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  برداشت علوفه خشك كردني پودمان 2  

پودمان 2

برداشت علوفه خشك كردني

در تغذیه دام ها، علوفه خشک نقش عمده ای دارند و درصد قابل توجهی از جیره غذایی دام ها را تشکیل می دهند. 
برداشت یونجه و سایر علوفه خشک کردني دارای مراحل مختلفی است که هر مرحله احتیاج به ماشین مخصوص به 

خود دارد. به طور خالصه مراحل برداشت علوفه خشک کردني به شرح زیر است:
ـ دروكردن؛ یعنی بریدن ساقۀ علوفه که توسط دروگر انجام مي گیرد.

ـ ریك كردن؛ یعنی به هم زدن، زیر و رو کردن و ردیف کردن علوفه درو شده که توسط ردیف کن انجام مي گیرد. 
در بعضی موارد قبل از کاربرد ردیف کن، توسط ماشین مخصوصی به نام ساقه کوب، ساقه های علوفه را له مي کنند 

تا برگ و ساقه هم زمان رطوبت خود را از دست بدهند.
ـ بسته بندی؛ در این مرحله توسط ماشین های مخصوص، علوفه ردیف شده را به بسته های آماده انتقال به انبار 

تبدیل مي کنند.
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واحد یادگیری 2

کاربرد و سرویس دروگرهای علوفه

آیا تا به حال به این فکر كرده اید كه:
 چرا برخي علوفه را به صورت خشک برداشت مي کنند؟

 درو مکانیزه علوفه چقدر راندمان کار را افزایش مي دهد؟
 براي درو کردن علوفه از چه ماشین هایی استفاده مي شود؟

 روش کار با دروگرهاي علوفه چگونه است؟

درو علوفه به دو صورت دستی و ماشینی امکان پذیر است. در روش دستی از داس برای برداشت استفاده مي شود. 
این وسیله فقط برای مزارع کوچک مناسب است. در مزارع بزرگ استفاده از داس برای برداشت باعث مي شود 
هزینه و طول مدت برداشت افزایش یابد. بنابراین در چنین مزارعی برای برداشت علوفه باید از ماشین هایی که 

دروگر نامیده مي شوند استفاده شود.
راندمان درو علوفه یک کارگر با یک داس معمولی حدود250 مترمربع در یک روز، با داس دسته بلند در حدود 

1000 مترمربع در روز و با یک دستگاه دروگر شانه ای تراکتوری در حدود 80000 مترمربع 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 سرویس ها و عملیات الزم 

دروگر را در شرایط خوب نگهداری کنید.

استاندارد عملکرد كار
در پایان این واحد یادگیري هنرجویان قادر خواهند بود با تراکتور و انواع دروگرهای استوانه ای، بشقابی و شانه ای 

عملیات برداشت علوفه خشک کردنی را انجام دهند.
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ساختمان و طرز کار دروگرهاي علوفه

برای برش و قطع کردن ساقه محصوالت علوفه ای با ارتفاع کم و حتی علف های هرز از نزدیکی سطح زمین )درو(، 
از دروگرها استفاده مي شود. انجام عملیات درو با دو روش ضربه و قیچی امکان پذیر است )شکل های 1و2(.

شكل 2ـ درو به روش قيچيشكل 1ـ درو به روش ضربه

گفت وگوکنید
درباره تفاوت برش با استفاده از ضربه و برش به صورت قیچی در كالس گفت وگو نمایید.

دروگرها بر اساس روشی که برای برش علوفه استفاده مي کنند به دو گروه تقسیم مي شوند:
1ـ دروگرهای رفت و برگشتی یا شانه ای )Knife Cutter mower( که در آنها از روش قیچی برای درو 

علوفه استفاده مي شود.
2ـ دروگرهای دوار )Rotar y mower( که در آنها از روش ضربه برای برش استفاده مي شود. دروگر استوانه ای 
)Drum mower(، دروگر بشقابی )Disk mower( و دورگرهای چکشی )Flail mower( از جمله دروگرهای دوار 

هستند.

دروگر استوانه ای
دروگر استوانه ای که به آن دروگر دوار با محور عمودی 
و یا علف چین نیز مي گویند، متداول ترین دروگر در 
با 2، 3 و4  استوانه ای معموالًً  ایران است. دروگرهای 
استوانه ساخته مي شـــوند که انواع دو استـوانه ای آن 

مخصوصاً در ایران متداول تر است )شکل3(.

بر روی این استوانه ها تیغه های کوچکی به تعداد 2 تا 3 عدد به صورت لوالیی نصب شده است. تیغه ها به صورت 
مفصلی )لوالیی( روی استوانه نصب مي شوند تا در صورت برخورد با موانع دچار آسیب دیدگی نشوند. در زیر 
هر یک از استوانه ها یک عدد سینی یا سپر محافظ مانند کفشک قرار دارد، که مماس با زمین حرکت مي کند 

)شکل4(. از این سینی برای تنظیم ارتفاع برش استفاده مي شود.

شكل 3ـ دروگر استوانه اي
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در این دروگرها، حرکت دورانی محور انتقال نیروی تراکتور توسط گاردان به اجزای انتقال نیروی دروگر منتقل 
مي شود و پس از تغییر جهت و افزایش دوران تا حدود 2000 دور در دقیقه به استوانه های دوار مي رسد.

اثر ضربه محصول را درو  با چرخش استوانه ها، تیغه هایی که روی سینی استوانه متصل اند مي چرخند و در 
مي کنند. در نوع دو استوانه ای سیستم انتقال حرکت به ترتیبی است که دو استوانه مخالف هم مي چرخند، در 

نتیجه علوفه درو شده، روی زمین ردیف مي شوند )شکل5(. 

شكل 4ـ تيغه و محل قرارگيري آن روي استوانه

شكل5  ـ سيستم انتقال توان در نوعي دروگر استوانه اي

سینی لغزنده

استوانه

گاردان

میلۀ تغذیه

جعبه دنده

ردیف علوفه درو شده

كالچ یك طرفه

تیغه )چاقو(

چرخ دنده های مخروطی

تیغه

سینی لغزنده

محل
اتصال
تیغه
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دوار  استوانه های  زیاد  دورانی  سرعت 
موجب پرتاب مواد به اطراف مي شود که 
بسیار خطرناک است. از این رو، به منظور 
جلوگیری از صدمه دیدن کاربر یا افرادی 
هستند  کار  درحال  دروگر  کنار  در  که 
آنها نصب مي شود که  بر روی  حفاظی 
معموالًً رویه آن از جنس فلزی و قسمت 
دیوارۀ آن از جنس برزنتی و... مي باشد 

)شکل6(.

دروگر بشقابی
دروگر بشقابی دارای دو یا چند بشقاب است که در زیر هر بشقاب تیغه هایی با زاویه مساوی نسبت به یکدیگر 

قرار دارند )شکل7(. 

و   3 یا   2 دارای  بشقـاب ها  از  هریـک 
گاهی 4 عدد تیغه قابل تعویض هستند. 
تیغه ها به صورت لوالیی و آزاد در جای 
نیروی  به وسیله  و  مي گیرند  قرار  خود 
گریز از مرکز به حالت افقی و عمود بر 

محور بشقاب ها در مي آیند. 
انتقال حرکت از محور انتقال نیرو تراکتور 
به بشقاب معموالًً به وسیلۀ گاردان و چند 
دنده های  چرخ  و  تسمه  چرخ  و  تسمه 
مي گیـرد  انجـام  بشقـاب ها  محـرک 
)شکل8(. بشقاب ها در اثر حرکت محور 
)حـدود  دوران  به  شـروع  نیرو  انتقـال 

3000 دور در دقیقه( مي نمایند.

شكل 6  ـ حفاظ ايمني دروگر استوانه اي

شكل7ـ دروگر بشقابي

شكل8  ـ انتقال توان در دروگر بشقابي

تیغه های 
قطع كننده

چرخ دنده های مخروطی
محور اتصال توان دهی

چرخ شده

بشقاب های دوار

تختۀ 
چوب ردیف سازردیف ساز

محفظه

 V تسمه
محرک 
بشقاب ها

منحرف كننده
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هر دو بشقاب مجاور در ارتباط با یکدیگر کارکرده و علوفه های بریده شده را به عقب دروگر پرتاب مي کنند و در 
پشت آنها ردیف مي کنند.

بشقاب هایی که در دو انتهای دروگر بشقابی قرار دارند دارای یک قسمت مخروطی هستند که مانند منحرف کننده ای 
عمل مي کنند و به کمک تختۀ ردیف ساز و چوب ردیف ساز محصول درو شده را از محصول درونشده کاماًل جدا 

مي کنند )شکل7(.

دروگر شانه ای
دروگرهای شانه ای 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 مي شود )شکل9(.
البته در حال حاضر متداول ترین نوع دروگر شانه ای مورد استفاده نوع سوار در پشت تراکتور مي باشد، که از این 

پس منظور از دروگر شانه ای تراکتوری در این کتاب همین نوع دروگر است.

از  برای دروكردن یونجه در سرعت پیش روی كم توصیه نمی شود زیرا مقداری  دروگرهای بشقابی 
به صورت پودر، درآورده و تلف مي كنند. به دلیل برش های مکرر توسط تیغه ها  را  محصول 

توجه کنید

ب( دروگر خودگردان الف( دروگر تيلري

ب( دروگر تيلري

ج( دروگر پشت تراكتوري
شكل9ـ انواع دروگر شانه اي

چوب ردیف ساز

تخته ردیف ساز

كفش خارجی
كفش داخلی
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به طور کلی اصول درو در دروگرهای شانه ای مطابق با 
عملکرد قیچی است با این تفاوت که در این نوع دروگرها 
قیچی  دیگر  لبه  و  متحرک  )تیغه(  قیچی  لبه  یک 
ذوزنقه ای  تیغه های  )شکل10(.  است  ثابت  )انگشتی( 
شکل با حرکت رفت و برگشت خود مقابل انگشتی ها، 
تیغه  عمودی  فاصلۀ  تنظیم  برای  مي برند.  را  محصول 
و صفحه یا تیغه انگشتی، قطعات فلزی به نام گیره یا 
نگهدارنده تیغه در چند نقطۀ مختلف با فواصل مساوی، 
روی تنه پیچ شده اند و از لقی عمودی مجموعۀ تیغه ها 

جلوگیری مي کنند.
تیغه ها روی یک نوار فلزی به نام پشت بند پرچ شده اند 
)شکل11( و همراه با انگشتی ها، کفش های داخلی و 
شانۀ  مجموعاً  ردیف ساز،  تخته  و  گیره  تنه،  خارجی، 

برش را تشکیل مي دهند )شکل 9(. 
مجموعه شانه برش روی دو کفش داخلی و خارجی 

حمل مي شوند.
کفشی که به تراکتور نزدیک است کفش داخلی و دیگری 
که دورتر از تراکتور است کفش خارجی نامیده مي شود.

در زیر کفش قطعه ای به نام پاشنه یا کفشک قرار دارد 
که از آن برای تنظیم ارتفاع برش استفاده مي شود )شکل12(. 

شكل10ـ موقعيت انگشتي و تيغه در دروگر شانه اي

شكل 11ـ پشت بند

شكل12ـ اجزاي شانه برش

چوب ردیف ساز
تخته ردیف ساز

پیچ تنظیم تخته ردیف سازنگه دارنده تیغه

پیچ تنظیم كفشك

كفشك كفش خارجی

انگشتی

تیغه
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تیغه ها فقط یک لبه برش را تشکیل 
مي دهند، لبه دیگر را صفحه   )تیغه( 
انگشتی تشکیل مي دهد )شکل14(. 
مي توان  انگشتی  دیگر  وظایف  از 
و  برش  برای  علوفه  دسته بندی 
محافظت از تیغه را نام برد. سرپوش 
انگشتی ها مانع خوابیدن ساقه ها بر 

روی انگشتی مي شود.

نیروی مورد نیاز شانه توسط محور انتقال نیروی تراکتور تأمین مي گردد و توسط واحد انتقال قدرت دروگر به شانه 
برش مي رسد. 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 )شکل15(. توسط این قطعه و محل خارج از مرکز 
آن روی صفحۀ دوار حرکت دورانی محور انتقال نیرو به حرکت رفت و برگشتی تیغه تبدیل مي شود )شکل16(. 

میلۀ جداکننده که در جلوی کفش داخلی قرار دارد عامل هدایت علوفه به طرف دستگاه برش مي باشد.
تخته ای چوبی به نام تخته ردیف ساز به عقب کفش خارجی متصل بوده و علوفۀ بریده شده را به طرف تراکتور 

هدایت مي کند.
به انتهای تختۀ ردیف ساز میله ای چوبی است به نام چوب ردیف ساز متصل است و از بیرون افتادن ساقه های 

بلند جلوگیری مي کند.

تیغه ها دارای انواع مختلفی از قبیل لبۀ صاف، روآج دار و زیرآج دار مي باشند )شکل13(. از تیغه های لبه نکته
صاف برای درو كردن علوفۀ نرم مانند سویا علوفه ای، شبدر و اسپرس استفاده مي شود. از تیغه های رو 
آج دار و زیر آج دار، برای درو كردن محصوالت خشبی و نیمه خشبی چون غالت و یونجه استفاده مي شود.

ج( تيغه رو آج دارالف( تيغه لبه صاف ب( تيغه زير آج دار
شكل13ـ انواع تيغه دروگر شانه اي

ب( انگشتي معمولي الف( انگشتي دوقلو
شكل14ـ انواع رايج انگشتي
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حرکت رفت و برگشت تیغه ها باعث چیده شدن علوفه گشته، علوفۀ چیده شده در پشت دستگاه روی زمین رها 
مي شود. علوفۀ چیده شده توسط تختۀ ردیف ساز به سمت پشت تراکتور هدایت مي شود. در نتیجه محل حرکت 

چرخ های تراکتور برای حرکت در حین برداشت ردیف بعدی مشخص خواهد شد.

ایمنی  کالچ  نوعی  شانه ای  دروگرهای  از  بعضی  در 
بین محور انتقال توان دروگر و تسمه و چرخ تسمه یا 
جعبه دنده محرک تیغه به کار مي رود. کار کالچ ایمنی 
این است که چنانچه در داخل شانه برش مانع سختی 
گیر کرد کالچ حرکت تیغه را متوقف کند که قطعات 
با  توام  ایمنی  کالچ  عمل  کردن  نبینند.  آسیب  شانه 
صدای تق و تق است به همین علت به کالچ جغجغه ای 

معروف شده است )شکل18(. 

شكل16ـ تبديل حركت دوراني به حركت رفت و برگشتيشكل15ـ چالق دست

تیغه
اهرم

چرخ طیار

ارتعاشي  محرک  از سیستم  مدرن  دروگرهاي  در 
)مکانیکي یا هیدرولیکي( بـراي تبدیـل حركـت 
دوراني به حركت رفت و برگشتي استفاده مي شود 

)شکل17(.

بیشتر بدانید

ب( کالچ در حالت انتقال نیرو

شكل18ـ كالچ جغجغه اي

شكل17ـ دروگر شانه اي با سيستم محرك ارتعاشي

الف( کالچ در حالت قطع نیرو

صفحات در حال حركت روی همفنر در حالت جمع شونده

جك هیدرولیك

ضامن ایمنی
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تحقیق کنید
در منطقه شما كدام نوع دروگر متداول تر است؟ چرا؟

بازدید های اولیه دروگرها قبل از راه اندازی

قبل از راه اندازي دروگرها، کلیه قسمت ها را باید تمیز و بازدید کرد تا عیوب و اشکاالت احتمالي مشخص و رفع 
شوند. 

مراحل انجام فعالیت:
1ـ زیر نظر هنرآموز اقدام به شناسایي قطعات دروگر نمایید.

2ـ قطعات مختلف شاسي را تمیز کرده، بازدید نموده و از سالمت آنها مطمئن 
شوید .

3ـ پیچ و مهره های شل شده را سفت کنید. )گشتاور بستن پیچ ها در کتاب 
همراه آورده شده است.(

4ـ در صورت کج شدن هر قطعه آن را تعمیر یا تعویض کنید.
5  ـ قطعات ضامن ایمني را به دقت بررسي کنید. 

فعالیت کارگاهي
بازدید های قبـل از 
راه انـدازي دروگـر 

استوانه اي

نکته
در صورتي كه در مزرعه مانع بزرگي وجود داشته 
به آن  با دروگر  اثر برخورد  باشد ممکن است در 
صدمه بزند. براي جلوگیري از این آسیب ، دروگر ها 
داراي ضامن  ایمني مي باشند كه در موقع برخورد 
به مانع عمل كرده و دروگر را از حالت كار خارج 
عقب  سمت  به  دروگر  مي دهد  اجازه  و  مي كند 

تراكتور منحرف شود )شکل هاي 19 و 20(. 

شكل19ـ ضامن ايمني

شكل 20ـ ضامن ايمني 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 مي گیرد. کم بودن فشار فنر 
سبب مي شود تا ضامن حتی در اثر برخورد با موانع کوچک آزاد شود و زیاد بودن فشار فنر سبب مي شود 

که حتی با برخورد موانع سخت دروگر آزاد نشود. 

6  ـ کلیه گریس خورها را گریس کاري کنید.
7ـ در صورتي که در دروگر انتقال توان از محور انتقال توان تا جعبه دنده توسط تسمه انجام مي شود کشیدگي 

تسمه ها را کنترل و در صورت نیاز آنها را تعویض کنید.

8  ـ تیغه ها را در صورت لزوم تعویض کنید. براي خارج 
کردن تیغه کهنه از محل خود به ترتیب زیر عمل 

کنید )شکل22(:
1ـ 8  ـ آچار مخصوص را بین لبه استوانه و سوراخي 
قرار  پایین فشار مي دهد  به  را  تیغه  نگهدارنده  که 

داده و کمي به سمت باال بکشید.
2ـ 8  ـ تیغه را گرفته و انتهاي آن را به سمت باال 

برده و از پین نگهدارنده خارج کنید.

3ـ 8  ـ ابزار را از لبه استوانه آزاد کنید.
4ـ 8  ـ براي جا انداختن تیغه جدید نیز ابتدا با آچار، نگهدارنده تیغه ها را به سمت پایین کشیده و سپس 

تیغه را جا بیندازید. 

پس از آزاد شدن ضامن ایمنی باید تراكتور را متوقف نمود و قسمت انتهایی دروگر را به سمت جلو 
فشار داد تا دروگر مجدداً در وضعیت كار قرارگیرد. به همین دلیل برخی از رانندگان مهره تنظیم را 
كاماًل مي بندند كه موجب از كار افتادن ضامن ایمنی شده و سبب خسارت رساندن به ماشین مي گردد.

توجه کنید

در این دروگر كشش تسمه در صورتی صحیح است 
كه فاصله شکاف )X( شاخص یك میلی متر باشد 

)شکل21(.
اگر فاصله بیش از 3 میلی متر بود مهره تثبیت را شل 
كرده و مهره تنظیم را ببندید تا تسمه تنظیم شود، 
سپس در حالي كه مهره تنظیم را نگه داشته اید مهره 

تثبیت را محکم كنید.

توجه کنید

شكل21ـ شاخص تنظيم كشش تسمه دروگر استوانه اي

شكل22ـ شكل شماتيك از تعويض تيغه دروگر استوانه اي
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در صورتی كه تیغه ها كند شدند مي توانید تیغه های هر استوانه را با تیغه های استوانه مجاور عوض كنید. این 
كار باعث مي شود لبه دیگر تیغه كه هنوز كار نکرده است مورد استفاده قرار گیرد.

توجه کنید

نظر  از  را  تیغه ها  نگهدارنده  صفحه های  پین های  9ـ 
ساییدگـي کنتـرل کنیـد )شکل24(. چنانچـه میـزان 
ساییدگي پین ها از نصف قطر معمول آنها بیشتر باشد 

باید آنها را تعویض نمود.
10ـ بررسي کنید که حفاظ ایمني در جاي خود نصب 

شده باشد. 
به صدای دروگر  و  بچرخانید  با دست  را  استوانه ها  11ـ 
شكل 24ـ پين نگهدارنده تيغهگوش کرده و از درست کار کردن آن اطمینان حاصل کنید.

شكل23ـ تيغه سالم و تيغه ناسالم

ایمنی
 قبل از انجام هرگونه بازدید دقت کنید که دروگر به درستي روي پایه نگهدارنده مهار شده باشد. 

 کنترل و تعویض تیغه ها فقط مي بایست در هنگام ثابت بودن استوانه ها انجام پذیرد.
 توجه داشته باشید که تیغه ها به درستي در پین های صفحه های نگهدارنده قرار گرفته باشند.

 به منظور توازن )باالنس( دستگاه، تیغه های استوانه ها باید شرایط یکسانی داشته باشند. بنابراین تیغه های نو را 
به همراه تیغه های کهنه به کار نبرید.

نکته
تنظیم كشش تسمه در این دروگر ها به وسیله پیچ تنظیم جابه جایي چرخ تسمه انجام مي گیرد و میزان 

ـ 15 میلي متر باشد. شل بودن تسمه باید به ازای هر نیم متر طول تسمه 10

شرح فعالیت 
بازدید های دروگر بشقابي را همانند دروگر استوانه اي انجام دهید.

فعالیت کارگاهي
از  قبل  بازدید های 
راه اندازي   دروگـر 

بي بشقا
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بازدید های قبل از راه اندازي دروگر شانه اي
فعالیت کارگاهي

مراحل انجام فعالیت 
1ـ شانه برش را تمیز کنید تا عیوب آن مشخص شود. سپس تیغه ها و انگشتي ها را بررسي و در صورت 
لزوم تعویض کنید. با نحوه تعویض تیغه دروگر شانه اي در کتاب تعمیر و تنظیم ماشین های زراعي آشنا 

خواهید شد.

2ـ چالق دست را بازدید و در صورت نیاز ترمیم یا تعویض نمایید.
3ـ سایر موارد بازدید را مانند آنچه در مورد دروگر استوانه اي گفته شد، انجام دهید.

نکته
تیغه های صاف و زیر آج دار قابل تیز شدن هستند.

شكل25ـ دروگر های عقب سوار و جلو سوار متصل به تراكتور

پرسش کالسي
ـ براي كار با دروگر استوانه اي با عرض كار 1/6 متر ، كدام گروه از تراكتورها را توصیه مي كنید؟

ـ استفاده از تراكتورهاي با قدرت باالتر یا پایین تر چه معایبي دارد؟

اتصال دروگر به تراکتور

دروگرها از نظر اتصال به تراکتور ممکن است جلو سوار، 
عقب سوار و یا وسط سوار باشند )شکل25(. دروگرهای 
رایج در ایران از نظر اتصال به تراکتور معموالًً به صورت 
تراکتور  نقطه  سه  اتصال  به  که  مي باشند  سوار  عقب 

متصل شده و توان مورد نیاز آنها از طریق گاردان و از 
محور انتقال توان تراکتور تأمین مي گردد. توان مورد نیاز 
دروگرها معموالًً به ازاي هر متر از عرض کار در حدود 

30ـ    25 اسب بخار مي باشد. 
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اتصال دروگر استوانه ای به تراكتور و انجام تنظیم های اولیه
فعالیت کارگاهي

مراحل انجام فعالیت
1ـ بازدید های اولیه دروگر و تراکتور را انجام دهید و از آماده به کار بودن و قابلیت راه اندازی دروگر با 

تراکتور مورد نظر 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.

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

استوانه ها به سمت زمین متمایل باشد.

6  ـ با استفاده از زنجیرهای مهارکننده تراکتور، نوسان دروگر را محدود کنید.
7ـ پس از اتصال دروگر به تراکتور اگر مي خواهید دستگاه را منتقل کنید و یا با آن کار کنید پایۀ نگه دارنده 

آن را در حالت حمل ونقل قرار دهید.

هنگام نصب گاردان توجه كنید كه كالچ ایمنی به سمت دروگر بسته شود.
توجه کنید

پس از تنظیم تراز طولی باید به مقدار كمی بازوی وسط را كوتاه كرد تا تیغه های جلو كمی متمایل به 
پایین قرار گیرند و بدین طریق از ریشه كن شدن علوفه جلوگیری شود.

توجه کنید

مراحل انجام فعالیت
1ـ همــاننـد مـراحـل 
دروگـر  اتصـال   7 تا   1
کرده  عمل  استوانـه ای 
تراکتور  به  را  دروگر  و 

متصل کنید. 
سوم  اتصال  نقطۀ  به  را  ارتفاع  تثبیت  زنجیر  2ـ 

تراکتور وصل کنید )شکل26(.

فعالیت کارگاهي
اتصال دروگر بشقابی 
به تراكتـور و انجـام 

تنظیم های اولیه

شكل 26ـ نقاط اتصال دروگر بشقابي و زنجير تثبيت ارتفاع
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اتصال دروگر شانه ای به تراكتور و انجام تنظیم های اولیه
فعالیت کارگاهي

مراحل انجام فعالیت
1ـ بازدید های اولیه دروگر و تراکتور را انجام دهید 
و از آماده به کار بودن و قابلیت راه اندازی دروگر با 

تراکتور مورد نظر مطمئن شوید.
2ـ ضامن دروگر دارای کرپی و پیچ مخصوص است.

و  ببندید  راست  سمت  پایینی  بازوی  به  را  کرپی 
پیچ های آن را سفت کنید. دقت کنید که پین آن به 

طرف داخل تراکتور باشد.
3ـ همانند مراحل 1 تا 6 اتصال دروگر استوانه ای 

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.

شكل28ـ دروگر در وضعيت كار

حمل ونقل دروگر متصل به تراکتور

دروگرها در حین کار معموالً در سمت راست تراکتور قرار مي گیرند )شکل28(. در این حال تراکتور مي تواند از 
مسیری که قباًل 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 مشکل ساز است. برای حل این مشکل دروگرها 
دارای تجهیزاتی هستند که بتوان برای حرکت در جاده آنها را به پشت تراکتور منتقل نمود )شکل29(. ممکن 
است از روش های مختلفی برای این کار استفاده شود. در برخی از دروگرها تغییر وضعیت به صورت هیدرولیکی 

و در برخی دیگر به صورت دستی انجام مي گیرد. 

شكل29ـ دروگر در وضعيت حمل ونقل

شكل27

ضامن ایمنی

میله حامی جلو

له 
می

ی 
حام ب
عق
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تغییر حالت دروگر استوانه ای از وضعیت كار به وضعیت حمل و نقل و بالعکس
فعالیت کارگاهي

مراحل انجام فعالیت
مربوطه  شاخک  روي  از  را  ایمني  ضامن  پین  1ـ 
از روي شاخک جدا کنید  را  خارج کرده و ضامن 

)شکل30(.

2ـ مال بند اتصال سه نقطه دروگر را به سمت راست 
بچرخانید )شکل31(.

3ـ اهرم قفل کننده میله تغییر وضعیت را در جهت 
عقربه های ساعت بچرخانید. 

4ـ میله تغییر وضعیت را روي شاخک محل نصب 
ایمني سوار کرده و پین آن را نصب کنید  ضامن 

)شکل32(. 
5ـ براي تغییر وضعیت به حالت کار عکس مراحل 

باال را انجام دهید.

شكل30

شكل31

شكل32
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مراحل انجام فعالیت

1ـ انتهای شانه را از زمین 
بلند کنید.

به  را  مربوطه  میلۀ  2ـ 
دستۀ شانه پیچ کنید.

3ـ از سفت شدن مهرۀ مربوطه مطمئن شوید.

فعالیت کارگاهي
تغییر حالت دروگر 
شانه ای از وضعیت 
وضعیت  به  كـار 

حمل ونقل

شكل33ـ دروگر شانه اي در دو وضعيت كار و حمل ونقل

تنظیمات دروگرها

شكل34ـ تغيير ارتفاع برش با واشر فاصله انداز

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

تنظیمات هر کدام را به طور مجزا بررسی مي کنیم. 

تنظیم دروگر های استوانه ای 
هستند  ماشین هایی  جمله  از  استوانه ای  دروگرهای 
که نیاز به تنظیم های کمی دارند. این تنظیم ها نیز 
مي باشد. اجرا  قابل  دستگاه  کاربر  توسط  راحتی  به 

به همین دلیل است که این دروگرها در کشور رواج 
یافته اند.

به  نسبت  علوفه  برش  ارتفاع  برش:  ارتفاع  تنظیم 
شرایط مزرعه و نوع گیاه ممکن است متفاوت باشد. در 
درو نمودن یونجه باید سعی شود که جوانه های نزدیک 
به زمین باقی بمانند تا رشد محصول برای چین بعدی 
سریع تر 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:

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

مي شود. 

ب( استفاده از واشرهای فاصله انداز: ارتفاع برش را 
مي توان با اضافه کردن واشر فاصله انداز در بین سینی 
و استوانه تنظیم کرد. معموالً در دروگر های مختلف سه 
یا چهار عدد واشر به ضخامت 3 میلی متر برای افزایش 

ارتفاع برش در دسترس است )شکل34(.
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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 به وسیله آن مي توان شناوری دروگر را تغییر داد 

)شکل35(.

درصورتی که وزن دروگر روی زمین کم باشد، دروگر 
یکنواخت  برش  ارتفاع  و  مي پرد  پایین  و  باال  مرتباً 
نخواهد بود. زیاد بودن وزن دروگر باعث مي شود دروگر 
نتواند مانع کوچک را رد کند و به قطعات آن آسیب 

وارد مي شود.

شكل35ـ تأثير فنر شناوري

تنظیم دروگر استوانه ای برای كار
فعالیت کارگاهي

مراحل انجام فعالیت
1ـ دروگر را به تراکتور متصل کنید.

2ـ ارتفاع برش را تنظیم کنید.
در  را  دروگر  تراکتور،  هیدرولیک  به کمک  2ـ 1ـ 

ارتفاع 0/5 متری باالتر از سطح زمین نگه دارید.
2ـ2ـ زیر دروگر سه پایه هایی جهت مهارکردن قرار 

دهید.
)پیچ های  استوانه  به  سینی  اتصال  پیچ های  2ـ3ـ 
آلنی( را باز کرده و سینی را خارج کنید )شکل36(.

2ـ4ـ واشرهای تنظیم ارتفاع را در محل خود نصب و سینی را به وسیله پیچ های مربوطه به دروگر ببندید.
2ـ   5  ـ پس از چند ساعت کار باید پیچ ها را مجدداً محکم کنید.

شكل36ـ پيچ های زير سيني
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پس از نصب واشرهای فاصله انداز باید از پیچ های بلندتر )با طول40میلی متر( به جای پیچ های قبلی 
استفاده كنید.

توجه کنید

در حین حمـل ونقل، برای جلوگیـری از نوسـان 
عمودی، باید اهرم قفل كنی را در حالت قفل قرار 

)شکل38(. داد 

توجه کنید

3ـ در صورتی که زمین دارای ناهمواری های زیاد یا 
سنگالخی باشد فنر شناوری را در حالت کشش زیاد 
و اگر زمین صاف است فنر را در حالت کشش کم 

تنظیم کنید.
فنر شناور در حالت کشش  قرار دادن  برای  3ـ1ـ 
زیاد دروگر را در سطح شیب دار قرار دهید به نحوی 

که استوانه ها در سطح باالتری قرار گیرند. 
3ـ2ـ فنر را در نقطۀ A باز کرده و در سوراخ پایین تر 

)نقطۀ B( ببندید.

شكل 38

شكل37ـ تنظيم فنر شناور

4ـ کشش تسمه را بررسی و تنظیم کنید.
تنظیمات دروگر شانه ای: تنظیمات دروگر های شانه اي 

که کاربر ماشین باید آنها را انجام دهد عبارت اند از:
تنظیم ارتفاع برش: تنظیم ارتفاع برش به وسیلۀ تغییر 

موقعیت کفش و کفشک انجام مي گیرد )شکل39(. 

شكل 39



64

شانه  شناوری  تنظیم  برش:  شانه  شناوری  تنظیم 
توسط کشش یک فنر انجام مي گیرد )شکل40(.

تنظیم تقدم شانه: از آنجا که انتهای شانه برش آزاد 
است، در موقع درو، به علت مقاومت محصول، شانه به 
طرف عقب رانده مي شود، برای جبران این جابه جایی، 
کار  دروگر  که  زمانی  درو  شروع  از  قبل  است  الزم 
نمی کند، انتهای خارجی شانه برش کمی به طرف جلو 
برده شود. میزان تقدم شانه برش معموالً 20 میلی متر 

برای هر متر طول شانه برش است )شکل41(.

بستگی به نوع دروگر باید از یکی از روش های زیر جهت به جلو راندن انتهای خارجی شانه استفاده کرد.
ـ کوتاه کردن میله حامی جلویی )شکل42(

ـ کم کردن فاصله بین گیرهای اتصال ضامن ایمنی )شکل43(
ـ طویل کردن میله حامی عقبی

شكل41ـ اندازه گيري تقدم شانه برش

خط مرجع

فاصله انتهای 
آزاد شانه از 
فاصله انتهای خط مرجع

داخلی شانه از 
خط مرجع

پرسش کالسي
اگر طول شانه برش دروگر یك و نیم متر باشد، انتهای خارجی شانه برش باید چقدر جلوتر از انتهای داخلی 

آن قرار گیرد؟

شكل43شكل42

شكل40ـ تنظيم فنر شناوري دروگر شانه اي

فنر شناوری

پیچ تنظیم

مهرۀ تثبیت
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تنظیم تمایل شانه برش: شانه برش معموالً در حین کار بایستی 
موازی با سطح زمین حرکت کند ولی هنگامی که محصول در هم 
پیچیده یا خوابیده باشد بهتر است نوک انگشتی ها تا حدودی به طرف 
پایین متمایل گردد تا قبل از چیدن، نوک انگشتی ها بتوانند در میان 

آنها نفوذ کرده و آن را از سطح زمین بلند کنند.
در مناطق سنگالخی باید نوک انگشتی ها به طرف باال متمایل باشند 

تا احتمال وارد آمدن خسارت به تیغه و انگشتی ها کاهش یابد.
تمایل نوک انگشتی نسبت به زمین معموالً توسط اتصاالت مخصوص 

)شکل44( و یا تغییر طول بازو وسط تراکتور صورت مي گیرد.

را  میله  و  صفحه  میله ردیف ساز:  و  تنظیم صفحه 
نسبت به ارتفاع محصول مي توان تنظیم نمود.

تطابق  تنظیم  شامل  ماشین  تنظیم های  دیگر  نکته: 
تیغه، تنظیم زیربند تیغه، تنظیم گیره نگهدارنده تیغه، 
تنظیم سرشانه، تنظیم ضامن ایمنی و تنظیم انگشتی ها 
مي باشند. از آنجا که تمام این تعمیرات )به جز تنظیم 
ضامن ایمني( معموالً بعد از انجام تعمیرات ماشین باید 
انجام شوند در کتاب تعمیر و تنظیم ماشین های زراعی 

با نحوه انجام آنها، آشنا خواهید شد.

شكل44ـ اهرم تنظيم تمايل شانه برش

مهرۀ تثبیت

اهرم تنظیم تمایل شانه

شكل45ـ تنظيم صفحه و ميله رديف ساز

چوب ردیف ساز

تخته ردیف ساز

پیچ تنظیم

چوب ردیف ساز
برای محصول بلند و كوتاه 

قابل تنظیم است

تنظیم دروگر شانه اي
فعالیت عملي

مراحل انجام كار
1ـ تقدم شانه برش را اندازه بگیرید. 
2ـ تقدم شانه برش را تنظیم کنید.

3ـ ارتفاع برش را تغییر دهید. 
4ـ تمایل شانه برش را تغییر دهید.

ایمنی
تیغه های دروگرها بسیار تیز و برنده هستند، مراقب باشید انگشتان تان در مسیر حرکت تیغه ها قرار نگیرد.
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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 عبارت اند از: تنظیم ارتفاع برش، تنظیم تختۀ ردیف ساز و تنظیم شناوری دروگر.

ـر بشقابی برای كار تنظیـم دروگ
فعالیت کارگاهي

مراحل انجام فعالیت
تغییر  به وسیلۀ  را  بشقابی  دروگر  برش  ارتفاع  1ـ 

موقعیت پاشنۀ کفش ها تنظیم کنید )شکل46(.

2ـ تختۀ ردیف ساز را با تغییر سوراخ های آن تنظیم کنید.
3ـ شناوری دروگر را تنظیم کنید.

شكل46

در موقع تنظیم ارتفاع برش به این نکته توجه كنید كه ارتفاع برش در هر دو طرف ماشین به یك اندازه 
تنظیم شود.

توجه کنید

شرایط و روش انجام عملیات درو

برای انجام عملیات درو به طور صحیح، عالوه بر آماده 
بودن دروگر، باید علوفه و مزرعه نیز شرایط مناسبی 

داشته باشند.
این شرایط عبارت اند از:

زمان برداشت علوفه 
اثر مستقیمی بر کیفیت  رعایت زمان برداشت علوفه 
علوفه درو شده دارد. مثاًل عملکرد محصول در برداشت 
زودهنگام پایین است و در برداشت دیررس نیز کیفیت 

محصول، به علت افزایش بافت چربی، پایین مي آید. 
گیاهان علوفه ای با مصرف بافت های سبزینه ای )یونجه، 
شبدر و...( را از اوایل تا اواخر دورۀ گل دادن برداشت 

مي کنند.
داشته  عالی  کیفیت  با  علوفه ای  بخواهیم  چنانچه 
باشیم باید محصول را قبل از گل دادن برداشت کنیم 
برداشت محصوالتی چون  این است که  ولی معمول 
یونجه زمانی انجام شود که 20% بوته ها به گل رفته 

باشند.
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در ایران روش رفت و برگشتی متداول تر است، زیرا معموالً به علت روش آبیاری نشتی زمین ها دارای 
جوی و پشته بوده و امکان درو به روش دیگری در آنها وجود ندارد.

توجه کنید

شرایط زمین 
باشد خاک  مرطوب  برداشت  زمان  در  زمین  چنانچه 
در اثر تردد تراکتور متراکم مي شود و علوفه نیز دیرتر 

خشک مي شود.
بنابراین معموالً حدود یک هفته قبل از برداشت آبیاری 
را قطع مي کنند ولی بالفاصله پس از برداشت محصول 
نسبت به آبیاری اقدام می شود تا رشد مجدد علوفه با 
کم آبی برخورد نکند. چنانچه محصول خشک باشد 
بهتر است عملیات برداشت در شبنم صبحگاهی انجام 
از  پس  باید  محصول  درو  این صورت  غیر  در  و  شود 

برچیده شدن شبنم انجام گیرد.

جهت حركت دروگر هنگام برداشت 
قبل از شروع عملیات درو الزم است روشي انتخاب شود 

برداشت شده و عملکرد دستگاه  که کیفیت محصول 
مقدار  حداقل  تراکتور  و  دستگاه  استهالک  و  حداکثر 
حرکت  جهت  عقب سوار  دروگرهاي  در  باشد.  ممکن 
متناسب با شکل قطعه زمین، به دو صورت متداول است. 
الف( روش پیراموني: این روش مناسب قطعاتی است 
که اوالً زمین دارای پستی بلندیـ  مانند جوی و پشته 
در آبیاری نشتی ـ نباشد و ثانیاً شکل زمین به مربع 
و یا دایره نزدیک باشد. در این روش ردیف اول خالف 
عقربه ساعت و ردیف های بعدي در جهت عقربه های 

ساعت درو مي شود.
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 

نمی توان در جهت طول و عرض زمین حرکت کرد. 

شكل47ـ درو  به روش پيراموني

درو با دروگر به روش رفت و برگشتي )شکل48(
فعالیت عملي

مراحل انجام كار
1ـ دروگر را به تراکتـور متصل کنیـد و در حالـت 

حمل ونقل قرار دهید.

منتقل  مزرعه  به  هنرآموز  تحت نظر  را  دروگر  2ـ 
کرده و در ابتدای قطعه زمین مورد نظر قرار دهید.

3ـ دروگر را به حالت کار درآورید.
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4ـ دروگر را برای کار تنظیم کنید )تنظیم تراز و 
ارتفاع(.

5  ـ پس از اقدامات الزم برای درو به روش قطعه بندی، 
نزدیکی سطح زمین  ابتدای مسیر در  را در  دروگر 

مستقر کنید.
6  ـ محور انتقال توان را در حالت موتور گرد قرار داده 
و دور آن را در حالت 540 دور در دقیقه تنظیم کنید. 
سرعت  که  دهید  قرار  دنده ای  در  را  تراکتور  7ـ 
پیش روی آن 8  ـ6 کیلومتر در ساعت باشد. )پس 
از تسلط به کار با دروگر مي توانید سرعت پیش روی 

را در 11ـ  8 کیلومتر در ساعت تنظیم کنید.(
اهرم  از  استفاده  با  حرکت  شروع  با  هم زمان  8  ـ 

هیدرولیک دروگر را بر روی زمین قرار دهید.
9ـ سر و تـه زمیــن را )2 یا 3 ردیف( )شکل48( 
درو کنید تا حرکت در سـر و ته زمین به راحتی 

امکان پذیر باشد.
10ـ علوفه های درو شده را از مسیرحرکت تراکتور 

جمع آوری کنید.
11ـ دو طول زمین را در  خالف جهت عقربه های 

ساعت یک مسیر درو کنید. 
12ـ مسیرهاي بعدي را در جهت عقربه های ساعت 
درو کنید. در این وضعیت باید محصول درو شده 

ردیف اول بین چرخ های تراکتور قرار گیرد.
با  را  دروگر  زمین  انتهای  به  رسیدن  از  پس  13ـ 
بلند  زمین  سطح  از  تراکتور  هیدرولیک  سیستم 
قرار  زمین  روي  مجدداً  برگشت  مسیر  در  و  کرده 

دهید.

برای دور زدن در انتهای زمین دروگر را به اندازه كم به نحوی كه در حین دور زدن به زمین برخورد نکند 
آن را از سطح زمین بلند كنید.

توجه کنید

شكل48ـ درو با دروگر به روش رفت وبرگشتي 
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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 
استوانه ها به آنها نزدیک نشوید.

مــانعی  حرکت  مسیــر  در  صورتــی که  در  15ـ 
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.

نکته
در صورتی كه عرض زمین زیاد باشد آن را به قطعاتی با عرضی در حدود 20 تا30برابر عرض دروگر 

تقسیم مي كنند و پس از تکمیل یك قطعه، قطعه بعدی درو مي شود.

نکته
گیاهان علوفه ای چند ساله از طوقه رشد مي كنند، بنابراین برداشت علوفه را بهتر است از ارتفاع حدود 

10 سانتی متری از سطح خاک انجام دهید.

ایمنی
با دروگر مطمن شوید که پوشش های ایمنی در جای خود قرار گرفته اند؛ از جملۀ این   قبل از شروع به کار 

برد. نام  را  گاردان  و پوشش روی محور  استوانه ها  پوشش ها مي توان حفاظ روی 
 از گاردان های مجهز به کالچ یک طرفه برای دروگر استفاده کنید. 

 در صورتي که دروگر سنگین است و یا هنگام کار در زمین های شیب دار، از وزنه های مخصوص برای سنگین 
کردن جلو تراکتور استفاده کنید. 

 هدایت دروگر باید توسط راننده و در حالی که 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 کار 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 25 درجه نسبت به سطح افق است؛ بنابراین نباید در حالی که محور 

انتقال توان در وضعیت کار است دروگر را خیلی از سطح زمین بلند کنید.

سرویس و نگهداري دروگرها

برای سرویس هر دروگر باید از کتابچۀ راهنماي همان دروگر استفاده کنید و دستورات ایمنی را به طور کامل و 
به صورت جدی رعایت نمایید. در ادامه روش سرویس دروگرها به طور عمومي توضیح داده مي شود.
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سرویس دروگر های علوفه
فعالیت عملي

مراحل انجام كار
1ـ در اول فصل کار و پس از آن هر 10 ساعت 

کار گریس خورها را گریس کاری کنید. 
2ـ روان کاري جعبه دنده را انجام دهید.

3ـ به صورت دوره ای پیچ و مهره ها را بررسی و در صورت نیاز، آنها را به اندازۀ الزم محکم کنید.
4ـ دروگر را به صورت دوره ای تمیز کنید تا ضمن سالم ماندن قطعات، در صورت صدمه دیدگی، عیوب 

مربوط به راحتی مشاهده و رفع شود.

5  ـ پس از هربار کار با دستگاه، قطعات فرسوده را تعمیر و یا تعویض نمایید.
6  ـ در پایان فصل کار دروگر را در محل سرپوشیده انبار کنید. قبل از انبار کردن دروگر آن را سرویس 
نموده، قسمت های 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.

روزانه در حین كار
گریس= 
روغـن= 
شكل49ـ محل های گريس كاري و روغن كاري دروگر استوانه اي

در دروگر استوانه اي قسمت جعبه دنده با گریس آلومینیم )EP0( پر شده است. در صورت تعمیر شدن 
دستگاه یا هر 500 ساعت و یا هر دو سال یك بار هر كدام كه زودتر اتفاق افتد محفظه را خالی كرده و 

كاماًل تمیز نمایید سپس تا زیر محور گاردان را با گریس پر كنید.

توجه کنید

در دروگرهای شانه اي در صورتی كه بقایای گیاهی 
به جا مانده روی شانه به موقع تمیز نشوند، سفت 
باعث صدمه  این سفتی و سختی  كه  خواهد  شد 
دیدن و خرابی ماشین پس از شروع كار مي شود. 
از شستن قطعات شانۀ برش و خشك كردن  پس 
یا  روغن  با  باید  را  آنها  شده  شسته  قسمت های 

كرد. آغشته  گازوئیل 

توجه کنید

هنگام تخلیه روغن، ظرف مناسبی در زیر پیچ تخلیه قرار دهید.
زیست محیطی

شكل50ـ تميز كردن شانه برش با گازوئيل
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ارزشیابي نهایي شایستگي کاربرد و سرویس دروگرهای علوفه

شرح كار
آزمایش و بررسي های اولیه دروگر مطابق دستورالعمل کتابچه راهنماي کاربري ماشین )آچارکشي، بررسي تیغه ها، بررسي و تنظیم ضامن 
ایمني، بررسي حفاظ ایمني( ـ روان کاري قطعات متحرک، تنظیم کشیدگي تسمه ـ تعویض تیغه معیوب ـ اتصال دروگر به تراکتور )اتصال 
دروگر استوانه اي، دروگر بشقابي یا دروگر شانه اي( ـ تغییر وضعیت حمل ونقل و کار دروگر ـ تنظیم دروگر استوانه اي )تنظیم ارتفاع برش، 
تنظیم فنر شناوري(ـ  تنظیم دروگر شانه اي )تنظیم ارتفاع برش، تنظیم شناوري، تنظیم تقدم ، تنظیم تمایل(ـ تنظیم دروگر بشقابي )تنظیم 
ارتفاع برش، تنظیم تخته و چوب ردیف ساز( ـ بررسي شرایط زمین و زمان برداشت ـ انتخاب جهت مناسب درو ـ قطعه بندي زمین ـ انجام 

عملیات درو ـ تعویض روغن جعبه دنده تعویض تسمه ـ گریس کاري ـ انبار کردن ماشین

استاندارد عملکرد: با استفاده از دروگر بشقابي، استوانه اي یا شانه اي، عملیات درو علوفه خشک کردني را انجام دهد.

شاخص ها:
 نتیجه گیري صحیح از بازدید های اولیه ماشین ـ مشاهده روند رفع عیوب با انجام کنترل و تنظیمات مطابق دستورالعمل های موجود  ـ

انجام  رویه  مشاهده  ـ  شناوري(  فنر  تنظیم  برش،  ارتفاع  )تنظیم  دستورالعمل  مطابق  استوانه اي  دروگر  تنظیمات  انجام  رویه  مشاهده 
انجام  رویه  ـ مشاهده  تمایل(  تنظیم  تقدم،  تنظیم  تنظیم شناوري،  برش،  ارتفاع  )تنظیم  تنظیمات دروگر شانه اي مطابق دستورالعمل 
تنظیمات دروگر بشقابي مطابق دستورالعمل )تنظیم ارتفاع برش، تنظیم تخته و چوب ردیف ساز( ـ مشاهده و کنترل رویه اجراي عملیات 

درو ـ کنترل روش بررسي شرایط مورد نیاز درو ـ مشاهده رویه انجام سرویس های دوره اي و انبار کردن دروگر

شرایط انجام كار: کارگاه ـ مزرعه

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار مکانیکي ـ انواع دروگر رایج در منطقه ـ کتابچه دستورالعمل کاربري دروگر ـ گاردان مخصوص ـ روغن 
جعبه دنده ـ گریس ـ گریس پمپ ـ تسمه ـ ظروف مخصوص تخلیه روغن ـ تیغه ـ آچار مخصوص تیغه 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1بازدید اولیه دروگر قبل از راه اندازي1

1اتصال دروگر به تراکتور و حمل ونقل آن2

2تنظیمات دروگر3

1انجام عملیات درو4

1سرویس دروگر و انبار کردن ماشین5

2شایستگی 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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واحد یادگیری 3

کاربرد و سرویس شانه های خورشیدي

آیا تا به حال به این فکر كرده اید كه:
 اگر رطوبت علوفه هنگام بسته بندي زیاد باشد چه اتفاقي مي افتد؟

 براي تسریع در خشک شدن علوفه درو شده چه باید کرد؟
 چگونه مي توان چند ردیف علوفه درو شده را با هم یکي کرد؟

 چگونه مي توان علوفه درو شده را زیر و رو نمود؟
 ردیف کردن و زیر و رو کردن علوفه چه مزایایي دارد؟

مرحله دوم در سلسله مراتب برداشت علوفه خشک کردني، خشک و ردیف کردن آن است. برای خشک شدن 
آن بر حسب درجه حرارت منطقه باید یک تا چند روز در زیر آفتاب بماند. پس از آن علوفه خشک شده باید 
به صورت نواري از باند، روي زمین جمع آوري گردد تا بسته بندي شود. اگر یونجه به همان صورت درو شده رها 

گردد به زمین چسبیده و جمع آوری بعدی آن با اشکال صورت مي گیرد. 
با  کار  علوفه درو شده، روش  و ردیف کردن  ماشین های خشک  انواع  با  آشنایي  یادگیري ضمن  واحد  این  در 

شانه های خورشیدي را فرا خواهید گرفت.

استاندارد عملکرد كار
هنرجویان در پایان این واحد یادگیري قادر خواهند بود شانه خورشیدي را جهت ردیف کردن، زیر و رو کردن و 

جابه جا کردن علوفه درو شده به کار گیرند.
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ماشین های خشك و ردیف کردن علوفه درو شده

از ماشین های مختلفي استفاده مي گردد که  به منظور تسریع در خشک شدن و ردیف کردن علوفه درو شده 
مهم ترین  این ماشین ها عبارت اند از:

)Rake( شانه ها
شانه ها، ماشین هایی هستند که از آنها براي جمع آوري چند ردیف درو شده و تبدیل آنها به یک ردیف، جابه جا 
کردن و پخش کردن علوفه ردیف شده استفاده مي شود. بر  این اساس انواع شانه ها طراحي و ساخته شده اند که 

عبارت اند از شانه خورشیدي، شانه دوار و شانه موازي. 
       

شانه های دوار و موازي با محور توان دهي تراکتور کار مي کنند و به دلیل ساختمان پیچیده تري که دارند رواج 
چنداني ندارند.

در حال حاضر شانه خورشیدي )wheel rake( متداول ترین شانه برای ردیف کردن علوفه درو شده در ایران 
مي باشد و در  این کتاب تنها نحوه کار با  این ماشین آموزش داده مي شود )شکل53(. 

ساختمان شانه خورشیدي بسیار ساده و معموالًً دارای چهار یا پنج خورشیدي )دایره( است که روی محیط این 
دایره ها، انگشتي های فلزی و فنری قرار دارد. 

شكل52  ـ شانه موازيشكل51ـ شانه دوار

تحقیق کنید
در مورد ساختمان و نحوه كار شانه های دوار و موازي تحقیق كنید. 
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قرار مي گیرد ضمن  کار  موقعي که شانه در وضعیت 
انگشتي ها که  پیشروي به وسیله تراکتور حامل، نوک 
کرده  پیدا  تماس  علوفه  با  دارند  قرار  طوقه  از  بیرون 
حول یاتاقان شروع به چرخش مي کند. در  این حالت 
علوفه به وسیله انگشتي ها جمع و به یک سمت جابه جا 

مي شوند )شکل54(.
ساختمان این ماشین به گونه ای است که مي توان با 
تغییر موقعیت خورشیدی ها نسبت به جهت پیشروی، 
از آن برای ردیف کردن، پخش کردن و جابه جایی علوفه 

درو شده استفاده کرد.

)Hay Conditioners( ساقه كوب های علوفه
ساقه کوب ها ماشین هایی هستند که علوفه تازه درو شده یا در حال درو را، له مي کنند تا سریع تر رطوبت آن 
کاهش یابد.  این عمل سبب مي شود تا ساقه علوفه که زمان بیشتري براي خشک شدن نیاز دارد هم زمان با برگ 
علوفه خشک شود، در غیر  این صورت برگ علوفه که ارزش غذایي باالیي دارد زودتر از سایر اندام ها خشک شده 

و بر روي زمین مي ریزد. 
اعمالي که ساقه کوب ها بر روي علوفه انجام مي دهند عبارت اند از: ترک دادن، نرم کردن، له کردن و پاره کردن 
ساقه های گیاه.  این اعمال موجب خارج شدن سریع رطوبت از داخل ساقه های گیاه مي شود، در نتیجه فرایند 

خشک شدن سریع تر انجام مي گیرد. 
ساقه کوب ها در انواع خودگردان و کششي وجود دارند. ساقه کوب کششي به تراکتور متصل شده و از محور 
انتقال نیرو حرکت مي گیرد )شکل55(. ضمن کشیدن ساقه کوب به وسیله تراکتور و حرکت پیشروي ماشین، 

شكل54

شكل53  ـ شانه خورشيدي

انگشتی

یاتاقان خورشیدی

فنر شناوری

شاسی فرعی

صفحه 
سوراخ دار 
تنظیم

پایه نگهدارنده
شاسی اصلی
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علوفه از زمین جمع آوري مي شود و ضمن گذشتن از بین غلتک های ساقه کوب که به وسیله محور توان دهي 
تراکتور، عکس یکدیگر مي چرخند، له شده به وسیله دهانه های نوارساز به صورت نوار روي زمین مي ریزند. 

)Mower Conditioner( درو ساقه كوب
انجام  توأم  را  ساقه کوبي  و  درو  اعمال  ماشین  این 
مي دهد و علوفه له شده را ردیف مي کند. از انواع درو 
ساقه کوب نوع کششي آن کاربرد بیشتري دارد ولي 

انواع خودگردان آن نیز موجود است. 

شكل55ـ ساقه کوب و طرز کار غلتك های آن

شكل56ـ دروساقه کوب و طرز کار آن

بازدید اولیه و آماده سازي شانه خورشیدی
فعالیت عملي

1ـ زیر نظر هنرآموز اجزای ساختمانی شانه خورشیدی را شناسایی 
کنید.

تعویض کنید  یا  تعمیر  را  شکسته  یا  شده  خم  انگشتي های  2ـ 
)شکل57(.

3ـ شاسي های ماشین را از نظر شکستگي بررسي و در صورت لزوم 
تعمیر کنید.

4ـ یاتاقان های خورشیدي ها را گریس کاري کنید )شکل58(.
5  ـ گریس خورهاي شاسي اصلي و شاسي چرخ ها را گریس کاري 

کنید.
6   ـ گریس خور محور عمودي را گریس کاري کنید.

شكل57ـ بررسي انگشتي ها

شكل58ـ گريس خور ياتاقان خورشيدي
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اتصال شانه خورشیدی به تراکتور

شانه های خورشیدي از نظر روش اتصال به تراکتور به انواع سوار یا کششي تقسیم بندي مي شوند. نوع متداول  این 
ماشین در  ایران نوع سوار آن است که داراي چهار خورشیدي مي باشد که توان مورد نیاز آنها 25 اسب بخار است. 

تنظیم شانه خورشیدی
شانه های خورشیدی داراي دو تنظیم مي باشند:

1ـ تنظیم شناوري: حالت شناوري شانه خورشیدي 
به وسیله دو فنر تنظیم مي شود )شکل60(. سفتي بیش 
نتیجه  و در  فنرها موجب پرش خورشیدی ها  از حد 
جاگذاري علوفه مي شود و شل بودن فنرها باعث فشار 
آوردن انگشتي ها بر روي زمین و در نتیجه شکستن 

آنها خواهد شد. 

اتصال شانه خورشیدي سوار به تراكتور
فعالیت عملي

1ـ تراکتور را بازدید نموده و پس از روشن کردن با دنده عقب به سمت شانه حرکت کنید. 
2ـ با کشیدن ترمز دستی از تراکتور پیاده شده و اتصال سه نقطه تراکتور را به نقاط اتصال شانه متصل کنید.

3ـ شانه را از نظر طولي و عرضي تراز کنید.

4ـ زنجیر های نوسان گیر تراکتور را سفت کنید.

اگر مال بند قابل تنظیم تراكتور مانع باال و پایین 
رفتن شانه مي شود، آن را به یك سمت جابه جا 

كنید )شکل59(.

توجه کنید

در برخي مدل های ساخت داخل فنرهاي شناوري 
قابلیت تنظیم ندارند.

توجه کنید

شكل59  ـ اتصال شانه خورشيدي به تراكتور

شكل60ـ فنر های شناوري شانه خورشيدي
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2ـ تنظیم موقعیت خورشیدی ها بر روي شاسي نسبت به مسیر پیشروي: موقعیت خورشیدی ها بر روي 
شاسي مربوطه و زاویه شانه نسبت به مسیر پیشروي در این ماشین قابل تنظیم است. با  این تنظیم ها مي توان 

سه عمل مختلف در برداشت علوفه انجام داد که عبارت اند از:
ـ جمع آوري یا جارو کردن علوفه درو شده و ردیف کردن آنها

ـ جابه جا کردن و زیر و رو نمودن علوفه براي خشک شدن
ـ تقسیم کردن یک نوار پر پشت به دو نوار نازک یا پخش کردن 

با تغییر موقعیت خورشیدي ها بر روي شاسي مي توان عرض دستگاه را به منظور حمل و نقل آن در جاده 
كاهش داد.

توجه کنید

ج( پخش كردنالف( رديف كردن ب( جابه جا كردن
شكل61ـ كارهاي شانه خورشيدي

پرسش کالسي
به زاویه انگشتي ها، شاسي اصلي و شاسي چرخ ها دقت كنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1ـ عامل چرخش چرخ های انگشتي چیست؟
2ـ جهت چرخش چرخ ها به کدام سمت است؟

3ـ براي اینکه چند ردیف علوفه را به یک ردیف تبدیل کنیم، موقعیت شاسي شانه چرخ ها نسبت به شاسي اصلي 
چگونه باید باشد؟

4ـ براي زیر و رو کردن یا جابه جا کردن علوفه، موقعیت شاسي چرخ ها و شاسي اصلي چگونه باید باشد؟
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تنظیم شانه خورشیدي
فعالیت عملي

1ـ تراکتور و شانه خورشیدی را پس از بازدیدهای اولیه به یکدیگر متصل کنید.
2ـ با اهرم هیدرولیک تراکتور، شانه را از روي زمین بلند کنید. 

3ـ با تغییر موقعیت صفحات سوراخ دار روي شاسي شانه را به سمت چپ یا راست تراکتور متمایل کنید 
)شکل62(. 

5ـ با تغییر موقعیت شاسي اصلي و شاسي چرخ ها، شانه را براي زیر و  رو کردن علوفه تنظیم کنید.

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

با توجه به اینکه رانندگی در ایران از سمت چپ مي باشد معموالً شانه را به سمت چپ تراكتور متمایل 
مي كنند.

توجه کنید

با كم كردن زاویه نسبت به جهت پیشروی، عرض كار ماشین كاهش یافته و سرعت چرخش خورشیدی ها 
افزایش مي یابد.

توجه کنید

پرسش کالسي
اگر شاسی شانه، عمود بر جهت پیشروی قرار گیرد، سرعت

چرخش خورشیدی ها چه تغییری مي كند؟

شكل62  ـ صفحه سوراخ دار روي شاسي شانه خورشیدي و قابلیت چرخش شاسی

A
B
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6  ـ با تغییر موقعیت شاسي اصلي و شاسي خورشیدی ها، شانه را براي ردیف کردن علوفه تنظیم کنید.
7ـ با تغییر موقعیت شاسي اصلي و شاسي خورشیدی ها، شانه را براي تبدیل یک ردیف علوفه به چند 

ردیف تنظیم کنید.
8  ـ با تغییر موقعیت شاسي اصلی و شاسی خورشیدی ها، عرض دستگاه را کاهش داده و آن را در موقعیت 

حمل و نقل قرار دهید. 

برای چرخش شاسی، در حالی كه شانه به وسیله هیدرولیك تراكتور باال برده شده، پین نگهدارنده را خارج 
كنید، تسمه مهاركننده را از بین كرپی ها بیرون آورید. شاسی را بچرخانید و پس از قرار گرفتن شاسی در 

موقعیت دلخواه تسمه مهاركننده و پین نگهدارنده را جا بزنید )شکل63(.

توجه کنید

شكل63  ـ تغيير موقعيت شاسي اصلي و شاسي چرخ ها

روش کار با شانه خورشیدی 

برای گیاهان برگی همچون یونجه و شبدر، عمل شانه زدن باید قبل از کاهش محتوای رطوبت گیاه به زیر %40 
خاتمه یابد زیرا پس از آن برگ ها خشک شده و مي ریزند. معموالً در اکثر نقاط  ایران در تابستان 24 ساعت بعد 

از درو و در روزهایي که دماي هوا پایین است 24 تا 72 ساعت بعد از درو، عملیات شانه زنی را انجام مي دهند.

نکته
براي تشخیص زمان اجراي عملیات ردیف كردن علوفه مي توان 
به میزان خوابیدگي علوفه درو شده دقت كرد. ردیف علوفه تازه 
درو شده كه داراي رطوبت باالیي است پف كرده است )شکل64(، 
اما بعد از خشك شدن پف آن مي خوابد. عالوه بر  این اگر رطوبت 
علوفه درو شده باال باشد هنگام كار به انگشتي ها مي چسبد و 
همراه با خورشیدي مي چرخد كه از  این روش نیز مي توان براي 

شكل64  ـ علوفه تازه درو شدهتشخیص رطوبت علوفه استفاده كرد.

تسمه مهاركننده

ده
دارن

گه
ن ن
پی
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به منظور حصول نتیجه دلخواه  از کار با شانه خورشیدی، 
عالوه بر تنظیم صحیح و رعایت زمان انجام عملیات 

باید نکات زیر را رعایت نمود:
پیچیدن  و  جمع شدن  امکان  بادخیز  نقاط  در  الف( 

علوفه بر روي انگشتي ها وجود دارد. در این حالت ردیف 
براي حل  این  نمي شود.  تشکیل  کامل  به طور  علوفه 
مشکل از پوشش های بادگیر مخصوص، یا از چرخ های 

بشقابي یک پارچه استفاده شود )شکل65(. 

ب( ارتفاع انگشتي ها نسبت به زمین باید به گونه اي 
باشد که در موقع کار نوک انگشتي ها با زمین اصابت 
نکند. پایین بودن انگشتي سبب داخل شدن سنگ و 
خاک در علوفه مي شود و امکان شکستگي یا صدمه 
دیدن انگشتي نیز وجود دارد. از طرفي باال بودن بیش 
از حد انگشتي ها باعث جاگذاري مقداري علوفه بر روي 
زمین خواهد شد. ارتفاع انگشتي ها در شانه های کششی 
به وسیله دسته هندلي چرخ حامل و در شانه های سوار 
تنظیم  تراکتور  هیدرولیک  سیستم  به وسیله  شونده 

مي شود. 
ج( تعداد ردیف هایی از علوفه درو شده که باید یکي 
شوند، متناسب با تراکم علوفه و دماي هوا انتخاب شود. 
معموالً در  ایران 4 ردیف را یکي مي کنند اما با توجه به 

شرایط مي توان 5 یا 6 ردیف را یکي کرد.
باید  با هم یک ردیف مي شوند  د( تمام علوفه اي که 
جابه جا شوند و تنها نزدیک شدن ردیف ها به یکدیگر 
نهایی  ردیف های  دیگر  عبارت  به  نمي باشد.  مدنظر 

شانه  که  شوند  تشکیل  زمین  از  قسمتی  روی  باید 
است. نشده  شانه  هنوز  که  قسمتی  آن  نه  و   شده 

در این صورت ردیف علوفه ضمن  اینکه به طور کامل در 
حین جابه جایي، هوا خورده و سریع تر خشک مي شوند 
به صورت یک طناب در هم پیچیده مي شوند )شکل66(، 
تا هنگام برداشت با ماشین بسته بند به راحتي از روي 
زمین برداشته شوند و علوفه اي روي زمین باقي نماند. 

شكل65  ـ پوشش بادگير شانه خورشيدي

شكل66  ـ علوفه رديف شده توسط شانه خورشيدي
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جهتی  همان  در  جارو  حرکت  است جهت  بهتر  هـ( 
باشد که علوفه را درو کرده ایم. هنگام درو، علوفه معموالًً 
طوری روی زمین مي افتد که سر آن به طرف عقب قرار 
مي گیرد. لذا موقعی که جارو در همان جهت دروگر به 

پیش مي رود، ابتدا به سر ساقه ها مي رسد و با عمل خود 
این سر را به درون ردیف مي برد. به این ترتیب، ساقه های 
در  تا مستقیماً  قرار مي گیرند  اطراف ردیف  کلفت در 

معرض تابش نور خورشید و جریان هوا باشند.

از دنده های  استفاده  با شانه خورشیدی  كار  برای 
و  دنده  انتخاب  توصیه مي شود.  دو سبك  یا  یك 
علوفه  تراكم  و  زمین  شرایط  به  پیشروی  سرعت 

دارد. بستگی 

توجه کنید

تبدیـل كـردن چها ر ردیـف علوفه به یك ردیف 
)شکل67(

فعالیت عملي

1ـ شانه را به تراکتور متصل نموده و پس از تنظیمات 
اولیه به سمت مزرعه حرکت کنید.

2ـ از سمت راست وارد زمین شوید و چرخ سمت 
در  دهید.  قرار  اول  ردیف  کنار  را  تراکتور  راست 
قرار  تراکتور  چرخ های  بین  دوم  ردیف  حالت  این 

مي گیرد.
3ـ با انتخاب دنده مناسب شروع به حرکت کنید 
تا ردیف اول بر روي ردیف دوم ریخته شود و یک 

ردیف بزرگ تر تشکیل شود.

کرده  بلند  را  شانه  زمین  انتهاي  به  رسیدن  با  4ـ 
عقربه های  جهت  )خالف  به سمت چپ  طوري  و 
ساعت( دور بزنید که ردیف چهارم کنار چرخ سمت 

راست تراکتور قرار گیرد.
5   ـ شانه را روي زمین قرار داده و با دنده مناسب به 

پیشروی ادامه دهید تا دو ردیف مجاور با هم یکی شوند.
6  ـ 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 بقیه مزرعه را نیز به همین ترتیب، ردیف کنید.

شكل 67

12

3
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8  ـ 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.

پرسش کالسي
در صورتی كه شانه به سمت راست تراكتور متمایل باشد، جهت حركت چگونه خواهد بود؟

گفت وگوکنید
در هنگام ردیف كردن علوفه مشاهده مي شود كه برگ های آنها كامالً ریخته و علوفه زیادي پودر شده اند. 

در مورد علت  این موضوع و روش رفع آن در كالس گفت وگو كنید.
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ارزشیابي نهایي شایستگي کاربرد و سرویس شانه خورشیدي

شرح كار
آزمایش و بررسي های اولیه شانه خورشیدي مطابق دستورالعمل کتابچه راهنماي کاربري ماشین )آچارکشي، بررسي انگشتي ها، بررسي و 
تنظیم فنرشناوري(ـ روان کاري قطعات متحرکـ  تعویض انگشتي معیوبـ  اتصال شانه خورشیدي به تراکتورـ  تنظیم شانه خورشیدي )تنظیم 
ماشین براي ردیف کردن، جابه جایي و پخش کردن علوفه، تنظیم فنر شناوري(ـ  بررسي شرایط زمین و زمان انجام عملیات شانه زنيـ  انتخاب 

جهت مناسب شانه زني ـ انجام عملیات تبدیل چهار ردیف به یک ردیف به روش رفت و برگشتي ـ سرویس و انبارکردن ماشین 

استاندارد عملکرد: با استفاده از تراکتور و شانه خورشیدي عملیات ردیف کردن، جابه جایي و پخش کردن علوفه درو شده را انجام دهد.

شاخص ها:
تنظیمات مطابق  و  انجام کنترل  با  رفع عیوب  روند  ـ مشاهده  ماشین  اولیه  بازدید های  از  نتیجه گیري صحیح  و  بررسي  روند  مشاهده 
مختلف  عملیات  براي  ماشین  )تنظیم  دستورالعمل  مطابق  خورشیدي  شانه  تنظیمات  انجام  رویه  مشاهده  ـ  موجود  دستورالعمل های 
ردیف کردن و جابه جایي و پخش کردن علوفه، تنظیم فنر شناوري(ـ مشاهده و کنترل رویه اجراي عملیات شانه زني ـ کنترل روش بررسي 

شرایط مورد نیاز شانه زني ـ مشاهده رویه انجام سرویس های دوره اي و انبارکردن دروگر

شرایط انجام كار: کارگاه ـ مزرعه

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار مکانیکي ـ شانه خورشیدي ـ کتابچه دستورالعمل کاربري شانه خورشیدي ـ گریس ـ گریس پمپ ـ انگشتي 
یدکي 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1بازدید اولیه و آماده سازي شانه خورشیدی1

1اتصال شانه خورشیدی به تراکتور2

2تنظیم شانه خورشیدی3

1انجام عملیات ردیف کردن علوفه4

2شایستگی 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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واحد یادگیری 4

کاربرد و سرویس بسته بند علوفه

آیا تا به حال به این موارد اندیشیده اید:
 چرا علوفه خشک کردنی را بسته بندی مي کنند؟

 بهترین زمان برای بسته بندی علوفه چه هنگامی است؟
 برای بسته بندی علوفه از چه ماشینی استفاده مي شود؟

 انواع بسته بند علوفه کدام اند؟
 چگونه مي توان بسته بند های علوفه را تنظیم و به کار گرفت؟

بعد از درو و ردیف کردن علوفه مي توان آنها را به وسیله چنگک جمع آوری و در انبار به صورت فله نگهداری کرد 
یا علوفه ردیف شده را قبل از جمع آوری، بسته بندی و سپس انبار نمود. علوفه بسته بندي شده براي انواع مختلف 
روش هاي انبار کردن مناسب است و مهم ترین نوع علوفه خشک در بازار تجارتي محسوب مي شود. بسته بندی 
علوفه عالوه بر سهولت جمع آوری علوفه از مزرعه، حمل و نقل و نگهداری آن در انبار، با محفوظ نگه داشتن 

برگ های پرارزش یونجه در داخل بسته سبب کاهش ضایعات، حفظ رطوبت و کیفیت علوفه نیز مي گردد. 
برای بسته بندی علوفه از ماشین های بسته بند )Baler( استفاده مي شود. 

در این واحد یادگیری با ساختمان بسته بند علوفه، نحوه کاربری و سرویس این ماشین آشنا مي شوید.

استاندارد عملکرد كار
در پایان این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود عملیات بسته بندی علوفه درو و ردیف شده را با استفاده 

از بسته بند های مکعبی کوچک انجام داده و ماشین را در پایان کار سرویس و انبار کنند.
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شناخت ظاهری و اصول کار بسته بند علوفه

بسته بند علوفه )بیلر( ماشینی است که علوفه خشک ردیف شده یا کاه خروجی از کمباین را از روی زمین برداشته 
و به صورت بسته های یکنواخت و فشرده مکعبی شکل )بسته بند مکعبی( یا استوانه ای )بسته بند استوانه ای( در 
مي آورد و سپس دور آنها را با سیم یا نخ مي بندد. بسته های آماده شده از قسمت عقب ماشین روی زمین رها 

مي شوند. وزن بسته ها متناسب با نوع و اندازه ماشین از چند کیلوگرم تا چندتن متغیر است )شکل68(. 

شکل68  ـ انواع بسته بند علوفه
ب( بسته بند استوانه ایالف( بسته بند مکعبی

شکل69  ـ ابعاد بسته های ایجاد شده توسط بسته بندهای کوچک

45
/7

40/6
91/5

بسته بندهاي مکعبي  نوع  از  رایج در  ایران  بسته بندهاي 
کوچک هستند که مي توانند بسته هایی با حداکثر ابعاد 
 91/5   ×   45/7  ×   40/6 سانتي متر و با حداکثر وزن 36 کیلوگرم
تولید کرده و آنها را با دو رشته نخ بسته بندي کنند. 
از بسته بند، تنها همین نوع مي باشد  در ادامه منظور 

)شکل69(.

الزم علوفه  بسته بند  ماشین  کاربری  با  آشنایی   برای 
است در مرحله اول اجزای تشکیل دهنده آن را بشناسید.

13

11
10

3

2

1

12

9

8

7
6 5

4

شکل70  ـ اجزای ساختمانی بسته بند علوفه

كالچ  4ـ  نگهدارنده  پایه  3ـ  گاردان  2ـ  مال بند  1ـ 
اصطکاكی 5  ـ چرخ لنگر 6  ـ جعبه دنده 7ـ پیستون

واحد  به  قدرت  انتقال  گاردان  8  ـ 
 نخ بندی 9ـ كمك فنر 10ـ بردارنده
 11ـ چرخ حمل 12ـ چنگال تغذیه جلو

13ـ چنگال تغذیه عقب
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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 مي دارد، باال مي برد و به سکوی هدایت تحویل مي دهد )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(.

انگشتی ها وقتی به باالی بردارنده مي رسند، از علوفه جدا شده، مجدداً به طرف پایین مي روند و برای بلند کردن 
قسمت دیگری از نوار علوفه آماده مي شوند.

یک راهنمای محصول که حالت شناوری دارد، در باالی استوانه بردارنده قرار مي گیرد و از پرتاب علوفه به طرف 
باال و باد بردگی آن جلوگیری مي کند.

2ـ واحد هدایت علوفه )تغذیه(
علوفه پس از عبور از زیر راهنمای محصول، به قسمت 
چنگال ها  به وسیله  آنجا  از  و  مي رسد  تغذیه  سکوی 
)شکل70( یا استوانه مارپیچی )شکل73( به محفظه 

تراکم هدایت مي شود.
 

3ـ واحد تراكم علوفه
واحد تراکم شامل یک پیستون و یک محفظه بسته بندی مي باشد. نوارهای علوفه که از سطح زمین جمع آوری 
مي شوند توسط هدایت کننده ها به داخل محفظه تراکم وارد و به وسیله پیستون فشرده مي شوند. هر مرتبه که 
پیستون به طرف ابتدای مسیر حرکت خود مي رود، مقداری علوفه داخل محفظه شده و پیستون با حرکت به 

شكل72  ـ اجزاي واحد بردارنده بسته بندشكل71ـ واحد بردارنده بسته بند

شكل73

انگشتیتسمه راهنما

راهنمای محصول
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سمت عقب مقداری علوفه را روی علوفه قبلی مي فشارد
)شکل74(. بسته در طول مدت تشکیل شدن، به آرامی 
توسط هر ضربه پیستون به طرف عقب محفظه حرکت 
مي کند. هدایت علوفه به داخل محفظه تراکم و فشردن 
تا  مي کند  پیدا  ادامه  قدر  آن  پیستون،  به وسیله  آن 
فشار  تغییر  با  بسته  فشردگی  شود.  تشکیل  بسته 
محفظه  پایینی  و  باالیی  فشاردهنده  تیرک های  فنر 

بسته بندی تغییر مي کند.

4ـ واحد نخ بندی علوفه 
واحد نخ بندي شامل دو سوزن، دو گره زن و یک چرخ ستاره اي )چرخ اندازه گیر طول بسته( مي باشد که هم زمان 

با تکمیل بسته آن را با دو ردیف نخ مي بندد. 

در طـول مـدت تشکیـل 
بسته  که  حالی  در  بسته، 
در داخل محفظه تراکم به 
طرف عقب حرکت مي کند، 
پره های چرخ ستاره ای در 
نفوذ  علوفه  بسته  داخل 
مي کند و چرخ ستاره ای با 
جابه جایی بسته مي چرخد 

)شکل76(.

طرز کار واحد نخ بندي بدین صورت است که به تدریج که 
بسته شکل مي گیرد، نخی که یک سر آن در گره زن و سر 
دیگر آن از سوراخ سوزن مي گذرد، سه طرف بسته )باال، 

پشت و زیر( را احاطه مي کند )شکل 75(.

طرز كار واحد نخ بندي
فیلم آموزشی

شكل75

گره زن

بدنۀ 
سیلندر 
پیستون تراكمتراكم

از جعبه نخ
سـوزن

شكل76ـ چرخ ستاره اي و گره زن های بسته بند

شكل74  ـ واحد بسته بند

علوفۀ تازه فشرده شدهپیستون

چاقوی ثابت

چاقوی پیستون تراكم

محفظه بسته بندی
یه
غذ
د ت
اح
و

واحد بردارنده

چرخ ستاره ای

چرخ دنده
قطاعی

الچ
ن ك

دك
آزا
ی 
زو
با

گره زن ها
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با جابه جا شدن طول معینی از بسته به سمت عقب دستگاه، چرخ ستاره ای به کمک بازوی آزاد کن کالچ دستگاه 
گره زن را آزاد مي کند و سوزن ها و دستگاه گره زن به کار مي افتند.

به کار افتادن دستگاه گره زن با حرکت پیستون در ارتباط است، به این معنی که چرخه گره زنی در مدت کوتاهی 
که پیستون حداکثر به عقب مي رود و علوفه را به طور کامل فشرده مي کند انجام مي گیرد.

در این حال سوزن ها )معموالًً دو سوزن( نخ را از طریق 
به دستگاه گره زن تحویل  شکاف های داخل پیستون 
باز  )در  پایین(  خود  اول  جای  به  سپس  و  مي دهند 

مي گردند )شکل77(.
معموالًً دو دستگاه گره زن در باالی محفظه بسته بندی 
قرار دارد که به طور هم زمان دو گره را ایجاد مي کنند 

)شکل76(.

قسمت های اصلی هر دستگاه گره زن عبارت اند از: 
دیسک نخ، نخ گیر، قالب گره زن، بازوی چاقو، گره انداز، 

چاقو )شکل78(.
وظیفه دیسک نخ و نخ گیر، محکم نگه داشتن نخ است.

قالب گره زن، گره را تشکیل مي دهد و گره انداز، گره را 
از قالب گره زن جدا مي کند و بیرون مي اندازد. چاقو، 

نخ را در نزدیکی گره قطع مي کند.
کلیه مراحل این فرایند، هر مرتبه که یک بسته از محفظه 
بسته بندی عبور مي کند تکرار مي شود. سرانجام بسته از 
روي ناوداني عقب محفظه بسته بندي عبور مي کند و 

روي زمین مي افتد یا بارگیري مي شود )شکل79(.  

شكل77

مکانیزم گره زنپیستون

نــخ

سوزن در وضعیت بدون عمل

سوزن در 
وضعیت باال

شكل78ـ اجزاي گره زن

شكل 79
ب( بسته بند مجهز به بسته پرتاب كنالف( رها كردن بسته روي زمين

صفحه هادی

چاقو

سوزن

ماسوره نخ

قالب گره زن )كالغی(

گره انداز

كفشك

دیسك نخ 
و نخ گیر

بازوی محرک 
ماسوره نخ
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5  ـ شاسی، بدنه و چرخ ها
شاسی، قسمت اصلی دستگاه بسته بند علوفه را تشکیل مي دهد و شامل قاب فوالدی است که روی دو چرخ قرار 

گرفته و تمام قطعات دستگاه روی آن نصب مي شود.

6  ـ واحد انتقال قدرت
توان مورد نیاز بسته بند علوفه از محور انتقال نیرو و مال بند تأمین مي گردد. یک محور گاردان توان مورد نیاز را 
از محور انتقال نیروی تراکتور و از طریق کالچ ایمنی به بسته بند منتقل مي کند که به منظور یک نواختی نیرو در 

مسیر آن چرخ لنگری قرار گرفته است )شکل80(.
        

)شکل81(  برشی  پین  توسط  توان  این 
از  و  منتقل  به جعبه دنده  لنگر  از چرخ 
آنجا به سه مسیر مجزا تقسیم مي شود 

)شکل82( که عبارت اند از:
1ـ مسیر واحد نخ بندی و هدایت: توان 
نخ بندی  واحد  به  گــاردان  یک  توسط 
منتقــل مي شـود و هم زمان از طـریق 
محور و چرخ دنده مخروطی و چرخ زنجیر 
استوانه  یا  چنگال ها  و  هدایت  واحد  به 

مارپیچی هدایت، منتقل مي شود.
2ـ مسیر واحد بردارنده: توسط زنجیر 
حرکت به چرخ زنجیر متصل به گاردان 
و سپس از طریق کالچ ایمنی به محور 

اصلی انگشتی ها منتقل مي شود.
و میل لنگ  توسط  تراكم:  واحد  مسیر   3ـ 
 دسته پیستون توان به صورت رفت و برگشتی

به پیستون تراکم منتقل مي شود.

شكل81ـ پين برشي از نمای پشت چرخ لنگرشكل80ـ چرخ لنگر و كالچ ايمني

شكل82ـ مسير انتقال توان در بسته بند

جعبه دنده

چرخ لنگر

پین برشكالچ اصطکاكیپین برش

1

3

2
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4ـ روغن جعبه دنده را کنترل کنید.
5  ـ روغن های اضافی سطح زنجیرها و گریس های 

داخل مجرای تراکم را تمیز کنید.
6  ـ کشیدگی و محکم بودن زنجیرها را کنترل کنید.

7ـ چرخ لنگر بسته بند را با دست در جهت مشخص 
شده )شکل85(، بچرخانید و هماهنگی و زمان بندی 
بین واحدهای بسته بند را کنترل کنید و در صورت 
مربوطه  تعمیرکار  به  تصحیح  جهت  را  آنها  لزوم 

ارجاع دهید.
8  ـ پین برش را کنترل و در صورت لزوم تعویض 

کنید.
9ـ فشار باد الستیک ها را تنظیم کنید.

را  را کنترل و ماشین  پیچ ها و مهره ها  10ـ کلیه 
آچارکشی کنید.

آماده كردن دستگاه بسته بند قبل از شروع كار
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
 1ـ  زیر نظر هنرآموز قسمت های مختلف

ماشین را شناسایي نمایید.
را  بسته بند  گریس خورهاي  کلیه  2ـ 

گریس کاري کنید.
3ـ گریس های روی بدنه و قسمت های
مختلف گره زن را تمیز کنید )شکل83(.

شكل85  ـ پيكان نشان دهنده جهت چرخش چرخ لنگر

شكل84  ـ جعبه دنده بسته بند

پرسش کالسي
ماشین بسته بند هنرستان شما چند گریس خور دارد؟

شكل83  ـ گريس خورهاي روي گره زن ها

درپوش كنترل
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نخ کردن بسته بند علوفه

براي نخ کردن بسته بند مي توان از نخ های نایلوني که از تابیدن الیاف نایلونی به دست مي آیند یا نخ های لیفي که 
از تابیدن الیاف گیاهی )مانند: کنف، سیسل و....( تهیه مي گردد، استفاده کرد. 

به  نایلوني  نخ های  از  مدرن  كشورهاي  در  امروزه 
دلیل مشکالت بازیافتي و همچنین اشکاالتی كه در 
جهاز هاضمه حیوان بعد از بلعیده شدن ایجاد مي كند، 

استفاده مي شود. كمتر 

زیست محیطی

شكل86  ـ  انوع نخ بسته بند
ب( نخ نايلونيالف( نخ كنفي

از آنجا که الگوي نخ کردن 
است متفاوت   بسته بندها 

معمـوالً نقشـه راهنمـاي 
درپـوش  روي  نـخ کـردن 
نخ ماشین  ذخیـره  محـل 
 توسط شرکت های سازنده
)شکل هاي  مي شود  ارائه 

87 و 88(. 

6
3

1 5

4
2

10
11

1
2

4

5

6

7

8

9

3

12

13

14

15

16

17

18

1 -9
10 -18

A

A

B

C

C

A

شكل88  ـ نقشه راهنماي نخ كردن بسته بند مدل 3690 برچين كار

CLASS MATKANT55  شكل87 ـ نقشه راهنماي نخ كردن بسته بند



92

نخ كردن بسته بند علوفه
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ جنس مناسب نخ را برای واحد نخ بندی انتخاب کنید. 

2ـ کالف های نخ را در مخزن نخ در محل تعیین شده طوری قرار دهید که باالی کالف ها که مشخص 
شده، به سمت باال باشد.

3ـ کالف ها را دو به دو با گره زدن به هم متصل کنید به طوری که سرنخ انتهایی و بیرونی بسته ای که مورد 
استفاده واقع شده با سرنخ داخلی و مرکزی کالف رزرو وصل شود.

4ـ سرنخ را از مرکز بسته نخ بیرون آورده و از راهنمای نخ )A( عبور دهید. سپس هر دو نخ را از بین دو 
صفحه فشار دهنده که تنظیم کننده کششی نخ مي باشند رد کنید )شکل90(.

5  ـ درحالی که سوزن ها در جایگاه خود قرار دارند )اصطالحاً موقعیت قبل از حرکت رو به باال و بدون 
حرکت آن را که قباًل تنظیم شده جایگاه گویند( مطابق نقشه راهنماي ماشین، یکي از نخ ها را از مسیرهاي 

مشخص شده عبور دهید )شکل91(.
6  ـ سرنخ را در نقطۀ )C( )شکل87( روی حفاظ سوزن ها گره بزنید.

7ـ موارد قبلی را برای نخ دوم و سوزن آن تکرار کنید.

گره باید به اندازه ای باشد كه بتواند 
از محل راهنمای نخ عبور كند. قبل 
را  كنفی  نخ های  انتهای  گره زدن  از 
مرطوب كنید و اضافه دو سر نخ را 
نخ های  كنید.  قطع  گره  نزدیکی  از 
مرطوب كردن  بدون  را  پالستیکی 

)شکل 89(. بزنید  گره 

توجه کنید

شكل 89  ـ نحوه گره زن انواع نخ بسته بندي
ب( گره زدن نخ نايلونيالف( گره زدن نخ كنفي

شكل91  ـ مسير نخ كردن بسته بند و جايگاه سوزنشكل90  ـ تنظيم كننده كشش نخ

A
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اتصال و حمل و نقل بسته بند علوفه
فعالیت عملي

1ـ تراکتور را پس از بازدیدهاي اولیه روشن کنید.
2ـ با هدایت تراکتور به سمت عقب، بسته بند را به مال بند قابل تنظیم متصل کنید. 

8  ـ اهرم چرخ ستاره اي را آزاد کنید )شکل92(.
9ـ چرخ ستاره ای را در حالتی قرار دهید که کالچ دستگاه گره زن 

بتواند کار خود را شروع کند )شکل92(. 

10ـ چرخ لنگر را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا 
سوزن ها باال آمده و نخ را تحویل نخ گیر دهند )شکل93(.

11ـ چرخش فالیویل را ادامه دهید تا سوزن ها مجدداً به جایگاه 
خود بر گردند.

12ـ اضافی نخ را از روی شاسی جدا کنید. اکنون دستگاه از نظر 
وضعیت نخ آماده بسته بندی و کار مي باشد.

توجه كنید نخ ها به دور یکدیگر تابیده نشده باشند.
توجه کنید

شكل92  ـ اهرم چرخ ستاره اي

شكل93ـ تحويل نخ به نخ گير

ایمنی
هیچ گاه قبل از توقف کامل ماشین و خاموش کردن تراکتور اقدام به نخ کردن آن نکنید.

از رها كردن نخ های اضافي در محیط زیست اجتناب كنید.
زیست محیطی

اتصال و حمل و نقل بسته بند علوفه

برای کار با دستگاه بسته بند نیاز به تراکتوری با قدرت متناسب با نوع بسته بند است. اتصال بسته بند علوفه به 
تراکتور همانند اتصال سایر ماشین های کششی است با  این ویژگي که براي حمل و نقل بسته بند علوفه در جاده 

باید آن را در وضعیت حمل و نقل قرار داد تا عرض جاده را کمتر اشغال کند و انتقال آن نیز راحت شود.
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3ـ گاردان بسته بند را به محور انتقال نیروي تراکتور 
متصل کنید. در صورتي که ماشین مجهز به جک 
نیز  را  آن  هیدرولیک  شیلنگ  است  هیدرولیک 

متصل کنید.
4ـ بسته بند متصل به تراکتور را در وضعیتی قرار 
دهید که پشت آن مانعی وجود نداشته باشد.         

5  ـ بردارنده را با دست باال آورده و پین نگهدارنده را 
زیر محور راهنماي محصول قرار داده و آن را ثابت 

کنید )شکل94(.

6  ـ 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 بسته بند در 
پشت تراکتور قرار گیرد.

8  ـ در صورتی که بسته بند به پشت تراکتور حرکت 
نکرد عقب چرخ راست آن کنده، چوب یا سنگی قرار 
دهید و مجدداً تراکتور را به عقب برانید تا بسته بند 

در پشت تراکتور قرار گیرد.   
9ـ پیـن تغییر وضعیت را با رها کردن طناب آزاد 

کنید تا در سوراخ شاسی قرار گیرد.

برای قرار دادن بسته بند در وضعیت كار به روش زیر عمل كنید:
10ـ تراکتور و بسته بند 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 بسته بند در کنار و پشت تراکتور در وضعیت کار قرار گیرد.

13ـ در صورتی که بسته بند به کنار و پشت تراکتور حرکت نکرد جلو چرخ سمت راست آن کنده، چوب 
یا سنگی قرار دهید و تراکتور را مجدداً به جلو برانید.

14ـ  پین تغییر وضعیت را با رها کردن طناب در سوراخ سمت راست شاسی جا بزنید.

شكل94

شكل95

تنظیم بسته بند علوفه 

براي ایجاد بسته هایی با اندازه و فشردگي یک نواخت الزم است بسته بند علوفه به درستي تنظیم شده باشد. 
تنظیماتی که توسط کاربر ماشین انجام مي گیرد عبارت اند از:



95

  برداشت علوفه خشك كردني پودمان 2  

ـ تنظیم ارتفاع بردارنده از سطح زمین : این ارتفاع باید طوری تنظیم شود که تا حد امکان علوفه ای روی 
زمین نماند. انگشتی ها معموالً باید آن قدر پایین بیایند که نوک آنها بین 20 تا 30 میلی متر از سطح زمین 
فاصله داشته باشد در ضمن کمی به داخل کلش یا علوفه درو نشده نفوذ کند )شکل 96(. برخورد نوک انگشتی ها 
با زمین مي تواند باعث فرسایش و یا خم شدن آنها شود و همچنین برگشت انگشتی بر اثر ضربه زدن باعث 

خرد شدن برگ ها و مخلوط شدن خاک با علوفه مي گردند. 

تنظیم ارتفاع بردارنده به چند روش انجام مي گیرد که عبارت اند از: 

الف( با استفاده از جغجغه و سیم بکسل )شکل97(
برای تنظیم به روش زیرعمل کنید.

1ـ طنـاب متصل به جغجغه را بکشید تا قرقره آزاد شود و انگشتی ها 
نزدیک سطح زمین قرار گیرند.

2ـ طـناب را به آرامي بکشید تا قرقره سیم بکسل را جمع کند و 
بردارنده از زمین بلند شود.

3ـ اگـر ارتفاع انگشتی ها کم بود طناب را به دفعات الزم بکشید تا 
ارتفاع با توجه به شرایط زمین تنظیم شود.

ب( با كمك اهرم تنظیم ارتفاع و پین تنظیم )شکل98(
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 تنظیم را جابه جا کنید و پین آن را در یکی از 

سوراخ هایی که مقابل هم قرار گرفته اند قرار دهید.
3ـ برای جابه جایی بسته بند و مواقعی که کار بسته بندی انجام نمی گیرد 
اهرم تنظیم را کاماًل به جلو آورده و در این حالت بردارنده را کاماًل به 

سمت باال بکشید و پین اهرم را در سوراخ مربوطه قرار دهید.

شكل71  ـ واحد بسته بند

درستغلط

شكل96

شكل97

شكل98
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برای جلوگیری از وارد آمدن
و  بردارنـده  بـه  خسـارت 
انگشتی ها، در زمین هایی كه 
بلندی  و  ناهمواری و پستی 
زیادی دارند چرخ نگهدارنده 
بردارنده  كنار  )شکل100( 
نصب مي شود كه با توجه به 
قابل تنظیم  بردارنده  ارتفاع 
پیچ  آن،  تنظیم  برای  است. 

پایه چرخ را كه روی سینی خارجی بسته شده باز و بعد از تنظیم ارتفاع بردارنده چرخ را رها كنید تا روی 
زمین قرار گیرد سپس پیچ را در محل یکی از سوراخ ها ببندید.

توجه کنید

ج( استفاده از جك هیدرولیك )شکل99(
در گروهي از بسته بندها از جک هیدرولیکي براي تنظیم ارتفاع استفاده 
مي گردد و با شیر هیدرولیکي که در دسترس راننده قرار دارد باال و 

پایین رفتن بردارنده کنترل مي شود. 

تنظیم فشردگی )وزن( بسته علوفه: میزان فشردگی بستۀ علوفه، توسط پیچ های تنظیم فشار بسته که در 
انتهای محفظه تراکم قرار دارند، تنظیم مي گردد )شکل 101(.

با سفت کردن پیچ های تنظیم، تیرک های فشار دهندۀ باالیی و پایینی به هم نزدیک تر شده و حرکت علوفه در 
محفظه بسته بندی سخت تر مي شود، به این ترتیب وزن بسته افزایش مي یابد )علوفه فشرده تر مي شود(.

شكل99 شكل100ـ چرخ نگهدارنده

شكل101ـ تيرك های فشاردهنده و تنظيم آن

هر دو پیچ تنظیم باید به یك اندازه تنظیم شوند در غیر این صورت بسته های منحنی شکل به وجود 
خواهد آمد. 

توجه کنید
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تنظیم طول بسته: در تمام ماشین های بسته بند از چرخ ستاره اي 
براي اندازه گیري طول بسته استفاده شده است اما با وجود  این نوع 
مکانیزم تنظیم طول در آنها ممکن است متفاوت باشد. در گروهي از 
بسته بند ها از یک چرخ دنده قطاعي براي تنظیم طول استفاده شده 
است. در  این بسته بندها برای افزایش طول بسته کافی است تعداد 
دندانه های بیشتری از چرخ دنده قطاعي درگیر شود که در نتیجه 
مدت بیشتری طول مي کشد تا آزاد شده و به پایین بیفتد و گره زدن 
انجام گیرد. برای کم کردن طول بسته باید تعداد کمتری از دنده های 

چرخ دنده قطاعي درگیر شود )شکل103(. 
بر  که  مانعي  کردن  جابه جا  با  طول  تنظیم  بسته بندها  برخي  در 
انجام مي شود. در  این  بازوي آزادکن چرخ ستاره اي مي لغزد،  روي 
بسته بند ها چرخ ستاره اي ضمن چرخش تعداد دور از پیش تعیین 
شده، بازوي آزادکن چرخ ستاره اي را به سمت جلو مي کشد و بازوي 

آزادکن، کالچ دستگاه گره زن را آزاد مي کند )شکل104(.    
 

شمارش تعداد بسته ها: برای شمارش تعداد بسته های خارج شده 
از کانال خروجی در کنار دو شاخۀ گره زن، یک شماره انداز نصب شده 
است که با هر حرکت دو شاخۀ گره زن که تشکیل یک بسته را به 
دنبال دارد، یک شماره روی شماره انداز اضافه مي شود )شکل 105(.  

شكل103

شكل104

شكل105

پرسش کالسي
1ـ اگر بسته بند ابتدا برای کار روی علوفۀ خشک تنظیم شود، ولی بعداً برای بسته بندی کاه استفاده گردد وزن 

بسته ها چه تغییري مي کند؟
2ـ در صورتي که رطوبت علوفه در قسمتي از زمین باال باشد، فشردگي علوفه چه تغییري مي کند؟

3ـ آیا ضرورت دارد که با تغییر نوع محصول قابل بسته بندی و یا رطوبت آن، تنظیم فشار مجدداً انجام شود؟

نکته
نوارها یا خشك و پف كردن  به علت بسیار سبك بودن  گاهی 
مواد در سطح مزرعه، ممکن است پیچ های تنظیم فشار جواب گو 
نباشند و نتوانند بسته های سنگین را به وجود آورند، در چنین 
برجستگی های  با  )شکل102(  جانبی  صفحه های  نصب  حالتی 
مؤثر  مي تواند  بسته بندی  محفظه  سر  دو  در  شکل  مخروطی 
انتهای  در  آنها  كه  است  بیشتر  زمانی  صفحه ها  این  اثر  باشد. 

به دهانه خروجی نصب شوند. نزدیك  شكل102محفظه بسته بندی، 

پیچ تنظیمچرخ قطاعی

مانـع

بازوی آزادكن

A
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با چرخاندن دکمه A )شکل 105( در جهت عکس حرکت شماره انداز، چهار رقم آن صفر خواهند شد. هم زمان 
با صفر شدن، صدای مخصوص قفل شدن دنده های داخلی )صفر دقیق( نیز شنیده مي شود.

تنظیم بسته بند علوفه
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ زیر نظر هنرآموز اقدام به تنظیم ارتفاع واحد بردارنده نمایید. 

2ـ ناودانی تراکم را با چرخاندن اهرم در وضعیت فشار متوسط قرار دهید.
3ـ فاصله تیرک های فشار دهنده را در دو طرف ماشین اندازه گرفته و آنها را یکسان کنید.

4ـ با تغییر موقعیت چرخ دنده قطاعي یا حرکت مانع روي بازوي آزادکن، طول بسته ها را در وضعیت 
متوسط تنظیم کنید.

راه اندازی بسته بند علوفه

بسته بند علوفه قبل از کار در مزرعه باید یک ساعت به صورت خالی و بدون بار، درجا کار کند تا در صورت وجود 
هرگونه  ایراد قبل از انتقال به مزرعه، عملیات تعمیري مورد نیاز روي آن انجام گیرد. راه اندازي اولیه بسته بند 

باید در سه مرحله انجام شود:
 در مرحله اول بعد از مدت کوتاهی کار با دور آرام باید ماشین خاموش و قسمت های مختلف بازرسی شود 

)باال  رفتن حرارت بیش از حد بلبرینگ ها، شکسته شدن و شل شدن پیچ ها و زنجیرها و...( 
 در مرحله دوم ماشین در دور آرام برای مدت نیم ساعت به کار انداخته شده و بررسي شود.
 در مرحله سوم ماشین در دور 540 یا 1000 دور بر دقیقه به مدت نیم ساعت کار کند. 

1ـ بازدیدهاي اولیه قبل از کار ماشین را انجام دهید.
2ـ اشیای متفرقه را از داخل دستگاه خارج کنید.

3ـ مطمئن شوید درپوش و حفاظ های دستگاه بسته بند در جای خود قرار دارند.
4ـ با نخ مناسب، بسته بند را نخ کنید.

5  ـ پس از اتصال بسته بند به تراکتور، بردارنده ماشین را در وضعیت کار قرار 
داده و ارتفاع آن را تنظیم کنید.

6  ـ محور انتقال نیرو را در وضعیت موتورگرد، درگیر کنید تا گاردان بسته بند شروع به گردش کند.
7ـ به تدریج و در سه مرحله دور موتور تراکتور را تا رسیدن به دور مناسب محور انتقال توان )540 یا 

1000دور در دقیقه( افزایش دهید.
8  ـ با آزادکردن کالچ گره زن و تغذیه دستي ماشین، عملکرد سوزن ها و واحد گره زن را بررسي کنید.

9ـ برای متوقف کردن بسته بند، محور انتقال توان تراکتور را در حالت خالص قرار دهید.

فعالیت کارگاهي
راه انـدازي اولیـه 

بسته بند علوفه
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كار با بسته بند علوفه در مزرعه
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ بسته بند را با احتیاط به سمت مزرعه منتقل و به 
هنگام عبور از نهرها و پشته ها دقت کنید ضربه ای 

به واحد بردارنده وارد نشود.
2ـ در وضعیت حمل و نقل با بسته بند وارد مزرعه 

شوید.
3ـ در داخل مزرعه بسته بند را در وضعیت کار قرار 

دهید.
4ـ بسته بند را با تراکتور به ابتدای ردیف علوفه در 
حرکت  همان جهت  در  ردیف کن  قباًل  که  جهتی 
کرده و علوفه نیز خشک تر از بقیه قسمت های دیگر 

مزرعه است منتقل کنید.
5  ـ بسته بند 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 )شکل106(.

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

کار با بسته بند در مزرعه

که  شود  انجام  زماني  در  باید  بسته بندي  عملیات 
رطوبت علوفه به بیست درصد کاهش یافته باشد. اگر به 
بسته بندي علوفه با رطوبت باال اقدام شود ضمن اینکه 

پین  بریدن  امکان  تراکم  واحد  فشار  افزایش  به علت 
برشي یا عمل کردن کالچ اصطکاکي وجود دارد پس از 

بسته بندي نیز علوفه به سرعت کپک مي زند.

گفت وگوکنید
در صورتي كه بسته بندي با چند روز تأخیر و در نتیجه خشك شدن بیش از حد علوفه انجام شود چه 

معایبي در پي خواهد داشت؟

بهتر است بسته بندي علوفه در ساعات اولیه صبح انجام گیرد و جهت حركت ماشین نیز ترجیحاً در 
جهت درو و ردیف كردن علوفه باشد.

توجه کنید

شكل106
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6  ـ 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 )شکل107(.

8  ـ 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 540 تا 1000 دور 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 5 کیلومتر در ساعت برای کار با بسته بند توصیه مي شود. ولی بهتر است 

شما با سرعت km/h 5 حرکت 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 بسته بند را متوقف و بسته های 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 108( و بررسي کنید بسته از هم نپاشد 
و ضمناً نخ ها بعد از خروج بسته از محفظه )کانال( تراکم پاره نشوند.         
16ـ در صورت لزوم طول بسته را با تنظیم واحد طول بسته به اندازه 

مطلوب درآورید.
17ـ اگر تراکم بسته مناسب نبود با چرخاندن اهرم ها آن را در حد 

مناسب تنظیم کنید.
18ـ بسته بند را مجدداً راه اندازی کنید و تا ایجاد چند بسته دیگر کار را ادامه دهید.

19ـ بسته های تولید شده را دوباره کنترل و تغییر های الزم را تا رسیدن به یک بسته مناسب ادامه دهید.
20ـ پس از اطمینان از مناسب بودن بسته از هر لحاظ، بسته بندی ردیف علوفه را تا آخر طول مزرعه ادامه 

دهید )شکل109(.

شكل107

شكل108



101

  برداشت علوفه خشك كردني پودمان 2  

21ـ در انتهای ردیف با قطع نیرو محور انتقال نیرو بسته بند را از کار بیندازید.
22ـ به کمک جغجغه و طناب، بردارنده را در وضعیت باال قرار دهید.   

23ـ تراکتور و بسته بند را در شروع ردیف بعدي قرار داده و عملیات بسته بندي را انجام دهید.
24ـ پس از پایان بسته بندی، علوفه موجود در ماشین را تخلیه، نخ ها را جمع آوري و ماشین را در وضعیت 

حمل ونقل به محل پارک آن منتقل کنید.
25ـ سرویس های 10 ساعتی را روی بسته بند انجام دهید.

شكل109

ایمنی
قبل از شروع عملیات بسته بندی علوفه با دستگاه بسته بند به نکات زیر توجه كنید:

1ـ موارد ایمنی ذکر 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 حفاظ ها در جای خود نصب شده باشند.
4ـ برای جلوگیری از سانحه از لباس های معمولی هنگام کار استفاده نکنید. 
همچنین برای جلوگیری از کاهش حس شنوایی که ممکن است بر اثر 
صداهای ممتد دستگاه بسته بند به وجود آید از گوشی ایمنی استفاده کنید.
5  ـ از دست زدن به واحد گره زن در موقع کار دستگاه خودداری کنید.

6  ـ از دست زدن به نخ ها و کانال خروجی مواد و همچنین کشیدن مواد 
از داخل دهانه ورودی هنگام کار دستگاه خودداری کنید.

7ـ سرعت تراکتور هنگام کشیدن و جابه جایی دستگاه نباید بیش از 
باشد.  25 کیلومتر در ساعت 

وسیله های  سایر  استفاده  مورد  که  جاده هایی  از  عبور  درصورت  ـ     8
نقلیه است حتماً از چراغ ها و وسایل اعالم خطر مناسب استفاده شود و 

شبرنگ دستگاه سالم و تمیز باشد.
9ـ به هنگام بازدید از محورهای انتقال نیرو، چنانچه ماشین روشن باشد، 

در فاصله مطمئن بایستید و کار بازرسی را انجام دهید )شکل110(.       
شكل110ـ فاصله مطمئن از بسته بند

در حال كار

1/5m 1/5m

1/5m
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پرسش کالسي
در حین بسته بندي علوفه مشاهده مي شود که پین برشي چرخ لنگر بسته بند مرتباً بریده مي شود. به نظر شما 
علت آن چیست؟ چه راهکارهایي براي آن ارائه مي دهید )با مراجعه به کتاب همراه هنرجو به سؤاالت پاسخ دهید(.

پرسش کالسي
ماشین بسته بند هنرستان شما چند گریس خور دارد؟

پرسش کالسي
در حین بسته بندي علوفه مشاهده مي شود که شکل بسته ها خمیده شده و به اصطالح شبیه به موز شده است. به نظر 
شما علت آن چیست؟ چه راهکارهایي براي آن ارائه مي دهید؟ )با مراجعه به کتاب همراه هنرجو به سؤاالت پاسخ دهید(

سرویس و نگهداری بسته بند علوفه 

سرویس های بسته بند علوفه عبارت اند از: تعویض و بازدید روغن جعبه دنده، گریس کاري، آچارکشي، روغن کاري 
زنجیرهاي محرک و انبار کردن اصولي ماشین در فصل بیکاري. 

سرویس دوره اي بسته بند علوفه
فعالیت عملي

مراحل انجام كار
1ـ از طریق درپوش E )شکل111( روغن جعبه دنده 
روغن  با  را  آن  لزوم  صورت  در  و  کنید  بازدید  را 
SAE90 تعویض کنید. براي تعویض روغن به ترتیب 

زیر عمل کنید:
1ـ1ـ بسته بند را در محل مناسب پارک کنید.

2ـ1ـ ظرفی را زیر درپوش A قرار دهید.
3ـ1ـ درپوش E و A را باز کرده، تا تخلیه کامل 

روغن صبر کنید و سپس، درپوش A را ببندید.
واسکازین  پمپ  وسیله  به   E دریچه  راه  از  4ـ1ـ 
آن قدر روغن به داخل جعبه دنده بریزید که از دریچه 

E سر ریز کند، سپس درپوش E را ببندید.
2ـ نقاط تعیین شده روي ماشین را در ساعت های مقرر به کمک گریس پمپ، گریس کاری نمایید. برای 

این منظور از گریس های چند منظوره استفاده کنید.

شكل111ـ درپوش تخليه و بازديد روغن جعبه دنده بسته بند

E

A
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نگهداری بسته بند علوفه بعد از فصل كار
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ دستگاه را در محوطه سرپوشیده و دور از رطوبت 

قرار دهید.
علوفه ای  )مواد  کنید.  تمیز  کاماًل  را  دستگاه  2ـ 
رطوبت را به خود جذب مي کنند و باعث زنگ زدگی 

مي شوند.(
3ـ گره زن را تمیز کنید و تمام قسمت های آن را با 

گریس بپوشانید.
4ـ تمام قسمت های دستگاه را گریس کاری کنید.

5  ـ قسمت هایی از بدنه که رنگ آن پاک شده )به جز 
داخل محفظه تراکم( را رنگ بزنید.

6  ـ زنجیرها را به وسیله گازوئیل تمیز و سپس گازوئیل 
باقی مانده را کاماًل خشک و با روغن SAE140 یا 

SAE90، زنجیرها را روغن کاری کنید.

فشار  تحت  چنــانچه  اصلی  کالچ  لنـت های  7ـ 
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 کاماًل باز

کنید.
8  ـ قطعه چوبی را زیر شاسی دستگاه قرار دهید تا 
الستیک چرخ ها از زمین فاصله بگیرند، به طوری که 
فشار روی آنها نباشد. بعد از تمیز کردن الستیک ها، 
 برای جلوگیری از ترک خوردن، روی آنها را بپوشانید.

روی  مدت  این  در  است  الزم  که  را  تعمیراتی  9ـ 
دستگاه انجام دهید.

10ـ قسمت هایی که در معرض زنگ زدگی هستند 
با گریس بپوشانید.

3ـ زنجیر ها را پس از هر 10 ساعت کار یک بار با روغن SAE30 و یا روغن های غلیظ تر و به وسیله 
روغن دان روغن کاری کنید.

بهتر است روغن کاري زنجیرها، پس از خاموش کردن ماشین و در حالی که هنوز مقداری حرارت دارند 
انجام شود تا روغن به قطعات زنجیر نفوذ کند.

4ـ پیچ و مهره های ماشین را به طور دوره ای آچارکشی و سفت کنید.

ایمنی
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 قسمت های متحرک دستگاه بسته بندی 
علوفه از حرکت بایستند.

4ـ برنامه ای که برای سرویس دستگاه و تعویض روغن 
معمولی  شرایط  جهت  شده  پیش بینی  گریس کاری  و 

است. چنانچه دستگاه در شرایط سخت کار کند زمان این 
سرویس ها کوتاه خواهد شد.

5  ـ قبل از گریس کاری، سر گریس خود را تمیز و دقت 
کنید که گریس خورها سالم باشند.

6  ـ پس از زدن گریس، گریس های اطراف گریس خور را 
پاک کنید.
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ارزشیابي نهایي شایستگي کاربرد و سرویس بسته بند علوفه

شرح كار
آزمایش و بررسي های اولیه دروگر مطابق دستورالعمل کتابچه راهنماي کاربري ماشین )آچارکشي، بررسي انگشتي ها، کنترل کشیدگي 
زنجیرها، بررسي تایمینگ قطعات متحرک، کنترل پین برشي، کنترل فشار باد الستیک ها(ـ  روان کاري قطعات متحرک )گریس کاري و بازدید 
روغن جعبه دنده(ـ  تعویض قطعات معیوبـ  انتخاب نخ مناسب و نخ کردن بسته بند اتصال بسته بند به تراکتورـ  تغییر وضعیت حمل و نقل و 
کار بسته بند تنظیم بسته بند )تنظیم ارتفاع بردارنده، تنظیم فشردگي بسته، تنظیم طول بسته، تنظیم شمارش گر تعداد بسته(ـ  بررسي شرایط 
زمین و علوفه جهت بسته بندي ـ قطعه بندي زمین ـ انجام عملیات بسته بندي ـ تعویض روغن جعبه دنده ـ گریس کاري ـ انبار کردن ماشین

استاندارد عملکرد: با استفاده از بسته بند علوفه و تراکتور، عملیات بسته بندي علوفه ردیف شده را انجام دهد.

شاخص ها:
مطابق  تنظیمات  و  کنترل  انجام  با  عیوب  رفع  روند  مشاهده  ـ  ماشین  اولیه  بازدید های  از  نتیجه گیري صحیح  و  بررسي  روند  مشاهده 
دستورالعمل های موجودـ  مشاهده رویه نخ کردن بسته بند مشاهده رویه انجام تنظیمات بسته بند مطابق دستورالعمل )تنظیم ارتفاع بردارنده، 
تنظیم فشردگي بسته، تنظیم طول بسته، تنظیم شمارش گر تعداد بسته(ـ مشاهده رویه انجام راه اندازي اولیه ماشینـ  مشاهده و کنترل رویه 
اجراي عملیات بسته بنديـ  کنترل روش بررسي شرایط مورد نیاز بسته بنديـ  مشاهده رویه انجام سرویس های دوره اي و انبار کردن بسته بند

شرایط انجام كار: کارگاه ـ مزرعه

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار مکانیکي ـ بسته بند علوفه ـ تراکتور مناسب با بسته بند ـ کتابچه دستورالعمل کاربري بسته بند ـ گاردان 
مخصوص   ـ روغن جعبه دنده ـ گریس ـ گریس پمپ ـ ظروف مخصوص تخلیه روغن ـ انگشتي و پین یدکي

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1آماده کردن دستگاه بسته بند قبل از شروع کار1

2نخ کردن بسته بند علوفه2

1اتصال و حمل و نقل بسته بند علوفه3

2تنظیم بسته بند علوفه4

1راه اندازي اولیه و کار با بسته بند در مزرعه5

1سرویس و نگهداری بسته بند علوفه6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

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




