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  راهنمائی براي تعمیر کلی  –1فصل 

این کتابچه راهنماي تعمیر، پرسنل تعمیر بایسـتی پیشـاپیش اطالعـات    براي استفاده بهتر از  -1-1

اساسی جامعی را در سیستم هیدرولیک، تجهیـزات الکترونیکـی و الکتریکـی و اطالعـات فنـی در      

  . موزش ببینند دکی را آوسایل میز کار و راهنمائیهاي عملیات اصلی و آلبوم قطعات ی

  . آنها را مطابق با توصیه کارخانه استفاده کنید  اگر ابزار مخصوص الزم باشد، لفطا -1-2

بخاطر داشته باشید که قبل از باز کردن مدارهاي الکتریکی سیم منفی اتصـال بدنـه را جـدا     -1-3

  ) را مالحظه کنید  1-1شکل ( کنید 

  

  جدا کردن سیم منفی اتصال بدنه 1-1شکل 

ی و عملکرد تراکتـور فقـط از قطعـات    در موقع تعویض قطعات یدکی براي اطمینان از ایمن-1-4

  . مخصوص شرکت تراکتورسازي عمران سیرجان استفاده کنید 

روغـن هیـدرولیک بایسـتی از روغـن      براي جلوگیري از صدمه دیدن سیسـتم هیـدرولیک ،   -1-5

  . مشخص شده بوسیله کارخانه باشد 

توجه  یک بعداز باز کردن ،مجدد اجزاء درز بند سیستم هیدرول) بستن ( در موقع سوار کردن  -1-6

. جدا شده را مجددا استفاده نکنید اجزاء درزبند. داشته باشید که تا از اجزاء درزبند نو استفاده کنید 

  . چون ممکن است سبب نشت روغن از سیستم هیدرولیک شود 

 م اتصال دهنده کلیه قطعات تراکتور، بـراي جلـوگیري  وسفت کننده هاي رزوه دار خیلی مقا -1-7

از شل شدن بعداز تعمیر و نصب مجدد بایستی مطابق با درجه بـا گشـتاور مشـخص شـده سـفت      

را مالحظه کنیـد   1-2و1-1جدولهاي  هاي رزوه دار خیلی مقاوم ، براي گشتاور سفت کننده. بشوند 

 .  
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  8/8پیچ و پیچ دو سردنده کالس  ویژگی مکانیکی وگشتاور سفت کردن،  -1-1جدول 

قطر پیچ 

  میلیمتر

گام دنده 

  میلیمتر

  سفت کردن روگشتا

  مقدار حداقل  مقدار حداکثر  مقدار استاندارد

  نیوتن متر

کیلوگرم نیرو 

  در متر

  نیوتن متر

کیلوگرم نیرو 

  در متر

  نیوتن متر

کیلوگرم نیرو 

  در متر

6  1  9  9/0  12  2/1  6  6/0  

8  25/1  23  3/2  26  7/2  16  6/1  

8  1  25  5/2  28  9/2  17  7/1  

10  5/1  59  6  75  6/7  37  8/3  

10  25/1  63  4/6  79  1/8  45  6/4  

10  1  64  5/6  80  2/8  46  7/4  

12  75/1  95  7/9  111  3/11  73  4/7  

12  5/1  97  9/9  113  5/11  75  6/7  

12  25/1  99  1/10  115  7/11  78  8  

14  2  160  3/16  185  9/18  122  4/12  

14  5/1  180  3/18  205  9/20  146  9/14  

16  2  215  9/21  245  25  182  6/18  

16  5/1  240  5/24  270  5/27  199  3/20  

18  5/2  268  3/27  298  4/30  229  3/23  

18  5/1  316  2/32  346  3/35  287  3/29  

20  5/2  430  8/43  470  9/47  389  7/39  

20  5/1  440  9/44  480  9/48  396  4/40  

  

  9/10پیچ و پیچ دو سردنده کالس  ویژگی مکانیکی وگشتاور سفت کردن،  -1-2جدول

قطر پیچ 

  میلیمتر

گام دنده 

  میلیمتر

  سفت کردن روگشتا

  مقدار حداقل  مقدار حداکثر  مقدار استاندارد

  نیوتن متر

کیلوگرم نیرو در 

  متر

  نیوتن متر

کیلوگرم نیرو در 

  متر

  نیوتن متر

کیلوگرم نیرو در 

  رمت

10  5/1  74  5/7  90  2/9  52  3/5  

10  25/1  78  8  93  5/9  63  1/6  

10  1  80  2/8  95  7/9  65  6/6  

12  75/1  140  3/14  156  9/15  105  7/10  

12  5/1  142  5/14  158  1/16  106  8/10  

12  25/1  145  8/14  161  4/16  108  11  

14  2  175  8/17  200  4/20  141  4/14  

14  5/1  210  4/21  235  24  178  1/18  

16  2  280  5/28  310  6/31  200  4/20  

16  5/1  305  1/31  335  1/34  240  5/24  

18  5/2  437  5/44  467  6/47  380  7/38  

18  5/1  467  6/47  507  7/51  397  5/40  

20  5/2  528  8/53  568  9/57  450  9/45  

20  5/1  558  9/56  598  61  475  4/48  
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  نیرو ترکیب و ساختار مطابق سیستم دستگاه انتقال  - 2فصل 

سیستم شاسی تراکتور هم سیستم دستگاه انتقال نیرو نامیده می شود آن بین موتور و چـرخ   -2-1

محرك قرار گرفته ، که وظیفه آن عبارتست از انتقال قدرت تامین شـده بوسـیله موتـور بـه چـرخ      

توقف، جلوبردن، عقـب بـردن و تغییـر     و انجام عمل حرکت،) پی تی او(محرك یا محور تواندهی 

  . سرعت حرکت ونیروي کشش تراکتور 

شـامل کـالچ   ) TD(دي  سیستم دستگاه انتقال نیرو تراکتورهاي یورو پارس سري تی اساساً ، -2-2

مجموع محور  –ترمز  –گرداننده نهائی  –ومحور عقب ) 2-1شکل ( مجموعه دستگاه انتقال نیرو 

  ) 2-2شکل ) (تی او پی(تواندهی 

  عبه دندهمجموعه کالچ و ج 2-1شکل 
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  ترمز و پی تی او مجموعه محور عقب ، کاهنده نهایی ، -2-2شکل 

LUKایـنچ   11اي  توانـد بـه کـالچ دو مرحلـه     می) TD(کالچ تراکتورهاي سري تی دي  -2-2-1

 2-4و  2-3شـکلهاي  . تقسیم بشـود ) 2-4شکل (LUKاینچ  12اي  و کالچ دو مرحله 2-3شکل (

  . اند در انتهاي کتابچه ضمیمه شده

د شباچهار نوع را دارا می) TD( دي  اساساً مجموعه دستگاه انتقال نیروي تراکتورهاي تی -2-2-2

و دنـده   16F+8R،تعـویض دنـده نـوع شـاتل       8F+8Rل دنده هاي نوع شـات  ، 8F+4Rدنده هاي 

 37/36کیلومتر در ساعت بـه   46/0دامنه تغییرات سرعت از  ، 16F+8R)دنده فوق سنگین(خزشی

  . اي تراکتور می باشد  در ساعت مناسب براي انواع مختلف عملیات مزرعهمتر وکیل

اساسـاً شـامل محـرك مرکـزي و مجموعـه      ) TD( دي  محور عقب تراکتورهاي سري تی -2-2-3

باشد ، اساساً گرداننده نهائی شامل دنده کاهنده سرعت دنده خورشیدي، میل پلوس و  دیفرانسیل می

لولـه   ره می باشد ، اساساً ترمز شامل پیستون سیلندر ترمز ، بدنـه سـیلندر ،  پوسته میل پلوس ، و غی

تـی او و   شـامل شـافت پـی   ) محـور توانـدهی   (تی او  روغن ترمزو پمپ ترمز می باشد ، اساساً پی

  .شونده محرك و متحرك وغیره میباشدهاي جفت  دنده
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  ساختمان وتعمیر و نگهداري کالچ  -3فصل 

  ه کالچ وظیفو ساختار  -3-1

  ) نگاه کنید  3-1شکل (کالچ به  براي ساختمان3-1-1

  :وظیفه کالچ  -3-1-2

کالچ بین موتور و دستگاه انتقال نیرو قرار گرفتـه اسـت و اساسـا بـراي ازدرگیـري خـارج کـردن        

  . ودرگیر کردن توان مورد استفاده قرار می گیرد

 11دي دو نوع میباشد کـالچ  سري تیکالچ تراکتورهاي شد همانطور که در فصل قبل گفته -3-2

 3-2و3-1پارامتر فنی اصلی تعمیر و نگهداري را در جـدولهاي    LUKاینچ  12و کالچ  LUKاینچ 

  . مالحظه کنید 

  

  مان کالچتساخ 3-1شکل 

کالچ (توپی عنکبوتی کالچ کمکی -4اصلی،) صفحه اصطکاکی ( صفحه کالچ  -3پیچ تنظیم کالچ اصلی ،  -2پوسته کالچ ، -1

کالچ (صفحه فشار دهنده کالچ کمکی -7سینی ثابت شده صفحه کالچ  -6توپی عنکبوتی کالچ اصلی ،  - 5،  )خرمنکوب

فنر  -12پین بلند  - 11میله کشش کالچ کمکی  -10صفحه فشار دهنده کالچ اصلی،  -Belleville (،9(فنر بلویل  -8) خرمنکوب

اهرم  -15نده کالچ کمکی فنر اهرم آزاد کن -14زاد کننده کالچ اصلی، آ) انگشتی (اهرم  -13ده کالچ اصلی ، نناهرم آزاد ک

  .کالچ کمکی ) صفحه اصطکاکی (صفحه کالچ  -16،  زاد کننده کالچ کمکیآ) انگشتی(

  کالچ گشتاور سفت کردن پیچ اتصال3-1جدول 

ردی

  ف

  موضوع

  ابعاد برحسب میلیمتر

  LUKاینچ  12کالچ   LUKاینچ 11کالچ

  3/06/7  3/06/7  کالچ اصلی ) صفحه کالچ (ضخامت صفحه اصطکاکی   1

  4/010  4/05/10  کالچ کمکی ) صفحه کالچ (ضخامت صفحه اصطکاکی   2

  28-40  پدال کالچ اصلی) خالصی ( کورس آزاد   3

  30-40  پدال کمکی ) خالصی ( کورس آزاد   4

  130- 140  پدال کالچ اصلی) مجموع (کورس حرکت کامل  5

  255- 270  پدال کمکی ) مجموع (کورس حرکت کامل   6

  1280  کالچ اصلی ) صفحه کالچ (قطر صفحه اصطکاکی   7

2

1




310  

  1280  کالچ کمکی ) صفحه کالچ (قطر صفحه اصطکاکی   8

2

1




310  
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  دن پیچ اتصال کالچگشتاور سفت کر3-2جدول 

  میزان گشتاور برحسب نیوتن متر  موضوع  ردیف

  LUKاینچ  12کالچ   LUKاینچ  11کالچ

  65-79  32-39  پیچ اتصال بدنه پوسته کالچ و پوسته چرخ لنگر   1

  

  پیاده کردن و سوار کردن و تنظیم کالچ -3-3

ظـاهر  .و را از هـم جـدا کنیـد    براي پیاده کردن مجموعه کالچ موتور و دستگاه انتقال نیر -3-3-1

پیچهـاي اتصـال    3-2شـکل  با مالحظـه . کالچ را براي تعیین صدمه و شرایط سایش بازدید کنید 

  . و کالچ پیاده شده را بازدید کنید . کالچ و چرخ لنگر را باز کنید 

                                          

  صال کالچ و چرخ لنگرپیچ ات 3-2شکل 

-3و  3-1با توجه به شکلهاي  -3-3-2

مجموعه کـالچ را   3-6و  5-3، 4-3،  3

  . پیاده کنید 

مجموعه کالچ قبـل از تحویـل    :مهم * 

) تعـــادل ( تحـــت ازمـــایش بـــاالنس 

دینامیکی قرا رگرفتـه اسـت ، در مـدت    

پیاده و سوار کردن کـالچ عالمتهـائی را   

  . ایجاد کنید در روي اجزاء مربوط کالچ 

  

  انگشتیهاي کالچ اصلی و کمکی در درپوش کالچ  3-3شکل 

  

را بـاز کـرده و پـیچ تنظـیم     ) 3-1در شکل  2آیتم (مهره اتصال پیچ تنظیم کالچ اصلی-3-3-2-1

را از نظر سایش بـاز دیـد   ) 3-1در شکل  13آیتم ( آورید و انگشتی کالچ اصلی  کالچ اصلی را در

  . ید انگشتی را تعویض کنید کرده و درصورت سایش شد

  

  

پیچ اتصال دهنده 

و چرخ لنگر کالچ

درپوش کالچ

انگشتی کالچ کمکی انگشتی کالچ اصلی
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پیچ تنظیم کالچ 

کمکی

پیچ تنظیم کالچ اصلی

  

  

  

  

  

  پیچ تنظیم کالچ اصلی و کمکی 3-4شکل 

را بـاز  ) 3-1در شـکل   10ایـتم  (مهره اتصال و مهره سرگرد میله کشش کالچ کمکی  -3-3-2-2

در آورید و شرایط سایش انگشـتیهاي  را  )3-1در شکل  10آیتم (کرده و میله کشش  کالچ کمکی 

  . ده و در صورت سایش شدید انگشتی کمکی را تعویض کنید کالچ کمکی را باز دید کر

  : نصب مجموعه کالچ -3-3-3

  : بازدید ومعاینه قبل از نصب  -3-3-3-1

در شـکل   16آیـتم  (و صفحه کالچ کمکی) 3-1درشکل  3آیتم (شرایط سایش صفحه کالچ اصلی 

اصـطکاکی کنـده شـده     اگر ضخامت صفحه کالج افت سوختگی دارد یا مواد.را بازدید کنید ) 1-3

  . صفحه کالچ بایستی تعویض شود است ،

  

  صفحه کالچ اصلی 4-5شکل     صفحه کالچ کمکی  3-6شکل    

صـفحه فشـار    ،) 3-1در شـکل   9آیتم  (شرایط سایش صفحه فشار دهنده کالچ اصلی -3-3-3-2

اگـر در سـطح   . کـالچ را بازدیـد کنیـد     و در پـوش ) 3-1در شـکل   7ایـتم  (دهنده کالچ کمکـی  

اصطکاکی افت سوختگی شدید است یا تاب خوردگی یا شرایط ناصافی وجـود دارد آنهـا بایسـتی    

  . تعویض شوند 

کلیه قطعات کالچ بترتیبی که باز کرده اید پس از تنظیم ارتفاع انگشـیتهاي آزاد کننـده   -3-3-3-3

  ). کنیدسوار (کالچ اصلی و کالچ کمکی مجدداً نصب 
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  ):را مالحظه کنید  3-7شکل ( اتصال مجموعه کالچ و موتور  -3-4

  

  اتصال مجموعه کالچ و موتور 3-7شکل 

جا بیندازید و پیچها را از سوراخ پیچهـاي   10×40عدد پیچ  6واشرفنري را به شش عدد  -3-4-1

نیـوتن متـر    58تا  44زیر مجموعه کالچ عبور داده و در سوراخهاي رزوه دار چرخ لنگر با گشتاور 

  . سفت کنید 

میلیمتـر  8اختالف ارتفاع انگشتی آزاد کننده کالچ اصلی وانگشتی ازاد کننده کالچ کمکی  -3-4-2

 5/53می باشد ، وفاصله بین انگشتی آزاد کننده کالچ اصلی و سطح اتصـال کـالچ و چـرخ لنگـر     

میلیمتر  5/45صال کالچ و چرخ لنگر آزاد کننده کالچ کمکی و سطح ات میلیمتر و فاصله بین انگشتی

  . می باشد 

  تنظیم کالچ  -3-5

آزاد  بطور مرتـب کـورس حرکـت   : کالچ  )خالصی(دازآو تنظیم کورس حرکت بازبینی  -3-5-1

  . میلیمتر نگهدارید 40تا  30کالچ را بازدید وتنظیم کنید و آنرا بین 

  : شرح زیر تنظیم کنید مکانیسم کنترل کالچ را ب) 3-10شکل (با مالحظه  -3-5-2

را به کورس حرکت آزاد پدال کالچ اصـلی  ) 3-10شکل  7آیتم (تنظیم طول اتصال اهرم رابط  -1

  . را قفل کنید ) 3-10شکل در 6ایتم (میلیمتر تنظیم کرده و سپس مهره میله کشش  40تا  30بین 

کـورس حرکـت پـدال     )3-10در شـکل   3آیتم (حد تنظیم طول بیرون آمده زیر مجموعه پیچ  -2

میلیمتر محدود کرده و کالچ اصلی را بطور کامل خالص کنیـد تـا    140تا  130کالچ اصلی را بین 

  . اینکه تعویض دنده قابل تغییر را اجازه دهید و سپس پیچ تنظیم زیر مجموعه را با مهره قفل کنید 

  : مکانیسم کنترل کالچ کمکی را بشرح زیر تنظیم کنید  -3-5-3

را براي تنظیم کورس آزاد دسته ) 3-10در شکل  14آیتم ( کالچ کمکی ) میله رابط(بست  طول -1

میلیمتر تنظیم کرده و سـپس مهـره میلـه     40-30را بین ) 3-10در شکل  1یتمآ(کنترل کالچ کمکی 

  . کشش را قفل کنید 

کنید، کـورس   را در طرف دستگاه انتقال نیرو تنظیم)  3-10در شکل  11آیتم ( طول پیچ  حد  -2

میلیمتر محـدود کـرده و   220تا190را بین ) 3-10در شکل  1آیتم ( کاري دسته کنترل کالچ کمکی 
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را قابل تغییر کـرده و سـپس   ) PTO( تی او کالچ کمکی را بطور کامل خالص کنید، دنده شافت پی

ن داده همانطوریکـه در شـکل نشـا   . را بوسیله مهره قفـل کنیـد   ) 3-10در شکل  11آیتم (پیچ حد 

مجموع دستگاه انتقال را وقتیکـه  ) 3-10در شکل  20آیتم ( موقعیت چکشک شافت هم بند کننده 

در  5آیـتم  ( پدال کالچ بوسیله تنظیم مهره هاي اتصال موجود در دو سر میله کشش هم بند کننده 

شـود در وضـعیت عمـودي     نسبت به نشیمن سوار شونده میلـه کشـش فشـرده نمـی    ) 3-10شکل 

  . ید و سپس مهره را سفت کنید نگهدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  مکانیسم کنترل کالچ 3-10شکل 

 -8اهرم واسطه ،  -7مهره ، -6ده ، نمیله کشش هم بند کن -5اتصال باالیی ،  -4پیچ حد  -3پدال  -2،  دسته کنترل کالچ کمکی -1

دوشاخه میله  - 15میله رابط کالچ کمکی  -14مهره -13چکشک کالچ کمکی  -12پیچ حد ، –11اهرم تغییر  -9اتصال پائینی ، 

  .چکشک محور اتصال  -20کف تراکتور  -18پین لوال  - 18اشپیل  -17مهره،  -16رابط 

  )را مالحظه کنید  3-3جدول ( عیب کلی کالچ و راه حل رفع عیب -3-6

  رفع عیب عیب کلی کالچ و راه حل 3-3جدول 

  راه حل رفع عیب  علت عیب  پدیده عیب  نام عیب

  صفحه کالچ میلغزد

کار غیر عادي و صفحه کالچ آغشته 

  به روغن میباشد

  را تعویض کنید  Iکاسه نمد شافت   جعبه دنده صدمه دیده  Iکاسه نمد شافت 

  کاسه نمد میل لنگ را تعویض کنید  کاسه نمد میل لنگ صدمه دیده 

سرعت حرکت تراکتور کم می باشد 

ند با توا یا تراکتور بعداز استارت نمی

  بار کم حرکت کند

  .صفحه کالچ را تعویض کنید  خالصی پدال کالچ خیلی کم می باشد 

ــل   سایش شدید صفحه کالچ ــر بلوی ــویض  Bellevilleفن را تع

  کنید 

کالچ از دسـت   Bellevilleفشار فنر بلویل 

  رفته 

بطور صـحیح تنظـیم    خالصی پدال

  کنید

ازدرگیري خارج شدن 

ود کالچ ناقص بوده و وج

صدا در موقع درگیري 

  دنده

وجود صداي غیر عادي در موقع 

  درگیري دنده

ــل   خالصی پدال کالچ بیش از حد می باشد  ــر بلوی ــویض  Bellevilleفن را تع

  کنید

کـالچ از دسـته    Bellevilleفشار فنر بلویل 

  رفته 

  آنرا بطور صحیح تنظیم کنید

وقتیکه پدال کالچ فشرده می شود 

  لرزدپدال تکان می ،

سه انگشتی آزاد ( سر سه اهرم آزاد کننده 

در یک سطح نبوده یـا اهـرم آزاد   ) کننده 

  کننده سائیده شده

  .اهرم آزاد کننده را تعویض کنید 
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  ) جعبه دنده(و نگهداري دستگاه انتقال نیرو  ساختار و تعمیر -4فصل 

  ) جعبه دنده(ار و وظیفه دستگاه انتقال نیرو ساخت -4-1

بـین  ) جعبـه دنـده  (دستگاه انتقـال نیـرو    جزاء کلیدي تراکتور سیستم انتقال نیرو می باشد ،یکی از ا

تعـویض   موتور و محور عقب سوار شده است ووظیفه اصلی آن کاهش سرعت، افزایش گشـتاور ، 

جعبـه  (دستگاه انتقال نیـرو  .سرعت و گشتاور و دست یابی به دنده خالص و دنده عقب می باشد 

دنـده هـاي    16F+4Rدنده هاي : داراي انواع زیر می باشد ) TD(تی دي سري رهاي تراکتو()دنده

)دنـده فـوق سـنگین   (و دنـده هـاي خزنـده    16F+8Rدنده هـاي نـوع شـاتل     8F+8Rنوع شاتل 

16F+8R، 16نـوع شـاتل    دنـده  ریدامنه تغی ،هرچندF+8R    دنـده فـوق سـنگین   (و دنـده خزنـده (

16F+8R براي طرح دستگاه . ات مزرعه اي تراکتور مناسبتر می باشند وسیعتراست، آنها براي عملی

  . را مالحظه کنید  4-2و  4-1شکل  انتقال نیرو ،

  

TDتراکتورهاي سري  16+8نقشه شماتیک انتقال نیروي تعویض دنده شاتل  -4-1شکل 
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TDتراکتورهاي سري  16+8نقشه شماتیک انتقال نیروي جعبه دنده فوق سنگین  -4-2شکل 

اصـلی دنـده هـاي    ) جعبه دنـده  ( براي پیاده و سوار کردن دستگاه انتقال نیرو  -4-2

8F+4R تی دي  سري تراکتورهاي)TD (  

  . را مالحظه کنید  4-10تا  4-5شکلهاي 

  ) جعبه دنده (پیاده کردن وسوار کردن مکانیسم کنترل دستگاه انتقال نیرو  -4-2-1

  . نید جعبه دنده را از موتور جدا ک -4-2-1-1

) 9-6شکل  17آیتم (آورید  جعبه دنده را در) نشیمن اهرم تعویض دنده (در پوش باال  -4-2-1-2

آورید و براي درآوردن فنر خـود قفـل شـونده     در را با سیم گالوانیزه ماهک تثبیت یا نشیمن ماهک

  . را باز کنید ) 4-5در شکل  4آیتم (پیچ تنظیم ) 4-5در شکل  14آیتم (

را بترتیب از جلو بعقـب از پوسـته   ) 4-5در شکل  13و  8،11، 5آیتم (یلهاي ماهک م -4-2-1-3

) 4-5در شکل  15و10آیتم (جعبه دنده بیرون بکشید و ساچمه هاي قفل کننده و خود قفل شونده 

  . رون آوردن ماهک بوسیله دست نگهدارید بیرا همزمان با 

  ده سوار کردن مجدد ماهک و میل ماهک جعبه دن -4-2-2

بمالیـد و ازطریـق   ) 4-5در شـکل   13ایـتم  ( مقداري روغن به میل ماهک دنده عقب  -4-2-2-1

در  12آیتم (سوراخ موجود در طرف چپ پوسته جعبه از عقب بجلو عبور دهید، ماهک دنده عقب

 14آیتم (. را به میل ماهک نصب کرده و به وسیله پیچ ماهک دنده عقب را تثبیت کنید) 4-5شکل 

  . نوك پیچ تثبیت را در سوراخ میل ماهک نگهدارید) 4-5کل در ش
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  2-مجموعه مکانیسم کنترل  4-5شکل 

مجموعه پوسته جعبه دنده
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را از سوراخ پیچ ضامن عبورداده، آنرا یـک دور بـه میـل     4/1ZD×250سیم گالوانیزه  -4-2-2-2

  . سفت کرده و سپس آنرا حداقل سه دور قفل کنید  را ماهک بپیچانید، سیم

مقدار گریس بـه  ) 4-5در شکل  10آیتم ( قفل کننده ) ساچمه(ب کردن پین براي نص -4-2-2-3

مقـداري روغـن بـه میـل ماهـک       پیچ گوشتی شیار دار مالیده و پین را داخل سوراخ نصـب کنیـد ،  

را از ) 4-5در شـکل   11آیـتم  (مالیده و میـل ماهـک   ) 4-5در شکل  11ایتم (تعویض دنده کمکی 

اهـرم   ف چپ پوسته جعبه دنـده از عقـب بجلـو عبـور دهیـد ،     طریق دومین سوراخ موجود در طر

را به میل ماهک نصب کرده و سر اهرم تعـویض دنـده   ) 4-5در شکل  9آیتم (تعویض دنده کمکی

) 4-7در شـکل   13آیـتم   (را در سوراخ ماهک تعویض دنـده کمکـی   ) 4-5در شکل 9ایتم (کمکی 

آیـتم  ( و ماهک تعویض دنده کمکی ) 4-5در شکل 9آیتم (تعویض دنده کمکی اهرم وارد کنید ؛ 

 4یتم آ(تثبیت کنید، و نوك پیچ ضامن ) 4-5درشکل  4ایتم (بواسطه پیچ ضامن ) 4-7در شکل  13

  . را در سوراخ میل ماهک نگهدارید ) 4-5در شکل 

  . پیچ ضامن نصب کنید   در  2-2-2-4را مانند بند  4/1ZD×250سیم گالوانیزه  -4-2-2-4

مالیـده و  ) 4-5در شـکل   8ایتم (III-IVقداري روغن روغنکاري به میل ماهک دنده م -4-2-2-5

وقطعـه   ازطریق سوراخ سوم موجود در طرف چپ پوسته جعبه دنده از عقب بجلـو عبـور دهیـد ،   

میل ماهک و بست ماهک دنـده  ) 4-5در شکل  6و7ایتمهاي (III_IVتعویض دنده و ماهک دنده 

III-IV  کننده دنده را به ساچمه جفتIII-IV) نصب کرده و قطعه تعویض ) 4-5در شکل  15آیتم

( با پیچ ضـامن  را ) 4-5در شکل  6آیتم (III-IVو ماهک دنده ) 4-5در شکل  7آیتم (III-IVدنده 

  . ید رنوك پیچ ضامن را در سوراخ میل ماهک نگهدا تثبیت کنید ،) 4-5در شکل  4آیتم 
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  2- مجموعه مکانیسم کنترل  4-6شکل                     3–مجموعه مکانیسم کنترل  4-7شکل 

مالیـده و از  ) 4-5در شـکل   5آیتم (I-IIبه میل ماهک دنده  روانکاريمقداري روغن  -4-2-2-6

اهـرم   طریق سوراخ چهارم موجود در طرف چپ پوسته جعبه دنـده از عقـب بجلـو عبـور دهیـد ،     

بـه میـل   ) 4-5در شـکل   2ایـتم  (، کشوئی تعویض دنده ) 4-5در شکل  1آیتم (I-IIه تعویض دند

) 4-5در شـکل   11آیتم (I-IIماهک سوار کرده و سراهرم تعویض دنده را در سوراخ ماهک دنده 

-2-2-4را با پیچ ضامن تثبیت کرده و مانند بند  I-IIوارد کنید، و اهرم تعویض دنده وماهک دنده 

  . عمل کنید 2

نصب دنده جعبه پوسته را در سوراخ خود در باالي ) 4-5در شکل  15آیتم (b100G–10ساچمه 

  . کنید 

) 4-8در شـکل   2آیـتم  (کاسه نمـد  ) 4-8در شکل  7آیتم ( يدر صورتیکه شافت ورود -4-2-3

III، بوش دنده ) 4-8در شکل  9آیتم (IIIچرخ دنده محرك دنده ) 4-8در شکل  9آیتم (بلبرینگ 

بـوش  ) 4-9در شـکل   3آیتم (III-IVنشیمن دندانه دار درگیر کننده دنده ) 4-8در شکل  10آیتم (

در شـکل   5آیـتم  (III-IVبوش جفت کننده  دنده ) 4-9در شکل  5آیتم (III-IVجفت کننده دنده 

شرح زیـر  صدمه دیده باشند آنها را ب) جعبه دنده ( و سایر قطعات داخلی دستگاه انتقال نیرو ) 9-4

  : تعمیر کنید 

  



15

  

  

  

پس از تخلیه روغن جعبه دنده در پوش باالي جعبه دنـده بـاز کـرده و میـل ماهـک،       -4-2-3-1

  .در آورید  1-2-4پین خود قفل شونده و سایر قطعات را مانند بند ماهک 

 را جدا کنید سـپس شـافت  ) 4-8در شکل  1آیتم (بلبرینگ کالچ و نشیمن بلبرینگ شافت ورودي 

  . همزمان در آورید  را و سایر قطعات روي شافت ورودي) 4-8در شکل  7آیتم (ورودي 

تمام قطعات را همانطور . کرده و شروع به مونتاژ کنید  را تعویضقطعات صدمه دیده  -4-2-3-2

  . آورده بودید مجددا سوار کنید  در 4-8که مطابق با شکل 

، چـرخش شـافت ورودي    تحـت شـرایط معمـولی   چرخش شافت ورودي را امتحان کنید ،: توجه 

  . میلیمتر باشد  2/0تا  1/0لقی محوري بایستی بین . بایستی نرم باشد 

جعبه دنده و کمکی ، بلبرینگ ) 4-9در شکل  7آیتم ) (شافت میانی (تعمیر شافت واسط  -4-2-4

  تقال نیرو و سایر قطعات مربوط به دستگاه ان) 4-9در شکل  4،8، 10بترتیب آیتمهاي (ها 

را ) جعبه دنده ( ز تخلیه روغن جعبه دنده تراکتور ، مجموعه دستگاه انتقال نیرو پس ا -4-2-4-1

  . از تراکتور جدا کرده در یک جاي تمیز قرار دهید

) جعبه دنده(مجموعه دستگاه انتقال نیرو 4-9شکل 

2–اصلی و کمکی 

) جعبه دنده(مجموعه دستگاه انتقال نیرو  4-8شکل

1-اصلی و کمکی
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مجموعـه شـافت ورودي و قطعـات مربـوط را      -1-3-2-4مطابق بـا روشـهاي بنـد     -4-2-4-2

  آورید  در

را  در آورده و شافت چـرخ دندانـه دار   ) 4-9درشکل  9و6مهاي آیت( خارهاي ضامن  -4-2-4-3

  .را بیرون بکشید) 4-9در شکل  7آیتم (میانی 

  . سوار کنید ) 4-9شکل ( آورده شده را مطابق  کلیه قطعات در -4-2-4-5

چرخ دنده واسط چرخ دنـده  ) 4-10در شکل  5آیتم ()میانی (در صورتیکه شافت واسط  -4-2-5

آیـتم   (رینگ ضامن رولبرینگ سوزنی چرخ دنده واسط دنده عقب ) 4-10درشکل  4/6آیتم (عقب 

  : و قطعات داخل جعبه دنده  صدمه دیده اند ، آنها را بشرح زیر تعمیر کنید) 4-10در شکل  2/6

  . پیاده کنید -1-2-4مجموعه جعبه دنده را مطابق با روشهاي بند  -4-2-5-1

-5در شکل  12آیتم (را باز کنیدو ماهک دنده عقب )4-5ل در شک 4آیتم (پیچ تنظیم  -4-2-5-2

  . را در آورید) 4-5در شکل  13آیتم (و میل ماهک )4

را از جلو بـه عقـب از جعبـه دنـده     ) 4-10در شکل  5آیتم ( شافت میانی دنده عقب  -4-2-5-3

  . را در آورید) 4-10در شکل  4/6ایتم (بیرون کشیده ودنده عقب 

  

  5–اصلی و کمکی ) جعبه دنده (ه دستگاه انتقال نیرو مجموع 4-10شکل 
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دنـده سـنگین   ) 4-12در شکل  10آیتم ( ه دنده کمکی در صورتیکه شافت خروجی جعب -4-2-6

دنده سنگین ) 4-12در شکل  6آیتم ( بوش فاصله گذار  ،) 4-12در شکل  5آیتم (جعبه دنده کمکی

دنده متحرك دنده عقب ) 4-12در شکل  4آیتم (جعبه دنده کمکی نشیمن دنده متحرك دنده عقب 

43zw×65×k55بلبرینـگ   ،) 4-12در شـکل   11آیـتم  (6211Nبلبرینـگ  ) 4-12در شکل  3ایتم (

  . آنها را بشرح زیر تعمیر کنید  و سایرقطعات صدمه دیده اند ،) 4-12در شکل 7ایتم (

ز تعـویض قطعـات صـدمه    قطعات در آورده شده را با بنزین یـا نفـت شـده و پـس ا     -4-2-6-1

  . سوار کنید ) 4-12بشکل (آنها با توجه  دیده،

 11آیـتم  (Iچرخ دنده متحرك دنده ) 4-11در شکل  24آیتم (در صورتیکه شافت میانی  -4-2-7

IIIچرخ دنده متحرك دنده  ،) 4-11در شکل  17آیتم (IIچرخ دنده متحرك دنده ) 4-11در شکل 

نشیمن درگیـري   ،) 4-11در شکل  21ایتم (IVدنده متحرك دنده چرخ ) 4-11در شکل  19ایتم ( 

در  -15آیـتم  ( بـوش دندانـه دار درگیرشـونده    )4-11در شکل  16آیتم (III-IVجفت کننده دنده 

در  8آیـتم  ( N6210بلبرینگ ) 4-11در شکل  20آیتم (I-IIبوش فاصله گذار دنده  ،) 4-11شکل 

و سایر قطعات داخل جعبه دنده که صـدمه  ) 4-11در شکل 23آیتم (6211بلبرینگ ) 4-11شکل 

  . بشرح زیر تعمیر کنید  اند ، دیده

آورده شده را با نفت و بنزین شسته و پس از تعویض قطعـات آسـیب    کلیه قطعات در -4-2-7-1

  .مجددا سوار کنید ) 4-11(دیده آنها را با توجه به شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3-اصلی و کمکی )جعبه دنده (تقال نیرو مجموعه دستگاه ان -4-11شکل 
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  4-اصلی و کمکی )جعبه دنده (مجموعه دستگاه انتقال نیروي  -4-12شکل 

  و راه حل رفع عیب) جعبه دنده( عیب دستگاه انتقال نیرو  4-1جدول 

  راه حل رفع عیب  علت  عیب  عیب

درگیري دنده مشکل بوده یـا  -1

  درگیري دنده عیب دارد

  ارج شدن کالچ ناقص استاز درگیري خ -1

  میله هم بند کننده تعویض دنده خیلی بلند است -2

  

  اهرم تعویض دنده ) قطعه( سایش شدید بلوك  -3

سایش یا صدمه سطح انتهاي بوش جفت کننده و وجـه   -4

  دنده 

  . عیب را مطابق با حل عیب کالچ رفع کنید  -1

میله هم بند کننـده تعـویض دنـده را بطـور درسـت       -2

  . اه کنید کوت

  اهرم تعویض دنده را عوض کنید  -3

  تعویض یا تعمیر کنید -4

( از درگیــري خــارج شــدن  -2

  اتوماتیک ) خالصی 

  میله هم بند کننده تعویض دنده خیلی کوتاه است -1

  

  سایش شدید شیار موقعیت میل ماهک  -2

  هم بند کننده ناکافی است ) ساچمه(فنر پین  -3

چرخ دنده سبب انحراف شـافت   خوردگی یاتاق شافت -4

  .شود  می

  سایش هزار خارنشیمن دنده  -5

میله هم بند کننـده تعـویض دنـده را بطـور درسـت       -1

  بلندتر کنید 

  میل ماهک را تعویض کنید -2

  فنر پین هم بند کننده را تنظیم تا تعویض کنید  -3

  .یاتاقان را تعویض کنید -4

  

  نشیمن دنده را تعویض کنید -5

ــودن  در -3 ــرهم ب ــم ب ــم (ه به

  دنده ) ریختگی 

  اهرم تعویض دنده ) قطعه( سایش بلوك -1

  سایش شدید شیار صفحه هادي جعبه دنده  -2

  سایش ماهک و شیار ماهک بوش درگیر کننده  -3

هــم بنــد کننــده و شــیار تعیــین ) ســاچمه(ســایش پــین -4

  موقعیت میل ماهک

  اهرم تعویض دنده را تعمیر یاتعویض کنید-1

  فحه هادي جعبه دنده را تعویض کنید ص -2

  ماهک و بوش درگیر کننده را تعویض کنید -3

  پین هم بند کننده و میل ماهک را تعویض کنید -4

نشـــت روغـــن در صـــفحه -4

  بازدید زیر جعبه دنده 

  کاسه نمد عقب میل لنگ موتور معیوب است -1

  عیب کاسه نمدشافت ورودي جعبه دنده  -2

  ن یاتاقان شافت ورودي جعبه دندهنشت روغن و نشیم -3

  کاسه نمد را تعویض کنید -1

  کاسه نمد را تعویض کنید -2

  نشیمن یاتاقان را چسب مالیده مجددا نصب کنید -3

وجود صدا با صداي ضـربه   -5

  در داخل جعبه دنده

سایش بیش از حـد دنـده، پوسـته پوسـته شـدن سـطح        -1

  دندانه یا شکستگی دندانه چرخ دنده 

  بلبرینگیش یا صدمه شدید سا -2

  روغن روغنکاري ناکافی یا کیفیت روغن پائین است  -3

  دنده را تعویض کنید -1

  

  را تعویض کنید بلبرینگ-2

  تعویض کنیدایروغن روغنکاري را پر  -3
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پیچ اتصال دهنده

مجموعه میل 

محور (پلوس 

)دیفرانسیل

پوسته میل پلوس

  )کاهنده نهائی(ساختار و تعمیر ونگهداري محور عقب و گرداننده نهائی  - 5فصل 

  :ساختار و وظیفه  -5-1

سوار شده است و ) جعبه دنده( در دنباله دستگاه انتقال نیرو  TD80حور عقب تراکتورهاي سري م

اولـین  . باشـد  وغیـره مـی  ) کاهنده نهائی(اساساً شامل محرك مرکزي، دیفرانسیل و گرداننده نهائی 

  . باشد  وظیفه کاهش سرعت و افزایش گشتاور از طریق دستگاه انتقال توان موتور می

  رامترهاي فنی اصلی محور عقب پا -5-2

  میزان گشتاور سفت کردن  پیچ اتصال اصلی 5-1جدول 

  )نیوتن متر (میزان گشتاور پیچ   کد ونام پیچ ومهره  قطعه اتصال

پنج اتصال پوسته جعبه دنـده و پوسـته محـور    

  عقب

GB/T899-هپیچ دو سررزوAM12-M12X1.5×35

GB/T6176-  مهرهM12×1.5

113-97  

GB/T899-هپیچ دو سررزوAM16-M16X1.5×45

GB/T6176-  مهرهM16×1.5  

270-24  

پیچ اتصال پوسته میل پلـوس و پوسـته محـور    

  عقب 

GB/T899-دو سررزوهپیچAM14-M14X1.5×190  

GB/T899-دو سررزوهپیچAM14-M14X1.5×200  

GB/T6176-  مهرهM14×1.5  

205-180  

ــده     ــرخ دن ــگ چ ــیمن بلبرین ــت نش ــیچ تثبی پ

  )دنده پنییون (کوچک مخروطی 

GB/T899-دو سررزوهپیچM12×35  

  

111-95  

دنـده  (پیچ تثبیت چرخ دنده مخروطی بـزرگ  

  )کرانویل

  1.5M14×205-180دنده کرانویل) پیچ ضامن(پیچ نگهدارنده 

  25M12×111-95پیچ GB/T5783  پیچ اتصال در پوش انتهاي دیفرانسیل

پیچ اتصال صفحه پوشش زیـر پوسـته محـور    

  عقب

GB/T5781      35M14×185-160  

  

  :پیاده کردن محور عقب  -5-3

نگاه کنید  5-2و  5-1به شکل هاي ( ل پلوس راست و چپ براي پیاده کردن مجموعه می -5-3-1

بـاز کنیـد و مجموعـه میـل پلـوس      را پیچهاي اتصال پوسته پلوس راست و  چپ و محور عقب ) 

  . راست و چپ را بترتیب در آورید 

  

  

  

  

  5-1شکل                                                                  5-2شکل                   
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ماهک

فنر قفل 
  دیفرانسیل

پین

میل ماهک

دیفرانسیل

دنده پینیون

دنده گرانویل

  دیفرانسیل

  ) نگاه کنید 10-5و  10-4و  10-3اي به شکله(براي پیاده کردن دیفرانسیل  -5-3-2

  

  

  

  

  

  5-3شکل 

  5- 4شکل                                                             5-5شکل  

  پیچ قفلی را درآورید، -1

ورید ، میل ماهک قفل دیفرانسیل و ماهک و غیره را به نوبت درآ-2

صفحه قفل دیفرانسیل را جدا کنید -3

. آورید و واشرهاي راست و چپ را ثبت و ضبط کنید  نشیمن بلبرینگ دیفرانسیل را در-4

دیفرانسیل رااز پوسته محور عقب بیرون بکشید، -5

) پینیون (از تنظیم بودن گشتاور دنده مخروطی کوچک  موقع سوار کردن مجدد دیفرانسیل ،در  :مهم

کرانویل و پینیون ( و فاصله بازي دامنه دندانه و قطعه اتصال جفت دنده مخروطی بزرگ و کوچک 

  . مطمئن شوید )

  ) را مالحظه کنید 5-6شکل ( براي پیاده کردن دیفرانسیل -5-3-3
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  عه دیفرانسیلمجمو 5-6شکل 

واشردنده  -6اي ، دنده سیاره - 5اي،  محور دنده سیاره -4اي،  پیچ تنظیم محور دنده سیاره -3دنده کرانویل ،  -2پوسته دیفرانسیل، -1

  30216بلبرینگ  -11اي کوتاه  محور دنده سیاره -10دنده میل پلوس  -12M ،9×25پیچ -8درپوش دیفرانسیل،  - 7اي ،  سیاره

پیچ ضامن دنده  -17رینگ مرکزي  -3221616بلبرینگ  -15صفحه قفلی  -14واشر دنده میل پلوس  -13قفلی  صفحه -12

  مهره -18کرانویل 

  ) نگاه کنید 10-7به شکل ) دنده پینیون(ه کردن مجموعه دنده مخروطی کوچکبراي پیاد -5-3-4

  

  

  

  

  

  

  )دنده پینیون(مجموعه دنده مخروطی کوچک  5-7شکل 

دنده -6،  32311بلبرینگ - 5نشیمن بلبرینگ دنده پینیون - 303104بلبرینگ -503صفحه فشار -2رد مهره گ-1

)دنده پینیون (مخروطی کوچک

 4-3-5با مراجعه به بنـد  ) دنده پینیون(براي سوار کردن مجموعه دنده مخروطی کوچک  -5-3-5

  . به ترتیب عکس سوار کنید 

  . بترتیب عکس سوار کنید  3-3-5ه دیفرانسیل با مراجعه به بند براي سوار کردن مجموع-5-3-6

جفت دنده کرانویل و (تنظیم موقعیت ناحیه تماس جفت دنده مخروطی بزرگ و کوچک  -5-3-7

بـا   تنظیم کننده نشیمن بلبرینـگ دنـده پینیـون، عمـدتاً    ) الئی فلزي(تنظیم شیم : بطور کلی: )پینیون

تنظـیم  ) فیلـر (موقـع تنظـیم شـیم    هم فشرده می شودو در درحرکت قطعه در جهت عرض دندانه 
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. نگ راست و چپ و عمدتاً با حرکت قطعه در جهت عمق دندانه فشرده میشـود نشیمن بلبری هکنند

ـ تنظـیم کن ) فیلـر (براي اطمینان از فاصله بازي متعادل دامنه دندانه، در موقع تنظیم شیم  ده نشـیمن  ن

تنظیم کننده نشیمن بلبرینگ چـپ و راسـت دیفرانسـیل را    ) فلزيالئی (بلبرینگ دنده پینتون، شیم 

  .آید ، ناحیه قابل قبول بوسیله چندین مرتبه تنظیم بدست میوقتهاتنظیم کنید؛ بعضی 

  محور عقب  مجموعهتنظیم  -5-4

  ) نگاه کنیدرا 5-8شکل (یر شدن دنده مخروطی محرك مرکزي براي تنظیم درگ -5-4-1

فزایش فاصله بازي شکم دندانه ایجاد شده بوسیله چرخ دنـده ، کـار عـادي    ا در مدت کارکردن،) 1

بعلت سایش ) کرانویل و پینیون(اگر جفت دنده مخروطی.خواهد داد چرخ دنده را تحت تاثیرقرار ن

بطور کلی اگر کار عادي چرخ دنده بهم  کند ، را حفظ می) اصلی(بلبرینگ موقعیت درگیرشدن اولیه 

بـا وجـوداین، در صـورت تعمیـر     . ت درگیري جفت دنده مخروطی تنظیم شود خورد نیاز نیس نمی

) بلبرینگ دیفرانسیل و بلبریگ دنده پینیون ( اساسی و کار غیرعادي چرخ دنده یا تعویض بلبرینگ 

بایسـتی انجـام   ) شـدن بلبرینـگ  ربعد از پیش بـا ( تنظیم درگیريو جفت دنده مخروطی مارپیچی 

  . پذیرد

  : بازي شکم دندانه وارسی فاصله ) 2

یباشند وارد نمورقه سربی را بین دندانه هاي چرخ دنده کرانویل و پینیون در موقعی که در حال کار 

سپس ورقه سربی را در آورده و ضخامت . ردن ورقه سربی چرخ دنده را بچرخانید شو براي ف کنید

. ي کنیـد رمی باشد اندازه گی) انهاسماً ، فاصله بازي شکم  دند(آنرا در نزدیک انتهاي چرخ دنده که 

طه در دور کامل چرخ دنـده را بـا همـین روش    قسه ن. میلیمتر باشد  3/0تا 15/0بایستی بین که آن 

اگر فاصله بـازي درگیـري   . میلیمتر باشد  1/0اندازه بگیرید تغییر فاصله بازي شکم نباید زیادتر از 

-10شـکل   5آیتم ) (الئی هاي تنظیم (نظیم درست نیست، آنرا بواسطه افزایش یا کاهش شیمهاي ت

له بـازي زیـادتر اسـت    صـ اگر فا. تنظیم کنید ) 5-10شکل  7آیتم ( نشیمن بلبرینگ دیفرانسیل ) 5

  . برعکس  و االئی در طرف راست را درآورده و بطرف چپ اضافه کنید،یشیم  ،
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  تنظیم درگیري دنده مخروطی محرك مرکزي 5-8شکل 

دنده مخروطی  - 6تنظیم ) الئی(شیم -5محور دنده مخروطی کوچک  -4نشیمن بلبرینگ جلو،  -3تنظیم )الئی(شیم   - 2پیچ  -1

  نشیمن بلبرینگ دیفرانسیل -7) کرانویل ( بزرگ 

روي سطح دندانه چـرخ دنـده مخروطـی بـزرگ      جبا مقداري سرن :وارسی عالمت درگیر شدن) 3

نیـرو اعمـال    )5-8شـکل   4آیـتم  (شافت دنده پینیون ) رتقع(را بپوشانید به بغل گودي ) کرانویل (

در شـکل   6آیـتم  ) (کرانویـل (چرخ دنده مخروطی بزرگ ) تحدب(کنید و سرنخ بطرف برجستگی 

سپس براي بدست آوردن عالمـت درگیـري روي چـرخ دنـده مخروطـی      . خواهد چسبید  )10-5

تی نزدیـک مخـروط   شدن صحیح بایسري یعالمت درگ. چرخ دنده را بچرخانید ) پینیون (کوچک 

3فاصله از گام تا انتها نباید کمتر از . مق دندانه و کمی باالتر از انتهاي کوچک باشد گام در مرکز ع

عمق دندانـه  % 50طول دندانه و ارتفاع نباید کمتر از % 60طول گام نباید کمتر از  میلیمتر باشد، 4–

 2آیـتم  ( ي دنده پینیون از طریق تغییر شیم تنظـیم  عالمت درگیري را بواسطه حرکت محور. باشد 

آیتم (وحرکت جهت دنده را براي کارکردن دنده کرانویل از طریق تغییر شیم تنظیم ) 5-8در شکل 

براي اینکه پیش کشش بلبرینگ دیفرانسیل صدمه نبینـد، شـیمهاي   . تنظیم کنید ) 5-10در شکل  5

به نشیمن بلبرینگ طرف دیگر اضافه کنید بطوریکـه  رادر آورده شده از نشیمن بلبرینگ یک طرف 

  . راست و چپ ثابت نگه داشته شود مجموع ضخامت شیمهاي تنظیم نشیمن بلبرینگ 

  ) پوسته میل پلوس ( باز کردن پوسته محور محرك  -5-5

در  1آیـتم  ( کاسـه نمـد   . را مشاهد کنید ) 5-9شکل ( براي باز کردن پوسته میل پلوس -5-5-1

شـرایط  . انتهاي پوسته میل پلـوس را در اوریـد   ) 5-9در شکل  5و2آیتم (و بلبرینگ ) 5-9شکل 

  .باشد تعویض کنیدهرکدام که صدمه دیده . بلبرینگ و کاسه نمد را بررسی کنید 
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  )میل پلوس ( مجموعه محور محرك 5-9شکل 

حامل  -6، 30214بلبرینگ  -5پوسته میل پلوس  -4) میل پلوس( مجموعه محور محرك  -3، 30215بلبرینگ  -2کاسه نمد،  -1

 12×32پین بادي  -1اي  صفحه فشاري حامل دنده سیاره -9صفحه فشاري  -8اي  پیچ تثبیت حامل دنده سیاره -7دنده سیاره اي ،

چرخ -15،  8×8/32پین غلطکی  - 14دنده سیاره اي ،  -13نگ فاصله گذار داخلی پین غلطکی ، یر -12، 8×32پین بادي  -11،

رینگ  -19واشر تنظیم  -18اي  محور دنده سیاره -17اي  رینگ فاصله گذار خارجی دنده سیاره -16کاهنده نهایی دنده رینگی 

  فاصله گذار کاسه نمد

دن مقداري گریس به سطح داخلی آن مجددا یآورده و پس از مال اي را در چرخ دنده سیاره -5-5-2

  . سوار کنید 

  بازي محرك بعد از سوار کردن مجدد کاهنده نهایی  تنظیم فاصله -5-6

ـ ) 5-9در شکل 5ایتم (و بلبرینگ ) 5-9در شکل  6آیتم (اي  فاصله بازي بین حامل دنده سیاره ن یب

و هـیچ گونـه   . میلیمتر می باشد که در موقع مونتاژ کردن تراکتور تنظیم شده است  125/0تا  75/0

  . اي  مکانیسم دنده سیارهز تعمیر اساسی یا تعویض یباشد بجز بعد انمتنظیمی مورد نیاز 

را  5-2آنها جـدول   براي عیوب مجموعه محور عقب و قطعات محرك کاهنده نهایی وتعمیر -5-7

  مالحظه کنید 

  عیب مجموع محور عقب و قطعات کاهنده نهایی وتعمیر آنها 5-2جدول 

  رفع عیب  علت عیب  شرح عیب

ــداي محــرك مرکــزي    -1 ص

  یابد  افزایش می

  فاصله آزاد بلبرینگ دنده پینیون بیش از حد است  -1

  درگیري غیرعادي چرخ دنده  -2

  صدمه دیدن بلبرینگ جفت دنده مخروطی و یا چرخ دنده  -3

  سایش یا گریپاژ محور دیفرانسیل  -4

  اي یا شیم  سایش دنده سیاره -5

  سایش یا صدمه دیدن بلبرینگ دیفرانسیل  -6

  از تنظیم کنیدآنرا مطابق نی -1

  آنرا مطابق با نیاز مجددا تنظیم کنید  -2

  بلبرینگ یا چرخ دنده را تعویض کنید  -3

  محور دیفرانسیل را تعویض کنید -4

  .کنید  ضاي یا شیم را  عو دنده سیاره -5

  بلبرینگ دیفرانسیل را تعویض کنید  -6

ــر -2 ــد  گ ــیش از ح ــدن ب م ش

بلبرینگ دنده پینیون و بلبرینگ 

  نسیل دیفرا

  . وي پیش سفتی بلبرینگ بیش از حد می باشد رنی-1

  روغنکاري ناکافی است  -2

  

  فاصله بازي شکم دندانه کرانویل و پینیون کمتر است -3

  نیروي پیش سفتی بلبرینگ را مجددا تنظیم کنید -1

سطح روغن محور عقب را بازدیـد و کمبـود را بـا    -2

  روغن پرکنید 

  . را مجددا تنظیم کنید فاصله بازي شکم دندانه  -3

صداي غیـر عـادي کاهنـده     -3

  نهائی 

اي یـا صـدمه    شل بودن پیچهاي تثبیت حامل دنـده سـیاره   -1

  دیدن صفحه فشاري 

  بلبرینگ، چرخ دنده یا شافت صدمه دیده  -2

سـفت کـرده و    را اي پیچهاي حامـل دنـده سـیاره    -1

  . مطابق با نیاز صفحه فشاري را تعویض کنید

  افت را تعویض کنیدشچرخ دنده یا  گ ،بلبرین -2
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نشیمن کاسه 
  نمد عقب

بوش آب بند 
نشیمن بلبرینگ

چرخ دنده دوبل 
متصل شده

  افت محرك پی تی اوش

  تی او  ساختار وتعمیر ونگهداري مجموعه شافت پی -6فصل

  ) پی تی او(باز کردن و بستن شافت محرك محور تواندهی -6-1

6-1-1-آب بندي نشـیمن بلبرینـگ جفـت چـرخ      م، بوشبعد از باز کردن مجموعه باال بر و مقس

در آورده و سپس مهره گرد و فاصله گذار قفـل شـده   ) 6-1ل با مشاهده شک( دنده بهم چسبیده را 

  . بلبرینگ و نشمین بلبرینگ را درآورید . مهره گرد را باز کنید 

  

  

  

  

  

  

  6-1شکل 

رینگ نگهدارنده موجود در انتهاي جلو بلبرینگ موجود در قسمت جلو جفت چرخ دنده -6-1-2

دنده بهم چسبیده را با استفاده از میله مسی جفت چرخ  تی او را جدا کرده، محرك پی ةبهم چسبید

تـی او را همزمـان    تی او را بیرون کشیده و بوش اتصـال دهنـده پـی    شافت  محرك پی بعقب برانید،

  ) را مشاهده کنید 6-2شکل (ورید  درآ

  

  

  

  

  

  

  6-2شکل 

بـاز   تـی او را   مهره نگهدارنده و رینگ نگهدارنده شافت محرك پی 6-3با مشاهده شکل  -6-1-3

تی او ومهره نگهدارنـده نشـیمن کاسـه نمـد      کرده و سپس نشیمن بلبرینگ عقب شافت محرك پی

  . عقب را در آورید 
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صفحه فشاري 
و صفحه قفلی

شافت میانی پی 

  تی او

  

  

  

  

  

  

  6-3شکل 

تی او را بیرون کشیده، چرخ دنده متحرك دنـده   شافت محرك پی) 6-4با مشاهده شکل (-6-1-4

دنـده پـردور و کـم دور و نشـیمن     پی تی او، بوش جفت کننده چرخ ) دور در دقیقه540(کم دور 

تـی او و رینـگ    پـی )دور در دقیقـه   1000(پـردور  رخ دنـده دنده درگیر کننده، دنـده متحـرك چـ   

  . ورید و شافت محرك پی تی او را پیاده کنید  ا پشت سرهم در آنگهدارنده عقب ر

  

  

  

  

  

  

  6-4شکل                                        

تی او جعبه دنده را از محور عقب  براي باز کردن شافت میانی پی) 6-5ل با مشاهده شک(-6-1-5

جدا کرده، در پوش پوسته محور عقب را باز کرده و صفحه قفلی و صـفحه فشـار بلبرینـگ را بـاز     

  . کنید 

  . تی او را بوسیله میله مسی از عقب بجلو حرکت دهید شافت میانی پی

  

  

  

  

  

  6-5شکل 

مهرة قفلی 
)مهرة ضامن(

  شافت محرّك پی تی او

کم  متحركچرخ دنده 
دور پی تی او

چرخ دنده متحرك 

دنده پر دور پی تی او

بوش جفت 

کننده
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تی او موتور را از جعبه دنده جدا کنیـد و جعبـه دنـده را از     فت جلو پیبراي تعویض شا -6-1-6

  . تی او ازجلو بعقب حرکت دید  محور عقب جدا کرده و سپس شافت جلوپی

  شافت پی تی او را بعکس روشهاي باز کردن ببندید 6-2

بوسیله  تی او را قفل کنید و شافت پی تی او را شافت محرك پی) 6-6با مشاهده شکل ( -6-2-1

تی او بدون اتصال به ادوات بایسـتی نـرم بـوده و هـیچ نـوع       چرخش شافت پی. دست بچرخانید 

  . داشته باشدوجود شناوري محوري در قطعات شافت 

  

  تی او مجموعه پی 6-6شکل 

اگر نباشد، شیمهاي تنظیم . نیوتن متر را ایجاد کند  5/1تا  5/0واند گشتاور تببینید که آیا شافت می 

تی او اضافه کرده و شـافت را مجـدداً    را به انتهاي عقب شافت محرك پی) 6-6در شکل 39ایتم ( 

نیـوتن متـر را ایجـاد     5/1تـا 5/0تی او بتواند گشتاور  سوار کنید تا اینکه چرخش انفرادي شافت پی

  . تی او را بطور صحیح در شیار شافت پرچ کنید  به مهره نگهدارنده شافت محرك پیلسپس  کند،

و پـیچ   14M×5/1مهره  TDتی او تراکتورهاي سري  ره هاي مجموعه شافت پیهگشتاور پیچها و م

  نیوتن متر 110تا M14–GAM14  90×1.5×65دو سر رزوه 

  نیوتن متر 160تا140)     6-6در شکل  33آیتم ( تی او مهره اتصال شافت پی

  نیوتن متر 75تا59    براي بستن درپوش بلبرینگ به محور عقب   10M×40عدد پیچ  4

  : سوار کنید ) 6-7با مشاهده شکل ( تی او  شافت جلو پی -11-2-2
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محور محرك پی تی او

در موقع سـوارکردن  . تی او بداخل شافت ورودي سوار کنید  بوسیله  چرخش شافت جلویی پی) 1

  . میلیمتر بلندتر از شافت ورودي باشد  18تا  15انتهاي هزارخاري شافت خروجی بایستی 

  . پی تی او را با بوش اتصال پی تی او میزان کرده و آنها را اتصال دهید شافت جلو ) 2

  

  

  

  

  

  6-7شکل 

 90،92،94بطور کلی براي سوار و پیاده کردن مجموعـه شـافت پـی تـی او تصـویرهاي صـفحات       

  . را مشاهده کنید 824و820دفترچه قطعات یدکی دوزبانه تراکتورهاي یوروپارس مدل 
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  یر و نگهداري ترمز ساختار و تعم - 7فصل 

  روشهاي باز کردن ترمز  -7-1

  . در یک محل بطور پایدار پارك کرده و تثبیت کنید را  رتراکتو -7-1-1

 7-1شـکل  ( محور عقب را با جک بلند کرده تایرهاي محرك راست و چپ را باز کنید  -7-1-2

  ) را مشاهده کنید 

  

  7-1شکل 

  ) را نگاه کنید  -7-2شکل ( د کاهنده هاي نهائی را پیاده کنی -7-1-3

  

  7-2شکل 

را مشاهده  7-3شکل . (لوله روغن ترمز را باز کرده ترمزهاي چپ و راست را پیاده کنید  -7-1-4

  .) کنید 
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  7-3شکل 

  .)را مشاهده کنید  4-7شکل (میل پلوس راست وچپ و مجموعه لنت ترمز را جدا کنید -7-1-5

  

  7-4شکل 

  روشهاي سوار کردن ترمز -7-2

شـکل  (و لنت ترمز غیره را نصب کنیـد   پلوس ، نشیمن یاتاق ،) AM14( پیچ دو سر دنده -7-2-1

  .)را مشاهده کنید  4-7

  .)را مشاهده کنید  7-5شکل . (را بداخل سیلندر ترمز جابزنید ) 260×55/3(دورینگ  -7-2-2

ترمز

میل پلوس

مجموعه 

  لنت ترمز

نشیمن 

تاقانیا
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  7-5شکل 

  .)را مشاهده کنید  7-5شکل . (را بداخل سیلندر ترمز جا بزنید ) 300×55/3( اورینگ  -7-2-3

  .)را مشاهده کنید  7-5شکل (فنر را بداخل سیلندر ترمز نصب کنید  -7-2-4

  .)را مشاهده کنید  7-6شکل .( پین تثبیت را بداخل سیلندر ترمز نصب کنید  -7-2-5

  

  7-6شکل 

پیستون را براي جازدن در محل خودش در چند نقطه  ترمز ، در هنگام سوار کردن پیستون -7-2-6

  .)را مشاهده کنید  7-7شکل (الستیکی ضربه بزنید با چکش 

بدنه سیلندر 

زترم

1دورینگ 
2دورینگ 

فنر

پین تثبیت
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  7-7شکل 

و  M14بعد از میـزان کـردن پـیچ دو سـردنده      مجموعه ترمز چپ و راست را بلند کنید ، -7-2-7

  . سوار کنید  انشکاف مجموعه ترمز چپ و راست را به نشیمن یاتاق

. پوسته میل پلوس و زیر مجموعه محور محرك را سوار کنیـد   اي ، مجموعه کاهنده سیاره-7-2-8

سپس مخزن روغن ترمز و لوله انتقال روغن ترمز و غیره را بسته و مجموعه ترمز و پـدال ترمـز را   

  . سوار کنید 

  )را مشاهده کنید7-8شکل (مجموعه نشیمن پوشش ترمز دستی  -7-3

  

  7-8شکل 

  : نید کصفحه اصطکاکی را تثبیت  -7-3-1

ترتیـب در  بزیرمجموعه صفحه اصطکاکی میانی، زیر مجموعه صفحه اصطکاکی و صفحه فشـار را  

 30-25و باگشـتاور  ) FT800.43.194(داخل نشیمن پوشش جا انداخته وقطعات فـوق را بـا پـیچ    

پیستون 

ترمز

زیرمجموعه 

یصفحه اصطکاک

ورقه فلزي

شیم تنظیم
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را نصب کرده و دسـته دوران را  میل سوپاپ ترمز . نیوتن متر به نشیمن پوشش بسته و سفت کنید 

  . به میل سوپاپ ترمز جابزنید 

  )را مشاهده کنید 7-9شکل ( تنظیم مکانیسم کنترل ترمز  -7-4

) 7-9در شـکل   11آیـتم  (فاصله بین مرکز پدال ترمز و کف اتاق راننده را بوسیله تنظیم پیچ حـد  

و  7-9در شکل  3ایتم (بین پیچ حد  Aمطمئن شوید که فاصله آزاد  میلیمتر نگهدارید ، 185تا  175

-9در شـکل  3آیتم (با تنظیم پیچ حد ) خالصی پدال(میلیمتر و کورس آزاد پدال  4تا  3پمپ ترمز 

کـورس  . میلیمتـر باشـد   120تـا  110در محـدوده  ) گام حرکت (کورس کاري  میلیمتر ، 25تا20) 7

براي اطمینان از اینکه دامنه . ر باشد میلیمت250تا  220دسته کنترل ترمز دستی ) گام حرکت ( کاري 

تواند در محدوده مشخص شده باشد طول میله کشش ترمـز دسـتی را    کورس کاري ترمز دستی می

  . تنظیم کنید 
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  7-9شکل 

) ماهک(دوشاخه -8پین لوال  -7اشپیل  -6مخزن روغن ترمز  -5پمپ ترمز  -4پیچ حد -3پدال   - 2دسته کنترل ترمز دستی ، -1

  پیچ حد -11کف اتاق راننده   -10مهره  -9میله کشش 

اهرم کنتـرل افقـی   (دسته کنترل ترمزدستی را در موقعیت اولیه قرار دهید  :روش تنظیم ترمزدستی 

در شـکل   9آیـتم  ( مهـره   را بیرون کشیده ،) 7-9در شکل  7ایتم (پین لوال  ، اشپیل را آورده ،)باشد

را براي تنظیم کردن طول مـوثر میلـه   ) 7-9در شکل  8ایتم ) (ماهک(اخه را شل کرده و دوش) 9-7

  . اینکه کورس کاري مورد لزوم بدست آید  کشش ترمزدستی بچرخانید تا

  : توجه *

براي جلوگیري از تصادف کـه بسـبب حرکـت ناگهـانی تراکتـور در حالـت ترمـز کـردن         -1

و راست بایستی مانند هم ترمزهاي چپ ) خالصی (س آزاد راضطراري بوجود می آید کو

  . تنظیم شود 

براي اطمینان از درستی، بعداز تنظیم مکانیسم کنترل ترمز، آزمایش ترمـز کـردن را بشـرح    -2

پدالهاي ترمز چپ و راست را بوسیله جفت کـن هـم بنـد کنیـد، سـپس      : زیر انجام دهید 

سرعت باال بعد با راندن تراکتور در . تراکتور را در سطح یک جاده خشک و مسطح برانید 

ـ    ) کـالچ گـرفتن  ( از خالص کردن کالچ اصـلی   ترمـز  ( دترمـز اضـطراري را  بکـار بری

چرخهـاي  ) خـط ترمـز  (و سپس براي بررسـی عالمتهـاي سـرخوردن    ) اضطراري بگیرید

اگر عالمتهاي سرخوردن چرخهـاي چـپ و راسـت    . محرك در سطح جاده ، توقف کنید 

معنی می دهد کـه  ) ندشیم و موازي و هم طول باعالمتهاي دوطرف مستق(د مانند هم باشن
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تنظیمـات  عیـب  اگـر  . در غیر اینصورت آنرا تنظیم کنیـد  . تنظیم صحیح انجام شده است 

. تکرار شد ، داخل سیستم ترمز را وارسی کنید 

عیب عمومی ترمز و تعمیر آن  -7-5

  رفع عیب  علت عیب  شرح عیب

  رمز هوا وجود دارد داخل خط لوله ت -1  نقص د رکار ترمز  -1

  روغن ترمز ناکافی بوده و مسیر لوله روغن نشت میکند   -2

  پدال ترمز بیش از حد است ) یخالص(کورس آزاد  -3

  سایش شدید یا سایش غیر معمول لنت ترمز  -4

  سوپاپ پمپ ترمز چسبیده  -5

  هواي داخل خط ترمز را تخلیه کنید  -1

  مز را پر کنید نشتی روغن را رفع کنید و روغن تر -2

  خالصی پدال را تنظیم کنید  -3

  لنت ترمز را تعویض کنید  -4

  پمپ ترمز را تمیز کنید  -5

تراکتـــور منحــرف شــدن    -2

  بمحض ترمزگیري 

است  و چپ متفـاوت  رپدال ترمز ) خالصی(کورس آزاد  -1

  است 

  صدمه دیدن لنت ترمز یک طرفین معین  -2

  مز نشتی روغن یکطرف مسیر روغن تر -3

  هوا در یک طرف مسیر روغن ترمز نشت -4

  فشار باد دو طرف تایر عقب متفاوت است -5

  نرا تنظیم کنید آ -1

  

  لنت ترمز را تعویض کنید  -2

  نشتی روغن را بر طرف کنید -3

  هوا را تخلیه کنید -4

کنترل کرده و طبـق نیـاز بـا بـاد     را فشار باد تایرها  -5

  پرکنید
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  تراکتور وسایل حرکت  -8فصل 

  کلیات  -8-1

وظیفه ابزارهاي حرکت حمل وزن بدنه تراکتور ، حرکت ایمـن تراکتـور وتغییـر گشـتاور حرکـت      

آوردن ماشـینهاي   منتقل شده به چرخهاي محرك بوسیله موتور به نیروي کشش بـراي بحرکـت در  

  . زمینهاي کشاوزي می باشد در انواع مختلف عملیات  برايکشاورزي 

چـرخ عقـب محـرك    )  TD(دي  سري تـی ) تک دیفرانسیل ( مدل دو چرخ محركدر تراکتورهاي 

محور جلـو  . بوده و وسایل حرکت شامل چرخ محرك، چرخ هادي مجموعه محور جلو می باشد 

  . تواند حول محور پایه جلو نوسان کند  لوله اي تلسکوپیک بوده و می

محرك بوده و وسایل حرکـت   چهارچرخ) TD(دي  در تراکتورهاي مدل جفت دیفرانسیل سري تی

  . شامل چرخهاي محرك جلو وعقب و مجموعه محور محرك جلو می باشد 

درسـتی را   شمی توانند بطور مـوثر تـر کشـ   ) TD(دي  تراکتورهاي مدل جفت دیفرانسیل سري تی

  . اعمال کرده و ظرفیت کشش تراکتور را در خاکهاي شنی و زمینهاي لیز و لجنی افزایش دهند 

را مشـاهد   8-4، 8-3، 8-2، 8-1شـکل  (ه اتکا چرخهاي جلو و چرخهاي عقب ظیم فاصلتن -8-2

  ).کنید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )TD(دي  تنظیم فاصله اتکا چرخهاي جلو تراکتورهاي مدل تک دیفرانسیل سري تی 8-1شکل 

را مشـاهده   8-1شـکل  ) (TD(دي  تنظیم فاصله چرخهاي جلو تراکتورهاي یورپارس سـري تـی  )1

  ): کنید 

مجموعه بوش اصلی ) 8-1در شکل  3و1آیتمهاي ( حور جلو را با جک بلند کرده، پیچهاي قفلی م

و کمکی زنگوله شکل موقعیت بوش کمکی و سیلندر را تنظیم کنید و طول میل فرمان را به میـزان  
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براي چرخهاي جلو چهار فاصله . الزم تنظیم کرده و پیچها را مجددا جازده و در نهایت سفت کنید 

  : تکا چرخ وجود داردا

  . میلیمتر  1685میلیمتر و 1585میلیمتر ، 1485میلیمتر ، 1385

دي  تنظیم فاصله اتکا چرخهاي جلو تراکتورهاي یوروپارس مدل جفـت دیفرانسـیل سـري تـی    ) 2

)TD (    مجهز شده با محور محـرك جلـو تیـپA)  بـا  ): را مشـاهده کنیـد    8-3وشـکل   8-2شـکل

: هاي چرخهاي جلو می تواند بشرح زیر بدست آیـد  هلو رینگ، فاص تعویض موقعیت اتصال ساج

  . میلیمتر  1910میلیمتر و  1810،  1710میلیمتر ، 1610

همزمـان تنظـیم   ) میلیمتـر   1610( باري تنظیم فاصله چرخ جفت دیفرانسیل به حداقل گام : توجه 

در  2آیـتم  (پیچ کنترل زاویه فرمـان  بعد از باز کردن گلگیر جلو ،  :دهید زیر را در محور جلو انجام

. موجود در سوراخهاي پیچ تنظیم مجموعه لوالي مفصلی چـپ و راسـت را بپیچانیـد    ) 8-3شکل 

زاویه فرمان چرخ جلو را از طریق تنظیم طول جااندازي پیچ محدود کنید تااینکه سبب شـوید کـه   

. یم تداخل پیدا نکنـد  ظعات تنمحور گردان فرمان چرخ جلو وقتیکه در موقعیت حد می باشد با قط

  ) 8-3در شکل  1آیتم (

  

  )TD(دي  چرخهاي جلو تراکتورهاي جفت دیفرانسیل سري تیحداقل گام تنظیم فاصله  8-2شکل 
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  )TD(دي  تنظیم فاصله چرخ جلو تراکتورهاي جفت دیفرانسیل سري تی 8-3شکل 

یـت تنظـیم سـاج عقـب را بـراي      موقع 8-3با مشاهده شکل  :تنظیم فاصله اتکا چرخهاي عقب)3

بدست آوردن پنج فاصله اتکاء چرخ مشروحه  زیر تنظیم کنید با وجود این ، وقتیکه فاصـله اتکـاء   

براي سایر اندازه ها تنظیم میشود، وزنه تعادل عقب نمی توانـد مـورد   میلیمتر 1620چرخ عقب از 

  . استفاده قرار گیرد 

  

  بتنظیم فاصله اتکا چرخهاي عق 8-4شکل 

  

  . را مالحظه کنید  1-8جدول  براي میزان کردن چرخهاي جلو ، -8-3

  پارامترهاي میزان کردن چرخهاي جلو 1-8جدول 

  عنوان

  محور جلو)طبقه(دسته 

  محور جلو جفت دیفرانسیل  محور جلوتک دیفرانسیل 

  5تا  1  10تا 5  تقارب چرخ جلو بر حسب میلیومتر 

  درجه 1  درجه3  تحدب چرخ جلو بر حسب درجه

  دقیقه 30درجه و 7  درجه8  زاویه محور بوش سگدست برحسب درجه

  درجه10  صفر درجه  زاویه چرخ برحسب درجه

  درجه11  درجه12  زاویه نوسان محور برحسب درجه 
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  . را مالحظه کنید 2-8جدول  براي گشتاور پیچ اتصال توپی جلو و عقب ، -8-4

  عقبگشتاور پیچ اتصال توپی جلو و –2-8جدول 

گشـــتاور برحســـب    کد مشخصات ونام   عنوان 

  نیوتن متر 

پیچ ومهـره اتصـال تـوپی محـور     

  جلو تک دیفرانسیل 

FT800.31.113d  پیچ چرخ جلو

GB/T6176،  16×5/1-10مهرهM  

  311تا  265

مهــره تــوپی محــور جلــو جفــت 

  دیفرانسیل

GB/T6176،  18×5/1-10مهرهM  397  457تا  

ت پیچ ومهره اتصـال تـوپی شـاف   

  محرك محور عقب 

FT/800.39.101d    ــرك ــرخ محـ ــت چـ ــیچ تثبیـ پـ

GB/T6176،  20×5/1مهرهM  

  596تا  540
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  ساختار و تعمیر ونگهداري سیستم برقی  -9فصل 

  کلیات  -9-1

از مدارهاي جریـان مسـتقیم بـا    ) TD(سیستم برقی تراکتورهاي یوروپارس سري تی دي  -9-1-1

  . بدنه تشکیل شده استولت واتصال منفی به 12ولتاژ اسمی 

اولین وظیفه سیستم برقی تامین روشنایی، عالمت دادن، نشـان دادن درجـه و راه انـدازي    -9-1-2

وسـیله تـامین بـرق، وسـیله اسـتارت زدن، وسـایل        سیستم برقی شـامل ، . موتور تراکتور می باشد 

  . وسایل کمکی و مدارهاي برقی می باشد  روشنایی،

مولـد  . مل باتري، مولد بـرق یـا باصـطالح دینـام و آفتومـات مـی باشـد        وسایل تامین برق شا -1

تجهیزات برقی وشـارژ بـاتري    زبراي تامین برق اصلی بوده و براي تامین برق مورد نیا) دینام (برق

. برق تجیهزات برقـی از بـاتري تـامین مـی شـود       وقتیکه مولد برق کار نمی کند،. استفاده می شود

  ور مورد استفاده قرار میگیرد تردن ولتاژ خروجی ژنراآفتومات براي محدود ک

یله سـ که خـود شـامل و  (راشامل می شود  )راه انداز(مجموعه استارتر  ، اساساًيوسیله راه انداز -2

  ) کنترل و مکانیسم انتقال می باشد

ی وسیله روشنائی ، آن براي اطمینان از ایمنی تراکتور در موقع حرکت و کار درشب اسـتفاده مـ   -3

چراغ کار عقب ، چراغ خطر عقـب   ،)بانضمام نور باال و نور پائین(شود اساساً آن شامل چراغ جلو 

) بـراي مـدل اتـاق دار   (و چراغ سقف ) چراغ ترمز و چراغ موقعیت بانضمام چراغ راهنماي عقب ،(

  . می باشد 

کار کردن موتور و   نشان دادن حالت آن اساساً براي تامین ایمنی حرکت تراکتور ، وسیله کمکی، -4

  . برف پاك کن و سویچ استفاده می شود  بانضمام بوق ، درجه ها، سایر وسایل تراکتور ،

را که ضمیمه  9-1شکل  براي نمودار سیم کشی برقی،.(مدار برقی ، مدار کامل تراکتور می باشد  -5

  ) این کتابچه می باشد مشاهده کنید 

که طبق  ،اب می کندخی با قطر سیم و رنگ متفاوت را انتئتجهیزات مختلف برقی تراکتور هادي ها

  . اند  قانون معین و تعیین یک مدار کامل اتصال یافته

هـاي سـوکتی   شی متعـدد، کـه بواسـطه اتصـال دهنـده     یراق آالت سیم ک مدار کامل تراکتور شامل ،

نصـب و شناسـائی   براي راحتی . اند  مختلف مطابق با موقعیت متفاوت تجهیزات برقی اتصال یافته

  . اند  تعمیر تجهیزات برقی، هادیهاي مدار با شماره سیم رنگ شده ارائه شده

  



41

  عیب عمومی و رفع عیب سیستم برقی  -9-2

  عیب عمومی رفع عیب استارت  1-9جدول  -9-2-1

  رفع عیب  علت عیب  شرح عیب

  باتري کم است )شارژ(یت فظر-1  کند استارت کار نمی -1

  یف بوده و کابل اتصال شل شده قطب باتري کث -2

شل شـده و سـیم اتصـال    کابل اتصال دهنده هاي  -3

  بدنه زنگ زده است 

  سویچ یا سایر مدار کنترل قطع شده -4

  

  اتصال زغال و کموتاتور ضعیف است  -5

مدار داخلی قطع شـده، اتصـال کوتـاه یـا داخـل       -6

  موتور استارت اتصالی پیدا کرده است

  از شارژ کنیدباتري را طبق نی -1

  کثافت را تمیز کرده و اتصال را سفت کنید  -2

اتصال دهنده را سفت کنیـد تـا اینکـه اتصـال      -3

  قابل اطمینان باشد

مدار را بازدید کرده و از مناسب بودن اتصـال   -4

  . مطمئن شوید 

  تمیز و تنظیم کنید  آنرا سرویس ، -5

  موتور استرات را تعمیر کنید -6

تارت فاقــد راه انــداز اســ -2

برق بوده و نمیتوانـد موتـور   

  را روشن کند

  ظرفیت باتري ناکافی است -1

  اتصال سیم کابل ضعیف است-2

سـوخته یـا آغشـته بـه     ) کلکتـور  (سطح کموتاتر  -3

  روغن گرد و خاك دار است 

سایش زغال خیلی زیاد بوده یا فشار فنـر ناکـافی    -4

  است و در نتیجه اتصال در کلکتور ضعیف است 

  اتصال اصلی سویچ سولنوئید سوخته است -5

  بشدت سائیده شده ) بلبرینگ (یاتاقان  -6

  باتري را شارژ کنید -1

  آنرا تنظیم کنید  -2

سط کلکتـور را صـیقل داده و روغـن گـرد و      -3

  خاك دار راتمیز کنید 

  تعویض یا تنظیم کنید -4

  

  آنرا سرویس کرده و صیقل دهید -5

  ا تعویض کنیدر) بلبرینگ (یاتاقان  -6

ســویچ راه اینکــه بعــد از -3

اندازي رها می شـود موتـور   

استارت بکار خود ادامه مـی  

  دهد 

اتصال سویچ اصلی را بازدید کنید ، سـطح نقـاط     اتصال اصلی سویچ گیر می کند 

  .سوخته را سوهان و سمباده بزنید
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  )دینام( عیب عمومی و رفع عیب مولد برق  -2-9جدول  -9-2-2

  رفع عیب   علت عیب   یب شرح ع

سیم کشی نادرست، سـیم قطـع شـده یـا اتصـال       -1  مولد برق تولید نمی کند  -1

  ضعیف است 

  ور قطع شده تومدار سیم پیچی ر -2

  دیوید دینام صدمه دیده  -3

  اتصال ذغال دینام ضعیف است  -4

  آفتومات صدمه دیده  -5

  مدار را سرویس کنید -1

  

  س یا تعویض کنید را سروی) دینام (مولد -2

  را تعویض کنید  ددیو -3

  کرده و ذغال راتعویض کنیدکثافت را تمیز -4

  آفتومات را تعویض کنید -5

کـم شـارژ   ) دینـام (مولد  -2

  می کند 

  تسمه دینام شل شده  -1

اتصال ذغال دینام ضعیف و حلقه لغزان آغشته بـه   -2

  روغن و گردو خاك دار است 

  آفتومات صدمه دیده  -3

سـولفاته  باتري شدیداً آب باتري خیلی کم بوده یا  -4

  ، آب باتري خیلی کهنه است شده

  سفتی تسمه را مطابق لزوم تنظیم کنید  -1

  تمیز و تنظیم کنید  -2

  

  آفتومات را تعویض کنید  -3

آب باتري تا سطح مورد نیاز پرکنید و بـاتري   -4

تواند شارژ نگه  که بدلیل سولفاته شدن شدید نمی

  ارد تعویض کنید د

جریان شارژ مولـد بـیش    -3

از حد بوده و صـدمه دیـدن   

  المپ آسان می باشد 

  ولتاژ آفتومات خیلی زیاد است  -1

  قطع شده  م سیم پیچی آهن ربا کننده آفتوماتلحی -2

  تنظیم کنید  شده ان مشخصزولتاژ را به می -1

سیم پیچی آهن رباکننده را سـرویس کـرده و    -2

  ه را لحیم کنیدنقطه قطع شد

  

  عیب عمومی و رفع عیب باتري  3-9جدول  -9-2-3

  رفع عیب  دلیل عیب  شرح عیب

ــافی   -1 ــاتري ناک ــت ب ظرفی

  است 

بعلت تحت شـارژ  ( سلفاته شدن صفحات باتري  -1

خیلـی پـائین بـودن سـطح آب      بودن طوالنی مـدت ، 

آب  یلصـ اوزن مخصـوص خیلـی بـاال و ناخ    باتري ،

  ) باتري

  

اکسید یـا   تصال دهنده مدار ضعیف است ،اتصال ا -2

زنگار زیاد در روي قطب خیلی زیـاد بـوده و تحـت    

  شارژ بودن خیلی زیاد است 

باتري را بطور کامل تحت شارژ نگـه داشـته و   -1

میلیمتـــر بـــاالي  15-10ســـطح آب بـــاتري را 

صــفحات قطــب نگهداریــد و ناکــافی بــودن آب 

ایسـتی  آب مقطر پرکنید، آب بـاتري ب با باتري را 

  مطابق نیاز باشد 

اکسید یا زنگار قطـب را   اتصال را سفت کنید ،-2

  . تمیز کرده و روي قطب را گریس بمالید  

تخلیه خود بخود بـاتري   -2

  بیش از حد می باشد 

  در آب باتري ناخالصی وجود دارد  -1

  

  

  سیم بیرون باتري در حالت اتصال کوتاه می باشد  -2

ري سرریز کرده و  قطبهـاي  آب باتري به سطح بات -3

  مثبت و منفی حالت اتصال کوتاه پیدا می کنند 

  

  

قطبهـا سـبب اتصـال     بینوجود ابزار فلزي یا میله  -4

  کوتاه می شود 

حـد  از دست رفتن ماده فعال و رسـوب بـیش از    -5

بـــاتري را بـــا اب بـــاتري تهیـــه شـــده بـــا  -1

اسیدسولفوریک خالص و اب مقطر را مطابق نیاز 

  پرکنید و در موقع کا رکردن آب مقطر اضافه کنید

  اتصال کوتاه را بازدید و رفع عیب نمایید  -2

سطح باتري را باسـود سـوز آور یـاآب گـرم      -3

بشوئید و سطح بیرون بـاتري را تمیـز نگهداریـد    

آب گرم نباید داخل نفـوذ   سود سوز آور یا: مهم (

  ) کند 

قرار دادن ابزار فلزي یا میله روي سطح باتري  -4

  ممنوع می باشد 

  کنید رباتري را تعویض کرده یا تعمی -5
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صفحات قطب سبب اتصال کوتاه صفحات باتري می 

شود ،صدمه دیدن صفحات عایق و کج و کوله شـدن  

صفحات سبب اتصال کوتاه قطبهاي منفی و مثبت می 

  . شود 

کاهش شدید مـاده فعـال،   -3

ر مدت شـارژ کـردن مـاده    د

آب باتري وجـود   اي در قهوه

دارد و ظرفیت باتري ناکـافی  

  است 

  طوالنی مدت بودن راه اندازي استارت  -1

  

  

جریان شارژ بیش از حد یا زمـان طـوالنی شـارژ     -2

  کردن سبب تاب برداشتن صفحات باتري می شود 

  چگالی آب باتري خیلی زیاد است  -3

ست و صفحات باتري بیش از باتري تثبیت نشده ا -4

  حد در معرض لرزش می باشند 

استارت را در مـدت معـین شـده راه انـدازي      -1

طـوالنی بـا جریـان قـوي     ) دشارژ (هکنید وتخلی

  ممنوع می باشد 

2-     ي شــارژ اضــافی را مطــابق رعایــت جــد

  دستورالعمل انجام دهید 

  آب باتري را با چگالی مشخص شده پرکنید  -3

  باتري را سفت کنید پیچ تثبیت -4

ــرك   -4 ــاتري تـ ــه بـ جعبـ

  برداشته است 

گرفتن سوراخ تهویـه گـاز تولیـد شـده در موقـع       -1

  . شارژ کردن سبب فشار زیاد داخل باتري می شود 

جه حرارت تخلیه ناگهانی باتري سبب پیدایش در -2

  ب باتري و گاز می شود ناگهانی و افزایش سریع آ

ــت نشــده اســت و تر  -3 ــاتري ثاب ــع ب ــور در موق اکت

  حرکت در معرض تکان شدید می باشد 

سوراخ تهویه باتري را بازدید کرده و گرفتگی  -1

  آن را تمیز کنید 

اتصال کوتاه مدار خـارجی را بازدیـد و رفـع     -2

  کنید 

  باتري را ثابت کنید  -3

  

  

  عیب عمومی و رفع عیب درجه ها 4-9جدول  -9-3-4

  رفع عیب   دلیل عیب  شرح عیب 

درجه حرارت آب دائمـاً   -1

  .درجه پائین را نشان میدهد

مدار قطع شده یا اتصال اتصال دهنده ها ضـعیف   -1

  .است

  سنسور درجه حرارت آب صدمه دیده -2

مدار را بازدید و متصل کنید و رسوب اتصال  -1

  .دهنده را پاك کنید

  سنسور درجه آب را تعویض کنید -2

درجه حرارت آب دائمـاً   -2

  .ال را نشان میدهددرجه با

سنسور درجه حرارت آب اتصال کوتـاه یافتـه یـا     -1

  صدمه دیده 

  در مدار اتصال کوتاه پیدا شده -2

  .سنسور درجه حرارت آب را تعویض کنید -1

مدار را سرویس کرده و اتصال کوتاه را رفـع   -2

  .کنید

نشـــــان دادن درجـــــه  -3

  .سوخت غیر عادي است

ها اتصـال کوتـاه وجـود    مدار قطع شده یا در مدار -1

  .دارد

مدار قطع شده، اتصال کوتـاه یـا اتصـال ضـعیف      -2

  سنسور سطح سوخت

  .مدار را سرویس کرده و اشکال را رفع کنید -1

  .مدار را سرویس یا سنسور را تعویض کنید -2
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  عیب عمومی و رفع عیب چراغها 5-9جدول  -9-3-5

  رفع عیب   دلیل عیب  شرح عیب 

شنایی بـاال  چراغ جلو رو -1

  وپائین را ندارد 

  مدار قطع شده، مدار کوتاه شده و فیوز سوخته  -1

کـردن چـراغ و کلیـد    اتصال ضعیف، کلید روشن -2

  روشنایی صدمه دیده 

  ت سالمپ سوخته، کیفیت ضعیف ا -3

  آنها را راه اندازي کنید  سرویس کرده و -1

  سرویس یا تعویض کنید  -2

  

  تعویض کنیدالمپ را با المپ بهتر  -3

چراغ عقب روشن نمـی   -2

  شود 

  مدار قطع شده، مدار کوتاه شده و فیوز سوخته  -1

  

  اتصال ضعیف یا کلید چراغ عقب صدمه دیده  -2

مدار را سرویس کرده و مـدار کوتـاه و مـدار     -1

  قطع شده را رفع کنید 

  سرویس یا تعویض کنید  -2
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  فرمان هیدرولیکی  ساختار و تعمیر و نگهداري سیستم  - 10فصل 

  ترکیب سیستم فرمان هیدرولیکی  -10-1

اساسـا شـامل مجموعـه سیسـتم فرمـان      ) TD(دي  سیستم فرمان هیدرولیکی تراکتورهاي سري تـی 

جـک  (مجموعـه سـیلندر    اي فرمان، مجموعه مخزن روغن فرمان، هیدرولیکی ، مجموعه پمپ دنده

  . فرمان و مجموعه لوله روغن فرمان وغیره می باشد)

از انجام دادن هدایت چرخ جلو با کمـک بوسـتر    ستوظیفه اصلی سیستم فرمان هیدرولیکی عبارت

  . هیدرولیکی از طریق کنترل غربالک فرمان می باشد 

  استفاده صحیح از سیستم فرمان  -10-2

  

  سیستم فرمان تمام هیدرولیک 10-1شکل 

شـافت  -8قرقـره سـوپاپ    -7بوش سـوپاپ   -6پین متغیر  -5نر تخت ف -4بدنه سوپاپ  -3درپوش جلو -2قطعه اتصال متقاطع -1

رینگ  -16اورینگ  -15ساچمه  -14اورینگ  -13استاتور  -12صفحه فاصله گذار  -11درپوش عقب  -10روتور  -9محرك کامل 

  اورینگ  -17ضربدري 

. شـند  مجهز به فرمان تمام هیدرولیک مـی با ) TD(دي  تراکتورهاي یوروپارس سري تی -10-2-1

آنجائیکـه سیسـتم    از. نشان داده شـده اسـت    10-1ساختار سیستم فرمان تمام هیدرولیک در شکل 

  ر توجه کنید یفرمان قبل از تحویل تراکتور تنظیم شده است، لذا در موقع کار لطفا به نکات ز

 کنیـد در مـدت   تاتصاالت رزوه را بطور مرتب بازدید کرده و بمحض دیدن هر شلی، آنرا سف -1

  کارکردن سیستم فرمان هیدرولیکی هیچ نشتی روغنی نباید در کلیه اتصاالت وجود داشته باشد 

و بمحض دیدن کمبود آنـرا بموقـع   کنید بطور منظم سطح روغن مخزن روغن فرمان را بازدید  -2

  پرکنید 

عیـب را   محـل اول  شـکل در فرمـان یـا نقـص فرمـان ،     مدر موقع کارکردن در صورت وجـود   -3

و به میل و  یدچرخانفرمان با زور ن طعات ،غربالکقبراي جلوگیري از صدمه دیدن کنید ، مشخص 
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نفـر  در همان زمان از چرخاندن غربالک فرمان بوسـیله دو . باز نکنید  را دلخواه خود سیستم فرمان

  . خودداري کنید  جداً

مـان و میلـه اصـلی    سوار کردن سیستم فرمان هیدرولیکی ، مطمئن شوید که سیسـتم فر درموقع -4

ببینید  بعداز سوار کردن ،. فرمان هم محور باشند و بین آنها فاصله بازي محوري وجود داشته باشد 

  . که آیا بحالت اول برگشتن غربالک فرمان نرم می باشد 

بنابراین، لطفا شرایط المان فیلتـر و روغـن فرمـان را    . از تمیز بودن روغن فرمان مطمئن شوید  -5

اگر یـک  . روغن را روي کاغذ جوهر خشک کن بچکانید : روش وارسی. ب وارسی کنید بطور مرت

روغن بایستی تعویض شود  مرکز سیاه در عالمت روغن روي کاغذ جوهر خشک کن موجود باشد،

 .  

 روش تخلیه هـوا . ک را تخلیه کنیدبعدا زتعویض روغن هیدرولیک، هواي موجود در ج :مهم: 

مان را شل کنید، و براي تخلیه هوا پمپ روغن را در دور پائین با شـرایط  اتصالی پیچ شده جک فر

کاري دور آرام موتور بکار اندازید تا اینکه روغن بدون کف از اتصالی پیچ شده جک فرمان خارج 

  . شود 

بـراي پیـاده و سـوار کـردن سیسـتم      ( پیاده کردن و سوار کردن سیستم فرمان هیدرولیکی -10-3

مـدل  تراکتورهـاي  کتابچـه قطعـات یـدکی دوزبانـه      88و86کی تصـاویر صـفحات   فرمان هیدرولی

  . را مالحظه کنید  824و820

  ) مالحظه کنید  10-3و10-2در شکل هاي (ساختار سیستم هیدرولیکی را  -10-3-1
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  )از دید جلو( 1ساختار سیستم فرمان هیدرولیکی  10-2شکل 

  دنده فرمان و مجموعه غربالک فرمان -1

لزي خروج روغن لوله ف-2

مجموعه لوله روغن فشار باال -3

مخزن روغن فرمان ومجموعه ماسک تنفسی -4

لوله ورود روغن -5

مجموعه لوله فلزي انتقال پمپ روغن -6

مجموعه لوله فلزي مکش روغن پمپ روغن -7

بوش نوع انتهاي مستقیم از طریق بدنه اتصال -8

M18×1.5پیچ چشمی -9

مجموعه لوله انتقال روغن طرف راست-10
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  )ید باال داز (2ساختار سیتم فرمان هیدرولیکی  10-3شکل 

 -15مجموعه لوله راست جک  -14مجموعه لوله سفت راست جک  -13مجموعه لوله سفت چپ جک ،  - 12پیچ چشمی، -11

موعه لوله انتقال روغن مج -18سفت انتقال چپ مجموعه لوله - 17مجموعه پمپ فرمان  - 16ان ممجموعه بست مخزن روغن فر

  مغزي -21لوله مکش روغن  -20مجموعه لوله فشار باال  -19پرفشار 

  .را مشاهده کنید) 10-5و  10-4شکل (نمودار سیستم فرمان هیدرولیکی  -10-4

  

  1نمودار شماتیک هیدرولیکی سیستم فرمان هیدرولیکی  10-4شکل 

جک فرمان

دنده فرمان

  پمپ حجمی ثابت

  

صافی روغن
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  2نمودار شماتیک هیدرولیکی سیستم فرمان هیدرولیکی  10-5ل شک

  را مالحظه کنید  1-10براي عیب یابی و تعمیر جدول  -10-3

  و تعمیر آن) TD(دي  عیب سیستم فرمان تراکتور سري تی 1-10جدول 

  رفع عیب  علت عیب  شرح عیب

رینگ الستیکی صدمه دیده یـا   در اتصاالت لوله ، -1  نشت روغن -1

  شل شده  پیچ

رینگ الستیکی در سطح اتصـال قطعـه سـوپاپ     -2

اسـتاتور   دیسک فاصله گذار، دنده فرمان هیدرولیکی ،

  و درپوش عقب صدمه دیده 

  رینگ الستیک سر محور صدمه دیده  -3

فرمـان شـل شـده    ) سیستم(پیچهاي اتصال دنده  -4

  اند 

رینگ الستیکی راتعویض کرده یا پیچ را سفت  -1

  کنید 

  گ الستیکی را تمیز کرده یا تعویض کنید رین -2

  

  

  رینگ الستیکی را تعویض کنید  -3

  پیچها را سفت کنید  -4

ــري   -2 ــان گی ــدایت (فرم ه

  فرمان مشکل می باشد )

اي ناکـافی اسـت، نشـت     تامین پمپ روغن دنده -1

داخلی پمپ روغن دنده اي یا گرفتگی صافی فیلتـر  

ي کند کمتر ان گیرمداخل مخزن روغن فرمان، که فر

  سنگین بوده و فرمان گیري تند سنگین می باشد 

زمانیکـه غربالـک    وجود هوا در سیسـتم فرمـان ،   -2

ده می شود ، بعضی وقتها جک کار می انفرمان چرخ

  کند وبعضی وقتها کار نمی کند 

  روغن فرمان ناکافی است  -3

وارسی کنیـد و ببینیـد کـه آیـا  پمـپ روغـن        -1

  اي طبیعی است و صافی فیلتر را بشوئید  دنده

  

  

هــواي موجــود در سیســتم را تخلیــه کــرده و  -2

ببینید که آیا در مسـیر ورودي روغـن هـوا وجـود     

  دارد 

  تا سطح معین شده روغن پرکنید  -3

جک فرمان

دنده فرمان

  پمپ حجمی ثابت

  

صافی روغن
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فشار فنر سوپاپ اطمینان کم شده یـا درزبنـدي     -4

اچمه ضعیف شده که فرمان گیري س) روغن بندي (

با بارسبک آسان تـر و فرمـان گیـري بـا بارسـنگین      

  . مشکلتر می شود 

  لزجت روغن بیش از حد می باشد  -5

سـبب   عیب سوپاپ سـاچمه اي بدنـه سـوپاپ ،    -6

چرخش مشکل فرمان می شود فرقی نمی کنـد کنـد   

  یا تند باشد فرمان گیري ضعیف می باشد

که شـامل   ن نشت می کند ،از سیستم فرمان روغ -7

  ) جک(نشتی داخلی و نشتی خارجی 

سوپاپ اطمینان راشسته و فشـار فنـر سـوپاپ     -4

  اطمینان را تنظیم کنید 

  

  

  از روغن مشخص شده استفاده کنید  -5

قطعات را شسته، سرویس کـرده یـا تعـویض     -6

  کنید 

  

بازدید کنید و محلهـاي نشـتی روغـن را رفـع      -7

  کنید 

  رده ده شکسته یا تغییر شکل پیدا کنپین تغییر ده -1  فرمان نقص دارد  -3

بازکننده شافت محرك اتصالی شکسته یـا تغییـر    -2

  شکل یافته 

موقعیت نسبی روتور و شـافت محـرك اتصـالی     -3

  نادرست می باشد 

پیستون جک فرمـان یـا رینـگ درزبنـد پیسـتون       -4

  صدمه دیده

  پین را تعویض کنید -1

  شافت محرك اتصالی را تعویض کنید  -2

  

  مجددا سوار کنید  -3

  

  ا رینگ درزبند را تعویض کنید پیستون ی -4

مـی  نفرمان با دسـت کـار   -4

  کند 

فاصله آزاد بـین روتـور و اسـتاتور خیلـی زیـاد       -1

  است 

سفتی نشت پیستون جک ضعیف است در موقع  -2

    فرمان گیر، وقتیکه پیسـتون جـک در موقعیـت حـد 

نمیتواند آنرا احسـاس کنـد، در   راننده  ،قرار می گیرد

یله دسـت وقتیکـه غربالـک    بوسـ موقع فرمان گیري 

  فرمان می چرخد جک عمل نمی کند 

رینـگ   -2روتور و استاتور را تعـویض کنیـد    -1

  آب بند کننده را تعویض کنید 

فرمــــان گیــــري فاقــــد -5

  حساسیت است 

قرقـره سـوپاپ و بـوش    فاصله بازي زیـاد بـین   -1

  سوپاپ 

از حـد بـین شـافت محـرك      شفاصله بـازي بـی   -2

  اتصالی و پین 

اصله بـازي بـیش از حـد بـین شـافت محـرك       ف -3

  اتصالی و روتور 

  فنر تخت شکسته یا خیلی نرم شده  -4

  تعویض کنید -1

  

  تعویض کنید  -2

  

  تعویض کنید -3

  

  تعویض کنید -4

  

  طعات یدکی سیستم فرمان سوار کردن مجدد ق -10-4

ده مجددا سوار کنید را تعویض کرده و برعکس روش پیاده کر) درزبندي(کلیه واشرهاي آب بندي 

 .  

  را با گشتاور مشخص شده و مطابق با درجه پیچ سفت کنید  هاکلیه سفت کننده-10-4-1

  . را مالحظه کنید  2-10و  جدول  10-6شکل  براي مشخصات پیچ و گشتاور مطابق آن ،
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  پیچهاي اتصال دهنده سیستم فرمان هیدرولیکی 10-6شکل 

  جدول تطبیق پیچهاي اتصال دهنده  سیستم فرمان هیدرولیکی و گشتاور2-10جدول 

  کد ومشخصات پیچ  ردیف

  میزان گشتاور

  واحد برحسب نیوتن متر

واحدبرحسب کیلوگرم نیرو در 

  متر

1  GB/T578330×12M595/7تا6  75تا  

2  GB/T578130×12M9511تا5/9  111تا  

3  GB/T578116×8M206/2تا2  26تا  

4  GB/T578120×10M595/7تا6  75تا  

5  GB/T578130×8M206/2تا2  26تا  

6  GB/T578325×10M595/7تا6  75تا  
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  ساختار وتعمیر ونگهداري باالبر هیدرولیکی فشارقوي  -11فصل 

  اجزا تشکیل دهنده سیستم باالبر هیدرولیکی فشار قوي  -11-1

-1شـکل  ( ل مجموعه باال بر فشار قوي شام) TD(دي  اساساً سیستم پرفشار تراکتورهاي سري تی

  . می باشد) 11-2شکل (و مجموعه سیستم هیدرولیک ) 11

  

  مجموعه باال برفشار قوي 11-1شکل 
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  مجموعه سیستم هیدرولیک 11-2شکل 

نظـایر آنهـا   ادوات وپائین آوري، شناوري کامل  وظیفه اصلی باالبرفشار قوي عبارتست از باالبري ،

می باشد که بوسیله عمل مرکب مجموعه باالبر دستگاه اتصال سه نقطه بواسطه فشـار هیـدرولیکی   

  . سیستم هیدرولیک انجام می گیرد

  استفاده صحیح از سیستم باالبر هیدرولیکی فشار قوي  -11-2

  ) الحظه کنید را م3-16شکل (استفاده از اهرم کنترل سیستم باال بر هیدرولیکی -11-2-1

  

  اهرم کنترل سیستم باالبر هیدرولیکی 11-3شکل 

Lifting
Lowering Floating
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ترین موقعیـت بچرخانیـد    خالص به عقبرم کنترل را با دست گرفته و آنرا از وضعیت ها-1

رسد، اهرم کنترل بطور  وقتیکه آن به باالترین موقعیت می. دستگاه تعلیق باال خواهد رفت 

  . ت خالص برخواهد گشت اتوماتیک به موقعی

دسـتگاه   اهرم کنترل را با دست گرفته و آنرا از موقعیت خالص بطـرف جلـو بچرخانیـد ،   -2

اهـرم کنتـرل فـورا بموقعیـت      هر موقع که اهرم کنترل رها شود،. تعلیق پائین خواهد رفت 

. خالص برخواهد گشت و پائین رفتن متوقف خواهد شد 

از موقعیت خالص کامال بطرف جلو بچرخانید، سـپس   اهرم کنترل را بادست گرفته وآنرا-3

. دستگاه تعلیق به پائین ترین موقعیت پائین آمده و به حالت شناوري می رسد 

  استفاده از محدود کننده ارتفاع باالبر فشار قوي  -11-2-2

  ) را مالحظه کنید 11-4شکل (ده ارتفاعنکن دودوسیله مح-11-2-2-1

بـراي  . ارتفاع باالبري ادوات هم می تواند کنتـرل شـود   ود کننده ارتفاع ،از طریق تنظیم وسیله محد

تی او بعلت باالبري خیلی زیاد ادوات که بسبب عملکـرد نادرسـت    جلوگیري از شکستن شافت پی

  . می باشد لطفا وسیله محدود  کننده ارتفاع را تنظیم کنید 

  فاع باالبر فشارقويوسیله محدود کننده ارت 11-4شکل 

  2مهره تنظیم  ،1مهره تنظیم  -5میله تنظیم مجدد  -4پدال فشاري محدود کننده  -3بازوي تنظیم مجدد - 2کمان باالبر  -1

  : تنظیم وسیله محدود کننده ارتفاع 

ارتفاع راازطریق تنظیم پدال فشاري محدود کننده موجود در انتهاي طرف راست شافت بـاالبري  -1

هاي ساعت شـل کـرده و پـدال فشـاري      جهت عکس عقربه ررا د 6و5د مهره هاي تنظیم تنظیم کنی

  زیادتر میشود، برعکس  بريپس ارتفاع باال یم کنید،ظده را تننمحدود کن
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در موقع کارکردن ادوات محرك جفت شونده، تنظیم ارتفاع باالبري بـراي چـرخش در انتهـاي     -2

میلیمتـر بـوده و زاویـه پـدال      250تـا   150ز زمین بایستی بین ارتفاع ادوات ا زمین، بعداز باالبردن،

  . فشاري محدود کننده بایستی مطابق این ارتفاع تنظیم شود 

اي بـراي اطمینـان یـافتن از     تنظیم در موقع عمل نقل مکان در فاصله طوالنی یا نقل مکان جاده -3

موقعیـت پـدال فشـاري     ر باشد ،میلیمت 250اینکه پائین ترین موقعیت ادوات از سطح زمین حداقل 

  . محدود کننده را تنظیم کنید 

  . بعداز تنظیم کلیه محکم کننده ها را سفت کنید  -4

  ) را نگاه کنید  11-5شکل (استفاده از جک -11-2-2-2

موقعیکـه ادوات آنهـا تـا انتهـا بـاال بـرده        در طول مدت حمل ونقل براي اطمینان از ایمنـی ادوات، 

را ) بسـت تنظـیم   (ن موقعیـت  یبست تعی فشار دادن سوپاپ تعیین موقعیت تا اخر ،شوند، براي  می

تنظیم کرده و براي متوقف کردن پائین آوري جک، مـدار روغـن جـک را بوسـیله سـوپاپ تعیـین       

  . موقعیت ببندید 

  :تنظیم فاصله پائین آوري ادوات

بسـت تنظـیم   (ن موقعیـت  فاصله پائین آوري ادوات بواسطه سوپاپ تعیین موقعیت و بسـت تعیـی  

توانـد   متوقف کننده می) بست تنظیم (بست تعیین موقعیت . موجود در روي جک بدست می اید )

هرچه پـائین ترباشـد، میـزان     همتوقف کنند. در روي دسته پیستون جک به باال و پائین تنظیم شود 

ن موقعیـت متوقـف   زمانیکه بسـت تعیـی   وبرعکس د رمدت پائین آوري ، ،شود آوري کمتر می پائین

  . آوري ادوات متوقف خواهد شد  عمل پائین دهد ، سوپاپ تعیین موقعیت را فشار می هکنند

در زمان تنظیم کردن فاصله بین بست تعیـین موقعیـت متوقـف کننـده و سـوپاپ تعیـین       : توجه *

  . میلیمتر حفظ کنید 5/0موقعیت ، تنظیم دو جک شبیه هم را با خطاي صفر تا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  جک فشار قوي 11-5کلش

Locating clamp stopper

Locating valve

Cylinder assembly

بست تعیین موقعیت متوقف کننده

سوپاپ تعیین موقعیت 
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  باز کردن و بستن سیستم فشار قوي  -11-3

  ) را مشاهده کنید  11-8، 11-7، 11-6شکل ( ساختار سیستم فشار قوي -11-3-1

  

  1ساختار سیستم فشارقوي  11-6شکل 

 -5م مجموعه پایه مقس - 4نظیم مجدد ه توقف بازوي تحمجموعه صف -3مجموعه بازوي تنظیم مجدد  - 2بازوي باال برراست،  -1

 1مجموعه لوله تغذیه روغن -8مجموعه اتصال دهنده لوله برگشت روغن  -7مجموعه لوله برگشت روغن مقسم  - 6مجموعه مقسم 

 -12مقسم  2مجموعه لوله تغذیه روغن  - 11اي  پمپ دنده 1شیلنگ تغذیه روغن  - 10اي  لوله تغذیه روغن پمپ دنده - 9مقسم 

 2مجموعه لوله تعذیه روغن  - 15پمپ دنده اي  2شیلنگ تعذیه روغن  -14لوله روغن اتصال فیلتر  - 13ه فیلتر تغذیه روغن مجموع

  پیچ چشمی -17اي  پمپ دنده -16مقسم 
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  2ساختار سیستم فشار قوي  11-7شکل 

 2مجموعه لوله  -21فیلتر روغن برگشتی  -20ن برگشتیغرواتصال فیلتر ) 1(لوله روغن  -19درپوش باالئی پوسته باالبر -18

 -25مجموعه لوله تخلیه روغن  -25مجموعه لوله تخلیه روغن  -24بازوي باالبرچپ   - 23مجموعه پوسته باالبر -22برگشت روغن 

  پایه جک - 27پین لوالي اتصال دهنده پائین جک  -26پیچ دو سررزوه و مهره اتصال نشیمن جک ، 
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  3ساختار مجموعه فشار قوي  11-8شکل 

 -32م جریان روغن بلوك مقس -31م روغن مقس2لوله خروجی  -30م روغن مقس 1لوله خروجی  -29لوله پرکردن روغن  -28

ک اتصال دهنده ج -35سوپاپ پائین اوري کند ، -34تغذیه روغن جک  2مجموعه لوله  -33تغذیه روغن جک  1مجموعه لوله 

  جک -36
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  مجموعه دستگاه مقسم 11-9شکل 

1- 2م مجموعه اتصال دهنده روغن برگشت مقس- 1لوله خروجی  -3م روغن مجموعه مقسروغن 2لوله خروجی  -4م روغن مقس

5ممقس-6م مهره نگهدارنده اهرم کنترل مقس- 7م شیلنگ روغن برگشت مقس- مجموعه شیلنگ  -8ممجموعه پایه تثبیت مقس

2متعذیه روغن مقس  

  

  بازکردن سیستم فشار قوي  -11-3-2

  اي را باز کنید  بعداز تخلیه روغن مجموعه فشارقوي لوله وشیلنگ پمپ دنده-1

  اي پیاده کنید  مجموعه پمپ دنده -2

  مجموعه فیلتر تغذیه روغن را جدا کنید  -3

4- باز کنید ) 11-9(م روغن را با توجه به شکل مجموعه مقس  

  باز کنید  11-7مجموعه فیلتر روغن برگشتی را با توجه به شکل  -5

  جدا کنید  11-8جک را با توجه به شکل  -6

  باز کنید  11-7پایه جک را با توجه به شکل  -7

  پیاده کنید  11-7بازوهاي باالبر را با توجه به شکل  -8

  آورید محور باالبرها بعد از پیاده کردن باالبرها در -9

  . پیاده کنید  11-8بلوك مقسم جریان روغن را با توجه به شکل  -10
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  ) را مشاهده کنید 11-10شکل (نمودار شماتیکی سیستم باالبر هیدرولیک فشار قوي -11-4

  

  نمودار شماتیکی سیستم باالبر هیدرولیک فشار قوي -11-10شکل 

  

  عیب یابی و تعمیر  -11-5

اول موارد مشروحه زیـر را   تحلیل هر نوع از عیوب سیستم هیدرولیک ، قبل از تجزیه و-11-5-1

  : بررسی کنید و ببینید که 

  آیا سطح روغن هیدرولیک نیازها را تامین می کند؛ -1

  آیا در فیلتر روغن تغذیه روغن و فیلتر روغن برگشتی گرفتگی وجود دارد؛  -2

  کند اي نیازها را جبران می آیا عملکرد پمپ دنده-3

  آیا در سیستم هیدرولیک نشتی خارجی وجود دارد  -4

آیا زمان سرویس روغـن طـوالنی بـوده و آیـا روغـن       آیا کیفیت روغن نیازها را تامین می کند ، -5

  خراب شده است؛ 

  آیادر سیستم هیدرولیک هوا وجود دارد ؛  -6

  عیوب کلی و تعمیر  -11-5-2

  وجود دارد اي و موتور نشتی  در سطح اتصال پمپ دنده-1

اي را جدا کنید، چسب درزبند وواشر کاغذي درزنبد موجود در محل اتصـال را بـآرامی    پمپ دنده

ور صاف و مـنظم تاي و مو وید و وارسی کنید و ببنید که آیا محل اتصال پمپ دنده کرده و درآپاك

کاغذ سمباده نـرم  اگر سطح ناصاف بوده و صدمه دیده باشد آنرا با . اي وجوددارد  آیا صدمه است ،
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صیقل داده و بعد از صیقل دادن آنرا تمیز کنید واشر کاغذي نو را با واشـر کاغـذي کهنـه تعـویض     

اي و  کنید، مقـدار چسـب سیلسـیوم دار درزبنـد بطـور یکنواخـت بـه سـطح اتصـال پمـپ دنـده           

  . واشرکاغذي وهمچنین به سطح اتصال واشرکاغذي و موتور بمالید 

  . تی وجود دارد شاي ن ر پمپ دندهد -2

اي و تعویض قطعات بایستی توسط شخص متخصص باز شود  پمپ دنده جدا کنید،را اي  پمپ دنده

پمپ را یک فرد عادي جدا کرده و آنـرا بـا یـک     کند، اي روغن نشت می درحالتی که از پمپ دنده. 

  . پمپ نو تعویض کنید 

بترتیب باز کرده و رینگ  الحاقییدکی اي را مطابق با نقشه قطعات  فرد متخصص بایستی پمپ دنده

اي پـیچ هـاي تثبیـت را بـا      درزبندي را مطابق مشخصات تعویض کند، در موقع مونتاژ پمپ دنـده 

  . اي انجام دهد  گشتاور معین شده سفت کرده و تست فشار را در پمپ دنده

  فیلتر تغذیه روغن مسدود شده است  -3

سیستم هیدرولیک حرارت زیادي تولید می کنـد و   شود، در حالتی که فیلتر تغذیه روغن مسدود می

. رد کـ کنید سوزش گزنده را احساس خواهیـد   وقتیکه شما مدار را روغن را بوسیله دست لمس می

این درجه حرارت در محل فیلتر بیشترین می باشد مجموعه فیلتر تعذیـه روغـن را بـاز کنیـد پـیچ      

ار باز کنید ، صافی را د رآورده و آنرا با بنزین شسـته  درپوش انتهاي عقب فیلتر هیدرولیک را با آچ

در حالتی که شستن صافی سخت بوده و یا صدمه دیـده اسـت بـا    .و بوسیله فشار باد خشک کنید 

  . صافی نو تعویض کنید 

  فیلتر روغن برگشتی مسدود شده است  -4

زیادي تولید می کند و سیستم هیدرولیک حرارت  شود ،یدر حالتی که فیلتر روغن برگشتی مسدود م

این  بوسیله دست لمس می کنید سوزش گزنده را احساس خواهید کرد،را وقتیکه شما مدار روغن 

درجه حرارت در محل فیلتر برگشت روغن حداکثر می باشد مجموعه فیلتر روغن برگشتی را مانند 

  . بازکرده و شسته و یا تعویض کنید  3بند 

  درجک نشتی روغن وجود دارد -5

ند پائین آوري و جک نشتی اتصال دهنده لوله روغن و سوپاپ کُ اول ببینید که آیا در سطح اتصال ،

نـد پـائین   گشتی و مجموعـه سـوپاپ کُ  براگر چنین باشد ، اتصال دهنده روغن  .روغن وجود دارد

آنـرا بـا    اگر سطح اتصال صـدمه دیـده اسـت،   .آوري را جدا کرده و واشردرزبندي را تعویض کنید 

واشردرزبندي را تعویض کرده و اتصـال دهنـده و لولـه روغـن را مجـددا       سمباده نرم صاف کنید ،

  . اگر از جک روغن نشت می کند، مجموعه جک را باز کنید . ببندید 
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لطفا آنرا  در حالتی که از جک روغن نشت کند،. فرد غیر متخصص نباید جک را باز کند   :توجه *

هـاي   این وجود، قطعات یدکی صـدمه دیـده بایسـتی مطـابق بـا نقشـه      با . با جک نو تعویض کنید 

  . قطعات یدکی الحاقی جک و بوسیله فرد متخصص تعویض شود 

  .باشد  ارتفاع باالبري مکانیسم اتصال سه نقطه کم می -6

این عمل بوسیله ارتفاع باالبري خیلی کم مکانیسم محدود کننده و تنظیم کننده مجـدد پدیـد آمـده    

، دو عدد پـیچ تثبیـت شـده پـدال     1-2-2-11طابق با تنظیم مکانیسم محدود کننده در بند م. است 

باالبري را شل کنید ، پدال فشـاري محـدود   ) شافت(فشاري محدود کننده در انتهاي راست محور 

پیچهاي تثبیـت شـده را   . هاي ساعت به موقعیت صحیح بچرخانید  نده را در جهت عکس عقربهنک

کنترل باالبري را به موقعیت باالبري بچرخانید و اندازه بگیرید و ببینید کـه  ) اهرم (دسته  ،قفل کرده

اگر برآورده نکند، عمل  آیا ارتفاع باالبري مکانیسم تعلیق اتصال سه نقطه نیازها را برآورده می کند ،

  . بدست آید تنظیم را ادامه دهید تا اینکه حالت ایده آل 

  . ت پیش تنظیم شده پائین بیایند قعیادوات نمی توانند به مو -7

در روي دسـته پیسـتون    2-2-2-11را مطـابق بـا بنـد    ) بست تعیین موقعیـت (بست متوقف کننده 

  . طوري تنظیم کنید که تا ادوات بتوانند به موقعیت پیش تنظیم پائین بیایند 

  ر جاي خود قرار گیرد د نمیتواند ت بچرخد و موقعیت شناوريتواند به موقعی نمی) اهرم (دسته  -8

یـد طـول میلـه    آاین عمل بوسیله تنظیم نادرست میله رابط تنظیم مکانیسم کنترل پدید مـی  اساساً 

  . بتواند به موقعیت شناوري بچرخد ) اهرم (رابط را طوري تنظیم کنید تا اینکه دسته 

  باالبري ضعیف است  -9

تحت فشار وصل کنید، ببینید کـه آیـا فشـار     فشارسنج را با اتصال دهنده لوله روغن به مدار روغن

دهد و فشار را تنظـیم   اندازه فشار ایمنی را نشان می 11-10ه در شکل دسوپاپ ایمنی نشان داده ش

کنید، بررسی کنید و ببینید که آیا سطح روغن هیدرولیک خیلی پائین است و آنرا تـا سـطح تعیـین    

کند اگر نتیجه افت  اي نیاز را برآورده می مان پمپ دندهشده پرکنید، بررسی کنید و ببینید که آیا راند

  . اي را تعویض کنید اي ضعف باالبري می باشد، پس پمپ دنده بازدهی پمپ دنده

  صداي سیستم زیاد است  -10

آیا در سیستم هوا وجود  که کند و ببینید یا سطح روغن نیاز را برآورده میبررسی کنید و ببینید که آ

اي شدید است ، ببینید که آیا لولـه   پمپ دنده) خوردگی ( نید و ببینید که آیا سایش بررسی ک دارد ،

  . روغن سیستم مسدود می باشد، کلیه عیوب را برطرف کنید 

  افزایش نشست استاتیکی  -11
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نتیجه نشت داخلی جـک  در اگر آن . بررسی کنید و ببینید که آیا در جک نشتی داخلی وجود دارد 

  . تعویض کنید را مانهاي درزبند داخل باشد، جک یا ال

  مونتاژ کردن قطعات یدکی سیستم باالبري فشار قوي  -11-6

  کلیه واشرهاي درزبندي را تعویض کرده و کلیه قطعات بازشده مجددا ببندید 

  . کلیه پیچها را مطابق با درجه رزوه با گشتاور مشخص شده سفت کنید 

را مالحظـه   1-11و جدول  11-11ن مطابق آنها شکل براي مشخصات پیچها و گشتاور سفت کرد

  . کنید 

  

  

  

  پیچهاي اتصال سیستم هیدرولیک باالبري فشارقوي  -11-11شکل 



64

  جدول تطبیق پیچهاي اتصال سیستم هیدرولیک باالبري فشار قوي و گشتاور - 1-11جدول 

  کد پیچ و مشخصات  ردیف

  اندازه گشتاور

  نیوتن متر واحد برحسب

واحد برحسب کیلوگرم نیرو در 

  متر

1  M8×30           GB/T578126-20  6/2-2  

2  M12×140   TDOO.55-02111-73  11-3/7  

3  M8×25     GB/T5783
26-20  6/2-2  

4  

5  M12    GB/T6170
M12×45   GB/T899GM12-M12

111-95  11-5/9  

6  M10×30   GB/T578375-59  5/7-6  

7  M8×25     GB/T578326-20  6/2-2  

8  M10×25   GB/T5783
75-59  5/7-6  

9  

10  M8×60   GB/T70.126-20  6/2-2  

11  M18-F3     SPL-CO
M18×65          GB/T899-GM18

385-315  5/38-5/31  

12  M18-F3           SPL-CO
M18×55        GB/T899-GM18

385-315  5/38-5/31  



65

  )باالبر معمولی ( ختار و تعمیر ونگهداري باالبر متداول سا  - 12فصل 

  ترکیب سیستم هیدرولیک  -12-1

) TD(دي  براي سیستم هیدرولیک تراکتورهاي سري تـی ) باالبر معمولی(ترکیب بندي باالبرمتداول

مـی باشـد کـه از    ) یستم هیدرولیک با جـک یـک طرفـه    سیک (یک سیستم هیدرولیک نیمه سوار 

، لولـه روغـن   )جـک (سـیلندر هیـدرولیک    مجموعـه بـاالبر ،   مقسم، اي ، ن پمپ دندهقطعاتی همچو

  . هیدرولیک ، و نظایر آن تشکیل شده است 

  . نشان داده شده اند  12-1ساختار باالبر و مقسم در شکل 

  

  ساختارها و ترکیب هاي باالبر و مقسم 12-1شکل 

لنگ کنترل  -7لوله روغن خروجی هیدرولیک  -6لوله سیلندر  - 5پیستن  - 4برشافت باال-3بازوي باالبر داخلی -2پوسته باالبر -1

قاب اتصال -13پایه میله رابط باالیی -12اهرم اتصال دهنده  -11بازوي میانی -10بازوي باالبر يصفحه فشار -9دسته پیستون  -8

لوله - 19بازوي باالبر- 18فنر تنظیم کشش -17حلقه نگهدارنده فنر  -16نشیمن فنر - 15اتصال دهنده سنسور تنظیم کشش - 14دهنده 

در -26فنر سوپاپ تنظیم - 25سوپاپ تنظیم-24بوش فاصله انداز -23پیچ چشمی-22اهرم تنظیم -21فلکه دستی -20پرکردن روغن 

شافت اهرم  -31درپوش سوپاپ اطمینان -30فنرسوپاپ اطمینان - 29نشیمن سوپاپ اطمینان -28سوپاپ اطمینان  -27پوش سیلندر 

-38نشیمن سوپاپ یکطرفه - 37بازوي پس خوران-36شافت پس خوران -35رم نوسانی اه-34بازوي کنترل - 33درپوش بغلی  -32

-43بوش سوپاپ ضعیف -42درپوش سوپاپ ضعیف -41یکطرفه پبدنه سوپا-40فنر سوپاپ یکطرفه-39درپوش سوپاپ یکطرفه

سوپاپ کنترل اصلی -48درپوش سوپاپ برگشت روغن -47ن پی- 46بدنه سوپاپ ضعیف -45فنرسوپاپ ضعیف -44م پوسته مقس

فنرسوپاپ برگشت -53سوپاپ برگشت روغن  -52بازوي پس خوران -51درپوش جلو سوپاپ اصلی -50فنر سوپاپ اصلی -49

درپوش -58بدنه سوپاپ اطمینان -57نشیمن سوپاپ اطمینان-56نشیمن فنرسوپاپ اطمینان -55فنرسوپاپ اطمینان-54روغن 

  ممجموعه مقسB(2)م ،مجموعه مقسB(1) مجموعه درپوش سیلندر روغن -Aاطمینان ،سوپاپ 
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  .)را مشاهده کنید  12-2شکل (نمودار شماتیکی باالبر هیدرولیکی -12-2

  

  نمودار شماتیکی باالبر هیدرولیکی -12-2شکل 

  تشخیص و رفع عیب سیستم باالبر هیدرولیکی  -12-3

ردیکه زمان باالبري با بار سبک و یا بدون بار مـی  ارفع عیب مو روش هاي عیب یابی و -12-3-1

ـ   تواند انجام شود، در حالیکه باالبري با بار سنگین نمی قابـل انجـام   ز تواند انجام شود یا بکنـدي نی

  . باشد  نمی

جکمینانسوپاپ اط

قطره تدریجیسوپاپ 

مقسم

فیلتر برگشت روغن

پمپ 

ايدنده

فیلتر مکش روغن
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  روشهاي رفع عیب  عیوب  ردیف

1  

نشـتی روغـن    سایش زیاد و لقی زیاد پمـپ روغـن،  

  لوله مکش روغن  شدید یا وجود هوا در خط

پمپ روغن را بازدید کرده یا پمپ روغن را تعویض کنیـد  

  .هواي موجود در خط لوله مکش روغن را تخلیه کنید 

2  

روغن پوسته باالبر خیلی کم یـا خیلـی کثیـف مـی     

  صافی مکش روغن گرفته است  ،دشبا

سطح روغن را بازدید کرده بموقع روغن پرکنید بـا روغـن   

 یصات مناسب تعویض کنیـد و صـاف  توصیه شده و بامشخ

  ومخزن روغن راتمیز کنید 

3  

ــه هــاي روغــن و درا   وجــود نشــتی روغــن در لول

  تصاالت 

بموقـع تعـویض   را رینگ درزبندي با مشخصـات مناسـب   

  کرده و مهره ها را سفت کنید 

4  

درجه حرارت باالي مخزن سبب پائین آمدن غلظت 

  گردد روغن شده و در نتیجه  سبب نشتی روغن می 

فیلتر مکش روغن وا لمان فیلتر برگشت روغن را تمیـز یـا   

  تعویض کنید

5  

ــاالبري ضــعیف  ــه  بب ســبب درزبنــدي ضــعیف بدن

  ت روغن وبدنه مقسم شسوپاپ برگ

م و بدنه بدنه سوپاپ برگشت روغن را باز کرده و بدنه مقس

اگر بعداز بسـتن  . ن را با نفت بشوئید سوپاپ برگشت روغ

غن کـار کنـد ، نشـانه ایـن اسـت کـه       سوپاپ بر گشت رو

چیزهاي کثیف مسدود شـده بـود    سوپاپ برگشت روغن با

بدنـه  و ن بی نتیجه باشد بدنه سوپاپ برگشت روغـن  اگر آ

  آنها را مونتاژ کنید و مقسم را به پشت بخوابانید 

6  

تـا   روغن هیدرولیک که وارد بدنه جک مـی شـود ،  

منی جک ي از سطح مخروطی بدنه سوپاپ ایااندازه

روغنی و از سوراخ درزبندي شده نشـیمن سـوپاپ   

ایمنی نشت می کند این عمل بوسیله خرده ریزهاي 

کثیف گیر کرده در سوپاپ ایمنـی جـک روغنـی و    

ســوپاپ ایمنــی روي درپــوش جــک روغنــی و یــا 

بوسیله درزبندي ضعیف سـوپاپ ایمنـی و نشـیمن    

  . سوپاپ ایمنی جک روغن ایجاد شده است 

ایمنی جک روغنی را باز کرده و شسته مجـددا  بدنه سوپاپ 

  ).را مالحظه کنید 13-3شکل (. ببندید 

  

  

  

  

  

  13-3شکل 

  

  : روشهاي عیب یابی و رفع عیب عدم توانایی باالبردن ادوات کشاورزي  -12-3-2

  . بررسی کنید  -1-3-12با دنبال کردن موضوعات بند  -1

یـا سـوپاپ    هودبه فشار سوپاپ ایمنی خیلی کم ضعیف بودن سوپاپ ایمنی بدین معنی است ک -2

ایمنی یکسره باز می باشد پس براي افزایش فشار سوپاپ ایمنی بایستی بالشتک تخت بـه درپـوش   

  ) را مشاهده کنید  12-7شکل  ، 12-4شکل ( پیچی سوپاپ ایمنی اضافه شود 
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  12-4شکل       12-5شکل     

میلیمتر خرده ریزه هاي کثیف گیرکـرده و یـا سـوپاپ     5در مجموعه سوپاپ پائین آوري با قطر-3

مجموعه سوپاپ پائین آوري را پیاده کـرده  . گردد  پائین آوري یا پین فشار دهنده گیر کرده و برنمی

آیا سوپاپ پائین آوري یا پین فشار دهنده گیـر   کلیه المانها را تمیز کنید و بررسی کنید و ببندید که ،

  ) ا مشاهده کنیدر 12-5شکل (کرده است 

  

  12-6شکل                 12-7شکل                                       12-8شکل 

سوپاپ ایمنی مجموعه جـک روغنـی   . گردد  سوپاپ آیمنی جک روغنی بعد از باز شدن بر نمی-4

س آنـرا  سـپ  یا چیزهاي کثیف گیرکرده در بدنه سوپاپ ایمنی وجـود دارد ، که آ دینیرا باز کرده و بب

  )را مالحظه کنید  12-6شکل (شسته و مجددا ببندید 

مجموعه سوپاپ برگشت را بـاز  کنیـد   . سوپاپ برگشت روغن را متوقف کرده و آنرا قفل کنید -5

  سپس آنرا شسته و مجددا ببندید .

  

  12-9شکل                                             12-10شکل 

آن جریـان   ور کامل بداخل درپوش جـک روغنـی پیچیـده اسـت ،    بط) پیچ دستی ( فلکه دستی  -6

بایسـتی بازشـود تـا    ) پیچ دستی( دراین هنگام فلکه دستی. کند  روغن را بداخل سیلندر متوقف می

 5ساچمه بقطر 

میلیمتر

یمنی جک روغنیسوپاپ ا

سوپاپ ایمنی  12ساچمه به قطر 

میلیمتر

پیچ کنترل سرعت 

پائین آوري

میله تنظیم کامل 

وضعیت نیرو
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اینکه ادوات کشاورزي یک سرعت پائین آمدن درستی را پیدا کنند،  اما نه با یک فاصله فوق العاده 

  طویل 

  

  

  

  

  

  12-11شکل          12-12شکل 

ادوات ) پـائین آوري (روشهاي عیب یابی و رفع عیب براي عدم توانائی پائین آمدن  -12-3-3

  کشاورزي

میلیمتري نمیرسد، و موجب  12روي مجموعه جک روغنی به ساچمه ) پیچ دستی(فلکه دستی  -1

) تیپیچ دسـ (در این لحظه، فلکه دستی . میشود که راه برگشت روغن بوسیله ساچمه درزبندي شود

را بطرف راست بپیچانید، و سبب شوید که قسمت جلو سوپاپ تنظیم به سـاچمه برسـد تـا اینکـه     

، 12-9و  12-8با مالحظه شکلهاي . (ادوات کشاورزي سرعت پائین آمدن درستی را بدست آورند

  ).را بطرف داخل بپیچانید) پیچ دستی(فلکه دستی 

ش جک روغنی پیچیده شده است، و آن روغن بطور کامل بداخل درپو) پیچ دستی(فلکه دستی  -2

در ایـن موقـع فلکـه    . هیدرولیک داخل جک را متوقّف می کند، و سبب عدم وجود روغن میشـود 

را بطرف بیرون بپیچانید، تا اینکه ادوات کشـاورزي یـک سـرعت پـائین آمـدن      ) پیچ دستی(دستی 

  .درستی را پیدا کنند

طـرف   10Mه خیلی بلند تنظیم شده است، مهـره هـاي   وقتیکه مجموعه میله تنظیم با یک فاصل -3

راست و چپ را شل کرده، سپس طول مجموعه میل تنظیم را تنظیم و کوتاه کنید تا اینکه آن پـائین  

 12-10بـه شـکل   (سفت کنید را 10Mسپس مهره . آمده و ارتفاع باالبري درستی را به دست آورد

  ).نگاه کنید

بعـد  (عیب براي پائین آمدن ادوات کشاورزي بعد از باالبري روشهاي عیب یابی و رفع  -12-3-4

بدون خاموش کردن موتـور، و پمـپ   (یا جهش ادوات در مرحله باالبري ) از خاموش کردن موتور

  ):روغن کار می کند

در این موقع، درپوش جک را باز کـرده، پیسـتون را از   . اورینگهاي روي پیستون پاره شده است -1

، پیسـتون را  )و سیلندر صـدمه نبیننـد   مراقب باشید که پیستون(بیرون بکشید ) جک(داخل سیلندر 

تعـویض  ) 100×3/5(شسته، سپس اورینگهاي پاره شده را با اورینگهاي نو و با همـان مشخصـات   

واشر درزبند 

کنندة پیستون

  سوپاپ یکطرفه
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اگر شکسته باشد آنـرا  . همزمان با آن بررسی کنید ببینید که رینگ نگهدارنده آن شکسته است. کنید

سـوار  . باشید که جلو و عقب رینگ نگهدارنده بطور نادرسـت سـوار نشـود   مواظب . تعویض کنید

شدن بایستی با پیروي از مسیر اصلی انجام پذیرد؛ بعبارت دیگر رینگ نگهدارنده در انتهاي دهانـه  

  ).را نگاه کنید 12-12شکل (هاللی پیستون باشد 

نـده نشـیمن سـوپاپ    خرده ریزه هاي کثیف در بدنه سوپاپ یکطرفـه و قطعـات آب بنـدي کن    -2

یکطرفه گیر کرده، یا سطح ساچمه سوپاپ یکطرفه صدمه دیده است، یا در قطعات آب بندي کننده 

در این موقع، اوالً سوپاپ یکطرفه را بـاز کنیـد،   . نشیمن سوپاپ یکطرفه آسیب دیدگی وجود دارد

نشـیمن سـوپاپ    آنرا با نفت بشوئید، سپس نشیمن سوپاپ یکطرفه را درآورده، سوپاپ یکطرفـه و 

شـکل  (یکطرفه را مشاهده کنید، و در صورت وجود هر گونه صدمه دیدگی آنها را تعـویض کنیـد   

  ).را نگاه کنید 11-12

گیر کـرده، یـا   ) جک روغنی(خرده ریزه هاي کثیف در سوپاپ اطمینان درپوش سیلندر روغنی  -3

  .دن و شستن مجدداً سوار کنیدآنرا بعد از باز کر. سوپاپ اطمینان بعد از باز شدن بر نمیگردد

  تنظیم باالبر -12-4

باالبر تراکتورها قبل از خروج از کارخانه بدرستی تنظیم شده است، که نیـاز بـه تنظـیم     -12-4-1

اما بجهت سایش اهرم دستگاه انتقال نیروي پرکار و شل بودن قطعات محکم کننده، شـرایط  . ندارد

در موقع مونتاژ بعـد از تعمیـر   . منظم شدن کار آن می باشداصلی باالبر بهم خورده است و سبب نا

  .باالبر، تنظیم باالبر ضروري می باشد

  ):را مشاهده کنید 12-13شکل (روشها و ترتیب تنظیم باالبر بشرح زیر می باشد  -17-4-2

 را از مقسم به پـائین تـرین موقعیـت پـائین    ) 6، شماره 12-13شکل (اهرم کنترل (دسته کنترل  -1

  .آمدن بچرخانید، و آنرا تثبیت کنید

  

  

  

  

  

  

  

  

  تنظیم باالبر -12-13شکل 

دسته  -6مهره  -5تنظیم، ) بست دو پیچه(اي بست قورباغه - 4بازوي میانی،  -3بازوي باالبر بیرونی،  -2میله اتصال،  -1

  پیچ توخالی - 9بوش،  - 8تنظیم سرعت پائین آمدن، ) پیچ(فلکه دستی  -7کنترل، )اهرم(
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را به آرامـی بـه موقعیـت بـاالبري     ) 6، شماره 1713شکل (موتور را روشن کرده و اهرم کنترل  -2

بطرف جهـت بـاالبري   ) 2، شماره 12-13شکل (در این لحظه بازوي باالبري بیرونی . حرکت دهید

  .حرکت می کند

نـد، امـا   به باالترین موقعیت بـاالبري حرکـت مـی ک   ) 6، شماره 12-13شکل (اگر اهرم کنترل  -3

اي به باالترین موقعیـت نمیرسـد، بسـت قورباغـه    ) 2، شماره 12-13شکل (بازوي باالبري بیرونی 

را تنظیم کرده، فاصله بین بازوي برگشت و بازوي ) 4، شماره 12-13شکل (تنظیم ) بست دو پیچه(

 60آن یـک زاویـه    میانی مقسم افزایش دهید و بازوي باالبر بیرونی را بطرف باال بچرخانید تا اینکه

خـط حـک شـدة    ، و اآلن )5، شـماره  12-13شـکل  (درجه را با خط افق بسازد، مهره را قفل کنید 

آنرا سه مرتبـه بـاالبرده و   . میباشد) در یک خط(ا خط بدنه پوسته باالبر میزان بازوي باالبر بیرونی ب

  .امالً تنظیم می باشدپائین آورید، اگر باالبر بطور نرمال کار می کند، نشان میدهد که آن ک

به باالترین موقعیت حرکت نمیکند، اما بازوي ) 6، شماره 12-13شکل (کنترل ) اهرم(اگر دسته  -4

بست (اي به باالترین موقعیت رسیده است، بست قورباغه) 2، شماره 12-13شکل (باالبري بیرونی 

فاصـله بـین بـازوي برگشـت و      را تنظیم کنیـد، و ) 4، شماره 12-13شکل (ده نتنظیم کن) دو پیچه

بـه بـاالترین   ) 6، شـماره 12-13شـکل  (وقتیکـه دسـته کنتـرل    . بازوي میانی مقسم را کاهش دهید

نیـز بـه بـاالترین موقعیـت     ) 2، شماره 12-13شکل (موقعیت حرکت می کند، بازوي باالبر بیرونی 

سه مرتبـه بـاال بـرده و پـائین     آنرا به تکرار . را باز کنید 5، شماره 12-13شکل (میرسد، مهرة قفلی 

  . باالبر بطور نرمال کار می کند ، نشان می هد که آن کامال تنظیم می باشد آورید، اگر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  متنظیم مقس 12-14شکل 

صفحه سوپاپ  -5پین فشار دهنده   -4سوپاپ کنترل  اصلی  -3آورنده  بوش سوپاپ پائین -2، )میله نوسانی ( میله پاندولی  -1

  سوپاپ پائین آورنده درپوش-8سوپاپ پائین آورنده  -7ساچمه  -6تنظیم ل قاب

  ) رامالحظه کنید 12-14شکل (آورنده تنظیم کورس حرکت سوپاپ پائین -12-4-3

  ) 8شماره 12-14شکل ( را باز کنید   درپوش پیچی سوپاپ پائین آورنده -1
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بعبارت دیگر ( قرار دهید  يعیت باالبررا در باالترین وض) 6شماره  12-13شکل (اهرم کنترل  -2

شماره  14-12شکل (را از ساچمه  H1، و سپس فاصله )سوپاپ کنترل در موقعیت باالبري می باشد

  . اندازه گیري کنید ) 2شماره  ، 12-14شکل (تا وجه انتهاي باالئی بوش سوپاپ پائین آوري ) 6

یعنی سوپاپ کنترل اصلی در موقعیت پـائین   (اهرم کنترل را در موقعیت پائین آوري قرار دهید  -3

تا وجه انتهـاي بـاالئی   ) 6، شماره 12-14شکل (را از ساچمه H2، و سپس فاصله ) باشد آوري می

  . اندازه گیري کنید ) 2شماره  ، 12-14شکل (بوش سوپاپ پائین آوري 

2/02 =H1اگر میلیمتر  –H2 ،در . که یک تنظیم درست انجام گرفته است بدین معنی است  باشد

،  12-14شـکل  ) (بالشـتک  (تعـداد الئـی   تواند با افزایش یا کاهش  تنظیم میغیر اینصورت اندازه 

  . انجام گیرد ) 5شماره 

  .درپوش پیچی سوپاپ پائین آوري را ببندید -5

12-4-4- م تنظیم سوپاپ اطمینان مقس  

مطالب مهم: قبل از ترك کارخانه بدرستی تنظـیم شـده اسـت ، کـه نیـاز      م سوپاپ اطمینان مقس

م داشـت، بایسـتی در روي میـز تسـت     اگر آن نیاز به تنظی. ه تنظیم شود ندارد بوسیله مصرف کنند

 چون مقسم یک قطعه. پاسکال می باشد مگا 16العاده سوپاپ اطمینان مقسم فشار فوق. انجام گیرد

اگـر الزم اسـت کـه آن بـاز شـود، آن      . و دلخواه خود باز کرد توان بمیل  دقیق می باشد، آن را نمی

  . بایستی در یک جاي تمیز انجام گیرد، و مقسم بایستی با بنزین یا نفت تمیز شسته شود 
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  ) تک دیفرانسیل(ساختار و تعمیر نگهداري اکسل جلو تراکتور دوچرخ محرك  -13فصل 

  ساختار اکسل جلو تراکتور تک دیفرانسیل  -13-1

تشــکیل شــده اســت از اکســل  TDسیســتم حرکــت تراکتــور تــک دیفرانســیل ســري  -13-1-1

  ) چرخهاي محرك(، چرخهاي عقب ) چرخهاي هادي(چرخهاي جلو  جلو،

گاه جلو تراکتور مـی باشـد، کـه وزن قسـمت جلـو      هیاکسل جلو تراکتور دیفرانسیل تک -13-1-2

اکسل جلوتراکتور  بوسیله لـوالي محـور   مجموعه . کند تراکتور را بوسیله چرخهاي جلو تحمل می

کنـد،   چاله چوله دار حرکت مـی  ةوقتیکه تراکتور در جاد. نوسانی با بدنه تراکتور اتصال یافته است 

براي انکه دو چرخ جلو بطور دائم و همزمان با زمین در تماس باشند چرخهاي جلو چپ و راست 

نوسان کنند، تااینکه از حرکـت طبیعـی تراکتـور     تواند حول محور نوسانی به باال وپائین تراکتور می

نقشه قراردادي مجموعه اکسل جلو تراکتورتک دیفرانسیل سري  13-1شکل . اطمینان حاصل شود 

  . می باشد ) TD(دي تی

شـامل مجموعـه اکسـل جلـو،     ) TD(دي  اکسل جلو تراکتور تک دیفرانسیل سـري تـی  -13-1-3

آن از  بررسـی  وتعمیـر و نگهـداري عیـوب    . می باشد  مجموعه زمین اسبی ، و مجموعه چرخ جلو

بسـته بـه عیـب     در تعمیر ونگهداري ویژه ،. اتصال بین زین اسبی و ابزار کامل کار شروع می شود 

  . تواند از واحد معیوب شروع شود  مخصوص بررسی و تعمیر می
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  ترکیب مجموعه اکسل جلو 12-1شکل 

  

  ساختار مجموعه اکسل جلو 13-2شکل 

بوش  -5، )اتصال دهنده اهرم سگدست چپ(پین لوال  -4اهرم سگدست فرمان چپ ، -3، 16واشر  -16M ،2×35-8/8پیچ -1

، 18M×5/1مهره - 9، 18واشر  -8سیلندر ،  یبوش فاصله گذار پائین -7ی سیلندر ، ئبوش فاصله گذار باال -6رگ ، زفاصله انداز ب

جک فرمان، -14مجموعه سگدست ، -13درجه ، 10M45×1گریسخور  -12، )چپ(کشوئی اکسل جلو  -11، 4×28اشپیل  -10

اهرم سگدست فرمان  -19،ه میل فرمانعمجمو -18کشوئی اکسل جلو وسط ،  -17بوش فاصله انداز کوچک، -16پین لوال ،  -15

مهره چرخ -20M  ،25×130پیچ  - 24مهره،-23واشر، -22فاصله انداز پیچ بازوي محور جلو ، -20M ،21×1گریسخور -20راست، 

-24M ،32×2مهره-31،  5×45اشپیل -30درپوش بلبرینگ ، -29واشر -28توپی چرخ جلو ، - 16M ،27×5/1-10مهره-26جلو، 

بلبرینگ -65B ،38×90×10کاسه نمد  - 37، 32209بلبرینگ  -36واشر ،  -8M ،35×20پیچ -34، 8واشر - 33، 32307بلبرینگ 

واشر  -43پیچ جمع کننده ،-42گردگیر شافت عمودي ، -50B،41×68×8کاسه نمد -40،) راست(کشوئی اکسل جلو - 39، 51210

  واشر-45، 16مهره -44تنظیم ،
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  گشتاور سفت کردن پیچهاي اتصال اصلی اکسل جلو  1-13جدول  -13-2

  1-13جدول 

  ) برحسب نیوتن متر (گشتاور  کد ، مشخصات و نام   مورد 

  20M×30ـ پیچ  GB/T5782  کوچک اکسل جلو –رگ پیچ ومهره اتصال بوش بز

GB/T6170  20ـ مهرهM

320-265  

  16M245-182×120ـ پیچ  GB/T5782  پیچ اتصال زین اسبی اکسل جلو تراکتور 

  16M245-182×45ـ پیچ  GB/T5782  پیچ اتصال بدنه جلو زین اسبی و زین اسبی

  16M245-182×35پیچ  GB/T5782  پیچ تثبیت تیغه گلگیر محور عمودي 

  12M110-73×30-8/8پیچ  GB/T5783  پیچ سفت کننده محور نوسانی اکسل جلو

  پیچ بست میل فرمان FT650.31.122  پیچ ومهره تنظیم میل فرمان

GB/T6171  12×5/1مهرهM

80 -70  

  16M245-182مهره  GB/T6170  راست/مهره هاي قفل شغالدستهاي چپ 

  

براي پیاده و سوار کردن مجموعه اکسل جلو تراکتور ( اکسل جلو پیاده کردن وسوار کردن -13-3

824و820مـدلهاي   80کتابچـه قطعـات تراکتورهـاي سـري      26تـا 18تصاویر صـفحات   820مدل 

  . را مالحظه کنید ) فارسی و التین (

  جدا کردن مجموعه اکسل جلو و تراکتور  -13-3-10

ـ  -1 اي را بازدیـد در صـورت لـزوم تعمیـر یـا      رهچرخهاي جلو را باز کرده و حلقه فلزي صفحه پ

  تعویض کنید

  اکسل جلو و تراکتور را جدا کنید  -2

  مجموعه میل فرمان را پیاده و تعمیر کنید  -13-3-2

  مجموعه میل فرمان را از اکسل جلو جدا کنید -1

  پیاده و تعمیر کنید ) 13-3مالحظه شکل (مجموعه میل فرمان را با  -2

  

  ر میل فرمانساختا 13-3شکل 

 -5مجموعه میل فرمان بیرونی ،  -4مجموعه کشوئی میل فرمان چپ ، -10M،3×1مهره چپ گرد -2مجموعه سیبک فرمان چپ ، -1

  10M×1مهره  - 9مجموعه کشوئی میل فرمان راست  -12M8×5/1مهره  - 7اي میل فرمان  پیچ گیره -6بست میل فرمان 

  مجموعه سبک فرمان راست -10
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 بطور جداگانـه چـپ گـرد و    ) راست(ه داخلی در دو سر مجموعه میله کشوئی چپ رزو :توجه

  . آن را مطابق با جهت پیچش متفاوت شل کنید  آنها، کردن می باشند موقع شل گرد راست

  . مجموعه میل فرمان را بعد از بازدید و تعمیر سوار کنید  -3

 در . باشـد   مـی )راست گـرد (گرد بترتیب چپ ) راست ( رزوه نشیمن سیبک فرمان چپ  :توجه

و آن بایسـتی مطـابق    مهره همان جهت پیچش بایستی استفاده شـود،  کننده، سفتموقع بستن مهره 

  . جهت پیچش سفت شود 

  . مجموعه میل فرمان و مجموعه اکسل جلو را سوار کنید  -4

 مطـابق بـا نیـاز    طول مجموعـه میـل فرمـان را     بعداز سوار کردن اکسل  جلو به تراکتور ،: توجه

را در دو ) 9و2شماره هاي  13-3شکل (بعد از تنظیم، مهره هاي بست. تقارب تراکتور تنظیم کنید 

  . سر میل فرمان بطور جداگانه قفل کنید 

  پیاده کردن و تعمیر مجموعه سیبک فرمان  -13-3-3

  سیبک فرمان را باز کرده و تعمیر کنید -1

  وار کنید سیبک فرمان را بعد از تعمیر س -2

پیاده کردن و تعمیر قطعات کشوئی اکسل جلو وسط و قطعـات کشـوئی هـاي کمکـی      -13-3-4

  چپ و راست اکسل جلو 

قطعات کشوئی وسط اکسل جلو و قطعات کشوئی هاي کمک چپ و راست اکسل جلو را بـاز   -1

  . کنید 

تعمیـر و   مجموع کشوئی وسط اکسل جلو  و کشوئی هاي کمکی چپ و راست اکسل جلـو را  -2

  . سوار کنید 

  وقـع سـوار   در م. پ و راست مـی باشـد   مجموعه کشوئی هاي کمکی شامل قطعات چ :توجه

شـماره  ( کردن آنها بایستی بدون اشتباه بترتیب در دوانتهاي چپ و راست کشوئی وسط اکسل جلو

  . سوار شوند ) 13-2شکل  17

  و راست در مجموعه کشوئی وسـط   دراینجا، طول بیرون آمدگی مجموعه کشوئی چپ :توجه

حداقل فاصـله تـوئین   . اکسل جلو مطابق با فاصله توئین چرخهاي جلو بایستی تصمیم گیري شود 

در قطعات جوشی کشـوئی   هر دو فاصله بین سوراخهاي تعیین موقعیت ،. میلیمتر می باشد  385/1

  . میلیمتر می باشد  50و کشوئی هاي چپ و راست 

  ن و تعمیر مجموعه کشوئی وسط و زین اسبی پیاده کرد -18-3-5

  ) را مالحظه کنید  13-4شکل . (مجموعه کشوئی وسط و زین اسبی را پیاده کنید  -1
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  13-4شکل 

درپوش کاسه اي  - 7واشر ، -G65/2×50 ،6اورینگ  -5پین نوسانی،  -4صفحه قفل کننده ،  -3، 12واشر فنري - 12M،2×30پیچ-1

  زین اسبی-8شکل ، 

  . جموعه کشوئی وسط و زین اسبی را تعمیر و سوار کنید م-2

  پیاده کردن و تعمیر توپی چرخ جلو  -13-3-6

  توپی چرخ جلو را پیاده و تعمیر کنید -1

 کاسه نمد صدمه ) 13-2در شکل  27شماره ( در موقع پیاده کردن توپی چرخ جلو  :نکات مهم

توپی چرخ جلو را  طی و کاسه نمدصدمه دیده اند،خواهد دید، بنابراین فقط زمانیکه بلبرینگ مخرو

  . توان پیاده کرد  می

  عیوب عمومی اکسل جلو  -13-2
  راه حل  علت  پدیده خراب شدن

وجود لقی خیلی زیـاد بـین بـوش و    -1  نوسان زیاد کشوئی 

  زین اسبی

وجود لقی خیلی زیـاد بـین محـور     -2

  نوسانی و یاتاقان کشوئی زین اسبی

  تعویض کنید  -1

  

  تعویض کنید  -2

وجـــود لقـــی خیلـــی زیـــاد بـــین -1  نوسان بیش ازحد چرخ جلو 

  روطی چرخ جلو لبرینگهاي مخب

وجود لقی خیلی زیـاد بـین محـور     -2

  ئیفرمان و یاتاقان کشو

  سیبک میل فرمان شل شده -3

  تنظیم کنید  -1

  

  تعویض کنید -2

  

  تنظیم یا تعویض کنید -3

  ید رینگ چرخ جلو تغییر شکل شد-1  سایش ناهمگن تایر

تغییر شـکل کشـوئی وسـط اکسـل      -2

  جلو 

تغییر شکل کشوئی چپ یـا راسـت    -3

  اکسل جلو 

  تنظیم تقارب نادرست است  -4

  کنید  ضاصالح کرده یا تعوی-1

  کنید ضاصالح کرده یا تعوی -2

  

  کنید ضاصالح کرده یا تعوی -3

  

  اصالح کنید  -4

وقتیکه شعاع چرخش چـرخ  جلـو بـه    

در چرخ جلـو گریپـاژ   رسد  حداقل می

  . پدیدار می شود 

سایش وتغییر شکل شدید در قطعـه  -1

محدود کننده فرمـان کشـوئی چـپ یـا     

  راست 

سایش شدید قطعـه محـدود کننـده     -2

  سیبک فرمان

  اصالح یا تعویض کنید
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  ) مالبند(و ابزار کشش ) اتصال سه نقطه( ق ساختار و تعمیر و نگهداري ابزار تعلی -14فصل 

  ) را مالحظه کنید14-1شکل (تعمیر اتصال سه نقطه ساختار و -14-1

  ي باالئی بست بازو -1

  پین لوال  -2

  IIپین قفلی فنري  -3

  واشر  -4

  پایه بازوي باالئی -5

  مجموعه بازوي باالئی  -6

  مجموعه بازوي عمودي  -7

  پین قفلی فنري -8

  19×63پین لوالي  -9

  مجموعه بازوي پائینی -10

  19×85ن لوالي پی -11

  مجموعه بغل بند  -12

  پین اتصال عقب بازوي عمودي  -13

  پیچ اهرم بغل بند  -14

  پایه اتصال بغل بند راست  -15

  پایه بازوي پائینی  -16

  اهرم نگهدارنده بازوي پائینی  -17

  پایه اتصال بغل بند چپ  -18

  IIموج گیر  -19

  

  

  

  

  

  

  ساختار اتصال سه نقطه 14-1شکل 
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را مالحظه  14-1جدول ) (اتصال سه نقطه(گشتاور سفت کردن پیچهاي ابزار تعلیق  -14-2

  ) کنید 

  14-1جدول 

  کدو نام قطعه سفت شونده  موقعیت قطعه سفت شونده

میزان گشتاور 

  )نیوتن متر (

شـکل  (پیچ و مهره تثبیت پایه بازوي باالئی 

  )5، شماره 1-14

GB/T899  16×70-8/8پیچ دوسررزوهM  

GB/T6170  16-8مهرهM
245 -182  

بنـد چـپ و    بغل پیچ تثبیت دوشاخه اتصال

)15و18ماره ش،14-1شکل (راست 

GB/T5783  16×95-8/8پیچM-16GM  245 -182  

( پــیچ و مهــره تثبیــت پایــه بــازوي پــائینی 

  )16شماره  14-1شکل

GB/T899  16×95-8/8پیچ دوسررزوهM–GM16

GB/T6170  16-8مهرهM
245 -182  

  

  ) را مالحظه کنید14-2شکل ()مالبند (ساختار ابزار کشش  -14-3

  

  )مالبند (ساختار ابزار کشش  14-2شکل 

گی مالبند  کله -7شمش اصلی مالبند،  -6پین قفلی ،  -5پین محدود کننده ، -4پایه جوشی،  -3پین قفل فنري ،  -2پین نوسانی ،-1

پیچ دوسرروزه  -16M-16GM ،12×40پیچ دوسررزوه  - 11پین اصلی مالبند، -M16 ،10مهره -16M ،9×90پیچ  -8،

110×16M–16GM ،13- قطعه نگهدارنده بازوي پائینی  
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  ) مالبند (گشتاور سفت کردن پیچ هاي ابزار کشش  -14-3-1

  14-2جدول 

  کدو نام قطعه سفت شونده  موقعیت قطعه سفت شونده

میزان گشتاور 

  )نیوتن متر (

هشـمار 2-19شکل (یچ تثبیت پایه یاتاقان  پ

3(  

GB/T899  16×40-8/8پیچ دوسررزوهM-16GM  

GB/T6170  16-8مهرهM
245 -182  

شماره 2-19شکل (گی مالبند  پیچ تثبیت کله

)6و7هاي 

GB/T5783  16×90-8/8پیچM  245 -182  

صفحه زیرین نگهدارنـده بـازوي   پیچ تثبیت 

  پائینی 

GB/T899  16×110-8/8پیچ دوسررزوهM–GM16

GB/T6170  16-8مهرهM
245 -182  
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  824ساختار و تعمیر ونگهداري اکسل جلو تراکتور جفت دیفرانسیل مدل  -15فصل 

  ) رامالحظه کنید 15-1شکل (ساختار اکسل جلو جفت دیفرانسیل -15-1

بـه  مجموعـه جع : از سه قسمت ساخته شده اسـت   اساساً) اکسل جلو(مجموعه محور محرك جلو

) بازدهی (تواندعملکرد  می) اکسل جلو(انتقال، محور محرك جلو وحامل کاربرد محور محرك جلو

  . کشش تراکتور را بهتر کرده، و قدرت کشش آنرا افزایش دهد 

  

  )اکسل جلو ( مجموعه محور محرك جلو  -15-1شکل 

واحد پایه محرك مخروطی  - 6جفت دنده مخروطی ، -5بلبرینگ جلو،- 4واشر تنظیم،  -3پوسته اکسل جلو، -2جک فرمان،  -1

-12بوش جلو محور انتقال ، -12،11×25/1مهره -10نگ نگهدارنده اورینگ ،یر -9، 45×75×10کاسه نمد - 8بلبرینگ عقب ،-7،

پین  -12M ،17×5/1×55پیچ حد - 16، 12×25/1مهره -15پوشش محور انتقال جلو، -14محورا نتقال جلو،  - 13رینگ نگهدارنده ،

-21اتصال دهنده کاسه بلبرینگ پین اصلی،  جفت-20مجموعه سگدست فرمان ،  -10M،19×1گریسخور  -18سگدست فرمان ، 

دنده  -26، ) کرانویل(دنده رینگی  -25پایه دنده رینگی ، - 24توپی جلو، -23بلبرینگ توپی جلو، - 22، 165×190×17کاسه نمد 

، 42×62×17کاسه نمد  -31مهره، -30اي ، واحد حامل سیاره -29چرخ دنده خورشیدي،  -28اي ،  محور دنده سیاره -27اي ،  سیاره

کاسه نمد  -62/2،35×80اورینگ  - 34رینگ نگهدارنده کاسه نمد،  -33مجموعه محور انتقال چهارشاخه گاردان دار،  -32

پیچ -100M  ،40×2مهره  -39نشیمن بلبرینگ میل پلوس جلو ، -38، 62رینگ نگهدارنده  - 37، 107بلبرینگ  -36، 40×62×10

20×25/1×10M  ،41 - ، 2007112بلبرینگ مخروطی  - 42صفحه مهره تنظیمB ،43- ،44واشر فشاري چرخ دنده پلوس جلو - 

چرخ دنده میل  -48حور جلو، پین نوسانی م -47اي،  محور دنده سیاره -46اي ، سیاره چرخ دنده -45اي ،  واشر فشاري دنده سیاره

  واحد میل فرمان -50پوسته دیفرانسیل جلو،  -49پلوس جلو، 
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  ) اکسل جلو( بازدید تنظیم ومحور محرك جلو -15-2

شـکل  ) (اکسل جلو(محور محرك جلو )دیفرانسیل (تنظیم دستگاه انتقال نیروي مرکزي -15-2-1

  ) را مالحظه کنید  2-15

دنده پینیون مخروطی محرك جلو پوسـته دیفرانسـیل از قبـل سـفت     دو رولبرینگ مخروطی محور 

محور دنده پینیون و پوسـته دیفرانسـیل ممکـن     در نتیجه سایش بلبرینگ، در حین استفاده ،. اند  شده

ساعت سرویس و  1600درهر (است ایجاد ضربه کنند، بنابراین بازدید وبررسی مورد نیاز می باشد 

 15-2شکل (م مهره یبلبرینگ محور دنده پینیون مخروطی متکی به تنظ تنظیم) . نگهداري یکمرتبه 

  . می باشد )1، شماره 

  

  تنظیم دستگاه انتقال نیروي  مرکزي اکسل جلو 15-2شکل 

 -7مارپیچ تنظیم  -6چرخ دنده مخروطی  -5شیم تنظیم  -4محور دنده پینیون مخروطی  -3رولبرینگ مخروطی  -2مهره تنظیم،  -1

  پیچ -8ی صفحه قفل

سپس باندازه  را سفت کرده ،) 1شماره  ، 15-2شکل (اول مهره  قبل از عمل تنظیم،
10

1
تا 

6

1
دور بـاز  

) لقـی  (بـراي اینکـه سـبب شـوید فاصـله بـازي        در موقع تنظیم بلبرینگ پوسته دیفرانسیل ،. کنید 

چرخ دنده مخروطی دستگاه انتقال نیـروي مرکـزي بـین    ) نوسان(درگیري اضافی باال و پائین رفتن 

در  را بطور همزمـان تنظـیم کـرده ،   ) چپ وراست (6مارپیچ هاي تنظیم . میلیمتر باشد  3/0تا 15/0

شـماره   ، 15-2شکل ( را بوسیله صفحه قفل کننده ) 6شماره  15-2شکل (نهایت مارپیچهاي تنظیم 

مانند دسـتگاه انتقـال    درگیريحرکت و اثر ) لقی (فاصله بازي  روشهاي تست کردن. قفل کنید ) 7

  . محور عقب می باشد ) دیفرانسیل (نیروي مرکزي 

را مشـاهده   15-3شـکل  ( اکسل جلو ) کاهنده نهائی (تنظیم دستگاه انتقال نیروي نهائی  -15-2-2

  ) کنید 
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  تنظیم کاهنده نهائی اکسل جلو 15-3شکل 

توپی چرخ جلو ،  -6چرخ دنده خورشیدي،  -5محرك جلو  -4مهره تنظیم،  -3،  ه ايحامل سیار -2پیچ، - 1

  رولبرینگ مخروطی - 7

مالحظه کنید  15-3لطفا شکل  اکسل جلو ،) کاهنده نهائی ( براي تنظیم دستگاه انتقال نیروي نهائی 

کاهنده نهائی ( ی دستگاه انتقال نیروي نهائ) 7شماره  15-3شکل ( دو یاتاقان رولبرینگ مخروطی . 

را ) 1شـماره  15-3شـکل  ( اول پـیچ   بازدیـد و تنظـیم ،   از قبـل . اکسل جلو از قبل سفت شده اند 

-3شـکل  ( را بیرون بکشید ، مهـره تنظـیم   ) 2شماره 15-3شکل ( اي  آورید، حامل دنده سیاره در

سپس  را بپیچانید ،) 3شماره 15
10

1
تا 

6

1
شماره 15-3شکل (دور باز کنید تا سبب شوید چرخ جلو 

  . و درنهایت قطعات درآورده شده را مجددا سوار کرده و سفت کنید  حرکت کند، بنرمی) 6

را مالحظـه   15-1جدول(عیوب اصلی وراه حلهاي رفع عیوب مجموعه اکسل جلوتراکتور  -15-3

  ) کنید 

  تراکتور) اکسل جلو(فع عیوب مجموعه محور محرك جلو عیوب اصلی و راه حلهاي ر 15-1جدول

  رفع عیب  علل عیوب  عیوب

تایر جلـو بـه شـدت     –1

  سائیده شده

  چرخ جلو بشدت تغییر شکل یافته ) ساج (رینگ یا صفحه پره  -1

  تنظیم تقارب چرخ هاي جلو نادرست است  -2

  

  و دومحور پینی جک فرمان بشدت سائیده شده سگدست فرمان -3

  در موقع حمل ونقل فشار باد تایرناکافی است  -4

  . باشد آزاد نمی) اکسل جلو(رك جلو در موقع حمل ونقل محور مح -5

  

  آج تایر محرك جلو بطور معکوس سوار شده  -6

چـرخ جلـو را صـاف    ) ساج(رینگ یا صفحه -1

  کنید 

  تقارب را تنظیم کنید  -2

  ینی را تعویض کنید پمحوري  -3

  ید کرده و مطابق نیاز با باد پرکنید تایر را بازد -4

را خـالص  ) اکسل جلـو (حرك جلو م محور -5

  کنید 

  تایر را مطابق دستور مجدد سوار کنید  -6

چرخ جلو نوسان مـی   -2

  کند 

  پیچ و مهره سفت کننده بازوي فرمان شل شده  سیبک، جک فرمان ،-1

  تنظیم تقارب چرخ هاي جلو نادرست است  -2

  لبرینگهاي خیلی زیاد یا بلبرینگهاي بشدت سائیده شده اند فاصله بین ب -3

  خار فرمان بشدت سائیده شده  -4

  رینگ چرخ جلو بشدت تغییر شکل یافته  -5

  سفتی را بررسی کنید  -1

  تقارب را تنظیم کنید  -2

  بلبرینگها را تنظیم یا تعویض کنید  -3

  خار فرمان را تعویض کنید  -4

  ف کنید رینگ چرخ جلو را صا -5



84

تولید صـداي زیـاد از    -3

تراکتور جفت دیفرانسیل (

(  

  اثر درگیري چرخ دنده دیفرانسیل جلو نادرست است -1

  است  هفاصله بین بلبرینگهاي چرخ دنده اصلی خیلی زیاد یا شکست -2

  محور دیفرانسیل تغییر شکل یافته یا شکسته است  -3

  اي یا واشر تغییر شکل یافته  دنده سیاره -4

  اي نهائی نادرست است  اتصال چرخ دنده سیاره -5

  اثردرگیري را مجددا تنظیم کنید  -1

  تنظیم یا تعویض کنید  -2

  محور دیفرانسیل را تعویض کنید -3

  اي یا واشر را تعویض کنید  دنده سیاره -4

  اي را تعویض کنید  دنده سیاره -5

تراکتور ( محور محرك -4

گـرم  ) جفت دیفرانسـیل  

  شده 

  محور محرك بشدت تغییر شکل یافته و اصطکاك پیدا کرده -1

  نشیمن بلبرینگ میانی شل شده  -2

  محور محرك را صاف کرده یا تعویض کنید  -1

  مطابق نیاز سفت کنید  -2

تولید صـداي زیـاد از    -5

براي تراکتور (جعبه انتقال 

  )جفت دیفرانسیل

  سرعت چرخ دنده خیلی زیاد -1

  نده بشدت تغییر شکل یافته بلبرینگ یا چرخ د-2

  سرعت چرخ دنده را کم کنید  -1

  تعویض یا تعمیر کنید  -2

  

  


