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چکيده
بيشتر پنبه كاشت شده در ايران در سه استان خراسان رضوي ،شمالي و جنوبي مي باشد .اكثر پنبه كاشته شده به صورت درهم و داراي عملكرد پايين
تا متوسط مي باشد .اگر برداشت مكانيزه نشود ،به علت مقرون به صرفه نبودن توليد پنبه در مقايسه با ديگر محصوالت كشاورزي ،كاهش شديد در
سطح زير كشت و توليد پنبه در ايران ،خواهيم داشت .تنها روش برداشت مكانيزه پنبه كاشته شده به صورت درهم به روش غوزه چيني مي باشد.
غوزه چين ها عالوه بر خود پنبه مواد اضافي ديگري مانند غوزه ،شاخه و برگ زيادي برداشت مي كنند .براي بهبود بخشيدن كيفيت الياف بايد مواد
خارجي قبل از انبار كردن و جداسازي پنبه دانه از پنبه جدا شوند .به همين دليل در اين تحقيق يك دستگاه آزمايشي جداكننده وش از غوزه طراحي و
ساخته شد ،بطوري كه اين دستگاه قابليت تبديل به مقياس صنعتي را نيز داشته باشد .اين دستگاه جداكننده غوزه پنبه تا حدي مواد خارجي (خاك،
برگ ،شاخه) كه همراه پنبه به روش غوزه چيني برداشت مي شود را نيز جدا مي كند .دستگاه تميزكننده از يك سري سيلندر ارهاي و شبكه ميلهاي
تشكيل شده است .مواد اضافي به وسيله نيروي گريز از مركز از بين شبكهها خارج شده و وش با ارههاي نصب شده بر روي سيلندر به سمت واحد
جداكننده هدايت مي شود.
كلمات كليدي :پنبه چين ،تميزكننده ،جداكننده وش از غوزه ،خارج كننده مواد اضافي ،غوزه چين

مقدمه
پنبه كه بحق طالي سفيد نام گرفته ،يكي از ضروري ترين نيازهاي اوليه انسان يعني مواد اوليه پوشاك را تأمين مي كند .امروزه پنبه نه
تنها از نظر صنعت نساجي ،بلكه از نظر غذايي نيز بسيار حائز اهميت است .در بازار جهاني در ميان پنج دانه روغني مهم ،پنبه دانه در مقام
دوم قرار دارد .همه ساله پله هاي نزولي توليد پنبه در ايران با سرعت طي مي شود .هم اكنون در مقايسه با سالهاي گذشته مي توان گفت
توليد اين محصول ،حدود  05درصد كاهش يافته است .يكي از داليل كاهش شديد سطح زير كشت و توليد پنبه در كشور ،مسايل اقتصادي
اين محصول بوده كه به معناي مقرون به صرفه نبودن توليد پنبه در مقايسه با توليد ديگر محصوالت كشاورزي است .برداشت دستي پنبه
حدود  1/0هزينه توليد اين محصول را به خود اختصاص مي دهد]نوروزيه و همكاران .[1032،با توجه به اينكه برداشت پنبه طي ماههاي
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مهر ،آبان و آذر صورت مي گيرد ،اگر برداشت پنبه با تاخير مواجه شود با افت كيفي محصول مواجه خواهد شد .به داليل ذكر شده بيشتر
كشاورزان تمايل به كشت محصولي دارند كه به طور مكانيزه عمليات كشاورزي را انجام دهند .اين خود با توجه به برداشت دستي اين
محصول و وابستگي شديد آن به نيروي كارگري ساخت دستگاهي كه بتواند مراحل برداشت پنبه را آسان كند بسيار حائز اهميت است.
برداشت پنبه ميتواند به دو صورت ماشيني و يا دستي انجام شود .در كشور ما تقريبا تمام برداشت با كمك مستقيم نيروي كارگر و به
صورت دستي انجام مي شود .برداشت مكانيزه پنبه در كشورهاي مختلف بيشتر تابع ميزان توسعه يافتگي آن كشور ،ارزش نيروي كار و
ميزان سطح مزارع است .در كشوري مانند آمريكا از سال  1305برداشت پنبه تماماً مكانيزه است در حالي كه در كشورهايي نظير پاكستان
و ايران برداشت تماماً غير مكانيزه صورت مي گيرد .برداشت مكانيزه پنبه به دو روش غوزه چيني و پنبه چيني انجام مي شود .پنبهچين در
واقع همان عمل چيدن پنبه توسط دست را به اجرا در ميآورد ،به طوريكه وش را از غوزه هاي باز شده بوته پنبه جدا ميكند .غوزههاي
سبز و باز نشده بر روي ساقههاي بوته باقي مي مانند تا پس از رسيدن برداشت شوند .برداشت با پنبه چينها براي مزارع بزرگ كه به
صورت مكانيزه كشت شده باشند و داراي عملكرد باال باشند توصيه مي شود]منصوري راد .[1002،غوزه چينها ماشين هايي هستند كه با
يك بار عبور تمام غوزههاي باز شده و نشده را از ساقههاي بوته پنبه مي چينند و قادر هستند كليه غوزههاي پنبه اعم از غوزه باز و غوزه
نارس را در يك مرحله برداشت كنند .از غوزه چينها براي مزارع كوچك كه به صورت درهم كشت مي شوند و عملكرد پايين دارند استفاده
مي شوند .پنبه برداشت شده با غوزه چين شامل مقدار زيادي غوزه و چوب وخاشاك است كه بايد از وش قبل از جداسازي پنبه دانه تميز
شود .غوزه و ساقه گياه حدود  35درصد مواد خارجي پنبه برداشت شده با غوزه چين را تشكيل مي دهد .اين مواد خارجي حجيم و بزرگ
به طور معمول با ماشين هاي خارج كننده (اكستركتورها ) كه در كارخانه پنبه پاككني از سال  1305به ماشين هاي پنبه پاك كني
معروف هستند خارج مي شوند]بيكر و همكاران.[1300 ،
عوامل متعددي هستند كه مي توانند بر عملكرد اين تميزكنندهها موثر باشند كه عبارتاند از :اندازه سيلندر ارهاي ،سرعت سيلندر ارهاي،
نوع شبكهها ،فاصله شبكه از سيلندر اره اي ،نرخ تغذيه ،نوع اره ها ،تعداد دندانه ،صفحات فشاردهنده و موقعيت دهانه ورودي مي باشند.
توانايي و بهبود عملكرد ،ماشين هاي غوزه چين با تميزكننده مزرعه اي به عوامل ديگر چون ،رطوبت پنبه ،سرعت فرايند ،مقدار ناخلصي
موجود در پنبه ،رقم پنبه و توزيع پنبه در طول ماشين بستگي دارد ]وانجورا و همكاران .[2511 ،در تحقيقي موقعيت يا زاويه ورود پنبه و
فاصله شبكهها در عملكرد ماشين پنبه پاك كني مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه زاويه ورود پنبه تاثير كمي بر بازده تميزكردن
ناخالصيها دارد ،اما بر تلفات تاثير مهمي دارد به طوري كه اگر زاويه دهانه ورودي قبل از مركز سيلندر اره اي قرار گيرد ،نسبت به قرار
گرفتن بعد از مركز سيلندر تقريباً تلفات پنبه را به نصف كاهش مي دهد .عالوه بر اين فاصله شبكه ها تاثير قابل توجهي در ميزان ناخالصي
و تلفات پنبه دارد .به طوري كه شبكههايي كه داراي فاصلههاي متفاوت از يكديگر مي باشد نسبت به شبكهاي كه داراي فاصله يكسان است
داراي تلفات پنبه بيشتر است ]بيكر و لرد .[1330 ،در تحقيقي ديگر عوامل مختلف مانند سرعت اره ها ،فاصله شبكه ها و نرخ باردهي براي
بهبود تميز كننده مزرعهاي با ظرفيت باال مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد اگر سرعت سيلندر اره اي اولي برابر  020دور بر دقيقه و
سيلندر دوم برابر  000و فاصله شبكه هاي زير سيلندرها  3/20سانتي متر و نرخ باردهي برابر  110كيلوگرم بر دقيقه در هر متر از عرض كار
باشد ،بيشترين بازده  01/1درصد و بيشترين تلفات الياف  1/3درصد مي باشد ]وانجورا و همكاران .[2553 ،با توجه به تحقيقات وانجورا در
سال  2512بر روي شبكه زير سيلندرها انجام داد نتايج نشان داد .شبكه زير سيلندرها يشترين تاثير را در عملكرد تميزكردن و تلفات وش
دارد .بنابراين در آزمايشي تاثير شكل هندسي انواع شبكهها بر روي دستگاهي مشابه انجام شد .نتايج حاصل از مقايسه دو دستگاه (دستگاه
اول داراي شبكه ميله اي براي هر دو سيلندر باال و پايين و دستگاه دوم تميزكنندهاي با شبكه زاويه دار براي سيلندر باال و پايين) نشان داد
كه اگر چه از نظر عملكرد هر دو دستگاه يكسان هستند اما تلفات وش براي تميزكنندهاي كه از شبكه زاويهدار براي دو سيلندر استفاده
شده بيشتر از تميزكننده با شبكههاي ميله اي براي دو سيلندر بود .با اين وجود از نظر عملكرد الياف و كيفيت الياف يا كيفيت نخ اختالف
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مشاهده نگرديد  .با توجه به مطالعات صورت گرفته تالش شد در اين پروژه دستگاه مورد نظر براساس نتايج اين مطالعات طراحي و ساخته
شود.

مواد و روشها:
دستگاه تميزكننده آزمايشي در كارگاه فني مهندسي مركز تحقيقات جهاد كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي طراحي و ساخته شد
(شكل .)1براي جدا شدن پنبه از غوزه ،غوزه حاوي پنبه بايد از فضاي كم بين شبكه هاي ميلهاي و اره هايي كه بر روي سيلندر دوار قرار
دارد عبور كند .چون كه غوزهها در زمان برداشت خشك و شكننده مي باشد ،زماني كه در فاصله كم بين سيلندر و شبكه قرار مي گيرند،
خرد شده و در اثر نيروي گريز از مركز از بين شبكه ها عبور مي كند .الياف پنبه توسط اره ها كشيده مي شود .از اين طريق مي توان پنبه
را از غوزه جدا كرد .احتمال اينكه مقداري از پنبه با غوزه از بين شبكهها اولي عبور كند ،از دو سيلندر دوار به صورت متوالي استفاده شد.

شكل 1-شماتيك دستگاه ساخته شده

واحد تميزكننده از سيلندر حاوي ارههاي تميزكننده ،و شبكههاي ميلهاي تشكيل شده است .سيلندر ارهاي از يك استوانه جدار نازك به
طول  205ميليمتري و قطر  005ميليمتر از نورد يك ورق به ضخامت  2ميليمتر ساخته شد .براي جدا كردن پنبه از غوزه از ارههاي
كانالي استفاده شد .ارههاي كانال با فاصله  10ميلي متر از يك ديگر بر روي سيلندر با ميخپرچ نصب شد (شكل  .)2تيغهها داراي
مشخصات زير مي باشد؛ فاصله لبه ارهاي از يكديگر (عرض كانال)  12ميليمتر و ارتفاع لبه اره  0ميلي متر و زاويه ارهها  00درجه از يك
ديگر مي باشد .اين تيغهها از يك كارگاه توليد تجهيزات كارخانه ،پنبه پاك كني تهيه شد.

شكل -2-سيلندر ارهاي

براي اينكه غوزه و پنبه در يك فضاي كم قرار گيرد و الياف پنبه به ارهها تماس داشته باشد از شبكه هاي ميلهاي كه به اصطالح ضدكوبنده
گفته مي شود استفاده شد (شكل .)0با توجه به اينكه غوزهها در ابتداي ورود به دستگاه داراي ابعاد بزرگتر مي باشند شبكه بااليي داراي
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چهارميله به قطر  20/0ميليمتر و با فاصله مركز تا مركز  30ميليمتر در يك چهارم زير سيلندر اره اولي نصب شد .شبكه پاييني داراي
هشت عدد ميله با قطرهاي يكسان  21/0ميليمتر مي باشد .اين ميلهها در نيمه پاييني سيلندر دوم نصب شد .فاصله بين ميلههاي شبكه و
سيلندر قابل تنظيم ميباشد.

شكل 0-شبكه ميلهاي زير سيلندرها

براي افزايش سطح تماس پنبه با ارههاي جداكننده و جلوگيري از پرتاب شدن غوزه به بيرون از برسها نصب شده بروي شاسي استفاده
گرديد .اين برسها قابليت تغيير زاويه ،بر روي شاسي را دارند .با تغيير زاويه اين برس ها ،فشار تماس الياف پنبه به سيلندر ارهاي بيشتر
مي شود .با تغيير اين زاويه وضعيت مناسب بين حجم ورودي و سطح تماس بين سيلندر ارهاي و الياف پنبه ايجاد مي شود .براي جدا
كردن پنبههاي چسبيده به سيلندر ارهاي از يك مجموعه جدا كننده استفاده شد .اين مجموعه متشكل از تعدادي برس نايلوني است كه بر
روي چوب چيده شده است (شكل .)0اصطالحاً به اين مجموعه دافر گفته مي شود .طرز كار جداكننده به صورتي است كه در خالف جهت
سيلندر اره اي و با سرعتي حدوداً دو برابر سرعت سيلندر چرخش كرده و برس هاي نايلوني بين دندانه ارهها نفوذ كرده و پنبه هايي كه به
اره چسبيده است را جدا مي كند .اين مجموعه ابتدا پنبه چسبيده به استوانه پايين را در اثر تماس برس نايلوني از سطح سيلندر جدا كرده
و به سمت باال منتقل كرده و به همراه پنبه جدا شده از استوانه اولي به سمت بيرون پرتاب مي كند.

شكل 0-مجموعه جداكننده (دافر)

توان مورد نياز براي راه اندازي سيلندر:
براي انتخاب موتور ،ابتدا نيروي مورد نياز براي چرخش سيلندرهاي ارهاي ،مجموعه جدا كننده و خرد كردن غوزه محاسبه شد .با توجه به
اينكه در اين دستگاه از دو سيلندر با سرعت متفاوت استفاده شد ،توان مورد نياز براي چرخش تك تك سيلندرها و مجموعه جداكننده به
طور مجزا محاسبه شد .براي محاسبه توان چرخشي سيلندر ارهاي و مجموعه جداكننده ابتدا جرم و ممان اينرسي و سرعت زاويه اي
محاسبه شد .توان مورد نياز براي به چرخش درآمدن دستگاه از رابطه  1-برابر  030وات محاسبه گرديد]پوپوف.[1330،
P =2πn T/60

رابطه1-
 = Pتوان)(w

= Tگشتاور)(N.m

n

= سرعت دوراني ()rpm
T = Iα

رابطه2-
 = Tگشتاور براي چرخش)(N.m

 = αشتاب زاويه اي)(rad/sec2

 =Iممان اينرسي )(kg/m2
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توان مورد نياز براي تميز كردن:
براي تميز شدن پنبه ،وش و غوزه بايد از بين سيلندر و زير سيلندر عبور كنند .غوزه در هنگام عبور فشرده شده و شكسته مي شود .در
نهايت در اثر نيروي گريز از مركز غوزه از وش جدا مي شود .براي محاسبه توان ،غوزه همراه وش زير دستگاه كشش اينسترون قرار گرفت.
متوسط حداكثر نيروي شكست غوزه برابر  1/0نيوتن بود .با توجه به اينكه به محض قرار گرفتن غوزه بين اولين ميله ضد كوبنده غوزه خرد
مي شود .براي ظرفيت  20كيلوگرم در دقيقه تعداد غوزهاي كه در  05درصد از فضاي ضد كوبنده قرار مي گيرددر نظر گرفته شد و با
چنين فرضي نيروي الزم براي شكست غوزه ها برابر  00/0نيوتن بدست آمد .توان الزم براي تميز كردن با توجه به شعاع و سرعت كوبنده
برابر  003وات خواهد شد .براي محاسبه قدرت غلبه بر اصطكاك مواد از دستگاه اصطكاك ديناميكي ضريب اصطكاك اندازه گيري شد .از
رابطه  0-ضريب اصطكاك برابر 5/02محاسبه شد و توان غلبه بر اصطكاك نيز برابر  00وات محاسبه شد.
f=𝜇N

رابطه 0-
 =fنيروي اصطكاك ديناميكي)(N

 =Nنيروي وزن)(N

𝜇=ضريب اصطكاك

كل توان از مجموع توان الزم براي راه اندازي و تميز كردن و غلبه بر اصطكاك از رابطه 0-برابر 300وات كه تقريبا معادل  1/1اسب بخار
است ،محاسبه شد.

=

رابطه0-

عالوه بر قدرت الزم براي چرخاندن و جدا كردن ،قدرت براي غلبه بر مقاومت هوا در برابر چرخش و نيروي اصطكاك ياتاقان الزم مي باشد.
بنابراين قدرت الزم از توان محاسبه بيشتر مي باشد و براي اين منظور از يك موتور دو اسب بخار سه فاز با دور  1055دور با ضريب
اطمينان  2انتخاب شد.
انتقال توان:

با توجه به اينكه قدرت انتقالي پايين مي باشد؛ از پولي وتسمه براي انتقال توان استفاده شد .از مزاياي سيستم پولي و تسمه نسبت به چرخ
زنجير و چرخ دنده :سر و صداي و لرزش كمتر ،استهالك كمتر ،هزينه پايين و عدم نياز به روغن كاري مي باشد .اولين گام براي طراحي
محركه هاي تسمهاي انتخاب ابعاد مقطع تسمه است .مقطع تسمه با استفاده از نمودار 1-بر اساس تواني انتقالي و سرعت دوراني چرخ
تسمة كوچكتر (دور بيشتر) تسمه مورد نياز انتخاب مي شود .با توجه به اين كه سرعت كوچكترين پولي  1105دور بردقيقه است و توان
الزم براي انتقال  2اسب بخار است تسمه دو طرفه با مقطع  Aانتخاب شد].شيگلي وكارلس.[1001،

نمودار 1-
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نتايج و بحث:
بيشتر پنبه كاشت شده در ايران به صورت درهم و داراي عملكرد پايين تا متوسط مي باشد .تنها روش برداشت مكانيزه پنبه كاشته شده به
صورت درهم و عملكرد پايين استفاده از غوزه چين مي باشد .غوزه چين ها مواد اضافي مانند غوزه ،شاخه و برگ زيادي برداشت مي كنند.
براي بهبود بخشيدن كيفيت الياف بايد مواد اضافي از پنبه جدا شوند .براي اين منظور يك دستگاه آزمايشي جداكننده وش از غوزه ساخته
شد .طرز كار بدين صورت بوده كه مواد اضافي به وسيله نيروي گريز از مركز از بين شبكه ميلهاي خارج شده و وش در بين ،شبكه ميلهاي
توسط ارهاي نصب شده بر روي سيلندر كشيده شده و عمل جدا سازي را انجام مي دهد. .براي ساخت اين دستگاه از سيلندر ارهاي طول
 205ميليمتري و قطر  005ميليمتر استفاده شد .ارهها از نوع كانالي داراي عرض كانال  12ميليمتر و ارتفاع لبه اره  0ميليمتر و زاويه
ارهها  00درجه بود .ارهها با فاصله  10ميلي متر از يك ديگر بر روي سيلندر نصب شد .شبكه ميلههاي بااليي داراي قطر  20/0ميليمتر و
شبكه ميلهاي پاييني داراي قطرهاي  21/0ميليمتر مي باشد .براي جدا كردن پنبههاي چسبيده به سيلندر ارهاي از يك مجموعه كه از
برس نايلوني بر روي چوب نصب شده استفاده شد .اين مجموعه براي جداكردن پنبه خالف جهت سيلندر و با سرعت حدوداً دو برابر سرعت
سيلندر چرخش مي كند .براي نيروي محرك از يك موتور دو اسب بخار سه فاز با دور  1055دور با ضريب اطمينان  2استفاده شد .براي
انتقال توان از تسمه دو طرفه با مقطع  Aاستفاده شد .هم اكنون اين دستگاه مراحل ارزيابي نهايي خود را طي مي كند تا با بررسي عوامل
موثر بر عملكرد دستگاه ،شرايط مطلوب كاركرد آن مشخص گردد.
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