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 پیشگفتار

 

در زمینھ ھای  حیوان و انسان نیروی جای بھ موتور توان جایگزینی با کشاورزی مکانیزاسیون گستره

.صورت گرفت متنوع کشاورزی  از جملھ برداشت محصول   

 خودکار مکانیکی ابزار  کشاورزی درعرصھمکانیزاسیون متنوع با بکارگیری شیوه ھای  اساس براین

کیفیت    تا عالوه بر افزایش سرعت در برداشت محصول گردید انسان نیروی جایگزین کمباین جملھ از

  .یابد بھبود نیز فرایند این در جملھ کاھش ضایعات محصول  با شاخصھ ھای بھتر از یات برداشتعمل

 صورت ھای پیشرفت با ھمراه کشاورزی تکنولوژی حوزه در پژوھش طریق از شده کسب تجربیات

 تدوین با تا داشت آن بر را اینجانب از جملھ کمباین کشاورزی ھای ماشین تولید و ساخت امر در گرفتھ

 این بھ عالقمندان و پژوھشگران دراختیار را حوزه این بھ مربوط دستاوردھای کتاب این نگارش و

 نیازھای از بخشی پاسخگوی مختصر این مطالب تا است امید.  دھم قرار مھندسی علوم از شاخھ

. گیرد قرار گرامی عالقمندان  پژوھشی  

 امامی فیروزه مھندس سرکارخانم گرامیم ومادر  آذروش محمد دکتر آقای جناب ارجمندم ازپدر پایان در

.کنم  می سپاسگزاری صمیمانھ کردند یاری کتاب این نگارش در مرا کھ  

                          آذروش آرش        
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 کمباین
 

 معنی انگلیسی بھ واژٔه از برگرفتھ آن امن. دار کشاورزی است ماشین برداشت محصوالت دانھکمباین 

  :دھد می انجام مراتبی سلسلھ صورت بھ را عمل سھ ماشین این اینکھ خاطر بھ اصل در کھ است ترکیبی

کردن درو -الف       

کوبیدن خرمن یا کوبیدن -ب       

:مانند محصول ھایی ساقٔھ از ھا دانھ جداسازی -ج       

  سویا ذرت، ،)گیاه( جو چاودار، یوالف، گندم،

 

بھ  از آنھا توان می کھ کند می رھا زمین روی بر خود کنار در را درو زائد ھای برگ و ھا ساقھ کمباین

.کرد استفاده گیاھی کود یا چھارپایان غذای عنوان  

 آن کمک بھ کھ است محصول برداشت ھای روش ترین بھره با و موثرترین از یکی کمباین از استفاده

.مورد استفاده قرار داد  محصولبرداشت حداکثر  برای را کارگرتوان   حداقل توان می  

 

 تاریخچھ

 گاونر یا اسب توسط ابتدا در کھ شد اختراع مور ھیرام توسط ١٨٣۴ سال در بار اولین برای کمباین

 بیش ١٨٣٩ تا کھ شد ساختھ مور ھیرام توسط کامل کمباین دستگاه یک ١٨٣۵ سال در .شد می کشیده

.کرد برداشت آن با را زمین ھکتار ۵٠ از  
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کمباین انواع: بخش نخست   
 

 

:در دو گروه اصلی طبقھ بندی می شوند  ھا کمباین  

خودرو ھای کمباین  

کششی ھای کمباین  

 

خودرو ھای کمباین  

 کرده  تولید مزارع ناھموارترین در ماشین راندن برایرا  زیادی قدرت موتور کمباین نوع این در

کند می برداشت باال عملکرد با را محصوالت و تامین را خود ھای دستگاه نیاز مورد وقدرت  

 ھای واحد سایر و پالتفرم بھ نسبت کافی دیدی دارای نشیند می کمباین باالی قسمت در کھ هرانند

 تنظیمات تواند میدارند  قرار او دسترس در کھ کننده کنترل ھای قسمت ی وسیلھ وبھبوده  کمباین

. دھد تغییر مزرعھ وضعیت بھ توجھ با را کمباین  

 ٢١ تا ٤ بین ھا جاده در و ساعت در کیلومتر ٤.٥ تا ٣ بین برداشت ھنگام در پیشروی سرعت 

 و دشت ھای کمباین ی دستھ دو بھ استفاده محل اساس بر خودرو کمباین. است ساعت در کیلومتر

. شوند می بندی تقسیم تپھ ھای کمباین  

 ثابت محرک اکل یک ی وسیلھ بھ اند شده ساختھ مسطح ھای زمین در کار برای کھ دشت ھای کمباین

 کننده جدا ھای واحد کند کار دار شیب و ناھموار زمین در کمباین نوع این کھ موقعی. گردند می حمایت

 کننده وتمیز کننده جدا ھای واحد چھ گرا.  شوند می خارج افقی حالت از زمین شیب با نیز کننده تمیز و

 تراز نا حد از بیش کمباین کھ صورتی در اما دھند ادامھ خود عادی کار بھ شیب در حدودی تا توانند می

 اینمی شود کھ   جمع است گرفتھ اررق تر پایین کھ کمباین از سمتی در شده برداشت محصول شود

. شود می محصول کردن تمیز و کردن جدا عمل کیفیت کاھش باعث وضعیت  

 ھا تپھ در کار ھنگام در کھ طوری بھ شوند می حمایت لوالیی ھایی اکل وسیلھ بھ ای تپھ ھای کمباین

شوند می تنظیم و تراز خودکار طور بھ خودھ ب شیب وضعیت گرفتن برای  

 ترازمی درصد ٤٥ تا ٣٠ ھای شیب در خودکار طور بھ کننده تمیز و کننده جدا و کوبنده واحدھای

 حد با کردن تمیز و کردن جدا عمل کننده تمیز و کننده جداو  کوبنده ھای واحد داشتن نگھ تراز با شوند

. شود می انجام بازدھی اکثر  
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کششی ھای مباینک  

 محور وسیلھ بھ آنھا کوچکتر مدل ھای.  شوند می کشیده تراکتور ی وسیلھ بھ کششی ھای کمباین

 شده سوار کمباین روی بر کھ کمکی موتور یک ی وسیلھ بھآنھا  بزرگتر ھای مدل و تراکتور تواندھی

. آیند می در حرکت بھ است  

 

 

کمباین موتور: دوم خشب  

 

موتور بدنھ  

 یک ھر کھ اند شده تعبیھ شکل استوانھ ھایی سوراخدر بدنھ .  است موتور اصلی قطعات از یکی بدنھ

 ھایی حفره خنک، آب موتورھای در سیلندرھا این اطراف و بدنھ دروندر . نامند می سیلندر آنھا را از

 چسبیدن یا شدن ذوب از و کرده  خنک را سیلندرھا بدنھ تا یابد می جریان آنھا در آب کھ قرار دارند

 در ھایی پره دارای ھا حفره ینا جای بھ خنک ھوا موتورھای بدنھ . نماید جلوگیری پیستون و سیلندر

 وصل مختلفی ھای اندام ، بدنھ روی. کند می خنک را آن ھوا جریان کھھستند  خود خارجی سطح

 در موتور روغن فیلتر و استارت موتور برق، مولد دلکو، ، کویل کاربراتور، بنزین، پمپ . میشوند

 روغن فیلتر سوخت، ھای صافی) انژکتور پمپ( افشانک پمپ و گازوئیل پمپ و بنزینی موتورھای

 خنک آب موتورھای در. ھستند  جملھ آن از دیزلی موتورھای در استارت، موتور و برق مولد موتور،

از آنجائیکھ امکان انجماد آب بھ دلیل سرمای زیاد و یا کم بودن ضد یخ و بھ تبع آن ترکیدگی بدنھ 

 حادثھ این وقوع صورت در کھ اند شده پرس بدنھ جای جای در ھایی پولک احتیاط، برای  وجود دارد

. دنپر می بیرون  

 پیستون

 از کوچکتر کمی پیستون قطر. است مسدود آن سر یک فقط کھ است شکل ای استوانھ ای قطعھ پیستون

 فنری و فوالدی ھای رینگ آن، ھای کناره از سوخت فرار از جلوگیری برای لذا باشد می سیلندر قطر

این رینگ  تعداد . نامند می فشاری ھای رینگ را ھا رینگ این. اند شده تعبیھ پیستون سر نزدیک در

 رینگ. است حلقھ  سھ  معموًال گازوئیلی موتورھای در ولی حلقھ دو معموًال بنزینی موتورھای در ھا

رینگ  واست  شده تعبیھ کاری روغن برای این رینگ .  دارد قرار ھا رینگ این زیر در نیز دیگری

.روغن نامیده می شود   
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. است حلقھ دو معموًال دیزلی موتورھای در ولی حلقھ یک بنزینی ھایموتور در روغن رینگ تعداد

. گیرد می قرار آن در پیستون انگشتی کھ است شدهتعبیھ  پیستون بدنھ در سری تا سر سوراخی

 خار دو. دھد می پیوند پیستون بھ را پیستون دستھ طرف یک کھ است فوالدی ای لولھ پیستون انگشتی

. نگھدارند خود جای در را انگشتی تادارند  قرار انگشتی طرف دو درشکل  یا حلقھ  

 نسبتًا آن دیگر سر. است شده تعبیھ آن در سوراخی کھ است کوچک سر یک دارای پیستون دستھ

 بھ پیچ دو با کپھ این. نامیده می شود  متحرک یاتاقان کپھ  متحرک قطعھ.  است تکھ دو و بوده بزرگ

 ھ مجموع. گیرد می قرار آن در لنگ میل کھ آورد بوجود را سوراخی تا  شود می بستھ پیستون دستھ

 یاتاقان یک دارای پیستون دستھ ھر. نامیده می شود  متحرک انیاتاق پیستون دستھ بزرگ انتھای و کپھ

 ھای یاتاقان تعداد بنابراین.  باشد می برابر موتور سیلندرھای تعداد با ھا پیستون تعداد و است متحرک

.است ھا برابرسیلندر تعداد با متحرک    

لنگ میل     

 مگرآنکھ چندانی ندارد استفاده مورد حرکتی چنین. دارد برگشتی و رفت حرکت سیلندر دردرون پیستون

 محل در لنگ میل. دارد عھده بھ را کار این کھ است ای قطعھ لنگ میل. شود  تبدیل دورانی حرکت بھ

 نیم بدنھ، زیر در محل ھمین در. شود می متصل موتور بدنھ زیر بھ شده تعبیھ  آن روی کھ مخصوصی

.باشد می ثابت کپھ یک ھمانند کھ است شده تعبیھ ای دایره  

 جای خود در را لنگ میل تا شود می بستھ ثابت کپھ روی پیچ دو با کھ دارد وجود نیز متحرک کپھ یک

 چھار موتور یک بنابراین. نامیده می شود  ثابت یاتاقان  متحرک و ثابت کپھ دو این مجموعھ. ددھ

 ھستند یاتاقان ھایی ثابت ھای یاتاقان. است ثابت یاتاقان پنج ولی متحرک یاتاقان چھار دارای سیلندر

ھا شیارھای کانال  یاتاقان کاری روغن منظور بھھمچنین . گیرند می قرار راست خط یک امتداد در کھ

. اند شده ایجادمیل لنگ ھا در شکلی   

 

  لنگر چرخ

 دایره و سنگین و بزرگ نسبتًا ای قطعھ لنگر چرخ.  شود می پیچ لنگر چرخ یکبھ  لنگ میلانتھای 

در ھنگام زدن  موتور نھادند چرخ کھ است شده سوار ای دنده چرخ اندام این پیرامون . است شکل

 تا گردد می دور چند لنگ میل عمل، این با. شود می درگیر آن با موتور کردن روشن استارت برای

: است شده تعبیھ زیر منظورھای بھ لنگر چرخ.  شود روشن موتور  

.سازند می ینگسن را آن سبب ھمین بھ - لنگ میل متغیر سرعت کردن یکنواخت -الف   

شود روشن موتور تا می شود  درگیر لنگر چرخ دنده با استارت دنده : موتور اندازی راه -ب  .  

ھستند کالچ دارای موتورھا ھمھ - آن روی موتور  کالچاصلی  اجزاء کردن سوار -ج  .  
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 موتور الزم است کھ دآی می پیش بسیار. است دنده جعبھ برعھده موتوربا  ارتباط وصل و قطع وظیفھ

.باشد  و بدون حرکت  ساکن تراکتور یا خودرو ولی بماند روشن    

بادامک میل     

 سوخت و ھوا مخلوط سوپاپ ستنب و کردن باز یکی  دارد وظیفھ دو بنزینی ھایموتور در بادامک میل

 شود می انجام بادامک توسط اول کار .  روغن پمپ دلکو میل گرداندن دیگری و دود ھای سوپاپ و

 وجود دلکو کھ دیزلی ھایموتور در. قرار دارد  بادامک میل روی کھ ای چرخنده وسیلھ بھ دوم کارو

 فقط بادامک میل وظیفھ گیرد، می لنگ میل سر دنده چرخ از را خود حرکت نیز روغن پمپ و ندارد

 میلمیان  تشخیص وجھ یک موضوع، این. است  ھا سوپاپ کردن بستھ و باز یعنی اول کار ھمان

 این فاقد دیزلی موتور بادامک میل. است دیزلیمیل بادامک ھای موتور  و بنزینی موتور ھای بادامک

 موتور یک بنابراین. است شده تعبیھ بادامک یک سوپاپ، ھر کردن بستھ و باز برایاست و  دنده چرخ

 بادامک دو ھر. باشد می بادامک میل روی بادامک ھشت دارای و دارد سوپاپھشت  سیلندر چھار

 بستھ و باز زمانی ترتیبتا  اند شده تعبیھ یکدیگر بھ نسبت خاصی زاویھ با ، رسیلند یک بھ مربوط

 یک بادامک جفت ھر.  گردد تأمین آنھا ھمپوشانی و ھا سوپاپ شدن باز ارتفاع ھا، سوپاپ شدن

 انفجار یا احتراق ترتیبتا  اند شده داده قرار ھا بادامک جفت سایر بھ نسبت خاصی زاویھ با نیز سیلندر

.شود  رعایت موتوردر     

 

 سرسیلندر

 پیستون استقرار با. باشد می سیلندر یا استوانھ باالی قاعدهکردن  دودمس سرسیلندر، وظایف از یکی

 نیز سرسیلند. کند می کامل را احتراق یا انفجار برای مسدود فضای تأمین کار، این سیلندر، درو در

:است زیر قطعات حاوی بدنھ ھمانند  

خنک آب موتورھای در آب ھای حفره  

آب ھای پولک  

کارتر از روغن خروج و ورود ھای داالن  

بدنھ بھ سرسیلندر تصالا ھای پیچ سوراخ  

آنھا عبور ھای کانال و دھنده فشار ھای میلھ  

ھا اسبک و اسبک میل  

اسبک میل ھای پایھ  

دود و ھوا ھای سوپاپ  
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ھا سوپاپ دمای  

بر این اساس و دارد قرار انفجار فضای درون در آنھا سر کھ ھستند قطعاتی از دود و ھوا ھای سوپاپ

 استفاده بدنھ آب ھای حفره بھ شبیھ آبی ھای حفره از آنھا کردن خنک برای. شوند می گرم بسیار

 حرکت دارای کھ قطعھ یک. گرفت  بھره اھرمی سیستم یک از باید ھا سوپاپ کردن باز برای.  دنمیشو

اسبک  –االکلنگی  –این قطعھ بھ سبب داشتن این نوع حرکت .  دھد می انجام را کار این است االکلنگی

 کھ است وسط در سوراخی دارای اسبک ھر.یک اسبک الزم است  سوپاپ ھر برای .نامیده می شود 

. گذرد میآن  میان از اسبک میل نام بھ ای لولھ  

 

 سوپاپ ھا

 ھوا یا) بنزینی ھایموتور( ھوا و سوخت مخلوط ورود برای یکی سوپاپ دو دارای کم دست سیلندر ھر

 بھ ھا سوپاپ استقرار روش ترین معمول. است دود خروج برای دیگری و) گازوئیلی ھایموتور(

 ساق و سرسوپاپ ھای نام بھ بخش دو از سوپاپ ھر.  باشد می سیلندر سر در و عمودی صورت

 ٤٥ حدود زاویھ با آن پھلوی کھ است شکل ای دایره قسمت سوپاپ سر .تشکیل می شود  سوپاپ

نامیده می  سوپاپ ساق کھ است خورده پیوند ای میلھ دایره این وسط بھ. است شده داده زاویھ درجھ

 استقرار محل بریدگی این. است شده ایجاد شکل مخروطی بریدگی سوپاپ ساق انتھای بھ نزدیک. شود 

. است سوپاپ ندهکن قفل ھای کپھ  

 در ھوا سرسوپاپ وبرخی  در دود سوپاپ سر. نیستند اندازه یک معموًال ھوا و دود ھای سوپاپ سر

 میل بادامک کھ زمانی مگر باشد بستھ ھمیشھ باید سوپاپ. ندھست بزرگتر موتورھا از دیگر برخی

 نسبتًا و تو در تو فنر یک از سوپاپ داشتن نگھ بستھ برای.  نماید شدن باز بھ مجبور را آن بادامک

 پولک. دشو می استفاده سوپاپ قفل و پولک یک از فنرھا این داشتن نگھ برای. شود می استفاده قوی

 پوشانده را سوپاپ ساق بریدگی اطراف است مخروطی ای کپھ دو صورت بھکھ  قفل و نشستھ فنر روی

.شوند می نامیده نیز قفل ھای پھک  قطعھ دو این. رود می فرو پولک  وسط سوراخ در حال عین در و    

 

رسانی سوخت و ھوا  

 

ھوارسانی) الف    

 ٩٠٠٠ از بیش بنزین لیتر ھر سوخت برای. شود  می تأمین ھوا از سوخت، اشتعال نیاز مورد اکسیژن

 ساعت ھر در کنیم فرض لیتر ١٠ را خودرو یک ساعتی مصرف اگر.  شود می مصرف ھوا لیتر

 تھویھ برای موتور کش نفس نام بھ فیلتری  موتورھا ھمھ بدنھ روی. است الزم ھوا لیتر ٩٠٠٠٠



 

 
۹ 

 

 بھ را فیلتر این زیست، محیط حفظ برای. شود می نصب روغن شده تبخیر گازھای و کارتر فضای

.بسوزد و شده مکیده سیلندرھا بھ ھوا با ھمراه روغن بخار تا کنند می متصل ھوا فیلتر یا صافی   

 

رسانی سوخت     

 پمپ و افشانک پمپ گازوئیلی، موتورھای در و کاربراتور  بنزینی موتور در رسانی سوخت دستگاه

 پمپ توسط باک از بنزین . ھوا و بنزین مخلوط کردن  برای است ای وسیلھ کاربراتور. است انژکتور

 است مخروطی دو ای لولھ دارای کاربراتور. ریزد می کاربراتور شناور ظرف بھ وشده  مکیده بنزین

 دو این بین مقطع سطح کوچکترین وسط بھ شناور ظرف تھ از باریکی لولھ. دارد نام ونتوری کھ

بھ  شناور ظرف در شناور جسم.  شود می نامیده) ژیگلور( اصلی فواره کھ یابد می امتداد مخروط

. دارد می نگھ فواره انتھای از تر پاییناست کھ آن را  شده تنظیمشکلی     

 

بنزین پمپ    

 روی سرشیطانک. است متصل دیافراگم این بھ شیطانکی . است دیافراگمی نوع از  معموًال پمپ این

 بھ و تفاوت داشتھ  بادامک میل روی ھای سوپاپ ھای بادامک با آن شکل کھ گیرد می قرار بادامکی

 پایین و باال را شیطانک وچرخیده  نیز بادامک این سوپاپ میل چرخیدن با. است تشخیص قابل خوبی

 غشاء یک( دیافراگم رفتن پایین با. برد می پایین و باال را دیافراگم خود، نوبھ بھ شیطانک. برد می

 مجرای دیافراگم، رفتن باال با. مکد می مخزن از را بنزین کھ شود می ایجاد پمپ در خالئی) الستیکی

 کاربراتور شناور ظرف بھ مسیر این از بنزین. شود می باز خروج مجرای و شده بستھ بنزین ورود

 دارای بنزین پمپ. مجھزند بنزین دنکر تمیز و تصفیھ برای فیلتری بھ ھا پمپ از بعضی. شود می روان

 سوخت مدار کھ ھنگامی کار این. انداخت کار بھ دستی طور بھ را پمپ توان می آن با کھ است ای انھبز

. نامند می نیز گوش سھپمپ  یا دستی پمپ را بنزین پمپ . ضروریست باشد گرفتھ ھوا رسانی    

 

  کاربراتور  

 قطعات. اند شده ساختھ گوناگون تنظیمات و کار طرز ، ساختمان با نوعی متناسبمت کاربراتورھای

 و گاز پروانھ ، مخروطی دو لولھ اصلی، فواره شناور، ظرف شناور، سوزن ، شناور کاربراتور اصلی

 شده تنظیم سطح بھ تا رفتھ باال شناور شناور، ظرف بھ بنزین ورود با. را شامل می شود  ساسات

 ھمواره بنزین سطح کھبھ شکلی  بندد می را بنزین ورود مجرای شناور، سوزن حالت این در. برسد

 تا می شود باز بنزین ورود مجرایمی رود و  پایین شناور فواره، از بنزین خروج با. ماند می ثابت

.برسد قبلی ارتفاع بھ مجددًا بنزین سطح  
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 افزایش شود، می کوچک مقطع سطح کھ جایی در ھوا سرعت کھی این است مخروط دو لولھ ویژگی

 این در فواره سبب ھمین بھ. است اصلی فواره از بنزین مکش عامل  سرعت افزایش این.یابد می

 مخلوط مقدار  گاز پدال بوسیلھ  گاز پروانھ کردن بستھ و باز با. شود  می مستقر مقطع سطح کمترین

 خودرو پیشروی سرعت نھایت در و موتور سرعت و شده کم و زیاد سیلندر بھ ورودی ھوای و بنزین

 موتور شدن روشن بھتر برای. باشد دستی یا خودکار است ممکن ساسات دریچھ. شود می کم و زیاد

 شدن گرم از بعد. شود غلیظ ھوا و بنزین مخلوط تا بست تمام یا نیمھ تا باید را ساسات سرد، ھوای در

 موتور. شود می خاموش یا کند می کار بد یا موتور کرد در غیر اینصورت  باز کامًال را آن باید موتور

.شود گرم تر سریع تا کند کار جا در و باال سرعت با باید سرد    

 

 

 

کمباین کارھای: سوم بخش  

 

غالت کمباین انواع  

:شوند می بندی طبقھ محصول تمیزونوع دانھ ذخیره حرکت، تأمین کار،چگونگی نوع برحسبھا کمباین  

کار نوع) الف  

کند می بندی بستھ درو را محصول کھ بند بافھکمباین   

است دار شیب و کاری دیم درمزارع کردن کار بھ قادر کھ یکمباین  

 

حرکت تأمین چگونگی   

شود می تأمین تواندھی محور از آن ھای دامنا حرکت و شده کشیده تراکتور با کھ بند دنبالھ) الف  

 روی کھ شود می تأمین موتوری از آن ھای اندام حرکت ولی شده کشیده تراکتور با کھ یدکی موتور) ب

است نصب ماشین  

است شده نصب ماشین روی کھ است موتوری از ی آنھا اندام حرکت و پیشروی کھ خودگردان) پ  
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:تمیز دانھ ذخیره   

 می زمین سطح بھ کردن، پر از پس را ھا کیسھکارگر . نماید می کیسھ را تمیز دانھ کھ ای کیسھ)الف

شوند آوری جمع مزرعھ سطح از بعدًا تا اندازد  

 و شده تخلیھ تریلر در شدن، پر از پس تا می کند  انبار کمباین روی مخزن در را دانھ کھ ای انباره)ب

.گردد خارج مزرعھ از سپس  

 

محصول نوع   

نمود سوار یا پیاده را قطعاتی باید مختلف غالت برداشت برای  

آن مناسب دماغھ با جو و گندم) الف  

ردیفی دماغھ با ذرت) ب  

جلو در ای نقالھ تسمھ با برنج) ج  

دماغھ طرف دو در برشی شانھ باغلھ ) د  

 

:بند بافھ  

کم نسبتًا کار عرض با گردان خود است ماشینی  Bcs 

 بلند ساقھ ھای گندم برای بلند پا و کوتاه ساقھ ھای گندم برای کوتاه پا نام بھ ماشین این از نوع دو

.اند شده ساختھ  

 

 

دشت گردان خود کمباین   

نوعی ازآن را  خودکوچک  ارعمز برای معموال کشاورزان کھ کوچک و بند دنبالھ نوع از است یکمباین

 باید ماشین این کھ است زیاد آنقدر دنیا در غالت کشت زیر سطح مجموع طرفی از. میکنند  خریداری

 سبب عوامل این مجموعھ . شود بیشترباید  کار عرضنیز  زیاد کارکرد برای. باشد داشتھ زیاد کارکرد

ممکن  گردان خود کمباین. شود استفاده گردان خود کمباین ازدر اکثر موارد  تقریبًا امروزه تا است شده

 و متر ٦ تا مؤثر کار عرض ، تن ٩ از بیش وزنی بااین کمباین . باشد کشاورزی ماشین گرانترین است

 می باال ورانندگی تعمیر ھای وھزینھ گذاری سرمایھ نیازمند درسال، بیشتر و ساعت١٠٠٠ کردکار

.باشد  
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گردان خود کمباین یک ساختمانی بنیان   

 از تشکل م توان می آن فرمان و توان نتقالا دستگاه و موتور از صرفنظر را گردان خود کمباین ھر

شکیل می شوندت متعددی اجزاء این واحدھا بھ نوبھ خود از از یک ھر کھ دانست زیر اندام یا واحد پنج  

برش واحد  

کوبش واحد  

جدایش - کننده جدا واحد  

تمیزش -  کننده تمیز واحد  

تخلیھ و ذخیره واحد  

 

دماغھ برش واحد  

این واحد . است کوبش واحد یعنی بعدی واحد بھ آن انتقال بھ کمک و محصول بریدن واحد، این وظیفھ

تشکیل می شود زیر مھم ھای اندام از  

برش شانھ) الف  

ھا کننده جدا) ب  

فلک چرخ) ج  

ھلیس -  مارپیچ) د  

 

برای این .  ھستند تعویض قابل و بوده خاص یمحصول برداشت برای ھا دماغھ این از یک ھرکاربرد 

.محصول تاکنون چھار دماغھ ساختھ شده است  

جو و گندم دماغھ  

شیرین ذرت دماغھ  

برنج دماغھ  

کندا دماغھ  
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کوبش واحد   

 یا شده جدا خوشھ از دانھ کھ طوریبھ  کوبد می سایش یا ضربھ اعمال با را محصول ، قسمت این

است عضو چھار شامل واحد این. آیدمی  بیرون  

تغذیھ نقالھ تسمھ) الف   

 چرخشی حرکت بااین تسمھ . اند شده داده پیوند ھم بھ فلزی ھای نبشی با کھ است انتھا بی زنجیره دو

.کند  می تغذیھ کوبنده ضد و کوبنده بھ دماغھ از را محصول خود،  

 

کوبنده) ب   

 ضربھ ٨-٦ آن پیرامون در .طول دارد  متر یک حدود است و تغذیھ نقالھ تسمھ پھنای بھ ای استوانھ

دارد نوع چھار و است شده نصب زن  

سوھانی کوبنده  

انگشتی کوبنده  

ای تیغھ کوبنده  

  نبشی کوبنده

 

ضد کوبنده) ج  

 ھای سوراخ از ، خوشھ از شده جدا ھای دانھ از% ٩٠ حدود. است دار سوراخ و منحنی ای قطعھ

. شوند منتقل مربوط واحدھای بھ دنکر تمیز و کردن جدا برای تا ریزند می پایین کوبنده  

 

کش کلش) د   

 ممانعت کار این از کھ ای وسیلھ. دارند کوبنده حول پیچیدن بھ تمایل معموًال محصوالت برگ و ساقھ

 این. دارد نام کش کلش نماید، می ھدایت آن درست مسیر بھ و گرفتھ کوبنده از را کلش یعنی کند می

  چرخد می کوبنده خالف درجھت و شده تعبیھ کوبنده باالی و پشت در قطعھ

جدایش - کننده جدا واحد   

کاه وخرده ،کاه ،کلش کزل ازدانھ، مخلوطی کوبیدن، ازعمل پس محصول برداشت دستی روش ھمانند  
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 واحد این. واحد جداکننده این مسولیت را بر عھده دارد. شوند جدا یکدیگر از باید کھ ماند می جای بر

:شکیل می شود ت زیر قسمت ھای از  

ھا غربال) الف  

 شکل  این.  دارند پایین و باال و برگشتی و رفت حرکت دو کھ ھستند داری شیب دار سوراخ قطعات

 بھ را مکش و دانھ مخلوط آنکھ عالوه بر غربال حرکت. است دستی کردن غربال شبیھ درست یحرکت

 از دانھ. شود جدا مواد بقیھ از راحتی بھ بتواند دانھ تا اندازد می نیز ینیپا و باال را آنھا راند، می عقب

 ممکن ھا غربال سوراخ اندازه. شود می ریختھ کننده تمیز واحد روی و پایین بھ ھا غربال ھای سوراخ

باشند تنظیم قابل یا ثابت است  

 

لنگ میل) ب   

 خاصی شکل کھ گردد می تولید لنگی میل توسط ھا غربال پایین و باال و برگشتی و رفت حرکت دو

   نصب ھا غربال نتھایا و ابتدا در لنگ میل دو. گردند می چوبین ھای یاتاقان در ھا لنگ میل. دارد

.شوند می  

 

گیر کزل) ج   

  .برد می کننده تمیز واحد روی بھ را ھا غربال از شده ریختھ پایین ی ھا کزل کھ است مورب ای صفحھ

 

کننده تمیز واحد) د   

مسولیت این کار برعھده واحد تمیز کننده  .باشد می کزل و کاه خرده از دانھ کردن ادج   نھایی مرحلھ

: است زیر ھای اندام و قطعات شامل تمیز کننده واحد. است   

 

رویی الک -   

 تنظیم قابل نیز الک این ھای سوراخ. دارد برگشتی و رفت حرکت مخالف، جھت در ولیاست  الک شبیھ

.ھستند  

دمنده یا بادزن -   

 کرده جدا را کاه خرده ھا، الک زیر بھ باد وزش با کھ است شده نصب ای دمنده ھا الک کنار و زیر در

. ریزند می بیرون آن قسمت دو از ھا مانده پس ، کمباین عقبازبنابر. ریزد می بیرون کمباین عقب از و
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 و ھستند زیاد ھا آن مقدار و یندآ می بیرون ھا غربال روی از کھ کلش یا درشت شده خرد ھای ساقھ

. است کم نسبتًا آن مقدار و شده خارج ھا الک ازروی کھ کاه خرده  

برگردان کزل -   

 و شده آوری جمع باید بلکھ شود خارج کمباین از نباید دانھ حاوی کوبیده نشده  قسمت ھای  یا کزل

 ھر در کھ دارد وجود محفظھ دو کمباین قسمت پایین و زیر در. شود گرداندهباز کوبیدن دوباره برای

 کوبنده بھ را کزل کھ است برگردان کزل اینھا از یکی دارد، وجود انتقال برای ای وسیلھ یک

.میگرداندباز  

تخلیھ و ذخیره واحد   

 تریلر ھمچون نقلیھ وسایل در و گرفتھ مباینک از ھا الک از ریختن پایین از پس باید را تمیز ھای دانھ

 نوع از قدیمی ھای کمباین. شوند منتقل فروش بازار یا سیلو بھ مزرعھ از تا دکر بارگیری کامیون یا

 وجود گونی سھ اتصال برای محلی قدیمی، نوع در. ھستند ای انباره بیشتر امروزه ولی بودند ای کیسھ

گونی  دررا  شده خرد ھای دانھ  از گونی ھا رادریکی شده بندی درجھ یا بوجاری تمیز ھای دانھ. داشت

 تعبیھ کمباین باالی در ای محفظھ ای، انباره کمباین در.کردند  می بارگیری گونی سوم در را کزل و دوم

 مخزن این بھ کمباین ازپایین بانقالھ تمیز دانھ.رادارد دانھ کیلوگرم ١٠٠٠تا  گنجایش کھ است شده

 اندام دارای واحداین . شود  می تخلیھ کامیون تریلریا در دانھ مخزن، پرشدن از پس. شود می منتقل

  است زیر

تمیز دانھ باالبر -الف   

انباره -ب   

تخلیھ لولھ -ج   

تمیز دانھ بر باال) الف  

 کھھستند  ای زنجیره نوع از ھا نقالھ. است  عمودی و مستطیلی مکعب ای محفظھ صورت بھشکل آن 

 بھ کننده تمیز واحد از را دانھ انتقال وظیفھ ھا پره. اند شده نصب ھاآن روی معین فواصل در ھایی پره

باشد می) ھلیسی(  مارپیچی نقالھ این ھا، کمباین از بعضی در. دارند عھده بر مخزن  

انباره) ب  

 تعبیھ آن درون ھایی نقالھ معموًال. است شده طراحی خاصی شکل بھ کھ است کمباین باالی در مخزنی

.کنند  آماده تخلیھ برای را دانھ بتوانند تا اند شده  

تخلیھ لولھ) ج   



 

 
۱۶ 

 

. شود می نصب کمباین پھلوی در گردان یا ثابت طور بھ کھ است طویل نسبتًا ای لولھ  


