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 چکيده

پايين  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

 شديد در كاهش ،صرفه نبودن توليد پنبه در مقايسه با ديگر محصوالت كشاورزيبه  قرونم علت بهمكانيزه نشود،  تا متوسط مي باشد. اگر برداشت

باشد.  چيني مي پنبه كاشته شده به صورت درهم به روش غوزه زهيمكانتنها روش برداشت  .ايران، خواهيم داشت در پنبه توليد و كشت زير سطح

مواد كنند. براي بهبود بخشيدن كيفيت الياف بايد  مواد اضافي ديگري مانند غوزه، شاخه و برگ زيادي برداشت مي ها عالوه بر خود پنبه چين غوزه

و  يطراح جداكننده وش از غوزه يشيدستگاه آزما كي تحقيق نيدر ا ليدلهمين به از پنبه جدا شوند.  دانه جداسازي پنبهقبل از انبار كردن و  يخارج

)خاك،  يمواد خارج يغوزه پنبه تا حدجداكننده  دستگاهاين  .دداشته باش زيرا ن يصنعت اسيبه مق ليتبد تيقابلاين دستگاه كه  يساخته شد، بطور

اي اي و شبكه ميلهمي كند. دستگاه تميزكننده از يك سري سيلندر اره جدامي شود را نيز برداشت  ينيبرگ، شاخه( كه همراه پنبه به روش غوزه چ

نصب شده بر روي سيلندر به سمت واحد  هايارهبا  و وشها خارج شده از بين شبكهكز راز م زيگر يروين لهيبه وسمواد اضافي  .تشكيل شده است

 جداكننده هدايت مي شود.

 

 كلمات كليدي: پنبه چين، تميزكننده، جداكننده وش از غوزه، خارج كننده مواد اضافي،  غوزه چين

 

 مقدمه

. امروزه پنبه نه مي كند نيپوشاك را تأم هيمواد اول يعنيانسان  هياول يازهاين نتري ياز ضرور يكي نام گرفته، ديسف يپنبه كه بحق طال

 مقام پنبه دانه در ،مهم يپنج دانه روغن انيدر م ياست. در بازار جهان تيحائز اهم اريبس زين ييبلكه از نظر غذا ،ياجتنها از نظر صنعت نس

 گفت توان مي گذشته هايبا سرعت طي مي شود. هم اكنون در مقايسه با سال راناي در پنبه توليد نزولي هاي پلههمه ساله دارد.  قرار دوم

 اقتصادي مسايل كشور، در پنبه توليد و كشت زير سطح شديد كاهش داليل از يكي است. يافته كاهش درصد 05 حدود محصول، اين توليد

برداشت دستي پنبه  فه نبودن توليد پنبه در مقايسه با توليد ديگر محصوالت كشاورزي است.به صر قرونم معناي به كه بوده محصول اين

 هايماه يبرداشت پنبه ط نكهيبا توجه به ا. ]1032نوروزيه و همكاران،[هزينه توليد اين محصول را به خود اختصاص مي دهد 0/1 حدود
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 شتريببه داليل ذكر شده  .مواجه شود با افت كيفي محصول مواجه خواهد شد اگر برداشت پنبه با تاخير رد،يگ مي صورت آذر و آبان مهر،

اين خود با توجه به برداشت دستي اين . را انجام دهند يكشاورز اتيعمل زهيكه به طور مكاندارند  يبه كشت محصول ليكشاورزان تما

 حائز اهميت است. رداشت پنبه را آسان كند بسيارساخت دستگاهي كه بتواند مراحل بمحصول و وابستگي شديد آن به نيروي كارگري 

 به و كارگر نيروي مستقيم كمك با برداشت تمام تقريبا ما كشور در. شود انجام دستي يا و ماشيني صورت دو به تواندبرداشت پنبه مي

آن كشور، ارزش نيروي كار و  انجام مي شود. برداشت مكانيزه پنبه در كشورهاي مختلف بيشتر تابع ميزان توسعه يافتگي دستي صورت

برداشت پنبه تماماً مكانيزه است در حالي كه در كشورهايي نظير پاكستان  1305مانند آمريكا از سال  ميزان سطح مزارع است. در كشوري

چين در پنبه. شود يانجام م يچين و پنبه يپنبه به دو روش غوزه چين زهيبرداشت مكان گيرد. و ايران برداشت تماماً غير مكانيزه صورت مي

هاي كند. غوزهوزه هاي باز شده بوته پنبه جدا ميغآورد، به طوريكه وش را از واقع همان عمل چيدن پنبه توسط دست را به اجرا در مي

گ كه به ها براي مزارع بزر. برداشت با پنبه چينهاي بوته باقي مي مانند تا پس از رسيدن برداشت شوندسبز و باز نشده بر روي ساقه

 با كه هستند هايي ماشين هاچين غوزه .]1002راد، منصوري[شود صورت مكانيزه كشت شده باشند و داراي عملكرد باال باشند توصيه مي

 غوزه و باز غوزه از اعم پنبه هايد كليه غوزههستن قادر و چينند مي پنبه بوته هايساقه از را نشده و شده باز هايغوزه تمام عبور بار يك

شوند و عملكرد پايين دارند استفاده  ها براي مزارع كوچك كه به صورت درهم كشت مياز غوزه چين .كنند برداشت مرحله يك در را نارس

پنبه برداشت شده با غوزه چين شامل مقدار زيادي غوزه و چوب وخاشاك است كه بايد از وش قبل از جداسازي پنبه دانه تميز  شوند. مي

درصد مواد خارجي پنبه برداشت شده با غوزه چين را تشكيل مي دهد. اين مواد خارجي حجيم و بزرگ  35قه گياه حدود شود. غوزه و سا

كني  به ماشين هاي پنبه پاك 1305كني از سال كه در كارخانه پنبه پاك )اكستركتورها ( به طور معمول با ماشين هاي خارج كننده

 .]1300اران، بيكر و همك[شوند معروف هستند خارج مي

 ،اياره لندريسرعت س ،اياره لندريس هانداز: از اندموثر باشند كه عبارت هازكنندهيتم نيتوانند بر عملكرد ا يهستند كه م يعوامل متعدد

باشند.  يم يدهانه ورودموقعيت نوع اره ها، تعداد دندانه، صفحات فشاردهنده و  ه،ينرخ تغذ ،ياره ا لندرسي از شبكه فاصله ها،نوع شبكه

 ناخلصيمقدار  ند،يچون، رطوبت پنبه، سرعت فرا گريبه عوامل د يمزرعه ا زكنندهيبا تم نيچ غوزه يها نيو بهبود عملكرد، ماش ييتوانا

ه و ورود پنب هيزاو اي تيموقع يقيدر تحق .]2511وانجورا و همكاران، [دارد  يبستگ نيپنبه در طول ماش عيموجود در پنبه، رقم پنبه و توز

 زكردنيبر بازده تم يكم ريورود پنبه تاث هينشان داد كه زاو جيقرار گرفت. نتا يابيمورد ارز يپنبه پاك كن نماشي عملكرد در هافاصله شبكه

قرار  نسبت به ،رديقرار گي اره ا لندريس ركزقبل از م دهانه ورودي هيكه اگر زاو يبه طور اردد يمهم ري، اما بر تلفات تاثاردد هايناخالص

 يناخالص زانيدر م يقابل توجه رتاثي ها فاصله شبكه نيا عالوه بر .هدد يتلفات پنبه را به نصف كاهش م باً يتقر لندريگرفتن بعد از مركز س

ست ا كسانيفاصله  يكه دارا ايباشد نسبت به شبكه يم گريدكيمتفاوت از  هايفاصله يكه دارا هاييكه شبكه ي. به طورردو تلفات پنبه دا

 يبرا يعوامل مختلف مانند سرعت اره ها، فاصله شبكه ها و نرخ باردهديگر  يقير تحقد  .]1330و لرد،  كريب[است  شتريتلفات پنبه ب يدارا

و  دور بر دقيقه 020برابر  ياول ياره ا لندرينشان داد اگر سرعت س جيگرفت. نتا مورد بررسي قرارباال  تيبا ظرف ايكننده مزرعه زيتم ودبهب

در هر متر از عرض كار  قهيبر دق لوگرميك 110برابر  يمتر و نرخ بارده يسانت 20/3 لندرهايس ريز يو فاصله شبكه ها 000دوم برابر  لندريس

در  وانجورا قاتيبا توجه به تحق .]2553وانجورا و همكاران، [باشد  يدرصد م 3/1 افيتلفات ال نيشتريدرصد و ب 1/01بازده  نيشتريباشد، ب

و تلفات وش  زكردنيرا در عملكرد تم ريتاث نيشتري لندرهايس ريشبكه ز انجام داد نتايج نشان داد.  لندرهايس ريشبكه ز بر روي 2512سال 

دستگاه دستگاه ) دو سهيحاصل از مقا جيد. نتاشمشابه انجام  يدستگاه يها بر روانواع شبكه يشكل هندس ريتاث يشيدر آزما نيدارد. بنابرا

نشان داد  (نييباال و پا لندريس يدار برا هيبا شبكه زاو ايزكنندهيدوم تم هو دستگا نييباال و پا لندريس ي هر دوبرا يا لهيشبكه م يارااول د

استفاده  لندريدو س يبرا دارهيكه از شبكه زاو ايزكنندهيتم يهستند اما تلفات وش برا كساني هر دو دستگاه كه اگر چه از نظر عملكرد

نخ اختالف  تيفيك اي افيال تيفيو ك افيوجود از نظر عملكرد ال نيبود. با ا لندريدو س يبرا يا لهيم هايبا شبكه زكنندهياز تم شتريبشده 
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. با توجه به مطالعات صورت گرفته تالش شد در اين پروژه دستگاه مورد نظر براساس نتايج اين مطالعات طراحي و ساخته دينگرد شاهدهم

 شود.

 

 و روشها:مواد 

دستگاه تميزكننده آزمايشي در كارگاه فني مهندسي مركز تحقيقات جهاد كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي طراحي و ساخته شد 

هايي كه بر روي سيلندر دوار قرار  اي و اره(. براي جدا شدن پنبه از غوزه، غوزه حاوي پنبه بايد از فضاي كم بين شبكه هاي ميله1)شكل

باشد، زماني كه در فاصله كم بين سيلندر و شبكه قرار مي گيرند،  ها در زمان برداشت خشك و شكننده ميور كند. چون كه غوزهدارد عب

توان پنبه  شود. از اين طريق مي كند. الياف پنبه توسط اره ها كشيده مي خرد شده و در اثر نيروي گريز از مركز از بين شبكه ها عبور مي

 ها اولي عبور كند، از دو سيلندر دوار به صورت متوالي استفاده شد.رد. احتمال اينكه مقداري از پنبه با غوزه از بين شبكهرا از غوزه جدا ك

 

 شماتيك دستگاه ساخته شده 1-شكل

 

جدار نازك به  نهاستوااي از يك اي تشكيل شده است. سيلندر ارههاي ميلههاي تميزكننده، و شبكهواحد تميزكننده از سيلندر حاوي اره

هاي ارهجدا كردن پنبه از غوزه از  يبراساخته شد.  متريليم 2 ضخامتاز نورد يك ورق به  مترميلي 005 قطرو  يمتريليم 205 طول

 يدارا هاغهي. ت(2)شكل  نصب شد پرچخيبا م لندريس يبر رو گريد كيمتر از  يليم 10كانال با فاصله  هاياره. شداستفاده  كانالي

 كيدرجه از  00ها اره هيو زاو متر يليم 0و ارتفاع لبه اره  متريليم 12كانال(  رض)ع گريكدياز  ايباشد؛ فاصله لبه اره يم ريمشخصات ز

 شد. هيته يكارخانه، پنبه پاك كن زاتيتجه دتوليكارگاه  كياز  هاغهيت نيباشد. ا يم گريد

 

 ايسيلندر اره -2-شكل

 

 ضدكوبنده كه به اصطالح ايلهيم هاي شبكه از باشد داشته تماس هاپنبه به اره افيو ال رديقرار گ فضاي كم كينبه در غوزه و پ نكهيا يبرا

داراي  ييشبكه باال باشند يابعاد بزرگتر م داراي ابتداي ورود به دستگاه در هاغوزه نكهيبا توجه به ا(. 0)شكل استفاده شد شود گفته مي
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 يدارا ينييشبكه  پا .نصب شد ياره اول لندريس ريچهارم ز كيدر  متريليم 30با فاصله مركز تا مركز و  متريليم 0/20قطر  به لهيمچهار

شبكه و  هايلهيم نيدوم نصب شد. فاصله ب لندريس ينييپا مهيدر ن هالهيم نيباشد. ا يم متريليم 0/21 كساني هايقطر با لهيمهشت عدد 

  .باشديم ميقابل تنظ لندريس

 

 اي زير سيلندرهاشبكه ميله 0-شكل

استفاده نصب شده بروي شاسي  هابرس و جلوگيري از پرتاب شدن غوزه به بيرون از جداكننده هايسطح تماس پنبه با اره شيافزا يبرا

 شتريب يااره لندريس به پنبه افيال برس ها، فشار تماس نيا هيزاو رييتغ اب ي را دارند.شاس يبر رو ه،يزاو رييتغ تيها قابلبرس نيد. ايگرد

جدا  يراب د.شو يم ايجادپنبه  افيو ال يااره لندريس نيو سطح تماس ب يحجم ورود نيب وضعيت مناسب هيزاواين  رييتغ با شود. يم

بر  ي است كهلوننايبرس تعدادي متشكل از جدا كننده استفاده شد. اين مجموعه مجموعه  كياز  اياره لندريس به دهيچسب هايكردن پنبه

است كه در خالف جهت  يطرز كار جداكننده به صورتشود.  گفته مي اصطالحاً به اين مجموعه دافر (.0ه است )شكلشد چيدهچوب  يرو

 كه به پنبه هايي و كرده نفوذ هادندانه اره نيب يلونينا هاي برسچرخش كرده و  لندريحدوداً دو برابر سرعت س يو با سرعت اره اي لندريس

جدا كرده  لندرياز سطح س يلونيرا در اثر تماس برس نا نييبه استوانه پا دهيچسب همجموعه ابتدا پنب نيكند. ا يرا جدا م است دهياره چسب

 كند. يپرتاب م رونيبه سمت ب يو به سمت باال منتقل كرده و به همراه پنبه جدا شده از استوانه اول

 

 مجموعه جداكننده )دافر( 0-شكل

 ورد نياز براي راه اندازي سيلندر:توان م

مجموعه جدا كننده و خرد كردن غوزه محاسبه شد. با توجه به  ،اياره هايلندريچرخش س يبرا ازيمورد ن يروين ابتدا انتخاب موتور، يبرا

به و مجموعه جداكننده  الندرهيچرخش تك تك س يبرا ازيبا سرعت متفاوت استفاده شد، توان مورد ن لندريدستگاه از دو س نيدر ا نكهيا

 اي هيو سرعت زاو ينرسيو مجموعه جداكننده ابتدا جرم و ممان ا اياره لندريس يمحاسبه توان چرخش ي. برادشطور مجزا محاسبه 

 .]1330پوپوف،[ديوات محاسبه گرد 030برابر  1-رابطه  از دستگاهبه چرخش درآمدن  يبرا ازيتوان مورد ن .محاسبه شد

P =2πn T/60                                                                           1-رابطه      

 = P توان(w)         = Tگشتاور(N.m)     n         = انيدورسرعت (rpm ) 

T = Iα                                                                                            2-طهراب           

T=  چرخش يگشتاور برا(N.m)      =I  2 (ينرسيممان ا(kg/m        α=  يا هيشتاب زاو)2(rad/sec 
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3020ماه بهمن 03و  92مشهد مقدس،   

 

های نویناولین همایش ملی فناوری  

رزیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاو  

 

00 

 

 

 

 كردن: زيتم ياز برايتوان مورد ن

شود. در  يدر هنگام عبور فشرده شده و شكسته مغوزه عبور كنند.  سيلندر و زير سيلندر نياز ب بايد ، وش و غوزهپنبه شدن زيتم يبرا

قرار گرفت.  نسترونياكشش دستگاه  ريمحاسبه توان، غوزه همراه وش ز يشود. برا ياز مركز غوزه از وش جدا م زيگر يرويدر اثر ن تينها

ضد كوبنده غوزه خرد  لهيم نياول نيمحض قرار گرفتن غوزه ببا توجه به اينكه به بود.  وتنين 0/1برابر غوزه شكست  يروينمتوسط حداكثر 

در نظر گرفته شد و با رديگ يضد كوبنده قرار م يفضا درصد از 05كه در  ايتعداد غوزه قهيدر دق لوگرميك 20 تيظرف ياشود. بر يم

با توجه به شعاع و سرعت كوبنده  براي تميز كردن توان الزم بدست آمد. وتنين 0/00برابر  غوزه ها شكست يالزم برا يروين چنين فرضي

شد. از  اندازه گيرياصطكاك  بيضر يكيناميمحاسبه قدرت غلبه بر اصطكاك مواد از دستگاه اصطكاك د يبرا .وات خواهد شد 003برابر 

 وات محاسبه شد. 00 غلبه بر اصطكاك نيز برابر توان و محاسبه شد 02/5اصطكاك برابر بيضر 0-رابطه 

f=𝜇N                                                                                                                           0-رابطه  

=f يكينامياصطكاك د يروين(N)    =N وزن يروين (N)     =𝜇 اصطكاك بيضر 

اسب بخار  1/1معادل  بايوات كه تقر 300برابر 0-از رابطه و غلبه بر اصطكاك كردن زيو تم راه اندازي توان الزم براي از مجموع كل توان

 ست، محاسبه شد.ا

=   0-رابطه                   

باشد.  يالزم م اتاقانياصطكاك  يرويغلبه بر مقاومت هوا در برابر چرخش و ن يچرخاندن و جدا كردن، قدرت برا يبر قدرت الزم برا عالوه

 بيدور با ضر 1055موتور دو اسب بخار سه فاز با دور  كيظور از من نيا يباشد و برا يم شتريقدرت الزم از توان محاسبه ب نيبنابرا

 .شد تخابان 2 نانياطم

 :انتقال توان

رخ 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 چ

 يطراح يگام برا نباشد. اولي كمتر، استهالك كمتر، هزينه پايين و عدم نياز به روغن كاري ميزنجير و چرخ دنده: سر و صداي و لرزش 

چرخ  يو سرعت دوران يانتقال يبر اساس توان 1-مقطع تسمه است. مقطع تسمه با استفاده از نمودار انتخاب ابعاد ايتسمه هاي محركه

است و توان  قهيدور بردق 1105 يپول نيسرعت كوچكتر كه نيد. با توجه به اشو يانتخاب م ازيشتر( تسمه مورد نيتسمة كوچكتر )دور ب

 .]1001شيگلي وكارلس،[انتخاب شد. Aبا مقطع  دو طرفه اسب بخار است تسمه 2انتقال  يالزم برا

 
 1-نمودار 
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 نتايج و بحث:

پنبه كاشته شده به  زهيمكانشد. تنها روش برداشت بيشتر پنبه كاشت شده در ايران به صورت درهم و داراي عملكرد پايين تا متوسط مي با

كنند.  ها مواد اضافي مانند غوزه، شاخه و برگ زيادي برداشت مي چين باشد. غوزه چين مي صورت درهم و عملكرد پايين استفاده از غوزه

ساخته  جداكننده وش از غوزه يشيآزما دستگاه كي از پنبه جدا شوند. براي اين منظور اضافي موادبراي بهبود بخشيدن كيفيت الياف بايد 

ي الهيشبكه م ،نيو وش در باي خارج شده از بين شبكه ميله كزراز م زيگر يروين لهيبه وسشد. طرز كار بدين صورت بوده كه مواد اضافي 

 اي طولسيلندر ارهاز  براي ساخت اين دستگاه.دهد.  مي انجامه و عمل جدا سازي را شد دهيكشنصب شده بر روي سيلندر  يااره توسط

 هيو زاو متريليم 0و ارتفاع لبه اره  متريليم 12كانال  رضعداراي  ها از نوع كانالياستفاده شد. اره مترميلي 005 قطرو  يمتريليم 205

 و متريليم 0/20قطر  يرادا ييباال هايلهيمشبكه . نصب شد لندريس يبر رو گريد كيمتر از  يليم 10با فاصله  هااره بود.درجه  00ها اره

از  كهمجموعه  كياز  اياره لندريس به دهيچسب هايجدا كردن پنبه يبرا باشد. يم متريليم 0/21 هايقطر يدارا ينييپا ايلهيشبكه م

رابر سرعت و با سرعت حدوداً دو ب لندريخالف جهت س پنبه كردنجدا يمجموعه برا نياچوب نصب شده استفاده شد.  يبر رو يلوننايبرس 

استفاده شد. براي  2 نانياطم بيضربا دور  1055دو اسب بخار سه فاز با دور براي نيروي محرك از يك موتور  كند. يچرخش م لندريس

هم اكنون اين دستگاه مراحل ارزيابي نهايي خود را طي مي كند تا با بررسي عوامل  شد. استفاده Aبا مقطع  دو طرفه تسمهتوان از  انتقال

 ر بر عملكرد دستگاه، شرايط مطلوب كاركرد آن مشخص گردد.موث
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