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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. 
امام خمينی )قّدس سره الشریف(
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پایدار،  توسعه  تحقق  و  فناوري ها  توسعه  گوناگون،  مشاغل  در  کار  دنیاي  تغییر  حال  در  شرایط 
ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي 
قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در 
کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور 
رشته  در  مي شود.  نگرش  و  مهارت  دانش،  شامل  توانایي  است.  شده  تعریف  درست  و  استاندارد 

تحصیلي ـ حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي طراحی صفحات وب

2ـ شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3ـ شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4ـ شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي 
اسناد  کار مجموعه  دنیاي  و خبرگان  فني  و حرفه اي  برنامه ریزي درسي  با مشارکت متخصصان  و 
برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف 

کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس سومین درس شایستگی های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته ماشین های کشاورزی 
در پایه 11 تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آینده شغلی و حرفه ای 
شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین 

کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي  به اثبات رسانید.
کتاب درسي کاربرد سرویس ماشین های برداشت و پس از برداشت شامل پنج پودمان است و هر 
پودمان داراي یك یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل 
شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را 
کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید 
و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 است. 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 
5 پودمان 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 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

سخني با هنرجویان عزیز
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همچنین عالوه بر کتاب درسي امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي 
از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد  و تألیف شده است، وجود دارد. یکي 
را  همراه خود  كتاب  نمایید.  استفاده  باید  درسي  کتاب  در  موجود  فعالیت هاي  انجام  براي  که 
بسته  اجزاي  سایر  باشيد.  داشته  همراه  نيز  ارزشيابي  فرایند  و  آزمون  هنگام  مي توانيد 
با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني  آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که 

www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، 
حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه 
با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان 
عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و 

آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان 

در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در 
جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثر و شایسته جوانان 

برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش
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جمهوری  ملی  درسی  برنامه  و  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  اهداف  تحقق  راستای  در 
کشاورزی  ماشین های  رشته  درسی  برنامه  مشاغل،  و  کار  دنیای  متغیر  نیازهای  و  ایران  اسالمی 
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 5 پودمان است که هر 
پودمان از یك 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 یك نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره 
قبولی در هر پودمان حداقل 12 است و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می گردد که شامل 
ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریك از پودمان ها است. از ویژگی های 
و  فنی  شایستگی های  با  ارتباط  در  یافته  ساخت  یادگیری  فعالیت های  طراحی  کتاب  این  دیگر 
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 
کتاب  شود.  استفاده  یادگیری  فرایند  در  آموزشی  فیلم  و  نرم افزار  و  هنرجو  همراه  کتاب  مانند 
انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می گیرد. شما  ارزشیابی و  همراه هنرجو در هنگام یادگیری، 
ارزشیابی  تدریس کتاب، شیوه  بستۀیادگیری، روش های  اجزای  با  بیشتر  آشنایی  برای  می توانید 
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 
یادآوری است، کارنامه  به  این درس مراجعه کنید.  الزم  راهنمای هنرآموز  به کتاب  تمرین ها  و 
و  آموزش  هنگام  در  و  است.  بوده  پودمان   5 نمره  اساس  بر  قبل  تحصیلی  سال  در  شده  صادر 
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 8 در 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 یك واحد یادگیری با عنوان 
انواع تنظیمات و  کاربرد و سرویس ماشین های برداشت ذرت علوفه ای است و در آن ساختمان، 

روش به کارگیری و سرویس چاپر دو ردیفه تراکتوری به طور کامل تشریح شده است. 

سخنی با هنرآموزان گرامی
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عناوین  با  یادگیری  واحد  سه  شامل  که  دارد  نام  علوفه خشك کردنی«  »برداشت  دوم:  پودمان 
»کاربرد و سرویس دروگرهای علوفه«، »کاربرد و سرویس شانه خورشیدی« و »کاربرد و سرویس 
دروگرهای  سرویس  و  به کارگیری  روش  تنظیمات،  ساختمان،  آنها  در  و  است  علوفه«  بسته بند 

است. داده شده  مکعبی شرح  بسته بند  و  شانه خورشیدی  شانه ای،  بشقابی،  استوانه ای، 
ماشین های  ابتدا  پودمان  این  در  است.  غالت«  مکانیزه  »برداشت  عنوان  دارای  سوم:  پودمان 
و  به کارگیری  تنظیمات، روش  ادامه ساختمان،  در  و  نیمه مکانیزه غالت معرفی شده اند  برداشت 

است.  شده  داده  شرح  غالت  کمباین  سرویس های 
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 
خطوط  و  ماشین ها  انواع  سرویس  و  به کارگیری  تنظیم،  آماده سازی،  سپس  شده  آشنا  بوجاری 

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 كتاب هاي درسي فني و حرفه اي 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، ازاین رو تأمین خوراک دام به ویژه علوفه که حجم قابل توجهی از آن را شامل می شود 

موردتوجه است.
انبارشده و به مرور به مصرف دام خواهد  یا  تازه به مصرف خوراک دام رسیده و  علوفه در دامپروری به صورت 
رسید. علوفه به صورت خشك یا تر براي مصارف آتي نگهداري می شود. علوفه خشك را در انبار به صورت فله و 
یا بسته بندی می توان نگهداری نمود. نگهداری علوفه با رطوبت زیاد یا متوسط، به صورت خردشده در سیلوهای 

ایستاده یا گودالی صورت می گیرد.
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واحد یادگیری 1

کاربرد و سرویس ماشین برداشت ذرت علوفه ای )چاپر(

آیا تابه حال به این فکر كرده اید كه:
 چرا بعضی محصوالت را سبز برداشت می کنند و این برداشت چه ارزشی دارد؟

 اندازه قطعات برش خورده محصول و کیفیت برش چه تأثیری روي کیفیت علوفه و دام مصرف کننده دارد؟
 برداشت سبز یك محصول باید چگونه باشد؟

 چه نوع ماشین و با چه روشی این برداشت را انجام می دهد؟
 چرا بارگیری و چیدن در برداشت سبز هم زمان انجام می شود؟

 رایج ترین علوفه هایی که براي سیلو کردن به کار می روند چه نام دارند؟

بیشتر دامداران مقداری از علوفه سبز تولیدشده در فصل های بهار و تابستان را برای مصرف زمستانه دام های 
خود ذخیره می کنند. دو روش برای نگهداری علوفه وجود دارد: 

الف( خشك کردن علوفه در آفتاب. 
ب( سیلو کردن علوفه. 

خشك کردن روش خوبی برای ذخیره علوفه است، ولی اشکال  هایی دارد. یکی از این اشکال ها این است که 
باعث کم شدن ارزش غذایی علوفه می شود. سیلو کردن یکی دیگر از روش های ذخیره علوفه می باشد. اگر 
این روش به درستی انجام شود اشکال روش خشك کردن را ندارد. همچنین با این روش می توان ارزش غذایی 

بعضی از خوراک های دام را بهتر کرد.

استاندارد عملکرد
در پایان این واحد یادگیري هنرجویان قادر خواهند بود ماشین برداشت ذرت علوفه ای دو ردیفه را راه اندازی، 

سرویس، تنظیم و آماده به کار نموده و عملیات برداشت ذرت علوفه ای را انجام دهند.
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پودمان 1    برداشت علوفه سيلو كردني

شرایط برداشت ذرت علوفه ای 

یکی از غذاهای باارزش برای دام ذرت می باشد. ذرت به دو صورت دانه ای و علوفه ای برداشت می گردد. در 
برداشت دانه ای، دانه از بوته ذرت جدا می شود و در برداشت علوفه ای، بوته ذرت به طور کامل درو و خرد 

می گردد سپس ذرت خردشده سیلو می شود تا تخمیر شده و براي مصرف دام آماده گردد.

مهم ترین شرایط ذرت برای سیلو کردن عبارت اند از:

1ـ قطعات ذرت خردشده دارای كيفيت برش مناسب و هم اندازه باشند:
مقطع برش خورده علوفه باید یك شکل و یك اندازه بوده و حتماً مقطع، برش خورده باشد )له یا پاره شده نباشد( 
زیرا در غیر این صورت آب موجود در آوندها دراثر یك فشار کم به راحتی بیرون آمده و باعث می شود مواد غذایی 
موجود در ذرت هنگام سیلو شدن از آن خارج شده و ارزش غذایي آن کاهش یافته و بدهضم گردد )شکل 1( و 
همچنین مخلوط کردن مواد در ماشین های توزیع علوفه مانند فیدر میکسر1 به کندی صورت می گیرد )شکل 2(.

1ـ فیدر میکسر یك ماشین کششی است که مواد مختلف در جیره غذایی دام را مخلوط کرده و به صورت یکنواخت در کنار آخور دام توزیع می کند.

ج( برش صحيح علوفهالف( برش نادرست علوفه ب( خارج شدن آب ذرت در اثر برش نامناسب
شكل 1ـ كيفيت خرد شدن ذرت

شكل 2ـ مخلوط شدن و توزيع علوفه توسط فيدر ميكسر

گفت وگوکنید
در مورد روش ها و فواید سيلو كردن ذرت بحث كنيد.
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2ـ برداشت ذرت علوفه ای در مرحله مناسب از رشد انجام شود:
دانه ها  و  برگ  ساقه،  در  موجود  آب  مقدار  باید  ذرت  برداشت  در 
به اندازه مطلوب رسیده باشد. این اندازه مطلوب را می توان باتوجه 
به وضعیت ظاهري بوته ذرت به صورت زیر تشخیص داد )شکل 3(:

پایینی  پرچم  دو  و  بوده  باز  هم  از  ذرت  بوته  باالی  نر  ـ گل آذین 
گیرد. قرار  افقی  به صورت 

ـ رنگ کاکل بالل باید قهوه ای مایل به سیاه باشد.
ـ دانه ها زرد شده باشند به طوری که یك سوم از پایین دانه سفت باشد.

ـ چند برگ پایینی خشك  شده باشند.

ماشین  هاي برداشت ذرت علوفه ای 

از  یا کامیون  به طورکلی، برای خرد کردن ذرت علوفه ای در مزرعه و هدایت آن به داخل تریلر )پی نورد( 
ماشین برداشت ذرت علوفه ای یا چاپر )Forage maize harvester( استفاده می شود. این ماشین ها ازنظر 
دسته  آن  ماشین های خودگردان  می شوند.  تقسیم  و کششي  دودسته خودگردان  به  موردنیاز،  توان  تأمین 
هستند که مجهز به موتور محرک می باشند حال  آنکه در نوع کششي، به یك منبع تأمین کننده توان مانند 

تراکتور احتیاج است )شکل های 4 و 5(.

شکل ٣ـ ذرت آماده برداشت

شکل ٤ـ چاپر خودگردان

كابين رانندهلوله تخليه

واحد تغذیه

دماغه خورشيدی

موتور محرک
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پودمان 1    برداشت علوفه سيلو كردني

هر دو نوع ماشین در حین حرکت ساقه علوفه را از چند 
از  را  یا علوفه درو شده  سانتی متری زمین درو کرده 
روي زمین بلند کرده و به واحد برش هدایت می کنند. 

با  و  بریده شده  یکسان  به اندازۀ  برش  واحد  در  علوفه 
شتاب ایجادشده، توسط لولۀ تخلیه وارد ماشین حمل 

می شوند )شکل 6(.

شکل ٦ ـ برداشت ذرت به وسیله چاپر خودگردان

شکل ٥ ـ چاپر کششی پشت تراکتوری

اهرم های كنترل

لوله تخليهمنحرف كننده

غلتک های تغذیه

دماغه دو ردیفه

مالبند

گاردان
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براین اساس تمام ماشین های برداشت ذرت علوفه ای باوجود تفاوت در نوع شاسي، بدنه و نحوه تأمین توان 
داراي چند واحد اصلي می باشند:

1ـ واحد درو و هدایت محصول )هد یا دماغه(: دروي علوفه یا برداشت علوفه درو شده و هدایت محصول 
به واحد تغذیه در این قسمت انجام می شود. 

2ـ واحد تغذیه: واحد تغذیه از تعدادي غلتك تشکیل شده است که وظیفه دارند علوفه را از دماغه گرفته و 
به صورت یکنواخت به واحد برش هدایت کنند )شکل 7(.

3ـ واحد برش: خرد کردن ذرت و هدایت آن به سمت واحد تخلیه در این قسمت انجام می گیرد )شکل 7(.
توجه: در ماشین های خودگردان، واحد برش شامل بالل خردکن نیز هست.

4ـ واحد تخليه: وظیفه این قسمت، هدایت محصول خردشده به ماشین حمل می باشد )شکل 7(.
توجه: واحد تخلیه در ماشین های خودگردان شامل شتاب دهنده نیز هست.

5ـ واحد انتقال قدرت: این واحد وظیفه انتقال توان به سایر واحدهای ماشین را دارد و شامل چند جعبه دنده، 
گاردان، تسمه و زنجیر و تجهیزات ایمنی می باشد.

تنظیم ماشین برداشت ذرت علوفه ای 

ماشین برداشت ذرت علوفه ای، یکی از ماشین های پیچیده کشاورزی است و درصورتی که به درستی تنظیم 
نشود در حین برداشت، عمل خود را به درستی انجام نمی دهد. در ادامه ضمن معرفی ساختمان و ویژگی های 

تك تك واحدهای ماشین، تنظیمات آنها بیان می شود.

الف( موقعيت واحدها روي ماشين
شكل 7ـ واحدهای تغذيه، برش، بالل خردکن، شتاب دهنده و تخليه در چاپر خودگردان

ب( حركت علوفه در واحدهای ماشين

واحد تغذیه

واحد تغذیه

واحد برش

واحد برش

شتاب دهنده

لوله تخليه
لوله تخليه

واحد شتاب دهنده

بالل خردكن

بالل خردكن
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پودمان 1    برداشت علوفه سيلو كردني

الف( دماغه خورشيدي
شكل8 ـ انواع دماغه برداشت ذرت در چاپر خودگردان

ب( دماغه رديفي

شكل9ـ دماغه چاپر دو رديفه تراكتوري

تنظيم دماغه در چاپر دو ردیفه تراكتوری
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ وضعیت استقرار دماغه را با توجه به شرایط زمین تنظیم کنید.

1ـ1ـ براي برداشت ذرت در زمین نرم، قسمت ضخیم قطعه تنظیم ارتفاع را زیر جعبه دنده قرار دهید 
)شکل 10(. 

واحد درو و هدایت محصول )هد یا دماغه( 

ماشین های برداشت ذرت علوفه ای ممکن است به انواع 
متفاوتي از دماغه مجهز باشند )شکل 8(.

دماغه  کشور،  در  متداول  تراکتوري  ماشین هاي  در 
دهانه ها  دارد.  دهانه  دو  و  است  شاخه  سه  به صورت 
درو  دربرگرفته،  را  ذرت  ردیف  دو  پیشروي  حین  در 
مي کنند. در زیر دماغه ها کفشکي نصب شده است که 
ارتفاع دماغه از سطح زمین به وسیله آن تثبیت مي شود. 
عالوه بر آن کفشك دماغه را از صدمات احتمالي هنگام 
برخورد با زمین محافظت مي نماید. شاخه هاي دماغه 
داراي زنجیرهاي نقاله هستند. روي زنجیرها با فاصله 
مساوي قاشقك هایي نصب شده است. زنجیرها ضمن 
حرکت دوراني، ساقه هاي ذرت را به کمك قاشقك ها به 
انتهاي دهانه مي کشند تا پس از درو به وسیله تیغه هاي 
بیضي  شکل زیر دماغه به سمت واحد تغذیه هدایت شوند. 

منحرف كننده

ده
كنن

دا 
 ج

يم
نظ

ه ت
ير
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ت
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ش
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ارتفاع را زیر جعبه دنده قرار  2ـ1ـ براي برداشت ذرت در سطح ناهموار، قسمت باریك قطعه تنظیم 
دهید.

3ـ1ـ براي برداشت ذرت در شرایط عادي برداشت محصول، قطعه تنظیم ارتفاع را عمود برجهت حرکت  
قرار دهید )شکل 11(.

و  پایین  و  باال  از دستگیره هاي آن در جهت های  استفاده  با  را  علوفه  2ـ صفحه جدا کننده محافظ 
)شکل 12(.  کنید  تنظیم  ماشین  به  نزدیك  یا  دور  به صورت  همچنین 

3ـ هدایت کننده علوفه را در جهت هاي طولي و همچنین به صورت دوراني تنظیم کنید )شکل 13(.

شكل 11شكل 10

شكل 13ـ هدايت كننده علوفه و پيچ  هاي تنظيم آنشكل 12ـ  دستگيره هاي تنظيم صفحه جداكننده محافظ علوفه

گفت وگوکنید
صفحه جدا كننده محافظ علوفه چه كاربردي دارد؟

گفت وگوکنید
هدایت كننده علوفه چه نقشي در ماشين دارد؟

دستگيره تنظيم عمودی

دستگاه تنظيم افقی

سوراخ های 
تنظيم طولی

سوراخ های 
تنظيم دورانی
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پودمان 1    برداشت علوفه سيلو كردني

تعویض دماغه در چاپر دو ردیفه تراكتوری
فعالیت عملي

1ـ براي باز كردن دماغه به ترتيب زیر عمل كنيد:
1ـ 1ـ دماغه را در وضعیت باال قرار دهید تا از قالب نگه دارنده 

آزاد شود )شکل 14(.
2ـ1ـ چرخ های پایه دماغه را در محل مربوطه نصب نمایید.

3ـ1ـ زنجیر را از قسمت قفل زنجیر بازکنید )شکل16(.
کنید  آزاد  آن  دو طرف  از  را  دماغه  نگه دارنده  بست هاي  4ـ1ـ 

)شکل15(.
5ـ1ـ دماغه را پایین آورده و به عقب برانید.

2ـ براي نصب دماغه به ترتيب زیر عمل كنيد:
قالب  قطعات  تا  دهید  حرکت  دماغه  به طرف  را  ماشین  1ـ2ـ 

)شکل14(. گیرد  قرار  خود  محل  در  نگه دارنده 
نصب  دماغه  طرف  دو  در  را  دماغه  نگه دارنده  بست هاي  2ـ2ـ 

.)15 )شکل  کنید 
3ـ2ـ زنجیر را روي چرخ زنجیرها سوار کنید.

را در  زنجیر سفت کن  نوع دماغه، چرخ دنده  با  4ـ2ـ متناسب 
سوراخ باال و یا پایین در قطعه شماره 1 شکل 16 نصب کنید.

شكل17ـ جعبه دنده تنظيم سرعت باردهي غلتك هاي تغذيه

شكل 14

شكل 16

شكل 15

واحد تغذیه

واحد تغذیه از تعدادي غلتك تشکیل شده است که در 
مجاورت هم و دوبه دو روی هم قرار دارند. غلتك هاي 
باالیي درجهت عکس غلتك هاي پاییني مي چرخند و 
به صورت شناور در محل خود قرار دارند تا بتوانند با 

تغییر حجم علوفه ورودي تغییر موقعیت بدهند.
سرعت غلتك های تغذیه را مي توان با استفاده از جعبه 

دنده محرک آن در سه وضعیت تنظیم کرد. 
I: باردهی آرام         II: باردهی متوسط         III: باردهی سریع

قالب های 
نگه دارنده

 بست
نگه دارنده دماغه

 چرخ دنده
زنجير سفت كن

1

اهرم تنظيم
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تغییر سرعت باردهي غلتك هاي تغذیه در تعیین اندازه طول برش تأثیر دارد. در جدول 1 اندازه طول برش 
نسبت به وضعیت باردهي غلتك هاي تغذیه مشخص شده است.

انتقال  ـ تنظيم جهت دوران غلتک هاي تغذیه: 
نیرو به غلتك هاي تغذیه توسط جعبه دنده ای به نام 
با   .)18 )شکل  می گیرد  انجام  معکوس  جعبه دنده 
استفاده از این جعبه دنده می توان دوران غلتك ها را 

کرد.   معکوس  یا  متوقف 

O: وضعيت توقف
V: وضعيت حركت به جلو
R: وضعيت برگشت علوفه

توجه کنید
تغيير سرعت غلتک های تغذیه هنگامی باید انجام گيرد كه دماغه متوقف و یا با سرعت آرام حركت می كند.

توجه کنید
طول برش عالوه بر سرعت غلتک های تغذیه به تعداد تيغه های استوانه برش نيز بستگي دارد.

پرسش کالسي
با توجه به جدول1 به سؤاالت زیر پاسخ دهيد:

چه  تغذیه  غلتك هاي  باردهي  سرعت  افزایش  1ـ 
دارد؟ برش  در طول  تأثیری 

2ـ افزایش تعداد تیغه هاي استوانه برش چه تأثیری 
در طول قطعات دارد؟

در  برش  قطعات  طول  بخواهیم  که  درصورتي  3ـ 
ذرت 13/5 میلي متر باشد سرعت غلتك هاي تغذیه 

و تعداد تیغه هاي برش چگونه باید باشد؟

جدول 1ـ تنظيم طول برش ذرت علوفه اي

شكل 18ـ تنظيم جهت دوران غلتك هاي تغذيه

I I II I I
mmmmmm

510/521I

713/527I I

142856I I I
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پودمان 1    برداشت علوفه سيلو كردني

این عمل جهت جلوگیري از ورود مواد مخرب به ماشین 
و براي تنظیم میزان تغذیه علوفه است همچنین در 
مواقعی که به علت ورود بیش از اندازۀ علوفه به واحد 
هادي،  لولۀ  در  خردشده  علوفه  شدن  جمع  و  برش 

با  باشد  کارافتاده  از  و  قرارگرفته  تحت فشار  دستگاه 
برعکس کردن جهت چرخش غلتك های تغذیه، علوفه 
وارد واحد برش نمی شود و علوفه های خردشدۀ قبلی به 
بیرون کشیده  شده، جا برای علوفه جدید باز می شود.

واحد برش 

واحد  وارد  تغذیه  واحد  از  خروج  از  پس  ذرت  بوته 
دوار  استوانه  یك  شامل  برش  واحد  می شود.  برش 
زاویه  و  فاصله  با  تیغه  تعدادي  آن  روي  که  است 
تیغه ها  تعداد  و  فاصله  زاویه،  قرارگرفته اند.  مساوي 
و  استوانه  دوران  با  است.  تنظیم  قابل  استوانه  روي 
عبور تیغه های متحرک از مقابل تیغه های ثابت مواد 
مواد  می شوند.  بریده  مشخص  اندازه هاي  به  ورودي 
برش داده شده از روي یك صفحه مقعر با کمان کوتاه 
بزرگ تر  کمان  با  مقعر  صفحه  یك  روي  از  سپس  و 

عبور کرده و از محفظه برش خارج می شوند. 

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 می شود ولی در چاپر های خودگردان، مواد پس از خروج از استوانه برش 
وارد قسمت بالل خرد کن شده یا مستقیماً وارد قسمت شتاب دهنده می شوند و بعد از آن توسط لوله تخلیه 

به داخل ماشین حمل هدایت می گردند )شکل 7(.

بالل خردكن: وقتی که بوته ذرت وارد استوانه برش می شود بالل ذرت مانند قسمت های دیگر ذرت به قطعات 
مساوی برش داده می شود ولی با این حال دانه های بالل که حاوی پروتئین و مواد مغذی می باشند همچنین 
روی چوب بالل باقی می مانند که هضم آن برای دام ضعیف است. خردکن بالل، چوب بالل را خرد می کند و 

دانه ها را باز می کند تا پروتئین در داخل علوفه پخش  شود. 

شكل20ـ غلتک های بالل خردکن و تأثیر آن روي دانه های بالل

شكل 19ـ واحد برش

تيغه متحرکاستوانه برش

خـروج

ورود بوته های ذرت
صفحه مقعر شکل 
با كمان بلند

صفحه مقعر شکل 
با كمان كوتاه

تيغه ثابت
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این واحد شامل دو غلتك دندانه اره ای است که با 20 درصد اختالف سرعت نسبت به هم می چرخند و تقریباً 
هر دانه ای را از چوب بالل جدا می کند )شکل 20(.

در برداشت سایر علوفه سیلو کردنی مانند غالت سبز، حبوبات، بقوالت و یونجه، واحد بالل خردکن را باید از 
مدار خارج کرده و به جای آن از ناوداني عبور محصول برش خورده استفاده کرد.

     

واحد برش داراي چند تنظیم مهم است:
ـ تنظيم تيغه ثابت: تیغه ثابت در تمام انواع ماشین های برداشت ذرت علوفه ای باید به گونه ای تنظیم شود 

که فاصله آن از تیغه های متحرک در نقطه برش 0/2 میلی متر باشد )شکل23(.

شكل22ـ ناوداني عبور محصول برش خوردهشكل21ـ خارج کردن بالل خردکن از مدار

گفت وگوکنید
افزایش یا كاهش فاصله تيغه ها چه اثری بر برش خواهد گذاشت؟

ـ تنظيم تيغه های متحرک: فاصله، زاویه و تعداد تیغه های متحرک روي استوانه برش قابل تنظیم است.

شكل 23

تيغه ثابت

غلتک تغذیه

تيغه متحرک
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شكل 24ـ نقشه انفجاري واحد برش ذرت خردكن دو رديفه

پرسش کالسي
با توجه به تصویر باال به سؤاالت زیر پاسخ دهيد:

1ـ روي استوانه برش حداکثر چند تیغه متصل مي شود؟
2ـ درصورتی که روي استوانه برش حداکثر تعداد تیغه بسته شده باشد اما در حین کار یکي از تیغه های 
متحرک بشکند و تیغه یدکي همراه نداشته باشیم و نخواهیم عملیات برداشت را نیز متوقف کنیم چه 

راه حلی داریم؟

ـ تنظيم صفحات مقعر: صفحه مقعر با کمان بلند 
تعویض  قابل  کششي  و  خودگردان  ماشین های  در 
و  )داراي سطح صاف(  استاندارد  نوع  دو  در  و  است 
دندانه دار )سوهاني( وجود دارد. نوع استاندارد آن را 
علوفه  برداشت سایر  در  و هم  برداشت ذرت  در  هم 

سیلو کردنی می توان به کاربرد اما در برداشت ذرت 
با دانه های بیش ازحد رسیده استفاده از نوع سوهاني 

)شکل25(. می شود  توصیه 

شكل25ـ انواع صفحات مقعر با كمان بلند

پيچ نگهدارنده

پيچ تنظيمتيغه متحرک

S

1

B

B
S

2
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صفحه مقعر با کمان کوتاه در ماشین های دو ردیفه 
ماشین های  در  ولي  است  یکپارچه  برش  محفظه  با 

است. تعویض  قابل  خودگردان 
چیدمان تیغه ثابت، صفحه مقعر با کمان کوتاه و صفحه 
مقعر با کمان بلند باید طوری باشند که فصل مشترک 

بین تیغه ثابت و صفحه مقعر با کمان کوتاه، هم سطح 
باشد و  پایین تر  با کمان کوتاه  باشند یا صفحه مقعر 
همچنین فصل مشترک بین صفحه مقعر با کمان کوتاه 
و صفحه مقعر با کمان بلند نیز باید هم سطح بوده یا 

صفحه مقعر با کمان بلند پایین تر باشد.

گفت وگوکنید
در مورد علت این نوع چيدمان كه چرا فصل مشترک تيغه ثابت، صفحه مقعر با كمان كوتاه و صفحه 

مقعر با كمان بلند به ترتيب یکی پس از دیگری برابر یا پایين تر قرار می گيرد در كالس بحث كنيد.

توجه کنید
در هنگام نصب صفحه مقعر با كمان بلند دقت شود كه بين صفحه مقعر با كمان بلند و صفحه مقعر 

با كمان كوتاه فاصله  اي نباشد.

نکته
فاصلۀ نامطلوب صفحۀ مقعر با تيغه های متحرک، باعث كاهش راندمان برش و افزایش مصرف سوخت 

و كاهش قدرت پرتاب بار و كوبش بيشتر محصول مي شود.

تعویض تيغه ثابت در چاپر دو ردیفه تراكتوری
فعالیت عملي

1ـ پیچ های نگه دارنده تیغه را بازکنید )شماره 2 شکل های 26  و  27(.
2ـ قطعه تنظیم کننده را بازکنید )شماره 1 شکل 26(.

3ـ قطعه خارج از مرکز را خارج نمایید )شماره 1 شکل 27(.
4ـ تیغه ثابت را از سمت راست ماشین خارج کنید.

5ـ براي جابه  جایي تیغه ثابت به منظور تنظیم فاصله:
1ـ5ـ پیچ هاي دو طرف را شل کنید.

2ـ5ـ با چرخاندن قطعه تنظیم کننده و میزان کننده خارج از 
مرکز در دو طرف ماشین تیغه را جابه  جا کنید.

3ـ5ـ استوانه برش را با دست بچرخانید و فاصله تیغه هاي متحرک 
از تیغه هاي ثابت را کنترل کنید.

شكل 26

شكل 27

1

2

2 1
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توجه کنید
در چاپر های خودگردان احتياج به شل كردن پيچ 
نيست و فقط با چرخاندن اهرم هاي دو طرف تيغۀ 

ثابت حركت مي كند )شکل 28(.

باز كردن و نصب تيغه های متحرک استوانه برش در چاپر دو ردیفه تراكتوری
فعالیت عملي

1ـ پیچ هاي درپوش باال را از هردوطرف باز کنید 
و سپس با حرکت چرخشي به عقب حرکت دهید 

)شکل 29(

2ـ پیچ هاي تیغه متحرک )شماره 1 شکل 30( را 
باز کنید و تیغه را خارج کنید. در هنگام تعویض 
دست  با  باید  برش  استوانه  متحرک،  تیغه های 

شود. چرخانده 

تیغه های متحرک جدید دقت کنید  3ـ در نصب 
باشند و مقابل یکدیگر قرار  باید جفت  آنها حتماً 

باشد. باالنس  تا دستگاه  گیرند 

4ـ تیغه ثابت را کاماًل به طرف عقب جابه جا کنید. 

5  ـ فاصله تك تك تیغه هاي متحرک از تیغه ثابت 
را با دو عدد پیچ تنظیم کننده )شماره 2 شکل30( 

تنظیم کنید.

6ـ پیچ  های نگه دارنده تیغه را محکم کنید. 

شكل 28ـ اهرم های تنظیم تیغه ثابت در چاپر خودگردان

شكل 29

شكل30ـ محفظه برش چاپر دو ردیفه تراکتوری

1

2

1
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توجه کنید
ماشين های خودگردان،  در  متحرک  تيغه  تنظيم 
كه  تفاوت  این  با  است  ردیفه  دو  ماشين  همانند 

ندارد. وجود  تنظيم  پيچ های 

ایمنی
هنگام تنظيم تيغه ها مراقب باشيد انگشتانتان در مسير حركت تيغه ها قرار نگيرد.

واحد تخلیه

واحد تخلیه شامل لوله تخلیه و تجهیزات مربوط به جابه جایي لوله است.
چون محصول مستقیماً بعد از برش وارد ماشین حمل می شود، انتخاب لوله تخلیه مناسب و کنترل آن در 

جهت های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 

الف( انتخاب لوله مناسب: لوله تخلیه باید متناسب با ارتفاع و طول ماشین حمل انتخاب شود )شکل 32(.

اگر در ماشين حمل با مخزن كوتاه از لوله بلند استفاده كنيم:
1ـ هنگام وزش باد اتالف محصول زیاد است.

2ـ کنترل کالهك سر لوله دشوار است و درنتیجه هدایت محصول در عرض ماشین حمل به خوبی انجام نمی شود.

شكل 31ـ تيغه هاي متحرك چاپر خودگردان

شكل 32ـ تناسب لوله تخليه با ماشين حمل
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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 درصورتی که فاصله عرضي ماشین حمل از ماشین برداشت ذرت بیشتر شود، اتالف محصول افزایش می یابد.

ب( كنترل لوله تخليه: لوله تخلیه داراي سه نوع حرکت است:

گلویی  از قسمت  تخلیه  لولۀ  1ـ حركت چرخشی: 
امکان  به راننده  این چرخش  حرکت چرخشی دارد، 
انجام  را  کنترل طولی محصول خروجی  می دهد که 

)شکل 34(. دهد 

گفت وگوکنید
در شکل 33 دو نوع 
نشان  تخليه  لوله 
در  است.  داده شده 
لوله  كاربرد  مورد 
خم های  با  تخليه 
در  داده شده  نشان 
گفت وگـو  كـالس 

كنيد.

شكل 33ـ انواع خم لوله تخليه
ب( لوله با خم مالیمالف( لوله با خم تند

پرسش کالسي
زماني كه پي نورد حمل كننده مستقيماً به پشت چاپر متصل می شود، لوله تخليه به چه شکلي باید باشد؟

شكل 34ـ حركت چرخشي لوله
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واحد شتاب دهنده )پرتاب(

محصول  اینکه  از  قبل  خودگردان  ماشین های  در 
نام  به  قسمتی  از  شود  تخلیه  لوله  وارد  شده  خرد 
شتاب دهنده عبور می کند تا شتاب بیشتری گرفته و 

کند. طی  به راحتی  را  تخلیه  مسیر 
آن  روی  که  است  دوار  استوانه  یك  شتاب دهنده 
تعدادی )معموالً 8 عدد( تیغه با دندانه های خاص با 
سرعت  باال می چرخد و به محصول خرد شده نیروی 

می کند. وارد  زیادی 

کالهك  لوله:  سر  كالهک  عمودی  حركت  2ـ 
حرکت عمودی به سمت پایین و باال دارد. این حرکت 
به راننده امکان می دهد تا حرکت عرضی محصول از 

خروجی را کنترل کند )شکل 35(.

3ـ حركت عمودی حمل  و نقل: در حالت حمل ونقل 
لولۀ تخلیه به سمت عقب ماشین باید قرار گیرد. در 
چاپرهای خودگردان لوله تخلیه در حالت حمل ونقل 
در نشیمنگاه مخصوص خود قرا می گیرد اما چاپر های 

دو ردیفه داراي نشیمنگاه لوله نمی باشند.

شكل 35ـ كالهك در چاپر دو رديفه

شكل 36ـ نشيمنگاه لوله تخليه

شكل 37ـ شتاب دهنده

پرسش کالسي
چرا در چاپرهاي خودگردان كالهک سر لوله تخليه دو تکه است ولی در چاپرهاي دو ردیفه یک تکه است؟

توجه کنید
چون لوله های تخليه سنگين و گشتاور آنها روی گلویی زیاد است در چاپر دو ردیفه به دليل نبود 
نشيمنگاه حتمًا باید در موقع حمل ونقل آهسته حركت كنيم تا شوک و ضربه ای به لوله وارد نشود. 

در چاپر های خودگردان حتمًا از قرار گرفتن لوله روی نشيمنگاه مطمئن شوید.
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پرسش کالسي
در صورت تيز شدن تيغه های شتاب دهنده چه مشکلی پيش می آید ؟

با حرکت افقی شتاب دهنده به سمت جلو یا عقب مي توان شتاب محصول خروجي را تغییر داد.  هرچه استوانه 
پرتاب را به سمت عقب دستگاه بیاوریم، سرعت حرکت محصول خردشده بیشتر می شود )شکل 38(.

شكل 38ـ تنظيم شتاب دهنده

تیغه های نصب شده روی شتاب دهنده به صورت دندانه  دار است درصورتی که دندانه ها در اثر خوردگی تیز شده یا 
از بین رفته باشند یا قسمتی از تیغه شکسته شده باشد باید حتماً تعویض شود.

گفت وگوکنید
تيغه پرتاب ماشين A تيز شده است و قسمت كوچک یکی از تيغه های پرتاب ماشين B شکسته شده 
است. دو دستگاه درحال برداشت می باشند و در انبار یک دست تيغه یدک داریم به نظر شما ضرورت 

تعویض تيغه با كدام ماشين است؟

شكل39ـ تيغه پرتاب ناسالم و تيغه پرتاب سالم
الف( تیغه ناسالمالف( تیغه سالم
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پرسش کالسي
اگر تنها ماشين B درحال كار باشد حداقل تيغه پرتاب كه می توانيم به ماشين B نصب كنيم چه تعداد 

است؟ چرا؟

توجه کنید
در ماشين هاي خودگردان كنترل لوله و كالهک از داخل كابين و به صورت هيدروليکي انجام می شود 

)شکل 42(.

شكل 42

1ـ با کمك اهـرم کنترل جهت تخلیه )شکل 40(، لوله تخلیه را در جهت های 
مختلف بچرخانید.

2ـ با استفاده از اهرم کنترل کالهك )شکل 40(، موقعیت آن را تغییر دهید.
3ـ لوله تخلیه را در موقعیت حمل و نقل قرار دهید.

فعالیت عملي
تخليه  لوله  تنظيم 
در چاپر دو ردیفه 

تراكتوری

شكل 40ـ چرخ دنده دوران لولهشكل41ـ اهرم هاي كنترل در اختيار كاربر

جک كنترل لوله تخليه

جک كنترل كالهک

اهرم كنترل جعبه 
دنده معکوس

اهرم 
كنترل 
كالهک

اهرم كنترل 
جهت لوله
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سرویس چاپر دو ردیفه تراكتوري
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ جعبه دنده ها را روغن کاری کنید.

در چاپردو ردیفه 5 جعبه دنده وجود دارد که باید به وسیله روغن SAE 90 پرشده و سطح روغن آنها 
پس از هر 80 ساعت کار کنترل شود. روغن این جعبه دنده ها باید هرسال یك بار تعویض شوند.

2ـ گریس خورهاي ماشین را در زمان هاي مشخص شده گریس کاري کنید و براي اینکه گریس به همه 
قسمت ها برسد دستگاه را چنددقیقه ای به کار اندازید.

سرویس ماشین 
الزمه استفاده صحیح و مفید از ماشین برداشت ذرت 
علوفه اي، انجام به موقع عملیات سرویس و نگهداری 
آن  است. به طورکلی، عملیات سرویس و نگهداری این 

ماشین شامل:
روغن کاری، تمیز کردن و بازرسی قطعات، تعویض یا 

تعمیر قطعات، رنگ کاری قسمت های فرسوده، بازدید 
قسمت های متحرک مانند زنجیر، تسمه و چرخ دنده ها، 
ازنظر  دستگاه  دادن  قرار  برای  مناسب  محل  تأمین 
بستر و سرپناه و قرار دادن آن به شکل مناسب برروی 

تکیه گاه های موجود در ماشین است.

شكل 44ـ جعبه دنده اصليشكل43ـ جعبه دنده معكوس

شكل 45ـ جعبه دنده باردهي 
غلتك هاي تغذيه

شكل 46ـ جعبه دنده زانويي
تیغه درو

 شكل 47ـ جعبه دنده
دوكفه اي

محل كنترل و 
ریختن روغن

محل كنترل و 
ریختن روغن

محل كنترل و 
ریختن روغن

محل كنترل و ریختن روغن
محل كنترل و 
ریختن روغن
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از انجام گریس كاری مواد زائد را از محل گریس خور  همواره از گریس مرغوب استفاده كنيد و قبل 
پاک كنيد.

توجه کنید

شكل48ـ گریس خور هایي که باید بعد از 20 ساعت کار گریس کاری شوند.

شكل49ـ گریس خورهایي که باید بعد از 50 ساعت کار گریس کاری شوند.

را  ماشین  تسمه  و  زنجیرها  کشش  3ـ 
کنید. تنظیم  و  کنترل 

1ـ3ـ برای تنظیم کشش تسمه، پیــچ های 
نگه دارنده جعبه دنده را شل کنید و آن را 
مستقیم  مسیر  روی  تنظیم  پیچ  توسط 

جابه جا کنید. )شکل 50(
شكل 50 ـ پیچ تنظیم کشش تسمه
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فاصله بين لوله راهنما و پيچ محدودكننده باید حدود 0/1 تا 1 ميلی متر باشد. این فاصله را در ساعت 
اوليه كار دستگاه بررسی كنيد و هنگامی كه ضروری باشد توسط پيچ محدودكننده تنظيم كنيد.

توجه کنید

روغن، گریس و پارچه های تنظيف را در ظروف مخصوص جمع آوری كرده و از پخش آنها در محيط جلوگيری كنيد.
زیست محیطی

2ـ3ـ برای تنظیم زنجیری که تیغه های درو علوفه 
را می چرخاند پیچ های نگه دارنده جعبه دنده را شل 
نموده و با پیچ تنظیم مقدار کشش زنجیر را تنظیم 

کنید )شکل 51(.

3ـ3ـ میزان کشش زنجیرهای باالبر را که به چرخ دنده 
زنجیرها نیرو وارد می کند را توسط پیچ های زنجیر 

سفت کن تنظیم کنید )شکل 52(.

شكل 51 ـ پیچ تنظیم زنجیر تیغه های درو

شكل 52 ـ زنجیر سفت کن دماغه چاپر دو ردیفه

ایمنی
هنگام انجام سرویس موارد زیر باید رعایت شود:

ـ ماشین خاموش باشد و کلیه قسمت های گردنده، کاماًل از حرکت بازایستاده باشند.
ـ ماشین، بر روی سطح صاف قرار داشته باشد.
ـ لباس کار بیش از حد تنگ یا گشاد نباشد. 

ـ وسایل اضافی مانند شال گردن و ... به همراه نداشته باشید.
ـ از ریختن روغن و مواد سوختی و یا آب، در جایگاه سرویس کاری خودداری شود.

حمل ونقل ماشین های برداشت ذرت علوفه ای

ماشین های دو ردیفه براي حرکت و کار باید به تراکتور متصل شوند. این ماشین ها به صورت کششی به تراکتور 
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متصل می شوند. اتصال چاپرهای کششی همانند ادوات کششی است که قباًل آموزش داده شده است. بعد از 
اتصال صحیح  مالبند به چاپر، اتصال محور انتقال توان )PTO( تراکتور با محور انتقال نیروی ماشین صورت 
می گیرد تا حرکت محور انتقال توان به قسمت های متحرک دستگاه هدایت شود و جهت حرکت دماغه اتصال 

شلنگ هیدرولیك، به ماشین الزامی است.
چاپر هاي خودگردان براي حمل ونقل و کار به هیچ منبع خارجي احتیاج ندارند و هدایت آنها تا حدود زیادي 

شبیه به رانندگي تراکتور است.

شكل 53 ـ کابین چاپر خود گردان

اتصال چاپر دو ردیفه به تراكتور
فعالیت عملي

از  پس  را  تراکتور  1ـ 
روشن  اولیه  بازدیدهاي 
به  دنده عقب  با  و  نموده 
سمت چاپر حرکت دهید.

نگه دارنده  پایه  ارتفاع  2ـ 
چاپر را متناسب با تراکتور 

تنظیم کنید.
به  تراکتور  هدایت  با  3ـ 

کنید. متصل  مناسب  پین  با  را  چاپر  و  خردکن  ذرت  مالبند  عقب،  سمت 
4ـ بعد از اتصال ماشین به تراکتور جك نگه دارنده را به طرف عقب بگردانید و مهار کنید )شکل 54  ـ الف(.
5ـ گاردان را به محور توان دهی تراکتور و محور ماشین متصل کرده و از قفل شدن آن مطمئن شوید.

شكل 54
ب( پایه نگه دارنده در حالت پارک ماشینالف( پایه نگه دارنده در حالت حمل و نقل

دستگيره 
تنظيم ارتفاع
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در هنگام برداشت علوفه، تراکتور در کنار ذرت های چیده نشده حرکت می کند و چاپر، در پشت و سمت راست 
تراکتور قرار می گیرد اما حمل ونقل ماشین در جاده به دلیل عرض زیاد دستگاه و تراکتور مشکل خواهد بود. بنابراین، 

چاپرهاي کششي داراي امکاناتي براي تغییر وضعیت از حالت حمل ونقل به حالت کار و بالعکس می باشند.

قرار دادن چاپر دو ردیفه در حالت های حمل ونقل و كار
فعالیت عملي

1ـ دستگاه متصل به تراکتور را در وضعیتی قرار دهید که پشت 
آن مانعی وجود نداشته باشد.

آزاد کن شاسی در پشت صندلی  به پین  2ـ طنابی که متصل 
آزاد شود )شکل 56(. پین  تا  قرار دارد بکشید  روی دستگاه 

3ـ در حالي که طناب را در حالت کششی نگه داشته  اید، تراکتور 
به  را کمی  فرمان  به طور هم زمان،  و  برانید  به عقب  به آرامی  را 

بچرخانید. راست 
4ـ هرگاه چاپر در پشت تراکتور قرار گرفت طناب را رها کنید تا پین به محل خود برگردد.

5ـ درصورتی که چاپر به پشت تراکتور حرکت نکرد پشت چرخ خارجی آن مانعی قرار داده، مراحل باال 
را تکرار کنید.

6ـ برای قرار دادن چاپر در وضعیت کار، درحالي  که طناب را کشیده و تراکتور را به سمت جلو مي رانید، 
فرمان را کمي به طرف چپ بچرخانید. اگر چاپر جابه  جا نشد، جلوي چرخ خارجي ماشین مانعي قرار 

داده و عملیات را تکرار کنید.

6ـ پوسته گاردان را توسط زنجیر محکم ببندید و قرار گرفتن 
را کنترل کنید )شکل 55(. نگه دارنده  پایه  گاردان روي 

7ـ شلنگ هیدرولیك ماشین را پس از تمیز کردن به خروجي 
هیدرولیك تراکتور متصل کنید. دقت کنید شلنگ هیدرولیك 
از محل های مخصوص عبور کرده باشد تا در حین حرکت صدمه 

نبیند.
شکل 55 ـ اتصال گاردان به چاپر دو ردیفه

شکل 56ـ  پین آزاد کن شاسی چاپر

دقت كنيد كالچ گاردان به سمت ماشين باشد.
توجه کنید

ایمنی
هم پوشانی نری و مادگی محور توان دهی باید حداقل 500 ميلی متر باشد.

زنجير

پایه 
گاردان

گاردان
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1ـ بعد از اتصال خردکن به تراکتور، دماغه را با کمك اهرم هیدرولیك برروی 
زمین گذاشته، چاپر را در وضعیت کار قرار دهید.

2ـ اتصاالت محور انتقال نیرو، شلنگ هیدرولیك و اتصال مالبند دستگاه را 
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 به طوری که مطمئن شوید که بعد از راه اندازی مشکلی پیش نخواهد آمد.
1ـ4ـ زنجیرهای باالبر و چرخ زنجیرها را روغن کاری کنید.

2ـ4ـ باد الستیك ها را بررسی کنید. 
3ـ4ـ سطح روغن جعبه دنده ها را بازدید کنید.
4ـ4ـ کلیه گریس خورها را گریس کاری کنید.

5ـ4ـ ماشین را آچارکشی کنید.
6ـ4ـ کشش تسمه را بررسی کنید.

را در وضعیت خالص  قرار دارد  راننده  بر روی چاپر و پشت صندلی در دسترس  راه انداز که  اهرم  5  ـ 
دهید. قرار  )حالت  وسط( 

6ـ دستگاه را با کمك جعبه دنده باردهي غلتك هاي تغذیه در سرعت مناسب قرار دهید.

ایمنی
نکاتی كه قبل از حمل ونقل باید در نظر گرفت و عمل نمود عبارت اند از:

 محور انتقال نیرو را از حالت درگیری خارج کرده، رابط هیدرولیکی را از دستگاه جدا کنید.
 شلنگ هیدرولیك را از تراکتور جدا نموده، در محل مناسب محکم ببندید تا بر روی زمین کشیده نشود.

 طناب های رابط را جمع آوری 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 
گیرد. قرار  دستگاه 

 در موقع انتقال دستگاه، چراغ خطر یا چشمك زن یا تابلوی مخصوص را در پشت دستگاه قرار دهید.
 ضمن عبور از جاده های خارج از مزرعه، در منتهی الیه سمت راست حرکت کنید.

 در مسیرهای با شیب زیاد، با حداقل سرعت و دنده سنگین حرکت کنید.
 با توجه به اینکه اتصال دستگاه به صورت کششی و کمرشکن است و در سرپیچ ها دستگاه و تراکتور یك مسیر 

را طی نمی کنند، الزم است با سرعت کم و با دقت زیاد حرکت کنید.

راه اندازی اولیه و آماده به کار نمودن ماشین 

قبل از انجام عملیات برداشت الزم است ماشین را در حالت بدون بار راه اندازی و آزمایش کنید.

فعالیت عملي
روش راه انــدازی 
چاپـر دو ردیفــه 

تراكتوري
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ایمنی
 درزمانی كه ماشين روشن است اجازه نزدیک شدن افراد دیگر به آن را ندهيد.

 همواره فاصلۀ الزم را با قسمت های متحرک و گردندۀ ماشين رعایت كنيد.

7ـ محور انتقال توان را به کار اندازید.
8  ـ با گاز دستی دور موتور را به حدی برسانید که 
 محور انتقال نیرو با دور مناسب )540 و یا 1000 دور
در دقیقه( به چرخش درآید. برای این منظور، عقربه 

دورسنج باید برروی عالمت تعیین شده باشد.
9ـ دستگاه را به مدت چند دقیقه به همین حالت 

نگه دارید و کلیۀ حرکت ها و سروصداهای ماشین 
حرکت های  وجود  صورت  در  و  نمایید  بررسی  را 
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 راه اندازی را به وضعیت خالص برگردانید.

اجراي عملیات برداشت

باید  چاپر،  با  شدنی  سیلو  علوفه  برداشت  عملیات 
تا  گیرد  صورت  برنامه ریزی شده  و  مطلوب  به صورت 
بتوان ضمن صرفه جویی در هزینه و زمان، بازده کاری 

برد.  باال  امکان  تاحد  را  ماشین  مزرعه ای  ظرفیت  یا 
زمانی به این منظور دست می یابیم که براساس نقشه 

از پیش تعیین شده عمل نماییم. برنامۀ  و 

شكل 57 ـ مسیر حرکت چاپر هنگام برداشت

روش برداشت میانیروش برداشت کناری
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شود  انتخاب  طوری  باید  ماشين:  حركت  مسير 
تراکتور در راستای جوی و پشته ها حرکت کند  که 
به گونه ای که ردیف های کشت شده در راستای حرکت 

باشد. داشته  قرار 
در ماشین های خودگردان براي مسیر اول لولۀ تخلیه 
در جهت عقب قرار داده شده و ماشین حمل در پشت 
ماشین حرکت مي کند. اما در ماشین هاي تراکتوري با 
توجه به اینکه دستگاه و تراکتور در یك راستا حرکت 
نمی کنند و چاپر در سمت راست تراکتور قرار می گیرد، 
مسیر حرکت باید طوری انتخاب شود که از له شدن 
تراکتـور  چرخ هـای  زیـر  در  برداشت نشده  ساقه های 
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 پیش بینی نشده باشد بهتر است 
به انـدازه عرض تراکتور در طول مزرعه، برداشت دستی 
صورت گیرد و سپس تراکتور وارد مزرعه شود. درغیراین 
صورت، بدون شك قسمتی از محصول در زیر چرخ های 

تراکتور لهیده شده، از دسترس خارج می شود.
با  برای تعیین مسیرهای بعدی می توان مانند شخم 
گاوآهن یك طرفه از روش میانی و یا کناری استفاده 

نمود. )شکل 57(.

انتخاب زمان مناسب ازنظر ميزان رطوبت خاک: 
یکی از عوامل مهم برداشت علوفه با چاپر است. چون 

در  چرخ ها  فرورفتن  باعث  است  ممکن  زیاد  رطوبت 
داخل خاک و توقف دستگاه شود و یا اینکه فرورفتن 
برای کشش  موردنیاز  نیروی  که  گردد  باعث  چرخ ها 
درنهایت،  و  یابد  افزایش  بیش ازحد  مخزن  و  دستگاه 

بازده کاری دستگاه شود. باعث کاهش 

انتخاب ماشين حمل مناسب: یکي از عوامل مهم در 
تغییر بازده کار ماشین است. بهتر است که یك تراکتور 
مخصوص عملیات برداشت در نظر گرفته شود و نقل  و 
انتقال علوفه برداشت شده با تراکتور دیگر و یا کامیون 
صورت گیرد. اما با این وجود تمام ماشین هاي برداشت 
ذرت علوفه اي داراي مالبند یدک کش عقب مي باشند 
که پي نورد را مستقیماً مي توان به آن متصل نمود. 
عادي  درحالت  قطعه  این  ردیفه،  دو  ماشین هاي  در 
مي تواند به طرف راست شاسي )شماره 3 شکل 58( 
بسته شود. مالبند در شرایط دشوارتر مثاًل هنگامي که 
کار مي کند  نرم  زمین  یا  و  ماشین در سطح شیبدار 
مي تواند در طرف چپ )شماره 2 شکل 58( بسته شود. 
هنگام حرکت در جاده یدک کش باید به طرف راست 

بسته شود. 
در شرایطي که پي نورد دو چرخ به ماشین متصل مي شود 
از آنجا که مقداري از وزن پي نورد به ماشین منتقل 
مي شود باید محور اکسل چرخ ماشین به سوراخ هاي 

عقبي شاسي متصل شود )شکل 59(.

شكل 59 شكل 58

23
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بررسی كيفيت عبور و خارج شدن محصول از لوله تخليه: 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 باید به صورت ورقه نازك از لوله خارج شود و در انتهای مسیر عبور اصلی 
خود منحرف و به صورت پخش وارد ماشین حمل بشود. 

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.

رعایت فاصلۀ عرضی ماشين حمل با چاپر: ماشین حمل نسبت به خردکن در فاصله ای باید قرارگیرد که 
انتهای لولۀ تخلیه آن در وسط عرض اتاق ماشین بوده و لوله تخلیه درحالي که عمود بر جهت حرکت است 

در وسط ماشین حمل )از نظر طولي( قرار گیرد . 

گفت وگوکنید
در مورد علت های عبور و خارج شدن محصول با كيفيت نامناسب گفت وگو كنيد.

تحقیق کنید
امروزه در چــاپرهای بزرگ 
لوله های تخليه دارای كنترل 
اتوماتيـک نيـز هسـتند. در 
مورد این نوع كنترل و نحوۀ 

كار آن تحقيق كنيد.

گفت وگوکنید
با توجه به مطلب گفته شده چرا در چاپر های دو ردیفه  وزش باد در تعيين جهت  چيدن اهميتی ندارد؟

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

برداشت ذرت به وسيله چاپر
فعالیت عملي

1ـ چاپر را در حالت حمل ونقل به مزرعه ذرت منتقل کنید.

شكل 60ـ کنترل اتوماتیک لوله تخلیه در چاپرهای جدید



38

2ـ چاپر را در حالت کار قرار دهید.
هدایت  مزرعه  داخل  به  از سمت چپ  را  چاپر  3ـ 
خالی  مسیر  روی  بر  تراکتور  حالت،  این  در  کنید. 
)حاشیه( مزرعه و چاپر، در سمت راست تراکتور در 

کرد. خواهد  حرکت  علوفه ها  ردیف 
ـ چاپر را طوری قرار دهید که در امتداد ردیف علوفه باشد.  4
ارتفاعی  در  را  کنار دستگاه  5ـ صفـحه جداکننده 
قرار دهید که ساقه های خوابیده شده بر روی ردیف 

درحال برداشت را به طور کامل به کنار بزنید.
6ـ چاپر را با کشیدن اهرم راه انداز، راه اندازی کنید.

ارتفاع  در  را  دماغه  هیدرولیك  جك  کمك  با  7ـ 
دهید. قرار  مناسب 

8ـ با کمك اهرم گاز دستی، دور موتور تراکتور را 
انتقال توان 540 یا  طوری تنظیم کنید که محور 

کند. گردش  دقیقه  در   1000
با توجه به پرپشتی و کم پشتی محصول، دنده  9ـ 
مناسب را براساس سرعت موردنیاز انتخاب و دنده را 

درگیر کنید.
10ـ کالچ را به آرامی رها کرده، چاپر را طوری در 
ردیف محصول هدایت کنید که ذرت ها در مسیر تیغه 

برش و زنجیرهای هدایت قرار گیرند.
11ـ چاپر را به آرامی در مسیر ردیف ها هدایت کنید. 
در ضمن کار، از کم  و زیاد کردن سرعت پیشروی، 

دور موتور و تعویض دنده خودداری کنید.
12ـ با کمك 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 کمك اهرم های مربوط، طوری تنظیم کنید که 
قسمت های مختلف مخزن به طور یکنواخت پر شود.

13ـ سـرعت پیشروی را متناسب با شرایط مزرعه 
انتخاب کنید. 

قطعات  کیفیت  و  طول  برداشت،  هنگام  در  14ـ 
نمایید. کنترل  را  بریده شده 

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.

17ـ اهرم راه انداز را به داخل فشار دهید تا خردکن 
از کار بایستد.

18ـ چاپر را با توجه به الگوی برداشت در مسیر 
بعدی قرار داده، موارد قبلی را تکرار کنید.

مختلف  قسمت های  ردیف،  هر  ابتدای  در  19ـ 
ردیف های کشت  به  کنید. سپس  فعال  را  ماشین 

نزدیك شوید تا در زمان برخورد تیغه های برشی با 
باشد. کار  در حال  تیغه  بوته ها، 

گفت وگوکنید
باقی ماندن مواد درون چاپر در دورهای بعدی چه مشکالتی را می تواند به وجود آورد؟

در زمان دور زدن، قوسی را طی كنيد كه از برخورد قسمت های ماشين با تراكتور و چرخ های عقب 
تراكتور جلوگيری شود. عالوه بر این در مواقعی كه مخزن به دنبال دستگاه متصل شده است مسير 

حركت مخزن را نيز درست انتخاب كنيد تا پی نورد، از مسيرهای برداشت شده عبور نماید.

توجه کنید
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در صورت بروز انباشتگی و گرفتگی، دریچه موجود بر روی محفظه )دریچه بازرسی( را بازنموده، علوفه 
را از داخل دستگاه خارج كنيد و مجدداً محفظه را ببندید و به كار برداشت ادامه دهيد.

توجه کنید

20ـ درصورتی که در حین برداشت، مقدار زیادی 
به  را  راه انداز  اهرم  وارد قسمت تغذیه شد،  علوفه 
داخل فشار دهید و در این هنگام، چاپر را متوقف 
کنید تا محصول اضافه از چاپر خارج شود. سپس 
با کشیدن اهرم راه انداز کار برداشت را ادامه دهید.

تیغه های  قسمت  در  علوفه  شدن  انباشته  از   21ـ 
برشی دستگاه جلوگیری کنید. در چنین شرایطی، با 
کاهش سرعت پیشروی و یا توقف دستگاه و از طرف 
دیگر با معکوس کردن جهت چرخش استوانه های 

تغذیه، برای رفع این مشکل اقدام نمایید.

ایمنی
 الزم است در مواقعی كه دستگاه فعال نيست دماغه را در ارتفاع باالتری از سطح زمين قرار دهيد 

تا از برخورد آن با سطح زمين جلوگيری شود.
 دقت كنيد قبل از اینکه مخزن ماشين حمل درحد لبریز شدن قرار گيرد عمليات برداشت را متوقف 

نموده، نسبت به تخليه و یا تعویض آن اقدام كنيد.
 افزایش ارتفاع دیواره های مخزن را درحدی در نظر بگيرید كه وزن و مخزن درحالت پر بودن كامل، 

مشکالتی برای تراكتور به وجود نياورد.
 درزمانی كه ماشين درحالت دور زدن و یا غيرفعال است جعبه دنده دستگاه را درحالت خالص قرار 

دهيد.

رفع عیب های جزئي ماشین 

ایرادات کند شدن  این  باشد. مهم ترین  داشته  را  ماشین  ایرادات جزئی  برخی  رفع  توانایی  باید  کاربر چاپر 
است. ماشین  زنجیرهای  و  تسمه  نبودن  تنظیم  و  برش  استوانه  تیغه های 

تيز كردن تيغه های متحرک استوانه برش:
یکنواخت خرد شوند  برداشت شده  اینکه علوفه  برای 
بوده  تیز  کاماًل  ثابت  تیغه  و  متحرک  تیغه های  باید 
جهت  همین  به  باشند.  تنظیم  یکدیگر  به  نسبت  و 
تیغه  کردن  تیز  برای  تجهیزاتی  ماشین ها  این  روی 

داده اند. قرار 
واحد تیغه تیزکن از یك سنگ سنباده و یك ریل که 
حرکت عرضی روی آن صورت می گیرد تشکیل شده 

شكل61ـ واحد تيغه تيز كن در چاپر دو رديفهاست.

فلکه تنظيم حركت عمودی سنگ

دستگيره 
كنترل 
حركت 

عرضی سنگ
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سنگ تیغه تیزکن دارای دو نوع حرکت در عرض و عمق است درحرکت عرضی، سنگ تمام طول تیغه را تیز 
می کند و باعث می شود تیغه ها به طور یکدست در یك شعاع برابر تیز بشوند و درحرکت عمودی، مقدار عمق 

تیز کردن تیغه ها تنظیم می شود. 
در چاپرهای دو ردیفه حرکت های عرضی و عمقی به صورت دستی کنترل می شود.

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

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. 

پرسش کالسي
یکـی  اتصـال  محل 
كـه  لولــه هایـی  از 
روی  سنبـاده  سنگ 
عرضـی  حـركت  آن 
تنظيم  قـابل  می كند 
است. به نظر شما چرا 
این لوله قـابل تنظيم 

است؟ شده  طراحی 

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

شكل63  ـ واحد تيغه تيز كن در چاپر خودگردان

سوراخ تنظيم

سنگ سنباده

لوله های راهنمای سنگ



41

پودمان 1    برداشت علوفه سيلو كردني

پرسش کالسي
اگر در هنگام تيز كردن، تيغه های متحرک را در یک فاصله نسبت به تيغه ثابت تنظيم نکنيم چه مشکالتی 

پيش می آید؟

شکل64ـ کنترل دستی حرکت عمودی سنگ سنباده در چاپر خودگردان

نکته
قبل از تيز كردن تيغه ها باید دقت كنيم، فاصله همه تيغه های متحرک از تيغه ثابت یکسان باشد.

تيز كردن تيغه های متحرک استوانه برش در چاپر دو ردیفه
فعالیت عملي

1ـ قاب محافظ ایمنی سنگ تیز کننده را بازکنید.
2ـ دستگیره سنگ تیغه )شکل 61( را کمی مخالف عقربه ساعت بچرخانید تا اینکه فلکه سنگ تنظیم 

آزاد گردد.
3ـ با چرخانیدن فلکه سنگ تیغه )شکل 61( مخالف عقربه ساعت، سنگ را تا فاصله 2 میلی متری تیغه های 

متحرک پایین بیاورید.
4ـ دستگیره سنگ را درجهت عقربه ساعت بچرخانید تا اینکه فلکه تنظیم محکم گردد.

5ـ تیغه ها را تقریباً با نصف سرعت به کار اندازید.

دكمه آزاد كن
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6ـ تنظیم کننده را مخالف عقربه ساعت بچرخانید تا سنگ به تدریج پایین بیاید.
7ـ هنگامی که سنگ کاماًل نزدیك تیغه ها شد آن را توسط دستگیره سنگ به جلو و عقب حرکت دهید 

تا تیغه ها تیز شوند.

13ـ بعد از تنظیم پیچ های درپوش محفظه را ببندید.

نکته
هميشه تمام طول تيغه ها را سنگ بزنيد.

درصورتی كه فاصله بين تيغه ها و صفحه پایين محفظه برش زیاد شود پرتاب به خوبی انجام نمی گيرد. پرتاب 
نامناسب نشانگر فاصله زیاد مابين تيغه ها و صفحه پایين محفظه است و باید فاصله آنها تنظيم گردد.

توجه کنید

شکل 65ـ درپوش محفظه برش
چاپر دو ردیفه

شکل 66ـ کنترل فاصله تیغه های متحرک
از صفحه مقعر محفظه برش

با  تیغه ها  نمودن  تیز  از  بعد  8  ـ 
جهت  در  تنظیم کننده  چرخانیدن 
باال  به  کمی  را  سنگ  ساعت  عقربه 
چپ  سمت  منتهی الیه  به  سپس  و 

دهید. حرکت 
را  )شکل 62(  تنظیم  قابل  لوله  9ـ 
جابه جا کنید تا امکان حرکت سنگ 
وجود  چاپر  کار  حین  در  سنباده 

باشد.  نداشته 

10ـ هنگامی که تیغه های متحرک را چندین بار تیز کردید باید 
فاصله آنها با تیغه ثابت تنظیم گردد. فاصله بین تیغه های متحرک 
و ثابت هرگز نباید بیشتر از 0/5 میلی متر باشد درغیراین صورت 

برای خرد کردن به نیروی زیادی احتیاج است.
11ـ پیچ های درپوش محفظه برش )شکل65( را شل کنید.

12ـ فاصله تیغه ها از صفحه مقعر محفظه برش را کنترل کنید. 
این فاصله باید از 0/5 میلی متر تا 4 میلی متر باشد )شکل67(.

تيغه متحرک2
صفحه مقعر
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درصورتی كه صفحه مقعر محفظه برش چندین مرتبه تنظيم شده و دیگر جایی جهت تنظيم بيشتر نداشته 
باشد به روش زیر عمل كنيد:

1ـ تا حد امکان صفحه مقعر را به طرف خارج بسته و تیغه ثابت را به سمت عقب هدایت نمایید. همچنین تیغه های 
متحرک را با پیچ های رگالژ تنظیم نموده و مهره های آنها را محکم کنید.

2ـ تیغه ثابت را تا حد امکان به تیغه های متحرک نزدیك نموده و محل صفحه مقعر را تا تنظیم صحیح فاصله تغییر 
دهید.

 3ـ اگر تیغه های متحرک باید مجدداً تیز شوند، تیغه ثابت را مجدداً با آنها تنظیم کنید تا اینکه فاصله بین تیغه ها و 
صفحه مقعر کم شود به طوری که میزان پرتاب زیاد گردد.

توجه کنید

ایمنی
به هنگام تيز كردن تيغه ها مطمئن شوید كه فلکه سنگ توسط دستگيره محکم شده است.

گفت وگوکنید
كاربر چگونه تشخيص می دهد كه مقدار سنگ گرفتن )تيز كردن( كافی است.

نگهداري ماشین در فصل بیكاري

انبار كردن چاپر دو ردیفه
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
اندازید و سپس  به کار  براي مدتي  را  1ـ ماشین 
روغن هر جعبه دنده را خارج نموده و تعویض کنید.

پاک  ماشین  روي  از  را  اضافي  مواد  و  علوفه  2ـ 
کنید. تمیز  کاماًل  را  ماشین  و  نموده 

3ـ کلیه گریس خورها را گریس کاری کنید.
4ـ زنجیرهاي باالبر را بازنموده و چرخ زنجیرها و 
محل های مربوطه را کاماًل تمیز و روغن کاری کنید 

و سپس زنجیرها را نصب کنید.
تمیز  را  مربوطه  قطعات  و  تیغه  سنگ  فلکه  5ـ 

نموده و روغن کاری کنید.
6ـ تمامي تیغه های متحرک و ثابت برش علوفه را 

تمیز و روغن کاری کنید.
آنها  به جای  و  بازکنید  را  ماشین  چرخ های  7ـ 
بلوک های چوبي یا سیماني قرار دهید و هرگز باد 

نکنید. خالي  را  چرخ ها 
8ـ قطعات مستهلك  را تعویض کنید.

9ـ قسمت هایی از ماشین که زنگ زده یا رنگ آنها 
ریخته شده است را ترمیم و سپس رنگ کنید.
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ارزشیابي نهایي شایستگي کاربرد و سرویس ماشین برداشت ذرت علوفه اي )چاپر(

شرح كار
تنظیم ماشین برداشت ذرت علوفه اي )تنظیم دماغهـ  تنظیم سرعت باردهي غلتك های تغذیهـ  تنظیم جهت دوران غلتك های تغذیهـ  تنظیم 
تیغه ثابت ـ تنظیم تیغه های متحرک ـ تنظیم لوله تخلیه( ـ کنترل کشش تسمه و زنجیرها ـ کنترل و تعویض روغن جعبه دنده ها ـ اتصال 
تراکتور به چاپر ـ تغییر وضعیت کار و حمل ونقل ـ آزمایش و بررسي های اولیه ماشین برداشت ذرت علوفه اي مطابق دستورالعمل کتابچه 
راهنماي کاربري ماشین )آچارکشي ـ بررسي تیغه ها ـ گریس کاري( ـ راه اندازي اولیه بررسي شرایط زمین و زمان برداشت ـ انتخاب جهت 

مناسب حرکت چاپر ـ انجام عملیات برداشت ـ تیز کردن تیغه های کند شده و انبار کردن ماشین. 

استاندارد عملکرد: با استفاده از چاپر کششي و تراکتور عملیات برداشت ذرت علوفه اي را انجام دهد.

شاخص ها:
مشاهده رویه انجام تنظیمات چاپر کششی مطابق دستورالعمل )تنظیم دماغه ـ تنظیم سرعت باردهي غلتك های تغذیه ـ تنظیم جهت 
دوران غلتك های تغذیه ـ تنظیم تیغه ثابت ـ تنظیم تیغه های متحرک ـ تنظیم لوله تخلیه( ـ مشاهده رویه کنترل کشش تسمه ها و 
زنجیرها ـ مشاهده روند کنترل و بررسي روغن جعبه دنده های چاپر ـ مشاهده رویه اتصال و حمل ونقل چاپر ـ مشاهده روند کنترل و 
نتیجه گیري صحیح از بازدید های اولیه ماشین ـ مشاهده روند راه اندازي اولیه ماشین ـ مشاهده و کنترل رویه اجراي عملیات برداشت ـ 

مشاهده روند رفع عیوب و تیزکردن تیغه ها با انجام کنترل و تنظیمات مطابق دستورالعمل های موجود

شرایط انجام كار: کارگاه ـ مزرعه

ابزار و تجهيزات: جعبه ابزار مکانیکي ـ چاپر دو ردیفه تراکتوري ـ کتابچه دستورالعمل کاربري چاپر ـ تراکتور ـ گاردان مخصوص ـ روغن 
جعبه دنده ـ گریس ـ گریس پمپ ـ تسمه یدکی ـ ظروف مخصوص تخلیه روغن و تیغه یدکی.

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2تنظیم ماشین برداشت ذرت علوفه ای1

1سرویس دوره اي ماشین2

1حمل ونقل ماشین های برداشت ذرت علوفه ای3

2راه اندازی اولیه و آماده به کار نمودن ماشین4

1اجراي عملیات برداشت5

1رفع عیب های جزئي ماشین 6

2شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:

*ميانگين نمرات

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


