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ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد .از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و
باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
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سخني با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار،
ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي
قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي
ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در
كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي به طور
استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشته
تحصيلي ـ حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته شده است:
١ـ شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي طراحی صفحات وب
٢ـ شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
٣ـ شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
٤ـ شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي
و با مشاركت متخصصان برنامه ريزي درسي فني  و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد
برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف
كتابهاي درسي هر رشته است.
اين درس سومین درس شایستگی های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته ماشین های کشاورزی
در پایه  ١١تأليف شده است .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت آینده شغلی و حرفه ای
شما بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين
كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي کاربرد سرویس ماشین های برداشت و پس از برداشت شامل پنج پودمان است و هر
پودمان داراي يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل
شده است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن را
كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد
و نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12است .درصورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول،
فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد .کارنامه شما در این درس شامل
 ٥پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از
پودمان ها نمره قبولی را کسب نکردید ،تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید
و پودمان هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و الزم به ارزشیابی مجدد نمی باشد.
همچنین این درس دارای ضریب  ٨است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنين عالوه بر كتاب درسي امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي كه براي شما طراحي
و تأليف شده است ،وجود دارد .يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد
كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه خود را
مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير اجزاي بسته
آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني
 www.tvoccd.medu.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي،
حفاظت از محيط زيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه
با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان
عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و
آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان
در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در
جهت سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثر و شايسته جوانان
برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

6

پودمان  1برداشت علوفه سيلو كردني

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری
اسالمی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل ،برنامه درسی رشته ماشین های کشاورزی
طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف شد .کتاب حاضر از مجموعه کتاب های کارگاهی
است که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است .این کتاب دارای  5پودمان است که هر
پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است .همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
از ویژگی های این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است .هنرآموزان
گرامی می بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند .نمره
قبولی در هر پودمان حداقل  12است و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می گردد که شامل
ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان ها است .از ویژگی های
دیگر این کتاب طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی های فنی و
غیرفنی از جمله مدیریت منابع ،اخالق حرفه ای و مباحث زیست محیطی است .این کتاب جزئی از
بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشی
مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود .کتاب
همراه هنرجو در هنگام یادگیری ،ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می گیرد .شما
می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بستۀیادگیری ،روش های تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی
مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی
شایستگی های غیر فنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری
و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید .الزم به یادآوری است ،کارنامه
صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره  ٥پودمان بوده است .و در هنگام آموزش و
سنجش و ارزشیابی پودمان ها و شایستگی ها ،می بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مراجعه گردد .رعایت ایمنی و بهداشت،
شایستگی های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می باشند.
همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب  ٨در معدل کل محاسبه می شود و
دارای تأثیر زیادی است.
کتاب شامل پودمان های زیر است:
پودمان اول :با عنوان «برداشت علوفه سیلوکردنی» است که شامل یک واحد یادگیری با عنوان
کاربرد و سرویس ماشین های برداشت ذرت علوفه ای است و در آن ساختمان ،انواع تنظیمات و
روش به کارگیری و سرویس چاپر دو ردیفه تراکتوری به طور کامل تشریح شده است.
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پودمان دوم« :برداشت علوفه خشک کردنی» نام دارد که شامل سه واحد یادگیری با عناوین
«کاربرد و سرویس دروگرهای علوفه»« ،کاربرد و سرویس شانه خورشیدی» و «کاربرد و سرویس
بسته بند علوفه» است و در آنها ساختمان ،تنظیمات ،روش به کارگیری و سرویس دروگرهای
استوانه ای ،بشقابی ،شانه ای ،شانه خورشیدی و بسته بند مکعبی شرح داده شده است.
پودمان سوم :دارای عنوان «برداشت مکانیزه غالت» است .در این پودمان ابتدا ماشین های
برداشت نیمه مکانیزه غالت معرفی شده اند و در ادامه ساختمان ،تنظیمات ،روش به کارگیری و
سرویس های کمباین غالت شرح داده شده است.
پودمان چهارم« :برداشت سیب زمینی» نام دارد .ابتدا ساختمان انواع سیب زمینی کن آموزش داده
شده و در ادامه تنظیمات ،روش به کارگیری و سرویس های آنها شرح داده شده است.
پودمان پنجم :با عنوان«پس از برداشت غالت و حبوبات» که در آن هنرجویان ابتدا با روش های
بوجاری آشنا شده سپس آماده سازی ،تنظیم ،به کارگیری و سرویس انواع ماشین ها و خطوط
بوجاری شرح داده شده است.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق
گردد.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش
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پودمان 1

برداشت علوفه سيلو كردني

رشد روزافزون جمعیت ،تقاضای روبه افزایش مواد غذایی و نیاز انسان به پروتئین حیوانی ،باعث توسعه صنعت
دامپروری گردیده است ،ازاینرو تأمین خوراک دام بهویژه علوفه که حجم قابلتوجهی از آن را شامل میشود
موردتوجه است.
علوفه در دامپروری بهصورت تازه به مصرف خوراک دام رسیده و یا انبارشده و بهمرور به مصرف دام خواهد
رسيد .علوفه بهصورت خشك يا تر براي مصارف آتي نگهداري میشود .علوفه خشک را در انبار بهصورت فله و
یا بستهبندی میتوان نگهداری نمود .نگهداری علوفه با رطوبت زیاد یا متوسط ،بهصورت خردشده در سیلوهای
ایستاده یا گودالی صورت میگیرد.
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واحد یادگیری 1
كاربرد و سرويس ماشين برداشت ذرت علوفهای (چاپر)
آیا تابهحال به این فکر کردهاید که:
چرا بعضی محصوالت را سبز برداشت میکنند و این برداشت چه ارزشی دارد؟
اندازه قطعات برش خورده محصول و کیفیت برش چه تأثیری روي کیفیت علوفه و دام مصرفکننده دارد؟
برداشت سبز یک محصول باید چگونه باشد؟
چه نوع ماشین و با چه روشی این برداشت را انجام میدهد؟
چرا بارگیری و چیدن در برداشت سبز همزمان انجام میشود؟
رایجترین علوفههایی كه براي سيلو كردن به كار میروند چه نام دارند؟
بیشتر دامداران مقداری از علوفه سبز تولیدشده در فصلهای بهار و تابستان را برای مصرف زمستانه دامهای
خود ذخیره میکنند .دو روش برای نگهداری علوفه وجود دارد:
الف) خشککردن علوفه در آفتاب.
ب) سیلو کردن علوفه.
خشککردن روش خوبی برای ذخیره علوفه است ،ولی اشکال هايی دارد .یکی از این اشکالها این است که
باعث کم شدن ارزش غذایی علوفه میشود .سیلو کردن یکی دیگر از روشهای ذخیره علوفه میباشد .اگر
این روش بهدرستی انجام شود اشکال روش خشککردن را ندارد .همچنین با این روش میتوان ارزش غذایی
بعضی از خوراکهای دام را بهتر کرد.

استاندارد عملکرد
در پايان اين واحد يادگيري هنرجويان قادر خواهند بود ماشين برداشت ذرت علوفهای دو رديفه را راهاندازی،
سرويس ،تنظيم و آماده به کار نموده و عمليات برداشت ذرت علوفهای را انجام دهند.
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شرايط برداشت ذرت علوفهای
یکی از غذاهای باارزش برای دام ذرت میباشد .ذرت به دو صورت دانهای و علوفهای برداشت میگردد .در
برداشت دانهای ،دانه از بوته ذرت جدا میشود و در برداشت علوفهای ،بوته ذرت بهطور کامل درو و خرد
میگردد سپس ذرت خردشده سیلو میشود تا تخمیر شده و براي مصرف دام آماده گردد.
گفتوگوکنید

در مورد روش ها و فواید سیلو کردن ذرت بحث کنید.

مهمترین شرایط ذرت برای سیلو كردن عبارتاند از:
1ـ قطعات ذرت خردشده دارای كيفيت برش مناسب و هماندازه باشند:
مقطع برش خورده علوفه باید یکشکل و یک اندازه بوده و حتماً مقطع ،برش خورده باشد (له يا پاره شده نباشد)
زيرا در غير اين صورت آب موجود در آوندها دراثر یک فشار کم بهراحتی بیرون آمده و باعث میشود مواد غذایی
موجود در ذرت هنگام سیلو شدن از آن خارجشده و ارزش غذايي آن کاهشیافته و بدهضم گردد (شكل  )1و
همچنین مخلوط كردن مواد در ماشینهای توزيع علوفه مانند فيدر ميكسر 1بهکندی صورت میگیرد (شكل .)2

الف) برش نادرست علوفه

ب) خارج شدن آب ذرت در اثر برش نامناسب
شكل 1ـ كيفيت خرد شدن ذرت

ج) برش صحيح علوفه

شكل 2ـ مخلوط شدن و توزيع علوفه توسط فيدر ميكسر
1ـ فیدر میکسر یک ماشین کششی است که مواد مختلف در جیره غذایی دام را مخلوط کرده و به صورت یکنواخت در کنار آخور دام توزیع میکند.
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2ـ برداشت ذرت علوفهای در مرحله مناسب از رشد انجام شود:
در برداشت ذرت بايد مقدار آب موجود در ساقه ،برگ و دانهها
بهاندازه مطلوب رسيده باشد .اين اندازه مطلوب را میتوان باتوجه
به وضعيت ظاهري بوته ذرت بهصورت زير تشخيص داد (شكل :)3
ـ گلآذین نر باالی بوته ذرت از هم باز بوده و دو پرچم پایینی
بهصورت افقی قرار گیرد.
ـ رنگ كاكل بالل باید قهوهای مایل به سیاه باشد.
ـ دانهها زرد شده باشند بهطوریکه یکسوم از پايين دانه سفت باشد.
ـ چند برگ پایینی خشک شده باشند.

شکل ٣ـ ذرت آماده برداشت

ماشين هاي برداشت ذرت علوفهای
بهطورکلی ،برای خرد کردن ذرت علوفهای در مزرعه و هدايت آن به داخل تریلر (پی نورد) یا کامیون از
ماشين برداشت ذرت علوفهای يا چاپر ( )Forage maize harvesterاستفاده میشود .اين ماشینها ازنظر
تأمین توان موردنیاز ،به دودسته خودگردان و كششي تقسیم میشوند .ماشینهای خودگردان آن دسته
هستند که مجهز به موتور محرک می باشند حالآنکه در نوع كششي ،به یک منبع تأمینکننده توان مانند
تراکتور احتیاج است (شکلهای  4و .)5
کابین راننده

لوله تخلیه

واحد تغذیه

موتور محرک

دماغه خورشیدی

شکل ٤ـ چاپر خودگردان
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لوله تخلیه

منحرف کننده

غلتکهای تغذیه

اهرمهای کنترل

گاردان
مالبند
دماغه دو ردیفه
شکل  ٥ـ چاپر کششی پشت تراکتوری

هر دو نوع ماشين در حين حركت ساقه علوفه را از چند علوفه در واحد برش بهاندازۀ یکسان بریدهشده و با
سانتیمتری زمین درو كرده يا علوفه درو شده را از شتاب ایجادشده ،توسط لولۀ تخلیه وارد ماشین حمل
روي زمين بلند كرده و به واحد برش هدايت میکنند .میشوند (شكل .)6

شکل  ٦ـ برداشت ذرت به وسیله چاپر خودگردان
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براين اساس تمام ماشینهای برداشت ذرت علوفهای باوجود تفاوت در نوع شاسي ،بدنه و نحوه تأمین توان
داراي چند واحد اصلي میباشند:
1ـ واحد درو و هدایت محصول (هد يا دماغه) :دروي علوفه يا برداشت علوفه درو شده و هدايت محصول
به واحد تغذیه در اين قسمت انجام میشود.
2ـ واحد تغذيه :واحد تغذیه از تعدادي غلتک تشکیلشده است كه وظيفه دارند علوفه را از دماغه گرفته و
به صورت يكنواخت به واحد برش هدایت كنند (شكل .)7
3ـ واحد برش :خرد كردن ذرت و هدايت آن به سمت واحد تخليه در اين قسمت انجام میگیرد (شكل .)7
توجه :در ماشینهای خودگردان ،واحد برش شامل بالل خردکن نیز هست.
4ـ واحد تخليه :وظيفه اين قسمت ،هدايت محصول خردشده به ماشين حمل میباشد (شكل .)7
توجه :واحد تخليه در ماشینهای خودگردان شامل شتابدهنده نيز هست.
5ـ واحد انتقال قدرت :این واحد وظیفه انتقال توان به سایر واحدهای ماشین را دارد و شامل چند جعبهدنده،
گاردان ،تسمه و زنجیر و تجهیزات ایمنی میباشد.
لوله تخلیه

لوله تخلیه

واحد شتابدهنده
بالل خردکن

شتابدهنده

بالل خردکن
واحد برش
واحد برش
واحد تغذیه
واحد تغذیه
ب) حركت علوفه در واحدهای ماشين
الف) موقعيت واحدها روي ماشين
شكل 7ـ واحدهای تغذيه ،برش ،بالل خردکن ،شتابدهنده و تخليه در چاپر خودگردان

تنظيم ماشين برداشت ذرت علوفهای
ماشين برداشت ذرت علوفهای ،یکی از ماشینهای پیچیده کشاورزی است و درصورتیکه بهدرستی تنظیم
نشود در حین برداشت ،عمل خود را بهدرستی انجام نمیدهد .در ادامه ضمن معرفی ساختمان و ویژگیهای
تکتک واحدهای ماشین ،تنظيمات آنها بیان میشود.
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واحد درو و هدایت محصول (هد يا دماغه)
ماشینهای برداشت ذرت علوفهای ممكن است به انواع
متفاوتي از دماغه مجهز باشند (شكل .)8

ب) دماغه رديفي
الف) دماغه خورشيدي
شكل 8ـ انواع دماغه برداشت ذرت در چاپر خودگردان

زنجیر باالبر

کفشک

تیغه درو

دستگیره تنظیم جدا کننده

در ماشينهاي تراكتوري متداول در كشور ،دماغه
بهصورت سه شاخه است و دو دهانه دارد .دهانهها
در حين پيشروي دو رديف ذرت را دربرگرفته ،درو
مي كنند .در زير دماغهها كفشكي نصب شده است كه
ارتفاع دماغه از سطح زمين بهوسيله آن تثبيت مي شود.
عالوه بر آن كفشك دماغه را از صدمات احتمالي هنگام
برخورد با زمين محافظت مينمايد .شاخه هاي دماغه
داراي زنجيرهاي نقاله هستند .روي زنجيرها با فاصله
مساوي قاشقكهايي نصب شده است .زنجيرها ضمن
حركت دوراني ،ساقههاي ذرت را به كمك قاشقكها به
انتهاي دهانه مي كشند تا پس از درو بهوسيله تيغههاي
بيضي  شكل زير دماغه بهسمت واحد تغذيه هدايت شوند.

منحرف کننده

شكل9ـ دماغه چاپر دو رديفه تراكتوري
فعالیت عملي

تنظيم دماغه در چاپر دو رديفه تراکتوری

مراحل انجام كار:
1ـ وضعيت استقرار دماغه را با توجه به شرايط زمين تنظيم كنيد.
1ـ1ـ براي برداشت ذرت در زمين نرم ،قسمت ضخيم قطعه تنظيم ارتفاع را زير جعبهدنده قرار دهيد
(شكل .)10
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2ـ1ـ براي برداشت ذرت در سطح ناهموار ،قسمت باريك قطعه تنظيم ارتفاع را زير جعبهدنده قرار
دهيد.
3ـ1ـ براي برداشت ذرت در شرايط عادي برداشت محصول ،قطعه تنظيم ارتفاع را عمود برجهت حركت
قرار دهيد (شکل .)11

شكل 10

شكل 11

2ـ صفحه جدا كننده محافظ علوفه را با استفاده از دستگيره هاي آن در جهت های باال و پايين و
همچنين به صورت دور يا نزديك به ماشين تنظيم كنيد (شكل .)12
گفتوگوکنید

صفحه جدا كننده محافظ علوفه چه كاربردي دارد؟

3ـ هدايت كننده علوفه را در جهت هاي طولي و همچنين به صورت دوراني تنظيم كنيد (شكل .)13
سوراخهای
تنظیم طولی

دستگیره تنظیم عمودی

سوراخهای
تنظیم دورانی

دستگاه تنظیم افقی
شكل12ـ دستگيرههايتنظيمصفحهجداكنندهمحافظعلوفه

گفتوگوکنید
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هدايت كننده علوفه چه نقشي در ماشين دارد؟

شكل 13ـ هدايتكننده علوفه و پيچ هاي تنظيم آن
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فعالیت عملي

تعويض دماغه در چاپر دو رديفه تراکتوری

1ـ براي باز كردن دماغه به ترتيب زير عمل كنيد:
1ـ 1ـ دماغه را در وضعيت باال قرار دهيد تا از قالب نگه دارنده
آزاد شود (شكل .)14
2ـ1ـ چرخهای پايه دماغه را در محل مربوطه نصب نمایید.
3ـ1ـ زنجير را از قسمت قفل زنجير بازکنید (شكل.)16
4ـ1ـ بست هاي نگه دارنده دماغه را از دو طرف آن آزاد كنيد
(شكل.)15
5ـ1ـ دماغه را پايين آورده و به عقب برانيد.
2ـ براي نصب دماغه به ترتيب زير عمل كنيد:
1ـ2ـ ماشين را بهطرف دماغه حركت دهيد تا قطعات قالب
نگه دارنده در محل خود قرار گيرد (شكل.)14
2ـ2ـ بست هاي نگه دارنده دماغه را در دو طرف دماغه نصب
كنيد (شكل .)15
3ـ2ـ زنجير را روي چرخ زنجيرها سوار كنيد.
4ـ2ـ متناسب با نوع دماغه ،چرخ دنده زنجير سفت كن را در
سوراخ باال و يا پايين در قطعه شماره  1شكل  16نصب كنيد.

قالبهای
نگهدارنده

شكل 14

بست
نگهدارنده دماغه
شكل 15

1

چرخدنده
زنجیر سفت کن
شكل 16

واحد تغذيه
واحد تغذیه از تعدادي غلتک تشکیلشده است كه در
مجاورت هم و دوبهدو رویهم قرار دارند .غلتك هاي
بااليي درجهت عكس غلتكهاي پاييني ميچرخند و
به صورت شناور در محل خود قرار دارند تا بتوانند با
تغيير حجم علوفه ورودي تغيير موقعيت بدهند.
سرعت غلتکهای تغذيه را ميتوان با استفاده از جعبه
دنده محرك آن در سه وضعيت تنظيم كرد.

اهرم تنظیم

 :IIIباردهی سریع
 :IIباردهی متوسط
 :Iباردهی آرام
شكل17ـ جعبه دنده تنظيم سرعت باردهي غلتك هاي تغذيه
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توجه کنید

تغییر سرعت غلتکهای تغذیه هنگامی باید انجام گیرد که دماغه متوقف و یا با سرعت آرام حرکت می کند.

تغيير سرعت باردهي غلتك هاي تغذيه در تعيين اندازه طول برش تأثير دارد .در جدول  1اندازه طول برش
نسبت به وضعيت باردهي غلتك هاي تغذيه مشخص شده است.
توجه کنید

پرسشكالسي

طول برش عالوه بر سرعت غلتکهای تغذيه به تعداد تیغههای استوانه برش نيز بستگي دارد.

با توجه به جدول 1به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

1ـ افزايش سرعت باردهي غلتك هاي تغذيه چه
تأثیری در طول برش دارد؟
2ـ افزايش تعداد تيغههاي استوانه برش چه تأثیری
در طول قطعات دارد؟
3ـ درصورتي كه بخواهيم طول قطعات برش در
ذرت  13/5ميليمتر باشد سرعت غلتكهاي تغذيه
و تعداد تيغههاي برش چگونه بايد باشد؟

II III I

mm

mm

mm

5

10/5

21

I

7

13/5

27

II

14

28

56

III

جدول 1ـ تنظيم طول برش ذرت علوفه اي

ـ تنظيم جهت دوران غلتك هاي تغذيه :انتقال
نيرو به غلتك هاي تغذيه توسط جعبهدندهای به نام
جعبهدنده معكوس انجام میگیرد (شكل  .)18با
استفاده از اين جعبهدنده میتوان دوران غلتك ها را
متوقف يا معكوس كرد.
 :Oوضعيت توقف
 :Vوضعيت حركت به جلو
 :Rوضعيت برگشت علوفه
شكل 18ـ تنظيم جهت دوران غلتك هاي تغذيه
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اين عمل جهت جلوگيري از ورود مواد مخرب به ماشين
و براي تنظيم ميزان تغذيه علوفه است همچنين در
مواقعی که بهعلت ورود بیش از اندازۀ علوفه به واحد
برش و جمع شدن علوفه خردشده در لولۀ هادي،

دستگاه تحتفشار قرارگرفته و از کارافتاده باشد با
برعکس کردن جهت چرخش غلتکهای تغذیه ،علوفه
وارد واحد برش نمیشود و علوفههای خردشدۀ قبلی به
بیرون کشیدهشده ،جا برای علوفه جدید باز میشود.

واحد برش
بوته ذرت پس از خروج از واحد تغذيه وارد واحد
برش میشود .واحد برش شامل يك استوانه دوار
است كه روي آن تعدادي تيغه با فاصله و زاويه
مساوي قرارگرفتهاند .زاويه ،فاصله و تعداد تیغهها
روي استوانه قابل تنظيم است .با دوران استوانه و
عبور تیغههای متحرك از مقابل تیغههای ثابت مواد
ورودي به اندازه هاي مشخص بريده میشوند .مواد
برش دادهشده از روي يك صفحه مقعر با كمان كوتاه
و سپس از روي يك صفحه مقعر با كمان بزرگتر
عبور كرده و از محفظه برش خارج میشوند.

تیغه متحرک

استوانه برش

وج
ـر
خ
د بوته
ورو

یذرت
ها

تیغه ثابت

صفحه مقعر شکل
با کمان بلند
صفحه مقعر شکل
با کمان کوتاه

شكل 19ـ واحد برش

در چاپرهای دو ردیفه محصول برش خورده پس از خروج از استوانه برش مستقیماً وارد لوله تخلیه شده و
توسط لوله تخلیه وارد ماشین حمل میشود ولی در چاپرهای خودگردان ،مواد پس از خروج از استوانه برش
وارد قسمت بالل خرد کن شده یا مستقیماً وارد قسمت شتابدهنده میشوند و بعد از آن توسط لوله تخلیه
به داخل ماشین حمل هدایت می گردند (شكل .)7
بالل خردكن :وقتیکه بوته ذرت وارد استوانه برش میشود بالل ذرت مانند قسمتهای دیگر ذرت به قطعات
مساوی برش داده میشود ولی با اینحال دانههای بالل که حاوی پروتئین و مواد مغذی میباشند همچنین
روی چوب بالل باقی میمانند كه هضم آن برای دام ضعیف است .خردکن بالل ،چوب بالل را خرد میکند و
دانهها را باز میکند تا پروتئین در داخل علوفه پخششود.

شكل20ـ غلتکهای بالل خردکن و تأثیر آن روي دانههای بالل
19

اين واحد شامل دو غلتك دندانه ارهای است كه با  20درصد اختالف سرعت نسبت به هم میچرخند و تقریباً
هر دانهای را از چوب بالل جدا میکند (شکل .)20
در برداشت ساير علوفه سیلو کردنی مانند غالت سبز ،حبوبات ،بقوالت و یونجه ،واحد بالل خردکن را بايد از
مدار خارج كرده و بهجای آن از ناوداني عبور محصول برش خورده استفاده كرد.

شكل22ـ ناوداني عبور محصول برش خورده

شكل21ـ خارج كردن بالل خردکن از مدار

واحد برش داراي چند تنظيم مهم است:
ـ تنظيم تيغه ثابت :تيغه ثابت در تمام انواع ماشینهای برداشت ذرت علوفهای بايد بهگونهای تنظيم شود
كه فاصله آن از تیغههای متحرك در نقطه برش  0/2میلیمتر باشد (شكل.)23
تیغه متحرک
غلتک تغذیه

تیغه ثابت
شكل 23
گفتوگوکنید

افزايش يا كاهش فاصله تیغهها چه اثری بر برش خواهد گذاشت؟

ـ تنظيم تیغههای متحرك :فاصله ،زاويه و تعداد تیغههای متحرك روي استوانه برش قابل تنظيم است.
20
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پیچ نگهدارنده
پیچ تنظیم

تیغه متحرک

شكل 24ـ نقشه انفجاري واحد برش ذرت خردكن دو رديفه
پرسشكالسي

با توجه به تصوير باال به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

1ـ روي استوانه برش حداكثر چند تيغه متصل مي شود؟
2ـ درصورتیکه روي استوانه برش حداكثر تعداد تيغه بسته شده باشد اما در حين كار يكي از تیغههای
متحرك بشكند و تيغه يدكي همراه نداشته باشيم و نخواهيم عمليات برداشت را نيز متوقف كنيم چه
راهحلی داريم؟
ـ تنظيم صفحات مقعر :صفحه مقعر با كمان بلند سیلو کردنی میتوان به کاربرد اما در برداشت ذرت
در ماشینهای خودگردان و كششي قابل تعويض با دانههای بیشازحد رسيده استفاده از نوع سوهاني
است و در دو نوع استاندارد (داراي سطح صاف) و توصيه میشود (شكل.)25
دندانهدار (سوهاني) وجود دارد .نوع استاندارد آن را
هم در برداشت ذرت و هم در برداشت ساير علوفه
2

1

B
B

S

S

شكل25ـ انواع صفحات مقعر با كمان بلند
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صفحه مقعر با كمان كوتاه در ماشینهای دو رديفه
با محفظه برش يكپارچه است ولي در ماشینهای
خودگردان قابل تعويض است.
چیدمان تیغه ثابت ،صفحه مقعر با کمان کوتاه و صفحه
مقعر با کمان بلند باید طوری باشند که فصل مشترک
گفتوگوکنید

توجه کنید

نکته

فعالیت عملي

بین تیغه ثابت و صفحه مقعر با کمان کوتاه ،همسطح
باشند یا صفحه مقعر با کمان کوتاه پایینتر باشد و
همچنین فصل مشترک بین صفحه مقعر با کمان کوتاه
و صفحه مقعر با کمان بلند نيز باید همسطح بوده یا
صفحه مقعر با کمان بلند پایینتر باشد.

در مورد علت این نوع چیدمان که چرا فصل مشترک تیغه ثابت ،صفحه مقعر با کمان کوتاه و صفحه
مقعر با کمان بلند به ترتیب یکی پس از دیگری برابر یا پایینتر قرار میگیرد در كالس بحث كنيد.

در هنگام نصب صفحه مقعر با کمان بلند دقت شود که بین صفحه مقعر با کمان بلند و صفحه مقعر
با کمان کوتاه فاصله اي نباشد.

فاصلۀ نامطلوب صفحۀ مقعر با تیغههای متحرک ،باعث کاهش راندمان برش و افزایش مصرف سوخت
و کاهش قدرت پرتاب بار و کوبش بیشتر محصول مي شود.

تعويض تيغه ثابت در چاپر دو رديفه تراکتوری

1ـ پیچهای نگهدارنده تيغه را بازکنید (شماره  2شکلهای   26و  .)27
2ـ قطعه تنظيم كننده را بازكنيد (شماره  1شكل .)26
3ـ قطعه خارج از مركز را خارج نمایید (شماره  1شكل .)27
4ـ تيغه ثابت را از سمت راست ماشين خارج كنيد.
5ـ براي جابه جايي تيغه ثابت به منظور تنظيم فاصله:
1ـ5ـ پيچ هاي دو طرف را شل كنيد.
2ـ5ـ با چرخاندن قطعه تنظيم كننده و ميزان كننده خارج از
مركز در دو طرف ماشين تيغه را جابه جا كنيد.
3ـ5ـ استوانه برش را با دست بچرخانيد و فاصله تيغههاي متحرك
از تيغههاي ثابت را كنترل كنيد.

1

2

شكل 26
1
2
شكل 27
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توجه کنید

در چاپرهای خودگردان احتیاج به شل کردن پیچ
نیست و فقط با چرخاندن اهرم هاي دو طرف تیغۀ
ثابت حركت ميكند (شكل .)28

شكل 28ـ اهرمهای تنظیم تیغه ثابت در چاپر خودگردان
فعالیت عملي

باز كردن و نصب تیغههای متحرك استوانه برش در چاپر دو ردیفه تراکتوری

1ـ پيچ هاي درپوش باال را از هردوطرف باز كنيد
و سپس با حركت چرخشي به عقب حركت دهيد
(شكل )29
2ـ پيچ هاي تيغه متحرك (شماره  1شكل  )30را
باز كنيد و تيغه را خارج كنيد .در هنگام تعويض
تیغههای متحرك ،استوانه برش بايد با دست
چرخانده شود.
شكل 29

3ـ در نصب تیغههای متحرك جديد دقت كنيد
آنها حتماً بايد جفت باشند و مقابل يكديگر قرار
گيرند تا دستگاه باالنس باشد.

2

4ـ تيغه ثابت را کام ً
ال بهطرف عقب جابه جا كنيد.
  5ـ فاصله تک تک تيغه هاي متحرك از تيغه ثابت
را با دو عدد پيچ تنظیمکننده (شماره  2شكل)30
تنظيم كنيد.
6ـ پيچ های نگه دارنده تيغه را محكم كنيد.

1

1

شكل30ـ محفظه برش چاپر دو ردیفه تراکتوری
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توجه کنید

تنظيم تيغه متحرك در ماشینهای خودگردان،
همانند ماشین دو ردیفه است با این تفاوت که
پیچهای تنظیم وجود ندارد.

شكل 31ـ تيغه هاي متحرك چاپر خودگردان

ایمنی

هنگام تنظیم تیغه ها مراقب باشید انگشتانتان در مسیر حرکت تیغه ها قرار نگیرد.

واحد تخليه
واحد تخليه شامل لوله تخليه و تجهيزات مربوط به جابه جايي لوله است.
چون محصول مستقیماً بعد از برش وارد ماشین حمل میشود ،انتخاب لوله تخليه مناسب و كنترل آن در
جهت های مختلف از اهميت ویژهای برخوردار است.
الف) انتخاب لوله مناسب :لوله تخليه بايد متناسب با ارتفاع و طول ماشين حمل انتخاب شود (شكل .)32

شكل 32ـ تناسب لوله تخليه با ماشين حمل

اگر در ماشين حمل با مخزن كوتاه از لوله بلند استفاده كنيم:
1ـ هنگام وزش باد اتالف محصول زياد است.
2ـ كنترل كالهك سر لوله دشوار است و درنتیجه هدايت محصول در عرض ماشين حمل بهخوبی انجام نمیشود.
24
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اگر در ماشين حمل با مخزن بلند از لوله كوتاه استفاده كنيم:
1ـ خطر برخورد لوله با ماشین حمل در هنگام دور زدن زیاد است.
2ـ درصورتیکه فاصله عرضي ماشين حمل از ماشين برداشت ذرت بيشتر شود ،اتالف محصول افزايش مییابد.
گفتوگوکنید

در شكل  33دو نوع
لوله تخليه نشان
دادهشده است .در
مورد كاربرد لوله
تخليه با خمهای
نشان دادهشده در
كـالس گفتوگـو
كنيد.

ب) لوله با خم مالیم
الف) لوله با خم تند
شكل 33ـ انواع خم لوله تخليه

پرسشكالسي

زماني كه پي نورد حملکننده مستقیم ًا به پشت چاپر متصل میشود ،لوله تخليه به چه شكلي بايد باشد؟

ب) كنترل لوله تخليه :لوله تخليه داراي سه نوع حركت است:
1ـ حرکت چرخشی :لولۀ تخلیه از قسمت گلویی
حرکت چرخشی دارد ،این چرخش به راننده امکان
میدهد که کنترل طولی محصول خروجی را انجام
دهد (شكل .)34

شكل 34ـ حركت چرخشي لوله
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2ـ حرکت عمودی کالهک سر لوله :کالهک
حرکت عمودی به سمت پایین و باال دارد .این حرکت
به راننده امکان میدهد تا حركت عرضی محصول از
خروجی را كنترل كند (شكل .)35
شكل 35ـ كالهك در چاپر دو رديفه
پرسشكالسي

چرا در چاپرهاي خودگردان کالهک سر لوله تخلیه دو تکه است ولی در چاپرهاي دو ردیفه یک تکه است؟

3ـ حرکت عمودی حمل و نقل :در حالت حملونقل
لولۀ تخلیه به سمت عقب ماشين بايد قرار گيرد .در
چاپرهای خودگردان لوله تخليه در حالت حملونقل
در نشيمنگاه مخصوص خود قرا میگیرد اما چاپرهای
دو رديفه داراي نشيمنگاه لوله نمیباشند.

شكل 36ـ نشيمنگاه لوله تخليه
توجه کنید

چون لولههای تخلیه سنگین و گشتاور آنها روی گلویی زیاد است در چاپر دو ردیفه به دلیل نبود
نشیمنگاه حتم ًا باید در موقع حملونقل آهسته حرکت کنیم تا شوک و ضربهای به لوله وارد نشود.
در چاپرهای خودگردان حتم ًا از قرار گرفتن لوله روی نشیمنگاه مطمئن شوید.

واحد شتابدهنده (پرتاب)
در ماشینهای خودگردان قبل از اینکه محصول
خرد شده وارد لوله تخلیه شود از قسمتی به نام
شتابدهنده عبور میکند تا شتاب بیشتری گرفته و
مسیر تخلیه را بهراحتی طی کند.
شتابدهنده یک استوانه دوار است که روی آن
تعدادی (معموالً  8عدد) تیغه با دندانههای خاص با
سرعت باال میچرخد و به محصول خرد شده نیروی
زیادی وارد میکند.
26

شكل 37ـ شتاب دهنده
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با حرکت افقی شتاب دهنده به سمت جلو یا عقب مي توان شتاب محصول خروجي را تغيير داد .هرچه استوانه
پرتاب را به سمت عقب دستگاه بیاوریم ،سرعت حرکت محصول خردشده بیشتر میشود (شكل .)38

شكل 38ـ تنظيم شتاب دهنده

تیغههای نصبشده روی شتابدهنده بهصورت دندان ه دار است درصورتیکه دندانهها در اثر خوردگی تیز شده یا
از بین رفته باشند یا قسمتی از تیغه شکسته شده باشد باید حتماً تعویض شود.

الف) تیغه سالم

پرسشكالسي

گفتوگوکنید

شكل39ـ تيغه پرتاب ناسالم و تيغه پرتاب سالم

الف) تیغه ناسالم

در صورت تیز شدن تیغههای شتابدهنده چه مشکلی پیش میآید ؟

تیغه پرتاب ماشین  Aتیز شده است و قسمت کوچک یکی از تیغههای پرتاب ماشین  Bشکسته شده
است .دو دستگاه درحال برداشت میباشند و در انبار یک دست تیغه یدک داریم به نظر شما ضرورت
تعویض تیغه با کدام ماشین است؟
27

پرسشكالسي

فعالیت عملي

اگر تنها ماشین  Bدرحال کار باشد حداقل تیغه پرتاب که میتوانیم به ماشین  Bنصب کنیم چه تعداد
است؟ چرا؟

تنظيم لوله تخليه
در چاپر دو رديفه
تراکتوری

اهرم کنترل جعبه
دنده معکوس

1ـ با كمك اهـرم کنترل جهت تخلیه (شکل  ،)40لوله تخليه را در جهت های
مختلف بچرخانيد.
2ـ با استفاده از اهرم كنترل كالهك (شکل  ،)40موقعيت آن را تغيير دهيد.
3ـ لوله تخليه را در موقعيت حمل و نقل قرار دهيد.

اهرم
کنترل
کالهک

اهرم کنترل
جهت لوله
شكل41ـ اهرم هاي كنترل در اختيار كاربر
توجه کنید

شكل 40ـ چرخ دنده دوران لوله

در ماشين هاي خودگردان كنترل لوله و كالهك از داخل كابين و به صورت هيدروليكي انجام میشود
(شكل .)42

جک کنترل لوله تخلیه
جک کنترل کالهک
شكل 42
28
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سرویس ماشین
الزمه استفاده صحیح و مفيد از ماشين برداشت ذرت
علوفه اي ،انجام بهموقع عملیات سرویس و نگهداری
آن است .بهطورکلی ،عملیات سرویس و نگهداری اين
ماشين شامل:
روغنکاری ،تمیز کردن و بازرسی قطعات ،تعویض یا
فعالیت عملي

تعمیر قطعات ،رنگکاری قسمتهای فرسوده ،بازدید
قسمتهای متحرک مانند زنجیر ،تسمه و چرخدندهها،
تأمین محل مناسب برای قرار دادن دستگاه ازنظر
بستر و سرپناه و قرار دادن آن به شکل مناسب برروی
تکیهگاههای موجود در ماشين است.

سرويس چاپر دو رديفه تراكتوري

مراحل انجام كار:
1ـ جعبهدندهها را روغنکاری كنيد.
در چاپردو رديفه  5جعبهدنده وجود دارد كه بايد بهوسیله روغن  SAE 90پرشده و سطح روغن آنها
پس از هر  80ساعت كار كنترل شود .روغن اين جعبهدندهها بايد هرسال یکبار تعويض شوند.

محل کنترل و
ریختن روغن

محل کنترل و
ریختن روغن

شكل43ـ جعبه دنده معكوس

محل کنترل و
ریختن روغن

شكل 45ـ جعبه دنده باردهي
غلتك هاي تغذيه

شكل 44ـ جعبه دنده اصلي

محل کنترل و
ریختن روغن

شكل 46ـ جعبه دنده زانويي
تیغه درو

محل کنترل و ریختن روغن

شكل 47ـ جعبه دنده
دوكفه اي

2ـ گريس خورهاي ماشين را در زمان هاي مشخص شده گريس كاري كنيد و براي اينكه گريس به همه
قسمتها برسد دستگاه را چنددقیقهای به كار اندازيد.
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توجه کنید

همواره از گريس مرغوب استفاده كنيد و قبل از انجام گریس کاری مواد زائد را از محل گريسخور
پاککنید.

شكل48ـ گريس خور هايي كه بايد بعد از  20ساعت كار گریس کاری شوند.

شكل49ـ گريس خورهايي كه بايد بعد از  50ساعت کار گریس کاری شوند.

3ـ كشش زنجیرها و تسمه ماشين را
كنترل و تنظيم كنيد.
1ـ3ـ برای تنظیم کشش تسمه ،پیــچهای
نگهدارنده جعبهدنده را شل کنید و آن را
توسط پیچ تنظیم روی مسیر مستقیم
جابهجا کنید( .شکل )50
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شكل  50ـ پیچ تنظیم کشش تسمه
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2ـ3ـ برای تنظیم زنجیری که تیغههای درو علوفه
را میچرخاند پیچهای نگهدارنده جعبهدنده را شل
نموده و با پیچ تنظیم مقدار کشش زنجیر را تنظیم
کنید (شکل .)51

3ـ3ـ میزان کشش زنجیرهای باالبر را که به چرخدنده
زنجیرها نیرو وارد میکند را توسط پیچهای زنجیر
سفت کن تنظیم کنید (شکل .)52

شكل  51ـ پیچ تنظیم زنجیر تیغههای درو

شكل  52ـ زنجیر سفت کن دماغه چاپر دو ردیفه
توجه کنید

ایمنی

زیستمحیطی

فاصله بین لوله راهنما و پیچ محدودکننده باید حدود  0/1تا  1میلیمتر باشد .این فاصله را در ساعت
اولیه کار دستگاه بررسی کنید و هنگامیکه ضروری باشد توسط پیچ محدودکننده تنظیم کنید.

هنگام انجام سرويس موارد زير بايد رعايت شود:
ً
ـ ماشین خاموش باشد و کلیه قسمتهای گردنده ،کامال از حرکت بازایستاده باشند.
ـ ماشین ،بر روی سطح صاف قرار داشته باشد.
ـ لباس كار بيش از حد تنگ يا گشاد نباشد.
ـ وسایل اضافی مانند شالگردن و  ...به همراه نداشته باشيد.
ـ از ریختن روغن و مواد سوختی و یا آب ،در جایگاه سرویسکاری خودداری شود.

روغن ،گریس و پارچههای تنظیف را در ظروف مخصوص جمعآوری کرده و از پخش آنها در محیط جلوگیری کنید.

حملونقل ماشینهای برداشت ذرت علوفهای
ماشینهای دو رديفه براي حركت و كار بايد به تراكتور متصل شوند .اين ماشینها بهصورت کششی به تراکتور
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متصل میشوند .اتصال چاپرهای کششی همانند ادوات کششی است که قب ً
ال آموزش دادهشده است .بعد از
اتصال صحیح مالبند به چاپر ،اتصال محور انتقال توان ( )PTOتراکتور با محور انتقال نیروی ماشين صورت
میگیرد تا حرکت محور انتقال توان به قسمتهای متحرک دستگاه هدایت شود و جهت حرکت دماغه اتصال
شلنگ هیدرولیک ،به ماشين الزامی است.
چاپرهاي خودگردان براي حملونقل و كار به هيچ منبع خارجي احتياج ندارند و هدايت آنها تا حدود زيادي
شبيه به رانندگي تراكتور است.

شكل  53ـ کابین چاپر خود گردان
فعالیت عملي

اتصال چاپر دو رديفه به تراكتور

1ـ تراكتور را پس از
بازديدهاي اوليه روشن
نموده و با دندهعقب به
سمت چاپر حركت دهید.
دستگیره
تنظیم ارتفاع
2ـ ارتفاع پايه نگهدارنده
چاپر را متناسب با تراكتور
تنظيم كنيد.
ب) پایه نگهدارنده در حالت پارک ماشین
الف) پایه نگه دارنده در حالت حمل و نقل
شكل 54
3ـ با هدايت تراكتور به
سمت عقب ،مالبند ذرت خردكن و چاپر را با پين مناسب متصل كنيد.
4ـ بعد از اتصال ماشين به تراكتور جك نگهدارنده را بهطرف عقب بگردانید و مهار كنيد (شكل   54ـ الف).
5ـ گاردان را به محور توان دهی تراكتور و محور ماشين متصل كرده و از قفل شدن آن مطمئن شويد.
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توجه کنید

دقت کنید کالچ گاردان به سمت ماشين باشد.

6ـ پوسته گاردان را توسط زنجير محكم ببنديد و قرار گرفتن
گاردان روي پايه نگهدارنده را كنترل كنيد (شكل .)55
7ـ شلنگ هيدروليك ماشين را پس از تميز كردن به خروجي
هيدروليك تراكتور متصل كنيد .دقت كنيد شلنگ هيدروليك
از محلهای مخصوص عبور كرده باشد تا در حين حركت صدمه
نبيند.

ایمنی

گاردان
پایه
گاردان
زنجیر
شکل 55ـ اتصال گاردان به چاپر دو ردیفه

هم پوشانی نری و مادگی محور توان دهی بايد حداقل  500میلیمتر باشد.

در هنگام برداشت علوفه ،تراکتور در کنار ذرتهای چیده نشده حرکت میکند و چاپر ،در پشت و سمت راست
تراکتور قرار میگیرد اما حملونقل ماشين در جاده به دليل عرض زیاد دستگاه و تراکتور مشکل خواهد بود .بنابراین،
چاپرهاي كششي داراي امكاناتي براي تغيير وضعيت از حالت حملونقل به حالت كار و بالعكس میباشند.
فعالیت عملي

قرار دادن چاپر دو رديفه در حالتهای حملونقل و كار

1ـ دستگاه متصل به تراکتور را در وضعیتی قرار دهید که پشت
آن مانعی وجود نداشته باشد.
2ـ طنابی که متصل به پین آزاد کن شاسی در پشت صندلی
روی دستگاه قرار دارد بکشید تا پین آزاد شود (شکل .)56
3ـ در حالي كه طناب را در حالت کششی نگهداشته ايد ،تراکتور
را بهآرامی به عقب برانید و بهطور همزمان ،فرمان را کمی به
شکل  56ـ پین آزاد کن شاسی چاپر
راست بچرخانید.
4ـ هرگاه چاپر در پشت تراکتور قرار گرفت طناب را رها کنید تا پین به محل خود برگردد.
٥ـ درصورتیکه چاپر به پشت تراکتور حرکت نکرد پشت چرخ خارجی آن مانعی قرار داده ،مراحل باال
را تکرار کنید.
٦ـ برای قرار دادن چاپر در وضعیت کار ،درحالي كه طناب را كشيده و تراكتور را به سمت جلو مي رانيد،
فرمان را كمي به طرف چپ بچرخانيد .اگر چاپر جابه جا نشد ،جلوي چرخ خارجي ماشين مانعي قرار
داده و عمليات را تكرار كنيد.
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ایمنی

نکاتی که قبل از حملونقل باید در نظر گرفت و عمل نمود عبارتاند از:
محور انتقال نیرو را از حالت درگیری خارج کرده ،رابط هیدرولیکی را از دستگاه جدا کنید.
شلنگ هیدرولیک را از تراکتور جدا نموده ،در محل مناسب محکم ببندید تا بر روی زمین کشیده نشود.
طنابهای رابط را جمعآوری کرده ،در محلی مناسب محکم ببندید.
قسمت دماغۀ دستگاه را تا باالترین فاصله نسبت به زمین بلند کنید تا از برخورد آن با زمین جلوگیری شود.
اگر لوله هادی دستگاه خم شونده نیست آن را طوری بچرخانید تا دریچه پرتاب علوفه در راستای طولی
دستگاه قرار گیرد.
در موقع انتقال دستگاه ،چراغخطر یا چشمکزن یا تابلوی مخصوص را در پشت دستگاه قرار دهید.
ضمن عبور از جادههای خارج از مزرعه ،در منتهیالیه سمت راست حرکت کنید.
در مسیرهای با شیب زیاد ،با حداقل سرعت و دندهسنگین حرکت کنید.
با توجه به اینکه اتصال دستگاه بهصورت کششی و کمرشکن است و در سرپیچها دستگاه و تراکتور یک مسیر
را طی نمیکنند ،الزم است با سرعت کم و با دقت زیاد حرکت کنید.

راهاندازی اوليه و آمادهبهکار نمودن ماشين
قبل از انجام عملیات برداشت الزم است ماشین را در حالت بدون بار راهاندازی و آزمایش کنید.
فعالیت عملي
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1ـ بعد از اتصال خردکن به تراکتور ،دماغه را با کمک اهرم هیدرولیک برروی
روش راهانــدازی
زمین گذاشته ،چاپر را در وضعیت کار قرار دهید.
چاپـر دو رديفــه
2ـ اتصاالت محور انتقال نیرو ،شلنگ هیدرولیک و اتصال مالبند دستگاه را
تراكتوري
بررسی نمایید که به شکل مطلوب صورت گرفته باشد.
3ـ مطمئن شوید که شلنگ اضافی بر روی دستگاه و یا در داخل آن قرار نگرفته
باشد.
4ـ دستگاه را بازدید کلی نمایید بهطوریکه مطمئن شوید که بعد از راهاندازی مشکلی پیش نخواهد آمد.
1ـ4ـ زنجیرهای باالبر و چرخ زنجیرها را روغنکاری کنید.
2ـ4ـ باد الستیکها را بررسی کنید.
3ـ4ـ سطح روغن جعبهدندهها را بازدید کنید.
4ـ4ـ کلیه گريسخورها را گریسکاری کنید.
5ـ4ـ ماشین را آچارکشی کنید.
6ـ4ـ کشش تسمه را بررسی کنید.
  5ـ اهرم راهانداز که بر روی چاپر و پشت صندلی در دسترس راننده قرار دارد را در وضعیت خالص
(حالت  وسط) قرار دهید.
6ـ دستگاه را با کمک جعبهدنده باردهي غلتك هاي تغذيه در سرعت مناسب قرار دهید.

پودمان  1برداشت علوفه سيلو كردني

7ـ محور انتقال توان را به کار اندازید.
  8ـ با گاز دستی دور موتور را به حدی برسانید که
محور انتقال نیرو با دور مناسب ( 540و یا  1000دور
در دقیقه) به چرخش درآید .برای این منظور ،عقربه
دورسنج باید برروی عالمت تعیینشده باشد.
9ـ دستگاه را به مدت چند دقیقه به همین حالت
ایمنی

نگهدارید و کلیۀ حرکتها و سروصداهای ماشین
را بررسی نمایید و در صورت وجود حرکتهای
نابجا و سروصدای غیرطبیعی اقدامات الزم را برای
برطرف کردن عیب انجام دهید.
10ـ برای از حرکت انداختن چاپر ،با کم کردن دور
موتور اهرم راهاندازی را به وضعیت خالص برگردانید.

درزمانی که ماشین روشن است اجازه نزدیک شدن افراد دیگر به آن را ندهید.
همواره فاصلۀ الزم را با قسمتهای متحرک و گردندۀ ماشین رعایت کنید.

اجراي عمليات برداشت
عملیات برداشت علوفه سیلو شدنی با چاپر ،باید یا ظرفیت مزرعهای ماشین را تاحد امکان باال برد.
بهصورت مطلوب و برنامهریزیشده صورت گیرد تا زمانی به این منظور دست مییابیم که براساس نقشه
بتوان ضمن صرفهجویی در هزینه و زمان ،بازده کاری و برنامۀ از پیش تعیینشده عمل نماییم.

روش برداشت کناری

روش برداشت میانی

شكل  57ـ مسیر حرکت چاپر هنگام برداشت
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مسیر حرکت ماشين :باید طوری انتخاب شود
که تراکتور در راستای جوی و پشتهها حرکت کند
بهگونهای که ردیفهای کشتشده در راستای حركت
قرار داشته باشد.
در ماشینهای خودگردان براي مسير اول لولۀ تخلیه
در جهت عقب قرار داده شده و ماشین حمل در پشت
ماشين حركت مي كند .اما در ماشين هاي تراكتوري با
توجه به اینکه دستگاه و تراکتور در یک راستا حرکت
نمیکنند و چاپر در سمت راست تراکتور قرار میگیرد،
مسیر حرکت باید طوری انتخاب شود که از له شدن
ساقههای برداشتنشده در زیـر چرخهـای تراکتـور
جلوگیری شود .به همین منظور ،در صورت امکان باید
مسیر اول را از کنار مزرعه طی نمود و اگر در اطراف یا
وسط مزرعه مسیر خالی پیشبینینشده باشد بهتر است
بهانـدازه عرض تراکتور در طول مزرعه ،برداشت دستی
صورت گیرد و سپس تراکتور وارد مزرعه شود .درغیراین
صورت ،بدون شک قسمتی از محصول در زیر چرخهای
تراکتور لهیده شده ،از دسترس خارج میشود.
برای تعیین مسیرهای بعدی میتوان مانند شخم با
گاوآهن یکطرفه از روش میانی و یا کناری استفاده
نمود( .شكل .)57

رطوبت زیاد ممکن است باعث فرورفتن چرخها در
داخل خاک و توقف دستگاه شود و یا اینکه فرورفتن
چرخها باعث گردد که نیروی موردنیاز برای کشش
دستگاه و مخزن بیشازحد افزایش یابد و درنهایت،
باعث کاهش بازده کاری دستگاه شود.

انتخاب ماشين حمل مناسب :يكي از عوامل مهم در
تغيير بازده كار ماشين است .بهتر است که یک تراکتور
لو
مخصوص عملیات برداشت در نظر گرفته شود و نق 
انتقال علوفه برداشتشده با تراکتور دیگر و یا کامیون
صورت گیرد .اما با اين وجود تمام ماشينهاي برداشت
ذرت علوفهاي داراي مالبند يدك كش عقب ميباشند
كه پي نورد را مستقيماً ميتوان به آن متصل نمود.
در ماشينهاي دو رديفه ،اين قطعه درحالت عادي
مي تواند بهطرف راست شاسي (شماره  3شكل )58
بسته شود .مالبند در شرايط دشوارتر مث ً
ال هنگامي كه
ماشين در سطح شيبدار و يا زمين نرم كار مي كند
ميتواند در طرف چپ (شماره  2شكل  )58بسته شود.
هنگام حركت در جاده يدك كش بايد به طرف راست
بسته شود.
در شرايطي كه پي نورد دو چرخ به ماشين متصل ميشود
از آنجا كه مقداري از وزن پي نورد به ماشين منتقل
انتخاب زمان مناسب ازنظر میزان رطوبت خاک :ميشود بايد محور اكسل چرخ ماشين به سوراخهاي
یکی از عوامل مهم برداشت علوفه با چاپر است .چون عقبي شاسي متصل شود (شكل .)59

2
شكل 58
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بررسی کیفیت عبور و خارج شدن محصول از لوله تخلیه :با قرار گرفتن در فاصلۀ چند متری از ماشین
در حین کار قابل دیدن می باشد و همیشه در طول فصل برداشت باید به این موضوع دقت کرد.
درهنگام بارگیری ،محصول خرد شده بايد به صورت ورقه نازك از لوله خارج شود و در انتهای مسیر عبور اصلی
خود منحرف و به صورت پخش وارد ماشین حمل بشود.
گفتوگوکنید

تحقیق کنید

در مورد علتهای عبور و خارج شدن محصول با کیفیت نامناسب گفت وگو کنید.

امروزه در چــاپرهای بزرگ
لولههای تخلیه دارای کنترل
اتوماتیـک نیـز هسـتند .در
مورد این نوع کنترل و نحوۀ
کار آن تحقیق کنید.
شكل 60ـ کنترل اتوماتیک لوله تخلیه در چاپرهای جدید

چنانچه عملیات برداشت همراه با وزش باد باشد برداشت را از سمتی شروع کنیم تا محصول خارج شده از
لولۀ تخلیه در اثر وزش باد برروی دستگاه نریزد.
گفتوگوکنید

با توجه به مطلب گفته شده چرا در چاپرهای دو ردیفه وزش باد در تعیین جهت چیدن اهمیتی ندارد؟

رعایت فاصلۀ عرضی ماشین حمل با چاپر :ماشین حمل نسبت به خردکن در فاصله ای بايد قرارگیرد که
انتهای لولۀ تخلیه آن در وسط عرض اتاق ماشین بوده و لوله تخلیه درحالي كه عمود بر جهت حركت است
در وسط ماشين حمل (از نظر طولي) قرار گیرد .
پرسشكالسي

فعالیت عملي

رعایت نکردن فاصلۀ مناسب چاپر از ماشين حمل چه عواقبي خواهد داشت؟

برداشت ذرت بهوسیله چاپر

1ـ چاپر را در حالت حملونقل به مزرعه ذرت منتقل کنید.
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2ـ چاپر را در حالت کار قرار دهید.
3ـ چاپر را از سمت چپ به داخل مزرعه هدایت
کنید .در این حالت ،تراکتور بر روی مسیر خالی
(حاشیه) مزرعه و چاپر ،در سمت راست تراکتور در
ردیف علوفهها حرکت خواهد کرد.
4ـ چاپر را طوری قرار دهید که در امتداد ردیف علوفه باشد.
5ـ صفـحه جداکننده کنار دستگاه را در ارتفاعی
قرار دهید که ساقههای خوابیده شده بر روی ردیف
درحال برداشت را بهطور کامل به کنار بزنید.
6ـ چاپر را با کشیدن اهرم راهانداز ،راهاندازی کنید.
7ـ با کمک جک هیدرولیک دماغه را در ارتفاع
مناسب قرار دهید.
8ـ با کمک اهرم گاز دستی ،دور موتور تراکتور را
طوری تنظیم کنید که محور انتقال توان  540یا
 1000در دقیقه گردش کند.
9ـ با توجه به پرپشتی و کمپشتی محصول ،دنده
مناسب را براساس سرعت موردنیاز انتخاب و دنده را
درگیر کنید.
10ـ کالچ را بهآرامی رها کرده ،چاپر را طوری در
ردیف محصول هدایت کنید که ذرتها در مسیر تیغه
گفتوگوکنید

برش و زنجیرهای هدایت قرار گیرند.
11ـ چاپر را بهآرامی در مسیر ردیفها هدایت کنید.
در ضمن کار ،از ک م و زیاد کردن سرعت پیشروی،
دور موتور و تعویض دنده خودداری کنید.
12ـ با کمک اهرم ،لوله تخلیه را در جهت مناسب به
سمت تریلر یا کامیون هدایت کنید و هنگام برداشت،
مرتباً مسیر و محل سقوط علوفه را در داخل پي نورد
زیر نظر داشته باشید .راستای خروجی لولۀ تخلیه
را با کمک اهرمهای مربوط ،طوری تنظیم کنید که
قسمتهای مختلف مخزن بهطور یکنواخت پر شود.
13ـ سـرعت پیشروی را متناسب با شرایط مزرعه
انتخاب کنید.
14ـ در هنگام برداشت ،طول و كيفيت قطعات
بریدهشده را کنترل نمایید.
15ـ در مواقع ضروری نسبت به باال و پایین کردن
دماغۀ دستگاه اقدام کنید تا ضمن رعایت ارتفاع برش
از برخورد دماغه با زمین جلوگیری شود.
16ـ برداشت را تا انتهای زمین ادامه دهید .در انتهای
زمین از تخلیه کامل چاپر مطمئن شده و سپس دور
موتور را با گاز دستی کم کنید.

باقی ماندن مواد درون چاپر در دورهای بعدی چه مشکالتی را میتواند به وجود آورد؟

17ـ اهرم راهانداز را به داخل فشار دهید تا خردکن 18ـ چاپر را با توجه به الگوی برداشت در مسیر
بعدی قرار داده ،موارد قبلی را تکرار کنید.
از کار بایستد.
توجه کنید

در زمان دور زدن ،قوسی را طی کنید که از برخورد قسمتهای ماشین با تراکتور و چرخهای عقب
تراکتور جلوگیری شود .عالوه بر این در مواقعی که مخزن به دنبال دستگاه متصل شده است مسیر
حرکت مخزن را نیز درست انتخاب کنید تا پی نورد ،از مسیرهای برداشتشده عبور نماید.

19ـ در ابتدای هر ردیف ،قسمتهای مختلف نزدیک شوید تا در زمان برخورد تیغههای برشی با
ماشین را فعال کنید .سپس به ردیفهای کشت بوتهها ،تیغه در حال کار باشد.
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20ـ درصورتیکه در حین برداشت ،مقدار زیادی
علوفه وارد قسمت تغذیه شد ،اهرم راهانداز را به
داخل فشار دهید و در این هنگام ،چاپر را متوقف
کنید تا محصول اضافه از چاپر خارج شود .سپس
با کشیدن اهرم راهانداز کار برداشت را ادامه دهید.
توجه کنید

ایمنی

21ـ از انباشته شدن علوفه در قسمت تیغههای
برشی دستگاه جلوگیری کنید .در چنین شرایطی ،با
کاهش سرعت پیشروی و یا توقف دستگاه و از طرف
دیگر با معکوس کردن جهت چرخش استوانههای
تغذیه ،برای رفع این مشکل اقدام نمایید.

در صورت بروز انباشتگی و گرفتگی ،دریچه موجود بر روی محفظه (دریچه بازرسی) را بازنموده ،علوفه
را از داخل دستگاه خارج کنید و مجددا ً محفظه را ببندید و به کار برداشت ادامه دهید.

الزم است در مواقعی که دستگاه فعال نیست دماغه را در ارتفاع باالتری از سطح زمین قرار دهید
تا از برخورد آن با سطح زمین جلوگیری شود.
دقت کنید قبل از اینکه مخزن ماشین حمل درحد لبریز شدن قرار گیرد عملیات برداشت را متوقف
نموده ،نسبت به تخلیه و یا تعویض آن اقدام کنید.
افزایش ارتفاع دیوارههای مخزن را درحدی در نظر بگیرید که وزن و مخزن درحالت پر بودن کامل،
مشکالتی برای تراکتور به وجود نیاورد.
درزمانی که ماشین درحالت دور زدن و یا غیرفعال است جعبهدنده دستگاه را درحالت خالص قرار
دهید.

رفع عیبهای جزئي ماشين
کاربر چاپر باید توانایی رفع برخی ایرادات جزئی ماشین را داشته باشد .مهمترین این ایرادات کند شدن
تیغههای استوانه برش و تنظیم نبودن تسمه و زنجیرهای ماشین است.
تیز کردن تیغههای متحرک استوانه برش:
برای اینکه علوفه برداشتشده یکنواخت خرد شوند
باید تیغههای متحرک و تیغه ثابت کام ً
ال تیز بوده
و نسبت به یکدیگر تنظیم باشند .به همین جهت
روی این ماشینها تجهیزاتی برای تیز کردن تیغه
قرار دادهاند.
واحد تيغه تيزكن از یک سنگ سنباده و یک ریل که
حرکت عرضی روی آن صورت میگیرد تشکیلشده
است.

فلکه تنظیم حرکت عمودی سنگ

دستگیره
کنترل
حرکت
عرضی سنگ
شكل61ـ واحد تيغه تيز كن در چاپر دو رديفه
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سنگ تیغه تیزکن دارای دو نوع حرکت در عرض و عمق است درحرکت عرضی ،سنگ تمام طول تیغه را تیز
میکند و باعث میشود تیغهها بهطور یکدست در یک شعاع برابر تیز بشوند و درحرکت عمودی ،مقدار عمق
تیز کردن تیغهها تنظیم می شود.
در چاپرهای دو ردیفه حرکتهای عرضی و عمقی به صورت دستی کنترل می شود.
پرسشكالسي

محل اتصـال یکـی
از لولــه هایـی کـه
سنگ سنبـاده روی
آن حـرکت عرضـی
می کند قـابل تنظیم
است .به نظر شما چرا
این لوله قـابل تنظیم
طراحی شده است؟

لولههای راهنمای سنگ

سوراخ تنظیم

سنگ سنباده
شکل 62ـ اجزای واحد تیغه تیز کن در چاپر دو ردیفه

در چاپر خودگردان حرکت های عرضی و عمقی سنگ با روشن کردن کلید فرمان راهانداز صورت میگیرد و
این عملیات تا زمانی که کاربر احساس نیاز دارد ادامه می یابد.

شكل  63ـ واحد تيغه تيز كن در چاپر خودگردان

عالوه بر این در چاپرهای خودگردان کنترل حرکت عمودی سنگ را به خصوص برای اولین تیز کردن می توان
به صورت دستی انجام داد .برای حرکت دستی سنگ باید دکمه آزادکن کشیده شود.
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دکمه آزاد کن

شکل64ـ کنترل دستی حرکت عمودی سنگ سنباده در چاپر خودگردان
نکته

پرسشكالسي

فعالیت عملي

قبل از تیز کردن تیغه ها باید دقت کنیم ،فاصله همه تیغههای متحرک از تیغه ثابت یکسان باشد.

اگر در هنگام تیز کردن ،تیغههای متحرک را در یکفاصله نسبت به تیغه ثابت تنظیم نکنیم چه مشکالتی
پیش میآید؟

تیز کردن تیغههای متحرک استوانه برش در چاپر دو ردیفه

1ـ قاب محافظ ایمنی سنگ تیز کننده را بازکنید.
2ـ دستگیره سنگ تیغه (شکل  )61را کمی مخالف عقربه ساعت بچرخانید تا اینکه فلکه سنگ تنظیم
آزاد گردد.
3ـ با چرخانیدن فلکه سنگ تیغه (شکل  )61مخالف عقربه ساعت ،سنگ را تا فاصله  2میلیمتری تیغههای
متحرک پایین بیاورید.
4ـ دستگیره سنگ را درجهت عقربه ساعت بچرخانید تا اینکه فلکه تنظیم محکم گردد.
5ـ تیغهها را تقریباً با نصف سرعت به کار اندازید.
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6ـ تنظیمکننده را مخالف عقربه ساعت بچرخانید تا سنگ بهتدریج پایین بیاید.
7ـ هنگامیکه سنگ کام ً
ال نزدیک تیغهها شد آن را توسط دستگیره سنگ به جلو و عقب حرکت دهید
تا تیغهها تیز شوند.
نکته

همیشه تمام طول تیغهها را سنگ بزنید.

  8ـ بعد از تیز نمودن تیغهها با
چرخانیدن تنظیمکننده در جهت
عقربه ساعت سنگ را کمی به باال
و سپس به منتهیالیه سمت چپ
حرکت دهید.
9ـ لوله قابل تنظیم (شکل  )62را
جابهجا کنید تا امکان حرکت سنگ
سنباده در حین کار چاپر وجود
نداشته باشد.

10ـ هنگامیکه تیغههای متحرک را چندین بار تیز کردید باید
فاصله آنها با تیغه ثابت تنظیم گردد .فاصله بین تیغههای متحرک
و ثابت هرگز نباید بیشتر از  0/5میلیمتر باشد درغیراین صورت
برای خرد کردن به نیروی زیادی احتیاج است.
11ـ پیچهای درپوش محفظه برش (شکل )65را شل کنید.
12ـ فاصله تیغهها از صفحه مقعر محفظه برش را کنترل کنید.
این فاصله باید از  0/5میلیمتر تا  4میلیمتر باشد (شکل.)67

تیغه متحرک

2

شکل 65ـ درپوش محفظه برش
چاپر دو ردیفه
توجه کنید

شکل 66ـ کنترل فاصله تیغههای متحرک
از صفحه مقعر محفظه برش

درصورتیکه فاصله بین تیغهها و صفحه پایین محفظه برش زیاد شود پرتاب بهخوبی انجام نمیگیرد .پرتاب
نامناسب نشانگر فاصله زیاد مابین تیغهها و صفحه پایین محفظه است و باید فاصله آنها تنظیم گردد.

13ـ بعد از تنظیم پیچهای درپوش محفظه را ببندید.
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توجه کنید

ایمنی

گفتوگوکنید

درصورتیکه صفحه مقعر محفظه برش چندین مرتبه تنظیمشده و دیگر جایی جهت تنظیم بیشتر نداشته
باشد به روش زیر عمل کنید:
1ـ تا حد امکان صفحه مقعر را بهطرف خارج بسته و تیغه ثابت را به سمت عقب هدایت نمایید .همچنین تیغههای
متحرک را با پیچهای رگالژ تنظیم نموده و مهرههای آنها را محکم کنید.
2ـ تیغه ثابت را تا حد امکان به تیغههای متحرک نزدیک نموده و محل صفحه مقعر را تا تنظیم صحیح فاصله تغییر
دهید.
3ـ اگر تیغههای متحرک باید مجددا ً تیز شوند ،تیغه ثابت را مجددا ً با آنها تنظیم کنید تا اینکه فاصله بین تیغهها و
صفحه مقعر کم شود بهطوریکه میزان پرتاب زیاد گردد.

به هنگام تیز کردن تیغهها مطمئن شوید که فلکه سنگ توسط دستگیره محکم شده است.

کاربر چگونه تشخیص میدهد که مقدار سنگ گرفتن (تیز کردن) کافی است.

نگهداري ماشين در فصل بيكاري
فعالیت عملي

انبار كردن چاپر دو رديفه

مراحل انجام كار:
1ـ ماشين را براي مدتي به كار اندازيد و سپس
روغن هر جعبهدنده را خارج نموده و تعويض كنيد.
2ـ علوفه و مواد اضافي را از روي ماشين پاك
نموده و ماشين را کام ً
ال تميز كنيد.
3ـ كليه گريس خورها را گریس کاری كنيد.
4ـ زنجيرهاي باالبر را بازنموده و چرخ زنجيرها و
محلهای مربوطه را کام ً
ال تميز و روغنکاری كنيد
و سپس زنجيرها را نصب كنيد.
5ـ فلكه سنگ تيغه و قطعات مربوطه را تميز

نموده و روغنکاری كنيد.
6ـ تمامي تیغههای متحرك و ثابت برش علوفه را
تميز و روغنکاری كنيد.
7ـ چرخهای ماشين را بازکنید و بهجای آنها
بلوکهای چوبي يا سيماني قرار دهيد و هرگز باد
چرخها را خالي نكنيد.
8ـ قطعات مستهلک را تعويض كنيد.
9ـ قسمتهایی از ماشين كه زنگزده يا رنگ آنها
ريخته شده است را ترميم و سپس رنگ كنيد.
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ارزشيابي نهايي شايستگي كاربرد و سرويس ماشين برداشت ذرت علوفهاي (چاپر)
شرح کار
تنظيم ماشين برداشت ذرت علوفهاي (تنظيم دماغه ـ تنظيم سرعت باردهي غلتكهای تغذيه ـ تنظيم جهت دوران غلتكهای تغذيه ـ تنظيم
تيغه ثابت ـ تنظيم تيغههای متحرك ـ تنظيم لوله تخليه) ـ كنترل كشش تسمه و زنجيرها ـ كنترل و تعويض روغن جعبهدندهها ـ اتصال
تراكتور به چاپر ـ تغيير وضعيت كار و حملونقل ـ آزمايش و بررسيهای اوليه ماشين برداشت ذرت علوفهاي مطابق دستورالعمل كتابچه
راهنماي كاربري ماشين (آچاركشي ـ بررسي تيغهها ـ گريس كاري) ـ راهاندازي اوليه بررسي شرايط زمين و زمان برداشت ـ انتخاب جهت
مناسب حركت چاپر ـ انجام عمليات برداشت ـ تيز كردن تيغههای كند شده و انبار كردن ماشين.
استاندارد عملکرد :با استفاده از چاپر كششي و تراكتور عمليات برداشت ذرت علوفه اي را انجام دهد.
شاخص ها:
مشاهده رويه انجام تنظيمات چاپر کششی مطابق دستورالعمل (تنظيم دماغه ـ تنظيم سرعت باردهي غلتك های تغذيه ـ تنظيم جهت
دوران غلتك های تغذيه ـ تنظيم تيغه ثابت ـ تنظيم تيغه های متحرك ـ تنظيم لوله تخليه) ـ مشاهده رويه كنترل كشش تسمه ها و
زنجيرها ـ مشاهده روند كنترل و بررسي روغن جعبه دنده های چاپر ـ مشاهده رويه اتصال و حمل ونقل چاپر ـ مشاهده روند كنترل و
نتيجه گيري صحيح از بازديد های اوليه ماشين ـ مشاهده روند راه اندازي اوليه ماشين ـ مشاهده و كنترل رويه اجراي عمليات برداشت ـ
مشاهده روند رفع عيوب و تيزكردن تيغه ها با انجام كنترل و تنظيمات مطابق دستورالعمل های موجود
شرایط انجام کار :كارگاه ـ مزرعه
ابزار و تجهیزات :جعبه ابزار مكانيكي ـ چاپر دو رديفه تراكتوري ـ كتابچه دستورالعمل كاربري چاپر ـ تراكتور ـ گاردان مخصوص ـ روغن
جعبه دنده ـ گريس ـ گريس پمپ ـ تسمه یدکی ـ ظروف مخصوص تخليه روغن و تيغه یدکی.
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

تنظيم ماشين برداشت ذرت علوفه ای

2

2

سرویس دوره اي ماشین

1

3

حمل ونقل ماشین های برداشت ذرت علوفه ای

1

4

راه اندازی اوليه و آماده به کار نمودن ماشين

2

5

اجراي عمليات برداشت

1

6

رفع عيب های جزئي ماشين

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،مي باشد.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2
*
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پودمان 2

برداشت علوفه خشككردني

در تغذیه دامها ،علوفه خشک نقش عمدهای دارند و درصد قابل توجهی از جیره غذایی دامها را تشکیل میدهند.
برداشت يونجه و ساير علوفه خشك كردني دارای مراحل مختلفی است که هر مرحله احتیاج به ماشین مخصوص به
خود دارد .بهطور خالصه مراحل برداشت علوفه خشك كردني به شرح زیر است:
ـ دروکردن؛ یعنی بریدن ساقۀ علوفه که توسط دروگر انجام ميگیرد.
ـ ریککردن؛ یعنی به هم زدن ،زیر و رو کردن و ردیفکردن علوفه درو شده که توسط ردیفکن انجام ميگیرد.
در بعضی موارد قبل از کاربرد ردیفکن ،توسط ماشین مخصوصی به نام ساقه كوب ،ساقههای علوفه را له مي كنند
تا برگ و ساقه همزمان رطوبت خود را از دست بدهند.
ـ بستهبندی؛ در این مرحله توسط ماشینهای مخصوص ،علوفه ردیف شده را به بستههای آماده انتقال به انبار
تبدیل ميکنند.
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واحد یادگیری 2
کاربرد و سرویس دروگرهای علوفه
آیا تا بهحال به این فکر کردهاید که:
چرا برخي علوفه را بهصورت خشك برداشت مي كنند؟
درو مكانيزه علوفه چقدر راندمان كار را افزايش ميدهد؟
براي درو كردن علوفه از چه ماشينهایی استفاده ميشود؟
روش كار با دروگرهاي علوفه چگونه است؟
درو علوفه به دو صورت دستی و ماشینی امکانپذیر است .در روش دستی از داس برای برداشت استفاده ميشود.
این وسیله فقط برای مزارع کوچک مناسب است .در مزارع بزرگ استفاده از داس برای برداشت باعث ميشود
هزینه و طول مدت برداشت افزایش یابد .بنابراین در چنین مزارعی برای برداشت علوفه باید از ماشینهایی که
دروگر نامیده ميشوند استفاده شود.
راندمان درو علوفه یک کارگر با یک داس معمولی حدود 250مترمربع در یک روز ،با داس دسته بلند در حدود
 1000مترمربع در روز و با یک دستگاه دروگر شانهای تراکتوری در حدود  80000مترمربع در روز است.
برای کاربرد دروگرها در مزرعه ،شما باید عالوه بر داشتن توانایی هدایت تراکتور ،اطالعات کافی از ساختمان و
کاربرد دروگر داشته باشید .همچنین باید بتوانید دروگر را به تراکتور متصل کرده به مزرعه منتقل کنید و سپس
آن را برای شرایط مورد نظر تنظیم کنید و مورد استفاده قرار دهید .باالخره با انجام سرویسها و عملیات الزم
دروگر را در شرایط خوب نگهداری کنید.

استاندارد عملکرد کار
در پاياناين واحد يادگيري هنرجويان قادر خواهند بود با تراكتور و انواع دروگرهای استوانهای ،بشقابی و شانهای
عملیات برداشت علوفه خشککردنی را انجام دهند.
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ساختمان و طرز كار دروگرهاي علوفه
برای برش و قطعکردن ساقه محصوالت علوفهای با ارتفاع کم و حتی علفهای هرز از نزدیکی سطح زمین (درو)،
از دروگرها استفاده ميشود .انجام عملیات درو با دو روش ضربه و قیچی امکانپذیر است (شكلهای 1و.)2

شكل1ـ درو به روش ضربه
گفتوگوکنید

شكل2ـ درو به روش قيچي

درباره تفاوت برش با استفاده از ضربه و برش بهصورت قیچی در کالس گفتوگو نمایید.

دروگرها بر اساس روشی که برای برش علوفه استفاده ميکنند به دو گروه تقسیم ميشوند:
1ـ دروگرهای رفت و برگشتی يا شانهای ( )Knife Cutter mowerکه در آنها از روش قیچی برای درو
علوفه استفاده ميشود.
2ـ دروگرهای دوار ( )Rotary mowerکه در آنها از روش ضربه برای برش استفاده ميشود .دروگر استوانهای
( ،)Drum mowerدروگر بشقابی ( )Disk mowerو دورگرهای چکشی ( )Flail mowerاز جمله دروگرهای دوار
هستند.
دروگر استوانه ای
دروگر استوانهای که به آن دروگر دوار با محور عمودی
و یا علف چین نیز ميگویند ،متداولترین دروگر در
ایران است .دروگرهای استوانهای معموالً با  3 ،2و4
استوانه ساخته ميشـــوند که انواع دو استـوانهای آن
مخصوصاً در ایران متداولتر است (شكل.)3
شكل3ـ دروگر استوانهاي

بر روی این استوانهها تیغههای کوچکی به تعداد  2تا  3عدد بهصورت لوالیی نصب شده است .تیغهها بهصورت
مفصلی (لوالیی) روی استوانه نصب ميشوند تا در صورت برخورد با موانع دچار آسیبدیدگی نشوند .در زیر
هر یک از استوانهها یک عدد سینی یا سپر محافظ مانند کفشک قرار دارد ،که مماس با زمین حرکت ميکند
(شكل .)4از این سینی برای تنظیم ارتفاع برش استفاده ميشود.
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محل
اتصال
تیغه

تیغه

سینی لغزنده
شكل 4ـ تيغه و محل قرارگيري آن روي استوانه

در این دروگرها ،حرکت دورانی محور انتقال نیروی تراکتور توسط گاردان به اجزای انتقال نیروی دروگر منتقل
ميشود و پس از تغییر جهت و افزایش دوران تا حدود  2000دور در دقیقه به استوانههای دوار ميرسد.
با چرخش استوانهها ،تیغههایی که روی سینی استوانه متصلاند ميچرخند و در اثر ضربه محصول را درو
ميکنند .در نوع دو استوانهای سیستم انتقال حرکت به ترتیبی است که دو استوانه مخالف هم ميچرخند ،در
نتیجه علوفه درو شده ،روی زمین ردیف ميشوند (شكل.)5
گاردان
چرخدندههای مخروطی
جعبهدنده

کالچ یکطرفه
استوانه

میلۀ تغذیه

تیغه (چاقو)
ردیف علوفه درو شده
سینی لغزنده
شكل 5ـ سيستم انتقال توان در نوعي دروگر استوانهاي
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سرعت دورانی زیاد استوانههای دوار
موجب پرتاب مواد به اطراف ميشود که
بسیار خطرناک است .از این رو ،به منظور
جلوگيری از صدمه دیدن کاربر یا افرادی
که در کنار دروگر درحال کار هستند
حفاظی بر روی آنها نصب ميشود که
معموالً رویه آن از جنس فلزی و قسمت
دیوارۀ آن از جنس برزنتی و ...ميباشد
(شكل.)6

شكل  6ـ حفاظايمني دروگر استوانهاي

دروگر بشقابی
دروگر بشقابی دارای دو یا چند بشقاب است که در زیر هر بشقاب تیغههایی با زاویه مساوی نسبت به یکدیگر
قرار دارند (شكل.)7

شكل7ـ دروگر بشقابي

هریـک از بشقـابها دارای  2یا  3و
گاهی  4عدد تیغه قابل تعویض هستند.
تیغهها بهصورت لوالیی و آزاد در جای
خود قرار ميگیرند و بهوسیله نیروی
گریز از مرکز به حالت افقی و عمود بر
محور بشقابها در ميآیند.
انتقال حرکت از محور انتقال نیرو تراکتور
به بشقاب معموالً بهوسیلۀ گاردان و چند
تسمه و چرخ تسمه و چرخ دندههای
محـرك بشقـابها انجـام ميگیـرد
(شكل .)8بشقابها در اثر حرکت محور
انتقـال نیرو شـروع به دوران (حـدود
 3000دور در دقيقه) مينمایند.

منحرف کننده
چرخ شده

چرخدندههای مخروطی

محور اتصال تواندهی

بشقابهای دوار
تیغههای
قطعکننده

تسمه V
محرک
بشقابها
محفظه

تختۀ
ردیفساز

چوب ردیفساز

شكل  8ـ انتقال توان در دروگر بشقابي
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هر دو بشقاب مجاور در ارتباط با یکدیگر کارکرده و علوفههای بریده شده را به عقب دروگر پرتاب ميکنند و در
پشت آنها ردیف ميکنند.
بشقابهایی که در دو انتهای دروگر بشقابی قرار دارند دارای یک قسمت مخروطی هستند که مانند منحرفکنندهای
عمل ميکنند و به کمک تختۀ ردیفساز و چوب ردیفساز محصول درو شده را از محصول درونشده کام ً
ال جدا
ميکنند (شكل.)7
توجه کنید

دروگرهای بشقابی برای دروکردن یونجه در سرعت پیش روی کم توصیه نمیشود زیرا مقداری از
محصول را به دلیل برشهای مکرر توسط تیغهها بهصورت پودر ،درآورده و تلف ميکنند.

دروگر شانهای
دروگرهای شانهای متداول ممکن است نیروی خود را از تراکتور تأمین کنند و یا خودگردان باشند .عالوه بر این
انواعی از دروگرهای کوچک وجود دارند که نیروی آنها از طریق تیلر تأمین ميشود (شكل.)9
البته در حال حاضر متداولترین نوع دروگر شانهای مورد استفاده نوع سوار در پشت تراکتور ميباشد ،که از این
پس منظور از دروگر شانهای تراکتوری در این کتاب همین نوع دروگر است.

الف) دروگر تيلري
چوب ردیفساز

ب) دروگر خودگردان

ب) دروگر تيلري

تخته ردیفساز

کفش داخلی
کفش خارجی

ج) دروگر پشت تراكتوري

شكل9ـ انواع دروگر شانهاي
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بهطور کلی اصول درو در دروگرهای شانهای مطابق با
عملکرد قیچی است با این تفاوت که در این نوع دروگرها
یک لبه قیچی (تیغه) متحرک و لبه دیگر قیچی
(انگشتی) ثابت است (شكل .)10تیغههای ذوزنقهای
شکل با حرکت رفت و برگشت خود مقابل انگشتیها،
محصول را ميبرند .برای تنظیم فاصلۀ عمودی تیغه
و صفحه یا تیغه انگشتی ،قطعات فلزی به نام گیره یا
نگهدارنده تیغه در چند نقطۀ مختلف با فواصل مساوی،
روی تنه پیچ شدهاند و از لقی عمودی مجموعۀ تیغهها
شكل10ـ موقعيت انگشتي و تيغه در دروگر شانهاي
جلوگیری ميکنند.
تیغهها روی یک نوار فلزی به نام پشت بند پرچ شدهاند
(شكل )11و همراه با انگشتیها ،کفشهای داخلی و
خارجی ،تنه ،گیره و تخته ردیفساز ،مجموعاً شانۀ
برش را تشکیل ميدهند (شكل .)9
مجموعه شانه برش روی دو کفش داخلی و خارجی
حمل ميشوند.
کفشی که به تراکتور نزدیک است کفش داخلی و دیگری
که دورتر از تراکتور است کفش خارجی نامیده ميشود.
شكل 11ـ پشت بند
در زیر کفش قطعهای به نام پاشنه یا کفشک قرار دارد
که از آن برای تنظیم ارتفاع برش استفاده ميشود (شكل.)12

چوب ردیفساز

تخته ردیفساز

تیغه
نگهدارنده تیغه

پیچ تنظیم تخته ردیفساز
پیچ تنظیم کفشک

انگشتی
کفش خارجی

کفشک
شكل12ـ اجزاي شانه برش
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میلۀ جداکننده که در جلوی کفش داخلی قرار دارد عامل هدایت علوفه به طرف دستگاه برش ميباشد.
تختهای چوبی به نام تخته ردیفساز به عقب کفش خارجی متصل بوده و علوفۀ بریده شده را به طرف تراکتور
هدایت ميکند.
به انتهای تختۀ ردیفساز میلهای چوبی است به نام چوب ردیفساز متصل است و از بیرون افتادن ساقههای
بلند جلوگیری ميکند.
نکته

تیغهها دارای انواع مختلفی از قبیل لبۀ صاف ،روآجدار و زیرآجدار ميباشند (شكل .)13از تیغههای لبه
صاف برای درو کردن علوفۀ نرم مانند سویا علوفهای ،شبدر و اسپرس استفاده ميشود .از تیغههای رو
آجدار و زير آجدار ،برای درو کردن محصوالت خشبی و نیمه خشبی چون غالت و يونجه استفاده ميشود.

الف) تيغه لبه صاف

تیغهها فقط یک لبه برش را تشکیل
ميدهند ،لبه دیگر را صفحه   (تیغه)
انگشتی تشکیل ميدهد (شكل.)14
از وظایف دیگر انگشتی ميتوان
دستهبندی علوفه برای برش و
محافظت از تیغه را نام برد .سرپوش
انگشتیها مانع خوابیدن ساقهها بر
روی انگشتی ميشود.

ب) تيغه زير آجدار
شكل13ـ انواع تيغه دروگر شانهاي

ج) تيغه رو آجدار

ب) انگشتي معمولي
الف) انگشتي دوقلو
شكل14ـ انواع رايج انگشتي

نیروی مورد نیاز شانه توسط محور انتقال نیروی تراکتور تأمین ميگردد و توسط واحد انتقال قدرت دروگر به شانه
برش ميرسد .در واحد انتقال قدرت یک قطعه چوبی به نام چالق دست وجود دارد که یک سر آن بر روی صفحۀ
خارج از مرکز و سر دیگر آن بر روی واحد برش نصب شده است (شكل .)15توسط این قطعه و محل خارج از مرکز
آن روی صفحۀ دوار حرکت دورانی محور انتقال نیرو به حرکت رفت و برگشتی تیغه تبدیل ميشود (شكل.)16
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حرکت رفت و برگشت تیغهها باعث چیده شدن علوفه گشته ،علوفۀ چیده شده در پشت دستگاه روی زمین رها
ميشود .علوفۀ چیده شده توسط تختۀ ردیفساز به سمت پشت تراکتور هدایت ميشود .در نتیجه محل حرکت
چرخهای تراکتور برای حرکت در حین برداشت ردیف بعدی مشخص خواهد شد.
تیغه

اهرم
چرخ طیار

شكل15ـ چالق دست
بیشتر بدانید

کنترلکننده
الکترو ـ
هیدرولیک

در دروگرهاي مدرن از سيستم محرك  ارتعاشي
(مكانيكي يا هيدروليكي) بـراي تبديـل حركـت
دوراني به حركت رفت و برگشتي استفاده ميشود
(شكل.)17

شكل16ـ تبديل حرکت دوراني به حركت رفت و برگشتي

جک هیدرولیک

ضامن ایمنی

شكل17ـ دروگر شانهاي با سيستم محرك ارتعاشي

در بعضی از دروگرهای شانهای نوعی کالچ ایمنی
بین محور انتقال توان دروگر و تسمه و چرخ تسمه یا
جعبهدنده محرک تیغه بهکار ميرود .کار کالچ ایمنی
این است که چنانچه در داخل شانه برش مانع سختی
گیر کرد کالچ حرکت تیغه را متوقف کند که قطعات
شانه آسیب نبینند .عمل  کردن کالچ ایمنی توام با
صدای تقوتق است به همین علت به کالچ جغجغهای
معروف شده است (شكل.)18

فنر در حالت جمعشونده

صفحات در حال حرکت روی هم

الف) کالچ در حالت قطع نیرو

ب) کالچ در حالت انتقال نیرو
شكل18ـ كالچ جغجغهاي
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تحقیق کنید

در منطقه شما کدام نوع دروگر متداولتر است؟ چرا؟

بازدیدهای اولیه دروگرها قبل از راهاندازی
قبل از راهاندازي دروگرها ،كليه قسمتها را بايد تميز و بازديد كرد تا عيوب و اشكاالت احتمالي مشخص و رفع
شوند.
فعالیتكارگاهي

نکته

مراحل انجام فعاليت:
بازديدهای قبـل از
1ـ زير نظر هنرآموز اقدام به شناسايي قطعات دروگر نمایيد.
راهانـدازي دروگـر
2ـ قطعات مختلف شاسي را تميز كرده ،بازديد نموده و از سالمت آنها مطمئن
استوانهاي
شويد.
3ـ پيچ و مهرههای شل شده را سفت كنيد( .گشتاور بستن پيچها در كتاب
همراه آورده شده است).
4ـ در صورت كج شدن هر قطعه آن را تعمير يا تعويض كنيد.
  5ـ قطعات ضامن ايمني را به دقت بررسي كنيد.
در صورتيكه در مزرعه مانع بزرگي وجود داشته
باشد ممكن است در اثر برخورد با دروگر به آن
صدمه بزند .براي جلوگيري از اين آسيب  ،دروگرها
داراي ضامن ايمني ميباشند كه در موقع برخورد
به مانع عمل كرده و دروگر را از حالت كار خارج
ميكند و اجازه ميدهد دروگر به سمت عقب
تراكتور منحرف شود (شكلهاي  19و.)20
شكل19ـ ضامنايمني

شكل 20ـ ضامنايمني عمل كرده در برخورد با مانع
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تنظیم ضامن با شل و سفت کردن مهره ضامن و تغییر فشار فنر مربوطه انجام ميگیرد .کم بودن فشار فنر
سبب ميشود تا ضامن حتی در اثر برخورد با موانع کوچک آزاد شود و زیاد بودن فشار فنر سبب ميشود
که حتی با برخورد موانع سخت دروگر آزاد نشود.
توجه کنید

پس از آزاد شدن ضامن ایمنی باید تراکتور را متوقف نمود و قسمت انتهایی دروگر را به سمت جلو
فشار داد تا دروگر مجددا ً در وضعیت کار قرارگیرد .به همین دلیل برخی از رانندگان مهره تنظیم را
کام ً
ال ميبندند که موجب از کار افتادن ضامن ایمنی شده و سبب خسارت رساندن به ماشین ميگردد.

  6ـ كليه گريسخورها را گريس كاري كنيد.
7ـ در صورتي كه در دروگر انتقال توان از محور انتقال توان تا جعبهدنده توسط تسمه انجام ميشود كشيدگي
تسمهها را كنترل و در صورت نياز آنها را تعويض كنيد.
توجه کنید

در این دروگر کشش تسمه در صورتی صحیح است
که فاصله شکاف ( )Xشاخص یک میلیمتر باشد
(شکل.)21
اگر فاصله بیش از  3میلیمتر بود مهره تثبيت را شل
کرده و مهره تنظيم را ببندید تا تسمه تنظیم شود،
سپس در حاليكه مهره تنظيم را نگهداشتهايد مهره
تثبيت را محکم کنید.
شكل21ـ شاخص تنظيم كشش تسمه دروگر استوانهاي

  8ـ تيغهها را در صورت لزوم تعويض كنيد .براي خارج
كردن تيغه كهنه از محل خود به ترتيب زير عمل
كنيد (شكل:)22
1ـ   8ـ آچار مخصوص را بين لبه استوانه و سوراخي
كه نگهدارنده تيغه را به پايين فشار ميدهد قرار
داده و كمي به سمت باال بكشيد.
2ـ   8ـ تيغه را گرفته و انتهاي آن را به سمت باال
برده و از پين نگهدارنده خارج كنيد.
شكل22ـ شكل شماتيك از تعويض تيغه دروگر استوانهاي
3ـ   8ـ ابزار را از لبه استوانه آزاد كنيد.
4ـ   8ـ براي جا انداختن تيغه جديد نيز ابتدا با آچار ،نگهدارنده تيغهها را به سمت پايين كشيده و سپس
تيغه را جا بيندازيد.
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توجه کنید

در صورتیکه تیغهها کند شدند ميتوانید تیغههای هر استوانه را با تیغههای استوانه مجاور عوض کنید .این
کار باعث ميشود لبه دیگر تیغه که هنوز کار نکرده است مورد استفاده قرار گيرد.

شكل23ـ تيغه سالم و تيغه ناسالم

9ـ پينهای صفحههای نگهدارنده تيغهها را از نظر
سایيدگـي كنتـرل كنيـد (شكل .)24چنانچـه ميـزان
سایيدگي پينها از نصف قطر معمول آنها بيشتر باشد
بايد آنها را تعويض نمود.
10ـ بررسي كنيد كه حفاظ ايمني در جاي خود نصب
شده باشد.
11ـ استوانهها را با دست بچرخانيد و به صدای دروگر
گوش كرده و از درست کار کردن آن اطمینان حاصل کنید.
ایمنی

فعالیتكارگاهي

نکته
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شكل 24ـ پين نگهدارنده تيغه

قبل از انجام هرگونه بازديد دقت كنيد كه دروگر به درستي روي پايه نگهدارنده مهار شده باشد.
كنترل و تعويض تيغهها فقط ميبايست در هنگام ثابت بودن استوانهها انجام پذيرد.
توجه داشته باشيد كه تيغهها به درستي در پينهای صفحههای نگهدارنده قرار گرفته باشند.
به منظور توازن (باالنس) دستگاه ،تیغههای استوانهها باید شرایط یکسانی داشته باشند .بنابراین تیغههای نو را
به همراه تیغههای کهنه بهکار نبرید.

بازديدهای قبل از
راه اندازي دروگـر
بشقا بي

شرح فعاليت
بازديدهای دروگر بشقابي را همانند دروگر استوانهاي انجام دهيد.

تنظيم كشش تسمه در اين دروگرها بهوسيله پيچ تنظيم جابهجايي چرخ تسمه انجام ميگيرد و ميزان
شل بودن تسمه بايد به ازای هر نيم متر طول تسمه 10ـ 15ميليمتر باشد.
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فعالیتكارگاهي

بازديدهای قبل از راهاندازي دروگر شانهاي

مراحل انجام فعاليت
1ـ شانه برش را تميز كنيد تا عيوب آن مشخص شود .سپس تيغهها و انگشتيها را بررسي و در صورت
لزوم تعويض كنيد .با نحوه تعويض تيغه دروگر شانهاي در كتاب تعمير و تنظيم ماشينهای زراعي آشنا
خواهيد شد.
نکته

تيغههای صاف و زير آجدار قابل تيز شدن هستند.

2ـ چالق دست را بازديد و در صورت نياز ترميم يا تعويض نمایيد.
3ـ ساير موارد بازديد را مانند آنچه در مورد دروگر استوانهاي گفته شد ،انجام دهيد.

اتصال دروگر به تراکتور
دروگرها از نظر اتصال به تراكتور ممكن است جلو سوار،
عقب سوار و يا وسط سوار باشند (شكل .)25دروگرهای
رایج در ایران از نظر اتصال به تراکتور معموالً بهصورت
عقب سوار ميباشند که به اتصال سه نقطه تراکتور

متصل شده و توان مورد نیاز آنها از طریق گاردان و از
محور انتقال توان تراکتور تأمین ميگردد .توان مورد نياز
دروگرها معموالً به ازاي هر متر از عرض كار در حدود
30ـ     25اسب بخار ميباشد.

شكل25ـ دروگرهای عقب سوار و جلو سوار متصل به تراكتور
پرسشكالسي

ـ براي كار با دروگر استوانهاي با عرض كار  1/6متر  ،كدام گروه از تراكتورها را توصيه ميكنيد؟
ـ استفاده از تراكتورهاي با قدرت باالتر يا پايين تر چه معايبي دارد؟
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فعالیتكارگاهي

اتصال دروگر استوانهای به تراکتور و انجام تنظیمهای اولیه

مراحل انجام فعاليت
1ـ بازدیدهای اولیه دروگر و تراکتور را انجام دهید و از آماده بهکار بودن و قابلیت راهاندازی دروگر با
تراکتور موردنظر مطمئن شوید.
2ـ نقاط اتصال دروگر را به تراکتور متصل کنید.
3ـ گاردان را به دروگر و تراکتور وصل کنید و از قفل شدن آن مطمئن شوید.
توجهکنید

هنگام نصب گاردان توجه کنید که کالچ ایمنی به سمت دروگر بسته شود.

4ـ با استفاده از اهرم هیدرولیک تراکتور ،دستگاه را به اندازۀ چند سانتیمتر از سطح زمین بلند کنید.
  5ـ دستگاه را تراز کنید به نحوی که ارتفاع هر دو استوانه از سطح زمین یکسان باشد و اندکی جلوی
استوانهها به سمت زمین متمایل باشد.
توجهکنید

پس از تنظیم تراز طولی باید به مقدار کمی بازوی وسط را کوتاه کرد تا تیغههای جلو کمی متمایل به
پایین قرار گیرند و بدینطریق از ریشه کن شدن علوفه جلوگیری شود.

  6ـ با استفاده از زنجیرهای مهارکننده تراکتور ،نوسان دروگر را محدود کنید.
7ـ پس از اتصال دروگر به تراکتور اگر ميخواهید دستگاه را منتقل کنید و یا با آن کار کنید پایۀ نگهدارنده
آن را در حالت حملونقل قرار دهید.
فعالیتكارگاهي

مراحل انجام فعاليت
اتصال دروگر بشقابی
1ـ همــاننـد مـراحـل
به تراکتـور و انجـام
 1تا  7اتصـال دروگـر
تنظیمهای اولیه
استوانـه ای عمل کرده
و دروگر را به تراکتور
متصل کنید.
2ـ زنجیر تثبیت ارتفاع را به نقطۀ اتصال سوم
تراکتور وصل کنید (شكل.)26
شكل 26ـ نقاط اتصال دروگر بشقابي و زنجير تثبيت ارتفاع
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فعالیتكارگاهي

اتصال دروگر شانهای به تراکتور و انجام تنظیمهای اولیه

میله
حامی
عقب

مراحل انجام فعاليت
1ـ بازدیدهای اولیه دروگر و تراکتور را انجام دهید
و از آماده بهکار بودن و قابلیت راهاندازی دروگر با
تراکتور مورد نظر مطمئن شوید.
2ـ ضامن دروگر دارای کرپی و پیچ مخصوص است.
کرپی را به بازوی پایینی سمت راست ببندید و
پیچهای آن را سفت کنید .دقت کنید که پین آن به
طرف داخل تراکتور باشد.
3ـ همانند مراحل  1تا  6اتصال دروگر استوانهای
عمل کرده و دروگر را به تراکتور متصل کنید.
4ـ پس از اتصال نقاط پشت تراکتور ،ضامن را به
پین متصل کرده و خار آن را جا بزنید.

ضامن ایمنی

میله حامی جلو
شكل27

حملونقل دروگر متصل به تراکتور
دروگرها در حین کار معموالً در سمت راست تراکتور قرار ميگیرند (شكل .)28در این حال تراکتور ميتواند از
مسیری که قب ً
ال علوفه آن توسط دروگر ،درو شده است عبور کند .در این وضعیت حرکت در جاده به علت اینکه
عرض زیادی از جاده توسط تراکتور و دروگر گرفته خواهد شد مشکلساز است .برای حل این مشکل دروگرها
دارای تجهیزاتی هستند که بتوان برای حرکت در جاده آنها را به پشت تراکتور منتقل نمود (شكل .)29ممکن
است از روشهای مختلفی برای این کار استفاده شود .در برخی از دروگرها تغییر وضعیت بهصورت هیدرولیکی
و در برخی دیگر بهصورت دستی انجام ميگیرد.

شكل28ـ دروگر در وضعيت كار

شكل29ـ دروگر در وضعيت حملونقل
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فعالیتكارگاهي

تغییر حالت دروگر استوانهای از وضعیت کار به وضعیت حملو نقل و بالعکس

مراحل انجام فعاليت
1ـ پين ضامن ايمني را از روي شاخك مربوطه
خارج كرده و ضامن را از روي شاخك جدا كنيد
(شكل.)30

شكل30

2ـ مالبند اتصال سه نقطه دروگر را به سمت راست
بچرخانید (شكل.)31
3ـ اهرم قفلكننده ميله تغيير وضعيت را در جهت
عقربههای ساعت بچرخانيد.

شكل31

4ـ ميله تغيير وضعيت را روي شاخك محل نصب
ضامن ايمني سوار كرده و پين آن را نصب كنيد
(شكل.)32
5ـ براي تغيير وضعيت به حالت كار عكس مراحل
باال را انجام دهيد.

شكل32
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فعالیتكارگاهي

تغییر حالت دروگر
شانهای از وضعیت
کـار به وضعیت
حمل ونقل

مراحل انجام فعاليت

1ـ انتهای شانه را از زمین
بلندکنید.
2ـ میلۀ مربوطه را به
دستۀ شانه پیچ کنید.
3ـ از سفت شدن مهرۀ مربوطه مطمئن شوید.
شكل33ـ دروگر شانهاي در دو وضعيت كار و حملونقل

تنظیمات دروگرها
پس از اتصال دروگر به تراکتور و قبل از ورود به مزرعه
بایستی آن را تنظیم نمود .تنظیم بودن دروگر در
افزایش عمر مفید آن و همچنین باال بردن کیفیت
کار و یکنواختی برش محصول تأثیر بسزایی دارد .هر
دروگر تنظیمات خاص خود را دارد به همین جهت
تنظیمات هر کدام را بهطور مجزا بررسی ميکنیم.

الف) تعویض سینی های لغزنده :دروگر هایی که در
آنها ارتفاع برش با تعویض سینی های هرزگرد تنظیم
مي شود مجهز به سینی های یدکی هستند که یک
سری از سینی ها وقتی به دستگاه بسته مي شوند
ارتفاع برش کم و در سری دیگر ارتفاع برش زیاد
مي شود.

تنظیم دروگرهای استوانهای
دروگرهای استوانه ای از جمله ماشین هایی هستند
که نیاز به تنظیم های کمی دارند .این تنظیم ها نیز
به راحتی توسط کاربر دستگاه قابل اجرا مي باشد.
به همین دلیل است که این دروگرها در کشور رواج
یافته اند.
تنظیم ارتفاع برش :ارتفاع برش علوفه نسبت به
شرایط مزرعه و نوع گیاه ممکن است متفاوت باشد .در
درو نمودن یونجه باید سعی شود که جوانههای نزدیک
به زمین باقی بمانند تا رشد محصول برای چین بعدی
سریعتر باشد .اما در مزارع سنگالخی باید محصول را
از ارتفاع باالتری درو کنید تا صدمات کمتری به دروگر
وارد شود.
ارتفاع برش در این دروگرها به دو روش قابل تنظیم
است:

ب) استفاده از واشرهای فاصلهانداز :ارتفاع برش را
ميتوان با اضافه کردن واشر فاصلهانداز در بین سینی
و استوانه تنظیم کرد .معموالً در دروگرهای مختلف سه
یا چهار عدد واشر به ضخامت  3میلیمتر برای افزایش
ارتفاع برش در دسترس است (شكل.)34

شكل34ـ تغيير ارتفاع برش با واشر فاصلهانداز
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تنظیم فنر شناور (تنظیم وزن) :دروگر در حال کار
باید قادر به تبعیت از پستی و بلندی زمین باشد .به
این دلیل یک فنر تنظیم روی دروگر نصب شده است
که بهوسیله آن ميتوان شناوری دروگر را تغییر داد
(شكل.)35

درصورتیکه وزن دروگر روی زمین کم باشد ،دروگر
مرتباً باال و پایین ميپرد و ارتفاع برش یکنواخت
نخواهد بود .زیاد بودن وزن دروگر باعث ميشود دروگر
نتواند مانع کوچک را رد کند و به قطعات آن آسیب
وارد ميشود.

شكل35ـ تأثير فنر شناوري
فعالیتكارگاهي

تنظیم دروگر استوانهای برای کار

مراحل انجام فعاليت
1ـ دروگر را به تراکتور متصل کنید.
2ـ ارتفاع برش را تنظیم کنید.
2ـ 1ـ به کمک هیدرولیک تراکتور ،دروگر را در
ارتفاع  0/5متری باالتر از سطح زمین نگه دارید.
2ـ2ـ زیر دروگر سه پایههایی جهت مهارکردن قرار
دهید.
2ـ3ـ پیچهای اتصال سینی به استوانه (پیچهای
شكل36ـ پيچهای زير سيني
آلنی) را باز کرده و سینی را خارج کنید (شكل.)36
2ـ4ـ واشرهای تنظیم ارتفاع را در محل خود نصب و سینی را بهوسیله پیچهای مربوطه به دروگر ببندید.
2ـ     5ـ پس از چند ساعت کار باید پیچها را مجددا ً محکم کنید.
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توجه کنید

پس از نصب واشرهای فاصله انداز باید از پیچهای بلندتر (با طول40میلیمتر) بهجای پیچهای قبلی
استفاده کنید.

3ـ در صورتیکه زمین دارای ناهمواریهای زیاد یا
سنگالخی باشد فنر شناوری را در حالت کشش زیاد
و اگر زمین صاف است فنر را در حالت کشش کم
تنظیم کنید.
3ـ1ـ برای قرار دادن فنر شناور در حالت کشش
زیاد دروگر را در سطح شیبدار قرار دهید بهنحوی
که استوانهها در سطح باالتری قرار گیرند.
3ـ2ـ فنر را در نقطۀ  Aباز کرده و در سوراخ پایینتر
(نقطۀ  )Bببندید.

شكل37ـ تنظيم فنر شناور
توجه کنید

در حین حمـلونقل ،برای جلوگیـری از نوسـان
عمودی ،باید اهرم قفل کنی را در حالت قفل قرار
داد (شكل.)38

شكل 38

4ـ کشش تسمه را بررسی و تنظیم کنید.
تنظیمات دروگر شانهای :تنظیمات دروگرهای شانهاي
كه كاربر ماشين بايد آنها را انجام دهد عبارتاند از:
تنظیم ارتفاع برش :تنظیم ارتفاع برش بهوسیلۀ تغییر
موقعیت کفش و کفشک انجام ميگیرد (شكل.)39
شكل 39
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تنظیم شناوری شانه برش :تنظیم شناوری شانه
توسط کشش یک فنر انجام ميگیرد (شكل.)40
فنر شناوری
مهرۀ تثبیت
پیچ تنظیم

شكل40ـ تنظيم فنر شناوري دروگر شانهاي

خط مرجع

فاصله انتهای
آزاد شانه از
خط مرجع

فاصله انتهای
داخلی شانه از
خط مرجع

تنظيم تقدم شانه :از آنجا که انتهای شانه برش آزاد
است ،در موقع درو ،به علت مقاومت محصول ،شانه به
طرف عقب رانده ميشود ،برای جبران این جابهجایی،
الزم است قبل از شروع درو زمانی که دروگر کار
نمیکند ،انتهای خارجی شانه برش کمی به طرف جلو
برده شود .میزان تقدم شانه برش معموالً  20میلیمتر
برای هر متر طول شانه برش است (شكل.)41

شكل41ـ اندازهگيري تقدم شانه برش
پرسشكالسي

اگر طول شانه برش دروگر يك و نيم متر باشد ،انتهای خارجی شانه برش بايد چقدر جلوتر از انتهای داخلی
آن قرار گيرد؟
بستگی به نوع دروگر باید از یکی از روشهای زیر جهت به جلو راندن انتهای خارجی شانه استفاده کرد.
ـ کوتاه کردن میله حامی جلویی (شكل)42
ـ کم کردن فاصله بین گیرهای اتصال ضامن ایمنی (شكل)43
ـ طویل کردن میله حامی عقبی

شكل42
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شكل43
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تنظیم تمایل شانه برش :شانه برش معموالً در حین کار بایستی
موازی با سطح زمین حرکت کند ولی هنگامیکه محصول در هم
پیچیده یا خوابیده باشد بهتر است نوک انگشتیها تا حدودی به طرف
پایین متمایل گردد تا قبل از چیدن ،نوک انگشتیها بتوانند در میان
آنها نفوذ کرده و آن را از سطح زمین بلند کنند.
در مناطق سنگالخی باید نوک انگشتیها به طرف باال متمایل باشند
تا احتمال وارد آمدن خسارت به تیغه و انگشتیها کاهش یابد.
تمایل نوک انگشتی نسبت به زمین معموالً توسط اتصاالت مخصوص
(شكل )44و یا تغییر طول بازو وسط تراکتور صورت ميگیرد.

اهرم تنظیم تمایل شانه
مهرۀ تثبیت

شكل44ـ اهرم تنظيم تمايل شانه برش

تنظیم صفحه و میله ردیفساز :صفحه و میله را
نسبت به ارتفاع محصول ميتوان تنظیم نمود.
نکته :ديگر تنظيمهای ماشين شامل تنظیم تطابق
تيغه ،تنظيم زيربند تيغه ،تنظيم گيره نگهدارنده تيغه،
تنظيم سرشانه ،تنظیم ضامن ایمنی و تنظیم انگشتیها
ميباشند .از آنجا كه تمام اين تعميرات (به جز تنظيم
ضامنايمني) معموالً بعد از انجام تعميرات ماشين بايد
انجام شوند در کتاب تعمیر و تنظیم ماشینهای زراعی
با نحوه انجام آنها ،آشنا خواهید شد.
فعالیت عملي

چوب ردیفساز
چوب ردیفساز
برای محصول بلند و کوتاه
قابل تنظیم است
پیچ تنظیم
تخته ردیفساز

شكل45ـ تنظيم صفحه و ميله رديفساز

تنظيم دروگر شانهاي

مراحل انجام كار
1ـ تقدم شانه برش را اندازه بگيريد.
2ـ تقدم شانه برش را تنظيم كنيد.
3ـ ارتفاع برش را تغيير دهيد.
4ـ تمايل شانه برش را تغيير دهيد.
ایمنی

تيغههای دروگرها بسيار تيز و برنده هستند ،مراقب باشيد انگشتانتان در مسير حركت تيغهها قرار نگيرد.
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تنظیمات دروگر بشقابی
دروگرهای بشقابی مانند سایر دروگرهای علوفه نیاز به تنظیم دارند تا بهترین راندمان کاری را داشته باشند.
تنظیمات دروگرهای بشقابی عبارتاند از :تنظیم ارتفاع برش ،تنظیم تختۀ ردیفساز و تنظیم شناوری دروگر.
فعالیتكارگاهي

تنظیـم دروگـر بشقابی برای کار

مراحل انجام فعالیت
1ـ ارتفاع برش دروگر بشقابی را بهوسیلۀ تغییر
موقعیت پاشنۀ کفشها تنظیم کنید (شكل.)46

شكل46
توجه کنید

در موقع تنظیم ارتفاع برش به این نکته توجه کنید که ارتفاع برش در هر دو طرف ماشين به یک اندازه
تنظیم شود.

2ـ تختۀ ردیفساز را با تغییر سوراخهای آن تنظیم کنید.
3ـ شناوری دروگر را تنظیم کنید.

شرايط و روش انجام عمليات درو
برای انجام عملیات درو بهطور صحیح ،عالوه بر آماده
بودن دروگر ،باید علوفه و مزرعه نیز شرایط مناسبی
داشته باشند.
این شرایط عبارتاند از:
زمان برداشت علوفه
رعایت زمان برداشت علوفه اثر مستقیمی بر کیفیت
علوفه درو شده دارد .مث ً
ال عملکرد محصول در برداشت
زودهنگام پایین است و در برداشت دیررس نیز کیفیت
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محصول ،به علت افزایش بافت چربی ،پایین ميآید.
گیاهان علوفهای با مصرف بافتهای سبزینهای (یونجه،
شبدر و )...را از اوایل تا اواخر دورۀ گل دادن برداشت
ميکنند.
چنانچه بخواهیم علوفه ای با کیفیت عالی داشته
باشیم باید محصول را قبل از گل دادن برداشت کنیم
ولی معمول این است که برداشت محصوالتی چون
یونجه زمانی انجام شود که  %20بوته ها به گل رفته
باشند.
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شرايط زمين
چنانچه زمین در زمان برداشت مرطوب باشد خاک
در اثر تردد تراکتور متراکم ميشود و علوفه نیز دیرتر
خشک ميشود.
بنابراین معموالً حدود یک هفته قبل از برداشت آبیاری
را قطع ميکنند ولی بالفاصله پس از برداشت محصول
نسبت به آبیاری اقدام میشود تا رشد مجدد علوفه با
کم آبی برخورد نکند .چنانچه محصول خشک باشد
بهتر است عملیات برداشت در شبنم صبحگاهی انجام
شود و در غیر اینصورت درو محصول باید پس از
برچیده شدن شبنم انجام گیرد.
جهت حركت دروگر هنگام برداشت
قبل از شروع عملیات درو الزم است روشي انتخاب شود

که کیفیت محصول برداشت شده و عملکرد دستگاه
حداکثر و استهالک دستگاه و تراکتور حداقل مقدار
ممکن باشد .در دروگرهاي عقبسوار جهت حركت
متناسب با شكل قطعه زمين ،به دو صورت متداول است.
الف) روش پيراموني :این روش مناسب قطعاتی است
که اوالً زمین دارای پستی بلندی ـ مانند جوی و پشته
در آبیاری نشتی ـ نباشد و ثانیاً شکل زمین به مربع
و یا دایره نزدیک باشد .دراين روش رديف اول خالف
عقربه ساعت و رديفهای بعدي در جهت عقربههای
ساعت درو ميشود.
ب) روش رفت و برگشتي :این روش مناسب قطعاتی
است که طول زمین به مراتب بیش از عرض آن است
یا به علت داشتن جوی و پشته و ...تراکتور به راحتی
نمیتوان در جهت طول و عرض زمین حرکت كرد.

شكل47ـ درو به روش پيراموني
توجه کنید

فعالیت عملي

در ایران روش رفت و برگشتی متداولتر است ،زیرا معموالً به علت روش آبیاری نشتی زمینها دارای
جوی و پشته بوده و امکان درو به روش دیگری در آنها وجود ندارد.

درو با دروگر به روش رفت و برگشتي (شكل)48

2ـ دروگر را تحت نظر هنرآموز به مزرعه منتقل
مراحل انجام كار
1ـ دروگر را به تراکتـور متصل کنیـد و در حالـت کرده و در ابتدای قطعه زمین مورد نظر قرار دهید.
3ـ دروگر را به حالت کار درآورید.
حملونقل قرار دهید.
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4ـ دروگر را برای کار تنظیم کنید (تنظیم تراز و
ارتفاع).
  5ـ پس از اقدامات الزم برای درو به روش قطعهبندی،
دروگر را در ابتدای مسیر در نزدیکی سطح زمین
مستقر کنید.
  6ـ محور انتقال توان را در حالت موتور گرد قرار داده
و دور آن را در حالت  540دور در دقیقه تنظیم کنید.
7ـ تراکتور را در دندهای قرار دهید که سرعت
پیش روی آن   8ـ 6کیلومتر در ساعت باشد( .پس
از تسلط به کار با دروگر ميتوانید سرعت پیش روی
را در 11ـ   8کیلومتر در ساعت تنظیم کنید).
  8ـ همزمان با شروع حرکت با استفاده از اهرم
هیدرولیک دروگر را بر روی زمین قرار دهید.
9ـ سر و تـه زمیــن را ( 2یا  3ردیف) (شکل)48
درو كنيد تا حركت در سـر و ته زمین به راحتی

امکانپذیر باشد.
10ـ علوفههای درو شده را از مسیرحرکت تراکتور
جمعآوری كنيد.
11ـ دو طول زمين را در خالف جهت عقربههای
ساعت يك مسير درو كنيد.
12ـ مسيرهاي بعدي را در جهت عقربههای ساعت
درو كنيد .در این وضعیت بايد محصول درو شده
ردیف اول بین چرخهای تراکتور قرار گیرد.
13ـ پس از رسیدن به انتهای زمین دروگر را با
سیستم هیدرولیک تراکتور از سطح زمین بلند
کرده و در مسير برگشت مجددا ً روي زمين قرار
دهيد.

شكل48ـ درو با دروگر به روش رفتوبرگشتي
توجه کنید
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برای دور زدن در انتهای زمین دروگر را به اندازه کم بهنحوی که در حین دور زدن به زمین برخورد نکند
آن را از سطح زمین بلند کنید.
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14ـ در طول مسیر ضمن کنترل نحوه انجام کار به
وضعیت کارکرد دروگر توجه کنید .در صورت تغییر
صدای دروگر ،تراکتور را متوقف نموده و انتقال توان به
دروگر را قطع کنید ولی قبل از متوقف شدن دوران
استوانهها به آنها نزدیک نشوید.
نکته

نکته

ایمنی

15ـ در صورتــیکه در مسیــر حرکت مــانعی
بزرگ وجــود داشتــه باشــد با تغیــیر مســیر و
یا متــوقف کــردن دوران محــور انتــقال تـــوان
و باال بــردن دروگر با ســرعت پاییــن از مانع رد
شوید.

در صورتیکه عرض زمین زياد باشد آن را به قطعاتی با عرضی در حدود  20تا30برابر عرض دروگر
تقسیم ميكنند و پس از تکمیل يك قطعه ،قطعه بعدی درو ميشود.
گیاهان علوفهای چند ساله از طوقه رشد ميکنند ،بنابراین برداشت علوفه را بهتر است از ارتفاع حدود
 10سانتیمتری از سطح خاک انجام دهید.

قبل از شروع بهکار با دروگر مطمن شوید که پوششهای ایمنی در جای خود قرار گرفتهاند؛ از جملۀ این
پوششها ميتوان حفاظ روی استوانهها و پوشش روی محور گاردان را نام برد.
از گاردانهای مجهز به کالچ یک طرفه برای دروگر استفاده كنيد.
در صورتي كه دروگر سنگين است و يا هنگام كار در زمينهای شيبدار ،از وزنههای مخصوص برای سنگین
کردن جلو تراکتور استفاده کنید.
هدایت دروگر بايد توسط راننده و در حالیکه بر روی صندلی مستقر شده است انجام گیرد و هیچ فرد دیگری
نباید در حین کار بر روی تراکتور سوار شده باشد.
از لباس کار مناسب برای كار با دروگر استفاده کنید.
در هنگام روشن بودن دستگاه به قطعات متحرک نزدیک نشوید.
برخورد شانه برش به شخص یا حیوان ،در هنگام کارخطرناک است.
برای انجام هر کاری روی دروگر محور انتقال نیرو را متوقف و موتور را خاموش کنید.
هرگز در حین کار دروگر سعی نکنید علوفۀ جمع شده در جلو شانه برش را تمیز کنید.
حداکثر انحراف مجاز گاردان در حال دوران  25درجه نسبت به سطح افق است؛ بنابراین نباید در حالیکه محور
انتقال توان در وضعیت کار است دروگر را خیلی از سطح زمین بلند کنید.

سرويس و نگهداري دروگرها
برای سرویس هر دروگر بايد از کتابچۀ راهنماي همان دروگر استفاده کنید و دستورات ایمنی را بهطور کامل و
بهصورت جدی رعایت نمایید .در ادامه روش سرويس دروگرها بهطور عمومي توضيح داده ميشود.
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فعالیت عملي

سرويس دروگرهای علوفه

مراحل انجام كار
1ـ در اول فصل کار و پس از آن هر  10ساعت
کار گریسخورها را گریسکاری کنید.
2ـ روان كاري جعبهدنده را انجام دهيد.

روزانه در حین کار

گریس =
روغـن=

شكل49ـ محلهای گريسكاري و روغنكاري دروگر استوانهاي
توجه کنید

زیستمحیطی

در دروگر استوانهاي قسمت جعبهدنده با گریس آلومینیم ( )EP0پر شده است .در صورت تعمیر شدن
دستگاه یا هر  500ساعت و یا هر دو سال یک بار هر کدام که زودتر اتفاق افتد محفظه را خالی کرده و
کام ً
ال تمیز نمایید سپس تا زیر محور گاردان را با گریس پر کنید.
هنگام تخليه روغن ،ظرف مناسبی در زیر پیچ تخلیه قرار دهید.

3ـ بهصورت دورهای پیچ و مهرهها را بررسی و در صورت نیاز ،آنها را به اندازۀ الزم محکم کنید.
4ـ دروگر را بهصورت دورهای تمیز كنيد تا ضمن سالم ماندن قطعات ،در صورت صدمه دیدگی ،عیوب
مربوط به راحتی مشاهده و رفع شود.
توجه کنید

در دروگرهای شانهاي در صورتی که بقایای گیاهی
بهجا مانده روی شانه به موقع تمیز نشوند ،سفت
خواهد شد که این سفتی و سختی باعث صدمه
دیدن و خرابی ماشین پس از شروع کار ميشود.
پس از شستن قطعات شانۀ برش و خشککردن
قسمتهای شسته شده آنها را بايد با روغن یا
گازوئیل آغشته کرد.

شكل50ـ تميز كردن شانه برش با گازوئيل

  5ـ پس از هربار کار با دستگاه ،قطعات فرسوده را تعمیر و یا تعویض نمایید.
  6ـ در پايان فصل كار دروگر را در محل سرپوشيده انبار كنيد .قبل از انباركردن دروگر آن را سرويس
نموده ،قسمتهای صیقلی را که ممکن است در معرض هوا زنگ بزند با مواد مناسب مانند ضد زنگ ،مواد
روغنی و غیره بپوشانید و عیوب احتمالی دستگاه را بررسی و نسبت به رفع عیب اقدام کنید.
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ارزشيابي نهايي شايستگي كاربرد و سرويس دروگرهای علوفه
شرح کار
آزمايش و بررسيهای اوليه دروگر مطابق دستورالعمل كتابچه راهنماي كاربري ماشين (آچاركشي ،بررسي تيغهها ،بررسي و تنظيم ضامن
ايمني ،بررسي حفاظايمني) ـ روان كاري قطعات متحرك ،تنظيم كشيدگي تسمه ـ تعويض تيغه معيوب ـ اتصال دروگر به تراكتور (اتصال
دروگر استوانهاي ،دروگر بشقابي يا دروگر شانهاي) ـ تغيير وضعيت حملونقل و كار دروگر ـ تنظيم دروگر استوانهاي (تنظيم ارتفاع برش،
تنظيم فنر شناوري) ـ تنظيم دروگر شانهاي (تنظيم ارتفاع برش ،تنظيم شناوري ،تنظيم تقدم  ،تنظيم تمايل)ـ تنظيم دروگر بشقابي (تنظيم
ارتفاع برش ،تنظيم تخته و چوب رديفساز) ـ بررسي شرايط زمين و زمان برداشت ـ انتخاب جهت مناسب درو ـ قطعهبندي زمين ـ انجام
عمليات درو ـ تعويض روغن جعبهدنده تعويض تسمه ـ گريس كاري ـ انبار كردن ماشين
استاندارد عملکرد :با استفاده از دروگر بشقابي ،استوانه اي يا شانه اي ،عمليات درو علوفه خشك كردني را انجام دهد.
شاخص ها:
نتيجه گيري صحيح از بازديد های اوليه ماشين ـ مشاهده روند رفع عيوب با انجام كنترل و تنظيمات مطابق دستورالعمل های موجود ـ
مشاهده رويه انجام تنظيمات دروگر استوانه اي مطابق دستورالعمل (تنظيم ارتفاع برش ،تنظيم فنر شناوري) ـ مشاهده رويه انجام
تنظيمات دروگر شانه اي مطابق دستورالعمل (تنظيم ارتفاع برش ،تنظيم شناوري ،تنظيم تقدم ،تنظيم تمايل) ـ مشاهده رويه انجام
تنظيمات دروگر بشقابي مطابق دستورالعمل (تنظيم ارتفاع برش ،تنظيم تخته و چوب رديف ساز) ـ مشاهده و كنترل رويه اجراي عمليات
درو ـ كنترل روش بررسي شرايط مورد نياز درو ـ مشاهده رويه انجام سرويس های دوره اي و انبار كردن دروگر
شرایط انجام کار :كارگاه ـ مزرعه
ابزار و تجهیزات :جعبه ابزار مكانيكي ـ انواع دروگر رايج در منطقه ـ كتابچه دستورالعمل كاربري دروگر ـ گاردان مخصوص ـ روغن
جعبه دنده ـ گريس ـ گريس پمپ ـ تسمه ـ ظروف مخصوص تخليه روغن ـ تيغه ـ آچار مخصوص تيغه
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

بازديد اوليه دروگر قبل از راه اندازي

1

2

اتصال دروگر به تراكتور و حمل ونقل آن

1

3

تنظيمات دروگر

2

4

انجام عمليات درو

1

5

سرويس دروگر و انبار كردن ماشين

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،مي باشد.
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واحد یادگیری 3
كاربرد و سرويس شانههای خورشيدي
آیا تا بهحال به این فکر کردهاید که:
اگر رطوبت علوفه هنگام بستهبندي زياد باشد چه اتفاقي ميافتد؟
براي تسريع در خشك شدن علوفه درو شده چه بايد كرد؟
چگونه ميتوان چند رديف علوفه درو شده را با هم يكي كرد؟
چگونه ميتوان علوفه درو شده را زير و رو نمود؟
رديف كردن و زير و رو كردن علوفه چه مزايايي دارد؟
مرحله دوم در سلسله مراتب برداشت علوفه خشككردني ،خشک و ردیف کردن آن است .برای خشک شدن
آن بر حسب درجه حرارت منطقه باید يك تا چند روز در زیر آفتاب بماند .پس از آن علوفه خشك شده بايد
بهصورت نواري از باند ،روي زمين جمعآوري گردد تا بستهبندي شود .اگر یونجه به همان صورت درو شده رها
گردد به زمین چسبیده و جمعآوری بعدی آن با اشکال صورت ميگیرد.
در اين واحد يادگيري ضمن آشنايي با انواع ماشينهای خشك و رديفكردن علوفه دروشده ،روش كار با
شانههای خورشيدي را فرا خواهيد گرفت.

استاندارد عملکرد کار
هنرجويان در پايان اين واحديادگيري قادر خواهند بود شانه خورشيدي را جهت رديفكردن ،زير و رو كردن و
جابهجا كردن علوفه درو شده بهكار گيرند.
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ماشينهای خشك و رديف كردن علوفه درو شده
بهمنظور تسريع در خشكشدن و رديفكردن علوفه درو شده از ماشينهای مختلفي استفاده ميگردد كه
مهمترين اين ماشينها عبارتاند از:
شانهها ()Rake
شانهها ،ماشينهایی هستند كه از آنها براي جمعآوري چند رديف درو شده و تبديل آنها به يك رديف ،جابهجا
كردن و پخشكردن علوفه رديف شده استفاده ميشود .بر اين اساس انواع شانهها طراحي و ساخته شدهاند كه
عبارتاند از شانه خورشيدي ،شانه دوار و شانه موازي.
       

شكل51ـ شانه دوار

شكل  52ـ شانه موازي

شانههای دوار و موازي با محور تواندهي تراكتور كار ميكنند و بهدليل ساختمان پيچيدهتري كه دارند رواج
چنداني ندارند.
تحقیق کنید

در مورد ساختمان و نحوه كار شانههای دوار و موازي تحقيق كنيد.

در حال حاضر شانه خورشيدي ( )wheel rakeمتداولترین شانه برای ردیفکردن علوفه درو شده در ایران
ميباشد و در اين كتاب تنها نحوه كار با اين ماشين آموزش داده ميشود (شكل.)53
ساختمان شانه خورشيدي بسیار ساده و معموالً دارای چهار يا پنج خورشيدي (دايره) است که روی محيط این
دایرهها ،انگشتيهای فلزی و فنری قرار دارد.
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فنر شناوری

یاتاقانخورشیدی

صفحه
سوراخدار
تنظیم

انگشتی

شاسی فرعی

شاسی اصلی

پایه نگهدارنده

شكل  53ـ شانه خورشيدي

موقعي كه شانه در وضعيت كار قرار ميگيرد ضمن
پيشروي بهوسيله تراكتور حامل ،نوك انگشتيها كه
بيرون از طوقه قرار دارند با علوفه تماس پيدا كرده
حول ياتاقان شروع به چرخش ميكند .در اين حالت
علوفه بهوسيله انگشتيها جمع و به يك سمت جابهجا
ميشوند (شكل.)54
ساختمان این ماشین به گونهای است که ميتوان با
تغییر موقعیت خورشیدیها نسبت به جهت پیشروی،
از آن برای ردیفکردن ،پخشکردن و جابهجایی علوفه
درو شده استفاده کرد.

شكل54

ساقه كوبهای علوفه ()Hay Conditioners
ساقه كوبها ماشينهایی هستند كه علوفه تازه درو شده يا در حال درو را ،له ميكنند تا سريعتر رطوبت آن
كاهش يابد .اين عمل سبب ميشود تا ساقه علوفه كه زمان بيشتري براي خشك شدن نياز دارد همزمان با برگ
علوفه خشك شود ،در غير اين صورت برگ علوفه كه ارزش غذايي بااليي دارد زودتر از ساير اندامها خشك شده
و بر روي زمين ميريزد.
اعمالي كه ساقه كوبها بر روي علوفه انجام ميدهند عبارتاند از :ترك دادن ،نرمكردن ،لهكردن و پارهكردن
ساقههای گياه .اين اعمال موجب خارج شدن سريع رطوبت از داخل ساقههای گياه ميشود ،در نتيجه فرايند
خشك شدن سريعتر انجام ميگيرد.
ساقه كوبها در انواع خودگردان و كششي وجود دارند .ساقه كوب كششي به تراكتور متصل شده و از محور
انتقال نيرو حركت ميگيرد (شكل .)55ضمن كشيدن ساقهكوب بهوسيله تراكتور و حركت پيشروي ماشين،
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علوفه از زمين جمعآوري ميشود و ضمن گذشتن از بين غلتكهای ساقه كوب كه بهوسيله محور تواندهي
تراكتور ،عكس يكديگر ميچرخند ،له شده بهوسيله دهانههای نوارساز بهصورت نوار روي زمين ميريزند.

شكل55ـ ساقه كوب و طرز کار غلتكهای آن

درو ساقه كوب ()Mower Conditioner
اين ماشين اعمال درو و ساقهكوبي را توأم انجام
ميدهد و علوفه لهشده را رديف ميكند .از انواع درو
ساقه كوب نوع كششي آن كاربرد بيشتري دارد ولي
انواع خودگردان آن نيز موجود است.
شكل56ـ دروساقه كوب و طرز کار آن
فعالیت عملي

بازدید اولیه و آمادهسازي شانه خورشیدی

1ـ زیر نظر هنرآموز اجزای ساختمانی شانه خورشیدی را شناسایی
کنید.
2ـ انگشتيهای خم شده يا شكسته را تعمير يا تعويضكنيد
(شكل.)57
3ـ شاسيهای ماشين را از نظر شكستگي بررسي و در صورت لزوم
تعمير كنيد.
4ـ ياتاقانهای خورشيديها را گريسكاري كنيد (شكل.)58
  5ـ گريسخورهاي شاسي اصلي و شاسي چرخها را گريس كاري
كنيد.
   6ـ گريسخور محور عمودي را گريس كاري كنيد.

شكل57ـ بررسي انگشتيها

شكل58ـ گريسخور ياتاقان خورشيدي
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اتصال شانه خورشیدی به تراكتور
شانههای خورشيدي از نظر روش اتصال به تراكتور به انواع سوار يا كششي تقسيمبندي ميشوند .نوع متداول اين
ماشين در ايران نوع سوار آن است كه داراي چهار خورشيدي ميباشد كه توان مورد نياز آنها  25اسب بخار است.
فعالیت عملي

اتصال شانه خورشيدي سوار به تراكتور

1ـ تراکتور را بازدید نموده و پس از روشنکردن با دنده عقب به سمت شانه حرکت کنید.
2ـ با کشیدن ترمز دستی از تراکتور پیاده شده و اتصال سه نقطه تراكتور را به نقاط اتصال شانه متصل كنيد.
3ـ شانه را از نظر طولي و عرضي تراز كنيد.
توجه کنید

اگر مالبند قابل تنظيم تراكتور مانع باال و پايين
رفتن شانه ميشود ،آن را به يك سمت جابهجا
كنيد (شكل.)59

4ـ زنجیرهای نوسانگیر تراکتور را سفت کنید.

شكل  59ـ اتصال شانه خورشيدي به تراكتور

تنظيم شانه خورشیدی
شانههای خورشیدی داراي دو تنظيم ميباشند:
1ـ تنظيم شناوري :حالت شناوري شانه خورشيدي
بهوسيله دو فنر تنظيم ميشود (شكل .)60سفتي بيش
از حد فنرها موجب پرش خورشیدیها و در نتيجه
جاگذاري علوفه ميشود و شل بودن فنرها باعث فشار
آوردن انگشتيها بر روي زمين و در نتيجه شكستن
آنها خواهد شد.
توجه کنید
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در برخي مدلهای ساخت داخل فنرهاي شناوري
قابليتتنظيمندارند.

شكل60ـ فنرهای شناوري شانه خورشيدي

پودمان     2برداشت علوفه خشك كردني

2ـ تنظيم موقعيت خورشیدیها بر روي شاسي نسبت به مسير پيشروي :موقعيت خورشیدیها بر روي
شاسي مربوطه و زاويه شانه نسبت به مسير پيشروي در اين ماشين قابل تنظيم است .با اين تنظيمها ميتوان
سه عمل مختلف در برداشت علوفه انجام داد كه عبارتاند از:
ـ جمعآوري يا جارو كردن علوفه درو شده و رديف كردن آنها
ـ جابهجاکردن و زير و رو نمودن علوفه براي خشك شدن
ـ تقسيم كردن يك نوار پر پشت به دو نوار نازك يا پخش كردن

الف) رديف كردن

توجه کنید

پرسشكالسي

ب) جابهجا كردن
شكل61ـ كارهاي شانه خورشيدي

ج) پخش كردن

با تغيير موقعيت خورشيديها بر روي شاسي ميتوان عرض دستگاه را بهمنظور حمل و نقل آن در جاده
كاهش داد.

به زاويه انگشتيها ،شاسي اصلي و شاسي چرخها دقت كنيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
1ـ عامل چرخش چرخهای انگشتي چيست؟
2ـ جهت چرخش چرخها به كدام سمت است؟
3ـ براياينكه چند رديف علوفه را به يك رديف تبديل كنيم ،موقعيت شاسي شانه چرخها نسبت به شاسي اصلي
چگونه بايد باشد؟
4ـ براي زير و رو كردن يا جابهجا كردن علوفه ،موقعيت شاسي چرخها و شاسي اصلي چگونه بايد باشد؟
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فعالیت عملي

تنظيم شانه خورشيدي

1ـ تراکتور و شانه خورشیدی را پس از بازدیدهای اولیه به یکدیگر متصل کنید.
2ـ با اهرم هيدروليك تراكتور ،شانه را از روي زمين بلند كنيد.
3ـ با تغییر موقعيت صفحات سوراخ دار روي شاسي شانه را به سمت چپ یا راست تراکتور متمایل کنید
(شكل.)62
توجه کنید

با توجه به اینکه رانندگی در ایران از سمت چپ ميباشد معموالً شانه را به سمت چپ تراکتور متمایل
ميکنند.

4ـ با تغییر موقعیت صفحات سوراخ دار ،زاویه شاسی را نسبت به جهت پیشروی کم یا زیاد کنید.
توجه کنید

پرسشكالسي

با کمکردن زاویه نسبت به جهت پیشروی ،عرض کار ماشین کاهش یافته و سرعت چرخش خورشیدیها
افزایش ميیابد.
اگر شاسی شانه ،عمود بر جهت پیشروی قرار گیرد ،سرعت
چرخشخورشیدیها چه تغییری ميکند؟

B
شكل  62ـ صفحه سوراخدار روي شاسي شانه خورشيدي و قابلیت چرخش شاسی

5ـ با تغيير موقعيت شاسي اصلي و شاسي چرخها ،شانه را براي زير و رو كردن علوفه تنظيم كنيد.
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توجه کنید

برای چرخش شاسی ،در حالی که شانه بهوسیله هیدرولیک تراکتور باال برده شده ،پین نگهدارنده را خارج
کنید ،تسمه مهارکننده را از بین کرپیها بیرون آورید .شاسی را بچرخانید و پس از قرار گرفتن شاسی در
موقعیت دلخواه تسمه مهارکننده و پین نگهدارنده را جا بزنید (شكل.)63
پین نگهدارنده
تسمهمهارکننده
شكل 63ـ تغيير موقعيت شاسي اصلي و شاسي چرخها

  6ـ با تغيير موقعيت شاسي اصلي و شاسي خورشیدیها ،شانه را براي رديفكردن علوفه تنظيم كنيد.
7ـ با تغيير موقعيت شاسي اصلي و شاسي خورشیدیها ،شانه را براي تبديل يك رديف علوفه به چند
رديف تنظيم كنيد.
  8ـ با تغيير موقعيت شاسي اصلی و شاسی خورشیدیها ،عرض دستگاه را كاهش داده و آن را در موقعيت
حمل و نقل قرار دهيد.

روش كار با شانه خورشیدی
برای گیاهان برگی همچون یونجه و شبدر ،عمل شانهزدن باید قبل از کاهش محتوای رطوبت گیاه به زیر %40
خاتمه یابد زیرا پس از آن برگها خشک شده و ميریزند .معموالً در اكثر نقاط ايران در تابستان  24ساعت بعد
از درو و در روزهايي كه دماي هوا پايين است  24تا  72ساعت بعد از درو ،عمليات شانهزنی را انجام ميدهند.
نکته

براي تشخيص زمان اجراي عمليات رديف كردن علوفه ميتوان
به ميزان خوابيدگي علوفه درو شده دقت كرد .رديف علوفه تازه
درو شده كه داراي رطوبت بااليي است پف كرده است (شكل،)64
اما بعد از خشك شدن پف آن ميخوابد .عالوه بر اين اگر رطوبت
علوفه درو شده باال باشد هنگام كار به انگشتيها ميچسبد و
همراه با خورشيدي ميچرخد كه از اين روش نيز ميتوان براي
تشخيص رطوبت علوفه استفاده كرد.

شكل  64ـ علوفه تازه درو شده
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بهمنظور حصول نتیجه دلخواه از کار با شانه خورشیدی ،علوفه بر روي انگشتيها وجود دارد .دراين حالت رديف
عالوه بر تنظیم صحیح و رعایت زمان انجام عملیات علوفه بهطور كامل تشكيل نميشود .براي حل اين
باید نکات زیر را رعایت نمود:
مشكل از پوششهای بادگير مخصوص ،يا از چرخهای
الف) در نقاط بادخيز امكان جمعشدن و پيچيدن بشقابي يك پارچه استفاده شود (شكل.)65

شكل  65ـ پوشش بادگير شانه خورشيدي

ب) ارتفاع انگشتيها نسبت به زمين بايد به گونهاي
باشد كه در موقع كار نوك انگشتيها با زمين اصابت
نكند .پايين بودن انگشتي سبب داخل شدن سنگ و
خاك در علوفه ميشود و امكان شكستگي يا صدمه
ديدن انگشتي نيز وجود دارد .از طرفي باال بودن بيش
از حد انگشتيها باعث جاگذاري مقداري علوفه بر روي
زمين خواهد شد .ارتفاع انگشتيها در شانههای کششی
بهوسيله دسته هندلي چرخ حامل و در شانههای سوار
شونده بهوسيله سيستم هيدروليك تراكتور تنظيم
ميشود.
ج) تعداد رديفهایی از علوفه درو شده كه بايد يكي
شوند ،متناسب با تراكم علوفه و دماي هوا انتخاب شود.
معموالً در ايران  4رديف را يكي ميكنند اما با توجه به
شرايط ميتوان  5يا  6رديف را يكي كرد.
د) تمام علوفهاي كه با هم يك رديف ميشوند بايد
جابهجا شوند و تنها نزديك شدن رديفها به يكديگر
مدنظر نميباشد .به عبارت دیگر ردیفهای نهایی
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باید روی قسمتی از زمین تشکیل شوند که شانه
شده و نه آن قسمتی که هنوز شانه نشده است.
دراين صورت رديف علوفه ضمن اينكه بهطور كامل در
حين جابهجايي ،هوا خورده و سريعتر خشك ميشوند
بهصورت يك طناب در هم پيچيده ميشوند (شكل،)66
تا هنگام برداشت با ماشين بستهبند بهراحتي از روي
زمين برداشته شوند و علوفهاي روي زمين باقي نماند.

شكل  66ـ علوفه رديف شده توسط شانه خورشيدي
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هـ) بهتر است جهت حرکت جارو در همان جهتی
باشد که علوفه را درو کردهایم .هنگام درو ،علوفه معموالً
طوری روی زمین ميافتد که سر آن به طرف عقب قرار
ميگیرد .لذا موقعی که جارو در همان جهت دروگر به
فعالیت عملي

تبديـل كـردن چها ر رديـف علوفه به يك رديف
(شكل)67

1ـ شانه را به تراکتور متصل نموده و پس از تنظیمات
اولیه به سمت مزرعه حرکت کنید.
2ـ از سمت راست وارد زمين شويد و چرخ سمت
راست تراکتور را کنار ردیف اول قرار دهید .در
این حالت رديف دوم بين چرخهای تراكتور قرار
ميگیرد.
3ـ با انتخاب دنده مناسب شروع به حركت كنيد
تا رديف اول بر روي رديف دوم ريخته شود و يك
رديف بزرگتر تشكيل شود.
توجه کنید

پیش ميرود ،ابتدا به سر ساقهها ميرسد و با عمل خود
این سر را به درون ردیف ميبرد .به این ترتیب ،ساقههای
کلفت در اطراف ردیف قرار ميگیرند تا مستقیماً در
معرض تابش نور خورشید و جریان هوا باشند.

برای کار با شانه خورشیدی استفاده از دندههای
یک يا دو سبک توصیه ميشود .انتخاب دنده و
سرعت پیشروی به شرایط زمین و تراکم علوفه
بستگی دارد.

2

1

3

شكل 67

4ـ با رسيدن به انتهاي زمين شانه را بلند كرده
و طوري به سمت چپ (خالف جهت عقربههای
ساعت) دور بزنيد كه رديف چهارم کنار چرخ سمت
راست تراکتور قرار گيرد.
   5ـ شانه را روي زمين قرار داده و با دنده مناسب به

پیشروی ادامه دهید تا دو ردیف مجاور با هم یکی شوند.
  6ـ با گردش به سمت چپ و قرار دادن چرخ سمت
راست تراکتور کنار اولین ردیف بزرگ ایجاد شده،
دو ردیف را با هم یکی کنید.
7ـ بقيه مزرعه را نيز به همين ترتيب ،رديف كنيد.
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پرسشكالسي

در صورتی که شانه به سمت راست تراکتور متمایل باشد ،جهت حرکت چگونه خواهد بود؟

  8ـ پس از پایان کار ،شانه را به هانگار منتقل نموده و در مکان مناسب از تراکتور جدا کنید.
9ـ قطعات آسیب دیده ماشین را تعمیر یا تعویض کنید.
گفتوگوکنید
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در هنگام رديف كردن علوفه مشاهده ميشود كه برگهای آنها كام ً
ال ريخته و علوفه زيادي پودر شدهاند.
در مورد علت اين موضوع و روش رفع آن در كالس گفتوگو كنيد.

پودمان     2برداشت علوفه خشك كردني

ارزشيابي نهايي شايستگي كاربرد و سرويس شانه خورشيدي
شرح کار
آزمايش و بررسيهای اوليه شانه خورشيدي مطابق دستورالعمل كتابچه راهنماي كاربري ماشين (آچاركشي ،بررسي انگشتيها ،بررسي و
تنظيم فنرشناوري)ـ روان كاري قطعات متحرك ـ تعويض انگشتي معيوب ـ اتصال شانه خورشيدي به تراكتور ـ تنظيم شانه خورشيدي (تنظيم
ماشين براي رديف كردن ،جابهجايي و پخشكردن علوفه ،تنظيم فنر شناوري) ـ بررسي شرايط زمين و زمان انجام عمليات شانه زني ـ انتخاب
جهت مناسب شانه زني ـ انجام عمليات تبديل چهار رديف به يك رديف به روش رفت و برگشتي ـ سرويس و انباركردن ماشين
استاندارد عملکرد :با استفاده از تراكتور و شانه خورشيدي عمليات رديف كردن ،جابه جايي و پخش كردن علوفه درو شده را انجام دهد.
شاخص ها:
مشاهده روند بررسي و نتيجه گيري صحيح از بازديد های اوليه ماشين ـ مشاهده روند رفع عيوب با انجام كنترل و تنظيمات مطابق
دستورالعمل های موجود ـ مشاهده رويه انجام تنظيمات شانه خورشيدي مطابق دستورالعمل (تنظيم ماشين براي عمليات مختلف
رديف كردن و جابه جايي و پخش كردن علوفه ،تنظيم فنر شناوري)ـ مشاهده و كنترل رويه اجراي عمليات شانه زني ـ كنترل روش بررسي
شرايط مورد نياز شانه زني ـ مشاهده رويه انجام سرويس های دوره اي و انباركردن دروگر
شرایط انجام کار :كارگاه ـ مزرعه
ابزار و تجهیزات :جعبه ابزار مكانيكي ـ شانه خورشيدي ـ كتابچه دستورالعمل كاربري شانه خورشيدي ـ گريس ـ گريس پمپ ـ انگشتي
يدكي
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

بازدید اولیه و آماده سازي شانه خورشیدی

1

2

اتصال شانه خورشیدی به تراكتور

1

3

تنظيم شانه خورشیدی

2

4

انجام عمليات رديف كردن علوفه

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،مي باشد.
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واحد یادگیری 4
كاربرد و سرويس بستهبند علوفه
آیا تا بهحال به این موارد اندیشیدهاید:
چرا علوفه خشککردنی را بستهبندی ميکنند؟
بهترین زمان برای بستهبندی علوفه چه هنگامی است؟
برای بستهبندی علوفه از چه ماشینی استفاده ميشود؟
انواع بستهبند علوفه کداماند؟
چگونه ميتوان بستهبندهای علوفه را تنظیم و بهکارگرفت؟
بعد از درو و ردیفکردن علوفه ميتوان آنها را بهوسیله چنگک جمعآوری و در انبار بهصورت فله نگهداری کرد
یا علوفه ردیف شده را قبل از جمعآوری ،بستهبندی و سپس انبار نمود .علوفه بستهبندي شده براي انواع مختلف
روشهاي انبار كردن مناسب است و مهمترين نوع علوفه خشك در بازار تجارتي محسوب ميشود .بستهبندی
علوفه عالوه بر سهولت جمعآوری علوفه از مزرعه ،حملونقل و نگهداری آن در انبار ،با محفوظ نگهداشتن
برگهای پرارزش یونجه در داخل بسته سبب کاهش ضایعات ،حفظ رطوبت و کیفیت علوفه نیز ميگردد.
برای بستهبندی علوفه از ماشینهای بستهبند ( )Balerاستفاده ميشود.
در این واحد یادگیری با ساختمان بستهبند علوفه ،نحوه کاربری و سرویس این ماشین آشنا ميشوید.

استاندارد عملکرد کار
در پایان این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود عملیات بستهبندی علوفه درو و ردیف شده را با استفاده
از بستهبندهای مکعبی کوچک انجام داده و ماشین را در پایان کار سرویس و انبار کنند.
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شناخت ظاهری و اصول کار بستهبند علوفه
بستهبند علوفه (بیلر) ماشینی است که علوفه خشک ردیف شده یا کاه خروجی از کمباین را از روی زمین برداشته
و بهصورت بستههای یکنواخت و فشرده مکعبی شکل (بستهبند مکعبی) یا استوانهای (بستهبند استوانهای) در
ميآورد و سپس دور آنها را با سيم يا نخ ميبندد .بستههای آماده شده از قسمت عقب ماشين روی زمين رها
ميشوند .وزن بستهها متناسب با نوع و اندازه ماشین از چند کیلوگرم تا چندتن متغیر است (شكل.)68

الف) بستهبند مکعبی

شکل  68ـ انواع بستهبند علوفه

برای آشنایی با کاربری ماشین بستهبند علوفه الزم
است در مرحله اول اجزای تشکیلدهنده آن را بشناسید.
1ـ مالبند 2ـ گاردان 3ـ پایه نگهدارنده 4ـ کالچ
اصطکاکی 5ـ چرخ لنگر 6ـ جعبهدنده 7ـ پیستون
 8ـ گاردان انتقال قدرت به واحد
نخبندی 9ـ کمک فنر 10ـ بردارنده 5
6
11ـ چرخحمل12ـ چنگال تغذیه جلو
4
13ـ چنگال تغذیه عقب

1

45/7

بستهبندهاي رايج در ايران از نوع بستهبندهاي مكعبي
كوچك هستند كه ميتوانند بستههایی با حداكثر ابعاد
 40/6   ×  45/7   ×    91/5سانتيمتر و با حداكثر وزن  36كيلوگرم
توليد كرده و آنها را با دو رشته نخ بستهبندي كنند.
در ادامه منظور از بستهبند ،تنها همین نوع ميباشد
(شكل.)69

2

ب) بستهبند استوانه ای

5
91/

شکل  69ـ ابعاد بستههای ایجاد شده توسط بستهبندهای کوچک

8
7

12
9

13

10
3

40/6

شکل  70ـ اجزای ساختمانی بستهبند علوفه

11
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این ماشین از واحدهای اصلی زیر تشکیل شده است :
1ـ واحد بردارنده
واحد بردارنده ،علوفه نوار شده را از روی زمین بر ميدارد ،باال ميبرد و به سکوی هدایت تحویل ميدهد (شکل .)71
واحد بردارنده ،استوانه ای است که از چهار ردیف انگشتی فنردار تشکیل شده است ،این انگشتی ها در موقع
حرکت دورانی نوار علوفه را به آرامی بلند کرده و از روی تسمه های راهنما به طرف واحد هدایت مي برند
(شکل .)72
راهنمای محصول

تسمه راهنما
شكل71ـ واحد بردارنده بستهبند

انگشتی

شكل 72ـ اجزاي واحد بردارنده بستهبند

انگشتیها وقتی به باالی بردارنده ميرسند ،از علوفه جدا شده ،مجددا ً به طرف پایین ميروند و برای بلندکردن
قسمت دیگری از نوار علوفه آماده ميشوند.
یک راهنمای محصول که حالت شناوری دارد ،در باالی استوانه بردارنده قرار ميگیرد و از پرتاب علوفه به طرف
باال و باد بردگی آن جلوگیری ميکند.
2ـ واحد هدایت علوفه (تغذیه)
علوفه پس از عبور از زیر راهنمای محصول ،به قسمت
سکوی تغذیه ميرسد و از آنجا بهوسیله چنگالها
(شکل )70یا استوانه مارپیچی (شكل )73به محفظه
تراکم هدایت ميشود.

شكل73

3ـ واحد تراکم علوفه
واحد تراکم شامل یک پیستون و یک محفظه بستهبندی ميباشد .نوارهای علوفه که از سطح زمین جمعآوری
ميشوند توسط هدایتکنندهها به داخل محفظه تراکم وارد و بهوسیله پیستون فشرده ميشوند .هر مرتبه که
پیستون به طرف ابتدای مسیر حرکت خود ميرود ،مقداری علوفه داخل محفظه شده و پیستون با حرکت به
86
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پیستون

محفظهبستهبندی

واحد تغذیه

سمت عقب مقداری علوفه را روی علوفه قبلی ميفشارد
(شکل .)74بسته در طول مدت تشکیل شدن ،بهآرامی
توسط هر ضربه پیستون به طرف عقب محفظه حرکت
ميکند .هدایت علوفه به داخل محفظه تراکم و فشردن
آن بهوسیله پیستون ،آن قدر ادامه پیدا ميکند تا
بسته تشکیل شود .فشردگی بسته با تغییر فشار
فنر تیرکهای فشاردهنده باالیی و پایینی محفظه
بستهبندی تغییر ميکند.

علوفۀ تازه فشرده شده

واحد بردارنده

چاقوی ثابت
چاقوی پیستون تراکم

شكل 74ـ واحد بستهبند

4ـ واحد نخبندی علوفه
واحد نخبندي شامل دو سوزن ،دو گره زن و يك چرخ ستارهاي (چرخ اندازهگير طول بسته) ميباشد كه همزمان
با تكميل بسته آن را با دو رديف نخ ميبندد.
فیلم آموزشی

گرهزن

طرز كار واحد نخبندي

طرز كار واحد نخبندي بدين صورت است كه به تدریج که
بسته شکل ميگیرد ،نخی که يك سر آن در گره زن و سر
ديگر آن از سوراخ سوزن ميگذرد ،سه طرف بسته (باال،
پشت و زیر) را احاطه ميکند (شکل .)75

پیستون تراکم
سـوزن

از جعبه نخ

شكل75
گرهزنها
چرخدنده
قطاعی

بازوی آزادکن کالچ

در طـول مـدت تشکیـل
بسته ،در حالی که بسته
در داخل محفظه تراکم به
طرف عقب حرکت ميکند،
پرههای چرخ ستارهای در
داخل بسته علوفه نفوذ
ميکند و چرخ ستارهای با
جابه جایی بسته ميچرخد
(شكل.)76

بدنۀ
سیلندر
تراکم

چرخ ستارهای

شكل76ـ چرخ ستارهاي و گره زنهای بستهبند
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با جابهجا شدن طول معینی از بسته به سمت عقب دستگاه ،چرخ ستارهای به کمک بازوی آزاد کن کالچ دستگاه
گره زن را آزاد ميکند و سوزنها و دستگاه گره زن به کار ميافتند.
بهکار افتادن دستگاه گرهزن با حرکت پیستون در ارتباط است ،به این معنی که چرخه گرهزنی در مدت کوتاهی
که پیستون حداکثر به عقب ميرود و علوفه را بهطور کامل فشرده ميکند انجام ميگیرد.
در این حال سوزنها (معموالً دو سوزن) نخ را از طریق
شکافهای داخل پیستون به دستگاه گرهزن تحویل
مکانیزم گرهزن
پیستون
ميدهند و سپس به جای اول خود (در پایین) باز
سوزن در
ميگردند (شكل.)77
وضعیت باال
معموالً دو دستگاه گرهزن در باالی محفظه بستهبندی
سوزن در وضعیت بدون عمل
قرار دارد که بهطور همزمان دو گره را ایجاد ميکنند
(شکل.)76
نــخ
شكل77

قسمتهای اصلی هر دستگاه گرهزن عبارتاند از:
دیسک نخ ،نخگیر ،قالب گره زن ،بازوی چاقو ،گرهانداز،
چاقو (شكل.)78
وظیفه دیسک نخ و نخگیر ،محکم نگه داشتن نخ است.
قالب گرهزن ،گره را تشکیل ميدهد و گرهانداز ،گره را
از قالب گرهزن جدا ميکند و بیرون مياندازد .چاقو،
نخ را در نزدیکی گره قطع ميکند.
کلیه مراحل این فرایند ،هر مرتبه که یک بسته از محفظه
بستهبندی عبور ميکند تكرار ميشود .سرانجام بسته از
روي ناوداني عقب محفظه بستهبندي عبور ميكند و
روي زمين ميافتد يا بارگيري ميشود (شكل.)79

الف) رها كردن بسته روي زمين
88

صفحه هادی
بازوی محرک
ماسوره نخ

سوزن

دیسک نخ
و نخگیر

ماسوره نخ

چاقو

کفشک

قالب گرهزن (کالغی)

شكل 79

گرهانداز

شكل78ـ اجزاي گرهزن

ب) بستهبند مجهز به بسته پرتاب كن
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 5ـ شاسی ،بدنه و چرخ ها
شاسی ،قسمت اصلی دستگاه بستهبند علوفه را تشکیل ميدهد و شامل قاب فوالدی است که روی دو چرخ قرار
گرفته و تمام قطعات دستگاه روی آن نصب ميشود.
 6ـ واحد انتقال قدرت
توان مورد نیاز بستهبند علوفه از محور انتقال نیرو و مالبند تأمین ميگردد .یک محور گاردان توان مورد نیاز را
از محور انتقال نیروی تراکتور و از طریق کالچ ایمنی به بستهبند منتقل ميکند که بهمنظور یکنواختی نیرو در
مسیر آن چرخ لنگری قرار گرفته است (شكل.)80
        

پین برش

کالچ اصطکاکی

پین برش

چرخ لنگر

شكل81ـ پين برشي از نمای پشت چرخ لنگر

شكل80ـ چرخ لنگر و كالچايمني

1

3
2

جعبهدنده

شكل82ـ مسير انتقال توان در بستهبند

این توان توسط پین برشی (شكل)81
از چرخ لنگر به جعبهدنده منتقل و از
آنجا به سه مسیر مجزا تقسیم ميشود
(شكل )82که عبارتاند از:
1ـ مسیر واحد نخبندی و هدایت :توان
توسط يك گــاردان به واحد نخبندی
منتقــل ميشـود و همزمان از طـریق
محور و چرخدنده مخروطی و چرخزنجیر
به واحد هدایت و چنگالها یا استوانه
مارپیچی هدایت ،منتقل ميشود.
2ـ مسیر واحد بردارنده :توسط زنجیر
حرکت به چرخ زنجیر متصل به گاردان
و سپس از طریق کالچ ایمنی به محور
اصلی انگشتیها منتقل ميشود.
3ـ مسیر واحد تراکم :توسط میللنگ و
دسته پیستون توان بهصورت رفتوبرگشتی
به پیستون تراکم منتقل ميشود.
89

فعالیت عملي

آمادهکردن دستگاه بستهبند قبل از شروع کار

مراحل انجام كار:
1ـ زيرنظرهنرآموزقسمتهایمختلف
ماشين را شناسايي نمایيد.
2ـ كليه گريسخورهاي بستهبند را
گريس كاري كنيد.
3ـ گریسهای روی بدنه و قسمتهای
مختلف گرهزن را تمیز کنید (شكل.)83
شكل 83ـ گريسخورهاي روي گره زنها
پرسشكالسي

ماشين بستهبند هنرستان شما چند گريسخور دارد؟

4ـ روغن جعبهدنده را کنترل کنید.
  5ـ روغنهای اضافی سطح زنجیرها و گریسهای
داخل مجرای تراکم را تمیز کنید.
  6ـ کشیدگی و محکم بودن زنجیرها را کنترل کنید.
7ـ چرخ لنگر بستهبند را با دست در جهت مشخص
شده (شكل ،)85بچرخانيد و هماهنگی و زمانبندی
بین واحدهای بستهبند را کنترل کنید و در صورت
لزوم آنها را جهت تصحیح به تعمیرکار مربوطه
ارجاع دهید.
  8ـ پین برش را کنترل و در صورت لزوم تعویض
کنید.
9ـ فشار باد الستیکها را تنظیم کنید.
10ـ کلیه پیچها و مهرهها را کنترل و ماشين را
آچارکشی کنید.

درپوش کنترل

شكل 84ـ جعبه دنده بستهبند

شكل  85ـ پيكان نشان دهنده جهت چرخش چرخ لنگر
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نخ كردن بستهبند علوفه
براي نخكردن بستهبند ميتوان از نخهای نايلوني كه از تابیدن الیاف نایلونی بهدست ميآیند يا نخهای ليفي كه
از تابيدن الیاف گیاهی (مانند :کنف ،سیسل و )....تهیه ميگردد ،استفاده كرد.
زیستمحیطی

امروزه در كشورهاي مدرن از نخهای نايلوني به
دليل مشكالت بازيافتي و همچنين اشکاالتی که در
جهازهاضمه حیوان بعد از بلعیدهشدن ایجاد ميکند،
کمتر استفاده ميشود.
ب) نخ نايلوني

الف) نخ كنفي

شكل 86ـ  انوع نخ بستهبند

از آنجا كه الگوي نخ كردن
بستهبندها متفاوت است
معمـوالً نقشـه راهنمـاي
نـخكـردن روي درپـوش
محـل ذخيـره نخماشين
توسط شركتهای سازنده
ارائه مي شود (شكلهاي
 87و .)88
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شكل87ـ نقشه راهنماي نخ كردن بستهبند

CLASS MATKANT55

A

شكل 88ـ نقشه راهنماي نخ كردن بستهبند مدل  3690برچينكار
91

فعالیت عملي

نخ كردن بستهبند علوفه

مراحل انجام كار:
1ـ جنس مناسب نخ را برای واحد نخبندی انتخاب کنید.
2ـ کالفهای نخ را در مخزن نخ در محل تعیین شده طوری قرار دهید که باالی کالفها که مشخص
شده ،به سمت باال باشد.
3ـ کالفها را دو به دو با گرهزدن به هم متصل کنید بهطوری که سرنخ انتهایی و بیرونی بستهای که مورد
استفاده واقع شده با سرنخ داخلی و مرکزی کالف رزرو وصل شود.
توجه کنید

گره باید بهاندازهای باشد که بتواند
از محل راهنمای نخ عبور کند .قبل
از گرهزدن انتهای نخهای کنفی را
مرطوب کنید و اضافه دو سر نخ را
از نزدیکی گره قطع کنید .نخهای
پالستیکی را بدون مرطوبکردن
گره بزنید (شکل .)89

ب) گره زدن نخ نايلوني
الف) گره زدن نخ كنفي
شكل  89ـ نحوه گره زن انواع نخ بستهبندي

4ـ سرنخ را از مرکز بسته نخ بیرون آورده و از راهنمای نخ ( )Aعبور دهید .سپس هر دو نخ را از بین دو
صفحه فشار دهنده که تنظیم کننده کششی نخ ميباشند رد کنید (شکل.)90
  5ـ درحالی که سوزنها در جایگاه خود قرار دارند (اصطالحاً موقعیت قبل از حرکت رو به باال و بدون
حرکت آن را که قب ً
ال تنظیم شده جایگاه گویند) مطابق نقشه راهنماي ماشين ،يكي از نخها را از مسيرهاي
مشخص شده عبور دهيد (شکل.)91
  6ـ سرنخ را در نقطۀ (( )Cشکل )87روی حفاظ سوزنها گره بزنید.
A
7ـ موارد قبلی را برای نخ دوم و سوزن آن تکرار کنید.

شكل  90ـ تنظيم كننده كشش نخ
92

شكل  91ـ مسير نخ كردن بستهبند و جايگاه سوزن
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توجه کنید

توجه كنيد نخها به دور یکدیگر تابیده نشده باشند.

  8ـ اهرم چرخ ستارهاي را آزاد كنيد (شکل.)92
9ـ چرخ ستارهای را در حالتی قرار دهید كه کالچ دستگاه گره زن
بتواند کار خود را شروع کند (شكل.)92

شكل 92ـ اهرم چرخ ستارهاي

10ـ چرخ لنگر را در جهت عکس عقربههای ساعت بچرخانید تا
سوزنها باال آمده و نخ را تحويل نخگير دهند (شكل.)93
11ـ چرخش فاليويل را ادامه دهيد تا سوزنها مجددا ً به جایگاه
خود بر گردند.
12ـ اضافی نخ را از روی شاسی جدا کنید .اکنون دستگاه از نظر
وضعیت نخ آماده بستهبندی و کار ميباشد.
ایمنی

زیستمحیطی

شكل93ـ تحويل نخ به نخ گير

هيچ گاه قبل از توقف كامل ماشين و خاموش كردن تراكتور اقدام به نخ كردن آن نكنيد.
از رها كردن نخهای اضافي در محيطزيست اجتناب كنيد.

اتصال و حمل و نقل بستهبند علوفه
برای کار با دستگاه بستهبند نیاز به تراکتوری با قدرت متناسب با نوع بستهبند است .اتصال بستهبند علوفه به
تراکتور همانند اتصال ساير ماشینهای کششی است با اين ويژگي كه براي حمل و نقل بستهبند علوفه در جاده
بايد آن را در وضعيت حمل و نقل قرار داد تا عرض جاده را کمتر اشغال کند و انتقال آن نیز راحت شود.
فعالیت عملي

اتصال و حمل و نقل بستهبند علوفه

1ـ تراكتور را پس از بازديدهاي اوليه روشن كنيد.
2ـ با هدايت تراكتور به سمت عقب ،بستهبند را به مالبند قابل تنظيم متصل كنيد.
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3ـ گاردان بستهبند را بهمحور انتقال نيروي تراكتور
متصل كنيد .در صورتي كه ماشين مجهز به جك
هيدروليك است شيلنگ هيدروليك آن را نيز
متصل كنيد.
4ـ بستهبند متصل به تراکتور را در وضعیتی قرار
دهید که پشت آن مانعی وجود نداشته باشد.
  5ـ بردارنده را با دست باال آورده و پين نگهدارنده را
زير محور راهنماي محصول قرار داده و آن را ثابت
کنید (شكل.)94
  6ـ با کشیدن طناب پشت صندلی راننده ،پین تغییر
وضعیت را از داخل شاسی آزاد کنید (شکل .)95
7ـ تراکتور را به آرامی به عقب برانید تا بستهبند در
پشت تراکتور قرار گیرد.
  8ـ در صورتی که بستهبند به پشت تراکتور حرکت
نکرد عقب چرخ راست آن کنده ،چوب یا سنگی قرار
دهید و مجددا ً تراکتور را به عقب برانید تا بستهبند
در پشت تراکتور قرار گیرد.
9ـ پیـن تغییر وضعیت را با رهاکردن طناب آزاد
کنید تا در سوراخ شاسی قرار گیرد.

شكل94

شكل95

برای قرار دادن بستهبند در وضعیت کار به روش زیر عمل کنید:
10ـ تراکتور و بستهبند متصل به آن را در وضعیتی قرار دهید که جلو و کنار آنها مانعی وجود نداشته باشد.
11ـ پین تغییر وضعیت را با کشیدن طناب مربوطه از سوراخ شاسی خارج کنید.
12ـ تراکتور را به آرامی به جلو برانید تا بستهبند در کنار و پشت تراکتور در وضعیت کار قرار گیرد.
13ـ در صورتی که بستهبند به کنار و پشت تراکتور حرکت نکرد جلو چرخ سمت راست آن کنده ،چوب
یا سنگی قرار دهید و تراکتور را مجددا ً به جلو برانید.
14ـ پین تغییر وضعیت را با رهاکردن طناب در سوراخ سمت راست شاسی جا بزنید.

تنظیم بستهبند علوفه
براي ايجاد بستههایی با اندازه و فشردگي يك نواخت الزم است بستهبند علوفه به درستي تنظيم شده باشد.
تنظیماتی که توسط كاربر ماشين انجام ميگيرد عبارتاند از:
94
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ـ تنظیم ارتفاع بردارنده از سطح زمین  :این ارتفاع باید طوری تنظیم شود که تا حد امکان علوفهای روی
زمین نماند .انگشتیها معموالً باید آن قدر پایین بیایند که نوک آنها بین  20تا  30میلی متر از سطح زمین
فاصله داشته باشد در ضمن کمی به داخل کلش یا علوفه درو نشده نفوذ کند (شکل  .)96برخورد نوک انگشتیها
با زمین ميتواند باعث فرسایش و یا خم شدن آنها شود و همچنین برگشت انگشتی بر اثر ضربهزدن باعث
خردشدن برگها و مخلوط شدن خاک با علوفه ميگردند.
درست

غلط

شكل 71ـ واحد بستهبند

شكل96

تنظیم ارتفاع بردارنده به چند روش انجام ميگیرد که عبارتاند از:
الف) با استفاده از جغجغه و سیم بکسل (شكل)97

برای تنظیم به روش زیرعمل کنید.
1ـ طنـاب متصل به جغجغه را بکشید تا قرقره آزاد شود و انگشتیها
نزدیک سطح زمین قرار گیرند.
2ـ طـناب را به آرامي بكشيد تا قرقره سيم بكسل را جمع كند و
بردارنده از زمين بلند شود.
3ـ اگـر ارتفاع انگشتیها کم بود طناب را به دفعات الزم بکشید تا
ارتفاع با توجه به شرایط زمین تنظیم شود.

شكل97

ب) با کمک اهرم تنظیم ارتفاع و پین تنظیم (شكل)98

برای این تنظیم به روش زیر عمل کنید.
1ـ با یک دست بردارنده را به ارتفاع الزم از زمین بلند کنید.
2ـ با دست دیگر اهرم تنظيم را جابهجا كنيد و پین آن را در یکی از
سوراخهایی که مقابل هم قرار گرفتهاند قرار دهید.
3ـ برای جابهجایی بستهبند و مواقعی که کار بستهبندی انجام نمیگیرد
ال به جلو آورده و در این حالت بردارنده را کام ً
اهرم تنظیم را کام ً
ال به
سمت باال بکشید و پین اهرم را در سوراخ مربوطه قرار دهید.

شكل98
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ج) استفاده از جك هيدروليك (شكل)99

در گروهي از بستهبندها از جك هيدروليكي براي تنظيم ارتفاع استفاده
ميگردد و با شير هيدروليكي كه در دسترس راننده قرار دارد باال و
پايين رفتن بردارنده كنترل ميشود.

توجه کنید

برای جلوگیری از وارد آمدن
خسـارت بـه بردارنـده و
انگشتیها ،در زمینهایی که
ناهمواری و پستی و بلندی
زیادی دارند چرخ نگهدارنده
(شکل )100کنار بردارنده
نصب ميشود که با توجه به
ارتفاع بردارنده قابلتنظیم
شكل100ـ چرخ نگهدارنده
شكل99
است .برای تنظیم آن ،پیچ
پایه چرخ را که روی سینی خارجی بسته شده باز و بعد از تنظیم ارتفاع بردارنده چرخ را رها کنید تا روی
زمین قرار گیرد سپس پیچ را در محل یکی از سوراخها ببندید.

تنظیم فشردگی (وزن) بسته علوفه :میزان فشردگی بستۀ علوفه ،توسط پیچهای تنظیم فشار بسته که در
انتهای محفظه تراکم قرار دارند ،تنظیم ميگردد (شکل .)101
با سفتکردن پیچهای تنظیم ،تیرکهای فشار دهندۀ باالیی و پایینی به هم نزدیکتر شده و حرکت علوفه در
محفظه بستهبندی سختتر ميشود ،به این ترتیب وزن بسته افزایش ميیابد (علوفه فشردهتر ميشود).

شكل101ـ تيركهای فشاردهنده و تنظيم آن
توجه کنید
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هر دو پیچ تنظیم باید به یک اندازه تنظیم شوند در غیر این صورت بستههای منحنی شکل بهوجود
خواهد آمد.
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پرسشكالسي

نکته

1ـ اگر بستهبند ابتدا برای کار روی علوفۀ خشک تنظیم شود ،ولی بعدا ً برای بستهبندی کاه استفاده گردد وزن
بستهها چه تغييري ميكند؟
2ـ در صورتي كه رطوبت علوفه در قسمتي از زمين باال باشد ،فشردگي علوفه چه تغييري ميكند؟
3ـ آيا ضرورت دارد كه با تغییر نوع محصول قابل بستهبندی و يا رطوبت آن ،تنظیم فشار مجددا ً انجام شود؟
گاهی به علت بسیار سبک بودن نوارها یا خشک و پفکردن
مواد در سطح مزرعه ،ممکن است پیچهای تنظیم فشار جوابگو
نباشند و نتوانند بستههای سنگین را بهوجود آورند ،در چنین
حالتی نصب صفحههای جانبی (شکل )102با برجستگیهای
مخروطی شکل در دو سر محفظه بستهبندی ميتواند مؤثر
باشد .اثر این صفحهها زمانی بیشتر است که آنها در انتهای
محفظه بستهبندی ،نزدیک به دهانه خروجی نصب شوند.

تنظیم طول بسته :در تمام ماشينهای بستهبند از چرخ ستارهاي
براي اندازهگيري طول بسته استفاده شده است اما با وجود اين نوع
مكانيزم تنظيم طول در آنها ممكن است متفاوت باشد .در گروهي از
بستهبندها از يك چرخ دنده قطاعي براي تنظيم طول استفاده شده
است .در اين بستهبندها برای افزایش طول بسته کافی است تعداد
دندانههای بیشتری از چرخ دنده قطاعي درگیر شود که در نتیجه
مدت بیشتری طول ميکشد تا آزاد شده و به پایین بیفتد و گرهزدن
انجام گیرد .برای کمکردن طول بسته بايد تعداد کمتری از دندههای
چرخدنده قطاعي درگیر شود (شكل.)103
در برخي بستهبندها تنظيم طول با جابهجا كردن مانعي كه بر
روي بازوي آزادكن چرخ ستارهاي ميلغزد ،انجام ميشود .در اين
بستهبندها چرخ ستارهاي ضمن چرخش تعداد دور از پيش تعيين
شده ،بازوي آزادكن چرخ ستارهاي را به سمت جلو ميكشد و بازوي
آزادكن ،كالچ دستگاه گرهزن را آزاد ميكند (شكل.)104

شكل102

پیچ تنظیم

چرخ قطاعی

شكل103

مانـع

بازوی آزادکن

شكل104
A

شمارش تعداد بسته ها :برای شمارش تعداد بستههای خارج شده
از کانال خروجی در کنار دو شاخة گرهزن ،یک شمارهانداز نصب شده
است که با هر حرکت دو شاخة گرهزن که تشکیل یک بسته را به
دنبال دارد ،یک شماره روی شماره انداز اضافه ميشود (شكل .)105
شكل105
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با چرخاندن دکمه ( Aشکل  )105در جهت عکس حرکت شماره انداز ،چهار رقم آن صفر خواهند شد .هم زمان
با صفر شدن ،صدای مخصوص قفل شدن دندههای داخلی (صفر دقیق) نیز شنیده ميشود.
فعالیت عملي

تنظيم بستهبند علوفه

مراحل انجام كار:
1ـ زير نظر هنرآموز اقدام به تنظيم ارتفاع واحد بردارنده نمایيد.
2ـ ناودانی تراکم را با چرخاندن اهرم در وضعیت فشار متوسط قرار دهید.
3ـ فاصله تيركهای فشار دهنده را در دو طرف ماشين اندازه گرفته و آنها را يكسان كنيد.
4ـ با تغيير موقعيت چرخدنده قطاعي يا حركت مانع روي بازوي آزادكن ،طول بستهها را در وضعيت
متوسط تنظيم كنيد.

راهاندازی بستهبند علوفه
بستهبند علوفه قبل از کار در مزرعه باید یک ساعت بهصورت خالی و بدون بار ،درجا کار کند تا در صورت وجود
هرگونه ايراد قبل از انتقال به مزرعه ،عمليات تعميري مورد نياز روي آن انجام گيرد .راهاندازي اوليه بستهبند
بايد در سه مرحله انجام شود:
در مرحله اول بعد از مدت کوتاهی کار با دور آرام بايد ماشين خاموش و قسمتهای مختلف بازرسی شود
(باال  رفتن حرارت بیش از حد بلبرینگها ،شکسته شدن و شل شدن پیچها و زنجیرها و)...
در مرحله دوم ماشين در دور آرام برای مدت نیم ساعت بهکار انداخته شده و بررسي شود.
در مرحله سوم ماشين در دور  540يا  1000دور بر دقيقه به مدت نيم ساعت كار كند.
فعالیتكارگاهي
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1ـ بازديدهاي اوليه قبل از كار ماشين را انجام دهيد.
راهانـدازي اوليـه
2ـ اشیای متفرقه را از داخل دستگاه خارج کنید.
بستهبند علوفه
3ـ مطمئن شوید درپوش و حفاظهای دستگاه بستهبند در جای خود قرار دارند.
4ـ با نخ مناسب ،بستهبند را نخ كنيد.
  5ـ پس از اتصال بستهبند به تراکتور ،بردارنده ماشين را در وضعيت كار قرار
داده و ارتفاع آن را تنظيم كنيد.
  6ـ محور انتقال نیرو را در وضعيت موتورگرد ،درگیر کنید تا گاردان بستهبند شروع به گردش کند.
7ـ بهتدريج و در سه مرحله دور موتور تراکتور را تا رسیدن به دور مناسب محور انتقال توان ( 540یا
1000دور در دقیقه) افزایش دهید.
  8ـ با آزادكردن كالچ گرهزن و تغذيه دستي ماشين ،عملكرد سوزنها و واحد گرهزن را بررسي كنيد.
9ـ برای متوقفکردن بستهبند ،محور انتقال توان تراکتور را در حالت خالص قرار دهید.
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ایمنی

قبل از متوقف شدن کامل اجزای متحرک به آنها دست نزنید.

کار با بستهبند در مزرعه
عمليات بستهبندي بايد در زماني انجام شود كه به علت افزايش فشار واحد تراكم امكان بريدن پين
رطوبت علوفه به بيست درصد كاهش يافته باشد .اگر به برشي يا عمل كردن كالچ اصطكاكي وجود دارد پس از
بستهبندي علوفه با رطوبت باال اقدام شود ضمناينكه بستهبندي نيز علوفه به سرعت كپك ميزند.
گفتوگوکنید

توجه کنید

فعالیت عملي

در صورتي كه بستهبندي با چند روز تأخير و در نتيجه خشكشدن بيش از حد علوفه انجام شود چه
معايبي در پي خواهد داشت؟

بهتر است بستهبندي علوفه در ساعات اوليه صبح انجام گيرد و جهت حركت ماشين نيز ترجيح ًا در
جهت درو و رديفكردن علوفه باشد.

کار با بستهبند علوفه در مزرعه

مراحل انجام كار:
1ـ بستهبند را با احتیاط به سمت مزرعه منتقل و به
هنگام عبور از نهرها و پشتهها دقت کنید ضربهای
به واحد بردارنده وارد نشود.
2ـ در وضعیت حمل و نقل با بستهبند وارد مزرعه
شوید.
3ـ در داخل مزرعه بستهبند را در وضعیت کار قرار
دهید.
4ـ بستهبند را با تراکتور به ابتدای ردیف علوفه در
جهتی که قب ً
ال ردیفکن در همان جهت حرکت
کرده و علوفه نیز خشکتر از بقیه قسمتهای دیگر
شكل106
مزرعه است منتقل کنيد.
  5ـ بستهبند را روی ردیف در وضعیتی قرار دهید که بردارنده تمام عرض ردیف را پوشش دهد و تراکتور
نیز در فضای خالی بین دو ردیف قرار گیرد (شكل.)106
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  6ـ واحد بردارنده را در ارتفاع مناسب تنظیم کنید.
7ـ صفحه انتهای کانال تراکم را در وضعیت مناسب با شیب مالیم به سمت پایین قرار دهید (شكل.)107

شكل107

  8ـ واحد تنظیم طول بسته را به وضعیت آماده به کار درآورید.
9ـ شماره انداز تعداد بسته را صفر کنید.
10ـ بسته بند را راه اندازی کنید و دور محور انتقال توان را به  540تا  1000دور در دقیقه (با توجه
به مدل دستگاه) برسانید.
11ـ به آرامی بسته بند را روی ردیف علوفه به حرکت در آورید.
12ـ سرعت حرکت تراکتور را با توجه به حجم علوفه روی ردیف طوری تنظیم کنید که علوفه به صورت
یک نوار درهم پیچیده و یکنواخت وارد بردارنده شود و در ضمن در جلو چنگال های هدایت بیش از
اندازه انباشته نشود .سرعت 9ـ  5کیلومتر در ساعت برای کار با بسته بند توصیه مي شود .ولی بهتر است
شما با سرعت  5 km/hحرکت کنید.
13ـ برای بهتر شدن شکل و اندازه بسته ها ،دور موتور را تغییر
ندهید.
14ـ کار بسته بندی را تا خارج شدن چند بسته ادامه دهید.
15ـ بستهبند را متوقف و بستههای خارج شده را از نظر طول و
تراکم بسته و شکل گره کنترل کنید .دو رشته نخ را با دست بگیرید
و بسته را بلند کنید (شکل  )108و بررسي كنيد بسته از هم نپاشد
و ضمناً نخها بعد از خروج بسته از محفظه (کانال) تراکم پاره نشوند.
16ـ در صورت لزوم طول بسته را با تنظیم واحد طول بسته بهاندازه
مطلوب درآورید.
17ـ اگر تراکم بسته مناسب نبود با چرخاندن اهرمها آن را در حد
مناسب تنظیم کنید.
شكل108
18ـ بستهبند را مجددا ً راهاندازی کنید و تا ایجاد چند بسته دیگر کار را ادامه دهید.
19ـ بستههای تولید شده را دوباره کنترل و تغییرهای الزم را تا رسیدن به یک بسته مناسب ادامه دهید.
20ـ پس از اطمینان از مناسب بودن بسته از هر لحاظ ،بستهبندی ردیف علوفه را تا آخر طول مزرعه ادامه
دهید (شكل.)109
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شكل109

21ـ در انتهای ردیف با قطع نیرو محور انتقال نیرو بستهبند را از کار بیندازید.
22ـ به کمک جغجغه و طناب ،بردارنده را در وضعیت باال قرار دهید.
23ـ تراکتور و بستهبند را در شروع ردیف بعدي قرار داده و عمليات بستهبندي را انجام دهيد.
24ـ پس از پایان بستهبندی ،علوفه موجود در ماشين را تخليه ،نخها را جمعآوري و ماشين را در وضعيت
حملونقل به محل پارك آن منتقل كنيد.
25ـ سرویسهای  10ساعتی را روی بستهبند انجام دهید.
ایمنی

قبل از شروع عملیات بستهبندی علوفه با دستگاه بستهبند به نکات زیر توجه کنید:
1ـ موارد ایمنی ذكر شده در دفترچه راهنماي دستگاه را به دقت مطالعه کنید و عالئم روی دستگاه را به خاطر بسپارید.
2ـ از دستگاه به عنوان وسیله نقلیه استفاده نکنید.
3ـ هنگام کار باید حفاظها در جای خود نصب شده باشند.
4ـ برای جلوگیری از سانحه از لباسهای معمولی هنگام کار استفاده نکنید.
همچنين برای جلوگیری از کاهش حس شنوایی که ممکن است بر اثر
صداهای ممتد دستگاه بستهبند بهوجود آید از گوشی ایمنی استفاده کنید.
  5ـ از دستزدن به واحد گرهزن در موقع کار دستگاه خودداری کنید.
  6ـ از دستزدن به نخها و کانال خروجی مواد و همچنین کشیدن مواد
از داخل دهانه ورودی هنگام کار دستگاه خودداری کنید.
7ـ سرعت تراکتور هنگام کشیدن و جابهجایی دستگاه نباید بیش از
1/5m
1/5m
 25کیلومتر در ساعت باشد.
  8ـ درصورت عبور از جادههایی که مورد استفاده سایر وسیلههای
نقلیه است حتماً از چراغها و وسایل اعالم خطر مناسب استفاده شود و
1/5m
شبرنگ دستگاه سالم و تمیز باشد.
9ـ به هنگام بازدید از محورهای انتقال نیرو ،چنانچه ماشین روشن باشد،
شكل110ـ فاصله مطمئن از بستهبند
در فاصله مطمئن بایستید و کار بازرسی را انجام دهید (شكل.)110
در حال كار
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در حين بستهبندي علوفه مشاهده ميشود كه پين برشي چرخ لنگر بستهبند مرتباً بريده ميشود .به نظر شما
علت آن چيست؟ چه راهكارهايي براي آن ارائه ميدهيد (با مراجعه به كتاب همراه هنرجو به سؤاالت پاسخ دهيد).

در حين بستهبندي علوفه مشاهده ميشود كه شكل بستهها خميده شده و به اصطالح شبيه به موز شده است .به نظر
شما علت آن چيست؟ چه راهكارهايي براي آن ارائه ميدهيد؟ (با مراجعه به كتاب همراه هنرجو به سؤاالت پاسخ دهيد)

سرویس و نگهداری بستهبند علوفه
سرويسهای بستهبند علوفه عبارتاند از :تعويض و بازديد روغن جعبهدنده ،گريس كاري ،آچاركشي ،روغنكاري
زنجيرهاي محرك و انبار كردن اصولي ماشين در فصل بيكاري.
فعالیت عملي

سرويس دورهاي بستهبند علوفه

مراحل انجام كار
1ـ از طريق درپوش ( Eشكل )111روغن جعبهدنده
را بازديد كنيد و در صورت لزوم آن را با روغن
 SAE90تعويض كنيد .براي تعويض روغن به ترتيب
زير عمل كنيد:
1ـ1ـ بستهبند را در محل مناسب پارک كنيد.
E
2ـ1ـ ظرفی را زیر درپوش  Aقرار دهید.
3ـ1ـ درپوش  Eو  Aرا باز كرده ،تا تخلیه کامل
A
روغن صبر کنید و سپس ،درپوش  Aرا ببندید.
4ـ1ـ از راه دریچه  Eبه وسیله پمپ واسکازین
آنقدر روغن به داخل جعبهدنده بریزید كه از دریچه
شكل111ـ درپوش تخليه و بازديد روغن جعبهدنده بستهبند
 Eسر ریز کند ،سپس درپوش  Eرا ببندید.
2ـ نقاط تعیین شده روي ماشين را در ساعتهای مقرر به کمک گریس پمپ ،گریسکاری نمایید .برای
این منظور از گریسهای چند منظوره استفاده کنید.
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3ـ زنجیرها را پس از هر  10ساعت کار یک بار با روغن  SAE30و یا روغنهای غلیظتر و به وسیله
روغندان روغنکاری کنید.
بهتر است روغنكاري زنجيرها ،پس از خاموشکردن ماشين و در حالی که هنوز مقداری حرارت دارند
انجام شود تا روغن به قطعات زنجیر نفوذ کند.
4ـ پیچ و مهرههای ماشين را بهطور دورهای آچارکشی و سفت كنيد.
ایمنی

فعالیت عملي

قبل از سرویس اعمال زیر را انجام دهید:
1ـ محور انتقال نیرو تراکتور را از حرکت بازدارید.
2ـ موتور تراکتور را خاموش کنید.
3ـ منتظر شوید تا قسمتهای متحرک دستگاه بستهبندی
علوفه از حرکت بایستند.
4ـ برنامهای که برای سرویس دستگاه و تعویض روغن
و گریسکاری پیشبینی شده جهت شرایط معمولی

است .چنانچه دستگاه در شرایط سخت کار کند زمان این
سرویسها کوتاه خواهد شد.
  5ـ قبل از گریسکاری ،سر گریس خود را تمیز و دقت
کنید که گریسخورها سالم باشند.
  6ـ پس از زدن گریس ،گریسهای اطراف گریسخور را
پاک کنید.

نگهداری بستهبند علوفه بعد از فصل کار

مراحل انجام كار:
1ـ دستگاه را در محوطه سرپوشیده و دور از رطوبت
قرار دهید.
2ـ دستگاه را کام ً
ال تمیز کنید( .مواد علوفهای
رطوبت را به خود جذب ميکنند و باعث زنگزدگی
ميشوند).
3ـ گرهزن را تمیز کنید و تمام قسمتهای آن را با
گریس بپوشانید.
4ـ تمام قسمتهای دستگاه را گریسکاری کنید.
  5ـ قسمتهایی از بدنه که رنگ آن پاک شده (بهجز
داخل محفظه تراکم) را رنگ بزنید.
  6ـ زنجیرها را بهوسیله گازوئیل تمیز و سپس گازوئیل
باقیمانده را کام ً
ال خشک و با روغن  SAE140يا
 ،SAE90زنجیرها را روغنکاری کنید.

7ـ لنـت های کالچ اصلی چنــانچه تحت فشار
باشند ،بخار آب را به خود جذب و باعث زنگ زدن
صفحـــه های جانــــبی و در نتیـــجه چسـبیدن
صفحه ها به لنت خـــواهد شد ،برای جلــوگیری
از زنگ زدگی مهره های تنظیم فشار فنر را کام ً
ال باز
کنید.
  8ـ قطعه چوبی را زیر شاسی دستگاه قرار دهید تا
الستیک چرخها از زمین فاصله بگیرند ،بهطوری که
فشار روی آنها نباشد .بعد از تمیزکردن الستیکها،
برای جلوگیری از ترک خوردن ،روی آنها را بپوشانید.
9ـ تعمیراتی را که الزم است در این مدت روی
دستگاه انجام دهید.
10ـ قسمتهایی که در معرض زنگزدگی هستند
با گریس بپوشانید.
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ارزشيابي نهايي شايستگي كاربرد و سرويس بستهبند علوفه
شرح کار
آزمايش و بررسيهای اوليه دروگر مطابق دستورالعمل كتابچه راهنماي كاربري ماشين (آچاركشي ،بررسي انگشتيها ،كنترل كشيدگي
زنجيرها ،بررسي تايمينگ قطعات متحرك ،كنترل پين برشي ،كنترل فشار باد الستيك ها) ـ روان كاري قطعات متحرك (گريس كاري و بازديد
روغن جعبهدنده) ـ تعويض قطعات معيوب ـ انتخاب نخ مناسب و نخ كردن بستهبند اتصال بستهبند به تراكتور ـ تغيير وضعيت حمل و نقل و
كار بستهبند تنظيم بستهبند (تنظيم ارتفاع بردارنده ،تنظيم فشردگي بسته ،تنظيم طول بسته ،تنظيم شمارشگر تعداد بسته) ـ بررسي شرايط
زمين و علوفه جهت بستهبندي ـ قطعهبندي زمين ـ انجام عمليات بستهبندي ـ تعويض روغن جعبهدنده ـ گريس كاري ـ انبار كردن ماشين
استاندارد عملکرد :با استفاده از بستهبند علوفه و تراكتور ،عمليات بستهبندي علوفه رديف شده را انجام دهد.
شاخص ها:
مشاهده روند بررسي و نتيجهگيري صحيح از بازديدهای اوليه ماشين ـ مشاهده روند رفع عيوب با انجام كنترل و تنظيمات مطابق
دستورالعملهای موجود ـ مشاهده رويه نخكردن بستهبند مشاهده رويه انجام تنظيمات بستهبند مطابق دستورالعمل (تنظيم ارتفاع بردارنده،
تنظيم فشردگي بسته ،تنظيم طول بسته ،تنظيم شمارشگر تعداد بسته)ـ مشاهده رويه انجام راهاندازي اوليه ماشين ـ مشاهده و كنترل رويه
اجراي عمليات بستهبندي ـ كنترل روش بررسي شرايط مورد نياز بستهبندي ـ مشاهده رويه انجام سرويسهای دورهاي و انبار كردن بستهبند
شرایط انجام کار :كارگاه ـ مزرعه
ابزار و تجهیزات :جعبه ابزار مكانيكي ـ بستهبند علوفه ـ تراكتور مناسب با بستهبند ـ كتابچه دستورالعمل كاربري بستهبند ـ گاردان
مخصوص   ـ روغن جعبهدنده ـ گريس ـ گريس پمپ ـ ظروف مخصوص تخليه روغن ـ انگشتي و پين يدكي
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

آماده کردن دستگاه بسته بند قبل از شروع کار

1

2

نخ كردن بسته بند علوفه

2

3

اتصال و حمل و نقل بسته بند علوفه

1

4

تنظیم بسته بند علوفه

2

5

راه اندازي اوليه و کار با بسته بند در مزرعه

1

6

سرویس و نگهداری بسته بند علوفه

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،مي باشد.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2
*

پودمان  3برداشت مکانیزه غالت

پودمان 3

برداشت مکانیزه غالت

کمباین با داشتن بیش از  22000قطعه یکی از بزرگترین و پیچیدهترین ماشینهای کشاورزی است و با توجه به
وجود مکانیزمهای مختلف در آن ،میتوان کمباین را یک کارخانه متحرک نامید.کمباینهای امروزی ماشینهایی
هستند که در شرایط مختلف محصول و مزرعه ،به منظور برداشت ،کوبیدن ،جدا کردن و تمیز کردن تمام دانهها
بهکار برده میشوند .موتور پر قدرت آنها میتواند توان زیادی برای راندن ماشین در ناهموارترین مزارع به وجود آورده
و نیز نیروی مورد نیاز دستگاههای خود را تأمین کند تا محصوالت را با عملکرد بسیار زیاد برداشت نماید.
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واحد یادگیری 5
کاربرد و سرویس کمباین غالت
آیا تا به حال به این موارد اندیشیدهاید:
برای خارج کردن دانه از خوشههای گندم چه اعمالی باید صورت گیرد؟
راههای کاهش تلفات مزارع گندم چیست؟
در صد سال پیش برای برداشت گندم چه اعمالی انجام میشد؟
چه محصوالتی را میتوان با کمباین غالت برداشت کرد؟
اتاق یا کابین راننده چه مزایایی میتواند داشته باشد؟
نام کمباین از زمانی رایج شد که عملیات چیدن محصول و خرمن کوبی ،که بعدا ً تمیز کردن هم به آن اضافه
شد ،در یک ماشین کامل و واحد انجام گرفت .در این واحد یادگیری ،کاربری کمباین را که از مشاغل پر درآمد
کشاورزی محسوب میشود ،فرا خواهید گرفت.

استاندارد عملکرد
هنرجویان پس از کسب شایستگی این واحد یادگیری میتوانند با استفاده از کمباین غالت ،محصوالتی مانند
گندم ،جو ،ذرت ،کلزا و ...را برداشت کنند.
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روشهای برداشت غالت
برداشت غالت از قبیل گندم ،جو ،برنج و ذرت دانهای به دو روش چند مرحلهای با ماشینهای مختلف و یا
روش یک مرحلهای با کمباین انجام میشود .در برداشت مرحلهای غالت ،عملیات درو ،جمعآوری ،خرمنکوبی
و جداسازی کاه و دانه با ماشینهای ویژه و بهطور جداگانه انجام میشود.
در مرحله درو غالت ،از ماشینهای موتوردار درو ردیفکن ( )Reaperیا درو دستهبند ()Mower Binder
استفاده میشود.
درو ردیفکن ماشینی است خودگردان یا تراکتوری ،که محصول را درو میکند سپس آن را بهصورت ممتد روی
کلشهای مزرعه قرار میدهد تا قبل از جمعآوری مقداری از رطوبت خود را از دست بدهد (شکل  .)1از این
ماشین بیشتر در مناطق سردسیر یا در مناطقی که در موقع برداشت ،هوا ابری و مرطوب است و یا تابستانهای
کوتاه دارند استفاده میشود .از این ماشین در ایران بیشتر ،در عملیات برداشت برنج استفاده میشود.
موتور

فرمان و
اهرمهای
کنترل

دماغه

چرخ ستارهای
انگشتیها و زنجیر
شانه برش

شکل 1ـ درو ردیفکن و کاربرد آن

درو دستهبند شبیه به دروگر شانهای خودگردان است با این تفاوت که به وسیله دستگاه نخبندی الحاقی به آن،
غالت درو  شده را به همان حالت که خوشهها به سمت باالست جمعآوری و دستهبندی میکند و حین حرکت
پیشروی دسته را روی زمین رها میکند (شکل  .)2از این ماشین بیشتر برای برداشت گندم و جو استفاده میشود.
دهانه دستهبند

موتور
فرمان و اهرمهای کنترل

شانه بوش

محفظه نخ

شکل 2ـ درو دستهبند و کاربرد آن
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خرمنکوب ( )Tresherماشینی است که محصول
خرمن شده را کوبیده ،طی عملیات بوجاری کاه ،کزل و
دانه را از یکدیگر جدا مینماید (شکل .)3
این ماشین از دو واحد تشکیل شده است:
1ـ واحد کوبش :که شامل استوانه کوبنده و نیمهاستوانه
ضدکوبنده است .استوانه کوبنده دارای حرکت دورانی
است و در سطح جانبی آن انگشتی یا دندانه و یا
تیغههای سوهانی نصب شده است .ضدکوبنده ،صفحه
سوراخداری است به شکل نیمهاستوانه و زیر کوبنده قرار
دارد .بر حسب نوع محصول ،استوانه کوبنده و نیمهاستوانه
ضدکوبنده مخصوص مورد استفاده قرار میگیرد.
2ـ واحد بوجاری یا تمیزکننده خرمنکوب :شامل
غربالها و پروانه بادبزن است .در این واحد کاه ،کزل و
دانه از یکدیگر جدا میشود.
خرمنکوب در خرمنگاه مستقر شده ،از محور انتقال
نیروی تراکتور یا موتور الکتریکی نیرو میگیرد و
عملیات خرمنکوبی را انجام میدهد.
کارگر محصول را با چنگال از طریق دهانه ورودی ،به
داخل ماشین میریزد (شکل  .)4در اثر گردش استوانه
کوبنده ،محصول در فاصله بین کوبنده و ضدکوبنده
قرار گرفته کوبیده میشود .کلشها بیرون ریخته ،کاه
و کزل و دانه روی غربالها میریزد .در اثر حرکت
نوسانی و لرزش آنها و باد دستگاه بادزن ،کزل ،کاه و
دانه از یکدیگر جدا میشود و از مجاری مربوط خارج
میگردد.
پرسشكالسي

دهانه ورودی

گاردان

بادبزن

شکل 3ـ خرمنکوب

پایه نگهدارنده

شکل 4ـ تغذیه خرمنکوب

خرمنکوب را در وضعیت موتور گرد باید بهکار گرفت یا چرخ گرد؟

ساختمان و طرز کار کمباین غالت
در برداشت تک مرحلهای غالت از کمباین استفاده میشود (شکل  .)5در لغت کلمه کمباین ( )Combineبه
معنی ترکیب کردن یا یکجا داشتن میباشد .در فرهنگ کشاورزی این کلمه به ماشینی گفته میشود که کلیۀ
اعمالی که با ماشینهای برداشت غالت بهطور جداگانه انجام میشود را بهصورت توأم و همزمان انجام میدهد.
این اعمال عبارتاند از:
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ـ عمل درو ،جمعآوری ،و انتقال محصول به واحد کوبش
ـ عمل کوبیدن محصول
ـ جدا کردن دانهها از خوشه و کاه
ـ تمیز کردن دانه ها
ـ انتقال دانههای تمیز شده به مخزن یا کیسه کردن آنها
نقاله باالبر

مخزن دانه
استوانه کلشکش

نقاله برگشت کزل

کاه پران

پرده کندکننده

چرخ و فلک
کوبنده و ضدکوبنده
نقاله تغذیه

الک باالیی (غربال)
الک پایینی

شانه برش
پروانه باد

سینی دانه

نقاله پیچی

شکل   5ـ اجزای کمباین غالت

با توجه به این که کمباین ،پنج عمل اصلی را در برداشت محصول انجام میدهد دارای واحدهای مختلفی است
که هرکدام از این اعمال ،به وسیله یک واحد از کمباین انجام میگیرد.
1ـ واحد برش و تغذیه:
این واحد محصول را درو کرده ،ضمن جمعآوری آن
را به وسیله نقاله به قسمت کوبنده منتقل میکند
5
(شکل .)6یکی از ویژگیهای کمباینهای امروزی این
است که با تعویض واحد برش و تغذیه میتوان از آنها
4
برای برداشت غالت مختلف استفاده نمود.
ـ واحد برش متداول کمباین (پالتفرم مخصوص
2
3
گندم ،جو ،برنج و کلزا) :متداولترین واحد برش
1
و تغذیه ،مخصوص برداشت گندم و جو میباشد
شکل   6ـ مسیر عبور غالت در واحد برش و تغذیه
که از بخشهای دماغه تقسیم ،چرخ و فلک (پروانه
1ـ دماغه تقسیم2 ،ـ چرخ و فلک3 ،ـ شانه درو4 ،ـ نقاله
کلشکش) ،طبق ،شانه درو ،نقاله پیچی و نقاله تغذیه
پیچی  5 ،ـ نقاله تغذیه
(فیدر هاوس) تشکیل شده است (شکلهای  6و .)7
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شکل 7ـ پالتفرم متداول کمباین

با جلو رفتن کمباین ،دماغه تقسیم ردیفی از محصول
را متناسب با عرض درو جدا میکند ،چرخ و فلک
در باالی شانه برش قرار دارد و با حرکت دورانی
خود محصول را به سمت شانه برش خم میکند و
درحالیکه محصول به وسیله شانه برش درو میشود
در اثر پیشروی کمباین محصول درو شده روی طبق
میریزد.
نقاله پیچی دارای پرههای مارپیچ دو راهه است که با
حرکت دورانی خود محصول دروشده را از طرفین به
قسمت میانی آورده و به وسیله انگشتیهایی که در
قسمت میانی نقاله قرار دارد محصول را به سمت نقاله
تغذیه هدایت میکند (شکل .)8
نقاله تغذیه بهصورت نبشیهایی است که بر روی زنجیر
سوار شده و محصول را در کف محفظه خود باال برده و
به واحد کوبنده میرساند (شکل .)9

شکل   8ـ نقاله پیچی واحد برش

شکل 9ـ نقاله تغذیه کمباین
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برای برداشت برنج و محصوالت ورس کرده (خوابیده) میتوان این پالتفرم را با چرخ و فلک انگشتیدار بهکار
گرفت (شکل .)10

شکل 10ـ پالتفرم مجهز به چرخ و فلک انگشتیدار

شکل 11ـ پالتفرم ذرت

شکل 12ـ غلتکهای باللچین

ـ پالتفرم برداشت ذرت :هنگام برداشت ذرت توسط
کمباین برای جداکردن دانه ذرت از چوب آن توسط
سیلندر خرمنکوب ،مکانیزمی الزم است که ابتدا
باللها را از ساقه جدا نماید.
صفحات
جدا شدن بالل از ساقه آن بدین صورت شکل میگیرد
جدا کننده
که ابتدا کفشکهای جمعکننده جلویی (در کمباین
ذرت از  2تا  12ردیف متغیرند) در بین ردیفهای
کشت قرار گرفته و با حرکت کمباین بهطرف جلو
ساقههای ذرت در بین کفشکها گیر کرده و توسط
غلتکهای جداکننده به زیر کشیده میشوند .در نتیجه
شکل 13ـ نحوه جدا شدن بالل از ساقه توسط غلتکها
باللها از فضای بین دو کفشک از فاصله باللچینها
عبور نکرده و از ساقه جدا میشوند .در این هنگام است که زنجیرهای جمعکننده باللها را به محوطه نقاله پیچی
تغذیه هدایت مینمایند .پس از طی این مراحل از آنجا به نقاله تغذیه و آنگاه به سیلندر خرمنکوب هدایت
میگردند (شکلهای  12 ،11و .)13
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2ـ واحد کوبنده:
واحد کوبنده در هر کمباین قلب ماشین به حساب میآید .نود درصد دانهها در این قسمت از خوشهها جداشده
و در سینی دانههای کوبیده شده ریخته میشوند تا جهت تمیز شدن بر روی غربال و الک انتقال پیدا نمایند.
این قسمت از دو عامل کوبنده و ضدکوبنده (سیلندر و زیر سیلندر) تشکیل شده است .ضدکوبنده ثابت و
کوبنده دارای حرکت دورانی است .کوبنده ،ضمن دوران محصول را از واحد تغذیه گرفته به فضای بین کوبنده و
ضدکوبنده میکشاند .در اثر حرکت کوبنده بر روی ضدکوبنده ،دانهها از خوشه خود جدا میشوند.
دانههای جدا شده و مقداری از کاه و کلش خرد شده از منافذ ضدکوبنده بر روی سینی دانه سقوط میکند.
دانههای جدا نشده و کاه و کلش باقیمانده پس از عبور از دنباله زیر سیلندر (انگشتیهای دنباله زیر سیلندر) بر
روی کاهپران هدایت میشوند.
جهت جلوگیری از برگشت مجدد کاه و کلش به واحدکوبنده ،از یک قطعه دوار (استوانه کلش کش) استفاده
شده است (شکل .)14
کاه پران

استوانه کلشکش
کوبنده

نقاله تغذیه
دنباله ضد کوبنده
ضد کوبنده
سینی دانه

شکل 14ـ واحد کوبنده

در قسمت جلویی ضدکوبنده یک صفحه ناودانی شکل
تحت عنوان سنگ گیر برای جلوگیری از ورود سنگ
به داخل واحد کوبنده بهکار برده میشود (شکل .)15

شکل 15ـ سنگگیر
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بهطور کلی سه نوع کوبنده و ضدکوبنده مناسب آن به شرح زیر وجود دارند:
کوبنده و ضدکوبنده مضرس :این نوع ،معمولترین کوبنده استفاده شده در اغلب کمباینها است .معموالً برای
خرمنکوبی محصوالتی از قبیل ذرت ،لوبیا روغنی ،گندم و جو استفاده میشود (شکل .)16
کوبنده و ضدکوبنده سایشی :بیشتر برای دانههای ریز مثل شبدر و یونجه بهکار میرود (شکل .)17
کوبنده و ضدکوبنده دندانه میخی (چکشی) :این نوع ،برای خرمنکوبی دانههای محصوالتی که کوبیدن آنها
مشکل است از قبیل برنج و انواع لوبیای خوراکی بهکار برده میشود (شکل .)18

شکل 16ـ کوبنده و ضدکوبنده مضرس

شکل 17ـ کوبنده سایشی

شکل 18ـ کوبنده و ضدکوبنده چکشی

3ـ واحد جداسازی:
حدود نود درصد دانه در واحد کوبنده از خوشهها جدا میشود و همراه کاه خرد شده ،از طریق سوراخهای
ضدکوبنده روی سینی دانه میریزد .ده درصد دانههای باقیمانده در خوشه (کزل) نیز در واحد جداسازی
کمباین جدا شده و به واحد کوبش برمیگردد (شکل .)19
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کاه پران

سینی دانه

نقاله خوشههای نیمکوب

نقاله دانههای تمیز شده

پروانه باد

شکل 19ـ مسیرحرکت محصول درو شده در واحدهای کوبنده ،جداکننده و تمیزکننده

واحد جداکننده از تعدادی کاهپران تشکیل شده است (شکل  ،)20که ضمن حرکت نوسانی ،اوالً باعث جدا شدن
دانههای باقیمانده از ساقه میشوند .ثانیاً کلشها را به بیرون از کمباین منتقل مینمایند.
برای جلوگیری از بهوجود آمدن جریان بحرانی کاه و کلش در فضای باالتر کاهپران ،از پردههای آویزان تحت
عنوان پردههای کندکننده استفاده میشود (شکل .)21

شکل 21ـ پردههای کندکننده

شکل 20ـ کاهپرانهای کمباین

در بعضی از کمباینها واحد جداکننده فاقد کاهپران بوده
و در آنها از یک جداکننده دورانی(استوانهدوار)
برای جدا کردن دانه از کاه و کلش
استفاده میشود (شکل .)22

شکل 22ـ جدا کننده دورانی
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تحقیق کنید

در مورد نحوه کار جدا کنندههای گریز از مرکز تحقیق کنید.

4ـ واحد تمیز کننده (واحد بوجاری):
واحد تمیزکننده ،از قسمت الک باالیی(غربال) ،الک پایینی و بادبزن تشکیل شده است (شکلهای  23و .)24
وظایف این واحد عبارتاند از:
ـ جدا کردن دانهها از کاه و سایر بقایای گیاهی که از سوراخ ضدکوبنده و یا کاهپرانها عبور کردهاند.
ـ تخلیه کاه و مواد اضافی به بیرون از کمباین
ـ برگرداندن خوشههای نیمکوب به واحد کوبنده

اهرم تنظیم سوراخ الک باالیی(غربال)
شکل 23ـ واحد تمیزکننده

شکل 24ـ الک باالیی تمیزکننده

هنگام کار ،دانهها به همراه کاه و مواد خارجی به وسیله سینی دانه ،به جلو الک باالیی انتقال مییابند .در اینجا،
بادی که با سرعت زیاد به وسیله پروانه جریان مییابد به این دانهها برخورد کرده ،خرده کاههای سبک وزن را
به بیرون کمباین هدایت میکند .حرکت نوسانی الک باالیی باعث میشود که دانهها و مواد سنگینتر به طرف
عقب کمباین حرکت کنند .ضمن این حرکت دانههایی که اندازه آنها از منافذ الک باالیی کوچکتر است بر روی
الک باالیی میریزند و کزلها به انتهای الک باالیی منتقل میگردند و از آنجا به وسیله نقاله پیچی به واحد
کوبنده برگردانده میشوند.
الک پایینی که به آن الک دانه نیز گفته میشود شبیه به الک باالیی است ،با این تفاوت که اندازه سوراخهای آن
کوچکتر است .آخرین مرحله تمیز شدن دانه در اینجا صورت میگیرد .دانههای تمیز شده از سوراخهای الک
خارج شده و به نقاله پیچی دانهها میریزد و توسط آن به مخزن کمباین منتقل میشود (شکل .)25
سینی دانه

الک باالیی

الک پایینی
سینی خوشههای نیمکوب
سینی دانههای تمیز شده

شکل 25ـ مسیرحرکت محصول درو شده در واحد تمیز کننده

پروانه باد
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  5ـ واحد انتقال دانه:
این واحد دو وظیفه را بر عهده دارد که
عبارتاند از:
الف) انتقال دانههای تمیز شده به مخزن
دانه که این عمل به وسیله نقاله پایینی
و باالبر دانهها انجام میشود (شکل .)26

مخزن دانه
نقاله باالیی دانههای تمیز
نقـاله
تخلیهکننده
دانه از مخزن

باالبر دانههای تمیز

نقاله پایینی
پسماندهها
نقاله پایینی دانههای تمیز

شکل 26ـ انتقال دانههای تمیز شده به مخزن کمباین

در صورت پرشدن مخزن میتوان به وسیله لوله تخلیه که در کنار آن نصب شده است عملیات تخلیه مخزن در
ماشین حمل را انجام داد (شکلهای  27و .)28

شکل 27ـ لولۀ تخلیه

شکل 28ـ نقالۀ تخلیه دانه از مخزن

ب) انتقال پس ماندهها
و کزل به قسمت کوبنده
که به وسیلۀ نقاله کزل و
باالبر مخصوص آن ،انجام
میشود (شکل .)29

شکل 29ـ انتقال پس ماندهها به واحد کوبنده برای کوبش مجدد
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انواع کمباینها
کمباینها به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
1ـ خود گردان (موتور سر خود) که در آنها هر دو
نیروی الزم جهت جداکردن دانهها از باقیماندههای
گیاهی و نیروی حرکتی کمباین در مزرعه توسط موتور
نصب شده بر روی کمباین تأمین میشود.
2ـ قابل کشش (تراکتوری) که با کشیدن کمباین
در مزرعه توسط تراکتور این نیرو تأمین شده و
نیروی الزم برای جدا کردن دانه از کاه توسط شفت
تراکتور ( ) P.T.Oتأمین میشود .این کمباینها به
تراکتورهایی با بیش از  80اسب بخار برای تأمین کامل
عملیات خود در مزرعه احتیاج دارند.
کمباینهای نوع اول یعنی خود گردان بر دو نوع تقسیم
شدهاند:

الف) کمباینهای اراضی مسطح (با اکسل ثابت) که
این کمباینها در زمینهایی با شیب تند قابل استفاده
نمیباشند .انواع مختلف کمباینهای مورد بهرهبرداری در
ایران از این نوع یعنی کمباینهای خود کششی با اکسل
ثابت میباشند .این کمباینها به کمباین دشت معروفاند.
ب) کمباینهای اراضی شیب دار (با اکسل متحرک) که
در زمینهایی با شیب تند میتوانند مورد استفاده قرار
گیرند .چرخها و اکسل این کمباینها در شیبهای تند با
خطوط شیب تطابق داشته درصورتیکه در همان سطح
شیبدار شاسی و بدنه کام ً
ال بهصورت افقی قرار میگیرند.
این کمباینها که به کمباین تپه نیز معروفاند بهعلت
پیچیدگی سطح تراز (سیستم هیدرولیکی تراز) بهکار رفته
در آنها ،محتاج مواظبت و احتیاط زیاد میباشند.

آماده بهکار نمودن کمباین
قبل از شروع فصل برداشت باید کمباین کام ً
ال آزمایش شود ،زیرا کمباینی که همه قسمتهای آن بیعیب و سالم
باشد ،میتواند از ایجاد هزینههای گزافی که در اثر بروز نقص در حین برداشت ایجاد میشود ،جلوگیری نماید.
فعالیتكارگاهي

آماده بهکار نمودن کمباین

شرح فعالیت:
 1ـ سطح روغن موتور در کارتر و روغن در سیستم هیدرولیک بازدید شود.
 2ـ سطح مایع خنککننده در رادیاتور بازدید گردد.
 3ـ از پر بودن مخزن سوخت اطمینان حاصل نمایید .در صورت خالی شدن باک در موتورهای دیزلی
سیستم سوخت رسانی احتیاج به هواگیری خواهد داشت.
 4ـ فیلتر هوا را به منظور تمیزی و جایگزینی درست آن مورد بازدید قرار دهید.
 5ـ ترمز و سطح روغن ترمز را بازدید کنید.
 6ـ کالچ و فاصله آزادی (خالصی کالچ) را کنترل کنید.
 7ـ یاتاقانهای روی میل لنگ کاهپرانها را بازدید کنید.
  8ـ تسمهها ،میزان سفتی پیچ و مهرهها و زنجیرهای انتقالدهنده نیرو را کنترل کنید.
 9ـ کالچهای لغزنده را از گریس پاک کرده و مقدار سفتی روی آنها را بازرسی نمایید.
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 10ـ دریچه باالبرها را پس از بازدید و اطمینان از تمیزی آنها ،ببندید.
 11ـ طبق دستورالعمل ،کمباین را کام ً
ال گریسکاری نمایید.
 12ـ از تمیز بودن کلیه قسمتهای کمباین مطمئن شوید.
 13ـ باد الستیکها را آزمایش کنید.
 14ـ تمام قسمتهایی که دارای پین است را کنترل کرده و دقت نمایید که خارهای مربوطه در جای خود
قرار داشته باشند.

رانندگی و حمل و نقل کمباین
طریقه رانندگی کمباین شبیه به رانندگی تراکتور است و الزم است قبل از رانندگی کمباین با تجهیزات راهاندازی
آشنا شویم.
1ـ چراغ سبزرنگ (فشار روغن)
2ـ چراغ قرمز رنگ (شارژ باتری)
3ـ سوئیچ استارت
4ـ درجه حرارت آب (آمپر آب)
5ـ چراغ قرمز رنگ (چراغ چشمکزن ترمز
دستی)
6ـ دورسنج سیلندر خرمنکوب
7ـ سوئیچ برق
8ـ ساعت کار موتور
9ـ چراغ اعالم خطر (راهنما)
3 9

8

7

2

1

4

5

6

شکل 30ـ تجهیزات روی صفحه داشبورد کمباین جاندیر مدلهای  955و 1055

نشانگر سرعت
پدال کالچ
پدالهای ترمز
قفلکن ستون فرمان

ستون فرمان

شکل 31ـ پدالهای کمباین
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اهرم تنظیم سرعت حرکت

دسته دنده
اهرم تنظیم ارتفاع پالتفرم

اهرم تنظیم
فاصله سیلندر با زیر سیلندر

اهرم تنظیم ارتفاع کلشکش

اهرم ترمز دستی

اهرم گاز دستی
اهرم راهانداز پالتفرم

اهرم استوانه کلشکش

اهرم کنترل سرعت کلشکش
اهرم تخلیه مخزن

شکل 32ـ اهرمهای کنترل کمباین
ایمنی

برای رفت و آمد کمباین در جادههای عمومی ،هر راننده موظف است که به قوانین رانندگی توجه کافی
نماید.

کمـــبایـنهـــا در
مسافــتهای طـوالنی
باید با تریلرهای کشنده
و بهصورت یک محموله
ترافیکی جابهجا شوند.
برای این منظور واحد
برش کمباین را باید باز
کرده و بهصورت مجزا
روی یدک کش قرار
داد (شکل .)33
شکل 33ـ حمل کمباین به وسیله یدککش
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فعالیتكارگاهي

روشن کردن کمباین

شرح فعالیت
 1ـ کلیۀ محرکهای کمباین را در حالت خاموش ( )Offقرار دهید.
 2ـ دنده در حالت خالص باشد.
 3ـ در کمباینهای هیدرواستاتیک اهرم مربوطه را در حالت خالص بگذارید و در کمباینهای گیربکسی
پدال کالچ را تا انتها فشار دهید.
 4ـ گاز دستی را در دور آرام خود بگذارید.
5ـ کلید کمباین را در موقعیت روشن ( )ONگذاشته و مطابق دفترچه کار ،چراغهای شاخص را کنترل نمایید.
6ـ کلید را در جهت عقربههای ساعت چرخانده تا در حالت استارت ( )Startقرار گرفته و موتور روشن شود.
توجه کنید

1ـ قبل از روشن کردن کمباین دقت کنید هوای کافی در انبار باشد و هرگز در محل سربسته کمباین
را روشن نکنید.
 2ـ کمباین (بهخصوص کمباین هیدرواستاتیک) را هرگز بکسل نکنید.

 7ـ کالچ را به آرامی رها کنید.
  8ـ اجازه چندین دقیقه کار درجا به کمباین بدهید و پس از آن شروع به حرکت نمایید.
تذکر

پس از روشن کردن موتور مطمئن شوید که فشار روغن نرمال بوده و چراغهای شاخص (هشداردهنده)
خاموش باشند.

 9ـ توسط اهرمهای موجود در کابین راننده ،سیستمهای مختلف کمباین را درگیر کرده و به صداها دقت
کنید که صدای نامتعارفی نداشته باشند.
 10ـ توسط اهرم گاز دستی دور موتور را به حداکثر برسانید.
11ـ مجددا ً به صداها دقت کنید و در صورت ایجاد صدای نامتعارف دور را کاهش داده و به دنبال علت آن بگردید.
 12ـ تمام چراغهای موجود را آزمایش نمایید.
خاموش کردن کمباین:
 13ـ با فشار دادن پدال کالچ ،دنده را خالص نمایید.
 14ـ برای جلوگیری از زیانهای احتمالی ،اهرم گاز دستی را در حالت دور آرام قرار داده و چند دقیقه
موتور را درآن حالت نگهدارید.
 15ـ اهرم گاز دستی را در حالت بسته قرار داده و سوئیچ را در حالت خاموش ( )Offقرار دهید.
120

پودمان  3برداشت مکانیزه غالت

توجه کنید

کلید را برای جلوگیری از دستکاری کمباین توسط افراد غیر راننده ،از جای سوئیچ خارج کنید.

 16ـ ترمز دستی را بکشید و کلیۀ موارد توصیه شده در دفترچه راهنمای راننده کمباین را رعایت کنید.
ایمنی

فعالیتكارگاهي

 1ـ هنگام شروع حرکت دقت کنید ،فرد یا افرادی نزدیک و یا جلوی کمباین نباشند.
 2ـ کلید استارت را برای جلوگیری از باال رفتن حرارت استارتر ،بیش از  30ثانیه در حالت استارت نگه
ندارید .در صورت روشن نشدن موتور ،مدت  2دقیقه صبر و سپس دوباره شروع به استارت زدن کنید.

جابهجا کردن کمباین

شرح فعالیت
تذکر

هنگام حرکت کمباین نباید فرد دیگری غیر از راننده در جایگاه مخصوص بنشیند و از این جایگاه برای
حمل بار و کاال نباید استفاده شود.

در هنگام جابهجـایی و رانندگی میبایست به مـوارد زیر دقت
نمود:
 1ـ مخزن غله میبایست تخلیه شده باشد.
 2ـ لوله تخلیه گندم به طرف مخزن کشیده شود و در محلی
که برای حملونقل پیشبینی شده ،محکم گردد.
 3ـ پلکان جایگاه راننده را درمواقعی که دستگاه درو (پالتفرم)
را باز کردهاید ،باال ببرید.
 4ـ دستگاه درو (پالتفرم) را کام ً
ال به طرف باال برده و اهرم
کنترل باال و پایین بر دستگاه مزبور را قفل کنید.
 5ـ بازوهای چراغهای خطر عقب کمباین را به حالت حملونقل
قرار دهید.
6ـ برای جابهجایی کمباین توسط تریلرهای مخصوص محموله
ترافیکی ،ابتدا توسط جکهای هیدرولیک پالتفرم برش را
باال برده و پس از استقرار آن بر روی کفی تریلی جکهای

شکل 34ـ قرار دادن لوله تخلیه کمباین در
محل مخصوص حملونقل
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هیدرولیک را به سمت پایین آورده و پالتفرم برش را از فیدرهاوس جدا کنید ،سپس با استفاده از سکوی
بارانداز و یا با استفاده از سکوی خاکی ،کمباین را به روی تریلی هدایت کنید (شکل .)35
تذکر

در صورت کوتاه بودن
تریلی ،بعد از قرار
دادن پالتفرم برش بر
روی کفی ،کمباین را
بهصورت دنده عقب
بر روی تریلی هدایت
کنید .

شکل 35ـ نحوه قرار گرفتن کمباین روی یدک کش

تنظیمات کمباین
مهمترین تنظیماتی که یک راننده کمباین با آن درگیر بوده و از محل استقرار خود به آن دسترسی خواهد داشت
عبارتاند از:
ـ تنظیمات مربوط به واحد برش و تغذیه
ـ تنظیمات مربوط به واحد کوبنده
ـ تنظیمات مربوط به واحد تمیزکننده
الف) تنظیمات مربوط به واحد برش و تغذیه:
تنظیمهای این قسمت عالوه بر تنظیم قطعات شانه
برش عبارتاند از :تنظیم ارتفاع برش ،تراز کردن
پالتفرم ،تنظیم موقعیت پروانه چرخ و فلک و تنظیم
سرعت پروانه چرخ و فلک.
2
ـ تنظیم ارتفاع برش (ارتفاع سکوی برش از
زمین) :این ارتفاع که از جایگاه راننده قابل تنظیم است
1
بایستی طوری صورت گیرد که از طرفی ،کوتاهترین
خوشهها را بتواند به درون سکو هدایت کند و از طرفی
آنقدر پایین نباشد که خاک و سنگریزه را از زمین بلند
شکل 36ـ نشانگر تنظیم ارتفاع برش
نماید .همچنین آنقدر پایین نباشد که بار و خوراک
اضافی به کمباین تحمیل کند( .بهعبارت دیگر ارتفاع برش را با شرایط محصول تنظیم نمایید)
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وقتی پالتفرم در کف زمین قرار میگیرد درجه نشانگر باالیی ( 2شکل  )36عدد صفر را نشان میدهد و به محض
باال آمدن پالتفرم ارتفاع آن نشان داده میشود.
برای تنظیم نشانگر ارتفاع پالتفرم از تسمه آهنی سوراخدار ( 1شکل  )36با جابهجا کردن جای سوراخها استفاده
میشود.
ـ کنترل تراز بودن پالتفرم :پالتفرم بایستی به
موازات اکسل جلو قرار گیرد برای این منظور:
1ـ کمباین را در سطح صاف پارک کنید (سطح
آسفالت).
2ـ مطمئن شوید که باد چرخهای جلو درست تنظیم
شده است.
شکل 37ـ اندازهگیری تراز بودن پالتفرم
3ـ پالتفرم را کامال باال ببرید.
4ـ ارتفاع از سطح زمین را در دو طرف پالتفرم
اندازهگیری کنید (شکل .)37
5ـ برای تنظیم افقی پالتفرم هر چهار پیچ  Aرا شل
نموده و پس از تنظیم افقی دستگاه توسط مهره D
A
پیچهای  Aو مهره  Dرا سفت نمایید (شکل .)38
ـ سرعت پروانه کلشکش :سرعت پروانه به تراکم و
D
وضعیت محصول بستگی دارد و وقتی درست است که
محصول مستقیماً داخل پالتفرم برش بیفتد .کم بودن
سرعت پروانه سبب ریزش محصول بهخاطر افتادن
شکل 38ـ پیچهای تنظیم تراز پالتفرم
محصول از جلوی تیغه برش میشود .زیاد بودن سرعت
پروانه نیز با پیامدهای زیر همراه است:
ـ بیرون افتادن دانهها در اثر ضربه برخورد با پروانه.
ـ پرتاب محصول برش خورده به روی زمین.
ـ فشرده کردن محصول به جای برش دادن آن.
ـ پیچیدن محصول برش خورده بهدور پروانه.
تغییر سرعت کلش کش توسط اهرم  Aشکل ،39
A
صورت میگیرد.
شکل 39ـ اهرم تنظیم سرعت پروانه چرخ و فلک
نکته

در محصولایستاده ،سرعت پروانه میتواند با سرعت حرکت کمباین برابر یا کمی بیشتر از آن باشد ولی
در محصول خوابیده سرعت پروانه باید حدود  25درصد بیشتر از سرعت حرکت کمباین باشد.
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ـ تنظیم موقعیت پروانه چرخ و فلک :موقعیت
چرخ و فلک از نظر افقی و عمودی نسبت به شانه برش
قابل تنظیم است.
برای تنظیم پروانه به طرف جلو یا عقب (افقی) پس از
درآوردن پین  Aشکل  ،40پروانه را روی حاملهای آن
بهطور دلخواه جابهجا کنید سپس تسمه پروانه را سفت
کنید (معموالً پین در سوراخ پنجم قرار میگیرد).

A

شکل 40ـ تنظیم موقعیت پروانه چرخ و فلک
نکته

برای برداشت محصول ورس کرده (خوابیده بر روی زمین) از کلش کش انگشتی دار یا شانه ای
( )Pickup Reelاستفاده می شود.

برای تنظیم چرخ و فلک انگشتیدار ،میبایست حدودا ً  20تا  30سانتیمتر جلوتر از تیغهها (در جهت افق)
قرار داشته و حالت عمودی آن (ارتفاع پروانه) آنقدر پایین آورده شود تا انگشتیهای شانه ،محصول ورس کرده
را لمس و از زمین بلند نمایند و در محصوالت سرپا ،انگشتیهای چرخ و فلک بایستی از پایین خوشه با ساقه
تماس پیدا کند (شکل .)41

الف) محصول خوابیده

ب) محصول سرپا

شکل 41ـ موقعیت چرخ و فلک نسبت به تیغه برش
توجه کنید
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انگشتیهای چرخ و فلک ،بایستی موازی هم بوده و فاصله آنها نسبت به یکدیگر یکسان باشند تا از به
دوران در آمدن محصول همراه با پروانه ،اجتناب شود.
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ارتفاع چرخ و فلک (موقعیت عمودی) نیز مطابق با شرایط محصول
تغییر میکند .لولههای پروانه باید با زیر خوشههای دانه محصول
تماس داشته و آنها را از مارپیچ (استوانه) تا زمان بریده شدن دور
نگهدارد .کم بودن ارتفاع سبب پیچیده شدن محصول به دور
پروانه میشود.
تنظیم ارتفاع پروانه کلشکش از طریق جکهای کمکی که در طرفین
دیوارههای خارجی پالتفرم قرار دارد انجام میشود (شکل .)42
اگر پروانه کلشکش بهطور یکنواخت باال و پایین نرود دلیل
بودن هوا در سیستم هیدرولیکی است و بایستی از جک سمت
راست هواگیری شود .برای این منظور باید پیچ  Aرا شل کرده
و کلشکش را باال برده ،چند ثانیه در همان حالت نگهداشت تا
روغن بدون هوا از محل پیچ خارج شود و سپس پیچ را سفت کرد.
ب) تنظیمات مربوط به واحد کوبنده:
در تنظیم این واحد دو عامل مهم فاصله بین کوبنده و ضدکوبنده
و سرعت کوبنده نقش تعیین کنندهای دارند .فاصله بین کوبنده و
ضدکوبنده در قسمت جلو بین  8تا  34میلیمتر قابل تنظیم بوده
در این حالت فاصله مذکور در قسمت عقبی مقداری برابر با 4ـ17
میلیمتر میباشد .مقدار این فاصله برای محصوالت گوناگون
متفاوت است .تنظیم سرعت کوبنده ،زمانی صورت میگیرد که
در حال دوران باشد .سرعت کوبنده بین 150ـ  1150دور در
دقیقه قابل تنظیم است .این تنظیم از داخل کابین راننده قابل
تغییر است.
نکته

ـ برای گیاهان دانه ریز ،سرعت کوبنده زیاد و فاصله بین
کوبنده و ضدکوبنده کم انتخاب میشود.
ـ برای گیاهان دانه درشت ،سرعت کوبنده کم و فاصله
بین کوبنده و ضدکوبنده نسبت ًا زیادتر انتخاب میگردد.

A

شکل42ـجکهیدرولیکتنظیمارتفاعچرخوفلک

اهرم تنظیم
فاصله کوبنده

فاصله کوبنده و ضدکوبنده

شکل 43ـ تنظیم فاصله کوبنده

ج) تنظیمهای واحد تمیز کننده در کمباین:
مهمترین تنظیمات این واحد شامل تنظیم باد پنکه و تنظیم چشمیهای (روزنهها) الکها است.
ـ تنظیم باد پنکه :تنظیم دقیق میزان باد به منظور راندن کاه بر روی غربالها و همچنین به دست آوردن دانه
تمیز حائز اهمیت است .در اثر شدت زیاد جریان باد و همچنین کمبود آن ،افت دانه افزایش مییابد به همین
دلیل میزان شدت جریان باد ،بایستی با توجه به نوع محصول تنظیم شود.
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سرعت پنکه باد بهصورت مکانیکی توسط اهرمی که در
عقب کمباین و سمت چپ آن قرار دارد تنظیم میشود
(شکل  .)44محدوده سرعت پنکه باد بین  320الی
نشانگر سرعت پنکه باد
 1120دور در دقیقه میباشد.
برای تنظیم سرعت پنکه باد ،بدین صورت عملی
میشود که ابتدا باد پنکه را در سرعت پیشنهادی
تثبیت و به تدریج آن را زیاد نموده و نتایج را بررسی
مینمایند .این عمل ادامه داشته تا مرحلهای که سرعت
شکل 44ـ اهرم تنظیم سرعت پنکه
باد پنکه آنقدر زیاد میشود که دانهها را از پشت
کمباین به بیرون پرتاب میکند .سرعت قبل از این مرحله ،سرعت مطلوب برای تمیز کردن آن نوع بهخصوص
محصول خواهد بود.
ـ تنظیم روزنه الکها :روزنه (چشمی) الکها را
براساس مقادیر داده شده در دفترچه راهنمای راننده
باید تنظیم کرد (شکل .)45
باز بودن بیش از اندازه چشمیهای الک باالیی (غربال)
باعث اضافه بار در الک و بسته بودن زیاد چشمیها
موجب خارج شدن مقداری از محصول تمیز نشده به
خارج از کمباین خواهد شد.
بسته بودن زیاد چشمیهای الک پایینی به اضافه شدن
شکل 45ـ اهرم تنظیم روزنه الکها
کاه و پوشال اضافی در هلیس خوشههای کوبیده نشده،
ختم شده ،از طرفی باز بودن بیش از حد پیشنهاد شده باعث میشود که کاه و پوشال ریز در مخزن ذخیره
مشاهده شود.
توجه کنید

فعالیت عملي
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منظور از اندازههای چشمیها ،فاصله بین صفحات موازی مماس بر زبانهها است .بدین معنی که اندازه
فاصله عمود بر دو زبانه مجاور ،اندازه چشمی تلقی شده و اندازهگیری از لبه انتهایی یک زبانه به لبه
زبانه دیگر صحیح نمیباشد.

تنظیم کمباین

مراحل انجام کار:
1ـ فاصله کوبنده و ضدکوبنده را
تنظیم کنید.
2ـ روزنه الکها را تغییر دهید.
3ـ کمباین را روشن کنید.
4ـ موقعـیت چــرخ و فلـک را در

حالتهای مختلف تنظیم کنید.
5ـ سرعت چرخ و فلک را تغییر دهید.
6ـ سرعت کوبنده را تغییر دهید.
7ـ سرعت پنکه بادبزن را در حالتهای
مختلف تنظیم کنید.
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انجام عملیات برداشت با کمباین
یک راننده ماهر ،عالوه بر دانستن طرز کار قسمتهای
مختلف کمباین و تنظیمهای آن ،باید بتواند دانش
خود را هنگام برداشت بهکار گیرد و برداشت را با
کمترین تلفات دانه انجام دهد .در این راستا توجه به
چند نکته حائز اهمیت است:
ـ روش برداشت :شروع درو از محیط خارجی مزرعه
و در جهت حرکت عقربه ساعت ادامه مییابد تا
برداشت تمام شود.
ـ زمان برداشت :نسبت به دیدگاه راننده متفاوت
بوده و برحسب نوع رطوبت محصول فرق می کند.
عموماً به هنگام باال بودن رطوبت نسبی محیط و
نیز به هنگام صبح خیلی زود (وجود شبنم بر روی
خوشه ها) عمل برداشت انجام نمی شود ،زیرا وجود
گرد و غبار روی محصول با آب شبنم ،الیه ای مرطوب
در بخش های داخلی به خصوص بر روی زیر سیلندر
خرمن کوب تشکیل می دهد که باعث بسته شدن
روزنه ها می گردد.
ـ مقدار رطوبت دانهها به هنگام برداشت :برای
گندم زیر  %14و ذرت بین  20تا  30درصد باالترین
راندمان را نتیجه میدهد.
ـ سرعت پیشروی مناسب :سرعت پیشروی یکی
فعالیت عملي

از مهمترین عوامل مؤثر در برداشت صحیح با کمباین
محسوب میشود .این سرعت با در نظر گرفتن عملکرد
محصول و ظرفیت کمباین تعیین میگردد .اگر عملکرد
محصول در سطح باال باشد باید سرعت پیشروی را
کاهش داد تا کلیه قسمتهای کمباین بهطور صحیح
کار کند .همچنین سرعت پیشروی ،به ظرفیت قسمت
کوبنده و تمیزکننده کمباین بستگی دارد .اگر سرعت
بیش از حد معمول باشد ،کمباین نمیتواند عمل
کوبیدن و جدا کردن محصول را به خوبی انجام دهد و
تلفات دانه افزایش مییابد.
ـ توجه به ظرفیت مزرعهای کمباین :برحسب
سرعت و پهنای واحد برش متفاوت است.
معموالً  %75زمان ،بهعنوان زمان تولیدی (بازده
تولیدی) محسوب شده و  25درصد زمان باقیمانده
صرف سوختگیری ،روغنکاری ،تنظیمات ماشین،
تخلیه مخزن ،دورزدنهای آخر مزرعه ،رفع گرفتگی
در ماشین و نیاز تعمیراتی میشود.
زمان تلف شده %25 ،متوسط زمان بوده و برحسب
طرح مزرعه ،تنظیمات ماشین ،تعمیرات احتیاطی و
مهارت راننده قابل تغییر میباشد که میتواند کمتر یا
بیشتر برآورد گردد.

انجام عملیات برداشت با کمباین

مراحل انجام کار:
1ـ بازدیدهای قبل از روشن کردن کمباین را انجام دهید.
2ـ تنظیمات اولیه ماشین را با توجه به شرایط مزرعه انجام دهید.
3ـ کمباین را روشن کرده و اجازه دهید قبل از شروع عملیات حدود  10دقیقه درجا کار کند تا اگر ایرادی
دارد قبل از شروع عملیات مرتفع گردد.
4ـ با انتخاب سرعت مناسب حدود  20متر برداشت را انجام دهید.
5ـ کمباین را متوقف و خاموش کرده از آن پیاده شوید و تلفات محصول و علل آن را طبق نمودارهای کتاب
همراه هنرجو بررسی کنید و در صورت لزوم تنظیمات کمباین را اصالح کنید.
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در هنگام برداشت با کمباین مشاهده میشود ،خوشههای نیمکوب زیادی از عقب کمباین روی زمین
ریخته است .در مورد علل آن در کالس گفتوگو کنید .برای رفع این مشکل چه پیشنهادی میدهید؟ (از
کتاب همراه هنرجو بهره بگیرید)

در هنگام برداشت با کمباین مشاهده میشود ،دانههای زیادی از عقب کمباین روی زمین ریخته است.
در مورد علل آن در کالس گفتوگو کنید .برای رفع این مشکل چه پیشنهادی میدهید؟ (از کتاب همراه
هنرجو بهره بگیرید)

با بررسی آماری و جمعآوری نمونه در هنگام برداشت محصول با کمباین ،تلفات واحدهای کوبنده،
جداکننده ،برش ،تمیزکننده و تلفات قبل از برداشت را محاسبه و اندازهگیری کنید( .برای فراگیری نحوه
محاسبه تلفات ،به کتاب همراه مراجعه شود).

تصحیح سرعت خرمنکوب با کم و زیاد کردن سرعت دورانی آن ،تا دو بار ،هر بار  %5سرعت سیلندر
خرمنکوب توصیه شده است .چنانچه با تغییرات فوق یعنی تا  %10نتیجهای حاصل نشد تصحیح واحد
خرمنکوبی را با کم و زیاد کردن فاصله بین سیلندر و زیر سیلندر خرمنکوب ادامه داده تا نتیجۀ
مطلوب حاصل و عیب رفع گردد .اگر با این کار نیز به نتیجه مطلوب نرسیدید باید سرعت حرکت
کمباین را کم و زیاد کنید.

نکات ایمنی هنگام کار با کمباین:
در هنگام کار با کمباین باید فقط راننده در محل
مخصوص نشسته باشد.
در هنگام ترک کمباین باید همیشه ترمز دستی را کشید.
نظافت ،روغنکاری و تنظیم باید فقط در هنگام
خاموش بودن موتور انجام شود.
پر کردن رادیاتور فقط هنگامیکه موتور خاموش
شده است مجاز میباشد ،بهتر است قبل از باز کردن
رادیاتور  1یا  2دقیقه صبر کنیم.
در هنگام سوختگیری از استعمال دخانیات و یا
استفاده از شعلههای آزاد اجتناب شود.

کپسول آتشنشانی باید همیشه در دسترس باشد.
تسمههای فرسوده باید قبل از پاره شدن فورا ً
تعویض شوند.
لباس راننده باید نسبتاً تنگ و چسبان و دارای
کمربند باشد ،هیچگاه نباید از کت و پیشبند گشاد
و یا پالتو استفاده شود زیرا خطر این هست که این
البسه به قسمتهای متحرک دستگاه گیر کند.
دسته دنده باید همیشه قبل از روشن کردن مجدد
موتور در وضع خالص باشد.
در هنگام روشن کردن موتور از عالئم اخطاردهنده
استفاده نمایید.
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جایگاه مخصوص راننده باید عاری از ابزار و سایر
قطعات بیمصرف باشد.
کلیۀ وسایل حفاظتی باید سالم و در جای خود به
طرز صحیح نصب شده باشند.
توجه شود که ترمزها همیشه درست تنظیم شده باشند.
در هنگام حرکت در سرازیری نباید دسته دنده در
حالت خالص باشد.
برای موارد تصادفی باید همیشه یک جعبه کمکهای

اولیه آماده باشد.
در هنگام کار در دامنههای شیبدار دقت
مخصوص الزم است زیرا که در موقع عبور از جویها
خطر واژگون شدن هست.
هیچگاه قبل از خاموش کردن موتور برای پاک
کردن تیغهها از گرفتگیهای احتمالی ،اقدام نشود.
در هنگام راندن در جادههای عمومی باید به
مقررات محلی رانندگی توجه داشت.

سرویس و نگهداری کمباین
سرویسهای کمباین را میتوان به دو دسته سرویسهای حین کار و سرویسهای هنگام انبار کردن طبقهبندی کرد.
سرویسهای حین کار کمباین
این سرویسها عبارتاند از:
ـ گریسکاری قطعات متحرک :گریسخورهای کمباین در شکل  ،46نشان داده شده است و باید بعد از مدت
مشخص  شده گریسکاری شوند.

شکل 46ـ گریسخورهای واحد برش و تغذیه
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شکل 47ـ گریسخورهای سمت چپ کمباین

شکل 48ـ گریسخورهای سمت راست کمباین
130
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ـ تنظیم تسمهها و زنجیرها بعد از  25ساعت کار
ـ آچارکشی نبشیهای خرمنکوب بعد از  25ساعت کار
ـ آچارکشی چرخها و میل فرمان بعد از  25ساعت کار
ـ تعویض روغن موتور و فیلتر آن بعد از هر  20ساعت کار
ـ تعویض روغن هیدرولیک بعد از  500ساعت کار
ـ تعویض روغن گیربکس بعد از  500ساعت کار
ـ تعویض روغن کاهنده نهایی بعد از  500ساعت کار
ـ تنظیم سیستم سوخترسانی توسط متخصص بعد از هزار ساعت کار
انبار کردن و حفظ کمباین در فصل غیر برداشت :صدماتی که یک کمباین یا بهطور کلی هر ماشینی (در
صورت عدم توجه کافی) در مدت زمان انبار شدن متحمل میشود ،خیلی گران تمام شده و مخارج هنگفت تعمیر
و تعویض قطعات را به همراه خواهد داشت .بیشترین خطرات در این زمینه ،ناشی از زنگزدگی قسمتهای روباز
و مجاورت رطوبت و نیز اسید ضعیفی است که با کیفیت کم در روغنها و سوختها وجود دارند .عالوه بر عواملی
از این قبیل نکات عمومی دیگر را نیز باید مد نظر داشت که در ذیل به پارهای از آنها اشاره میشود.
دستورالعمل نگهداری کمباین در پایان فصل کار (برداشت):
ـ حتیاالمکان سعی شود که کمباین در محلی مسقف ـ دستگاه درو را در محلی خشک روی چهارپایه یا
چوب بهطور افقی قرار دهید و دستگاه را از کمباین
و خشک پارک شود.
ـ کمباین را از داخل با دقت تمیز نمایید چون کاه جدا نماید.
و کلش رطوبت هوا را جذب و موجب زنگ زدن ـ دسته شاتونها را خوب روغنکاری نمائید.
قسمتهای فلزی کمباین میشود.
ـ زیر کمباین را با چهارپایه یا چوب ببندید تا فشار به
ـ تمام تسمهها را برداشته و با پارچهای که به مواد الستیک وارد نشود .باد الستیکها را خالی نکنید و اگر
قلیایی آغشته شده است تمیز و در محلی خنک و مجبور باشید کمباین را در هوای آزاد نگهداری کنید،
بایستی پس از بستن زیر کمباین چرخها را درآورده،
تاریک نگهداری نمایید.
ـ تمام زنجیرهای انتقالدهنده نیرو را تمیز و با روغن در محل خشک و خنک و تاریک نگهداری نمائید.
غلیظ روغنکاری نمایید تا از زنگ زدن جلوگیری شود .ـ در مواقعی که از موتور برای مدت طوالنی استفاده
ـ مارپیچها و الواتورهای رفت و برگشت را تمیز نموده نمی شود ،سعی کنید قسمتهای فلزی آن را در مقابل
زنگ زدن محافظت نمائید.
و دریچههای فوقانی و تحتانی الواتور را باز بگذارید.
ـ مخزن دانه و حلزونی را با دقت تمیز کرده و تمام ـ آب رادیاتور را خالی نموده و پس از شستوشو دوباره
با مخلوط آب و ضدیخ پر نمائید.
غربالها پاک کنید.
ـ کمباین را طبق روش گریسکاری ،مندرج در کتاب ـ روغن موتور را موقعی که هنوز موتور خنک نشده
راهنما ( )OMگریسکاری نموده ،رزوههای تنظیم را خالی کرده و فیلتر روغن را تعویض کنید .سپس با
روغنکاری و فنرها را آزاد نمایید.
روغن موتور استاندارد پر نمائید.
ـ تمام قسمتهایی را که رنگ آنها از بین رفته دوباره ـ دریچههای باز را با درپوش نایلون و یا کاغذهای
رنگ نمایید.
چربیدار بپوشانید.
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ـ موتور را کام ً
ال تمیز نمایید و به آن ماده ضدزنگ
بپاشید و سپس با یک برزنت یا نایلون غیر قابل نفوذ
سطح موتور را پوشانده تا گرد و خاک و آب باران به
موتور نفوذ نکند.
باتری را پس از باز کردن در محل خشک و خنک
نگهداری کرده و توجه کنید که یخ نزند و هر ماه از
باطری کنترل بهعمل آید و در صورت لزوم نسبت به
فعالیت عملي
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شارژ آن اقدام نمائید تا به صفحات آن آسیبی وارد نیاید.
مخزن سیستم هیدرولیک را تخلیه و پس از تمیز
نمودن فیلتر آن مجددا ً با روغن تازه پر نمائید.
تمام نواقص و معایب کمباین را یادداشت نموده و قبل
از شروع فصل کار نسبت به رفع نقص اقدام و سفارشات
الزم را جهت تأمین به موقع قطعات به شرکت یا
عاملین شرکت اعالم فرمایید.

سرویسهای کمباین در حین انجام کار و سرویسهای بعد از اتمام کار آن را انجام دهید.
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ارزشيابي نهايي شايستگي كاربرد و سرويس کمباین غالت
شرح کار
آزمایش و بررسیهای اولیه کمباین مطابق دستورالعمل کتابچه راهنمای کاربری ماشین (بازدیدهای اولیه موتور قبل از روشن کردن،
بازدیدهای قطعات عامل ،بازدیدهای قطعات کنترل و هدایت)ـ روانکاری قطعات متحرک ،تنظیم کشیدگی تسمهها روشن کردن کمباین ـ
رانندگی کمباین ـ جابهجایی کمباین ـ تنظیم کمباین غالت مطابق دستورالعمل (سرعت پروانه کلشکش ،کنترل تراز بودن پالتفرم ،تنظیم
ارتفاع برش ،تنظیم موقعیت پروانه چرخ و فلک ،تنظیم سرعت کوبنده ،تنظیم فاصله کوبنده و ضدکوبنده ،تنظیم باد پنکه ،تنظیم روزنه
الکها) بررسی شرایط زمین و زمان برداشت ـ انتخاب جهت مناسب حرکت ـ انجام عملیات برداشت  ـ انجام سرویسهای دورهای کمباین
(سرویسهای دورهای موتور ،تنظیم تسمهها و زنجیرها ،آچارکشی نبشیهای خرمنکوب ،آچارکشی چرخها و میل فرمان ،تعویض روغن
موتور و فیلتر آن ،تعویض روغن هیدرولیک ،تعویض روغن گیربوکس ،تعویض روغن کاهنده نهایی ،تنظیم سیستم سوخت رسانی)ـ انبار کردن
و حفظ کمباین در فصل غیر برداشت
استاندارد عملکرد :کمباین غالت را برای انجام عملیات برداشت تنظیم نموده ،سرویس و آماده بهکار نموده و راهاندازی و هدایت کند.
شاخص ها:
مشاهده روند بررسی و نتیجهگیری صحیح از بازدیدهای اولیه کمباین ـ مشاهده روند رفع عیوب با انجام کنترل و تنظیمات مطابق
دستورالعملهای موجود ـ مشاهده رویه انجام روشن کردن موتور ـ مشاهده روند هدایت و رانندگی کمباین ـ مشاهده و کنترل نحوه
ترانسپورت کمباین ـ مشاهده رویه انجام تنظیمات کمباین مطابق دستورالعمل (سرعت پروانه کلشکش ،کنترل تراز بودن پالتفرم ،تنظیم
ارتفاع برش ،تنظیم موقعیت پروانه چرخ و فلک ،تنظیم سرعت کوبنده ،تنظیم فاصله کوبنده و ضدکوبنده ،تنظیم باد پنکه ،تنظیم روزنه الکها)
ـ مشاهده و کنترل رویه اجرای عملیات برداشت ـ مشاهده رویه انجام سرویسهای دورهای و انبار کردن کمباین
شرایط انجام کار :کارگاه ـ مزرعه ،زمان 60 :دقیقه
ابزار و تجهیزات :جعبه ابزار مکانیکی کمباین خودگردان ـ کتابچه دستورالعمل کاربری کمباین ـ روغن جعبهدنده ـ روغن هیدرولیک ـ
گریس ـ گریس پمپ ـ انواع تسمه ـ ظروف مخصوص تخلیه روغن
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده به کار نمودن کمباین

1

2

رانندگی و حمل و نقل کمباین

2

3

تنظیمات کمباین

2

4

انجام عملیات برداشت با کمباین

1

5

سرویس و نگهداری کمباین

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،مي باشد.
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پودمان 4

برداشت سیبزمینی

امروز سیب زمینی یکی از محصوالت زراعی مهم جهان است كه در  ١٢۵کشور جهان کشت می شود و یک میلیارد
نفر مصرف کننده دارد .نیمی از کل تولید جهانی آن (  ۳٢۴میلیون تن در سال) در کشورهای در حال توسعه تولید
شده است.
به گزارش سازمان خواربار جهانی ،ایران در میان بیست کشور اول جهان در تولید این محصول ،پس از فرانسه در مقام
یازدهم قرار دارد.
در حال حاضر عملکرد زراعت گیاه سیب زمینی در ایران به  ۳۰تن در هکتار رسیده و به عنوان یک زراعت پر سود در
بخش تولید کشاورزی مطرح است.
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واحد یادگیری 6
کاربرد و سرویس ماشینهای برداشت سیبزمینی
آیا تا به حال به این موارد اندیشیدهاید که:
سيبزميني را چه هنگام برداشت ميكنند؟
از چه ماشينهایی براي برداشت سيبزميني استفاده ميشود؟
ماشينهای برداشت سيب زميني چه تنظيماتي دارند؟
چگونه ميتوان از ماشين برداشت سيبزميني استفاده نمود؟
چگونه بايد ماشين برداشت سيبزميني را سرويس و نگهداري نمود؟
سیبزمینی یکی از محصوالت راهبردی است که در اغلب مناطق ایران کشت ميشود .برداشت سيبزميني در
سطح كوچك بهوسيله بيل يا چنگك كشاورزي انجام ميگيرد .به این طريق كه با بيل سيب زميني را از خاك
خارج كرده ،آنگاه به جدا كردن غدهها از خاک و خاشاک ميپردازند .در مزارع وسيع برداشت بهوسيله كارگر و
وسايل دستي نه تنها مقرون بهصرفه نيست بلكه عم ً
ال نيز این امر غيرمقدور است؛ لذا براي جمعآوري محصول
سيبزميني از دستگاههای مكانيزه مخصوص استفاده ميكنند.

استاندارد عملكرد كار
در پايان این واحد يادگيري هنرجويان قادر خواهند بود سيبزمينيكنهای رايج در منطقه را سرويس ،تنظيم
و آماده به كار نموده و عمليات برداشت سيب زمينی را انجام دهند.
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ماشینهای برداشت سيبزميني
برداشت سيبزميني که یک محصول غدهاي است شامل سه مرحله است؛ خارج کردن غدهها از خاک،
خاکگیری و جمعآوری غدهها .ماشینهای برداشت سيبزميني ممکن است خودکار باشند و تمامی مراحل
باال را بهصورت مکانیزه انجام دهند اما بیشتر ماشینهای برداشت سيبزميني (انواع رایج در ایران) نیمهخودکار
هستند و تنها قادرند عملیات خارج کردن غدهها از خاک و خاکگیری را انجام دهند .این ماشینها پس از
خاکگیری ،سيبزمينيها را روی زمین در یک ردیف رها ميکنند و عملیات جمعآوری سيبزمينيها از روی
ردیف بهوسيله کارگر انجام ميشود.
بهطور كلي ،عمل بيرون آوردن غده سيبزميني ،در همه ادوات و ماشينهایی كه در برداشت سيبزميني مورد
استفاده قرار ميگيرند يكسان است و تفاوت آنها در روش خاکگیری و جمعآوری غدهها است .با توجه به روش
خاکگیری و جمعآوری غدهها ،ماشینهای برداشت سيبزميني را ميتوان به چهار گروه تقسیمبندی کرد:
ـ سيبزمينيكن نقالهاي ()Potato elevator digger
اجزاي مختلف اين دستگاه عبارتاند از :تيغه ،نقاله ،جعبهدنده ،كالچايمني ،قطعات انتقال نيرو ،چرخهای تنظيم
عمق ،چرخهای حامل ،تكاندهنده (شكل.)1
جعبه دنده

نقـاله

اهرم تنظیم عمق
گاردان

چرخ حمل

تیغه

چرخ پیش برو و تنظیم عمق
شكل 1ـ سيبزميني كن نقالهاي

دستگاه سيبزمينی كن نقالهاي بهوسيله تيغه ،خاك و غدههای سيبزميني را از پايينترين محل برش داده،
حين پيشروي به قسمت نوار نقاله هدايت مينمايد .با حركت نقاله و تكانهایی كه در آن بهوجود ميآيد عمده
خاك از فاصلههای نقاله از سيبزميني جدا ميشود و غدههای سيبزميني از انتهاي نقاله در يك رديف روي
زمين ميريزند كه در نهايت بهوسيله كارگر از سطح مزرعه جمعآوري ميگردند.
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فیلم آموزشی

نحوه كار سيبزمينيكن نقالهاي

اين نوع سيبزمينيكن ،بهصورت يك رديفه يا دو رديفه ساخته ميشود که ممکن است تك سرند يا دو سرند
باشند (شكل.)2

دو رديفه تك سرند ( برای هر ردیف)
شكل 2ـ انواع سيبزمينيكن نقالهاي دو رديفه

دو رديفه دو سرند

نقالهها در دو نوع فلزی و الستیکی (اروپایی) وجود دارند (شكل.)3

نقاله فلزي

شكل3ـ انواع نقاله سيبزمينيكن

نیروی الزم برای حرکت نقالهها از محور تواندهی تراکتور تأمین ميشود
که پس از تغییر دور و جهت در یک جعبهدنده توسط چرخ زنجیر به
نقالهها ميرسد .در مسیر انتقال توان این ماشینها یک کالچ ایمنی
صفحهای قرار داده شده است که در صورت بیش باری انتقال نیرو را قطع
ميکند .نقالهها شل بسته شدهاند تا در مسیر حرکت خود خاکگیری از
غدهها را انجام دهند ،عالوه بر این به جهت بهبود فرایند خاکگیری در
مسیر حرکت نقالهها تعدادی تکاندهنده قرار گرفته است.
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نقاله الستيكي

تکان دهنده ها

شكل 4ـ تكاندهنده نقاله
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در انتهای برخی از این سيبزمينيکنها یک غلتک تسطیحکن جهت سهولت جمعآوری محصول تعبیه شده
است (شكل .)5عالوه بر این ،سيبزمينيکنهای نقالهای قابلیت نصب غلتکهای پیش فشار در جلوی دستگاه
جهت خردکنندگی بیشتر کلوخ و افزایش کیفیت برداشت را دارند (شكل.)6

شكل   6ـ غلتك پيش فشار

شكل   5ـ غلتك تسطيح كن

در مزارعي كه امكان كار با تراكتور وجود ندارد ميتوان
از سيبزمينيكن نقالهای مخصوص تيلر نيز استفاده
نمود.

شكل7ـ سيبزمينيكن نقالهای مخصوص تراكتور دو چرخ

ـ سيبزمينكن دوار ()Potato spinner
سيبزمينيكن دوار بهوسيله تراكتور كشيده ميشود
و قسمتهای مختلف آن عبارتاند از :شاسي ،تيغه،
انگشتيهای دوار ،چرخ تنظيم عمق ،جعبهدنده و
ديسك برش جانبي (شكل.)8

جعبه دنده
چرخ
تنظیم
عمق
انگشتی های
دوار

تیغه

شكل   8ـ سيبزميني كن دوار

سيبزمینيكن دوار معموالً به دو صورت كششي و سوار ساخته ميشود .نيروي الزم براي چرخش انگشتيهای دوار در
نوع كششي ،بهوسيله چرخ زمين گرد و در نوع سوار ،از طريق محور انتقال نيروي تراكتور حاصل تأمين ميگردد .اساس
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كار اين نوع سيبزمينيكن بر عمل چرخش انگشتيهای
دوار استوار است كه در حين چرخش ،مجموعه خاك
پشته همراه غدههای سيبزميني را كه بهوسيله تيغه از
زمين كنده شده است به يك سو پرتاب ميكند ،خاكها
و غدههای پرتاب شده ،به تور سيمي برخورد ميكند
و مقداري از خاك آن از شبكه توري خارج ميگردد
و غدهها بر روي سطح خاك سقوط ميكنند ،سپس
بهوسيله كارگر جمعآوري ميشوند (شكل .)9
شكل 9ـ سيبزمينيكن دوار در حال كار
ـ سيبزمینيكن لرزان ()Potato shaker digger
قسمتهاي مختلف سيبزمينیكن لرزان عبارتاند از:
محور
شاسي ،تيغه ،شبكه ،جعبهدنده و چرخهای حامل (شكل  .)10چرخ حامل
توانگیری
طرز كار این نوع سيبزمينيكن بدين صورت است
كه تيغه مثلثي ناوداني شكل با برش زيرين و جانبي
در عمق مناسب خاك پشته همراه با غدهها را برش
ميدهد .خاك بريده شده به علت پيشروي دستگاه بر
روي شبکه لرزان منتقل ميشود .بخش عمده خاك از
تیغه
فاصله ميلههای شبكه لرزان خارج ميگردد .همچنين
شبکه لرزان
كلوخههای خاك نيز خرد ميشود و از انتهاي قسمت
شكل 10ـ سيبزمينيكن لرزان
شبكهاي لرزان ،غدههای سيبزميني بر روي خاك
ميريزد كه توسط كارگر جمعآوری ميگردد .توان مورد نیاز برای حرکت شبکه لرزان از محور تواندهی تراکتور
تأمین میشود .یک مکانیزم لنگ حرکت دورانی محور را به حرکت رفت و برگشتی شبکه تبدیل میکند.
فیلم آموزشی

طرز كار سيبزمينيكن لرزان

ـ كمباين سيبزميني
()Potato combine
اين دستگاه ،نوع تكامل يافته ماشين
سيبزمينيكن نقالهای است و
كاربرد آن در مزارع با وسعت زياد
توصيه ميشود (شكل .)11
طرز كار این دستگاه ،چنين است كه
پشتهخاكشاملغدههایسيبزميني
بهوسيله تيغه بريده ميشود و به قسمت
نقاله هدايت ميگردد.
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شكل 11ـ كمباين سيبزميني
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خاك پشته كنده شده ،در حين پيشروي از روي نقاله عبور كرده ،با تكانهای ايجاد شده ،بخشي از خاك جدا
ميشود و غدههای سيبزميني و بقاياي گياهي احتمالي به قسمت نقالهها و باالبرهاي قسمت ذخيرهسازي
هدايت ميشوند .در قسمت انتهاي دستگاه ،سيستم جداكننده بقاياي گياهي نصب است كه بقاياي گياهي را جدا
ميكند و به سطح مزرعه ميريزد .چون دستگاه كلوخهها و سنگهای احتمالي هماندازه سيبزميني را به داخل
مخزن هدايت ميكند ،بايد آنها را با ابزاري از سيبزميني جدا نمود .اين عمل در برخي دستگاهها بهوسيله كارگر
انجام ميشود و در دستگاههای پيشرفته ،بهوسيله سازوكار مخصوصي كه براي همين عمل طراحي گرديده است
صورت ميگيرد .سيبزمينيها در برخي دستگاهها بهوسيله كارگر انجام ميشود و در دستگاههای پيشرفته،
بهوسيله سازوكار مخصوصي كه براي همين عمل طراحي گرديده است صورت ميگيرد (شكل .)12
            

جداساز با غلتکهای کلوخگیر

میز جداسازی EASY-PIC

میز جداسازی IN-LINE

شكل 12ـ جدا كردن كلوخهها از سيبزميني به دو روش دستي و خودكار

سيبزمينيها در برخي دستگاهها به مخزن مخصوصي هدايت ميشوند و در انواع ديگر ،بهوسيله نقاله ديگري
به داخل پينوردي كه به موازات دستگاه در مزرعه حركت ميكند منتقل ميگردد.
تحقیق کنید

فعالیت عملي

در منطقه شما کدام نوع سیبزمینیکن رایج است؟ چرا؟

آماده بهکار کردن ماشینهای برداشت سيبزميني

مراحل انجام کار
1ـ سيبزمينيکن را از هنرآموز تحویل بگیرید.
2ـ روغن جعبهدنده را بازدید کنید ،اگر سطح آن پایین رفته است به مقدار کافی روغن به آن اضافه کنید.
3ـ کلیه گریسخورها مانند گریسخور یاتاقان دیسک پیشبر ،یاتاقان محور چرخها و غیره را روزی یک
یا دو بار ،گریسکاری کنید.
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4ـ تیغههای ساییده شده را تعمیر یا تعویض نمایید.
  5ـ زنجیر نقاله را روغن بزنید.
  6ـ قطعات فرسوده (تسمه ،زنجیر و )...را تعویض یا تعمیر کنید.
7ـ ماشین را آچارکشی کنید.
  8ـ تمام صفحات محافظ را بازدید کرده و مطمئن شوید که محکم در جای خود قرار گرفتهاند.

اتصال سيبزمينی كن به تراکتور
سيبزمينيکنها از نظر نوع اتصال به تراکتور در انواع سوار ،نیمهسوار و کششی وجود دارند که با نحوه اتصال
آنها آشنا شدهاید.
این ماشینها پس از اتصال به تراکتور باید در وضعیت تراز قرار بگیرند.
فعالیت عملي

اتصال سيبزمينيکن به تراکتور

مراحل انجام کار
1ـ تراکتور را بعد از بازدیدهای اولیه روشن کنید.
2ـ نقاط اتصال سیبزمینیکن را به تراکتور مناسب متصل کنید.
3ـ گاردان سيبزمينيکن را به محور تواندهی تراکتور متصل کنید و از قفل شدن آن مطمئن شوید.
4ـ زنجیرهای نوسانگیر بازوهاي تراكتور را طوری تنظیم کنید که ماشین در پشت تراکتور قرار بگیرد.
این زنجیرها را نباید خیلی سفت کنید.
5ـ ماشین را تراز کنید.

شكل 13ـ اتصال سيبزمينيكن لرزان به تراكتور
142

پودمان     4برداشت محصوالت غده ای

تنظیم سيبزمينيکن
سيبزمينيکنها با توجه به نوعشان دارای تنظیمات مخصوص به خود هستند.
تنظيمهای سيبزمينيكن نقالهاي
تنظيم عمق كار و تنظيم لقي زنجير از مهمترين تنظيمهای این دستگاه است.
ـ تنظيم عمق كار :عمق كار ماشين بهوسيله چرخهای مخصوص كه در جلو دستگاه نصب شدهاند تنظيم
ميشود .هرقدر چرخها باالتر قرار گيرند ،نفوذ تيغه در خاك بيشتر ميشود و خاك از عمق بيشتري برداشت
ميگردد .اين فاصله را بايد متناسب با موقعيت محل غدههای سيبزميني تنظيم كرد.
گفتوگوکنید

چگونه ميتوان عمق مناسب کار را تشخیص داد؟

ـ تنظيم لقي زنجير :زنجير نقاله را بايد طوري
تنظيم كرد كه تكانهای الزم در آن بهوجود آيد تا
سيبزميني خاكگيري شود .در عين حال ،نبايد
زنجير از روي چرخ دندانههای محرك بلغزد.
تنظيم سيبزمينيكن دوار
مهمترين تنظيمهای سيبزمينیكن دوار عبارتند  از:
تنظيم فاصله انگشتيها با تيغه ،تنظيم عمق كار،
تنظيم سرعت گردش انگشتيها و تنظيم فاصله تور
سيمي.
ـ تنظيم فاصله انگشتيها با تيغه :انگشتيها با
تيغه بايد اندكي فاصله داشته باشند ،در خاكهایی كه
داراي سنگريزه هستند اين فاصله بايد طوري باشد
كه سنگريزه ها از بين تيغه و انگشتيها بهراحتي عبور
كنند .این فاصله معموالً حدود  15میلیمتر میباشد.
ـ تنظيم عمق كار :معموالً با جابهجايي عمودي
چرخ زمين گرد ،ميزان نفوذ تيغه را نسبت به سطح
خاك تنظيم ميكنند .هر قدر چرخ و تيغه در وضعيت
عمودي از هم فاصله بگيرند عمق برداشت بيشتر
ميشود.
ـ تنظيم سرعت گردش انگشتيها :سرعت گردش
انگشتيها ،به سرعت پيشروي دستگاه بستگي دارد.

هرچه سرعت پيشروي بيشتر باشد ،سرعت گردش
انگشتيها نيز باید بيشتر باشد و الزم است در سرعتي
مناسب كه غدههای سيبزميني زخمي نشوند دستگاه
بهكار گرفته شود.
ـ تنظيم فاصله تور سيمي :تور سيمي بايد در محل
مناسبي كه از پراكندگي غدهها جلوگيري نمايد نصب
شود .موقعيت تور سيمي بر روي بازوي مربوط قابل
تنظيم است.
تنظيم سيبزمينيكن لرزان
تنها تنظيم سيب زميني كن لرزان ،تنظيم عمق كار
است .هرچه تيغه نسبت به سطح خاك پايين تر
باشد مقدار خاك بيشتري همراه با غده ها بر روي
قسمت لرزان دستگاه هدايت مي شود .چون ماشين
سوارشونده است به وسيله سيستم هيدروليك
تراكتور و چرخ های حامل دستگاه ،عمق كار تنظيم
مي شود.
تنظيم كمباين سيبزميني
تنظيمهای مهم كمباين سيبزميني عباتاند از :تنظيم
عمق كار ،تنظيم نوارهاي نقاله و تنظيم جداكنندههای
ناخالصيها.
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تنظیم سيبزمينيکن

مراحل انجام کار
1ـ با استفاده از بيل مقداري از پشته خاك حاوي
سيبزميني را شخم كنيد و عمق كار را مشخص
نماييد.
2ـ ماشین را با توجه به شرایط زمین و گیاه تنظیم
کنید.

شكل 14ـ بررسي عمق مناسب برداشت

اجرای عملیات برداشت
در برداشت سيبزميني توجه به پنج نکته حائز اهمیت است:
1ـ زمان برداشت :زمان برداشت محصول ،بسته به آب و هوا و نوع سيبزميني ،فرق ميكند .واريتههای
زودرس در  70الي  80روز و واريتههای ديررس در 5الي  6ماه ميرسند .رسيدن طبيعي ،موقعي است كه:
1ـ برگهای گياه كام ً
ال خشك شده باشد.
2ـ پوست سيبزميني سفت شده باشد.
3ـ موقع بريدن غده ،سطح برش خشك باشد.
4ـ غدهها به راحتي از ريزوم جدا شوند.
در برداشت زود هنگام عالوه بر اينكه مقدار محصول كم ميشود ،نگهداري آن هم مشكل است .بدينجهت بهتر
است بعد از پالسيدن بوته ،باز چند روزي (15ـ  10روز) صبر كرد و پس از آن اقدام به برداشت نمود.
2ـ سرعت پيشروي :براي تميز شدن بيشتر سيبزمينيها الزم است سرعت پيشروي مناسبي را اعمال كرد.
بدينسبب بايد حركت پيشروي دستگاه طبق توصيههای كتابچه كاربرد ماشين و شرايط كار تنظيم شود.
3ـ رطوبت خاک :رطوبت خاك در زمان برداشت بايد مناسب باشد ،بهطوريكه غدد به سهولت از خاك بيرون
آورده شوند ،خاك به غدد نچسبيده باشد و يا خاك به آساني از روي غدد و طي حركت در دستگاه برداشت جدا
شود .وجود خاك خشك و كلوخههای سخت در هنگام برداشت خسارت زيادي بر غدد وارد ميسازد.
4ـ برگزنی سيبزميني :در موقع برداشت ،براي جلوگيري از انتقال سفيدك از برگها به غده و همچنین
جلوگیری از مسدود شدن نقاله یا شبکه لرزان جهت جدا شدن بهتر سیبزمینی از خاک توصيه ميشود كه
قسمتهای هوايي گياه چند روز قبل از برداشت درو شده و از مزرعه خارج گردد.
دستگاه برگزن سيبزميني دستگاهی دنباله بند است که با اتصال سه نقطهای به تراکتور متصل ميشود و
نیروی محرکه خود را بهواسطه گاردان از  PTOتراکتور ميگیرد.
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شكل 15ـ برگ زن سيبزميني

شكل 16ـ آرايش تيغههای برگ زن

این دستگاه چند روز قبل از برداشت سيبزميني بهکار گرفته ميشود و قادر است تمامی اجزای بوته سيبزميني
که بیرون از خاک است (قسمتهای سبز گیاه) را خرد کرده و آنها را به خاک برگرداند.
حذف ساقه و برگ بوته سيبزميني چند روز قبل از برداشت ،ضمن ایجاد سهولت در عملیات برداشت ،باعث
تقویت پوست سيبزميني شده و محصول را در مقابل ضربات ناشی از برداشت مقاوم ميسازد.
این ماشین شامل یک محور دوار است که روی آن تیغه های چکش مانند به صورت معلق قرار گرفته است
(شكل  .)16در اثر دوران محور ،تیغه ها با ضربات چکشی به بوته برخورد کرده و ضمن قطع کردن ،آنها را
سمت عقب (درپوش دستگاه) پرتاب مي کند .بوته ها بعد از برخورد با درپوش عقب دستگاه روی زمین رها
مي شوند تا پوسیده شوند.
سرعت چرخش تیغههای این دستگاه  1350دور در دقیقه است که فقط برای برخورد با برگ و ساقه طراحی شده
و هرگونه برخورد تیغهها به خاک یا سنگ و کلوخ باعث شکستن تیغه و عدم کارآیی مؤثر دستگاه خواهد شد.
زیستمحیطی

در برخی مناطق برای از بین بردن برگ و ساقه گیاه از سموم شیمیایی مانند دايكوات يا پاراكوات (با نام
تجاري گراماكسون) استفاده ميشود که از لحاظ زیست محیطی توصیه نمیشود.

5ـ انبارداری :غدهها پس از بيرون آمدن بايد چند ساعت ،در هواي آزاد در سطح زمين بمانند تا رطوبت روی
پوسته آنها تبخير شود و مدت زمان انبارداری آنها افزایش یابد .این زمان متناسب با رطوبت هوا و خاک ممکن
است به یک روز نیز برسد.
فعالیت عملي

برداشت سيبزميني

2ـ تنظيمات سيبزميني كن را انجام دهيد.
مراحل انجام كار
1ـ سيبزمينيكن متصل به تراكتور را در ابتداي 3ـ محور تواندهی تراکتور را در وضعیت موتور گرد
رديف قرار دهيد بهطوريكه چرخهای تراكتور دو قرار دهید.
4ـ دنده مناسب را انتخاب كنيد .با توجه به عملکرد
طرف رديف قرار گيرند.
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سیبزمینی و شرایط زمین ،سرعت پیشروی هنگام
برداشت سیبزمینی معموالً بین  3تا  6کیلومتر بر
ساعت است.
  5ـ به وسيله گاز دستي دور را ثابت نگه داشته و
(دور مشخص تراکتور) در راستاي طول رديف
كشت حركت كنيد.

   6ـ پس از طي چند متر از تراكتور پياده شده و
چگونگي برداشت را از نظر خارج شدن تمام
سیبزمینیها ،بریده نشدن و مدفون نشدن آنها
بررسي كنيد و در صورت لزوم تنظيمات ماشين را
تغيير دهيد.
7ـ ادامه مزرعه را به ترتيب باال برداشت كنيد.

شكل 17ـ برداشت سيبزميني با سيبزمينيكن
نقالهای
گفتوگوکنید

شكل  18ـ الگوی برداشت

درصورتيكه سيبزمينيهای نصف شده زيادي در هنگام برداشت مشاهده شود ،علت چيست و چه
راهكاري براي آن ارائه ميدهيد؟

سرويس و نگهداري ماشينهای برداشت سيبزميني
براي سرويس و نگهداري ماشين برداشت سيبزميني عالوه بر انجام سرويسهای عمومي و دستورات انبار كردن
در فصل بيكاري براي انجام سرويسهای دستگاه به كتابچه دستورالعمل ماشين مراجعه كنيد.
فعالیت عملي

سرویس و انبار کردن سيبزمينيکن

مراحل انجام کار
1ـ روغن جعبهدنده را در هر فصل برداشت ،یک بار با نوع روغنی که در کتابچه راهنمای راننده ،توصیه
شده است ،عوض کنید.
2ـ کلیه گریسخورها مانند گریس خور یاتاقان دیسک خاشاک ،یاتاقان محور چرخها ،چرخ انگشتیها و
محور انگشتیها را روزی یک یا دوبار گریسکاری کنید.
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3ـ تیغهها باید پس از ساییده شدن تعمیر یا تعویض شوند.
4ـ درصورتیکه ماشین از نوعی است که قدرت را از محور تواندهی تراکتور ميگیرد ،مکانیزمهای آن
توسط یک کالچ ایمنی محافظت ميگردد ،که این کالچ باید بهطور صحیح تنظیم شود.
  5ـ ماشین را پس از اتمام کار فصلی ،کام ً
ال باز کرده ،تمام قسمتهای آن را تمیز کنید .تمام قسمتهای
دیسک خاشاک و تیغه را با الیهای از ماده ضد زنگ بپوشانید .به یاتاقانها گریس بزنید .درصورتیکه
ماشین دارای چرخ بادی است ،فشار باد آن را میزان کرده ،روی دستگاه را پوشانده و آن را انبار کنید.
پیچ تنظیم کالچ ایمنی

جعبهدنده

شكل 19ـ موقعيت جعبهدنده و پيچ تنظيم كالچايمني در نوعي سيبزمينيكن نقالهاي
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ارزشيابي نهايي شايستگي كاربرد و سرويس سيبزميني كن
شرح کار
آزمايش و بررسيهای اوليه سيبزميني كن مطابق دستورالعمل كتابچه راهنماي كاربري ماشين (آچاركشي ،بررسي تيغهها ،بررسي زنجير
نقاله ،بررسي حفاظ ايمني) ـ روان كاري قطعات متحرك (كنترل روغن جعبهدنده ،گريس كاري) ـ اتصال سيبزمينيكن به تراكتور ـ تنظيم
سيبزميني كن نقالهاي (تنظيم عمق كار ،تنظيم لقي زنجير) ـ تنظيم سيبزميني كن دوار (تنظيم فاصله انگشتيها با تيغه ،تنظيم عمق كار،
تنظيم سرعت گردش انگشتيها ،تنظيم فاصله تور سيمي) ـ تنظيم سيبزميني كن لرزان ـ تنظيم كمباين سيبزميني ـ بررسي شرايط زمين و
زمان برداشت ـ انجام عمليات برداشت ـ تعويض روغن جعبهدنده ـ تعويض تيغه معيوب ـ گريس كاري ـ تنظيم كالچايمني ـ انبار كردن ماشين
استاندارد عملکرد :با استفاده از تراكتور و يكي از انواع سيبزمينی كن نقالهاي ،لرزان ،دوار و يا كمباين سيبزميني عمليات برداشت
سيبزمينی را انجام دهد.
شاخص ها:
مشاهده روند بررسي و نتيجهگيري صحيح از بازديدهای اوليه ماشين ـ مشاهده روند رفع عيوب با انجام كنترل و تنظيمات مطابق
دستورالعملهای موجود ـ مشاهده رويه انجام تنظيمات يكي از انواع سيبزميني كن مطابق دستورالعمل ـ مشاهده و كنترل رويه اجراي
عمليات برداشت ـ كنترل روش بررسي شرايط مورد نياز برداشت ـ مشاهده رويه انجام سرويسهای دورهاي و انبار كردن سيبزميني كنها
شرایط انجام کار :كارگاه ـ مزرعه ،زمان 30 :دقيقه
ابزار و تجهیزات :جعبه ابزار مكانيكي ـ انواع سيبزميني كن رايج در منطقه ـ كتابچه دستورالعمل كاربري سيبزميني كن ـ گاردان
مخصوص ـ روغن جعبهدنده ـ گريس ـ گريس پمپ ـ ظروف مخصوص تخليه روغن.
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

آماده به کار کردن ماشین های برداشت سيب زميني

1

2

اتصال سيب زمينی كن به تراکتور

1

3

تنظیم سيب زميني کن

2

4

اجرای عملیات برداشت

1

5

سرويس و نگهداري ماشين های برداشت سيب زميني

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،مي باشد.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2
*
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پودمان 5

پس از برداشت غالت و حبوبات

آمادهسازی زمین ،کاشت ،داشت و برداشت چهار واژهای هستند که برای توصیف کل فرآیند کشاورزی استفاده
میشوند .اما آیا این پایان راه است؟ پاسخ منفی است ،فناوری پس از برداشت ( )postharvestدقیقاً از همینجا
شروع میشود .ضايعات محصوالت كشاورزي پس از برداشت آنها از حدود  %5تا  %50با توجه به نوع محصول
متغير ميباشد .در كشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان روشها و تكنيكهاي مناسب حمل و نقل ،تبديل،
عمليات حرارتي ،درجهبندي ،ذخيرهسازي ،بازاريابي و مديريت فراوردههاي زیستی از زمان برداشت تا زمان مصرف و
عرضه به مصرفكننده ،مقدار ضايعات این فراوردهها بسيار زياد ميباشد .اين موضوع سبب وارد آمدن زيانهاي مالي
جبرانناپذيري ميشود .از نقطه نظر علم کشاورزی ،عملياتي كه بالفاصله پس از برداشت و خروج محصول از مزرعه تا
زمان رسيدن بهدست مصرفكننده روي آن انجام ميگيرد را پس از برداشت ميگويند .اين عمليات شامل ،حملونقل،
انتقال محصول به انبار ،نگهداري در سردخانه ،تمیز کردن و بوجاري ،درجهبندي ،خشك كردن و بستهبندی ميباشند.
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واحد یادگیری 7
کاربرد و سرویس ماشينهای بوجاري
آيا تا به حال به این موارد انديشيدهايد كه:
جداسازي مواد مختلف از يكديگر بر چه اساسي صورت ميگيرد؟
چگونه ميتوان بذرهاي علف هرز را از بذر گياه اصلي جدا كرد؟
براي تميز و خالص كردن بذر حبوبات و غالت از چه ماشينهایی استفاده ميشود؟
چگونه ميتوان ماشينهای بوجاري را بهكار گرفت؟
موارد سرويسهای دورهاي يك ماشين بوجاري چيست؟
در هنگام برداشت محصوالت دانهای ،غالت و حبوبات توسط کمباین و یا خرمنکوبي ،دانهها بهطور کامل تمیز
و خالص نمیشوند .سنگریزه ،کاه و کلش ،کلوخ ،گرد و خاک ،حشرات موجود روی گیاه ،بذر علفهای هرز،
نیمدانههای شکسته شده در کوبندهها و دانههایی که در مزارع توسط حشرات گزیده شده و یا دانههایی که در
اثر بیماری قارچی چروکیده شدهاند ،امکان اختالط با دانه را دارند.
كيفيت حبوبات ،آرد ،نان ،ماكاراني و ...به خلوص و تميزي دانهاي كه در این محصوالت مصرف ميشود بستگي
دارد .براي كاشت نيز بايد از بذر خالص و عاري از بذر علفهای هرز ،سنگريزه ،دانههای شكسته يا صدمه ديده
استفاده كرد.
به عمل جدا کردن ناخالصیها از مواد ،بوجاری ميگویند.

استاندارد عملكرد كار
در پايان این واحد يادگيري هنرجويان قادر خواهند بود ماشينهای بوجاري رايج در كشور را تنظيم و سرويس
كرده و براي بوجاري بذور مختلف بهكار گيرند.
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اصول و روشهای بوجاري و جدا كردن مواد از يكديگر
بوجاري و درجهبندي مواد بر اساس خصوصياتي مانند
اندازه ،وزن ،شكل يا وضعيت هندسي دانه ،شكل و
بافت سطح ،خواص مكانيكي ،خواص الكتريكي ،انتقال
نور ،رنگ و خواص شيميايي انجام ميگيرد .چگونگي
كاربرد برخي از اين خصوصيات بهصورت زير است:
الف) اندازه دانه :سادهترين وسيله براي تميز كردن
مواد دانهاي غربال ( )Sieve Screenميباشد .در
این روش مواد اصلي و ناخالصيها به دليل اختالف
اندازههايشان از يكديگر جدا ميشوند (شكل .)1
گفتوگوکنید

شكل 1ـ جدا كردن مواد بر اساس اختالف اندازه توسط غربال

براي جدا كردن بذر از مواد درشتتر و ريزتر ،حداقل چند غربال مورد نياز است؟ چرا؟

ب) وزن دانه :استفاده از اختالف وزن مواد نيز يكي
از روشهاي اصلي براي بوجاري كردن است .در این
روش ،مواد در يك كانال قرار ميگيرند.
فشار يا مكش بادي كه بهوسيله پنكه در كانال توليد
ميشود مواد را از يكديگر جدا ميكند (شكل .)2
ج) شكل هندسي دانه :گرد يا بيضي بودن دانه ،كشيده
يا چاق بودن و ديگر شكلهایی كه مواد دارند ،براي
تميز كردن محصول مورد استفاده قرار ميگيرند .بهطور
مثال دانه جو نسبت به گندم بلندتر و باريكتر است.
د) خصوصيات مكانيكي و بافت سطح دانه :دانهها
ممكن است سطح صاف يا خشبي داشته باشند .اصطكاك
دانههای مختلف با توجه به شكل سطح آنها متفاوت است.
بر این اساس ،ماشينهایی وجود دارند كه از يك تسمه
نقاله شيبدار و مخزن تشكيل شدهاند .حركت تسمه نقاله
به سمت باالي شيب ميباشد .دانههای مسطح و خشبي
ريخته شده روي تسمه نقاله ،با تسمه نقاله به باالي شيب
منتقل شده ،درون مخزن اول ميريزند .دانههای گرد با
سطوح صاف روي تسمه نقاله سر ميخورند و يا غلتيده،
در پايين تسمه نقاله درون مخزن دوم قرار ميگيرند
(شكل.)3

دانه سبک
دانه سنگین
دانه نیمهسنگین

پنکه

شكل 2ـ جدا كردن مواد بر اساس اختالف وزن
مخزن ورودی
مواد گرد یا صاف

مواد مسطح خشبی

تسمه
مخزن 1
مخزن 2

شكل 3ـ جدا كردن مواد بر اساس خصوصيات
مكانيكي و شكل بافت سطح دانه
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منبع قوی الکتریکی

هـ) خواص الكتريكي و مغناطيسي دانه :در
الیه نازک دانه
این روش دانهها بر اساس اختالف بين خصوصيات
مغناطيسيشان جدا ميشوند .اليه نازكي از دانه،
روي تسمه نقاله ريخته ميشوند .در انتهاي تسمه
نقاله دانهها تحتتأثير يك ميدان قوي الكتريكي قرار
ميگيرند .سطح دانهها مغناطيسي شده و به تسمه
ميچسبند .با چرخيدن تسمه دور غلتك ،دانههایی
شكل 4ـ جدا كردن مواد با استفاده از خصوصيات مغناطيسي آنها
كه دارای خصوصيت مغناطيسي ضعيفتري هستند،
زودتر و دانههای با خصوصيت مغناطيسي قويتر ،ديرتر از تسمه جدا ميشوند و به درون مخزنهای مجزا سقوط
ميكنند .به اين ترتيب دانههاي مختلف در مخزن مجزا تفكيك ميشوند (شكل.)4
و) رنگدانه :در این روش دانهها براساس اختالف بین رنگشان جدا میشوند .تشخیص رنگ معموالً به وسیله
حسگرهای نوری انجام میشود .حسگرهای نوری براساس
مخزن
نور ارسال شده و دریافت بازتابش این نور از سطوح
مختلف کار می کنند .جداکنندههایی که از حسگرهای
سطح شیبدار
نوری در آنها استفاده شده است شامل یک گیرنده و
یک فرستنده میباشند .فرستنده یک پرتو نوری مادون
قرمز را بهطور مستقیم به فضای جداسازی میفرستد.
فرستنده
در صورتی که این نور به مانعی (بذرها) برخورد کند،
گیرنده
منعکس میشود .میزان انعکاس متناسب با رنگ مانع
تغییر می کند .انعکاس سطوح روشن و صیقلی بیش از
سطوح تیره و غیر صیقلی است .نور انعکاس یافته توسط
گیرنده ،دریافت شده و در صورتی که میزان این نور به
حد کافی باشد ،وضعیت خروجی تغییر می کند (شکل.)5
شكل    5ـ جدا كردن مواد بر اساس اختالف رنگ
بیشتر بدانید
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جدا کردن مواد با استفاده از هوش مصنوعی و
دوربین CCD
بهرهگیری از بینایی ماشین (:)machin Vision
در این روش مواد مختلف روی یک نوار نقاله قرار
منبع نور
دوربین CCD
گرفته و جابهجا میشوند .در حین جابهجایی،
توسط یک دوربین  CCDبه طور پیوسته از
آنها عکس گرفته میشود .عکس گرفته شده به
واحد پردازش ارسال شده و با عکسی که از یک
سیلندر نیوماتیک برای
پردازشگر
پسزدن مواد نامطلوب
محصول استاندارد وجود دارد ،مقایسه میشود.
شكل 6
اگر تفاوت این دو تصویر از یک محدوده خاص
فراتر رود ،از پذیرفتن محصول امتناع شده و در غیر این صورت محصول پذیرفته میشود (شکل.)6
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گفتوگوکنید

تجربه کنید

بذر جو را با بذر گندم مقايسه
كرده و تفاوتهای آنها را مشخص
كنيد .درصورتيكه بذر جو و
گندم با يكديگر مخلوط شده
باشند ،بهترين روش براي جدا
كردن آنها كدام است؟

گندم

شكل 7ـ تفاوتهای ظاهري در شكل ،رنگ و اندازه بذور گندم و جو

1ـ مقداري بذر سس و يونجه تهيه كنيد.
2ـ سطح خارجي آنها را مقايسه كنيد.
3ـ مقداري براده آهن بسيار ريز با بذرها مخلوط
كنيد.
4ـ يك آهنرباي قوي روي بذرها بگيريد.
5ـ كدام بذر بهوسيله آهنربا جذب ميشود.
با توجه به اينكه سس مهمترين علف هرز در
مزارع يونجه است چگونه ميتوان بذر آنها را از
هم جدا كرد؟

جـو

الف) بذر یونجه

ب) بذر سس

شكل 8ـ بذرهاي بزرگنمايي شده سس و يونجه

ماشينهای بوجاري
در گذشته كشاورزان با زير و رو كردن محصول در مقابل باد دانههای گندم را از كاه و كلش جدا ميكردند .با
افزايش محصوالت كشاورزي روشهای سنتي بوجاري منسوخ شدند .امروزه ماشينهای متنوعي براي بوجاري
وجود دارند كه در آنها از يك روش يا تركيبي از چند روش براي بوجاري كردن استفاده ميشود .مهمترين
ماشينها و دستگاههای بوجاري ( )Seed Cleanerعبارتند از:
ـ تميزكننده گردبادي(سیکلون)
اين دستگاه مواد دانهاي را از ناخالصيهای بسيار ريز و سبك مثل گرد و غبار جدا ميكند .از تميزكننده گردبادي
زماني استفاده ميشود كه مواد با جريان باد منتقل ميشود .اساس كار این دستگاه استفاده از خاصيت گردباد
است .در گردباد مواد بر اثر جريان گردبادي حول ناحيه مركزي گردباد ميچرخند .مواد سبك در ناحيه مركزي
باقي ميمانند و مواد سنگين به دليل نيروي گريز از مركز به سمت خارج پرتاب ميشوند.
اين دستگاه از شاسي ،بدنه ،الكتروموتور ،پنكه و پروانه تشكيل شده است .پنكه در باالي بدنه بهوسيله الكتروموتور
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ميچرخد و هواي داخل بدنه را ميمكد و به سمت
خروجي هدايت ميكند (شكل  .)9به این ترتيب در
داخل بدنه مكش هوا ايجاد ميشود .به دليل شكل
پرهها و محفظه پروانه در داخل بدنه جريان گردبادي
پديد ميآيد.
مواد در اثر شيب يا بهوسيله جريان باد از دريچه
ورودي به دستگاه وارد ميشوند .بر اثر جريان گردبادي
مواد اصلي به سمت ديواره پرتاب شده و با برخورد
به بدنه سقوط ميكند و از راه خروجي مواد اصلي
تخليه ميگردد .مواد زايد سبك در ناحيه مركزي باقي
ميماند و همراه با جريان هوا مكيده شده از خروجي
گرد و غبار خارج ميشود.

خروج
ورود

شكل   9ـ تميزكننده گردبادي

ـ ماشين بوجاري غربالي
اين ماشين داراي دو غربال و يك سيني است .در انتهاي غربالها و سيني ،كانالي براي تخليه مواد وجود دارد.
سوراخهای غربال اول از سوراخهای غربال دوم بزرگتر است .غربالها و سيني ،شيبدار بوده ،كل مجموعه حركت
لرزشي دارد ،تا مواد روي غربالها و سيني حركت كنند .اندازه و شكل سوراخهای غربالها بر اساس نوع ماده،
متغير است و ميتوان با نصب غربالهای متفاوت مجموعه را براي مواد مختلف آماده نمود .روش كار به این صورت
است كه مواد ابتدا روي غربال اول قرار ميگيرند (شكل ،)10چون سوراخهای غربال اول بزرگتر از قطر مواد اصلي
است ،مواد اصلي و ناخالصيهای ريز از آن عبور ميكنند و روي غربال دوم ميريزند .ناخالصيهای درشت (کاه
و کلش و کلوخهای بزرگ ،سنگهای
درشت) از غربال اول عبور نكرده ،در
انتهاي غربال از طريق مجراي خروجي
مخزن
در مسير مشخصي منتقل ميشود .قطر
سوراخهای غربال دوم از قطر مواد اصلي
غربال اول
كمتر است .به این ترتيب ،ناخالصيهای
غربال دوم
ريز از غربال دوم عبور كرده ،روي سيني
ميريزند و از طريق مجراي خروجي
سيني خارج ميشوند .مواد اصلي كه
سینی
روي غربال دوم قرار گرفتهاند ،در اثر
لرزش از طريق مجراي خروجي از ماشين
شكل 10ـ تميز كردن مواد در ماشين بوجاري غربالي
خارج ميشوند.
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نکته

عیب این ماشين این است که کلوخها و سنگها و ناخالصیهای هماندازه بذر را نمیتواند جدا کند و
این ناخالصيها به همراه بذر به سمت خروجی هدایت ميشوند.

خروجی غربال باال

شكل 11ـ ماشين غربالي كابلي

چالغ دست

ـ ماشين بوجاري استوانه حفرهدار
()Indented Cylinder Separator
دانههای بسیاری از غالت و حبوبات دارای اندازه و وزن یکسانی
هستند و مشکل ميتوان آنها را بهوسيله ماشینهای بوجاری
غربالی جدا کرد .این بذرها دارای طولهای متفاوتی هستند به
عنوان مثال دانه جو از گندم کشیدهتر است .بر اساس این خاصیت
ماشين بوجاری استوانه حفرهدار برای تفکیک این دانهها ساخته
شده است.
اين ماشين از شاسي ،موتور الكتريكي و استوانههای حفرهدار
تشكيل شده است (شكل.)13

خروجی غربال پایین

خروجی سینی

ماشین بوجاری غربالي ازلحاظ مکانیزم حرکت غربالها در دو نوع
کابلی و چوبی فنری وجود دارد.
در نوع کابلی ،قاب غربالها از باال از چهار گوشه بهوسيله کابل از
ستونهای ماشين آویزان بوده و از پایین روی پولی که بهصورت
خارج از مرکز قرار دارد متصل هستند (شكل .)11
نیروی الزم جهت حركت غربالها توسط الکترو موتور و بهوسيله
تسمه تأمین ميشود .در اثر چرخش پولی ،در غربالها حرکت
رفتوبرگشتي توأم با حرکت به طرفین ایجاد ميشود و دانهها
روی غربالها هم بهصورت لغزشی و هم بهصورت چرخشی
حرکت ميکنند .سه محل خروجی برای غربالها وجود دارد که
یک خروجی برای ناخالصیهای غربال باال و یک خروجی برای
دانههای غربال پایین و یک خروجی برای ناخالصیهای روی
سینی پایین است.
در نوع چوبی فنری ،غربالها روی چهار عدد چوب فنری سه الیه
قرار گرفتهاند و توسط یک عدد چالغ دست که به پایین غربالها
متصل است حرکت رفت و برگشتی تأمین ميشود .در این غربال
به دلیل شیب غربال به یک طرف ،دانهها در اثر لرزش به سمت
کانال خروجی هدایت ميشوند .در این نوع ماشین نيز سه محل
خروج روی غربالها نصب شده است (شكل .)12

شكل 12ـ ماشين غربالي چوبي فنري

شكل13ـ ماشين بوجاري استوانه حفرهدار
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تعداد استوانهاي حفرهدار ممكن است يك ،دو ،سه و يا چهار عدد باشد .هر استوانه حفرهدار شامل پوسته حفرهدار،
ناوداني ،مارپيچ اصلي ،همزن ،تنظيمكننده و در برخي مدلها مارپيچ خروجي مواد ناخالص ميباشد (شكل .)14
ورودی
ناودانی
مارپیچ اصلی

فلکه تنظیم
موقعیت
ناودانی
پوسته حفرهدار
همزن

شكل 14ـ اجزاي داخلي استوانه حفرهدار

پوسته حفرهدار ،مارپيچ اصلي ،همزن و مارپيچ خروجي
مواد ناخالص ،متحرك ميباشند .این اجزا بهوسيله
موتور الكتريكي حول محورشان ميچرخند .فضاي
داخل استوانه حفرهدار بهوسيله ناوداني به دو قسمت
تقسيم شده است .ابتدا مواد از مجراي ورودي وارد
ناحيه  1استوانه حفرهدار ميشوند (شكل.)15

مواد اصلی

پوسته حفرهدار
ناودانی
مارپیچ
مواد اصلی

مواد ناخالص

مارپیچ
مواد ناخالص

شكل 15ـ طرح كلي استوانه حفرهدار

دانههای كوچكتر وارد حفرههای پوسته شده ،با
چرخش پوسته ،به سمت ناوداني منتقل ميگردند
(شكل .)16لبه ناوداني با پوسته حفرهدار فاصله كمي
دارد به همين دليل تنها دانههای كوچكتر از این
قسمت ميتوانند عبور كنند .دانهها با عبور از لبه
ناوداني به درون آن سقوط ميكنند و بهوسيله مارپيچ
اصلي از مجراي خروجي دستگاه خارج ميشوند.
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مواد موجود در ناحيه  1دايماً بهوسيله همزن و مارپيچ
هم زده شده ،به سمت خروجي منتقل ميشوند .در حين
انتقال ،دانههای كوچك به پوسته حفرهدار ميرسند و از
ديگر مواد جدا ميشوند .در نهايت تمام دانههای كوچك
پس از طي طول استوانه حفرهدار از ناخالصيها جدا
ميشوند و در انتهاي مسير درناحيه  ،1تنها دانههای بزرگ
باقي ميمانند كه از مجراي ناخالصيها خارج ميشوند.
ـ ماشين بوجاري كامل (چند مرحلهاي)
براي افزايش كيفيت بوجاري ،در بسياري از ماشينهای
امروزي از تركيب چند دستگاه بوجاري استفاده شده
است كه در كنار هم در يك مجموعه و در چندين مرحله
عمليات بوجاري را انجام ميدهند .این ماشينها ميتوانند
دانهها را تا  %98/5خالص كنند.
در كاملترين ماشين بوجاري ،مواد چهار مرحله را براي
تميز شدن طي ميكنند .این چهار مرحله توسط دو واحد
غربال ،تميزكننده بادي و استوانه حفرهدار بر اساس سه
خاصيت اندازه ،وزن و طول دانه انجام ميشود (شكل.)17
اجزاي این ماشين بوجاري كه در دو نوع ثابت و تراكتوري
وجود دارند عبارتاند از :شاسي ،مخزن ،محفظه باد،
واحدهاي غربالي ،استوانههای حفرهدار و الكتروموتورها
(در مدلهای ثابت) كه برخي از آنها شرح داده ميشود:
مخزن :مخزن اولين قسمتي است كه مواد وارد آن
ميشود .خروجي مخزن بهوسيله يك دریچه تنظيم،
كنترل ميشود ،تا مقدار مناسب و يكنواختي از مواد

مخزن باد شامل اجزاي زير است:
الف) پنكه براي توليد باد
ب) صفحههای هدايت جريان باد
ج) تنظيمكنندههای مقدار باد
د) نقالههای مارپيچي براي خروج مواد ناخالص
هـ) اهرمهای تنظيمكننده مقدار و جهت باد
محفظه باد روي شاسي نصب ميشود و ديوارههای آن دارای
دريچههای شيشهاي براي بازديد ميباشد (شكل.)18

دریچههای شیشهای محفظه باد

الکتروموتورنقالهها

اهرمهای تنظیم باد

الکتروموتور
اصلی

مخزن
دریچههای
شیشهای
مخزن مواد
اهرم دریچه
تنظیم مخزن
ورودی

محفظه باد

تابلوی برق

وارد واحدهاي تميزكننده شوند .روي ديوارههای مخزن
دريچههای شيشهاي نصب شده است تا بتوان وضعيت
داخلي مخزن را بازديد كرد (شكل.)17
ـ محفظه باد :استفاده از باد يكي از روشهاي تميز
كردن در این ماشين است .توليد باد و تنظيم مقدار آن،
در مخزن باد انجام ميشود (شكل.)18

شكل17ـ ماشين بوجاري كامل

نگهدارندۀ چوبی

واحد غربالی فوقانی
واحد غربالی تحتانی

بازوی لنگ

شكل18ـ ماشين بوجاري فاقد استوانه حفرهدار از دو نما
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کشویی غربالها

کانال خروجی مواد ناخالص

واحدهای غربالي :واحدهای غربالي،
شامل دو واحد تميزكننده غربالي،
نگهدارندههای چوبي و بازوهاي لنگ
ميباشند (شكل .)18دو واحد غربالي
روي هم قرار گرفته ،خالف جهت
يكديگر حركت لرزشي دارند .هر واحد
داراي دو غربال ،نگهدارنده غربالها و
برسهای تميزكننده است.
نگهدارنده غربالها شامل دو كشويي براي نصب دو
غربال و كانالهای خروجي است (شكل  .)19كف
نگهدارنده غربالها به عنوان سيني عمل ميكند .روش
كار واحد غربالي قب ً
ال توضيح داده شده است.
زير غربالهای دوم برسهایی قرار دارند كه حركت
آنها از الكتروموتور و بازوهاي لنگ تأمين ميشود.
حركت برسها زير غربال دوم از انسداد سوراخهای آن
جلوگيري ميكند.
براي جلوگيري از انسداد سوراخهای غربالها در برخي
ماشينهای بوجاري در زیر غربال پایین توپهایی از
جنس الستیک فشرده در داخل قفسههای توری قرار
دارد که در اثر لرزش مجموعه غربالها به سمت باال و
پایین ميپرند و در اثر ضربه از پایین غربال از گرفتگی
غربال پایین جلوگیری ميکنند (شكل .)20
در این مدل ماشينها بر روی غربال باال دو عدد ضربهزن
وجود دارد که بر اثر لغزش بر روی غربال ضربه ميزند تا
به غربال شدن مواد كمك كند (شكل .)21
استوانههای حفرهدار :آخرين واحد تميزكننده در
این ماشين بوجاري از دو استوانه حفرهدار تشكيل شده
است .استوانه حفرهدار قب ً
ال توضيح داده شده است.
الكتروموتورها :براي بهكار انداختن قسمتهای مختلف
ماشين بوجاري از سه الكتروموتور استفاده شده است:
الف) الكتروموتور اصلي كه نيروي الزم را براي چرخش
پنكه و حركت لرزشي واحدهای غربالي تأمين ميكند.
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شكل19ـ نگهدارنده غربالي

شكل 20ـ توپهای زير غربال پايين

ضربهزن غربال باال
غربال باال

شكل 21ـ ضربه زن غربال باال

ب) الكتروموتور نقالهها :این الكتروموتور ،غلتك مخزن
ورودي بذر و نقالههای مارپيچي را بهكار مياندازد.
ج) الكتروموتور استوانه حفرهدار :این الكترو موتور،
استوانههای حفرهدار و برسهای تميزكننده را بهكار
مياندازد.
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نکته

ماشينهای بوجاري كه براي خالصسازي بذر به
منظور عمليات كاشت بهكار ميروند در ابتداي
مارپيچ كيسهگيري داراي مخزن سم ضد عفوني
ميباشند که در صورت نیاز به مقدار الزم به
دانههایی که در داخل مارپیچ در حرکت هستند
افزوده ميشود.

شكل 22ـ مخزن سم ضد عفوني روي يك ماشين بوجاري

اصول كار ماشين بوجاري كامل :شماي داخلي يك
ماشين بوجاري در شكل  23نشان داده شده است.
مواد با عبور از دريچه ورودي  1به مخزن  2منتقل
ميشوند .دريچه تنظيم  3در خروجي مخزن ،مقدار
دانههایی را كه وارد واحدهای تميزكننده ميشود،
كنترل ميكند .زير دريچه تنظيم  ،3غلتك موزع 4
قرار دارد كه دانهها را در سراسر عرض كانال عرضي 5
توزيع ميكند .مواد از طريق كانال عرضي به واحدهای
غربالي منتقل ميشوند .كانال عرضي با محفظه باد،
مرتبط است.
دانهها هنگام عبور از كانال عرضي ،تحتتأثير مكش باد
پنكه  6قرار ميگيرند .این نخستين مرحله جداسازي
ناخالصيها از دانهها است .در این مرحله گردوغبار و
ناخالصيهای سبك از دانه جدا شده و به سوي محفظه
باد انتقال مييابند .گردوغبار از خروجي  7خارج شده
و ناخالصيهای سنگينتر در محفظه  8جمع شده،
بهوسيله نقاله مارپيچي  9و كانال خروجي ،از ماشين
خارج ميشوند .ميزان مكش باد بهوسيله دريچه باد
 10و اهرم مدرج تنظیم ميشود.
دانهها با عبور از كانال عرضي ،وارد واحدهاي غربالي
ميشوند .این واحد داراي دو واحد تميزكننده غربالي
است .نيمي از دانهها به واحد غربالي فوقاني و نيمي

22

21

6

7

10

1

20

2
3
4
5
9
11
12
13
14
15
16

23

24

19

17
18
26

25

شكل 23ـ شماي داخلي ماشين بوجاري

ديگر به واحد غربالي تحتاني راه مييابند .در اين
مرحله دانهها روي غربال فوقاني  11با سوراخهای
بزرگتر از دانهها قرار ميگيرند .ناخالصيهای بزرگتر،
از محصول جدا شده و از طريق كانال خروجي 12
تخليه ميشوند .مواد عبور كرده از غربال فوقاني روي
غربال تحتاني  13ريخته ميشوند.
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دانههای ريز و بذرهاي هرز از این غربال عبور كرده،
روي سيني  14ميريزند و از طريق كانال خروجي
 15كه در انتهاي سيني قرار دارد ،تخليه ميشوند.
برسهای تميزكننده  16بهطور يكنواخت و پيوسته
در حركت هستند و زير غربالهای تحتاني را تميز
ميكنند .دانههای تميز شده ،از روي غربال تحتاني
وارد كانال  17ميشوند .به همين ترتيب نيمي ديگر از
دانهها در واحد غربالي تحتاني تميز شده ،وارد كانل 17
ميشوند .دانهها از طريق كانال  17به دهانه دو رديفه
بادپخشكن  18ميرسند .این قسمت تحتتأثير
توجه کنید

جريان مكشي باد است .براي مرتبه دوم مواد سبك
از دانهها جدا شده ،با جريان باد به محفظه 19
منتقل ميشود و بهوسيله نقاله مارپيچي  20تخليه
ميشوند .باد پخش كن دو رديفه ،دارای دو تنظيم
است كه بهوسيله دريچههای  21و  22انجام ميشود.
دانهها پس از عبور از این مرحله از طريق كانال  26و
دريچه ورودي  23به استوانههای حفرهدار  24هدايت
ميشوند .اصول كار استوانهاي حفرهدار قب ً
ال بيان
شده است .باالخره دانههای تميز شده در استوانههای
حفرهدار ،از خروجي  25خارج ميشوند.

از آنجا كه ماشين بوجاري كامل ،در برگيرنده تمام انواع ماشينها و دستگاههاي بوجاري است در ادامه
تنها روش آماده بهكار كردن ،تنظيمات و سرويس این نوع ماشين توضيح داده ميشود .بديهي است كه
شما ميتوانيد با توجه به نوع ماشين در دسترس ،قسمتي از عمليات را انجام دهيد.

خط بوجاري
ماشينهای بوجاري معموالً در كنار ماشينهای ديگر مانند انواع نقالهها ،ماشينهای درجهبندي (،)Grading
ماشینهای تفکیک کننده ( ،)Sortingو ماشينهای بستهبندي براي درجهبندي و بستهبندي غالت و حبوبات
بهكارگرفته ميشوند و تشكيل يك خط كامل را ميدهند (شکل.)24

الف) خط کامل بوجاری و اصالح بذر گندم
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ب) خط كامل پاككننده و درجهبندي حبوبات

ج) خط كامل بوجاري دانههای روغني (كلزا و)....
شكل 24ـ سه نمونه خط كامل بوجاري

نقالهها براي جابهجايي مواد مختلف از قبيل مواد دانهاي مانند غالت ،مواد بستهبندي شده و ....مورد استفاده قرار
ميگيرند .با توجه به نوع ماده ،مسافت و مسير جابهجايي ،انواع مختلفی از نقالهها موجود است .كه برخي از آنها
عبارتاند از :نقاله تسمهاي ،نقاله مارپيچي ،نقاله پيالهاي ،نقاله زنجيري و نقاله بادي.
از آنجاكه نقالهها مهمترين ماشينها در خطوط بوجاري و عمليات پس از برداشت ميباشند ساختمان و انواع
آن توضيح داده ميشود.
نقاله تسمهاي ( :)Belt Conveyorنقاله تسمهاي از شاسي ،الكتروموتور ،غلتك محرک ،غلتك متحرك،
غلتكهای هرز گرد فوقاني و تحتاني و تسمه نقاله تشكيل شده است (شکل.)25
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تسمه

غلتک مح ّرک

شاسی

غلتک هرزگرد فوقانی

نگهدارندۀ
غلتکهای
هرزگرد

غلتک
متحرک

غلتک هرزگرد تحتانی

شکل 25ـ نقاله تسمهای و اجزای آن

تسمه نقاله ،عامل انتقال مواد بوده و براساس نوع ماده انتقالي ،داراي جنسها و سطوحي با شكلهای مختلفي
است .جنس تسمه نقاله از الياف نخي يا مواد الستيكي يا تركيبي از آن دو ميباشد.
با روشن شدن موتور ،غلتك محرك چرخيده ،تسمه حركت ميكند .با حركت تسمه بر روي غلتكهای فوقاني،
مواد روي تسمه به سمت خروجي منتقل ميشود .پس از تخليه مواد ،تسمه نقاله از زير شاسي و با عبور از روي
غلتكهای هرزگرد تحتاني ،به انتهاي مسير ميرسد.
نقاله مارپيچي (پيچ ارشميدس ،هليس) :نقاله مارپيچي رايجترين وسيله براي انتقال مواد دانهاي مانند بذر
ميباشد .این نقاله براي انتقال مواد ديگر مانند مواد پودري ،خميري و ....نيز مورد استفاده قرار ميگيرد.
قسمت اصلي و عامل انتقال مواد در این نقاله ،مارپيچ آن است .با روشن شدن موتور ،مارپيچ داخل بدنه استوانه
ميچرخد (شكل .)26مواد از دريچه ورودي وارد نقاله شده ،بهوسيله مارپيچ در امتداد بدنه استوانهاي جابهجا و
از دريچه خروجي ،خارج ميشود.
الکتروموتور

ورودی

هلیس

شکل26ـ نقاله مارپیچی
خروجی
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نقاله پيالهاي :این نقاله همانطور كه از نامش پيداست داراي تعداد زيادي پياله است كه روي يك تسمه يا
زنجير متحرك قرار دارند و مواد دانهاي و غيره را در مسيرهاي عمودي جابهجا ميكنند.
با روشن شدن الكتروموتور ،غلتك بااليي چرخيده ،تسمه را حركت ميدهد .با حركت تسمه ،پيالهها در امتداد
نقاله جابهجا ميشوند (شكل .)27مواد ،از طريق دريچه ورودي وارد نقاله ميگردند .حركت پيالهها بهگونهاي
است كه در پايين نقاله ،از مواد ورودي پر ميشوند .پيالهها در امتداد عمودي حركت كرده ،در باالي نقاله با
حركت چرخشي پيالهها دور غلتك بااليي ،مواد بر اثر نيروي گريز از مركز از پياله جدا شده ،از طريق دريچه
خروجي از نقاله خارج ميگردد .حركت مداوم پيالهها ،مواد را دائماً از پايين نقاله به باال منتقل ميكند.
پیاله

الکتروموتور
ورودی

خروجی

شکل 27ـ نقاله پیاله ای

نقاله زنجيري :نقاله زنجيري مواد دانهاي ،بستههای علوفه و ...را در مسيرهاي افقي ،شيبدار و عمودي منتقل
ميكند .از این نقالهها بيشتر در كف سيلوها براي تخليه سيلو و نيز خوراكدهي دام و طيور بهطور وسيعي
استفاده ميشود.
با روشن شدن الكتروموتور ،حركت
زنجیر و پرهها
بهوسيله زنجير و چرخ زنجير به زنجير
نقاله منتقل ميشود .مواد از دريچه
ورودي وارد نقاله ميگردد .با حركت
زنجير نقاله ،پرهها حركت كرده ،مواد
را در مسير ،منتقل و از دريچه خروجي
شکل 28ـ نقاله زنجیری
خارج ميكنند (شکل .)28
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نقاله بادي :نقاله بادي براي انتقال مواد دانهاي و پودري مورد استفاده قرار ميگيرد .در این نقاله ،انتقال مواد
بهوسيله جريان باد انجام ميشود .به همين دليل مواد با اجزاي نقاله تماس اندكي دارد و درصد شكسته شدن
آن كاهش مييابد .همچنين این نقاله مجهز به سيكلون است و مواد را تا حدودي تميز ميكند (شکل .)29

دریچۀ گردان

جریان باد
شکل 29ـ نقاله بادی و طرز کار آن

تنظيمات ماشينهای بوجاري

فلکه تنظیم

براي افزايش عملكرد ماشين ،بايد
قسمتهاي مختلف ماشين را به دقت
تنظيم كرد .این تنظيمها عبارتاند از:
الف) تنظيم دريچه خروجي مخزن
بذر :این تنظيم بهوسيله فلكه تنظيم
انجام ميشود (شكل .)30تنظيم دريچه
خروجي بايد بهگونهاي انجام شود
كه دانههای خروجي از مخزن ،روي
غربالهای فوقاني انباشته نشوند.

اهرم 1

کانال خروجی 1

اهرم 2

اهرم 3

کانال خروجی 2

شكل30ـ اهرمهای تنظيم ماشين بوجاري

ب) تنظيم مكش باد كانال عرضي:
مكش باد با توجه به نوع محصول بهوسيله اهرم  1تنظيم ميشود (شكل .)30مكش باد تا اندازهاي زياد ميشود
كه تنها مواد ناخالص سبك جدا شود و در كانال خروجي  1دانه سالم ديده نشود.
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ج) تنظيم باد كانال دهانه دو رديفه :مكش باد
كانال دهانه دو رديفه ،بهوسيله اهرم  2تنظيم ميشود
(شكل .)30مكش باد را بايد به اندازهاي زياد كرد كه
تنها مواد ناخالص در كانال خروجي  2ديده شود.
درصورتيكه دانههای سنگين ،مانند حبوبات ،با ماشين
بوجاري تميز ميشود و مواد ناخالص نيز سنگين باشند،
بايد مكش بيشتري اعمال شود .در این صورت بايد
دريچه يكي از كانالها را با اهرم  3بست (شكل.)30
بدينترتيب مكش هر دو كانال به يك كانال منتقل
خواهد شد.
د) نصب غربالهای مناسب :غربالها از جنس نخ
يا صفحات فلزي مشبك با سوراخهای گرد ،بيضوي يا
مثلثي با اندازه سوراخهای متفاوت هستند (شكل .)31
براي تميز كردن دانههای مختلف بايد از غربالهای
مناسب استفاده كرد .از آنجاييكه در مناطق گوناگون
اندازه دانههای توليد شده ،متفاوت است ،پس انتخاب
غربال بهصورت تجربي انجام ميشود .براي غربال
فوقاني ،غربالي با سوراخهای بزرگتر از دانه و براي
غربال تحتاني ،غربالي با سوراخهای كوچكتر از دانه
انتخاب ميشود.
براي تعويض غربالها ابتدا دريچه مخزن غربالها
را باز كرده ،سپس غربالها كه بهصورت كشويي در
نگهدارندهها قرار دارند ،تعويض ميشوند (شكل.)32
هـ) تنظيم ضربه زن غربال باال :در ماشينهایی كه
غربال بااليي آنها داراي ضربهزن است ،بر روی اهرمبندی
ضربهزن یک عدد وزنه بهصورت کشویی قرار دارد که
ميتوان با جابهجايي آن به سمت باال و پایین شدت
ضربه روی غربال را تنظیم نمود(شكل  .)33با باالتر
قرار دادن وزنه شدت ضربات ضربهزن روی غربالها
کمتر شده در نتیجه ارتعاشات روی غربال کم ميشود.
از این حالت برای بوجاری محصوالتی که دانههای آن
سبک باشد ،استفاده ميشود.

شكل 31ـ دو نمونه غربال با سوراخهای متفاوت
دریچه واحد
غربالی در
حالت بسته

دریچه واحد
غربالی تحتانی
در حالت باز

شكل 32ـ دريچههای تعويض غربالها

شكل 33ـ وزنه تنظيم ضربه زن غربال بااليي
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و) تنظيم كورس حركت غربالها :هرچه كورس
حركت غربالها بيشتر باشد عمليات جداسازي بهتر انجام
ميشود .كورس حركت غربالها در بعضي ماشينهای
بوجاري ،با تغيير دور الكتروموتور تغيير ميكند .در
ماشينهای غربالي كابلي این كورس بهوسيله پیچهای
تنظيم پولی لنگ که در زیر غربالها قرار دارد انجام
ميشود .در این ماشينها براي افزايش كورس حركت،
بايد پيچ را به سمت خارجي پولي جابهجا كرد(.شکل)34
ز) نصب پوسته حفرهدار مناسب با مواد :انتخاب
پوسته حفرهدار با قطر مناسب حفرهها براي تفكيك
مواد بسيار مهم است .براي این منظور بايد پوسته
حفرهداري را انتخاب كرد كه اندازه حفرههای آن
مطابق با ابعاد دانه مورد نظر باشد .پوسته حفرهدار
از دو نيم استوانه تشكيل شده است كه بهوسيله پيچ
و مهره به يكديگر متصل شدهاند .در صورت نياز با
باز كردن پيچها ،پوستههای استوانه جدا و تعويض
ميشوند (شكل.)35

پیچهای تنظیم
پولی لنگ

شكل 34ـ پيچ تنظيم كورس غربال كابلي

شكل 35ـ پوسته استوانه حفرهدار

ح) تنظيم ناوداني استوانه حفرهدار :فاصله بين
ناوداني و پوسته حفرهدار بهوسيله فلكه مخصوص
تنظيم ميشود .این فاصله بايد مطابق با راهنماي
ماشين و شكل و اندازه دانه باشد (شكل.)36

شكل 36ـ تنظيم كنندهای استوانه حفرهدار
فعالیت عملي

تنظيم ماشين بوجاري

شرح فعاليت:
يك ماشين بوجاري تحويل بگيريد و متناسب با نوع ماشين تنظيمهای آن را انجام دهيد.
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راهاندازي ماشين بوجاري
فعالیت عملي

كار با ماشين بوجاري

مراحل انجام كار
1ـ قسمتهای مختلف ماشين را مطابق با دفترچه
راهنما بازديد كنيد .برخي از این بازديدها عبارتاند از:
ـ بازديد درون مخزن ورودي (از نظر نبودن مواد
خارجي و زايد در آن)
ـ بازديد محفظه باد
ـ بازديد اتصاالت پيچ و مهرهاي
ـ بازديد تسمهها و زنجير و اطمينان از ميزان مناسب
كشش تسمهها
ـ بازديد اتصاالت و بازوهاي محرك و اطمينان از
سالم بودن آنها
ـ بازديد نگهدارندههای چوبي يا كابلهای واحد غربالي
و اطمينان از عدم شكستگي ،پارگي يا ترك در آنها
ـ بازديد قسمتهایی كه بايد روغن كاري و گريس كاري
شوند.
ـ بازديد واحدهای غربالي

شكل 37ـ نصب كيسههای بارگيري
روي كيسهبندها
ایمنی

ـ بازديد دريچهها و قسمتهایی كه نياز به تنظيمات
اوليه دارند.
2ـ كيسههای جمعآوری دانههای خالص و ناخالصيها
را در محلهای مخصوص نصب كنيد (شكل.)37
3ـ در صورتيكه ماشين بوجاري از نوع تراكتوري
است ،آن را به تراكتور متصل كرده و بهوسيله
پايههای نگهدارنده تراز كنيد (شكل.)38
4ـ مخزن بذر را پر كنيد.
  5ـ ماشين را تنظيم كنيد.
  6ـ ماشين را از طريق تابلوي برق يا محور تواندهي
تراكتور راهاندازي كنيد.
7ـ خروجيها را بررسي كرده و در صورت لزوم
تنظيمات ماشين را تغيير دهيد.
8ـ پس از خاتمه كار ،اجازه دهيد ماشين بدون مواد
به مدت چند دقيقه كار كند ،تا كليه گرد و غبار
موجود در آن تخليه شوند.

شكل38ـ پايه نگهدارنده ماشين بوجاري
تراكتوري

قبل از انجام هرگونه تنظيم ،ماشين را متوقف كرده و اجازه دهيد قطعات متحرك آن از حركت بايستند.
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زیستمحیطی

از پخش ناخالصیها در محیطزیست اجتناب کنید.

سرويس و نگهداري ماشينهای بوجاري
براي افزايش بازده ماشين ،بايد اجزاي
مختلف آن بهطور مرتب سرويس شوند.
عالوه بر سرويسهای عمومي موارد زير
بايد مورد توجه قرار گيرند:
ـ نگهدارنده غربالها بهوسيله اتصاالت
چوبي و آهني نصب شدهاند و بايد
بهطور مرتب كنترل شوند تا در صورت
بروز شكستگي و ترك تعويض شوند.
ـ غربالها را بايد در شرايط تميز و
بهصورت آويزان ،خارج از دستگاه
نگهداري كرد .در صورت بروز هرگونه
تغيير شكل ،نسبت به ترميم يا تعويض
شكل39ـ قرار دادن غربال بهصورت آويزان
آن بايد اقدام نمود.
ـ در صورت عدم استفاده از غربالها براي مدت طوالني بايد آنها را با اليهاي از مواد ضد زنگ پوشاند و هنگام
استفاده مجدد ضروري است تا غربالها با پاككنندههای مناسب از ضدزنگ پاك شود.
ـ استوانههای حفرهدار بايد از آسيب ديدن در امان باشند .استوانههایی كه به دليل نگهداري نامناسب دچار تغيير
شكل شدهاند ،قابل استفاده نيستند .استوانهها درصورتيكه براي مدت طوالني مورد استفاده قرار نميگيرند،
بايد با اليهاي از مواد ضدزنگ پوشانده شوند و هنگام استفاده مجدد بايد پوستهها با پاككنندههاي مناسب و
ضدزنگ تميز شوند.
ـ الکترو موتور باید بعد از هر کار روزانه ،با بادگرفتن تميز شود.
ـ زمانيكه از ماشين بوجاري براي مدت طوالني استفاده نميشود بايد تسمهها را از حالت كشش خارج نمود.
فعالیت عملي

سرويس ماشين بوجاري

شرح فعاليت:
ماشين بوجاري را سرويس كرده و براي فصل بيكاري انبار كنيد.
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ارزشيابي نهايي شايستگي كاربرد و سرويس ماشين بوجاري
شرح کار:
تنظيم ماشين بوجاري مطابق دستورالعمل كتابچه راهنماي كاربري ماشين (تنظيم ناوداني استوانه حفرهدار ،نصب پوسته حفرهدار مناسب با
مواد ،تنظيم كورس حركت غربالها ،تنظيم ضربهزن غربال باال ،نصب غربالهای مناسب ،تنظيم باد كانال دهانه دو رديفه ،تنظيم مكش باد
كانال عرضي ،تنظيم دريچه خروجي مخزن بذر) ـ آزمايش و بررسيهای اوليه ماشين (آچاركشي ،بررسي و تعويض قطعات معيوب ،روانكاري
قطعات متحرك ،تنظيم كشيدگي تسمه ـ اتصال ماشين بوجاري به تراكتور ـ انجام عمليات بوجاري ـ تعويض تسمه ـ گريس كاري ـ انبار
كردن ماشين
استاندارد عملکرد :با استفاده از ماشينهای بوجاري غربالي ،استوانه حفرهدار و ماشين بوجاري كامل عمليات بوجاري را انجام دهد.
شاخص ها:
مشاهده رويه انجام تنظيمات ماشين بوجاري مطابق دستورالعمل (تنظيم ناوداني استوانه حفرهدار ،نصب پوسته حفرهدار مناسب با مواد،
تنظيم كورس حركت غربالها ،تنظيم ضربهزن غربال باال ،نصب غربالهای مناسب ،تنظيم باد كانال دهانه دو رديفه ،تنظيم مكش باد كانال
عرضي ،تنظيم دريچه خروجي مخزن بذر) مشاهده روند بررسي و نتيجهگيري صحيح از بازديدهای اوليه ماشين ـ مشاهده روند رفع عيوب با
انجام كنترل و تنظيمات مطابق دستورالعملهای موجود ـ مشاهده رويه راهاندازي و كار با ماشين بوجاري ـ مشاهده رويه انجام سرويسهای
دورهاي و انبار كردن ماشين
شرایط انجام کار :كارگاه ،زمان 40 :دقيقه
ابزار و تجهیزات :جعبه ابزار مكانيكي ـ انواع ماشين بوجاري رايج در منطقه ـ كتابچه دستورالعمل كاربري ماشين بوجاري ـ گريس ـ گريس
پمپ ـ تسمه
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
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تنظيمات ماشين های بوجاري

2

2
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1
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سرويس و نگهداري ماشين های بوجاري

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،مي باشد.
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و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم
دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی
راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین
سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند،
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی ،دبیرخانۀ راهبری دروس و
مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی
این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود
سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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