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  1454مقدمه اي بر تعمیر و نگهداري تراکتور یورو پارس مدل  –1فصل 

  اقدامات احتیاطی براي تعمیر و نگهداري تراکتور-1-1

باز کردن شسته و در زمین صاف را جهت ملزومات تعمیر و نگهداري را با دقت خوانده و تراکتور -1-1-1

  .و سفت پارك کنید

،تعمیر کارها بایستی به سیستمهاي هیدرولیک براي استفاده بهتر از این کتابچه تعمیر و نگهداري  -1-1-2

  .برقی مسلط باشدالکترونیک و دستگاههاي

  تراکتور) مونتاژ(شرایط عمومی سوار کردن -1-1-3

  .بایستی عملی شده باشندن چرخش نرم و راحت قطعات گردنده بعد از سوار کرد - 1-1-3-1

  شرایط فنی اتصاالت رزوه اي-1-1-4

استفاده کردن از پیچ  ،بولتها و مهره ها ضربه زدن ممنوع می باشد  ،پیچها ،موقع سفت کردن- 1-1-4-1

ره ها بایستی بولتها و مه ،از صدمات به سر پیچ ها  ،گوشتی ها و آچارهاي نامناسب مجاز نمی باشد 

  .جلوگیري شود

) آچار ترك(مطابق الزام براي بست ها گشتاور سفت کردن مشخص شده که بایستی با ترك متر - 1-1-4-2

  .سفت شوند

  TGگشتاور پیچها و مهره هاي اصلی تراکتور سري هاي  1-1جدول 

  مشخصات رزوه پیچ  مجموعه

  گشتاور سفت کردن

  نیوتون متر

کیلوگرم نیرو 

متر  بر سانتی

  مربع

  M16200  20  پوسته جعبه دنده و محور محرك عقبپیچ اتصال بین 

  M14147  15  موتور و پوسته جعبه دنده

  M16200  20  موتور و پوسته جعبه دنده

  M16×1.5220  5/22  پایه مالبند و پوسته محور عقب ،مهره اتصال بین پوسته شافت پی تی او 

  M16×1.5220  5/22  راست/ه غالف محور چپمهره اتصال بین محور عقب و لول



۴

  M20×1.5560  57  و جان چرخ عقب) طوقه(مهره تثبیت زهوار

  M20×1.5560  57  تنظیم بدون گام چرخ عقب)قطعه(مهره تثبیت بلوك 

  M16×1.5  265  27  و جان چرخ جلو) طوقه(مهره تثبیت زهوار

  M16×1.5265  27  مهره تثبیت توپی و صفحه جان چرخ جلو

  M18400  41  پبچ اتصالی موتور و صفحه انتقالی سگدست

  M20500  50  پیچ اتصال صفحه انتقالی سگدست و سگدست

  M20500  50  عقب/سگدست و پایه شفت نوسانی جلوپیچ اتصال 

  M1298  10  پیچ پایه ترمز دستی

  M16200  20  و محور محرك عقب)باالبر(پیچ اتصال بلند کن 

  M20400  40  میله کشش پایین و محور عقب پیچ اتصال بین پایه

  M16200  20  مهره تثبیت مالبند لق و میله

  M820  2  پیچ اتصال بین کالچ و چرخ لنگر موتور

  M14×1.5140  14  پیچ اتصال بین پوسته دیفرانسیل و دنده مخروطی متحرك

  M1280  8  پوسته دیفرانسیل و درپوش دیفرانسیلپیچ اتصال بین 

  M16×1.5200  20  یت غربالک فرمانمهره تثب

  . استفاده کنید) تورك متر(براي سفت کردن پیچ ها و مهره هاي اصلی تراکتور از آچار مدرج :مهم
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  .مراجعه کنید 1-2گشتاور سفت کردن پیچ هاي عمومی مشخص نشده به جدول براي 

  گشتاور سفت کردن پیچ هاي عمومی 1-2جدول 

درجه 

هاي 

مقاومت 

  پیچ 

  )میلیمتر(طر نامی پیچ ها ق

6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  27  30  36  42  48  

  )نیوتون متر(گشتاور سفت کردن

6/4  5-4  12-10  25-20  44-35  69-54  108 -

88  

147 -

118  

206 -

167  

284 -

225  

370 -

294  

519 -

441  

666 -

529  

1078-

882  

1666-

1372  

2450-

2058  

6/5  7-5  15-12  31-25  54-44  88-69  

137 -

108  

186 -

147  

265 -

206  

343 -

284  

441 -

370  

686 -

539  

833 -

666  

1372-

1098  

2736-

1705  

2548-

2334  

6/6  8-6  18-14  39-29  64-49  98-83  157 -

127  

216 -

176  

314 -

245  

431 -

343  

539 -

441  

784 -

637  

980 -

784  

1677-

1323  

2548-

1960  

3822-

3087  

8/8  12-9  29-22  58-44  102 -

76  

162 -

121  

252 -

189  

347 -

260  

492 -

369  

669 -

502  

850 -

638  

1244

-933  

1689

-

1267  

2952-

2214  

4721-

3540  

7081-

5311  

9/10  14-13  35-29  76-64  127 -

108  

206 -

176  

323 -

274  

441 -

372  

637 -

529  

862 -

725  

1098-

921  

1617

-

1372  

1960

-

1666  

3283-

2744  

5096-

4263  

7742-

6468  

9/12  20-15  50-37  88-74  171 -

128  

273 -

204  

425 -

319  

565 -

489  

830 -

622  

1129-

847  

1435-

1096  

2099

-

1574  

2850

-

2138  

4981-

3736  

5974-

2966  

11949

-8962  

  

  

  

  

  

  

  

  .مراجعه کنید 1- 3براي گشتاور سفت کردن حلقه هاي مارپیچی می توانید به جدول 
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  حلقه هاي مارپیچی گشتاور سفت کردن 1-3جدول 

  )S=6رهاي مارپیچ س(Cنوع   )S=8سرهاي مارپیچ (Bنوع  )S=7سر هاي مارپبچ (Aنوع

  )نیوتون متر(گشتاور سفت کردن  دامنه بست زدن  )نیوتون متر(گشتاور سفت کردن  دامنه بست زدن  )نیوتون متر(گشتاور سفت کردن  دامنه بست زدن

12-8  

4/2-2  

17-14  

6-5  

10-8  

6/2-2  

16-10  32-17  12-10  

22-12  

6/3-3  

38-19  16-12  

27-16  45-21  25-16  

35-23  50-27  29-19  

45-30  37-33    

50-32  64-39    

60-40  70-45    

70-50  76-52    

80-60  83-58    

90-70  89-65    

100 -80  95-71    

110 -90  102 -78    

120 -100  108 -84    

130 -110  114 -90    

140 -120  

6/3-3  

127 -103  

6-5  

  

6/2-2  

150 -130  140 -117    

160 -140  152 -130    

  165 -141    

  178 -157    
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میگردند تمام پیچ براي قطعاتی که به دنبال بیشتر از یک پیچ یا بولت براي سفت کردن  - 1-1-4-3

و بطور متقارن بتدریج سفت ) زیگزاگی(بایستی در جهت عقربه هاي ساعت بطور متناوب ) بولتها(ها

  .ودبعد پین آغاز ش) بولت(اگر پین ها بکار برده شده اند عمل سفت کردن بایستی از پیچ .شوند

  سوار کردن سیستم هیدرولیک 1-1-5

قبل از نصب بدنه اتصال دهنده رزوه مستقیم به رزوه ها و واشر هاي آب بند کننده مرکب  1-1-5-1

تعیین شده  1-4گشتاور سفت کردن اتصال دهنده هاي رزوه مستقیم در جدول .بایستی روغن مالیده شود

  .است

  1-4جدول

M16×1.5M18×1.5M20×1.5M22×1.5M27×2.0  )رزوه(مشخصات پیچ

  180- 200  125- 138  100- 110  70-77  55-60  )نیوتون متر(گشتاور

روغن قبل از سوار کردن پیچ هاي چشمی به رزوه ها و واشر هاي آب بندي مرکب بایستی  1-1-5-2

  .تعیین شده است 1- 5مالیده شود و گشتاور سفت کردن در جدول 

  1-5جدول

مشخصات 

  )رزوه(پیچ

M10×1.5M12×1.5M14×1.5M16×1.5M18×1.5M20×1.5M22×1.5M27×2.0

نیوتون (گشتاور

  )متر

20-18  50-45  61-55  88-80  110 -100  132 -120  145 -140  352 -320  
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  تعمیر و نگهداري موتور- 2فصل 

  سوپاپ) فیلر(امتحان فاصله -2-1

  )انگشتی سوپاپ(و اسبک فاصله بین سر میل سوپاپ 

  ینکه موتور سرد شده یا گرم میشود امتحان را بعد از ا

  2-1شکل                              میلیمتر و  20/0ورود هوا فاصله درست سوپاپ .کنید

نشان داده شده است  2- 1سوپاپها همانطوریکه در شکل .میلیمتر می باشد 45/0فاصله سوپاپ خروج هوا 

  نشان داده شده است 2- 1در جدول ) جلو موتوردر (1ترتیب سوپاپ ها از سیلندر .مرتب شده اند

  2-1جدول 

  1  2  3  4  5  6  سیلندر

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  شماره سوپاپ

I :سوپاپ ورود هوا  

E:سوپاپ خروج دود  
IEEIIEEIIEEI

  سوپاپ) فیلر(امتحان و تنظیم فاصله  -2-2

بچرخانید تا ) د جلو موتور در جهت عقربه هاي ساعتاز دی( میل لنگ را در جهت دوران طبیعی موتور )1

بطور کامل بسته همین سیلندر  11Aباز شود و سوپاپ خروج دود  6سیلندر  12Aاینکه سوپاپ ورود هوا 

  .اگر الزم باشد تنظیم کنید.را وارسی کنید1سیلندر  2Aو  1Aدر بین سوپاپ )فیلر(فاصله .نشده است

و  9Aدر بین سوپاپ )فیلر(سپس فاصله .ا همان روش باال تنظیم کنیدرا ب 2سیلندر  3Aو  4Aسوپاپ )2

10A  را امتحان و تنظیم کنید5سیلندر.  

را امتحان 3سیلندر  6Aو  5Aدر بین سوپاپ ) فیلر(سپس فاصله .را تنظیم کنید4سیلندر 7Aو  8Aسوپاپ )3

  .کنیدو تنظیم 

امتحان را 6سیلندر  12Aو 11Aدر بین سوپاپ   )فیلر(را تنظیم کنید و فاصله 1سیلندر  2Aو  1Aسوپاپ )4

  .و تنظیم کنید

را امتحان 2سیلندر  4Aو  3Aبین سوپاپ هاي )فیلر(را تنظیم کنید و فاصله 5سیلندر  10Aو  9Aسوپاپ )5

                                                                                                  .و تنظیم کنید
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را امتحان و 4سیلندر  7Aو 8Aبین سوپاپ هاي)فیلر(و فاصله را تنظیم کنید3سیلندر  6Aو  5Aسوپاپ)6

  .تنظیم کنید

  عیوب عمومی موتور و رفع عیوب-2-3

  .را مالحظه کنید2- 2براي عیوب و رفع عیوب جدول 

  عیوب موتور و علت عیب 2-2جدول 

  عیوب

  علت

  بازدید بوسیله پرسنل تعمیرگاه  بازدید شده بوسیله استفاده کننده

    4،3،2،1  استارت موتور را خیلی به کندي می چرخاند

  44،43،42،40،38،37،36،35،34  17،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5  نقص در روشن شدن موتور

  44،43،42،40،37،37،36،34  19،17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،5  موتور مشکل روشن می شود

  64،63،61،44،43،42،39،38،37،36،34  21،20،19،18،17،16،13،12،11،10،9،8  افی نیستک) توان(قدرت

  43،41،40،39،38،37،36،34  22،20،15،13،12،10،9،8  نقص اشتعال موتور

  63،44،43،42،40،39،38،37،36،34  22،21،19،18،17،15،13،11  مصرف سوخت باالست

  63،61،44،43،42،40،39،38،37،36،34  22،21،19،17،15،13،11  خروج دود سیاه از اگزوز

  62،58،52،45،44،42،39،38،37،36  23،21،15،4  خروج دود آبی دود سفید از اگزوز

  59،51،50،48،47،46  26،25،24،4  خیلی پایین میباشدفشار روغن موتور 

  60،53،52،46،44،40،37،36  23،22،20،17،15،13،9  )صداي ضربه میدهد(موتور ضربه میزند

  60،52،44،41،40،38،34  23،22،20،18،16،15،13،12،11،10،9،8،7  با بی نظمی کار می کند موتور

  54،52،44،41،40،38،34  28،27،20،18،13  لرزش

  49  25،4  فشار روغن موتور خیلی باالست

  64،57،56،55،52،39،37،36،34  32،30،29،27،19،15،13،11  درجه حرارت خیلی زیاد است

  52،45،44،42،39  33،31  باالست)کارتر(فشار محفظه میل لنگ 

  60،53،45،44،43،42،40،39،37  22،11  تراکم ضعیف

    12،11،10  موتور بعد از روشن شدن خاموش میشود
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یدالیل بالقوه یا احتمال

  .باتري ضعیف است-1

  اتصاالت برقی اشتباه است-2

  )عیب استارت(عیب در موتور راه انداز-3

  وب استدرجه روغن موتور نا مطل-4

  خیلی کند کار می کند)استارت(موتور راه انداز-5

  .خالی است)باك(مخزن سوخت-6

    نقص در کنترل کننده توقف-7

  لوله سوخت مسدود شده-8

  پمپ انتقال سوختوجود عیب در -9

  المان فیلتر سوخت کثیف است-10

  صافی یا سیستم مکش/تگی فیلتر هواگرف-11

  وجود هوا در سیستم سوخت رسانی-12

  یاانژکتورهاازنوع نامناسب هستندهادرانژکتوروجود عیب -13

  سیستم راه اندازي سرداستفاده نادرست از -14

  عیب در سیستم راه انداز سرد-15

    مسدود شده)باك(تهویه مخزن سوخت-16

  نوع یا درجه سوخت مصرف شده نامطلوب است-17

  موتور مسدود شده)دور(کننده سرعت کنترل -18

  بسته شده لوله اگزوز-19

  درجه حرارت موتور خیلی پایین است-20

    درجه حرارت موتور خیلی باالست-21
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  نوك سوپاپ نادرست است) فیلر(فاصله آزاد -22

  روغن در فیلتر روغنی موتور خیلی زیاد یا نامطلوب است-23

  روغن موتور در کارتر ناکافی است-24

  درجه روغن موتور معیوب است-25

  ن موتور خیلی کثیف استروغالمان فیلتر -26

  پروانه باد صدمه دیده-27

  عیب در نشیمنگاه موتور یا پوسته چرخ لنگر-28

  روغن موتور در کارتر خیلی زیاد است-29

  آب رادیاتور مسدود شده/لوله هاي هوا-30

  وجود مانع در لوله تهویه-31

  خنک کننده در سیستم نا کافی است-32

  اگزوز معیوب استلوله خال نشت می کند یا لوله -33

  وجود عیب در پمپ انژکتور-34

  واحد انتقال پمپ سوخت معیوب است-35

  زمان بندي پمپ انژکتور ناصحیح است-36

  سوپاپ نادرست است)تایمینگ(زمان بندي-37

  تراکم ضعیف است-38

  واشر سرسیلندر نشت می کند-39

  بین سوپاپها وجود ندارد) لقی(فاصله آزاد -40

  قوي نامطلوب هستند فشارلوله هاي -41

  بوش سیلندر ساییده شده-42

  وجود نشتی در بین سوپاپها و نشیمن گاهها-43

  آزاد نبوده یا ساییده شده یاشکسته است رینگهاي پیستون-44



١٢

  ساقه یا هادي سوپاپها ساییده شده اند-45

  ساییده شده یا صدمه دیده اندیاتاقانهاي میل لنگ -46

  پمپ روغن ساییده شده-47

  نقص در بسته شدن سوپاپ اطمینان-48

  سوپاپ اطمینان باز نمی شود-49

  فنر سوپاپ اطمینان شکسته است-50

  وجود عیب درلوله مکش روغن موتور-51

  پیستون صدمه دیده است-52

  اع پیستون نادرست استفارت-53

  پوسته چرخ لنگر یا چرخ لنگر در یک خط یا میزان نیستند-54

  یا نوع ترموستات نادرست استوجود عیب در ترموستات -55

  در لوله هاي خنک کننده)وجود مانع(گرفتگی-56

  وجود عیب در پمپ آب-57

  کاسه نمد ساق سوپاپ صدمه دیده-58

  صافی فیلتر محفظه کارتر گرفته است-59

  فنر سوپاپ شکسته است-60

  صدمه دیده یا خیلی کثیف استپروانه سوپر شارژر -61

  ر شارژر نشت می کندسوپ)کاسه نمد(روغن بند-62

  )در موتورهاي مجهز به سوپر شارژ( سیستم مکش نشت می کند-63

  عمل دریچه دود سوپر شارژر نامناسب است-64
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  تشخیص و تعمیر و نگهداري سیستم انتقال نیرو- 3فصل 

  رئوس کلی-3-1

نتقال نیروي دستگاخ ا ،سیستم انتقال نیرو شامل کالچ، جعبه دنده و دستگاه انتقال نیروي عقب 

شرح داده  5سیستم محرك جلو در فصل .جعبه انتقال و سیستم محرك جلو می باشد،)کاهنده نهایی(پایانی

.شده است

  تشخیص و تعمیر و نگهداري کالچ-3-2

تک دیسکی،خشک،فنر فشرده شده دیافراگمی میباشد،این کالچ دو ) TG(کالچ تراکتور هاي سري تی جی 

  .طور عادي درگیر می شودو بمرحله اي مستقل بوده 

  ساختار کالچ دو مرحله اي-3-2-1

آن .نشان داده شده است 3-4در شکل ) TG(ساختمان کالچ دو مرحله اي مستقل تراکتور سریهاي تی جی 

قدرت  کالچ دو مرحله اي می تواند).کالچ توان خروجی(ترکیب شده است از کالچ اصلی و کالچ کمکی 

  :کندموتور را به دو مسیر تقسیم 

مسیر دیگر به واسطه .قل می شودتیک مسیر به وسیله شافت کالچ اصلی و جعبه انتقال به مکانیزم حرکت من

  .منتقل می شود) PTO(شافت محرك کالچ به شافت پی تی او 

  

  سیستم کنترل کالچ اصلی3-2شکل
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  سیستم کنترل کالچ کمکی 3-3شکل 

  

  ساختمان کالچ دو مرحله اي 3-4شکل 

میله - 5مهره-4دهنده کالچ کمکیصفحه فشار-3مجموعه دیسک متحرك کالچ کمکی-2ر دیسکیفن-1

صفحه -10   درپوش کالچ- 9کالچ کمکیرم جدا کنندهها-8پینی بلندمحور - 7محورپینی کوتاه- 6اتصال

  کالچ کمکی دیسک جدا کننده- 12مجموعه دیسک متحرك کالچ اصلی-11  فشار دهنده کالچ اصلی

-17محور پینی-16واحد اهرم- 15اهرم جدا کننده کالچ اصلی-14   اصلیکالچ داکننده یاتاقان ج-13

    مهره-18پیچ حد
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  :پیش بینی هاي در آوردن ،پیاده کردن و سوار کردن کالچ-3-2-2

عالمت سوار کردن بایستی بین در پوشش کالچ و صفحه فشار دهنده وجود داشته باشد،اگر وزنه تعادل ) 1

  موقعیت نصب آن بایستی عالمت گذاري شده و سپس پاك شودوجود دارد،

25کالچ کمکی )انگشتی(کالچ اصلی و اهرم جدا کننده) انگشتی( اختالف ارتفاع بین اهرم جدا کننده )2

میلیمتر دور تر از سطح اتصال کالچ و  5/110±5/0کالچ اصلی ) انگشتی(اهرم جدا کننده .میلیمتر می باشد

میلیمتر دورتر از سطح اتصال کالچ 5/135±5/0کالچ کمکی ) انگشتی(اهرم جدا کننده .چرخ لنگر می باشد

  .و چرخ لنگر می باشد

کالچ )سه انگشتی(یکنواختی یا یکدست بودن سطوح شکل گرفته بوسیله سر هاي سه اهرم جدا کننده )3

  .باشد 2/0آنها نباید بیشتر از)خطاي(انحراف .هاي اصلی و کمکی را به ترتیب بازدید کنید

  به جاي)1(شاه میله3-5طبق شکل :روش امتحان

  هايسرفاصله بین .داده می شودمشخص شده فشار 

  وسیله  و سر هاي شاه میله بهسه اهرم جدا کننده

  اندازهگیري)فیلر(فاصله گذار داخل کردن درجه

  فاصله هاي BوA،همچنین 3-6مطابق شکل شودمی

                                   کالچ هاي اصلی کننده بین سر هاي سه اهرم جدا 

  3-5شکل                                                                                                    

  .لنگر اندازه گري میشوند و کمکی و انتهاي چرخ

  خطاي یکنواختی سه اهرم جدا کننده کالچ هاياگر

  میلیمتر باشد،آن بایستی 2/0کمکی بیشتر از واصلی 

  کنندهکردن پیچهاي تنظیم سه اهرم جدا بوسیله تنظیم

  یچ هاي تنظیم ششپنهایتا،.تقلیل یابد)انگشتی ها(

                                                    .جدا کننده بایستی سفت شونداهرم 

  3-6شکل                                                                                                  
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  باز کردن قطعات کالچ- 3-2-2-1

پس از باز کردن و بازدید قطعات و رفع عیب و )ده کنیدمشاه 3-4ساختار کالچ دو مرحله اي را در شکل (

  .مجددا سوار کنیدتعویض قطعات معیوب ،

  تنظیم کالچ - 3-2-2-2

  . چ شامل تنظیم کالچ هاي اصلی و کمکی می باشدتنظیم کال

  )ساختمان کالچ دو مرحله اي را نگاه کنید 3-4شکل(تنظیم فاصله آزاد جدا کننده کالچ اصلی)1(

  :تنظیم به شرح زیر میباشد.دنده را باز کنید هقبل از تنظیم سپر تنظیم موجود در زیر جعب

کالچ اصلی را براي اینکه فاصله آزاد بین )17(پیچ حد.کنیدرا شل ) 18(مهره قفل کننده :تنظیم کالچ اصلی

میلیمتر باشد تنظیم  5/2تا  2،)13(کالچ اصلی و انتهاي یاتاقان جدا کننده ) 14(اهرم جدا کننده یا انگشتی 

بیشتر از )14(اختالف ارتفاع سوکت هاي انتهاي سه اهرم جدا کننده.را سفت کنید)18(مهره قفل کننده .کنید

  .لیمتر نباشدمی 2/0

کالچ کمکی و )8(فاصله آزاد بین اهرم جدا کننده.را شل کنید)4(مهره خود قفل کننده :تنظیم کالچ کمکی

سپس انتهاي گرد .میلیمتر می باشد تنظیم کنید 5/2تا  2کالچ کمکی را که ) 12(انتهاي صفحه جدا کننده 

انتهاي سه ) کاسه هاي(ارتفاع سوکت ها اختالف .را براي سفت کردن بست بزنید)4(مهره خود قفل کننده 

حرکت آزاد پدال کالچ اصلی و دسته کالچ کمکی به ترتیب .میلیمتر نباشد 2/0بیشتر از ) 8(اهرم جدا کننده

  .میلیمتر می باشد)60تا  40(میلیمتر و )35تا  25(

  )سیستم کنترل کالچ اصلی را مشاهده کنید 3-2شکل (تنظیم سیستم کنترل کالچ اصلی )2(

و اهرم جدا ) 17(کالچ اصلی را براي اینکه فاصله آزاد بین یاتاقان جدا کننده )8(طول درگیري میله کشش 

مهره قفل .میلیمتر باشد ،تنظیم کنید)40تا  30(میلیمتر بوده و حرکت آزاد پدال کالچ اصلی  5/2تا 2کننده 

میلیمتر می  170تور در حدود حاال پدال کالچ اصلی از کف تراک.کننده روي میله کشش را قفل کنید

  )میلیمتر میباشد 140تا130حرکت مجموع پدال کالچ اصلی (باشد

  )سیستم کنترل کالچ کمکی را مشاهده کنید 3-3شکل (تنظیم سیستم کنترل کالچ کمکی )3(

را ،براي اینکه فاصله آزاد بین دیسک جدا ) 30(و میله کشش ) 13(طول در گیري میله کشش جوشی )1

در (میلیمتر بوده و حرکت آزاد پدال کالچ کمکی  5/2تا  2و اهرم جدا کننده ) 10(الچ کمکی کننده ک
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مهره قفل کننده در روي میله کشش را .باشد،تنظیم کنید)میلیمتر60تا 40میلیمتر و در دستی  40تا 30تصویر 

  .حاال دسته کنترل کالچ کمکی در پایینترین موقعیت می باشد.قفل کنید

مطمئن باشید که مجموع حرکت پدال کالچ .را تنظیم کنید)2(10Mد یا طول افزایش پیچ طول امتدا)2

  .در روي میله کشش را قفل کنید)3(سپس مهره قفل کننده .میلیمتر می باشد 220تا 200کمکی بین 

و اسبک که فاصله بین پیچ حد اینرا بپیچانید تا ) 32(پیچ حد : پیچ حد کالچ کمکی را تنظیم کنید )3

و در دشسایش زود هنگام کالچ اصلی فاصله خیلی زیاد خواهد در .میلیمتر شود 20تا 15شی جو

  .دسایش زود هنگام خواهد بو در نتیجه جداسازي ناقص کالچ اصلی و کمکی فاصله خیلی کم و

نیوتون متر سفت کرده  120تا  80را با گشتاور ) 25(روي دو شاخه کالچ کمکی )8(مهره قفل کننده )4

  .را سفت کنید) 7(مهره قفل کننده سپس 

  دالیل و رفع عیب کالچ دو مرحله اي )متداول(عیوب عمومی -3-2-3

  کالچ) متداول(لیست عیوب عمومی- 3-2-3-1

  3-2جدول

  رفع عیب  علل عیب  عیب

در مدت راه اندازي .کالچ میلغزد-1

حرکت کند می باشد،با افزایش دور موتور 

اندازي با در موقع راه .سورعت تند نمیشود

دور موتور تغییر بار،واضح است که 

ی یا لنت صفحه کاکقطعه اصط.نمیکند

ي سوخته ایجاد کالچ دود کرده و بو

  .میکند

) خالصی(پدال حرکت آزاد -1

  .خالصی آن خیلی کم استنداردیا

روي قطعه اصطکاکی یا لنت صفحه -2

  .کالچ آلوده به روغن می باشد

چ قطعه اصطکاکی یا لنت صفحه کال-3

به سبب سایش نازکتر شده و میخ پرچ 

  .ها نمایان شده اند

فنرهاي فشار دهنده صدمه دیده یا -4

  .نرم شده اند

  .کار کردن با اضافه بار-5

  .کار بوسیله راننده نادرست میباشد-6

فاصله آزاد جدا کننده و حرکت آزاد -1

  پدال را تنظیم کنید)خالصی(

ن الکل یا استو ابا استفاده از نفت ی-2

  .تمیز کرده و خشک کنید

کاکی یا لنت را تعویض قطعه اصط-3

  .کنید

  

  .فنر ها را عوض کنید-4

  .بار را کم کنید-5

  .کالچ را بدرستی بکار اندازید-6
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صداي .کالچ بطور ناقص درگیر میشود-2

بعد از به دنده .شکستگی وجود دارد

اگر پدال کالچ رها نشده است  گذاشتن

ي حرکت تراکتور میتواند به کند

خالص .توقف آن هنوز مشکل است.کند

محور چرخش .کردن دنده آسان نمی باشد

  .تواندهی نمیتواند متوقف شود

  .پدال زیاد است)خالصی(حرکت آزاد-1

تاب )صفحه کالچ(قطعه اصطکاکی-2

  .برداشته

انتهاي داخلی اهرم جدا کننده -3

خیلی کم یا تنظیم آنها درست )انگشتی(

  .نمیباشد

 نو)لنت صفحه کالچ(کاکیقطعه اصط-4

  .خیلی ضخیم است

داخل قطعه اصطکاکی هزار خاري -5

  .با شافت زنگ زده است

محور (1در هزار خاري شافت -6

سبب سایش به )ورودي جعبه دنده

  .هاي کوچکی ایجاد شده استحفر

دو سطح قطعه اصطکاکی بصورت -7

  .ناصحیح نصب شده اند

  .صفحه کالچ به چرخ لنگر چسبیده -8

داخل چرخ لنگر )بلبرینگ(اتاقانی-9

زنگ زده یا خراب شده یا گریپاژ کرده 

  .است

  موقعیت پیچ حدپدال نادرست است-10

فاصله جدا کننده و خالصی پدال را -1

  .تنظیم کنید

  .اصالح و تعویض کنید-2

  .اهرم جدا کننده را تنظیم کنید-3

  

  

  .آنرا تعویض کنید-4

سمباده شافت را با روغن -5

یا شافت را )گ زدایی کنیدزن(بسایید

  .تعویض کنید

  عمل کنید 5مانند ردیف -6

  

  

  مجددا نصب کنید-7

صفحه کالچ را در آورده و تعمیر -8

  کنید

  بلبرینگ را تعویض کنید-9

  .موقعیت حد پدال را تنظیم کنید-10

در موقع راه اندازي تعویض دنده و -3

انتهاي اهرم .توقف کالچ سر و صدا دارد

پنجره که از قسمت )گشتیان(جدا کننده

بازدید قابل رویت است ساییده شده 

  .است

فاقد )بلبرینگ کالچ(یاتاقان جدا کننده-1

  .روغن بوده صدمه دیده و گریپاژ کرده

با )انگشتی(انتهاي اهرم جدا کننده-2

  .بلبرینگ کالچ مماس می باشد

لنت صفحه (میخ پرچ قطعه اصطکاك -3

  .تمیز کنید روغنکاري یا تعویض کنید-1

  

  .انگشتی را تعویض یا تنظیم کنید-2

  دوباره میخ پرچ کرده یا تعویض کنید-3
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  .شل و دیده می شود)کالچ

شت انگشتی معیوب شده یا فنربرگ-4

  .افتاده است

پین انتقال و سوراخ صفحه  جفت بودن-5

فشار دهنده یاپوسته کالچ و بلوك استوانه 

    .دهنده شل میشود صفحه فشاراي شکل 

  

  .دا نصب یا تعویض کنیدمجد-4

  

تنظیم جوشکاري تعمیر یا با قطعات -5

  .نو تعویض کنید

در .کالچ در موقع کار کردن میلرزد-4

  .موقع راه اندازي،تراکتور میلرزد

چرخ لنگر فرسوده )بلبرینگ(یاتاقان-1

  .شده است

  .صفحه کالچ تاب برداشته است-2

ارتفاع انگشتی بطور نادرست تنظیم -3

  .شده است

کثیفی یا روي لنت صفحه کالچ -4

  .ناخالصی مکانیکی وجود دارد

  .را تعویض کنید)بلبرینگ(یاتاقان-1

  

صفحه کالچ را تاب گیري یا تعویض -2

  .کنید

  .انگشتی را تنظیم کنید-3

لنت صفحه کالچ را تمیز کرده و -4

  .منشا را وارسی کنید
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  کالچ)متداول(ادامه تفکیک عیوب عمومی - 3-2-3-2

  .کالچ میلغزد)1

  

  

  

                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کالچ میلغزد

حرکت پدال کالچ را وارسی کنید

ینید آیا پدال بب

خالصی دارد؟

آیا یاتاقان جدا 

بلبرینگ (کننده

به موقعیت )کالچ

صفر بر میگردد؟

آیا روي صفحه کالچ روغنی 

است؟آیا لنت صفحه کالچ 

ساییده شده یا سوخته؟میخ 

پرچ نمایان است؟آیا عمل 

راننده نادرست است؟آیا کار 

؟با اضافه بار انجام میگیرد

روي صفحه :علت

کالچ آغشته به 

لنت .روغن است

 صفحه کالچ بسبب

تازکتر  سایش

میخ پرچ نمایان .شده

عمل راننده .است

نادرست میباشدو کار 

م با اضافه بار انجا

براي رفع .میگردد

 3- 2عیب بجدول 

.مراجعه کنید

آیا فنر قفل کننده 

است؟ شکسته

بعلت آغشته :علت

شدن روي بلبرینگ 

کالچ و نشیمنگاه 

گریپاژ کالچ به روغن 

براي .بوجود آمده است

 3-2رفع عیب بجدول 

  .مراجعه کنید

آیا درپوش کالچ شل :علت

میباشد؟آیا انگشتی خیلی 

باال تنظیم شده است؟آیا 

سطوح کار کننده صفحه 

کالچ صفحه فشار دهنده یا 

چرخ لنگر بشدت ساییده 

اند؟براي رفع عیب بجدول 

.مراجعه کنید 2-3
. فنر شکسته است

عیب  براي رفع

مراجعه  3- 2بجدول 

.کنید

شدگی و نرم 

. خستگی فنر

رفع عیب را 

 3-2جدول در

.ببینید

پایان
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  .کالچ کامال از در گیري خارج شده است)2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

است) خالص شده(کالچ کامال از در گیري خارج شده 

.پدال کالچ را وارسی کنید)خالصی(حرکت آزاد

براي راه .خالصی پدال خیلی زیاد است:علت

.مراجعه کنید 3-2حل به جدول 

سر داخلی انگشتی خیلی پایین تنظیم :علت

 3- 2براي راه حل به جدول .شده است

.مراجعه کنید

.باشدسر انگشتی ها در یک سطح نمی :علت

  .مراجعه کنید 3-2براي راه حل به جدول 

. خیلی ضخیم استلنت صفحه کالچ :علت

.مراجعه کنید 3-2براي راه حل به جدول 

.صفحه کالچ بر عکس نصب شده است:علت

.مراجعه کنید 3-2براي راه حل به جدول 

صفحه کالچ بسبب تاب خوردگی تغییر شکل یافته و سبب :علت

براي راه حل به . شکسته شدن لنت صفحه کالچ شده است

.مراجعه کنید 3-2جدول 

کالچ نمی تواند در طول جهت محوري روي شافت به نرمی حرکت  صفحه:علت

  .مراجعه کنید 3-2براي راه حل به جدول  .کند

                                 آیا خالصی پدال کالچ خیلی

  یاد است؟ز

آیا سر داخلی انگشتی خیلی 

است؟ نپایی

آیا سر انگشتی ها در یک 

سطح می باشد؟

آیا لنت صفحه کالچ خیلی 

ضخیم است؟

آیا صفحه کالچ برعکس نصب 

؟است شده

آیا صفحه کالچ صفحه فشار دهنده و چرخ 

لنگر بسبب تاب خوردگی تغییر شکل داده 

شکسته است؟ اند؟آیا لنت صفحه کالچ

پایان



٢٢

  صداي غیر عادي کالچ)3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کالچ صدا دارد

کار می کند کالچ تنظیم شده است براي اینکه آن کامال از درگیري )دور هرزگرد(در موقع راه اندازي موتور در دور درجا 

.آرامی به پایین فشار دهید تا بلبرینگ کالچ درست به انگشتی مماس شده یا بچسبد پدال کالچ رابه.خارچ شده است

. بلبرینگ کالچ بطور ضعیف روغنکاري شده است:علت

.مراجعه کنید 3-2براي راه حل به جدول 

چون توسط انگشتی .چ صدمه دیدهبلبرینگ کال:علت

.مراجعه کنید 3-2براي راه حل به جدول . ساییده شده است

.لنت روي ورقه فلزي صفحه کالچ شل شده است: علت 

.مراجعه کنید 3-2براي راه حل به جدول 

بسبب بیرون زدن میخ پرچ ها صداي خرده شدن فلز : علت 

.کنید مراجعه 3-2براي راه حل به جدول .می آید

وجود فاصله آزاد کم یا عدم وجود فاصله بین بلبرینگ : علت 

ه ببا باال آوردن مداوم پدال کالچ بوسیله دست. کالچ و انگشتی

 3-2براي راه حل به جدول . طور مداوم مشاهده و گوش کنید

.مراجعه کنید

فاصله آزاد بین بلبرینگ کالچ و انگشتی وجود : علت 

.مراجعه کنید 3-2ل به جدول براي راه ح.ندارد

بلبرینگ کالچ نمیتواند بطور : علت 

براي راه . مناسب به نقطه صفر برگردد

.مراجعه کنید 3-2حل به جدول 

معیوب نیست

آیا جاذب لرزش نرم شده خسته شده یا شکسته است؟: علت 

جفت شدگی سوراخ هزار خاري صفحه کالچ و هزار خاري 

.مراجعه کنید 3-2براي راه حل به جدول شافت کالچ شده است؟ 

بررسی کنید آیاکالچ 

دارد؟)شاشا(صداي 

دارد )هوواهووا(آیا کالچ صداي

یا میتواند جرقه دیده شود؟

صداي خرده شدن فلز 

رخ میدهد؟

ع فشاردادن یارهاکردن موقآیا در

می آید؟)کاکا(کالچ صداي

دت باال آوردن کالچ آیا صداي در م

برخورد متناوب ایجاد میشود؟

آیا در مدت حرکت یا باال بردن یا 

یا )کا(پایین آوردن سرعت صداي 

ایجاد میشود؟)کنگ(

آیا صدا کم میشود؟

پایان



٢٣

  .حرکت با لرزش میباشد)4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.حرکت با لرزش می باشد

نگ کالچ به موقعیت صفر بر میگرددپدال کالچ را رها کنید ببینید که آیا بلبری

الچ خسته شده یا شکسته است؟آیا آیا فنر صفحه مانع از اصطکاك روي صفحه ک:علت

لنت صفحه کالچ ناصاف یا سخت شده است؟آیا میخ پرچ شل شده یا شکسته است؟

  مراجعه کنید 3-2براي راه حل به جدول 

انگشتی در همان سطح قبلی نمی :علت

مراجعه  3- 2براي راه حل به جدول .باشد

براي . فنر فشار دهنده شکسته است:علت

  مراجعه کنید 3-2راه حل به جدول 

بلبرینگ کالچ به موقعیت صفر بر :علت

مراجعه  3-2نمیگردد براي راه حل به جدول 

کنید

روي صفحه کالچ آغشته به روغن :علت

صفحه کالچ سوخته و خیلی زیاد .است

ساییده شده است و در نتیجه میخ پرچ ها 

 3- 2براي راه حل به جدول .بیرون زده اند

  مراجعه کنید

. چرخ لنگر و پوسته کالچ شل شده اند:علت

مراجعه کنید 3- 2براي راه حل به جدول 

ده و صفحه کالچ و صفحه فشار دهن:علت

چرخ لنگر در نتیجه تاب خوردگی تغییر 

 3- 2براي راه حل به جدول .شکل داده اند

  مراجعه کنید

.پدال کالچ را به پایین فشار دهید و صفحه کالچ را بچرخانید و وارسی کنید

اتصاالت چرخ لنگر و پوسته 

کالچ شل شده اند؟

آیا فنر قفل کننده شکسته است؟

آیا انگشتی در همان سطح نمی باشد؟

آیا بلبرینگ کالچ به موقعیت 

صفر بر میگردد؟

آیا صفحه کالچ آغشته به روغن است؟ 

چ سوخته یا خیلی ساییده آیاصفحه کال

شده است؟

صفحه کالچ و صفحه فشار دهنده و 

چرخ لنگر در نتیجه تاب خوردگی تغییر 

شکل داده اند؟

  پایان



٢۴

  تشخیص و تعمیر و نگهداري جعبه دنده-3-3

  )3- 27شکل (ساختمان جعبه دنده-3-3-1

مجموعه مکانیسم ،)2(م کنترل جعبه دندهمجموعه مکانیس،)1(جعبه دنده) محفظه(پوستهجعبه دنده شامل 

.و غیره میباشد)5(و مجموعه نفس کش )4(،مجموعه تعویض دنده کمکی محور عقب)3(محور عقب

در بخش قفل دیفرانسیل شرح داده قفل دیفرانسیل مجموعه مکانیسم کنترل محور عقب مکانیسم کنترل 

  .شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3-27شکل 

. بازدید و رفع عیب یا تعویض قطعات مجددا سوار کنیدکلیه قطعات جعبه دنده را باز کرده و پس از 

  .گشتاور سفت کردن بولتها و پیچها در مجموعه جعبه دنده بشرح جدول زیر میباشد

  )نیوتون متر(گشتاور سفت کردن  اندازه پیچ  محل بسته شدن پیچ

  51ات10M41  پیچ درپوش جعبه دنده

  89تا  12M73  پیچ درپوش یاتاقان و پیچ درپوش انتهاي محور واسط

  92تا12M  75  پیچ درپوش یاتاقان تعویض دنده کمکی

  12M  15±95  پیچ نشیمنگاه کاسه نمد محور خروجی پوسته انتقال

  عیوب عمومی و رفع عیوب جعبه دنده-3-3-2



٢۵

  3-3جدول

  رفع عیوب  دالیل عیوب  عیوب

ضربه زدن مربوط به یا  صداي غیر عادي-1

  جعبه دنده

دنده بشدت ساییده شده یا پوسته پوسته -1

  چرخ دنده شکسته شده،ترك برداشته یا دندانه

  دندانه دنده شکسته-2

  محور بشدت ساییده شده یا صدمه دیده-3

  عالمت جفت شدن نامناسب-4

  روغنکاري ناکافی یا بی کیفیت است-5

  با دنده نو تعویض کنید-1

  

  دنده نو تعویض کنیدبا  -2

  محور را عوض کنید-3

  عالمت جفت شده را تنظیم کنید-4

  روغن را پر کنید یا تعویض کنید-5

  تعویض دنده مشکل یا ناقص است-2

نه هزار خاري ساییده شده ابوش درگیري،دند-1

  .یا شکسته است

  .جدا کردن کالچ ناقص می باشد-2

خیلی میله کشش همبند شونده تعویض دنده -3

  .لند استب

  .سر ماهک صدمه دیده-4

  .تعمیر یا تعویض کنید-1

  

  کالچ را تنظیم کنید-2

  کوتاه کنید-3

  

  تعویض کنید-4

  .دنده بطور اتوماتیک از دنده خارج میشود-3

سر ماهک بشدت ساییده شده یا تغییر شکل -1

  .داده است

  دندانه بشدت ساییده شده-2

  شیار موقعیت میل ماهک ساییده شده-3

  ف شده یا شکستهیر قفلی میل ماهک ضعفن-4

  .اهرم دنده محدود نمی باشد-5

میله کشش همبند شونده تعویض دنده خیلی -6

  کوتاه است

  تعویض کنید-1

  

  تعویض کنید -2

  تعمیر یا تعویض کنید-3

  فنر قفلی را تعویض کنید-4

  آنرا به طرف حد بچرخانید-5

  آنرا بلند تنظیم کنید-6

  .ی کنددنده نا درست کار م-4

  .سر دو شاخه اهرم دنده ساییده شده-1

  دي تعویض دنده بشدت ساییده شدهشیار ها-2

  دوشاخه و شیار بوش جفت شدن ساییده شده-3

  اهرم دنده را تعویض کنید-1

  هادي تعویض دنده را تعویض کنید-2

  دوشاخه و بوش جفت شده را تعویض کنید-3

  ل مرکزي محور عقبتشخیص و تعمیر و نگهداري مجموعه انتقا-3-4

  )را مشاهده کنید 3-42شکل(پیاده و سوار کردن مجموعه دیفرانسیل -3-4-1



٢۶

  :مهم

جفت چرخدنده مخروطی کوچک یا پنیون جعبه دنده را بکار ) 11(چرخدنده بزرگ یا کرانویل )1

و عالمت  عالمت رنگ شده چرخدنده مخروطی کوچک در سر کوچک چرخدنده کوچک میباشد،.اندازید

  .در سر بزرگ چرخدنده بزرگ می باشد) 11(نده مخروطی بزرگ چرخد

راست / میل پلوس چپ ) 15(و ) 6(و چرخدنده )7(عالمت در هم گیر کردن چرخ دنده هرزگرد )2

  تنظیم کنید)20تا25(و واشر مصرفی چرخدنده میل پلوس را بین میلیمتر میباشد، 05/0±25/0

  )نیوتون متر(گشتاور سفت کردن  اندازه پیچ

2M7389تا  

14M  126154تا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3-42شکل 

  )را مالحظه کنید 3-43شکل (تنظیم دستگاه انتقال نیروي مرکزي-3-4-2

  پینیون و یاتاقان دیفرانسیلتنظیم پیش کشش چرخدنده مخروطی کوچک یا چرخدنده - 3-4-2-1



٢٧

پیش کشش ل بایستی و دیفرانسی)پینیون(دو عدد رولبرینگ مخروطی روي چرخدنده مخروطی کوچک 

بطور منظم کنترل .در طول مدت کار کردن کشش ممکن است بسبب سایش محور ضعیف شود.بشوند

لقی بین دو سر رولبرینگ مخروطی یا بعد از تعمیر براي سوار کردن ایجاد شود تنظیم در صورتی که .کنید

  .کنید

  )پینیون(چرخدنده مخروطی کوچکتنظیم پیش کشش یاتاقان )1

نیوتون  5/1تا75/0کاکی چرخدنده بین طبعد از اینکه گشتاور اص.را بپیچانید)3(نزدیک یاتاقان )1(ی مهره قفل

براي اندازه گیري گشتاور .را قفل کرده و مهره قفل کننده بیرونی را سفت کنید)2(متر شد واشر قفلی 

از طریق ارزیابی بر پایه از ترازوي فنري قالب کنید و را با استفاده )1(اصطکاکی چرخدنده خط مهره قفلی 

  .محاسبه کنید) 1(مهره قفلی ) OD(قرائت ترازوي فنري و اودي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3-43شکل 

  NUP211Eرولبرینگ استوانه اي -3واشر -482×5/1مهره -1

  )نگاه کنید3-44به شکل (تنظیم پیش کشش یاتاقان دیفرانسیل )2



٢٨

افزایش گشت آورد .تنظیم کنید  ان دیفرانسیل راپیش کشش درست یاتاق)9(با استفاده از واشر تنظیم 

دور خارجی .نیوتون متر است،ومهره قفلی بیرونی را سفت کنید 5/2تا  5/1طکاکی بعداز پیش کشش صا

را با استفاده از ترازوي فنري اندازه گرفته، واز طریق عرض یابی بر )14(رینگ چرخ دنده مخروطی بزرگ 

  .چرخ دنده بزرگ محاسبه کنید) OD(ترازوي فنري و او دي  پایه

  تنظیم لقی - 3-4-2-2

محور دیفرانیسل و یاتاقان چرخ دنده مخروطی (یا تعویض یاتاقان براي تعمیر کلی ،چرخ دنده نا به هنجار 

وبا جفت دنده مخروطی ،درگیري دستگاه انتقال نیروي مرکزي بعداز پیش کشش یاتاقان ،از جمله )کوچک 

  .را تنظیم کنیدلقی و عالمت درگیر شدن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3-44شکل 

-6رولبیرینگ مخروطی-5رولبیرینگ مخروطی -4قطعه قفل کننده - 3مهره گرد - 2رولبیرینگ استوانه اي -1

-9نشیمنگاه یاتاقان دیفرانسیل چپ- 8چرخ دنده مخروطی کوچک-7واشر تنظیم دنده مخروطی کوچک

واشر -12نشیمنگاه یاتاقان دیفرانسیل راست-11رولبیرینگ مخروطی -10واشر تنظیم یاتاقان دیفرانسیل

  طی بزرگچرخ دنده مخرو- 14رولبیرینگ مخروطی-13تنظیم

                                                                                                  :لقی)معاینه (بازبینی )1

را )~(شکلبه میلی متر یا فیوز تغییر شکل یافته  5/0میلی متر و ضخامت  20تا 15یک قطعه سربی به طول 



٢٩

قطعه سربی )فشرده شده(،ضخامت انتهاي بزرگ پرس شده دربین وجه غیره در گیر جفت دنده قرار دهید 

  .میلی متر باشد 35/0تا2/0بایستی  لقی نرمال میباشد،که

  :تنظیم لقی )2

راست /از طریق حرکت به چپ)کرانویل(اگر الزم باشد لقی را از طریق حرکت چرخ دنده مخروطی بزرگ

را طبق روش زیر به راست )کرانویل(در صورت لقی خیلی زیاد چرخ دنده مخروطی بزرگ .تنظیم کنید

شر تنظیم چپ اضافه کرده و واشرهاي تنظیم راست را حذف چنانکه لقی خیلی زیاد باشد ،وا :حرکت دهید

ارید، تا اینکه پیش کشش تغییر نیافته یاتاقان مخروطی کنید، و همان تغییر را بین طرف راست و چپ نگه د

چرخ دنده مخروطی مارپیچی دستگاه انتقال براي تنظیم عالمت جفت شدن .دیفرانسیل را حفظ کنید،بلعکس

  .را مشاهده کنید3-4نیروي مرکزي جدول 

  شدنبازرسی و تنظیم عالمت جفت - 3-4-2-3

نده را چندین دور در جهت ت چرخ دجف. الیدبزرگ بم دندانه چرخ دنده مخروطیاري پماد به بغل مقد

عالمت جفت شدن می ) پینیون(بچرخانید،عالمت روي چرخ دنده مخروطی کوچکجلو و عقب 

عالمت .میلیمتر دور انتها ها می باشد 4تا3و حداقل جفت شدن در مرکز دندانه و نزدیک سر کوچک .باشد

عمق دندانه در حداقل ارتفاع دندانه % 55دندانه،و  طول دندانه در حداقل طول% 60جفت شدن بایستی 

  .بصورت خال موجود باشد

  .نگاه کنید 3- 4براي تنظیم لقی و عالمت جفت شدن بجدول 

بزرگ و کوچک در مدت تنظیم لقی و عالمت جفت شدن ممکن است بسبب حرکت محوري چرخدندانه 

  .میلیمتر باشد 15/0اما لقی بایستی حداقل .تغییر کند

  انتقال نیروي مرکزيجفت شدن چرخدنده مخروطی دستگاه نظیم عالمت ت) 2

  .نگاه کنید 3-4براي تنظیم عالمت جفت شدن چرخدنده مخروطی دستگاه انتقال نیروي مرکزي به جدول 

  تنظیم عالمت  جفت شدن چرخدنده مخروطی دستگاه انتقال نیروي مرکزي -3-4جدول 

  

  

  

  

  

  .دنده ها میباشدجهت حرکت چرخ)فلش(پیکان :توجه
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  عیوب عمومی و تعمیر و نگهداري دستگاه انتقال نیروي مرکزي-3-4-3

  عیوب عمومی و تعمیر و نگهداري دستگاه انتقال نیروي مرکزي-3-5جدول 

  رفع عیوب  دالیل عیوب  عیوب

  وجود صداي غیر عادي

  تنظیم کنید  کناري خیلی کم است)لقی(فاصله بازي

  غن موتور اضافی را تخلیه کنیدرو  سطح روغن خیلی باالست

  جعبه را تمیز کنید  در مخزن اشیا خارجی وجود دارد

  محور را تعویض کنید  محور صدمه دیده است

  پیش کشش محور خیلی سفت است  محور عقب بیش گرم شده

) پینیون(یاتاقان دنده مخروطی کوچک

  یا پیش کشش دیفرانسیل را تنظیم کنید

و صدا وجود در موقع فرمانگیري سر 

  دارد

چرخ هرزگرد یا دنده میل پلوس ساییده 

  شده یا صدمه دیده

  تعویض کنید

  )کاهنده نهایی(عیوب کلی و تعمیر و نگهداري مجموعه دستگاه انتقال نیروي نهایی -3-5

  ساختمان مجموعه دستگاه انتقال نیروي نهایی-3-5-1

) 1(نتقال نیروي نهایی اساسا شامل محور محركانشان داده شده مجموعه دستگاه  3-46بطوریکه در شکل 

چرخدنده )11(مجموعه جعبه دنده هرزگرد)13(میل پلوس)2(نشیمنگاه کاسه نمد)5(پوسته محور محرك

  .می باشدو غیره )12(رینگی

  

  

  

  

  

  

  3-46شکل 
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  مهم       

متر باشد بایستی از میلی 125/0تا  075/0) 6(و یاتاقان )4(بین یاتاقان ) لقی(فاصله آزادبراي اینکه )1

  .صحیح استفاده شود)7(واشر تنظیم 

بطور یکنواخت چسب استعمال ) 12(قبل از اتصال به پوسته ترمز در هر دو طرف چرخدنده رینگی )2

  شود

  )نیوتون متر(گشتاور سفت کردن  اندازه پیچ

14M41  51تا  

پیچ قفل کننده محور 

14Mمحرك 
  465تا  396

  جموعه دستگاه انتقال نیروي نهاییعیوب و تعمیر م - 5-2- 3

  3- 6جدول 

  رفع عیب  دلیل عیب  عیوب

وجود سر و صدا یا صداي 

  غیر عادي

  یاتاقان را تعویض کنید  یاتاقان ساییده شده یا صدمه دیده

  گریس نا کافی یا نامرغوب است

 گریس را پر کرده یا گریس را

  تعویض کنید

چرخدنده سیاره اي یا چرخدنده 

  یده شدهرینگی سای

چرخدنده ساییده شده را 

  تعویض کنید

  بازدید و تعمیر و نگهداري سیستم ترمز-3-6

  ساختار سیستم ترمز -3-6-1

و ترمز پارك کردن مجموعه اي براي تراکتور هاي سري تی جی ) ترمز حرکت(ترمز خدمتسیستمهاي 

)TG (مباشند که سیستم کنترل و مجموعه ترمز را شامل میشود.  

  .نشان داده شده است 3- 49تحت عنوان شکل ) ترمز حرکت(ستم ترمز خدمتساختار سی



٣٢

  

  3-49شکل 
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  تنظیم سیستم ترمز3-6-2

  .پدال ترمز بایستی تنظیم شود و خالصی پدال چپ و راست بایستی یکسان باشد) خالصی(حرکت آزاد 

  .الحظه کنیدرا م 3-49شکل ) ترمز حرکت(پدال ترمز خدمت) خالصی(تنظیم حرکت آزاد  - 3-6-2-1

به ارتفاع ) 1(را از مخزن روغن ترمز )Q/SFZ-B018(روغن ترمز -دستگاه انتقال نیرو-هیدرولیک)1

  .حداکثر پر کنید

پدال ترمز چپ و .میلیمتر باالي کف باشد 175تا  165را تنظیم کنید تا اینکه مرکز پدال )16(پیچ تنظیم )2

  .راست بایستی هم ارتفاع باشند

راست را چند مرتبه فشار دهید تا اینکه هوا از تهویه خارج /پدال چپ.را شل کنید)40(درپوش تهویه )3

  .هواي موجود در لوله روغن ترمز طرف دیگر را تخلیه کنید.را سفت کنید) 40(درپوش تهویه .شود

ه و میلیمتر شد 4تا  3را تنظیم کنید تا اینکه فاصله بازي بین ساق سوپاپ و پیچ تنظیم )16(پیچ تنظیم )4

  .قفل کنید)17(را با استفاده از مهره ) 16(پیچ تنظیم .میلیمتر باشد 20تا 15خالصی پدال ترمز 

میلیمتر در طول مدت  20تا  15خالصی پدال ترمز را باري نگهداشتن آن در محدوده : مهم       

  .تنظیم ،اندازه گیري کنید

  :تیدسته کنترل ترمز دس)موثر(تنظیم حرکت کار آمد -3- 6-2- 3

  کنترل ترمزدستی)1(مجموعه دسته )موثر(آمدحرکت کار

  .را مالحظه کنید 3-53شکل . میلیمتر میباشد 250تا  220

  )افقی(میله کنترل ترمز دستی را در موقعیت اصلی :تنظیم

  .را بپیچانید) 3(را شل کرده و بوش ) 2(مهره .قرار دهید

  )رموث(حرکت کار آمدرا تغییر دهید تا اینکه  Lطول 

  را)3(بوش.را سفت کنید) 2(سپس مهره .صحیح باشد

  .                                                                                       قفل کنید

  

  3- 53شکل                                                                                                        

  عیوب عمومی و رفع عیوب ترمز -3-6-3
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  )عیوب عمومی و رفع عیوب ترمز(3-7جدول 

  رفع عیوب  دالیل عیوب  عیوب

  ترمز)عیب(از کار افتادگی-1

لنت ترمزبشدت ساییده شده یامنحرف شده -1

     طول حرکت پدال ترمز خیلی زیاد است-2

لوله روغن گرفته                                -3

ود هوا در لوله روغن                        وج-4

  .نشتی روغن وجود دارد-5

لنت ترمز را عوض کنید                 -1

    .                           تنظیم کنید-2

لوله روغن را تمیز کنید                  -3

.            هواي لوله روغن را تخلیه کنید-4

  .بازدید و کنترل کنید-5

  انحراف تراکتور موقع ترمز کردن-2

ناهماهنگی خالصی پدال ترمزچپ و راست -1

لنت ترمز زود هنگام صدمه دیده                -2

لوله روغن مسدود شده                       -3

وجود هوا در لوله روغن                      -4

  نشتی روغن وجود دارد-5

                 .              تنظیم کنید -1

لنت ترمز را عوض کنید                  -2

لوله روغن را تمیز کنید                  -3

هواي لوله روغن را تخلیه کنید       -4

  .بازدید و کنترل کنید-5

  لرزش تراکتور موقع شروع حرکت-3

خالصی پدال  ترمز خیلی کم است          -1

  فنر برگشت پدال ضعیف است-2

خالصی را تنظیم کنید                   -1

  فنر را تعویض کنید-2

) خالصی(از درگیري خارج شدن -4

  ترمز ناقص یا ترمز داغ کرده

درگیر است         ) ترمز دستی(ترمز پارك-1

خالصی پدال ترمز خیلی کم است           -2

  فنر برگشت پدال خیلی ضعیف یا معیوب است-3

کنید                ترمز دستی را شل -1

خالصی را تنظیم کنید                 -2

  .فنر برگشت پدال را تعویض کنید-3

  )پی تی او(بازدید و تعمیر و نگهداري مجموعه محور تواندهی  -3-7

  عیوب کلی و رفع عیوب مجموعه پی تی او -3-7-1

  3-8جدول 

  رفع عیوب  عیوب)علل(دالیل  عیوب

  فنر را تعویض کنید  فنر تعیین موقعیت معیوب است  نددنده پی تی او کار نمیک

دنده بشدت ساییده شده          -1  صداي غیرعادي از پی تی او می آید

  شافت بشدت ساییده شده-2

تعویض کنید               -1

  تعویض کنید-2

کالچ کامال فشرده بعد از اینکه 

میشود شافت پی تی او هنوز در 

  .شدحال کار می با

  کالچ را تنظیم کنید  قص استاجدا شدن کالچ ن
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  عیب و تعمیر و نگهداري ترمز تریلیتشخیص - 4فصل 

  اصول کار سیستم ترمز تریلی -4-1

یک سیستم از نوع قطع هوا می ) TG(سري تی جی 1454سیستم ترمز بادي تراکتور یورو پارس مدل 

در یک مسیر از طریق ) 1(شرده شده از کمپرسور هواي بعد از اینکه تراکتور راه اندازي میشود هواي ف.باشد

کیلوگرم  5/4(مگاپاسکال 44/0حداقل [فشار کار ساختمانی .ذخیره هوا میشود )8(وارد مخزن ) 5(سه راهی 

 5/7(مگاپاسکال 85/0تا 8/0بعد از اینکه فشار مخزن ذخیره هوا به .می باشد])نیرو بر سانتی متر مربع

میرسد شیر فشار ) 6)(سوپاپ اطمینان(شیر فشار شکن  فشار باز کننده )متر مربع  کیلوگرم نیرو بر سانتی

میله فشار براي ترمز کردن پدال ترمز را براي هل دادن .براي تقلیل دادن به فشار تعادل باز میشود) 6(شکن 

از طریق  هواي فشرده شده از تریلی.ترمز قطع هوا را باز کنید) 7(بطرف جلو فشار داده و سوپاپ )3(

  .ترمز قطع هواي باز،قطع هوا را فعال می کند) 7(بعالوه سوپاپ .آزاد میشود)10(و لوله )11(اتصال سریع 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  نمودار سیستم ترمز تریلی- 4-1شکل

شیر فشار  -6سه راهی -5لوله ورود هوا -4میله فشار - 3لوله ورود مخزن ذخیره هوا -2کمپرسور هوا-1

درپوش مخزن -9مخزن ذخیره هوا-QFJ-10/0.638سوپاپ ترمز قطع هوا -7)سوپاپ اطمینان(شکن

  اتصال سریع-11لوله خروجی سوپاپ ترمز قطع هوا-10هوا



٣۶

  سیستم ترمز تریلی)اقدامات احتیاطی(نیاز هاي فنی و پیش بینی ها-4-2

  .اشدب)کیلوگرم بر سانتی متر مربع 7(کیلو پاسکال 7/0فشار در مخزن هوا حداقل بایستی  -4-2-1

کیلوگرم بر  8تا5/7(مگاپاسکال  8/0تا75/0)شیر فشار شکن(فشار باز کننده سوپاپ اطمینان -4-2-2

  .میباشد)سانتیمتر مربع

کیلوگرم بر  8تا5/7(مگاپاسکال  8/0تا75/0اگر فشار در مخزن ذخیره هوا در مدت کار کردن دائما -4-2-3

شیر .کار نمی کند)شیر فشار شکن(ه سوپاپ اطمینان مفهوم آن این است کیا بیشتر باشد ) سانتیمتر مربع

  .فشار شکن را به موقع تمیز یا تعویض کنید

  احتیاط

  .واژگون شدن اتفاق افتد عمل ممکن استاگر تریلی دیر تر از تراکتور ترمز کند )1

رمز ه عنوان تبقطع هوا می تواند  براي اجتناب از هرگونه تصادف مربوط به فشار تقلیل یافته،ترمز)2

  .اضطراري به مدت طوالنی استفاده شود

  .اعالم خطر فشار هوا روشن می شود لوله هاي هوا را به موقع بازدید کنید LEDدر حالتی که )3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار سیستم ترمز تریلی 4-2شکل 

میله فشار -6)  1(مهره شش گوشه نوع-5واشر تخت- 4دوشاخه جلوي میله کشش- 3پین لوال- 2اشپیل-1

  پین لوال- 13دوشاخه اتصال- 12پیچ چشمی- 11واشرترکیبی-10قطع هواسوپاپ ترمز-9پیچ -8فنريشروا-7



٣٧

  عیوب و رفع عیوب سیستم ترمز تریلی -4-4

  4-1جدول

  رفع عیب  علت عیب  عیب

  فشار هوا ناکافیست-1

           نشتی لوله هوا              -1

خروجی هواي /سوپاپ ورودي-2

  نر صدمه دیدهپمپ بادساییده شده یا ف

رینگ پیستون سیلندر پمپ باد -3

  بشدت ساییده شده

  فشارسنج خوب کار نمی کند-4

سوپاپ فشار شکن بطور محکم -5

  بسته نشده

  تعویض کنید/بازدید-1

  تعویض کنید-2

رینگ پیستون و بوش سیلندر -3

  را تعویض کنید

  

  تعویض کنید/تعمیر-4

  تعویض کنید/بازدید-5

  

ا سوپاپ ترمز قطع هو-2

  نمیگرددبر

وجود گرد و خاك در سوپاپ ترمز  -1

  قطع هوا

وجود روغن یا آب در سوپاپ ترمز -2

  قطع هوا

  تمیز کنید -1

آب و روغن را تخلیه -2

  تمیز کنید/کرده

سوپاپ ترمز قطع هوا،هوا -3

  را تخلیه نمیکند

  بلند کن مسدود شده-1

  فنر برگشت شکسته یا ضعیف شده-2

ون بلند کن باید بد/تعمیر-1

  کاك باشداصط

  تعویض کنید -2

  

  

  

  

  



٣٨

  )اکسل جلو(و تعمیر و نگهداري محور محرك جلوتشخیص - 5فصل 

  .جلو می باشدمجموعه محور محرك جلو شامل مجموعه جعبه انتقال پایه و محور اکسل 

  تشخیص عیب و تعمیر و نگهداري محور محرك جلو -5-1

  محرك جلوبراي ساختار محور : ساختار محور محرك جلو-5-1-1

  .را مالحظه کنید 1454کتابچه قطعات تراکتور هاي یورو پارس مدل  93تا82اشکال صفحات 

کتابچه قطعات تراکتور هاي فرمان و شغالدست فرمان به صفحهبراي باز کردن و بستن جک  - 5-1-1-1

  مراجعه کنید 1454یورو پارس مدل 

کتابچه 90به صفحه  جلومحور طرف راست  براي باز کردن و بستن دستگاه انتقال نهایی - 5-1-1-2

  .مراجعه کنید 1454قطعات تراکتور هاي یورو پارس مدل 

  باز کردن و بستن دستگاه انتقال نهایی طرف چپ مانند طرف راست می باشد - 5-1-1-3

  باز کردن مجموعه دیفرانسیل و مجموعه دنده مخروطی محرك اکسل جلو - 5-1-1-4

همانطوریکه در : ه دنده مخروطی محرك با مجموعه دیفرانسیل اکسل جلوباز کردن و بستن مجموع -1

را ) 20(پین .محور محرك جلو را باز کنید)1(پوسته) 28(و پیچ اتصال )17(نشان داده شده پایه  5-1شکل 

پس از رفع عیب مجددا .مجموعه دنده مخروطی محرك را به همراه مجموعه دیفرانسیل درآورید.در آورید

  .سوار کنید

خط موقعیت یا عالمت .مجموعه دیفرانسیل را در روي میز کار قرار دهید:باز کردن مجموعه دیفرانسیل -2

  .کنید ثابتی را در روي پوسته چپ و راست مجموعه دیفرانسیل اضافه 

اضافه ) 3(و دو عدد مهره مدور )17(بین پایه یا عالمت ثابتی را بین وجه جفت شونده خط موقعیت

  .باز کنید 5-3را با توجه به شکل سپس دیفرانسیل )نگاه کنید 5- 2ل به شک.(کنید

  .پس از رفع عیب دیفرانسیل مجددا آن را سوار کنید

وارسی و تنظیم لقی که بایستی بین ). 5-3مجموعه دیفرانسیل شکل ) 3(قطعه (تنظیم دو قطعه قفل کننده 

  .میلیمتر باشد24/0تا  17/0

  

  

  

  

  

  5-1شکل 
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  5-2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجموعه دیفرانسیل5-3شکل 



۴٠

مقداري سرنج در دور دندانه : وارسی و تنظیم جفت شدگی چرخدنده مخروطی محرك و متحرك -5-1-2

.دندانه می باشد 4تا3هر قسمت .چرخدنده به چهار قسمت تقسیم شده است.چرخدنده مخروطی بمالید

عالمت روي چرخدنده مخروطی عالمت جفت .خانیدجلو و عقب بچرچرخدنده را چند مرتبه در جهت 

حداقل عمق دندانه در جهت % 50و %45چرخدنده در جهت طول بایستی اتصال دو دندانه .شدگی می باشد

میلیمتر دور از انتها ها  5و نزدیک انتهاي کوچک و حداقل جفت شدگی در مرکز دندانه .عمق دندانه باشد

  .نشان داده شده است 5-4در شکل روش تنظیم بر سطح جفت شدن .می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چرخدنده مخروطی محرك و متحركتنظیم جفت شدن  5-4شکل

  

  عیوب و رفع عیوب مجموعه محور محرك جلو 5-1جدول 

  رفع عیب  علل عیب  عیوب

  سایش غیر عادي تایر

  لبه چرخ جلو بشدت تغییر شکل داده-1

  تنظیم ناصحیح تقارب-2

بشدت ساییده  پین اتصال سگدست فرمان-3

  شده

نا کافی چرخ جلو در طول فشار باد -4

  .لبه چرخ جلو را میزان کنید-1

  .تقارب را تنظیم کنید-2

  پین اتصال را تعویض کنید-3

  بازدید و پر کنید-4



۴١

  حمل و نقل در فاصله طوالنی

دسته محور محرك جلو در طول حمل و -5

  نقل در فاصله طوالنی درگیر نشده

  جهت نادرست آج تایر محور محرك جلو-6

  محور محرك جلو را خالص کنید-5

  تایر را مجددا نصب کنید-6

  نوسان چرخ جلو

،مهره تثبیت )جک(پین کروي،سیلندر -1

  بازوي فرمان،پیچها شل شده اند

  تنظیم نادرست تقارب-2

فاصله آزاد یاتاقان بزرگ یا بشدت ساییده -3

  شده

  شاه پین فرمان بشدت ساییده شده-4

  تغییر شکل یافتهرخ جلو بشدت لبه چ-5

  بازدید و سفت کنید-1

  تقارب را تنظیم کنید-2

  

  یاتاقان را تنظیم یا تعویض کنید-3

  شاه پین را تعویض کنید -4

  .لبه چرخ جلو را میزان کنید-5

  

  وجود صداي زیاد در طول حرکت

نا درستی عالمت درگیري چرخدنده -1

  انتقال نیروي مرکز جلو

تاقان انتقال نیروي مرکزي فاصله بازي یا-2

  خیلی زیاد یا صدمه دیده

محور دیفرانسیل ساییده شده یا صدمه -3

  دیده

  چرخ دنده سیاره اي یا واشر ساییده شده-4

بد جفت دنده انتقال نیروي در گیري  -5

  نهایی

  مجددا تنظیم کنید-1

  مجددا تنظیم یا تعویض کنید-2

  تعویض کنید-3

  تعویض کنید-4

  تعویض کنید-5

  عیوب و تعمیر مجموعه جعبه انتقال -5-3

  ساختار مجموعه جعبه انتقال -5-3-1

  .را مالحظه فرمایید 5- 6و  5-5براي ساختار مجموعه جعبه انتقال شکلهاي 

  .مالحظه کنید 1454کتابچه قطعات یدکی تراکتور هاي یوروپارس مدل  80را در صفحه  5-5شکل 

  



۴٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جعبه انتقال مجموعه5-6شکل



۴٣

  طرز کار مجموعه جعبه انتقال - 5-3-1-1

جعبه انتقال و به محور خروجی ) 11(به چرخ دنده متحرك ) 5(توان حرکت جلو از چرخ دنده هرزگرد

محرك جلو و به دستگاه انتقال مرکزي جلو از طریق محور ) 13(جعبه انتقال از طریق بوش کششی  )14(

س ها در دو طرف براي چرخاندن چرخ هاي محرك جلو بحرکت در سپس میل پلو.انتقال منتقل میشود

  .میآیند

  مراجعه کنید 5-5عیوب و رفع عیوب مجموعه جعبه انتقال به جدول -5-3-2

  5-5جدول 

  رفع عیوب  دالیل عیوب  عیوب

نقص از در گیري خارج شدن محور محرك   سایش غیر عادي تایر

  حرکت در جاده سفتجلو در موقع 

  ارج کنیداز در گیري خ

  شافت انتقال صدمه دیده-1  نقص حرکت چرخ جلو

  عمل دسته محور محرك جلونقص -2

  تعویض کنید-1

  دسته را بطور صحیح بکار اندازید-2

بشدت تاب برداشته و محور انتقال نیرو -1  .جعبه انتقال بوش داغ میشوند

  اصطکاك پیدا کرده

  نشیمنگاه یاتاقان پایه میانی شل شده-2

  تقال را میزان یا تعویض کنیدمحور ان-1

  

  سفت کنید-2

  سرعت چرخدنده خیلی زیاد است -1  در جعبه انتقالوجود صداي بلند 

  یاتاقان یا چرخدنده بشدت ساییده شده-2

  به دنده کم سرعت تعویض کنید-1

  تعویض یا تعمیر کنید-2

  

  

  

  

  

  



۴۴

  تشخیص عیب و تعمیر و نگهداري سیستم فرمان تمام هیدرولیک- 6فصل 

  ساختار-6-1

سیستم هیدرولیک فقط بوسیله اشخاص .سیستم فرمان با توان تمام هیدرولیک دقیق می باشد :مهم       

  .یا تنظیم شود) باز(متخصص آموزش دیده مونتاژ

  :سیستم هیدرولیک فرمان-6-1-1

وتور راه بعد از اینکه م.نشان داده شده است 6- 1طرح سیستم فرمان با توان تمام هیدرولیک در شکل 

تغییر فرمان به مجموعه ) 1(از مخزن روغن) 2(اندازي میشود روغن تحت فشار بوسیله پمپ هیدرولیک 

وقتیکه غربالک فرمان .میشود) 5(پمپ شده و سپس مستقیما وارد سوپاپ کنترل) 7(جهت دهنده هیدرولیک

دسته پیستون .رمان میشودف) 8(وارد جک ) 4(کار میکند و روغن بواسطه رتور )5(سوپاپ کنترلمیچرخد 

زمانیکه غربالک فرمان درجهت عقربه هاي .براي کنترل چرخش چرخ جلو براي فرمان حرکت می کندجک 

براي بدنبال غربالک فرمان )4(و رتور) 5(ساعت یا عکس عقربه هاي ساعت می چرخد سوپاپ کنترل 

در موقع چرخش به .ان میشودفرم)1(فرمان طرف چپ وارد مخزن روغن) 8(تغییر مسیر روغن از جک 

  )8(از جک)5(راست روغن بواسطه سوپاپ کنترل

  فرمان) 1(طرف راست وارد مخزن روغن فرمان 

  فرمان به حداکثر حرکت) 8(وقتیکه جک .میشود

  یا چرخش درخالف مقاومت خیلی زیاد میرسد

  میباشد براي تضمین ایمنی مدار هیدرولیکی

  ک سوپاپمانند ی)5(سوپاپ کنترل)کنترل فشار(

  .فشار شکن کار میکند

  طرح سیستم فرمان با توان تمام هیدرولیک-6- 1شکل              موقعیکه موتور خاموش میشود و غربالک فرمان 

  پمپ هیدرولیک-2مخزن روغن فرمان-1              فرمان) 8(میچرخد وروغن جک)4(میچرخدرتور

  کنترلسوپاپ -5رتور- 4سوپاپ فشار شکن-3             ستماشین میتواندبوسیله د بنابراین.تامین میکندرا

                                 مجموعه تغییرجهت- 7سوپاپ فشار شکن-6                                                    .شود) هدایت(فرمانگیري 

  جک فرمان- 8دهنده هیدرولیکی                                                                                     د

  



۴۵

  ساختار-6-1-2

مالحظه  1454کتابچه قطعات یدکی تراکتور مدل  112تا  100ساختار این ماشین را در شکلهاي صفحات 

  .کنید

  )قطعات مهم(قطعات کلیدي -6-2

  :قطعات کلیدي سیستم فرمان تمام هیدرولیک شامل  -6-2-1

  فرمان)جک(سیلندر-3تغییر جهت دهنده و بلوك سوپاپ - 2ولیکپمپ هیدر-1

  :اجزا اصلی-6-3-2

  :مجموعه تغییر جهت دهنده تمام هیدرولیک- 6-3-2-1

  )چرخ زاد(این تغییر جهت دهنده یک سوپاپ دوار سیکلوئید

  اساسا شامل،نشان داده شده است 6-2میباشد که در شکل 

  مجموعه تغییر جهت دهنده تمام هیدرولیک 6-2شکل                                                  .سوپاپ کنترل و رتور و غیره می باشد

  بدنه سوپاپ-3درپوش جلو-2قطعه متقاطع-1

  میزان بند سوپاپ-7بوش سوپاپ-6پین- 5فنر-4

  در پوش عقب - 10رتور  –9شافت اتصال  -8

  اورینگ - 13استاتور  - 12صفحه جدا کننده  - 11

  اورینگ- 17رینگ ضربدري-16اورینگ-15ساچمه - 14                                     

  

  بلوك سوپاپ تغییر جهت دهنده تمام هیدرولیک 6-3شکل



۴۶

  

  

  

  

  

  

  اتصال لوله هاي روغن تغییر جهت دهنده تمام هیدرولیک 6-4شکل

P- دریچه روغن فشارR -جک(دریچه روغن سیلندر(جهت راستL-سیلندر دریچه روغن)جهت )جک

  دریچه روغن برگشت- Tچپ 

  

  

  

  

  فرمان)جک(شکل دریچه روغن سیلندر 6-5شکل 

  بوش هادي-5لوله روغن هیدرولیک-4پیستون-3بوش هادي-2دسته پیستون سیلندر-1

کتابچه قطعات تراکتور هاي یورو  113تا  99سیستم فرمان تمام هیدرولیک صفحات براي جزئیات :توجه

  .الحظه کنیدرا م 1454پارس مدل 

  تشخیص و رفع عیوب سیستم فرمان تمام هیدرولیک-6-3

  تشخیص و رفع عیوب سیستم فرمان تمام هیدرولیک -6-3-1

  6-1جدول 

  رفع عیب  پدیده یا دلیل عیب  عیوب

  عیب در فرمانگیري تراکتور

مونتاژ نادرست شافت محرك مجموعه تغییر -1

  جهت دهنده هیدرولیک

  لوله شکسته-2

  نتاژ کنیدمجددا مو-1

وارسی موارد.تعویض،پر و تخلیه هوا کنید-2

  دهید انجام)هوا در روغن(را در وجود



۴٧

فرمان )هدایت(فرمانگیري

  .هیدرولیکی مشکل می باشد

  فشار باد چرخ جلو کم می باشد-1

روغن پمپ دنده اي هیدرولیکنا کافی است، -2

یا فیلتر در روغن مخزن نشت داخل پمپ دنده اي، 

  کند و سبک و چرخش تند سنگین گرفته، چرخش

غربالک فرمان را وجود هوا در سیستم فرمان،-3

  .گاه گاهی حرکت می کند) جک(بچرخانید،سیلندر

  روغن فرمان نا کافی است -4

یا درز بند فنر سوپاپ اطمینان ضعیف شده،-5

هدایت (فرمانگیري.ساچمه اي عیب پیدا کرده

می بار سبک آسان و با بار سنگین مشکل )فرمان

  .باشد

هیدرولیک نادرست یا لزجت روغن مایع فرمان -6

  خیلی زیاد است

سوپاپ ساچمه اي بدنه  سوپاپ عیب پیدا -7

،چرخیدن غربالک فرمان مشکل،فرمان ضعیف کرده

  است

  نشت بعلت صدمه نشیمن سوپاپ -8

نشت روغن سیستم فرمان،شامل نشت -9

  )جک(خارجی سیلندر/داخلی

  سایش پین یا شکستگی فنر10

  پر کنید-1

فیلتر را . پمپ دنده اي را بازدید کنید-2

  .تمیز یاپمپ دنده اي را تعویض کنید

لوله .هواي داخل سیستم را تخلیه کنید -3

  .ورودي را بازدید کنید

  .مطابق شرط روغن پر کنید-4

. سوپاپ اطمینان را تمیز یا تعویض کنید-5

  فشار فنر سوپاپ اطمینان را تنظیم کنید

  .توصیه شده تعویض کنید با روغن-6

  .تمیز،مراقبت یا تعویض کنید-7

  .تعویض کنید -8

  بازدید و محل نشتی را برطرف کنید-9

  .تعویض کنید/ بازدید-10

غربالک فرمان بعد از اینکه راه 

  شدبطور اتوماتیک میچرخد

و ) بهم وصل کننده(نصب نادرست همبند کننده 

  موقعیت رتور

  تنظیم کنید

  نیست) ثابت(ایدارنیروي فرمان پ

  سوپاپ کنترل مسدود شده یا عیوب دیگر پیدا کرده-1

وجود هوا در پمپ هیدرولیک بعلت ناکافی بودن -2

  روغن

  ورودي ورود هوا بداخل پمپ هیدرولیک از مدار-3

  .تمیز،تعمیر یا تعویض کنید-1

  روغن را پر کرده و هوا گیري کنید-2

وروغن را پر کرده .نشتی را وارسی کنید-3

  .هواگیري کنید



۴٨

چپ یا راست  بطرف جلو چرخ

  .نوسان می کند

  عیوب سوپاپ کنترل -1

وجود هوا در پمپ هیدرولیک بعلت نا کافی -2

  بودن روغن

از مدار ورود هوا بداخل پمپ هیدرولیک  -3

  ورودي

  وجود هوا در مدار-4

  )جک(عیوب سیلندر-5

  تمیز تعمیر یا تعویض کنید-1

  را پر کنید مایع فرمان هیدرولیکی-2

با روغن پر کرده و .نشتی را بازدید کنید-3

  هواگیري کنید

تخلیه کرده و مایع فرمان هیدرولیکی را -4

  .هواگیري کنید

  .تعمیر یا تعویض کنید-5

  مجددا نصب کنید  اتصال لوله در جهت عکس می باشد  .فرمان چرخ بر عکس می باشد

چرخش هرزغربالک فرمان 

  بوسیله دست

  در مدار وجود هوا-1

وجود هوا در پمپ هیدرولیک بعلت نا کافی -2

  بودن روغن

مایع فرمان هیدرولیک را تخلیه و  -1

  هواگیري کنید

  .مایع فرمان هیدرولیک را پر کنید-2

  وجود صدا در پمپ هیدرولیک

مایع فرمان هیدرولیک را براي وجود هوا -1

  .وارسی کنید

  .یدسطح مایع فرمان هیدرولیکی را بازدید کن-2

  نشیمنگاه پمپ هیدرولیک را بازدید کنید-3

وجود هوا در پمپ هیدرولیک بعلت ناکافی -4

  بودن روغن

ورود هوا بداخل پمپ هیدرولیک از مدار -5

  ورودي

  لوله تغییر شکل یافته -6

روغن را پر کرده و هوا .تعویض کنید -1

  گیري کنید

نشتی داخلی و خارجی را تعمیر -2

  .یستم را تخلیه کنیدهواي موجود در س.کنید

مطابق شرط نشیمنگاه پمپ را سفت  -3

  .کنید

  مایع فرمان هیدرولیک را پر کنید -4

  تعمیر کنید -5

  تعویض کنید -6

فرمان هیدرولیکی بد کار می 

  )معیوب است(کند

  پین شکسته یا تغییر شکل پیدا کرده -1

  باز کننده شافت اتصالی شکسته یا تغییر شکل یافته -2

  .و شافت اتصالی نادرست سوار شده رتور -3

  .تعویض کنید -1

  .تعویض کنید -2

  مجددا سوار کنید-3



۴٩

پیستون جک فرمان یا درزبند پیستون صدمه -4

  دیده

  

  .تعویض کنید -4

در طول فرمانگیري هیدرولیکی 

غربالک فرمان براي برگشتن به 

  حالت خالصی ضعیف می باشد

  فنر شکسته است-1

لوله فرمان متحد المرکز محور فرمان و بوش -2

  .نیستند،مقاوت چرخش باال است

  فشار محوري میل فرمان در میزان بند سوپاپ-3

اختالف فشار در حالت خالص خیلی زیاد  -4

است،یا بعد از اینکه غربالک فرمان متوقف میشود 

  .هیچ تخلیه بار از تغییر جهت دهنده وجود ندارد

المرکز  محور فرمان و میزان بند سوپاپ متحد-5

  .نیستند

  .تعویض کنید -1

  .تعمیر یا تعویض کنید-2

  .تعمیر کنید-3

  .تعمیر یا تعویض کنید-4

  مجددا سوار کرده و تنظیم کنید-5

  

فرمان هیدرولیکی دستی کار 

  .نمی کند

فاصله بازي این رتور و استاتور خیلی زیاد  -1

  .است

نشیمنگاه پیستون سیلندر ضعیف است،در مدت  -2

ي زمانیکه پیستون سیلندر بحد میرسد فرمانگیر

  راننده نمی تواند حس کند

  رتور و استاتور را تعویض کنید-1

  .نشیمنگاه پیستون را تعویض کنید-2

  

  .تعویض کنید  سوپاپ فشار شکن معیوب است  .روغن بسرعت گرم میشود

) دوغ آب(وجود حباب یا شیرابه

  در مایع فرمان هیدرولیک

  یکنشت داخل پمپ هیدرول-1

  سطح روغن فرمان هیدرولیک پایین است -2

  )هواگیري(هوا را تخلیه کنید.تعمیر کنید-1

هواگیري وپر کنیدمایع فرمان هیدرولیک را-2

  .دکنی

فشار مجموعه تغییر جهت دهنده 

  هیدرولیک پایین است

  .سیلندر خراشیدگی دارد)بوش(آستري-1

  .فنر سوپاپ یا درز بند نشت می کند-2

  .تعویض کنید-1

  .هواگیري کنید.تعمیر کنید -2

فشار .پمپ دنده اي نشت میکند

  .پایین است

  درز بند اسکلتی پمپ هیدرولیک صدمه دیده-1

  پیچ شل شده -2

  درز بند صدمه دیده-3

  .تعویض کنید -1

  .پیچ را سفت کنید-2

  .تعویض کنید -3
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  تشخیص و رفع عیوب مجموعه تغییر جهت دهنده هیدرولیک-6-3-2

  6-2جدول 

  رفع عیب  دلیل عیب  پدیدار عیب  عیوب

  نشتی روغن

  نشتی وجه جفت شونده

  نشتی درپوش جلو

  نشتی درپوش پیچی

  .بازدید و تمیز کنید-1  وجود کثافات

  .تعویض کنید -2  درزبند شافت صدمه دیده

  .سفت کنید-3  درپوش پیچی شل شده

چرخش با اشکال انجام 

  میگیرد

 غربالک فرمان براي چرخش سریع

سنگین بوده و براي چرخش کند 

  .سبک میباشد

  روغن ناکافی است

پمپ و لوله تامین روغن را 

  .بازدید کنید

  باال رفتن سیلندر 

  وجود حباب در روغن

  وجود صداي غیر عادي

  وجود هوا در سیستم فرمان

  هوارا تخلیه کنید

ورودي روغن پمپ را از نظر 

  .نشتی بازدید کنید

ر فرمان عمل فرمانگیري سخت،سیلند

  .نمیکند

سوپاپ یکطرفه فرمان دستی 

  .معیوب است

. ساچمه سوپاپ را بازدید کنید

سوپاپ را از نظر کثافت 

  .بازدید کنید

  .سیلندر عمل نمیکند

  سوپاپ اضافه بار نشت میکند

  نشت داخلی سیلندر

سیلندر را از نظر نشتی داخلی 

  .بازدید کنید

فرمانگیري سبک صفر،فرمانگیري یا 

  بار شکل

نشتی درپوش سوپاپ اطمینان یا 

  نقص فنر سوپاپ اطمینان

سوپاپ اطمینان را تمیز و 

  .وارسی کنید

  .تعویض کنید  لزجت روغن هیدرولیک زیاد است  فرمانگیري با اشکال انجام میگیرد

  نقص در فرمانگیري

فرمان نمیتواند به حالت خالص 

  برگردد

  .تعویض کنید  نقص فنر

ب در زایش یافته یا عینوسان فشار اف

  فرمانگیري

شیار پین  پین کج شده یا شکسته

  شافت اتصال شکسته

پین یا شافت اتصال را تعویض 

  .کنید
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غربالک فرمان در جهت عکس 

عمل میکند یا به چپ یا راست 

  .نوسان می کند

مونتاژ نادرست شافت اتصال و 

  رتور

  کنید)سوار(مجددا مونتاژ

  .انحراف در موقع سفر

  بالک فرمان نمیتواند بچرخدغر

هر دوجهت سوپاپ اضافه بار 

  .مسدود شده 

  .نقص فنر

سوپاپ اضافه بار را بازدید 

  .کنید

غربالک فرمان براي 

چرخیدن به حالت خالص 

  . از کار می افتد

اختالف فشار در حالت خالص 

خیلی زیاد است،یا بعد از تخلیه 

بار اینکه غربالک فرمان متوقف می 

خلیه باري در تغییر شود هیچ ت

انحراف .(جهت دهنده وجود ندارد

  )در مدت سفر

لوله فرمان و میزان بند سوپاپ 

  .متحد المرکز نیستند

  تعمیر یا تعویض کنید

فشار محور میلخ فرمان در 

  میزان بند سوپاپ

مقاومت فرمانگیري لوله فرمان 

  زیاد است

  فنر شکسته است

  سدفرمان نمیتواند به حد بر

سیلندر فرمان نمیتواند به حد 

  .برسد،فرمانگیري مشکل میباشد

فشار سوپاپ اطمینان پایین 

  .است

  افزایش دهید

  حد وجود ندارد

بعذ از سیلندر فرمان به حد 

میرسد، غربالک فرمان میتواند بی 

  )عدم وجود حد.(حرکت شود

  افزایش دهید  .است اضافه بارفشار سوپاپ 

فرمانگیري دستی وجود 

  داردن

براي فرمان هیدرولیکی،سیلندر به 

بعد از اینکه پیستون .حد میرسد

به حد میرسد )پیستون سیلندر(جک

با .رانش نمیتواند حس شود

فرمانگیري دستی سیلندر حرکت 

  . نمیکند

شعاع جفت استاتور و رتور یا 

فاصله بازي محوري زیاد 

  .میباشد

جفت رتور و استاتور را 

  .تعویض کنید
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  و اقدامات احتیاطی مراقبت-6-4

استفاده کننده بایستی .تراکتور از کارخانه خارج شود تنظیم شده است سیستم فرمان قبل از اینکه-6-4-1

  .بوسیله آچار مدرج سفت کند 6-7کلیه رزوه هاي لوله هاي روغن و پیچها را طبق جدول 

  )نیوتون متر(گشتاور سفت کردن  اندازه پیچ

8M  2125تا  

10M  4151تا  

14M  122149تا  

  تخلیه هواي داخل سیستم فرمان هیدرولیکی بعد از تعمیر مطابق گام هاي زیر-6-4-2

براي تخلیه هواي روغن حرکت پمپ را در دور پایین .اتصاالت دو لوله را بعد از سوار کردن شل کنید-1

  .نگهدارید تا اینکه هیچ حبابی داخل روغن نباشد

) راست(غربالک فرمان را به حد چپ.غربالک فرمان را جدا کنید فرمان و) جک(سیلندردسته پیستون -2

در فرمان ).نکنید)توقف(راست مکث/در توقف چپ.(برسد)راست(چپبچرخانید و بگذارید به حداکثر 

  .عالمت درجه روغن مایع پر کنیدهیدرولیک تا پایینترین 

را بازدید کنید و در صورت لزوم طبق  دوباره سطح.موتور را روشن کنید و بگذارید در دور آرام کار کند-3

  .شرط با روغن پر کنید

  .دقیقه کار کند 3تا 2بگذارید موتور .غربالک فرمان را به حالت خالص برگردانید-4

حد سطح روغن بعد از اینکه سیستم گرم شد بایستی به .بازدید کنید 4و 2،3سطح روغن را در گامهاي -5

  .باال رسیده و بطور عادي کار کند

وارسی کنید و ببینید که .دسته پیستون را اتصال دهید).بدون فشار.(کلیه اتصاالت رزوه اي را سفت کنید-6

  .آیا سیستم میتواند تحت شرایط مختلف بطور نرمال کار کند

  .ماشین را در جاده امتحان کنید و از عاري از صدا بودن فرمان مطمئن شوید-7
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  کی و سیستم تعلیقتشخیص و تعمیر بلند کن هیدرولی-7فصل

  ساختار و اصول کار بلند کن هیدرولیکی و سیستم تعلیق -7-1

سیستم بلند کن هیدرولیکی دو ) TG(براي تراکتور هاي سري تی جی:ساختمان سیستم بلند کن هیدرولیکی

 ،لوازم کمکی مانند مجموعه پمپ هیدرولیکاشد که شامل المانهاي هیدرولیک ونیم شده متناسب شده می ب

در همان زمان این موتور .بلند کن،موزع،مجموعه بلند کن و دستگاه تعلیق و غیره می باشد) جک(سیلندر

  .را با خروجی هیدرولیکی در اختیار قرار دهدمیتواند سایر وسایل 

  :تنظیم عمق شخم

  )بلند کن اجباري(بلند کن با نیرو-1

دن و شناور کردن ماشین تحت فشار هیدرولیک پایین آور/انجام بلند کردن.کنترل شناوري و تنظیم موقعیت

بلند کردن ماشین،وارد کردن اجباري :شامل) اتصال سه نقطه(و بوسیله مجموعه بلند کن و تعلیق سه نقطه

براي عملکرد شناوري عمق شخم ماشین و نگهداري ماشین و تراکتور در  ماشین به خاك،به کنترل گرفتن

  .موقعیت مطمئن

  :بلند کن الکتریکی-2

پایین آوردن و شناور /انجام بلند کردن.موقعیت ترکیب شده و شناوري ماشین/موقعیت تنظیم نیرو/تنظیم نیرو

تنظیم ). اتصال سه نقطه(کردن ماشین تحت فشار هیدرولیک و بوسیله مجموعه بلند کن و تعلیق سه نقطه

  .انجام میگیردمکانیسم کنترل نیرو و مطابق /موقعیت و کنترل شناوري بواسطه زاویه/نیرو

نشان داده  7- 2و 7- 1در شکلهاي ) TG(اصول کار سیستم بلند کن هیدرولیک تراکتور هاي سري تی جی

  .شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    طرح شماتیک بلند کن با نیرو-7-1طرح شماتیک سیستم بلند کن الکتریکی                          شکل  -7-2شکل
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  تعداد  شرح  شماره

  1  روغنفیلتر مکش   1

  1  پمپ دنده اي   2

  HP  1فیلتر روغن   3

  1  سوپاپ چند راهه  4

  1  )مقسم(موزع  5

  1  سیلندر بلندکن راست  6

  1  سیلندر بلندکن چپ  7

  6  اتصال سریع  8

  1  رادیاتور روغن هیدرولیک  9

    

  تعداد  شرح  شماره

  1  سیلندر بلندکن چپ  1

  1  سیلندر بلندکن راست  2

  2  سوپاپ ضربه گیر  3

  1  سوپاپ اطمینان سیلندر  4

  6  اتصال سریع  5

  1  سوپاپ چند راهه  6

  1  رادیاتور روغن هیدرولیک  7

  1  فیلتر روغن برگشتی  8

  1  فیلتر مکش روغن  9

  1  پمپ دوتایی  10

  1  )مقسم(موزع  11

ه براي تصاویر گسترده و قطعات موزع و مجموعه لوله هاي روغن ماشین با سیستم بلند کن اجباري ب

و براي تصاویر گسترده و قطعات پمپ مجموعه لوله هاي روغن و فیلتر ماشین با  147تا  144صفحات 

مجموعه لوله و براي تصاویر گسترده و قطعات پمپ  161تا  156به صفحات  -1-سیستم بلند کن اجباري 

قطعات یدکی کتابچه  163تا  162بصفحات  -2-هاي روغن و فیلتر ماشین با سیستم بلند کن اجباري 

  .مراجعه نمایید 1454تراکتور هاي مدل 

  طعات اصلی بلند کن هیدرولیک و سیستم تعلیقق-7-2

  پمپ روغن بلند کن هیدرولیکی-7-2-1

بوسیله موتور  ، این پمپ روي موتور نصب شده وپمپ روغن واحد دینامیکی سیستم هیدرولیک می باشد

این پمپ براي .با فشار و دبی آماده میکند ،روغن باال به حرکت درآمده و سیستم هیدرولیک را با فشار

فشار باال از بلند کن بدلخل وسایل بلند کن نصب شده مکش روغن روي موتور نصب شده و روغن 

  .ریق سوپاپ چند راهه خارج میشودراست خارج میشود و یا از ط/چپ) جک(سیلندر.است
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و یک نوع سوپاپ کشوئی چهار دار روغن مقسم بین پمپ روغن و م:هیدرولیکی)مقسم(موزع-7-2-2

تامین توقف و برگشت .تامین روغن میکند )جک(آن براي سیلندر.چهار موقعیت نصب شده است –راهی 

از طریق سر دسته کنترل براي دست یافتن ) مقسم(روغن بوسیله تعویض موقعیت مغزي سوپاپ در موزع 

ر درآوردن بدست می و،پایین آوردن و بحالت شنادر موقعیت نگهداشتنبه چهار موقعیت کار بلند کردن،

  .)را مالحظه کنید 7- 3شکل . (آید

  

  

  

  هیدرولیک)مقسم(نمودار موزع- 7-3شکل

  ):مقسم(تنظیم سوپاپ اطمینان موزع

هرگونه تنظیم .بخوبی در کارخانه تنظیم شده است،نیاز نیست تنظیم کند) مقسم(سوپاپ اطمینان موزع   

  .آزمون انجام گیردضروري بایستی روي میز 

هیدرولیکی فراهم شده بوسیله پمپ وظیفه آن تبدیل انرژي : بلند کن هیدرولیکی) جک(سیلندر -7-2-3

را براي بلند کردن ادوات کشاورزي )اتصال سه نقطه(روغن به انرژي مکانیکی میباشد که مکانیسم تعلیق

  .بحرکت در می آورد

کن اجباري براي تحقق بخشیدن به نفوذ اجباري ماشین بداخل دو طرفه براي ماشین با بلند ) جک(سیلندر

به این معنی که روغن فشار باال فقط .میبردیکطرفه را به کار ) جک(این تراکتور سیلندر.خاك استفاده میشود

بوسیله سنگینی ) جک(سیلندر.پیستون میباشد)دسته(براي بلند کردن میله باال از طریق محفظه پایین سیلندر

  .اورزي به بیرون برمیگرددادوات کش

  براي کنترل سه عدد:سوپاپ چندراهه

  کنترل کننده ماشین ) جک ( سیلندر 

  سوپاپ چند راهه- 7- 4شکل                                 براي خروجی،سوپاپ کشوییسوپاپ

نترل ک Cو  Bو  Aو سه دیسک بوسیله دسته هاي کنترل  سه دیسکی،سوپاپ چند راهه خروجی هیدرولیک

                                                                                                                   .میشوند

یا سومین خروجیB1یا دومین خروجی A1ه سیلندر با اولین خروجیلویکطرفه ل)جک(راي اتصال سیلندرب

C1رلعقب بردن دسته کنت/بطرف جلو.متصل میشوند)A)(B( و یا)C (سیلندر)یکطرفه یا سیلندر) جک
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از طریق پیچاندن  نشان داده شده 7- 4همانطوریکه در شکل.دوطرفه اعمال نظیر را انجام خواهند داد )جک(

سه سوپاپ خروجی هیدرولیک خروجی یکطرفه و دو طرفه سوپاپ چند راهه به داخل یا خارج،) E(پیچ 

در جهت ) E(براي خروجی هیدرولیک یکطرفه پیچ .حقق خواهند بخشیدهیدرولیک یکطرفه یا دو طرفه را ت

را بدلخل ) E(براي خروجی هیدرولیک دوطرفه پیچ .عکس عقربه هاي ساعت چرخانیده و شل کنید

  .ورودي روغن سوپاپ چند راهه با پمپ اتصال یافته است.بپیچانید

  .استاتصال یافته دریچه برگشت روغن سوپاپ چند راهه با رادیاتور 

  .اتصال یافته است) مقسم(خروجی روغن سوپاپ چند راهه با ورودي روغن موزع

  

  

  

  مجموعه سوپاپ چند راهه- 7-5شکل

کتابچه قطعات یدکی تراکتور  169تا  164را در صفحات  2و1چند راهه مجموعه مکانیسم کنترل سوپاپ 

  .مالحظه کنید 1454یوروپارس مدل 

  )TG(ولیکی تراکتورهاي سري تی جیتنظیم مجموعه بلند کن هیدر-7-3

  .را مالحظه کنید 7-6شکل :تنظیم ارتفاع پایین آوري-7-3-1

  سیلندر) 2(ارتفاع پایین آوري از طریق سوپاپ تعیین موقعیت 

  .کنترل میشود)1(و قطعه نگهدارنده بست تعیین موقعیت)جک(

  پایین دسته پیستون تنظیم / قطعه نگهدارنده  میتواند بطرف باال 

  .ودش

         

  7-6شکل                                                                                          

  سوپاپ تعیین موقعیت-2قطعه نگهدارنده بست تعیین موقعیت-1

  عیوب عمومی و رفع عیوب بلند کن هیدرولیکی و سیستم تعلیق-7-4

  ن هیدرولیکی و سیستم تعلیقعیوب عمومی و رفع عیوب بلند ک-7-4-1



۵٧

  7-1جدول

  رفع عیب  دلیل عیب  عیب

یا ناقص  ا کندبلند کردن ضعیف ی-1

  .است

.        اهرم در موقعیت بلند کردن نمیباشد-1

سطح روغن خیلی پایین است             -2

استروغن سرداست یا مارك روغن نادرست-3

پمپ روغن بشدت ساییده شده یا واشر -4

                   است              صدمه دیده

.شده استصافی فیلترمکش روغن مسدود-5

وجود هوا در سیستم هیدرولیک          -6

سوپاپ کنترل اصلی یا سوپاپ روغن -7

.                       برگشتی گیر کرده است

سوپاپ کنترل اصلی یا سوپاپ روغن -8

.           استبرگشتی بشدت ساییده شده 

نقص دارد)شیر فشار شکن(سوپاپ اطمینان-9

و کاسه نمدهاي جک نشتی )مقسم(موزع-10

  .روغن شدید دارند

اهرم رادر موقعیت بلند کردن قراردهید-1

.            تا سطح تعیین شده پر کنید-2

گرم کنید و از روغن با مارك تعیین -3

.                             شده استفاده کنید

واشر آب  ووغن را تعمیر کنیدپمپ ر-4

.                       بند را تعویض کنید

کتابچه  براي جزئیات.(تمیز کنید-5

.)                               راهنما را نگاه کنید

هوا را تخلیه کرده و اتصال را سفت -6

.             کنید یا کاسه نمد را تعویض کنید

ا چند مرتبه دسته کنترل بلند کردن ر-7

اگر هنوز گیر کرده است .باال و پایین کنید

هرکدام صدمه .براي تمیز کردن درآورید

.                       دیده را تعویض کنید

.     ساییده شده را تعویض کنید هقطع-8

تنظیم یا تعمیر کنید                       -9

واشر درزبند و قطعات ساییده شده -10

  .زوم تعویض کنیدرا در صورت ل

ادوات کشاورزي نمیتوانند پایین آورده -2

  .شوند

           .نمیباشد) پایین آوري(اهرم در موقعیت -1

       سوپاپ کشویی گیر کرده است              -2

سوپاپ روغن برگشتی سوپاپ کنترل اصلی یا -3

               .               بشدت ساییده شده است

تنظیم یا سوپاپ قطع کن سرعت پایین  سوپاپ-4

  .آوري بسته شده است

.                                         اهرم را در موقعیت پایین آوري قرار دهید-1

       .           سوپاپ کنترل را تعمیر کنید-2

     .                     تمیز یا تعویض کنید-3

  .باز کنید-4



۵٨

خیلی سریع پایین  ادوات کشاورزي-3

  .می آیند

صدمه دیده                                               )جک(کاسه نمدپیستون سیلندر-1

سوپاپ کشویی )کاسه نمد(رینگ درزبند-2

.                                       صدمه دیده

مقسم و سیلندر صدمه  رینگهاي درزبند-3

  . دیده و لوله هاي روغن شل شده

  .تعویض کنید -1

  .تعویض کنید -2

را ) کاسه نمد ها(رینگهاي درز بند -3

  .بازدید و تعویض کنید

بلند کرده وقتیکه ادوات کشاورزي -4

  .میشوند،آن تکان میخورد

مقسم و کاسه نمد هاي جک نشتی روغن -1

.                                        شدید دارند

ست                         فیلتر روغن مسدود شده ا-2

وجود هوا در لوله مکش روغن                   -3

نقص پمپ دنده اي                               -4

  سطح روغن هیدرولیک خیلی پایین است-5

                                                 .را تعویض کنید)کاسه نمد(رینگ درزبند-1

.           را تمیز یا تعویض کنیدالمان فیلتر -2

نشتی هوا در اتصاالت یا اورینگها را -3

.                                    برطرف کنید

.                            تعویض کنید -4

  .شده پر کنید طبق شرط-5

  .از پمپ دنده اي روغن نشت میکند-5

.     کاسه نمد اسکلتی صدمه دیده است -1

                 پیچ شل میشود              -2

  .المان درز بندي صدمه دیده است-3

.                                   تعویض کنید -1

سفت کنید                               -2

  .تعویض کنید -3

  وجود صدا در پمپ دنده اي-6

کاسه نمد اسکلتی صدمه دیده است         -1

. ن در مخزن روغن پایین استسطح روغ-2

. بداخل لوله مکش روغن هوا وارد میشود-3

  .فیلتر مکش روغن مسدود شده است-4

.                                  تعویض کنید -1

. تا سطح مشخص شده روغن پر کنید -2

.              لوله مکش روغن را تعمیر کنید-3

  .تمیز یا تعویض کنید -4

تندوتیزدرپمپ دنده اي  وجود صداي-7

زمانیکه اهرم در موقعیت بلند کردن 

  .میباشد

. تنظیم نادرست،سوپاپ اطمینان باز است-1

سوپاپ ضربه گیر لوله روغن سیلندر را -2

  .سوپاپ اطمینان باز است.میبندد

موقعیت توقف کننده عقب در میله -1

 کشویی را به پایین آورید تا حداکثر

.             نیدموقعیت باالبري تنظیم ک

سوپاپ ضربه گیر را براي باز کردن -2

  .تنظیم کنید)جک(لوله روغن سیلندر

  

  



۵٩

  عیب عمومی و رفع عیب بلند کن برقی-7-4-2

در صورت .اعمال تشخیص عیب براي پردازنده مرکزي سیستم برقی براي کنترل کار سیستم تنظیم شده اند

عیب نشان داده شده بایستی ) رمز(کار مصابق کدشخص تعمیر .عیب چشمک خواهد زد LEDوجود عیب 

  .و در جهت رفع آن اقدام نمایدعلت عیب را بررسی کرده

  7-2جدول

  رفع عیب  شرح عیب و دلیل عیب  ترمینال  شرح مختصر  عیبکد

  2  خروجی بلند باالبري  11

 عیب در کویل سوپاپ مغناطیسی

  خروجی یا جدایی اتصال

ا کویل را تعویض یا جدایی اتصال ر

  وصل کنید

  14  خروجی پایین آوري  12

عیب در کویل سوپاپ مغناطیسی 

  خروجی یا جدایی اتصال

کویل را تعویض یا جدایی اتصال را 

  وصل کنید

  6  اتصال کوتاه  13

اتصال کوتاه 6به14یا6به2ترمینال

  پیدا کرده

بازدید و قطعه اتصال کوتاه را جدا 

  کنید

  10  دکمه باالبري عقب  14

بدنه اتصال کوتاه  به 10ترمینال

  پیدا کرده

بازدید و قطعه اتصال کوتاه را جدا 

  کنید

  20  دکمه باال بري عقب  15

به بدنه اتصال کوتاه  20ترمینال

  پیدا کرده

بازدید و قطعه اتصال کوتاه را جدا 

  کنید

  13و12  ولتاژ تامین برق  16

ولتی به بدنه اتصال  10ولتاژ

  کوتاه پیدا کرده

ل کوتاه را جدا بازدید و قطعه اتصا

  کنید

  .با باتري مناسب تعویض کنید  ولت است18ولتاژباتري بیش از   25  ولتاژ باتري  17

  19  سنسور موقعیت  22

باز یا سنسور باز شده /مدار کوتاه

  یا صدمه دیده

جدا بازدیدوقسمت کوتاه را

سنسوررامجدداوصل کرده یاتعویض .کنید

  کنید

  قسمت بازرا بازدیدومجدداوصل کنید  .ا عیب اتصال داردباز ی16#سیم   16  دکمه تنظیم عمق  23

  قسمت بازرا بازدیدومجدداوصل کنید  .باز یا عیب اتصال دارد22#سیم   22  دکمه تنظیم توقف ارتفاع  24



۶٠

  قسمت بازرا بازدیدومجدداوصل کنید  باز یا عیب اتصال دارد8#سیم   8  دکمه کنترل اصلی  28

31  

سنسور نیروي کشش 

  راست

18  

باز یا سنسور جدا /کوتاه مدار

  شده یا صدمه دیده 

بازدیدوقسمت کوتاه راجدا 

سنسوررامجدداوصل کرده یاتعویض .کنید

  کنید

32  

سنسور نیروي کشش 

  چپ

17  

باز یا سنسور جدا /مدار کوتاه

  شده یا صدمه دیده

بازدیدوقسمت کوتاه راجدا 

سنسوررامجدداوصل کرده یاتعویض .کنید

  کنید

  قسمت بازرا بازدیدومجدداوصل کنید  باز یا عیب اتصال دارد24#سیم   24  یین آوريسویچ وضعیت پا  34

36  
موقعیت /دکمه تنظیم نیرو

  مرکب

  قسمت بازرا بازدیدومجدداوصل کنید  باز یا عیب اتصال دارد4#سیم   4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶١

    تشخیص عیب وتعمیر سیستم برقی- 8فصل 

  ساختار-8-1

ولت و  24از برق ) TG(سیستم برقی تراکتور یوروپارس سري تی جی : ویژگیهاي سیستم برقی -8-1-1

  .سیلیسیوم دارد از سیستم تک سیم منفی اتصال بدنه استفاده میکندمولد یک سوساز

باتري،مولد برق یا دینام،تنظیم کننده یا (واحد تامین برق شامل:سیستم برقی تشکیل شده از-8-1-2

، وسایل )چراغها(،وسایل روشنایی شامل)ستارت و مکانیسم انتقالا(وسیله استارت زدن شامل ،)آفتومات

تهویه مطبوع گرم کننده و (،وسایل کار شامل)،برف پاك کن و سوییچ،جعبه برقیبوق،درجه ها(کمکی شامل

  .و مدار برقی)خنک کننده اتاق راننده و بلند کن برقی

  )مالحظه کنیدرا در پیوست  نمودار شماتیک مدار برقی(مدار کامل ماشین)1

کلیه تجهیزات الکتریکی تراکتور با استفاده از سیمهایی با اندازه ها و رنگهاي مختلف مطابق با قانون معین 

داراي تجهیزات برقی بجهت اینکه .متصل شده اند،براي اینکه مدار کامل کل تراکتور یک شکل داشته باشد

در یک خط روي سیمها باشد ، اندازه سیمها  براي اینکه نصب و شناسایی تعمیر آسان.زیادي می باشد

  .عالمت گذاري شده اند

  :اجزا اصلی)2

  :مجموعه کارگذاري یراق آالت موتور

سنسور درجه حرارت آب،سنسور .در روي موتور نصب شده و اساسا با مولد برق اتصال پیدا کرده استآن 

و قطعه )پیش گرم کردن اختیاري مدل(حرارتی)دوشاخه(،درپوش)دور در دقیقه(فشار روغن،سنسور سرعت

  .کنترل استارتر

  

  

  

  

  



۶٢

  عیوب عمومی و تشخیص عیوب سیستم برقی -8-4

  عیوب موتور استارت عیوب عمومی و تشخیص -8-4-1

  8-3جدول 

  رفع عیب  دلیل عیب  عیب

  .موتور استارت کار نمیکند-1

          .                ظرفیت باتري ناکافیست-1

        .           کثیف است قطب باتري خیلی-2

اتصال سیم کابل شل شده و سیم اتصال بدنه -3

     .                                   زنگ زده است

.          مدار کنترل مانند سوییچ قطع شده است-4

     و کلکتور ضعیف است        اتصال ذغال -5

داخل موتور استارت قطع شده ،اتصال کوتاه یا -6

                   .اتصال بدنه پیدا کرده است

      .     آنرا مطابق دستورالعمل پر کنید-1

  کثافات راتمیزکرده وکابل را سفت کنید-2

اتصال قابل اتصاالت را سفت کنید تا اینکه -3

          .                          اطمینان باشد

 بازدید کنید و ببینید که آیا مدار بطور-4

مطمئن وصل شده است                       

.       تنظیم و تمیز کنیدتعمیر و نگهداري،-5

  .موتور استارت را تعمیر کنید-6

راه اندازي موتور استارت -2

ضعیف است یا موتور استارت 

  .نمیتواند راه اندازي شود

.                        ظرفیت باتري ناکافیست-1

.                        ضعیف استاتصال سیم کابل -2

سطح کلکتور سوخته یا سطح کلکتور به -3

.                               روغن آلوده شده است

جاروبک ذغالی خیلی ساییده شده یا فشار -4

فنر جاروبک ذغالی ناکافیست،بنابراین اتصال به 

.                                 کلکتور ضعیف است

.         ال اصلی کلید مغناطیسی سوخته استاتص-5

  .یاتاقان بشدت ساییده شده است-6

.                        باتري را شارژ کنید-1

.                                 تنظیم کنید-2

سطح کلکتور را صیقل داده و آلودگی -3

.                            روغن را تمیز کنید

.                      ظیم کنیدتعویض و تن-4

تعمیر و صیقل دهید                          -5

  .یاتاقان را تعویض کنید-6

کلید راه اندازي آزاد شده و -3

موتور استارت به چرخش ادامه 

  .میدهد

  )میچسبد.(اتصال اصلی سوییچ گیر میکند

سوییچ داخل اتصال اصلی را بازدید کنید و 

استفاده از کاغذ سمباده  و با سوهان بزنید

جاهاي زبر روي سطح آن که بعلت 

  .سوختگی بوجود آمده را صیقل دهید



۶٣

  )دینام(تشخیص عیب و تعمیر و نگهداري مولد -8-4-2

  8-4جدول

  رفع عیب  دلیل عیب  عیب

  .کار نمیکند)دینام(مولد-1

سیم کشی شل شده،قطع شده، مدار کوتاه -1

                       .        یا غلط اتصال یافته است

یکسو سازي دیود خراب شده یا اتصال -2

.                          داخلی قطع شده است

.تحریک کنندگی سیم پیچی قطع شده است-3

سیم پیچی تثبیت شده در اتصال کوتاه -4

. میباشد یا بین فاز ها اتصال بدنه شده است

بین ترمینال سیم کشی ومیدان مغناطیسی و -5

ترمینال سیم کشی اتصال بدنه مدار کوتاه 

.                              است) اتصال کوتاه(

بعلت ولتاژ :تنظیم کننده معیوب است-6

تنظیمی خیلی پایین اتصال سوخته یا تعدادي 

گیره اتصال قطع شده یا اینکه حلقه هاي 

. لحیم نشده ي مولد قطع شده استتحریک 

  .ستفیوز تحریک قطع شده ا-7

.                               بازدید و تعمیر کنید-1

یا چراغ باتري بازدید کنید  بوسیله مولتیمتر-2

.               و المانهاي یکسو سازي را تعویض کنید

ببینید که آیا سیم پیچی داخل استاتور قطع -3

شده است؟                                        

.                                   یض کنیدتعمیر یا تعو-4

محلهاي اتصال کوتاه را پیدا کرده و آنها را -5

.                                            رفع کنید

بوسیله مولتی متر،نوع لرزش،میزان ولتاژ -6

براي ترانزیستور تنظیم .تنظیم را امتحان کنید

              .             کننده را تعویض کنید

  .فیوز را تعویض کنید-7

جریان شارژ خیلی جزیی -2

است یا هیچ شارژي در سرعت 

  .پایین انجام نمیگیرد

.                   یک یا دو دیود صدمه دیده است-1

یک فاز سیم پیچی استاتور بطور ضعیف -2

.                   یا قطع شده استاتصال یافته 

                   .کم استتنظیم ولتاژ خیلی -3

.                           تسمه پروانه سر میخورد-4

باتري ناکافی است یا ) مایع(الکترولیت-5

  .بشدت سولفوره شده یا خیلی کهنه است

.                                 دیود را تعویض کنید-1

.              بطور محکم جوش داده و خوب بپیچید-2

.                            ظیم یا تعویض کنیدتن-3

.                      تسمه پروانه را تنظیم کنید-4

. تا سطح مورد لزوم با الکترولیت پر کنید-5

  .چنانچه الزم باشد تعویض کنید



۶۴

جریان سنج روي وسیله نقلیه، -3

یک مدت طوالنی  شارژ  براي

  .جریان زیاد را نشان میدهد

                      .ولتاژ خیلی زیاد استتنظیم -1

انتهاي سیم پیچ تنظیم کننده افتاده یا صدمه -2

دیده است،بطوریکه عمل تنظیم از دست 

  .رفته است

.         تنظیم کنید یا تنظیم کننده را تعویض کنید-1

  .تنظیم کننده را تعویض کنید-2

جریان سنج روي وسیله نقلیه -4

یشودیا بعضی وقتها شارژ م

بعضی وقتها عمل شارژناپایدار 

  است

سیم روي قطب از باتري به ترمینال سیم -1

مولد بطور قابل اعتماد وصل ) آرمیچر(پیچی

.                         نشده است یا قطع خواهد شد

.    تسمه انتقال خیلی شل شده و سر میخورد-2

سیم پیچی داخل مولد قابل اعتمام نبوده و -3

  . دشل میشو

بوسیله مولتیمتر امتحان کرده و رفع عیب -1

  .کنید

  .تسمه انتقال را تنظیم کنید-2

نقاط عیب را پیدا کنید،آنها را تعمیر کرده و -3

  .رفع عیب کنید

  .مولد هنگام کار صدا میکند-5

.                در مدت کار تسمه میکوبد-1

    یاتاقان صدمه دیده                             -2

  .رترو و استاتور بهم میخورند-3

.                             تسمه را تنظیم کنید-1

.                                  یاتاقان را تعویض کنید-2

  .تعمیر و تنظیم کنید-3

تحت خیچ باري ولتاژوجود -6

یکدفعه ولتاژافت تحت بار،.دارد

  )بار کم.(میکند

ر جهت مدار کوتاه سیم آن معموال بوسیله تغیی

  .پیچی استاتور پدید می آید

  .استاتور را تعمیر یا تعویض کنید

  .مولد بوي سوختن دارد-7

دیود سیم پیچی استاتور بعلت صدمه  -1

.                                          سوخته است

. رتور با استاتور بشدت برخورد کرده است-2

.   سوخته استاستاتور بعلت ودار کوتاه -3

براي اینکه .تنظیم ولتاژ خیلی باال است-4

براي یک مدت طوالنی با جریان بیش از حد 

  .مجاز کار کرده است

دیود یا زیرمجموعه و استاتور را تعویض -1

.                                               کنید

.                            تنظیم یا تعمیر کنید-2

.                               تور را تعویض کنیداستا-3

  .تنظیم کننده را تعویض کنید-4

  

  



۶۵

  عیوب عمومی و تشخیص عیوب باتري -8-4-3

  8-5جدول 

  رفع عیب  علت عیب  عیب

  ظرفیت باتري ناکافیست-1

براي .(صفحه باتري رسوب گذاشته است-1

شاژ کردن باتري ناکافیست و مدت طوالنی 

یا مایع باتري خیلی پایین  سطح الکترولیت

میباشد و چگالی الکترولیت خیلی زیاد یا 

.                                         ناخالص است

اکسید .اتصال اتصاالت مدار ضعیف است-2

عمل .یا زنگار در روي قطب باتري زیاد است

.                                               شارژ ناکافیست

ارژ طوالنی مدت با جریان کم بدون دش-3

  .اینکه به موقع شارژ شود

باتري بایستی بطور مرتب شارژ شده -1

میلیمتر باتري  15تا  10سطح الکترولیت .باشد

موقعیکه سطح الکترولیت پایین .صفحات باشد

الکترولیت بایستی .با آب مقطر پر کنیداست،

          .                       مطابق با نیاز ها باشد

اتصال سفت شود و اکسید یا زنگار تمیز -2

.     شود و سر قطب با گریس پوشانده شود

ی مدت با ماده فعال را ازطریق شارژ طوالن-3

-سیکل شارژ کاملاز طریق جریان کم یا

  )دوباره راه اندازي کنید.(دشارژکامل ترمیم کنید

دشارژ خود به خود خیلی زیاد -2

  است

    . ولیت ناخالصی وجود دارددر مایع الکتر-1

سیم بیرون باتري در حالت اتصال کوتاه -2

.                                               میباشد

مایع الکترولیت از سطح باتري سر ریز کرده -3

در حالت اتصال بطوریکه قطبهاي مثبت و منفی 

                      .                 کوتاه میباشند

میله قرار گرفته بین قطبهاي مثبت و منفی -4

   .                    سبب اتصال کوتاه میشوند

بجهت .تقلیل یافته استماده فعال روي صفحه -5

اینکه صفحه در حالت اتصال کوتاه میباشد و 

  .رسوب خیلی زیاد است

باتري را با الکترولیتی که با اسید سولفوریک -1

شده مطابق دستور خالص و آب مقطر ساخته 

آب مقطر بایستی  در طول مدت کار.العمل پر کنید

                     .                       اضافه شود

.            مدار کوتاه را بازدید و رفع عیب نمایید-2

با آب حاوي سود سطح باتري و سر باتریها -3

یا آب گرم برس زده و ) جوش شیرین(سوز آور 

تا اینکه بیرون آنها تمیز شسته شوند 

آب حاوي سود سوز آور یا : موضوع مهم(.شوند

     )   آب گرم نباید در داخل باتري نشت کند

قرار دادن میله و ابزار فلزي در سطح باتري -4

.                                           ممنوع است

  .باتري را تعویض کنید یا تعمیر کنید-5



۶۶

شدت تقلیل یافته ماده فعال ب-3

ماده در مدت شارژ کردن .است

قهوه اي در الکترولیت وجود 

دارد و ظرفیت باتري ناکافی 

  .است

موتور خیلی بجهت اینکه زمان راه اندازي -1

.            طوالنی است باتري اتصال یافته است

بجهت اینکه صفحه تاب برداشته است -2

 شارژ خیلی زیاد بوده یا زمان شارژجریان 

.                                                  کردن خیلی طوالنی می باشد

.                       چگالی الکترولیت خیلی زیاد است-3

  .باتري محکم سفت نشده است-4

هربار موقع راه اندازي موتور استارت -1

بایستی دستورالعمل راه اندازي بطور جدي 

                                             .              اجرا شود

.             دستورالعمل شارژ کردن را اجرا کنید-2

الکترولیت با چگالی معین شده را اضافه -3

.                                                                     کنید

  .پیچ تثبیت را سفت کنید-4

  .جعبه  باتري شکسته است-4

در مدت .سوراخ تهویه مسدود شده است-1

فشار داخل باتري  جهت اینکهشارژ کردن ب

.   باال میرود گاز تولید شده نمیتواند خارج شود

الکترولیت بجهت اینکه درجه حرارت -2

سریعا باال می رود و الکترولیت و گاز 

بسرعت منبسط میشوند باتري یک مرتبه 

                          .                     خالی میشود

و در مدت کار باتري محکم تثبییت نشده -3

  .نوسان تراکتور خیلی زیاد است

سوراخ تهویه را بازدید کرده و سوراخ -1

.                                   تهویه را باز نگهدارید

عیب مدار کوتاه بیرون مدار را بازدید و رفع -2

                            .                عیب کنید

  .باتري را محکم تثبیت کنید-3

    عیوب عمومی و تشخیص عیوب درجه ها-8-4-4

  8-6جدول 

  رفع عیب  دالیل عیب  عیب

دماسنج آب دائما درجه حرارت -1

  .پایین را نمایش میدهد

مسیر برق قطع شده و اتصال در اتصال متصل -1

.                                               اشدضعیف میب)اتصال برق(کننده درپوش داخلی

  .دماسنج آب قطع شده است-2

در موقع بازدید مدار وصل میشود و اتصال -1

.                                               را تمیز کنید) اتصال برق(دهنده درپوش داخلی

  .سنسور دماسنج آب را تعویض کنید-2

درجه حرارت  دماسنج آب دائما-2

  .باال را نمایش میدهد

سنسور درجه حرارت آب مدار کوتاه پیدا کرده -1

.                                      یا صدمه دیده است

  .در مسیر برق اتصال کوتاه وجود دارد-2

. سنسوردرجه حرارت آب راتعویض کنید-1

  .مدار را تعمیر و عیب مدار کوتاه را رفع کنید-2



۶٧

ن دادن درجه سوخت نشا-3

  .عادي نمیباشد

. درمسیربرق مدارباز و مدار کوتاه وجود دارد-1

در سنسور سوخت .مدار باز وجود دارد-2

                                             .اتصال کوتاه و اتصال ضعیف است

.                                               تعمیر و رفع عیب کنید-1

  .سنسور را تعمیر یا تعویض کنید-2

  عیوب عمومی و تشخیص عیوب چراغها-8-4-5

  8-7جدول 

  رفع عیب  دالیل عیب  عیب

چراغ جلو روشنایی نور پایین -1

  .و روشنایی نور باال ندارد

مسیر قطع شده است و فیوز مدار کوتاه -1

.                                           سوخته است

اتصال کلید روشن کننده و کلید نور کم -2

.                            ضعیف است و آنها صدمه دیده اند

  .المپ سوخته است و کیفیت ضعیف است-3

  .تعمیر و وصل کنید-1

  .تعمیر و تعویض کنید-2

  .با المپ با کیفیت تعویض کنید-3

  .المپ عقب خاموش است-2

ت و فیوز مدار کوتاه خط قطع شده اس-1

  .سوخته است

اتصال چراغ عقب ضعیف بوده و آن صدمه -2

  .دیده است

عیوب مدار کوتاه و مدار را تعمیر کرده و -1

  .مدار باز را رفع کنید

  .تعمیر یا تعویض کنید-2

  

  

  

  

  

  

  

  



۶٨

  تشخیص و تعمیر و نگهداري تهویه مطبوع- 9فصل 

  دهاصول کار سیستم تهویه مطبوع اتاق رانن -9-1

  اصول کار سیستم خنک کننده -9-1-1

  

  

  

  

  گردش سیستم خنک کننده - 9-1شکل

  سیلندر ذخیره- 6سیلندر خشک کننده-5سوپاپ انبساط-4تبخیر کننده -3)مبرد(کندانسور-2کمپرسور هوا-1

  .جریان پیداکرده وعمل خنک کردن راتحقق میبخشدمیباشدخنک کننده درسیستم بسته که شامل اجزامختلف باال

و فشار پایین بداخل کمپرسور هوا مکیده شده و بطور آدیاباتیک گاز خنک کننده با درجه حرارت پایین  -1

  .بداخل گاز خنک کننده با درجه حرارت باال و فشار باال کمپرس میکند

منتقل شده و بواسطه تشعشع  و مایع شدگی به ) مبرد(گاز خنک کننده درجه باال و فشار باال به کندانسور -2

  .مایع فشار باال تغییر شکل میدهد

به سوپاپ انبساط جریان می یابد و از طریق سوپاپ سوزنی موجود  در سوپاپ مایع خنک کننده فشار باال -3

  .منبسط میشوددرجه باال و فشار )مه مبرد(انبساط بطور آدیاباتیک بداخل مه سرما ساز

مه ریان می یابد و از طریق سوپاپ سوزنی موجود منبسط شده بطرف تبخیر کننده ج) سرما ساز(خنک کننده -4

خنک کننده یا مبرد به گاز خنک .سرما ساز گرماي خارجی را جذب میکند و پروسه تبخیر کنندگی کامل میشود

  .کننده با درجه حرارت پایین و فشار پایین تبدیل میشود

تا اینکه حرارت داخل ناقل را وق بطور مداوم در سیستم میچرخد خنک کننده محصور شده در چهار مرحله ف

  .به بیرون پخش کند

  اصول کار سیستم گرم کننده-2- 9-1

  خروجی آب موتور 

  

  

  اصول کار سیستم گرم کننده- 9-2شکل

سوپاپ آب گرم کننده

بدنه المان گرم کننده

خروجی آب موتور



۶٩

آب خنک داخل ناقل بوسیله المان گرم کننده گرم میشود و براي گرم کردن بداخل ناقل جریان :اصول کار

هیچوقت کلید گرم کننده و کلید سرد کننده را .یله دست کنترل میشودکلید آب گرم کننده بوس.می یابد

 253تا  250و مالحظه قطعات سیستم تهویه مطبوع به صفحات براي شکل گسترده .همزمان بکار نیندازید

  .مراجعه کنید 1454دفترچه قطعات تراکتور هاي یوروپارس سري تی جی مدل 

  ده و سرد کننده تهویه مطبوعتعمیر و نگهداري و رفع عیب گرم کنن -9-2

  9-1جدول 

  رفع عیب  دالیل عیب  عیب

ظرفیت خنک کننده تهویه -1

کمپرسور . (مطبوع ناکافیست

  .)نمیتواند بطور نرمال کار کند

  .تسمه کمپرسور میلغزد-1

  .کالچ آهن ربایی معیوب است-2

  .کمپرسور معیوب است-3

  .ترموستات معیوب است-4

  سوپاپ آب معیوب است-5

و خاك مسدود  بوسیله گرد)سرماساز(ال مبردب-6

  شده

  سوپاپ انبساط معیوب است-7

  .تسمه را تنظیم یا تعویض کنید-1

  .تعمیر یا تعویض کنید-2

  .تعویض کنید -3

  .تعویض کنید -4

  .تعویض کنید -5

  .تمیز کنید-6

  .تعویض کنید -7

تهویه مطبوع براي خنک -2

جریان . (کردن عیب می کند

  )دهوا وجود ندار

  )کمپرسور نمیچرخد(

  )سایر عیوب(

  فیوز سوخته-1

  .رله تهویه مطبوع معیوب است-2

  .مولد تهویه مطبوع عیب پیدا کرده است-3

  .کلید پروانه معیوب است-4

  سیم یراق باز است یا اتصال نادرست است-5

  فیوز سوخته-6

  .کالچ آهن ربائی عیب پیدا کرده است-7

  دهکلید تغییر دهنده عیب پیدا کر-8

  کلید فشار عیب پیدا کرده-9

  تسمه میلغزد-10

  خنک کننده ناکافیست-11

  سوپاپ انبساط معیوب است-12

  .کمپرسور عیب پیدا کرده است-13

  .تعویض کنید -1

  .تعمیر یا تعویض کنید-2

  .تعویض کنید -3

  .تعویض کنید -4

  .تعمیر کنید-5

  .تعویض کنید -6

  .تعمیر یا تعویض کنید-7

  .تعویض کنید -8

  .تعویض کنید -9

  .تعویض کنید -10

  با استفاده از درجات چند منظوره کنترل کنید-11

  .تعویض کنید -12

  .تعویض کنید -13



٧٠

ظرفیت خنک کنندگی نا -3

جریان هوا .(کافیست

  )ناکافیست

  فیلتر هوا مسدود شده-1

  برفک زده) اواپراتور(تبخیر کننده-2

  .خنک کننده ناکافیست-3

  .ه هوا نشت میکنداز سیکل خنک کنند-4

  .با هوا مخلوط میشود-5

  .خنک کننده خیلی زیاد است-6

  .تمیز یا تعویض کنید-1

  .کلید گرم کننده را تمیز یا تعویض کنید-2

  .با استفاده از دستگاهها وارسی کنید-3

  خنک کننده را تعمیر و بکار اندازید-4

  با استفاده از دستگاهها وارسی کنید -5

  ستگاهها وارسی کنیدبا استفاده از د -6

) گرمایش(گرم کنندگی-4

  .ناکافیست

  .سوپاپ آب نقص دارد-1

  .اختالط هوا نقص دارد)تاشو(درپوش -2

  .آب خنک کننده ناکافی است-3

  .تعویض کنید -1

  .تنظیم کنید-2

  .آب اضافه کنید-3

زمانیکه (وجود صدا-5

  )کمپرسور شروع بکار میکند

  

متوقف  رسورپزمانیکه کم(

  )میشود

  یاتاقان کمپرسورساییده شده یا صدمه دیده-1

  کمپرسور صدمه دیده)دریچه(سوپاپ-2

  تسمه پروانه میلغزد-3

  .پیچ نصب پایه کمپرسور شل شده-4

  ایجاد طنین تند و تیز-5

  پروانه عیب پیدا کرده-6

یاتاقان کالچ آهن ربائی،پولی هرزگرد یا -7

  .پولی لنگی ساییده شده یا عیب پیدا کرده 

  .اقان را تعویض کنیدیات-1

  .سوپاپ را تعویض کنید-2

  .تنظیم یا تعویض کنید-3

  .پیچ را سفت کنید-4

  .سفت یا ایمن کنید-5

  .تعمیر یا تعویض کنید-6

  .تعویض کنید -7
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       (سهامي خاص)

 كتابچه تعمیر و نگهداری  تراكتورچرخ لاستيكي يوروپارس  جفت ديفرانسيل مدل 1454و مدلهاي مشابه 

فهرست مطالب
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فصل 1 – مقدمه ای بر تعمیر و نگهداری تراکتور یورو پارس مدل 1454

1-1-اقدامات احتیاطی برای تعمیر و نگهداری تراکتور


1-1-1-ملزومات تعمیر و نگهداری را با دقت خوانده و تراکتور را جهت باز کردن شسته و در زمین صاف و سفت پارک کنید.

1-1-2- برای استفاده بهتر از این کتابچه تعمیر و نگهداری تعمیر کارها بایستی به سیستمهای هیدرولیک ، الکترونیک و دستگاههای برقی مسلط باشد.

1-1-3-شرایط عمومی سوار کردن (مونتاژ) تراکتور

1-1-3-1- بعد از سوار کردن چرخش نرم و راحت قطعات گردنده بایستی عملی شده باشند.

1-1-4-شرایط فنی اتصالات رزوه ای


1-1-4-1-موقع سفت کردن،پیچها ، بولتها و مهره ها ضربه زدن ممنوع می باشد ، استفاده کردن از پیچ گوشتی ها و آچارهای نامناسب مجاز نمی باشد ، از صدمات به سر پیچ ها ، بولتها و مهره ها بایستی جلوگیری شود.

1-1-4-2-مطابق الزام برای بست ها گشتاور سفت کردن مشخص شده که بایستی با ترک متر (آچار ترک) سفت شوند.


جدول 1-1 گشتاور پیچها و مهره های اصلی تراکتور سری های TG

		مجموعه

		مشخصات رزوه پیچ

		گشتاور سفت کردن



		

		

		نیوتون متر

		کیلوگرم نیرو بر سانتی متر  مربع



		پیچ اتصال بین پوسته جعبه دنده و محور محرک عقب

		M16

		200

		20



		موتور و پوسته جعبه دنده

		M14

		147

		15



		موتور و پوسته جعبه دنده

		M16

		200

		20



		مهره اتصال بین پوسته شافت پی تی او  ، پایه مالبند و پوسته محور عقب

		M16×1.5

		220

		5/22



		مهره اتصال بین محور عقب و لوله غلاف محور چپ/ راست

		M16×1.5

		220

		5/22



		مهره تثبیت زهوار(طوقه) و جان چرخ عقب

		M20×1.5

		560

		57



		مهره تثبیت بلوک (قطعه)تنظیم بدون گام چرخ عقب

		M20×1.5

		560

		57



		مهره تثبیت زهوار(طوقه) و جان چرخ جلو

		M16×1.5

		265

		27



		مهره تثبیت توپی و صفحه جان چرخ جلو

		M16×1.5

		265

		27





		پبچ اتصالی موتور و صفحه انتقالی سگدست

		M18

		400

		41



		پیچ اتصال صفحه انتقالی سگدست و سگدست

		M20

		500

		50



		پیچ اتصال سگدست و پایه شفت نوسانی جلو/عقب

		M20

		500

		50



		پیچ پایه ترمز دستی

		M12

		98

		10



		پیچ اتصال بلند کن (بالابر)و محور محرک عقب

		M16

		200

		20



		پیچ اتصال بین پایه میله کشش پایین و محور عقب

		M20

		400

		40



		مهره تثبیت مالبند لق و میله

		M16

		200

		20



		پیچ اتصال بین کلاچ و چرخ لنگر موتور

		M8

		20

		2



		پیچ اتصال بین پوسته دیفرانسیل و دنده مخروطی متحرک

		M14×1.5

		140

		14



		پیچ اتصال بین پوسته دیفرانسیل و درپوش دیفرانسیل

		M12

		80

		8



		مهره تثبیت غربالک فرمان

		M16×1.5

		200

		20





مهم:برای سفت کردن پیچ ها و مهره های اصلی تراکتور از آچار مدرج (تورک متر) استفاده کنید. 

برای گشتاور سفت کردن پیچ های عمومی مشخص نشده به جدول 2-1 مراجعه کنید.

جدول 2-1 گشتاور سفت کردن پیچ های عمومی

		درجه های مقاومت پیچ 

		قطر نامی پیچ ها (میلیمتر)



		

		6

		8

		10

		12

		14

		16

		18

		20

		22

		24

		27

		30

		36

		42

		48



		

		گشتاور سفت کردن(نیوتون متر)



		6/4

		5-4

		12-10

		25-20

		44-35

		69-54

		108-88

		147-118

		206-167

		284-225

		370-294

		519-441

		666-529

		1078-882

		1666-1372

		2450-2058



		6/5

		7-5

		15-12

		31-25

		54-44

		88-69

		137-108

		186-147

		265-206

		343-284

		441-370

		686-539

		833-666

		1372-1098

		2736-1705

		2548-2334



		6/6

		8-6

		18-14

		39-29

		64-49

		98-83

		157-127

		216-176

		314-245

		431-343

		539-441

		784-637

		980-784

		1677-1323

		2548-1960

		3822-3087



		8/8

		12-9 

		29-22

		58-44

		102-76

		162-121

		252-189

		347-260

		492-369

		669-502

		850-638

		1244-933

		1689-1267

		2952-2214

		4721-3540

		7081-5311



		9/10

		14-13

		35-29

		76-64

		127-108

		206-176

		323-274

		441-372

		637-529

		862-725

		1098-921

		1617-1372

		1960-1666

		3283-2744

		5096-4263

		7742-6468



		9/12

		20-15

		50-37

		88-74

		171-128

		273-204

		425-319

		565-489

		830-622

		1129-847

		1435-1096

		2099-1574

		2850-2138

		4981-3736

		5974-2966

		11949-8962





برای گشتاور سفت کردن حلقه های مارپیچی می توانید به جدول 3-1 مراجعه کنید.

جدول 3-1 گشتاور سفت کردن حلقه های مارپیچی

		نوعA(سر های مارپبچ 7=S)

		نوعB(سرهای مارپیچ 8=S)

		نوع C(سرهای مارپیچ 6=S)



		دامنه بست زدن

		گشتاور سفت کردن(نیوتون متر)

		دامنه بست زدن

		گشتاور سفت کردن(نیوتون متر)

		دامنه بست زدن

		گشتاور سفت کردن(نیوتون متر)



		12-8

		4/2-2

		17-14

		6-5

		10-8

		6/2-2



		16-10

		

		32-17

		

		12-10

		



		22-12

		6/3-3

		38-19

		

		16-12

		



		27-16

		

		45-21

		

		25-16

		



		35-23

		

		50-27

		

		29-19

		



		45-30

		

		37-33

		

		

		



		50-32

		

		64-39

		

		

		



		60-40

		

		70-45

		

		

		



		70-50

		

		76-52

		

		

		



		80-60

		

		83-58

		

		

		



		90-70

		

		89-65

		

		

		



		100-80

		

		95-71

		

		

		



		110-90

		

		102-78

		

		

		



		120-100

		

		108-84

		

		

		



		130-110

		

		114-90

		

		

		



		140-120

		6/3-3

		127-103

		6-5

		

		6/2-2



		150-130

		

		140-117

		

		

		



		160-140

		

		152-130

		

		

		



		

		

		165-141

		

		

		



		

		

		178-157

		

		

		





1-1-4-3- برای قطعاتی که به دنبال بیشتر از یک پیچ یا بولت برای سفت کردن میگردند تمام پیچ ها(بولتها) بایستی در جهت عقربه های ساعت بطور متناوب (زیگزاگی) و بطور متقارن بتدریج سفت شوند.اگر پین ها بکار برده شده اند عمل سفت کردن بایستی از پیچ (بولت) بعد پین آغاز شود.

1-1-5 سوار کردن سیستم هیدرولیک


1-1-5-1 قبل از نصب بدنه اتصال دهنده رزوه مستقیم به رزوه ها و واشر های آب بند کننده مرکب بایستی روغن مالیده شود.گشتاور سفت کردن اتصال دهنده های رزوه مستقیم در جدول 4-1 تعیین شده است.

جدول4-1


		مشخصات پیچ(رزوه)

		M16×1.5

		M18×1.5

		M20×1.5

		M22×1.5

		M27×2.0



		گشتاور(نیوتون متر)

		60-55

		77-70

		110-100

		138-125

		200-180





1-1-5-2 قبل از سوار کردن پیچ های چشمی به رزوه ها و واشر های آب بندی مرکب بایستی روغن مالیده شود و گشتاور سفت کردن در جدول 5-1 تعیین شده است.

جدول5-1


		مشخصات پیچ(رزوه)

		M10×1.5

		M12×1.5

		M14×1.5

		M16×1.5

		M18×1.5

		M20×1.5

		M22×1.5

		M27×2.0



		گشتاور(نیوتون متر)

		20-18

		50-45

		61-55

		88-80

		110-100

		132-120

		145-140

		352-320





فصل 2-تعمیر و نگهداری موتور

2-1-امتحان فاصله (فیلر) سوپاپ


فاصله بین سر میل سوپاپ و اسبک (انگشتی سوپاپ)

را بعد از اینکه موتور سرد شده یا گرم میشود امتحان 


کنید.فاصله درست سوپاپ ورود هوا 20/0 میلیمتر و                              شکل 1-2

فاصله سوپاپ خروج هوا 45/0 میلیمتر می باشد.سوپاپها همانطوریکه در شکل 1-2 نشان داده شده است مرتب شده اند.ترتیب سوپاپ ها از سیلندر 1(در جلو موتور) در جدول 1-2 نشان داده شده است


جدول 1-2

		سیلندر

		6

		5

		4

		3

		2

		1



		شماره سوپاپ

		12

		11

		10

		9

		8

		7

		6

		5

		4

		3

		2

		1



		I : سوپاپ ورود هوا

E :سوپاپ خروج دود

		I

		E

		E

		I

		I

		E

		E

		I

		I

		E

		E

		I





2-2- امتحان و تنظیم فاصله (فیلر) سوپاپ

1)میل لنگ را در جهت دوران طبیعی موتور ( از دید جلو موتور در جهت عقربه های ساعت) بچرخانید تا اینکه سوپاپ ورود هوا 12A سیلندر 6 باز شود و سوپاپ خروج دود 11A همین سیلندر بطور کامل بسته نشده است.فاصله (فیلر)در بین سوپاپ 1A و 2A سیلندر 1را وارسی کنید.اگر لازم باشد تنظیم کنید.


2)سوپاپ 4A و 3A سیلندر 2 را با همان روش بالا تنظیم کنید.سپس فاصله (فیلر)در بین سوپاپ 9A و 10A سیلندر 5را امتحان و تنظیم کنید.

3)سوپاپ 8A و 7A سیلندر4را تنظیم کنید.سپس فاصله (فیلر) در بین سوپاپ 5A و 6A سیلندر 3را امتحان و تنظیم کنید.

4)سوپاپ 1A و 2A سیلندر 1را تنظیم کنید و فاصله (فیلر) در بین سوپاپ  11A و12A سیلندر 6را امتحان و تنظیم کنید.

5)سوپاپ 9A و 10A سیلندر 5را تنظیم کنید و فاصله (فیلر)بین سوپاپ های 3A و 4A سیلندر 2را امتحان و تنظیم کنید.                                                                                                  6)سوپاپ5A و 6A سیلندر 3را تنظیم کنید و فاصله (فیلر)بین سوپاپ های8A و7A سیلندر 4را امتحان و تنظیم کنید.


2-3-عیوب عمومی موتور و رفع عیوب

برای عیوب و رفع عیوب جدول 2-2را ملاحظه کنید.


جدول 2-2 عیوب موتور و علت عیب

		عیوب

		علت



		

		بازدید شده بوسیله استفاده کننده

		بازدید بوسیله پرسنل تعمیرگاه



		استارت موتور را خیلی به کندی می چرخاند

		4،3،2،1

		



		نقص در روشن شدن موتور

		17،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5

		44،43،42،40،38،37،36،35،34



		موتور مشکل روشن می شود

		19،17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،5

		44،43،42،40،37،37،36،34



		قدرت(توان) کافی نیست

		21،20،19،18،17،16،13،12،11،10،9،8

		64،63،61،44،43،42،39،38،37،36،34



		نقص اشتعال موتور

		22،20،15،13،12،10،9،8

		43،41،40،39،38،37،36،34



		مصرف سوخت بالاست

		22،21،19،18،17،15،13،11

		63،44،43،42،40،39،38،37،36،34



		خروج دود سیاه از اگزوز

		22،21،19،17،15،13،11

		63،61،44،43،42،40،39،38،37،36،34



		خروج دود آبی دود سفید از اگزوز

		23،21،15،4

		62،58،52،45،44،42،39،38،37،36



		فشار روغن موتور خیلی پایین میباشد

		26،25،24،4

		59،51،50،48،47،46



		موتور ضربه میزند(صدای ضربه میدهد)

		23،22،20،17،15،13،9

		60،53،52،46،44،40،37،36



		موتور با بی نظمی کار می کند

		23،22،20،18،16،15،13،12،11،10،9،8،7

		60،52،44،41،40،38،34



		لرزش

		28،27،20،18،13

		54،52،44،41،40،38،34



		فشار روغن موتور خیلی بالاست

		25،4

		49



		درجه حرارت خیلی زیاد است

		32،30،29،27،19،15،13،11

		64،57،56،55،52،39،37،36،34



		فشار محفظه میل لنگ (کارتر)بالاست

		33،31

		52،45،44،42،39



		تراکم ضعیف

		22،11

		60،53،45،44،43،42،40،39،37



		موتور بعد از روشن شدن خاموش میشود

		12،11،10

		





دلایل بالقوه یا احتمالی


1-باتری ضعیف است.


2-اتصالات برقی اشتباه است


3-عیب در موتور راه انداز(عیب استارت)


4-درجه روغن موتور نا مطلوب است


5-موتور راه انداز(استارت)خیلی کند کار می کند


6-مخزن سوخت(باک)خالی است.


7-نقص در کنترل کننده توقف



8-لوله سوخت مسدود شده


9-وجود عیب در پمپ انتقال سوخت


10-المان فیلتر سوخت کثیف است


11-گرفتگی فیلتر هوا/صافی یا سیستم مکش


12-وجود هوا در سیستم سوخت رسانی


13-وجود عیب درانژکتورهایاانژکتورهاازنوع نامناسب هستند


14-استفاده نادرست از سیستم راه اندازی سرد


15-عیب در سیستم راه انداز سرد


16-تهویه مخزن سوخت(باک)مسدود شده



17-نوع یا درجه سوخت مصرف شده نامطلوب است


18-کنترل کننده سرعت (دور)موتور مسدود شده

19-لوله اگزوز بسته شده


20-درجه حرارت موتور خیلی پایین است


21-درجه حرارت موتور خیلی بالاست


22-فاصله آزاد (فیلر) نوک سوپاپ نادرست است


23-روغن در فیلتر روغنی موتور خیلی زیاد یا نامطلوب است


24-روغن موتور در کارتر ناکافی است


25-درجه روغن موتور معیوب است


26-المان فیلتر روغن موتور خیلی کثیف است

27-پروانه باد صدمه دیده


28-عیب در نشیمنگاه موتور یا پوسته چرخ لنگر


29-روغن موتور در کارتر خیلی زیاد است


30-لوله های هوا/آب رادیاتور مسدود شده


31-وجود مانع در لوله تهویه


32-خنک کننده در سیستم نا کافی است


33-لوله خلا نشت می کند یا لوله اگزوز معیوب است

34-وجود عیب در پمپ انژکتور


35-واحد انتقال پمپ سوخت معیوب است


36-زمان بندی پمپ انژکتور ناصحیح است

37-زمان بندی(تایمینگ)سوپاپ نادرست است


38-تراکم ضعیف است


39-واشر سرسیلندر نشت می کند


40-فاصله آزاد (لقی) بین سوپاپها وجود ندارد


41-لوله های فشار قوی نامطلوب هستند

42-بوش سیلندر ساییده شده


43-وجود نشتی در بین سوپاپها و نشیمن گاهها


44-رینگهای پیستون آزاد نبوده یا ساییده شده یاشکسته است

45-ساقه یا هادی سوپاپها ساییده شده اند


46-یاتاقانهای میل لنگ ساییده شده یا صدمه دیده اند

47-پمپ روغن ساییده شده


48-نقص در بسته شدن سوپاپ اطمینان


49-سوپاپ اطمینان باز نمی شود


50-فنر سوپاپ اطمینان شکسته است


51-وجود عیب درلوله مکش روغن موتور


52-پیستون صدمه دیده است


53-ارتفاع پیستون نادرست است


54-پوسته چرخ لنگر یا چرخ لنگر در یک خط یا میزان نیستند

55-وجود عیب در ترموستات یا نوع ترموستات نادرست است


56-گرفتگی(وجود مانع)در لوله های خنک کننده


57-وجود عیب در پمپ آب

58-کاسه نمد ساق سوپاپ صدمه دیده


59-صافی فیلتر محفظه کارتر گرفته است


60-فنر سوپاپ شکسته است


61-پروانه سوپر شارژر صدمه دیده یا خیلی کثیف است


62-روغن بند(کاسه نمد)سوپر شارژر نشت می کند


63-سیستم مکش نشت می کند( در موتورهای مجهز به سوپر شارژ)

64-عمل دریچه دود سوپر شارژر نامناسب است

فصل 3- تشخیص و تعمیر و نگهداری سیستم انتقال نیرو

3-1-رئوس کلی

سیستم انتقال نیرو شامل کلاچ، جعبه دنده و دستگاه انتقال نیروی عقب ، دستگاخ انتقال نیروی پایانی(کاهنده نهایی)،جعبه انتقال و سیستم محرک جلو می باشد.سیستم محرک جلو در فصل 5 شرح داده شده است.


3-2-تشخیص و تعمیر و نگهداری کلاچ

کلاچ تراکتور های سری تی جی (TG) تک دیسکی،خشک،فنر فشرده شده دیافراگمی میباشد،این کلاچ دو مرحله ای مستقل بوده و بطور عادی درگیر می شود.

3-2-1-ساختار کلاچ دو مرحله ای


ساختمان کلاچ دو مرحله ای مستقل تراکتور سریهای تی جی (TG) در شکل 4-3 نشان داده شده است.آن ترکیب شده است از کلاچ اصلی و کلاچ کمکی (کلاچ توان خروجی).کلاچ دو مرحله ای می تواند قدرت موتور را به دو مسیر تقسیم کند:

یک مسیر به وسیله شافت کلاچ اصلی و جعبه انتقال به مکانیزم حرکت منتقل می شود.مسیر دیگر به واسطه شافت محرک کلاچ به شافت پی تی او (PTO) منتقل می شود.




شکل2-3سیستم کنترل کلاچ اصلی



شکل 3-3 سیستم کنترل کلاچ کمکی



شکل 4-3 ساختمان کلاچ دو مرحله ای


1-فنر دیسکی2-مجموعه دیسک متحرک کلاچ کمکی3-صفحه فشاردهنده کلاچ کمکی4-مهره5-میله اتصال6-محورپینی کوتاه7-محور پینی بلند8-اهرم جدا کننده کلاچ کمکی9-درپوش کلاچ   10-صفحه فشار دهنده کلاچ اصلی  11-مجموعه دیسک متحرک کلاچ اصلی 12-دیسک جدا کننده  کلاچ کمکی  13-یاتاقان جداکننده  کلاچ  اصلی   14-اهرم جدا کننده کلاچ اصلی 15-واحد اهرم 16-محور پینی 17-پیچ حد18-مهره  

3-2-2-پیش بینی های در آوردن ،پیاده کردن و سوار کردن کلاچ:


1) علامت سوار کردن بایستی بین در پوشش کلاچ و صفحه فشار دهنده وجود داشته باشد،اگر وزنه تعادل وجود دارد،موقعیت نصب آن بایستی علامت گذاری شده و سپس پاک شود


2)اختلاف ارتفاع بین اهرم جدا کننده ( انگشتی) کلاچ اصلی و اهرم جدا کننده(انگشتی)کلاچ کمکی 25 میلیمتر می باشد.اهرم جدا کننده (انگشتی) کلاچ اصلی 5/0± 5/110 میلیمتر دور تر از سطح اتصال کلاچ و چرخ لنگر می باشد. اهرم جدا کننده (انگشتی) کلاچ کمکی 5/0±5/135میلیمتر دورتر از سطح اتصال کلاچ و چرخ لنگر می باشد.

3)یکنواختی یا یکدست بودن سطوح شکل گرفته بوسیله سر های سه اهرم جدا کننده (سه انگشتی)کلاچ های اصلی و کمکی را به ترتیب بازدید کنید.انحراف (خطای)آنها نباید بیشتر از 2/0 باشد.

روش امتحان : طبق شکل 5-3  شاه میله(1)به جای

 مشخص شده فشارداده می شود.فاصله بین سرهای 


سه اهرم جدا کننده  و سر های شاه میله به  وسیله 

داخل کردن درجه  فاصله گذار ( فیلر )اندازهگیری


میشود مطابق شکل6-3،همچنین AوB فاصله های

بین سر های سه اهرم جدا کننده کلاچ های اصلی                                  

                                                                                                    شکل5-3

و کمکی و انتهای چرخ  لنگر اندازه گری میشوند.


اگرخطای یکنواختی سه اهرم جدا کننده کلاچ های


اصلی وکمکی بیشتر از 2/0 میلیمتر باشد،آن بایستی


بوسیله تنظیم کردن پیچهای تنظیم سه اهرم جداکننده


( انگشتی ها ) تقلیل یابد.نهایتا،پیچ های تنظیم شش

 اهرم جدا کننده بایستی سفت شوند.                                                  

                                                                                                 شکل 6-3

3-2-2-1-باز کردن قطعات کلاچ

(ساختار کلاچ دو مرحله ای را در شکل 4-3 مشاهده کنید)پس از باز کردن و بازدید قطعات و رفع عیب و تعویض قطعات معیوب ،مجددا سوار کنید.


3-2-2-2- تنظیم کلاچ


تنظیم کلاچ شامل تنظیم کلاچ های اصلی و کمکی می باشد. 

(1)تنظیم فاصله آزاد جدا کننده کلاچ اصلی(شکل4-3 ساختمان کلاچ دو مرحله ای را نگاه کنید)

قبل از تنظیم سپر تنظیم موجود در زیر جعبه دنده را باز کنید.تنظیم به شرح زیر میباشد:


تنظیم کلاچ اصلی:مهره قفل کننده (18) را شل کنید.پیچ حد(17)کلاچ اصلی را برای اینکه فاصله آزاد بین اهرم جدا کننده یا انگشتی (14) کلاچ اصلی و انتهای یاتاقان جدا کننده (13)،2 تا 5/2 میلیمتر باشد تنظیم کنید.مهره قفل کننده (18)را سفت کنید.اختلاف ارتفاع سوکت های انتهای سه اهرم جدا کننده(14)بیشتر از 2/0 میلیمتر نباشد.

تنظیم کلاچ کمکی:مهره خود قفل کننده (4)را شل کنید.فاصله آزاد بین اهرم جدا کننده(8)کلاچ کمکی و انتهای صفحه جدا کننده (12) کلاچ کمکی را که 2 تا 5/2 میلیمتر می باشد تنظیم کنید.سپس انتهای گرد مهره خود قفل کننده (4)را برای سفت کردن بست بزنید.اختلاف ارتفاع سوکت ها (کاسه های) انتهای سه اهرم جدا کننده(8) بیشتر از 2/0 میلیمتر نباشد.حرکت آزاد پدال کلاچ اصلی و دسته کلاچ کمکی به ترتیب (25 تا 35)میلیمتر و (40 تا 60)میلیمتر می باشد.


(2)تنظیم سیستم کنترل کلاچ اصلی (شکل 2-3 سیستم کنترل کلاچ اصلی را مشاهده کنید)


طول درگیری میله کشش (8)کلاچ اصلی را برای اینکه فاصله آزاد بین یاتاقان جدا کننده (17) و اهرم جدا کننده 2تا 5/2 میلیمتر بوده و حرکت آزاد پدال کلاچ اصلی (30 تا 40)میلیمتر باشد ،تنظیم کنید.مهره قفل کننده روی میله کشش را قفل کنید.حالا پدال کلاچ اصلی از کف تراکتور در حدود 170 میلیمتر می باشد(حرکت مجموع پدال کلاچ اصلی 130تا140 میلیمتر میباشد)


(3)تنظیم سیستم کنترل کلاچ کمکی (شکل 3-3 سیستم کنترل کلاچ کمکی را مشاهده کنید)


1)طول در گیری میله کشش جوشی (13) و میله کشش (30) را ،برای اینکه فاصله آزاد بین دیسک جدا کننده کلاچ کمکی (10) و اهرم جدا کننده 2 تا 5/2 میلیمتر بوده و حرکت آزاد پدال کلاچ کمکی (در تصویر 30تا 40 میلیمتر و در دستی 40تا 60میلیمتر)باشد،تنظیم کنید.مهره قفل کننده در روی میله کشش را قفل کنید.حالا دسته کنترل کلاچ کمکی در پایینترین موقعیت می باشد.


2)طول امتداد یا طول افزایش پیچ 10M(2)را تنظیم کنید.مطمئن باشید که مجموع حرکت پدال کلاچ کمکی بین 200تا 220 میلیمتر می باشد.سپس مهره قفل کننده (3)در روی میله کشش را قفل کنید.


3)پیچ حد کلاچ کمکی را تنظیم کنید : پیچ حد (32) را بپیچانید تا اینکه فاصله بین پیچ حد و اسبک جوشی 15تا 20 میلیمتر شود.در سایش زود هنگام کلاچ اصلی فاصله خیلی زیاد خواهد شد و در جداسازی ناقص کلاچ اصلی و کمکی فاصله خیلی کم و در نتیجه سایش زود هنگام خواهد بود.


4)مهره قفل کننده (8)روی دو شاخه کلاچ کمکی (25) را با گشتاور 80 تا 120 نیوتون متر سفت کرده سپس مهره قفل کننده (7) را سفت کنید.


3-2-3-عیوب عمومی (متداول) دلایل و رفع عیب کلاچ دو مرحله ای


3-2-3-1-لیست عیوب عمومی(متداول) کلاچ 


جدول2-3

		عیب

		علل عیب

		رفع عیب



		1-کلاچ میلغزد.در مدت راه اندازی حرکت کند می باشد،با افزایش دور موتور سورعت تند نمیشود.در موقع راه اندازی با بار،واضح است که دور موتور تغییر نمیکند.قطعه اصطکاکی یا لنت صفحه کلاچ دود کرده و بوی سوخته ایجاد میکند.

		1- پدال حرکت آزاد(خلاصی) نداردیاخلاصی آن خیلی کم است.

2-روی قطعه اصطکاکی یا لنت صفحه کلاچ آلوده به روغن می باشد.


3-قطعه اصطکاکی یا لنت صفحه کلاچ به سبب سایش نازکتر شده و میخ پرچ ها نمایان شده اند.

4-فنرهای فشار دهنده صدمه دیده یا نرم شده اند.

5-کار کردن با اضافه بار.


6-کار بوسیله راننده نادرست میباشد.

		1-فاصله آزاد جدا کننده و حرکت آزاد (خلاصی)پدال را تنظیم کنید

2-با استفاده از نفت یا الکل یا استون تمیز کرده و خشک کنید.


3-قطعه اصطکاکی یا لنت را تعویض کنید.

4-فنر ها را عوض کنید.

5-بار را کم کنید.


6-کلاچ را بدرستی بکار اندازید.



		2-کلاچ بطور ناقص درگیر میشود.صدای شکستگی وجود دارد.بعد از به دنده گذاشتن اگر پدال کلاچ رها نشده است تراکتور میتواند به کندی حرکت کند.توقف آن هنوز مشکل است.خلاص کردن دنده آسان نمی باشد.چرخش محور تواندهی نمیتواند متوقف شود. 

		1-حرکت آزاد(خلاصی)پدال زیاد است.

2-قطعه اصطکاکی(صفحه کلاچ)تاب برداشته.

3-انتهای داخلی اهرم جدا کننده (انگشتی)خیلی کم یا تنظیم آنها درست نمیباشد.

4-قطعه اصطکاکی(لنت صفحه کلاچ)نو خیلی ضخیم است.

5-هزار خاری داخل قطعه اصطکاکی با شافت زنگ زده است.

6-در هزار خاری شافت 1 (محور ورودی جعبه دنده)به سبب سایش حفرهای کوچکی ایجاد شده است.

7-دو سطح قطعه اصطکاکی بصورت ناصحیح نصب شده اند.


8-صفحه کلاچ به چرخ لنگر چسبیده .

9-یاتاقان(بلبرینگ)داخل چرخ لنگر زنگ زده یا خراب شده یا گریپاژ کرده است.


10-موقعیت پیچ حدپدال نادرست است

		1-فاصله جدا کننده و خلاصی پدال را تنظیم کنید.

2-اصلاح و تعویض کنید.

3-اهرم جدا کننده را تنظیم کنید.


4-آنرا تعویض کنید.


5-شافت را با روغن سمباده بسایید(زنگ زدایی کنید)یا شافت را تعویض کنید.

6-مانند ردیف 5 عمل کنید


7-مجددا نصب کنید


8-صفحه کلاچ را در آورده و تعمیر کنید

9-بلبرینگ را تعویض کنید


10-موقعیت حد پدال را تنظیم کنید.



		3-در موقع راه اندازی تعویض دنده و توقف کلاچ سر و صدا دارد.انتهای اهرم جدا کننده(انگشتی)که از قسمت پنجره بازدید قابل رویت است ساییده شده است.

		1-یاتاقان جدا کننده(بلبرینگ کلاچ)فاقد روغن بوده صدمه دیده و گریپاژ کرده.

2-انتهای اهرم جدا کننده(انگشتی)با بلبرینگ کلاچ مماس می باشد.


3-میخ پرچ قطعه اصطکاک (لنت صفحه کلاچ)شل و دیده می شود.

4-فنربرگشت انگشتی معیوب شده یا افتاده است.


5-جفت بودن پین انتقال و سوراخ صفحه فشار دهنده یاپوسته کلاچ و بلوک استوانه ای شکل صفحه فشار دهنده شل میشود.  

		1-تمیز کنید روغنکاری یا تعویض کنید.

2-انگشتی را تعویض یا تنظیم کنید.

3-دوباره میخ پرچ کرده یا تعویض کنید


4-مجددا نصب یا تعویض کنید.


5-تنظیم جوشکاری تعمیر یا با قطعات نو تعویض کنید.



		4-کلاچ در موقع کار کردن میلرزد.در موقع راه اندازی،تراکتور میلرزد.

		1-یاتاقان(بلبرینگ)چرخ لنگر فرسوده شده است.

2-صفحه کلاچ تاب برداشته است.


3-ارتفاع انگشتی بطور نادرست تنظیم شده است.


4-روی لنت صفحه کلاچ کثیفی یا ناخالصی مکانیکی وجود دارد.

		1-یاتاقان(بلبرینگ)را تعویض کنید.

2-صفحه کلاچ را تاب گیری یا تعویض کنید.


3-انگشتی را تنظیم کنید.


4-لنت صفحه کلاچ را تمیز کرده و منشا را وارسی کنید.





3-2-3-2-ادامه تفکیک عیوب عمومی (متداول)کلاچ


1)کلاچ میلغزد.








                             








2)کلاچ کاملا از در گیری خارج شده است.







































3)صدای غیر عادی کلاچ









































4)حرکت با لرزش میباشد.









































3-3-تشخیص و تعمیر و نگهداری جعبه دنده

3-3-1-ساختمان جعبه دنده(شکل 27-3)


جعبه دنده شامل پوسته(محفظه) جعبه دنده(1)،مجموعه مکانیسم کنترل جعبه دنده(2)،مجموعه مکانیسم محور عقب(3)،مجموعه تعویض دنده کمکی محور عقب(4)و مجموعه نفس کش (5)و غیره میباشد. مکانیسم کنترل قفل دیفرانسیل مجموعه مکانیسم کنترل محور عقب  در بخش قفل دیفرانسیل شرح داده شده است.

شکل 27-3


کلیه قطعات جعبه دنده را باز کرده و پس از بازدید و رفع عیب یا تعویض قطعات مجددا سوار کنید. گشتاور سفت کردن بولتها و پیچها در مجموعه جعبه دنده بشرح جدول زیر میباشد.


		محل بسته شدن پیچ

		اندازه پیچ

		گشتاور سفت کردن(نیوتون متر)



		پیچ درپوش جعبه دنده

		10M

		41تا51



		پیچ درپوش یاتاقان و پیچ درپوش انتهای محور واسط

		12M

		73 تا 89



		پیچ درپوش یاتاقان تعویض دنده کمکی

		12M

		75تا92



		پیچ نشیمنگاه کاسه نمد محور خروجی پوسته انتقال

		12M

		15±95





3-3-2-عیوب عمومی و رفع عیوب جعبه دنده

جدول3-3

		عیوب

		دلایل عیوب

		رفع عیوب



		1-صدای غیر عادی یا ضربه زدن مربوط به جعبه دنده

		1-دنده بشدت ساییده شده یا پوسته پوسته شده،ترک برداشته یا دندانه چرخ دنده شکسته

2-دندانه دنده شکسته


3-محور بشدت ساییده شده یا صدمه دیده


4-علامت جفت شدن نامناسب


5-روغنکاری ناکافی یا بی کیفیت است

		1-با دنده نو تعویض کنید

2- با دنده نو تعویض کنید


3-محور را عوض کنید


4-علامت جفت شده را تنظیم کنید


5-روغن را پر کنید یا تعویض کنید



		2-تعویض دنده مشکل یا ناقص است

		1-بوش درگیری،دندانه هزار خاری ساییده شده یا شکسته است.

2-جدا کردن کلاچ ناقص می باشد.


3-میله کشش همبند شونده تعویض دنده خیلی بلند است.

4-سر ماهک صدمه دیده.

		1-تعمیر یا تعویض کنید.

2-کلاچ را تنظیم کنید


3-کوتاه کنید


4-تعویض کنید



		3-دنده بطور اتوماتیک از دنده خارج میشود.

		1-سر ماهک بشدت ساییده شده یا تغییر شکل داده است.

2-دندانه بشدت ساییده شده


3-شیار موقعیت میل ماهک ساییده شده


4-فنر قفلی میل ماهک ضعیف شده یا شکسته


5-اهرم دنده محدود نمی باشد.


6-میله کشش همبند شونده تعویض دنده خیلی کوتاه است

		1-تعویض کنید

2- تعویض کنید


3-تعمیر یا تعویض کنید

4-فنر قفلی را تعویض کنید


5-آنرا به طرف حد بچرخانید


6-آنرا بلند تنظیم کنید



		4-دنده نا درست کار می کند.

		1-سر دو شاخه اهرم دنده ساییده شده.

2-شیار هادی تعویض دنده بشدت ساییده شده

3-دوشاخه و شیار بوش جفت شدن ساییده شده

		1-اهرم دنده را تعویض کنید

2-هادی تعویض دنده را تعویض کنید


3-دوشاخه و بوش جفت شده را تعویض کنید





3-4-تشخیص و تعمیر و نگهداری مجموعه انتقال مرکزی محور عقب


3-4-1- پیاده و سوار کردن مجموعه دیفرانسیل(شکل42-3 را مشاهده کنید)


مهم:


1)چرخدنده بزرگ یا کرانویل (11) جفت چرخدنده مخروطی کوچک یا پنیون جعبه دنده را بکار اندازید.علامت رنگ شده چرخدنده مخروطی کوچک در سر کوچک چرخدنده کوچک میباشد، و علامت چرخدنده مخروطی بزرگ (11) در سر بزرگ چرخدنده بزرگ می باشد.

2)علامت در هم گیر کردن چرخ دنده هرزگرد (7)و چرخدنده (6) و (15) میل پلوس چپ / راست 05/0±25/0 میلیمتر میباشد،و واشر مصرفی چرخدنده میل پلوس را بین (25تا20)تنظیم کنید

		اندازه پیچ

		گشتاور سفت کردن(نیوتون متر)





		2M

		73تا89



		14M

		126تا154







شکل 42-3


3-4-2-تنظیم دستگاه انتقال نیروی مرکزی(شکل 43-3 را ملاحظه کنید)


3-4-2-1-تنظیم پیش کشش چرخدنده مخروطی کوچک یا چرخدنده پینیون و یاتاقان دیفرانسیل

دو عدد رولبرینگ مخروطی روی چرخدنده مخروطی کوچک (پینیون)و دیفرانسیل بایستی پیش کشش بشوند.در طول مدت کار کردن کشش ممکن است بسبب سایش محور ضعیف شود.بطور منظم کنترل کنید.در صورتی که لقی بین دو سر رولبرینگ مخروطی یا بعد از تعمیر برای سوار کردن ایجاد شود تنظیم کنید.

1)تنظیم پیش کشش یاتاقان چرخدنده مخروطی کوچک(پینیون)

مهره قفلی (1)نزدیک یاتاقان (3)را بپیچانید.بعد از اینکه گشتاور اصطکاکی چرخدنده بین 75/0تا5/1 نیوتون متر شد واشر قفلی (2)را قفل کرده و مهره قفل کننده بیرونی را سفت کنید.برای اندازه گیری گشتاور اصطکاکی چرخدنده خط مهره قفلی (1)را با استفاده از ترازوی فنری قلاب کنید و از طریق ارزیابی بر پایه قرائت ترازوی فنری و اودی(OD) مهره قفلی (1) محاسبه کنید.



شکل 43-3


1-مهره 5/1×48 2-واشر 3-رولبرینگ استوانه ای NUP211E

2)تنظیم پیش کشش یاتاقان دیفرانسیل (به شکل 44-3نگاه کنید)

با استفاده از واشر تنظیم (9)پیش کشش درست یاتاقان دیفرانسیل را تنظیم کنید .افزایش گشت آورد اصطکاکی بعداز پیش کشش 5/1 تا 5/2 نیوتون متر است،ومهره قفلی بیرونی را سفت کنید.دور خارجی رینگ چرخ دنده مخروطی بزرگ (14)را با استفاده از ترازوی فنری اندازه گرفته، واز طریق عرض یابی بر پایه ترازوی فنری و او دی (OD) چرخ دنده بزرگ محاسبه کنید.

3-4-2-2-تنظیم لقی 

برای تعمیر کلی ،چرخ دنده نا به هنجار یا تعویض یاتاقان (محور دیفرانیسل و یاتاقان چرخ دنده مخروطی کوچک )وبا جفت دنده مخروطی ،درگیری دستگاه انتقال نیروی مرکزی بعداز پیش کشش یاتاقان ،از جمله لقی و علامت درگیر شدن را تنظیم کنید.

شکل 44-3


1-رولبیرینگ استوانه ای 2-مهره گرد 3-قطعه قفل کننده 4-رولبیرینگ مخروطی 5-رولبیرینگ مخروطی6-واشر تنظیم دنده مخروطی کوچک7-چرخ دنده مخروطی کوچک8-نشیمنگاه یاتاقان دیفرانسیل چپ9-واشر تنظیم یاتاقان دیفرانسیل10-رولبیرینگ مخروطی 11- نشیمنگاه یاتاقان دیفرانسیل راست12-واشر تنظیم13-رولبیرینگ مخروطی14-چرخ دنده مخروطی بزرگ

1)بازبینی (معاینه )لقی:                                                                                                  یک قطعه سربی به طول 15تا 20 میلی متر و ضخامت 5/0 میلی متر یا فیوز تغییر شکل یافته به شکل(~)را دربین وجه غیره در گیر جفت دنده قرار دهید ،ضخامت انتهای بزرگ پرس شده (فشرده شده)قطعه سربی لقی نرمال میباشد،که بایستی 2/0تا35/0 میلی متر باشد.

2)تنظیم لقی :

اگر لازم باشد لقی را از طریق حرکت چرخ دنده مخروطی بزرگ (کرانویل)از طریق حرکت به چپ/راست تنظیم کنید.در صورت لقی خیلی زیاد چرخ دنده مخروطی بزرگ (کرانویل)را طبق روش زیر به راست حرکت دهید: چنانکه لقی خیلی زیاد باشد ،واشر تنظیم چپ اضافه کرده و واشرهای تنظیم راست را حذف کنید، و همان تغییر را بین طرف راست و چپ نگه دارید، تا اینکه پیش کشش تغییر نیافته یاتاقان مخروطی دیفرانسیل را حفظ کنید،بلعکس.برای تنظیم علامت جفت شدن چرخ دنده مخروطی مارپیچی دستگاه انتقال نیروی مرکزی جدول 4-3را مشاهده کنید.

3-4-2-3-بازرسی و تنظیم علامت جفت شدن

مقداری پماد به بغل دندانه چرخ دنده مخروطی بزرگ بمالید. جفت چرخ دنده را چندین دور در جهت جلو و عقب بچرخانید،علامت روی چرخ دنده مخروطی کوچک(پینیون) علامت جفت شدن می باشد.جفت شدن در مرکز دندانه و نزدیک سر کوچک و حداقل 3تا4 میلیمتر دور انتها ها می باشد.علامت جفت شدن بایستی 60% طول دندانه در حداقل طول دندانه،و 55% عمق دندانه در حداقل ارتفاع دندانه بصورت خال موجود باشد.


برای تنظیم لقی و علامت جفت شدن بجدول 4-3 نگاه کنید.


در مدت تنظیم لقی و علامت جفت شدن ممکن است بسبب حرکت محوری چرخدندانه بزرگ و کوچک تغییر کند.اما لقی بایستی حداقل 15/0 میلیمتر باشد.

2) تنظیم علامت  جفت شدن چرخدنده مخروطی دستگاه انتقال نیروی مرکزی

برای تنظیم علامت جفت شدن چرخدنده مخروطی دستگاه انتقال نیروی مرکزی به جدول 4-3 نگاه کنید.


جدول 4-3- تنظیم علامت  جفت شدن چرخدنده مخروطی دستگاه انتقال نیروی مرکزی


توجه:پیکان (فلش)جهت حرکت چرخدنده ها میباشد.


3-4-3-عیوب عمومی و تعمیر و نگهداری دستگاه انتقال نیروی مرکزی


جدول 5-3- عیوب عمومی و تعمیر و نگهداری دستگاه انتقال نیروی مرکزی

		عیوب

		دلایل عیوب

		رفع عیوب



		وجود صدای غیر عادی

		فاصله بازی(لقی)کناری خیلی کم است

		تنظیم کنید



		

		سطح روغن خیلی بالاست

		روغن موتور اضافی را تخلیه کنید



		

		در مخزن اشیا خارجی وجود دارد

		جعبه را تمیز کنید



		

		محور صدمه دیده است

		محور را تعویض کنید



		محور عقب بیش گرم شده

		پیش کشش محور خیلی سفت است

		یاتاقان دنده مخروطی کوچک(پینیون) یا پیش کشش دیفرانسیل را تنظیم کنید



		در موقع فرمانگیری سر و صدا وجود دارد

		چرخ هرزگرد یا دنده میل پلوس ساییده شده یا صدمه دیده

		تعویض کنید





3-5- عیوب کلی و تعمیر و نگهداری مجموعه دستگاه انتقال نیروی نهایی(کاهنده نهایی)

3-5-1-ساختمان مجموعه دستگاه انتقال نیروی نهایی


بطوریکه در شکل 46-3 نشان داده شده مجموعه دستگاه انتقال نیروی نهایی اساسا شامل محور محرک(1) پوسته محور محرک(5)نشیمنگاه کاسه نمد(2)میل پلوس(13)مجموعه جعبه دنده هرزگرد(11)چرخدنده رینگی(12)و غیره می باشد.

شکل 46-3


       مهم

1)برای اینکه فاصله آزاد(لقی) بین یاتاقان (4)و یاتاقان (6) 075/0 تا 125/0 میلیمتر باشد بایستی از واشر تنظیم (7)صحیح استفاده شود.


2)قبل از اتصال به پوسته ترمز در هر دو طرف چرخدنده رینگی (12) بطور یکنواخت چسب استعمال شود


		اندازه پیچ

		گشتاور سفت کردن(نیوتون متر)



		14M

		41 تا 51



		پیچ قفل کننده محور محرک 14M

		396 تا 465





3-5-2- عیوب و تعمیر مجموعه دستگاه انتقال نیروی نهایی

جدول 6-3

		عیوب

		دلیل عیب

		رفع عیب



		وجود سر و صدا یا صدای غیر عادی

		یاتاقان ساییده شده یا صدمه دیده

		یاتاقان را تعویض کنید



		

		گریس نا کافی یا نامرغوب است

		گریس را پر کرده یا گریس را تعویض کنید



		

		چرخدنده سیاره ای یا چرخدنده رینگی ساییده شده

		چرخدنده ساییده شده را تعویض کنید





3-6-بازدید و تعمیر و نگهداری سیستم ترمز

3-6-1- ساختار سیستم ترمز


سیستمهای ترمز خدمت(ترمز حرکت) و ترمز پارک کردن مجموعه ای برای تراکتور های سری تی جی (TG) مباشند که سیستم کنترل و مجموعه ترمز را شامل میشود.

ساختار سیستم ترمز خدمت(ترمز حرکت) تحت عنوان شکل 49-3 نشان داده شده است.




شکل 49-3


3-6-2تنظیم سیستم ترمز


حرکت آزاد (خلاصی) پدال ترمز بایستی تنظیم شود و خلاصی پدال چپ و راست بایستی یکسان باشد.


3-6-2-1- تنظیم حرکت آزاد (خلاصی) پدال ترمز خدمت(ترمز حرکت) شکل 49-3 را ملاحظه کنید.


1)هیدرولیک-دستگاه انتقال نیرو-روغن ترمز (Q/SFZ-B018)را از مخزن روغن ترمز (1) به ارتفاع حداکثر پر کنید.


2)پیچ تنظیم (16)را تنظیم کنید تا اینکه مرکز پدال 165 تا 175 میلیمتر بالای کف باشد.پدال ترمز چپ و راست بایستی هم ارتفاع باشند.


3)درپوش تهویه (40)را شل کنید.پدال چپ/راست را چند مرتبه فشار دهید تا اینکه هوا از تهویه خارج شود.درپوش تهویه (40) را سفت کنید.هوای موجود در لوله روغن ترمز طرف دیگر را تخلیه کنید.


4)پیچ تنظیم (16)را تنظیم کنید تا اینکه فاصله بازی بین ساق سوپاپ و پیچ تنظیم 3 تا 4 میلیمتر شده و خلاصی پدال ترمز 15تا 20 میلیمتر باشد.پیچ تنظیم (16) را با استفاده از مهره (17)قفل کنید.


       مهم: خلاصی پدال ترمز را باری نگهداشتن آن در محدوده 15 تا 20 میلیمتر در طول مدت تنظیم ،اندازه گیری کنید.


3-6-2-3- تنظیم حرکت کار آمد(موثر)دسته کنترل ترمز دستی :

حرکت کارآمد(موثر) مجموعه دسته(1)کنترل ترمزدستی

220 تا 250 میلیمتر میباشد. شکل 53-3 را ملاحظه کنید.


تنظیم:میله کنترل ترمز دستی را در موقعیت اصلی (افقی)

قرار دهید.مهره (2) را شل کرده و بوش (3) را بپیچانید.


طول L را تغییر دهید تا اینکه حرکت کار آمد ( موثر )


صحیح باشد.سپس مهره (2) را سفت کنید.بوش(3)را


قفل کنید.                                                                                       

                                                                                                       شکل 53-3


3-6-3- عیوب عمومی و رفع عیوب ترمز

جدول 7-3 (عیوب عمومی و رفع عیوب ترمز)

		عیوب

		دلایل عیوب

		رفع عیوب



		1-از کار افتادگی(عیب)ترمز

		1-لنت ترمزبشدت ساییده شده یامنحرف شده 2-طول حرکت پدال ترمز خیلی زیاد است     3-لوله روغن گرفته                                4-وجود هوا در لوله روغن                        5-نشتی روغن وجود دارد.

		1-لنت ترمز را عوض کنید                 2-تنظیم کنید.                               3-لوله روغن را تمیز کنید                  4-هوای لوله روغن را تخلیه کنید.            5-بازدید و کنترل کنید.



		2-انحراف تراکتور موقع ترمز کردن

		1-ناهماهنگی خلاصی پدال ترمزچپ و راست 2-لنت ترمز زود هنگام صدمه دیده                3-لوله روغن مسدود شده                       4-وجود هوا در لوله روغن                      5-نشتی روغن وجود دارد

		1- تنظیم کنید.                               2- لنت ترمز را عوض کنید                 3- لوله روغن را تمیز کنید                 4-هوای لوله روغن را تخلیه کنید       5-بازدید و کنترل کنید.



		3-لرزش تراکتور موقع شروع حرکت

		1-خلاصی پدال  ترمز خیلی کم است          2-فنر برگشت پدال ضعیف است

		1- خلاصی را تنظیم کنید                  2-فنر را تعویض کنید



		4-از درگیری خارج شدن (خلاصی) ترمز ناقص یا ترمز داغ کرده

		1-ترمز پارک(ترمز دستی) درگیر است         2-خلاصی پدال ترمز خیلی کم است           3-فنر برگشت پدال خیلی ضعیف یا معیوب است

		1-ترمز دستی را شل کنید                2-خلاصی را تنظیم کنید                 3-فنر برگشت پدال را تعویض کنید.





3-7- بازدید و تعمیر و نگهداری مجموعه محور تواندهی (پی تی او)

3-7-1- عیوب کلی و رفع عیوب مجموعه پی تی او


جدول 8-3

		عیوب

		دلایل(علل)عیوب

		رفع عیوب



		دنده پی تی او کار نمیکند

		فنر تعیین موقعیت معیوب است

		فنر را تعویض کنید



		صدای غیرعادی از پی تی او می آید

		1-دنده بشدت ساییده شده          2-شافت بشدت ساییده شده

		1-تعویض کنید                       2-تعویض کنید



		بعد از اینکه کلاچ کاملا فشرده میشود شافت پی تی او هنوز در حال کار می باشد.

		جدا شدن کلاچ ناقص است

		کلاچ را تنظیم کنید





فصل 4-تشخیص عیب و تعمیر و نگهداری ترمز تریلی

4-1- اصول کار سیستم ترمز تریلی


سیستم ترمز بادی تراکتور یورو پارس مدل 1454 سری تی جی(TG) یک سیستم از نوع قطع هوا می باشد.بعد از اینکه تراکتور راه اندازی میشود هوای فشرده شده از کمپرسور هوای (1) در یک مسیر از طریق سه راهی (5) وارد مخزن (8) ذخیره هوا میشود.فشار کار ساختمانی [حداقل 44/0 مگاپاسکال(5/4 کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع)]می باشد.بعد از اینکه فشار مخزن ذخیره هوا به 8/0 تا85/0 مگاپاسکال(5/7 کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع )فشار باز کننده  شیر فشار شکن (سوپاپ اطمینان)(6) میرسد شیر فشار شکن (6) برای تقلیل دادن به فشار تعادل باز میشود.برای ترمز کردن پدال ترمز را برای هل دادن میله فشار (3) بطرف جلو فشار داده و سوپاپ (7) ترمز قطع هوا را باز کنید.هوای فشرده شده از تریلی از طریق اتصال سریع (11)و لوله (10)آزاد میشود.بعلاوه سوپاپ (7) ترمز قطع هوای باز،قطع هوا را فعال می کند.

شکل1-4-نمودار سیستم ترمز تریلی

1-کمپرسور هوا2-لوله ورود مخزن ذخیره هوا 3-میله فشار 4-لوله ورود هوا 5-سه راهی 6- شیر فشار شکن(سوپاپ اطمینان)7-سوپاپ ترمز قطع هوا QFJ-10/0.638-مخزن ذخیره هوا9-درپوش مخزن هوا10-لوله خروجی سوپاپ ترمز قطع هوا11-اتصال سریع

4-2-نیاز های فنی و پیش بینی ها(اقدامات احتیاطی)سیستم ترمز تریلی


4-2-1- فشار در مخزن هوا حداقل بایستی 7/0 کیلو پاسکال(7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع)باشد.

4-2-2-فشار باز کننده سوپاپ اطمینان (شیر فشار شکن)75/0تا8/0 مگاپاسکال (5/7تا8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)میباشد.

4-2-3-اگر فشار در مخزن ذخیره هوا در مدت کار کردن دائما 75/0تا8/0 مگاپاسکال (5/7تا8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) یا بیشتر باشد مفهوم آن این است که سوپاپ اطمینان (شیر فشار شکن)کار نمی کند.شیر فشار شکن را به موقع تمیز یا تعویض کنید.

احتیاط


1)اگر تریلی دیر تر از تراکتور ترمز کند ممکن است عمل واژگون شدن اتفاق افتد.

2)برای اجتناب از هرگونه تصادف مربوط به فشار تقلیل یافته،ترمز قطع هوا می تواند به عنوان ترمز اضطراری به مدت طولانی استفاده شود.

3)در حالتی که LED اعلام خطر فشار هوا روشن می شود لوله های هوا را به موقع بازدید کنید.


شکل 2-4 نمودار سیستم ترمز تریلی

1-اشپیل2-پین لولا3-دوشاخه جلوی میله کشش4-واشر تخت5-مهره شش گوشه نوع(1)  6-میله فشار 7-واشرفنری8-پیچ 9-سوپاپ ترمزقطع هوا10-واشرترکیبی11-پیچ چشمی12-دوشاخه اتصال13-پین لولا

4-4- عیوب و رفع عیوب سیستم ترمز تریلی

جدول1-4

		عیب

		علت عیب

		رفع عیب



		1-فشار هوا ناکافیست

		1-نشتی لوله هوا                         2-سوپاپ ورودی/خروجی هوای پمپ بادساییده شده یا فنر صدمه دیده

3-رینگ پیستون سیلندر پمپ باد بشدت ساییده شده


4-فشارسنج خوب کار نمی کند

5-سوپاپ فشار شکن بطور محکم بسته نشده

		1-بازدید/تعویض کنید

2-تعویض کنید


3-رینگ پیستون و بوش سیلندر را تعویض کنید


4-تعمیر/تعویض کنید


5-بازدید/تعویض کنید






		2-سوپاپ ترمز قطع هوا برنمیگردد

		1- وجود گرد و خاک در سوپاپ ترمز قطع هوا

2-وجود روغن یا آب در سوپاپ ترمز قطع هوا

		1- تمیز کنید

2-آب و روغن را تخلیه کرده/تمیز کنید



		3-سوپاپ ترمز قطع هوا،هوا را تخلیه نمیکند

		1-بلند کن مسدود شده

2-فنر برگشت شکسته یا ضعیف شده

		1-تعمیر/بلند کن باید بدون اصطکاک باشد

2- تعویض کنید





فصل 5-تشخیص و تعمیر و نگهداری محور محرک جلو(اکسل جلو)

مجموعه محور محرک جلو شامل مجموعه جعبه انتقال پایه و محور اکسل جلو می باشد.


5-1- تشخیص عیب و تعمیر و نگهداری محور محرک جلو


5-1-1-ساختار محور محرک جلو: برای ساختار محور محرک جلو


اشکال صفحات 82تا93 کتابچه قطعات تراکتور های یورو پارس مدل 1454 را ملاحظه کنید.


5-1-1-1- برای باز کردن و بستن جک فرمان و شغالدست فرمان به صفحه کتابچه قطعات تراکتور های یورو پارس مدل 1454 مراجعه کنید


5-1-1-2- برای باز کردن و بستن دستگاه انتقال نهایی طرف راست محور جلو به صفحه 90 کتابچه قطعات تراکتور های یورو پارس مدل 1454 مراجعه کنید.


5-1-1-3- باز کردن و بستن دستگاه انتقال نهایی طرف چپ مانند طرف راست می باشد


5-1-1-4- باز کردن مجموعه دیفرانسیل و مجموعه دنده مخروطی محرک اکسل جلو


1- باز کردن و بستن مجموعه دنده مخروطی محرک با مجموعه دیفرانسیل اکسل جلو: همانطوریکه در شکل 1-5 نشان داده شده پایه (17)و پیچ اتصال (28) پوسته(1)محور محرک جلو را باز کنید.پین (20) را در آورید.مجموعه دنده مخروطی محرک را به همراه مجموعه دیفرانسیل درآورید.پس از رفع عیب مجددا سوار کنید.


2- باز کردن مجموعه دیفرانسیل:مجموعه دیفرانسیل را در روی میز کار قرار دهید.خط موقعیت یا علامت ثابتی را در روی پوسته چپ و راست مجموعه دیفرانسیل اضافه  کنید.


خط موقعیت یا علامت ثابتی را بین وجه جفت شونده بین پایه (17)و دو عدد مهره مدور (3) اضافه کنید.(به شکل 2-5 نگاه کنید )سپس دیفرانسیل را با توجه به شکل 3-5 باز کنید.


پس از رفع عیب دیفرانسیل مجددا آن را سوار کنید.


تنظیم دو قطعه قفل کننده (قطعه (3) مجموعه دیفرانسیل شکل 3-5). وارسی و تنظیم لقی که بایستی بین 17/0 تا 24/0میلیمتر باشد.

شکل 1-5



شکل 2-5

شکل 3-5مجموعه دیفرانسیل

5-1-2- وارسی و تنظیم جفت شدگی چرخدنده مخروطی محرک و متحرک: مقداری سرنج در دور دندانه چرخدنده مخروطی بمالید.چرخدنده به چهار قسمت تقسیم شده است.هر قسمت 3تا4 دندانه می باشد . چرخدنده را چند مرتبه در جهت جلو و عقب بچرخانید.علامت روی چرخدنده مخروطی علامت جفت شدگی می باشد.اتصال دو دندانه چرخدنده در جهت طول بایستی 45%و 50% حداقل عمق دندانه در جهت عمق دندانه باشد.جفت شدگی در مرکز دندانه و نزدیک انتهای کوچک و حداقل 5 میلیمتر دور از انتها ها می باشد.روش تنظیم بر سطح جفت شدن در شکل 4-5 نشان داده شده است.

شکل4-5 تنظیم جفت شدن چرخدنده مخروطی محرک و متحرک

جدول 1-5 عیوب و رفع عیوب مجموعه محور محرک جلو

		عیوب

		علل عیب

		رفع عیب



		سایش غیر عادی تایر

		1- لبه چرخ جلو بشدت تغییر شکل داده  2-تنظیم ناصحیح تقارب

3-پین اتصال سگدست فرمان بشدت ساییده شده

 4-فشار باد نا کافی چرخ جلو در طول حمل و نقل در فاصله طولانی

5-دسته محور محرک جلو در طول حمل و نقل در فاصله طولانی درگیر نشده


6-جهت نادرست آج تایر محور محرک جلو

		1-لبه چرخ جلو را میزان کنید.

2-تقارب را تنظیم کنید.


3-پین اتصال را تعویض کنید


4-بازدید و پر کنید

5-محور محرک جلو را خلاص کنید


6-تایر را مجددا نصب کنید



		نوسان چرخ جلو

		1-پین کروی،سیلندر (جک)،مهره تثبیت بازوی فرمان،پیچها شل شده اند

2-تنظیم نادرست تقارب

3-فاصله آزاد یاتاقان بزرگ یا بشدت ساییده شده


4-شاه پین فرمان بشدت ساییده شده


5-لبه چرخ جلو بشدت تغییر شکل یافته

		1-بازدید و سفت کنید

2-تقارب را تنظیم کنید


3-یاتاقان را تنظیم یا تعویض کنید


4- شاه پین را تعویض کنید


5-لبه چرخ جلو را میزان کنید.





		وجود صدای زیاد در طول حرکت

		1-نا درستی علامت درگیری چرخدنده انتقال نیروی مرکز جلو

2-فاصله بازی یاتاقان انتقال نیروی مرکزی خیلی زیاد یا صدمه دیده

3-محور دیفرانسیل ساییده شده یا صدمه دیده


4-چرخ دنده سیاره ای یا واشر ساییده شده


5- در گیری بد جفت دنده انتقال نیروی نهایی

		1-مجددا تنظیم کنید

2-مجددا تنظیم یا تعویض کنید


3-تعویض کنید


4-تعویض کنید


5-تعویض کنید







5-3- عیوب و تعمیر مجموعه جعبه انتقال

5-3-1- ساختار مجموعه جعبه انتقال


برای ساختار مجموعه جعبه انتقال شکلهای 5-5 و 6-5 را ملاحظه فرمایید.


شکل 5-5 را در صفحه 80 کتابچه قطعات یدکی تراکتور های یوروپارس مدل 1454 ملاحظه کنید.



شکل6-5مجموعه جعبه انتقال

5-3-1-1- طرز کار مجموعه جعبه انتقال

توان حرکت جلو از چرخ دنده هرزگرد(5) به چرخ دنده متحرک (11) جعبه انتقال و به محور خروجی (14) جعبه انتقال از طریق بوش کششی (13) محرک جلو و به دستگاه انتقال مرکزی جلو از طریق محور انتقال منتقل میشود.سپس میل پلوس ها در دو طرف برای چرخاندن چرخ های محرک جلو بحرکت در میآیند.

5-3-2-عیوب و رفع عیوب مجموعه جعبه انتقال به جدول 5-5 مراجعه کنید


جدول 5-5

		عیوب

		دلایل عیوب

		رفع عیوب



		سایش غیر عادی تایر

		نقص از در گیری خارج شدن محور محرک جلو در موقع حرکت در جاده سفت

		از در گیری خارج کنید



		نقص حرکت چرخ جلو

		1-شافت انتقال صدمه دیده

2-نقص عمل دسته محور محرک جلو

		1-تعویض کنید

2-دسته را بطور صحیح بکار اندازید



		جعبه انتقال بوش داغ میشوند.

		1-محور انتقال نیرو بشدت تاب برداشته و اصطکاک پیدا کرده

2-نشیمنگاه یاتاقان پایه میانی شل شده

		1-محور انتقال را میزان یا تعویض کنید


2-سفت کنید



		وجود صدای بلند در جعبه انتقال

		1- سرعت چرخدنده خیلی زیاد است

2-یاتاقان یا چرخدنده بشدت ساییده شده

		1-به دنده کم سرعت تعویض کنید

2-تعویض یا تعمیر کنید





فصل 6-تشخیص عیب و تعمیر و نگهداری سیستم فرمان تمام هیدرولیک

6-1-ساختار


       مهم: سیستم فرمان با توان تمام هیدرولیک دقیق می باشد.سیستم هیدرولیک فقط بوسیله اشخاص متخصص آموزش دیده مونتاژ(باز) یا تنظیم شود.

6-1-1-سیستم هیدرولیک فرمان:


طرح سیستم فرمان با توان تمام هیدرولیک در شکل 1-6 نشان داده شده است.بعد از اینکه موتور راه اندازی میشود روغن تحت فشار بوسیله پمپ هیدرولیک (2) از مخزن روغن(1) فرمان به مجموعه تغییر جهت دهنده هیدرولیک(7) پمپ شده و سپس مستقیما وارد سوپاپ کنترل(5) میشود.وقتیکه غربالک فرمان میچرخد  سوپاپ کنترل(5)کار میکند و روغن بواسطه رتور (4) وارد جک (8) فرمان میشود.دسته پیستون جک برای کنترل چرخش چرخ جلو برای فرمان حرکت می کند.زمانیکه غربالک فرمان درجهت عقربه های ساعت یا عکس عقربه های ساعت می چرخد سوپاپ کنترل (5) و رتور(4)بدنبال غربالک فرمان  برای تغییر مسیر روغن از جک (8) فرمان طرف چپ وارد مخزن روغن (1)فرمان میشود.در موقع چرخش به راست روغن بواسطه سوپاپ کنترل(5)از جک(8)

فرمان طرف راست وارد مخزن روغن (1) فرمان

میشود.وقتیکه جک (8) فرمان به حداکثر حرکت


میرسد یا چرخش درخلاف مقاومت خیلی زیاد

میباشد برای تضمین ایمنی مدار هیدرولیکی


(کنترل فشار)سوپاپ کنترل(5)مانند یک سوپاپ


فشار شکن کار میکند.

موقعیکه موتور خاموش میشود و غربالک فرمان               شکل1-6-طرح سیستم فرمان با توان تمام هیدرولیک 

میچرخدرتور(4)میچرخد وروغن جک(8) فرمان              1-مخزن روغن فرمان2-پمپ هیدرولیک

راتامین میکند.بنابراین ماشین میتواندبوسیله دست             3-سوپاپ فشار شکن4-رتور5-سوپاپ کنترل

فرمانگیری (هدایت) شود.                                                        6-سوپاپ فشار شکن7-مجموعه تغییرجهت                                 د                                                                                         دهنده هیدرولیکی8-جک فرمان

6-1-2-ساختار

ساختار این ماشین را در شکلهای صفحات 100 تا 112 کتابچه قطعات یدکی تراکتور مدل 1454 ملاحظه کنید.


6-2- قطعات کلیدی(قطعات مهم)


6-2-1- قطعات کلیدی سیستم فرمان تمام هیدرولیک شامل :


1-پمپ هیدرولیک2- تغییر جهت دهنده و بلوک سوپاپ3-سیلندر(جک)فرمان

6-3-2-اجزا اصلی:


6-3-2-1-مجموعه تغییر جهت دهنده تمام هیدرولیک :

این تغییر جهت دهنده یک سوپاپ دوار سیکلوئید(چرخ زاد)


میباشد که در شکل 2-6 نشان داده شده است ، اساسا شامل


سوپاپ کنترل و رتور و غیره می باشد.                                                   شکل2-6 مجموعه تغییر جهت دهنده تمام هیدرولیک

1- قطعه متقاطع2- درپوش جلو3- بدنه سوپاپ

4-فنر5-پین6-بوش سوپاپ7-میزان بند سوپاپ

8 - شافت اتصال 9 – رتور 10 - در پوش عقب


11- صفحه جدا کننده 12- استاتور 13- اورینگ

                                     14-ساچمه 15-اورینگ16-رینگ ضربدری17-اورینگ




شکل3-6 بلوک سوپاپ تغییر جهت دهنده تمام هیدرولیک



شکل4-6 اتصال لوله های روغن تغییر جهت دهنده تمام هیدرولیک


P-دریچه روغن فشار R-دریچه روغن سیلندر(جک)جهت راستL- دریچه روغن سیلندر(جک)جهت چپ T-دریچه روغن برگشت

شکل 5-6 شکل دریچه روغن سیلندر(جک)فرمان


1-دسته پیستون سیلندر2-بوش هادی3-پیستون4-لوله روغن هیدرولیک5-بوش هادی


توجه:برای جزئیات سیستم فرمان تمام هیدرولیک صفحات 99 تا 113 کتابچه قطعات تراکتور های یورو پارس مدل 1454 را ملاحظه کنید.

6-3-تشخیص و رفع عیوب سیستم فرمان تمام هیدرولیک

6-3-1- تشخیص و رفع عیوب سیستم فرمان تمام هیدرولیک


جدول 1-6


		عیوب

		پدیده یا دلیل عیب

		رفع عیب



		عیب در فرمانگیری تراکتور

		1-مونتاژ نادرست شافت محرک مجموعه تغییر جهت دهنده هیدرولیک

2-لوله شکسته

		1-مجددا مونتاژ کنید

2-تعویض،پر و تخلیه هوا کنید.موارد وارسی را در وجود(هوا در روغن)انجام دهید



		فرمانگیری(هدایت)فرمان هیدرولیکی مشکل می باشد.

		1-فشار باد چرخ جلو کم می باشد

2-روغن پمپ دنده ای هیدرولیکنا کافی است، نشت داخل پمپ دنده ای، یا فیلتر در روغن مخزن گرفته، چرخش کند و سبک و چرخش تند سنگین

3-وجود هوا در سیستم فرمان،غربالک فرمان را بچرخانید،سیلندر(جک) گاه گاهی حرکت می کند.


4- روغن فرمان نا کافی است


5-فنر سوپاپ اطمینان ضعیف شده،یا درز بند ساچمه ای عیب پیدا کرده.فرمانگیری(هدایت فرمان)بار سبک آسان و با بار سنگین مشکل می باشد.


6-مایع فرمان هیدرولیک نادرست یا لزجت روغن خیلی زیاد است


7-سوپاپ ساچمه ای بدنه  سوپاپ عیب پیدا کرده،چرخیدن غربالک فرمان مشکل،فرمان ضعیف است


8- نشت بعلت صدمه نشیمن سوپاپ


9-نشت روغن سیستم فرمان،شامل نشت داخلی/خارجی سیلندر(جک)


10سایش پین یا شکستگی فنر 

		1-پر کنید

2-پمپ دنده ای را بازدید کنید. فیلتر را تمیز یاپمپ دنده ای را تعویض کنید.

3- هوای داخل سیستم را تخلیه کنید.لوله ورودی را بازدید کنید.


4-مطابق شرط روغن پر کنید.

5-سوپاپ اطمینان را تمیز یا تعویض کنید. فشار فنر سوپاپ اطمینان را تنظیم کنید


6-با روغن توصیه شده تعویض کنید.


7-تمیز،مراقبت یا تعویض کنید.


8- تعویض کنید.


9-بازدید و محل نشتی را برطرف کنید


10-بازدید/ تعویض کنید.



		غربالک فرمان بعد از اینکه راه شدبطور اتوماتیک میچرخد

		نصب نادرست همبند کننده (بهم وصل کننده) و موقعیت رتور

		تنظیم کنید



		نیروی فرمان پایدار(ثابت) نیست

		1-سوپاپ کنترل مسدود شده یا عیوب دیگر پیدا کرده

2-وجود هوا در پمپ هیدرولیک بعلت ناکافی بودن روغن

3-ورود هوا بداخل پمپ هیدرولیک از مدار ورودی

		1-تمیز،تعمیر یا تعویض کنید.

2-روغن را پر کرده و هوا گیری کنید


3-نشتی را وارسی کنید.روغن را پر کرده و هواگیری کنید.



		چرخ جلو بطرف چپ یا راست نوسان می کند.

		1- عیوب سوپاپ کنترل

2-وجود هوا در پمپ هیدرولیک بعلت نا کافی بودن روغن


3- ورود هوا بداخل پمپ هیدرولیک از مدار ورودی

4-وجود هوا در مدار


5-عیوب سیلندر(جک)

		1-تمیز تعمیر یا تعویض کنید

2-مایع فرمان هیدرولیکی را پر کنید

3-نشتی را بازدید کنید.با روغن پر کرده و هواگیری کنید

4-مایع فرمان هیدرولیکی را تخلیه کرده و هواگیری کنید.

5-تعمیر یا تعویض کنید.



		فرمان چرخ بر عکس می باشد.

		اتصال لوله در جهت عکس می باشد

		مجددا نصب کنید



		چرخش هرزغربالک فرمان بوسیله دست

		1-وجود هوا در مدار

2-وجود هوا در پمپ هیدرولیک بعلت نا کافی بودن روغن

		1- مایع فرمان هیدرولیک را تخلیه و هواگیری کنید

2-مایع فرمان هیدرولیک را پر کنید.



		وجود صدا در پمپ هیدرولیک

		1-مایع فرمان هیدرولیک را برای وجود هوا وارسی کنید.

2-سطح مایع فرمان هیدرولیکی را بازدید کنید.


3-نشیمنگاه پمپ هیدرولیک را بازدید کنید


4-وجود هوا در پمپ هیدرولیک بعلت ناکافی بودن روغن


5-ورود هوا بداخل پمپ هیدرولیک از مدار ورودی


6- لوله تغییر شکل یافته

		1- تعویض کنید.روغن را پر کرده و هوا گیری کنید


2-نشتی داخلی و خارجی را تعمیر کنید.هوای موجود در سیستم را تخلیه کنید.


3- مطابق شرط نشیمنگاه پمپ را سفت کنید.


4- مایع فرمان هیدرولیک را پر کنید


5- تعمیر کنید


6- تعویض کنید



		فرمان هیدرولیکی بد کار می کند(معیوب است)

		1- پین شکسته یا تغییر شکل پیدا کرده

2- باز کننده شافت اتصالی شکسته یا تغییر شکل یافته


3- رتور و شافت اتصالی نادرست سوار شده.


4-پیستون جک فرمان یا درزبند پیستون صدمه دیده

		1- تعویض کنید.

2- تعویض کنید.


3-مجددا سوار کنید


4- تعویض کنید.



		در طول فرمانگیری هیدرولیکی غربالک فرمان برای برگشتن به حالت خلاصی ضعیف می باشد

		1-فنر شکسته است

2-محور فرمان و بوش لوله فرمان متحد المرکز نیستند،مقاوت چرخش بالا است.


3-فشار محوری میل فرمان در میزان بند سوپاپ


4- اختلاف فشار در حالت خلاص خیلی زیاد است،یا بعد از اینکه غربالک فرمان متوقف میشود هیچ تخلیه بار از تغییر جهت دهنده وجود ندارد.


5-محور فرمان و میزان بند سوپاپ متحد المرکز نیستند.

		1- تعویض کنید.

2-تعمیر یا تعویض کنید.


3-تعمیر کنید.


4-تعمیر یا تعویض کنید.


5-مجددا سوار کرده و تنظیم کنید






		فرمان هیدرولیکی دستی کار نمی کند.

		1- فاصله بازی این رتور و استاتور خیلی زیاد است.

2- نشیمنگاه پیستون سیلندر ضعیف است،در مدت فرمانگیری زمانیکه پیستون سیلندر بحد میرسد راننده نمی تواند حس کند

		1-رتور و استاتور را تعویض کنید

2-نشیمنگاه پیستون را تعویض کنید.






		روغن بسرعت گرم میشود.

		سوپاپ فشار شکن معیوب است

		تعویض کنید.



		وجود حباب یا شیرابه(دوغ آب) در مایع فرمان هیدرولیک

		1-نشت داخل پمپ هیدرولیک

2- سطح روغن فرمان هیدرولیک پایین است

		1-تعمیر کنید.هوا را تخلیه کنید(هواگیری)

2-مایع فرمان هیدرولیک راپر کنیدوهواگیری کنید.



		فشار مجموعه تغییر جهت دهنده هیدرولیک پایین است

		1-آستری(بوش)سیلندر خراشیدگی دارد.


2-فنر سوپاپ یا درز بند نشت می کند.

		1-تعویض کنید.

2- تعمیر کنید.هواگیری کنید.



		پمپ دنده ای نشت میکند.فشار پایین است.

		1-درز بند اسکلتی پمپ هیدرولیک صدمه دیده

2- پیچ شل شده


3-درز بند صدمه دیده

		1- تعویض کنید.

2-پیچ را سفت کنید.


3- تعویض کنید.





6-3-2-تشخیص و رفع عیوب مجموعه تغییر جهت دهنده هیدرولیک

جدول 2-6

		عیوب

		پدیدار عیب

		دلیل عیب

		رفع عیب



		نشتی روغن

		نشتی وجه جفت شونده


نشتی درپوش جلو


نشتی درپوش پیچی

		وجود کثافات

		1-بازدید و تمیز کنید.



		

		

		درزبند شافت صدمه دیده

		2- تعویض کنید.



		

		

		درپوش پیچی شل شده

		3-سفت کنید.



		چرخش با اشکال انجام میگیرد

		غربالک فرمان برای چرخش سریع سنگین بوده و برای چرخش کند سبک میباشد.

		روغن ناکافی است

		پمپ و لوله تامین روغن را بازدید کنید.



		

		بالا رفتن سیلندر 


وجود حباب در روغن


وجود صدای غیر عادی

		وجود هوا در سیستم فرمان

		هوارا تخلیه کنید

ورودی روغن پمپ را از نظر نشتی بازدید کنید.



		

		فرمانگیری سخت،سیلندر فرمان عمل نمیکند.

		سوپاپ یکطرفه فرمان دستی معیوب است.

		ساچمه سوپاپ را بازدید کنید. سوپاپ را از نظر کثافت بازدید کنید.



		

		سیلندر عمل نمیکند.

		سوپاپ اضافه بار نشت میکند

نشت داخلی سیلندر

		سیلندر را از نظر نشتی داخلی بازدید کنید.



		

		فرمانگیری سبک صفر،فرمانگیری یا بار شکل

		نشتی درپوش سوپاپ اطمینان یا نقص فنر سوپاپ اطمینان

		سوپاپ اطمینان را تمیز و وارسی کنید.



		

		فرمانگیری با اشکال انجام میگیرد

		لزجت روغن هیدرولیک زیاد است

		تعویض کنید.



		نقص در فرمانگیری

		فرمان نمیتواند به حالت خلاص برگردد

		نقص فنر

		تعویض کنید.



		

		نوسان فشار افزایش یافته یا عیب در فرمانگیری

		پین کج شده یا شکسته شیار پین شافت اتصال شکسته

		پین یا شافت اتصال را تعویض کنید.



		

		غربالک فرمان در جهت عکس عمل میکند یا به چپ یا راست نوسان می کند.

		مونتاژ نادرست شافت اتصال و رتور

		مجددا مونتاژ(سوار)کنید



		

		انحراف در موقع سفر.


غربالک فرمان نمیتواند بچرخد

		هر دوجهت سوپاپ اضافه بار مسدود شده .

نقص فنر.

		سوپاپ اضافه بار را بازدید کنید.



		غربالک فرمان برای چرخیدن به حالت خلاص از کار می افتد. 

		اختلاف فشار در حالت خلاص خیلی زیاد است،یا بعد از تخلیه بار اینکه غربالک فرمان متوقف می شود هیچ تخلیه باری در تغییر جهت دهنده وجود ندارد.(انحراف در مدت سفر)

		لوله فرمان و میزان بند سوپاپ متحد المرکز نیستند.

		تعمیر یا تعویض کنید



		

		

		فشار محور میلخ فرمان در میزان بند سوپاپ

		



		

		

		مقاومت فرمانگیری لوله فرمان زیاد است

		



		

		

		فنر شکسته است

		



		فرمان نمیتواند به حد برسد

		سیلندر فرمان نمیتواند به حد برسد،فرمانگیری مشکل میباشد.

		فشار سوپاپ اطمینان پایین است.

		افزایش دهید



		حد وجود ندارد

		بعذ از سیلندر فرمان به حد میرسد، غربالک فرمان میتواند بی حرکت شود.(عدم وجود حد)

		فشار سوپاپ اضافه بار است.

		افزایش دهید



		فرمانگیری دستی وجود ندارد

		برای فرمان هیدرولیکی،سیلندر به حد میرسد.بعد از اینکه پیستون جک(پیستون سیلندر)به حد میرسد رانش نمیتواند حس شود.با فرمانگیری دستی سیلندر حرکت نمیکند. 

		شعاع جفت استاتور و رتور یا فاصله بازی محوری زیاد میباشد.

		جفت رتور و استاتور را تعویض کنید.





6-4-مراقبت و اقدامات احتیاطی

6-4-1-سیستم فرمان قبل از اینکه تراکتور از کارخانه خارج شود تنظیم شده است.استفاده کننده بایستی کلیه رزوه های لوله های روغن و پیچها را طبق جدول 7-6 بوسیله آچار مدرج سفت کند.

		اندازه پیچ

		گشتاور سفت کردن(نیوتون متر)



		8M

		21تا25



		10M

		41تا51



		14M

		122تا149





6-4-2-تخلیه هوای داخل سیستم فرمان هیدرولیکی بعد از تعمیر مطابق گام های زیر

1-اتصالات دو لوله را بعد از سوار کردن شل کنید.برای تخلیه هوای روغن حرکت پمپ را در دور پایین نگهدارید تا اینکه هیچ حبابی داخل روغن نباشد.


2-دسته پیستون سیلندر(جک) فرمان و غربالک فرمان را جدا کنید.غربالک فرمان را به حد چپ(راست) بچرخانید و بگذارید به حداکثر چپ(راست)برسد.(در توقف چپ/ راست مکث(توقف)نکنید).در فرمان هیدرولیک تا پایینترین علامت درجه روغن مایع پر کنید. 


3-موتور را روشن کنید و بگذارید در دور آرام کار کند.دوباره سطح را بازدید کنید و در صورت لزوم طبق شرط با روغن پر کنید.


4-غربالک فرمان را به حالت خلاص برگردانید.بگذارید موتور 2تا 3 دقیقه کار کند.


5-سطح روغن را در گامهای 2،3و 4 بازدید کنید.سطح روغن بعد از اینکه سیستم گرم شد بایستی به حد بالا رسیده و بطور عادی کار کند.


6-کلیه اتصالات رزوه ای را سفت کنید.(بدون فشار).دسته پیستون را اتصال دهید.وارسی کنید و ببینید که آیا سیستم میتواند تحت شرایط مختلف بطور نرمال کار کند.


7-ماشین را در جاده امتحان کنید و از عاری از صدا بودن فرمان مطمئن شوید.


فصل7-تشخیص و تعمیر بلند کن هیدرولیکی و سیستم تعلیق


7-1- ساختار و اصول کار بلند کن هیدرولیکی و سیستم تعلیق


ساختمان سیستم بلند کن هیدرولیکی:برای تراکتور های سری تی جی(TG) سیستم بلند کن هیدرولیکی دو نیم شده متناسب شده می باشد که شامل المانهای هیدرولیک ولوازم کمکی مانند مجموعه پمپ هیدرولیک،    سیلندر(جک) بلند کن،موزع،مجموعه بلند کن و دستگاه تعلیق و غیره می باشد.در همان زمان این موتور میتواند سایر وسایل را با خروجی هیدرولیکی در اختیار قرار دهد.

تنظیم عمق شخم:


1-بلند کن با نیرو(بلند کن اجباری)


کنترل شناوری و تنظیم موقعیت.انجام بلند کردن/پایین آوردن و شناور کردن ماشین تحت فشار هیدرولیک و بوسیله مجموعه بلند کن و تعلیق سه نقطه(اتصال سه نقطه) شامل:بلند کردن ماشین،وارد کردن اجباری ماشین به خاک،به کنترل گرفتن برای عملکرد شناوری عمق شخم ماشین و نگهداری ماشین و تراکتور در موقعیت مطمئن.


2-بلند کن الکتریکی:


تنظیم نیرو/موقعیت تنظیم نیرو/موقعیت ترکیب شده و شناوری ماشین.انجام بلند کردن/پایین آوردن و شناور کردن ماشین تحت فشار هیدرولیک و بوسیله مجموعه بلند کن و تعلیق سه نقطه(اتصال سه نقطه). تنظیم نیرو/موقعیت و کنترل شناوری بواسطه زاویه/نیرو و مطابق مکانیسم کنترل انجام میگیرد.


اصول کار سیستم بلند کن هیدرولیک تراکتور های سری تی جی(TG) در شکلهای 1-7 و2-7 نشان داده شده است.




شکل2-7- طرح شماتیک سیستم بلند کن الکتریکی                          شکل 1-7-طرح شماتیک بلند کن با نیرو  

		شماره

		شرح

		تعداد



		1

		فیلتر مکش روغن

		1



		2

		پمپ دنده ای 

		1



		3

		فیلتر روغن HP

		1



		4

		سوپاپ چند راهه

		1



		5

		موزع(مقسم)

		1



		6

		سیلندر بلندکن راست

		1



		7

		سیلندر بلندکن چپ

		1



		8

		اتصال سریع

		6



		9

		رادیاتور روغن هیدرولیک

		1



		

		



		شماره

		شرح

		تعداد



		1

		سیلندر بلندکن چپ

		1



		2

		سیلندر بلندکن راست

		1



		3

		سوپاپ ضربه گیر

		2



		4

		سوپاپ اطمینان سیلندر

		1



		5

		اتصال سریع

		6



		6

		سوپاپ چند راهه

		1



		7

		رادیاتور روغن هیدرولیک

		1



		8

		فیلتر روغن برگشتی

		1



		9

		فیلتر مکش روغن

		1



		10

		پمپ دوتایی

		1



		11

		موزع(مقسم)

		1





برای تصاویر گسترده و قطعات موزع و مجموعه لوله های روغن ماشین با سیستم بلند کن اجباری به صفحات 144 تا 147 و برای تصاویر گسترده و قطعات پمپ مجموعه لوله های روغن و فیلتر ماشین با سیستم بلند کن اجباری -1- به صفحات 156 تا 161 و برای تصاویر گسترده و قطعات پمپ مجموعه لوله های روغن و فیلتر ماشین با سیستم بلند کن اجباری -2- بصفحات 162 تا 163 کتابچه قطعات یدکی تراکتور های مدل 1454 مراجعه نمایید.

7-2-قطعات اصلی بلند کن هیدرولیک و سیستم تعلیق


7-2-1-پمپ روغن بلند کن هیدرولیکی


پمپ روغن واحد دینامیکی سیستم هیدرولیک می باشد، این پمپ روی موتور نصب شده و بوسیله موتور به حرکت درآمده و سیستم هیدرولیک را با فشار روغن بالا، با فشار و دبی آماده میکند.این پمپ برای مکش روغن روی موتور نصب شده و روغن فشار بالا از بلند کن بدلخل وسایل بلند کن نصب شده است.سیلندر(جک) چپ/راست خارج میشود و یا از طریق سوپاپ چند راهه خارج میشود.

7-2-2-موزع(مقسم)هیدرولیکی:مقسم بین پمپ روغن و مدار روغن و یک نوع سوپاپ کشوئی چهار راهی – چهار موقعیت نصب شده است.آن برای سیلندر(جک) تامین روغن میکند.تامین توقف و برگشت روغن بوسیله تعویض موقعیت مغزی سوپاپ در موزع (مقسم) از طریق سر دسته کنترل برای دست یافتن به چهار موقعیت کار بلند کردن،در موقعیت نگهداشتن،پایین آوردن و بحالت شناور درآوردن بدست می آید. (شکل 3-7 را ملاحظه کنید.)

شکل3-7-نمودار موزع(مقسم)هیدرولیک


تنظیم سوپاپ اطمینان موزع(مقسم):


   سوپاپ اطمینان موزع(مقسم) بخوبی در کارخانه تنظیم شده است،نیاز نیست تنظیم کند.هرگونه تنظیم ضروری بایستی روی میز آزمون انجام گیرد.


7-2-3- سیلندر(جک) بلند کن هیدرولیکی: وظیفه آن تبدیل انرژی هیدرولیکی فراهم شده بوسیله پمپ روغن به انرژی مکانیکی میباشد که مکانیسم تعلیق(اتصال سه نقطه)را برای بلند کردن ادوات کشاورزی بحرکت در می آورد.


سیلندر(جک) دو طرفه برای ماشین با بلند کن اجباری برای تحقق بخشیدن به نفوذ اجباری ماشین بداخل خاک استفاده میشود.این تراکتور سیلندر(جک) یکطرفه را به کار میبرد.به این معنی که روغن فشار بالا فقط از طریق محفظه پایین سیلندربرای بلند کردن میله بالا (دسته)پیستون میباشد.سیلندر(جک) بوسیله سنگینی ادوات کشاورزی به بیرون برمیگردد.


سوپاپ چندراهه:برای کنترل سه عدد


سیلندر ( جک ) ماشین  کنترل کننده 


سوپاپ برای خروجی،سوپاپ کشویی                                 شکل4-7-سوپاپ چند راهه

سه دیسکی،سوپاپ چند راهه خروجی هیدرولیک و سه دیسک بوسیله دسته های کنترل A و B و C کنترل میشوند.                                                                                                                   برای اتصال سیلندر(جک)یکطرفه لوله سیلندر با اولین خروجیA1 یا دومین خروجیB1یا سومین خروجی C1 متصل میشوند.بطرف جلو/عقب بردن دسته کنترل(A)(B)و یا (C) سیلندر(جک) یکطرفه یا سیلندر (جک) دوطرفه اعمال نظیر را انجام خواهند داد.همانطوریکه در شکل4-7 نشان داده شده از طریق پیچاندن پیچ (E) یکطرفه و دو طرفه سوپاپ چند راهه به داخل یا خارج،سه سوپاپ خروجی هیدرولیک خروجی هیدرولیک یکطرفه یا دو طرفه را تحقق خواهند بخشید.برای خروجی هیدرولیک یکطرفه پیچ (E) در جهت عکس عقربه های ساعت چرخانیده و شل کنید.برای خروجی هیدرولیک دوطرفه پیچ (E) را بدلخل بپیچانید.ورودی روغن سوپاپ چند راهه با پمپ اتصال یافته است.


دریچه برگشت روغن سوپاپ چند راهه با رادیاتور اتصال یافته است.


خروجی روغن سوپاپ چند راهه با ورودی روغن موزع(مقسم) اتصال یافته است.


شکل5-7-مجموعه سوپاپ چند راهه

مجموعه مکانیسم کنترل سوپاپ چند راهه 1و2 را در صفحات 164 تا 169 کتابچه قطعات یدکی تراکتور یوروپارس مدل 1454 ملاحظه کنید.

7-3-تنظیم مجموعه بلند کن هیدرولیکی تراکتورهای سری تی جی(TG)


7-3-1-تنظیم ارتفاع پایین آوری:شکل 6-7 را ملاحظه کنید.


ارتفاع پایین آوری از طریق سوپاپ تعیین موقعیت (2) سیلندر


(جک)و قطعه نگهدارنده بست تعیین موقعیت(1)کنترل میشود.


قطعه نگهدارنده  میتواند بطرف بالا / پایین دسته پیستون تنظیم 

شود.


       

                                                                                         شکل 6-7


1-قطعه نگهدارنده بست تعیین موقعیت2-سوپاپ تعیین موقعیت

7-4-عیوب عمومی و رفع عیوب بلند کن هیدرولیکی و سیستم تعلیق

7-4-1-عیوب عمومی و رفع عیوب بلند کن هیدرولیکی و سیستم تعلیق


جدول1-7

		عیب

		دلیل عیب

		رفع عیب



		1-بلند کردن ضعیف یا کند یا ناقص است.

		1-اهرم در موقعیت بلند کردن نمیباشد.        2-سطح روغن خیلی پایین است             3-روغن سرداست یا مارک روغن نادرست است 4-پمپ روغن بشدت ساییده شده یا واشر صدمه دیده است                                5-صافی فیلترمکش روغن مسدودشده است. 6-وجود هوا در سیستم هیدرولیک          7-سوپاپ کنترل اصلی یا سوپاپ روغن برگشتی گیر کرده است.                       8-سوپاپ کنترل اصلی یا سوپاپ روغن برگشتی بشدت ساییده شده است.            9-سوپاپ اطمینان(شیر فشار شکن)نقص دارد 10-موزع(مقسم)و کاسه نمدهای جک نشتی روغن شدید دارند.

		1-اهرم رادر موقعیت بلند کردن قراردهید 2-تا سطح تعیین شده پر کنید.            3-گرم کنید و از روغن با مارک تعیین شده استفاده کنید.                             4-پمپ روغن را تعمیر کنید و واشر آب بند را تعویض کنید.                       5-تمیز کنید.(برای جزئیات کتابچه راهنما را نگاه کنید.)                               6-هوا را تخلیه کرده و اتصال را سفت کنید یا کاسه نمد را تعویض کنید.             7-دسته کنترل بلند کردن را چند مرتبه بالا و پایین کنید.اگر هنوز گیر کرده است برای تمیز کردن درآورید.هرکدام صدمه دیده را تعویض کنید.                       8-قطعه ساییده شده را تعویض کنید.     9-تنظیم یا تعمیر کنید                       10-واشر درزبند و قطعات ساییده شده را در صورت لزوم تعویض کنید.



		2-ادوات کشاورزی نمیتوانند پایین آورده شوند.

		1-اهرم در موقعیت (پایین آوری) نمیباشد.            2 -سوپاپ کشویی گیر کرده است                     3-سوپاپ کنترل اصلی یا سوپاپ روغن برگشتی بشدت ساییده شده است.                              4-سوپاپ تنظیم یا سوپاپ قطع کن سرعت پایین آوری بسته شده است.

		1-اهرم را در موقعیت پایین آوری قرار دهید.                                         2-سوپاپ کنترل را تعمیر کنید.                  3-تمیز یا تعویض کنید.                          4-باز کنید.



		3-ادوات کشاورزی خیلی سریع پایین می آیند.

		1-کاسه نمدپیستون سیلندر(جک)صدمه دیده                                               2-رینگ درزبند(کاسه نمد)سوپاپ کشویی صدمه دیده.                                       3-رینگهای درزبند مقسم و سیلندر صدمه دیده و لوله های روغن شل شده. 

		1- تعویض کنید.

2- تعویض کنید.


3-رینگهای درز بند (کاسه نمد ها) را بازدید و تعویض کنید.



		4-وقتیکه ادوات کشاورزی بلند کرده میشوند،آن تکان میخورد.

		1-مقسم و کاسه نمد های جک نشتی روغن شدید دارند.                                        2-فیلتر روغن مسدود شده است                         3-وجود هوا در لوله مکش روغن                   4-نقص پمپ دنده ای                               5-سطح روغن هیدرولیک خیلی پایین است

		1-رینگ درزبند(کاسه نمد)را تعویض کنید.                                                 2-المان فیلتر را تمیز یا تعویض کنید.           3-نشتی هوا در اتصالات یا اورینگها را برطرف کنید.                                    4- تعویض کنید.                            5-طبق شرط شده پر کنید.



		5-از پمپ دنده ای روغن نشت میکند.

		1- کاسه نمد اسکلتی صدمه دیده است.     2-پیچ شل میشود                               3-المان درز بندی صدمه دیده است.

		1- تعویض کنید.                                   2-سفت کنید                               3- تعویض کنید.



		6-وجود صدا در پمپ دنده ای

		1- کاسه نمد اسکلتی صدمه دیده است        2-سطح روغن در مخزن روغن پایین است. 3-بداخل لوله مکش روغن هوا وارد میشود. 4-فیلتر مکش روغن مسدود شده است.

		1- تعویض کنید.                                  2- تا سطح مشخص شده روغن پر کنید. 3-لوله مکش روغن را تعمیر کنید.              4- تمیز یا تعویض کنید.



		7-وجود صدای تندوتیزدرپمپ دنده ای زمانیکه اهرم در موقعیت بلند کردن میباشد.

		1-تنظیم نادرست،سوپاپ اطمینان باز است. 2-سوپاپ ضربه گیر لوله روغن سیلندر را میبندد.سوپاپ اطمینان باز است.

		1-موقعیت توقف کننده عقب در میله کشویی را به پایین آورید تا حداکثر موقعیت بالابری تنظیم کنید.             2-سوپاپ ضربه گیر را برای باز کردن لوله روغن سیلندر(جک)تنظیم کنید.





7-4-2-عیب عمومی و رفع عیب بلند کن برقی

اعمال تشخیص عیب برای پردازنده مرکزی سیستم برقی برای کنترل کار سیستم تنظیم شده اند.در صورت وجود عیب LED عیب چشمک خواهد زد.شخص تعمیر کار مصابق کد(رمز) عیب نشان داده شده بایستی علت عیب را بررسی کرده و در جهت رفع آن اقدام نماید.


جدول2-7

		کدعیب

		شرح مختصر

		ترمینال

		شرح عیب و دلیل عیب

		رفع عیب



		11

		خروجی بلند بالابری

		2

		عیب در کویل سوپاپ مغناطیسی خروجی یا جدایی اتصال

		کویل را تعویض یا جدایی اتصال را وصل کنید



		12

		خروجی پایین آوری

		14

		عیب در کویل سوپاپ مغناطیسی خروجی یا جدایی اتصال

		کویل را تعویض یا جدایی اتصال را وصل کنید



		13

		اتصال کوتاه

		6

		ترمینال2به6یا14به6اتصال کوتاه پیدا کرده

		بازدید و قطعه اتصال کوتاه را جدا کنید



		14

		دکمه بالابری عقب

		10

		ترمینال10 به بدنه اتصال کوتاه پیدا کرده

		بازدید و قطعه اتصال کوتاه را جدا کنید



		15

		دکمه بالا بری عقب

		20

		ترمینال20 به بدنه اتصال کوتاه پیدا کرده

		بازدید و قطعه اتصال کوتاه را جدا کنید



		16

		ولتاژ تامین برق

		12و13

		ولتاژ10 ولتی به بدنه اتصال کوتاه پیدا کرده

		بازدید و قطعه اتصال کوتاه را جدا کنید



		17

		ولتاژ باتری

		25

		ولتاژباتری بیش از 18ولت است

		با باتری مناسب تعویض کنید.



		22

		سنسور موقعیت

		19

		مدار کوتاه/باز یا سنسور باز شده یا صدمه دیده

		بازدیدوقسمت کوتاه راجدا کنید.سنسوررامجدداوصل کرده یاتعویض کنید



		23

		دکمه تنظیم عمق

		16

		سیم #16باز یا عیب اتصال دارد.

		قسمت بازرا بازدیدومجدداوصل کنید



		24

		دکمه تنظیم توقف ارتفاع

		22

		سیم #22باز یا عیب اتصال دارد.

		قسمت بازرا بازدیدومجدداوصل کنید



		28

		دکمه کنترل اصلی

		8

		سیم #8باز یا عیب اتصال دارد

		قسمت بازرا بازدیدومجدداوصل کنید



		31

		سنسور نیروی کشش راست

		18

		مدار کوتاه/باز یا سنسور جدا شده یا صدمه دیده 

		بازدیدوقسمت کوتاه راجدا کنید.سنسوررامجدداوصل کرده یاتعویض کنید



		32

		سنسور نیروی کشش چپ

		17

		مدار کوتاه/باز یا سنسور جدا شده یا صدمه دیده

		بازدیدوقسمت کوتاه راجدا کنید.سنسوررامجدداوصل کرده یاتعویض کنید



		34

		سویچ وضعیت پایین آوری

		24

		سیم #24باز یا عیب اتصال دارد

		قسمت بازرا بازدیدومجدداوصل کنید



		36

		دکمه تنظیم نیرو/موقعیت مرکب

		4

		سیم #4باز یا عیب اتصال دارد

		قسمت بازرا بازدیدومجدداوصل کنید





فصل 8-تشخیص عیب وتعمیر سیستم برقی


8-1-ساختار


8-1-1- ویژگیهای سیستم برقی: سیستم برقی تراکتور یوروپارس سری تی جی (TG) از برق 24 ولت و مولد یک سوسازسیلیسیوم دارد از سیستم تک سیم منفی اتصال بدنه استفاده میکند.

8-1-2-سیستم برقی تشکیل شده از:واحد تامین برق شامل(باتری،مولد برق یا دینام،تنظیم کننده یا آفتومات) ،وسیله استارت زدن شامل (استارت و مکانیسم انتقال) ،وسایل روشنایی شامل(چراغها) ، وسایل کمکی شامل(بوق،درجه ها،برف پاک کن و سوییچ،جعبه برقی) ،وسایل کار شامل(تهویه مطبوع گرم کننده و خنک کننده اتاق راننده و بلند کن برقی)و مدار برقی.

1)مدار کامل ماشین(نمودار شماتیک مدار برقی را در پیوست ملاحظه کنید)


کلیه تجهیزات الکتریکی تراکتور با استفاده از سیمهایی با اندازه ها و رنگهای مختلف مطابق با قانون معین متصل شده اند،برای اینکه مدار کامل کل تراکتور یک شکل داشته باشد. بجهت اینکه دارای تجهیزات برقی زیادی می باشد.برای اینکه نصب و شناسایی تعمیر آسان باشد ، اندازه سیمها در یک خط روی سیمها علامت گذاری شده اند.

2)اجزا اصلی:


مجموعه کارگذاری یراق آلات موتور:


آن در روی موتور نصب شده و اساسا با مولد برق اتصال پیدا کرده است.سنسور درجه حرارت آب،سنسور فشار روغن،سنسور سرعت(دور در دقیقه) ،درپوش(دوشاخه)حرارتی(مدل پیش گرم کردن اختیاری)و قطعه کنترل استارتر.

8-4- عیوب عمومی و تشخیص عیوب سیستم برقی


8-4-1-عیوب عمومی و تشخیص  عیوب موتور استارت

جدول 3-8

		عیب

		دلیل عیب

		رفع عیب



		1-موتور استارت کار نمیکند.

		1-ظرفیت باتری ناکافیست.                          2-قطب باتری خیلی کثیف است.                   3-اتصال سیم کابل شل شده و سیم اتصال بدنه زنگ زده است.                                        4-مدار کنترل مانند سوییچ قطع شده است.          5-اتصال ذغال و کلکتور ضعیف است             6-داخل موتور استارت قطع شده ،اتصال کوتاه یا اتصال بدنه پیدا کرده است.                 

		1-آنرا مطابق دستورالعمل پر کنید.           2-کثافات راتمیزکرده وکابل را سفت کنید   3-اتصالات را سفت کنید تا اینکه اتصال قابل اطمینان باشد.                                    4-بازدید کنید و ببینید که آیا مدار بطور مطمئن وصل شده است                       5-تعمیر و نگهداری،تنظیم و تمیز کنید.       6-موتور استارت را تعمیر کنید.



		2- راه اندازی موتور استارت ضعیف است یا موتور استارت نمیتواند راه اندازی شود.

		1-ظرفیت باتری ناکافیست.                        2-اتصال سیم کابل ضعیف است.                        3-سطح کلکتور سوخته یا سطح کلکتور به روغن آلوده شده است.                               4-جاروبک ذغالی خیلی ساییده شده یا فشار فنر جاروبک ذغالی ناکافیست،بنابراین اتصال به کلکتور ضعیف است.                                 5-اتصال اصلی کلید مغناطیسی سوخته است.         6-یاتاقان بشدت ساییده شده است.

		1-باتری را شارژ کنید.                        2-تنظیم کنید.                                 3-سطح کلکتور را صیقل داده و آلودگی روغن را تمیز کنید.                            4-تعویض و تنظیم کنید.                      5-تعمیر و صیقل دهید                          6-یاتاقان را تعویض کنید.



		3-کلید راه اندازی آزاد شده و موتور استارت به چرخش ادامه میدهد.

		اتصال اصلی سوییچ گیر میکند.(میچسبد)

		سوییچ داخل اتصال اصلی را بازدید کنید و سوهان بزنید و با استفاده از کاغذ سمباده جاهای زبر روی سطح آن که بعلت سوختگی بوجود آمده را صیقل دهید.





8-4-2- تشخیص عیب و تعمیر و نگهداری مولد(دینام)

جدول4-8

		عیب

		دلیل عیب

		رفع عیب



		1-مولد(دینام)کار نمیکند.

		1-سیم کشی شل شده،قطع شده، مدار کوتاه یا غلط اتصال یافته است.                               2-دیود خراب شده یا اتصال یکسو سازی داخلی قطع شده است.                          3-تحریک کنندگی سیم پیچی قطع شده است. 4-سیم پیچی تثبیت شده در اتصال کوتاه میباشد یا بین فاز ها اتصال بدنه شده است. 5-بین ترمینال سیم کشی ومیدان مغناطیسی و ترمینال سیم کشی اتصال بدنه مدار کوتاه (اتصال کوتاه) است.                              6-تنظیم کننده معیوب است:بعلت ولتاژ تنظیمی خیلی پایین اتصال سوخته یا تعدادی گیره اتصال قطع شده یا اینکه حلقه های تحریک لحیم نشده ی مولد قطع شده است. 7-فیوز تحریک قطع شده است. 

		1-بازدید و تعمیر کنید.                               2-بوسیله مولتیمتر یا چراغ باتری بازدید کنید و المانهای یکسو سازی را تعویض کنید.               3-ببینید که آیا سیم پیچی داخل استاتور قطع شده است؟                                        4-تعمیر یا تعویض کنید.                                   5-محلهای اتصال کوتاه را پیدا کرده و آنها را رفع کنید.                                            6-بوسیله مولتی متر،نوع لرزش،میزان ولتاژ تنظیم را امتحان کنید.برای ترانزیستور تنظیم کننده را تعویض کنید.                           7-فیوز را تعویض کنید.



		2-جریان شارژ خیلی جزیی است یا هیچ شارژی در سرعت پایین انجام نمیگیرد.

		1-یک یا دو دیود صدمه دیده است.                   2-یک فاز سیم پیچی استاتور بطور ضعیف اتصال یافته یا قطع شده است.                   3-تنظیم ولتاژ خیلی کم است.                   4-تسمه پروانه سر میخورد.                           5-الکترولیت(مایع) باتری ناکافی است یا بشدت سولفوره شده یا خیلی کهنه است.

		1-دیود را تعویض کنید.                                 2-بطور محکم جوش داده و خوب بپیچید.              3-تنظیم یا تعویض کنید.                            4-تسمه پروانه را تنظیم کنید.                      5-تا سطح مورد لزوم با الکترولیت پر کنید. چنانچه لازم باشد تعویض کنید.



		3-جریان سنج روی وسیله نقلیه، برای یک مدت طولانی  شارژ جریان زیاد را نشان میدهد. 

		1-تنظیم ولتاژ خیلی زیاد است.                      2-انتهای سیم پیچ تنظیم کننده افتاده یا صدمه دیده است،بطوریکه عمل تنظیم از دست رفته است.

		1-تنظیم کنید یا تنظیم کننده را تعویض کنید.         2-تنظیم کننده را تعویض کنید.



		4-جریان سنج روی وسیله نقلیه بعضی وقتها شارژ میشودیا بعضی وقتها عمل شارژناپایدار است

		1-سیم روی قطب از باتری به ترمینال سیم پیچی(آرمیچر) مولد بطور قابل اعتماد وصل نشده است یا قطع خواهد شد.                         2-تسمه انتقال خیلی شل شده و سر میخورد.    3-سیم پیچی داخل مولد قابل اعتمام نبوده و شل میشود. 

		1-بوسیله مولتیمتر امتحان کرده و رفع عیب کنید.

2-تسمه انتقال را تنظیم کنید.


3-نقاط عیب را پیدا کنید،آنها را تعمیر کرده و رفع عیب کنید.



		5-مولد هنگام کار صدا میکند.

		1-در مدت کار تسمه میکوبد.                2-یاتاقان صدمه دیده                                 3-رترو و استاتور بهم میخورند. 

		1-تسمه را تنظیم کنید.                             2-یاتاقان را تعویض کنید.                                  3-تعمیر و تنظیم کنید.



		6-تحت خیچ باری ولتاژوجود دارد.تحت بار،یکدفعه ولتاژافت میکند.(بار کم)

		آن معمولا بوسیله تغییر جهت مدار کوتاه سیم پیچی استاتور پدید می آید.

		استاتور را تعمیر یا تعویض کنید.



		7-مولد بوی سوختن دارد.

		1- سیم پیچی استاتور بعلت صدمه دیود سوخته است.                                          2-رتور با استاتور بشدت برخورد کرده است. 3-استاتور بعلت ودار کوتاه سوخته است.   4-تنظیم ولتاژ خیلی بالا است.برای اینکه برای یک مدت طولانی با جریان بیش از حد مجاز کار کرده است.

		1-دیود یا زیرمجموعه و استاتور را تعویض کنید.                                               2-تنظیم یا تعمیر کنید.                            3-استاتور را تعویض کنید.                               4-تنظیم کننده را تعویض کنید.





8-4-3- عیوب عمومی و تشخیص عیوب باتری

جدول 5-8

		عیب

		علت عیب

		رفع عیب



		1-ظرفیت باتری ناکافیست

		1-صفحه باتری رسوب گذاشته است.(برای مدت طولانی شاژ کردن باتری ناکافیست و سطح الکترولیت یا مایع باتری خیلی پایین میباشد و چگالی الکترولیت خیلی زیاد یا ناخالص است.                                         2-اتصال اتصالات مدار ضعیف است.اکسید یا زنگار در روی قطب باتری زیاد است.عمل شارژ ناکافیست.                                               3-دشارژ طولانی مدت با جریان کم بدون اینکه به موقع شارژ شود.

		1-باتری بایستی بطور مرتب شارژ شده باشد.سطح الکترولیت 10 تا 15 میلیمتر باتری صفحات باشد.موقعیکه سطح الکترولیت پایین است،با آب مقطر پر کنید.الکترولیت بایستی مطابق با نیاز ها باشد.                                 2-اتصال سفت شود و اکسید یا زنگار تمیز شود و سر قطب با گریس پوشانده شود.     3-ماده فعال را ازطریق شارژ طولانی مدت با جریان کم یااز طریق سیکل شارژ کامل-دشارژکامل ترمیم کنید.(دوباره راه اندازی کنید)



		2-دشارژ خود به خود خیلی زیاد است

		1-در مایع الکترولیت ناخالصی وجود دارد.     2-سیم بیرون باتری در حالت اتصال کوتاه میباشد.                                               3-مایع الکترولیت از سطح باتری سر ریز کرده بطوریکه قطبهای مثبت و منفی در حالت اتصال کوتاه میباشند.                                       4-میله قرار گرفته بین قطبهای مثبت و منفی سبب اتصال کوتاه میشوند.                        5-ماده فعال روی صفحه تقلیل یافته است.بجهت اینکه صفحه در حالت اتصال کوتاه میباشد و رسوب خیلی زیاد است.

		1-باتری را با الکترولیتی که با اسید سولفوریک خالص و آب مقطر ساخته شده مطابق دستور العمل پر کنید.در طول مدت کار آب مقطر بایستی اضافه شود.                                            2-مدار کوتاه را بازدید و رفع عیب نمایید.            3-سطح باتری و سر باتریها با آب حاوی سود سوز آور (جوش شیرین) یا آب گرم برس زده و شسته شوند تا اینکه بیرون آنها تمیز شوند.(موضوع مهم: آب حاوی سود سوز آور یا آب گرم نباید در داخل باتری نشت کند)         4-قرار دادن میله و ابزار فلزی در سطح باتری ممنوع است.                                           5-باتری را تعویض کنید یا تعمیر کنید.



		3-ماده فعال بشدت تقلیل یافته است.در مدت شارژ کردن ماده قهوه ای در الکترولیت وجود دارد و ظرفیت باتری ناکافی است.

		1-بجهت اینکه زمان راه اندازی موتور خیلی طولانی است باتری اتصال یافته است.            2-بجهت اینکه صفحه تاب برداشته است جریان شارژ خیلی زیاد بوده یا زمان شارژ کردن خیلی طولانی می باشد.                                                  3-چگالی الکترولیت خیلی زیاد است.                       4-باتری محکم سفت نشده است.

		1-هربار موقع راه اندازی موتور استارت بایستی دستورالعمل راه اندازی بطور جدی اجرا شود.                                                           2-دستورالعمل شارژ کردن را اجرا کنید.             3-الکترولیت با چگالی معین شده را اضافه کنید.                                                                     4-پیچ تثبیت را سفت کنید.



		4-جعبه  باتری شکسته است.

		1-سوراخ تهویه مسدود شده است.در مدت شارژ کردن بجهت اینکه فشار داخل باتری بالا میرود گاز تولید شده نمیتواند خارج شود.   2-بجهت اینکه درجه حرارت الکترولیت سریعا بالا می رود و الکترولیت و گاز بسرعت منبسط میشوند باتری یک مرتبه خالی میشود.                                               3-باتری محکم تثبییت نشده و در مدت کار نوسان تراکتور خیلی زیاد است.

		1-سوراخ تهویه را بازدید کرده و سوراخ تهویه را باز نگهدارید.                                   2-عیب مدار کوتاه بیرون مدار را بازدید و رفع عیب کنید.                                            3-باتری را محکم تثبیت کنید.





8-4-4-عیوب عمومی و تشخیص عیوب درجه ها


جدول 6-8

		عیب

		دلایل عیب

		رفع عیب



		1-دماسنج آب دائما درجه حرارت پایین را نمایش میدهد.

		1-مسیر برق قطع شده و اتصال در اتصال متصل کننده درپوش داخلی(اتصال برق)ضعیف میباشد.                                               2-دماسنج آب قطع شده است.

		1-در موقع بازدید مدار وصل میشود و اتصال دهنده درپوش داخلی(اتصال برق) را تمیز کنید.                                               2-سنسور دماسنج آب را تعویض کنید.



		2-دماسنج آب دائما درجه حرارت بالا را نمایش میدهد.

		1-سنسور درجه حرارت آب مدار کوتاه پیدا کرده یا صدمه دیده است.                                      2-در مسیر برق اتصال کوتاه وجود دارد.

		1-سنسوردرجه حرارت آب راتعویض کنید.  2-مدار را تعمیر و عیب مدار کوتاه را رفع کنید.



		3-نشان دادن درجه سوخت عادی نمیباشد.

		1-درمسیربرق مدارباز و مدار کوتاه وجود دارد.  2-مدار باز وجود دارد.در سنسور سوخت اتصال کوتاه و اتصال ضعیف است.                                             

		1-تعمیر و رفع عیب کنید.                                                        2-سنسور را تعمیر یا تعویض کنید.





8-4-5-عیوب عمومی و تشخیص عیوب چراغها

جدول 7-8

		عیب

		دلایل عیب

		رفع عیب



		1-چراغ جلو روشنایی نور پایین و روشنایی نور بالا ندارد.

		1-مسیر قطع شده است و فیوز مدار کوتاه سوخته است.                                                         2-اتصال کلید روشن کننده و کلید نور کم ضعیف است و آنها صدمه دیده اند.                            3-لامپ سوخته است و کیفیت ضعیف است.

		1-تعمیر و وصل کنید.

2-تعمیر و تعویض کنید.


3-با لامپ با کیفیت تعویض کنید.



		2-لامپ عقب خاموش است.

		1-خط قطع شده است و فیوز مدار کوتاه سوخته است.

2-اتصال چراغ عقب ضعیف بوده و آن صدمه دیده است.

		1-مدار را تعمیر کرده و عیوب مدار کوتاه و مدار باز را رفع کنید.

2-تعمیر یا تعویض کنید.





فصل 9-تشخیص و تعمیر و نگهداری تهویه مطبوع

9-1- اصول کار سیستم تهویه مطبوع اتاق راننده


9-1-1- اصول کار سیستم خنک کننده




شکل1-9- گردش سیستم خنک کننده


1-کمپرسور هوا2-کندانسور(مبرد)3- تبخیر کننده4-سوپاپ انبساط5-سیلندر خشک کننده6-سیلندر ذخیره

خنک کننده درسیستم بسته که شامل اجزامختلف بالامیباشدجریان پیداکرده وعمل خنک کردن راتحقق میبخشد.

1- گاز خنک کننده با درجه حرارت پایین و فشار پایین بداخل کمپرسور هوا مکیده شده و بطور آدیاباتیک بداخل گاز خنک کننده با درجه حرارت بالا و فشار بالا کمپرس میکند.

2-گاز خنک کننده درجه بالا و فشار بالا به کندانسور (مبرد) منتقل شده و بواسطه تشعشع  و مایع شدگی به مایع فشار بالا تغییر شکل میدهد.


3-مایع خنک کننده فشار بالا به سوپاپ انبساط جریان می یابد و از طریق سوپاپ سوزنی موجود  در سوپاپ انبساط بطور آدیاباتیک بداخل مه سرما ساز(مه مبرد)درجه بالا و فشار منبسط میشود.


4-خنک کننده (سرما ساز) منبسط شده بطرف تبخیر کننده جریان می یابد و از طریق سوپاپ سوزنی موجود مه سرما ساز گرمای خارجی را جذب میکند و پروسه تبخیر کنندگی کامل میشود.خنک کننده یا مبرد به گاز خنک کننده با درجه حرارت پایین و فشار پایین تبدیل میشود.


خنک کننده محصور شده در چهار مرحله فوق بطور مداوم در سیستم میچرخد تا اینکه حرارت داخل ناقل را به بیرون پخش کند.


9-1-2-اصول کار سیستم گرم کننده


خروجی آب موتور 



شکل2-9-اصول کار سیستم گرم کننده

اصول کار:آب خنک داخل ناقل بوسیله المان گرم کننده گرم میشود و برای گرم کردن بداخل ناقل جریان می یابد.کلید آب گرم کننده بوسیله دست کنترل میشود.هیچوقت کلید گرم کننده و کلید سرد کننده را همزمان بکار نیندازید.برای شکل گسترده و ملاحظه قطعات سیستم تهویه مطبوع به صفحات 250 تا 253 دفترچه قطعات تراکتور های یوروپارس سری تی جی مدل 1454 مراجعه کنید.

9-2- تعمیر و نگهداری و رفع عیب گرم کننده و سرد کننده تهویه مطبوع


جدول 1-9

		عیب

		دلایل عیب

		رفع عیب



		1-ظرفیت خنک کننده تهویه مطبوع ناکافیست. (کمپرسور نمیتواند بطور نرمال کار کند.)

		1-تسمه کمپرسور میلغزد.

2-کلاچ آهن ربایی معیوب است.


3-کمپرسور معیوب است.


4-ترموستات معیوب است.


5-سوپاپ آب معیوب است


6-بال مبرد(سرماساز)بوسیله گرد و خاک مسدود شده

7-سوپاپ انبساط معیوب است

		1-تسمه را تنظیم یا تعویض کنید.

2-تعمیر یا تعویض کنید.


3- تعویض کنید.


4- تعویض کنید.


5- تعویض کنید.


6-تمیز کنید.


7- تعویض کنید.



		2-تهویه مطبوع برای خنک کردن عیب می کند. (جریان هوا وجود ندارد)

(کمپرسور نمیچرخد)


(سایر عیوب)

		1-فیوز سوخته

2-رله تهویه مطبوع معیوب است.


3-مولد تهویه مطبوع عیب پیدا کرده است.


4-کلید پروانه معیوب است.

5-سیم یراق باز است یا اتصال نادرست است


6-فیوز سوخته


7-کلاچ آهن ربائی عیب پیدا کرده است.


8-کلید تغییر دهنده عیب پیدا کرده

9-کلید فشار عیب پیدا کرده


10-تسمه میلغزد


11-خنک کننده ناکافیست

12-سوپاپ انبساط معیوب است


13-کمپرسور عیب پیدا کرده است.

		1- تعویض کنید.

2-تعمیر یا تعویض کنید.


3- تعویض کنید.


4- تعویض کنید.


5-تعمیر کنید.


6- تعویض کنید.


7-تعمیر یا تعویض کنید.


8- تعویض کنید.


9- تعویض کنید.


10- تعویض کنید.


11-با استفاده از درجات چند منظوره کنترل کنید


12- تعویض کنید.


13- تعویض کنید.



		3-ظرفیت خنک کنندگی نا کافیست.(جریان هوا ناکافیست)

		1-فیلتر هوا مسدود شده

2-تبخیر کننده(اواپراتور) برفک زده


3-خنک کننده ناکافیست.


4-از سیکل خنک کننده هوا نشت میکند.


5-با هوا مخلوط میشود.


6-خنک کننده خیلی زیاد است.

		1-تمیز یا تعویض کنید.

2-کلید گرم کننده را تمیز یا تعویض کنید.


3-با استفاده از دستگاهها وارسی کنید.


4-خنک کننده را تعمیر و بکار اندازید


5- با استفاده از دستگاهها وارسی کنید

6- با استفاده از دستگاهها وارسی کنید



		4-گرم کنندگی(گرمایش) ناکافیست.

		1-سوپاپ آب نقص دارد.

2-درپوش (تاشو)اختلاط هوا نقص دارد.

3-آب خنک کننده ناکافی است.

		1- تعویض کنید.

2-تنظیم کنید.


3-آب اضافه کنید.



		5-وجود صدا(زمانیکه کمپرسور شروع بکار میکند)

(زمانیکه کمپرسور متوقف میشود)

		1-یاتاقان کمپرسورساییده شده یا صدمه دیده

2-سوپاپ(دریچه)کمپرسور صدمه دیده


3-تسمه پروانه میلغزد


4-پیچ نصب پایه کمپرسور شل شده.


5-ایجاد طنین تند و تیز

6-پروانه عیب پیدا کرده


7-یاتاقان کلاچ آهن ربائی،پولی هرزگرد یا پولی لنگی ساییده شده یا عیب پیدا کرده .

		1-یاتاقان را تعویض کنید.

2-سوپاپ را تعویض کنید.


3-تنظیم یا تعویض کنید.


4-پیچ را سفت کنید.


5-سفت یا ایمن کنید.


6-تعمیر یا تعویض کنید.


7- تعویض کنید.







علت:بعلت آغشته شدن روی بلبرینگ کلاچ و نشیمنگاه کلاچ به روغن گریپاژ بوجود آمده است.برای رفع عیب بجدول 2-3 مراجعه کنید.





علت:آیا درپوش کلاچ شل میباشد؟آیا انگشتی خیلی بالا تنظیم شده است؟آیا سطوح کار کننده صفحه کلاچ صفحه فشار دهنده یا چرخ لنگر بشدت ساییده اند؟برای رفع عیب بجدول 2-3 مراجعه کنید.





فنر شکسته است. برای رفع عیب بجدول 2-3 مراجعه کنید.





نرم شدگی و خستگی فنر. رفع عیب را درجدول 2-3 ببینید.





پایان





آیا فنر قفل کننده شکسته است؟





علت:روی صفحه کلاچ آغشته به روغن است.لنت صفحه کلاچ بسبب سایش تازکتر شده.میخ پرچ نمایان است.عمل راننده نادرست میباشدو کار با اضافه بار انجام میگردد.برای رفع عیب بجدول 2-3 مراجعه کنید.





آیا یاتاقان جدا کننده(بلبرینگ کلاچ)به موقعیت صفر بر میگردد؟





آیا روی صفحه کلاچ روغنی است؟آیا لنت صفحه کلاچ ساییده شده یا سوخته؟میخ پرچ نمایان است؟آیا عمل راننده نادرست است؟آیا کار با اضافه بار انجام میگیرد؟





ببینید آیا پدال خلاصی دارد؟





حرکت پدال کلاچ را وارسی کنید





کلاچ میلغزد





کلاچ کاملا از در گیری خارج شده (خلاص شده) است





حرکت آزاد(خلاصی)پدال کلاچ را وارسی کنید.





آیا خلاصی پدال کلاچ خیلی                                                                                   زیاد است؟





آیا سر داخلی انگشتی خیلی پایین است؟





آیا سر انگشتی ها در یک سطح می باشد؟





آیا لنت صفحه کلاچ خیلی ضخیم است؟





آیا صفحه کلاچ برعکس نصب شده است؟





آیا صفحه کلاچ صفحه فشار دهنده و چرخ لنگر بسبب تاب خوردگی تغییر شکل داده اند؟آیا لنت صفحه کلاچ شکسته است؟





علت:خلاصی پدال خیلی زیاد است.برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.





علت:سر داخلی انگشتی خیلی پایین تنظیم شده است.برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.





علت:سر انگشتی ها در یک سطح نمی باشد. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.





علت:لنت صفحه کلاچ خیلی ضخیم است. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.





علت:صفحه کلاچ بر عکس نصب شده است. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.





علت:صفحه کلاچ بسبب تاب خوردگی تغییر شکل یافته و سبب شکسته شدن لنت صفحه کلاچ شده است. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.





علت:صفحه کلاچ نمی تواند در طول جهت محوری روی شافت به نرمی حرکت کند. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.





پایان





کلاچ صدا دارد





در موقع راه اندازی موتور در دور درجا (دور هرزگرد)کار می کند کلاچ تنظیم شده است برای اینکه آن کاملا از درگیری خارچ شده است.پدال کلاچ رابه آرامی به پایین فشار دهید تا بلبرینگ کلاچ درست به انگشتی مماس شده یا بچسبد.





بررسی کنید آیاکلاچ صدای (شاشا)دارد؟





آیا کلاچ صدای(هوواهووا)دارد یا میتواند جرقه دیده شود؟





آیا درموقع فشاردادن یارهاکردن کلاچ صدای(کاکا)می آید؟





صدای خرده شدن فلز رخ میدهد؟





در مدت بالا آوردن کلاچ آیا صدای برخورد متناوب ایجاد میشود؟





آیا در مدت حرکت یا بالا بردن یا پایین آوردن سرعت صدای (کا)یا (کنگ)ایجاد میشود؟





آیا صدا کم میشود؟





علت : بلبرینگ کلاچ بطور ضعیف روغنکاری شده است. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.





علت : بلبرینگ کلاچ صدمه دیده.چون توسط انگشتی ساییده شده است. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.





علت : لنت روی ورقه فلزی صفحه کلاچ شل شده است. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.








علت : بسبب بیرون زدن میخ پرچ ها صدای خرده شدن فلز می آید. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.








علت : وجود فاصله آزاد کم یا عدم وجود فاصله بین بلبرینگ کلاچ و انگشتی. با بالا آوردن مداوم پدال کلاچ بوسیله دست به طور مداوم مشاهده و گوش کنید. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.








علت : فاصله آزاد بین بلبرینگ کلاچ و انگشتی وجود ندارد. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.








علت : بلبرینگ کلاچ نمیتواند بطور مناسب به نقطه صفر برگردد. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.








معیوب نیست





علت : آیا جاذب لرزش نرم شده خسته شده یا شکسته است؟ جفت شدگی سوراخ هزار خاری صفحه کلاچ و هزار خاری شافت کلاچ شده است؟ برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید.








پایان





سوپاپ آب گرم کننده





بدنه المان گرم کننده





خروجی آب موتور
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حرکت با لرزش می باشد.





پدال کلاچ را رها کنید ببینید که آیا بلبرینگ کلاچ به موقعیت صفر بر میگردد





علت:بلبرینگ کلاچ به موقعیت صفر بر نمیگردد برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید





علت:چرخ لنگر و پوسته کلاچ شل شده اند. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید





علت:انگشتی در همان سطح قبلی نمی باشد. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید





علت:فنر فشار دهنده شکسته است. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید





علت:روی صفحه کلاچ آغشته به روغن است.صفحه کلاچ سوخته و خیلی زیاد ساییده شده است و در نتیجه میخ پرچ ها بیرون زده اند. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید








علت:صفحه کلاچ و صفحه فشار دهنده و چرخ لنگر در نتیجه تاب خوردگی تغییر شکل داده اند. برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید








آیا بلبرینگ کلاچ به موقعیت صفر بر میگردد؟





اتصالات چرخ لنگر و پوسته کلاچ شل شده اند؟





آیا انگشتی در همان سطح نمی باشد؟





آیا صفحه کلاچ آغشته به روغن است؟ آیاصفحه کلاچ سوخته یا خیلی ساییده شده است؟





آیا فنر قفل کننده شکسته است؟





صفحه کلاچ و صفحه فشار دهنده و چرخ لنگر در نتیجه تاب خوردگی تغییر شکل داده اند؟





پدال کلاچ را به پایین فشار دهید و صفحه کلاچ را بچرخانید و وارسی کنید.





علت:آیا فنر صفحه مانع از اصطکاک روی صفحه کلاچ خسته شده یا شکسته است؟آیا لنت صفحه کلاچ ناصاف یا سخت شده است؟آیا میخ پرچ شل شده یا شکسته است؟ برای راه حل به جدول 2-3 مراجعه کنید








پایان
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