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 خالصه

 تن را مي توان با انجام اصالحاتي بر روي قسمت 18 و 10دستگاه هاي حمل نيشكر با ظرفيت هاي متفاوت 

هايي(شاسي، گردن غازي و قسمت اتصال كله گاوي) از اين دستگاه ها استهالك را كاهش داده و همزمان 

عملكرد آن ها را افزايش داد. حمل و نقل نيشكر و دستگاه هاي مربوط به آن يكي از مهمترين و پرهزينه ترين 

بخش هاي توليد اين محصول است. متاسفانه در ساخت اينگونه دستگاه ها شرايط حاكم بر محيط منطقه مدنظر 

قرار نگرفته است. اين موضوع هزينه هاي مالي و زماني زيادي را بر فرايند توليد متحمل مي سازد. بنابراين با 

انجام تغييراتي بر روي اين دستگاه ها مي توان به طور معني داري هزينه هاي تعمير و فرسايش را كاهش داده و 

 همچنين  توقفات و زمان فرايند حمل را به حداقل رسانيد.

 

 واژه اي كليدي: اصالحات، شاسي، هزينه ها، تعميرات، گردن غازي، كله گاوي
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Abstract 

With few modifications on some parts (chassis, goose neck and connector part of bull head) of 

cane carrying machines having 10 and 18 capacity, depreciation of these machines will be 

reduced and their operation will be improved. Transportation of cane and relevant machines, is 

one of the most important and costly part of the production of this crop. Unfortunately, the 

environmental prevailing conditions are not considered while producing of these machines. This 

problem imposes extra expenses and waste of time on production process. By some changes on 

these machines, the reparation and depreciation costs will be reduced significantly and the 

number of stops and duration of carrying process will be minimized. 

 

 

Keywords: Modifications, Chassis, Costs, Reparation, Goose neck, Bull head 
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 مقدمه

  شكر يكي از كاالهاي اساسي و استراتژيك     

كشور مي باشد و به تبع توليد آن در استان 

خوزستان، از اهميت خاصي برخوردار است. بحث در 

خصوص ويژگي هاي كمي و كيفي اين محصول در 

قبال ارتقاء سطح توليد اين كاالي اساسي، بسيار 

مهم تلقي مي گردد. يكي از بارزترين ويژگي هاي 

نيشكر زمان مناسب برداشت است. در ايران براي 

برداشت و حمل نيشكر از دستگاه هاي مختلفي 

استفاده مي گردد. قبال ًبه دليل وسعت كم اراضي و 

فاصله كوتاه مزارع تا محل كارخانه از تراكتورهاي با 

 اسب بخار براي حمل سبدهاي حامل 60توان

) استفاده مي cane cart تن (3نيشكر با ظرفيت 

). با 1386 و برات شوشتري، 1383شد (بالك برن، 

توسعه اراضي و نياز به سيستم سريع تر و ظرفيت 

تني استفاده گرديد. 10بيشتر از كاميون و سبد هاي 

هاي سنگين تعميرات،  در سيستم كاميون هزينه

سرويس و نگهداري، باز و بسته كردن تريلي ها از 

كاميون ها نياز به فضاي زياد و پرسنل بيشتر داشت. 

). از آنجائي 1369 و عزيزي، 1364(شوراي شكر، 

كه سياست كشت و صنعت نيشكر و صنايع جانبي 

در جهت توسعه و كشت نيشكر و انجام تحقيقات 

كاربردي و بررسي اين محصول با اتكا به افزايش 

كمي وكيفي اين محصول مي باشد، حمل و نقل 

نيشكر و دستگاه هاي مربوط به آن يكي از مهمترين 

و پرهزينه ترين بخش هاي توليد اين محصول است. 

استفاده از ماشين و دستگاه هاي حمل كه بتواند در 

راستاي اهداف موجود صرفه جويي در انرژي و 

استفاده از حداكثر ظرفيت حمل ، كاهش استهالك، 

هزينه و توقفات گردد بسيار حائز اهميت مي باشد.  

بنابراين دستگاه هاي كه با خرابي و توقفات كمتر در 

ناوگان حمل استفاده مي گردند قابليت اطمينان را 

باال برده و نقش بسزايي را ايفا مي كنند. معايب 

 تن مورد 18 و 10موجود در دستگاه هاي حمل 

استفاده شامل ضعف در قسمت هاي مختلف شاسي،  

سيستم تعليق و اتصال به دستگاه كشنده مي باشد. 

در اين تحقيق هدف بر آن است كه با اصالح و رفع 

عيوب موجود مي توان هزينه ها، استهالك، زمان  و 

توقفات را كاهش داد يا به عبارتي با انجام اصالحاتي 

بر روي دستگاه هاي حمل نيشكر مي توان 

استهالك اين گونه دستگاه ها را كاهش داده و 

 همزمان عملكرد آن ها را افزايش داد.
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 مواد و روش ها

)در وسط mm60يك پيچ بزرگ (به قطر  -1

كله گاوي مي تواندعامل استهالك ضربه و 

كنترول نيرو هارا به عهده داشته باشد فلنج 

اتصال كه قبال فقط توسط پيچ ها بسته 

شده اتصالي قوي ومضاعف پيدا كرده و از 

 بريدگي پيچ ها جلو گيري مي كند.

) با استفاده از سطح mm10نصب ورق( -2

 60مقطع در ارتفاع  مقاوت شاسي به طول 

 سانتي متر را زياد مي نمايد

بوش پين اصلي نيز دو تيكه شده تا گريس  -3

وسط آن موجب حفظ روانكاري در مدت 

هاي طوالني را ميسر سازد واز گير پاژ 

كردن ان كه سبب واژگوني و فشار به 

قسمت هاي ديگر مي شود جلو گيري 

 نمايد.

 

 

 

 

 نتايج

 هبا جابجايي تكيه گاه (چرخ ها) كه در نتيج -1

اضافه كردن قسمت عقب شاسي سبد به اندازه 

  سانتي متر،  نتايج زير بدست آمد.60

   جلوگيري از بيش باري بر تراكتور كشنده 

  جلوگيري از شكستگي مداوم گردن غازي

 (مالبند كششي با فرم مخصوص سبد) 

 جلوگيري از ترك و دفرمه شدن شاسي 

با دو تيكه كردن بوش اصلي كله گاوي نتايج  -2

 زير حاصل شد.

  جلوگيري از گير پاژ كردن بوش، شافت و 

 كله گاوري

  جلوگيري از سايش بوش هاي فك هاي

 نگه دارنده و پين اصلي

 با نصب پيچ استد نتايج زير حاصل شد. -3

  نصب  پيچ استد باعث كاهش استهالك ضربه

در هنگام كشش و فشار وارده بر پيچ هاي دور 

فلنج  مي شود و از بريدن آن ها جلوگيري 

ميكند.
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  جلوگيري از سايش قطعات به علت فاصله افتادن

بين قطعات متحرك كله گاوي يا قسمت هاي 

 اتصال

  كم كردن هزينه هاي خريد قطعات و لوازم يدكي 

  باال بردن ضريب اطمينان، ايمني دستگاه و

 جلوگيري از خطرات احتمالي 

  كاهش توفقات تعميرات دستگاه و استفاده بهينه از

 زمان 

  باال بردن راندمان كاري دستگاه  

 بحث

يكي از مشكالت مهم در كله گاوي است. با توجه به 

اعمال بار بصورت گشتاور بروي قسمت اتصال بين 

كله گاوي و مالبند اتصال ثابت يا ساپورت  حركت 

هاي آني سبب ايجاد ضربه به پيچ هاي اتصال و پين 

نگهدارنده در قسمت جلوي كله گاوي مي گردد.  

اصطكاك بين(كله گاوي و ساپورت) قطعات در اثر 

اين نيروها (گشتاور، ضربه هاي آني در شروح 

حركت، اصطحكاك بين قطعات) بيشتر شده 

وموجب سايش واشرها، شل شدن وبريدن پيچ هاي 

عدد پيچ دور فلنج براي اتصال قسمت 12اتصال (

هاي كله گاوي به همديگر مي باشد)مي گردد  پس 

از بررسي اين علت كه در اثر فاصله افتادن بين 

قطعات ناشي از موارد فوق براي رفع عيب مي 

بايستي يك نيروي عكس العمل و ضربه گير متمركز 

اين نيرو ها را كنترل و مستهلك نمايد، طراحي 

 نمود.

 
  : كله گاوي بدون پيچ قبل از اصالح2شكل 

 

 
    ح :كله گاوي با پيچ  بعد از اصال1شكل
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)در وسط كله گاوي mm60يك پيچ بزرگ (به قطر 

مي تواندعامل استهالك ضربه و كنترول نيرو هارا به 

عهده داشته باشد فلج اتصال كه قبال فقط توسط 

پيچ ها بسته شده اتصالي قوي ومضاعف پيدا كرده و 

از بريدگي پيچ ها جلو گيري مي كند. همچنين لقي 

هاي قبلي نيز موجب خوردگي بوش هاي هدايت 

پين اصلي در كله گاوي شده ودر اثر زاويه گرفتن از 

سطح طراز دستگاه حمل موجب كم شدن ارتفاع 

قسمت گردن غازي شده بااين كار فاصله از فارو به 

كمترين حد رسيده موجب كندن ني از ريشه شده 

 اعمال نيروهاي زياد بار در .وصدمه به آن است

سبب  نيروي عكس العملي در قسمت اتصال گردن 

غازي،  بمرور موجب ترك خوردگي شاسي از وسط 

در اثر اعمال نيروي خمشي مي شد. براي رفع اين 

كار ضمن رفع ترك ها مي بايستي مقاومت آن را 

ميل )با استفاده از 10بيشتر نمود با نصب ورق(ورق 

سطح مقطع در ارتفاع مقاوت شاسي را زياد مي 

 نمائيم

 

  سانتي متري اضافه شده به شاسي60 :ورق 3شكل 

 

  : شاسي اصالح شده به همراه ورق4شكل

معضل دوم تعادل سبد است كه در بخش قبل ذكر 

گرديد بارهاي گسترده (جرم ني درون سبد) مي 

 سبد  انجام دهد كه نبايست حالت تعادل بار را درو

با جابجائي تكيه گاها كه همان چرخ ها هستند 

مقداري از بار در قسمت عقب دستگاه متمركز مي 

گردد و تعادل نيرو ها را بوجود مي آورد براي كشش 

الزم نيروي  قسمت ابتدا كه در موقعيت اتصال قرار 

دارد مي بايستي بيشتر از انتها باشد تا از بكسوات 

 تراكتور بعلت سبك شدن جلو گيري نمايد.  
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 : شاسي قبل از اصالح5شكل 

 
  : شاسي قبل از اصالح5    شكل : شاسي بعد از اصالح6           شكل

بوش هاي يك تيكه در اثر گير پاش كردن به علت 

عدم رسيدن روانكار و دوران الزم پين موجب قفل 

شدن حركت چرخشي پين داخل كله گاوي مي 

شود.  بوش پين اصلي نيز دو تيكه گرديده تا گريس 

وسط آن موجب حفظ روانكاري در مدت هاي 

طوالني را ميسر سازد واز گير پاژ كردن ان كه سبب 

واژگوني و فشار به قسمت هاي ديگر مي شود جلو 

گيري نمايد. البته براي اين اقدامات مي بايستي 

تمامي لقي هاي مجاز جهت گردش و روانكاري 

رعايت وتنظيمات اوليه بصورت هفتگي كنترل شود 

 تا از حوادث نا گوار جلوگيري شود.

 

 
  : بوش يك تيكه قبل از اصالح                              7        شكل 

 
 : بوش دو تيكه بعد از اصالح8شكل 
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