
الخامس الخامسالفصل الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل
آالت الــرش والمقاومـــةآالت الــرش والمقاومـــة

 خرطوم عن عبارة وهو )٤( البشبوري الطرد خرطوم
وينتهيالعاليالضغطيتحمل بحيثمقوىآاوتش
.دقيقةحبيباتإلىالمحلوللتفتيتبشبوري بوري ىويب يبيبإ
 مقاوم معدن من قطعة عن عبارة وهو )٥( المقلب
بذراعوتتصلالكيماوياتبفعلللتآآلاالمكانبقدر بذراع وتتصلالكيماوياتبفعلللتآآلاالمكانبقدر

  مستمرة حرآة حالة في المحلول تجعل حتى  الحرآة
ض افاللانل ال .الماءفيالمبيد وتعلقتجانسهلتضمن
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:تشغيلها 

إلتردديا)٢(الذراعبتحريكالعامليقوم  إلى تردديا)٢(الذراع بتحريكالعامليقوم
 المرفق فيتحرك )٤٠(شكل أسفل وإلى أعلى
 الرداح تردد إلى فيؤدي أسفل وإلى أعلى إلى

منالمحلولسحبمسبباوانخفاضهاارتفاعها  من المحلولسحبمسببا وانخفاضهاارتفاعها
  على الضغط تنظيم حجرة إلى ودفعه الخزان
.التوالي
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أصبحتحتىالضغطتنظيم حجرةفكرةوترجع ىمع
 قابلية إلى الرشاشات أنواع آل في مستخدمة
عندإعطائهوبالتاليالضغطالختزانالغازات عند إعطائهوبالتاليالضغطالختزانالغازات
 مقابل في الخاصية هذه أهمية وتميز .اللزوم
عدموبالتاللالنضغاطالسوائلقابليةعدم عدم وبالتاليلالنضغاط السوائلقابليةعدم

 عند أنه يعني وهذا .الضغط الختزان قابليتها
ض لت ا لةال ا الضغطل الضغطلمحاولةالسوائلمنمعينحجمتعرض
مادتهإنقاصدونخاصة إ
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وبالمثلالضغطفيرهيبةبزيادةيقابلهذافإن بلإن يب بزيي لير وب
 هبوط يعني المادة زيادة دون الحجم زيادة فإن

تعرفبينما)تفريغ(الصفردونالضغط ر بي)ريغ(رون
 للتناسب آبير حد إلى بخضوعها الغازات
الخاصيةهذهأساسوعلىالحجممعالعكسي ي جمعا ىا سو هأ يه ا
 المملؤة الضغط تنظيم حجرة إلى المحلول يضخ

ويشغلالجويالضغطتحت)٣٩شكل(بالهواء ويشغلالجويالضغطتحت )٣٩شكل(بالهواء
 بنسبة فيرتفع بالمحلول الحجرة حجم من نسبة
يرتفعالمحلولضخزيادةومعلهمقابلة يرتفع المحلولضخزيادةومعلهمقابلة
 يمكن الحد هذا وعند المرغوب الحد إلى الضغط
جيدايعملالذيالبشبوريإلىالصمامفتح جيدا يعملالذيالبشبوريإلىالصمامفتح
.المناسب الضغط تحت
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ويكبسيمصالرداخأوالطلمبةأنوحيث  ويكبسيمصالرداخأو الطلمبةأنوحيث
 غير الضخ عملية أن يعني فهذا التوالي على

ذذأ ذ  الضغطبينالتذبذبهذا أنإالمستمرة
يعني)للطردبالنسبة(الضغطوعدمالموجب وجب ما ب(او ي )رب  ي

 االنضغاط حجرة داخل الضغط تأثير فقط
ة ان ات ضخةش ال  وحجمالمضخةمشوارحجمتساويبنسبة
يجريز ال نسبةالشكوهياالنضغاطحجرةفيالغاز بو
 التغاضي يمكن نسبة وهي % ١٠– ٥تتعدى
لكنعنها ةدةإلال ض  مرضيةجودةإلىالوصولويمكنعنها
.للرش
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 حجرة أسفل فتحة من المحلول ويخرج
ةظط إلى )بالغازمليئةالحجرة تظلحتى(االنضغاط
الضغطخرطومفييفتحصمامعليهاماسورة حميهور وميي ر
.البشبوري إلى المؤدي
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النبات حول المحلول :توزيع ب ول  ول  :وزيع 

 في للبشابير حامل على البشابير ترآيز ويتم
المناسببالشكلالرشتوزيعتضمنأوضاع المناسببالشكلالرشتوزيعتضمنأوضاع

  من أو فقط الجوانب من أو فقط أعلى من أما
.معا الجوانبومنأعلىأ
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 محلول برميل من المحلول سحب في يبدأ ثم
إلالضغطيصلحتالخزنإلالمبيد  إلى الضغطيصلحتى الخزنإلىالمبيد
  على حمراء بعالمة وتميز . ٣سم/آجم١٠
 وتحمل الطلمبة تفصل الملئ وبعد البناء

بواسطةتربطحيثالظهرعلالرشاشة  بواسطةتربطحيثالظهرعلىالرشاشة
.الرش عملية وتبدأ خاص حزام
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ت الثا الضغط ذات شاشات الرشاشات ذات الضغط الثابتال
طلمبة منيتكونالرشاشاتمنالنوعوهذا    ع

  من الرشاشة وتتكون الخزان على ترآب منفصلة
:)٤٠(بالشكلوالموضحةالتاليةاألجزاء :)٤(بالشكلوالموضحةالتاليةاألجزاء

  :خزان -١     
أل اسطواناتشكلعلىاألصفرالنحاسمنيصنع   

ويوجد٢٤/آجم١٢إلىيصل ضغطايتحملبحيث مى
 وفي .الضغط لقياس مانومتر الخزان أعلى في

الخزانمنالمحلوللخروجاحداهمافتحتينأسفله الخزانمنالمحلوللخروج احداهمافتحتينأسفله
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ل ل ة طل ل أل واألخرى ترآب عليها طلمبة الكبس يمكن منها ملء  
االسطوانة بالمحلول أو لدخول الهواء المضغوط

الضغط٢ ة :طل :طلمبة الضغط-٢
الالزم المطلوبالضغطإلعطاء الطلمبةهذهتستخدم   مم

  ويمكن بالمحلول الرشاشة ملء وآذلك الرش لعملية
رشاشاتملءفيواستخدامهاالطلمبةهذهفك هب رلءيو

  أثناء الرشاشة وزن يقلل فكها أن آما أخرى
الرشفاستخدامها الرشفياستخدامها
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:صمام حبس الهواء-٣  

 الرشاشة جسم بداخل وهو العائم بالصمام ويعرف   
اخن اال ان لانت ل هال وهو المحلولانتهاءبعدمنهاالهواءخروجيمنع

 حسب وتنخفض ترتفع خفيفة آرة عن عبارة
من المحلولنفاذوعندبالرشاشةالمحلولمستوى
فيظل الخروجفتحةلتسدبالقاعترسوالرشاشة ور عر لروجب ي
 .بالرشاشة مضغوطا الهواء
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 خرطوم الرشاشة قاع في الرش بفتحة يتصل
١لطو بسهولةنزعهأوترآيبهيمكنم٥ بسهولةنزعهأوترآيبه يمكنم١.٥لطو
 مرآب ذراع الخرطوم هذا نهاية في يوجد آما

ف توصيلفيويتحكمالرشبشابيرعليه
ويقفليفتحصمامالرشبشابيرإلىالمحلول ويقفل يفتحصمامالرش بشابيرإلىالمحلول
يدويا
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ا اتألنظ شافت اخالتال لن ل ال المحلولمنهايخرجالتيالبشابيرفتحاتألنونظرا 
  شوائب بأقل تسد أن يمكن دقيقة فتحات عن عبارة
 موزعة )مصافي( فالتر هناك تكون أن روعي فقد
:آاآلتيالمحلولسيرخطعلى :ي وليرى

اخلأ إل ل ل ال ط خ ل فاة مصفاة على خرطوم سحب المحلول إلى داخل  أ-
.الرشاشة

.مصفاة في صمام توصيل المحلول إلى البشابيرب-
بشبوري آل ف مصفاة .مصفاة في آل بشبوريج-
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شة ش ل ذ ل ش لة ل ونظرا لسهولة تشغيل هذه الرشاشة ونجاحظ
ياستعمالها في مقاومة اآلفات التي تصيب المحاصيل ي

.مصر ا فييالحقلية فإنها تصنع محل
الرشاشة :تشغيل :تشغيل الرشاشة

:لتشغيل هذا النوع من الرشاشات يتبع اآلتي      
ترآب الطلمبة وتثبت جيدا ثم يغلق محبس خروج ١.

.ول.المحلول
يضغط الهواء بالرشاشة حتى يصل إلى  ٢.

٣/آ٤ .٣سم/آجم٤
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وتشغل٣ المحلول في الخزان ملئ خرطوم يوضع   يوضع خرطوم ملئ الخزان في المحلول وتشغل٣.
٣سم/آجم١٠الطلمبة حتى يوضع المانومتر 

ف شة ش ل ذلك ة لطل ل ف تفصل الطلمبة بعد ذلك من الرشاشة وتستخدم في٤.
.عملية الرش بعد تثبيت حامل الرش

:الرشاشة ذات المحرك -٣    
شاشة ال آ ن)٤١(شكلتت من)٤١(شكلتترآب الرشاشة      

الخزان-١     
فلتر الدخول للخزان-٢      
للتقليب٣ الراجع الضغط أنبوبة أنبوبة الضغط الراجع للتقليب-٣     
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اضافي-٤ مقلب ي      ب ا
صمام التحكم ذو اتجاهين -٥      
فلتر السحب  -٦      
التحك٧ ات ا ص صمامات التحكم-٧     

بطلمبة-٨     
فلتر الملئ بالطلمبة -٩      

ماسورة الملئ-١٠  
الضغط-١١ تخفيف صمام صمام تخفيف الضغط-١١  

صمام تحكم للتساقط-١٢  
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عخط الرجوع-١٣
صمام التحكم الرئيسي  -١٤

ل فل فلتر التوزيع-١٥
الضغط-١٦ مقياس مقياس الضغط-١٦
صمامات تغذية ذراع الرش -١٧
أذرع الرش والبشابير  -١٨
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:الخزان -١

  من لحمايته المطلي أو المجلفن الصاج من يصنع  
 - ١٥٠ من التنك ويسع الكيماوية المواد تأثير
علىمحمولإطارعلىمحملوهومحلوللتر٥٠٠ وولر رىل و ى ولإ

 مصفاة أعاله في وتوجد عجالت أربعة أو عجلتين
بداخلهيوجدآمافيهوضعهاقبلالسوائللتصفية بداخله يوجدآمافيهوضعها قبلالسوائللتصفية
.اآللة محرك من حرآته يأخذ مقلب
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ك  محرك-٢
صغير داخلي احتراق محرك عن عبارة قوتهوهو ير  ي  ق  ر ر  ن  ر  ب و  وو

.حصان وظيفته إدارة الطلمبة والمقلب ١٢ -٢ 
ة١ طل طلمبة-١  

ذات الطلمبةمثلالطلمبات منأنواععدةتوجد   عوج بلبنو
  الطاردة الطلمبة أو الدوارة الطلمبة أو التروس
الطلمباتوهذهالمكبسذاتالطلمبةأوالمرآزية الطلمباتوهذهالمكبسذات الطلمبةأوالمرآزية
المربعة بوصة/رطل٦٠٠-٢٠٠ من قدره ضغط تعطى
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 وآمية المحلول نوع حسب الطلمبة وتختار  
استخدامهالمطلوبالضغط  استخدامهالمطلوبالضغط

تعطى البستمذاتفالطلمبةالمحلوللتوزيع   ىمع
 حين في ٢بوصة/رطل٦٠٠-٢٠٠ قدره ضغطا
قدرهضغطاتعطالتروسذاتالطلمبةأن  قدره ضغطاتعطىالتروسذاتالطلمبةأن

 يمكن صمام ويوجد ٢بوصة/رطل٢٠٠ -١٠٠
 الزائد المحلول لتوصيل الضغط تعديل بواسطته

ثانيةمرةالتنكإلى .ثانيةمرةالتنكإلى
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صمام تحكم-٢  

:يتحكم في محلول الرش آاآلتي    

خراطيمأ- إلى التنك من المحلول بمرور يسمح فال النقل النقل فال يسمح بمرور المحلول من التنك إلى خراطيمأ-
.الرش

إل ضخة ال إل التنك ل ل ال ا ال السماح بمرور المحلول من التنك إلى المضخة إلى  ب-
.خراطيم الرش وذلك في حالة الرش
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  إلى وتوصيلها الرش خراطيم من المحلول ضغط - جـ  
نقط تتساقطالحتىبالحقلالدورانأثناءوذلكالتنك نو لور  ىب
  المحلول آمية فتزيد الحقل جوانب على المحلول من

األماآنهذهفيالمرشوش .األماآنهذهفيالمرشوش
 الفالتر-٣   
 حسب ثقوبها حجم يختلف مصفاة عن عبارة الفلتر    

المصافيالرشموتورفيويوجدتؤديهالذيالغرض ييرض وريويوجؤ يرشو
:التالية

لأ ال ة فت ف التنك ة ق ف فلت فلتر في قمة التنك في فتحة الملء-أ  
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والتنكب- المضخة بين فلتر .فلتر بين المضخة والتنكب-
.فلتر بين المضخة وأنابيب الرشج-
.فلتر في آل بشبوري للرشد-

الرش-٣ أذرع أذرع الرش٣  
 الرش بشابير عليها ترآب التي األذرع عن عبارة   

ا اأن شن ال شأخاألش ل لرش وأخرىاألشجارلرش منهاأنواعويوجد
 لرش وأخرى خطوط على المزروعة المحاصيل
 م١٥ -٥ من طولها يكون وعادة المراعي محاصيل

مسافاتعلىاألذرععلىتوزعالبشابيرأنآما بيرن ىرعىوزعب
.سم٤٥ المسافة تكون وعادة مختلفة
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:البشابير :البشابير-  
 ذرات إلى المحلول تجزئ التي األجسام عن عبارة   

 هذه صنع ويختلف للرش خروجها قبل صغيرة
وأشكالوزواياتصرفاتتعطيبحيثالبشابير بير يب يريب ل وزو و
  تصمم ما عادة وهي .الرش لمخروط مختلفة

آمامنخفضضغطأومرتفعضغطتحتلالستعمال آما منخفضضغطأومرتفع ضغطتحتلالستعمال
 مصمط أو أجوف مخروط شكل على يكون الرش أن
اةشكللأ اأنآ ا شز نال نتك من تكونالرشزواياأنآما مروحة،شكلعلىأو

 درجة١٠٠ إلى المستقيم النمط
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 مع تتقابل الرش محاليل أن المعلوم من أنه آما   
منأآبربزواياالبشبوريالثقبخارجبعضها   من أآبربزواياالبشبوري الثقبخارجبعضها
 حالة وفي درجة١٠٠ أقصى وبحد درجة٩٠

ط خ للالذال ةش .مروحةشكل علىيكونالذيالمخروط
وي  زاوية=المخروطخارجالرشمحاليلتقابلزاوية   ويرورجرشيلبلز ز

 الرش ارتفاع قياس يمكن   ∴.الرش مخروط رأس
عنالرشبشبورييرفعهاأنيجبالتيالمسافةأي   عن الرشبشبورييرفعها أنيجبالتيالمسافةأي

:آاآلتي سيرش الذي النبات  سطح
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نصف زاوية رأس مخروط الرش)ظا(  رش)( رو س ر وي ز

فة نصف المسافة بين بشبورين مجاورين=
الرشارتفاع الرش ارتفاع                      

 
لما آانت هذه الزاوية لبعض أنواع البشابير أآبر   و 

إل٩ن ة ف١د ن فإن ة د درجة فإن نصف١٠٠درجة إلى٩٠من
من أآبر تكون وظل٥٠–درجة٤٥الزاوية درجة ن   بر  ون  وي  لرجز رج و

.هذه الزاوية أآبر من الواحد الصحيح
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يكون أقل من  ) ذراع الرش(لذلك فإن ارتفاع الرش     
ن ك ت ن ا ت ن ش ن افة ال ف نصف المسافة بين بشبورين متجاورين حتى يكون  ن

: ويترآب البشبوري عادة من اآلتي .الرش محكما
جسم البشبوري   -١ 

األجزاء بقية بداخلها ترآب النحاس من قطعة .قطعة من النحاس ترآب بداخلها بقية األجزاء 
 غطاء-٢  
عبارة عن صامولة تربط بالجسم لتثبت بقية  
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الوردة(األجزاء والقرص–المصفاة المتحرك الطبق الطبق المتحرك والقرص–المصفاة الوردة(األجزاء 
وقد يكون القرص المثقوب والغطاء قطعة ) المثقوب
دة .واحدةا

)قرص مثقوب(الطبق  -٣  
ت ةفث شقد نقدالغطاعال ك يكون وقدالغطاءمعالبشبوري مقدمةفييثبت  
 التعرض حسب الوجود الثقب قطر ويختلف مستقال

أث تتأثر الموادمنيصنع آمااالستعمالمن
. المحلولمنعليهالواقعوالضغطبالكيماويات ع
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الطبق المتحرك  -٤    

 الرش لمخروط المحدد الشكل يعطي الطبق هذا    
 يوجد ولكن ثقبين بين يكون عادة الطبق وهذا
منبداليوجدوقدثقبينمنأآثربهاأطباقاآلن قن  ن بيوجوبينن ربهب
 مخروط تعطي بدورانها حلزونية بريمة الطبق هذا

البريمةهذهوسطفيثقبيوجدآماالرش  البريمةهذهوسطفيثقبيوجدآماالرش
.المصمت المخروط تعطي الحلزونية
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الوردة٥ الوردة-٥   
 آما وفقده المحلول تسرب لمنع الوردة هذه تستخدم   

  عمقا تعطيبحيثمختلف سمكذاتأنواعتوجد
ىيورب  غرفة إلىتضافالتيالوردةسمكحسبمختلفا رإ
.المحلول تجزئ

المصفاة٦ المصفاة-٦   
 ثقب إلى الصلبة المواد تسرب لمنع تستخدم     

  شكل على المصفاة تكون وقد فتسده البشبوري
.بيضاويشكلعلىأودائرة ويلىور .بي
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ش ل أ :أنواع البشابير-٧
البشابيرمنمختلفةأنواععلىالحصوليمكن ن  ع ىولي بيرنو ب
 البشابير وهذه .الرش لمحلول مختلفة أشكال لتعطي

قدأواإلنسانبواسطةيحملذراععلترآبقد قد أو اإلنسانبواسطةيحمل ذراععلىترآبقد
  أو الحقلية المحاصيل لرش أفقي ذراع على ترآب
آ ةأذلت شأ ال هذاألش وهذه األشجارلرشرأسيةأذرععلىترآب

 المتحرآة البريمة ذو النوع من تكون إما البشابير
  أو األجوف الرش مخروط يعطي النوع وهذا

النوعمنيكونوقدالمصمت ونو  وع ني
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  ذيل أو مروحة شكل على الرش محلول يوزع الذي   
بشابيرعليهايطلقالتاألنواعمنتكونوقدسمكة  بشابيرعليهايطلقالتياألنواعمنتكونوقدسمكة
  قد أو جدا صغيرة تكون ثقوبها وهذه الصغير الحجم

لالذالن ل اضغطال ال   الهواءبضغطالمحلوليجزئ الذيالنوعمنتكون
.بالطائراتالرشأجهزةفيوتستخدم يم
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:العوامل التي تؤثر في تصرف البشبوري    
ش الذ ل ل ال ة آ عل ة التال ل ا ال تؤث تؤثر العوامل التالية على آمية المحلول الذي يرش  

.بواسطة البشبوري

:الضغط-١ :الضغط-١ 
 الواحد للبشبوري التصرف زاد الضغط زاد فكلما  

طقةةة الضغطبينالعالقةتوضحالتاليةوالمعادلة
يللبشبوريوالتصرف
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١ض=    ١ك   
٢ض٢ك ٢ض٢ك 
 تحت للبشبوري التصرف مقدار ٢ك/١ك :  أن حيث  

غط للل فأل ارتفاع أنآماالتواليعلى ٢ض،١ضالضغط
..الحجمصغيررذاذيعطيالضغط مي

قطر ثقب البشبوري  -٢
ا شثققطآفكل فزادال زادالتص وزاد التصرفزادالبشبوري ثقبقطرآبرفكلما 
.الرش مخروط حجم ويزيد المحلول رذاذ حجم

وحدة التعليم اإللكترونى              آلية الزراعة                 جامعة المنصورة



المحلول تجزئ غرفة :حجم :حجم غرفة تجزئ المحلول   
 المحلول تجزئ قل التجزئ غرفة عمق زاد فكلما    

 آمية فيزيادةمعالرش مخروطحجموقل
.للبشبوريبالنسبةالتصرف بر بوريب ب

:زاوية الرش     
اك لنتق شاتشغ لال أنهال  بأنه العلمعالبشابيرتشغيلعندتقديرهايمكن  

 درجة١٨٠ إلى صفر من الرش زاوية زادت آلما
  سبيل وعلى للبشبوري بالنسبة التصرف قل

يعطيالذيالبشبوريأننجدالمثال بورينجل ييب ي
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  من تصرفه يكون درجة٨٠ بزاوية رش مخروط   
قطف مستقيمخطفييرشبشبوريمن%٤٠إلى٣٠

.الضغطنفس وتحتالفتحةقطرلنفس
: للفدان الرش في المستخدم المحلول آمية تقدير  

ت للفدان ة الن ة طل ال ل ل ال ة آ لتقد لتقدير آمية الملول المطلوبة بالنسبة للفدان يتبع   
 -:اآلتي 

  يقدر العرض الفعلي للرش بالنسبة لآللة -١ 
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آل لف قط ل فة ل :يحسب المسافة التي يمكن قطعها بالفدان آاآلتي-٢ 
بالفدان قطعها يمكن التي =المسافة ن    ه ب ن  ي ي   

م=   ٣مساحة الفدان م   
ش ال ض عرض الرش م  

نيمأل خزان اآللة بالماء ثم تسير المسافة التي يمكن-٣  ي ي ير م ب ن ز ي
.قطعها بالفدان 

الماء٤ آمية وتكون بالماء اآللة خزان تكملة تعيد تعيد تكملة خزان اآللة بالماء وتكون آمية الماء -٤ 
  المضافة تعادل آمية المحلول الالزم لرش الفدان
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طة شاا ةال آ ةال اتالتال ل  عليها تمالتيوبالسرعةالمرآبةالبشابيربواسطة 
  عن الرش سرعة تزيد بأال ينصح وعادة

ساعة/ميل٥

صيانة وتشغيل آالت المقاومة   
ة ة آ ف ق قبل البدء في تشغيل آالت المقاومة يجب مالحظة   

ي:اآلتي

فة١ نظ دة الفالت أن ن التأآد .التأآد من أن جميع الفالتر موجودة ونظيفة-١  
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أن٢ ن التأآد أل ال ل ق ف الخزان ل غ  يغسل الخزان ويصفى قبل المأل والتأآد من أن  -٢  
.جميع البشابير تعمل

ضبط ذراع الرش على االرتفاع المناسب بحيث  -٣   
مباشرة النباتات بسطح الرش مخاريط .يتلقى مخاريط الرش بسطح النباتات مباشرةيتلقى

االحتياط في القيادة بحيث ال تزيد السرعة عن   -٤   
افات ك ت ظ ال ا آ ا ل ال القدر المحدد لها آما يالحظ عدم ترك مسافات بين  الق

.الجرة واألخرى عند الرش
تبدأ الرش أوال برش دوائر الحقل جرتين جانب  -٥   

الداخل من الحقل رش في البدء قبل بعضهما قبل البدء في رش الحقل من الداخلبعضهما
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  الدوران فيجب الرش أثناء المحلول انتهى إذا    
حتىالخزانلملئالرشجرةنفسفيوالعودة حتى الخزانلملئالرشجرةنفسفيوالعودة
 الرش عنده توقف الذي المكان نعرف أن نستطيع

اتن لعال اع ضال األ  .باألرضالجرارعجلعالماتمن
الدورانفيجبالرشأثناء المحلولانتهىإذا-٦

 حتى الخزان لملئ الرش جرة نفس في والعودة
الرشعندهتوقفالذيالمكاننعرفأننستطيع نرأنيع يا رش وا ا

.باألرض الجرار عجل عالمات من
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حيثساآنةوالرياحالمقاومةعملياتاجراءيجب ءيجب  حويجر ري   يو
 إلى جزئياته حجم يصل الذي المحلول أن
بوصة٢٠٠٠٠١/أوم١٠×١(ميكرون١٠   بوصة٢٠٠٠٠١/أوم١٠×١(ميكرون١٠

) تقريبا
أ   في الحقلعنبعيداأميال عدةإلىالنسيميحملها 

يجميولنين ميكرون١٠٠جزئياتهحجم الذيالمحلولأنحين رونجز ي
. الظروف نفس تحت قدم٥٠ إلى تحمل
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 تشحيم فهي المقاومة لآلالت بالنسبة الصيانة أما  
آميةزيادةعدممالحظةمعالمتحرآةاألجزاء ء   ي زيمعرألجز
 في ووضعها نزعها يجب البشابير أن آما الشحم
سوفاآللةآانتإذاأمايومآلنهايةفنقماء   سوف اآللةآانتإذاأمايوم آلنهايةفينقيماء

 :اآلتي اتباع فيجب آخر مبيد رش في تستخدم
.يفضى التنك من المحلول المتبقي-١ 

إضافة٢٠يوضع-٢ بعد اآللة وتدار نقي ماء جالون ع  ار اآل ب إ يو ي و ء  ون  ج
رطل صودا للغسيل ويصفى المحلول عن طريق   ٤

مهملة أرض ف .البشابير في أرض مهملةالبشابير
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بواسطة-١ ثانية مرة اآللة الماء٢٠تغسل جالون جالون الماء ٢٠تغسل اآللة مرة ثانية بواسطة-١  
.النقي

ل ألف ذلك ظف لفال ف ترفع الفالتر وتنظف بعد ذلك ومن األفضل وضع -٢  
.أخرى نظيفة

اآلت ع ت ال ة نها ف ا :أ :أما في نهاية الموسم يتبع اآلتي   
.تغسل اآللة من الداخل والخارج١.
.تنزع البشابير والفالتر ثم تخزن ٢.
متبق٣ ماء بها لي الطلمبة أن تأآد .تأآد أن الطلمبة ليس بها ماء متبقي٣.
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في بها الخاصة األماآن في والزيت الشحم  توضع الشحم والزيت في األماآن الخاصة بها فيتوضع
.الطلمبة 

الرشاشات على محلولة رأمثلة ى  و   
  الهواء ضغط ذات الظهرية الرشاشة ملء عند  

ت دالثا للضغطآانال لق ٣/آ٤ال   .٣سم/آجم٤الملءقبللضغطآانبالمبيدالثابت
  ٣سم/آجم١٠ به مسموح ضغط أقصى آان إذا

ةأقفةة  آمية أقصىهيفمالتر٢٥ الرشاشةسعةوآانت
.الخزان فيوضعهايكنمحلول ي
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ل ال  الحل  
٢٥=٣سم/آجم٤حجم الهواء عند ضغط      ممم
س=  ٣سم/آجم١٠الحجم عند ضغط      

الغازات ن قان )ض×ض×(ن )-ض×-ح=ض×ح (من قانون الغازات    

لتر ١٠= ٢٥×  ٤=   س    
١              ١٠ 

  لترا ١٥= ١٠–٢٥= آمية المحلول المسموح بها   
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 المحلول آمية آانت إذا السابقة الرشاشة باستخدام      
بهحاملوباستخداملتر١٥٠الفدانلرشالالزمة الز انرشا امرا ب لوب

 سرعة آانت إذا .سم٥٠ بينية مسافات على بشابير٤
دقائق٣الرشاشةملءوزمنساعة/آم٢العاملتقدم دقائق٣الرشاشةملءوزمن ساعة/آم٢العاملتقدم
الفدان؟ لرش الالزم الزمن هو فما

ل الحـــلالح

٠١=١٥٠=عدد مرات الملء     
١٥                             
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المشوار سم٢٠٠=٥٠×٤=عرض سم ٢٠٠=      ٥٠× ٤=عرض المشوار 
متر  ٢١٠٠=٤٢٠٠= طول الفدان   

                      ٢.٠٠
ش اال الف ل ط طول الفدان=زمن الرش 

السير سرعة سرعة السير               
            

ساعة   ١.٠٥= ٢١٠٠=                    
١×٢                  ١٠٠٠× ٢
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        زمن الملء × عدد مرات الملء  = زمن الملء      
الواحدة للمرة الواحدةللمرة

 دقيقة٣٠=  ٣×    ١٠=         
ة ساعة ١.٥٥=  ٠.٥+ ١.٠٥=الوزن الكلي    

 الفعلي العرض آان إذا السابق المثال لنفس -٣   
ش ضقللل االنظال ٢٢٥ق سم٢٥-٢٠بمقدارالنظري العرضعنيقلللرش
الفعلي؟ الزمن هو فما المشاوير بين للتداخل نتيجة
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الحـــــل  
=٢٠٠× ١٥٠= آمية المبيد الفعلية     ي بي ي

                                          ١٧٥
لتر١٧١=١٢٠٠= لتر١٧١=١٢٠٠=      

          ٧
تقريبا  ١١.٥=١٧١=   عدد مرات الملء   

                               ١٥   
متر ٢٥٠٠= ٤٢٠٠=    الطول الفعلي للفدان      

١ ٧٥                             ١.٧٥
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ة ق دقيقة ٣٤.٥=٣×  ١١.٥= زمن الملء   
 

٣٤.٥+٦٠× ١.٢٥=الزمن الكلي     ي
                     

ا٧٣٤١ تق تقريبا٥٠١=٣٤.٥+٧٥=   
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شاشات ال ل ن ا ت ئلة أ أسئلة وتمارين على الرشاشات           
يما هي وظيفة آلة الرش؟١.
ما هي أنواع آالت الرش؟٢.
زاؤها٣ أ ت ال الضغط ذات شاشة ال ا ارسم الرشاشة ذات الضغط المستمر أجزاؤها ٣.

ومالءمتها للعمل؟
ارسم الرشاشة ذات الضغط الثابت مبينا اجزاءها ٤.

ملئها؟وما وآيفية الضغط ثبوت مدى هو ي  ي بو  و ى 
اشرح تصميم الصمام العائم والصمام الالراد  ٥.

د( ا ا ات ف ل ل ال )ان )يسمح بسريان المحلول في اتجاه واحد(
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         حجرة تنظيم – ارسم مع الشرح صمام األمان ٦.
الضغطالضغط تنظيم أوجهصمام ه ما    ما هي أوجه –صمام تنظيم الضغط–الضغط

الشبه والفروق بينهم
ارسم تخطيط الرشاشة الهيدروليكية مبينا األجزاء٧.

ه ووظيفة آل جزء وطريقة ملئها وعملها و ه ري و جز ل ي وو
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