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پودمان 4
تعمیر ماشین های برداشت ذرت علوفه ای )چاپر(

تعمیر ماشین های برداشت ذرت علوفه ای به دلیل پیچیدگی ساختاری نیاز به مهارت و توانایی خاص 
دارد. با توجه به فراوانی این ماشین ها در كشور با كسب مهارت در این زمنیه می توانید آینده شغلی 

خوبی را برای خود به وجود بیاورید.
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واحد یادگیری 6

تعمیر چاپرهای دو ردیفه تراكتوری

آیا تا به حال پی برده اید:
 كدام قطعات چاپر بیشتر خراب می شوند؟

 علت خرابی این قطعات چیست؟
 چگونه می توان خرابی قطعات را تشخیص داد؟

 برای تعمیر قطعات معیوب به چه ترتیبی باید عمل نمود؟
 كدام قطعات پس از تعمیر نیاز به تنظیم دارند؟

با توجه به بومی بودن تولید چاپرهای دوردیفه و به جهت حمایت از كاالی ایرانی در این واحد یادگیری به 
بررسی تعمیرات این چاپرها پرداخته می شود. تمام چاپرهای دو ردیفه از دماغه، غلتك های تغذیه، واحد برش 
و لوله تخلیه تشكیل شده اند. در كتاب كاربرد و سرویس ماشین های برداشت و پس از برداشت ضمن آشنایی 
با این واحدها، نحوه كار با چاپرها، تنظیمات و سرویس های دوره ای آنها را فرا گرفته اید. در این واحد یادگیری 

ضمن آشنایی با اجزای داخلی این واحدها، نحوه عیب یابی و تعمیرات آنها را فراخواهید گرفت.

استاندارد عملكرد كار
در پایان این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود؛ عیب یابی، تعمیر و تنظیمات قطعات چاپرهای دو 

ردیفه رایج در كشور را انجام دهند.
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تعمیر سیستم انتقال قدرت

مختلف  قسمت های  درآوردن  حركت  به  برای 
چاپرها به سیستم انتقال نیرو نیاز است تا نیرو را از 
مختلف  قسمت های  به  تراكتور  نیروی  انتقال  محور 
ماشین منتقل كرده، مقدار سرعت، گشتاور و جهت 
حركت را تغییر دهد. سیستم های ایمنی نیز در آن 
چاپرهای  در  قدرت  انتقال  سیستم  شود.  پیش بینی 

دو ردیفه شامل گاردان و چهار شاخه گاردان، پولی 
و تسمه، جعبه دنده اصلی، جعبه دنده معكوس كننده، 
)كالچ  یك طرفه  كالچ  سرعت،  تغییر  جعبه دنده 
سوتكی(، زنجیرها و چرخ زنجیرها، جعبه دنده دوقلو، 
 .)1 )شكل  می باشد  كوپلینگ ها  و  كتابی  جعبه دنده 

نیرو از گاردان به دو مسیر زیر منتقل می گردد:

1ـ مسیر انتقال نیرو به استوانه خردكن
گاردان مستقیماًً به وسیله فالنجی به محور جعبه دنده استوانه خردكن )جعبه دنده اصلی( متصل است. نیرو 
در جعبه دنده 90 درجه تغییر جهت یافته به كمك گاردان كوتاهی به كالچ سوتكی منتقل می شود و سپس 

به محور استوانه خردكن انتقال می یابد. كالچ سوتكی یك كالچ ایمنی یك طرفه است.

1ـ گاردان
2ـ چهارشاخه گاردان

3ـ تسمه
4ـ جعبه دنده اصلی

5  ـ جعبه دنده معكوس كننده
6  ـ جعبه دنده تغییر سرعت

7ـ كوپلینگ
8  ـ كالچ سوتكی

شكل 1ـ اجزای انتقال قدرت به واحدهای كاری چاپر دو ردیفه

گفت وگوی 
دلیل استفاده از كالچ سوتكی در چاپرهای دو ردیفه چیست؟كـالسی

1
2

3 4

5 7 7
8
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2ـ مسیر انتقال نیرو به غلتك های تغذیه و دماغه
نیرو به كمك دو عدد تسمه كه از پولی روی گاردان نیرو می گیرد به پولی جعبه دنده معكوس كننده منتقل 
می شود و از آن به جعبه دنده تغییر سرعت غلتك های تغذیه منتقل می گردد. سپس به كمك زنجیرهایی، نیرو 

به غلتك های تغذیه و دماغه انتقال می یابد. 
پولی  به  گاردان  پولی  از  نیرو  انتقال  وظیفه  تسمه 
برای  و  دارد  عهده  بر  را  معكوس كننده  جعبه دنده 
از لیز خوردن، تسمه ها را به صورت دوبل  جلوگیری 
محل  آنها  كششی  تنظیم  برای  و  می كنند  استفاده 
پیچ  با  و  می سازند  كشویی  را  جعبه دنده ها  اتصال 
تثبیت كه در كنار آنها قرار دارد كشش تسمه را ثابت 

می دارند. نگه 

اجزای داخلی جعبه دنده معكوس كننده در شكل 4 نشان داده شده است. همان طور كه از شكل مشخص 
است، جعبه دنده معكوس كننده شامل دو چرخ دنده مخروطی هم سایز روی محور ورودی و یك چرخ دنده 
مخروطی بزرگ تر روی محور خروجی است. بر روی محور ورودی و مابین دو چرخ دنده مخروطی یك بوش 
كشویی نصب است كه در دو طرف آن دو زایده وجود دارد. این بوش به وسیله هزارخاری با محور ورودی 
درگیر است و به وسیله ماهكی كه به اهرم جعبه دنده متصل است به چپ و راست حركت می كند. در صورت 

شكل 2ـ قطعات جعبه دنده اصلی در خردكن علوفه

1ـ چرخ دنده ها، 2ـ چرخ دنده 
مخروطی، 3ـ چرخ دنده 

مخروطی، 4ـ پولی، 5  ـ پوسته 
جعبه دنده، 6  ـ واشر، 7ـ مهره 

كاسل، 8  ـ رولبرینگ، 9ـ بوش 
مخروطی، 10ـ واشر تنظیم 
)شیم( به ضخامت های 0/1، 

0/3، 0/5 و 1 میلی متر،
11ـ پیچ، 12ـ رولبرینگ،
13ـ بوش، 14ـ اورینگ،
15ـ صفحه قفل كننده،

16ـ مهره دایره ای، 17ـ كاسه 
نمد، 18ـ محور محرك،

19ـ رولبرینگ، 20ـ رولبرینگ، 
21ـ واشر، 22ـ خار حلقوی، 

23ـ درپوش، 24ـ پوسته 
رولبرینگ، 25ـ پیچ تخلیه،

26ـ بوش، 27ـ اورینگ،
28ـ آب بندی كننده روغن،

29ـ شیم به ضخامت های 0/1، 
0/3، 0/5 و 1 میلی متر،
30ـ درپوش جعبه دنده،

31ـ پیچ، 32ـ گیج روغن،
 33ـ پیچ، 34ـ واشر،

35ـ اشپیل، 36ـ واشر، 37ـ 
 واشر، 38ـ بوش هزارخاری،
39ـ پیچ، 40ـ واشر فنری 

اجزای داخلی جعبه دنده اصلی در شكل 2 نشان داده شده است. 

شكل 3ـ پیچ تنظیم كشش تسمه
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شكل 4ـ اجزای داخلی جعبه دنده معكوس كننده

1ـ پوسته جعبه دنده، 2ـ چرخ دنده مخروطی، 
3ـ چرخ دنده مخروطی، 4ـ پولی، 5  ـ پوسته 

 جعبه دنده، 6  ـ واشر، 7ـ مهره كاسل،
8  ـ رولبرینگ، 9ـ بوش مخروطی، 10ـ بوش 
كشویی، 11ـ چرخ دنده مخروطی، 12ـ بوش، 

 13ـ شیم، 14ـ واشر، 15ـ بلبرینگ،
 16ـ شیم به ضخامت های 0/1، 0/3،  0/5 و 

1 میلی متر، 17ـ خار حلقوی، 18ـ كاسه نمد، 
19ـ فاصله انداز، 20ـ بلبرینگ، 21ـ شیم به 

ضخامت های 0/1، 0/3،  0/5 و 1 میلی متر، 
 22ـ درپوش جانبی جعبه دنده، 23ـ پیچ،

24ـ درپوش فوقانی جعبه دنده، 25ـ میله 
 تغذیه )میله اهرم(، 26ـ زبانه كشویی،

 27ـ اورینگ، 28ـ واشر، 29ـ لیور،
 30ـ پین انبساطی، 31ـ پین انبساطی،

32ـ پین مسدود كننده )ضامن(، 33ـ فنر 
فشاری، 34ـ پایه ضامن نگهدارنده،  35ـ پیچ، 
36ـ مهره، 37ـ واشر، 38ـ گیج، 39ـ وتشر به 

 ضخامت های 0/5، 1، 2 و 3 میلی متر،
40ـ پیچ، 41ـ دنباله لیور، 42ـ لوله انتقال 

 حركت، 43ـ دسته، 44ـ پیچ، 45ـ مهره،
 46ـ پیچ، 47ـ واشر پولكی، 48ـ اورینگ،

49ـ خار تخت، 50  ـ پین قفل كننده 
مخروطی، 51  ـ پین انبساطی، 52  ـ پین 

انبساطی، 53  ـ رابط، 54  ـ لوله انتقال حركت، 
55  ـ پیچ، 56  ـ پولی، 57  ـ تسمه، 58  ـ محور، 

59  ـ واشر فنری، 60ـ  واشر فنری

درگیر شدن این بوش با هر یك از دو چرخ دنده مخروطی كوچك، محور محرك نیرو را به آن چرخ دنده منتقل 
كرده و محور خروجی با این محور می چرخد و در صورت درگیری با چرخ دنده مخروطی كوچك دیگر، جهت 

چرخشی چرخ دنده خروجی برعكس قبل می گردد.

وسیله  به  می شود.  سرعت  تغییر  جعبه دنده  وارد  معكوس كننده  جعبه دنده  خروجی  محور  طریق  از  نیرو 
جعبه دنده تغییر سرعت، می توان سرعت غلتك های تغذیه را در سه حالت آهسته، متوسط و سریع تنظیم 

كرد. 
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گفت وگوی 
شكل های 5 و 6، قطعات داخلی جعبه دنده تغییر دور را نشان می دهد. با توجه به شكل در مورد كاركرد كـالسی

این جعبه دنده گفت وگو كنید.  

 1ـ پوسته جعبه دنده، 2ـ پیچ، 3ـ پیچ،
 4ـ لیور، 5  ـ واشر مسی، 6  ـ اورینگ،
 7ـ دسته دنده، 8  ـ پین مخروطی، 

 9ـ بلبرینگ، 10ـ خار حلقوی،
11ـ محور چرخ دنده، 12ـ میل ماهك 

 )محور تغذیه(، 13ـ ماهك )چنگال(،
 14ـ پین انبساطی، 15ـ ساچمه،

16ـ فنر فشاری، 7ـ چرخ دنده كشویی، 
 18ـ درپوش جعبه دنده، 19ـ چرخ زنجیر،

 20ـ بلبرینگ،  21ـ چرخ دنده،
 22ـ خار تخت، 23ـ كاسه نمد،

 24ـ رینگ ضربه گیر، 25ـ بلبرینگ سوزنی،
26ـ بلرینگ، 27ـ چرخ زنجیر، 28ـ خار 

 تخت، 29ـ پیچ، 30ـ واشر پولكی،
31ـ پیچ، 32ـ پین انبساطی، 33ـ پیچ، 

34ـ پیچ تنظیم، 35ـ پیچ تخلیه، 36ـ خار 
حلقوی،  37ـ پین انبساطی، 38ـ واشر، 

39ـ واشر فنری

 1ـ محور چرخ دنده، 2ـ توپی محرك،
3ـ خار حلقوی، 4ـ خار تخت، 5  ـ شیم با 

ضخامت های 0/1، 0/3، 0/5 و 1 میلی متر، 
6  ـ بلبرینگ، 7ـ چرخ دنده، 8  ـ بوش 

فاصله انداز، 9ـ چرخ دنده، 10ـ چرخ دنده، 

11ـ شیم،12ـ خار حلقوی، 13ـ كاسه نمد، 
14ـ پیچ، 15ـ تنظیم كننده كشش زنجیر، 
16ـ مهره، 17ـ چرخ زنجیر تنظیم كننده 
كشش، 18ـ بلبرینگ، 19ـ خار حلقوی، 
20ـ بوش، 21ـ پیچ، 22ـ واشر، 23ـ پیچ

شكل 5  ـ اجزای مرتبط با محور فوقانی جعبه دنده تغییر سرعت

شكل 6  ـ اجزای مرتبط با محور تحتانی جعبه دنده تغییر سرعت
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برای انتقال نیرو از جعبه دنده سرعت به غلتك های تغذیه و به موازات آن برای انتقال نیرو به دماغه از دو 
زنجیر و چرخ زنجیر استفاده شده است كه یكی نیرو را به سمت غلتك های تغذیه باالیی می رساند و دیگری 
نیرو را به غلتك های پایینی و دماغه منتقل می كند. روی محور زیر جعبه دنده تغییر سرعت یك كوپلینگ 
نصب شده است كه وظیفه آن ارتباط دادن این محور به محور غلتك تغذیه زیرین و چرخ زنجیر انتقال نیرو 

به دماغه است. 
با توجه به اینكه زنجیر در هنگام حركت بر روی چرخ زنجیر باید كاماًلً بر روی دندانه های آن بنشیند تا هم 
احتمال رد شدن از روی دندانه ها برطرف شود و هم ساییدگی دندانه ها و زنجیر كاهش یابد، الزم است زنجیر 
از دو نوع زنجیر  اندكی تحت كشش قرار گیرد. در چاپرهای دو ردیفه  نام زنجیر سفت كن  با قطعه ای به 

سفت كن استفاده می شود: 

1ـ زنجیر سفت كن با چرخ زنجیر واسطه: در این 
روش یك چرخ زنجیر به صورت هرز گرد می چرخد و 
به یك پایه و پیچ تنظیم متصل می باشد كه می توان 
كشش زنجیر را به وسیله آن تنظیم كرد )شكل 7(. 

2ـ زنجیر سفت كن كفشكی: در این روش از یك 
استفاده  است  تماس  در  زنجیر  با  دائماً  كه  كفشك 

شده است )شكل 8(.

شكل 7ـ زنجیر سفت کن با چرخ زنجیر واسطه

شکل 8ـ زنجیر سفت کن کفشکی

چاپر  قدرت  انتقال  واحد  در  كه  را  عیوبی  مهم ترین 
مشاهده می شوند می توان به دو گروه عمدۀ معایب 
عمومی و معایب اختصاصی تقسیم كرد. معایب عمومی 
شامل خرابی بلبرینگ ها و رولبرینگ ها، خرابی كاسه 
خرابی  چرخ دنده ها،  شكستن  و  ساییدگی  نمدها، 
پولی و تسمه، خرابی گاردان و چهار شاخه گاردان، 

خرابی زنجیر و چرخ زنجیرها و رد كردن خار روی 
محورها می باشد كه در سال های قبل و همچنین در 
كتاب تعمیر و مونتاژ تجهیزات كشاورزی به تفصیل 
در مورد آنها بحث شده است و در این قسمت تنها 
پرداخته  قدرت  انتقال  اختصاصی سیستم  معایب  به 

می شود. مهم ترین این عیوب عبارت اند از:

با قطعات انتقال قدرت به واحدهای كاری چاپر، 
در قسمت مربوط به تعمیرات همان واحد آشنا 

خواهید شد. 

توجه كنید

پایه چرخ زنجیر

چرخ زنجیر هرزگرد

پیچ تنظیم
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زیاد  تعویض  صورت  در  ماهك ها:  شكستگی  1ـ 
دنده، مخصوصاً در حالتی كه دور جعبه دنده زیاد است 
احتمال شكستن و یا ساییدگی ماهك ها وجود دارد. 
اهرم  دادن  حركت  با  ماهك،  شكستگی  صورت  در 
تعویض دنده، هیچ تغییری در خروجی جعبه دنده اتفاق 
نو تعویض  با ماهك  باید  نمی افتد. ماهك شكسته را 

نمود. 

2ـ بریدن یا هرز شدن پیچ های اتصال جعبه دنده ها: 
در حین كار در مزرعه، لرزش هایی در جعبه دنده ایجاد 
بریدن  یا  و  شدن  هرز  شدن،  شل  باعث  كه  می شود 
دراز  در  امر  این  می گردد.  جعبه دنده  اتصال  پیچ های 
مدت سبب شل شدن زنجیرها، ساییدگی پیوست های 
انتقال نیرو و بریدن بقیه پیچ های جعبه دنده می گردد. 

پیچ بریده یا هرز شده را باید با پیچ نو تعویض نمود. 

نكته
از آنجا كه جعبه دنده ها در اثر روغن كاری مناسب به ندرت دچار خرابی می شوند، از توضیح بیشتر در 
این كتاب خودداری شده و نحوه تعمیرات قطعات انتقال قدرت به واحدهای كاری ماشین در هر واحد 

به صورت مجزا بررسی می شود. 

ایمنی
نكات ایمنی هنگام تعمیرات واحد انتقال قدرت:

ـ در زمان جا انداختن تسمه ها و زنجیرها، از قرار دادن دست خود در فاصله بین تسمه و پولی یا زنجیر 
و چرخ زنجیر خودداری كنید.

ـ هیچ گاه انگشت خود را مابین دو چرخ درگیر وارد نكنید.
ـ قبل از شروع تعمیرات بر روی واحد انتقال قدرت، گاردان را از روی محور انتقال نیروی تراكتور جدا 

كنید. 
ـ در هنگام چرخش قطعات انتقال قدرت، مراقب باشید لباس شما به دور آن نپیچد.

تنظیم كشش تسمه
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ پیچ های نگهدارنده جعبه دنده را شل كنید. 

2ـ جعبه دنده را به وسیله پیچ تنظیم به خارج برانید. )شكل 3(
3ـ دقت كنید كه پولی جعبه دنده در امتداد پولی دوم و محور جعبه دنده، در امتداد مستقیم باشد )در 

صورت نیاز جعبه دنده را تنظیم كنید(.  
4ـ با انگشت روی تسمه ها فشار آورید، مقدار جابه جایی تسمه ها باید 0/5 تا 1 سانتی متر باشد. 

5 ـ پیچ های جعبه دنده را سفت كنید.
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مراحل انجام كار:فعالیت عملي
1ـ مهره قفل كن زیر پیچ را شل كنید )شكل 7(.

2ـ پیچ تنظیم را بچرخانید تا زنجیر به اندازه كافی سفت شود. 
3ـ مهره قفل كن را سفت كنید.

تنظیم كشش 
زنجیر محرك 

دماغه

تنظیم كشش زنجیر خروجی جعبه دنده به غلتك تغذیه باالیی )شكل 8(
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ پیچ كفشك را شل كنید. 

2ـ كفشك را حركت دهید تا زنجیر را تحت لقی مناسب قرار دهد.
3ـ پیچ كفشك را سفت كنید.

تعویض میله تغذیه )میله اهرم( جعبه دنده معكوس كننده
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ پیچ اتصال لوله انتقال لیور را باز كنید )شكل 9(. 
2ـ پیچ های پایه ضامن را باز كنید و آن را بردارید.

3ـ پین ضامن و فنر آن را خارج كنید. 
و  كرده  باز  را  جعبه دنده  درپوش  های  پیچ  4ـ 

بردارید. را  درپوش 
5  ـ زبانه را از روی شیار قفل كننده بردارید )شكل 10(. 
6  ـ پین های اتصال لیور به میله تغذیه را خارج كنید.

7ـ میله تغذیه واشر آن را بردارید. 
8  ـ لیور را بردارید.

9ـ كلیه قطعات را شست وشو دهید و در صورت نیاز تعویض كنید. 
10ـ میله تغذیه و پین های اتصال را جابزنید و واشر را روی آن سوار كنید.

11ـ میله تغذیه را از زیر دهانه درپوش عبور دهید و سپس لیور را از باالی درپوش بر روی میله جا 
بزنید و پین های اتصال را جا بزنید.

12ـ فنر و پین ضامن را در شیار درپوش جا بزنید و پایه ضامن نگهدارنده را به وسیله پیچ و مهره های 
مربوطه ببندید.

شكل 9ـ قطعات بیرونی جعبه دنده معكوس كننده

پایه ضامنلیور

درپوش 
جعبه دنده

لوله انتقال

جعبه دنده معكوس كننده

میله تغذیه
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13ـ درپوش را روی دست گرفته و زبانه چهارگوش 
را با كمی گریس، بر روی میله تغذیه سوار كنید. 
مواظب باشید كه در هنگام جا زدن، درپوش زبانه 

داخل جعبه دنده نیفتد. 
بگذارید  جعبه دنده  روی  طوری  را  درپوش  14ـ 
جعبه دنده داخل  قفل كننده  شیار  در  زبانه   كه 

قرار گیرد. 
15ـ زمانی كه درپوش كاماًلً بر روی جعبه دنده قرار 
گرفت دو عدد از پیچ های آن را به كف برسانید و 
لیور را آزمایش كنید و آن را در دنده عقب و جلو 
حركت دهید تا از درست جا افتادن زبانه مطمئن 

شوید سپس بقیه پیچ ها را نیز ببندید. 

مراحل انجام كار:فعالیت عملي
1ـ زنجیرهای انتقال نیرو متصل به جعبه دنده را باز كنید.
2ـ پیچ های اتصال جعبه دنده به بدنه ماشین را باز كنید. 

3ـ لوله انتقال را از روی جعبه دنده معكوس كننده جدا كنید.
4ـ تسمه را پیاده كنید. 

5  ـ جعبه دنده های معكوس كننده و تغییر سرعت را از روی شاسی، به وسیله 
جرثقیل سقفی و یا افراد كمكی با احتیاط كامل پیاده كنید. 

6  ـ چرخ زنجیرها و سایر قطعات خارجی متصل به جعبه دنده تغییر سرعت را پیاده كنید )شكل های 
5 و 6(. 

7ـ روغن جعبه دنده را تخلیه كنید.
7ـ پیچ های اتصال درپوش جعبه دنده و پیچ آلنی متصل به درپوش را باز كنید. 

8  ـ به وسیله نوك پیچ گوشتی، درپوش را از بدنه جعبه دنده جدا كنید. 
9ـ خار  لیور را خارج كرده و لیور را از محل خود خارج كنید. 

10ـ میله دوشاخه دار را كه متصل به زبانه ماهك است از محل خود خارج كنید. 
11ـ پیچ آلنی تنظیم میل ماهك را بازكرده، اورینگ های دو طرف میل ماهك را بردارید سپس یك 
اهرم مناسب انتخاب كنید، آن را بر سر میل ماهك قرار داده و با ضربه چكش میل ماهك را خارج كنید. 

12ـ ساچمه و فنر ماهك را برداشته و آن را از داخل جعبه دنده خارج كنید. 
13ـ قطعات را بعد از شست وشو در صورت لزوم تعویض كنید.

14ـ محور دوشاخه را از داخل جعبه دنده از سوراخ پوسته عبور دهید و از زیر با دست چپ نگهدارید و 
از باال واشر و لیور و خارهای آن را در سوراخ محور جا بزنید. 

تعویض ماهك 
تغییر سرعت 

)شكل های 5 و 6(

شكل 10ـ اجزای مرتبط با میله تغذیه جعبه دنده معكوس

گیج روغن

لیور

پین
ضامن
و فنر

میله تغذیه
زبانه

واشر

پین های اتصال

پایه ضامن
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15ـ ماهك را به گیره ببندید و خار آن را جا بزنید. 
16ـ ماهك را روی گیره جابه جا كنید تا سوراخ ساچمه و فنر رو به باال قرار گیرد. سپس ساچمه و فنر 

را در محل خود قرار دهید و با میله نازكی ساچمه را به پایین فشار داده، نگه دارید. 
17ـ محور ماهك را در داخل سوراخ ماهك جا بزنید. این كار را به آرامی انجام دهید تا ساچمه بیرون نپرد. 

18ـ اورینگ های دو سر محور را جا زده و میل ماهك را سوار كنید. 
19ـ پیچ تنظیم را ببندید. 

20ـ با جابه جایی لیور نحوه حركت و درگیری ماهك را بررسی كنید.
21ـ درپوش جعبه دنده و قطعات بیرونی جعبه دنده را نصب كرده و سپس جعبه دنده ها را سوار كنید.

تعمیر واحد درو و هدایت محصول )هد، دماغه(

بریدن ساقه های ذرت از فاصله كمی نسبت به زمین و انتقال آنها به واحد تغذیه در این قسمت انجام می شود. 
این واحد از دو قسمت مجزا تشكیل شده است كه در یك مجموعه قرار دارند و به طور هم زمان، عمل برش 
این واحد شامل واحد درو و واحد هدایت محصول می باشد  انجام می دهند. دو قسمت  را  و هدایت علوفه 

)شكل11(.
واحد درو قسمتی است كه وظیفه قطع ساقه های ذرت را از ارتفاعی مشخص نسبت به زمین بر عهده دارد. 
عمل درو برای هر ردیف محصول به وسیله یك جفت تیغه صورت می گیرد. یكی از این تیغه ها به شكل بیضی 
)متحرك( و دیگری به شكل z )ثابت( می باشد. تیغه ها ممكن است فوالدی یا سرامیكی باشند )شكل 12(. 

ساقه های  درو،  عمل  از  قبل  كه  می شود  شامل  را  دستگاه  دماغه  مجموعه  تقریباً  چاپرها  در  هدایت  واحد 
گیاه را در اختیار خود می گیرد و ضمن جلوگیری از خوابیدن ساقه های گیاه، آنها را به سمت واحد برش و 
سپس داخل واحد تغذیه، هدایت می نماید. این قسمت شامل قاب های دماغه، صفحه جداكننده، زنجیرهای 

هدایت كننده علوفه و سپر هادی می باشد )شكل 13(. 

شكل 12ـ تیغه های دروکننده زیر دماغه شكل 11ـ درو و هدایت ساقه ذرت در دماغه

تیغه متحرك محل نصب تیغه متحركتیغه ثابت
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زنجیرهای هدایت كننده، هدایت علوفه به سمت واحد تغذیه را برعهده دارند. در طول زنجیرهای هدایت كننده 
با برخورد به ساقه علوفه، آنها را همراه خود جابه جا می كنند. این  زایده هایی )قاشقك هایی( قرار دارد كه 
زنجیرها هر كدام بر روی دو یا چند چرخ زنجیر حركت می كنند. میزان كشیدگی زنجیرهای هدایت كننده به 

وسیله زنجیر سفت كن قابل تنظیم است )شكل 14(. 

مهم ترین ایراداتی كه در واحد درو و هدایت چاپرها به وجود می آیند عبارت اند از:

 1ـ كند شدن یا شكستن لبه تیغه ها:
لبه تیغه ها به مرور و در اثر استفاده كند 
می شوند. همچنین ممكن است لبه آنها 
مانند  سخت  اجسام  با  برخورد  اثر  در 
فلزی،  قطور، قطعات  ریشه های  سنگ، 
صورت  در  بشكند.  و...  درخت  ساقه 
كند شدن لبه تیغه های درو در هنگام 
برداشت، ساقه های ذرت در سطح مزرعه 

روی زمین می خوابند و ساقه ها در قسمت بریده شده، له می شوند. در صورت مشاهده ساییدگی یا شكستگی 
اندك در لبه تیغه ها می توان آنها را به وسیله سنگ رومیزی نرم تیز كرد )شكل 15(. در صورتی كه ساییدگی یا 

شكستگی تیغه ها زیاد باشد باید آنها را تعویض نمود.
هنگام تیز كردن تیغه ها باید دقت نمود كه زاویه تیغه تغییر نكند )شكل 16(. هیچ گاه تیغه را از طرف صاف آن به 

سنگ ساب نگیرید.

2ـ جدا شدن صفحه زیر تیغه متحرك: در صورت 
برخورد مداوم صفحه با موانع موجود بر روی زمین و 
به مرور زمان، احتمال شل شدن پرچ های نگهدارنده 
صفحات وجود دارد )شكل 17(. در این صورت پس از 
مدتی، بریده شدن پرچ ها و جدا شدن صفحات از تیغه 
برش رخ می دهد. در صورت جدا شدن صفحه، به علت 

شكل 14ـ اجزای مرتبط با زنجیرهای هدایت کننده

شكل 16ـ زاویه تیغه ها

شكل 13ـ اجزای واحد هدایت 

شكل 15ـ تیز كردن تیغه

شكل 17ـ صفحه زیر تیغه متحرك

زنجیر هدایت كننده سپر هادی

زنجیرهای هدایت كننده

قاب های دماغه

جدا كننده

تسمه راهنما

زنجیر سفت كن

چرخ زنجیر
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ضعیف شدن تیغه احتمال شكستن و یا تاب برداشتن تیغه زیاد می شود. برای رفع این عیب باید صفحه را به 
وسیله پرچ در جای خود محكم كرد.

كار  اثر  بر  هدایت:  زنجیرهای  شدن  لق  3ـ 
و  پین ها  موقع،  به  روغن كاری  عدم  نیز  و  زیاد  كرد 
یك  اگر  می شود.  ساییده  مرور  به  زنجیر  بوش های 
سر زنجیر را با دست گرفته، آن را از پهلو بلند كنیم، 
خواهیم دید كه در زنجیر لق، نسبت به زنجیر سالم 
اگر در جهت طولی  ایجاد می شود و  بیشتری  قوس 
زنجیر را بكشیم یا هل دهیم، خواهیم دید كه فاصله 

.)18 )شكل  می شود  زیاد  و  زنجیركم  دندانه های 
برداشت سبب حركت های  زنجیر در حین  لق شدن 

جانبی آن می شود كه عالوه بر تولید صدا به دلیل برخورد با بدنه، باعث ساییدگی شدید چرخ زنجیرها، راهنمای 
زنجیرها و زنجیر سفت كن ها می شود. چنانچه لقی زنجیر زیاد باشد باید آن را تعویض نمود. اما در صورتی كه 

لقی كم باشد می توان با فشردن و كوبیدن پرچ دانه های زنجیر، تا حدی لقی را برطرف كرد. 

و  كاركرد  اثر  بر  زنجیرها:  چرخ  ساییدگی  4ـ 
فشاری كه از طرف زنجیرهای هدایت به دندانه های 
چرخ زنجیر وارد می گردد به مرور قسمت ته دندانه 
ساییده و گام دندانه ها زیاد می شود. در این صورت 
پس از هربار به حركت انداختن زنجیرها و یا متوقف 
به  زنجیرها  قسمت  از  ضربه ای  صدای  آنها،  كردن 
گوش می رسد. ساقه های ذرت به خوبی و در مسیر 
جلو  در  انباشتگی  دائماً  و  نمی شود  منتقل  درست 
به  توجه  با  افتاد.  خواهد  اتفاق  تغذیه  غلتك های 

 .)19 )شكل  نمود  تعویض  را  آنها  باید  زنجیرها،  تعمیرناپذیری چرخ 

5  ـ ساییدگی راهنمای زنجیرها و زنجیر سفت كن ها و یا شكستگی آنها: راهنمای زنجیرها و زنجیر 
سفت كن ها در اثر حركات جانبی و ضربات ناشی از زنجیر لق دچار ساییدگی یا شكستگی می شوند. در این صورت 
در حین برداشت، زنجیرها دائماً صدا می كنند و ذرت نیز به خوبی به واحد تغذیه نمی رسد و در جلو آن انباشته 

شكل 18ـ آزمایش زنجیرهای هدایت كننده

شكل 19ـ چرخ زنجیر زنجیرهای هدایت كننده

این چرخ زنجیرها روی یك عدد بلبرینگ قرار داردكه به صورت روزانه توسط گریس خوری كه در باالی 
كفشك چرخ زنجیر قرار دارد، باید گریس كاری و سرویس شود و درصورت خراب شدن، بلبرینگ نیز 

باید تعویض شود.

توجه كنید
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روی  بر  اینكه  به  توجه  با  می شود. 
پالستیكی  الیه ای  زنجیر،  راهنمای 
با زنجیر در تماس است در صورت 
بروز ساییدگی، اگر به صورت دو تكه 
با بدنه راهنما باشد آن را باز كرده، 
تعویض نمایید و در غیر این صورت 
)شكل  كنید  تعویض  را  راهنما  كل 
20(. شكستگی در راهنما و قطعات 

زنجیر سفت كن به جز فنر آن با جوشكاری قابل ترمیم است )شكل 21(. 

6  ـ كج شدن و شكستگی كلگی دماغه: بر اثر برخورد ناخن ها با موانع یا افتادن دماغه داخل نهر، احتمال 
كج شدن یا شكستگی كلگی دماغه وجود دارد. در این صورت در حین برداشت ردیف های ذرت به خوبی از هم 
جدا نمی شوند، تعدادی از ساقه ها به بیرون از محدوده كار دستگاه كج شده و چیده نمی شوند و تعدادی نیز 
از مسیر ردیف دیگر وارد دستگاه می شوند، كه سبب فشار زیاد به تیغه های برش و زنجیرهای هدایت كننده 
آن طرف می گردند و فرسودگی آنها را افزایش می دهند.  در صورت كج شدن كلگی می توان آن را به صورت 
سرد و در صورت شدید بودن ضربه در حالت گرم صاف كرد. در صورت كم بودن شكستگی می توان با جوش 

برق قسمت های ترك خورده و شكسته را ترمیم كرد )شكل 22(.  

كج  صورت  در  جداكننده:  صفحه  شدن  كج  7ـ 
شدن صفحه جداكننده یا شكستن پایه نگهدارنده آن 
ذرت های  از  تعدادی  برداشت  در حین  )شكل 23(، 
كنار  از  خردكن  عبور  از  پس  نشده  برداشت  زمین 
بخش  سمت  به  زمین  روی  بر  و  می شكنند  آنها، 
یا  برداشت شده خم می شوند. در صورت كج شدن 
شكستن صفحه، می توان آن را با عملیات صافكاری و 

كرد.  ترمیم  جوشكاری 

8  ـ معیوب شدن قطعات انتقال قدرت به تیغه 
متحرك: تیغه متحرك به وسیله چند پیچ به محور 
وسیله  به  محور  این  می شود.  متصل  گردنده ای 
سیستم  به  زنجیر  چرخ  و  زنجیر  دوقلو،  جعبه دنده 
انتقال قدرت دستگاه متصل می شوند. قطعات انتقال 
 24 در شكل  راست،  متحرك سمت  تیغه  به  قدرت 
نشان داده شده است. الزم به ذكر است، نحوه انتقال 
قدرت به تیغه سمت چپ نیز به همین ترتیب است. 

شكل 21ـ قطعات زنجیر 
سفت کن

شكل 20ـ باز کردن راهنمای زنجیر

شكل 22ـ تعویض كلگی دماغه

شكل 23ـ پایه نگهدارنده صفحه جداكننده
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در صورتی كه قسمت درو  هنگام شروع چرخش می لرزد و صدای ناهنجاری از آن به گوش می رسد و یا یك یا هر 
دو تیغه برش نمی چرخند، نشانه معیوب بودن قطعات انتقال قدرت واحد درو مانند بلبرینگ ها، چرخ دنده ها، محورها 

و یا بریدن خارهای آن می باشد. در این صورت باید جعبه دنده را باز نموده و قطعات معیوب را تعویض نمود. 

شكل 24ـ جعبه دنده دوقلو و قطعات انتقال قدرت به تیغه

1ـ قفل زنجیر، 2ـ زنجیر، 3ـ لوله 
 گریس خور، 4ـ لوله گریس خور، 5  ـ پیچ،

6  ـ پیچ، 7ـ مهره، 8  ـ واشر به ضخامت های 
0/1، 0/3، 0/5 و 1 میلی متر، 9ـ پیچ آلن، 

 10ـ تیغه ثابت، 11ـ مهره،
 12ـ پیچ، 13ـ پیچ، 14ـ گریس خور،

15ـ پیچ، 16ـ صفحه محافظ، 17ـ پیچ، 
18ـ تیغه متحرك، 19ـ پوسته جعبه دنده، 

20ـ واشر به ضخامت های 0/3 و 1/5 
 میلی متر، 21ـ پیچ، 22ـ مهره،

 23ـ تقویت كننده، 24ـ چرخ زنجیر،
 25ـ محور، 26ـ خار گوه ای،

 27ـ بلبرینگ سوزنی، 28ـ كاسه نمد،
29ـ خار حلقوی، 30ـ شیم )واشر تنظیم( به 

ضخامت های 0/1، 0/3، 0/5 و 1 میلی متر، 
31ـ بلبرینگ، 32ـ بوش، 33ـ چرخ دنده 

 مخروطی، 34ـ چرخ دنده مخروطی،
35ـ خار حلقوی، 36ـ شیم به ضخامت های 

0/1، 0/3، 0/5 و 1 میلی متر، 37ـ بلبرینگ، 
 38ـ كاسه نمد، 39ـ متصل كننده،

40ـ محور محرك چاقو، 42ـ خار تخت، 
42ـ واشر فنری، 43ـ مهره كاسل، 44ـ پین، 
45ـ شیم به ضخامت های 0/1، 0/3، 0/5 و 

1 میلی متر، 46ـ خار تخت

نكته
از جوش دادن قطعات انتقال قدرت خودداری كنید )شكل 25(.

شكل 25ـ جوش دادن چرخ زنجیر
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زنجیر محرك واحد دور و هدایت قابل تنظیم بوده و می توان 
كشیدگی آن را به وسیله پیچ تنظیم روی جعبه دنده دوقلو  
تنظیم كرد. به منظور روغن كاری این زنجیر یك دریچه 
كوچك در قسمت باالی هد قرار دارد كه با باز نمودن آن 

می توان عملیات روغن كاری را انجام داد )شكل 26(.

توجه كنید

شكل 26ـ درپوش روغن کاری زنجیر محرک واحد درو

گفت وگوی 
به شكل 24 توجه كنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:كـالسی

1ـ اگر یكی از تیغه های متحرك چاپر ناگهان از كار بی افتد، كدام قطعه یا قطعات ممكن است معیوب باشند؟
2ـ اگر هر دو تیغه چاپر ناگهان از كار بی افتند، علت چیست؟

3ـ اگر تیغه را با دست گرفته به پایین و باال حركت دهیم و تیغه كاماًل لق بزند، علت چیست؟
4ـ اگر تیغه را با دست گرفته و بچرخانیم و در یك نقطه از چرخش، آزاد حركت نموده و بعد دوباره 

درگیر شود، علت چیست؟ 
5  ـ با توجه به سؤاالت باال، آیا می توانید روش ساده ای برای عیب یابی قطعات انتقال قدرت به تیغه برش ارائه دهید؟

شكل 26ـ قطعات انتقال قدرت به زنجیرهای هدایت كننده

1ـ لوله گریس، 2ـ گریس خور، 3ـ پوسته بلبرینگ، 
4ـ بوش فاصله انداز، 5  ـ واشر یه ضخامت های 1، 2 

و 4 میلی متر، 6  ـ واشر، 7ـ چرخ زنجیر، 8  ـ پین، 
9ـ پین، 10ـ پیچ، 11ـ مهره، 12ـ قفل كننده 
بلبرینگ، 13ـ شیم، 14ـ واشر به ضخامت های 

0/5، 1 و 2 میلی متر، 15ـ چرخ دنده مخروطی، 
16ـ واشر، 17ـ پیچ، 18ـ پوسته 

بلبرینگ، 19ـ محور محرك، 
20ـ خار تخت، 21ـ گریس خور، 
22ـ پوسته بلبرینگ، 23ـ پیچ، 

24ـ محور محرك، 25ـ خار 
گوه ای، 26ـ زنجیر، 27ـ قفل 

زنجیر، 28ـ خار تخت، 29ـ چرخ 
زنجیر، 30ـ چرخ دنده مخروطی، 
31ـ پوسته بلبرینگ، 32ـ پیچ، 

 33ـ واشر، 34ـ مهره ایمنی،
 35ـ چرخ دنده مخروطی،

 36ـ چرخ زنجیر، 37ـ پیچ،
38ـ مهره ایمنی، 39ـ خار 

حلقوی، 40ـ زنجیر، 41ـ قفل 
 زنجیر، 42ـ قفل زنجیر،

43ـ متصل كننده

9ـ معیوب شدن قطعات انتقال قدرت به زنجیرهای هدایت: قطعات انتقال قدرت به زنجیرهای هدایت در 
شكل 26 نشان داده شده است.
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مهم ترین عیوب این قطعات شامل لق شدن بلبرینگ ها و ساییدگی جای آنها، شكستن و ساییدگی چرخ دنده ها، 
رد كردن خار چرخ دنده ها، ساییدگی چرخ زنجیرها و لق شدن زنجیرها است. این موارد تقریباً عمومی است 

و عالئم و نحوه تعمیرات آنها در تمام ماشین ها تا حد زیادی شبیه به هم می باشد. 

ایمنی
نكات ایمنی هنگام تعمیر واحد درو و هدایت:

1ـ قبل از شروع تعمیرات با قرار دادن مانع در مقابل و پشت الستیك ها، از بی حركت بودن ماشین 
شوید. مطمئن 

2ـ قبل از شروع تعمیرات بر روی ماشین متصل به تراكتور، از خالص بودن اهرم محور انتقال نیروی 
تراكتور اطمینان حاصل كنید. 

3ـ برای بلند كردن دماغه چاپر از جرثقیل یا كمك چند نفر استفاده كنید. 
4ـ از وارد كردن دست مابین زنجیرهای در حال حركت خودداری كنید. 

5  ـ در موقع باز كردن زنجیر سفت كن ها، مراقب رها شدن ناگهانی فنر باشید.

جدا كردن هد از دستگاه
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ زنجیر انتقال نیروی محور محرك را باز كنید )شكل 27(.

2ـ لقمه های نگهدارنده دو طرف دستگاه را باز كنید )شكل 28(.
3ـ میله كشویی نگهدارنده قسمت باالی هد را كشیده و خارج كنید )شكل 29(.

4ـ زیر كفشك های زیرین قطعه ای قرار داده تا كمی باال بیاید و با هل دادن قسمت پشتی دستگاه آن را 
جدا كنید.

شكل 29 شكل 28 شكل 27
لقمه نگهدارنده

نگهدارنده
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باز كردن تیغه های درو
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ دماغه را از دستگاه جدا كنید. 

2ـ دماغه را به وسیله كابل محكمی ببندید تا در حین كار برنگردد 
.)30 )شكل 

3ـ پیچ های زیر تیغه متحرك بیضی شكل را باز كرده و تیغه را از روی 
توپی بردارید )شكل 31(. زیر این تیغه دو واشر تنظیم قرار دارد كه 

بعد از باز كردن تیغه می توان آنها را برداشت )شكل 24(. 
و  ثابت  تیغه  و  بازكرده  را  ثابت  تیغه  معمولی  و  آلنی  پیچ های  4ـ 

 .)32 )شكل  بردارید  را  آن  واشرهای 
5  ـ برای بستن قطعات عكس مراحل باز كردن، عمل كنید.

شكل 30ـ مهارکردن دماغه

شكل 32ـ پیچ های متصل به تیغه ثابت شكل 31ـ باز کردن تیغه متحرک

نكته
تیغه های درو باید نسبت به هم تنظیم باشند. در صورتی كه فاصله تیغه ها نسبت به هم زیاد باشد باعث 
له شدن ساقه ذرت می شود و اگر فاصله تیغه ها نسبت به هم كم باشد تیغه ها به راحتی نمی چرخند، در 

زمان كار با هم درگیر می شوند. برای تنظیم فاصله تیغه های درو به ترتیب زیر عمل كنید:
1ـ فاصله تیغه ها را به وسیله فیلر )0/5 میلی متری( یا به صورت تجربی و با چرخاندن تیغه به وسیله 

دست كنترل كنید. 
2ـ در صورت تنظیم نبودن فاصله، پیچ های روی تیغه متحرك را باز كرده و آن را بردارید. با كم یا زیاد 

كردن واشرهای تنظیم، فاصله را تنظیم كنید. 
3ـ چنانچه با برداشتن تمام واشرهای تنظیم، باز هم فاصله بین دو تیغه زیاد بود، تیغه ثابت را باز كنید 

و تعداد واشرهای تنظیم تیغه ثابت را افزایش دهید. 
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تعمیر زنجیرهای هدایت كننده و قطعات مرتبط با آنها )شكل 33(
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ ناخن های جلو دستگاه و قاب رویی دماغه را باز كنید. 

2ـ زنجیرهای هدایت را با باز كردن خارهای قفل زنجیر پیاده كنید )شكل 33ـ الف(. 
3ـ راهنمای زنجیرهای هدایت را با باز كردن پیچ های روی ریل آن پیاده كنید )شكل 33ـ ب(

4ـ زنجیرها، زنجیر سفت كن و تسمه های راهنما را بررسی و در صورت لزوم تعمیر كنید )شكل 33ـ ج(
5  ـ قطعات را عكس مراحل باز كردن سوار كنید.

باز كردن قطعات جعبه دنده دوقلو )شكل 24(
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ پیچ های روی روپوش جعبه دنده دوقلو را باز كنید.

2ـ گریس خور روی جعبه دنده را باز كنید. 
3ـ پیچ های اتصال پایه جعبه دنده به دماغه را باز كرده و بعد از آزاد 

كردن قفل زنجیر، جعبه دنده را بردارید )شكل 34(. 
4ـ جعبه دنده را كاماًل شست وشو دهید و آن را بر روی میز كار بگذارید. 

5  ـ پیچ و مهره های روی هر دو جعبه دنده را باز كرده و قلم نوك تخت را بین دو لبه پوسته بگذارید 

شكل 33ـ پیاده كردن زنجیرهای هدایت

الف

جب

شكل 34ـ برداشتن جعبه دنده دوقلو
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و با چكش، در چند نقطه بر آن ضربه بزنید تا دو پوسته از هم 
جدا شود.

6  ـ مجموعه قطعات داخل دو جعبه دنده را از داخل دو پوسته 
بیاورید.  بیرون 

افقی  از روی محور  را  به وسیله پرس، چرخ دنده مخروطی  7ـ 
و 35(.  كنید )شكل های 24  خارج 

8  ـ خار، بلبرینگ ها، بوش تثبیت و واشر تنظیم را بردارید. 
9ـ چرخ دنده وسط مجموعه مشترك دو جعبه دنده را به وسیله پرس یا چكش خارج كنید.

10ـ قطعات روی محور عمودی را  بعد از خارج كردن پین 44، بردارید. 
11ـ كلیه قطعات را شست وشو داده و بازدید كنید. 

12ـ قطعات روی محورهای افقی و عمودی را عكس مراحل باز كردن، سوار كنید. 
13ـ یكی از محورهای عمودی را در داخل یك نیمه پوسته مربوطه طوری جا بزنید كه خارها و كاسه 

نمد و واشرها موج دار در داخل شیارهای مربوط به خود بر روی پوسته قرار گیرند.  
14ـ یك طرف محور انتقال نیروی افقی را داخل پوسته در قسمت باال در محل خود قرار دهید به طوری 
كه چرخ دنده های مخروطی كاماًل درگیر و جذب یكدیگر شوند )در صورت حركت دادن محور افقی، 

بدون لقی و مكث محور عمودی نیز حركت كند(. 
15ـ نیمه دوم پوسته را روی محورها قرار داده و پیچ های آن را ببندید. 

16ـ پوسته دوم را نیز به ترتیب باال مونتاژ كنید. 
17ـ به مقدار الزم گریس داخل جعبه دنده ها پر كنید. 

18ـ مجموعه جعبه دنده دوقلو را روی دستگاه نصب كنید.

شكل 35ـ محور افقی و اجزای آن

می توانید  پرس،  نبودن  دسترس  در  صورت  در 
به صورت  دیگری  شخص  كمك  به  را  مجموعه 
با چكش یك  و  نگهدارید  از زمین  باالتر  عمودی 

كیلویی )برنجی یا پالستیكی( به پشت چرخ دنده 
خارج  مجموعه  روی  از  چرخ دنده  تا  بزنید  ضربه 

شود. 

توجه كنید

تعمیر واحد تغذیه

واحد تغذیه در چاپرها از تعدادی غلتك تشكیل شده است كه وظیفه آن هدایت علوفه از دماغه به سمت تیغه های 
خردكننده است. به موازات این جابه جایی، عمل له شدن ساقه های علوفه نیز اتفاق می افتد. تعداد غلتك های 
واحد تغذیه در چاپرهای دو ردیفه 5 عدد )2 غلتك در باال و 3 غلتك در پایین( است. سطح غلتك های جلویی 
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شكل 37ـ فنر شناوری غلتک های باالیی شكل 36ـ غلتک های تغذیه جلویی

گفت وگوی 
اگر قطر یك غلتك دو برابر غلتك دیگر باشد، دور در دقیقه غلتك كوچك تر چند برابر غلتك بزرگ تر كـالسی

باید باشد تا سرعت محیطی آنها یكسان شود؟

شكل 38ـ مسیر انتقال نیرو به واحد تغذیه در یك نوع چاپر دو ردیفه

1

2

3

4

5 6

A

B

C

D E

به  سرعت  تغییر  جعبه دنده  از  قدرت  انتقال  برای 
زنجیر  چرخ  و  زنجیر  تعدادی  از  تغذیه  غلتك های 

.)38 )شكل  است  شده  استفاده 

دندانه دار می باشد تا از لیز خوردن علوفه جلوگیری كند )شكل 36(. مقدار فاصله بین غلتك های باالیی و پایینی 
نسبت به هم قابل تنظیم است. با كم یا زیاد كردن فاصله میان غلتك ها مقدار فشار و در نتیجه میزان له شدن 
علوفه تنظیم می شود. غلتك های باالیی تحت فشار فنر قرار دارند و متناسب با حجم تغذیه می توانند به طرف 
)شكل  كنند  حركت  باال 
37(.  بـرای جابه جا كردن 
با  غلتك ها  تمام  علوفه، 
یكسانی  محیطی  سرعت 
می چرخند و جهت دوران 
غلتك های باالیی و پایینی 

عكس یكدیگر می باشد. 

مهم ترین عیوبی كه در واحد تغذیه مشاهده می شوند عبارت اند از:

1ـ كج شدن و یا شكستن تیغه های غلتك های تغذیه: تیغه های غلتك ها در اثر برخورد با اجسام سخت 
ممكن است كج شده یا بشكنند. در این صورت به دلیل لیز خوردن ذرت مابین غلتك های تغذیه، انباشتگی و 
تراكم در جلو واحد تغذیه زیادتر از حد معمول می شود كه اجباراً دفعات بیشتری باید اقدام به معكوس نمودن 

1ـ زنجیر رابط بین دو غلتك D و E سمت چپ
2ـ زنجیر رابط بین دو غلتك D و B سمت راست

3ـ زنجیر رابط بین محور واسط و غلتك باالیی 
)انتقال نیرو به غلتك ها(

C و A 4ـ زنجیر واسط بین غلتك های
5  ـ زنجیر رابط بین محور واسط و جعبه دنده

6  ـ تسمه رابط بین محور ورودی و جعبه دنده 
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1ـ غلتك، 2ـ چرخ زنجیر محرك، 3ـ چرخ 
زنجیر محرك، 4ـ خار تخت، 5  ـ بلبرینگ 
 سوزنی، 6ـ كاسه نمد، 7ـ محور بلبرینگ ،

 8ـ شیم تنظیم، 9ـ بوش، 10ـ پیچ،
 11ـ مهره، 12ـ واشر، 13ـ نگهدارنده،

14ـ پیچ، 15ـ مهره، 16ـ محفظه یاتاقان، 

 17ـ بلبرینگ، 18ـ پیچ، 19ـ پیچ،
20ـ پوسته بلبرینگ، 21ـ پیچ، 22ـ واشر، 

23ـ واشر، 24ـ محور، 25ـ زنجیر، 26ـ قفل 
زنجیر، 27ـ تثبیت كننده، 28ـ چرخ زنجیر، 

29ـ خار، 30ـ زنجیر، 31ـ تنظیم كننده 
 كشش زنجیر، 32ـ واشر، 33ـ گریس خور،

 34ـ گریس خور،  35ـ غلتك، 36ـ فلنج،
 37ـ فلنج،  38ـ چرخ زنجیر، 39ـ پیچ،

40ـ زنجیر، 41ـ نگهدارنده، 42ـ نگهدارنده، 
43ـ فنر، 44ـ تسمه فلزی، 45ـ پیچ چشمی، 

 46ـ پیچ، 47ـ واشر، 48ـ هدایت كننده،
49ـ بوش فاصله انداز، 50ـ پیچ، 51ـ فنر، 

52ـ شیم، 53ـ مهره قفل كننده، 54ـ واشر، 
55ـ پیچ 56ـ مهره قفل كننده، 57ـ واشر 

 تنظیم، 58ـ حلقه فاصله انداز، 59ـ پین،
60ـ واشر فنری، 61ـ واشر فنری

دور غلتك ها نمود. تیغه های كج شده را می توان به وسیله ضربات چكش به وضعیت اولیه درآورد و در صورت 
جدا شدن آنها می توان اقدام به ترمیم به وسیله جوش قوس الكتریكی نمود. 

2ـ شكستن فنرهای فشاری: به دلیل یكنواخت نبودن رشد ذرت های سطح مزرعه، مقدار برداشت   شده متناوباً 
و به شدت كاهش یا افزایش می یابد كه در نتیجه حجم ذرت ورودی به غلتك های تغذیه به صورت متناوب و سریع 
افزوده و كاسته می شود و غلتك ها به شدت باال و پایین می روند. بروز این ارتعاشات در فنرها در بعضی اوقات 
باعث شكستن آنها می گردد. در اثر شكستن فنرها، غلتك های باالیی بیش از اندازه باال رفته و در نتیجه ذرت ها به 
خوبی به داخل واحد تغذیه منتقل نشده و در جلوی آن انباشته می گردند. این فنرها قابل تعمیر نیستند و باید با 

فنرهای نو تعویض گردند. 

3ـ معیوب شدن قطعات انتقال قدرت به غلتك های تغذیه: قطعات انتقال قدرت به غلتك های تغذیه 
باالیی در شكل 39 نشان داده شده است. معایبی كه در این قسمت ممكن است به وجود بیاید شامل ساییدگی 
چرخ زنجیرها و لق شدن زنجیرها، لق شدن بلبرینگ ها و رولبرینگ های سوزنی، رد كردن خار محور غلتك 

می باشد. درباره این نوع معایب قباًل توضیح داده شده است. 

شكل 39ـ قطعات انتقال قدرت به غلتك های باالیی
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11

11
11
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ایمنی
نكات ایمنی در هنگام تعمیر واحد تغذیه:

1ـ در موقع چرخش غلتك های تغذیه،  از وارد كردن دست خود مابین آنها جداً بپرهیزید.
2ـ اگر در هنگام باز كردن فنر غلتك ها دقت نكنید احتمال رها شدن فنر و برخورد آن با شما وجود دارد. 
3ـ هنگام چرخاندن غلتك های تغذیه مراقب زنجیرها و چرخ زنجیرها باشید تا لباس یا دست شما بین 

آنها گیر نكند.

تعویض چرخ زنجیر غلتك باالیی )شكل 40(
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ زنجیرهای دو طرف غلتك ها را با باز كردن قفل 

زنجیر آنها، پیاده كنید.
باز  با  از دو طرف بدنه  2ـ فنر تنظیم غلتك ها را 
كردن پیچ های تنظیم پیاده كنید. هر طرف دو فنر 

دارد كه داخل هم قرار گرفته اند.
سمت  نگهدارنده  و  هدایت كننده  تسمه های  3ـ 

كنید.  پیاده  را  غلتك ها  چپ 
4ـ واشرهای فاصله انداز و كاسه نمد را از روی محور خارج كنید. 

5  ـ رولبرینگ سوزنی را از محور چرخ زنجیر جدا كنید. 
6  ـ توپی چرخ زنجیر را كه به وسیله خار با غلتك درگیر است از داخل غلتك بیرون بكشید. 

7ـ محور غلتك را از سمت راست واحد بیرون بكشید.
8  ـ قطعات را بعد از شست وشو و بررسی، در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض كنید. 

9ـ كلیه قطعات را عكس مراحل باز كردن سوار كنید.

نكته
تنظیم كشش فنرهای واحد تغذیه باید در هنگام اجرای عملیات برداشت انجام گیرد. برای این منظور 
در صورتی كه محصول به سختی از بین غلتك ها عبور می كند، مهره تنظیم را شل كنید و در صورتی 
كه غلتك محصول را به خوبی نمی گیرد و ذرت بین غلتك ها لیز می خورد، مهره تنظیم را سفت كنید. 

شكل 40ـ قطعات مرتبط با غلتك های باالیی

تسمه راهنما

نگهدارنده

فنرهای 
شناوری

پیچ تنظیم فنر

غلتك های باالیی

زنجیر رابط 
غلتك های باالیی
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باشد،  غلتك  كردن  خارج  به  نیاز  كه  صورتی  در 
و  سوزنی  رولبرینگ  و  فاصله انداز  واشرهای  باید 
چرخ زنجیر سمت راست را نیز باز كرده و غلتك 

بخواهیم  اگر  و  بكشید  بیرون  دیگ  داخل  از  را 
تمام غلتك ها را پیاده كنیم باید آنها را به ترتیب 

كنیم.  پیاده  شكل  در  شده  مشخص 

توجه كنید

تعمیر واحد خرد و پرتاب كننده

این قسمت، قلب چاپر علوفه به حساب می آید و وظیفه آن خرد و قطعه قطعه كردن علوفه است. این واحد را 
می توان به چهار قسمت مجزا تقسیم نمود:

1ـ استوانه خردكن و تیغه های متحرك
2ـ واحد تیزكن تیغه

3ـ تیغه های ثابت
4ـ دیگ )اتاقك و محفظه های جانبی(

از آنجا كه با ایرادات و تنظیمات واحد خردكننده به طور كامل در كتاب كاربرد و سرویس ماشین های برداشت 
آشنا شده اید از توضیح بیشتر خودداری كرده و به طور مختصر تعمیرات و عیوب این قسمت مرور می گردد. 

مهم ترین عیوبی كه در این واحد مشاهده می شوند عبارت اند از:

1ـ كند شدن تیغه های استوانه خردكن: بر اثر حركت سریع استوانه خردكن و برخورد مداوم لبه های تیغه 
با محصول، لبه های تیغه پس از مدتی ساییده می شوند. در این صورت در حین برداشت، لبه بریده محصول 
حالت له شده و ناصاف خواهد داشت، و چون برای برش نیاز به نیروی بیشتری است، فشار زیادی به دستگاه 
وارد می گردد و باعث فرسودگی بیش از اندازه قطعات می شود. تیغه های كند شده را باید تیز كرد. این عمل 

به دو روش صورت می گیرد:
بر روی ماشین  تیزكن كه  تیغه  از سنگ  این منظور  برای  الف( تیز كردن تیغه ها بر روی استوانه خردكن: 
پیش بینی شده استفاده می شود. این روش در كتاب كاربرد و سرویس ماشین های برداشت شرح داده شده است. 
ب( تیز كردن تیغه های باز شده: هرگاه لبه تیغه بیش از اندازه كند شده یا قسمت هایی از لبه تیغه پریده 
باشد برای اصالح آن باید تیغه ها را از روی استوانه خردكن باز كرد و لبه تیغه را با توجه به زاویه آنها )30 تا 

45 درجه( به كمك سنگ رومیزی تیز كرد )شكل 41(.

در  متحرك:  و  ثابت  تیغه های  فاصله  نبودن  تنظیم  2ـ 
علوفه  متحرك،  و  ثابت  تیغه های  فاصله  نبودن  تنظیم  صورت 
خروجی از چاپر به صورت له شده یا ریش ریش می باشد.  این 
بوجود  متحرك  تیغه های  مكرر  كردن  تیز  اثر  در  معموالًً  ایراد 
می آید كه می توان با رگالژ تیغه ثابت یا متحرك آن را تصحیح 
شكل 41ـ تیزکردن تیغه های خردکنكرد. فاصله بین دو تیغه طوری باشد كه تقریباً به حالت مماس 
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با یكدیگر قرار بگیرند. تیغه ثابت از طرف بیرونی، یك پیچ تنظیم دارد كه تیغه را رو به جلو و عقب می برد 
)شكل 42( و در سمت دیگر اهرم بلندی مطابق شكل 43 وجود دارد كه در سر آن یك پیچ تنظیم قرار دارد. 

توجه كنید كه دو طرف تیغه ثابت باید به یك اندازه تنظیم شود تا برش كامل انجام شود.

تیغه های متحرك را نیز می توان با شل كردن تیغه های 
كرد  رگالژ  تنظیم،  پیچ های  وسیله  به  و  نگهدارنده 

)شكل 44(. 

3ـ كند شدن یا شكستن تیغه ثابت: تیغه ثابت 
می شود.  كند  زمان  مرور  به  و  مداوم  كاركرد  اثر  بر 
استوانه  تیغه  در  قسمت جلو  علوفه  این صورت  در 
باعث گیر كردن قطعات  و  انباشته می شود  خردكن 

و افزایش توان مصرفی و در حالت شدید، توقف كامل استوانه خردكن می شود. همچنین لبه های بریده شده 
علوفه، لهیده می گردند. در این شرایط باید تیغه ثابت را بعد از پیاده كردن به وسیله سنگ رومیزی تیز نمود. 

در صورت كوتاه شدن عرض تیغه، باید آن را تعویض كرد. 
تیغه ثابت ممكن است در اثر برخورد با اجسام سختی كه وارد محفظه خردكن می شوند بشكند كه در این 
صورت قطعات خرد شده یكنواختی خود را از دست می دهد و در  استوانه خرد كن لرزش هایی در حین كار 
به وجود می آید. در صورتی كه پریدگی لبه تیغه كم باشد می توان آن را برگرداند و از قسمت دیگر آن استفاده 

كرد و در غیر این صورت باید تیغه را تعویض نمود. 

4ـ كاهش قدرت پرتاب: در صورت تیز كردن مكرر تیغه متحرك، فاصله نوك تیغه ها از نیم استوانه زیرین 
آن یا دیگ  افزایش می یابد. این فاصله در میزان باد تولیدی و پرتاب علوفه خرد شده به داخل لوله تخلیه 
مؤثر است. دیگ از هرطرف توسط 5 عدد پیچ بسته شده است كه پیچ ها مقداری حالت كشویی دارند تا این 
فاصله قابل تنظیم باشند. برای تنظیم این فاصله باید ابتدا آن قدر دیگ را باال برد تا به تیغه های متحرك 
مماس شود و استوانه برش نچرخد، سپس استوانه را در حدود 5 میلی متر از لبه تیغه ها فاصله می دهیم تا 

استوانه برش بدون برخورد به دیگ بچرخد.

شكل 43ـ اهرم و پیچ تنظیم تیغه ثابت

شكل 44ـ پیچ و شیارهای رگالژ تیغه متحرک

شكل 42ـ پیچ تنظیم تیغه ثابت
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شروع  هنگام  در  سنگ  كه  صورتی  در  )سنگ سنباده(:  تیغه ها  تیزكننده  معیوب شدن قسمت  5  ـ 
چرخش استوانه خردكن كمتر از 0/5 میلی متر با تیغه ها فاصله داشته باشد بر اثر برخورد ناگهانی تیغه با 
آن، قسمتی و یا تمام آن می شكند و به مرور زمان خرد می شود. سنگ سنباده خرد شده در داخل محفظه 
خردكن می افتد و به علت سخت بودن، بر اثر برخورد با تیغه های ثابت و متحرك، احتمال شكستن لبه های 

آنها وجود دارد. سنگ سنباده شكسته باید با سنگ نو تعویض شود.
عالوه بر این تمیز نكردن محورهای سنگ سنباده قبل از به حركت درآوردن جعبه تنظیم و گریس كاری نكردن به 

موقع محور و جعبه تنظیم، سبب گیرپاژ جعبه بر روی محور می شود كه باید نسبت به روان كاری آن اقدام نمود. 

سوتكی(:  )كالچ  یك طرفه  كالچ  خرابی  6  ـ 
خصوص  به  و  زیاد  كاركرد  اثر  در  سوتكی  كالچ 
در  كه  می شود  خرابی  دچار  نیرو  زیاد  وصل  قطع   و 
این حالت ساییدگی قطعات قابل رؤیت بوده و پوسته 
روی محور خود لق می زند. در صورت خرابی كالچ 
نیرو، سوتك ها  یا وصل كردن  از قطع  سوتكی، پس 
درگیر نمی شوند و آزادانه، بدون انتقال نیرو، در داخل 
زبانه ها،  می دهند.  ادامه  خود  چرخش  به  محفظه 
پین ها و بوش های این كالچ قابل تعمیر نبوده و باید 

تعویض شوند اما لبه داخلی محفظه را در صورتی كه خوردگی آن كم باشد می توان با جوشكاری ترمیم كرد. 
گردد. روزانه گریس كاری  به صورت  باید  كه  دارد  قرار  عدد گریس خور  این كالچ یك  روی 

7ـ خرابی قطعات عمومی انتقال قدرت: اجزای انتقال قدرت به تیغه های متحرك در شكل 46 نشان داده 
شده است. 

شكل 45ـ كالچ سوتكی

شكل 46ـ اجزای انتقال قدرت به تیغه های خردكن
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1ـ تیغه متحرك، 2ـ پایه تیغه، 3ـ استوانه خردكن، 
4ـ پیچ نگهدارنده تیغه، 5  ـ مهره، 6  ـ پیچ پایه 
 اتصال، 7ـ مهره، 8  ـ واشر، 9ـ پیچ تنظیم تیغه،

10ـ مهره، 11ـ پین انبساطی، 12ـ حلقه واسطه، 
 13ـ پوسته بلبرینگ، 14ـ پیچ، 15ـ مهره،

16ـ گریس خور، 17ـ قفل كننده بلبرینگ، 18ـ پیچ، 
19ـ رینگ فاصله انداز، 20ـ شیم به ضخامت های 
0/5 و 1 میلی متر، 21ـ پوسته كالچ، 22ـ زنگوله، 

 23ـ سوتك، 24ـ بوش، 25ـ پین استوانه ای،
26ـ پیچ، 27ـ واشر 

 پولكی، 28ـ پیچ،
29ـ لوله گریس خور، 

 30ـ اتصال دهنده،
 31ـ گریس خور،
 32ـ لوله محافظ،

33ـ گاردان، 34ـ واشر، 
35ـ واشر فنری
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ایمنی
ـ از وارد كردن دست خود ما بین تیغه های استوانه خردكن خودداری كنید.

ـ قبل از شروع كار از توقف كامل استوانه خردكن اطمینان حاصل كنید. 
ـ قبل از باز كردن تیغه ها، مابین آنها قطعه چوبی قرار دهید تا هنگام كار استوانه خردكن نچرخد چون 

احتمال برخورد تیغه ها به دست شما و صدمه رسیدن به آن وجود دارد. 
ـ در زمانی كه خردكن كار می كند، هرگز در زیر لوله تخلیه یا در مسیر حركت علوفه خرد شده نایستید.
ـ قبل از باز كردن درب ها یا محافظ ها، صبر كنید تا كلیه قسمت های در حال حركت از حركت بایستد.

ـ دست ها، پاها، لباس و موی خود را از قسمت های در حال حركت دور نگه دارید.

تعویض سنگ سنباده و روان كاری جعبه تنظیم
فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
1ـ محور را كاماًلً تمیز كنید. 

2ـ جعبه تنظیم را گریس كاری كنید. 
3ـ مقداری گریس بر روی محور بمالید. 

4ـ با ضربات آهسته چكش به انتهای میله تیزكننده، آرام آرام 
جعبه تنظیم را به حركت درآورید. 

5  ـ با حركت های جلو و عقب كوتاه، جعبه تنظیم را بر روی محور 
حركت دهید تا كاماًل روان شود. 

مقداری  به  را  آن  تنظیم،  جعبه  نكردن  حركت  صورت  در  6  ـ 
حالل زنگ یا روغن ترمز آغشته نموده پس از مدتی عملیات باال 

را تكرار كنید. 
باز كرده  را  7ـ در صورت هرز شدن پیچ تنظیم، جعبه تنظیم 
قرار دهید و سپس كاماًل  نفت  یا  و  برای مدتی داخل گازوئیل 
تمیز كرده، گریس كاری نموده آن را جمع كنید. در صورت باز 
نشدن قطعات، آنها را به روغن ترمز آغشته نموده پس از مدتی 
باز كنید. در صورت رفع نشدن عیب، مجموعه را تعویض كنید. 

8  ـ برای تعویض سنگ، آن را به وسط میله های راهنما منتقل كرده، دسته اهرم را باز كنید. با یك دست 
سنگ را نگه داشته و با دست دیگر پیچ های آن را باز كنید. سنگ سنباده نو را با یك دست در محل 

خود نگه داشته و پیچ ها و مهره های آن را ببندید و سفت كنید )شكل 47(.

شكل 47ـ جعبه تنظیم سنگ سنباده

دسته پیچ تنظیمساچمه فنر

گریس خور

سنگ سنباده
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تیز كردن و تنظیم فاصله تیغه ها
فعالیت عملي

تیغه های متحرك و ثابت را تیز كرده و پس از نصب، فاصله آنها را از هم و همچنین فاصله لبه تیغه های 
متحرك را از دیگ تنظیم كنید.

فعالیت عملي

مراحل انجام كار:
چهارشاخه  یوك  به  كالچ  اتصال  پیچ های  1ـ 
گاردان را باز كرده و یوك را بردارید )شكل 48(.  
پولكی  واشر  و  كرده  باز  را  كالچ  مركزی  پیچ  2ـ 

  .)49 )شكل  بردارید  را  نگهدارنده 
از داخل محفظه كالچ  را  3ـ توپی رابط )زنگوله( 

بیاورید. بیرون 
4  ـ پین های زبانه ها )سوتك ها( را بیرون بیاورید و 

بوش های برنجی را از داخل توپی درآورید.
5 ـ كاسه كالچ را از روی هزار خاری محور استوانه 

جدا كنید. 
6ـ قطعات را شسته و بعد از عیب یابی، تعمیر یا 

كنید. تعویض 
7ـ كاسه كالچ را بر روی هزارخاری استوانه جا بزنید.

كالچ  داخلی  محور  روی  بر  را  تنظیم  واشر  8ـ 
بگیرد.  قرار  كاسه  در كف  تا  دهید  قرار  یك طرفه 

9ـ سوتك ها را به وسیله پین در داخل گوشواره های زنگوله نصب كنید )جهت حركت سوتك ها عكس 
عقربه های ساعت است(. 

10ـ كوپلینگ )پیوست( زنگوله را روی سطح افقی قرار دهید. یكی از بوش ها را در دهانه داخل زنگوله 
قرار داده آن را با یك دست نگه دارید و با دست دیگر به وسیله چكش پالستیكی آن را جا بزنید. دقت 

كنید كه هنگام ضربه زدن به بوش ها صدمه وارد نشود. 
11ـ بوش دوم را از دهانه دیگر زنگوله جا بزنید.

12ـ زنگوله را بر روی محور داخلی كالچ جا بزنید. 
13ـ پولك یا واشر نگهدارنده را بر روی پیچ بیندازید و پیچ را روی محور استوانه ببندید. 

14ـ پیچ های اتصال كالچ به یوك چهارشاخه گاردان ببندید.

تعویض قطعات كالچ سوتكی

شكل 48ـ پیچ های اتصال کالچ به یوک چهارشاخه گاردان

شکل 49ـ قطعات کالچ سوتکی
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محل نصب پیچ های 
اتصال به یوك

گریس خور

واشر پولكی
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ارزشیابي نهایي شایستگی تعمیر چاپرهای دو ردیفه تراكتوری

شرح كار: تعیین عیوب قطعات واحد درو و باالبر، قطعات واحد تغذیه، قطعات واحد برش، قطعات واحد انتقال و پرتاب ـ باز كردن و پیاده 
كردن قطعات واحد درو و باالبر، قطعات واحد تغذیه، قطعات واحد برش، قطعات واحد انتقال و پرتاب ـ شست وشو، بررسی و اصالح قطعات 
باز شده ـ بستن و تنظیم قطعات واحد درو و باالبر، قطعات واحد تغذیه، قطعات واحد برش، قطعات واحد انتقال و پرتاب ـ راه اندازی و 

ارزیابی نهایی چاپر

استاندارد عملكرد: تعمیر و تنظیم چاپرهای دو ردیفه تراكتوری 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: چاپ دو ردیفه تراكتوری، تراكتور، گاردان مخصوص چاپر، جعبه ابزار عمومی مكانیك، روغن گاردان، گریس پمپ، تایرلور، 

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

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1راه اندازی و عیب یابی اولیه چاپر1

1پیاده كردن قطعات معیوب2

1تعمیر و تعویض قطعات معیوب3

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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