
 

 

 

 

 ساز خانگیدستگاه چیپس

 از کشف فرصت تا خلق ثروت انیبناقتصاد دانش|  فرصت دادیرو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1صفحه |    ساز خانگی فرصت طراحی و ساخت دستگاه چیپس شرح  

 مقدمه 
رود. این صنعت به  خانگی یكی از صنایع فعال در عرصه اقتصاد جهان به شمار می صنعت لوازم 

این دلیل اهمیت دارد كه با صنایع بسیاری در ارتباط است. حیات این صنعت و گسترش آن، با  
تواند برای  های اقتصادی گسترده آن از قبیل اشتغال و ایجاد ارزش افزوده، می جنبهتوجه به  

گردش مالی ساالنه این صنعت در ایران، به طور میانگین   .هر كشوری از جمله اهداف مهم باشد
می برآورد  دالر  میلیارد  لوازمهشت  به  آن  دالر  میلیارد  چهار  كه  انرژی شود  به خانگی  بقیه  و  بر 

 . سرویس غذاخوری و لوازم ریز آشپزخانه مربوط استظروف، 
لوازم  بالقوه صنعت  امكانات  ایران،  بر  خانگی  عالوه  كیفیت،  ارتقای  و  تولیــــد  برای  را  ای 

های خوبی در این باره صورت گرفته است  گذاری ها دارد. سرمایه استانداردسازی در همه زمینه
تولیدات    و نوآوری   سازی ند. در این میان، بومیاو واحدهای بزرگ تولیدی مشغول به كار شده

آوری روز جهان و دیگری هماهنگی لوازم خانگی باید دربرگیرنده دو اولویت، یكی همراهی با فن
باشد منطقه  اقلیم  با  به  شرکت   .مصنوعات  فناوری  پیشرفت  با  حوزه  این  در  فعال  های 

آشپزخانه دنبال لوازم  در  بوده  نوآوری  خانگی  محصوالت    بهترین  که  هستند  تالش   در    و  و 
 افراد  نیز   و  کنند  جلب  را  مشتریان  رضایت  بتوانند  تا  بگیرند  کار   به  خود  لوازم  در   را  امکانات 
 .کنند خود کیفیت با لوازم خرید به ترغیب را جدیدی 

 2018در سال    ینیزم  بیس  پس یچ  جهانی  بازار   اندازه،  یجهان  ی روندها  گزارش  نیدتر یطبق جد
آمر  اردیلیم  29به   مهمچنین  .  است  دهیرس  کا یدالر  جهانیانتظار  بازار  که   پسیچ  دیخر  یرود 

 . باشد  یرقابت  ار یبس  ندهیوعده در آ  انیمحصوالت م  ی تقاضا برا  شیبا توجه به افزا  ینیزم  بیس

 
 ینی زم بیس پسیخالصه بازار فروش چ

 

آن   اولیه  ماده  که  است  محصولی  سیبورق چیپس  نازک  بسیار  بسیار  همراه های  به  زمینی 
شوند، اما امروزه به دلیل مضرات این محصول به همراه روغن سرخ می  ویه است، کهمقداری اد

چیپس برابر  در  خانگی  چیپس  تولید  به  افراد  گرایش  طعم،  خوش  و  و  چرب  صنعتی  های 
 . ای رو به افزایش استکارخانه
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 تعریف مسأله 
صنع که  آنجا  خاناز  لوازم  بزرگ ت  جمله  از  ازگی  چه  صنایع،  چه ترین  و  تولیدات  حجم  لحاظ 

ای را  ط است، توجه ویژهگردش اقتصادی است و مستقیما با زندگی تمام افراد جامعه در ارتبا
میمی آن  شرح  به  اکنون  که  دستگاهی  که طلبد.  است  مختلف  فرآیند  چندین  شامل  پردازیم 

خانگی   لوازم  صنعت  در  گستر کار همگی  این  ده برد  ساخت  سمت  به  حرکت  لذا  دارند،  ای 
 ورود به این صنعت بزرگ خواهد بود.  محصول فتح بابی جهت

می مطرح  ایده  میاین  که  خانگی  شود  لوازم  برای  معقول  و  کوچک  ابعاد  در  دستگاهی  توان 
قراردادن سیب  با  و تولید کرد که  طراحی  ززمینی پوسترومیزی،  از مدت  در آن پس  مان  کنده 

 تحویل دهد. و ماندگاری باال  کوتاهی چیپس با کیفیت 
 

اسالیس فرآیند  ابتدا  باید  ما  هدف  زمینی  سیب (  Chips Making)کردنمحصول 
تمام  کنده  پوست  صورت  به  و    خودکار را  دهد  دستسپس  انجام  دخالت  یند  آ فر  ،بدون 

دار و طعم   (Frying) ، سرخ کردن (Dewatering)گیری ، رطوبت (Blanching)بالنچ کردن 
را در کمترین زمان انجام دهد. انتظار    هابرش (  Adding Seasoning & Flavoringن) کرد
 رود فرایند سرخ کردن بدون روغن یا با کمترین میزان مصرف روغن طراحی شود. می 

 

 
 ینیزم بیس پسیچ یند تهیهآفر خالصه

 

می ویژگیحتی  نوع  توان  تعیین  قابلیت  همچون  قابلیت هایی  و    هاچیپس)خاللی/حلقوی( 
سیب پوست اضافه  زمینی کندن  محصول  به  را   ... لحاظ    کرد  و  امتیازی  اقدامات  صورت  به  که 

   خواهند شد.

 معیارهای شایستگی محصول
 معیارهای ارزیابی محصول به شرح زیر است: 

 ابعاد و وزن محصول  •
 تردی و.... ، چیپسماندگاری  ،طعم و بومانند:  کیفیت غذایی چیپس •
 و زیبایی محصول  های خالقانهقابلیت  •
  محصولساخت و عملکرد  کیفیت  •
 و مقرون به صرفه بودن   قیمت نهایی محصول •
 سهولت کاربری دستگاه  •

اسالیس کردن 
طعم دار کردنسرخ کردنرطوبت گیریبالنچ کردنسیب زمینی
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دستگاه   این  طراحی  در  مهم  بسیار  بودن نکته  اتوماتیک  و    تمام  چیپس آن  غذایی    کیفیت 
از روغن برای مرحله سرخ کردن استفاده  اولویت اول طراحی دستگاه به نحوی است که  است.  
میزان رطوبت و روغن جذب شده چیپس  ولی با این حال در صورت استفاده از روغن،    نکند! 

گونه  به  سرخ باید  چیپس  که  باشد  ماندگاری  ای  قابلیت  دستگاه،  اولیه  نمونه  توسط  شده 
 باشد. را داشتهدر فضای باز  ساعت   5حداقل 

 
 )درصد وزنی(بیشینه حد قابل قبول ویژگی 

 3 رطوبت 
 5/4 خاکستر کل 

 35 روغن جذب شده 
 1 نمک ساده 

 5/1 ادویه و چاشنی 
 چیپس سرخ شده توسط نمونه اولیه محصول)برحسب درصد وزنی(  شیمیاییهای ویژگی

 

 

 مترمیلی  8/1تا    0/ 7بین  ضخامت هر برش چیپس 

 های نامنطبق قابل قبول تکه بیشینه حد 

 نوع تکه 

 برشته  شکسته 
 ناهمگن 

سوختگی   سوخته 
 معیوب سبز شدید 

 4 2 5/0 6 10 30 بیشینه حد قابل قبول 
 10 های ناهمگن بیشینه حد قابل قبول مجموعه تکه 

های شکسته و  بیشینه حد قابل قبول مجموعه تکه 
 40 برشته و ناهمگن 

 ظاهری چیپس سرخ شده توسط نمونه اولیه محصول)برحسب درصد وزنی( های فیزیکی و ویژگی

 

 و مصرف کنندگان   هدف  جامعه
خر  نیترمهم  به  مردم  رغبت  راحت  پسیچ  ی هاپاکت   دیعامل  بازار،  در  و    استفاده   یموجود 

،  موجود باشد  یتیفیمطلوب ک   ی ارهایمع  با  ی ساز سپیهاست. اگر دستگاه چباالتر آن   ی ماندگار
  ی محصول بازار جهان  نیا نیچن. هم ردیقرار بگ یرانیا ی هامورد اقبال خانواده  تواندیم یبراحت

 نیهمچنآن است.  یمحصول استفاده خانگ  ن یتجربه کند. عمده بازار هدف ا  تواندی را م  یخوب
دستگاه استفاده    نیاز ا  توانندی م  ی به منظور جلب مشتر  ه،یاغذ  هیها و تهاز رستوران  ی اریبس

 کنند .
 



 

 4صفحه |    ساز خانگی فرصت طراحی و ساخت دستگاه چیپس شرح  

 فرآیند مسابقه 
ت  مسابقه،  اول  مرحله  آموزش   هامیدر  گذراندن  کنار  مفهومدر  طرح  آماده    دهیا  یها،  را   خود 

طرح   ل یتکم  ی برتِر فاز اول برا  ی هام یشده، ت  افتیدر  یمفهوم  ی هاطرح   ی. پس از بررسکنندیم
  ده یاز ا  یفن  ات یو با جزئ  تر ق یدق   یطرح  هام یدوم، ت. در فاز  شوندیخود وارد مرحله بعد م  دهیو ا

طرح  ی اجرا طیمرحله، شرا نیبرتر ا ی هام یت ی ها، براطرح  نیا ی . پس از داورکنندیخود ارائه م
 خواهد شد. فراهم هیو ساخت نمونه اول

 
 

 تخصص مورد نیاز برای ایجاد و توسعه محصول 
کند، از ای از علوم درگیر میطیف گسترده   را با  خانگی ماساخت چیپس ساز همانند سایر لوازم  

 های دانشجویانی که در حوزه.  مکانیک سیاالت و ساخت و تولید تا برق و کنترل و صنایع غذایی
رشته در  ویژه  به  بامهندسی  مرتبط  برق    های  فعالیت  مکانیک،  و  تحصیل  غذایی  صنایع  و 

 پس ساز پا به عرصه بگذارند. توانند در حوزه ساخت دستگاه چیکنند میمی
 

 

 

 

 



  
 


