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 مقدمه  1-1

ه است. دوار توسعه پیدا کرداتومایزر طراحی و استفاده از  سپاهان دلتا توربوفن سم پاش شرکت

ها در حال حاضر برای  کاربرد  سم پاشدر اصل برای هواپیماهای کشاورزی توسعه یافته، این 

منحصر به فرد، همراه با  یگیرند. این پس زمینه مورد استفاده قرار میهوایی و زمینی  یها

را قادر به تولید یک سم پاش واقعا چندکاره و قابل  سپاهان دلتامداوم،  یتحقیق و توسعه 

 کشاورزی کرده است. نیازی در سم پاش هایاعتماد برای تقریبا هر 

ش محافظ استفاده دوار، نصب شده در یک هواک اتومایزراز یک  سپاهان دلتاتوربوفن سم پاش 

از یک دسته دیسک های  اتومایزرکند که توسط موتور هیدرولیک فشرده حرکت می کند. می

طرات معین با اندازه ی بزرگ استفاده می کند. این دندانه دار برای شکستن مایع اسپری به ق

حجم اسپری در یک محدوده باریک از اندازه  یروش منحصر به فرد تضمین می کند که همه 

 فشرده شده است. قطرات ریز

متالطم و چرخشی از سم پاش  ی  جریان هوا همچنین دارای یک فن محوری است که اتومایزر

سپری را به هدف حمل می کند و انتقال می دهد، شاخ و برگ ها ا اتومایزرتولید می کند. این 

را بهم می زند و نفوذ مناسب به منظور پوشش کامل حتی در محصوالت انبوه را تضمین 

 میکند.

دارای عملکردی در کل طیف گسترده ای از شدت جریان مایع  سپاهان دلتاتوربوفن سم پاش 

کند. ق العاده کم، کم و حجم باالتر میکاربردهای فو است، که دستگاه را قادر به استفاده برای

 ULVانواع فرموالسیون های مایع  محصوالت تخصصی  یبه منظور پرداختن به همه  اتومایزر
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ق در محلول مورد استفاده قرار ِ کنسانتره امولسیون جامد و مواد جامد معل برای غلظت باالی

 گیرد. می

اغلب کاربردهای اسپری کردن، چه در کشتزارها، بوته  آل برای به طور ایدهتوربوفن سم پاش 

ها، باغ ها و یا تاکستان ها انطباق پیدا کرده است. کارکرد هر چه باشد، ترکیبی از اندازه 

کاربر را قادر به  ییقطرات کنترل شده، طیف وسیعی از میزان کاربرد و کمک های هوا 

اتالف مواد شیمیایی می کند، بنابراین از دستیابی به ارتقا پوشش اسپری و کنترل با حداقل 

 اطمینان حاصل می شود. بهترین نتایج زیستی ممکن در حداقل هزینه

اگر خدمات الزم باشد، طراحی ساده ی سم پاش، پیاده کردن و تمیز کردن فوری آن را  ممکن 

 می کند.

ند. این منبع توربوفن سم پاش ها به یک منبع روغن هیدرولیک برای عملکرد خود نیاز دار

ک تراکتور و یا سیستم هیدرولیک خودرو تامین می شود. به صورت جایگزین، یاغلب از طریق 

با قدرت  ممکن است نصب یک سیستم هیدرولیک کمکی با مخزن خود و پمپ هیدرولیک

 موتور الزم باشد.

کرد. این به دلیل تطبیق پذیری، توربوفن را می توان در طیف گسترده ای از سم پاش ها نصب 

سم پاش ها ممکن است به خصوص از ماشین آالت موجود و یا تبدیل آن ها ساخته شده 

 باشند.
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 مشخصات  1-2

 سانتی متر33 طول ) حداکثر از قسمت جلو تا عقب(:

 سانتی متر  43 قطر:

 kg 1.7 +kg 6.4 پایه نگهدارنده وزن:

  litr/min 2.01-0.25 دبی مایع:

         MICRON 120-100قطر متوسط ذرات  اسپری شده:اندازه ی قطره ی 

  هر اتومایزر جریان روغن هیدرولیک:

          BAR 124افت فشار هر موتور ) تقریبی(  فشار هیدرولیک:

  rpm 4000 :اتومایزرسرعت فن/

 BSP(F)3.8 دریچه منبع موتور هیدرولیک:

 BSP(F)3.8 دریچه بازگشت موتور هیدرولیک:

 BSP(F)1.8 تخلیه ی موتور هیدرولیک : چهدری

 11متر )  4.4جریان هوا در 

 اینچ(:

                        /min39.8m

 min3h=3460 ft/           ارتفاع فشار

   

 11متر )  4.4شتاب هوا در 

 اینچ(:

18m/s(40.2 mph) 
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 . قسمت سر اسپری توربوفن1شکل 
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 ی کاربرانده نکته ی کلیدی برا   1-3

فهرست ده نکته ای زیر برای کمک به کاربران در استفاده کارآمد از سم پاش ها توربوفن در 

نظر گرفته شده است. امید است که این بخش خواهد کاربران را به مطالعه ی کل کتابچه و 

 دنبال کردن توصیه های آن تشویق کند.

اصطکاک باید مقاومت از طرف موتور  را بررسی کنید. تنها اتومایزرها. چرخش آزاد تمام 1

شرح  8-2،دستگاه را همانطور که در بخشصدا همراه باشدحرکت اتومایزرها با سروباشد. اگر 

( و پخش کننده هاکردن قطعات سم پاش و  تعمیر و نگهداری، پیاده)داده شده جدا کنید

 بلبرینگ، موتور، و بقیه قسمت ها را بررسی کنید. 

 شود باید کنترل اتومایزر منضا . ایمنی هرپیچ2

ک ماده ی شیمیایی یباید از آسیب حفظ شوند، انسداد به وسیله ی  اتومایزر. دیسک های 3

 خشک و یا هر موقعیت و شرایط دیگری که آنها را حالت تعادل خارج می کند.

 . بررسی کنید که پره های فن ها آسیب ندیده و یا از وضعیت تعادل خارج نشده باشند.4

مطمئن شوید که سیستم هیدرولیک با روغن پر شده است، و به طور صحیح تنظیم شده و  .3

 با سرعت درست در حال چرخش هستند.اتومایزرها   همه ی

 . بررسی کنید که سوراخ های محدود کننده ی جریان تنظیم شده باشد.1

اختار تقویتی ا سیبه طور صحیح بر روی بازوی متحرک  اتومایزرها. مطمئن شوید که همه 7

 قرار داده شده است و با فاصله مناسب از هدف اسپری باشند.
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. کل سمپاش را برای لوله های آب آسیب دیده و یا پیچ خورده بررسی کنید و اطمینان 8

 در سیستم های هیدرولیک و یا شیمیایی وجود نداشته باشد. یحاصل کنید که نشت

مپاش را با چک کردن حجم ماده ی . ضمن سم پاشی، دقت و صحت کالیبراسیون س9

 شیمیایی در مقابل  منطقه سمپاشی شده را بررسی کنید. 

 . پس از استفاده، همیشه کل سیستم را با آب تمیز و یا یک حالل مناسب شستشو کنید.14

باقی بماند. سطوح  هرگز در سر اسپری، مخزن یا لوله کار نباید پس مانده ی مواد شیمیایی

ها، بازوهای متحرک، و غیره را برای جلوگیری از افزایش و تقویت باقیمانده بیرونی سم پاش 

 آفت کش شستشو دهید.

 نصب 1-4

طراحی یک سمپاش ترکیب شده با توربوفن سم پاش ها، با توجه به سم پاشی محصول، نوع 

سمپاش مورد استفاده و قدرت هیدرولیکی موجود متفاوت است. این بخش مشاوره کلی و داده 

ی مربوط به طراحی را فراهم می کند، اما در نظر ندارد دستورالعمل های ویژه برای ساخت ها

 پاش را ارائه دهد.  هر نوع سم

 نصب و راه اندازی سم پاش ها 0-1-4

پیکربندی یک سمپاش و نصب و راه اندازی سم پاش ها خواهد به نوع و کاشت محصول 

 4و  3،  2ه های تنظیمات معمولی در شکل بستگی دارد به اسپری می شود. برخی از نمون

 نشان داده شده است.
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 پیکر بندی معمول قسمت سر سم پاش برای محصوالت زمینی2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف( 4پیکر بندی معمول قسمت سر سم پاش برای محصوالت تاکستان ها )  3شکل 
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 ه ها و محصوالت تاکستان سم پاش برای درختان، بوتپیکر بندی معمول قسمت سر 4شکل 

 فاصله از محصول 1-1-4

هر سم پاش باید به اندازه کافی دور از محصول قرار داده شود تا هوا بتواند از فن برای متفرق 

کردن قطرات اسپری در کل یک پهنه ی گسترده جریان پیدا کند و از استفاده بیش از حد از 

 جلوگیری کند. اتومایزرشاخ و برگ نزدیک به 

با این حال، فاصله نباید آنقدر زیاد باشد که جریان هوا پراکنده شود و یا این که قطرات  

متر تا 4.3اسپری در معرض باد مسیر حرکت خود را تغییر دهند. به طور کلی، فاصله ی 

قسمت خارجی محصول در تاکستان ها مورد توجه و مقدم است. این فاصله را می توان تا 

 از افزایش داد.در صورت نی متر 4.73

 فاصله از سم پاش ها 2-1-4

ا به اندازه کافی نزدیک به هم نصب شوند تایک ردیف باریک منظم تولید یسم پاش ها باید 

که در ردیف های  یاز محصوالت یا بایستی طوری قرار داده شوند که ردیف های خاصیکنند 

 ا اسپری کند. که نیاز به مراقبت ندارد ر یدور از هم کاشته شده و در فضای
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برای محصوالت در زمین های وسیع  تحت عملیات کشاورزی، سبزیجات نزدیک به هم کاشته 

 متر  1.2شده و غیره، سم پاش ها باید در بازوی افقی نصب شود. سم پاش ها نباید بیش از 

  فوت( از یکدیگر فاصله داشته باشند تا اطمینان حتی یک نوار هم نادیده گرفته نمی شود. 4)

برای محصوالت زراعی کاشته شده در ردیف های بسیار وسیع و یا بسترها و برای محصوالت با 

بوته ی کوتاه، بازوی افقی نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. با وجود این، سم پاش ها باید 

 ردیف ها ممکن است یباال یا بین ردیف ها و یا بوته ها قرار داده شوند. جایی که فاصله 

 متفاوت باشد و این شرایط برای تنظیم موقعیت سم پاش ها بر روی بازو الزم می باشد.

برای درختان، درختان بلند تاکستان، میوه های کوچک بدون هسته و غیره، سم پاش ها به 

 یسم پاش، فاصله  طور معمول در یک قاب عمودی متصل به سمپاش سوار شده است. یک

مورد نیاز، به ارتفاع  بوته یا درخت  یهد. تعداد سم پاش هامی د متری را پوشش 1عمودی 

اسپری شده و تراکم شاخ و برگ ها بستگی خواهد داشت. به طور کلی، تراکم شاخ و برگ 

جریان هوا را از سم پاش با سرعت بیشتری کاهش خواهد داد و از این رو دستگاه های بیشتر 

 ر سم پاشی اطمینان حاصل شود.موث مورد نیاز خواهد بود تا از نفوذ و پوشش

 سم پاش ها یزاویه  3-1-4

قسمت سم پاشی به  سم پاش ها به طور معمول باید زاویه دار باشند، به طوری که وسعت

مغشوش شاخ و برگ ها را به منظور  یحداکثر برسد و این امکان فراهم شود تا جریان هوا

 دستیابی به حداکثر نفوذ و پوشش بر هم بزند.

 43تا  34در زاویه ی  اتومایزرنصب شده بر روی بازو های افقی باید با محور  یها سم پاش

درجه به منظور کاربردهای قارچ کشی و حشره کشی به سمت عمودی عقب گرد داشته باشند. 
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درجه به سمت عمود برای علف کش یا کاربردهای 14تا  4ی  با این حال، سم پاش ها با زاویه

 نصب می شوند. کود مایع رو به پایین

تن یا محصوالت بوته ای  که برای اسپری کردن قسمت جنبی یا پهلویی درخت ییسم پاش ها

درجه به عقب در جهت مسیر  43تا  4مورد استفاده قرار می گیرند باید به سمت خارج از 

قرار داده شوند و هم چنین باید به سمت باال یا پایین، با توجه به شاخ و برگ های سم پاشی 

 شده زاویه دار شوند.

نباید طوری قرار داده شوند که قطرات اسپری بتواند به سمت  : سم پاش ها هیچ گاهنکته مهم

راننده یا اپراتور سمپاش برگشت پیدا کند. مطمئن شوید که همه مواد اسپری برای از بین بردن 

 کند.ز ساختار سمپاش جریان پیدا میآلودگی و مواد زائد به طور زالل و شفاف ا

 سیستم هیدرولیک 2-4

برای توربوفن سم پاش ها را می توان از طریق سیستم هیدرولیک تراکتور و یا  یتوان هیدرولیک

اگر ظرفیت کافی از ( PTOموتور در حال کار) محرکه ی توسط قدرت یاز پمپ هیدرولیک

 تراکتور وجود نداشته باشد، تامین می شود

العمل برای طراحی سیستم های هیدرولیک و انتخاب نکات زیر به عنوان راهنما و دستور 

قطعات در نظر گرفته شده اند. به هنگام ساخت یک سیستم، بسیار مهم است که تمام اجزا 

ک عملیات کشاورزی، حداکثر فشار عملیات یبا توجه به محیط خشن  طوری انتخاب شوند تا

 .لوله ها و پمپ ها بیش از فشار عملیاتی داشته باشندی منیا

 پیکربندی هیدرولیک 1-2-4

 به طور معمول به صورت موازی متصل شوند.  ی توربوفنها سم پاش هدتوصیه می شود که  •
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 موتورها نصب شده باشند.ی خطوط تخلیه باید به همه  •

به صورت متوالی متصل شده باشند،اما تعداد ی توربوفن ها سم پاش هدممکن است که 

باید به دو عدد محدود شود. توجه به این نکته حائز اهمیت موتورها در هر زنجیره ی سری 

 144بار ) هر بار معادل  244است که افت فشار در جفت سری های موتورها تقریبا برابر با 

کیلو پاسکال و تقریبا برابر با فشار یک جو است( که باالتر از میزانی است که اغلب سیستم 

موتور های متصل در  خطوط تخلیه نیز باید به تمامهای هیدرولیک تراکتور تامین می کنند. 

 سری ها نصب شده باشد

 اتصال موازی 2-2-4

 موتور های هیدرولیکی توربوفن معموال به صورت موازی متصل می شوند.

 به منظور محاسبه ی جریان هیدرولیکی مورد نیاز برای تعداد مشخصی از دهانه ی 

 سم پاش ها:

 دور در دقیقه حرکت می کند 4444هر قسمت سر سم پاش در  •

  2ml/rev=8   l/min*4000 برابر است با:جریان روغن مورد نیاز در هر موتور •

 می باشد.  / دقیقهلیتر  8.8برای پمپ و دیگر اتالف های هیدرولیک اضافه می شود= 14٪ •

                 مورد نیاز است با سر سم پاش جریان هیدرولیک 1به عنوان مثال برای 

lit/min. 8/8*6=52/8     

، و PTOروش دیگر این است که اگر شما از حداکثر جریان هیدرولیک موجود تراکتور و یاپمپ

 غیره برای توربوفن اطالع دارید، پس:

 تعداد حداکثر سر سم پاش ها که می تواند نصب شود= حداکثر جریان هیدرولیک موجود
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  /8.8  

 باشد / دقیقهیترل 72 مثال اگر جریان موجود =  

heads818.8 سر سم پاش است
8.8

72
 )حداکثر سر سم پاش ) به صورت موازی 

 :پاسکال ( است و بنابراین 1344بار) 144افت فشار الزم هر توربوفن سم پاش مساوی با

  100 bar (1500 psi) = فشار الزم برای سیستم هیدرولیک کل در حال کار 

  

 سری ها اتصال 3-2-4

در حال کار به صورت موازی است. با این حال، اگر  یش  ترجیحی برای توربوفن سم پاش هارو

به غیر از حالت اتصال به شکل موازی مورد نیاز باشد، اتصال سری را میتوان  ییسم پاش ها

 مورد استفاده قرار داد، که تابع شرایط زیر است:

 شود.حداکثر دو موتور باید در هر زنجیره سری استفاده  •

بار ) یا باالتر( برای سری های در حال  244یک سیستم هیدرولیکی با تنظیم شیر  اطمینان •

 ( الزم است.افت فشار دستگاه توربوفن *bar*2=200 bar =2 100* کار )

سیستم های هیدرولیک تراکتور پایین تر از این رقم کار می کند  الزم به ذکر است که اغلب •

اکتور عنی، سیستم های هیدرولیک تریار انداختن توربوفن در سری ها ) و در نتیجه برای به ک

 ( مناسب نیستند.  144-184معمول با عملکرد در محدوده

بار )یا باالتر( در حال کار است،  244همچنین باید توجه داشت که اگر سیستم هیدرولیک در 

 شند.همه اجزای سازنده در مدار باید قادر به تحمل این فشارها با پس
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هیدرولیک مورد نیاز برای تعداد خاصی از توربوفن سم پاش ها در حال  برای محاسبه جریان

 کار در جفت سری:

 کار می کند lit/min 8هر قسمت سر سم پاش و هر زنجیره در   •

 امکان اتالف برای پمپ و دیگر اتالف های هیدرولیک وجود دارد.14٪ •

   * 2توربوفنlit/min 8.8 = بنابراین جریان هر زنجیر •

min/l4.26قسمت سر سم پاش 1بنابراین برای  •
2

6x8.8
 (3  2زنجیره از  )زنجیره

 .جریان مورد نیاز است 

بار و  244روش دیگر، اگر از حداکثر جریان هیدرولیک موجود اطالع دارید )و فشار سیستم 

 یا باالتر است( در نتیجه:

 با دو موتور در هر ردیف
8.8

availableflowhydraulicimummaxx2
تعداد =

 ول تنظیم محداکثر سر سم پاش می تواند از طیق این فر

 باشد،  lit/min 72به عنوان مثال، اگر جریان های موجود 

 

 =پس حداکثر تعداد قسمت سر سم پاش در سری ها )دو در هر زنجیره(

 heads164.16
8.8

72x2
 

 هیدرولیک  روغن جریان 4-2-4

 استفاده می شود، پمپ باید به منظور (PTO)نیرو محرکه هیدرولیکاگر از پمپ انتقال 
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ارائه حداکثر جریان روغن محاسبه شده عالوه بر اتالف ها و نه بیشتر انتخاب شود. اگر پمپ  

مورد استفاده قرار گرفته،میزان روغن استفاده نشده را باید از طریق کانال فرعی عبور  یبزرگتر

 داد و گرما تولید کرد.

وجی مشخص شده ی  پمپ باید با روغن مورد نیاز محاسبه شده مطابقت داشته باشد ) به خر

 مراجعه کنید( 4.2.3و  4.2.2محاسبات نمونه در بخش 

هنگام محاسبه خروجی پمپ، اطمینان حاصل شود که سرعت واقعی عملکرد تراکتور در نظر 

مشخص شده  PTOت اسمی دور در دقیقه سرع 344گرفته می شود. بسیاری از پمپ ها در 

 اند.

 کمتر هدایت می شوند.PTOبا سرعت موتور مطابق با سرعت  اکثر تراکتور ها 

 

اندازه گیری  دور در دقیقه باشد، یک پمپ 344برای مثال، اگر سرعت موتور در حال کار  

 در واقع سرعت زیر را تولید خواهد کرد: دور در دقیقه 344/ دقیقه در 1 144شده در 

min/l6.92
)alminno(rpm540

)actual(rpm500
xmin/l100  

 

 لوله های  فشار هیدرولیک و انتخاب اندازه 5-2-4

هنگام طراحی یک سیستم و انتخاب پمپ، افت فشار اضافه در کل لوله ها و اتصاالت باید در 

نظر گرفته شود. فشار دیواره های لوله های تمام اجزا بایستی برای شرایط در بدترین حالت، از 

 شار راه اندازی کافی باشد.جمله افزایش ناگهانی ف
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در  یهمه شیلنگ ها، لوله و اتصاالت باید به گونه ای انتخاب شود که افت فشار پایین قابل قبول

خطوط فشار و برگشت به  یحداکثر شدت جریان عملیات تامین کند. روش  انتخاب اندازه 

 شرح زیر است:

نید، سپس ازجدول طراحی جریان در هر بخش را محاسبه ک -الف( در تمام خطوط فشار 

( برای انتخاب قطر مناسب استفاده کنید، به طوری که افت فشار  کل در طول هر 1)جدول 

 پاسکال( فراتر نرود. 43بار )  4.3از  مسیر از پمپ به سم پاش

 14فرض کنید که شیر آالت، اتصاالت، و غیره می تواند تا  -ب( در تمام خطوط بازگشت 

لنگ که ارائه دهنده یش یشار متقابل ایجاد کند. به منظور انتخاب اندازه بار( ف 4.7پاسکال ) 

بار( در هر مسیر از سم پاش تا مخزن است،  4.7پاسکال )  14ی حداکثر افت فشار اضافی 

 مراجعه کنید. 1به جدول 

ج( خطوط تخلیه موتور باید به صورت یک جریان نامحدود باز به مخزن روغن برگردد و نباید 

بار( فشار متقابل کل باشد، در حالی که واشر درپوش استوانه 4.3پاسکال )  73از بیش 

ک فشار سنج که یموتور هیدرولیک ممکن است از بین برود. برای بررسی محل فشار متقابل، 

فشارهای پایین را اندازه گیری می کند در خط تخلیه مورد بر روی موتور در دورترین نقطه از 

تگاه در حال کار قرار داده می شود و فشار اندازه گیری می شود. اگر فشار مخزن روغن و با دس

ک خط قطر بزرگتر جایگزین یبار( باشد، خط تخلیه موتور باید با  4.3پاسکال ) 73باالتر از 

 شود.
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 شیلنگ، اتصاالت و اتصاالت موتور 6-2-4

هیدرولیک  ی ی فوالدانعطاف پذیر یا لوله ها نگ های هیدرولیکیخطوط فشار باید ش همه

 فشار مناسب باشد.

 37نوع سر شیپوری استاندارد لنگ را می توان مورد استفاده قرار داد، امایهر نوع اتصاالت ش

لنگ با شعاع بزرگ باید به یش یدر صورت امکان استفاده توصیه می شود. زانوهای JICدرجه 

 .منظور به حداقل رساندن افت فشار مورد استفاده قرار بگیرد

لنگ فشار باال ترجیحا باید با اتصاالت از نوع قالبی متوقف شود. با این حال، اگر انواع قابل یش

 استفاده مجدد انتخاب می شوند، نباید هرگز دوباره بیش از سه برابر به کار گرفته شوند.

هرگز از لوله آب گالوانیزه شده یا اتصاالت در هیچ یک از قسمت های سیستم  نکته مهم :

 یدرولیک استفاده نکنید.ه

شرکت توصیه می کند موتور هیدرولیکی سم پاش ها را به شکل موازی متصل کنید. اگر 

 اتصال به صورت سری انجام شده، حداکثر دو موتور در هر زنجیره سری باید استفاده شود.

 شوند، زیرا فن در جهت مخالف با جریانس معکو اتصاالت تامین و بازگشت اتصاالت نباید

 کم و یا بدون جریان هوا حرکت می کند.  یهوا
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 افت فشار در شیلنگ های هیدرولیک -1جدول 

 حفاظت از سیستم 7-2-4

باید توسط یک شیر اطمینان از سمت فشار پمپ به مخزن  هر سیستم هیدرولیک مستقل

 م مجدد باشد.محافظت شود. این شیر اطمینان باید از نوع خود تنظی

 پاسکال( تنظیم می شود. 1844بار ) 124برای به کار انداختن به صورت موازی درحداقل  •

پاسکال(تنظیم شده  3344بار )  224برای زنجیره های سری )حداکثر دو موتور ( در  •

 است.

کار در این  یبه ویژه حائز اهمیت است بررسی شود که تمام قطعات و شیلنگ ها برای ایمن

 ار باالتر به طور مناسب مشخص شده اند.فش

 پیشگیری از افزایش ناگهانی فشار 8-2-4

هنگام خاموش کردن سم پاش ها، مهم است که خطوط فشار و بازگشت به طور ناگهانی بسته 

نشوند. اینرسی ) ایستایی(  افشانک ها می تواند هم چنان موتورها را مانند پمپ ها هدایت کند 

شار متقابل باال در سیستم شود. ساده ترین روش برای متوقف کردن سم و باعث ایجاد یک ف

پاش ها،کانال کردن تمام روغن ها از پمپ به مخزن، و باز گذاشتن انتهای زنجیرهای سم پاش 

ها است. اگر این کار عملی نیست، یک شیر یک طرفه ) شیر خودکار( نصب شده که اجازه می 

نشان  7و  1وباره به گردش در بیاید. این گزینه در شکل دهد با کاهش سرعت موتور، روغن د

 داده شده است.
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 مقررات مربوط به سرعت 9-2-4

ک شیر کنترل جریان جبران فشار و یا یک یسرعت تمام سم پاش ها ممکن است با استفاده از 

 7و  1بین خط فشار از پمپ و مخزن تنظیم شود. گزینه های ممکن در شکل  فرعی شیر

حداکثر خروجی پمپ  % 74داده شده است. شیر باید دارای اندازه ی کافی برای کنترل  نشان

 بدون فشار متقابل بیش از حد یا حرارت بیس از حد باشد.

 روغن هیدرولیک 10-2-4

مورد استفاده  تنها روغن های هیدرولیک به طورویژه فرموله شده باید با توربوفن سم پاش ها

 Tellusوان کننده موتور هرگز نباید استفاده شود. روغن هیدرولیک قرار بگیرد. روغن های ر

32Shellتوصیه می شود، اما  ا روغن هیدرولیک معادل آن برای بسیاری از شرایطیTellus 

37Shellسیری استفاده شود. ا معادل آن باید در آب و هوای گرمی 
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 اتصاالت موتور هیدرولیک 3شکل 

 

 مخزن روغن  11-2-4

ک کافی برای جلوگیری از گرم یروغن یک سیستم مستقل باید شامل روغن هیدرول مخزن

شدن بیش از حد باشد. به عنوان یک قاعده ی دشوار، دو لیتر روغن برای هر یک لیتر در هر 

دقیقه از جابجایی پمپ در نظر گرفته می شود. بر اساس شرایط گرمسیری ممکن است الزم 

 ایش پیدا کند.افز % 34باشد این مقدار تا 

خط بازگشت به مخزن باید در نقطه ای پایین تر از سطح روغن به منظور جلوگیری از کف در 

نظر گرفته شود. خطوط ورودی و خروجی به مخزن باید تا سر حد ممکن دور از یکدیگر و نه 

به طور مستقیم به موازات یکدیگر باشند. بافل باید بین قسمت های ورودی و خروجی  مخزن 

از حجم  ٪34ک فضای دارای هوا باالی روغن به مقدار حداقل یقرار داده شود. مخزن بایستی 

 اینچ(، هر کدام که بیشتر است، داشته باشد. 1سانتی متر ) 13کل روغن، و یا 

 خنک کننده 12-2-4

فوق دنبال شود، مشکلی ایجاد نمی کند.  4-2-11حرارت بیش از حد سیستم اگر بندهای 

با این حال، اگر خنک کننده های اضافی مورد نیاز باشد، ممکن است الزم باشد روغن از طریق 

به مخزن بازگردانده شود. اطمینان حاصل کنید که این جابجایی باعث  یک مبدل حرارتی
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قابل انعطاف پذیر(، هر کجا که ایجاد فشار متقابل نشود. استفاده از خطوط هیدرولیک فلز )در م

 در این سیستم ممکن باشد نیز به خنک کردن روغن کمک خواهد کرد.

 

 

 

 فیلتر 13-2-4

سیستم های هیدرولیک باید فیلتر شوند. برای سم پاش ها استفاده از سیستم هیدرولیک  تمام

ن فرعی میکرون و جریا 23تراکتور ، یک فیلتر خط بازگشت با یک کارتریج قابل تعویض 

 کامل  شیر اطمینان باید در خط بازگشت به تراکتور نصب شده باشد.

فیلتر سمت فشار نیز باید به منظور محافظت از چرخ دنده های موتور و درپوش های استوانه 

باید بین کوپلینگ جدا هیدرولیک تراکتور )  یمیکرون 14ک فیلتر یای نصب شده باشد. 

 سم پاش استفاده شود. ولیکتامین( و جزء اول در مدار هیدر

بین مخزن روغن و پمپ  یمیکرون 123سیستم های مستقل ترجیحا باید با یک صافی مکش 

با یک شیر  یمیکرون 23ک فیلتر کارتریج قابل تعویضیهیدرولیک تجهیز شده باشند. 

اطمینان جریان فرعی همیشه باید در بازگشت به مخزن نصب شده باشد. اطمینان حاصل 

برای حفظ جریان روغن حتی زمانی که تا حدی مسدود شده، مناسب و  اندازه فیلترها کنید که

کافی است. فیلتر بازگشت باید با یک فشار سنج برای نظارت بر وضعیت فیلتر با چک کردن 

 ز شده باشدیفشار متقابل تجه

 را ببینید. 1فیلتر فشار نیز باید برای سیستم های مستقل نصب شود. شکل 
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 مستقل معمولی هیدرولیکسیستم - 6شکل 
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 هستند متصل کیدرولیه تراکتور به کهی معمولی ها ستمیس -7 شکل

 مایع اسپری 3-4

کل  جریان مایع اسپری به هر توربوفن سم پاش باید به گونه ای تنظیم شود که به خروجی

 ان کاربرد مورد نیاز بر روی محصول را ارائه دهد.درست از سمپاش و در نتیجه میز

جریان مواد شیمیایی را می توان از طریق دستگاه محدود کننده ی ثابت و یا متغیر در لوله 

 تغذیه هر سم پاش تنظیم کرد. 

دکی، اختیاری یمحدود کننده ثابت و یا متغیر از سم پاش های شرکت میکرون به عنوان 

 هستند.

ک محفظه نصب شده که می تواند درون یت از یک ورقه ی روزنه دار در محدودکننده ثاب

 سوار شود سم پاش اتصال ورودی

کالیبراسیون  ")  7برای جزئیات کامل  روش کالیبراسیون محدود کننده ی ثابت به بخش 

 مراجعه کنید. ( "وتنظیمات

عملکرد خود نیاز  به فشار باال برای یبر خالف نازل های هیدرولیک، توربوفن سم پاش ها

ندارد. اندازه قطرات تحت تاثیر فشار سیستم قرار نمی گیرد. بنابراین، فشار باید برای ارائه 

 جریان مایع درست از طریق محدود کننده انتخاب شود )بخش کالیبراسیون را ببینید(.
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ت. اگر اگر سم پاش موجود تبدیل شود، پمپ اسپری اصلی را  در اکثر مواقع می توان نگه داش

این پمپ از نوع فشار باال است و یا اگر دارای ظرفیت اضافی می باشد، الزم است یک رگوالتور 

رگوالتور  فشار قبال نصب شده،  فشار قابل تنظیم در خوراک به سم پاش ها نصب شود. اگر یک

ار کم ک رگوالتور فشیاما نمی تواند با یک فشار به اندازه کافی پایین تنظیم شود، الزم است 

اغلب  رگوالتور اصلی نصب شود. این شرایط باعث می شود اولین رگوالتور به خروجی یدوم

دوم  جریان اضافی را به طرف مخزن هدایت کند و یک ورودی تثبیت شده برای رگوالتور

 فراهم نماید. 

گزین شده است، پیشنهاد می شود که یک یا یک پمپ اصلی جایطراحی  اگر سمپاش جدید

 1-3م یا نوع گریز از مرکز انتخاب شود. این دیاگرام باید قادر به تامین فشار در حدود دیافراگ

 جریان مورد نیاز برای یپاسکال( و قادر به انتقال حداکثر دبی سمپاش به عالوه  13-43بار )

  lit/min 14 به هم زدن مخزن باشد) اگر یک همزن مکانیکی استفاده نمی شود (. خروجی

 م پاش های کم حجم بدون تحریک مکانیکی رضایت بخش است.برای اغلب س

ک شیر  روشن/ خاموش ماده شیمیایی باید در خوراک اصلی به سم پاش ها نصب شده باشد. ی

این شیر به صورت مکانیکی یا برقی کنترل می شود. یک شیر چند طرفه را می توان برای 

 استفاده قرار داد. انتخاب گروه های مختلف سم پاش ها در صورت نیازمورد

سم پاش ها تعبیه شود. این فیلتر دارای اندازه  ک فیلتر باید در تامین مواد شیمیایی برایی

مش/ اینچ( و یا فیلتر مش ظریف است. فیلتر ذکر شده را می توان در  34میلی متر ) 4.3

باید  در مقابل جریان باشد و همیشه خط مکش یا خط فشار پمپ نصب کرد، اما فیلتر باید
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پیکربندی تغذیه شیمیایی توصیه شده  8ترجیحا قبل از رگوالتور فشار قرار داده شود. شکل 

 برای سمپاش را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیب بندی معمول یک خوراک شیمیایی به قسمت سر سم پاش -8شکل 

 آزمایش  4-4

 می شود : هر سمپاش جدید برای اطمینان از موارد زیر آزمایش

 می چرخند. ی. این که سم پاش ها همه با سرعت درست1
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با سم پاش های دیگر برابر است و جریان مواد  . جریان مواد شیمیایی از هر سم پاش2

 شیمیایی را می توان در محدوده ی کامل مورد نیاز تنظیم کرد.

بدون تمایل  باید به طور صحیح قرار داده شوند تا بتوانند پوشش مورد نیاز را سم پاش ها .3

به پراکنده شدن قطرات اسپری شده فراهم کنند، این قطرات نباید به سمت اپراتور و یا بر روی 

 ساختار سمپاش دمیده شود.

، قسمت های ) عملکرد ( و 3جزئیات کامل روش ها برای دستیابی به موارد باال در بخش 

 ( این کتاب ارائه شده است.'کالیبراسیون  ') 7بخش 

 کردعمل  1-5

همان طور که در تمام سم پاش ها صدق می کند، نتایج مطلوب فقط از یک ماشین مجهز به 

وند بدرستی ین توربون ها به درستی کالیبره شتوربوفن سم پاش ها به دست می آید، اگر ا

 می کنند.عمل 

ل با استفاده می کند، به طور کام یاین نکته حائز اهمیت است که هر اپراتور که از سم پاش ها

ای زیر بر نکات ویژه ای تاکید داشته باشد. بخش ه ییکالیبراسیون و استفاده از آنها آشنا

 کند.می

 بازرسی روزانه 2-5

ک چک لیست کامل یک بار در روز مورد بررسی قرار بگیرد. یتمام قطعات سمپاش باید حداقل 

. با این حال، توجه برای سم پاش ها در بخش تعمیر و نگهداری این کتاب گنجانده شده است

مواد شیمیایی، و شیلنگ های  ، لوله های خوراکتومایزرویژه ای باید به وضعیت دیسک های ا
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فشانک ها بایستی به طور یکنواخت و بدون لرزش  هیدرولیک و اتصاالت مبذول شود. همه یا

 کار کنند.

 روش کالیبراسیون 3-5

 7کالیبره شده باشد. جزئیات کامل در بخش قبل از استفاده، سمپاش باید برای میزان کاربرد 

( ارائه شده است. توجه به این نکته مهم است که نمودار ها و جداول بر اساس 'کالیبراسیون  ')

عملکرد با آب و تنها به عنوان راهنمایی و دستور العمل هستند. عملکرد واقعی با توجه به نوع 

متفاوت خواهد بود. از این رو  بررسی  و فرمول شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته شده

 ک ماده شیمیایی جدید ضروری است.یکالیبراسیون سیستم در زمان استفاده از 

  ها پاش سم تیموقع 4-5

شود. هنگامی  تنظیم موقعیت و زاویه سم پاش ها باید بررسی و در صورت لزوم قبل از استفاده

باید طوری تنظیم شود که با محصول در  که سم پاش ها در بازو نصب شده اند، ارتفاع بازو

انطباق پیدا کند. برای جزئیات بیشتر در مورد موقعیت توصیه شده و زوایای سم  حال اسپری

 (.'نصب و راه اندازی سم پاش ها  'مراجعه کنید ) 4-1-4پاش هابه بخش 

هنگامی که یک سمپاش برای اولین بار در یک محصول جدید استفاده می شود، پوشش 

طرات اسپری بر روی شاخ و برگ باید بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که سم پاش ها به ق

 طور صحیح قرار گرفته اند.

به صورت بصری مورد ارزیابی قرار داد، اگر مواد فعال یک قطره  پوشش را گاهی اوقات می توان

. با این حال، بهتر کش ها ( کامال مشخصی از خود به جا بگذارد )به عنوان مثال در برخی قارچ

است ورقه های حساس به آب در شاخ و برگ قرار داده شود تا پوشش از طریق چگالی قطره 
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ک رنگ فلورسنت را به یها بر روی ورقه ها مورد بررسی قرار بگیرد. در روش دیگر، می توان 

بنفش ک المپ اشعه ماوراء یاز طریق مشاهده قطرات با  مخلوط اسپری اضافه کرد و پوشش را

 در تاریکی ارزیابی کرد.

 ترتیب عملکرد 5-5

با سرعت صحیح در حال چرخش باشند، پیش از آن که منبع  مهم است که همه سم پاش ها

ماده ی شیمیایی روشن شود. به طور مشابه، منبع مواد شیمیایی باید قبل از خاموش شدن 

 د که جریان مواد شیمیایی ازسم پاش ها، از کار متوقف شود. این ترتیب فرآیند تضمین می کن

 صحیح تولید می شود.  یخارج نشده و همیشه قطرات با اندازه اتومایزرها 

یا پمپ هیدرولیک دیگر باید به  PTOشروع می شود، سرعت هنگامی که چرخش سم پاش ها

حداقل کاهش یابد و سپس وقتی دستگاه ها در حال کار هستند به سطح نرمال افزایش پیدا 

 کند.

ی ا، توقف جریان مواد شیمیایی ضرورطور معمول با هر بار خاموش کردن سم پاش هبه 

نیست. با این حال، سم پاش ها باید همیشه قبل از تا شدن بازوی اسپری خاموش شوند و یا 

 اگر خطر تماس تصادفی با شاخ و برگ ها در هنگام دور زدن در پایان یک ردیف وجود دارد. 

 پس از استفاده 6-5

سمپاش باید خالی و با آب تمیز یا یک حالل مناسب پس از استفاده شستشو داده شود. کل 

مواد  توسط اتومایزرمسدود شدن شیرها، محدود کتتده ها یا دیسک های  شستشو امکان

شیمیایی خشک ته نشین شده را از بین می برد. این احتیاط به خصوص در هنگام استفاده از 
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ه تمایل به رسوب در مخزن و لوله دارند و باعث انسداد جدی قابل خیس کردن ک یپودر ها

 سمپاش می شوند، بسیار مهم است.

ها باید در طول فرایند شستشوی سریع به منظور توزیع مواد شیمیایی و جریان مایع  اتومایزر

چرخش نیز تمیز شدن موثر  . اینباشد داشته چرخش به محصول با اسپری کردن قطرات

 را تضمین می کند.  زراتومایهای دیسک

 ی منیا و سالمت 1-6

استفاده می شود، باید توسط یک اپراتور واجد شرایط  یکه از سر توربوفن یدر هر سمپاش

مطابق با توصیه ها و الزامات مقررات برای استفاده از سم پاش ها و محصول اسپری شده مورد 

 استفاده قرار بگیرد.

محلی و در برچسب محصول مورد استفاده تنظیم شده  این شرایط الزم در قانون قابل اجرا

 است.

استفاده از آفت کش ها و سم پاش ها در بسیاری از کشورهای دیگر،مطابق با قانون و یا 

می باشد. این مسئولیت کاربران است که آن کشور  یدستورالعمل ها و توصیه های عمل

 از آن ها پیروی می کنند.اطمینان حاصل کنند دستور العمل ها را مطالعه ، درک و 

 توصیه های زیر تنها برای راهنمایی هستند و انجام هر گونه الزامات قانونی را رد نمی کند:

. همیشه در هنگام ترکیب، انتقال یا اسپری آفت کش ها، لباس های محافظ مناسب،محافظ 1

یمیایی یا به تن داشته باشید. حداقل سطح حفاظت بر روی برچسب ش چشم و دستگاه تنفسی

 در بسیاری از کشورها اعالم شده است. یدر توصیه های عمل
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و غیره باید به محض اتمام قرار گرفتن در معرض آفت کش  ی. لباس محافظ، ماسک تنفس2

ها، عوض شود. همه لباس ها و اقالم باید با توجه به توصیه های کارخانه سازنده شسته شده و 

 دور ریخته شود. یا

که سمپاش به درستی برای مواد شیمیایی، روش کاربرد و محصول و یا آفت  . مطمئن شوید3

 اسپری شده کالیبره شده است.

. سرعت و جهت باد را یادداشت کنید. اطمینان حاصل کنید که قطرات اسپری بر روی 4

محصوالت مجاور، زمین های مجاور یا منطقه مسکونی منحرف نشود. سمپاش را خالف جهت 

 ید، به طوری که اسپری بتواند به عقب به سمت اپراتور دمیده شود.باد نگه ندار

. هرگز به یک منطقه اسپری شده وارد نشوید، تا زمانی که مطابق با توصیه های سازنده مواد 3

 شیمیایی این کار بی خطر و ایمن باشد.

نوشیدن و . تمام آثار مواد شیمیایی باید بالفاصله پس از سم پاشی و قبل از غذا خوردن، 1

 سیگار کشیدن از پوست اپراتور شسته شوند.

. همه آثار شیمیایی از مخزن، لوله و سم پاش ها و هم چنین از سطوح خارجی سمپاش باید 7

 از بین برود.

. همه باقی مانده مواد شیمیایی از سمپاش، مخزن های آفت کش و یا مخزن ها و لوله های 8

ک روش تایید شده شستشو شوند. منطقه خارج از هدف مخلوط کن، و غیره بایستی از طریق ی

را آلوده نکنید یا اجازه ندهید آفت کش ها به رودخانه ها، چاه ها یا آب های زیرزمینی نفوذ 

 پیدا کنند.
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. مخازن مواد شیمیایی خالی را به شیوه ایمن توسط یکی از ابزارهای تایید شده از بین 9

 گهداری نکنید.نجدد برای مقاصد دیگر م یرا برای استفاده  ببرید. مخازن

 تنظیم و کالیبراسیون 1-7

همانطور که در هر سمپاش صدق می کند، یک ماشین مجهز به توربوفن سم پاش ها باید قبل 

 از استفاده کالیبره شده باشد.

ک نوع سم پاش را  با استفاده از توربوفن قسمت سر سم پاش ها یبخش های زیر کالیبراسیون 

از سم پاش های تخصصی  یتا حدودی برای برخ ی کند. این روش ممکن استتشریح م

 متفاوت باشد.

 میزان کاربرد  2-7

مقدار خروجی ماده ی شیمیایی از سمپاش به وسیله ی میزان کاربرد مورد نیاز )لیتر/ هکتار( و 

 منطقه اسپری شده در دقیقه )هکتار / دقیقه( تعیین می شود.

معموال توسط دهانه ثابت قابل تعویض محدود کننده در  ز هر سم پاشجریان  ماده شیمیایی ا

ه دو با فشار اسپری مواد شیمیایی کنترل می شود. فشار اسپری ما هااتومایزرخوراک به 

راک از پمپ های شیمیایی کنترل با رگوالتور فشار یا شیر جریان فرعی در خو ییشیمیا

 شود. می

 صورت مفصل توضیح می دهد: مراحل زیر روش کالیبراسیون را به

رو به جلوی  سمپاش را تعیین کنید. دقیق ترین ابزارهای ارزیابی سرعت، . سرعت متوسط 1

حرکت سمپاش در محصول واقعی است. سرعت از زمان پوشش دهی یک فاصله اندازه گیری 

 شده محاسبه می شود.
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که می توانند به صورت  ی. عرض ردپای اسپری بر روی هدف را مشخص کنید. در محصوالت2

سم پاشی  یردیفی کاشته شوند و مزارع بسیار وسیع،این پهنا می تواند متناسب با عرض بازو

باشد. در باغ، تاکستان و میوه های بدون هسته، اسپری کردن را می توان با فاصله گذاری 

 ردیف و تعداد ردیف های اسپری شده در یک زمان تعیین کرد.

 9ت با سمپاش در هر دقیقه را محاسبه کنید. به عنوان مثال، شکل . مساحت تحت عملیا3

 سم پاشی در حال انجام بر روی محصوالت کشاورزی را نشان می دهد.

 کیلومتر / ساعت حرکت می کند، Sاگر سمپاش با سرعت

 S×  1444 متر/ساعت  برابر می شود با 

/min : شدهی ط ی فاصله
60

1000
metres

Sx
 

 : قهیدق هر در شدهی پاش سم مساحت پس باشد، متر W شدهی پاش سم اثر عرض اگر

/min=شدهی پاش سم مساحت
60

1000 2metres
WxSx
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 یاسپر پوشش  -9 شکل

 به هکتار تبدیل می شود : 10000این عدد با تقسیم بر 

min/600= شدهی پاش سم مساحت
000.1060

1000
haWxS

x

WxSx
  

 پوشش اسپری را ارائه می کند: این معادله فرمول استاندارد برای محاسبه ی

سرعت ) بر حسب ×عرض رد پای اسپری ) بر حسب متر( = قهیدق/  شدهی پاش سم مساحت

 بر حسب ساعت/ دقیقه   600کیلومتر / ساعت( / 

  8km/hبرای مثال:     سرعت : 

 12mعرض اثر اسپری:          

 در نتیجه:
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min/ha16.0= شدهی پاش سم مساحت
600

12x8

600

WxS
 

 پوشش اسپری برای عرض ردپاهای مختلف و سرعت اسپری را نشان می دهد.  -2 دولج

 سرعت 4 6 8 53 52 53 52 03         

Km/hr 

2.0 2..0 2..0 2.. 2.20 2.20 2.20 2.20 4 

2.0 2.00 2.0 2..0 2.. 2.20 2.20 2.20 6 

2.0 2.00 2.00 2.0 2..0 2... 2.20 2.20 8 

2.0 2.00 2.00 2.00 2..0 2..0 2.. 2.20 53 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2..0 2..0 2.20 55 

2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2..0 2..0 2.20 54 

          

مورد نیاز را از سمپاش به صورت لیتر/ دقیقه محاسبه کنید تا میزان کاربرد صحیح  ی. خروج4

 برای مواد شیمیایی مورد استفاده به دست بیاید. 

زان خروجی ماده شیمیایی توسط منطقه ی سم پاشی شده ) در هکتار( در هر دقیقه ضرب می

 در میزان کاربرد مورد نیاز در لیتر در هکتار می شود.

 مثال:

  ha/min    4.11:          پوشش

  lit/h   144میزان کاربرد:     

 lit/min    11=4.11  *144خروجی=             

را با تقسیم خروجی کل اسپری شده به تعدادسم پاش هامحاسبه  ش. خروجی هر سم پا3

 کنید.
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. روزنه محدود کننده ی ثابت مناسب را برای مقدار دبی مورد نیاز در هر سم پاش در فشار 1

پاسکال است( .  34ا یبار  2پاش انتخاب کنید ) این رقم معموال در حدود  کار طبیعی سم

افذ محدود کننده ی ثابت ارائه می کند. این ارقام بر مقدار دبی معمول برای من 3جدول 

اندازه گیری با آب است. مقدار دبی واقعی ممکن است با توجه به ویسکوزیته متفاوت  اساس

 باشد. 

 . سوراخ مناسب در محدود کننده ثابت هر سم پاش را تنظیم کنید.7

 ک مخزن قرار دهید.ی. در زیر هر سر اسپری 8

 محدود لیتر/دقیقه(سرعت  جریان     )

3bar(45psi) 2bar(30 psi) 1bar(15 psi)   

2.0. 2.00 2.0 .2 
..20 2.00 2.00 00 

..0 ...0 2.0. 00 

0.00 0.0 0.20 00 

 

 مواد شیمیایی بسته شده است. . مطمئن شوید که شیر روشن/ خاموش9

ده و یا یک مایع با لیتر از ماده شیمیایی مورد استفا 34. مخزن  سمپاش را با حداقل 14

 خواص مشابه پر کنید.

 . پمپ ماده شیمیایی  سمپاش را روشن کنید، اما سیستم هیدرولیک را خاموش نگه دارید.11

لنگ ها و سم پاش هاخارج ی. شیر ماده ی شیمیایی را باز کنید تا زمانی که کل هوا از ش12

 زگردانید.شیمیایی جمع شده در مخازن را به تانک سمپاش با شود. ماده

قرار دهید و دوباره شیر روشن / خاموش  . مخازن را به عقب در زیر قسمت سرسم پاش ها13

 ماده شیمیایی را باز کنید و مواد شیمیایی را برای زمان اندازه گیری شده یک یا دو دقیقه
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دبی  یجمع آوری کنید. از یک سیلندر اندازه گیری یا مخزن کالیبره شده به منظور محاسبه 

 جریان بر حسب لیتر در دقیقه در هر سم پاش استفاده کنید. 

. بررسی کنید که آیا جریان از هر سم پاش به یک اندازه باشد و میزان کل خروجی اندازه 14

 ( مقایسه کنید.4گیری شده از تمام سم پاش ها را با میزان محاسبه شده از مرحله )

یا خیلی پایین است، تنظیم آن با تغییر فشار . اگر خروجی واقعی تقریبا بیش از حد باال 13

 ماده شیمیایی امکان پذیر است. اسپری

. اگر این تنظیم کافی نبود، روزنه محدود کننده برای هر سم پاش باید به اندازه کوچکتر 11

بزرگتر روزنه برای افزایش جریان تغییر  یتغییر پیدا کند تا جریان کاهش پیدا کند و یا اندازه 

 ود.داده ش

. جریان همیشه باید دوباره پس از تنظیمات انجام شده در محدود کننده ها یا فشار 17

 شیمیایی، بررسی شود.

 ی نگهدار و حفظ 1-8

توربوفن سم پاش از مواد با کیفیت باال تولید می شود که برای حداکثر قدرت، قابلیت اطمینان 

به منظور اطمینان از کارکرد  و مقاومت در برابر محصوالت کشاورزی انتخاب شده است.

طوالنی مدت و بدون دردسر توربوفن، مهم است که هر سم پاش به صورت دوره ای بررسی، 

 تمیز و روغن کاری شود.

 

 تعمیر و نگهداری روزمره2-8

 قبل از هر عملیات اسپری و سم پاشی  
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اتصاالت دیگر لنگ های شیمیایی و ی. وضعیت کلی سیستم، از جمله اتصاالت هیدرولیک و ش1

 را تعمیر و بر طرف کنید. یرا بررسی کنید؛ هر گونه نشت

با  اتومایزر ها را از طریق چرخش . وضعیت یاتاقان و موتور هیدرولیک هر یک از سم پاش2

دست بررسی شود. هر گونه زبری، سفتی و یا حرکت به طرفین نشان می دهد که دستگاه نیاز 

 تعمیر دارد.

فن را بررسی کنید. این تیغه ها نباید آسیب ببینند و باید  یو تیغه ها اتومایزر. وضعیت 3

عاری از هر گونه آلودگی شیمیایی باشد. در صورت لزوم آن ها را تمیز و قسمت های آسیب 

 دیده را تعویض کنید.

به طور صحیح قرار گرفته و جریان ماده ی شیمیایی محدود  تومایزر. بررسی کنید که هر ا4

 تنظیم شده است. ن به درستی برای کار در حال انجامکننده ی آ

سب را برای تمام ا. بررسی کنید که سیستم هیدرولیک تنظیم شده تا سرعت چرخشی من3

 سم پاش ها ارائه می کند.

 ی پاش سم از پس روز هر

 . هر گونه مواد شیمیایی باقیمانده از سیستم اسپری را خالی کنید.1

ز و یا یک حالل مناسب شستشو دهید. این روش بسیار مهم است . کل سیستم را با آب تمی2

اگر مواد شیمیایی حاوی مواد جامد دربه  محلول به عنوان پودر مورد استفاده قرار گرفته باشد 

 و می تواند در لوله ها ته نشین شده و باعث انسداد لوله شود.

ا یک شستشو کننده ی سم پاش ها و بازوها ب یهمه  ی. توصیه می شود که سطوح خارج3

 شده شسته شوند. به منظور جلوگیری از تشکیل مواد شیمیایی اسپری یفشار یا مورد مشابه
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 عاری از آلودگی است. هر گونه تشکیل مواد اتومایزر . مطمئن شوید که تمام دیسک های4

را کاهش می دهد و ممکن است باعث لرزش شود که  تومایزرشیمیایی خشک، طیف قطره از ا

 ه دستگاه اسیب وارد می کند.ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 نمودار قسمت های توربوفن
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 تعداد شرح شماره قطعه
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 S/S 5( M5 * 16پیچ ،)  5114

 M6*16،SET, HEX  S/S, 55) پیچ، ) 4545

 S/S 63 تخت ،, ،  M6واشر 4455

 S/S,PLAN,OD 1 ,(M6*25واشر، ) 4884

 S/S ,HEX ,SET , 15(M6*25پیچ، ) 4141

 S/S, HEX,SET, 1 (M6*20)پیچ،  4186

4185 S/S , NYLON , M6 , NUT 63 

 1 کاور محافظ پره 3548

 5 پایه نگهدارنده قالب 3531

 5 پروانه 3533

 1 پمپ هیدرولیک 3534

 3553A/2  AULL   1بلبرینگ  3538

 M16, NORDLOCK , 5واشرجفتی  3544

 S/S , HEX , SET (M16*40 ) 5  پیچ ،  3548

 S/S ,(1.6 *15OD *5M 1واشر،)  3541

 1 پایه قالب 3584

 1 خار هیدرولیک موتور 3168

 تعداد شرح شماره قطعه
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 4 ، ارتعاشی  ,M6واشر  3185

 1 پایه نگهدارنده موتور 3185

 5 بوش واسطه 3184

 M5*16)), CAP HEAD  S/S 1پیچ  3183

 M5 NORDLOCK , 4، جفتیواشر 3184

 1 محافظ پره 3115

 1 برچسب 3553

 5 پایه قالب برچسب 3554

 1 محور فن موتور 3554

 1 رینگ قفل کننده 3558

 M6*25) )SOCKET, 5پیچ،  3551

 5 (M4*25)پیچ  3543

 1 سه راهی چهارگوش 3533

 1 بوش چهار پره 3548

 1 سوراخ نگهدارنده محافظ پره 3586

 تعداد شرح هشماره قطع
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 5 مهره کاسه نمد دار 3451

 8mm 1لوله تغذیه به قطر  3456

 8mm  BSPT 1 *"1/8 )تبدیل ) 3453

 F/F BSP 1/4" 1تبدیل  3416

 BSP1/4" * 8mm 1تبدیل  3415

3641 AJ  واسطه BRASS LFM  1/4" 1 

3685 AJ 1 مهره فلزی 

3681 AJ  مغزی لولهBRASS 3/8" 1 

  ((TBF/003خش ب–اتومایزر  

3531A 1 اسمبل اتومایزر 

 M8   ،FIBER 1واشر 3544

 1 پیچ میکرونی 3535

 1 لوله تغذیه میکرونی 3536

 1 پمپ هیدرولیک 3534
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 تعداد شرح شماره قطعه

  ((TBF/004بخش  –اتومایزر  

 1 مهره 3544

 1 اتومایزر توری دار 3541

 1 اتومایزر سوراخ دار 3585

 1 پیچ هشت ضلعی 3581

 1 پیچ تغذیه 3585

 6 (32UNC*100-8)پیچ  3548

 6 پیچ نگهدارنده اتومایزر سوراخ دار 3568

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aمیمهض
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 "آژیر "بطری ترتیب درپوش دوبل موتور هیدرولیک توربوفن  با 

 

توربوفن با یک ترکیب  هیدرولیک هدایت کننده ی قسمت سر موتور 2443از فوریه سال 

ک روزنه وجود دارد که از طریق لبه یندی روغن بند دو برابر نصب شده است. بین دو درپوش ب

پالستیک شفاف  "آژیر "ی موتور به خارج متصل شده است. این روزنه به یک بطری کوچک 

 می شود. یمتصل می شود. شکسته شدن اولین درپوش منجر به انتقال روغن به بطر

ها و یا لوله های منتهی به آن ها مشاهده شود، دستگاه باید اگر روغن در هر یک از بطری 

 متوقف شود و درپوش ها ) هر دو(  تعویض شوند.

 این ترتیب در تصویر باال نشان داده شده است.

 اصلی:

A =موتور هیدرولیک شماره  قسمتA 1338 

B 8/4993لوله شماره = قسمت 
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C 1374شماره =قسمت بطری 

D 6573=قسمت گیره شماره 

E = 1373قسمت نازل شماره 

 توجه: هدف از نصب بطری نشان دادن نشت روغن است. روغن را داخل بطری نریزید.
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