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  دهيچک
  

 ين منظورداشته است که بد يرا در پ يادهيها همواره مشکالت عدابانياز سطوح معابر و خ يزييبرگ درختان پا يآورجمع
ت ي، ظرفياجزاء، صرفه اقتصاد يسادگنظير  ييها فاکتورهانيگونه ماش نيا ياند. در طراحشده يطراح يخاص يهانيماش

شده   کن ساختهجمعن برگيک ماشين مطالعه عملکرد يهستند. در ا ياژهيت وياهم يآسان دارا يريباال و مانورپذ يعملکرد
 يهاقسمت يسازهي، شبين عالوه بر محاسبات تئوريساخت ماش ي. برااست  گرفتهقرار  يمورد بررس يگلدون يتراکتورها يبرا

عملکرد ارزيابي صحت  منظور به. است شده انجام  Solid works 2013 افزاردر نرم از نظر استحکام و دوام مختلف دستگاه
لومتر يک ۹و  ۶، ۵/۴ يشرويدستگاه در سه سطح از سرعت پ يابي. ارزاست شده دستگاه، از برگ درختان چنار و توت استفاده 

برگ توسط هر دو  يآور، مقدار جمعيشرويش سرعت پيکه با افزادهد  ميج نشان ي. نتااست شده بر ساعت در سه تکرار انجام 
لومتر بر ساعت باعث يک ۹به  ۵/۴ ي دستگاه ازشرويش سرعت پيکه افزا يبه طوريابد  ميمکش کاهش محفظه مکش و لوله 

ج حاصل از آزمون ينتا همچنين .شود ميتوسط محفظه مکش  يدرصد ۶/۳۴توسط لوله مکش و افت  يدرصد ۸/۴۹افت 
بادزن نشانگر  يابيج حاصل از ارزينتاعالوه  بهد. ينمايم يآوررا جمع يشتريکه لوله مکش، مقدار برگ بدهد  مين نشان يماش
 ي، خرد شدگباشد تر کوچکو هرچه ابعاد برگ بود  خواهدشتر يب يمقدار خردشدگ باشد تر بزرگن است که هرچه ابعاد برگ يا
برگ  يزان خرد شدگيها مش درصد رطوبت برگيکه با افزاشد عمل آمده مشخص ه ب يهايپس از بررسز کمتر خواهد بود. ين
ر محفظه مکش و لوله مکش سه گروه در ين متغيانگيم ،انسيل واريج حاصل از آزمون تحليابد. با توجه به نتاييز کاهش مين

 ييدو دو ين تماميانگيم است  دادهن آزمون شفه نشان ي. همچناستدار ي% معن۵کسان نبوده و در سطح ياد شده ي يهاسرعت
  .(p< 0.05) دارند %۵در سطح  يدارياختالف معن يها از نظر آمارگروه

  
  ي و ساخت.طراحکن، صرفه اقتصادي، جمعبازده، برگ :يديکل يهاواژه
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  مقدمه
 ز و به وجودييزش برگ درختان در فصل پايبا توجه به ر
ط و باال يمحظاهر چون نامطلوب نمودن  يآوردن مشکالت

برگ در سطح شهر،  يآوراز جمع يناش يهانهيبردن هز
ها افت برگينه و بازياستفاده به يرا برا ييهاتوان روشيم

 ياصل يهااز روش يکيد کمپوست يات تولينمود. عملارائه 
 ياطيح يهااز بخش يکيو بوده زشده ير يهامصرف برگ

است شرفته يپ يافت زباله در کشورهايکاهش و باز در
)Shirneshan, 2012(. شهرها  از کالن ياريامروزه توجه بس

. با توجه به است شده معطوف  يشهر يايافت بقايبه باز
توان از ي، ماستاک يآمون يادير زيمقاد يدارانکه اوره يا

ق به خاک استفاده يتزر ياک موجود در برگ برايآمون
  .(Rajan & khan, 1978)نمود 
وجود  يمتعدد يکيل مکانيها وسا برگ يآور جمع يبرا

ها  کنجمع. برگشودن کار کارگر يگزيجاتواند  كه ميدارد 
 ,Bell & Cousins)باشند  يا دستي يممکن است تراکتور

خاک با استفاده از کود سبز بهبود  يزيحاصلخ .(1991
توان يخوراک دام م ين از برگ برايو همچن يابد مي

ها، سطوح ابانيها از خبرگ يآوراستفاده نمود. جمع
با  و نه استيبر و پرهزها معموالً زمانزار و پارکچمن

را انجام  آالت که مشابه کار دستنيماش ياستفاده از برخ
 يآورها جمعبرگ يجاروبک يهادهند مانند غلتکيم

  .(Azadbhakht et al., 2014)شوند  مي
دانشگاه  ياصل يهاابانياز خ يکيدر  يدانيک مطالعه مي

قرار  ياصله درخت موردبررس ۲۶۰با  ۱۳۹۳ز در سال يتبر
ن يبرگ ا يآورجمع يبرادهد  ميآمارها نشان  .است  گرفته

ساعت  ۶با نفر کارگر  ۵به  روزانه زييفصل پادرختان در 
ن مقدار برگ يهم يآورکه جمع ياز است، درحالين يکار

 Isalزه خودگردان ساخت شرکت يمکان يتوسط جاروها
ت مخزن ي، ظرفمتر ميلي ۲۵۰۰ا با عرض کار يتاليکشور ا

لومتر بر ساعت يک ۸ يشرويمتر مکعب و با سرعت پ ۵/۳
 ,.Ghaffari et al)رد يپذيم قه انجاميدق ۳۰در حدود 

و ساخت  ينه طراحيمطالعات صورت گرفته در زم .(2016
در اغلب  ي رارادات و اشکاالتيکن اجمعبرگ يهادستگاه
 ن برگي، ماشپژوهشک ي. در دهد نشان ميموارد 

که شامل محور باال، محور  است شده  يمعرف يکن جمع 
، مخزن يجاروبکسم ي، مکانيسرتاسر ي نقاله ن، تسمهييپا

. با حرکت استکن مکش و خرد ي)، لولهي(برزنت ياپارچه
 يسم جاروبکيجلو دستگاه، برگ توسط مکان روبه

و سپس برگ از شود  ريخته مينوار نقاله  يو رو يآور جمع
 يلهيک وسيکه در داخل آن  يمکش يک لولهيداخل 

ا مخزن منتقل يسه يشده خرد و به داخل ک  هيخردکن تعب
  ساختهراد دستگاه ياترين  مهم). Hammad, 2011(شود  مي
 دليل بهدستگاه  يدگيچيتوسط عدنان و همکاران پ شده

و  يش مصرف انرژيجه افزايستفاده از تسمه نقاله و در نتا
  .است ير و نگهداريتعم يهانهيز باال رفتن هزين

 يتراکتور پشت کنجمعبرگ دستگاهدر يك پژوهش 
، است دهش و مکش ستميس به مجهز که هساخته شد

ها به داخل محفظه مکش منتقل در مرحله اول برگ يعني
وژ خرد و به داخل يفيبادزن سانتر يهاو سپس توسط پره
. )Kiapey & jafari, 2007( شود ميت يمخزن برگ هدا

ک دستگاه برگ ي Azadbakht et al. (2014(ن يهمچن
را مورد  يمکشستم يمجهز به س يجمع کن پشت تراکتور

ن دستگاه دو يوب ايعترين  مهماز  يکيمطالعه قرار دادند. 
که موجب است ها بودن مکش و خردکردن برگ يامرحله

و  ير و نگهداريتعم يهانهيباال، باال رفتن هز يمصرف انرژ
  .شود مي ينداشتن صرفه اقتصاد

 است شده ارائه  يکنجمعبرگاي ديگر دستگاه  در مطالعه
 سطح در درختان از شده ختهير يهابرگ است قادر که
. دهد انتقال موردنظر محل به و يآور جمع را هاابانيخ

 و کرده خرد را هابرگ است قادر لهيوس نيا نيهمچن
 در فصل دستگاهاين  کاربرد. دهد ليتحو پودر صورت به
 سطح در اديز مقدار به درختان يها برگ  که است زييپا
 کش دکي صورت به ستميس نيا. وجود دارد هاابانيخ

 دستگاه و مخزن هيتخل جک به مجهز و شده  ساخته
 برگ يآورجمع يبرا يمکش نازل. است برگ خردکن

 هابرگ و شود يم دهيکش نيزم يرو يصورت خرطوم به
. شود يم تيهدا مخزن داخل به التورينت و مکش توسط

 ليتشک خردکن و کلونيس ياصل قسمت دو از دستگاه نيا
 قرار گريکدي از مجزا طور به واحد دو نيا .است شده  

 واحد و مکش و خأل جاديا فهيوظ کلونيس ؛اند گرفته
دارد  عهده بر را هابرگ خردکردن يفهيوظ خردکن

)Izadpanahi, 1996يآورات جمعيز عملين دستگاه ني). ا 
وب يبه ع ،دهديبرگ را در دو مرحله انجام م كردنو خرد

توسط  شده  ساختهند، در دستگاه يبودن فرآ يادو مرحله
  .شدو همکاران اشاره  ياپيک

توان به  ينه، مين زمياختراعات انجام شده در ا يبا بررس
 ,Bedrad & Duboisنه اشاره نمود (ين زميدر ا يمطالعات
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2008; Batchelder & Batchelder, 2012; Burchfield et 
al., 2014; Dunning & Saathoff, 2008; Martin, 2002; 
Mueller, 2012; Mc Guffey, 2014; Yardley et al., 

2006 .(  
در سطح  شده انجام يدانيم يهايمطالعات و بررس

دهد که ينشان م يو شرق يغرب جانيآذربا يها استان
ساختار،  يدگيچيپ دليل بهزه خودگردان يمکان يجاروها

ر و يتعم يهانهيهز اد و باالبودنيار زيبس يهيمت اوليق
ها ن دستگاهيها از ايعدم استقبال شهرداربا  ينگهدار
  است.روبرو 

کن جمعدستگاه برگ يابيق ساخت و ارزين تحقيهدف از ا
، خردکردن و انتقال برگ به صورت يآورجمع ييبا توانا
مت تمام شده يعملکرد و ق يکه دارات اسزمان هم

  ران باشد.يط ايبا شرا يمناسب
  

  ها روشمواد و 
  و ساخت دستگاه يطراح الف)
 يآورن جمعيها را از زمنکه دستگاه بتواند برگيا يبرا

، مخزن، بادزن، يشاسر ينظ ييد از اجزاينموده و خرد نما
ل يواحد انتقال قدرت، محفظه مکش و لوله مکش تشک

تراکتور با  ي. در ابتدا بادزن توسط محور تواندهاست شده 
به واسطه  ي شده وانداز قه راهيدور بر دق ۱۰۰۰سرعت 

خاص  يطراح دليل به .رديگ يها انجام مخالء، مکش برگ
آن،  يثابت در پوسته يغهيت يريبادزن و قرارگ يهاپره
ده شده و سپس خرد و به داخل مخزن دستگاه يها مکبرگ
ا يمکش  يلوله يند مکش به واسطهيشوند. فرآيت ميهدا

ر ين مسيکه ماش يدر صورتد. شويمحفظه مکش انجام م
ابان باشد از يخ يروبد و هدف برگينما يرا ط يميمستق

شود لذا چنانچه هدف يمحفظه مکش استفاده م
 يها ياده روها، داخل جوير پيها در مسبرگ يآور جمع

مکش  يدرختان باشد از لوله يپا يا پاکسازيآب و 
واره دستگاه را نشان ، طرح۱د. شکل شو ياستفاده م

  دهد. يم
  

   طراحي شاسي
شاسي دستگاه بر اساس ابعاد و ارتفاع تراکتور باغي مدل 

OTM.H.938  ساخت شرکت تراکتورسازي اروميه طراحي
است. ابعاد هندسي شاسي بر اساس ابعاد مخزن، ابعاد  شده  

شده روي  محور نصب بادزن و همچنين ابعاد گيربکس تک
و  ۱۰۰۰، ۲۷۰۰ترتيب  دستگاه با طول و عرض و ارتفاع به

است. محاسبات مربوط  متر در نظر گرفته شده  ميلي ۴۰۰
شده بر اساس  حداکثر نيروهاي اعمالبه عملکرد ماشين و 

است.   هاي مختلف روي شاسي انجام گرفتهوزن بخش
شده بر  همچنين تنش استاتيکي حاصل از نيرو و بار اعمال

شده  هاي انجاماست. تحليل شاسي تحليل و بررسي شده 
افزار  هاي نرم از قابليت شاسي توسط يکي روي

SolidWorks  و از بخش تحليليCosMos Motion 
  صورت پذيرفت.

  

  
 - ۳مخزن  -۲ يشاس - ۱، دستگاه يهيطرح واره اول - ۱شکل 

ربکس يگ - ۵ يسم تسمه و پوليمکان - ۴واحد مکش ( باد زن) 
  محفظه مکش - ۶تک محور 

  

  مخزن برگ يطراح
ر طول در مخزن ييو تغ ييجازان تنش، جابهين مييتع يبرا

 برگ به يشده از سو اعمال يروينکه نيبرگ و با توجه به ا
ک يرو متناسب با يوزن و مقدار ناست  يصورت عمود 

و   در نظر گرفته شدهوتون) ين ۵۰۰۰مخزن پر از برگ (
 يريگل و اندازهيج حاصل از تحليپس از مشاهده نتا

  .است شده انجام مخزن  يبرگ، طراح يچگال
  

  بادزن)يه (ستم مکش و تغذيند انتخاب سيفرآ
هدف  با توجه به سيستم مكش و تغذيه انتخاب ينحوه

ها صورت ر حرکت برگيو انتقال) و مس كردن(مکش، خرد
لوگرم يک ۵۰۰نکه دستگاه بتواند روزانه يا ي. براگيرد مي

زن با استفاده از ت باديد، ظرفينما يآور برگ را جمع
  .ديآيبه دست م)، ۱ه (معادل

)۱(     s

g

µ m
m

=
&
&

 

بده  &sm، قيفاز رق ينسبت جرم µ، همعادلن يکه در ا
ق ي(در فاز رق است گاز يبده جرم &gmفاز جامد و  يجرم

جامد  يماده يش از نسبت جرميهوا ب ينسبت جرم
  است).
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0(ق بوده يچنانچه فاز انتقال رق < μ ≤  ي) و بده جرم15
گاز و  يلوگرم بر ساعت باشد، بده جرميک ۵۰۰فاز جامد 

 ,Rizk & Leung( ن استيجه بده بادزن قابل تخميدرنت

توان، يم هازنمشخص باد يهايبا توجه به منحن. )2010
که امکان انتقال نيا يبرا ..نمودانتخاب  بادزن مناسب را

برگ با حداکثر سرعت و حداقل افت فشار وجود داشته 
 خم به جلو يهابا پره زناز انواع باد يکيست يبايباشد م

)forward ،(خم به عقب )backward( ي) و شعاعradial (
مشخصه  ي، منحن۲دستگاه انتخاب نمود. شکل  يرا برا
  دهد.يمنشان را ها بادزن

  

  
  هامشخصه بادزن يمنحن - ۲شکل 

  
 يآورنکه از اهداف ساخت دستگاه، جمعيبا توجه به ا

جه با در نظر گرفتن ينت دراست لوگرم برگ يک ۵۰۰روزانه 
توسط  &sm فاز جامد (برگ) ي، بده جرميساعت کار

  د.شوي) محاسبه م۶ه (معادل

)۲(  500 62.5 /
8s

kgm kg h
h

= =&  

ه معادلتوسط  يه بده جرميلوگرم بر ثانيل آن به کيبا تبد
  .ديآ يمدست ه ) ب۷(

)۳(  62.5 0.017 /
3600s

kgm kg s= =&  

ق در نظر گرفته شود، يانتقال مواد فاز رق يچنانچه برا
ن يار نمود. اياخت ۱۵تا  ۰ن يرا ب يتوان نسبت جرميم
شود تر کينزد ۱۵است که هر چه عدد به سمت  ان معنابد
 يکن گرفتگيابد لييش ميدستگاه افزا يکار تيظرف

هرچه عدد به  ياز طرف ؛مکش محتمل خواهد بود يمجرا
شتر شده يب يورود يمقدار هواشود تر کيسمت صفر نزد

که به ناچار در  دهد را كاهش ميدستگاه  يت کاريو ظرف
 شده گرفتهدر نظر  ۴معادل  نسبت جرمين مطالعه يا

ه معادلتوسط  &gmفاز گاز (هوا)  ين بده جرمياست. بنابرا
  است. محاسبه قابل) ۴(

)۴(  0.017 / 0.002125 /
8g
kg sm kg s= =&  

 
 ي، بده هوايو بده حجم يه بده جرممعادلبا توجه به 

ن ييتع )۷( ي) ال۵معادالت (با استفاده از  ترتيب به ازيموردن
  . است شده 

)۵(  
30 / 002125 / 0.00174 

1/ 22 3/
m kg s mv

smkgρ
= = =  

500 62.5 kg/hr=1.041 kg/min
8

kg
h

= )۶( 

  م:ي) دار۱طبق رابطه (
500 / 8 62.5 0.017 kg/s
3600 3600

µ = = =  )۷(  

  بده بادزن مرتبط = ۴/۶بر ساعت  مترمکعب
شده انتخاب  يا گونه موجود به يهازنن باديزن از بنوع باد

مترمکعب  ۴/۶معادل  يد بدهيبتواند عالوه بر تول كه است 
طور ها بهو انتقال برگ كردنخرد ييبر ساعت، توانا

شده در  زن انتخابمشخصات باد .زمان را داشته باشد هم
  .است شده آورده  ۱جدول 

  
 نيماش ينصب رو يشده برا مشخصات بادزن انتخاب -۱جدول 

  متر سانتي ۵۰  زنقطر پروانه باد
  عدد ۶  زنباد يهاتعداد پره
  )Radial( يشعاع  زنباد يهانوع پره

  قهيدور در دق ۲۸۰۰  زنباد يسرعت دوران
  مترمکعب بر ساعت ۴/۶  حداکثر بده هوا

  
  قدرتانتقال  ستميس

 سرعت يريگ ستم انتقال قدرت بر اساس اندازهيس يطراح
 ياز بادزن برايموردن يزان سرعت دورانيها و محد برگ

  . است  گرفتهبرگ صورت  يآور جمع
 يهابا نسبت يسم تسمه و پوليدر پژوهش حاضر از مکان

دستگاه، توان  ني). در ا۳(شکل  است شده مختلف استفاده 
ک يبه  يصورت مواز  تراکتور به يق محور تواندهياز طر

و به  يمحور توانده سر کيد که به شويمبدل منتقل م
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 متر ميلي ۲۵۰با قطر   Bاره از نوعيدوش يک پوليگر يسر د
از محور  ينکه سرعت خروجي. با توجه به ااست شده وصل 
ن يتأم يبرا، استقه يدقدور در  ۱۰۰۰تراکتور  يتوانده
ست يبايدستگاه م يبادزن و بازده عملکرد يدوران سرعت

ل ين دليابد که به هميش ين دور حداقل به دو برابر افزايا
 متر ميلي۱۰۰زن محور باد يشده رو نصب يقطر پول
 در حدودمحور بادزن،  يتوان رويرو م نيو ازاشده انتخاب 
  افت نمود.يقه را دريدور در دق ۲۵۰۰

  

  
  يسم تسمه و پوليستم انتقال قدرت با مکانيس - ۳کل ش

  
  مکش محفظه يراحط

کن جمعک دستگاه برگيمکش محفظه  يدر طراح
ت يدستگاه، ظرف يکلچون ابعاد  ييست پارامترهايبا يم
ساعت، بر  ن، بده بادزن بر اساس مترمکعبيماش يکل

ن و يدستگاه از زم يبرگ، ارتفاع شاس درصد رطوبت
محفظه مکش را در نظر گرفت که  يدهانه ورود ي هيزاو
ر يپذ ) امکان۸ه (معادلن ابعاد محفظه بر اساس ييتع
  باشد. يم

   )۸(  
2

 
4
DA π

=  

، قطر لوله Dو  )۱۴/۳، عدد ثابت (π همعادلن يکه در ا
  است. )cmمکش (

  
  ي بادزنانداز راه ياز براين توان موردنييتع

 ترتيب بهخردکردن و انتقال برگ  يبرا محاسبه توان الزم
 ترتيب بهاست که  ريپذ امکان )۱۱) تا (۹ت (معادالق ياز طر
 يغلبه بر اصطکاک برگ، توان الزم برا يبرا ازيموردنتوان 

 .هستندان هوا يجر يشتاب دادن برگ و توان الزم برا

)۹(  
2

1000
pcf

f

m v
p

βµ
=  

غلبه بر  يبرا ازيموردنتوان    ، همعادلن يکه در ا
 rad( ،µن قوس پوسته بادزن (يانگيم  ، )kwاصطکاک (

    و  )⁄   ه (يتغذ انيجر شدت   ، ب اصطکاکيضر
 است. )⁄  پروانه ( يطيسرعت مح
ب يچون ابعاد بادزن، ضر ييرهايار داشتن متغيبا در اخت

 يطيان محصول و سرعت محيجر ها، شدتاصطکاک برگ
، شتاب دادن به برگ ياز برايمقدار توان موردنها  غهيت

  محاسبه است. قابل

)۱۰(  2

2000
f

accel p

m
p v= ×  

شتاب دادن  يتوان الزم برا       ، هين معادلکه در ا
  است. )m/s( پروانه بادزن يطيسرعت مح   و  )kWبرگ (

)۱۱(  
3

     
16600air

v pp =  

 )kWان هوا (يجر ي، توان الزم برا    ، همعادلن يکه در ا
  است.

  
  حدسرعت يرياندازه گ

حد، از سازوکار تونل باد قائم سرعت يريگ اندازه يبرا
و کار تونل باد قائم را  ساز ۴. شکل است شده استفاده 
 حداقل و حداکثر سرعت ،يريگ پس از اندازهدهد. ينشان م

ه و يمتر بر ثان ۸/۴و  ۱/۲ ترتيب بهحد برگ درختان چنار 
 ترتيب بهحد برگ درختان توت  حداقل و حداکثر سرعت

ج حاصل از ينتا آمد. به دسته يمتر بر ثان ۳/۴و  ۱/۲
 يحد بر اساس محدوده سرعت دوران سرعت يريگ اندازه

بر  .است شده حاصل قه يدور بر دق ۲۸۰۰و  ۱۸۰۰بادزن 
زان دور يمحد، حداقل و حداکثر  سرعت يريگاساس اندازه

و  ۱۸۰۰ ترتيب به ،برگ يآورجمع يزن برااز باديموردن
زان سرعت يو چون حداکثر ماست قه يدور در دق ۲۸۰۰
قه است، يدور در دق ۱۰۰۰تراکتور  يمحور توانده يدوران

در  .ابديش يست حداقل دو برابر افزايبا ين مقدار دور ميا
و  يسم، صرفه اقتصاديکانم يسادگ دليل بهن پژوهش يا

اسفاده  يسم تسمه و پوليآسان از مکان ير و نگهداريتعم
وم ينيشکل بوده و از جنس آلوم Vها  ي. پولاست شده 
  .هستند
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  سرعت حد ( تونل باد) يريگ ساز و کار اندازه - ۴شکل 

 
  نمونه دستگاه ساخته شده
از دستگاه ساخته  يانمونه يبر اساس محاسبات طراح

دستگاه را نشان  شده  ساختهنمونه  ۵. شکل است شده 
  دهد.يم
  

  
  نمونه دستگاه ساخته شده - ۵شکل 

  
  کن جمع ب) آزمون عملکرد دستگاه برگ

. پس آن است ييکارا يابياز به ارزيپس از ساخت دستگاه ن
  به يتراکتور، سرعت دوران يمحور توانده يانداز از راه

دور بر  ۱۰۰۰از  با اقطار مختلف يواسطه تسمه و پول
ابد. روش اول ي يش ميقه افزايدور بر دق ۲۵۰۰به  قهيدق

مکش است که در محفظه  از دستگاه بكارگيري استفاده
، اهها، محوطه دانشگاهابانيم مانند خيمستق يرهايمس
که  يطور ها کاربرد دارد بهر محوطهيها و سامارستانيب

از  متر ميلي ۱۰۰فاصله  تراکتور و با ير شاسيمحفظه در ز
 يآورها پس از جمعو برگ است شده   هين تعبيسطح زم

دهنده با  انتقال يهاق لولهيمکش از طر توسط محفظه

به  يبادزن برخورد نموده و توسط حرکت پرتاب يها پره
ک يواحد خردکن از شوند. يت ميداخل مخزن دستگاه هدا

 يبرد که در داخل پوستهيبهره م يشعاع يهابادزن با پره
که به  يشعاع يها. پرهاست شده ه يغه ثابت تعبيک تيآن 
جاد مکش، يد عالوه بر انز معروفيانتقال مواد ن يهاپره
غه ثابت يت يريقرارگ دليل بهند که ينمايها را منتقل مبرگ

ها با برخورد با آن ها وغهياز ت متري ميلي ۲۰ ي با فاصله
ن روش يند. در اشو يت ميو به داخل مخزن هداخرد شده 

از مخزن اشباع  يها، حجم کمتربرگ يخردشدگ دليل به
يابد همچنين  ميبرگ کاهش د خاکيند توليشده و فرآ

ز به حداقل ممکن يمخزن برگ ن يهيدفعات تخل تعداد
نمونه پروانه بادزن مورد استفاده  ۶ابد. شکل ي يکاهش م

  دهد. يرا نشان مکن جمعدر دستگاه برگ
  

  
  يشعاع يهانمونه پروانه بادزن با پره - ۶شکل 

  
برگ  يآورجمع يبرا يمکش ک لولهيگر، از يروش د در

 يهابرگ يآورجمع يبرا يمکش . لولهشود مياستفاده 
مخصوص تردد  يرهايدرختان، مس يشده در پا ختهير

آب کاربرد دارد. به هنگام استفاده  يهاياده و جويعابران پ
ک کارگر با در دست داشتن لوله، آن را به يمکش  از لوله

ت نموده و ين هدايشده در زم ختهير يهاسمت برگ
بادزن به داخل مخزن  يهاها پس از برخورد با پره برگ

  ند.شويت ميدستگاه هدا
 ۲۰۳نچ (يا ۸مکش به قطر  يدستگاه از لوله يابيارز يبرا

و محفظه مکش به طول  متر ميلي ۳۰۰۰) و طول متر ميلي
  .است شده استفاده  متر ميلي ۱۰۰و  ۶۰۰ ترتيب بهو عرض 
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  دستگاه يابيارز
 ير مستقل) بر روي(متغ يشروين مطالعه اثر سرعت پيدر ا

قرار  ير وابسته) مورد بررسيعملکرد واحد مکش (متغ
ن در سه يماش يشرويکه اثر سرعت پ يبه طور  هگرفت

ر محفظه يلومتر بر ساعت با دو متغيک ۹و  ۶، ۵/۴سطح 
توسط  يابي. ارزاست شده  يمکش و لوله مکش بررس

و در سه تکرار انجام  (ANOVA)انس يل واريآزمون تحل
  . است شده 

  
   ج و بحثينتا

وارد بر آن  يروهاي، نيشاس يکيل استاتيپس از تحل
که  است بوده وتون ين ۲۰۰و  ۷۰۰، ۵۰۰۰ ترتيب به
منگاه بادزن و محل يمنگاه مخزن، نشينش يرو ترتيب به

. پس از است شده ستم انتقال قدرت اعمال يس يريگقرار
افزار،  توسط نرم يسازهيج حاصل از شبيمشاهدات نتا

 ترتيب بهر طول ييو تغ ييجا ، جابهيکيحداکثر تنش استات
۵۷۸/۵۳۱ )    ⁄( ،۱۰۳× ۱۸/۱)mm (به  ۱۶/۲×۱۰- ۳و
ل، جنس يج حاصل از تحلي. پس از مشاهده نتاآمد دست
، نسبت پواسون و يبا چگال S235j2G3ل از فوالد يپروف

) و با ابعاد Gpa( ۱۲۰و  ۲۹/۰، ۷۸۷۰ ترتيب بهانگ يمدول 
  . است شده انتخاب  متر ميلي ۸۰×۴۰
 تحمل تيقابل نيماش اجزاي که گفت توانيم يطورکل به
 وارد بارگذاري از بعد کدام چيه و داشته را وارده بار

 بيضر. شد نخواهند يختگيگس و کيپالست محدوده
 تنش به قطعه تنش نيترشيب ميتقس با قطعات نانياطم
ن يانگي. ماست هآمد دست به مورداستفاده ماده يينها
  به دست آمد. ۶/۱۸ز ين ينان شاسيب اطميضر

  
  مخزن يطراح
برابر است  ترتيب بهمخزن  يکيل استاتيج حاصل از تحلينتا
 ×۱۰- ۴و) mm( ۸۴۲/۲ ×۱۰۳)  ⁄   ( ۳۶/۷۱۵۳۵با 

شده   ل استفادهيج، جنس پروفي. پس از مشاهده نتا۹۰۷/۲
 ۴۰×۴۰و با ابعاد  S235j2G3مخزن از فوالد  يدر شاس

مخزن برگ بر اساس  ي. طراحاست شده انتخاب  متر ميلي
ک روز، يشده توسط دستگاه در   يآور مقدار برگ جمع

ک يکه پس از اتمام کار دستگاه در  يطور  بهشده  انجام
. ه گردديبار تخلکيساعت)، مخزن برگ فقط  ۸( يروز کار

برگ با  يآور مکان جمع شود در صورتيكه اين امر باعث مي
 مشكلي ايجاد نكند داشته باشد ياديه فاصله زيمکان تخل

ست يبايمخزن دستگاه مبودن  چراكه در صورت كوچك
که موجب اتالف شود ه يبار تخلکيمخزن هرچند ساعت 

برگ، مخزن  يچگال يريگاندازه . پس ازشود ميزمان 
)، ۲لوگرم (جدول يک ۵۰۰ش يت گنجايقابل دستگاه با

  .است شده  يطراح
 

  محفظه مکش يطراح
در رابطه با ساخت محفظه مکش با در  يينها يريگجهينت

 ير و بر اساس مشخصات و منحنيمتغ ۶نظر گرفتن 
ساخت محفظه  ي. برااست هديبادزن به انجام رس يعملکرد

نياز به تعيين ادشده به ي يرهايمتغ مکش عالوه بر
 يبادزن، قطر دهانه يچون سرعت دوران يگريد يرهايمتغ
ز مساحت قطر لوله مکش يبادزن و ن يو خروج يورود
با استفاده  ترتيب بهن مساحت قطر لوله مکش يي. تعاست

  ر است.يپذ امکان )۱۳) و (۱۲معادالت (از 
مکش لوله مساحت  )۱۲(  =  /  ×  /    = ۴/۳۲۳  cm2  
مکش محفظه عرض تعيين  )۱۳(  =    /   =  ۳۹/۵ cm 

، طول متر سانتي ۶۰× ۶۰منگاه بادزن يبا توجه به ابعاد نش
م يبا تقس و است شده در نظر گرفته  متر سانتي ۶۰محفظه 

 ۳۹/۵ آنعرض  مساحت لوله مکش به طول محفظه،
ت در ابعاد يمحدود دليل بهکه شود  حاصل مي متر سانتي
 است شده ن ييتع متر سانتي ۱۰ها، عرض محفظه برگ

 يشات عمليارتفاع محفظه مکش بر اساس آزما همچنين
  ن خواهد شد.ييتع
  

  بادزن يمحاسبه توان مصرف
  .آيد مي به دست) ۱۴ه (معادلبادزن از  يتوان مصرف

)۱۴(  3 5
4 pp C w dρ=  

، ۱۶/۰بازده توان که برابر است با    ،، همعادلن يکه در ا
ρرعت س   ،، )⁄    (۲/۱هوا که برابر است با  ي، چگال

  است. )mاز فشار هوا ( يا هيال dو  )⁄    بادزن ( يدوران

)۱۵(  2800  46.66 ( / )
60 60

n rad sω = = =  

  تعيين حجم مخزن بر اساس چگالي -۲جدول 
  حجم جعبه آزمايش  وزن برگ داخل جعبه آزمايش

  مترمکعب ۰۳۶/۰  کيلوگرم ۵/۱۱
کيلوگرم گنجايش مخزن  ۵۰۰

  دستگاه
مترمکعب (حجم  ۵/۱

  مخزن)
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بادزن بر اساس دور در  يسرعت دوران nفوق  همعادلدر 
  .استقه يدق

(w)=0/16×1/2×101586/080×0/01024=199/72≈200 W  
 به دستوات  ۲۰۰ حدود بادزن يجه توان مصرفيدرنت
  .آيد مي

  
  دستگاه يابيج مربوط به ارزينتا

 ۹و  ۶، ۵/۴ يشروين در سه سطح پيآزمون عملکرد ماش
ر محفظه مکش و لوله يو با دو متغ بر ساعت لومتريک

ج ينتا يل آماريتحل. است شده مکش در سه تکرار انجام 
رفت. يصورت پذ )ANOVA( انسيل واريتوسط آزمون تحل

) SDن و انحراف استاندارد (يانگير مي، مقاد٣جدول در 
  .شود ديده مي

  
سه سطح محفظه مکش و لوله يمقاانس يل واريتحل - ۳جدول 

  ٩و  ٦و  ٥/٤ح  طمکش در سه س
  يدار يسطح معن Mean±SD  گروه  ريمتغ

  محفظه مکش
٥/٤  72.03±0.92 

0.000 ٦  47±1.57 
٩  22.3±1.85 

  لوله مکش
٥/٤  92.5±0.89 

0.000 ٦  87.47±1.35 
٩  58.6±2.42 

  
ن يانگيانس ميل واريج حاصل از آزمون تحليبا توجه به نتا

با سه گروه در ر محفظه مکش و لوله مکش يمتغ
کسان نبوده و يلومتر بر ساعت يک ٩و  ٦ ،٥/٤ يها سرعت

ن آزمون شفه ي. همچناستدار يدرصد معن ٩٥درسطح 
ها در دو گروه ييدودو ين تماميانگيم است  دادهنشان 
بوده و از کسان نيهم لوله مکش با ر محفظه مکش و يمتغ

 درصد دارند ٩٥در سطح  يدارياختالف معن ينظر آمار
)P<0.05(کسان، ي يهادر سرعتشود  ميج نشان ي. نتا

جه يدر نتاست شتر از محفظه مکش يبش لوله مک ييکارا
دستگاه  يشرويش سرعت پيافت که با افزايتوان دريم

به  دشويم يآورمعن جيبرگ از سطح زم يمقدار کمتر
 ۹به  ۵/۴دستگاه از   يشرويش سرعت پيکه افزا يطور
توسط لوله  يدرصد ۸/۴۹لومتر بر ساعت باعث افت يک

توسط محفظه مکش  يدرصد ۶/۳۴مکش و افت 
 يروبر  يشروياثر سرعت پ ۷ شکلنمودارهاي  خواهدشد.

توسط محفظه مکش و لوله  شده يآورمقدار برگ جمع
  دهد.يرا نشان م مکش

  زان مکش برگيبر م يشروياثر سرعت پ - ٧شکل 
  

که  يد در حالينما يآوردرختان جمع يآب و پا يهايجو
 ۶۰م و با عرض کار يمستق يرهايمحفظه مکش فقط مس

 مقدار ين با بررسيهمچن د.ينمايم يآوررا جمع متر سانتي
ن، نسبت يشده در داخل مخزن ماش يآورجمع يهابرگ
عملکرد  منظور بهخردنشده  يهاخردشده به برگ يهابرگ

اصل ج حينتا ).۸شکل ( قرار گرفت يبادزن مورد بررس
شده  يآورجمع يهاکه هرچه اندازه برگدهد  مينشان 
باشند مانند برگ درختان زبان گنجشک، مقدار  تر کوچک

باشند  تر بزرگها حداقل و هرچه ابعاد برگ يخردشدگ
توسط  يزان خرد شدگيمانند برگ درختان چنار و توت م
ل آن ين داليترکه از عمده ،واحد بادزن حداکثر خواهد بود

 هر چه يعنيها اشاره نمود توان به سطح مقطع برگيم
 يهابرخورد با پره دليل به، باشد شتريسطح مقطع برگ ب
 شتر و هرچه سطح مقطع برگ کمتريب يبادزن خرد شدگ

 يخردشدگ درنتيجه بادزن کمتر و يها، برخورد با پرهباشد
شده   انجام يهاين پس از بررسيهمچن خواهد بود.کمتر 

زان خرد يها مش رطوبت برگيبا افزاكه د شمشخص 
ر ييل آن تغيدلترين  مهمابد که ييبرگ کاهش م يشدگ

 يهاحالت برگ در داخل بادزن به هنگام برخورد با پره
ش درصد يافت که با افزايدرتوان يم ي. از طرفاستبادزن 

برگ کاسته شده و  يزان ترديها از مرطوبت برگ
  .ابدييکاهش م يخردشدگ

 لوله که دهد مي نشان ماشين آزمون از حاصل آماري نتايج
 دليل که كندمي آوريجمع را بيشتري برگ مقدار مکش،
 که بوده مکش لوله جاييجابه قابليت و مانورپذيري آن،
 روها وپياده از اعم مختلف سطوح از را هابرگ تواندمي
  آوري کند.جداول جمع کنار
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 ٩                                                            ١٤٠٠/ تابستان ١٩/ پياپی ٢/ شماره ١٠هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

  
  خردنشده يهاخردشده به برگ يهانسبت برگ -۸شکل 

  
  يريگ جهينت
کن امکان جمعبرگ توسط دستگاه برگ يآور عجم

 دليل بهد کمپوست يند توليو کاهش فرآ يخردشدگ
رو  ني. ازاكند امكانپذير ميبادزن را  يهاخاص پره يطراح

تواند يدستگاه م يسازفراهم نمودن بستر ساخت و انبوه
برگ را  يآوردر جمع يون خدمات شهريزاسيات مکانيعمل

 شده  ساختهد دستگاه شو يشنهاد ميپكه ده يبهبود بخش
سبز  يها و فضا پارک ،ت پسمانديريمد يها در سازمان

دستگاه  يابيج حاصل از ارزيکشور به کار گرفته شود. نتا
ش سرعت يکه افزادهد  ميکن نشان  جمع برگ شده  ساخته

لومتر بر ساعت باعث يک ۹به  ۵/۴دستگاه از  يشرويپ
 يبرگ توسط واحد مکش م يآور دار جمع يکاهش معن

با توجه به توان و ابعاد تراکتور دهد  ميج نشان يد. نتاشو
لومتر بر ساعت يک ۵/۴ يشرويسرعت پ ترين مناسب، يباغ

 توان مي يط واقعيدستگاه در شرا يابيارزاز  همچنين .است
 تر بزرگشده  يآورجمع يهابرگ هرچه ابعادکه دريافت 

بادزن  يها برگ با پرهبرخورد کامل  دليل به باشد
 تر کوچکو هرچه ابعاد برگ  بود خواهد شتريب يخردشدگ

زان يش ميبا افزا خواهد بود.کمتر  يشدگ، خردباشد
 ي، خردشدگبرگ يعدم ترد دليل بهها،  رطوبت برگ

  ابد.ي يکاهش م
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