
 دستگاه خرمن کوب

 تَیژّگٌسم غالت رٍی تز آًزا ٍ تستٌس هی گاٍ ٍ ذز تز لسین زر وِ وطاٍرسی زر است ای ٍسیلِ وَب ذزهي

 سِ یا ٍ زٍ یا یه ٍالغ زر لسین وَب ذزهي.گززز خسا گٌسم ٍ واُ ٍ ضسُ خسا سالِ اس گٌسم تا زٍاًسًس هی

 هی زر حزوت تِ ذز ٍ تَسطگاٍ ضسى وطیسُ تا ٍ تَز اطزاف زر ّایی تیغِ زارای وِ تَز هتحزن استَاًِ

 .وٌٌس هی وار تزق یا ٍ تزاوتَر تا یا ٍ ّستٌس تزاوتَر ّا وَب ذزهي اهزٍسُ. آهس

 ّا گٌسم(  پَتِ)تَتِ وِ ضس هی گفتِ غلطه تا ضسُ هحىن ٍ ضسُ صاف ٍ هسطح یاسهیي ٍ هحَطِ تِ ذزهي

 گل تا سهیي ایي. ضَز آهازُ زستگاُ تَسط ضسى وَتیسُ تزای ٍ ضَز ذطه تا وززًس هی خوغ آًدا زر را

 زر. ًطَز آهیرتِ ذان تا گٌسم تا گززیس هی اهزٍسی آسفالت هاًٌس ٍ ضس هی هحىن ساسی تٌَر هرصَظ

 .ًسارًس گٌسم وَتیسى تزای هرصَظ هحَطِ تِ ًیاسی ووثایي زستگاّْای حاضز حال

 

 ًىات فٌی

 وطاٍرساى تیطتز وِ است وطَر ضوال زر هتساٍل وطاٍرسی ّای هاضیي خولِ اس تیلزی ًَع ّای ذزهٌىَب

 ّا ذزهٌىَب ًَع ایي. وٌٌس هی استفازُ آى اس ضالی ذزهٌىَتی ػولیات تزای زارًس ووی وطت سیز سطح وِ

 هیشاى یافتِ، واّص وار تاسزُ فٌی، ّای تَصیِ ًىززى رػایت صَرت زر اها. زارًس ای سازُ تسیار ساذتواى

 ٌّگام تِ وطاٍرسی ّای هاضیي فزٍضٌسگاى هَازر اس تسیاری زر. وٌس هی پیسا افشایص ضست تِ هحصَل افت

 طَل زر تایس وِ ًىاتی تزتیة ایي تِ ٍ زٌّس ًوی تحَیل ذزیساراى تِ را هاضیي وار راٌّوای زفتزچِ فزٍش،

 چٌس ّز ًطزیِ یه ارایِ رسس، هی ًظز تِ رٍ ایي اس. ضَز هی گزفتِ ًازیسُ ضَز، رػایت ذزهٌىَب وار

 .ضَز ٍالغ هفیس تَاًس هی هاضیي اس هَثز استفازُ زر ذزهٌىَب تىارگیزی هحَُ هَرز زر هرتصز

 

 هَتَر وززى آهازُ ●

 رٍغي هَتَر، رٍغي وِ تزتیة ایي تِ. وزز آهازُ را آى تایس هَتَرف ته یا تیلز تِ ذزهٌىَب اتصال اس لثل

 پز تویش آب ٍ هٌاسة رٍغي اس وافی همسار تِ تَزى ون صَرت زر ٍ ضسُ تاسزیس رازیاتَر آب ٍ َّاوص واسِ

 زر ٍ ضسُ تاسزیس وي، سفت تسوِ پَلی ٍ فالیَیل رٍی پَلی هَتَر، ضاسی تِ هزتَط ّای هْزُ ٍ پیچ. ضَز

 هَتَر لسرت ٍ زاضتِ لزسش ضاسی رٍی هَتَر ّا، پیچ ایي تَزى ضل صَرت زر. ضَز سفت تَزى ضل صَرت

 سهاى زر هَارز ایي ًىززى رػایت صَرت زر زیگز طزف اس. ضَز ًوی هٌتمل ذزهٌىَب تِ زرستی تِ

 .ضس ذَاّس ٍارز هَتَر تِ سیازی تار ذزهٌىَتی

 



 ذزهٌىَب ٍ تیلز استمزار ●

 زر تایس ذزهٌىَب ٍ تیلز. گیزز هی صَرت تسوِ طزیك اس ذزهٌىَب تِ هَتَر ته یا تیلز اس لسرت اًتمال

 تلىِ گیزز ًوی صَرت صحیح طَر تِ لسرت اًتمال تٌْا ًِ صَرت، ایي غیز زر. گیزًس لزار ّوَار سطحی

 هی ٍارز است، هتحزن اخشای توام هحزن وِ ذزهٌىَب اصلی ضافت تَیژُ ذزهٌىَب ٍ تیلز تِ سیازی فطار

 .ضَز

 

 رفغ تزای. ضَز هی ضافت رفتي تیي اس ٍ ضافت تلثزیته هَػس اس سٍزتز فزسَزگی تاػث حتی اهز ایي

 اس چَتی هَاًغ اس استفازُ تا ٍ زازُ لزار صاف سهیي رٍی را ذزهٌىَب ٍ تیلز وِ است السم فَق، هطىالت

 یه زر تایس ًیش ذزهٌىَب اصلی پَلی ٍ هَتَر رٍی پَلی. ضَز خلَگیزی ذزهٌىَب طَلی ٍ خاًثی حزوت

 .تاضٌس ًساضتِ اًحزافی ّیچگًَِ ٍ تَزُ راستا

 

 اخشای. است ذزهٌىَب ّای لسوت ولیِ تیي ّواٌّگ ٍ زلیك تٌظین هستلشم ذزهٌىَب، ترص رضایت وار

 تایس وار ٌّگام زر ارتؼاضی اله ٍ 2 ٍ 1 ضوارُ هاًغ ضراهت پٌىِ، وَتٌسُ، استَاًِ ضاهل ذزهٌىَب اصلی

 .ضًَس تٌظین ضَز، وَتیسُ تایس وِ هحصَلی تا هتٌاسة ٍ تاضٌس هٌاسة ٍضؼیتی زر

 

 وَتٌسُ استَاًِ زٍر تٌظین ●

 خولِ اس ّا تٌظین توام لذا گیزز، هی لزار استفازُ هَرز هرتلف هحصَل وَتیسى تزای ذزهٌىَب ًَع ایي

 صَرت هحصَل ضزایط ٍ ًَع اساس تز تایس است، ذزهٌىَب ّای تٌظین هْوتزیي اس وِ وَتیٌسُ استَاًِ زٍر

 تغییز تا هٌظَر ایي تزای. ضَز ٍارز زستگاُ تِ هىاًیىی ذسارت حسالل زستگاُ، ظزفیت حفظ ضوي تا گیزز

 .وزز تٌظین تَاى هی را وَتٌسُ استَاًِ زٍر ذزهٌىَب، اصلی ضافت رٍی پَلی لطز

 

 :وِ تزتیة ایي تِ

 اصلی افت پَلی لطز – هَتَر زٍر/  وَتٌسُ استَاًِ ضافت زٍر(× فالیَیل رٍی پَلی) هَتَر پَلی لطز

 ذزهٌىَب



 استَاًِ هٌاسة زٍر ٍ ایٌچ 3 هَتَر رٍی پَلی لطز ٍ زلیمِ تز زٍر 1410 هَتَر زٍر چٌاًچِ هثال ػٌَاى تِ

 ایٌچ تا است تزاتز وَتٌسُ استَاًِ ضافت رٍی پَلی لطز آًگاُ تاضس، زلیمِ تز زٍر 600 تزًح تزای وَتٌسُ

 .است( هتز ساًتی 78/7) ایٌچ 7 وَتٌسُ استَاًِ رٍی پَلی لطز تٌاتزایي 600/1410×3=7

 هحصَالت ٍ لَتیا تزای ٍ زلیمِ تز زٍر 700-750 خَ ٍ گٌسم ذزهٌىَتی تزای وَتٌسُ استَاًِ هٌاسة زٍر

 .است زلیمِ تز زٍر 350-450 زرضت زاًِ

 استاًسارز ًَع اس استفازُ هَرز سیوی ّای حلمِ وِ وزز زلت تایس وَتٌسُ استَاًِ تاسساسی ٍ تؼویز هَلغ زر

 حلمِ استمزار ًحَُ تِ ّوچٌیي. زارز هٌفی تاثیز ذزهٌىَب وار تاسزّی رٍی تز صَرت ایي غیز زر تاضس

 .است تزذَرزار سیازی اّویت اس هَضَع ایي. وزز زلت تایس وَتٌسُ استَاًِ رٍی سیوی اّای

 

 پٌىِ تاز سزػت تٌظین ●

 استفازُ. گزفتِ لزار ذزهٌىَب تاالی ٍ راست سوت زر وِ اّزهی اس پٌىِ، تاز هیشاى تَ سزػت تٌظین تزای

 َّای ٍ ضسُ تاس تیطتز پٌىِ تاز تٌظین زریچِ ضَز، زازُ حزوت راست سوت تِ اّزم چٌاًچِ ضَز هی

 .ضس ذَاّس ووتز ضسُ، زهیسُ َّای حدن چپ، سوت تِ اّزم حزوت تا ػىس تز ٍ ضَز هی زهیسُ تیطتزی

 

 هاًغ صفحِ اس ذارج تِ ریش ّای واُ ٍ پَن ّای زاًِ تواهی تا وزز تٌظین ًحَی تِ تایس را پٌىِ تاز سزػت

 ّا واُ ذززُ ٍ پَن ّای زاًِ وِ صَرتی زر. ًىٌس ػثَر هاًغ صفحِ اس سالن ّای زاًِ ٍ ضَز راًسُ 1 ضوارُ

 هَارزی زر. زاز حزوت راست سوت تِ را پٌىِ تاز وٌتزل اّزم تایس تاضس، سیاز( حلشًٍی هارپیچ) ذزٍخی زر

 پٌىِ تاز ضست( چپ سوت تِ اّزم حزوت تا) تایس وٌٌس هی ػثَر 2 ضوارُ هاًغ صفحِ اس سالن ّای زاًِ وِ

 .وزز ون را

 

 (وَتٌسُ ضس) وَتٌسُ سیز تَری تؼَیض ●

 است، ضسُ گزفتِ ًظز زر هحصَل ّواى تزای وِ هرصَصی تَری اس تایس هحصَل ّز ذزهٌىَتی تزای

. ضَز هی وَتیسُ وِ تاضس هحصَلی تا هتٌاسة تایس تَری ّای سَراخ اًساسُ زیگز ػثارت تِ. وزز استفازُ

 .وزز استفازُ زارز، ٍخَز تاسار زر وِ استاًسارزی ّای تَری اس تایس خَ ٍ گٌسم تزًح، تزای

 



 چپ ٍ راست سوت زر ٍالغ تَری ّای پیچ سپس تززاریس را ذزهٌىَب زرپَش اتتسا تَری، تؼَیض تزای

 .زّیس لزار آى خای تِ را هٌاسة تَری ٍ تىطیس تیزٍى را تَری. وززُ تاس را ذزهٌىَب

 

 وار اس لثل ّای تاسزیس ●

 زر لمی گًَِ ّز. ضَز تاسزیس اتصال ّای هْزُ ٍ پیچ توام تایس ذزهٌىَب تا وار ٍ هَتَر وززى رٍضي اس لثل

 ذزهٌىَتی ٍ ػولیات ٍ ًگیزز صَرت زرستی تِ لسرت اًتمال وِ ضَز هی هَخة ضافت تِ پَلی اتصال هحل

 پَلی وَتٌسُ، استَاًِ تِ هزتَط ّای پَلی اتصال پیچ وِ است السم رٍ ایي اس. تاضس ّوزاُ پاییٌی تاسزُ تا

 هی صَرت هید یا ٍ پیي تا اتصال وِ ًماطی زر. ضَز سفت ترلیِ، هارپیچ ٍ پٌىِ تِ هزتَط پَلی هتَسط،

 .وزز سفت تایس را ّا اتصال ایي گیزز،

 

 گزیسىاری ٍ رٍغٌىاری ●

 ترلیِ هارپیچ اصلی، ضافت تلثزیٌگ ذَرّای گزیس ضاهل ًماط ایي. ضَز پز گزیس تا تایس ذَر گزیس ًماط

 فزسَزُ وززى وار ذطه اثز زر هستی اس پس ّا تلثزیٌگ ًىتِ، ایي ًىززى رػایت صَرت زر. است پٌىِ ٍ

 پارچِ یه تا را ذَر گزیس هحل تایس اتتسا گزیس وززى پز هَلغ زر. وزز تؼَیض را آى تایس ًاچار تِ ٍ ضسُ

 .وزز گزیسىاری سپس ٍ پان... ٍ ذان ٍ گزز اس تویش

 

 ایوٌی ًىات ●

 هرتلف ّای لسوت زیسى آسیة تاػث تا تگیزز صَرت زلت ًْایت تا تایس ذزهٌىَب وززى خا خاتِ

 ٍ پیچ است السم ذزهٌىَب تا وززى وار رٍس چٌس اس پس. ًطَز ذزهٌىَب سیز لیوت هرصَصاً ذزهٌىَب

 چٌاًچِ. ضَز سفت تَزى، ضل صَرت زر ٍ ضسُ تاسزیس است، گزفتِ صَرت هید تا وِ ّایی اتصال ٍ ّا هْزُ

 هتصل ترلیِ، هارپیچ ضافت تِ زرستی تِ حواله وِ وٌیس زلت است، ضسُ هدْش حواله تِ ذزهٌىَب

 ذسارت سثة تا وٌیس تؼَیض را لطؼِ تایس ذزهٌىَب لطؼات زر فزسَزگی ًَع ّز هطاّسُ صَرت زر. ضَز

 ذزهٌىَب. ضَز تویش هاًسُ خا تِ تمایای اس ذزهٌىَب زاذل است السم رٍساًِ وار پایاى اس پس. ًطَز تیطتز

 سثة تا ًطَز ٍارز آى تِ سیاز تار زٍم ٍ ًیایس پاییي آى ظزفیت آًىِ اٍل وِ ضَز گزفتِ تىار طَری تایس

 .ضَز ًگْساری ذطه خای زر تایس ذزهٌىَب. ضَز آى لطؼات ضىستي

 

 ػیة رفغ ٍ ػیة ●



 تٌظین هَتَر گاس طزیك اس وَتٌسُ استَاًِ ضافت زٍر تایس تاضس سیاز ضىستِ ّای زاًِ تؼساز وِ صَرتی زر

 پزٍاًِ ٍ استَاًِ وَچه پَلی پیچ ایٌىِ یا ٍ تاضس تستِ پٌىِ زریچِ است هوىي است، ون تاز فطار اگز. ضَز

 ایٌىِ یا ٍ تَزُ سیاز تاز فطار است هوىي ضًَس، پزتاب ذارج تِ ّا زاًِ وِ صَرتی زر. اضس ضسُ ضل تاز

 .تاضٌس ًطسُ تٌظین زرست ،2 ٍ 1 ضوارُ هاًغ صفحات

 تاال حس اس تیص هحصَل رطَتت ایٌىِ یا ٍ تَزُ ضل تسوِ زارز احتوال وٌس زٍز هَتَر وار، حیي زر اگز

 پیچ است هوىي وٌس، وار وٌس ذزهٌىَب چٌاًىِ. وٌیس ٍارز ذزهٌىَب تِ را ووتزی تار صَرت ایي زر تاضس،

 .تاضس ضسُ خوغ زرپَش زاذل زر ضایؼات ٍ ّا سالِ ایٌىِ یا ٍ ضسُ ضل تسوِ یا ٍ اصلی پَلی

 

 ٍخَز ذزهٌىَب ضافت تزیسى احتوال. ًثاضس تزاس ذزهٌىَب ایٌىِ یا ٍ تاضس سفت حس اس تیص تسوِ اگز

 ّا زاًِ وِ هَارزی زر. ضَز هی ضافت تزیسى سثة ًیش سائس هَاز زیگز یا ٍ سٌگ ضسى ٍارز ّوچٌیي. زارز

 .تٌوَز هثازرت پٌىِ تاز فطار ٍ استَاًِ زٍر تٌظین تِ تایس است، واُ ّای ذززُ تا تَأم


