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 چکيده

از پنبه جدا شود. قبل و بعد از فرآيند جدا كردن پنبه دانه  دانه جداسازي پنبهقبل از انبار كردن و  يمواد خارجبراي بهبود بخشيدن كيفيت الياف بايد 

يز شوند. تا ميزان عوامل توليد كننده به حداكثر تميز بودن الياف، براي ريسندگي به سطح قابل قبول برسد. امروزه تميز كردن بايد پنبه برداشت شده تم

ل فروش الياف، بخش اساسي و مورد قبول از فرآيند جداكردن پنبه از پنبه دانه است. عمده عمل پنبه پاك كني تبديل محصول زراعي به يك كاالي قاب

ها مي  ين پنبه پاك كني اگر مناسب با نوع پنبه و شرايط برداشت پنبه انتخاب نشود، باعث افزايش تلفات، كاهش كيفيت و افزايش هزينهاست. ماش

 ي و ماشين هاي تميزكننده پرداخته شد.پنبه پاك كن يها نيماش يمعرفپنبه دارد در اين تحقيق به تميز كردن شود. با توجه به اهميتي كه 

 

 جداساز پنبه دانه، تميزكننده پنبهيدي: ماشين  پنبه پاك كني، كلمات كل

 مقدمه 

 ي پنبه پاك كنيهاماشين

به معني دقيق آن، به فرآيندي اطالق مي شود كه الياف پنبه را از پنبه دانه ها جدا مي كند. عمده عمل پنبه پاك كني تبديل  پنبه پاكني،

اين رو پنبه پاك كني پلي، ميان توليد پنبه و تهيه پارچه از نخ است. در ابتداي امر، پنبه  محصول زراعي به يك كاالي قابل فروش است. از

قديمترين ابزار مكانيكي بودند  2و پنبه پاك كني چركا 1پاك كني كامال توسط دست انجام مي شد. غلتكهاي چرخان مانند غلتكهاي پايي

غلتك كوچك چوبي يا فوالدي كه در جهت عكس يكديگر مي چرخيدند و الياف كه براي پنبه پاك كني به كار مي رفتند كه از يك جفت 

 .] 1000ناصري،[اند كردند. ماشين هاي پنبه پاكني به دو صورت دندانه دار )اره اي( و غلتكي ساخته شده پنبه را از پنبه دانه جدا مي

                                                 

 

 
1 - foot roller 
2 - churka roller 
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 ماشين پنبه پاك كني اره اي

ي دندانه ميخي بوده كه به صورت ميخ هاي كوچكي به يك استوانه چوبي كوبيده شده و ماشين پنبه پاك كني دندانه اي مجهز به تعداد

كردند. الياف به اين ميخ ها گير كرده و از طريق شكاف هاي باريك يك صفحه فلزي كه در قسمت عقب محفظه چرخش قرار دارد،  كار مي

كنند. به مرور زمان طرح ابتدايي ماشين پنبه  جدا مي هاف را از ميخكشيده مي شوند يك استوانه مجهز به برس در عقب قرار داشته كه اليا

ي چرخان به جاي ها پاك كني دندانه ميخي به ماشين پنبه پاك كني اره اي تغيير شكل يافت. هوجن هولمز در سال با جانشين كردن اره

يي مورد استفاده قرار مي هادار عمدتا براي پنبهكن هاي دندانهپنبه پاك(. 1-شكلآهني)شمشيرك( جايگزين كردن)ي پهنها ميخ ها دنده

 .]1330همكاران،  آنتوني و[ گيرند ي داراي الياف متوسط نيز مورد استفاده قرار ميهاگيرند كه الياف كوتاه دارند، اما گاهي براي پنبه

 

 ايكني ارهين پنبه پاكماش 1-شكل

 پنبه پاك كني غلتکي 

فونس مك كارتي اهل دماپوليس در ايالت آالباما، از اصول كاردهاي متقابل  1305اولين پنبه پاك كني غلتكي نوع چركا بودند. در سال 

كن هاي غلتكي عمدتا براي جداكردن  پاك (. پنبه2-شكلاستفاده كرد و اين اولين پيشرفت عمده در طرح پنبه پاكن غلتكي بود. )

ي داراي الياف كوتاه نيز مورد استفاده قرار مي ها يي مورد استفاده قرار مي گيرند كه الياف بسيار بلندي دارند، اما گاهي براي پنبهها پنبه

كمتر توليد مي كنند  1كني گرهه اي كمتر است اما در حين پنبه پاككن هاي ار گيرند. راندمان كار پنبه پاك كنهاي غلتكي از پنبه پاك

 .]1330آنتوني و همكاران، [است ها كه يك ويژگي مطلوب براي بعضي از پنبه

                                                 

 

 
  - گلوله هاي كوچك از الياف درهم پيچيده1
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 ماشين پنبه پاك كني غلتكي 2-شكل

 

 تميزكردن وش قبل از جداسازي پنبه دانه

ي ها ارخانه جديد پنبه پاك كني دو هدف اصلي را دنبال مي كند. نخست مواد خارجي بزرگ مانند غوزهسامانه تميزكردن پنبه در يك ك

را از پنبه جدا كنند. دوم پنبه بايد چنان تميز شود كه الياف و پنبه دانه آن به قيمت مطلوب به فروش  ها سبز، اضافات غوزه، چوبها و ساقه

پنبه كه بتواند اهداف را تامين كند، بر حسب ميزان مواد خارجي پنبه كه تاحد زيادي به روش  برسد. تعداد ماشين الزم براي تميز كردن

برداشت بستگي دارد متفاوت مي باشد. براي خارج كردن مواد خارجي از پنبه قبل از پنبه پاك كني چند نوع ماشين تميز كننده و 

ي چوب جداكن، هااي، ماشين هاي جداكننده اضافات، ماشينزكننده استوانهگيرد. تمي استخراج كننده مواد خارجي مورد استفاده قرار مي

هاي تميزكننده جداكننده مواد خارجي متداول ترين اين ماشينها هستند اصول كار ماشين _تلفيقي از اين دو ماشين دستگاه تغذيه كننده

هاي تميزكننده براي تميز اد، نوع و طرز قرار گرفتن دستگاهبراي پنبه برداشت شده با پنبه چين و غوزه چين مشابه مي باشد. فقط، تعد

هاي تميزكننده براي پنبه اي از چيدمان دستگاهنمونه 0-شكلباشد. در  كردن پنبه در كارخانه با توجه به روش برداشت متفاوت مي

 .(2515 ري، و بويك لفدهد )كچين را نشان ميبرداشت شده با پنبه

 

 هاي تميزكننده و جداسازي پنبه در كارخانهنمونه اي از چيدمان دستگاه 0-شكل

 

 اي دستگاه تميزكننده استوانه

ه كردن پنبه براي كردن و آماداي براي خارج كردن برگ، شن و ساير اجزاي كوچك خرد شده و به منظور بازدستگاه تميز كننده استوانه

استوانه( تشكيل  0الي  0دار )معموال از  ي ميخهااز يك سري استوانه هاتر استخراج مواد خارجي به كار مي رود. اين دستگاهفرآيند گسترده
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ح مي شود كه پنبه را در ميان سطوح تميز كننده كه داراي تعدادي دريچه يا شكاف كوچك است، تكان داده و حمل مي كنند. سطو

از وش  هاي داراي ديسك مضرسي باشند. مواد خارجي بر اثر ضربه استوانههاي اجاقي يا استوانهها تميزكننده ممكن است توري مقعر، ميله

 (.1330جدا شوند.)مايفيلد و همكاران، 

 ماشين استخراج بقاياي غوزه

 0-شكلي خاص مجهز است بكار مي رود. در ها كه به پرهاي ماشين استخراج بقاياي غوزه براي جداكردن وش به وسيله يك نقاله ضربه

اي مواد را به يك استوانه اره دار قطوري مي دهد. وش پنبه به ماشين استخراج بقاياي غوزه با تمام قطعات شرح داده شده است. نقاله ضربه

كند كه اضافات را از سطح استوانه اره اي جدا مي كند. مواد جدا شده با  تك چرخان عبور مياستوانه اره اي مي چسپد و از كنار يك غل

شود و در امتداد طول كامل  رود همسو مي شود. مواد جداشده به نقاله ميخ دار داده مي اي مياي كه به سمت نقاله ضربهجريان پنبه

 (.1300تواند از مواد جدا شده باز پس گرفته شود )پندلون و همكاران،  مياستوانه اره اي به عقب حركت مي كند به اين ترتيب پنبه 

 

برس جدا  (0( غلتكي كه مواد زائد را جدا مي كند، )0(استوانه دنده دار، )0( نقاله ميخ دار، )2( نقاله ضربه اي، )1ماشين استخراج بقاياي غوزه، ) 0-شكل

 ( نقاله پنبه0د زائد، )( نقاله موا0كننده پنبه از استوانه ميخ دار، )

 

 ماشين استخراج بقاياي شاخ و برگ

دار كه كردن اضافات مربوط به شاخ و برگ از حركت پرتاب كننده سيلندرهاي ارهبراي جدا 1ماشين هاي استخراج بقاياي شاخ و برگ

دار كه حركت پرتابي دارد اره اولين استوانه سرعت زياد دارند و اين حركت آنها ناشي از نيروي گريز از مركز است استفاده مي كند. وش به

يي كه داراي اضافات غوزه و شاخ و برگ هاكردن پنبهشود. براي جدا رانده مي هاداده مي شود و با يك يا چند برس سيمي ثابت روي اره

 (.1303( )فرنكس و شا، 0-شود )شكل دار اضافي استفاده ميزياد مي باشند از استوانه اره

                                                 

 

 
1 - Stick Machine 
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دار استوانه دندانه (0( ميله اجاقي، )0( برس ثابت، )2( استوانه اره دار،)1دار براي استخراج بقاياي شاخ و برگ: )ماشين سه مرحله اي استوانه اره 0-شكل

 بازگيرنده پنبه

 

 ماشين استخراج مواد زايد غوزه، شاخ و برگ 

ايد غوزه و برخي از خصوصيات ماشين استخراج بقاياي شاخ و ي ماشين استخراج مواد زها ماشيني عرضه شده است كه برخي از ويژگي

ماشين مركب جداكننده بقاياي غوزه و شاخ و برگ به ماشين استخراج بقاياي غوزه شبيه ( 0-شكل)برگ را دارا مي باشد. قسمت باالي 

دار است. كه داراي استوانه دندانهاست. قسمت پايين با مختصر تغييراتي همان ماشين استاندارد استخراج بقاياي شاخ و برگ است 

  (.1332 همكاران، و )بيكر

 تميزكردن پنبه بعد از جدا سازي پنبه دانه

ز پنبه برداشت شده، پس از فرآيند جدا كردن پنبه دانه از پنبه بايد يك بار ديگر تميز شوند. تا ميزان عوامل توليد كننده به حداكثر تمي

قابل قبول برسد. دستگاه الياف تميز كن براي خارج كردن قطعات كوچك برگ، پنبه دانه هاي كوچك  بودن الياف، براي ريسندگي به سطح

توان اين مواد را جدا كنند تميز كند. دستگاه تميزكننده الياف عبارت  نارس، علفها و پوست پنبه دانه، كه دستگاه هاي تميزكن پنبه نمي

 اي يا تميزكن پنوماتيكانداز: تميزكن اره
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 ماشين مركب استخراج بقاياي غوزه و شاخ و برگ 0-شكل

 اي ماشين الياف تميزكن اره

استفاده مي شود. اليافي كه از يك ماشين جداكننده پنبه دانه  0-شكلدار هاي ارهي الياف متوسط از الياف تميزكنها براي تميزكردن پنبه

نبه خارج مي شوند به وسيله هوا به مخزني منتقل مي شوند كه الياف را از جريان هوا مي گيرد و آنها را به شكل بالشتك در يا تميز كن پ

از طريق يك يا چند غلتك هدايت كننده به غلتكي كه در مجاورت آنها است و به ميله مقعر چسبيده به آن داده  هاآورد. اين بالشتك مي

به  هادار تا حد زيادي از غلتك خوراك دهنده بيشتر است و اين موجب مي شود كه هنگامي كه بالشتكانه ارهمي شود. سرعت سطح استو

 (.1300اره داده مي شود يك حركت شانه اي ايجاد شود. )استدرونسكي،

 

 اي استفاده شده بعد از جداسازي پنبه دانهماشين تميزكننده اره 0-شكل

 

 ماشين الياف تميزكن پنوماتيک

اين نوع الياف تميزكن، براي پنبه الياف كوتاه بعد دستگاه جداكننده پنبه دانه اره اي نصب مي شود و پس از آن معموالً در يك يا چند 

 مرحله ديگر الياف تميزكن اره دار براي تميز كردن الياف دنبال مي شود. الياف پس از جدا شدن از پنبه دانه از طريق كانالي خاص با هوا

ي شود. كانال مذكور طوري طراحي شده است كه هوا و پنبه هنگام عبور از كنار يك شكاف مخصوص خروج مواد زايد ناگهان تغيير حمل م

توان  شوند. با تغيير عرض شكاف قابل تنظيم خروج مواد زايد تا حدي ميمسير مي دهد. مواد خارجي بر اثر نيروي دافعه از شكاف خارج مي

 (.1300 دون، ()ون3-شكلخارجي را تنظيم كرد)ميزان جداسازي مواد
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 ماشين الياف تميزكن پنوماتيك 3-شكل

  نتايج و بحث

نده از پنبه جدا شود. تا ميزان عوامل توليد كن دانه جداسازي پنبهقبل از انبار كردن و  يمواد خارجبراي بهبود بخشيدن كيفيت الياف بايد 

به حداكثر تميز بودن الياف، براي ريسندگي به سطح قابل قبول برسد. امروزه تميز كردن الياف، بخش اساسي و مورد قبول از فرآيند 

جداكردن پنبه از پنبه دانه است. ماشين پنبه پاك كني اگر مناسب با نوع پنبه و شرايط برداشت پنبه انتخاب نشود، باعث افزايش تلفات، 
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