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فصل2
جداول و روابط تخصصی
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گشتاور الزم براي آچاركشي پيچ هاي بسته بند علوفه

گشتاور )ترک( الزم برای بستن پیچ ها 
)پیچ با ابعاد میلی متری( 

قطر پیچ نیوتن متر )فوت ـ پوند( 

10/98/8(A)

میلی متر٦٥)٥(٩)٧(

میلی متر١١٦)٩(١٧)١٢(

میلی متر٢٨٨)٢٠(٤٠)٣٠(

میلی متر٥٥١٠)٤٠(٨٠)٥٩(

میلی متر٩٥١٢)٧٠(١٤٠)١٠٣(

میلی متر٢٣٥١٦)١٧٣(٣٥٠)٢٥٨(

میلی متر٤٧٥٢٠)٣٥٠(٦٧٥)٤٩٨(

میلی متر٨٢٥٢٤)٦٠٨(١١٧٠)٨٦٣(

میلی متر١٦٣٠٣٠)١٢٠١(٢٣٢٠)١٧١٢(

A
8/8 10/9
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گشتاور الزم برای بستن پیچ های با ابعاد اینچی
نیوتن متر )فوت ـ پوند( 

SAE8SAE5SAE2)A( قطر پیچ

)٨١/٤)٦(١٤)١٠(١٩)١٤

)١٨٥/١٦)١٣(٢٧)٢٠(٤٠)٣٠

)٣٠٣/٨)٢٣(٤٥)٣٥(٧٠)٥٠

)٤٥٧/١٦)٣٥(٧٥)٥٥(١١٠)٨٠

)٧٥١/٢)٥٥(١١٥)٨٥(١٦٠)١٢٠

)١٠٠٩/١٦)٧٥(١٧٥)٣٣٠(٢٤٠)١٧٥

)١٤٠٥/٨)١٠٥(٢٣٠)١٧٠(٣٢٥)٢٤٠

)٢٠٠٣/٤)١٤٥(٤٠٠)٣٠٠(٥٧٥)٤٢٥

)٢٢٠٧/٨)١٦٠(٦٠٠)٤٤٥(٩٣٠)٦٨٥

)٢٤٥١)٢٥٥(٩١٠)٦٧٠(١٤٠٠)١٠٣٠

 ١/٨ـ ٤٥٠١)٢٣٥(١٢٣٠)٩١٠(١٩٨٠)١٤٦٠(

١/٢ ـ ٦٥٠١)٣٨٠(١٧٠٠)١٢٥٠(٢٧٩٠)٢٠٦٠(

A

SAE -8SAE -5SAE -2
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 جدول عیب یابي بسته بند علوفه

رفع عیبدالیل عیبنوع عیب

ـ بسته علوفه به صورت یکنواخت 
متراکم نمی شود.

ـ طول بسته ها نا مساوی است.

ـ بسته ها به شکل »موز« درمی آیند. 

ـ سطح دیوارۀ جانبی بسته ها ناصاف 
است.

ـ وزن بسته ها کم می شود.
ـ وزن بسته ها زیاد می شود.

ـ دسته های لنگ برای حداقل فشار 
تنظیم شده اند ولی بسته ها خیلی 

سنگین هستند.
ـ طول بسته زیاد می شود.

ـ طول بسته کوتاه می شود.

ـ پیستون تراکم با چنگال هدایت در 
قسمت باالی مجرای تراکم برخورد 

می کند. 
ـ هنگام رسیدن پیستون تراکم به 
دیوارۀ عقبی دریچۀ تغذیه، دستگاه 

از حرکت می ایستد.
ـ در مرحله تراکم دستگاه از حرکت 

می ایستد.

ـ چنگال هدایت تنظیم نیست.

ـ تراکم و فشردگی بسته ها کم است.

ـ سرعت پیشروی بسیار کم یا اندازۀ 
ردیف های علوفه بسیار کوچک است. 

ـ تراکم بسته ها کم است.
دستگاه  داخل  به  علوفه  ورود  ـ 

بسته بند به اندازۀ کافی نیست.

ـ چاقوهای برش کند شده اند.
ـ پیستون تراکم تنظیم نیست.

ـ رطوبت علوفه زیاد است. 

بسته ها  باالی  علوفه در قسمت  ـ 
جمع نمی شود و خورشیدی کنترل 
با قسمت باالی بسته تماس ندارد. 
بسته  طول  تنظیم  چرخ دنده  ـ 

درست در محل خود نمی افتد.
ـ کار قسمت فوق هم زمان نیست.

یا  شده اند  کند  برش  چاقوهای  ـ 
خارج  تنظیم  از  تراکم  پیستون 

شده است.
ـ وزن بسته ها خیلی زیاد شده است.

ـ مسیر حرکت پیستون بسته شده 
است.

ـ چنگال هدایت را تنظیم کنید.

ـ سرعت پیشروی، اندازه ردیف ها 
و یا تراکم بسته را زیاد کنید.

دور  زیاد،  را  پیشروی  سرعت  ـ 
دستگاه را کم و اندازۀ ردیف ها را 

بیشتر کنید.
ـ تراکم را زیاد کنید.

ـ با سرعت مناسب حرکت کنید، 
اندازه ردیف ها را بیشتر کنید.

ـ چاقوها را تیز کنید.
ـ پیستون تراکم را تنظیم کنید. 

ـ وزن بسته ها را تنظیم کنید.

ـ وزن بسته ها را تنظیم کنید.
ـ صفحه های جانبی ازدیاد تراکم 
علوفه را باز کنید و رطوبت علوفه 

را کاهش دهید.

ـ تراکم بسته را زیاد کنید.

ـ چرخ دنده را تنظیم کنید.

ـ هم زمانی را کنترل کنید.

را  پیستون  و  تیز  را  چاقوها  ـ 
تنظیم کنید. 

ـ تراکم بسته ها یا سرعت پیشروی 
را کم کنید.

ـ مسیر را باز کنید.
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ـ در مرحلۀ تراکم چنانچه دستگاه 
از کار بایستد، مجدداً نمی تواند به 

کار خود ادامه دهد.

انگشتی های بردارنده در زمین  ـ 
فرو می روند.

ـ علوفه کاماًل از روی زمین به باال 
کشیده نمی شود.

ـ انگشتی ها شکسته شده اند.

ـ ضامن کالچ عمل نمی کند.

دستگاه،  عـادی  کار  هـنگام  ـ 
هم  به  لغزنده  کالچ  صفحه های 
ساییده می شوند. )کالچ بین محور 

عقب تراکتور و دستگاه(

ـ مسیر حرکت پیستون بسته شده 
است.

ـ تنظیم بردارنده صحیح نیست.
     

ـ بردارنده برای پایین ترین نقطه 
تنظیم نیست.

ـ انگشتی ها در سطح باالتری قرار 
گرفته اند.

ـ سرعت پیشروی زیاد است.
به درستی  علوفه  ردیف کردن  ـ 

انجام نشده است.
ـ انگشتی ها خم یا شکسته شده اند.
روی  علوفه  مقدار  و  ارتفاع  ـ 

ردیف ها به اندازه کافی نیست.
ـ ارتفاع بردارنده خیلی کم است.
ـ در بردارنده مواد متفرقه غیر از 

علوفه وجود دارد.
شکسته  ضامن  نگه دارندۀ  فنر  ـ 
کار  از  کالچ  ضامن  داخل  فنر  یا 

افتاده است.
کم  اصلی  کالچ  فنرهای  فشار  ـ 

شده است.
بریده  لنگر  اطمینان چرخ  پیچ  ـ 

است.
ـ صفحه های کالچ در اثر کار صاف 
و لغزنده شده یا مواد خارجی مانند 
روغن و گریس بین صفحه ها وارد 

شده است. 
ـ چاقوها ُکند شده اند.

زیاد  برش  تیغۀ  دو  بین  فاصلۀ  ـ 
شده است.

ـ وزن بسته ها زیاد شده است.

ـ چرخ لنگر، را ٢ الی ٣ دور در 
ساعت  عقربه های  حرکت  جهت 
بچرخانید، سپس دستگاه را به کار 

بیندازید.
توجه: 

با  لنگر  چرخ  چرخاندن  از  قبل 
خود  جایگاه  در  سوزن ها  دست، 

قرار گرفته باشند. 
ـ ارتفاع بردارنده را تنظیم کنید. 

ـ کشیدگی فنر تنظیم کننده را کم 
کنید، قسمت های نگه دارنده بردارنده 
و اتصاالت مربوطه را کنترل کنید.
ـ باال بر را به زمین نزدیک کنید.

ـ سرعت را کم کنید.
ـ با ردیف کن علوفه را مجدداً به 
سمتی که زمین آن تمیزتر است 

برگردانید.
ـ انگشتی ها را تعویض یا تعمیر کنید.
را  ردیف کردن  عمل  مجدداً  ـ 

انجام دهید.
ـ ارتفاع بردارنده را تنظیم کنید. 
ـ قطعه ها و مواد متفرقه را خارج کنید.
قطعه های  بازرسی،  ز  ا پس  ـ 
شکسته و خراب را تعویض کنید.

را  اصلی  کالچ  فنرهای  فشار  ـ 
تنظیم کنید.

ـ پیچ را تعویض کنید.

ـ صفحه ها را تمیز و در صورت نیاز 
تعویض کنید. 

ـ چاقوها را تیز کنید.
ـ فاصله پیستون تراکم را تنظیم 

کنید.
ـ تراکم بسته ها را کم کنید.
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ـ پیچ اطمینان چرخ لنگر می برد.

ـ پیچ شیاردار گره زن می برد.

ـ دستگاه متوقف می شود.

ـ بستۀ سمت راستی به اندازۀ کافی 
سفت نیست.

ـ بستۀ سمت چپی به اندازۀ کافی 
سفت نیست.

دو  ولی  است  شل  خیلی  گره،  ـ 
انتهای آن مناسب است.

در  گره زدن  از  پس  سوزن ها  ـ 
مجرای تراکم قرار دارند.

تراکم  پیستون  حرکت  مسیر  ـ 
بسته شده است.

ـ پیچ شیاردار چنگال هدایت بریده
 

ـ فشار کفشک ها زیاد است.
ـ حرکت سوزن ها با بقیه قسمت ها 
هم زمان نیست و از تنظیم خارج 

شده اند.
ـ مانعی در مسیر حرکت سوزن ها 

وجود دارد.
ـ مانعی در بین قطعه های گره زن 

وجود دارد.
ـ سوزن ها تنظیم نیستند.

ـ پیچ اطمینان چرخ لنگر بریده است.
جلوی  اندازۀ  از  بیش  علوفه  ـ 

پیستون متراکم شده است.

ـ چنگال های هدایت تنظیم نیستند.

ـ چنگال های هدایت تنظیم نیستند.

ـ فنر قالب گره زن شل شده یا 
حالت خود را از دست داده است.

خود  جایگاه  در  را  سوزن ها  ـ 
قرار دهید.

ـ مسیر را بازرسی و باز کنید.
را  پیچ شیاردار چنگال هدایت  ـ 

تعویض کنید.
ـ فشار کفشک ها را کم کنید.

ـ سوزن ها را تنظیم کنید.

ـ مانع را برطرف کنید.
ـ پس از بازرسی مانع را خارج کنید.

ـ سوزن ها را تنظیم کنید.
ـ پیچ اطمینان را تعویض کنید.

ـ فشار ناودان تراکم را کم کنید. 
علوفه ها را از محفظۀ تراکم تخلیه 
ضربه های  تعداد  سرعت  و  کنید 
را  دقیقه  هر  در  تراکم  پیستون 

بازدید کنید.
ـ اولین چنگال هدایت را به سوراخ 

دوم وصل کنید.
را  اولیه  هدایت  چنگال های  ـ 
مورب  سمت  اینکه  تا  بچرخانید 
محفظۀ  به طرف  چنگال ها  نوک 

تراکم باشد.

یا  محکم  را  گره زن  قالب  فنر  ـ 
تعویض کنید.
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ـ نخ دور قالب گره زن می پیچد.
و  پیچیده  گره زن  دور قالب  )نخ 

بریده می شود(

ـ نخ جلوی قالب گره زن بریده و 
روی قالب مانده است.

ـ گره محکم است اما انتهای نخ 
بزرگ تر پاره و از بین رفته است.

ـ گره در انتهای کوتاه بریده شده است.

ـ گره در انتهای کوتاه )درحالی که 
صفحۀ  زیر  نخ  پاره شده  قسمت 

حامل نخ قرار دارد(

ـ فنرهای کششی تنظیم نیست.
سوزن  و  زن  گره  محور  ترمز  ـ 

تنظیم نیست.
ـ سوزن ها کج شده اند. 

ـ فشار فنر زبانۀ قالب زیاد است.
گیر  و  است  کثیف  قالب  زبانۀ  ـ 

دارد.
ـ زبانۀ قالب یا قالب کج شده یا 

آسیب دیده است. 
ـ نخ به اندازۀ کافی محکم نیست.
زبر  لبۀ  سوزن  صفحۀ  روی  ـ 

وجود دارد.
ـ صفحۀ سوزن بیش از حد ساییده 

و فرسوده شده است. 
سوزن  حافظ  صفحۀ  فنر  فشار  ـ 

زیاد است.
ـ صفحۀ حافظ نخ یا دیسک حافظ 

فرسوده و ساییده شده اند.

ـ حافظ نخ کثیف و فشار فنر آن 
کم شده است.

ـ فشار حافظ نخ زیاد است.
ـ تراکم بسته زیاد است.

ـ ضخامت نخ یکنواخت نیست.

ـ حافظ نخ کثیف است.
ـ فشار حافظ نخ زیاد است.

نخ  حافظ  روی  بر  زبر  لبه های  ـ 
وجود دارد.

فرسوده  و  ساییده  نخ  حافظ  ـ 
شده است.

ـ فنرهای کششی را تنظیم کنید.
را  و سوزن  گره زن  محور  ترمز  ـ 

تنظیم کنید.
ـ نخ گره خورده دور قالب گره زن 

را باز کنید.
حرکت  مسیر  سازوکار  دقت  با  ـ 

سوزن ها را خم کنید.

ـ فشار روی قالب را کم کنید.
ـ قالب گره زن را تمیز کنید.

را  معیوب  قالب  زبانۀ  یا  قالب  ـ 
تعویض کنید.

ـ از نخ محکم تر استفاده کنید.
ـ لبه های زبر روی صفحۀ سوزن 

را برطرف کنید.
ـ صفحۀ سوزن را تعویض کنید.

حافظ  صفحۀ  فنر  روی  فشار  ـ 
سوزن را قدری کم کنید. 

ـ صفحۀ حافظ نخ یا دیسک حافظ 
را عوض کنید.

ـ حافظ نخ را تمیز و فشار حافظ نخ 
را زیاد کنید.

ـ فشار حافظ نخ را کم کنید.
ـ تراکم بسته را کم کنید.

ـ از نخی استفاده کنید که ضخامت 
یکنواختی دارد.

ـ حافظ نخ را تمیز کنید.
ـ فشار حافظ نخ را کم کنید.

را  نخ  حافظ  روی  زبر  لبه های  ـ 
صاف کنید.

ـ حافظ نخ را تعویض کنید.
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ـ هر دو انتهای نخ گره نخورده یا 
نخ توسط حافظ گرفته نشده است. 
)نخ در سوزن نرفته و در موقعیت 
فظ  حا های  صفحه  بین    خود
اتاقک  از  نخ  است.  نگرفته  قرار 
کاماًل  انتهای  یک  با  بسته بندی 
بریده و شل آویزان است یا از گره 

آخرین بسته قطع نشده است(

قطع  بلند  نخ  انتهای  در  گره  ـ 
شده باشد.

شده  پاره  گره زدن  از  پس  نخ  ـ 
است.

ـ نخ خوب تابیده نشده است.
ـ نخ در سوراخ پشت سوزن قرار 

نگرفته است.

ـ فنرهای کششی نخ حالت خود 
را از دست داده اند.

ـ فشار ترمز محور گره زن یا سوزن 
کم است.

ـ زمان بندی سوزن صحیح نیست.

ـ دیسک گره زن با صفحۀ گره زن 
فاصله دارد.

درستی  به  کوچک  دندۀ  چرخ  ـ 
نمی چرخد.

تنظیم  گره زن  قالب  فنر  فشار  ـ 
نیست.

ـ تراکم بسته علوفه زیاد است.

ـ هادی نخ کج شده است.

از  یا  شده  فرسوده  نخ  ماسورۀ  ـ 
تنظیم خارج شده است.

صفحۀ  نخ،  ماسوره های  روی  ـ 
زبر  لبه های  نخ  هادی  یا  گره زن 

وجود دارد.

ـ نخ قدرت تحمل کشش موجود 
را ندارد.

ـ نخ را خوب تاب دهید.
طوری  را  سوزن  پشت  سوراخ  ـ 
تنظیم کنید که نخ به درستی در 

آن قرار گیرد.
تنظیم  را  نخ  کششی  فنرهای  ـ 

کنید تا فشار نخ درست باشد.

ـ فشار ترمز محور گره زن یا سوزن 
را بیشتر کنید.

مجدداً  را  سوزن  زمان بندی  ـ 
تنظیم کنید.

به  نزدیک  را  گره زن  دیسک  ـ 
صفحۀ گره زن کنید.

را  کوچک  چرخ دنده  گردش  ـ 
کنترل کنید.

ـ فشار فنر قالب گره زن را تنظیم 
کنید.

تنظیم  پیچ  با  را  بسته  تراکم  ـ 
کم کنید. 

ـ هادی نخ را کمی به طرف باال 
خم کنید و در صورت رفع نشدن 

عیب آن را تعویض کنید.
ـ ماسورۀ نخ را تنظیم یا تعویض 
کنید تا این که نخ به حالت صحیح 

درآید.
صفحۀ  روی  از  را  زبر  لبه های  ـ 
نخ  هادی  یا  نخ  ماسوره  گره زن، 
صاف کنید و در صورت لزوم آنها 

را تعویض کنید.
ـ از نخ محکم تری استفاده کنید.
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عیب یابي و رفع عیب در دروگرهاي استوانه اي

مراحل کاررفع عیبدلیل احتمالیاشکال و عالئم عیب

گاردان  حرکت  با  ١ـ 
استوانه ها نمی چرخند

تسمه ها روی چرخ 
نصب  تسمه ها 

نشده اند. 

محل  در  را  تسمه ها 
خود نصب کنید. 

١ـ حفاظ تسمه ها را باز کنید. 
٢ـ پیچ کشش تسمه ها را شل کنید. 
نصب  در محل خود  را  تسمه ها  ٣ـ 

کنید. 
٤ـ کشش تسمه ها را تنظیم کنید. 
٥ـ حفاظ تسمه ها را نصب کنید. 

حالت  در  تسمه ها 
کشش قرار ندارند. 

را  تسمه ها  کشش 
تنظیم کنید. 

در بریدن خارهای تخت و  بررسی  را  خارها 
صورت نیاز عوض کنید.

الف( ١ـ حفاظ تسمه ها را باز کنید 
به  ورودی  محور  به  قدرت  انتقال  و 

جعبه دنده را بررسی کنید. 
٢ـ در صورت نیاز قسمت معیوب را 

رفع کنید.

ب( ١ـ حفاظ استوانه را پیاده کنید.
٢ـ سرپوش جعبه دنده را باز کنید و 

انتقال قدرت را بررسی کنید. 
٣ـ در صورت نیاز قطعات جعبه دنده 
را  معیوب  قطعۀ  و  کرده  پیاده  را 

تعمیر کنید.

در  زیاد  صدای  ٢ـ 
حین کار

١ـ        بلبرینگ های گاردان ١ـ خرابی گاردان
صورت  در  و  بررسی  را 
لزوم آنها را عوض کنید. 

١ـ به وسیلۀ برس چهارشاخۀ گاردان 
را خارج کنید. 

٢ـ بلبرینگ نو را جایگزین بلبرینگ 
معیوب کنید. 

ـ        محور گاردان را بررسی  ٢
مشاهدۀ  صورت  در  و 
تاب دیدگی و گشاد شدن 
کشویی محور آن را عوض 

کنید.                   

شاخۀ  دو  به  محور  اتصال  پین  ١ـ 
گاردان را خارج کنید. 

طول  و  مشخصات  با  محوری  ٢ـ 
معیوب  محور  به جای  قبلی  محور 

ببندید.

نبودن  تنظیم  ٢ـ 
دنده های  چرخ 

مخروطی

جعبه دنده را باز کرده 
چرخ دنده ها  مجدداً  و 

را تنظیم کنید.

١ـ حفاظ استوانه ها را پیاده کنید.
٢ـ سرپوش جعبه دنده را بازکنید. 

٣ـ تنظیم بودن چرخ دنده ها را بررسی 
کنید. 
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کردن  باز  یا  بستن  به وسیلۀ  ٤ـ 
مهره های دوسر محور افقی و یا قرار 
را  چرخ دنده ها  تنظیم  واشر  دادن 
تنظیم کنید. )ممکن است برای تنظیم 
کردن  پیاده  به  مجبور  چرخ دنده ها 
تعدادی از قطعات جعبه دنده شوید( 

شـدن  خراب  ٣ـ
بلبرینگ های استوانه

١ـ بلبرینگ های توپی 
زیر  سینی  نگه دارندۀ 
و  بررسی  را  استوانه 

رفع عیب کنید.

و  بررسی  را  استوانه  زیر  سینی  ١ـ 
در صورت نیاز به تعویض بلبرینگ، 

سینی را باز کنید. 
٢ـ توپی سینی را باز کنید. 

٣ـ بلبرینگ های توپی را عوض کنید.
٤ـ توپی سینی را ببندید. 

٥ ـ سینی را روی توپی سوار کنید.

٢ـ     بلبرینگ های  نگه دارنده 
بررسی  را  استوانه  محور 
را  آنها  نیاز  صورت  در  و 

عوض کنید.

١ـ حفاظ استوانه ها را پیاده کنید.
٢ـ حفاظ تسمه و مجموعۀ چرخ تسمه ها 

را پیاده کنید. 
٣ـ قطعات جعبه دنده را پیاده کنید.
٤ـ استوانه ها را از جعبه دنده پیاده کنید.
را  استوانه  محور  بلبرینگ های  ٥ـ 

تعویض کنید. 
٦ـ قطعات باز شده را عکس مراحل 

باز شدن ببندید.

٣ـ وجود لرزش در حین 
کار

در  تاب  وجود  ١ـ 
محور گاردان

تعمیر گاردان 

یا  و  بودن  شل  ٢ـ 
پیچ های  افتادن 
سرپوش جعبه دنده 

بستن  و  آچارکشی 
پیچ های افتاده 

١ـ حفاظ استوانه را پیاده کنید. 
را  بریده  یا  و  افتاده  پیچ های  ٢ـ 

جایگزین کنید. 
٣ـ پیچ ها را آچارکشی کنید. 

٤ـ حفاظ را در محل خود ببندید.

نبودن  متعادل  ٣ـ 
استوانه ها

تیغه های افتادن تیغه  از  و  بررسی  را  تیغه ها 
یکنواخت استفاده کنید. 

محور  داشتن  تاب 
استوانه 

١ـ مراحل بازکردن استوانه را انجام 
دهید.

٢ـ محور استوانه را عوض کنید.
٣ـ استوانه را روی دروگر نصب کنید.



19

تلفات محصول هنگام برداشت غالت با كمباین 

مجموعه تلفات محصول هنگام برداشت با کمباین را می توان در 5 بند زیر خالصه کرد: 
 تلفات ریزش )قبل از برداشت(  1

 تلفات در چرخ و فلک و شانه کمباین )دماغه کمباین(  2
 تلفات در قسمت کوبنده کمباین  3

 تلفات در قسمت جداکننده کمباین 4
 تلفات در قسمت انتهای کمباین  5

تلفات قبل از برداشت یا تلفات ریزش عبارت است از تلفاتی که قبل از ورود کمباین به مزرعه 
پدید می آید، مثل دانه هایی که بر اثر باد بر روی زمین ریخته شده یا بر اثر خوابیدگی )ورس( 
نوع  این  اگرچه  می ریزند.  زمین  برروی  هوا  نامساعد  وضعیت  یا  ساقه  شدن  خمیده  محصول، 
قرار  توجه  مورد  برداشت  مرحلۀ  در  معموالً  اما  نمی باشند  ماشین  به  مربوط  محصول  ضایعات 

می باشند.  زیر  به شرح  تلفات محصول  موارد  سایر  می گیرند. 
 تلفات در دماغه کمباین: این تلفات هنگامی پدید می آید که دماغه کمباین به طور صحیح 
کار نمی کند یا محصول در حالتی است که به آسانی می ریزد. برخی از علل معمول تلفات دانه 

در سکوی درو عبارت اند از: 
 ریزش دانه ها در اثر عمل شانۀ برش )سرعت زیاد شانه( 1

 از دست رفتن مقداری از دانه ها به علت نامناسب بودن سرعت شانۀ برش )سرعت کم شانه(  2
 مقداری از محصول را در اثر کم بودن ارتفاع شانۀ برش در جلوی آن می ریزند.  3
 برخی از دانه ها به علت زیاد بودن سرعت پیش روی کمباین بر زمین می ریزند.  4

 مقداری از محصول به سبب شکسته بودن و خرابی تیغه یا انگشتی درو نشده در زمین باقی می ماند.  5
 تلفات در قسمت کوبنده:  که ناشی از علل زیر می باشد: 

 دانۀ کوبیده نشده از طریق غربال کاه بران به خارج منتقل می شود.  1
 دانه به سبب کوبیده شدن مکرر شکسته است.  2

 دانه در اثر برگشت های مکرر به کوبنده شکسته می شود.  3
 تلفات در جداکننده ها: تلفات در جداکننده ها و غربال کاه بران معموالً به علت تغذیه پیش 
از حد آنها که خود ناشی از سرعت کم کوبنده و فاصلۀ زیاد ضدکوبنده در هنگامی که سرعت 

پیش روی کمباین زیاد است به وجود می آید. 
زیاد بودن مقدار مواد برروی جداکننده و غربال کاه بران از خروج دانه از البه الی کاه، عبور از منافذ 

غربال و جداکننده و سقوط آن به داخل کفشک تمیزکننده جلوگیری می کند. 
 تلفات در انتهای کمباین )تمیزکننده ها(: تلفات در این بخش ممکن است ناشی از دالیل 

زیر باشد: 
 جریان هوای بیش از حد بادبزن که سبب انتقال دانه و کلش از روی کفشک به خارج کمباین  1

می شود. 
 بیش از اندازه بودن مقدار مواد بر روی غربال کلش باعث جلوگیری از افتادن دانه بر روی غربال  2

دانه شده و جریان هوای بادبزن نمی تواند کاه و کلش را از روی غربال کلش بزداید. 
 تنظیم غلط غربال کلش و غربال دانه: این مسئله سبب می شود که دانه نتواند از منافذ غربال ها  3
که به اندازۀ کافی بزرگ نیستند عبور کند از این رو دانه یا همراه کاه و کلش از عقب کمباین خارج 
می گردد یا این که همراه با کزل برای کوبیده شدن مجدد روانۀ کوبنده ها می شود و کوبیده شدن 

مکرر دانه سبب شکستن آن می شود. 
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طرز اندازه گيری و محاسبه تلفات كمباین محصوالت
 دانه ریز و سویا 

برای تعیین تلفات در قسمت های مختلف کمباین روش های متفاوتی به کار می رود. در زیر، مثالی 
از محاسبات موردنیاز برای تعیین تلفات یک کمباین نمونه ذکر می شود. 

مثال: یک کمباین خودرو با عرض دماغه ٥ متری که با فاصله ردیف کاشت ٧٦٠ میلی متر سویا 
را برداشت می کند، قبل از شروع برداشت با کمباین، نواری به طول ١ متر و عرض ٧ ردیف را 
انتخاب شود.  از حاشیه مزرعه  باید دور  نوار  این  انتخاب می کنیم.  در مزرعه به صورت تصادفی 
کلیۀ خوشه ها و دانه هایی را که در داخل این نوار روی زمین افتاده اند، جمع آوری می کنیم. سایر 
مواد باقی مانده را نیز از روی زمین برمی داریم کمباین را چند متر قبل از رسیدن به ابتدای این 
نوار، توقف می کنیم. ظرفی  ابتدای  به  با رسیدن شانه برش  و  راه می اندازیم  به  نوار تمیز شده 
زیر عقب کمباین نصب می کنیم تا مواد تخلیه شده از عقب کمباین، در موقع برداشت این نوار 
به حرکت  بر روی زمین گردد. سپس  آنها  بر روی ظرف ریخته شود و مانع ریزش  تمیز شده 
خود ادامه می دهیم تا شانه برش از تمام مساحت نوار تمیز شده گذشته، محصول را درو کند. 
سپس کمباین را متوقف و صبر می کنیم تمام مواد داخل کمباین از کلیه قسمت ها عبور کند 
و از کمباین خارج شود. پس از آن کمباین را به طرف عقب می بریم. اتالف شانه برش شامل 
هنوز  که  نیز غالف هایی  و  ریخته شده اند  تمیز شده  منطقه  در  که  می شود  لوبیاهای جدیدی 
به کلش ها متصل هستند. با فاصله کمی، در پایین مزرعه مسافتی به طول ١٠ متر به موازات 
با عبور  آزمایش عملکرد خالص محصول، عالمت گذاری و جدا می کنیم  برای  را  خطوط کشت 
شانه برش از خط شروع این ناحیه، ظرفی را در زیر دهانۀ خروجی باال بر دانه در داخل مخزن 
از خط  کمباین  عبور  از  پس  می دهیم.  ادامه  محصول  برداشت  به  و سپس  می دهیم  قرار  دانه 
کمباین  عقب  از  تخلیه شده  مواد  که  می شود  مشاهده  برمی داریم.  را  ناحیه ظرف  این  پایانی 
نواری به عرض ٢ متر روی زمین ریخته شده اند. به طول ٢ متر در ناحیۀ آزمایش تخلیه،  در 
دانه هایی را که روی زمین ریخته شده اند، جمع آوری می کنیم، غالف هایی که هنوز به کلش ها 
آمده اند:  به دست  زیر  ارقام  نمی شود.  مرحله  این  در  دانه های جمع آوری شده  شامل   متصل اند 

 وزن دانه های جمع شده از نوار تمیز شده، ٢٠ گرم.  1
 وزن دانه های آزاد جمع آوری شده از نوار تمیز شده پس از عبور شانه برش ٢٥گرم. 2

 وزن دانه های جدا شده از غالف ها به دست آمده از کلش های باقی مانده از ناحیه تمیز شده،  3
پس از عبور شانه برش از این ناحیه، ٥٠ گرم؛ 

 وزن دانه هایی که در داخل مخزن جمع آوری شده اند، ١٢ کیلوگرم.  4
 وزن دانه های آزاد جمع آوری شده از ناحیۀ آزمایش مواد تخلیه شده در سطح ٢×٢ متر، ٤٠  5

گرم. 
 وزن دانه های جداشده از غالف های تخلیه شده )غالف هایی را که روی کلش ها قرار گرفته اند  6

شامل نمی شوند(، ١٠ گرم. 
اتالف ریزش به صورت زیر محاسبه می شود: 

/ kg m kg/
m / m ha ha

× =
×

٢٠ ٠٢٠ ١٠٠٠٠ ٣٧ ٦
١ ٥ ٣٢ ١  
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اتالف شانه برش به صورت زیر محاسبه می گردد: 

) / / )kg m kg
m / m ha ha

+ × =
×

٢٠ ٠٢٥ ٠ ٠٥ ١٠٠٠٠ ١٤١
١ ٥ ٣٢ ١  

اتالف کوبیدن نیز به صورت زیر محاسبه می شود: 
/ kg m kg/

m / m ha ha
× =

×

٢٠ ٠١ ١٠٠٠٠ ٩ ٤
٢ ٥ ٣٢ ١

 
وزن کل دانه های جمع آوری شده از ناحیۀ مواد تخلیه شده بر روی زمین = ٤٠ گرم اتالف ریزش 

را کسر کنید )عالمت منفی به نشانۀ کسر کردن( 
) m) g

m / m
× = −

×
٢٢٠ ٢ ١٥

١ ٥ ٣٢  
دانه های آزاد شانه برش را کسر کنید: 

/ kg ) m) / g
m / m

× = −
×

٢٠ ٠٢٥ ٢ ١٨ ٨
١ ٥ ٣٢  

وزن خالص دانه ها برای اتالف جدا کردن: 
g ) g / g) / g− + =٤٠ ١٥ ١٨ ٨ ٦ ٢  

/اتالف جدا کردن  kg m kg/
ha ha) m)

× =
٢

٢
٠ ٠٠٦٢ ١٠٠٠٠ ١٥ ٥

١٢  
kgعملکرد خالص یا  عملکرد مخزن  m kg

m / m ha ha
× =

×

٢١٢ ١٠٠٠٠ ٢٢٥٦
١٠ ٥ ٣٢ ١

 
/kgعملکرد ناخالص مزرعه  / /

ha
+ + + + =٣٧ ٦ ١٤١ ٩ ٤ ١٥ ٥ ٢٢٥٦ ٢٤٦٠

 
٢٢٥٦=/بازده ماده ای  ٠ ٩١٧

٢٤٦٠  
تلفات به دست آمده برحسب درصد عملکرد ناخالص محاسبه می شود: 

/ =٣٧ ٦
٢٤٦٠

 %١/٥٣ ریزش:  

=١٤١
٢٤٦٠

 %٥/٧٣ شانه برش:  

/ =٩ ٤
٢٤٦٠

 %٠/٣٨ کوبیدن:  
/ =١٥ ٥

٢٤٦٠  %٠/٦٣ جدا کردن:  

روشن است که اتالف شانه برش بیش از حد می باشد و شانه برش باید بیشتر پایین برده شود، 
حتی اگر گهگاه روی خاک حرکت کند. به این ترتیب حتی اگر نیمی از اتالف شانۀ برش باقی 

بماند، جبران خسارت وارد شده به شانه برش را خواهد کرد. 
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تنظیمات کمباین براي برداشت گندم

تقسیم زمان برداشت ناخن  با  دیگر  و  گندم سخت شدند  های  دانه  که  هنگامی 
نمی  شدند و رطوبت دانه ١٤٪  باشد.

١٠٠٠- ٧٠٠ دور در دقیقهسرعت کوبنده

١٤-١٠ میلی مترفاصله کوبنده و ضدکوبنده

١٩-١٦ میلی متراندازۀ غربال کاه

٧-٤ میلی متراندازۀ الک دانه

٨٠٠- ٦٠٠ دور در دقیقهسرعت پنکه

١٤- ١٢ میلی مترفاصلۀ لبۀ هلیس  تا کف پالتفرم

٢٠ -١٠ درصد بیشتر از سرعت خطی کمباینسرعت چرخ و فلک

تنظیمات کمباین براي برداشت کلزا

زمان برداشت
رطوبت دانه در هنگام برداشت باید بین ١٠ تا ١٢/٢درصد باشد. 
در این حالت رنگ که حدوداً ٦٠ درصد دانه ها در داخل غالف هاي 

کلزا قهوه اي رنگ شده باشند.

٥٠٠ تا ٨٥٠ دور در دقیقهدور کوبنده

در قسمت جلو ٣٠ میلی متر و در قسمت عقب، ١٦ میلی مترفاصلۀ کوبنده و ضد کوبنده

٦ تا ١٠ میلی متر  و حدوداً روي ٨ میلي متراندازۀ غربال کاه

٣ تا ٤ میلی متراندازۀ الک دانه

حدود ٣٥٠ دور در دقیقهسرعت باد بزن

٢٠ میلی مترفاصلۀ لبۀ هلیس  تا کف پالتفرم

١/٥ تا ٢/٥ کیلومتر در ساعتسرعت حرکت کمباین

٢١ دور در دقیقه )کمترین حالت(سرعت چرخ و فلک

انگشتي دارنوع چرخ و فلک

نصب تیغه هاي صاف به جاي تیغه هاي مضرسنوع تیغه برش  واحد درو

نکته: بهتر است برداشت محصول در اوایل صبح شروع شود که رطوبت هوا و محصول بیشتر است زیرا 
پایین بودن رطوبت محصول سبب خواهد شد تا در هنگام برداشت محصول به وسیله کمباین، غالف ها 
براثر کوچکترین ارتعاش و ضربه اي باز شده و دانه هاي کلزا روي سطح مزرعه بریزند و این امر سبب 

افزایش تلفات و ریزش محصول در هنگام برداشت مي شود. 
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تنظیمات کمباین براي برداشت ذرت

زمان برداشت
محصول باید موقعي برداشت شود که به طور کامل 

رسیده و رطوبت دانه هاي ذرت تا ٢٦% کاهش یافته 
باشد.

٥٥٠ دور در دقیقهسرعت کوبنده

فاصله سر جلو کوبنده با ضد کوبنده ٣٢ میلي متر و فاصلۀ کوبنده و ضد کوبنده
سر عقب ١٦-١٩

١١-١٦ میلي متراندازۀ غربال پایین

١١-١٦ میلي متراندازۀ غربال باال

حدود ٣٥٠ دور در دقیقهسرعت باد بزن

در قسمت جلو ٣٦ میلی متر و در قسمت عقب ٣٨ میلی مترفاصلۀ دو صفحۀ بالل گیر

١/٥ تا ٢/٥ کیلومتر در ساعتسرعت حرکت کمباین

حدود ١/٥ میلي مترفاصله تیغه ها تا غلطک هاي علف گیر

در سر جلو ١٨ میلي متر و سر عقب ١٩/٥ میلي مترفاصله تیغک های روی غلطک هاي ذرت چین

٧٠- ٧٦ سانتی مترفاصلۀ ردیف های کشت

جدول رفع ایرادهای کمباین

رفع عیبایراد

افت دانه در اثر ضربه وارده به خوشه قبل 
از عمل برش

با سرعت  تا  تقلیل دهید  را  و فلک جلو  سرعت چرخ 
حرکت کمباین تطبیق نماید.

در  و  شده  جمع  برش  تیغه  جلو  در  گندم 
دستگاه  در  خوشه  ریزش  به  منجر  نتیجه 

برش می گردد.

١ـ چرخ و فلک را ضمن اینکه کاماًل به پایین می آورید 
شده  بریده  محصول  که  به طوری  ببرید  جلو  به طرف 

بیرون نریخته و به طرف حلزون باالبر هدایت شود.
٢ـ ارتفاع دستگاه درو را تقلیل دهید به طوری که طول 
محصول بریده شده برای هدایت به هلیس مناسب باشد.

طول محصول بریده شده یکنواخت نبوده و 
ساقه ها پاره شده اند.

١ـ تمام قسمت های آسیب دیده انگشتی و تیغه ها را 
تعویض نمایید تا محصول یکنواخت بریده شود.

٢ـ تیغه های خم شده را صاف کرده، انگشتی و تیغه را 
دوباره آزمایش و در صورت لزوم تنظیم نمایید.

٣ـ گره ها را طوری تنظیم کنید که ضمن این که تیغه 
به آسانی حرکت می کند جای بازی زیادی نداشته باشد.
٤ـ پلیت های مربوطه را طوری قرار دهید که بین انگشتی 

و تیغه فاصله نباشد.
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فلک  و  چرخ  دور  ها  سنبل  و  هرز  علوفه 
می پیچند.

به پایین  برده  جلو  به طرف  کاماًل  را  فلک  و  چرخ  ١ـ 
بیاورید.

٢ـ سرعت چرخ و فلک جلو را تقلیل دهید تا محصولی 
که دارای علوفه هرز است به سفره پالنفرم بریزد.

١ـ ضمن تقلیل سرعت چرخ فلک تطبیق سرعت آن، حمل ساقه توسط چرخ و فلک
سرعت حرکت کمباین را بررسی کنید.

عمودی  به طور  دار  انگشتی  انواع  در  را  چنگک ها  ٢ـ 
تنظیم کنید.

دستگاه محصول غیرمنظم وارد سیلندر کوبنده می شود. زنجیر  کشیدگی  و  جلو  فلک  و  چرخ  ارتفاع 
هدایت کلش را تصحیح نمایید.

سیلندر کوبنده غیرمنظم کار کرده و بار زیاد 
وارد می شود.

١ـ تسمه انتقال دهنده نیرو را تنظیم کرده تا از بکسوات 
آن جلوگیری شود.

٢ـ سرعت حرکت را تقلیل دهید.
٣ـ فاصله را طوری تنظیم کنید که دانه ها به طور کامل 

از خوشه جدا شوند.
٤ـ دور موتور کمباین توسط متخصص مربوطه تنظیم 

گردد.
٥ـ به کمک واحد مربوطه دور سیلندر کوبنده را اصالح 

کنید.

١ـ مقدار رطوبت محصول را آزمایش کنید.کزل دانه های جدا نشده در خوشه
٢ـ محصول باید کاماًل رسیده باشد.

٣ـ دور سیلندر کوبنده را افزایش دهید البته افزایش دور 
طوری باشد که ضمن این که دانه کاماًل جدا می شود 

موجب خرد شدن آن نشود.
٤ـ سرعت حرکت کمباین را افزایش دهید.

افزایش  کوبیدن  قدرت  تا  دهید  کاهش  را  فاصله  ٥ـ 
پیدا کند.

٦ـ دستگاه درو را آزمایش کنید که عیب و نقص فنی 
نداشته باشد.

و شکسته  های خرد  دانه  مقدار  در مخزن، 
بیشتر از حد معمولی به چشم می خورد.

سرعت دور سیلندر کوبنده را کاهش دهید و یا فاصله 
کوبنده و ضد کوبنده را اصالح کنید.
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١ـ دور بادبزن را زیاد کنید.وجود مواد خارجی و خار در مخزن دانه
درست  را  باد  وزش  جهت  مربوطه  های  دریچه  با  ٢ـ 

تنظیم کنید.
٣ـ منافذ الک ها را کمی ببندید.

٤ـ فاصله سیلندر کوبنده و زیر سیلندر کوبنده را بیشتر
نمایید و دور سیلندر کوبنده را کاهش دهید.

٥ ـ نوسان الک ها را چک کنید.

باد را بیشتر کرده و روزنه الک ها را بیشتر افت دانه در الک ١ـ مقدار 
باز کنید.

٢ـ دور بادبزن را کاهش داده و دریچه های باد را تنظیم 
کنید.

٣ـ روزنه الک باالیی را بازتر کرده و فاصله کوبنده و ضد 
کوبنده را کمتر کنید.

١ـ دنباله الک باالیی را طوری قرار دهید که از شیب مقدار کاه موجود در مخزن زیاد است.
آن کاسته شود و روزنه های الک را کمی  ببندید.

٢ـ دور بادبزن را افزایش دهید.
٣ـ فاصله کوبنده و ضدکوبنده را کاهش داده و یا دور 

سیلندر کوبنده را کم کنید.

شکسته  و  خرد  ی  ها دانه  مقدار  مخزن  در 
بیشتر از حد معمولی به چشم می خورد.

١ـ روزنه های الک باالیی و پایینی را بیشتر باز نمایید.
٢ـ سرعت حرکت کمباین را زیاد نمایید.

٣ـ فاصله سیلندر و ضدکوبنده را تنظیم کنید.

کلش به طور منظم از کمباین خارج نشده و 
جلو کاه برها تجمع می کنند.

١ـ کشش تسمه ای منتقل کننده نیرو به شافت مربوط 
به کاه برها را کنترل نماید.

٢ـ سرعت حرکت شافت اصلی را افزایش دهید.

١ـ سرعت حرکت را کم کرده و طول کاه برها را افزایش  افت دانه در کاه برها    
دهید.

٢ـ سفره جلوی کاه برهای مایل را ببندید.
٣ـ سطح رویی کاه برها را کاماًل تمیز کنید.

١ـ نگاهدارنده تیغه ها را دوباره تنظیم کنید. عمل برش ضعیف است. 
٢ـ تیغه را تمیز کنید.

 ٣ـ میله های انگشتی را درحالت مستقیم تر قرار دهید.
 ٤ـ تیغه های خراب را تعویض نمایید.

٥ـ مواد زاید و خارجی و آشغال هایی که جمع شده، 
جمع آوری و پاک نمایید.
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١ـ مواد زاید و آشغال هایی را که جمع شده جمع آوری تیغه به طور ناگهانی متوقف می گردد.
و پاک نمایید.

 ٢ـ میله های انگشتی که خراب شده اند را تعویض نمایید.
 ٣ـ کشش تسمه انتقال حرکت تیغه را تنظیم کنید.

محصوالت خوابیده یا کج، خوب و مناسب 
برداشت نمی شود.  

١ـ فاصله بین میله های بلند کننده های دانه را تنظیم 
نمایید.

٢ـ انگشتی های پروانه را در حالت مورب قرار دهید.
 ٣ـ محصول را از جهت دیگر برداشت نمایید.

 ٤ـ فنرهای شناور را تنظیم کنید.
 ٥ـ پروانه را مقداری به سمت جلو تنظیم کنید. 

آشغال و مواد زاید در نوک مقسم ها جمع 
می شوند. 

١ـ به وسیلۀ تنظیم کشویی مقسم ها را درحالت باالتری 
تنظیم کنید. 

٢ـ از مقسم های مخصوص استفاده کنید. 
زیر  یا سینی  و  یا حائل  محافظ  ٣ـ چنانچه الزم شد 

دستگاه برش را تعویض نمایید.

١ـ تسمه پمپ هیدرولیک تنظیم شود. دستگاه برش خیلی آهسته باال می رود   
نیاز  صورت  در  و  اندازه گیری  هیدرولیک  روغن  ٢ـ 

مخزن را باید به مقدار مورد لزوم پر کرد.
 ٣ـ باید فشار روغن هیدرولیک کنترل گردد. 

١ـ مقدار کمی کشش کالچ لغزنده را تنظیم کنید. چرخ و فلک می خواهد از حرکت باز ایستد.    
٢ـ سطوح کشویی پولی های تغییر دهنده دور را روغن کاری 
 )V( کنید دقت شود بیش از اندازه روغن کاری نشود. )تسمه

شکل نباید روغن کاری و گریس کاری گردد(
٣ـ کابل کنترل دور چرخ و فلک را عوض کنید. 

دستگاه برش در زمین مسطح تر از عرض 
نیست.   

١ـ مهره های نگهدارنده را که در روی محفظه خوراک دهنده 
قرار گرفته اند شل کرده و سپس به وسیلۀ آنان دستگاه برش 

را تنظیم کنید تا در یک سطح موازی با زمین قرار گیرد.
٢ـ باد الستیک ها را کنترل نمایید.

١ـ تنظیم تسمه کالچ دستگاه برش کنترل گردد.کالچ دستگاه برش درگیر نمی شود.   
٢ـ پولی های کالچ دستگاه برش کنترل گردد.
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١ـ با توجه به وضعیت محصول و متناسب با آن نسبت عدم تغذیۀیکنواخت دستگاه  
به تنظیم ارتفاع مارپیچ اصلی نیز اقدام شود.

را  آن  دور  و  پروانه  های  انگشتی  حالت  و  وضعیت  ٢ـ 
تنظیم نمایید.

تر  را عمودی  پروانه  به وضعیت محصوالت  ٣ـ نسبت 
تنظیم نمایید. 

زنجیر کلش کش  یا  استوانه خوراک دهند  زنجیر  ٤ـ 
را تنظیم کنید.

٥ـ نگهدارنده یا ضامن محفظه خوراک دهنده را نسبت 
به وضعیت صحیح خود تنظیم نمایید. 

١ـ مارپیچ را به وسیلۀ پره ها به عقب برگردانید و مواد مارپیچ اصلی می خواهد از حرکت باز ایستد.  
را بیرون آورید.

خود  صحیح  وضعیت  در  را  مربوطه  لغزنده  کالچ  ٢ـ 
تنظیم نمایید. 

برش محصوالت به دور چرخ و فلک جمع می شوند.     دستگاه    مرکز به  را  داخلی  ی  ها برگردان  ١ـ 
نزدیکتر نمایید و در صورت امکان کمی باالتر.

٢ـ چرخ و فلک را باال ببرید.
٣- انگشتی های چرخ و فلک را کمی بیشتر به جلو خم کنید.
 ٤ـ دور پروانه را با سرعت حرکت کمباین هماهنگ نمایید. 

در پایین ترین وضعیت انگشتی های چرخ و 
فلک به تیغه گیر می کند.

١ـ چرخ و فلک را بلند کنید، در صورت امکان به وسیلۀ 
پیچ رگالژ جک چرخ و فلک را بلند کنید. 

١ـ تعداد بلندکننده های محصول را کاهش دهید.سنگ زیاد برداشته می شود.   
برداشت محصوالت غیرضروری و خیلی کوتاه  از  ٢ـ 
خودداری گردد. )محصوالت خمیده و خوابیده باید به 

وسیلۀ بلند کننده ها، بلند شوند(

سنگ ها و سایر مواد خارجی موجب خرابی 
قطعات کوبنده می شوند.  

١ـ سنگ گیر را زود به زود تمیز کنید. 
٢ـ در زمین های سنگالخ محصوالت کم ارتفاع و غیرضروری 

را برداشت نکنید. 

نامنظم  یا  زیاد می شود  و  کم  کوبنده  دور 
است.   

١ـ پولی و فنر سیلندر را که کشش تسمه انتقال نیرو 
را کنترل می کند دوباره تنظیم کنید. 

 ٢ـ موتور را چک کنید.  

تاب خوردن یا ساییده شدن بیش از اندازه 
تسمه 

١ـ آشغال و مواد زاید را از پولی پاک نمایید مخصوصاً 
از پولی تغییر دور.

و  تمیز  را  دور  تغییر  های  پولی  لغزنده  سطوح  ٢ـ 
گریس کاری نمایید. 

محلول  با  شدند  روغنی  ها  تسمه  که  صورتی  در  ٣ـ 
صابون بشویید.



28

موتور  دور کم  در  را  ٤ـ دستگاه های مختلف کمباین 
دور  به حداکثر  را  موتور  سپس  و  درآورید  به حرکت 

برسانید.
٥ـ کشش تسمه را کنترل کنید و درصورت لزوم محکم 

کنید. 

خرمنکوب یا کوبنده ضعیف عمل می کند یا 
خوب کار نمی کند. 

١ـ فاصله ضد کوبنده و کوبنده را کمتر کنید. 
٢ـ دور یا سرعت سیلندر را زیادتر کنید.

٣ـ تنظیمات اولیه یا ضد کوبنده را انجام دهید. )اگر 
الزم باشد(

٤ـ  قطعات تاب خورده کوبنده را تعمیر یا تعویض کنید. 
قسمت  در  را  کوبنده  ضد  و  کوبنده  بین  فاصله  ٥ـ 

ورودی و خروجی تنظیم کنید. 
٦ـ  از قطعات و یا تجهیزات مخصوص خرمنکوب استفاده 

کنید. )اگر الزم باشد(
٧ـ  اگر الزم شد صفحات مقعر شکل کوبنده را درگیر کنید.

١ـ دور استوانه یا سیلندر را کاهش دهید. شکستگی دانه
٢ـ فاصله بین سیلندر و نیم سیلندر را افزایش دهید. 
٣ـ دور سیلندر را برای محصوالت معین کاهش دهید، 

البته با استفاده از تجهیزات اختیاری )زنجیر(.
٤ـ صفحات مقعر شکل را خالص کنید.

٥ ـ سوراخ های الک ها را بازتر کنید و از الک هایی که 
دارای سوراخ های سایز بزرگتر هستند استفاده کنید.

 ٦ـ کشش زنجیره و الواتور را تنظیم کنید. 

کاه برها گیر کرد یا افت دور پیدا کرده و با 
چراغ روشن می شود.  

١ـ دور شافت کاه برها را تنظیم کنید.
را  به کاه برها  نیرو  یا  نتقال حرکت  ا ٢ـ کشش تسمه 

تنظیم کنید. 
٣ـ کاه برها یا شانه های آنها را از موادی که جمع شده 

تمیز کنید. 

١ـ کف سینی دانه و محصول تمیز گردد.عدم تغذیۀ یکنواخت الک ها  
٢ـ سیم های قسمت محفظه آماده سازی محصول که 

ممکن است کج شده باشند، راست گردند.

١ـ گرد و خاک و آشغال جمع شده را از محفظه پنکه سینی الک می کوبد.  
پاک کنید. 

٢ـ تمام پیچ و مهره های نگهدارنده سینی الک را دوباره 
محکم کنید.

 ٣ـ اجزایی که الک ها را نگهداری می کنند خوب محکم کنید. 
٤ـ یاتاقان ها و بلبرینگ های سینی را تعویض کنید.
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١ـ دور سیلندر را کاهش دهید. جمع شدن زیادی مواد در الک ها  
٢ـ فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده را بیشتر کنید.

٣ـ فاصله کوبنده و ضد کوبنده را در انتها بیشتر کنید. 
٤ـ شکاف یا فاصله منافذ الک ها را تنظیم کنید.

٥ـ جریان باد را بیشتر کنید.
٦ـ جهت وزش باد را درست تنظیم کنید. 

١ـ جریان وزش باد را افزایش دهید.همراه دانه پوسته و آشغال وجود دارد
٢ـ جهت وزش باد را درست تنظیم کنید.

٣ـ سوراخ های الک ها را تنگ تر انتخاب کنید. 
٤ـ از الک های مسطح با سوراخ های کوچک تر استفاده 

کنید. 
در  و  کنترل  را  دستگاه  دور  انتقال  تسمه  کشش  ٥ـ 

صورت نیاز تنظیم نمایید. 

زیادی مقدار کاه و پوشال یا کاه ریزه در 
برگشتی ها  

١ـ جریان وزش باد را افزایش دهید.
٢ـ دهانه الک ها را کمی جمع تر کنید.

٣ـ دور استوانه را کاهش دهید.
٤ـ در صورت امکان فاصله عقب نیم سیلندر یا ضد کوبنده 

را تغییر دهید.
انتقال دور، دور الزم  ٥ـ به وسیلۀ تنظیم کش تسمه 

را کنترل کنید.

١ـ الک های مسطح را تمیز کنید یا از الک های سوراخ زیادی مقدار دانه ها در برگشتی ها    
پهن تر استفاده کنید. 

٢ـ سوراخ های الک ها را بازتر کنید.

١ـ دستگاه برش را تا حدامکان باال ببرید، بلند کننده های زیادی مقدار مواد زائد و سبز در برگشتی ها
دانه باید محصول را از مواد زائد و سبز جدا سازند.

٢ـ دهانه عقب الک را کمی تنگ تر کنید. 

١ـ دور سیلندر را افزایش دهید. دانه از پوست جدا نمی شود.  
٢ـ فاصله بین نیم سیلندر به سیلندر را کمتر کنید.

٣ـ دو صفحه مقعر شکل اولیه را درگیر سازید.
٤ـ اگر درگیر ساختن در صفحه اولیه نتوانستند رفع 

نقص نمایند بقیۀ صفحات را نیز درگیر سازید.
٥ـ منتظر باشید تا محصول خوب رسیده و آماده برداشت 

گردد. 
یا  کوبنده  مورد ضد  در  ذکر شده  اولیه  تنظیمات  ٦ـ 
آن را  نیم سیلندر را کنترل و در صورت لزوم مجدداً 

تنظیم کنید. 
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دور  افت  )چراغ  شود  می  مسدود  الواتور 
برگشتی ها  الواتور  و  ه  پاک کنند به  مربوط 

روشن می شود(:

دریچۀ کف الواتور را باز کنید و مواد و اجسام را پاک 
کرده، همچنین قسمت گلویی مارپیچ را باز نمایید. 

کمباین را با باز بودن دریچه به حرکت درآورید تا الواتور 
و مارپیچ کاماًل تمیز گردند :

١ـ امکان دارد مشکل با تنظیم و کشش زنجیر الواتور 
رفع گردد.

٢ـ سعی گردد از تجمع زیاد مواد و برگشتنی بیش از 
اندازه مواد جلوگیری شود. 

٣ـ تسمه ای که الواتورها را به حرکت درمی آورد تنظیم 
گردد. 

تخلیۀ مخزن دانه خوب کار نمی کند و یا کاًل 
از کار افتاده است :

١ـ کشش تسمه )V( را تنظیم کنید.
٢ـ  کشش تسمه اصلی و تسمه انتقال نیرو به مارپیچ های 

تخلیه مخزن دانه را دوباره تنظیم کنید. 
٣ـ مهره چرخ دنده مخصوص مارپیچ تخلیه مخزن دانه 

را عوض کنید.
دوباره  را  مارپیچ  شده  داده  خم  اشتباه  های  پره  ٤ـ 

به صورت دقیق خم کنید. 
٥ـ کشش زنجیر انتقال نیروی مارپیچ تخلیه را در آخر 

لولۀ تخلیه تنظیم کنید. 

ITM مشخصات عمومي تراکتورهاي

مشخصات عمومي موتور

تراکتور مشخصات
ITM399

تراکتور
ITM285 

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

پرکینزمدل
1006-6

پرکینز 
A4.248

پرکینز 
A4.236

 MT
 4.248
Turbo

 MT
 4.248
Turbo

 MT
 4.244
stage II

 MN
325D

ADB-152

دیزلي با نوع موتور
پاشش 
مستقیم

دیزلي با 
پاشش 
مستقیم

دیزلي با 
پاشش 
مستقیم

دیزلي با 
پاشش 
مستقیم 
توربوشارژ

دیزلي با 
پاشش 
مستقیم 
توربوشارژ

دیزلي با 
پاشش 
مستقیم 
توربوشارژ

دیزلي با 
پاشش 
مستقیم

دیزلي با 
پاشش 
مستقیم

ساخت شرکت ساخت
موتورسازان

ساخت 
شرکت 

موتورسازان

ساخت 
شرکت 

موتورسازان

ساخت 
شرکت 

موتورسازان

ساخت 
شرکت 

موتورسازان

ساخت 
شرکت 

موتورسازان

ساخت 
شرکت 

موتورسازان

ساخت 
شرکت 

موتورسازان

خنک شونده 
به وسیله

آبآبآبآبآبآبآبآب

شمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنکمک استارت
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چهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهسیکل

١٠٠ قطر سیلندر
میلي  متر

 ١٠١
میلي  متر

 ٩٨/٤٣
میلي متر

 ١٠١
میلي  متر

 ١٠١
میلي  متر

 ١٠٠
میلي  متر

 ٩١/٤
میلي  متر

 ٩١/٤
میلي  متر

کورس 
پیستون

 ١٢٧
میلي متر

 ١٢٧
میلي متر

 ١٢٧
میلي متر

 ١٢٧
میلي متر

 ١٢٧
میلي متر

 ١٢٧
میلي متر

 ١٢٧
میلي متر

 ١٢٧
میلي متر

٢/٥ لیتر٢/٥ لیتر٤ لیتر٤/٠٦ لیتر٤/٠٦ لیتر٣/٨٦ لیتر٤/٠٦ لیتر٦ لیترحجم جابه جایي

تعداد 
سیلندر

٦سیلندر 
خطي

٤ سیلندر 
خطي

٤ سیلندر 
خطي

٤ سیلندر 
خطي

٤ سیلندر 
خطي

٤ سیلندر 
خطي

٣ سیلندر 
خطي

٣ سیلندر 
خطي

١٦/٥:١١٦:١١٦:١١٦:١١٦:١١٧/٥:١١٨/٥:١١٨/٥:١نسبت تراکم

ترتیب 
احتراق

٣-٢-٣١-٢-٢١-٤-٣-٢١-٤-٣-٢١-٤-٣-٢١-٤-٣-٢١-٤-٣-٤١-٢-٦-٣-٥-١

جهت چرخش 
موتور

در جهت عقربه هاي ساعت از دید جلو

حداکثر 
قدرت

١١٠ اسب 
بخار در 

٢٢٠٠ دور در 
دقیقه

٧٧ اسب 
بخار در 

٢٢٠٠ دور 
در دقیقه

٦٦ اسب 
بخار در 

٢٢٠٠ دور 
در دقیقه

٨٢ اسب 
بخار در 

٢٠٠٠ دور 
در دقیقه

٨٢ اسب 
بخار در 

٢٠٠٠ دور 
در دقیقه

٨٢ اسب 
بخار در 

٢٠٠٠ دور 
در دقیقه

٤٧ اسب 
بخار در 

٢٢٥٠ دور 
در دقیقه

٤٧ اسب 
بخار در 

٢٢٥٠ دور 
در دقیقه

حداکثر 
گشتاور

٤٣٠ نیوتن 
متر در ١٢٠٠ 
دور در دقیقه

٢٩٧ نیوتن 
متر در 

١٤٠٠ دور 
در دقیقه

٢٧٢ نیوتن 
متر در 

١٤٠٠ دور 
در دقیقه

٣٤٥ نیوتن 
متر در 

١٤٠٠ دور 
در دقیقه

٣٤٥ نیوتن 
متر در 

١٤٠٠ دور 
در دقیقه

٣٤٥ نیوتن 
متر در 

١٣٠٠ دور 
در دقیقه

١٧٣ نیوتن 
متر در 

١٢٥٠ دور 
در دقیقه

١٧٣ نیوتن 
متر در 

١٢٥٠ دور 
در دقیقه

حداکثر 
قدرت محور 

P.T.O

٩٥ اسب بخار
٦٩/٥ اسب 

بخار
٧٥ اسب 

بخار
٧٥ اسب 

بخار
٧٢ اسب 

بخار
٤٤ اسب 

بخار
٤٤ اسب 

بخار

خشک و همراه فیلتر هوا
با پیش صافي

روغني با 
دو المنت و 
پیش صافي

روغني با 
دو المنت و 
پیش صافي

خشک با دو 
المنت و پیش 

صافي

خشک با دو 
المنت و پیش 

صافي

خشک با دو 
المنت و پیش 

صافي

روغني با دو خشک
المنت و پیش 

صافي

فیلتر 
گازوئیل

تکي همراه دوگانه
با پیش 
فیلتر

تکي همراه 
با پیش 
فیلتر

تک با ظرفیت 
باال همراه 
رسوب گیر

دوگانه با 
ظرفیت باال

منفرد با 
ظرفیت باال با 
رسوب گیر

دوگانهدوگانه
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ITM مشخصات تجهیزات الکتریکي تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

١٢ ولت١٢ولت١٢ولت١٢ ولت١٢ ولت١٢ولت١٢ ولتولتاژ

باطري
دو عدد ٧٠ 
آمپر ساعت

١٢٥ آمپر 
ساعت

دو عدد ٧٠ 
آمپر ساعت

١٢٥ آمپر 
ساعت

دو عدد ٧٠ 
آمپر ساعت

دو عدد ٧٠ 
آمپر ساعت

٤٥ آمپر٤٥ آمپر٤٥ آمپر٤٥ آمپر٤٥ آمپر٤٥ آمپردینام

١/٨ کیلووات١/٨ کیلووات٢/٨کیلو  وات٢/٨ کیلووات٢/٨کیلووات٢/٨کیلووات٢/٨ کیلوواتاستارتر

ITM مشخصات جعبه دنده تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

نوع
١٢ سرعته 
سنکرونیزه

سنکرونیزهکشویي
١٦ سرعته 
سنکرونیزه

کشویيکشویيسنکرونیزه

سرعت هاي 
خروجي 

١٢ سرعت جلو
٤ سرعت عقب

٨ سرعت جلو
٢ سرعت عقب

١٢ سرعت جلو
٤ سرعت عقب

١٢ سرعت جلو
٤ سرعت عقب

١٢ سرعت جلو
٤ سرعت عقب

٨ سرعت جلو
٢ سرعت عقب

٨ سرعت جلو
٢ سرعت عقب

ITM مشخصات کالچ تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

دو مرحله ايدو مرحله اياسپلیت ترکدو مرحله ايدو مرحله ايدو مرحله ايیک مرحله اينوع

اندازه 
صفحه 

٣٠٥ میلي  متر٣٠٥ میلي متر٣٠٥ میلي  متر٣٠٥ میلي  متر٣٠٥ میلي  متر٣٠٥ میلي متر٣٣٠ میلي    متر

سرامتالیکسرامتالیکجنس لنت

ITM مشخصات هیدرولیک کمکي تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

ــــــــدنده ايــــــــــــدنده اينوع پمپ

حداکثر 
دبي روغن

٣٥ لیتر در دقیقه 
در فشار ١٧٥ بار

ــــــــــــ
٣٦ لیتر در دقیقه 
در فشار ١٧٥ بار

ــــــــ

مجموع دبي 
پمپ اصلي 

و کمکي

٦٣/٦ لیتر در 
دقیقه

ــــــــــــ
٦٣/٦ لیتر در 

دقیقه
ــــــــ
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ITM مشخصات ترمز تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

خشک کاسه  ايغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغننوع

تعداد صفحه ها
٤عدد 

اصطکاکي و ٢ 
عدد فوالدي

٥ عدد دیسک٥ عدد دیسک٥ عدد دیسک 
٤عدد 

اصطکاکي و 
٢ عدد فوالدي

قطر
 ٢٢٢/٤
میلي  متر

 ٢٢٢/٤
میلي  متر

 ٢٢٢/٤
میلي  متر

 ٢٢٢/٤
میلي  متر

 ٢٢٢/٤
میلي  متر

 ٥٠*٣٥٥
میلي متر

هیدرولیکيعملکرد
مکانیکي تک یا 
هر دو چرخ  با هم

هیدرولیکي
مکانیکي تک یا 
هر دو چرخ  با هم

مکانیکي تک یا 
هر دو چرخ  با هم

ITM ظرفیت هاي تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

مخزن 
سوخت

٤٨ لیتر٥٠ لیتر١٢٦لیتر١٠٠ لیتر١٢٦ لیتر٩٠ لیتر١٢٦ لیتر

٥/٧ لیتر٥/٧ لیتر٨ لیتر٨ لیتر٨ لیتر٨ لیتر١٥/٤ لیترروغن موتور

سیستم 
خنک کننده

١٠/٢ لیتر١٠/٢ لیتر ٢٥ لیتر١٤/٢ لیتر١٤/٤ لیتر١٤/٤ لیتر٢٥ لیتر

سیستم 
هیدرولیک

٣١ لیتر٣١ لیتر٤٣ لیتر٤٣ لیتر٢٥ لیتر٤٣ لیتر٤٧/٤ لیتر

٠/٩ لیتر٠/٩ لیترجعبه فرمان 

١/١ لیتر١/١ لیتر١/١ لیتر١/١ لیترپمپ فرمان
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گشتاور سفت كردن پيچ ها و مهره هاي موتور تراكتور
 ITM285 

سر سیلندر ) با واشرهای لبه دار و با استفاده از پیچ های قابل تنظیم ٢٤٨، A٤ و ١٣٥A٤،٢٣٦ نیوتن 
متر در حال سرد

شاتون ها )مهره های فسفاته شده )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤((......................................... ١٢٩ نیوتن متر
یاتاقان های ثابت )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( ..................................................................... ٢٤٤ نیوتون متر
فالیویل میل لنگ در موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( ............................................. ١٠٥ نیوتن متر
پولی میل لنگ در موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( .................................................٢٩٠ نیوتون متر
مجموعه باالنسر در بدنه موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( ..........................................٥٤ نیوتن متر
دنده محرک وزنه باالنسر موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( .........................................٩٥ نیوتن متر
نگه دارندگان شفت اسبک های موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( ..................................٣٣ نیوتن متر
چند راهی )مانیفولد( هوا موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( ......................................... ٢٠ نیوتن متر
چند راهی )مانیفولد( هوا موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( ......................................... ٢٠ نیوتن متر
پمپ انژکتور موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( ................................................................٢٧ نیوتن متر
دنده میل سوپاپ موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( .......................................................٦٥ نیوتن متر
هاب دنده هرزگرد موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤( .................................................... ٢١ نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های کارتر به محفظه دنده های زمان بندی )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤(..  ١٨ نیوتن
گشتاور بستن پیچ های کارتر به بدنه موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤(....................... ١٨ نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های کارتر به تکه برآمدۀ عقب ......................................................... ١٨ نیوتن متر
گشتاور بستن مهره ها مونتاژ انژکتور به موتور ................................................................ ١٢ نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های فیلتر روغن به موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤(................... ٣٨ نیوتن متر
گشتاور بستن پمپ روغن به چهارچوب باالنسر موتورهای )٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤(... ٣٢ نیوتن متر
نگه دارندۀ کاسه نمد در حد فاصل پوسته موتور و قطعه برآمده ................................. ١٨ نیوتن متر
این گشتاورها برای دندانه های تمیز یا شسته شدن با روغن رقیق تعیین شده و در صورت اضافه 

بودن مقادیر فوق به پیچ ها آسیب خواهد رسید.

گشتاور سفت كردن پيچ ها و مهره هاي موتور تراكتور 
ITM399

سرسیلندر )در حالت سرد( .................................................................................................١٥٠ نیوتن متر
شاتون ................................................................................................................................... ١٢٥ نیوتن متر
یاتاقان هاي ثابت ................................................................................................................. ٢٦٥ نیوتن متر
محفظه کاسه نمد عقب .......................................................................................................... ٢٢ نیوتن متر
پیچ هاي اتصال محفظه کاسه نمد عقب به پل میل لنگ )خط کش میل لنگ(  ........ ١٨ نیوتن متر
پیچ هاي اتصال محفظه کاسه نمد به پل میل لنگ ........................................................... ١٦ نیوتن متر
فالیویل ................................................................................................................................. ١٠٥ نیوتن متر
پولي میل لنگ ..................................................................................................................... ١١٥ نیوتن متر
چرخ دنده میل بادامک .......................................................................................................... ٧٨ نیوتن متر
هاب دنده هرزگرد سیني جلو .............................................................................................. ٤٤ نیوتن متر
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مجموعه باالنسر ..................................................................................................................... ٥٤ نیوتن متر
مهره سر پمپ انژکتور .......................................................................................................... ٨٠ نیوتن متر
مهره انژکتور ........................................................................................................................... ١٢ نیوتن متر

گشتاور بستن پيچ و مهره هاي تراكتورهاي مختلف 
در سيستم متریك

)در مواقعي که به گشتاورهاي توصیه شده در دفترچه راهنماي تعمیرات دسترسي نداریم(

گشتاور بر حسب نیوتن متر )فوت پوند(

ISO GRADE 10.9
BS GRADE V

SAE grade 8
ISO GRADE 8 . 8

BS GRADE S
SAE grade 5

فوالد کم کربن با 
SAE grade زیر 5

اندازه مهره 
در سیستم 

متریک
پیچ مستعملپیچ نوپیچ مستعملپیچ نو

٢٠ـ١٤
)١٥ـ١٠(

١٦ـ١٢
)١٢ـ ٩(

١٤ـ١٠
)١٠ـ٧(

١١ـ٨
)٨  ـ٦(

٥  ـ٤
M٦)٤ـ٣(

٤٦ـ٣٦
)٣٤ـ٢٧(

٣٧ـ٢٩
)٢٧ـ٢١(

٣٥ـ٢٥
)٢٦ـ  ١٨(

٢٨ـ٢٠
)٢١ـ  ١٥(

١٣ـ١٠
M٨)١٠ـ٧(

٩٦ـ٧٢
)٧١ـ٥٣(

٧٧ـ٥٧
)٥٧ ـ٤٢(

٧٠ـ٥٠
)٥٢ ـ٣٧(

٥٦  ـ٤٠
)٤١ـ٣٠(

٢٥ـ ١٩
M١٠)١٨ـ١٤(

١٦٠ـ١٢٠
)١١٨ـ ٨٩(

١٣٠ـ١٠٠
)٩٦ـ٧٤(

١٢٠ـ٩٠
)٨٩  ـ٦٦(

٩٦ـ٧٢
)٧١ـ٥٣(

٤٣ـ٣٣
M١٢)٣٢ـ٢٤(

٤٠٠ـ٣٠٠
)٢٩٥ـ٢٢١(

٣٢٠ـ٢٤٠
)٢٣٦ـ١٧٧(

٢٦٠ـ٢٠٠
)١٩٢ـ  ١٤٨(

٢١٠ـ١٦٠
)١٥٥ـ  ١١٨(

١١٠ـ٨٤
M١٦)٨١  ـ٦٢(

٨٠٠ ـ٦٠٠
)٥٩٠ ـ٤٤٣(

٦٤٠ ـ٤٨٠
)٤٧٢ـ٣٥٤(

٥٦٠ ـ٤٢٠
)٤١٣ـ٣١٠(

٤٥٠ـ٣٤٠
)٣٣٢ـ٢٥١(

٢١٠ـ١٦٠
M٢٠)١٥٥ـ  ١١٨(
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گشتاور بستن پيچ و مهره هاي تراكتورهاي مختلف
 درسيستم اینچي

)در مواقعي که به گشتاورهاي توصیه شده در دفترچه راهنماي تعمیرات دسترسي نداریم(

گشتاور بر حسب نیوتن متر )فوت پوند(

ISO GRADE 10.9
BS GRADE V

SAE grade 8
ISO GRADE 8. 8

BS GRADE S

SAE grade 5
فوالد کم کربن 
 SAE grade با

زیر 5

اندازه مهره در 
سیستم اینچي

پیچ مستعملپیچ نوپیچ مستعملپیچ نو

٢٢ـ١٦
)١٦ـ١٢(

١٨ـ١٣
)١٣ـ١٠(

١٥ـ١١
)١١ـ ٨(

١٢ـ ٩
)٩ـ٧(

٨ ـ٦
)٦ ـ٤(

١
٤

٤٣ـ٣١
)٣٢ـ٢٣(

٣٤ـ٢٥
)٢٥ـ ١٨(

٣٠ـ٢٢
)٢٢ـ١٦(

٢٤ـ١٨
)١٨ـ١٣(

١٦ـ١٢
)١٢ـ ٩(

٥
١٦

٧٥ـ ٥٥
)٥٥ ـ٤١(

٦٠ ـ٤٤
)٤٤ـ٣٢(

ـ ٣٩  ٥٣
)٣٩ـ ٢٩(

٤٢ـ٣١
)٣١ـ٢٣(

٣٠ـ٢٢
)٢٢ـ١٦(

٣
٨

١٢٠ـ٩٠
)٨٩ ـ٦٦(

٩٦ـ٧٢
)٧١ـ٥٣(

٨٦ ـ٦٤
)٦٣ ـ٤٧(

ـ ٦٩  ٥١
ـ ٣٨(  ٥١(

٤٧ـ ٣٥
)٣٥ـ٢٦(

٧
١٦

١٨٠ـ١٤٠
)١٣٣ـ١٠٣(

١٤٠ـ١١٠
)١٠٣ـ٨١(

١٣٠ـ١٠٠
)٩٦ـ٧٤(

١٠٤ـ٨٠
)٧٧ـ ٥٩(

٧٢ـ٥٤
)٥٣ ـ٤٠(

١
٢

٣٧٠ـ٢٨٠
)٢٧٣ـ٢٠٧(

٣٠٠ـ٢٢٠
)٢٢١ـ١٦٢(

٢٦٠ـ٢٠٠
)١٩٢ـ ١٤٨(

٢١٠ـ١٦٠
)١٥٥ـ ١١٨(

١٤٠ـ١١٠
)١٠٣ـ٨١(

٥
٨

٦٦٠ـ٤٩٠
)٤٨٧ـ٣٦١(

٥٣٠ ـ٣٩٠
)٣٩١ـ٢٨٧(

٤٦٠ـ٣٥٠
)٣٣٩ـ ٢٥٨(

٣٧٠ـ٢٨٠
)٢٧٣ـ٢٠٧(

٢٥٠ـ١٩٠
)١٨٤ـ١٤٠(

٣
٤

١٠٦٠ـ٨٠٠
)٧٨٢ـ٥٩٠(

٨٥٠ ـ٦٤٠
)٦٧٢ ـ٤٧٢(

٧٦٠ـ٥٦٠
)٥٦١ ـ٤١٣(

٦١٠ ـ٤٥٠
)٤٥٠ـ٣٣٢(

٤١٠ـ٣١٠
)٣٠٢ـ  ٢٢٨(

٧
٨

١٦٠٠ـ١٢٠٠
)١١٨٠ـ ٨٨٥(

١٢٨٠ـ٩٦٠
)٩٤٤ـ ٧٠٨(

١١٢٠ـ٨٤٠
)٨٢٦ ـ٦٢٠(

٩٠٠ـ٦٧٠
)٦٦٤ ـ٤٩٤(

٦٢٠ ـ٤٦٠
Inch ١)٤٥٧ـ ٣٣٩(
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اعداد و اندازه های استاندارد مورد استفاده در تعمير
ITM285 موتور تراكتور 

بوش های سیلندر:
نوع ..........................................................................................  چدنی که به صورت خشک پرس می شود.

قطر داخلی بوش ها:
ساخت بوش:

..............................................  ٩٨/٤٨ الی ٩٨/٥ میلی متر  )Aقطر بوش بعد از پرداخت کاری )٢٣٦ .٤
قطر بوش بعد از پرداخت کاری )٢٤٨. A٤( ...................................  ١٠١/٠٥ الی ١٠١/٠٧ میلی متر
...................................................................  ٩٨/٥٠ الی ٩٨/٥٢ میلی متر  )Aبوش های یدکی )٢٣٦ .٤
..............................................................  ١٠١/٠٩ الی ١٠١/١٢ میلی متر  )Aبوش های یدکی )٢٤٨. ٤
..............................  ١٠٣/٢٤ الی ١٠٣/٢٦ میلی متر  )Aقطر بوش های تولیدی برای موتور )٢٣٦ .٤
قطر بوش های تولیدی برای موتور )٢٤٨. A٤( ..............................  ١٠٤/٢٥ الی ١٠٤/٢٨ میلی متر
بوش های یدکی )٢٣٦. A٤( ...............................................................  ١٠٣/١٩ الی ١٠٤/٢٣ میلی متر
.............................................................. ١٠٤/٢٠ الی ١٠٤/٢٣ میلی متر  )Aبوش های یدکی )٢٤٨. ٤
پرس بوش ها در پوسته موتور ...........................................................  ١٠٣/١٩ الی ١٠٣/٢٢ میلی متر
تلرانس ساخت بوش )٢٣٦ .A٤( ............................................................  ٠/٠٢٥ الی ٠/٠٧٦ میلی متر
.................................................................  ٠/٠٣ الی ٠/٠٨ میلی متر  )Aتلرانس ساخت بوش )٢٤٨. ٤
...............................................................  ٠/٠٣ میلی متر  )Aـ ٢٣٦ .٤ Aلقی بوش های یدکی )٢٤٨. ٤
 ٢٣٦ .A٤( .....  ٠/٧١ الی ٠/٩٤ میلی متر استقرار بوش ها از قسمت باالی پوستۀ موتورهای )٢٤٨. A٤ـ 

گژن پین
........................  ٣٤/٩٢ الی ٣٤/٩٣ میلی متر  )Aـ ٢٣٦ .٤ Aقطر گژن پین ها در موتورهای )٢٤٨. ٤
لقی پین بوش شاتون )٢٤٨. A٤ ـ ٢٣٦ .A٤( .....................................  ٠/٠١٩ الی ٠/٠٤٣ میلی متر
...............  از ٠/٠٠ الی ٠/٠١ میلی متر تلرانس مونتاژ گژن پین در بوش مربوطه )انطباق عبوری( 

رینگ های پیستون موتور A4 .248 که دارای 3 رینگ می باشد:
لقی کناری رینگ ها:

شماره ١ رینگ کمپرس فوقانی )شکل گوه( )٢٤٨. A٤( .......................  ٠/٠٤ الی ٠/٠٧ میلی متر
..........................................................  ٠/٠٤ الی ٠/٠٧ میلی متر  )Aشماره ٢ رینگ کمپرس )٢٤٨. ٤
.....................................................  ٠/٠٥ الی ٠/١ میلی متر  )Aشماره ٣ رینگ کنترل روغن )٢٤٨. ٤

رینگ با انتهای شکاف دار با قطر سوراخ 98/43 میلی متر:
شماره ١ رینگ کمپرسی فوقانی )٢٤٨. A٤( .............................................  ٠/٤١ الی ٠/٨٦ میلی متر
شماره ٢ رینگ کمپرسی )٢٤٨. A٤( ..........................................................  ٠/٤١ الی ٠/٨٦ میلی متر
...................................................  ٠/٤١ الی ٠/٨٦ میلی متر  )Aشماره ٣ رینگ کنترل روغن )٢٤٨. ٤

عرض رینگ: 
شماره ٢ رینگ های کمپرسی )٢٤٨. A٤( ...................................................  ٢/٤٦ الی ٢/٤٩ میلی متر
شماره ٣ رینگ های کمپرسی )٢٤٨. A٤( .................................................... ٤/٩٩ الی ٤/٩٦ میلی متر
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رینگ های پیستون: )A4. 236 ـ رینگ(
لقی کناری رینگ ها:

.........................................................  ٠/٠٥ الی ٠/١ میلی متر رینگ های کمپرسی شماره ١ و ٢ و ٣ 
.................  ٠/٠٦ الی ٠/١١ میلی متر رینگ های شماره ٤ و ٥ رینگ های کنترل روغن می باشند 

انتهای رینگ ها دارای شکاف بوده )اندازه گیری باید در سوراخ بوش کار نکرده انجام پذیرد(
رینگ کمپرسی شماره ١ ...............................................................................  ٠/٤١ الی ٠/٨٦ میلی متر
رینگ های کمپرسی شماره ٢ و ٣ ..............................................................  ٠/٣٠ الی ٠/٧٦ میلی متر
.......................................................  ٠/٣٠ الی ٠/٧٦ میلی متر رینگ های کنترل روغن شماره ٤ و ٥ 

عرض رینگ:
رینگ های کمپرسی ١ و ٢ و ٣ .....................................................................  ٢/٣٦ الی ٢/٣٨ میلی متر
.................................................................  ٦/٣٣ الی ٦/٣٥ میلی متر رینگ کنترل روغن شماره ٤ و ٥ 

 )A4 .248 رینگ های پیستون: )موتور چهار رینگ
کمپرسی فوقانی .................................................................................................... با سطح کرم دار یکسان
........................................................................................  پله دار توسعه یافته دومین و سومین کمپرسی 
..........................................................................................................  فنر با استقرار آسان چهارمین رینگ 
.....................................................................................  ٢/٣٦ الی ٢/٣٨ میلی متر عرض رینگ کمپرسی 
لقی رینگ در شیار شماره ١ و ٢ و ٣ ........................................................  ٠/٠٥ الی ٠/١٠ میلی متر
شکاف رینگ کرم دار ........................................................................................ ٠/٤١ الی ٠/٨٦ میلی متر
.......................................................................................  ٠/٣٠ الی ٠/٧٦ میلی متر شکاف رینگ چدنی 
.......................................................................  ٠/٣٠ الی ٠/٩١ میلی متر شکاف رینگ رویه کاری شده 

شاتون ها:
قطر سوراخ بوش انتهایی شاتون در موتورهای ٢٤٨. A٤ و ٢٣٦ .A٤  ....٣٨/٩٢ الی ٣٩/٩ میلی متر
 ٣٤/٩٤  .................. Aـ ٢٣٦ .٤ Aقطر داخلی بوش تمام شده )پرداخت شده( در موتورهای ٢٤٨. ٤

الی٣٤/٩٦ میلی متر
قطر سوراخ شاتون )٢٤٨. A٤ ـ ٢٣٦ .A٤( .............................................. ٦٧/٢١ الی ٦٧/٢٢ میلی متر
 ٢٣٦ .A٤( ...  ٦٣/٥٢ الی ٦٣/٥٥ میلی متر قطر داخلی یاتاقان شاتون )اندازه استاندارد( )٢٤٨. A٤ـ 
.............................................................  ٠/٠٣ الی ٠/٠٨ میلی متر  )Aـ ٢٣٦ .٤ Aلقی یاتاقان )٢٤٨. ٤
بازی کناری شاترن )٢٤٨. A٤ ـ ٢٣٦ .A٤( .............................................  ١٠/٢١ الی ٠/٢٧ میلی متر

یاتاقان های اصلی میل لنگ:
...........................................  ٦٣/٤٧ الی ٦٣/٤٩ میلی متر  )Aـ ٢٣٦ .٤ Aقطر ثابت میل لنگ )٢٤٨. ٤
.....  ٨٠/٤٢ الی ٨٠/٤٤ میلی متر  )Aـ ٢٣٦ .٤ Aسوراخ یاتاقان اصلی در وسط و در انتها )٢٤٨. ٤
قطر داخلی یاتاقان اصلی )اندازه استاندارد( ..........................................  ٧٦/٢٣ الی ٧٦/٢٨ میلی متر
....................................  ٧٦/١٦ الی ٧٦/١٨ میلی متر  )Aـ ٢٣٦ .٤ Aقطر ثابت یاتاقان اصلی )٢٤٨. ٤
..................................................  ٠/٠٥ الی ٠/١١ میلی متر  )Aـ ٢٣٦ .٤ Aلقی یاتاقان اصلی )٢٤٨. ٤
..........................  ١٣٣/٢٧ الی ١٣٣/٣٢ میلی متر  )Aـ ٢٣٦ .٤ Aقطر لبۀ فالیول میل لنگ )٢٤٨. ٤
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شعاع سربند میل لنگ:
..................................  ٣/٦٨ الی ٣/٩٦ میلی متر  )Aـ ٢٣٦ .٤ Aشعاع سربند ثابت میل لنگ )٢٤٨. ٤
شعاع سربند ثابت یاتاقان اصلی )٢٤٨. A٤ ـ ٢٣٦ .A٤( ...........................  ٣/٦٨ الی ٣/٩٦ میلی متر

باالنسر مونتاژ شده در وسط موتور:
پیچ تنظیم پمپ روغن .....................................................................................  ٢٧ الی ٣٢/٥ نیوتن متر
.............................................................................  ٨٨ الی ٩٧/٥ نیوتن متر مهره نگه دارنده پمپ روغن 
........................................................................  ٥٣ الی ٥٨ نیوتن متر پیچ های لبه دار وزنه های باالنسر 
........................................................................  ٢٧ الی ٣٢/٥ نیوتن متر پیچ های لبه دار صفحه انتقالی 
پیچ های تنظیم وزنه باالنسر ...............................................................................  ٩/٥ الی ١٥ نیوتن متر
مهرۀ محکم کننده دنده هرزگرد به دنده .........................................................  ٥٢ الی ٥٨ نیوتن متر
پیچ های لبه دار که مجموعه باالنسر را به بدنه موتور می بندد ....................................  ٥٤ نیوتن متر

:)A4. 236 ـ A4 .248( سوپاپ های موتور
لقی سوپاپ های: )هوا و دود( .................................................................  ٠/٢٥ میلی متر در حالت گرم

موقعیت نشیمنگاه سوپاپ در سطح سرسیلندر:
تولید: 

........................................................................................................  ٠/٨٩ الی ١/١٤ میلی متر سوپاپ هوا 
........................................................................................................ ١/١٩ الی ١/٤٥ میلی متر سوپاپ دود 

محدودیت های نگه داری:
.............................................................  به گودی ماکزیمم ١/٥٥ میلی متر از سطح باالیی  سوپاپ هوا 
............................................................  به گودی ماکزیمم ١/٥٢ میلی متر از سطح باالیی سوپاپ دود 

 :)A4. 236 ـ A4 .248( قطر سرسوپاپ
................................................................................................... ٤٤/٠٩ الی ٤٤/٣٦ میلی متر سوپاپ هوا 
..................................................................................................  ٣٦/٤٥ الی ٣٦/٧٠ میلی متر سوپاپ دود 

:)A4. 236 ـ A4 .248( قطر میله سوپاپ
.........................................................................................................  ٩/٤٦ الی ٩/٤٩ میلی متر سوپاپ هوا 
........................................................................................................ ٩/٤٥ الی ٩/٤٧ میلی متر سوپاپ دود 

:)A4. 236 ـ A4 .248( زوایای سطح سوپاپ
....................................................................................................................................  ٤٥ درجه سوپاپ دود 
سوپاپ ورودی ...............................................................................................................................  ٤٥ درجه

:)A4. 236 ـ A4 .248( نشیمنگاه سوپاپ
زاویه نشیمنگاه سوپاپ:

.................................................................................................................................................  ٤٥ درجه دود: 
ورودی .............................................................................................................................................  ٤٥ درجه

:)A4. 236 ـ A4 .248( بوش راهنماهای سوپاپ
نوع ...........................................................................................................  ماشین کاری شده در سرسیلندر
قطر داخلی بوش های سوپاپ ......................................................................... ٩/٥٣ الی ٩/٥٥ میلی متر
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لقی بوش سوپاپ:
.....................................................................................................................  ٠/٠٢ الی ٠/٠٧ میلی متر هوا 
....................................................................................................................  ٠/٠٤ الی ٠/٠٨ میلی متر دود 

:)A4. 236 ـ A4 .248( فنرهای سوپاپ
فنرهای بیرونی: 

..................................................  ٢٨ کیلو ± ٣ کیلو نیرو فنر در طول ٣٣/٢ میلی متر )سوپاپ بسته( 

:)A4. 236 ـ A4 .248( )باالبرهای سوپاپ )تایپت
.....................................................................................................  ١٨/٩٩ الی ١٩/٠٢ میلی متر قطر میله 
............................................  ١٩/٠٥ الی ١٩/٠٨ میلی متر قطر سوراخ باالبر سوپاپ در پوسته موتور 
........................................................................................  ٠/٠١ الی ٠/٠٤ میلی متر محدودیت های لقی 

:)A4. 236 ـ A4 .248( مجموعۀ شفت اسبک
...........................................................................  ١٩/٠٢ الی ١٩/٠٤ میلی متر قطر شفت بازوی اسبک 
قطw بوش ..................................................................................................  ١٩/٠٦ الی ١٩/١٠ میلی متر
....................................................................................................  ٠/٠٢٥ الی ٠/٠٨٩ میلی متر لقی بوش 

:)A4. 236 ـ A4 .248( دنده های زمان بندی
پس زنی دنده های زمان بندی )تمامی دنده ها به غیر از دنده شفت محرک باالنسر و دنده هرزگرد 

باالنسر(. ٠/٠٨ میلی متر

:)A4. 236 ـ A4 .248( هاب و دنده هرزگرد موتور
....................................................................................................  ٥٠/٧٠ الی ٥٠/٧٤ میلی متر قطر هاب 
قطر سوراخ بوش دنده هرزگرد )تمام شده( .........................................  ٥٠/٧٩ الی ٥٠/٨٢ میلی متر
مقدار لقی .........................................................................................................  ٠/٠٦ الی ٠/١٢ میلی متر
بازی انتهای دنده هرزگرد .............................................................................  ٠/١٠ الی ٠/٢٠ میلی متر

:)A4. 236 ـ A4 .248( دستگاه باالنسر
نوع ............................................................................................................................................  وضعیت مرکز
٢١  .......................................................................................................................................................... تعداد 
قطر شفت محرک )در یاتاقان جلو( ..................................................  ٢٨/٥٦٢ الی ٢٨/٥٧٥ میلی متر
قطر شفت محرک )در یاتاقان عقب( ..................................................  ٢٣/٧٨٧ الی ٢٣/٨٠ میلی متر
.............................................  ٢٨/٥٦٢ الی ٢٨/٥٧٥ میلی متر قطر هزار خارهای محرک پمپ روغن 
تعداد هزار خار )اسپالین( ................................................................................................................. ٦ عدد
قطر هزار خارهای دنده محرک وزنه باالنسر .........................................  ١٥/٥١ الی ١٥/٥٣ میلی متر
تعداد هزار خار )اسپالین( ................................................................................................................. ٦ عدد
..........................................  ٣٤/٩١٢ الی ٣٤/٩٣٧ میلی متر قطر سوراخ یاتاقان جلو )شفت محرک( 
.....................................................................  ٣٤/٩٢ میلی متر قطر بیرونی یاتاقان جلو )شفت محرک( 
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....................................................................  ٢٨/٥٨ میلی متر قطر داخلی یاتاقان جلو )شفت محرک( 
قطر سوراخ یاتاقان عقب )شفت محرک( .........................................  ٢٩/٩٧٢ الی ٢٩/٩٩٣ میلی متر
..................................................................  ٣٠/٠٠ میلی متر قطر بیرونی یاتاقان عقب )شفت محرک( 
......................................................................  ٢٣/٨ میلی متر قطر داخلی یاتاقان عقب )شفت محرک( 
........................................  ٤٢/٠٧٠ الی ٤٢/٠٩٥ میلی متر قطر سوراخ های بوش چهارچوب باالنسر 
....................................................  ٤٢/١٦٤ میلی متر  قطر بیرونی بوش های انتهای چهارچوب باالنسر 
قطر داخلی بوش های انتهای چهارچوب باالنسر ............................  ٣٨/١٣٣ الی ٣٨/١٧٤ میلی متر
..........................................................  ٠/٠٦٤ الی ٠/١٢٠ میلی متر لقی بوش های شفت وزنه باالنس 
قطر شفت وزنه های باالنس ...............................................................  ٣٨/٠٥٤ الی ٣٨/٠٦٩ میلی متر
تعداد دندانه روی وزنه ها ...............................................................................................................  ٣٨ عدد
پس زنی مینیمم و ماکزیمم ..........................................................................  ٠/١٠ الی ٠/٢٠ میلی متر
تعداد دندانه شفت محرک دنده محرک وزنه باالنسر ..............................................................  ٢٤ عدد 
شناور انتهایی وزنه باالنس .......................................................................  ٠/١٨٦ الی ٠/٣٧٧ میلی متر
..........................................................................  ٠/١٧ الی ٠/٣٥ میلی متر شناور انتهایی شفت محرک 

)A4 .236 ـ A4 .248( )پمپ روغن روغن کاری )دستگاه باالنس کننده وضعیت مرکزی
٦  ................................................................................................................... تعداد آویز در چرخان داخلی 
تعداد آویز در چرخان بیرونی ...................................................................................................................  ٧
وضعیت محرک در موتور ..............................................................  شفت محرک بدون دستگاه باالنسر 
از چرخ دنده داخلی به بیرونی ...............................................................  ٠/٠٢٥ الی ٠/٠٧٦ میلی متر
.......................................................................  ٠/٣٠٤ الی ٠/٤٤ میلی متر از چرخ دنده بیرونی به بدنه 
لقی انتهای چرخ دنده های داخلی و بیرونی..........................................  ٠/٠٣٥ الی ٠/١٢٧ میلی متر

)A4. 236 ـ A4 .248( هاب و دنده هرزگرد دستگاه باالنسر
تعداد دندانه در دندۀ هرزگرد ................................................................................................................  ٣٧
........................................................................ ٤٧/٦١٢ الی ٤٧/٦٣٨ میلی متر قطر سوراخ داخلی دنده 
قطر خارجی یاتاقان دنده ...............................................................................................  ٤٧/٦٢ میلی متر
قطر داخلی یاتاقان دنده ....................................................................................................  ٣٨/١ میلی متر
قطر داخلی دنده هرزگرد استوانه ای ........................................................  ٣٨/٠٩٧ الی ٣٨/١ میل متر
تعداد دندانه در دنده هرزگرد ...............................................................................  ٢٠ دندانه در هر اینچ
.........................................................................  ٠/٠٨ الی ٠/٢٣ میلی متر شناور انتهایی دندۀ هرزگرد 
......................................................................................... ٤/١٤ الی ٤/٢٩ میلی متر ضخامت واشر فنری 
قطر داخلی واشر فنری ..........................................................................................................  ٢٠ میلی متر

)A4. 236 ـ A4 .248( فشار شیر آزاد کننده
نوع .............................................................................................................  غوطه ور شوندۀ تحت فشار فنر

تنظیم فشار:
.......  ٤١٤ کیلو نیوتن بر متر مربع یا ٤/٢٢ کیلو نیوتن بر متر مربع موتور با تنفس هوای طبیعی 

                                                            مدل های آتی                 مدل های قبلی
طول غوطه ور شونده                                    ٣٧/٥ میلی متر              ٢٠/٩٨ میلی متر 



42

قطر خارجی پالنچر )پیستون شناور( .... ١٥/٩٥الی ١٥/٩٨ میلی متر ............. ١٤/١٨٦الی١٤/٢١١ میلی متر 
.............................................  ١٤/٥ میلی متر قطر داخلی سوراخ سوپاپ ..... ١٦ الی ١٦/٠٣میلی متر 
لقی پیستون شناور در سوراخ ......٠/٠٢ الی ٠/٠٨ میلی متر ........... ٠/٢٠٩ الی ٠/٣١٤ میلی متر
....................................................................... ٣٢/٥ میلی متر طول فنر مونتاژ شده .... ٤٢/٦٦ میلی متر 
نیرو فنری در طول تعیین شده ....... تنفس طبیعی ٢٥ الی ٢٩ نیوتن ............. ٣٤/٥ الی ٣٦/٧ میلی متر

    در توربو شارژ ٣٤ الی ٣٨ نیوتن

)A 4 .248 ،A 4 .236( میل سوپاپ
................................................................................. ٧/٦٢ الی ٧/٧٠ میلی متر برجستگی بادامک تایپت 
برجستگی بادامک پمپ روغن ........................................................................ ٢/٥٤ الی ٢/٦٢ میلی متر
بازوی انتهای میل سوپاپ ............................................................................... ٠/١٠ الی ٠/٤١ میلی متر

یاتاقان جلو 
......................................................................................... ٥٠/٤٦ الی ٥٠/٤٨ میلی متر قطر یاتاقان جلو 
....................................................................... ٥٠/٥٥ الی ٥٠/٦٠ میلی متر قطر سوراخ یاتاقان مرکزی 
.......................................................................................... ٠/٠٦ الی ٠/١٤ میلی متر محدودیت های لقی 

یاتاقان عقب
........................................................................................ ٤٩/٩٥ الی ٤٩/٩٨ میلی متر قطر یاتاقان عقب 
.......................................................................... ٥٠/٠٤ الی ٥٠/٠٩ میلی متر قطر سوراخ یاتاقان عقب 
.......................................................................................... ٠/٠٦ الی ٠/١٤ میلی متر  محدودیت های لقی 

مشخصات سیستم روغن کاری 
روغن موتور: 

لزجت پیشنهادی 
SAE باالتر از دمای ٣٢/٢ درجه سانتی گراد ....................................................................................... ٣٠
 SAE از صفر الی ٣٢/٢ درجه سانتی گراد ............................................................................................ ٢٠
SAE پایین تر از صفر ................................................................................................................................ ١٠

پیشنهاد فاصله زمانی تعویض روغن 
روغن موتور ................................................................................................................................. ٢٥٠ ساعت
...................................................................................................................... ٢٥٠ ساعت فیلتر روغن موتور 
فشار روغن ............................................ ........... حداقل PSI ٣٠ در سرعت معمولی و حرارت معمولی 

ظرفیت کارتر
بدون تعویض فیلتر .............................................................................................................................. ٨ لیتر
.............................................................................................................. ٩ لیتر با تعویض فیلتر خالی و تازه 
............................................................................................. ٨ الی ١٧ پوند بر اینچ مربع فشار شیر فیلتر 
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پمپ روغن )توسعه یافته با باالنسر(: 
ماکزیمم ظرفیت تئوری )دبی( .............................................................. ٥٨/٨لیتر در ٢٢٠٠دور موتور
فشار روغن در دور متوسط .................................................................................... ٣٠ پوند بر اینچ مربع

مشخصات سیستم سوخت 
پمپ انژکتور گازوئیل 

CAV.DPA  دستگاه مقسم گازوئیل با کاربراتور مکانیکی  ..................... ) Aـ ٢٣٦. ٤ Aنوع )٢٤٨. ٤
  ٣٢٤١F٥٧٠ .............................................................................. A برای موتور ٢٣٦. ٤ CAV مشخصات
  ٣٢٤١F٣٥٠ .............................................................................. A برای موتور ٢٤٨. ٤ CAV مشخصات

انژکتورهای سوخت: 
CAV ژیگلر با سوزن طویل با چندین ردیف سوراخ ......... ................................. A نوع موتور ٢٣٦. ٤
CAV ژیگلر با سوزن طویل با چندین ردیف سوراخ ......... ................................. A نوع موتور ٢٤٨. ٤
BKBL  ٦٧S٥١٥١ ........................................................ A برای موتور ٢٣٦. ٤ CAV شماره نگهدارنده
BKBL  ٦٧S٥٢٩٩ .......................................................  A برای موتور ٢٤٨. ٤ CAV شماره نگهدارنده
BDLL  ١٥٠٥٦٧٠٥............................................................. A برای موتور ٢٣٦. ٤ CAV شماره ژیگلر
BDLL  ١٥٠٥٦٦٠٠ ...........................................................  A برای موتور ٢٤٨. ٤ CAV شماره ژیگلر
FY .................................................................................................................... )A حروف شناسایی )٢٣٦. ٤
FW ...................................................................................................................)A حروف شناسایی )٢٤٨. ٤

فشار بازشدن ژیگلر )نازل( 
فشار کاری )با بیش از 250 ساعت کار پاشش( 

........................................................................................... ١٧٣ کیلوگرم نیوتن بر متر مربع  )A ٢٣٦. ٤(
)٢٤٨. ٤ A( ........................................................................................... ١٧٣ کیلوگرم نیوتن بر متر مربع

فشار تنظیمی )با به کارگیری انژکتور تازه با فنر تازه( 
........................................................................................... ١٧٧ کیلوگرم نیوتن بر متر مربع  )A ٢٣٦. ٤(
)٢٤٨. ٤ A( ........................................................................................... ١٧٧ کیلوگرم نیوتن بر متر مربع

سیفون
AC Delco VP series ............................................................................ )A نوع پمپ )سیفون( )٢٣٦. ٤
............................................................................... میل سوپاپ با بادامک خارج از مرکز محرک سیفون 
فشار خروجی بسته شده با دو پیچ .............................................. ٠/٧ـ٠/٤٢ کیلوگرم بر سانتی متر مربع 
........................................................................................................ سبز کد رنگ فنر بسته شده با دو پیچ 
.................................................................................................. قرمز کد رنگ فنر بسته شده با چهار پیچ 

فیلتر سوخت )نهایی( 
نوع ساده ................................................................................................................................................... کاغذ
........................................................................................................................... شیر با تخلیه ثقلی نوع شیر 
Aو ٢ Aگازوئیل ایران کالس ١ ................................................................................ گازوئیل پیشنهادی 
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ظرفیت باک گازوئیل
برای تراکتور ٢٨٥ ساخت ایران با باک منفرد............................................................................. ٩٠ لیتر 

سیستم خنک کاری 
پمپ آب:

لقی پیش برنده )پره( در پمپ آب: 
تنظیم لقی در ساخت ................................................................................. ٠/٦٨٦ الی ٠/٨٨٩ میلی متر
...................................................... ٠/٣٠ الی٠/٨١ میلی متر  لقی عملیات عادی )شامل بازی انتهای( 
...... ٠/١٠٣ الی ٠/٠٦ میلی متر )انطباق تداخلی(  پولی که روی شفت پمپ آب بسته می شود .....
مونتاژ پره روی شفت پمپ آب...................................... ٠/٠١ الی ٠/٠٥ میلی متر )انطباق تداخلی( 

ترموستات 
نوع ............................................................................................................................................. ساچمه مومی
درجه حرارت باز شدن معمولی .......................................................٨٠/٦ الی ٨٣/٩ درجه سانتی گراد
............................................................................. ٩٧/٨ درجه سانتی گراد درجه حرارت باز شدن کامل 
............................................................................................................. ٨/٨٩ میلی لیتر حداقل حرکت شیر 
B آب و الکل اتیلیک( نوع( BS٣١٥١ ...... )خنک کننده پیشنهادی )با نمک اسیدبزوئیک همراه با ضدیخ
زمانی که ضدیخ )Power part( به کار می رود ترکیب خوبی از آب و ضدیخ استاندارد شده به شرح 

زیر حاصل می گردد.

پایین ترین درجه دمای مورد نیاز جهت ایمنی     درصد ضدیخ )Power part(          نسبت ترکیب ضدیخ به آب 
١٢-                               ٢٥                              ٣: ١° C                   
١٨-                               ٣٣                              ٢: ١° C                  
٢٥-                               ٤٠                           ١/٥: ١° C                  
٣٧-                               ٥٠                              ١: ١° C                  
٦٠-                               ٦٠                              ١: ٢° C                  

کیفیت خنک کننده ضدیخ باید هرسال یکبار در شروع فصل سرما کنترل شود. 
ظرفیت رادیاتور )٢٤٨/ A٤ ـ A٤/٢٣٦( ...................................  ١٤ لیتر تقریباً ٣/٦٩ گالن آمریکایی
درپوش فشاری رادیاتور ................................................................................. ١٠ پوند فوت بر اینچ مربع
برای تنظیم، انحراف تسمه پروانه در وسط پولی ها با اعمال نیروی معادل ٦/٨ کیلوگرم ... ١٢/٧ 

میلی متر الزم و کافی است. 

مشخصات تعمیر کلی موتور 
)A4 .236 ـ A4 .248( پیستون

قطر پیستون )اندازه گیری کامالً عمود بر سوراخ های پیستون انجام می گیرد(: 
میانگین قطر )از قسمت پایین شکاف تحتانی( ........................  ٩٨/٣٨١٨ الی ٩٨/٤١٧٣ میلی متر 
میانگین قطر )اندازه گیری کمی باالتر از پایین ترین نقطه پیستون( ....................... ٩٨/٣٨٦٩ الی 

٩٨/٤٢٢٤ میلی متر 
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قطر جمع شدگی رینگ:
)تمامی رینگ های که بین شیارهای پایین و باال قرار گرفته اند( ............... ٩٨/٠٠٨٧ الی ٩٨/٠٥٤١ میلی متر 
.......................... ٣٤/٩٢ الی ٣٤/٩٣ میلی متر  )Aـ ٢٣٦    . ٤ Aقطر سوراخ مقّر گژن پین )٢٤٨. ٤
اندازه تقریبی سر پیستون از سطح فوقانی پوسته موتور، زمانی که پیستون در باالترین موقعیت 
....................................................................................... ٠/٤١ الی ٠/٦١ میلی متر  خود قرار گرفته است.
لقی سیلندر با پیستون ......................................................................... ٠/٣٥٥٦ الی ٠/٨١٢٨ میلی متر 

)A4 .236 ـ A4 .248( حدود فرسایش قطعات برای تعمیر
ردیف های مرتب شده که وضعیت فرسایش قطعات برای تعمیر یا تعویض نشان داده شده اند.

قوس دار شدن سرسیلندر:
........................................................................................................................ ٠/٠٨میلی متر  اریب یا مورب 
تغییرات طولی ........................................................................................................................ ٠/١٥میلی متر 
ماکزیمم سایش بوش )زمانی که نیاز به تعمیر یاتعویض بوش است( ........................ ٠/٢ میلی متر 
بیضی شدن یاتاقان های انتهای میل لنگ ....................................................................... ٠/٠٢ میلی متر 
.................................................................................... ٠/٢٨میلی متر ماکزیمم شناوری انتهای میل لنگ 

لقی راهنمای میلۀ سوپاپ )بوش میله سوپاپ(
ورودی .................................................................................................................................... ٠/١٣ میلی متر
......................................................................................................................................... ٠/١٥ میلی متر دود 
ضخامت سوپاپ بین نشیمنگاه و پیشانی سوپاپ که موجب غیرقابل استفاده می شود........  ٠/٧٩ میلی متر
........................................................................................... ٠/١٣ میلی متر لقی اسبک ها و شفت مربوطه 
فرسایش و بیضی شدن یاتاقان های میل سوپاپ .......................................................... ٠/٠٥ میلی متر
................................................................................................... ٠/٥١ میلی متر بازی انتهای میلۀ سوپاپ 
بازی انتهای دندۀ هرزگرد .................................................................................................. ٠/٢٥ میلی متر

عمق سرسوپاپ در سطح پایین سرسیلندر 
......................................................................................................................................... ١/٤٠ میلی متر دود 
........................................................................................................................................... ١/٥٥ میلی متر هوا 
......................... ٠/٢٥ الی٠/٥١ میلی متر تلرانس سنگ زنی میل لنگ نسبت به اندازه یاتاقان اصلی 
ناهمواری کف سرسیلندر ................................................................................................... ٠/٣٠ میلی متر
تعمیر به منظور ضخیم شدن میلۀ سوپاپ ............................................... ٠/٠٣٨ الی ٠/٠٨ میلی متر

)A4. 236 ـ A4 . 248( وزنه های موتور
.............................................................................................................. ٢٦٩ کیلوگرم  وزنه خشک برجسته 
............................................................................. ٣٤٠ الی ٤٠٩ کیلوگرم مونتاژ وزنه برجسته )تقریباً( 
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جدول عیب یابي تراکتورها

علت احتماليایراد

١ـ٢ـ٣ـ٤به سختي چرخیدن میل لنگ

٥ـ٦ـ٧ـ٨ـ٩ـ١٠ـ١٢ـ١٣ـ١٤ـ١٥ـ١٦ـ١٨ـ١٩ـ٢٠ـ٢٢ـ٣١ـ٣٢ـ٣٣روشن نشدن موتور

٥ـ٧ـ٨ـ٩ـ١٠ـ١١ـ١٢ـ١٣ـ١٤ـ١٥ـ١٦ـ١٨ـ١٩ـ٢٠ـ٢١ـ٢٢ـ٢٤ـ٢٩ـدیر روشن شدن موتور
٣١ـ٣٢ـ٣٣

٨ـ٩ـ١٠ـ١١ـ١٢ـ١٣ـ١٤ـ١٦ـ١٨ـ١٩ـ٢٠ـ٢١ـ٢٢ـ٢٣ـ٢٤ـ٢٥ـ٢٦ـ٢افت قدرت
٧ـ٣١ـ٣٢ـ٣٣

٨ـ٩ـ١٠ـ١٢ـ١٣ـ١٤ـ١٦ـ١٨ـ١٩ـ٢٠ـ٢٥ـ٢٦ـ٢٨ـ٢٩ـ٣٠ـ٣٢اختالل در ترتیب احتراق

١١ـ١٣ـ١٤ـ١٦ـ١٨ـ١٩ـ٢٠ـ٢٢ـ٢٣ـ٢٤ـ٢٥ـ٢٧ـ٢٨ـ٢٩ـ٣١ـ٣٢ـ٣٣مصرف بیش از حد سوخت

١١ـ١٣ـ١٤ـ١٦ـ١٨ـ١٩ـ٢٠ـ٢٢ـ٢٤ـ٢٥ـ٢٧ـ٢٨ـ٢٩ـ٣١ـ٣٢ـ٣٣دود سیاه

٤ـ١٦ـ١٨ـ١٩ـ٢٠ـ٢٥ـ٢٧ـ٣١ـ٣٣ـ٣٤ـ٣٥ـ٤٥ـ٥٦دود آبي/سفید

٤ـ٣٦ـ٣٧ـ٣٨ـ٣٩ـ٤٠ـ٤٢ـ٤٣ـ٤٤کم بودن فشار روغن

٩ـ١٤ـ١٦ـ١٨ـ١٩ـ٢٢ـ٢٦ـ٢٨ـ٢٩ـ٣١ـ٣٣ـ٣٥ـ٣٦ـ٤٥ـ٤٦ـ٤٨صداي تق تق موتور

٧ـ٨ـ٩ـ١٠ـ١١ـ١٢ـ١٣ـ١٤ـ١٦ـ٢٠ـ٢١ـ٢٣ـ٢٦ـ٢٨ـ٢٩ـ٣٠ـ٣٣ـ٣٥درست کار نکردن موتور
ـ٤٥ـ٤٨

١٣ـ١٤ـ٢٠ـ٢٣ـ٢٥ـ٢٦ـ٢٩ـ٣٠ـ٣٣ـ٤٥ـ٤٧ـ٤٩ارتعاش

٤ـ٣٨ـ٤١فشار زیاد روغن

١١ـ١٣ـ١٤ـ١٦ـ١٨ـ١٩ـ٢٤ـ٢٥ـ٤٥ـ٥٠ـ٥١ـ٥٢ـ٥٣ـ٥٤ـ٥٧گرم شدن بیش از حد

٢٥ـ٣١ـ٣٣ـ٣٤ـ٤٥ـ٥٥ازدیاد فشار داخل کارتر

١١ـ١٩ـ٢٥ـ٢٨ـ٢٩ـ٣١ـ٣٢ـ٣٣ـ٣٤ـ٤٦ـ٤٨کم بودن کمپرس

١٠ـ١١ـ١٢روشن و خاموش شدن موتور

راهنماي جدول عیب یابي تراکتور

٣ـ ایراد موتور استارت٢ـ اتصاالت نادرست١ـ ضعیف بودن باتري

٦ـ خالي بودن باک گازوئیل٥ـ کم دور زدن میل لنگ٤ـ نامناسب بودن نوع روغن

سوخت٧ـ بیرون بودن اهرم خاموش کن تغذیه  لوله  گرفتگي  ٩ـ ایراد پمپ مقدماتي٨ـ 

سیستم ١١ـ گرفتگي هواکش١٠ـ گرفتگي فیلتر سوخت در  هوا  وجود  ١٢ـ 
سوخت رساني
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یا ١٣ـ ایراد در پمپ انژکتور انژکتور  سوزن  در  ایراد  ١٤ـ 
نامناسب بودن نوع آن

شمع  از  نادرست     استفاده  ـ  ١٥
گرمکن در هواي سرد

١٧ـ شکستگي محور محرک پمپ ١٦ـ ایراد شمع گرمکن
انژکتور

١٨ـ عدم زمان بندي پمپ انژکتور

١٩ـ ایراد در زمان بندي صحیح 
سوپاپ ها

باک ٢٠ـ کمپرس ضعیف درب  سوراخ  فتگي  گر ٢١ـ 
گازوئیل

٢٤ـ گرفتگي لوله اگزوز٢٣ـ گیر کردن پدال گاز٢٢ـ مناسب نبودن نوع سوخت

٢٧ـ روشن شدن موتور در هواي ٢٦ـ داغ کردن٢٥ـ نشتي واشر سرسیلندر
سرد

٣٠ـ استفاده از لوله هاي فشار کم ٢٩ـ چسبندگي سوپاپ ها٢٨ـ عدم تنظیم لقي سوپاپ ها
براي فشار زیاد

و ٣١ـ ساییدگي بوش پیستون  سوپاپ  در  حفره  وجود  ٣٢ـ 
نشیمنگاه آن

یا  شکستگي  ساییدگي،  ٣٣ـ 
چسبندگي رینگ پیستون

راهنماي  و  بدنه  ساییدگي  ٣٤ـ 
سوپاپ ها

٣٥ـ وجود بیش از حد روغن در 
هواکش یا صحیح نبودن لزجت آن

٣٦ـ ساییدگي یا وجود صدمه در 
یاتاقان

٣٩ـ ساییدگي پمپ روغن٣٨ـ گرفتگي صافي کارتر٣٧ـ کم بودن مقدار روغن کارتر

٤٠ـ گیر کردن شیر فشار شکن 
در حالت باز به علت چسبندگي

٤١ـ گیر کردن شیر فشار شکن 
در حالت بسته به علت چسبندگي

٤٢ـ شکستگي شیر فشار شکن

٤٥ـ گیر کردن پیستون/ باال ماندن ٤٤ـ گرفتگي فیلتر روغن٤٣ـ ایراد در لوله مکش
آن

٤٨ـ شکستگي فنر سوپاپ٤٧ـ پروانه آسیب دیده٤٦ـ درست نبودن ارتفاع پیستون

به علت عدم  لنگي فالیویل  ٤٩ـ 
بستن صحیح

٥١ـ گرفتگي در لوله هاي رادیاتور٥٠ـ ایراد در ترموستات

٥٣ـ گرفتگي مجراي آب در بدنه ٥٢ـ شل بودن تسمه پروانه
و سرسیلندر موتور

٥٤ـ اشکال در واتر پمپ

٥٦ـ آسیب در آب بندي هاي بدنه ٥٥ـ گرفتگي لوله هواکش
سوپاپ

٥٧ـ کم بودن مقدار مایع خنک 
کننده
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جدول عیب یابی سیستم کالچ تراکتور با فرمان گیري هیدرولیکي و مکانیکي

روش رفع عیبعلت احتمالینوع عیب

تعویض دنده به سختی انجام 
می شود یا صورت نمی گیرد.

خالصی زیاد پدال کالچ
هوا داشتن مدار هیدرولیک کالچ

خراب بودن سیلندر اصلی
معیوب بودن صفحۀ فشاری

خراب بودن سیلندر پایین کالچ
معیوب بودن دو شاخۀ کالچ

پدال را تنظیم کنید.
سیم هیدرولیک کالچ را هواگیری کنید.
سیلندر اصلی را تعمیر یا تعویض کنید.
صفحۀ فشاری را تعمیر یا تعویض کنید.

سیلندر پایین کالچ را تعمیر یا تعویض کنید.
دو شاخۀ کالچ را تعمیر یا تعویض کنید.

خالصی بیش از حد پدال کالچکالچ بکسوات می کند.
روغنی شدن صفحه کالچ

ساییدگی بیش از حد صفحه کالچ
خراب بودن صفحۀ فشاری

ساییدگی بیش از حد فالیویل

پدال کالچ را تعمیر یا تنظیم کنید.
صفحه کالچ را تعویض کنید.
صفحه کالچ را تعویض کنید.

صفحۀ فشاری را تعویض کنید.
فالیویل را تعمیر یا تعویض کنید.

توأم  درگیری کالچ  عمل 
با لرزش و ضربه است.

روغنی شدن صفحه کالچ
مارپیچ  فنرهای  ن  د بو معیوب 

صفحه کالچ
تاب داشتن صفحه کالچ

تاب داشتن صفحۀ فشاری
تاب داشتن فالیویل

صفحه کالچ را تعویض کنید.

صفحه کالچ را تعویض کنید.

صفحه کالچ را تعویض کنید.
صفحه فشاری را تعویض کنید.

فالیویل را تعمیر یا تعویض کنید.

عمل کالچ گیری و آزاد کردن 
توأم با ایجاد صدا است.

معیوب بودن بلبرینگ کالچ
معیوب بودن دو شاخۀ کالچ

مارپیچ  فنرهای  بودن  معیوب 
صفحۀ کالچ

معیوب بودن صفحۀ کالچ
معیوب بودن صفحۀ فشاری

معیوب بودن فالیویل

بلبرینگ کالچ را تعویض کنید.
دوشاخۀ کالچ را تعویض کنید.
صفحۀ کالچ را تعویض کنید.
صفحۀ کالچ را تعویض کنید.

صفحۀ فشاری را تعمیر یا تعویض کنید.
فالیویل را تعمیر یا تعویض کنید.


