديمافوقددم عم هدد مافسدد مم- سرركين القرر م-8

وةع(ما ت"د موعهدمم156وةعم( لدضهمم)م25وةع(م و همم)06(ما ة مادتطمعماف   يماف ة م)sst54فة"ي ما عم)
(موديموات"دطهمماتت"د ماف د  يم15(ما ا ويمو ايمياخة متعو ملوة من ماف   يم)11ويماحلةرمافو اسم)

(م وهوتدد مواددومGuidادد ا يم ختدةماهددممودديم دد مسمادد ماما دديهومم وردد مااادد  مافو سدد م)ودديمافسددماا يما ا ددويماا
(م18(م)limitي دايما مافتدد ارمندد ماف دد  يماراددمرمشدد ومافعو ااوددمماحاادد  مافرددما من ت"دد موددومافو ددييم) ددي ام

يم هدد مو ددييم هداددمي موهوتدد ما قددملمافوال ودديملدديمافعودد ملادديمااتهددمرمشدد ومافقددوماافسدد رمافشددغم مندد ماف دد  
(مااخدداةماف ا  دديمندد مافدد د م2 وددمم لهدددمندد مشدد  م)°(م م16وةددع(م  ا  دديماف دديمفة دد  يمهدد م)م26ادتطملدد م)

افو  ما   ددديموددديمافسهتددد يماحومو ددديم افخةط ددديمات ددد  ماف ددد  يمنددد قم ا  ددديماف ددديملةدددرمنت ددديمو دددتو ةيملدضدددهمم
مفقوملة هم وةع(م نمييتهممف  متاطامواهممافع ايماعيما ياامنع مام15وةع(م ادتطملهمم)56)
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وةددعم(مت دد  ملةددرمم4(م ددو همم)sst52"دداعةمودديماف ي دديمافوقددم عمفة"ددي م)م-قاعرردة القرر  :م-9
(م قةا م د  يمافقدوم تت ددكماف د  يملاددهمارادمرمشد ومافقدوم)ارادمرمافتشدغ  مافو  دما   (ما اةد م19تس  لم)

 اتدد م د ديماماضدد يم(م هودمما24وةددعم(   تد  مافتس  دلملةددرمسماا د موم دد مةمافع اديم)م166ود  مافتس  دلم)
  ددتعوايمفو ددكمل ادديمافقددوم واعهددممودديماف د دديما ماحادد حقملادديمادد   م دد  يمافقددوملةددرمافع ادديم ت ددس  م

مافقدارة 
(مردددعمتددداه مهددداهمافقددددارةمافدددرمpsi(م  دددس مافقددددارةم)26وق دددمسمافضدددغوم)م- ممقيررراس الضرررغط-11

كمف دد مت دد يمةدددارةمافوق ددمسمرماتدد ما  دد  مافوق ددمسملةددرم"ددومعمحدسعدد ما مامتسددمهم ا دديم افددافت    موعميفددي
(م قدد عم20   ملدديمافقدددارةم  اعدديماحاتهددمرمهاددمكمةطدد مادسددمعم) ددف  دده ملوة دديمت ددس ةهممودديمةادد مافشددخومافو

(مa,b-0 افش  م)ات"ط دمافسهم ماعيمنت  مامف يم افكمف  م تعمته ييمل ايماخد مسي يةمفت س  مةدارةمسي ية 
م  ضحم" دةمافسهم م    يمافقو م

م
م

م



 0 

م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك
ممم(م سهم مةومافة  عمافه يد ف   a0-ش  )م



 0 

 (م سهم مةومافة  عمافه يد ف   مو ض م من  م   يمافقو b0-ش  )


