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 1  شركت درخشان
 

 : اول بخش

  عمومي اطالعات

 نظر در با را دستگاه اين ما كه است ذكر به الزم. گوييم مي تبريك شما به ايد نموده انتخاب را ما  محصوالت از يكي اينكه از 

 آن هاي ويژگي حفظ منظور به خواهشمنديم.  ايم كرده توليد و  طراحي محيط حفظ و كارآمد استفاده ، كاربر ايمني گرفتن

 را دستگاه از هايي قسمت و نماييد رعايت و مطالعه دقت با را راهنما  دفترچه اين در مندرج هاي العمل دستور ، زمان طول در

 . دهيد قرار توجه مورد ، ميگيرند بر در را دستگاه ايمني هاي دستورالعمل اينكه دليل به را باشند مي ذيل نماد داراي كه

  احتياط

  باشد نمي ير ز موارد قبيل از خساراتي ضامن كننده توليد : 

  باشد نشده ذكر دستگاه اختصاصي استفاده بخش در كه صورتي در دستگاه از استفاده . 

  دستگاه با كار  هنگام دفترچه اين العملهاي دستور رعايت عدم  
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  هنگام كه حوادثي از جلوگيري منظور به دستگاه به مربوط هاي دستورالعمل و ايمني موارد رعايت عدم          

 . دهد مي رخ دستگاه و كاربر براي كار محل در دستگاه با  كار

  نگهداري براي استفاده مورد دستورالعملهاي برخالف ، نادرست نصب 

  كننده توليد سوي از اجازه بدون تغيير يا و اصالح  

  دستگاه مدل هر براي نامشخص يا اصلي غير يدكي لوازم از استفاده 

  فني غير افراد توسط  تعميرات انجام 

 راهنما دفترچه از نگهداري و استفاده

 كه طوري.  شود نگهداري مطمئن جائي در بايد بعدي مراجعات براي و بوده دستگاه الينفك جزو استفاده و نگهداري دفترچه

 .  كرد پيدا دسترسي آن به راحتي به بتوان نياز صورت در

 پذيرد انجام شرايط واجد خدماتي مركز يا و فروشنده از جديدي كتبي درخواست بايست مي نقصان يا خسارت بروز  هنگام در

. 
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 خريداري نمايندگي هماهنگي با را نگهداري و سرويس و كاربرد دفترچه ، يافت انتقال ثالثي شخص به  دستگاه كه صورتي در

 . دهيد انتقال جديد مالك به كارخانه با و شده

 يا كننده توليد به را مراتب لطفا ، اشتباه هرگونه با برخورد صورت در ، آمده عمل به زيادي دقت دفترچه اين تكوين هنگام

 . دهيد اطالع مربوطه خدماتي مركز

 . است محفوظ كننده توليد سوي از قبلي اطالع بدون راهنما دفترچه اين تصحيح يا و تجديد ، اصالح هرگونه حق

 . باشد مي غيرقانوني كننده توليد از اجازه كسب بدون(  آن از قسمتي حتي) دفترچه اين از برداري كپي هرگونه

  كاليبراسيون و سمپاش

 معناي به  ابتدا در كه باشد مي كاليبراسيون مساله مهمترين ، شود مي سمپاشي عمليات و سمپاش دستگاه از صحبت وقتي

 . پردازيم مي آن صحيح و واقعي

 ؟ چيست كاليبراسيون
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 از ذرات قطر با هكتار در سمي محلول از معيني مقدار پاشش براي ، سمپاش دستگاه دقيق تنظيم دقيق طور به كاليبراسيون

 دفترچه مطالب بايد  مهم اين به  رسيدن براي.  باشد مي مربع متر سانتي يك در ذرات از معيني تعداد و  شده تعيين پيش

 حفظ -3 شده كشت محصول حفظ -2 صحيح مصرف -1 كه كاليبراسيون مهم اهداف به تا شود مطالعه دقيق طور به راهنما

 . ،برسيم باشد مي كاربر سالمت حفظ-4 زيست محيط

 دبي بايد فصل  هر در كه باشد مي ها جت و نازل ، است موثر بسيار مهم اين براي كه نكاتي ترين اصلي از يكي : توجه

 % 11 از بيش تغيير صورت در و شود مقايسه جدول طبق آنها نوع اساس بر و بگيرد قرار بررسي مورد  تميز آب با آنها خروجي

 . شود تعويض بايد

  استفاده با كاربر اميدواريم كه شده داده كامل توضيحات سمپاش دستگاه مختلف اجزاي ي همه مورد در راهنما كتابچه اين در

 . نمايد استفاده احسن نحو به دستگاه از بتواند ، بخش اين كارشناسان و راهنما ي كتابچه از

 : دستگاه نقل و حمل و جابجائي
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 تنها. شود استفاده مناسب فابريك هاي تسمه از دستگاه كردن بلند به نياز صورت در

 وسيله به جايي جابه از ضمنا شود جا جابه دستگاه است خالي دستگاه مخزن كه زماني

 حركت بي براي مناسب تعادل از كردن بلند جهت شود خودداري  ليفتراكي باالبرهاي

 ( شكل طبق.) شود استفاده دستگاه داشتن

 

 : فرماييد توجه زير موارد به سمپاشي از قبل

 . نماييد حاصل اطمينان  سم بودن دسترس در و مقدار از -1

 جلوگيري قطعه يك دوباره و مجدد سمپاشي از تا نماييد گذاري عالمت را سمپاشي قسمتهاي -2

 . گردد

 . نمائيد حاصل اطمينان آن  بودن استفاده قابل از سم مصرف تاريخ به توجه با -3

 دستگاه مختلف قسمتهاي بودن سالم از و نماييد مطالعه را مربوطه دستورالعمل دقت با محلول سازي آماده از قبل -4
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  . نمائيد حاصل  اطمينان

 نمائيد حاصل اطالع  سمپاشي روز در جوي شرايط از سمپاشي از قبل -5

 يا روز اوليه ساعات در شود مي توصيه ، روز گرم ساعات از اجتناب يبرا.

 موجب كه باد ورزش هنگام در شود انجام سمپاشي عمليات غروب

 حداكثر نكنيد سمپاشي شود مي سمپاش مايع شدن پخش و پراكندگي

 در سمپاشي به نياز صورت در.  است ثانيه در متر 5 حدود باد سرعت

 : است الزامي زير اقدامات ، باد زياد  سرعت وضعيت

 . نماييد  سمپاشي باد جهت در ، امكان صورت در:  ب        كنيد كم را تراكتور سرعت:  الف

 

 توسط يكبار سال 2 هر و شود كنترل دستگاه كل قطعات كار اتمام از پس فصل هر پايان در شود مي توصيه -6

 .  آيد عمل به كنترل و بازديد دستگاه هاي قسمت تمامي از مجرب تكنسين
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  كاربر براي ايمني مهم هاي توصيه

 سمپاشي محلول تهيه هنگام ، اوقات اكثر كه است ذكر به الزم  گياهي سموم از استفاده به مربوط حوادث گرفتن نظر در با

  :كنند وارد خسارت زير اشكال با قادرند و دهد مي رخ حوادثي

 نمودن درست هنگام در يا و سم محلول نمودن درست هنگام به : استنشاق با اپراتور به خسارت – الف

 .  باشد مي پيشگيري قابل كاربر براي ايمني موارد رعايت با كه سمپاشي هنگام در يا و سم محلول

 از شيميايي مواد مانده باقي و سمپاش مخلوط ريزش جريان اثر در : محيط آلودگي و خسارت – ب

 آلوده را محيط كه مخزن داخل به تخليه هنگام مواد نشت يا و  نشده كنترل ذخيره مخازن يا بسته

 محل در بايست مي سازي آماده و كردن پر اعمال امكان حد تا مذكور خطرات كاهش منظور به نموده

 مخلوط لحاظ از بايد مكانها اين  است شده داده ترتيب كار همين ويژه كه گيرد صورت خاصي هاي

 راحتي به آماده سموم مخلوط طوريكه به ، كرده جلوگيري زمين به سموم يا شيميايي مواد نفوذ از كه باشد جنسي از سطحي

.  است برخوردار خاصي اهميت از مهم اين رعايت كه شود شستشو آب مقداري با پايان در و شود ريخته سمپاش مخزن داخل
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 براي الزم تجهيزات همچنين و شيميايي مواد مخلوط و تهيه عمليت انجام براي را الزم تجهيزات تمامي بايد محلهائي چنين

 . باشد داشته را نياز مورد مواقع در آلودگي رفع

  ايمني موارد

 توجه آن به  و درآمده عادت صورت به بايد مسئله اين لذا.  آيد مي حساب به مهم اصول از سمپاشي زمان در  ايمني موارد

 . نمائيد دقت زير عالئم به رابطه اين در حال.  گردد

 و احتياط با دستگاه از و مطالعه را مربوطه دستورالعمل دقت با سمپاش دستگاه از استفاده از قبل -1

 .  است بوده مالي و جاني خسارت باعث احتياطي بي هميشه باشيد داشته توجه.  نمائيد استفاده دقت با

 همانطوريكه)  سمپاشي زمان در غيره و ماسك ، عينك مانند مخصوص وسائل و لباس از -2

 .گردد استفاده(  نمايند مي توصيه سموم توليدكنندگان
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 . كنيد خودداري جداً دستگاه متحرك قسمتهاي با لباسهايتان و دستها تماس از -3

 . نمائيد حاصل اطمينان ، دستگاه از افراد بودن دور از سمپاش دستگاه جابجايي و حركت از قبل -4

 . نفرمائيد ترك عنوان هيچ به را كار حال در دستگاه -5

 . نمائيد خودداري جداً باشد مي حركت حال در كه آن قسمتهاي يا و دستگاه سرويس و تعميرات از -6

 

 . پذيرد انجام مجرب مكانيك توسط فقط دستگاه تعميرات -7

 . نمائيد خودداري جداً(  سمپاش دستگاه)  متحرك  قسمتهاي و گاردان حفاظ برداشتن از  -8

 اگر و.  نمائيد حاصل اطمينان آنها بودن سالم از و نموده توجه ، دستگاه روي شده نصب برچسبهاي به تمام دقت با -9

 .  نمايند تعويض را آن ، گرديد مشاهده پارگي يا خرابي
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 .  نمائيد خودداري جداً مخزن داخل به افراد شدن وارد از -11

  .نماييد خودداري جداً سمپاش دستگاه با ، مجاز سموم از غير ، ديگر هاي محلول پاشيدن از -11

 : سمپاشي زمان در كاربر سالمت براي الزم هاي احتياط

.  گردد توجه مربوطه دستورالعمل به هميشه و.  گردد عمل احتياط با سموم از استفاده در كاربر مصدوميت از جلوگيري براي

 . شود عمل ذيل موارد به  حتماً سمپاشي زمان در

 استاندارد با مطابق بلند آستين با نفوذ قابل غير و مخصوص لباس پوشيدن -1

 فوالدي نوك با مناسب چكمه پوشيدن -2

 . دهد پوشش را دست مچ تا حداقل كه مناسب دستكش پوشيدن -3

 مناسب عينك زدن - 4   
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 ذغالي ماسك از استفاده -5

 : توجه

 : فرمائيد توجه زير ايمني موارد به سمپاشي زمان در

 . كنيد استفاده سم كننده توليد كارخانه دستورالعمل طبق مخصوص ايمني وسائل و لباس پوشيدن از -1

 . گردد خودداري سمپاش دستگاه يا تراكتور روي بر افراد نمودن سوار از -2

 . نمائيد جلوگيري سمپاشي از بعد و قبل سمپاشي محل به حيوانات و افراد شدن نزديك از - 3

 

 . نمائيد فعال را(    پاشيدن)پاشش ، بعد رديف ابتداي در و متوقف را سمپاشي رديف هر انتهاي در -4
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                       در همچنين و غيره و عمومي خيابانهاي ، ها چشمه ، مسكوني اماكن ديگر هاي كشت اطراف در سمپاشي از -5

 . نمائيد خودداري سمپاشي از ثانيه در متر 5 از بيش سرعت با بادي روزهاي

 

 . نمائيد خودداري فشار تحت شيلنگهاي تعمير و كردن جدا از -6

 . باشد مي ممنوع دستگاه متحرك قسمتهاي به مجاز غير افراد شدن نزديك -7

 

 

 . فرماييد خودداري جداً ، سمپاشي زمان در كشيدن سيگار و  نوشيدن ، خوردن از -8
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 . شود خودداري كار حالت در دستگاه تعميرات و سرويس انجام از   -9

 براي يا و محيط در و نگهداريد  دسترس از دور و محفوظ محل در را سم خالي ظروف و سموم هاي قوطي -11

 .  كنيد ايجاد آنها شدن خالي از بعد ظرف انتهاي در سوراخي شود مي توصيه و نگذاريد ديگر مصارف

 

 : سمپاش دستگاه از استفاده  براي اوليه دستورالعمل

 : كنيد رعايت را زير موارد دقت با بايست مي آن  احتمالي خرابي هرگونه از جلوگيري و دستگاه عمر طول افزايش براي

 با را دستگاه كه  شود مي توصيه دستگاه استفاده بار اولين از قبل و راهنما  دفترچه دقيق مطالعه از بعد:  توجه

 مطمئن آن درست كاركرد از و آورده بدست كامل آشنائي دستگاه كار با تا نمائيد تست و نموده روشن تميز آب

 . شويد
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  مالبند و اكسل محور تنظيمات

 محور تنظيم.   باشد مي تنظيم قابل تراكتور نوع تناسب به و مزارع در حركت جهت دستگاه اكسل محور :   اكسل تنظيمات 

( D) مربوطه مهره و پيچ سپس ، آزاد زمين از(  B) جك وسيله به را  دستگاه شكل، طبق ابتدا:  باشد مي ترتيب بدين اكسل

 در اكسل محور تنظيم اين. كنيد تنظيم خارج يا و داخل سمت به را محور كشويي رگالژ نياز اندازه به انتها در و نموده باز را

 در مجدداً درجه 181 چرخش با و آورده بيرون كامال را اكسل كشويي محور ارتفاع، تنظيم به نياز صورت در باشدمي عرض

 .دهيد قرار خود جاي

 .نماييد آزاد جك از را دستگاه و كرده محكم را مربوطه مهره و پيچ تنظيم، از پس انتها در
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 مالبند محور تنظيمات

 .باشدمي تنظيم قابل تراكتور مالبند به نسبت آن ارتفاع و شاسي طول در مالبند محور

 مؤثر بسيار زدن دور مواقع در دستگاه با تراكتور راحت تردد براي و گاردان نمودن تنظيم دليل به شاسي طول در تنظيمات

 .باشدمي

 تنظيمات كه باشدمي ارتفاع در مالبند تنظيم به نياز باشد، داشته همخواني تراكتور مالبند با دستگاه مالبند ارتفاع اينكه براي

 .است اكسل محور تنظيمات همانند آن
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 توجه 

 :نياز مورد قدرت و تراكتور نوع

 شونده سوار انواع در و كشيدن براي كافي قدرت داراي كششي انواع در كه گردد وصل تراكتوري به بايد سمپاش دستگاه

 روشن براي الزم توان مقدار ضمناً. نمايد تضمين را ايمني ترمز و حركت در كه داشته را محلول از پر دستگاه وزن تحمل

 .باشد دارا را كافي راندمان و سمپاشي عمليات براي دستگاه نمودن
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 :تراكتور به دستگاه اتصال نوع
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 اتصال طريق از سوارشونده انواع در و مالبند پين جاگذاري و مالبند طريق از كششي انواع در تراكتور به دستگاه اتصال براي

 .باشدمي پذير امكان نقطه سه

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال سه نقطه در مدل سوارشونده

 انواع اتصال در مدل كششي
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 :نيرو انتقال گاردان

 گالچ. شود استفاده دار كالچ گاردان از كه است بهتر سمپاشي ماشين به تراكتور( PTO) او تي پي از نيرو ال انتق جهت

 ( شود خالص دستگاه. )  نمايد عمل كالچ حد از بيش توان يا و خطر هنگام در كه نماييد تنظيم طوري را گاردان

 در طبيعتاً) نماييد كاري گريس را آن يكبار، وقت چند هر و نموده حاصل  اطمينان آن بودن سالم از گاردان اتصال از قبل

 گيري اندازه هاشفت روي شده تعبير شيارهاي از را آن فاصله هرچيز از وقبل كرده كنترل را گاردان طول(. خاموش حالت

 (1 تصوير. )نماييد

 

 

 در لوله دو همپوشاني حداقل كه طوري باشد ميليمتر 81 حداقل فاصله ترين كوتاه در لوله دو خالصي شود گرفته نظر در

 جلوگيري هاقسمت ديگر و تراكتور P.T.O پمپ به احتمالي خسارت از تا باشد هالوله طول نصف اندازه به نيز يكديگر داخل

 (2تصوير. ) شود
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 گريس و كرده تميز كامالً  را آن بريدن از بعد و نمود كوتاه را آن ميبايست بود بلندتر نياز مورد معمول اندازه از گاردان اگر

 نظر مد گاردان هاي چهارشاخه صحيح وضعيت بايد يكديگر، داخل در گاردان( ماده و نر)  لوله زدن جا هنگام به. نماييد كاري

 ها چهارشاخه/ هستند، يكديگر داخل آنها هاي لوله زمانيكه كه اند شده طراحي طوري استاندارد هاي گاردان البته. بگيرد قرار

 (3تصوير. )گيرندمي قرار صحيح وضعيت در
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 :شود توجه زير نكات به(  P.T.O) او تي پي اهرم بكارانداختن از قبل :هشدار

 محافظ P.T.O ،داشته قرار خود درجاي و سالم و صحيح نيرو انتقال گاردان و پمپ ورودي شافت تراكتور 

 .باشد

 يا و مجرب تكنسين با حتما شود گاردان طول تغيير با مرتبط كه شاسي طول در تغيير هرگونه درصورت 

 .شود مشورت سازنده كارخانه

 دستگاه اپراتور يا كاربر براي:  توجه

 هايپيچ يا و ها پين با تراكتور(  P.T.O) او تي پي ديگر طرف از و دستگاه پمپ ورودي شافت به طرف يك از را گاردان محور

 (4 تصوير.)باشدمي درگير كامال طرف دو هايشافت با گاردان كه كنيد حاصل اطمينان و نماييد قفل مربوطه
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 بدنه به طرف يك از مربوطه ايمني زنجيرهاي بوسيله را نيرو انتقال گاردان محافظ پايان در -

 آن محافظ چرخش از گاردان گردش هنگام تا نمائيد درگير تراكتور به ديگر طرف از دستگاهو

 .  نكند ايجاد اشكالي انتقال هنگام در كه شود بسته طوري بايست مي زنجيرها شود جلوگيري

 

 و اندازه حتماً. نگرديد تحويل سمپاش دستگاه فروشنده توسط گاردان كه صورتي در -

 نبايد گاردان كار زاويه نشود فراموش ضمناً ، باشد سمپاش دستگاه با مناسب بايد گاردان قدرت

 ( 6 تصوير. ) باشد درجه 35 از بيش
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 .  نگيرد قرار زمين روي بر گاردان بود مواظب بايد و گردد جدا بايد تراكتور از گاردان حتماً كار پايان  در -

 در.  دهند پوشش را همديگر سانتيمتر 5 حداقل ، شفت و گاردان حفاظهاي شود دقت -

 (7 تصوير.) نمائيد  تعويض سريعاً را آن ، گاردان خارجي حفاظ شكستن صورت

-  

 

 درگير از) كند كار آرام دور در بايد تراكتور موتور( P.T.O) او تي پي شافت شدن درگير هنگام

 (  كنيد خودداري موتور پرگاز حالت در( P.T.O) شافت كردن

 . است دقيقه در دور 541 مجاز دور حداكثر( P.T.O) او تي پي كردن درگير از بعد -

 : مورد اين در الزم هاي احتياط و آب با دستگاه مخزن پركردن

 . كنيد پر مناسب محلول با را مخزن -1
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 به حتماً را مخزن كه نمائيد دقت و نكنيد پر شده مشخص نشانگر با كه حداكثري از بيش را مخزن هرگز -2

 مي اسمي ظرفيت از بيش %5 حداقل مخزن اصلي ظرفيت اصوالً كه دليل اين به ، كنيد پر اسممي ظرفيت اندازه

 ( 1 تصوير)  است نياز سمي محلول افزودن براي كه باشد

 

 

 . نشود لبريز مايع كه كنيد پر را مخزن جايي تا  -3

 ( 2 تصوير) نكند پيدا تماس ، مخزن داخل محلول با شيلنگ فرمائيد دقت ، مخزن كردن پر مواقع در  -4
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 مربوطه مسئولين اجازه با ،بايد غيره و كانالها از سطحي آبهاي برداشت ، زيست محيط آلودگي از جلوگيري براي -5

 .  باشد

 :  آلودگي ضد پركن راهي سه طريق از مخزن كردن پر

 ( باشد مي محيطي زيست آلودگي فاقد مخزن كردن پر هنگام ، پركن نوع اين)

 : كنيد عمل زير دستورات طبق ، شود مي انجام كن پر راهي سه طريق از مخزن كردن پر اگر

 ( دار يافن و توربيني هاي سمپاش.) كنيد خالص گيربكس وسيله به را فن ابتدا •

 . بريزيد مخزن داخل آب ليتر 31 تا 21 بين •

 (A). برداريد را راهي سه درپوش •

 (B). كنيد وصل پركن دهانه به را مكش شيلنگ •
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 (C) بگذاريد دارد قرار آن در آب كه جائي يا كانال در را باشد مي وصل صافي به كه را مكش شيلنگ ديگر انتهاي •

 (D) كنيد باز است وصل راهي سه پركن و پمپ به كه را مربوطه شير •

 . شود انجام آب مكش تا دهيد افزابش قدر آن را فشار و كنيد استارت را پمپ •

 بار 33 تا 51 ، نرمال شرايط در مناسب مكش براي الزم فشار و متر، 3 دستگاه تا كانال آب سطح ارتفاع : توجه

 . گردد مي كمتر نيز مكش نسبت همين به ، شود بيشتر آب ارتفاع اگر كه است

 را D شير.  نمائيد جدا پركن راهي سه از را B مكش شيلنگ و نموده خاموش را دستگاه ، مخزن شدن پر از بعد •

 . دهيد قرار جايش در مجدداً را A درپوش و ببنديد
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 مكش صافي طريق از مخزن پركردن

 ( دار فن و توربيني سمپاشهاي در.) درآوريد خالص حالت به گيربكس وسيله به را فن ابتدا •

 لوله سپس.  شود باز تا بچرخانيد درجه 91 و داده فشار داخل طرف به را فيلترمكش روي بر شده نصب A درپوش •

 . ببنديد فيلتر روي بر جاي به را  B آبكش

 . دهيد قرار صفر فشار يعني(  5)  حالت در را C مركزي اهرم سپس •

 انجام آب مكش تا برسانيد دقيقه در دور 451/411 به آرام آرام و درآوريد  حركت به آرامي به را گاردان انتها در •

 .  شود
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 هنگام. نمائيد تميز را صافي داخل( D) توري و نموده باز را شيلنگ و ، قطع را محركه نيروي ، كار اتمام از پس •

 به را( C) دسته و ببنديد( A) درپوش آخر در و گيرد قرار خود جاي در درست( F) اورينگ كه باشيد مراقب( E) قطعه بستن

 . دهيد قرار خود حالت

 : ها صافي كردن تميز
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 به باشند مي جتها و نازل و پمپ داخل به ناخالص ذرات ورود از جلوگيري براي حساس ، اجزا از دستگاه در فيلترها و صافي

 و داد شستشو صحيح روش به و بازديد را آنها مرتبا بايد كه ميشود گرفته نظر در سازنده توسط مختلف نقاط در منظور همين

 . شود بازديد مخزن ،هر سمپاشي شروع از قبل ، كار در سهولت براي

 مواد ريختن يا و آب كردن پر هنگام به كه درشت نسبتا هاي ناخالصي و ذرات ورود از:  درب روي صافي .1

 . نمايد مي جلوگيري شوند مخزن استذوارد ممكن كه شيميائي

 

 

 

 



 شركت درخشان
 

 31  شركت درخشان
 

 ورود از كه باشد مي موجود پركن راهي سه مكش شيلنگ انتهاي در صافي اين:  مخزن كن پر  صافي .2

 . كند مي جلوگيري مخزن داخل به ناخالصيها

 

 

 داراي كه باشد مي مكش مسير در پمپ و مخزن مابين:  مكش صافي .3

 كه كند مي جلوگيري پمپ داخل به ريز ذرات ورود از و است حساس فيلتري

 شكل طبق.  گردد انجام زير مراحل بايد ترتيب به آن كردن تميز براي
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 كنيد باز را صافي درپوش (.E) 

 دهيد شستشو كامالً  را آن نرم فرچه و تميز آب با و درآوريد را داخل فيلتر (.D) 

 ببنديد را صافي درپوش و دهيد قرار جايش در را آن فيلتر كردن تميز از پس  . 
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 درپوش( F.) اورينگ كه نمائيد دقت صافي درپوش بستن هنگام به:  توجه

 به وارده هاي آسيب و صدمات از تا.  باشد داشته قرار جايش در و سالم

 به مجهز كه صافي هاي مدل از بعضي در.  شود جلوگيري سيستم و پمپ

 مي ضروري بستن و باز هنگام(  B) اورينگ بازديد باشد مي( A) قطعه

 . باشد

 

 داراي كه دارد قرار ها نازل و جتها از قبل و پمپ از بعد فشار سيستم در صافي اين ( : سيكلون) فشار صافي .4

 صافي اين پايين قسمت در و كرده جلوگيري نازلها و جتها داخل به ريز بسيار ذرات عبور از و  باشد مي حساس بسيار فيلتري

 صافي درپوش تخليه بار 3 يا 2 از بعد اما شود مي انجام كار اين آن نمودن باز با ذرات تخليه براي كه(  P) دارد وجود شير يك

 .  شود تميز تا داده شستشو كامالً  نرم فرچه و آب با را( H) آن  فيلتر و( G) نموده باز را
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 قرار درجايش و سالم درپوش( N) اورينگ كه شود دقت صافي درپوش بستن هنگام:  توجه

 .  باشد داشته

 

 

 فشار رگالتور يا فشار شيرتنظيم

 

 : دارد وجود متنوعي رگالتورهاي
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 (A. ) شود مي نصب سمپاش پمپ روي بر كه رگالتوري -1

 

 

 .مجهزند كابين در كنترل مركز يك به كه الكتريكي انواع -2

. 

 

 

  دور راه از آسانتر كنترل رگالتور -3

 : باشد مي بحث مورد سوم نوع رگالتور اينجا در
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 به.  باشد كنترل و دسترسي قابل راننده توسط  راحتي كه دهيد قرار جائي در را  فشار  كننده تنظيم رگالتور : شير انتخاب

 نشسته تراكتور روي كه موقعي. )  شود چرخانده راست به كامالً  مقسم هرم تا است الزم شير عمل چگونگي انتخاب منظور

  ( .ايد

 جهت در و ، افزايش فشار بچرخانيد ساعت هاي عقربه جهت در را( D) كالهك اگر( : D) فشار تنظيم پيچ

 ، نياز مورد الزم فشار بردن باال براي هيچگاه باشيد داشته توجه.  يابد مي كاهش فشار ساعت هاي عقربه خالف

 .  ننمائيد سفت آخر تا را فشار تنظيم پيچ

 . كند مي حفظ اوليه زدن بهم پمپ در را جريان كامل فشار سيستم حالت اولين در -1

 .  باشند داشته پاشش چپ جهت در كه دهد مي را امكان اين نازلها گروه به حالت دومين -2

 .  باشند داشته پاشش ها نازل تمامي در كه دهد مي اجازه حالت(  وسطي)  سومين -3
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 . باشند داشته پاشش راست جهت در كه دهد مي اجازه نازلها به حالت چهارمين -4

 زمانيكه.  شود مي گردانده باز تانك طرف به را محول و كند مي كم كامالً  را فشار(  راست كامالً ) حالت پنجمين -5

 : دهيد انجام را  زير ايمني احتياط دهيد مي انجام سمپاش روي تنظيم هرگونه

 آب با دستگاه تنظيمات تمامي زيست محيط حفظ و كاربر با شيميائي مواد تماس از جلوگيري براي

 .  شود انجام تميز

 دستگاه كردن تميز و مخزن تخليه

 مي كه(  A) گيرد مي انجام تخليه شير واسطه به مانده پس يا و اضافه و مخزن تخليه-1

 آنرا قانوني موارد رعايت با يا و كرد استفاده بعدي استفاده براي مخصوص ظرف در آنرا توان

 .  ريخت دور

 اين شوينده مواد با االمكان حتي و شوند شستشو دقت با تراكتور و سمپاش دستگاه -2



 شركت درخشان
 

 37  شركت درخشان
 

 . پذيرد انجام مهم

 بايد كه قطعاتي در است بهتر عمل اين. گردد خارج نازلها از تميز آب كه شود انجام صورتي به حتماً بايد دستگاه شستشوي-3

 مطالعه را باشد مي سموم همراه كه خصوص اين در مربوطه دستورالعمل صورت هر در.  پذيرد انجام نمايند سمپاشي آينده در

 . نمائيد

 شستشو مدار سيستم وسيله به دستگاه شستشوي

 بايد مخزن اين.  باشد مي شستشو مدار سيستم و مخزن به مجهز دستگاه اين مدلهاي از بعضي

 ، شيلنگها شستشوي عمليات كار روش طبق و دستگاه نمودن روشن با كه شود پر تميز آب با

 مخصوص چرخشي نازل وسيله به و گردد مي انجام نازلها و ،جت فشار رگالتور ، پمپ ، ها لوله

 . دهد مي انجام را مخزن داخل شستشوي دارد وجود سمپاش اصلي مخزن داخل در  كه

 شستشو مدار سيستم كار روش
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 روي( A) اهرم سپس ، نموده تخليه شده داده توضيح هاي روش طبق را سموم مانده پس ابتدا

( C) شستشو مدار  مخزن از آب تا ، 2 به 1 وضعيت از بچرخانيد  درجه181 را راهي سه شير

 . شود مكش

 . كنيد استارت را پمپ ثانيه چند براي -

 بسته(  BAR) بار 21 الي 11 فشار با دقيقه سه حدود براي بگذاريد و كنيد باز را(  B)  چرخشي نازل به متصل شير -

 .  ببنديد را نامبرده  شير سپس. كند كار ، مخزن داخل شستشوي نياز به

 در  و(  NAOH) سود كيلوگرم 2 ، شستشو  مخزن آب ليتر 111 ازاي به دستگاه بهتر شستشوي براي حالت اين در -

 كامل عمليات و نمائيد اضافه  آن به ضديخ هم مقداري دارد وجود زدن يخ احتمال و داريد قرار زمستان فصل در كه  صورتي

 نازلها.  شوند شستشو كامالً كردن اسپري با دستگاه قظعات تمامي كه طوري به.  دهيد انجام پمپ نمودن روشن با را شستشو

 .  شود جلوگيري آنها زدگي يخ از هم و شوند شستشو هم تا.  باشد مي ضروري شستشو براي نيز دستگاه جتهاي و
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.  نشوند نزديك دستگاه به حيوانات و مجاز غير افراد شود دقت ، بماند مخزن در محدود زمان يك براي محلول است قرار اگر

 دستگاه توسط آنرا و نمائيد اضافه ضديخ ، محلول به بايد حتماً  بماند مخزن داخل سرد روزهاي در محلول كه است قرار اگر

 .  برسد هم نازلها به يخ ضد تا دهيد انجام پاشش كمي و كنيد مخلوط محلول با همزن

 همزن پيش

 

 

 

  ، شود مي استفاده( دستورالعمل)  طبق سموم بعضي نمودن حل براي كه شود مي تعبيه مخزن درب فيلتر روي بر قطعه اين

 وارد شده حل سموم انتها در.  نمائيد باز را همزن پيش شير سپس و پمپ ابتدا در و ، ريخته درب فيلتر داخل را پودري سموم

 . شود مي مخزن
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 سمپاش در زنمه

 

 

 .  شود مي استفاده همزن از سمپاشي مدت طول در ، سمپاش مخزن در سمي محلول داشتن نگه يكنواخت براي

 

 : باشد مي نوع دو همزن

 شده منسوخ جديد ژيتكنولو در)  اي پروانه مكانيكي همزن -1

  (است

 ( سمپاشها در جديد ژيتكنولو() نازلي پمپ)هيدروليكي همزن -2
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 در آن نوع و تعبيه نحوه كه دارد وجود مختلفي هاي مدل و اشكال در كه باشد مي بحث مورد هيدروليكي همزن اينجا در

 نازل ثابت فشار با نمودار طبق.)  شود رعايت سازنده توسط هيدروليكي، هاي همزن هاي استاندارد اساس بر بايد ، مخزن

 ( گردد مي جابجا مخزن داخل در دقيقه هر در مايع از معيني مقدار ، همزن

 گيربكس

 91( اسكازين و)  دنده روغن نوع از: گيربكس روغن

 وسط تا گيربكس نوع به توجه با آن مقدار كه باشد مي

 آن باالي درپوش و.  باشد مي فول آن( C)  چشمي

 پائين پيچ و ،( A) بخار تخليه سوپاپ و ورودي دريچه

 ساعت 211 از پس كه باشد مي روغن تخليه جهت آن

 . شود تعويض كاري
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 . نمائيد تخليه مداوم كاري ساعت يك از پس را روغن بار اولين براي:  توجه

 گيربكس سرعت وضعيت تغيير

 خالص+  دوسرعته

 به.  داد تغيير را فن سرعت است شده واقع سمپاش راست سمت عقب قسمت روي كه دنده دسته ساده چرخش با توان مي

 منظور به.  باشد خالص( P.T.O) او تي پي كه شود كنترل.  داد كاهش را تراكتور موتور دور تا است الزم دنده تغيير منظور

 سرعت افزايش باعث ساعت هاي عقربه جهت در چرخش بچرخانيد ساعت هاي عقربه جهت خالف(كم سرعت) سرعت كاهش

 . كند نمي كار فن و است خالص حالت وسط وضعيت( . زياد سرعت) شود مي

( P.T.O) او تي پي  اهرم كه گيرد قرار استفاده مورد بايد موقعي دنده وضعيت تغيير اهرم:  توجه

 موقعيت جابجائي براي اوقات گاهي حالت اين در نباشد كار حال در پروانه و باشد قطع تراكتور

 تا بچرخانيد آرامي به دست با را گاردان مواقع اين در شود نمي انجام راحتي به گيربكس اهرم
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  شكل طبق. درآوريد دلخواه موقعيت به را گيربكس اهرم موقعيت بتوانيد

 :  قبيل از دارند مختلفي انواع كالچها:  فنها گروه كالچ

 كوپلينگي كالچ -1

 

 

 و باشد مي زياد قطرشان كه سانتريفوژ فنهاي و اي پروانه فنها گروه در كه لنتي فنري كالچ -2

 زمان در سيستم به وارد جانبي صدمات از كه شده نصب اي وبژه كالچ ، شود مي انجام زيادي هواي انتقال

 به كالچ مركز از گريز نيروي دليل به يابد مي افزايش تراكتور موتور دور اينكه واسطه به.  كند مي جلوگيري قدرت انتقال اوليه

 لنتي فنري سانتريفوژ كالچ دليل همين به گيرد مي صورت هوا جريان انتقال و حركت به شروع فن و شود مي درگير آرامي

 . دارد كالچها ساير به نسبت بهتري عملكرد
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 :نازلها در محلول جريان شدت جدول

 ( يافت خواهد افزايش قطرات قطر: ) يافت خواهد افزايش جريان شدت

 بوسيله) بيشتر سوراخ قطر با چرخان(  B تفاله) آب صفحه از استفاده صورت در بيشتر قطر با -1

 (بيشتر قطر با اي نقاله سوراخ

 بيشتر قطر با( A) سراميكي صفحه با -2

   پمپ بيشتر فشار با -3

 ( شود مي كوچكتر قطعات قطر) يابد مي افزايش پاشش

 (B) نقاله سوراخ قطر كاهش با -1

 (A) سراميكي صفحه سوراخ قطر كاهش اساس بر -2
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 مركزي سوراخ بدون نقاله از استفاده -3

  T*B هاي نازل از استفاده با -4

براي تنظيم سمپاش از آب  تميز استفاده شود حداقل يكبار در هر فصل ميزان دبي نازلها بر توجه : 

 را رعايت نمائيد .اساس ليتر در دقيقه كنترل شود . توصيه هاي سمپاشي 

 جتهاي فشار متوسط و باال:

اين نوع جتها مجهز به ديافراگم ضد چكه مي باشند و مواد ساختاري آنها شامل پالستيك 

بار مي باشد  41بار و برنج آب نيكل كاري شده براي فشار تا سقف  15-21مستحكم براي فشار 

جهز به سيستم كه اين جتها مدلهاي مختلفي دارند جت با يك سر ثابت و جت چند سر متغير م

 ضد چكه و يا غير چكه اي است. )طبق شكل(

 سر با سيستم ضد چكه مي باشد ك داراي دو موقعيت مي باشد. 2بيشترين نوع مصرفي آنها جت 
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درجه در جهت سوپاپ ضد چكه چرخانده شود حالت  91اگر نازل  موقعيت قطع )خاموش(: -الف

 اسپري قطع مي شود اگر نازل تك باشد بايد به سمت داخلي فن هدايت شود تا اسپري قطع گردد.

اگر نازل، موازي در جهت سوپاپ ضد چكه و به سمت بيرون فن  موقعيت اسپري )روشن(: -ب

 دهد. چرخانده شود، جت، حالت اسپري را انجام مي

 بخش كاليبراسيون:

 تنظيم سرعت تراكتور الزم و ضروري است. -2شدت جريان خروجي نازلها و جتها   -1براي بررسي و تنظيم كاليبراسيون: 

 شدت جريان خروجي نازلها و جتها، مهمترين قسمت براي تنظيم كاليبراسيون: -5

شدت جريان آبدهي را بر اساس ليتر بر  براي اين منظور از ظروف مدرج استفاده ميشود كه بالفاصله بتوان

 دقيقه محاسبه نمود.

براي اندازه گيري از آب تميز استفاده شود و زماني كه آب تميز از سمپاش خارج ميشود اقدام به اندازه گيري 

 نمائيد.
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در فشار انتخابي براي اندازه گيري يك سمت گروه فن ها را باز كنيد. از ظرف مدرج 

ش هر يك از نازلها را )ليتر در دقيقه( بر اساس ميزان فشار كه در استفاده شود. پاش

جدول سمپاشي آمده است تست كنيد. بعد از آن مي توان به وضعيت نازلها پي برد. 

 در صورت لزوم نازلها بايد تعويض شوند

توصيه مي شود زماني كه اختالف بين مقدار پاشش در تست و توصيه شده در جدول 

 درصد باشد نازلها را تعويض نماييد. 11سمپاشي بيش از 

 

 فورمول اندازه  گيري خطا در نازلها و جتها :

ليتر در دقيقه پاشش انجام مي شود . شدت  79/1بار  3به عنوان مثال ، در نازل هاي تي جت زردرنگ در فشار 

 ليتر در دقيقه است . در اين حالت نازلها بايد عوض شوند .  98/1آبدهي تست شده 

= شدت آبدهي در جدول شدت آبدهي اندازه گيري شده

آبدهي اندازه گيري شده
∗ 100 =  اختالف%
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 5بيشتر شده است . براي دقت بيشتر توصيه مي شود حداقل  %11در اين حالت  نازلها بايد عوض شوند زيرا از 

 نازل 5نازل تست شوند . با محاسبه شدت آبدهي هر نازل و گرفتن متوسط 

 

 تراكتور: آزمايش سرعت -2

به منظور اندازه گيري صحيح عالوه بر اينكه بايد شدت آبدهي را بر اساس ليتر بر دقيقه بدانيم بايد سرعت 

 دقيق تراكتور نيز معلوم شود .

 

 

 

 

بايد توجه داشت كه سرعت تراكتور كه در سرعت سنج نشان داده مي شود با سائيده شدن و  صاف 

تغيير مي كند . از طرفي اغلب تراكتورها به دورسنج مجهز بوده و شدن آج تايرها و فشار باد آنها 

 سرعت تراكتور را نشان نمي دهند .
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متري هم نصب شده  111به منظوراندازه گيري و بررسي  سرعت تراكتور مي توان از دو شاخص كه در فاصله 

انتخاب شود . زمان مورد نياز طي اين  (r.p.m)اند استفاده نمود .سپس دنده مناسب تعداد دور در دقيقه 

متري مبدا )شاخص ( به حركت درآورده شود تا در نقطه شروع  1فاصله شيار الزم باشد . تراكتور از فاصله 

 سرعت مناسبي داشته باشد .

 حاال بر اساس فرمول زير مي توان سرعت واقعي را محاسبه نمود . 

فاصله پيموده شده

( زمان) ثانيه
∗

3

6
= يلومترك بر ساعت)  )  سرعت تراكتور

 

 ثانيه طي شده باشد . 51متر در  111به عنوان مثال : اگر 

(متر) 100 ∗ 3/6 − ( كيلومتر بر ساعت سرعت تراكتور) 7/2

50
 

متر پيشنهاد مي  111جدول زير  براي تبديل سرعت متر به سرعت كيلومتر بعد از اندازه گيري ،زمان پيمودن 

 گردد.
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 ريخته مي شود مقدار ماده شيميائي كه داخل مخزن 

 ميزان دقيق ماده شيميائي كه داخل مخزن ريخته مي شود را بر اساس فورمول زير مي توان محاسبه كرد .

حجم مخزن ∗ ميزان ماده شيميائي در هكتار

ميزان پاشش در هكتار
=  مقدار ماده شيميائي مورد نياز در مخزن

 

 

ليتر در  5/3نياز در هر هكتار ) به عنوان مثال ليتر( ، مقدار سم مورد  611با دانستن ظرفيت مخزن )مثالً 

 ليتر در هكتار ( 211هكتار( و ميزان سمي كه بايد پاشيده شود ) به عنوان مثال 

600 ∗ 35

200
= 10/5 ( به ليتر)   مقدار ماده شيميائي مورد نياز در مخزن

 

 توصيه هائي براي كنترل ميزان )غلظت سم (
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نباشد ، يا از نازلهائي متفاوت از نازل هاي معرفي شده در دفترچه در حالتي كه سرعت مورد نياز در جدول 

راهنما استفاده شود مي توان براي محاسبه غلظت مناسب ، با توجه به سرعت تراكتور و سرعت پاشش ، از 

 فورمول زير استفاده نمود .

(سم) كه در هكتار بايد پاشيده شود ليتر ∗ تعداد نارل در سر خرطومي ∗ ( كيلومتر بر ساعت) سرعت تراكتور

600
 

 

 it/haكه ليتر در هكتار كه بايد پاشيده شود =

 it/minليتر محلولي كه در دقيقه از هر نازل خارج مي شود =

 iتعداد نازل در سر خرطومي = 

 vسرعت تراكتور بر حسب كيلومتر در ساعت = 

 
𝑖𝑡
ℎ𝑎

∗ 𝑖 ∗ 𝑣

600
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 بازرسي و كنترل سمپاش:

 بازرسي فشار نازلها (5

 يك توان مي درپوش  برداشتن با كه دارد وجود اينچ نيم گام با دار رزوه سوراخ كنترل اجزا تمامي در 

 . كرد تست را دستگاه فشار ميزان و نمود وصل آن به فشارسنج

. 

 كنترل حجم جريان محلول  (2

 با نصب يك جريان سنج )فلومتر ( در قسمت كنترل ورودي كه بدون باز كردن و قطع لوله مكش كه از پمپ

 )سه چهارم ( اينچ باشد . 4/3مي آيد قابل انجام است مي توان حجم جريان را كنترل نمود . قطر فلومتر بايد 

اگر قطر فلومتر با قطر قسمت اتصال متفاوت باشد با استفاده از اتصاالت نر و ماده مختلف ،مي توان فلومتر را 

 نصب نمود .

 پاشش ناهمگون نازلها (3

 ببنديد و فشار را به صفر برسانيد .شير مقسم اصلي را 
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تراكتور را از درگيري خارج سازيد )خالص نمائيد ( و با استفاده از يك دستكش محافظ  (pto)پي تي او 

مناسب سر ناله را برداشته سپس ، نازلها را جدا كرده و آن را با يك برس نرم ، تميز نماييد و دوباره به دقت آن 

يا تيز يا ساير مواد سخت كه نازلها را خط مي اندازند استفاده نكنيد . هرگز به داخل را نصب كنيد هرگز از اش

 نازل فوت نكنيد . 

 

 

 

 

 

 نشت از نازلها

را كنترل نمائيد در  (A)هزگاه نازلها بعد جريان سم نشت كنند بايد : ديافراگم ضد قطره

 يا فرسودگي آن را تعويض نمائيد .صورت پارگي 
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 براي استفاده صحيح از پمپ ديافراگميچند نكته مهم 

دقترچه راهنماي پمپ ) جداي از اين دفترچه مي باشد ( را كامل و با دقت مطالعه نمائيد . تا از تمامي  توجه :

 موارد مربوط به ايمني، سرويس ، نگهداري و استفاده صحيح از پمپ آگاه شويد .

 

ن سمپاش ، مطمئن شويد كه شير ركالتور در حالت خالص تراكتور و روشن نمود  PTOقبل از به كار انداختن  -1

 است .

براي استفاده صحيح از هر پمپ به پالك شناسائي مربوط به آن مراجعه و مشخصات اصلي از قبيل ، حداكثر  -2

 را با توجه به نياز رعايت نمائيد . (BAR)و از رعايحداكثر دامنه فشار  (RPM)دور پمپ 

پمپ و هواي داخل مخزن باد كنترل شود .ضمناً نوع روغن با توجه  به نوع پمپ  قبل از شروع بكار بايد روغن -3

ساعت كار  311مي باشد كه بر روي دريچه آن نيز يادآوري شده است . روغن پمپ را نيز حداكثر پس از 

ورت تعويض نمائيد . هنگام پر كردن و يا تخليه روغن ، شافت پمپ را با دست بچرخانيد تا اين عمل زودتر ص

 پذيرد . 
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درصد فشار كاري  31-41مقدار هواي داخل مخزن باد كنترل شود . ميزان آن بستگي به دامنه فشار پمپ بين  -4

 بار باشد . 11الي  8بار كار مي كند ، فشار مخزن بايد   25مي باشد . براي مثال ، اگر پمپ يا فشار 

تا خوردگي نداشته باشد تا بتواند خوب بازي  الستيك داخل كاسه بايد خوب نصب شده باشد و هوا ندهد و يا -5

 كند و مايع را در جريان قرار دهد .

سوپاپ فشار و رگالتور و حداقل يكي از شيرها را باز كرده و پمپ را براي چند لحظه با فشار صفر راه اندازي  -6

مالي جلوگيري نمائيد تا هواي داخل سيستم و پمپ خارج ، و مايع جاي آن پر شود . تا از خسارتهاي احت

 نمائيد .

در بعضي از پمپ ها با دامنه فشار باال ، قسمتي از آن مي باشد كه در اثر فشارهاي بيش از حد معمول از طريق  -7

شيلنگ شير اطمينان كه به مخزن متصل است ، به مخزن برگشت مي كند تا از صدمات احتمالي به پمپ 

 جلوگيري شود .

اه ، پس از اتمام محلول سم بالفاصله انرا قطع نمائيد تا از خشك كاركردن : براي طوالني شدن عمر دستگ توجه

 پمپ جلوگيري شود .

 خطر : هيچ گاه براي تامين فشار الزم ، پيچ تنظيم فشار را تا آخر سفت ننمائيد .
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 ديافراگمي هاي پمپ ايراد رفع راهنماي و معايب مورد در چند نكاتي

 

 :رسد نمي الزم فشار به پمپ

 .كنيد تميز را آن دستورالعمل مطابق است كثيف مكش فيلتر -1

 

 

 است نشده محكم كافي اندازه به( E) فيلتر درب -5

 .است نشده نصب صحيح بطور آن اورينگ اينكه يا
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 نازل. )است شده بزرگ فرسايش اثر در يا است بزرگ نازل، صفحه وسط سوراخ -3

 (شود تعويض

 

 

 

 

 از كه را پمپ تا مخزن از محلول انتقال هاي لوله مسير. كند مي نفوذ مدارمكش داخل به هوا -3

 .نمائيد بندي آب و كرده محكم را ميكند عبور فيلتر
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 تميز را مكش مسير. ميكند ممانعت پمپ به مخزن داخل از محلول، مناسب مكش از خارجي مواد وجود -5

 .نمائيد

 

 .باشد شده فرسوده فشار، تنظيم سوپاپ است ممكن -6

 

 

 .نمائيد تعويض يا تميز صورت آن در كه ميباشد فرسوده يا كثيف فشار يا مكش هاي سوپاپ -7

 

 :غيرعادي هاي لرزش

 .كنيد كنترل را پمپ هاي پايه كننده محكم هاي پيچ -1

 .كنيد بازرسي را گاردان شافت چهارشاخهاي -2

 (r.p.m540 حداكثر. )كنيد كنترل را P.T.O سرعت -3

 .باشد محكم وب تا كنيد بازرسي را گيربكس پايه كننده محكم هاي پيچ -4
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 :است دار نبض ها نازل از خروجي آب

 بررسي دستورالعمل طبق را( خازن فشار) باد مخزن داخل هواي فشار -1

 .كنيد

 

 

 يا تميز بايد را آن صورت اين در كه باشند، فرسوده يا كثيف فشار يا مكش هاي سوپاپ است ممكن -2

 .نمود تعويض

 

 .كنيد متوقف را سمپاشي فوراً. است ده تمام كامال مخزن داخل مايع -3

 

 :روغندان از رنگ سفيد مايع نشت

 ناپديد موجب كه. است ها ديافراگم پارگي دهده نشان روغندان( روغن و آب مخلوط) رنگ سفيد مايع نشست

 است الزم و كنيد عوض را ها ديافراگم و كرده متوقف را سمپاشي فوراً. شود مي روغندان داخل روغن شدن
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 از تا نمائيد شستشو و سرويس روغن با و كني تميز دقت به را پمپ آن از قبل

 .شود جلوگيري پمپ داخلي هاي قسمت فرسودگي
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 اندازه گيري دستگاه سمپاش اتومايزرمشخصات فني ،ابعاد و 
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 گروه فنها

 اتومايزر )گروه فنهاي پروانه اي(

پره ساخته شده از آلومينيوم، نايلون يا فايبر گالسند، متغيرهاي پروانه قابليت  8يا  7عموماً پروانه هاي مدل جديد مجهز به 

درجه با تنظيمات معين مي باشد. اين پره ها بايد به گونه اي تنظيم و نصب شوند كه در تعادل  41به  21جابه جايي از 

 تغيير ايجاد نكند. (Fan group)ديناميك گروه پروانه ها 

 )اين عمل بمنظور تنظيم مقدار باددهي باساس نياز و قدرت تراكتور مي باشد( تنظيم پروانه ها:

اين عمليات بايد توسط تكنسين هاي مجرب انجام شود. موقعيت هر يك از تيغه ها بايد به شكلي باشد تا تعادل ديناميكي 

تعاد نباشد ممكن است دنده ها و چرخ هاي پروانه را بخطر بيندازد. باعث فرسودگي و پروانه ها را به هم نزند. پروانه اي كه م

 خوردگي زودرس گيربكس شود.
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 براي تغيير انحراف تيغه ها اينگونه عمل نماييد:

 شبكه محافظ سيمي پنجره اي را جدا كنيد. -1

در پوش قسمت پوشش )پنجره محافظ( را بازنموده، سپس ياتاقان هر تيغه را كه دو پيچ در دو طرف آن تعبيه شده  -2

 Cرا باز نماييد تا تيغه ها قابليت چرخش را داشته باشن براي ساده تر شدن تنظيم، شكاف دانه دار مناسبي بر روي 

 زبانه پرس تعبيه شده است.
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همين كار را بر روي كناري اش انجام دهيد و پيچ هاي تيغه اوليه را ببنديد تا به خوبي  بعد از جايگذاري تيغه، -3

 درگير شوند.

اين عمليات را برروي همه تيغه ها انجام دهيد. بعد از اينكه اطمينان حاص نموديد كه تمامي آنها بر روي زاويه اي  -4

آن دوباره مونتاژ نماييد. در صورت نياز براي  واحد تنظيم شده اند، بالعكس درپوش محافظ و پنجره اي را روي

هدايت جريان هوا به قسمت باال، در قسمت پايين فن دو پره يكي در راست و يكي در چپ قرار دارد كه مسير 

 جريان هوا را به طرف باال هدايت مي كند، كه اين دو پره در بعضي از فن ها ثابت و در بعضي قابل تنظيم مي باشد.

 

 مايزر )فن هاي پروانه اي( به شرح زير مي باشد:مشخصات اتو
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 نقشه پارت ليست گيربكس اتومايزر )گروه فن هاي پروانه اي(
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 (اي پروانه هاي فن گروه) اتومايزر فن ليست پارت نقشه
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 مشخصات فني، ابعاد و اندازه هاي دستگاه سمپاش توربين مزارع )توبوالينر(
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 تنظيمات هيدوليك توربين مزارع

 توربين مزارع دو تظيم هيدروليكي و يك تنظيم دستي وجود دارد:

 تنظيمات هيدورليكي

شيلنگهاي هيدروليكي قسمت باالي توربين را به سيستم هيدرويك تراكتور وصل كنيد و از اتصال نر و ماده هاي هيدروليكي 

فل شده باشد. و بوسيله مطمين شويد كه نشت روغن نداشته و كامالً ق

 ليورهاي هيدروليك تراكتور قسمت باالي توربين حركت نمايد.

 درجه  91حركت عمودي  -1

 درجه 271حركت افقي  -2
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 تنظيمات دستي

ميليمتر وجود دارد كه در صورت نياز، در  651در قسمت اتصال فن كانن به شاسي دستگاه سمپاش، يك هرز گرد به قطر 

 تفاده قرار ميگيرد. قابل توجه باشد كه اين تنظيم دستي، قابليت تبديل به هيدروليك را نيز دارد.تنظيمات دقيق تر مورد اس

 محاسبه مقدار ماده شيميايي كه داخل مخزن ريخته ميشود

 ميزان دقيق ماده شيميايي كه داخل مخزن ريخته ميشد را بر اساس فرمول زير ميتوان محاسبه نمود.

حجم مخزن ∗ ميزان ماده شيميايي در هكتار

ميزان پاشش در هكتار
=  مقدار ماده شيمايي مورد نياز در مخزن

 با دانستن:

ليتر در هكتار( و ميزان سمي كه بايد پاشيده شود  5/3ليتر( مقدار سم مورد نياز د رهر هكتار )مثالً  611ظرفيت مخزن )مثاًل 

 ليتر در هكتار( 211)مثال 
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 611 *5/3=5/11به ليتر(  مقدار ماده شيميايي مورد نياز ر مخزن )

 نقشه پارت ليست پروانه و حلزوني توربين مزارع )گروه كانن(
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 نقشه پارت ليست متحرك تربين مزارع )گروه فن كانن(
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 (كانن گروه) مزارع توربين گيربكس ليست پارت قشهن
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 بوم سمپاشي

كشي در زارع از اين نوع سمپاش بوم دار استفاده مي گردد. براي استفاده بهتر و بهينه براي سمپاشي، دفع آفات و يا علف 

 بودن عمليات سمپاشي بسته به نوع نياز از نازل ها انواع متفاوتي دارد كه چند نمونه آن عبارتند از:

نوع نازل  -1ل بايد مشخص باشد: نازل هاي مخلوط پاش ميكس شده با هوا و ... اما در تمامي نازلها سه عام –نازل خطي پاش 

فشار كاري كه اين سه عامل به انضمامجدول خروج نازل بر اساس مقدار ليتر در دقيقه در فشارهاي  -3زاويه پاشش  -2

مختلف در نازل هاي استاندارد توسط كارخانه سازنده مشخص مي شود. نازل ها با توجه به جنسشان كه مي تواند از 

ل و يا سراميك باشد، از عمر مفيد و معيني برخوردار مي باشد. به همين دليل جهت استفاده بهينه از پالستيك، برنج، استي

دستگاه و صرفه جويي در مصرف سم و جلوگيري از آلودگي زيست محيطي هر چند وقت نازلها بايد كاليبره شوند. دراينجا 

 جدول خروجي نازل هاي خطي پاش را مورد بررسي قرار مي دهيم.
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 جدول خروجي ليتر در دقيقه نازل هاي سمپاش هايتوربيني در فشارهاي مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 blankصفحه چرخان استيل بدون سوراخ مركزي =
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 سيستم شيلنگ جمع كن قرقره اي 

مغزي  هرگاه هنگام كار ، در قسمت هرز گرد برنجي نشتي وجود داشته باشد ، و با چرخاندن قرقره نيز برطرف نشود ، بوش و

برنجي را از هم جدا نمائيد . اين عمل با باز كردن پيچ آلني داخل هرز گرد انجام مي شود كه بعد از جدا نمودن و بازديد 

 اورينگهاي آن در صورت نباز تعويض شوند .

 در سمپاشهاي شيلنگي النس دار هنگام استفاده از النس دستي حتما  موارد ايمني زير مورد توجه قرار گيرد .

النس را در هنگام كار به طرف افراد و حيوانات   -2كار النس را به طرف خطوط سيم هاي برق نگيريد . در هنگام  -1

النس دستي را پس از اتمام كار ببنديد و در جايگاه النس قرار دهيد و قبل از شروع بازديد نمائيد كه  -3نگيريد .

مين و اهرم آن آزاد باشد به هنگام روشن شدن قابل كنترل نمي النس باز نباشد . به اين دليل كه اگر النس بر روي ز

 باشد و در بعضي مواقع ممكن است با خطرات جدي مواجه گرديد .

 انواع النس :
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 مختلفي دارند كه عبارتند از :النسها انواع 

 بر روي النس اهرمي  Aكه براي حالت پاششي مخروط و يا پاشش مستقيم با اهرم النس اهرمي و ساده  -1

، در اين نوع النسها نيز حالت پاشش با جابه جائي اهرم به سمت جلو و يا عقب حالت  النس هاي پيستوله اي -2

 به جلو و يا عقب النس قطع يا وصل مي شود . Dپاشش مخروط و يا پاشش مستقيم انجام  مي شود و با اهرم 

مختلف بر اساس نازل هاي استاندارد طبق جدول زير مي  جدول خروجي و ليتر در دقيقه )دبي( در فشارهاي

  باشد .
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