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پودمان 3

تعمیر بسته بندهای علوفه

بسته بند علوفه به مرور زمان و استفاده از آن فرسوده می شود و قطعه های آن نیز بر اثر كاركرد زیاد، 
سهل انگاری، سرویس نكردن به موقع یا استفاده نادرست به وسیله افراد غیرماهر، فرسوده می شود یا 
می شكند. برای تعمیر و تعویض این قطعه ها نیاز به افراد متخصصی است كه در این زمینه آموزش های 
كافی را گذرانده باشند تا ضمن تعمیر یا تعویض صحیح قطعه ها بتوانند دستگاه را به طور درست تنظیم 
كنند. در این پودمان سعی شده است تا با ارائه مطالب در یك سیر منطقی و مناسب این آموزش ها 

به فراگیر داده شود.
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واحد یادگیری 5

تعمیر واحدهای بردارنده و گره زن بسته بندهای علوفه

آیا تا به حال پی برده اید:
 بیشترین ایرادات بسته بندهای علوفه مربوط به كدام واحدهاست؟

 چگونه می توان قطعه معیوب را تشخیص داد؟
 ایراد هر قطعه چه تأثیری در عملكرد ماشین دارد؟

 چگونه می توان قطعات معیوب را تعمیر كرد؟

در این واحد یادگیری تنها واحدهای بردارنده و گره زن بسته بند مورد نظر قرار گرفته و در هر واحد قطعه های 
گوناگون و طرز عمل آن واحد معرفی شده است تا هنرجو با ساختمان این دو واحد آشنا شود. سپس عیوب 
متداول در هر واحد و روش تشخیص آنها آورده شده است. بعد از آن روش باز كردن و بستن قطعه های آن 
واحد در یك بسته بند متداول )Class ،Markant 55( جز به جز مطرح شده است و ضمن ارائه روش های 
تنظیم، تنظیم های الزم روی واحد تعمیر شده انجام می گیرد و در آخر آزمایش های ضروری جهت اطمینان 
از صحت كار واحد عنوان می شود.  علت انتخاب بسته بند ماركانت 55، فراوانی آن در هنرستان های كشاورزی 
و امكان اجرای فعالیت های آموزشی می باشد. هنرجویان با فراگیری تعمیرات این بسته بند قادر خواهند بود 

تمام بسته بندهای رایج در كشور را تعمیر كنند. 

استاندارد عملكرد كار
عیب یابی، تعمیر و تنظیم واحدهای بردارنده و گره زن بسته بندهای علوفه ای
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شكل 2ـ قطعات متحرك بردارنده

بلبرینگ محور انگشتی

پایه انگشتی

انگشتی

محور انگشتی

لی
 اص

حور
ن م

اقا
یات

یاتاقان محور انگشتی

محور اصلی بردارنده صفحه بادامكی

تعمیر واحد بردارنده علوفه

واحد بردارنده، علوفه ردیف شده را از روی زمین برمی دارد، آن را باال می آورد و به واحد هدایت علوفه تحویل می دهد. 
این واحد از یك شاسی اصلی تشكیل شده است. شاسی بردارنده شامل یك محور لوله ای به اندازه عرض 
دستگاه است كه تعدادی تسمه های خم شده به شكل مثلث روی آن نصب شده اند. شاسی بردارنده به وسیله 

دو فنر و یك كمك فنر روی شاسی دستگاه به صورت شناور سوار می شود )شكل 1(. 

قطعات متحرك )انگشتی ها و محور انگشتی ها( روی 
یك محور دوار نصب می شوند كه به وسیله گاردان از 
نیرو می گیرد. به هر  انتقال قدرت بسته بند  سیستم 
 L رأس از صفحات مربع شكل محور اصلی، یك محور
شكل )محور فرعی یا محور انگشتی( متصل می شود. 
این محورها كه تعداد آنها چهار عدد است به وسیله 

بلبرینگ نصب  شده روی پایه خود می توانند در یك 
محور  هر  روی  كنند.  حركت  شكل  بادامكی  مسیر 
فرعی انگشتی های بردارنده نصب شده اند. انگشتی ها 
با حركت محور اصلی به حركت درآمده و یك مسیر 

بادامكی شكل را طی می كنند )شكل 2(. 

شكل 1ـ شاسی بردارنده و متعلقات آن

كمك فنر

فنر شناوری

پیچ و مهره 
شاسی بردارندهتنظیم فنر

نگهدارنده
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صفحه  دو  وسیله  به  بردارنده  واحد  طرف  دو 
برای  تكیه گاهی  نقش  كه  است  شده  دربرگرفته 

كناری(.  )صفحات  دارند  واحد  این 
تعدادی تسمه به شكل كمان )تسمه های راهنما( 
بر روی تكیه گاه های مثلثی شكل شاسی بردارنده 
می خورد  سر  آنها  روی  علوفه  كه  می شود  نصب 
به روی سكوی  بردارنده  انگشتی های  به كمك  و 
هدایت  واحد  به  سپس  و  شده  منتقل  بردارنده 

می شوند. منتقل 
برای جلوگیری از پخش شدن علوفه برداشته شده 

توسط انگشتی ها و همچنین تغذیه یكنواخت آنها به داخل ماشین از قطعه ای به نام راهنمای محصول استفاده 
شده است كه به صورت شناور باالی بردارنده نصب می شود )شكل 3(.

متداول ترین ایراداتی كه در واحد بردارنده مشاهده می شود عبارت اند از: 

1ـ كج شدن، شكستن و ساییدگی انگشتی ها
انگشتی ها بر اثر پایین بودن بیش از اندازه بردارنده و برخورد با زمین 
و یا جسم های سخت مانند سنگ، فلز، چوب و... كه در زمین موجود 
است كج شده یا می شكنند )شكل های 4 و 5(. در صورت كج شدن 

با  آنها  اثر تماس دائمی  بر  انگشتی ها 
تسمه های راهنما و نیز بر اثر برخورد 
ساییده  انگشتی ها  مرور  به  زمین  با 

می شوند. 

شكل 5  ـ برخورد انگشتی به زمین شكل 4ـ تفاوت انگشتی سالم و انگشتی معیوب

شكل 3ـ قطعات ظاهری بردارنده

تسمه های راهنما

صفحه كناری

راهنمای محصول

چرا انگشتی ها حالت فنری دارند؟
پرسش كالسي

با  تماس  اثر  این در  بر  نیستند عالوه  از روی زمین  یكنواخت علوفه  برداشتن  به  قادر  انگشتی های معیوب 
تسمه های راهنما باعث ساییدگی آنها و فشار بیش از حد به قطعه های قسمت باالبر می شوند كه فرسودگی 

آنها را به دنبال دارد )شكل 6(. 
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شدن  كج  كه  صورتی  در 
نباشد می توان  انگشتی ها زیاد 
با  گیره  بین  آنها  دادن  قرار  با 
را  آنها  سبك  چكشی  كمك 
در  اما  درآورد  اولیه  شكل  به 
حد  از  بیش  ساییدگی  صورت 
تعویض  را  آنها  باید  انگشتی ها 

كرد )شكل 7(. 

2ـ شكستن پایه انگشتی
بر اثر برخورد انگشتی ها با زمین 
علوفه،  كردن  بلند  حین  در 
كج  اندازه  از  بیش  انگشتی ها 
می آورند  فشار  پایه  به  و  شده 
كه باعث شكستن آنها می شوند. 
پایه  شكسته  شدن  صورت  در 
برداشت،  حین  در  انگشتی 
از  بیش  مربوطه  انگشتی های 
به  و  داشته  فنری  حالت  حد 
سمت داخل كج می شود و در 

نتیجه علوفه را به خوبی از زمین بلند نمی كند و مقداری از علوفه روی زمین باقی خواهد ماند. پایه انگشتی 
معیوب باید تعویض شود )شكل های ٨ و٩(.

3ـ كج شدن محور انگشتی ها
از نهرها و جوی های آب كه در بین علوفه ها مخفی بوده یا چاله ها و پشته هایی كه  هنگام عبور بسته بند 
حیوانات در مزرعه ایجاد می كنند، اگر بسته بند در این چاله ها بیفتد بر اثر برخورد ناگهانی انگشتی ها با زمین 
یا برخورد با سنگ، محور انگشتی ها كج می شود. در صورتی كه كج شدن محور زیاد نباشد می توان كجی را 

با  و  داد  قرار  تكیه گاه  دو  بین 
ضربات چكش آن را صاف نمود 
زیاد  اگر كج شدگی خیلی  اما 
باشد باید محور را تعویض كرد 

)شكل های 10 و 11(. 

شكل 7ـ صاف كردن انگشتی 
به وسیله گیره و چكش

شكل ٩ـ پایه انگشتی شكسته

شكل 6  ـ ساییده شدن انگشتی ها به تسمه های 
راهنما

شكل ١١ ـ صاف كردن محور انگشتی شكل 10ـ آزمایش كجی محور انگشتی

شكل ٨ـ پایه انگشتی
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گفت وگوی 
كج شدن محور انگشتی ها چه تأثیری بر عملیات برداشت و سالمت دستگاه بسته بند خواهد گذاشت؟كـالسی

گفت وگوی 
خرابی بلبرینگ یا كج شدن پایه آن، چه تأثیری روی ماشین بسته بند در حین برداشت خواهد گذاشت؟كـالسی

4ـ خرابی بلبرینگ ها، كج شدن یا شكستن پایه بلبرینگ ها 
روی محور انگشتی ها

اگر خاك  آنها مخصوصاً  بلبرینگ و فرسودگی  زیاد  اثر كار كرد  بر 
به داخل آنها نفوذ كرده باشد یا گریس داخل آنها خالی شده باشد، 
بلبرینگ خراب می شود. در صورت خرابی بلبرینگ ها و شروع حركت 
انگشتی ها صدای خشكی از طرف ریل یا بادامك راه شنیده می شود. 

در صورت خرابی بلبرینگ ها باید آنها را تعویض كرد )شكل 12(.
برای تشخیص بلبرینگ معیوب باید پوسته خارجی آن را بین انگشتان 
یك دست گرفته و دو انگشت دیگر را داخل پوسته داخلی بلبرینگ 
كنید و آن را به چپ و راست حركت دهید. چنانچه بلبرینگ لقی 
جانبی زیادی داشته و صدای خشكی تولید كند دلیل خراب شدن 

آن است )شكل 13(.

اگر انگشتی موقع چرخش گیر كند بر اثر وارد شدن فشار زیاد به 
بلبرینگ ها، پایه آنها كج می شود. در صورت كج شدن پایه بلبرینگ 
در حین چرخش انگشتی ها، بلبرینگ ها از مسیرشان كه در داخل 

خــارج  است  محفــظه 
می شوند و گیر می كنند. 
شده  كج  پایـه  چنانـچه 
باشد، می تـوان به وسیله 
را  آن  چكـش  ضـربات 
درآورد  اولیـه  شكل  به 
 .)15 14و  )شكل هـای 

شكل 13ـ طرز آزمایش بلبرینگ

شكل ١٢ـ بلبرینگ محور انگشتی

شكل 15ـ صاف كردن پایه بلبرینگشكل 14ـ پایه بلبرینگ انگشتی

5  ـ شكستن یا ساییدگی یاتاق های محور انگشتی
بر اثر ضربه های ناگهانی احتمال شكستن یاتاقان ها وجود دارد. در صورت شكسته شدن یاتاقان ها و به هنگام 
برداشت، تعدادی از انگشتی ها كه روی یك محور قرار دارند به خوبی حركت نمی كنند و به تسمه های راهنما 

گیر می كنند یا به داخل محفظه زیر تسمه ها می روند در نتیجه علوفه به خوبی روی باالبر باال نمی رود. 
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یاتاقان های  ساییدگی  یا  شكستن 
محور انگشتی سبب كج شدن محور 
انگشتی، انگشتی ها، تسمه های راهنما 
و در بعضی مواقع باعث گیركردن كل 
صورت  در  لذا  می گردد.  باالبر  واحد 
باید  ساییدگی یا شكستن یاتاقان ها 
كرد  تعویض  زودتر  چه  هر  را  آنها 

.)16 )شكل 

6   ـ ساییدگی یا شكستن صفحه بادامكی
مسیر حركت  محفظه  داخل  در  انگشتی  محور  راهنمای  به  مربوط  بلبرینگ های  مداوم  به حركت  توجه  با 
بلبرینگ ها، داخل صفحه بادامكی به مرور ساییده می شود و در صورت ادامه ساییدگی به علت حركت كج 
بلبرینگ ها در داخل محفظه احتمال شكستن آن وجود خواهد داشت. عالوه بر این چنانچه محور انگشتی ها 
تنظیم نباشد، بلبرینگ به كف محفظه می چسبد و در اثر چرخش باعث ساییدگی محفظه می شود.  ساییدگی 
یا شكستن صفحه بادامكی سبب می شود بلبرینگ از مسیر خارج و به پشت محفظه گیر كند، انگشتی ها گیر 
كرده و واحد بردارنده از حركت بایستد كه باعث لغزش صفحه كالچ و نهایتاً ساییدگی آن نیز می شود. در 
صورتی كه شكستگی صفحه بادامكی كم باشد می توان آن را با جوش دادن ترمیم كرد ولی در صورت شدید 

بودن شكستگی یا ساییدگی باید محفظه را تعویض نمود )شكل های 17، 1٨ و 1٩(. 

7ـ خرابی بلبرینگ های محور اصلی
در حین برداشت ممكن است بلبرینگ ها صدای ناهنجار تولیدكنند و انگشتی ها نیز دارای حركت یكنواختی نباشند 
و كمی به چپ و راست حركت كنند. در صورتی كه بلبرینگ شكسته یا خرد شود یا گیرپاژ باشد محور اصلی خوب 

در  كه  می زند.  لنگ  یا  نمی چرخد 
نتیجه باعث گیر كردن انگشتی ها به 
تسمه راهنما و ساییدگی آنها می شود 
نیز  به دستگاه  وارده  بار  از طرفی  و 

افزایش می یابد )شكل 20(. 

شكل 16ـ یاتاقان محور انگشتی و محل نصب آن

شكل 20ـ بلبرینگ بیرونی محور اصلی و منضمات آن

شكل 19ـ صفحه جوش داده شده شكل 18ـ صفحه بادامكی معیوب شكل 17ـ صفحه بادامكی
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9ـ كج شدن میله های راهنمای محصول
ضربه یا حجم زیاد علوفه روی صفحه های راهنما و عبور آنها از زیر میله های راهنمای محصول باعث كج شدن 

آنها می شود )شكل 23(. 
درصورت كج شن میله های راهنما و درحین برداشت، 
راهنما  تسمه های  روی  یكنواخت  به صورت  علوفه 
حركت نمی كند. یكنواخت نبودن محصول ورودی به 
واحد هدایت، فشار نامتعادلی به قطعه های این واحد 
وارد می كند و احتمال تجمع محصول در این واحد 
وجود دارد. برای رفع عیب میله های راهنما باید محور 
را بین گیره بسته و با كمك كشش یا فشار دست آنها 

را به حالت موازی درآورد.

8  ـ كج شدن و یا شكستن تسمه های راهنما
و  بردارنده  واحد  برخورد  اثر  بر 
تسمه های راهنما به جسم سخت و 
در  بردارنده  واحد  افتادن  اثر  در  نیز 
داخل نهر یا جوی و برخورد تسمه های 
راهنما به زمین، آنها كج می شوند. بر 
با  شده  كج  انگشتی های  تماس  اثر 
كناره تسمه های راهنما، ساییدگی در 
آنها ایجاد شده و در صورت ساییدگی 
بیش از حد تسمه راهنما می شكند 

و 22(.  )شكل های 21 
كج شدن تسمه های راهنما در هنگام برداشت سبب می شود انگشتی ها به تسمه راهنما برخورد كرده یا در 
پشت آن گیر كنند كه در نتیجه قسمت بردارنده از كار می افتد و علوفه جمع نمی شود. در صورت كنده شدن 
تسمه های راهنما، علوفه به دور محورهای انگشتی می پیچد و جلو حركت آنها را می گیرد و به علت بار زیادی 

كه به سیستم انتقال قدرت وارد می كند، می تواند منجر به خسارات فراوانی گردد. 
در صورت ترك برداشتن یا شكستن تسمه های راهنما می توان آنها را با توجه به وسعت ترك، جوشكاری و ترمیم 
كرد و اگر شكستگی زیاد باشد باید آنها را تعویض كرد. اگر تسمه های راهنما بیش از حد كج نشده باشند می توان 

آنها را روی سندان با چكش صاف كرد ولی در صورت كج شدن بیش از حد باید آنها را تعویض كرد. 

شكل 21ـ تسمه راهنما

شكل 23ـ میله راهنمای كج شده

شكل 22ـ تسمه ساییده و كج شده

به شكل 21 نگاه كنید. به نظر شما طراحی سر تسمه و محل بسته شدن پیچ به صورت نشان داده شده 
چه مزایایی دارد؟

فكر كنید



89

پودمان 3    تعمیر بسته بندهای علوفه

10ـ كج شدن یا شكستن صفحات خارجی چپ و راست
چرخ  یا  صفحه ها  این  برخورد  اثر  بر 
یا  شدن  كج  احتمال  مانع،  با  بردارنده 
شكستن آن صفحه ها وجود دارد )شكل 
صفحه های  شدن  كج  صورت  در   .)24
محصول  راهنمای  محور  خارجی، 
صفحه ها  روی  موجود  سوراخ  داخل 
نمی كند  آزادانه حركت  و  می كند  گیر 

و محصول را خوب صاف نمی كند. انگشتی های كناری به كناره صفحه ها گیر می كنند. این خسارت ها باعث 
ساییدگی انگشتی های كناری و انباشته شدن علوفه در قسمت هدایت محصول می شود.  از طرفی محور راهنمای 
محصول به دلیل گیر كردن كج و همچنین به كمك فنر بردارنده خسارت وارد می شود. ضمناً جغجغه كه تحت 
فشار كار می كند خراب می شود.  در صورت كج شدن و شكستگی بیش از حد باید صفحه های جانبی را تعویض 

ترمیم كرد.  با جوشكاری و صافكاری  را  آنها  باشد می توان  یا كج شدن كم  اگر شكستگی  اما  كرد 

11ـ كج شدن شاسی اصلی واحد بردارنده یا پایه های مثلثی آن
در صورتی كه واحد بردارنده به طور ناگهانی داخل نهر 
یا گودالی بیفتد یا به مانعی برخورد كند، شاسی آن 
كج خواهد شد )شكل 25(. در این صورت و در حین 
برداشت محور اصلی انگشتی ها با توجه به خارج شدن 
یا  به سختی حركت  امتداد  یك  از  آن  بلبرینگ های 

كاماًلً گیر می كند.
صافكاری  گرم  حالت  در  می توان  را  معیوب  شاسی 

كرد.  تعویض  را  باید كل شاسی  باشد  زیاد  كه كج شدن  مواقعی  در  اما  كرد 
در مواقعی كه تنها یك یا چند پایه هدایت روی شاسی كج شده باشد و صاف كردن آنها امكان پذیر نباشد 
می توان پایه ها را از روی شاسی به كمك سنگ فرز جدا و پایه جدیدی را به جای آن در محل پایه قبلی 

كرد. جوشكاری 

12ـ شكستن فنرها
در صورت خرابی كمك فنر واحد بردارنده اگر این واحد در حین كار به داخل 
احتمال  می شود  وارد  فنرها  به  كه  ناگهانی  اثر ضربه  بر  بیفتد  یا جویی  نهر 
شكستن یك یا هر دو فنر وجود دارد )شكل 26(. در این صورت هنگام عبور 
واحد بردارنده از روی مانع های موجود در مزرعه، بردارنده به سمت باال حركت 
نمی كند )شناوری ندارد( و ضربات سنگینی به انگشتی و تسمه های راهنما 

وارد می گردد.  فنر معیوب را باید تعویض كرد. 

شكل 24ـ صفحه خارجی كج شده

شكل 26ـ فنر شاسی بردارنده

شكل 25ـ شاسی معیوب

پایه های شكسته شده
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ایمنی
از جوش دادن فنرها جداً خودداری كنید.

13ـ معیوب شدن كمك فنر
قطعه های كمك فنر به مرور زمان فرسوده می شوند و بعد از مدتی 
كمك فنر از كار می افتد. البته در صورتی كه سطح مزرعه ناهموار 
باشد فرسودگی كمك فنر بیشتر می شود و سریع تر از كار می افتد. 
احتمال  كند  نشت  روغن  فنر  كمك  كناره های  از  كه  صورتی  در 
خرابی آن وجود دارد. برای آزمایش كمك فنر آن را از طرف روكش 
پا آن را  با  یا  ببندید،  را بین گیره  پایین  بگیرید و حلقه  با دست 
نگه دارید و سپس كمك فنر را به سمت باال بكشید. در این حالت 
كمك فنر باید به سختی و به آرامی به سمت باال حركت كند سپس 
آن را با شدت به سمت پایین فشار دهید كه این حالت كمك فنر 
باید به راحتی و با مقاومت كم به سمت پایین حركت كند و در غیر 

این صورت كمك فنر معیوب است )شكل 27(. 
در صورت معیوب بودن كمك فنر اگر در هنگام برداشت، دستگاه 
با مانعی برخورد كند با سرعت به طرف باال پرتاب و سپس با شدت 
به پایین می آید. این ضربه های متوالی می تواند خسارات زیادی را 

به انگشتی ها، تسمه های راهنما، شاسی و... وارد كند. 
كمك فنر معیوب را نمی توان ترمیم كرد و باید آن را تعویض نمود.

14ـ معیوب شدن چرخ تنظیم ارتفاع بردارنده
احتمال  ناگهانی  ضربات  اثر  در  یا  و  نكردن  گریس كاری  دلیل  به 
خرابی بلبرینگ چرخ یا كج شدن محور آن وجود دارد )شكل 28(. 
نمی تواند  و  نمی كند  گردش  راحتی  به  چرخ  چون  حالت  این  در 
و  كناری  صفحات  به  فشار  شدن  وارد  سبب  كند  دنبال  را  موانع 
شاسی می شود. در صورت خرابی بلبرینگ چرخ باید آن را تعویض 
كرد. در صورت كج شدن محور چرخ می توان آن را با گرم كردن 

كرد.  صاف 

15ـ معیوب شدن جغجغه
بر اثر رطوبت محیط برداشت، ورود علوفه و گرد و خاك به داخل محیط جغجغه، احتمال استهالك قطعات 
داخلی به خصوص سیم بكسل و ضامن ها وجود دارد. در این شرایط یا سیم بكسل جمع نمی شود یا پس از 
جمع شدن، با رها كردن اهرم دوباره باز می شود. در این صورت باید جغجغه را باز كرد و قطعات معیوب آن 

را تعویض نمود )شكل 29(. 

شكل 27ـ آزمایش كمك فنر

شكل 28ـ چرخ تنظیم كج شده
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شكل 29ـ جغجغه بردارنده و اجزای داخلی آن

جدا كردن واحد بردارنده از بدنه بسته بند
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ بردارنده را تا باالترین نقطه ممكن باال آورده و به كمك میله ضامن آن را در این وضعیت مهار كنید 

)شكل 30(. 
2ـ مهره های روی پیچ های تنظیم فنر بردارنده را باز كرده و فنرها را از جایشان بیرون بیاورید )شكل 31(. 

3ـ پیچ باالیی نگهدارنده كمك فنر را باز كنید )شكل 32(. 

شكل 32 شكل 31 شكل 30

اهرم جغجغه

ضامن
سیم بكسلفـنر
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پایین  را  بردارنده  ضامن،  میله  كردن  آزاد  با  4ـ 
تنظیم كننده  فنرهای  چون  كنید  توجه  بیاورید. 
قبل  برابر  بردارنده چند  باز شده اند،  فنر  و كمك 

است.   شده  سنگین 
5  ـ پیچ پایین كمك فنر را باز كنید و كمك فنر 

بردارید. را 
6  ـ پیچ و مهره ای كه زنجیر یا سیم بكسل جغجغه 

را به بردارنده متصل كرده، باز كنید.
7ـ دو عدد نگهدارنده بردارنده را باز كنید.

٨  ـ دو نفر دو طرف لوله راهنمای محصول را بگیرند و شخص دیگری لوله ای را داخل لوله اصلی بردارنده 
قرار دهد )شكل 33(. 

٩ـ هر سه نفر به آرامی باالبر را به طرف چرخ بكشند تا دو قسمت گاردان بردارنده از هم جدا شود. 
10ـ بردارنده را روی دو خرك كه از قبل آماده كرده اید قرار دهید.

شكل 33ـ جدا كردن واحد بردارنده

باز كردن قطعه های واحد بردارنده
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ خار دو طرف میله فشاردهنده را بیرون آورده 
و آن را از روی صفحات محافظ بردارنده آزاد كنید 

)شكل 34(. 
2ـ پیچ های روی هریك از تسمه های راهنما را شل 
كنید و با دست آنها را به طرف جلو فشار دهید تا 

پیچ از داخل شیار تسمه آزاد شود و بیرون بیاید.
3ـ تسمه های راهنما را از روی بردارنده بردارید. 

شكل 34ـ خار میله راهنما )میله فشاردهنده(

تسمه سمت چپ و راست به صفحه های محافظ كنار متصل بوده و قابل جدا شدن نیستند.
توجه كنید

4ـ پیچ و مهره هر یك از انگشتی ها را باز كرده و انگشتی ها را بردارید )شكل 2(. 
5  ـ بست انگشتی ها را با فشار دادن به سمت پایین از روی پایه انگشتی ها باز كنید. 

6  ـ پیچ و مهره ای كه یاتاقان پایه انگشتی را به محور اصلی بردارنده نصب می كند باز كنید.
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بوش های پالستیكی طوری نصب شوند كه گریس خور آنها به سمت جلو باشد.
توجه كنید

7ـ پین دو طـرف بـوش پایه انگـشتی را بیــرون 
بیاورید. 

٨  ـ پایه را به سمت چپ بكشید تا از جایش بیرون 
را  دیگر  انگشتی  پایه  سه  ترتیب  همین  به  بیاید. 

باز كنید. 
بیاورید.  بیرون  انگشتی  پایه  روی  از  را  بوش  ٩ـ 
بوش دیگر را نیز به همین ترتیب و از همین جهت 

كنید.  خارج 
10ـ مهره روی پیچ بلبرینگ پایه انگشتی را باز كرده و بلبرینگ را بردارید. برای باز كردن سه بلبرینگ 

دیگر هم به همین ترتیب عمل كنید. 
11ـ با اهرم كردن پیچ گوشتی درپوش محور اصلی بردارنده را از روی صفحه محافظ بیرونی باز كنید. 

12ـ پیچ آلن روی بوش محور اصلی را باز كرده و بوش را با لغزاندن از روی محور خارج كنید. 
13ـ پیچ های روی توپی صفحه را باز كرده و توپی را بردارید. 

14ـ بلبرینگ را با بلبرینگ كش از روی محور خارج كرده و توپی داخلی را بردارید. 
15ـ صفحه محافظ بردارنده را كه آزاد شده است بردارید. 

16ـ گاردان را با خارج كردن خار آن، از روی محور اصلی خارج كنید )شكل 35(. 
17ـ بلبرینگ و توپی صفحه داخلی را باز كنید. 

1٨ـ پیچ های اتصال صفحه محافظ داخلی به ریل بادامكی را باز كنید. و ریل بادامكی را بیرون بكشید. 
1٩ـ محور اصلی بردارنده را باال بكشید تا از شاسی جدا شود.  

20 ـ برای بستن قطعات عكس مراحل باز كردن عمل كنید.

21ـ حركت صحیح انگشتی ها را با چرخاندن فالیویل كنترل كنید. 

شكل 35ـ گاردان محرك محور اصلی

تعمیر گره زن

گره زن دو سر نخ را به هم گره می زند و یك حلقه نخ در اطراف بسته ایجاد می كند. دو دستگاه گره زن در 
باالی محفظه بسته بندی قرار دارد كه به طور هم زمان دو گره را می زنند. قسمت های اصلی هر دستگاه گره زن 
 ،)Bill Hook( نخ نگهدار یا هادی نخ، قالب گره زن ،)Twine Holder( نخ گیر )Twine disk( عبارت اند از: دیسك نخ

بازوی چاقو )Knife Arm(، گره انداز )Wiper( و چاقو.
وظیفه دیسك نخ و نخ گیر، محكم نگه داشتن نخ است. 

خـار
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قالب گره زن، گره را تشكیل می دهد و گره انداز، گره 
می اندازد.  بیرون  و  می كند  جدا  گره زن  قالب  از  را 

چاقو، نخ را در نزدیكی گره قطع می كند.
كلیه مراحل این فرایند، هر مرتبه كه یك بسته از محفظه 
بسته بندی عبور می كند تكرار می شود. سرانجام بسته از 
روی ناودانی عقب محفظه بسته بندی عبور می كند و 

روی زمین می افتد یا بارگیری می شود )شكل 36(. 

شكل 36ـ اجزای گره زن

صفحه هادی

چاقو

سوزن

ماسوره نخ

قالب گره زن )كالغی(

گره انداز

كفشك

دیسك نخ 
و نخ گیر

بازوی محرك 
ماسوره نخ

آنها  گره زن  قالب  نوك  كه  بسته بندهایی 
متمایل به طرف حركت علوفه است، گره انداز 
بر  عمود  گره زن  قالب  نوك  اگر  ولی  ندارند 
دارند.  گره انداز  باشد  علوفه  حركت  جهت 

ندارد.  گره انداز  كالس  مدل  بسته بند 

توجه كنید

نحوه كاركرد گره زن
فیلم آموزشی

مهم ترین ایراداتی كه در دستگاه گره زن به وجود می آیند عبارت اند از:

1ـ خرابی ماسوره نخ )هدایت كننده نخ(: در صورت عدم گریس كاری محور یا عدم تنظیم صحیح اهرم 
محرك ماسوره نخ، ماسوره در قسمت پایین به هادی 
احتمال شكستن  می شود.  ساییده  و  می كند  نخ گیر 
فنر ماسوره نخ نیز بر اثر كار مداوم و فرسودگی وجود 
دارد. اگر ماسوره نخ گیر كند بر اثر فشار اهرم محرك 

احتماالً بازوی باال نیز می شكند )شكل 37(. 
موارد ذكر شده سبب می شود كه در هنگام برداشت، 
ماسوره نتواند نخ را نگه دارد و یا نخ را به موقع رها 
نكند در نتیجه گره نخ پس از گره زدن شل می شود 

یا نخ پس از گره زدن پاره می شود. 
در صورت كم بودن زبری لبه ماسوره نخ می توان آن 
را به آرامی و با سوهان نرم صاف كرد اما در صورت 

شكل 37ـ ماسوره نخشكستگی بازوها یا فنر باید آنها را تعویض كرد.



95

پودمان 3    تعمیر بسته بندهای علوفه

2ـ خرابی هادی نخ: هادی نخ در 
صورت تماس با ماسوره نخ و قالب 
می شود  ساییده  مرور  به  گره زن 
)شكل     3٨(. همچنین اگر لبه هادی 
یا ماسوره نخ  با قالب گره زن  نخ 
برخورد كند ممكن است كج شود. 
در صورت وجود این اشكال ها نخ 

پس از گره زدن پاره می شود. 

 3ـ خرابی قالب و فنر قالب گره زن: در صورت عدم گریس كاری،
دنده  نیم  هادی  چرخ  با  قالب  چرخ دنده  فاصله  نبودن  تنظیم 
به  و  می گیرند  قرار  فشار  تحت  چرخ دنده ها  گره زن(،  )كاسه 
سرعت ساییده می شوند. بر اثر حركت مداوم قرقره قالب روی 
صفحه های هادی قالب، ساییدگی این صفحه و تغییر در انحنای 
آن رخ می دهد. فنر صفحه هادی قالب به مرور بر اثر فشار و 
اگر  از دست می دهد.  را  حركات متناوب حالت كشسانی خود 
به هر دلیل محور قالب گره زن در بوش خود گیر كند احتمال 

شكستن چرخ دنده قالب و صفحه هادی نیم دنده وجود دارد. خرابی قالب گره زن سبب می شود در هنگام 
برداشت، گره خیلی شل باشد یا نخ در جلوی قالب گره زن بریده شود و روی قالب بماند. در صورت گیر كردن 
محور قالب و چرخ دنده باید آن را باز كرده و پس از روان سازی، مجدداً آن را نصب كرد. اگر صفحه هادی 

قالب ساییده شده باشد و شكل خود را از دست بدهد باید آن را تعویض نمود. 

4ـ خرابی دیسك و فنر محافظ 
دیسك گره زن:  صفحه  و   نخ 

بر اثر سایش با صفحه گره زن به 
مرور ساییده می شود و در صورت 
انتهای  می شود  باعث  ساییدگی 
ریشه دار  و  شده  پاره  بلندتر  نخ 
شود. ضمناً فنر حافظ نخ نیز به 
فشار  و  می شود  ضعیف  تدریج 
كمتری به دیسك حافظ نخ وارد 

می كند كه در نتیجه احتمال رد شدن نخ از بین آنها وجود دارد. 
در صورت ساییدگی دیسك حافظ نخ و صفحه گره زن آنها را تعویض كنید و اگر فنر ضعیف شده باشد فشار 
آن را تنظیم و در صورت تنظیم نشدن آن را تعویض كنید. محور صفحه گره زن و چرخ دنده محرك آن را نیز 

در اثر ساییده شدن و لق زدن باید تعویض نمود. 

شكل 38ـ هادی نخ و موقعیت آن روی گره زن

شكل 39ـ قالب گره زن و چرخ دنده آن

شكل 42ـ موقعیت دیسك و 
صفحه روی گره زن

شكل 41ـ دیسك گره زن شكل 40ـ صفحه 
گره زن
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باز كردن گره زن از روی محور گره زن
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
ـ دو عدد پیچ و مهره ای كه  1
گره زن را به كفشك متصل 
)شكل های  كنید  باز  كرده 

43 و 44(. 

پوسته  روی  پیچ های  2ـ 
گره زن را باز كرده و پوسته 
بردارید )شكل های 45  را 

و 46(. 

شاخك  اتصال  پیچ  3ـ 
هدایت كننده نخ رسان را 
باز كرده و شاخك را روی 
محور گره زن و نسبت به 

ببرید.  عقب  گره زن 

4ـ گره زن را با دست گرفته و از جایش بیرون بیاورید. گره زن 
دوم را نیز به همین ترتیب باز كنید )شكل 4٩(. 

شكل 44ـ باز كردن كفشك گره زن شكل 43ـ كفشك گره زن

شكل 46ـ برداشتن پوسته گره زن شكل 45ـ پیچ های پوسته گره زن

شكل 48ـ هدایت كننده نخ شكل 47ـ موقعیت هدایت كننده روی 
محورگره زن

شكل 49ـ برداشتن گره زن

محل نصب پیچ
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باز كردن سیستم هدایت كننده نخ در گره زن
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ پیچ های اتصال كفشك به گره زن را باز كنید )شكل 50(.

2ـ پیچ های اتصال كفشك به هدایت كننده نخ را باز كرده و پین های زیر آن را بیرون بیاورید. 
3ـ مجموعه ماسوره را از نگهدارنده آن جدا كنید. 

4ـ پین های ماسوره را خارج كرده و قطعات آن را تفكیك كنید. 
5  ـ نخ رسان بعدی را نیز به همین ترتیب باز كنید. 

باز كردن نخ گیر گره زن )یوك(
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ مهره تنظیم نخ گیر را باز كنید )شكل 51(.
2ـ گیره تنظیم، فنر و كف نخ گیر را بردارید. 

3ـ دو عدد پین یوك را خارج كنید. 
4ـ یوك را از داخل پوسته گره زن بیرون بكشید. 

5  ـ چرخ دنده را بردارید.

پین

شكل 50ـ اجزای سیستم هدایت كننده نخ

پین

بوش

نگهدارنده ماسوره

محل نصب پیچ اتصال

كفشك به هدایت كننده نخ

شكل 51

گیره یوك

فنر تنظیم

پین

پین



98

باز كردن قالب گره زن )كالغی یا هك(
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ پیچ محافظ چاقو را باز كرده 
و چاقو و محافظ آن را بردارید 

)شكل 53(. 
را  كالغی  چرخ دنده  پین  2ـ 

كنید. خارج 
فشاردهنده  تنظیم  پیچ  3ـ 
كالغی را باز كرده و فشاردهنده، 
واشر خاردار و فنر را خارج كنید. 
پوسته  داخل  از  را  كالغی  4ـ 

كنید.  خارج 
شكل 52  ـ چاقو و محافظ چاقو5  ـ چرخ دنده را بردارید. شكل 53

پیچ تنظیم

غی
كال

ده 
شارن

ف

غی
كال

اقو
ظ چ

حاف
م

مراحل انجام كار:فعالیت عملي
1ـ قطعات گره زن را عكس مراحل باز كردن، ببندید.

2ـ پیچ تنظیم نخ گیر را به اندازه ای سفت كنید كه طول فنر آن 2٩ الی 30 
میلی متر باشد. 

بستن قطعات 
گره زن

تعمیر قسمت سوزن ها

از  نخ  انتقال  وظیفه  قسمت  این 
مخزن نخ به قسمت تراكم و تحویل 
سر نخ به قسمت گره زن را بر عهده 

دارد. 
كمان  شامل  سوزن ها  قسمت 
سوزن ها است كه دو سر آن روی 
بدنه تكیه كرده و در وسط آن دو 
عدد سوزن سوار شده است )شكل 

 .)54
شكل 54  ـ اجزای قسمت سوزن ها

میله رابط

سوزن

ترمز سوزن

كمان سوزن
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سوزن ها دو قطعه انحنا دار آلومینیومی هستند )شكل 55( كه به وسیله دو پیچ به كمان سوزن ها )شكل 56( 
متصل و به كمك دو پیچ و مهره تنظیم كاماًل روی كمان ثابت می شوند. 

محور  به  رابط  میله  یك  وسیله  به  سوزن ها  كمان 
متصل  است  لنگی دار  محور  یك  كه  گره زن  محرك 
است و با چرخش محور گره زن، باال و پایین می رود. 
برای آنكه سوزن ها به نرمی و با سرعت یكنواخت حركت 
كنند و شروع حركت و توقف آنها لحظه ای باشد، در كنار 

كمان سوزن ها یك ترمز دیسكی نصب شده است. 
قسمت  به  اتصال  برای  پایه ای  سوزن  دو  وسط  در 

است.  شده  تعبیه  سوزن ها  محافظ 
مهم ترین ایرادات مربوط به قسمت سوزن ها عبارت اند از:

1ـ شكستن، تاب برداشتن و كج شدن سوزن: 
پیستون،  و  سوزن  هم زمان  تنظیم  عدم  صورت  در 
به  پیستون  رسیدن  از  زودتر  قدری  سوزن  تراكم 

انتهای كورس خود شروع به حركت به داخل محفظه 
تراكم می كند و در نتیجه بر اثر گیر كردن در داخل 
علوفه خم می شود یا می شكند )شكل های 57 و 5٨(. 
با قطعه های  اثر تماس  بر  باشد  اگر سوزن كج شده 

به سرعت ساییده می شود.  گره زن 
در هنگام برداشت با بسته بندی كه سوزن آن كج شده 
است، مرتباً ضامن سوزن عمل می كند و پیستون را 
متوقف می سازد كه نتیجتاً پین برشی دائماً می برد و 

عمل نخ بندی اتفاق نمی افتد. 
در صورت كج شدن سوزن باید آن را صاف كرد و در 
وضعیت درست قرار داد و هم زمانی سوزن را تنظیم 
كرد. سوزن شكسته یا سوزنی كه بیش از اندازه كج 

شده است باید تعویض گردند. 

شكل 56  ـ كمان سوزن

شكل 58  ـ سوزن خم شده

شكل 55  ـ سوزن و قرقره آن

شكل 57  ـ سوزن شكسته

محل نصب 
پیچ تنظیم

محل نصب 
پیچ های تثبیت
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2ـ كج شدن پایه نگهدارنده سوزن: در اثر برخورد 
دستگاه با مانع و وارد شدن ضربه های شدید احتمال 
كج شدن آن وجود دارد كه در این حالت سوزن ها به 
شكل یكنواخت و در یك راستا به سمت گره زن حركت 
نمی كنند و احتمال برخورد آنها در حین عبور از مسیر 
با پیستون و قطعه های گره زن و سپس  تعیین شده 
كج شدن یا ساییدگی سوزن ها وجود دارد. چنانچه پایه 

كج شده باشد باید آن را تعویض كنید )شكل 5٩(.

3ـ شكستن یا ساییدگی قرقره های هادی نخ: به 
مرور زمان و با حركت نخ قرقره ها )روزنه ها( ساییده 
و فرسوده می شوند كه نخ ها را پاره می كنند در این 

صورت باید آنها را تعویض كرد )شكل 60(. 

4ـ معیوب شدن ضامن كششی نخ سوزن: پیچ های این صفحه 
ممكن است هرز شوند یا فنرهای آن ضعیف شوند كه در این صورت 

باید آنها را تعویض كرد )شكل 61(.

  
5  ـ شكستن یا هرز شدن میله رابط و فرسودگی 
یاتاقان های آن: باز كردن پیچ و مهره تنظیم با فشار 
زیاد باعث هرز شدن و بریدن پیچ می شود. ضمناً بر 
اثر كاركرد زیاد و عدم گریس كاری به موقع یاتاقان ها 
احتمال ساییدگی یاتاقان های آن وجود دارد. در این 
صورت قطعه معیوب را باید تعویض كرد )شكل 62(.  

شكل 59  ـ پایه سوزن

شكل 60  ـ قرقره های هادی نخ

شكل 62  ـ میله رابط و یاتاقان های آن

شكل 61  ـ ضامن كششی نخ



101

پودمان 3    تعمیر بسته بندهای علوفه

6  ـ تاب برداشتن دیسك ترمز سوزن یا تمام شدن لنت ترمز 
)شكل 63(: بر اثر وارد شدن ضربه احتمال تاب برداشتن دیسك 
وجود دارد و نیز به مرور زمان لنت ها ساییده می شوند و به اتمام 
می رسند. لنت تمام شده به صفحه فوالدی زیر آن می رسد. تاب 
برداشتن دیسك را می توان با حركت دادن شاسی U شكل و نگاه 
كردن به دیسك در حین حركت میان صفحه ترمز بررسی كرد. در 
و گیر می كنند كه  نمی آیند  باال  این عیوب سوزن ها  بروز  صورت 
این امر می تواند به قطعه های انتقال نیرو به سوزن ها صدمه بزند. 
دیسك را می توان بعد از باز كردن تاب گیری كرد و لنت ترمز را 

باید تعویض نمود. 
شكل 63  ـ دیسك و ترمز سوزن

باز كردن سوزن ها
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
بدنه  طرفه  دو  قاب  1ـ 
را كه حافظ كمان  بسته بند 
سوزن هاست باز كرده سپس 
از  را  سوزن ها  كمان  حفاظ 
كنید  باز  بسته بند  بدنه  زیر 

 .)64 )شكل 
كمان  بین  رابط  بازوی  2ـ 
را  گره زن  محور  و  سوزن ها 

 .)65 )شكل  كنید  باز 

3ـ پیچ های پایه ترمز را باز كرده و پایه ترمز را همراه 
با لنت ها و كفشك ترمز بردارید. 

4ـ پیچ اتصال كمان به محور ترمز پیستون را باز كنید 
)شكل 66(. 

شكل 65  ـ برداشتن میله رابطشكل 64  ـ قاب محافظ كمان سوزن

شكل 66  ـ پیچ اتصال كمان به محور ترمز پیستون
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5  ـ پیچ و مهره ای سوزن را باز كرده با خارج كردن پین آن، سوزن را بردارید. 
6  ـ پیچ و مهره های اتصال دو قاب طرفین بسته بند را باز كرده و كمان سوزن ها را همراه با دو عدد قاب 

پایین بكشید تا كاماًل از بسته بند جدا شود.
7ـ برای بستن قطعات سوزن عكس مراحل باز كردن عمل كنید.

مهره های فنر ترمز سوزن را به اندازه ای سفت كنید كه طول فنرها به حدود 25 میلی متر برسد.
توجه كنید

تعمیر قسمت ترمز پیستون )محافظ سوزن ها(

هرگاه سوزن در محفظه تراكم قرار داشته باشد این ضامن از برخود پیستون با سوزن ها جلوگیری می كند. 

گفت وگوی 
طرز كار ترمز پیستون در شكل 67 نشان داده شده است. در مورد چگونگی كاركرد آن در كالس گفت وگو نمایید. كـالسی

باز كردن ترمز پیستون
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ كمان سوزن ها را جلو ببرید تا فنر ترمز آزاد شود.

2ـ مهره تنظیم فنر را شل كنید. 

به مرور زمان و بر اثر شرایط سخت و وجود گرد و خاك زیاد، قطعه های متحرك )در محل بوش ها و پین ها و 
یاتاقان ها( ساییده و لق می شوند و چون لقی زیاد باعث كم شدن كورس حركت ضامن می شود احتمال دارد 
زمانی كه این سایش و لقی زیاد است ضامن به اندازه كافی از محل خارج نشود و در شرایط بحرانی نتواند 
جلوی پیستون را بگیرد كه در نتیجه سوزن بر اثر فشار علوفه در حال تراكم كج و یا می شكند. در صورت 
وجود چنین عیبی می توان لقی پین ها و یا محور را با زدن بوشی جدید یا تعویض پین ها و محور تعمیر كرد. 

شكل 67  ـ عملكرد ترمز پیستون

كمان سوزن ها

سوزن

كف محفظۀ تراكم

پیستون در وضعیت ترمز

ضامن
كمان سوزن هاپیستون تراكم

پیستون تراكم

سوزن

كف محفظۀ 
ضامنتراكم

وضعیت صحیح كار سوزن
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3ـ پیچ و مهره های اتصال دو شاخه اهرم به ترمز 
پیستون را باز كنید. 

4ـ ترمز پیستون را از روی بدنه بسته بند بردارید.
5  ـ محورها و یاتاقان های مربوط به ترمز پیستون 

را جدا كنید.
پیستون  ترمز  به  مربوط  قطعات  بستن  برای  6  ـ 

كنید.  عمل  كرن  باز  مراحل  عكس 
7ـ كمان سوزن ها را با دست عقب بكشید در این حالت باید ترمز از مسیر پیستون خارج شده و زیر 

بدنه بسته بند قرار بگیرد.  

تعمیر قسمت فرمان دهنده گره زن

بسته  رسیدن  هنگام  در  سوزن ها  و  گره زن  تحریك 
می شود  انجام  قسمت  این  توسط  مشخص  طول  به 

 .)6٩ )شكل 
این قسمت شامل یك چرخ ستاره ای است. دندانه های 
با بسته تماس هستند و هرگاه  چرخ ستاره ای دائماً 
شود  رانده  عقب  به  تراكم  پیستون  فشار  با  بسته 
چرخ ستاره ای نیز می چرخد و چرخ نیم دنده ای را 
مسیر  انتهای  به  دنده  نیم  چرخ  هرگاه  می چرخاند. 
پایین می افتد  از روی چرخ دنده محرك  برسد  خود 
و همراه خود میله رابط را پایین می كشد. در نتیجه 
بازوی دوشاخه حركت می كند و از زیر ضامن كالچ 
به حركت  می كند. ضامن  عبور  )شكل 70(  گره زن 

درآمده و یك چهارم دور می چرخد.
این محور سبب می شود چرخ دنده محرك  چرخش 
محور گره زن )شكل 71( یك دور بچرخد در نتیجه 
یك  هستند  متصل  آن  روی  كه  گره زن  كاسه  دو 

شود.  فعال  گره زن  تا  می چرخند  دور 
هم زمان انتهای محور گره زن كه حالت 
رابط  میله   ،)72 )شكل  دارد  شكل    L
محرك سوزن ها را حركت می دهد. در 
حركت  باال  سمت  به  سوزن ها  نتیجه 
می كنند و عمل گره زنی انجام می شود. 

شكل 68  ـ اهرم ترمز پیستون

شكل 69  ـ اجزای فرمان دهنده واحد گره زن

شكل 70  ـ ضامن كالچ گره زن و موقعیت آن روی گره زن

شكل 72  ـ محور گره زنشكل 71  ـ كالچ گره زن

كالچ

دو شاخه

چرخ ستاره ای

چرخ محرك نیم دنده

ده
م دن

نی

فنر برگرداننده

كاسه گره زنترمز

یم
نظ

چ ت
پی
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بر اثر برخورد برآمدگی روی كالچ با بازوی دوشاخه، دو شاخه به عقب رانده می شود كه از طریق میله رابط 
باعث بلند شدن چرخ نیم دنده می شود. فنر چرخ نیم دنده را به عقب می راند و با چرخ دنده محرك اندازه گیر 
بسته درگیر می شود. با حركت بازوی دو شاخه، بدنه آن به فنر شماره انداز برخورد می كند و یك شماره به 

جلو می رود. 
چنانچه مانع یا نقصی در سیستم گره زن پیش بیاید، پیچ ایمنی روی چرخ دنده محرك محور گره زن می برد و 
محور در هر حالتی كه باشد متوقف می شود. چناچه پیچ زمانی ببرد كه سوزن ها داخل محفظه تراكم هستند، 
نیز می برد و قسمت های  لنگر  با ترمز پیستون در داخل محفظه برخورد می كند و پیچ چرخ  نیز  پیستون 

محرك دستگاه از حركت می ایستند. 
مهم ترین ایراداتی كه در قسمت فرمان دهنده و محور گره زن به وجود می آیند عبارت اند از:

1ـ ساییدگی دنده های كاسه گره زن: به مرور زمان و با توجه به شرایط كار 
بسیار سخت این چرخ احتمال ساییدگی دنده و ریل های آن وجود دارد كه در 
صورت ساییدگی زیاد اختالل در كار گره زن ایجاد می شود و در این حالت الزم 

است با كاسه نو تعویض شود )شكل 73(. 

2ـ معیوب شدن ترمز محور گره زن: بر اثر جمع شدن بیش از اندازه حلقه 
لنت ها، فرسودگی و سایش آنها زیاد می شود و به مرور كاماًل از بین می روند كه 
باید تعویض شوند. ضمناً احتمال هرز شدن مهره و پیچ تنظیم حلقه لنت ها نیز 
وجود دارد. در صورت بروز عیب در ترمز باید نسبت به تعویض قطعات معیوب 
زده  گره  و  می پیچد  گره زن  قالب  دور  به  نخ  شرایط  این  در  زیرا  نمود  اقدام 

.)74 )شكل  نمی شود 

ناگهانی  و ضربه های  فرسایش  اثر  بر  بسته:  تنظیم طول  یا شكستن چرخ دنده هاللی  3ـ ساییدگی 
بسته تشكیل  باشند  دندانه شكسته شده  یا چند  دارد. چنانچه یك  این چرخ دنده وجود  احتمال شكستن 
نمی شود، یعنی گره زن و سوزن عمل نمی كنند. در صورتی كه چرخ دنده شكسته و از محل خود جدا شده 
باشد گره زن و سوزن بدون وقفه و پشت سر هم حركت می كنند و گره می زنند كه در این حالت سوزن در 
بسته گیر می كند یا ضامن سوزن عمل خواهد كرد و پیستون را متوقف می كند كه باعث بریدن پین های 

باید تعویض شود.  برشی می شود. چرخ دنده معیوب 

4ـ شكستن یا كج شدن چرخ ستاره ای: در صورت وارد شدن ضربه به این چرخ احتمال شكستن یا كج 
شدن آن وجود دارد كه در این صورت باید چرخ ستاره ای را صاف یا تعویض كنید. 

شكل 73ـ كاسه گره زن

شكل 74ـ ترمز گره زن
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5  ـ شكستن دو شاخه محرك كالچ : اگر ضربه ناگهانی به این بازو وارد شود احتمال شكستن آن وجود 
دارد كه در این صورت باید آن را تعویض كرد. 

6  ـ خرابی كالچ گره زن: در صورتی كه گریس كاری مرتب انجام نشود، احتمال گیر كردن قطعه های كالچ 
وجود دارد. در این صورت با حركت دادن اهرم كالچ نیرو قطع و وصل نمی شود و در هنگام كار، سوزن ها 
به طور مرتب به سمت باال حركت می كنند و گره نیز زده می شود. در این صورت سوزن ها بر اثر گیر كردن 
از شست وشوی كامل،  باز كنید و پس  را  این شرایط قطعه های كالچ  در علوفه كج شده و می شكنند. در 

گریسكاری كنید و مجدداً ببندید.

7ـ خراب شدن شماره انداز تعداد بسته: در صورت خراب شدن شماره انداز با حركت دادن فنر كنار آن 
شماره جدیدی نشان داده نمی شود. در این مواقع شماره انداز را تعویض كنید. 

 8  ـ ساییدگی یا شكستگی یاتاقان ها
و تكیه گاه های محور اصلی گره زن: 
و  فرسایش  اثر  بر  و  زمان  مرور  به 
آنها،  به  سنگین  ضربات  شدن  وارد 
یا  می شوند  ساییده  یاتاقان ها  این 
آنها  باید  مواقع  این  در  كه  می شكنند 

.)75 )شكل  كرد  تعویض  را 

شكل 75ـ یاتاقان ها و نگهدارنده فرمان دهنده گره زن

باز كردن و بستن قطعات  فرمان دهنده طول بسته
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ فنر بازوی محرك را با درآوردن قالب آن آزاد كنید.

2ـ پیچ های یاتاقان محور محرك را باز كنید و مجموعه فرمان دهنده را از روی بسته بند بردارید.
3ـ پیچ تنظیم طول بسته را باز كنید.

4ـ پیچ چرخ دنده هاللی را باز كرده و چرخ دنده هاللی و فنر آن را بردارید.
5  ـ دو شاخه را با خارج كردن پین های آن از روی محور بردارید. 

6  ـ بستن قطعات را عكس مراحل باز كردن انجام دهید. 
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باز كردن كالچ و محور گره زن
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
آوردن  در  با  را  گره زن  و محور  بین كمان سوزن  رابط  میله  1ـ 

كنید. آزاد  آن  اشپیل های 
2ـ گره زن ها را از روی محور پیاده كنید.

3ـ مهره های ترمز را باز كرده، لنت را به جلو فشار دهید تا سر 
از تكیه گاهش خارج شود سپس لنت را بردارید.  پایین لنت 

بدنه  از  یاتاقان ها  تا  كنید  باز  را  محور  یاتاقان های  پیچ های  4ـ 
 .)76 )شكل  شود  جدا  بسته بند 

5  ـ قطعات روی محور را پیاده كنید. 
6  ـ دو عدد پین چاك دار ضامن كالچ را خارج كرده و ضامن، فنر، 

واشرها و محور آن را آزاد كنید. 
7ـ چرخ دنده محرك را برداشته و بلبرینگ ها را از روی محور خارج كنید. 
٨  ـ هدایت كننده نخ را با باز كردن پیچ آن از روی محور خارج كنید. 
٩ـ كاسه گره زن را با ضربه زدن به وسیله چكش الستیكی از روی 

محور خارج كرده و خار  آن را بردارید. 
10ـ هدایت كننده و كاسه دوم را نیز به همین ترتیب خارج كنید.  
ترمیم  یا  تعویض  شست وشو،  از  بعد  قطعات،  بستن  برای  11ـ 

كنید. عمل  كردن  باز  مراحل  عكس  معیوب،  قطعات 
شكل 76ـ پیاده كردن محور گره زن و 

اجزای آن

نكته
1ـ به جهت قرارگیری دنده ها، هدایت كننده نخ و كاسه چرخ دقت كنید كه اشتباه نشود. 

2ـ روی محیط چرخ دنده محرك محور گره زن یك فرورفتگی و 
روی چرخ دنده كوچك تر كه با آن درگیر است یك برجستگی 
وجود دارد كه هنگام بستن باید توجه كرد كه دو عالمت فوق 

روی دو دنده دقیقاً در یك امتداد باشند. 
3ـ طول فنر ترمز در حالت تنظیم بودن باید 2٨ تا 2٩ میلی متر 

شكل 77ـ تنظیم طول فنر ترمز گره زنباشد كه به وسیله مهره تنظیم باید میزان شود )شكل 77(.

بعد از تعمیر بسته بند آن را به كار بیندازید و مطابق جدول ارائه شده در كتاب همراه، عیب یابی و در 
صورت نیاز تنظیم كنید.

توجه كنید

2٨-2٩ mm
X

1
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ارزشیابي نهايي شايستگي تعمیر واحدهای بردارنده و گره زن بسته بندهای علوفه

شرح كار: تعیین عیوب قطعات بردارنده، قطعات گره زن، قطعات فرمان دهنده گره زن، سوزن و متعلقات آنـ  باز كردن و پیاده كردن قطعات 
بردارنده، قطعات گره زن، قطعات فرمان دهنده گره زن، سوزن متعلقات آن ـ شستشو، بررسی و اصالح قطعات باز شده ـ بستن و تنظیم 

قطعات بردارنده، قطعات گره زن، قطعات فرمان دهنده گره زن، سوزن و متعلقات آن ـ راه اندازی و ارزیابی نهایی بسته بند 

استاندارد عملكرد: تعمیر و تنظیم واحدهای بردارنده و گره زن بسته بندهای رایج در كشور

شاخص ها: تشخیص صحیح عیب با راه اندازی اولیه و بررسی شرایط ـ باز كردن قطعات مطابق دستورالعمل شركت سازنده و كتابچه 
راهنما، چیدمان صحیح قطعات بازشده، سرعت در انجام كار، دقت در انجام كار، آسیب نرساندن به موتور و ابزار، استفاده از ابزار مناسب ـ 
شست وشو و تعمیر كردن قطعات باز شده با مواد و ابزار مناسب، تعیین عیوب قطعات تفكیك شده و رفع آنها، سوار كردن قطعات باز شده 
مطابق دستورالعمل كتابچه راهنما، فیلر كردن شمع و سوپاپ ها، تنظیم كاربراتورـ  عملكرد صحیح بدون صدا و لرزش موتور بعد از راه اندازی

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات: كارگاه نگهداری و تعمیر ماشین های كشاورزی مطابق با استاندارد ملی ایران 
ابزار و تجهیزات: بسته بند علوفه، تراكتور، گاردان مخصوص بسته بند، جعبه ابزار عمومی مكانیك، روغن دان، گریس پمپ، تایرلور، خرك، 

سندان، گیره رومیزی، چكش سنگین، چكش چوبی، پرس هیدرولیك، فولی كش

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1راه اندازی و عیب یابی اولیه بسته بند1

1پیاده كردن قطعه معیوب2

1تعمیر یا تعویض قطعه معیوب٣

2بستن و تنظیم كردن قطعات باز شده4

1راه اندازی و ارزیابی نهایی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
استفاده از لوازم ایمنی كار فردی ـ رعایت ایمنی در هنگام

كار ـ توجه به نكات زیست محیطی
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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