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پودمان 4

برداشت سیب زمینی

امروز سیب زمینی یکی از محصوالت زراعی مهم جهان است که در ١٢۵ کشور جهان کشت می شود و یک میلیارد 
نفر مصرف کننده دارد. نیمی از کل تولید جهانی آن ) ۳٢۴ میلیون تن در سال( در کشورهای در حال توسعه تولید 

شده است.
به گزارش سازمان خواربار جهانی، ایران در میان بیست کشور اول جهان در تولید این محصول، پس از فرانسه در مقام 

یازدهم قرار دارد.
در حال حاضر عملکرد زراعت گیاه سیب زمینی در ایران به ۳۰ تن در هکتار رسیده و به عنوان یک زراعت پر سود در 

بخش تولید کشاورزی مطرح است. 
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واحد یادگیری 6

کاربرد و سرویس ماشین های برداشت سیب زمینی

آیا تا به حال به این موارد اندیشیده اید که:
 سیب زمیني را چه هنگام برداشت مي کنند؟

 از چه ماشین هایی براي برداشت سیب زمیني استفاده مي شود؟
 ماشین های برداشت سیب زمیني چه تنظیماتي دارند؟

 چگونه مي توان از ماشین برداشت سیب زمیني استفاده نمود؟
 چگونه باید ماشین برداشت سیب زمیني را سرویس و نگهداري نمود؟

سیب زمینی یکی از محصوالت راهبردی است که در اغلب مناطق ایران کشت مي شود. برداشت سیب زمیني در 
سطح کوچک به وسیله بیل یا چنگک کشاورزي انجام مي گیرد. به این طریق که با بیل سیب زمیني را از خاك 
خارج کرده، آنگاه به جدا کردن غده ها از خاك و خاشاك مي پردازند. در مزارع وسیع برداشت به وسیله کارگر و 
وسایل دستي نه تنها مقرون به صرفه نیست بلکه عماًل نیز این امر غیرمقدور است؛ لذا براي جمع آوري محصول 

سیب زمیني از دستگاه های مکانیزه مخصوص استفاده مي کنند.

استاندارد عملكرد کار
در پایان این واحد یادگیري هنرجویان قادر خواهند بود سیب زمیني کن های رایج در منطقه را سرویس، تنظیم 

و آماده به کار نموده و عملیات برداشت سیب زمینی را انجام دهند.
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ماشین های برداشت سیب زمیني

خاك،  از  غده ها  کردن  خارج  است؛  مرحله  سه  شامل  است  غده اي  محصول  یک  که  سیب زمیني  برداشت 
خاك گیری و جمع آوری غده ها. ماشین های برداشت سیب زمیني ممکن است خودکار باشند و تمامی مراحل 
باال را به صورت مکانیزه انجام دهند اما بیشتر ماشین های برداشت سیب زمیني )انواع رایج در ایران( نیمه خودکار 
هستند و تنها قادرند عملیات خارج کردن غده ها از خاك و خاك گیری را انجام دهند. این ماشین ها پس از 
خاك گیری، سیب زمیني ها را روی زمین در یک ردیف رها مي کنند و عملیات جمع آوری سیب زمیني ها از روی 

ردیف به وسیله کارگر انجام مي شود.
به طور کلي، عمل بیرون آوردن غده سیب زمیني، در همه ادوات و ماشین هایی که در برداشت سیب زمیني مورد 
استفاده قرار مي گیرند یکسان است و تفاوت آنها در روش خاك گیری و جمع آوری غده ها است. با توجه به روش 

خاك گیری و جمع آوری غده ها، ماشین های برداشت سیب زمیني را مي توان به چهار گروه تقسیم بندی کرد:

)Potato elevator digger( ـ سیب زمیني کن نقاله اي
اجزاي مختلف این دستگاه عبارت اند از: تیغه، نقاله، جعبه دنده، کالچ ایمني، قطعات انتقال نیرو، چرخ های تنظیم 

عمق، چرخ های حامل، تکان دهنده )شکل١(.

دستگاه سیب زمینی کن نقاله اي به وسیله تیغه، خاك و غده های سیب زمیني را از پایین ترین محل برش داده، 
حین پیشروي به قسمت نوار نقاله هدایت مي نماید. با حرکت نقاله و تکان هایی که در آن به وجود مي آید عمده 
خاك از فاصله های نقاله از سیب زمیني جدا مي شود و غده های سیب زمیني از انتهاي نقاله در یک ردیف روي 

زمین مي ریزند که در نهایت به وسیله کارگر از سطح مزرعه جمع آوري مي گردند.

شكل 1ـ سيب زميني كن نقاله اي

چرخ پیش برو و تنظیم عمق

چرخ حمل

نقـاله
جعبه دنده

گاردان

تیغه

ق
عم
م 
ظی
 تن
رم
اه
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نحوه کار سیب زمیني کن نقاله اي
فیلم آموزشی

این نوع سیب زمیني کن، به صورت یک ردیفه یا دو ردیفه ساخته مي شود که ممکن است تک سرند یا دو سرند 
باشند )شکل٢(. 

نقاله ها در دو نوع فلزی و الستیکی )اروپایی( وجود دارند )شکل۳(.

 
 

نیروی الزم برای حرکت نقاله ها از محور تواندهی تراکتور تأمین مي شود 
که پس از تغییر دور و جهت در یک جعبه دنده توسط چرخ زنجیر به 
نقاله ها مي رسد. در مسیر انتقال توان این ماشین ها یک کالچ ایمنی 
صفحه ای قرار داده شده است که در صورت بیش باری انتقال نیرو را قطع 
مي کند. نقاله ها شل بسته شده اند تا در مسیر حرکت خود خاك گیری از 
غده ها را انجام دهند، عالوه بر این به جهت بهبود فرایند خاك گیری در 

مسیر حرکت نقاله ها تعدادی تکان دهنده قرار گرفته است.

شكل 2ـ انواع سيب زميني كن نقاله اي دو رديفه
دو رديفه دو سرنددو ردیفه تك سرند ) برای هر ردیف(

شكل3ـ انواع نقاله سيب زميني كن
نقاله الستيكينقاله فلزي

شكل 4ـ تكان دهنده نقاله

تكان دهنده ها
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در انتهای برخی از این سیب زمیني کن ها یک غلتک تسطیح کن جهت سهولت جمع آوری محصول تعبیه شده 
است )شکل۵(. عالوه بر این، سیب زمیني کن های نقاله ای قابلیت نصب غلتک های پیش فشار در جلوی دستگاه 

جهت خرد کنندگی بیشتر کلوخ و افزایش کیفیت برداشت را دارند )شکل6(.

در مزارعي که امکان کار با تراکتور وجود ندارد مي توان 
از سیب زمیني کن نقاله ای مخصوص تیلر نیز استفاده 

نمود.

)Potato spinner( ـ سیب زمین کن دوار
سیب زمیني کن دوار به وسیله تراکتور کشیده مي شود 
تیغه،  از: شاسي،  و قسمت های مختلف آن عبارت اند 
و  جعبه دنده  عمق،  تنظیم  چرخ  دوار،  انگشتي های 

دیسک برش جانبي )شکل8(.

سیب زمیني کن دوار معموالً به دو صورت کششي و سوار ساخته مي شود. نیروي الزم براي چرخش انگشتي های دوار در 
نوع کششي، به وسیله چرخ زمین گرد و در نوع سوار، از طریق محور انتقال نیروي تراکتور حاصل تأمین مي گردد. اساس 

شكل 6  ـ غلتك پيش فشارشكل 5  ـ غلتك تسطيح كن

شكل7ـ سيب زميني كن نقاله ای مخصوص تراكتور دو چرخ

شكل 8  ـ سيب زميني كن دوار

انگشتی های 
دوار

جعبه دنده

چرخ 
تنظیم 
عمق

تیغه
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کار این نوع سیب زمیني کن بر عمل چرخش انگشتي های 
دوار استوار است که در حین چرخش، مجموعه خاك 
پشته همراه غده های سیب زمیني را که به وسیله تیغه از 
زمین کنده شده است به یک سو پرتاب مي کند، خاك ها 
برخورد مي کند  تور سیمي  به  پرتاب شده،  غده های  و 
مي گردد  خارج  توري  شبکه  از  آن  خاك  از  مقداري  و 
سپس  مي کنند،  سقوط  خاك  سطح  روي  بر  غده ها  و 

به وسیله کارگر جمع آوري مي شوند )شکل 9(. 
)Potato shaker digger( ـ سیب زمیني  کن لرزان

از:  عبارت اند  لرزان  سیب زمینی کن  مختلف  قسمت هاي 
شاسي، تیغه، شبکه، جعبه دنده و چرخ های حامل )شکل ١۰(.

است  بدین صورت  نوع سیب زمیني کن  این  کار  طرز 
که تیغه مثلثي ناوداني شکل با برش زیرین و جانبي 
در عمق مناسب خاك پشته همراه با غده ها را برش 
مي دهد. خاك بریده شده به علت پیشروي دستگاه بر 
روي شبکه لرزان منتقل مي شود. بخش عمده خاك از 
فاصله میله های شبکه لرزان خارج مي گردد. همچنین 
کلوخه های خاك نیز خرد مي شود و از انتهاي قسمت 
خاك  روي  بر  سیب زمیني  غده های  لرزان،  شبکه اي 

مي ریزد که توسط کارگر جمع آوری مي گردد. توان مورد نیاز برای حرکت شبکه لرزان از محور توان دهی تراکتور 
تأمین می شود. یک مکانیزم لنگ حرکت دورانی محور را به حرکت رفت و برگشتی شبکه تبدیل می کند.

ـ کمباین سیب زمیني
)Potato combine(

این دستگاه، نوع تکامل یافته ماشین 
و  است  نقاله ای  سیب زمیني کن 
زیاد  وسعت  با  مزارع  در  آن  کاربرد 

توصیه مي شود )شکل ١١(.
طرز کار این دستگاه، چنین است که 
پشته خاك شامل غده های سیب زمیني 
به وسیله تیغه بریده مي شود و به قسمت 

نقاله هدایت مي گردد. 

شكل 9ـ سيب زميني كن دوار در حال كار

شكل 11ـ كمباين سيب زميني

شكل 10ـ سيب زميني كن لرزان

طرز کار سیب زمیني کن لرزان
فیلم آموزشی

چرخ حامل

شبكه لرزان

تیغه

محور 
توان گیری
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خاك پشته کنده شده، در حین پیشروي از روي نقاله عبور کرده، با تکان های ایجاد شده، بخشي از خاك جدا 
مي شود و غده های سیب زمیني و بقایاي گیاهي احتمالي به قسمت نقاله ها و باالبرهاي قسمت ذخیره سازي 
هدایت مي شوند. در قسمت انتهاي دستگاه، سیستم جداکننده بقایاي گیاهي نصب است که بقایاي گیاهي را جدا 
مي کند و به سطح مزرعه مي ریزد. چون دستگاه کلوخه ها و سنگ های احتمالي هم اندازه سیب زمیني را به داخل 
مخزن هدایت مي کند، باید آنها را با ابزاري از سیب زمیني جدا نمود. این عمل در برخي دستگاه ها به وسیله کارگر 
انجام مي شود و در دستگاه های پیشرفته، به وسیله سازوکار مخصوصي که براي همین عمل طراحي گردیده است 
صورت مي گیرد. سیب زمیني ها در برخي دستگاه ها به وسیله کارگر انجام مي شود و در دستگاه های پیشرفته، 

به وسیله سازوکار مخصوصي که براي همین عمل طراحي گردیده است صورت مي گیرد )شکل ١٢(. 

            

سیب زمیني ها در برخي دستگاه ها به مخزن مخصوصي هدایت مي شوند و در انواع دیگر، به وسیله نقاله دیگري 
به داخل پینوردي که به موازات دستگاه در مزرعه حرکت مي کند منتقل مي گردد.

میز جداسازی IN-LINEمیز جداسازی EASY-PICجداساز با غلتک های کلوخ گیر
شكل 12ـ جدا كردن كلوخه ها از سيب زميني به دو روش دستي و خودكار

تحقیق کنید
در منطقه شما کدام نوع سیب زمینی کن رایج است؟ چرا؟

آماده به کار کردن ماشین های برداشت سیب زمیني
فعالیت عملي

مراحل انجام کار
١ـ سیب زمیني کن را از هنرآموز تحویل بگیرید.

٢ـ روغن جعبه دنده را بازدید کنید، اگر سطح آن پایین رفته است به مقدار کافی روغن به آن اضافه کنید.
۳ـ کلیه گریس خورها مانند گریس خور یاتاقان دیسک پیش بر، یاتاقان محور چرخ ها و غیره را روزی یک 

یا دو بار، گریس کاری کنید.
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۴ـ تیغه های ساییده شده را تعمیر یا تعویض نمایید.
۵  ـ زنجیر نقاله را روغن بزنید.

6  ـ قطعات فرسوده )تسمه، زنجیر و...( را تعویض یا تعمیر کنید.
7ـ ماشین را آچارکشی کنید.

8  ـ تمام صفحات محافظ را بازدید کرده و مطمئن شوید که محکم در جای خود قرار گرفته اند.

اتصال سیب زمینی کن به تراکتور

سیب زمیني کن ها از نظر نوع اتصال به تراکتور در انواع سوار، نیمه سوار و کششی وجود دارند که با نحوه اتصال 
آنها آشنا شده اید. 

این ماشین ها پس از اتصال به تراکتور باید در وضعیت تراز قرار بگیرند.

اتصال سیب زمیني کن به تراکتور
فعالیت عملي

مراحل انجام کار
١ـ تراکتور را بعد از بازدید های اولیه روشن کنید.

٢ـ نقاط اتصال سیب زمینی کن را به تراکتور مناسب متصل کنید. 
۳ـ گاردان سیب زمیني کن را به محور تواندهی تراکتور متصل کنید و از قفل شدن آن مطمئن شوید.

۴ـ زنجیرهای نوسان گیر بازوهاي تراکتور را طوری تنظیم کنید که ماشین در پشت تراکتور قرار بگیرد. 
این زنجیرها را نباید خیلی سفت کنید. 

۵ـ ماشین را تراز کنید.

شكل 13ـ اتصال سيب زميني كن لرزان به تراكتور
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تنظیم سیب زمیني کن

سیب زمیني کن ها با توجه به نوعشان دارای تنظیمات مخصوص به خود هستند.

تنظیم های سیب زمیني کن نقاله اي
تنظیم عمق کار و تنظیم لقي زنجیر از مهم ترین تنظیم های این دستگاه است.

ـ تنظیم عمق کار: عمق کار ماشین به وسیله چرخ های مخصوص که در جلو دستگاه نصب شده اند تنظیم 
مي شود. هرقدر چرخ ها باالتر قرار گیرند، نفوذ تیغه در خاك بیشتر مي شود و خاك از عمق بیشتري برداشت 

مي گردد. این فاصله را باید متناسب با موقعیت محل غده های سیب زمیني تنظیم کرد.

طوري  باید  را  نقاله  زنجیر  زنجیر:  لقي  تنظیم  ـ 
تا  آید  به وجود  تکان های الزم در آن  تنظیم کرد که 
نباید  حال،  عین  در  شود.  خاك گیري  سیب زمیني 

زنجیر از روي چرخ دندانه های محرك بلغزد.

تنظیم سیب زمیني کن دوار
مهم ترین تنظیم های سیب زمینی کن دوار عبارت ند  از: 
کار،  عمق  تنظیم  تیغه،  با  انگشتي ها  فاصله  تنظیم 
تنظیم سرعت گردش انگشتي ها و تنظیم فاصله تور 

سیمي.
با  انگشتي ها  تیغه:  با  انگشتي ها  فاصله  تنظیم  ـ 
تیغه باید اندکي فاصله داشته باشند، در خاك هایی که 
داراي سنگ ریزه هستند این فاصله باید طوري باشد 
که سنگ ریزه ها از بین تیغه و انگشتي ها به راحتي عبور 

کنند. این فاصله معموالً حدود ١۵ میلی متر می باشد.
عمودي  جابه جایي  با  معموالً  کار:  عمق  تنظیم  ـ 
چرخ زمین گرد، میزان نفوذ تیغه را نسبت به سطح 
خاك تنظیم مي کنند. هر قدر چرخ و تیغه در وضعیت 
بیشتر  برداشت  عمق  بگیرند  فاصله  هم  از  عمودي 

مي شود.
ـ تنظیم سرعت گردش انگشتي ها: سرعت گردش 
به سرعت پیشروي دستگاه بستگي دارد.  انگشتي ها، 

گردش  سرعت  باشد،  بیشتر  پیشروي  سرعت  هرچه 
انگشتي ها نیز باید بیشتر باشد و الزم است در سرعتي 
مناسب که غده های سیب زمیني زخمي نشوند دستگاه 

به کار گرفته شود. 
ـ تنظیم فاصله تور سیمي: تور سیمي باید در محل 
مناسبي که از پراکندگي غده ها جلوگیري نماید نصب 
شود. موقعیت تور سیمي بر روي بازوي مربوط قابل 

تنظیم است.

تنظیم سیب زمیني کن لرزان
کار  عمق  تنظیم  لرزان،  تنظیم سیب زمیني کن  تنها 
پایین تر  خاك  سطح  به  نسبت  تیغه  هرچه  است. 
روي  بر  غده ها  با  همراه  بیشتري  خاك  مقدار  باشد 
لرزان دستگاه هدایت مي شود. چون ماشین  قسمت 
هیدرولیک  سیستم  به وسیله  است  سوارشونده 
 تراکتور و چرخ های حامل دستگاه، عمق کار تنظیم

مي شود. 

تنظیم کمباین سیب زمیني
تنظیم های مهم کمباین سیب زمیني عبات اند از: تنظیم 
عمق کار، تنظیم نوارهاي نقاله و تنظیم جداکننده های 

ناخالصي ها.

گفت وگوکنید
چگونه مي توان عمق مناسب کار را تشخیص داد؟
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تنظیم سیب زمیني کن
فعالیت عملي

مراحل انجام کار
١ـ با استفاده از بیل مقداري از پشته خاك حاوي 
سیب زمیني را شخم کنید و عمق کار را مشخص 

نمایید.
٢ـ ماشین را با توجه به شرایط زمین و گیاه تنظیم 

کنید.

شكل 14ـ بررسي عمق مناسب برداشت

اجرای عملیات برداشت

در برداشت سیب زمیني توجه به پنج نکته حائز اهمیت است:
1ـ زمان برداشت: زمان برداشت محصول، بسته به آب و هوا و نوع سیب زمیني، فرق مي کند. واریته های 

زودرس در 7۰ الي 8۰ روز و واریته های دیررس در۵ الي 6 ماه مي رسند. رسیدن طبیعي، موقعي است که:
١ـ برگ های گیاه کاماًل خشک شده باشد.

٢ـ پوست سیب زمیني سفت شده باشد.
۳ـ موقع بریدن غده، سطح برش خشک باشد.

۴ـ غده ها به راحتي از ریزوم جدا شوند.
در برداشت زود هنگام عالوه بر اینکه مقدار محصول کم مي شود، نگهداري آن هم مشکل است. بدین جهت بهتر 

است بعد از پالسیدن بوته، باز چند روزي )١۵ـ ١۰ روز( صبر کرد و پس از آن اقدام به برداشت نمود.
2ـ سرعت پیشروي: براي تمیز شدن بیشتر سیب زمیني ها الزم است سرعت پیشروي مناسبي را اعمال کرد. 

بدین سبب باید حرکت پیشروي دستگاه طبق توصیه های کتابچه کاربرد ماشین و شرایط کار تنظیم شود.
3ـ رطوبت خاک: رطوبت خاك در زمان برداشت باید مناسب باشد، به طوري که غدد به سهولت از خاك بیرون 
آورده شوند، خاك به غدد نچسبیده باشد و یا خاك به آساني از روي غدد و طي حرکت در دستگاه برداشت جدا 

شود. وجود خاك خشک و کلوخه های سخت در هنگام برداشت خسارت زیادي بر غدد وارد مي سازد.
4ـ برگ زنی سیب زمیني: در موقع برداشت، براي جلوگیري از انتقال سفیدك از برگ ها به غده و همچنین 
جلوگیری از مسدود شدن نقاله یا شبکه لرزان جهت جدا شدن بهتر سیب زمینی از خاك توصیه مي شود که 

قسمت های هوایي گیاه چند روز قبل از برداشت درو شده و از مزرعه خارج گردد.
دستگاه برگ زن سیب زمیني دستگاهی دنباله بند است که با اتصال سه نقطه ای به تراکتور متصل مي شود و 

نیروی محرکه خود را به واسطه گاردان از PTO تراکتور مي گیرد.
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برداشت سیب زمیني
فعالیت عملي

مراحل انجام کار
١ـ سیب زمیني کن متصل به تراکتور را در ابتداي 
ردیف قرار دهید به طوري که چرخ های تراکتور دو 

طرف ردیف قرار گیرند.

٢ـ تنظیمات سیب زمیني کن را انجام دهید.
۳ـ محور توان دهی تراکتور را در وضعیت موتور گرد 

قرار دهید.
۴ـ دنده مناسب را انتخاب کنید. با توجه به عملکرد 

این دستگاه چند روز قبل از برداشت سیب زمیني به کار گرفته مي شود و قادر است تمامی اجزای بوته سیب زمیني 
که بیرون از خاك است )قسمت های سبز گیاه( را خرد کرده و آنها را به خاك برگرداند.

حذف ساقه و برگ بوته سیب زمیني چند روز قبل از برداشت، ضمن ایجاد سهولت در عملیات برداشت، باعث 
تقویت پوست سیب زمیني شده و محصول را در مقابل ضربات ناشی از برداشت مقاوم مي سازد.

این ماشین شامل یک محور دوار است که روی آن تیغه های چکش مانند به صورت معلق قرار گرفته است 
)شکل ١6(. در اثر دوران محور، تیغه ها با ضربات چکشی به بوته برخورد کرده و ضمن قطع کردن، آنها را 
سمت عقب )درپوش دستگاه( پرتاب مي کند. بوته ها بعد از برخورد با درپوش عقب دستگاه روی زمین رها 

مي شوند تا پوسیده شوند. 
سرعت چرخش تیغه های این دستگاه ١۳۵۰ دور در دقیقه است که فقط برای برخورد با برگ و ساقه طراحی شده 

و هرگونه برخورد تیغه ها به خاك یا سنگ و کلوخ باعث شکستن تیغه و عدم کارآیی مؤثر دستگاه خواهد شد.

5ـ انبارداری: غده ها پس از بیرون آمدن باید چند ساعت، در هواي آزاد در سطح زمین بمانند تا رطوبت روی 
پوسته آنها تبخیر شود و مدت زمان انبارداری آنها افزایش یابد. این زمان متناسب با رطوبت هوا و خاك ممکن 

است به یک روز نیز برسد.

شكل 16ـ آرايش تيغه های برگ زنشكل 15ـ برگ زن سيب زميني

در برخی مناطق برای از بین بردن برگ و ساقه گیاه از سموم شیمیایی مانند دایكوات یا پاراکوات )با نام 
تجاري گراماکسون( استفاده مي شود که از لحاظ زیست محیطی توصیه نمی شود. 

زیست محیطی



146

سیب زمینی و شرایط زمین، سرعت پیشروی هنگام 
برداشت سیب زمینی معموالً بین ۳ تا 6 کیلومتر بر 

ساعت است.
و  نگه داشته  ثابت  را  دور  گاز دستي  به وسیله  ۵  ـ 
ردیف  طول  راستاي  در  تراکتور(  مشخص  )دور 

کشت حرکت کنید.

پیاده شده و  تراکتور  از  متر  از طي چند  6   ـ پس 
تمام  شدن  خارج  نظر  از  را  برداشت  چگونگي 
آنها  نشدن  مدفون  و  نشدن  بریده  سیب زمینی ها، 
بررسي کنید و در صورت لزوم تنظیمات ماشین را 

تغییر دهید.
7ـ ادامه مزرعه را به ترتیب باال برداشت کنید. 

شكل 18 ـ الگوی برداشت شكل 17ـ برداشت سيب زميني با سيب زميني كن 
نقاله ای

گفت وگوکنید
درصورتي که سیب زمیني های نصف شده زیادي در هنگام برداشت مشاهده شود، علت چیست و چه 

راهكاري براي آن ارائه مي دهید؟

سرویس و نگهداري ماشین های برداشت سیب زمیني

براي سرویس و نگهداري ماشین برداشت سیب زمیني عالوه بر انجام سرویس های عمومي و دستورات انبار کردن 
در فصل بیکاري براي انجام سرویس های دستگاه به کتابچه دستورالعمل ماشین مراجعه کنید.

سرویس و انبار کردن سیب زمیني کن
فعالیت عملي

مراحل انجام کار
١ـ روغن جعبه دنده را در هر فصل برداشت، یک بار با نوع روغنی که در کتابچه راهنمای راننده، توصیه 

شده است، عوض کنید.
٢ـ کلیه گریس خورها مانند گریس خور یاتاقان دیسک خاشاك، یاتاقان محور چرخ ها، چرخ انگشتی ها و 

محور انگشتی ها را روزی یک یا دوبار گریس کاری کنید.
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۳ـ تیغه ها باید پس از ساییده شدن تعمیر یا تعویض شوند.
۴ـ درصورتی که ماشین از نوعی است که قدرت را از محور تواندهی تراکتور مي گیرد، مکانیزم های آن 

توسط یک کالچ ایمنی محافظت مي گردد، که این کالچ باید به طور صحیح تنظیم شود.
۵  ـ ماشین را پس از اتمام کار فصلی، کاماًل باز کرده، تمام قسمت های آن را تمیز کنید. تمام قسمت های 
دیسک خاشاك و تیغه را با الیه ای از ماده ضد زنگ بپوشانید. به یاتاقان ها گریس بزنید. درصورتی که 

ماشین دارای چرخ بادی است، فشار باد آن را میزان کرده، روی دستگاه را پوشانده و آن را انبار کنید.

شكل 19ـ موقعيت جعبه دنده و پيچ تنظيم كالچ ايمني در نوعي سيب زميني كن نقاله اي

پیچ تنظیم کالچ ایمنی

جعبه دنده
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ارزشیابي نهایي شایستگي کاربرد و سرویس سیب زمیني کن

شرح کار
آزمایش و بررسي های اولیه سیب زمیني کن مطابق دستورالعمل کتابچه راهنماي کاربري ماشین )آچارکشي، بررسي تیغه ها، بررسي زنجیر 
نقاله، بررسي حفاظ ایمني( ـ روان کاري قطعات متحرك )کنترل روغن جعبه دنده، گریس کاري( ـ اتصال سیب زمیني کن به تراکتور ـ تنظیم 
سیب زمیني کن نقاله اي )تنظیم عمق کار، تنظیم لقي زنجیر( ـ تنظیم سیب زمیني کن دوار )تنظیم فاصله انگشتي ها با تیغه، تنظیم عمق کار، 
تنظیم سرعت گردش انگشتي ها، تنظیم فاصله تور سیمي(ـ  تنظیم سیب زمیني کن لرزانـ  تنظیم کمباین سیب زمینيـ  بررسي شرایط زمین و 
زمان برداشتـ  انجام عملیات برداشتـ  تعویض روغن جعبه دندهـ  تعویض تیغه معیوبـ  گریس کاريـ  تنظیم کالچ ایمنيـ  انبار کردن ماشین

استاندارد عملكرد: با استفاده از تراکتور و یکي از انواع سیب زمینی کن نقاله اي، لرزان، دوار و یا کمباین سیب زمیني عملیات برداشت 
سیب زمینی 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 موجود ـ مشاهده رویه انجام تنظیمات یکي از انواع سیب زمیني کن مطابق دستورالعمل ـ مشاهده و کنترل رویه اجراي 

عملیات برداشت ـ کنترل روش بررسي شرایط مورد نیاز برداشت ـ مشاهده رویه انجام سرویس های دوره اي و انبار کردن سیب زمیني کن ها

شرایط انجام کار: کارگاه ـ مزرعه، زمان: ۳۰ دقیقه

انواع سیب زمیني کن رایج در منطقه ـ کتابچه دستورالعمل کاربري سیب زمیني کن ـ گاردان  ابزار مکانیکي ـ  ابزار و تجهیزات: جعبه 
مخصوص ـ روغن جعبه دنده ـ گریس ـ گریس پمپ ـ ظروف مخصوص تخلیه روغن.

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

١آماده به کار کردن ماشین های برداشت سیب زمیني١

١اتصال سیب زمینی کن به تراکتور٢

٢تنظیم سیب زمیني کن۳

١اجرای عملیات برداشت۴

١سرویس و نگهداري ماشین های برداشت سیب زمیني۵

٢شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ٢ مي باشد.


