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تجهيز وصيانة المرشات

مقدمه:
احلقليه  املحا�صيل  حقول  يف  �صواء  الرئي�صيه  الزراعيه  االآالت  اإحدى  وحجومها  اأنواعها  اإختالف  على  املر�صات  تعترب 
الزراعيه االخرى.  الفروع  والزيتون وغريها من  العنب  والبيارات وكروم  الفواكه  ب�صاتني  اأو يف  والزهور  واخل�صروات 
ومن اأجل �صالمة العمل يف هذه املر�صات والتو�صل اىل جناعه كافيه يف عمليات الر�ش ومكافحة االأفات الزراعيه البد 
من جتهيز هذه املر�صات قبل اخلروج بها اىل العمل و�صيانتها بعد اإنتهاء مو�صم الر�ش. وفيما يلي تو�صيات الأهم اأعمال 

التعهد وال�صيانه املطلوبه:

غسل المرش:
غ�صاًل عامًا بتيار قوي من املاء مبا يف ذلك اخلزان من اخلارج والداخل وجميع االأجزاء.

الفحص الخارجي:
اأجهزة التحريك ونقل احلركة )حمول القوه، الق�صطان، ال�صال�صل، اخلالط والعجالت واملحاور(.. 1
جمموعة االنابيب ومركباتها )اأنابيب اإالإمت�صا�ش وال�صغط وم�صافيها، احلنفيات، الو�صالت، �صاعة ال�صغط . 2
جهاز الو�صل، وعمود االإدارة اخللفي.. 3

فحص المضخة: جتري عمليات تعهد مو�شمية تبعاً لتو�شيات املنتج التي ت�شمل.
يتم فك امل�صخه من املر�ش وغ�صلها باملاء م�صافًا اإليه �صابون �صائل برتكيز %0.7، كما جتري عمليات تعهد مو�صميه 

تبعًا لتو�صيات املنتج التي ت�صمل:
تغيري الزيت )اإذا وجد يف امل�صخه( مع التاأكد من عدم ت�صرب ماء عن طريق جهاز ال�صغط. واإذا تبني بالفح�ش . 4

اإن هنالك ت�صرب للماء يجب غ�صالح امل�صخه.
تغيري الديافراغما )اإذا وجدت( اأو املنجيطات من باب الوقايه. 5
فح�ش وتغيري ال�صمامات اإذا لزم االمر. 6
فح�ش منظم ال�صغط وتغيري الزنربكات عند اللزوم. 7
فح�ش فوهات الر�ش )الفون(:. 8
وفحم . 9  0.7% برتكيز  �صائل  �صابون  يحوي  ماء  يف  �صاعات  ب�صع  ونقعها  تركيبها  وموا�صيع  الفوهات  حل  يجري 

)كربون( فَعال برتكيز %0.7 ثم غ�صلها وتنظيفها بفر�صاه ناعمة وجتنب ا�صتخدام االأدوات احلادة لتنظيف الفون 
والفوهات.



فحص المرش أثناء الرش:
بعد تركيب املر�ش يجب تعبئة اخلزان باملاء م�صافًا اإاليه �صابون �صائل بن�صبة %0.7 وفحم فعال بن�صبة %0.7 ومزج 

املحلول عدة دقائق ثم ت�صغيل املر�ش وفح�ش:
عمل جهاز اخللط )اخلالط( ومعايرته ح�صب التو�صيات.. 1
عمل حنفيه الت�صغيل ومقيا�ش �صاعة ال�صغط ومنظم ال�صغط . 2
ت�صرب من الو�صالت واالنابيب وق�صيب الر�ش وفوهات الر�ش )الفون( . 3
كمية املحلول التي تخرج "الت�صرف" من الفوهات )مقدار التزويد(.. 4

الخالصه:
عند جتهيز واإعداد املر�ش للعمل علينا اأن ناأخذ باحل�صبان اأن عمل املر�ش يجب اأن يكون موثوقًا خالل املو�صم اأق�صى ما 
ميكن. وكل خلل ميكن اأن ي�صبب �صياع املنتوج ب�صبب رداءة االداء والعمل اأو م�صيعه للوقت ب�صبب الت�صليح الذي لي�ش 

له مربر.

لذا نو�صي بتغيري واإ�صتبدال كل قطعه التي ي�صك ب�صالمتها واإ�صتمرارية عملها خالل املو�صم. واليجوز اال�صتهانه ب�صكل 
خا�ش بكل ما يتعلق باأنبيب معطوبه اأو فوهات باليه اأو اأجهزة حتريك تالفه اأو م�صخه فيها خلل وغري ذلك من االجزاء 

الهامة االخرى. 

** نقاًل عن مقال خا�ش �صادر عن جملة جذور الزراعيه، العدد 27، اآب 1996.
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