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 قابل توجه مدیران سازمان های اجرایی و کاربران کمباین

این دفترچه راهنما  در درجه اول برای رانندگان کمباین در نظر گرفته شده است که در فرایندعملیات و تعمیر و 

 .شرکت دارند GS-575نگهداری کمباین 

تنها رانندگان کمباینی که تحت آموزش نمایندگان رسمی کارخانه که امضاء آن در پاسپورت کمباین درج شده 

ت و ایمنی کار را آموخته و گواهینامه تراکتور را داشته باشند مجاز به کار با این کمباین باشد، و همچنین اصول حفاظ

 .هستند

این راهنما شامل اطالعات مهمی از جمله نحوه عملکرد ایمن کمباین، الزامات و توصیه هایی برای عملکرد، 

باید در جایی در دسترس، در داخل کابین  در حین کار این دفترچه. نحوه تنظیمات و تعمیر و نگهداری کمباین می باشد

 .کمباین نگه داشته شود

کمباین و موتور آن هر کدام دارای راهنما و دستورالعمل های جداگانه ای هستند که الزم است در حین کار آنها 

 .را دنبال کرد

 !احتیاط 

 زمانی تا و مربوطه محصوالت  رایب شده ارائه آداپتورهای از استفاده با نظر مورد هدف برای فقط باید کمباین 

 !گیرد قرار استفاده مورد دستگاه به سر آید شده داده اختصاصمفید  عمر که

کارخانه در قبال مشکالت ناشی از استفاده غیر اصولی از دستگاه در راستای مصارف غیر متعارف و غیر 

استفاده صحیح نیز شامل رعایت شرایط . نخواهد بودمرتبط و همچنین استفاده از دستگاه پس از پایان عمر مفید مسئول 

 .عملکرد، سرویس و نگهداری دستگاه معین شده توسط سازنده می شود

 !احتیاط 

استفاده از قطعات و تجهیزات غیر اصل و غیر اوریجینال کارخانه سازنده، به دلیل تاثیر منفی بر عملکرو کمباین 

 .صورت استفاده سازنده هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و همچنین بر ایمنی آن، مجاز نبوده و در

 !توجه

کیلوگرم مواد اطفاء حریق 6جعبه کمک های اولیه و دو نوع کپسول آتشنشانی که حاوی  1کمباین باید مجهز به 

 .هستند، باشد

یا از آنجایی که سازنده دائما در حال کار بر روی ارتقاء محصول می باشد، ممکن است تغییراتی در طرح و 

برخی داده و اشکال فنی ممکن . قسمت هایی از واحد های مونتاژ به وجود بیاید که در این دستورالعمل درج نشده باشد

 .است تغییر یابد اما اندازه و وزن داده های مرجع هستند

سازنده وظیفه ای بابت . نوشته شده است 2217ین دفترچه راهنما مطابق با مدارک فنی مورخ ژانویه سال ا

تغییر طراحی کمباین های فروخته شده ندارد و همچنین در قبال ایرادات ناشی از تغییرات غیر مجاز مسئولیتی بر عهده 

 .ندارد
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 اختصارات و نمادهای پذیرفته شده

 GS-575کمباین برداشت غالت خودکششی : کمباین برداشت

 پاتفرم برداشت غالت: پالتفرم

SB :باتری ذخیره 

ACS :سیستم کنترل اتوماتیک 

TO-1 :اولین سرویس نگه داری 

TO-2 :دومین سرویس نگه داری 

TOE :تعمیر و نگهداری پیش از شروع فصل کار 

IM :کتابچه راهنمای دستورالعمل 

OM : راهنمادفترچه 

TPA :ابزار، قطعات و تجهیزات 

 

 !ممنوع   !توجه  !احتیاط 

 .کلیه عالئم مربوط به ایمنی پرسنل و ایمنی کمباین با عالئم باال مشخص شده اند IMدر این 
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 اقدامات ایمنی

قوانین ترافیکی مربوطه، مطابق با مجوز و رانندگی با کمباین در جاده های عمومی، باید مطابق با مقررات  !توجه

 .باشد IMالزامات کشور مربوطه و همچنین مطابق با دستورالعمل ها و الزامات این 

 .تجاوز نکنید (20km/h)کیلومتر در ساعت  22از سرعت مجاز  !احتیاط

 .وقتی کمیباین حرکت می کند، پوشش درب در مخزن باید بسته باشد !احتیاط

 هنگام رانندگی در جاده عمومی !احتیاط

 مخزن باید خالی شده باشد -

 چراغ های فالشر روشن باشند -

 .پالتفرم روی یدک کش نصب شده باشد -

هنگام رانندگی کمباین با پالتفرم، حتما باید میله های جک هیدرولیک غلتک افقی کامال جمع شده و پالتفرم ! احتیاط

 .باالبر علوفه فیکس شده باشددر باالترین وضعیت قرار گرفته و روی 

زمانی که کمباین با پالتفرم روی یدک کش حرکت می کن غلتک پالتفرم کامال پایین و به سمت غلتک  !احتیاط

مارپیچ سوق داده شود، یدک کش با یک دستگاه کشش به بدنه کمباین متصل شود و چراغ های عالمت نوری یدک کش 

 .روشن باشند

 .کمباین در شرایطی که غلتک مارپیچ در وضعیت آماده به کار قرار گرفته استجابجایی ! ممنوع 

برای جلوگیری از شکستن و خراب شدن محور چرخ، از جابجایی و حمل و نقل کمباین با مخزن تانک پر  !احتیاط

 .اجتناب کنید

 .در هنگام رانندگی در تاریکی فقط از چارغ های حمل و نقل استفاده کنید! احتیاط 

پالتفرم و  IM ،OMجهت کار ایمن و جلوگیری از بروز تصادفات، عالوه بر مطابقت با الزامات این ! احتیاط 

 .اسناد فنی موتور، اصول ایمنی کلی را نیز رعایت نمایید

 پ.آموزش دیده ماهر مجوز استفاده از این کمباین را دارند( رانندگان)فقط اپراتوران  !توجه 

راننده کمباین باید حتما ! کردن کمباین و استفاده از کنترل گرهای کمباین خارج از محل کار اپراتورروشن ! ممنوع

 .در حالت نشسته کمباین را کنترل نماید
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 .روشن کردن موتور کمباین با سیستم هیدرولیک معیوب !ممنوع

 .مطمئن شوید قبل از روشن کردن کمباین از بسته بودن کاور محافظ و گاردریل ها! احتیاط 

وقتی کمباین برای اولین بار یا پس از مدت زمان طوالنی انبار بودن قرار است روشن شود، افراد در ! احتیاط 

 .اطراف کمباین حضور نداشته باشند تا زمانی که تسمه نقاله ها به کار افتاده و سیستم به طور خودکار پمپ شود

 .وتور خاموش و اجزای متوقف از کار انجام دهیدعملیات سرویس و نگهداری را با م! احتیاط 

قبل از روشن کردن موتور، به کار انداختن اجزا و به حرکت در آمدن، حتما با عالئم به دیگران اطالع دهید ! توجه 

 .و این کار را تا زمانی که مطمئن شوید خطری کسی را تهدید نمی کند ادامه دهید

باین موتور را روشن کرده و عملکرد مکانیسم کنترل، سیستم ترمز و سیستم نور و قبل از به کار انداختن کم! توجه 

 .چراغ ها را و داده های دستگاه را چک کنید

قبل از اینکه رانندگی را آغاز کنید مطمئن شوید افراد به ویژه کودکان در اطراف منطقه خطر کمباین  !توجه 

 .حضور نداشته باشند

 .بوق هشدار دهیدقبل از حرکت با ! توجه 

 .سرعت حرکت همیشه باید مطابق با شرایط محیط اطراف باشد! احتیاط 

برای کاهش اندک سرعت به طور  .عملکرد ترمزها به وسیله بخش هیدرولیک چرخ ها فراهم می شود! احتیاط 

برای ترمز اضطراری باید دسته کنترل سرعت را به . آهسته دسته کنترل سرعت را در وضعیت خالص قرارد هید

 .پدال های ترمز را نیز فشار دهید( در صورت نیاز)سرعت در وضعیت خالص قرار دهید و همزمان 

ع است، همانطور که جابجایی مسافر و بار بر روی کمباین ورود افراد به کابین به ویژه کودکان ممنو! توجه  

 .ممنوع می باشد

دنده را قبل از ترک کابین حتما ترمز پارک کردن را بکشید،! ترک کردن کمباین با موتور در حال کار! ممنوع

 .موتور را متوقف و سوییچ را در آورید خاموش کنید،

 .حال حرکت است ترک کردن کابین هنگامی که کمباین در! ممنوع

گیربکس چرخ های هدایت کننده باید در جهت جلوگیری از فرسایش بیش از اندازه الستیک تایر، جهت ! احتیاط 

 .جهت مخالف گیربکس چرخ رانندگی قرار بگیرد
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 .مهره های چرخ را مرتبا سفت کنید! احتیاط 

 .بکسل کردن کمباین در حالی که در دنده است !ممنوع

در همین حین . می باشد 62صعود و فرود کار و یا حمل ونقل کمباین حداکثر شیب مجاز در  زماندر ! احتیاط 

 .حرکت کند (km/h) 4تا  3ضروری است که برد اول را تغییر داده و نهایتاً با سرعت 

 .در زمان کار بر روی سرباالیی و سراشیبی ها از دور زدن ناگهانی و تیز اجتناب کنید! احتیاط 

 .انجام هرگونه اقدامی زیر کمباین در شیب ها بدون قرار دادن قفل چرخ زیر چرخ های کمباین! ممنوع

 .برای کار در زیر باال برنده دانه، آن را با جک هیدرولیک باال برده و با استپ ایمنی باال نگه دارید! احتیاط 

اید بازو های جک هیدرولیک فریم غلتک در حالت ببرای جلوگیری از افتادن پالتفرم در زمان سرویس آن ! احتیاط 

 .باز قرار گرفته و نگه دارنده ها با پیچ محکم شوند

چرخ های باالبر دانه، چرخ دنده های برای جلوگیری از آسیب رسیدن به قسمت های عملیاتی دستگاه، ! احتیاط 

 .گ موتور قرار دهیددور در دقیقه میل لن 1222تا  922اصلی و غلتک تخلیه دانه را روی دور 

روشن شدن کامل چرخ های باالبر دانه، چرخ دنده های اصلی و غلتک تخلیه دانه، الزم است /برای خاموش! توجه 

 .ثانیه نگه دارید 6را به مدت حداقل ( مطالعه راهنمای کنترل پنل)که دکمه کنترل آن 

کمباین و خطوط برق فشارقوی با ولتاژهای متفاوت باید در هنگام رانندگی در مزارع و جاده ها فاصله بین ! احتیاط 

 :طبق جدول زیر باشد

 (متر)mمیانگین فاصله،  (کیلو ولت)kVولتاژ خط برق، 

 2 35تا 

 3 112تا  35

 4 222تا  112

 5 422تا  222

 9 752تا  422

 12 1152تا  752
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 سرویس و تعمیر کمباین در زیر خطوط برق فشارقوی! ممنوع

 کار بر روی کمباین با لباس های ناراحت و رسمی! ممنوع

 .کار بر روی کمباین با کاپوت و کاور محافظ برداشته شده مخزن سوخت! ممنوع

 .کار کردن کمباین در تاریکی و بدون چراغ برق! ممنوع

خروج اضطراری در موارد اضطراری و در صورتی که امکان خروج از راه در کابین وجود ندارد، از ! توجه 

 .استفاده نمایید

 .زمانی که موتور در حال کار کردن است SBو خاموش کردن  MASSخاموش کردن کلید ! ممنوع

برای جلوگیری از مسمومیت با گاز منواکسید از روشن کردن موتور کمباین در فضای سربسته با تهویه  !احتیاط 

 .ضعیف خودداری کنید

 .ر حالی که موتور روشن استرفتن به داخل مخزن د! ممنوع

 .هل دادن دانه ها با دست، پا، بیل و اشیاء دیگر در هنگام تخلیه دانه از مخزن !ممنوع

تنظیمات، تعمیر کردن، نظافت و برداشتن موانع و انسدادها از طریق منفذ دسترسی انسان به مخزن تنها ! احتیاط 

 !در زمانی که موتور کمباین خاموش است انجام شود

 .انجام عملیات نمونه برداری از دانه در حال حرکت و در حالی که بیش از یک سوم حجم مخزن پر است! ممنوع

جهت جلوگیری از خراب شدن بخش های نقاله کمباین، خاموش کردن غلتک مارپیچ زمانی که مخزن  ! احتیاط 

 .حاوی دانه هست ممنوع می باشد

 (خطرناک استسمی و .)هنگام دست زدن به روغن ترمز و الکترولیت احتیاط کنید! احتیاط 

به شدت محترقه و  SBگازهای . اجتناب کنید SBاز جرقه زدن و روشن کردن شعله آتش در نزدیکی ! احتیاط 

 .آتش زا هستند

 .خرابی سیم ها را فورا از بین ببرید. بر تجیزات برقی نظارت داشته و از آنها در برابر آسیب مراقبت کنید! احتیاط 

 .فقط از فیوزهای با مقدار بار مشخص استفاده کنید. بسته شدن سیم ها و فیوز ها! ممنوع
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 .المپ ها را ب استفاده از نردبان یا پله عوض کنید ! احتیاط 

 را خود که باشید مراقب موتور، میل لنگ از روغن و کننده خنک سیستم از داغ کننده خنک تخلیه هنگام! احتیاط 

 !سوزانید

 .هنگام کار با روغن هیدرولیک حتما نکات بهداشت فردی را رعیت کنید! احتیاط 

روغن با آب و صابون از سطح پوست پاک . چنانچه روغن به غشای درونی چشم برسد بالفاصله با آب گرم شستشو شود

 .گردد

 .یاط کنیدهنگام تخلیه روغن داغ جهت جلوگیری از سوختگی احت

 :دفع روغن ضایعاتی

 .از نفوذ روغن درون فاضالب شهری، صنعتی و مخازن باز جلوگیری کنید -

چنانچه روغن روی پالتفرم ریخت، آن را در یک ظرف جداگانه جمع، با خاک پوشش دهید و سپس دور  -

 .بیاندازید

خطوط روغن را لمس نکنید، توجه ! در زمان کار موتور کمباین، خطوط روغن را قطع و یا محکم نکنید! احتیاط 

 .درجه سانتی گراد برسد 622تا  72داشته باشید که دمای این لوله ها می تواند به 

 .قطعات جک هیدرولیک تحت فشار را تعمیر نکنید! احتیاط 

 سوپاپ جام شدن سبب امر این زیرا نیست، مجاز هیدرولیک سیستم داخلی های حفره در ها آالینده وجود! احتیاط 

 سیستم عناصر سایر و گیری اندازه پمپ هیدرولیک،موتور  هیدرولیک، های پمپ خرابی هیدرولیکی، های دریچه های

  !شود می

 .جهت ایمنی هنگام حمل سوخت احتیاط کنید !توجه 

 .در زمان سوختگیری کمباین از به وجود آمدن جرقه یا روشن کردن شعله جلوگیری کنید

ً آن را . سوختگیری موتور را خاموش کنید و سوییچ را خارج کنیدقبل از انجام  اگر سوخت روی دستگاه ریخت سریعا

 .پاک کنید

 .برای جلوگیری از خطر آتش سوزی همیشه کمباین را تمیز نگه دارید !توجه 

 :برای ایمنی آتش سوزی الزم است !احتیاط 

 .سیستم هیدرولیک چک شوندداده های دستگاه کنترل سیستم خنک کننده موتور و  -

 .اجازه ندهید سطح خنک کننده در سیستم خنک کننده موتور کاهش یابد -

 .سر وقت کار را متوقف کنید تا موتور خنک شود و حاالت حرارتی سیستم هیدرولیک بازیابی شود -
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عناصر مانع شدن از تجمع گرد و غبار و بقایای محصوالت فنی و قطعات روی موتور، مخزن روغن و سایر  -

 .حرارتی کمباین

 .نظارت بر پاکیزگی محافظ رادیاتور، فضای بین خنک کننده و لوله های رادیاتور -

با آتش نشانی . را خاموش کنید SBدر صورت بروز آتش سوزی کمباین را از خرمن دور کنید، موتور و  !توجه 

 .سعی کنید آتش را مهار کنید...( آب و خاک و کپسول آتش نشانی، )تماس بگیرید و سپس با وسایلی که در اختیار دارید 

برای خراب نشدن و آسیب ندیدن درب شیشه ای هنگام ورود و خروج به کابین فقط از دستگیره در استفاده  !توجه 

 .کنید

کیلویی و سایر عوامل آتشنشانی مطابق با توصیه های خدمات ملی  6کمباین باید به دو کپسول آتش نشانی  !توجه 

 .مربوطه مجهز باشد کشور

 :محل نصب کپسول های آتش نشانی باید

 قسمت ورودی کمباین -

 روی باالبرنده دانه -

 

 عالئم ایمنی

عالئم ایمنی هشداردهنده نمادها و عالئم تصویری هستند که روی کمباین قرار داده شده و حاوی دستورالعمل هایی از 

 .ین هستندجمله، دستورالعمل هایی برای استفاده بهینه از کمبا

 .این عالئم همیشه باید تمیز نگه داشته شوند و چنانچه مخدوش یا کنده شوند سریعا باید جایگزین شوند

در صورت تعویض بخش های با عالئم ایمنی حتما دقت کنید که بخش های جدید با عالئم ایمنی مربوطه پوشانده شده 

 .باشند

 :شده انددر جداول زیر این عالئم و توضیحاتشان آورده 

 توضیحات عالئم

 نقطه گریس کاری 

 
 نقطه روغن کاری

 
 نقطه مخصوص بلند کردن

 
 محل نصب جک
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 محل نصب کپسول آتشنشانی

 
 عالمت ایمنی

 

 

 توضیحات تصاویر خطر

 

 پوشش و محافظ های ایمنی کمباین را در حالی که موتور روشن است برندارید

 

 تا زمان توقف کاملشان لمس نکنیدقطعات چرخشی کمباین را 

 

 ؟؟؟؟؟؟

 

 قبل از ورود به منطقه خطر ایمنی کامل را با بستن جک هیدرولیک تامین کنید

 

 هرگز وارد منطقه خطر بین پالتفرم و باالبر دانه نشوید

 

 به منطقه خطر نزدیک نشویددر حین کار کمباین 
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 توضیحات عالئم خطر

 

 !ذخیره باتری انفجار از اجتناب

ایجاد جرقه، تابش نور مستقیم و شدید و شعله آتش بر روی باتری ممنوع است زیرا 
 .می تواند موجب انفجار گاز در باتری گردد

! هرگز برای اطمینان از شارژ شدن باتری قطب های آن را با جسم فلزی لمس نکنید
 .از فازمتز یا هیدرومتر استفاده نمایید

درجه 16حتما دمای باتری را تا ! باتری یخ زده موجب انفجار خواهد شدشارژ کردن 
 .سانتیگراد باال بیاورید

 

 !اجتناب از سوختگی با اسید

اسید سولفوریک الکترویت باتری به شدت سمی است و غلظت آن به حدی است که 
به سادگی موجب سوختگی پوست، لباس و در صورت برخورد به چشم موجب 

 :لذا. واهد شدنابینایی خ

زمان پر کردن الکترولیت باتری حتما در اتاقی با تهویه مناسب قرار  (1
 بگیرید

 برای این کار از عینک محافظ و دستکش الستیکی ضخیم استفاده نمایید (2
 در هنگام پر کردن الکترولیت بخارات ناشی از اسید را استشمام نکنید (3
 .داجازه ندهید الکترولیت کوچکترین نشتی داشته باش (4

 :اگر اسید روی خودتان ریختید

 پوستتان را با آب بشویید (1
 با استفاده از جوش شیرین یا خاکستر اسید را خنثی کنید (2
 دقیقه بشویید 32تا  15چشم ها را با آب به مدت  (3
 !فوراً با پزشک تماس بگیرید (4

 :اگر اسید وارد بدن شما شد

 خود را تحریک به استفراغ نکنید (1
 لیتر 2بنوشید، نهایتاً مقدار زیادی شیر  (2
 !فوراً با پزشک تماس بگیرید (3

 

، باتری باید از بسته برای جلوگیری از تجمع گازهای قابل اشتعالمراقبت از باتری 
 .بندی پالستیکی و مواد مشابه خارج شود

 .همیشه باتری را تمیز و عاری از هرگونه بقایای گیاه نگه دارید

شارژ سریع دارد، قبل از اتصال باتری به در صورت نصب باتری جدید که نیاز به 
این کار باعث . برق کابل مسی را قطع و درپوش های الکترولیت باتری را بردارید

 .پیشگیری از آسیب رسیدن به باتری می شود

 

 !رعایت اقدامات اولیه ایمنی در زمان کار با برق

قبل از باز کردن هرکدام از بخش برای جلوگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی، 
عدم توجه به قطب . های سیستم الکتریکی یا باز کردن باتری، سیم باتری را قطع کنید

 .های اتصال باتری می تواند به سیستم الکتریکی آسیب بزند
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 !جلوگیری از تکان های خودکار ماشین

ماشین و اجزای آن می تواند منجر به صدماتی از جمله  تکان های غیر منتظره
 .مرگ و میر شود
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 منی و هشدار دهنده بر روی کمباینمحل عالئم ای

 :نمای سمت چپ

 

 :نمای سمت راست
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 فصل اول

 توضیحات و نحوه کار
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 استفاده 1-1

 برای مخصوص وسایل یا تجهیزات مجموعه از استفاده با و غالت برداشت برای کمباین مستقیما و به طور مستقل این

 .روغنی طراحی و تولید شده است های دانه آفتابگردان، ذرت، برداشت

 مشخصات فنی 1-2

 :است آمده 1.1 جدول در کباین این اصلی فنی مشخصات

 مشخصات فنی  1.1جدول 

 مقدار پارامترها

 کیلومتر 8تا  km/hسرعت کار 

 کیلومتر 20تا  km/hسرعا حمل و نقل 

 Д-260.1 نوع موتور

 kw 114قدرت موتور 

 300 ظرفیت مخزن سوخت

 :kg زن کمباین بدون پالتفرم و یدک کش و

 یساختار -

 عملیاتی -

 

- 9950 

- 10350 

 mmابعاد کلی کمباین، 

 طول -

 عرض  -

 ارتفاع -

 

- 8250 

- 3800 

- 4000 

 dBA 84سطح صدا در قسمت کار اپراتور ،

    ،(کل ارتعاش) اپراتور صندلی روی برلرزش  کلی مقدار

m / s2 

1.2 

 m / s2 2.5( ارتعاش موضعی)مقدار کلی لرزش در کنترل 

 10 تعیین شده، به سال عمر خدمات

به ( بدون بازسازی. )مشخص( انبار کردن)زمان ذخیره سازی

 به سال

1 

 خرمنکوب
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 استوانه ای نوع خرمنکوب

 mm 1200عرض خرمنکوب، 

 From 510 to 870 (rpm)سرعت چرخش شافت خرمنکوب 

 mm 800قطر استوانه خرمنکوبی، 

از طریق تسمه سیستم هیدرولیک که از داخل کابین کنترل می  شیوه تغییر سرعت چرخش شافت خرمنکوب

 .شود

 سپر ضربه گیر

 mm 400قطر 

 rpm 795سرعت چرخش 

 مخزن دانه

 m3 3.5گنجایش، 

 654 (rpm)سرعت چرخش غلتک تخلیه 

 تجهیزات برقی

 V 24ولتاژ محاسبه شده سیستم برقی ،

 A/h 190ظرفیت اسمی یک باتری، 

 2 تعداد باتری

 سیستم هیدرولیک

انتقال هیدرواستاتیک با کنترل سرعت بینهایت متغیر در  دنده

 محدوده سرعت معین

 هیدرولیک فرمان

 اجزای هیدرولیکی کنترل سیستم در ایمنی دریچه فشار تنظیم

 :MPa کار،درگیر در 

14 

 L 105گنجایش 
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 ابعاد کلی کمباین 1-3
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 ساختار کمباین 1-4

پالتفرم خود . متر می شود 5یا  4با عرض  2ویک پالتفرم برداشت گیاه ( 1.1شکل ) 1کمباین شامل یک بدنه 

 .دارای یک دفترچه راهنما به صورت جداگانه است

 

 کمباین – 1.1شکل 

 تجهیزات و عملکرد 1-5

 :کمباین خود کششی 1-5-1

، شاسی 6( الک)، غربال 7، مکانیسم خرمنکوبی (2.1شکل ) 9باالبر علوفه  :کمباین خودکششی تشکیل شده ازبدنه 

، لوله 2قسمت کنترل، مخزن 1، کابین 3موتور ، 5و شاسی محور چرخ های عقب  6محور چرخ های هدایت کننده 

و قسمت  ACS، تجهیزات برقی، هیدرولیک فرمان و سیلندر هیدرولیک سیستمسیستم هیدرولیک رانندگی، ، 4تخلیه 

  .های عملیاتی

 

 بدنه کمباین خودکششی – 2.1شکل 
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، 3، فریم یا چارچوب 4، مکانیسم کمپرس علوفه 2، زنجیر کلوشه بر (3.1شکل ) 1دهنه  :باالبر علوفه 1-5-1-1

که پالتفرم را در زمان حمل و نقل، تنظیمات و تعمیر کردن در موقعیت باال  7استپ ، 6، شافت پایین 5شافت باال 

 .آزاد نمود 6را از قالب  7و استپ فیکس می کند، که برای استفاده از آن باید باالبر و پالتفرم را باال آورده 

 

 باالبر علوفه – 3.1شکل 

 

 

 مکانیسم خرمنکوب 1-5-1-2
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 سپرتاشو -7ریک انگشتی،  -6شافت محور چرخشی،  -4میله،  -3اهرم،  -2گیره،  -5و  1

 مکانیسم کوبنده -9پوسته مقعر  -6

 6.1شکل 
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 ماشین سنگ زنی یا غربال 1-5-1-3

، 6، دنباله ها 5و 4، دیواره راست و چپ 3، کاه پران 2خرمنکوب ، (7.1شکل )1شاسی ها : غربال کمباین شامل
 .و قسمت های عملیاتی 7انتهای دستگاه خردکن 

 

 7.1شکل 

 

 .آورده شده 6.1در شکل  طرح عملیاتی غربال

می افتند باز توزیع شده و دانه ها و ذرات  (6.1شکل ) 1 دانه های گندمی که پس از خرمنکوبی روی صفحه لرزان
در قسمت ریک . کاه سنگین در سطح زیرین و دانه ها و ذرات بزرگتر و سبک در سطح باالیی قرار می گیرند

 5انگشتی صفحه لرزان جداسازی و غربالگری بیشتری صورت می گیرد و دانه های پایینی وارد الک های مضاعف 
پوسته و ناخالصی های سبک . درشت کاه از ریک انگشتی باالی الک ها رد می شوند می شوند و ذرات 6و باالیی 

 7و پانل  6ذرات کاه درشت که از الک . از غربال بیرون رفته و روی زمین قرار می گیرند 14با فشار هوای فن 
اختصاص یافته و  6انل که روی زمین نیفتاده اند به پ 7آن می آیند نیز روی زمین می ریزند و پس مانده های پانل 

وارد پنل دانه  13شده و از آنجا به کمک غلتک  9وارد الک  6دانه خالص از الک . می شوند 11سپس وارد غلتک 
بقایای مانده در الک پایین در امتداد . می شود و سپس به وسیله باالبر و غلتک تخلیه به مخزن دانه انتقال می یابد 12

انتقال داده می  3برای خرمنکوبی مجدد به خرمنکوب انتهایی  4ه وسیله باالبرهای شده ب 11وارد غلتک  12پانل 
 .قرار می گیرند 1مجددا روی صفحه لرزان  2شوند و با غلتک 
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 6.1شکل 

 

 

 کاه پران 1-5-1-4

 .کاه پران با دندانه ای طراحی شده روی میل لنگ هدایت کننده برای جدا کردن کاه از توده دانه می باشد

روی محور  5در پایه یاتاقان . سوار می شوند 3روی یاتاقان های  4با بوش مخروطی ( 12.1شکل )1دندانه ها 
تمام خطاهای ( با توجه به تغییر شکل کشسانی آن)این حفره . بین یاتاقان و پایه قرار می گیرد 6یک حفره  2شافت 

برای برطرف کردند . ایه های دندانه ها را می پوشاندناشی از بی دقتی در ابعاد و اندازه شافت ها و فاصله بین پ
 .نصب می شوند 7شکسته شدن دندانه ها واشرها 
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 12.1شکل 

 3های کنار  ripperبسته به شرایط محصول برداشت شده، رطوبت آن، علفی بودن آن و میزان نسبت دانه به کاه 
ها  ripperهمچنین . روی دندانه های لرزان نصب می شوند تا عملکرد آن را افزایش دهند 2و مرکزی ( 9.1شکل )

 .می توانند برداشته یا مجددا تنظیم شوند

 

 

 9.1شکل 

 

 مخزن دانه و غلتک تخلیه 1-5-1-5

برای مشاهده راحت پر شدن دانه .طراحی شدهبرای جمع کردن دانه در حین کار کمباین ( 11.1شکل ) 4مخزن دانه 
 .در قسمت جلویی این محفظه قرار دارد 2پنجره  1در مخزن و تخلیه آن 

 .برای برداشتن نمونه از دانه برداشت شده حین کار کمباین طراحی شده 6پنجره نمونه برداری 
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 مخزن دانه 11.1شکل 

انه به درون یک وسیله حمل و نقل مثل کامیون یا تریلی می برای تخلیه دانه از مخزن د( 12.1شکل )غلتک تخلیه 
کنترل آن از درون کابین کمباین . باشد که می تواند در حین کار و حرکت کمباین با سیلندر هیدرولیک نصب شود

 .انجام می گیرد

 

 غلتک تخلیه 12.1شکل 

 

 موتور 1-5-1-6

 .آن روی این کمباین استفاده شدهبا سیستم های عملکردی ( 13.1شکل ) MMZیک موتور دیزل 

 .جای گرفته 14و 11و دمپرهای  13روی زیر فریم  7موتور 
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به داخل کشیده می شود از بقایای  16، هوایی را که توسط پره های فن 2توسط سیستم پاک کننده رادیاتور  1هواکش 
 .و غیره جلوگیری می کندپاک می کند و از مسدود شدن رادیاتور از بقایای ریز کاه کاه و گرد و غبار 

 .را باز کرد 1برای نظافت رادیاتور از گرد و غبار می توان در هواکش 

 6عبور کرده و سپس در تصفیه کننده هوای  5هوایی که مستقیما به موتور وارد می شود ابتدا از توری جریان هوا 
 .بیشتر از گرد و غبار پاک می شود

شتاب و فشار آن کاسته، در نتیجه میزان صدای شده و از شدت  6دودهای اگزوز سیلندرهای موتور وارد سیلندر 
 .تولید شده کاهش می یابد

 .با دریچه بخار، فشار الزم برای سیستم خنک کننده را تامین می کند 3مخزن 

 .تخلیه می شود 12روغن از اتصال میل لنگ موتور توسط لوله 

 .انجام می گیرد 15ع خنک کننده از طریق شیلنگ تخلیه تخلیه مای

 

 MMZموتور  13.1شکل 
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 شاسی ها 1-5-1-7

 1، فن 4، بخش غلتک 5، چارچوب 3، محور چرخ عقب (14.1شکل ) 6محور رانندگی : شاسی های کمباین شامل
 .2و صفحه لرزان پایین

 

 شاسی ها 14.1شکل 

  

 .سیلندر هیدرولیک امکان پذیر می شودمحور چرخ عقب با ( 15.1شکل ) 6و  1چرخش چرخ 

 .میله فرمان عرضی برای همگام سازی چرخش مورد استفاده قرار می گیرد

 

 محور چرخ عقب 15.1شکل 

 4 ، نیمه محور های9محور رانندگی توسط موتور هیدرولیک با گیربکس ( 16.1شکل ) 7و 1رانندگی چرخ های 
 .صورت می گیرد 6و  3و شیار گیربکس های  5و
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 محور رانندگی 16.1شکل 

 

 سیستم هیدرولیک کمباین خود کششی 1-5-1-6

 با اما شوند می بندی گروه کاربردی هدفیک  برای که است هیدرولیکی سیستم چندین شاملکمباین  هیدرولیکی سیستم
 .روغن مشترک مخزن یک

 هیدرولیک فرمان -
 هیدرولیک رانندگیسیستم  -
 سیستم هیدرولیک سیلندرهای هیدرولیک -
 سیستم هیدرولیک باالبر دانه -

 .آمده است A1شکل  Aنمودار طرح هیدرولیک کمباین در ضمیمه 

میزان  7شاخص سطح روغن . مشترک استبرای تمام سیستم های هیدرولیک کمباین ( 17.1شکل ) 2مخزن روغن 
 .در سیستم هیدرولیک را نمایش می دهد روغن موجود

 .شود می کنترل روغن مخزن در شده نصب 9 روغن دمای سنسور با کار حین مایع دمای

 .مورد استفاده قرار می گیرد نفت مخزن درتعبیه شده ( 16.1 شکل) 3 تخلیه و مکش فیلتر روغن، کردن تمیز برای
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 مخزن روغن 17.1شکل 

 

 

 فیلتر 16.1شکل 

 

 ،B ضمیمه در GB2.4 و GB2.1، GB2.2، GB2.3 هیدرولیک بخش های الکترومگنتهای تعویض برای هایی طرح
 .است شده داده B.4 شکل
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 :سیستم هیدرولیک سیلندرهای قدرت برای کنترل کردن سیلندرهای هیدرولیک

 فرمان -
 رانندگی قسمت اصلی -
 چرخش غلتک تخلیه -
 سوییچ کردن غلتک تخلیه -
 تخلیهبلند کردن باالبر  -
 راندن غلتک تخلیه -
 حرکت افقی فریم چرخشی کمباین -

 .شود می انجام پمپ خروجی در تغییر با برگشت به عقب کمباین و حرکت در سرعت تغییر

 گرفته نظر درباالبر دانه  حرکت معکوس کنترل و کپی هیدرولیکی سیلندرهای کنترل برای دانه رباالبرهیدرولیکی سیستم
 .است شده

 ,GB2.1, GB2.2هیدروبالک های ( 19.1شکل )سیلندرهای هیدرولیک توسط توزیع کننده های هیدرولیک الکتریکی 
GB2.3 و GB2.4 کنترل می شوند. 

 
 سیستم کنترل هیدرولیک 19.1شکل 

 
 
 

 تجهیزات برقی 1-5-1-9
 شده ارائه B.1 - B.5 شکل ،B ضمیمه در ترکیب این الکتریکی طرحبوده و  24Vسیستم برقی کمباین تک سیم با ولتاژ 

 .است
 داخلی، و خارجی نورپردازی های دستگاه دقیق، ابزار دستگاه، اندازی راه تغذیه، منابع شامل کمباین الکتریکی تجهیزات

 تجهیزات ،کمباین فنی( ACS) اتوماتیک فرآیند کنترل سیستم هیدرولیک، بخش کنترل های دستگاه صدا، و نور های آالرم
 .و سیم ها می شود سنسورها ارتباطی،

 .است ژنراتور و سری به متصل باتری دو تغذیه منبع
 :طراحی شده( 22.1شکل ) ACSسیستک کنترل اتوماتیک 

 کمباین سرعت گیری اندازه برای و فن، کردن تمیز پنبه، درام چرخش سرعت گیری اندازه برای -
 کمباین اصلیعامل  قسمت اسمی سرعت از انحراف تشخیص برای -
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 سنسور سرعت تمیزی فن.5مبدل سرعت .4واحد نمایش فرکانس .3سنسور سرعت درام .2سنسور سرعت موتور .1

 سیستم کنترل اتوماتیک کمباین 22.1شکل 

 

ACS شامل یک واحد سنجش سرعت و کابل های متصل می باشد . 

سرعت موتور، درام  برای نشان دادن روی پانل هشدار داخل کابین نصب شده و BICH-Uواحد نشانگر فرکانس 
زمان فعلی و کل زمان انجام عملیات، فاصله فعلی و خرمنکوب، سرعت، فن، نشان دادن کاهش سرعت درام خرمنکوب، 

 .کل مسافت طی شده، مساحت زمین و بهره وری فعلی و کل در نظر گرفته شده
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نشانگر سرعت فن تمیزکننده .3نشانگر سرعت چرخش درام .2عملیاتی  پارامترهای عددی مقادیر نمایش برای رقمی چهار شاخص.1
نشانگر مساحت عملیات .7( km)نشانگر مسافت طی شده کنونی.6نشانگر زمان عملیات کمباین .5نشانگر سرعت میل لنگ موتور .4

 BICH-Uبالک .11یت دکمه تغییر وضع.12نشانگر فرکانس آستانه درام خرمنکوب .9 (ha/h)نشانگر کارایی کنونی.6کنونی 
دکمه سرعت کمباین .16دکمه تغییر درام خرمنکوب .15دکمه سرعت چرخش فن .14دکمه سرعت موتور .13دکمه ساعات کار .12

 نشانگر سرعت.16پنل هشدار .17

 BICH-Uواحد تشخیص فرکانس  21.1شکل 

 :نحوه کار

. عملیات روی صفحه نمایش ظاهر می گرددثانیه حالت اجرای  3پس از . واحد را به شبکه کمباین متصل کنید (1
 .اگر هیچ دکمه ای فشار داده نشود، صفحه نمایش سرعت کمباین را نشان می دهد

 .را روشن کنید، دور درام خرمنکوب روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد 15موتور را استارت زده، کلید  (2
 :میزان گردش درام خرمنکوب را طبق زیر تنظیم کنید (3
 (.rpm 162مثال )مقدار آستانه مورد نیاز را روی صفحه نمایشگر وارد کنید  -
این کار باعث می ! ثانیه نگه دارید 5را بطور همزمان فشار داده و به مدت ( 21.1شکل ) 12و  15کلیدهای  -

 .شود که واحد مقدار آستانه درام خرمنکوب را به حافظه بسپارد
برای یادآوری این مقدار کافیست موتور . را یک بار فشار دهید 12درام کلید برای چک کردن مقدار آستانه ! ضمنا  

 .در حال کار بوده و از سنسور سرعت کمباین سیگنال دریافت گردد
 :روی صفحه نمایش پدیدار نمودبه صورت خروجی اطالعات زیر را  ه های زیر می توانبا فشار دادن دکم (4
 km/hت کمباین به خروجی سرع -16دکمه  -
 rpmخروجی دورهای درام خرمنکوب به  -15دکمه  -
 rpmخروجی فن تمیز کننده به  -14دکمه  -
 rpmخروجی دورهای میل لنگ موتور به  -13دکمه  -
 خروجی مدت زمان عملکرد کنونی کمباین به ساعت -12دکمه  -
 rpmخروجی مقدار آستانه درام خرمنکوب به  -12دکمه  -
  999.9تا  2.1از  kmخروجی مقدار مسافت طی شده کنونی به  -12ه مدوبار فشردن دک -
 999.9تا  2.1از  هکتار در فعلی عملیات مورد منطقه خروجی -12سه بار فشردن دکمه  -
 999.9تا  G/h 2.1خروجی کمباین به  -12چهار بار فشردن دکمه  -

 .، نشانگر مربوطه روشن می شودزمانی که مقادیر کنونی مربوطه کمباین روی صفحه نمایش ظاهر می شوند

 .ثانیه مقادیر فعلی کمباین ریست می شوند 12برای  12با فشار دادن و نگه داشتن دکمه 
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از مقدار ذخیره شده در واحد کاهش یابد، زنگ هشدار  rpm 122-132زمانی که مقدار گردش درام خرمنکوب  (5
 .روی صفحه نمایش فعال خواهد شد 2با چراغ چشمک زن 

 :شود می داده نمایش نشانگر روی بر یکل رادیمق خروجی کند، نمی کار کمباین موتور که هنگامی (6
 ساعت؛ 9999 تا 1 محدوده در کار زمان -
 کیلوکتر؛ 9999تا  1مسافت طی شده در محدوده  -
 هکتار؛ 9999تا  1نواحی تحت اجرای عملیات در محدوده  -
 ؛ساعت در هکتار 999.9 تا 2.1 محدوده در وری بهره -

نیز روشن خواهد  9زمان نمایش اطالعات کلی بر روی صفحه نمایش عالوه بر نشانگرهای مربوطه، نشانگر شماره 

 .بود

 .آورده شده 22.1نمودار قفسه توزیع اتصاالت در شکل 
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 قفسه توزیع اتصاالت 22.1شکل 
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 کنترل کمباین و ابزار کنترل -1-6

 کابین 1-6-1

 . سیستمی از ابزارهای طبیعی سازی محیط داخل کابین تعبیه شدهیک صندلی تک بسیار راحت با 

 .نشان داده شده است 23.1محل کنترل گرهای کمباین و تجهیزات کابین در شکل 

 

 rane box blocking pedal.7واحد کنترل .6دنده .5مخازن روغن ترمز .4اهرم ترمزدستی .3صندلی .2چراغ چشمک زن .1
برف .14دسته تنظیم دور موتور .13کاور کنترل پنل .12 سریع عملیات دسته .11پنل کنترل .12پدال های ترمز .9ستون فرمان .6

 چراغ های کار.15پاک کن 
 کابین 23.1شکل 

 :نشان داده می شود 24.1نمودار دنده در شکل  1-6-2

 -(23.1شکل )5دنده 

 .پدارل کالچ را فشار دهید (1
و یا سمت  2دنده را گرفته و به سمت راست و سپس باال برده تا در دنده یک، یا سمت چپ و باال تا در دنده  (2

 . قرار بگیرد 3راست و پایین ببرید تا در دنده 
 .سپس پدال کنترل را رها کنید تا پدال قفل شود  (3
 .کنیدخالص نده را در جهت معکوس حرکت داده و برای خاموش کردن د (4

 

 دنده ..24شکل 
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با باال آوردن آن به سمت خود چرخ های رانندگی به حالت تعلیق در آمده و با پایین بردن، چرخ ها آزاد  -3ی ترمز دست
 .می شوند

برای . وقتی یک نفر با پا پدال ترمز را فشار می دهد از سرعت چرخ های رانندگی کاسته می شود -9پدال های ترمز 
 .پدال ها با یک نوار به هم قفل شده اند ز های چپ و راستاطمینان از عملکرد همزمان ترم

 .دسترسی به تجهیزات برقی سوییچ برد را فراهم می کند 12کاور کنترل پنل 

 .کنترل پنل در قسمت سمت راست صندلی راننده جانمایی شده است 1-6-3

 

 کنترل پنل 25.1شکل 

 چراغ هشدار دهنده دمای روغن -1

 (قرمز)باتری  چراغ هشدار تخلیه-2

 (سبز)چراغ کنترل دریچه تخلیه ایمن -3

 (قرمز)چراغ هشدار ترمز دستی -4

 چراغ کنترل فیلتر روغن سیستم هیدرولیک سیلندر های قدرت-5

 چراغ هشدار اضطراری میزان روغن-6

 چراغ مسدود شدن فیلتر هوا-7
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 خاموش -IIروشن  -I. دکمه خاموش و روشن درایو اصلی-6

 خاموش -IIروشن  -I. سوییچ روشن و خاموش کردن باالبر دانه و پالتفرم-9

 سوییچ پاور هیدرولیک برقی-12

 سوییچ افزایش و کاهش سرعت درام خرمنکوب -11

 :سوییچ فن خنک کننده موتور-12

I-(غیر ثابت)چرخش فن روشن است  -فشار دادن 

 II-(ثابت)فعال سازی جهت چرخش فن  -کشیدن 

 تنظیم کننده چرخش موتور -13

 MASSدکمه کنترل از راه دور سوییچ  -14

 سوییچ احتراق یا اشتعال -15

 

 .در قسمت سمت راست راننده تعبیه شده 1در واحد کنترل ( 26.1شکل ) 2دسته کنترل سرعت  1-6-4

دور موتور، به سمت جلو برای افزایش ، متمایل به سمت راننده برای توقف  IIزمان استارت زدن موتور دسته باید در حالت خالص 
 (.IIIموقعیت ) کنید منتقل عقب به خنثی موقعیت از را دسته ،برای حرکت به عقب. سرع کمباین قرار گیرد

 .هنگام دنده عقب گرفتن کمباین یک زنگ هشدار متناوب به صدا در می آید

 :2بر روی دسته کنترل 

 :ریم کمباین که پنج حالت داردسوییچ کنترل گیربکس و سرعت غلتک ف -3شماره

 (ثابت)خالص  -2
 (باال بردن غلتک تخلیه، غیر ثابت)باال  -1
 (پایین آوردن غلتک تخلیه، غیرثابت)پایین  -2
 (غیرثابت)افزایش سرعت غلتک  -3
 (غیرثابت)کاهش سرعت غلتک  -4

 :سوییچ کنترل غلتک که پنج حالت دارد -5شماره 

 (ثابت)خالص  -2
 (غیرثابت)باال آوردن غلتک  –باال  -1
 (غیرثابت)پایین آوردن غلتک  -پایین -2
 (جلو بردن غلتک، غیرثابت)به سمت چپ  -3
 (عقب آوردن غلتک، غیرثابت)به سمت راست  -4

 .، با فشار دادن سیگنال فرستاده می شود”STOP“دکمه توقف اضطراری باالبر دانه  -7شماره 
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 دسته کنترل سرعت 26.1شکل 

که ارتفاع و شیب آن قابل تنظیم است، چرخ های ( 27.1شکل )11رمان روی کف کابین برافراشته شده و فرمان ستون ف 1-6-5
 . کمباین را کنترل می کند

 :روی پنل ستون فرمان

 چراغ کنترل شعاع اصلی -2شماره 

 .خاموش می شودبا فشار دادن یک بوق هشدار به صدا در می آید و با دومرتبه فشردن . دکمه زنگ خطر -6شماره 

 چراغ تشخیص چرخش ها -14شماره 

 :سوییچ پایه که چهار حالت ثابت و دو حالت غیر ثابت دارد -9شماره 

I-روشن است، پرتو اصلی چراغ های حمل و نقل روشن است 2زمانی که چراغ  -میانه 

II- چراغ های نور افکن روشن -(ثابت)باال 

III- هشدار نور باال -(غیر ثابت)باال 

IV- خاموش نشانگرها-( ثابت)چپ  

V- کند می روشنرا  ها سیگنال -(ثابت)راست 

VI- سیگنال صدا روشن -(غیرثابت)پایین 

 :11برای تنظیم ارتفاع فرمان 

 را باز کنید 13کاور  -

 فرمان را در موقعیت صحیح مناسب راننده قرار دهید -

 را محکم کنید 13کاور  -

 می ثابت 15 دسته توسط که اپراتور، برای مناسب موقعیت به 6 فرمان فتاش حرکت توسط فرمان ستون زاویه تنظیم

 .شود می فراهم شود،
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 ستون فرمان 27.1شکل 

با توجه به قد و وزن راننده می توان پشتی صندلی، شیب دسته راست صندلی و موقعیت صندلی در امتداد حرکت  1-6-6

 .طولی را تنظیم کرد

تنظیم " راست-چپ"در سطح افقی ( 26.1شکل ) 6به وسیله دسته ( kg 122، 75، 62)صندلی با توجه به وزن راننده 

 .می شود

برای باال آوردن . قابل تنظیم است 152mmو  62mmبه ترتیب حداقل  و طولی( ارتفاع)صندلی در موقعیت عمودی 

صندلی به طور . صندلی، لبه های کوسن صندلی را گرفته و به آرامی به سمت باال بکشید تا صدای کلیک خفیفی بدهد

برای پایین بردن نیز الزم است صندلی را به باالترین موقعیت بیاورید، سپس . اتوماتیک در جای صحیح خود قفل می شود

 .ا گرفته و محکم باال بکشید و صندلی را تا جای ممکن پایین بیاوریدلبه های کوسن ر

اهرم را باال آورید صندلی را . استفاده نمود 7برای تنظیم صندلی در امتداد طولی و جلو وعقب بردن باید از اهرم شماره 

 .در موقعیت مناسب قراردهید و سپس اهرم را رها کنید
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 تنظیم قابل عمودی جهت در 32+  15 تا 32+  5 محدوده در، خود شیب اویهز به توجه با 4 پشتی صندلی موقعیت

 .است

 

دسته .6اهرم تنظیم حرکت طولی .7کرسی صندلی .6اهرم تنظیم شیب پشتی .5پشتی صندلی .4دسته صندلی .3واحد کنترل .2دسته کنترل .1

 حمل کننده صندلی.9تنظیم وزن 

 26.1شکل 

 :نشان داده شده 29.1محل قرار گرفتن کنترل ها در شکل . کابین قرار داده شده اندپنل های کنترل باالی  1-6-7

 

 کاور جعبه فیوز.6آفتاب گیر .deflector 7.6پنل سوییچ .block of plafonds 5.4محل ضبط صوت .3پنل هشدار .2فیلتر گردش هوا .1

 پنل های کابین 29.1شکل 

 :آمده 32.1حفاظت آن ها در شکل محل قرار گرفت فیوزها و مدارهای تحت 
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 فیوز های کابین 32.1شکل 

 :آورده شده 31.1در شکل ( 29.1شکل )2محل قرار گرفتن کنترل های روی پنل هشدار 

 

دکمه سوییچ دمای روغن سیستم .5دسته سوییچ پاک کن صفحه نمایش .4آمپر فشار موتور .3آمپر سوخت .BICH-U 2بلوک  .1

 آمپر دمای خنک کننده موتور.6هیدرولیک 

 پنل هشدار 31.1شکل 

در قسمت باال سمت راست کابین نصب شده، محل قرار گرفتن کنترل های روی آن در شکل ( 29.1شکل ) 5پنل سوییچ 

 .داده شده استنشان  32.1
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 32.1شکل 

 :حالت ثابت دارد 3سوییچ فن که  -1

I- خاموش 

II- حالت سرعت اول فن 

III- حالت سرعت دوم فن 

 :حالت ثابت دارد 3سوییچ چراغ ها که  -2

I- خاموش 

II- روشن 

III- چراغ های حمل و نقل روشن 

 :حالت ثابت دارد 2چراغ غلتک تخلیه که  -3

I- روشن 

II- خاموش 

 :حالت ثابت دارد 2سوییچ فالشر،  -4

I- روشن 

II- خاموش 

 :حالت ثابت دارد 2سوییچ چراغ های جلو،  -5

I- روشن 

II- خاموش 

 

 :پروسه ی فنی برداشت 1-7

 .پروسه فنی برداشت مستقیم به ترتیب زیر صورت می گیرد

دستگاه می دهد و سپس  7ساقه های گیاه را گرفته و به تیغه برش ( 33.1شکل ) 6در حین حرکت کمباین، غلتک پالتفرم 

غلتک دارای مارپیچ های راست و چپ است و ساقه ها را از . می روند 6ساقه های بریده شده به خورد غلتک مارپیچ 

غلتک مارپیچ ساقه ها را مستقیماً وارد جعبه پالتفرم می کند و از  مکانیسم. کناره های پالتفرم به وسط پالتفرم می آورد

 .وارد درام خرمنکوب، جایی که عملیات خرمنکوبی انجام می گیرد، می شود 9آنجا توده برداشت شده از طریق باالبر 

روی کاه  5 می ریزد و مابقی توده به وسیله غلتک 12روی صفحه لرزان  12گیاه و کاه مرغوب از طریق سطح مقعر 

  .پرتاب می شود 1پران 
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 انتقال فرایند درهدایت شده و  7می افتند به سمت تیفه برش باالیی  12انبوه غالتی که پس از خرمنکوبی روی شیکر 

از خرمنکوب  13غالت از ناخالصی ها جدا شده و ناخالصی ها توسط فن  .گیرد می صورت اولیه سازی مرتب پشته،

 2دانه از طریق باالبر شده، سپس،  14وارد غلتک  16و پایین  19دانه ها از کفشک های لرزان باالیی . خارج می شوند

لیه مخصوص منتقل پس از پر شدن مخزن کمباین دانه توسط غلتک تخلیه به وسیله نق. وارد غلتک تخلیه مخزن می شوند

 .می شود

 

 

 نمای فرایند برداشت فنی کمباین. 33.1شکل
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 فصل دوم

 کاربرد مورد نظر
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 محدودیت های عملیاتی 2-1

هنگام استارت زدن موتور حتما دسته کنترل سرعت در حالت خنثی و متمایل به سمت راننده و کمباین در دنده  2-1-1

 .باشد 1522rpmتوصیه می شود که دور موتور . نباشد

در . ثانیه به استارت زدن ادامه دهید و پس از روشن شدن سریعا کلید استارت را رها کنید 15تا  12برای استارت کردن 

استراحت کوتاه بدهید و مجددا فرایند را  1برگردانده  2صورت نیاز به استارت زدن مجدد کلید احتراق را به وضعیت 

 .تکرار کنید

 :رانندگی در معابر عمومی 2-1-2

 .پوشش درب مخزن باید بسته باشد -

 .مخزن باید خالی شده باشد -

 .چراغ های فالشر باید روشن باشند -

بسته به نیاز و شرایط پالتفرم باید روی یدک کش یا روی کمباین سوار شده باشد، در صورت قرار داشتن پالتفرم  -

سیلندرها و غلتک کامال جمع شده و پالتفرم در باالترین موقعیت خود روی کلوشه بر روی کمباین باید میله های 

 .ثابت شده باشد

برای قرار دادن پالتفرم روی یدک کش غلتک را تای جای ممکن پایین آورده به غلتک مارپیچ نزدیک کنید و 

 .روی یدک کش محکم ببندید و چراغ های یدک کش را نصب کنید

ار داشتن پالتفرم روی کمباین باید میله های سیلندرها و غلتک کامال جمع شده و پالتفرم در در صورت قر 2-1-3

 .باالترین موقعیت خود روی کلوشه بر ثابت شده باشد

برای . فراهم می شود( چرخ های رانندگی)عملکرد ترمز کمباین توسط درایو هیدرولیک چرخ های عقب  2-1-4

در صورت نیاز به توقف . رعت را آهسته به وضعیت خنثی در می آوریمکاهش تدریجی سرعت دسته کنترل س

 .پدال های ترمز را فشار می دهیم( در صورت نیاز)اضطراری سریعا دسته را به حالت خنثی در آورده و همزمان 

نوع محصول در فرایند عملکرد کمباین باید بهترین شیوه های کار را استفاده و کرد و تنظیمات بهینه بسته به  2-1-5

پیش از ترک زمین کمباین باید با توجه به شرایط محصول برداشت شده و شرایط برداشت مثل  .برداشت انجام گردد

 .تنظیم شده باشد... رطوبت، میزان علفی بودن محصول، ارتفاع ساقه و 

برداشت  میدان که شود انتخاببه طوری  باید رانندگی جهت ،کمباین وری بهره و برداشت کیفیت بهبود برای 2-1-6

 حرکت هتدر ج درجه 45 زاویه یک در تقریبا پایین محصوالت کلی جهت و ماند،ب باقینشده در سمت راست 

 .کمباین باشند

هنگام  .ای انتخاب شود که حداکثر بهره وری و کیفیت برداشت تامین شود سرعت حرکت کمباین باید به گونه 2-1-7

 .برداشت گیاهان پایین افتاده و درهم بدون در نظر گرفتن بارگیری سرعت کمباین باید کاهش یابد

برای جلوگیری از ریزش زیاد محصوب به ویژه در زمین های خراب و ضعیف، باید جهت حرکت کمباین  2-1-6

بنابراین باید مراقب . می شودریزش محصول در چرخش به ویژه چرخش های تیز بیشتر . در امتداد شیارها باشد

 .نحوه دور زدن و گردش کردن در زمین بود

 :هنگام کار در زمین های با رطوبت باال و با علف هرز 2-1-9
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صفحه مقعر، صفحه های کفشک شیکر جداکننده، تسمه های صفحه لرزان و دنده های کاه دائماً درام خرمنکوب،  -

 .پاک کنیدپران را چک کنید و از توده ای چسبنده 

 .کنیدن برداشت٪ 25 از بیش دانه رطوبت با شود می توصیه دانه، رطوبت بررسی برای -

 .نباید تجاوز کند 1222rpmاز مخزن، سرعت موتور از % 25هنگام تخلیه دانه با رطوبت بیش از : احتیاط 

 :که دقت داشته باشید( هنگام خرمنکوبی)در طول جداسازی ابتدایی دانه از پوسته  2-1-12

 عدم وجود چسبندگی در سوراخ های صفحه مقعر -

 عدم شکستگی و خرابی درام خرمنکوب و صفحه مقعر -

 مقعر وخرمنکوب  های تیغه بین مطلوب فاصله -

 تیغه درقرار گرفته  پشته مقدار و همزمان پس از انجام اقدامات فوق، به تدریج فاصله بین تیغه ها افزایش یافنه -

 .باشد 222cm3مقدار آن نباید بیش از . چک شود ای زنجیره های

برای جلوگیری از شکسته شدن سیستم خرمنکوب ثانویه، غلتک مارپیچ آن و باالبر دانه از زیادی پر : احتیاط 

 .کردن آن بپرهیزید

 :برای جلوگیری از شکستن لوله تخلیه دانه و اجزای آن به دقت به اقدامات زیر عمل کنید 2-1-11

 .دیده انتقال کار محل به نقل و حملوضعیت  از کامل طور به را تخلیه غلتک (1

 .تنظیم کنید rpm 1222تا  922سرعت موتور را روی  (2

 .ثانیه نگه دارید 6برای روشن و یا خاموش کردن دکمه سوییچ روی پنل کنترل را حداقل  (3

 .ور موتور را به حداکثر برسانیدثانیه سرعت د 4تا  3پس از اینکه دانه در وسیله نقلیه تخلیه شد به مدت  (4

 .برسانید rpm 1222تا  922قبل از اینکه غلتک تخلیه را قطع کنید دور موتور را به  (5

 .پس از آنکه درایو تخلیه را کامال خاموش کردید از وضعیت آماده کار دراورید و به وضعیت حمل و نقل ببرید (6

 .پااین و روی زمین قرار داردحرکت کمباین به سمت عقب در حالی که پالتفرم !ممنوع

 .وجود دانه در مخزن پس از اتمام کار در مزرعه و در طول حمل و نقل مجاز نیست!توجه

 .هنگام تخلیه دانه از مخزن هل دادن آن با دست، پا ، بیل و یا هر چیز دیگر ممنوع است! توجه

 .تخلیه کمباین در زیر خطوط فشارقوی برق! ممنوع

از دریچه نمونه برداری در حالی که کمباین در حال حرکت است و بیش از یک سوم مخزن پر  استفاده! ممنوع

 .است

 که زمانی ویژه های پیچ با باید مخزن درب پوشش اصلی، درایو خودی به خود قطع از جلوگیری برای! توجه

 خاموش راو غلتک تخلیه  کلوشه بر و پالتفرم اصلی، درایو موتور، کردن خاموش از قبل !ثابت شود کند می کار کمباین

 .کنید
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 .پس از باران در زمان آماده کردن کمباین برای کار، فن را روشن کرده و غربال را تمیز کنید 2-1-12

 معاینه و بررسی و شروع به کار 2-2

موارد و  برای کمباین جدید، متخصصان نمایندگان فروش آموزش های پیش از فروش را ارائه می دهند که شامل 2-2-1

 :انواع زیر است

 .دستورالعمل ها و قوانین کار، تعمیر و نگهداری به اپراتور دستگاه داده می شود -

 .کامل و بی نقص بودن کمباین چک می شود -

 .برطرف کردن عیوب احتمالی -

 .مونتاژ اولیه و تنظیمات -

 .سوختگیری -

 .به کار انداختن -

 .شده در مدارک کمباین مطابق باشدسرویس کردن موتور دقیقا باید با الزامات بیان 

 (.3-4-2پاراگراف ) است اجباری عملیات اولیه سرویس های جدید، کمباین یک آماده سازی در 2-2-2

 :هنگام آماده سازی کمباین برای کار پس از مدت طوالنی انبار بودن اقدامات زیر انجام شود 2-2-3

عیبی دارند قبل از سوار کردن روی دستگاه  وضعیت تمام قطعات مصرفی و غیرمصرفی چک شود و اگر -

 .برطرف شوند

 .قطعاتی را که از روی کمباین باز شده بود برای انبار کردن، مجددا روی کمباین مونتاژ نمایید -

 .شارژ باتری ها را چک کنید و در صورت نیاز مجدداً شارژ کنید -

 .سرویس و تعمیرات را پیش از شروع فصل کار انجام دهید -

 ستورالعمل های کلی مونتاژد 2-2-4

هنگام نصب اتصاالت روی حفره های بیضی شکل دیسک های فلت توخالی را قرار دهید، مگر مواردی که دو مهره در 

باید قبل از مونتاژ با ...( اتصاالت دارای محور و )تمامی اتصاالت گردنده (. مهره های نری و مادگی)هم چفت شوند 

 .گریس روغن کاری شوند

تسمه ها را با استفاده از دیلم روی چرخ قرقره  .ود گریس و واشر الستیکی در پوسته یاتاقان ها اطمینان حاصل کنیداز وج

 .ها قرار دهید تا مانع از آسیب رسیدن به تسمه شوید

 مونتاژ بدنه کمباین 2-2-5

 .تنظیم کنید 1.1فشار هوای تایرهای چرخ های جلو و عقب را مطابق جدول 

هنگام وصل کردن باتری به قطب مثبت و منفی توجه . تعویض، بسته و متصل کنید ..1باتری ها را با توجه به شکل 

 .کنید

 .را وصل کنید" -"و سپس سیم "+" هنگام نصب کردن باتری ابتدا سیم ! توجه
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 وصل کردن باتری ها 1.2شکل 

 .نصب نمایید Bتمام تجهیزات برقی کمباین را مطابق نمودارهای ارائه شده در ضمیمه 

 خروجی های به را پمپ کنید، نصبرا  جلو شیشه شستشوی مخزن. را نصب کنید( 2.2شکل )3اهرم های برف پاک کن 

 .مخزن را با مایع شستشو پر کنید. کنید ایمن و ببندید را ها لوله کنید، متصل برق

، چراغ های هشدار دهنده جاده، بازدارنده ها، 2چراغ های کار . را روی قالب سقف کابین نصب کنید 1چراغ فالشر 

 .نصب نمایید Bچراغ های شماره پالک و چراغ ها و عالئم جانبی کمباین را با توجه به ضمیمه 

گیرنده رادیو و بلندگوهایش را . کنیدرا روی گیره مخصوصش نصب کنید و آن را با پیچ محکم (2.2شکل ) 4آینه های  

دو عدد کپسول آتش نشانی را در سر جایش قرار دهید، یکی در قسمت ورودی کابین و . در جای خود در کابین نصب کنید

 .دیگری روی بدنه کلوشه بر

 

 کابین 2.2شکل 

 سوختگیری کمباین 2-3

 .است آمده B ضمیمه در کار مایعات و سوخت روغن، تجاری نام سوخت، کانتینرهای ظرفیت 2-3-1

 کار شروع از قبل سوخت، مخزن استثنای بهتمام سیستم های مایع کارکمباین در زمان ارسال از کارخانه کامالً پر شده اند 

 .کنید گیری سوخت لزوم صورت در و کنید بررسی را آنها سطح است الزم فقط

سطح روغن را هنگام . نیاز مطابق مدارک کمباین آن را پر کنیدهر روز سطح روغن موتور را چک کنید و در صورت 

 .کار کمباین یا بالفاصله پس از متوقف شدن آن چک نکنید زیرا داده با خطا مواجه خواهد شد
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 را خود که باشید مراقب موتور، میل لنگ از روغن و کننده خنک سیستم از کننده خنک تخلیه هنگام در! احتیاط

 سوزانید

اگر روغن به غشای داخلی چشم .هنگام کار با روغن هیدرولیک نکات بهداشت فردی را رعایت نمایید! احتیاط

هنگام تخلیه روغن . برخورد کند باید فوراً با آب گرم شستشو داد و از سطح پوست با آب گرم و صابون کامالً پاک شود

 .مراقب باشید خطر سوختگی وجود دارد

 .م خنک کننده موتورسوخت گیری سیست 2-3-2

خنک کننده را با استفاده . پرکنید عملیاتی های دستورالعمل در شده توصیه های کننده خنک با را موتور کننده خنک سیستم

 .از یک قیف که در دهانه مخزن قرار میدهید درون مخزن رادیاتور بریزید

دقیقه صبر کنید، سطح خنک  5الی  3روشن کرده و  موتور را. سیستم خنک کننده را تا لبه پایینی دهانه مخزن پر کنید

 .کننده را در مخزن چک کنید و در صورت نیاز دوباره آن را پر کنید

پس از پر کردن سیستم از یک پوشش . راه اندازی موتور با یک سیستم خنک کننده کنترل نشده مجاز نیست! احتیاط

 .به درون مخزن پیشگیری کنیداستفاده کرده و از وارد شدن آلودگی و اشیاء خارجی 

 سوختگیری 2-3-3

سوخت باید  .شود استفاده موتور عملیاتی دفترچه راهنمای در شده توصیه دیزل سوخت از ،کمباین این از استفاده هنگام

 .تمیز و فارغ از هرگونه ناخالصی شیمیایی و آب باشد

 .هوا به مخزن جلوگیری شوداجازه ندهید مخزن سوخت نشتی داشته باشد تا از ورود ! احتیاط

 :برای سوختگیری مخزن سوخت

گرد و خاک و آلودگی را از درپوش باک سوخت که در سمت راست راننده واقع شده پاک کنید و درپوش را به  -

 .صورت پیچی الز کنید

 .مخزن را با سوخت دیزل پر کرده و در انتها درپوش باک را محکم ببندید -

به باک انتقال داده می شود حتما از قیف یا تجهیزات آبیاری کمباین ... طل و چنانچه سوخت از ظرف قوطی، س -

 .استفاده شود

 ساعت عملکرد موتور، مخزن رسوبات و آلودگی های مخزن سوخت را خالی کنید 122پس از هر  -

2 
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 سوختگیری سیستم هیدرولیک 3-4-

قسمت سطح روغن باید بین حداقل و حداکثر باشد که از . قبل از انجام کار باید سطح روغن در مخزن روغن بررسی شود

 .شیشه ای پیداست

 

در صورتی که سطح روغن پایین بیاید کارکرد کمباین مجاز نیست، علت کم شدن روغن باید مشخص شود و سیستم 

 .هیدرولیک با روغن مناسب پر شود

 .ی سیستم هیدرولیک از قسمت دهانه مخصوص پر کردن روی کاور مخزن روغن انجام می شودسوختگیر

نوع روغنی که کارخانه سیستم هیدرولیک را پر کرده هم بر روی برچسب مخزن روغن و هم در کتابچه سرویس کمباین 

 .آمده

 .لیتر باشد 5در راه اندازی اولیه توصیه می شود که میزان روغن حدود 

راه اندازی و کار سیستم هیدرولیک با مخزن  هیدرولیک، موتور( یا) و هیدرولیکی پمپ( تعمیر) جایگزینی از پس! توجه

مثل ایجاد خراش و  -خواهد شد هیدرولیک مکانیسم های از یکی خرابی به منجر امر این نیست، مجاز روغن خالی

 .شکستگی به دلیل عدم وجود روان کننده در سیستم

 هیدرولیک پمپ و روغن مخزن فیلتر بین شیلنگ است الزم ،یبخش دو هیدرولیک پمپ( تعمیر) جایگزینی از پس! توجه

 !شود پر تمیز روغن با یبخش دو

و استفاده از روغن تصفیه و فیلتر نشده روغن مورد استفاده باید تمیز و بدون آلودگی، بدون مواد شیمیایی و آب باشد، 

 .هیدرولیک کمباین خواهد شدمنجر به از کار افتادن سیستم 

هنگام سوختگیری سیستم هیدرولیک، سیلندرهای هیدرولیک باالبرنده کلوشه بر و پالتفرم نسبت به کلوشه بر باید تا شده و 

 :سیستم هیدرولیک را به ترتیب زیر پر کنید .جمع شده باشد

 .کنید خشک و دهید شستشو دیزل سوخت با را آن داخلی سطح کنید، تمیز دقت به را شارژر سوپر یشدن پر نیمه (1

 .کنید پر مربوطه روغن نوع از( روز 12 حداقل توقف از پس) تمیز روغن با را شده تمیز شارژر سوپر (2

 .نیمه هیدرولیک موتور را کامالً تمیز کنید (3

 .نمیه دوقلوی سوپرشارژر را به نیمه دوقلوی هیدرولیک وصل کرده و از طریق آن روغن بریزید (4

در حین سوختگیری در محفظه سوپرشارژر دیس شارژ وجود داشته باشد که مانع از جاری شدن روغن به  ممکن است

دور بچرخانید و پس از تخلیه  1.5تا  1برای برطرف کردن این مشکل درپوش دهانه سوپر شارژر را  .طور نرمال شود

 .دوباره درپوش را بچرخانید تا سفت شود
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 ضریب که کنید استفاده مکانیکی سوختگیری دستگاه یک از ثابت، شرایط در کمباین کهیدرولی سیستم گیری سوخت برای

 .کند می فراهم را روغن فیلتراسیون برای الزم

  .یابد می افزایش دما افزایش نتیجه در روغن سطح ،کمباین عملیات طول در

 !نیست مجاز دیگر های روغن از استفاده .شوند استفاده هیدرولیک مایع عنوان به فقط شده توصیه های روغن -1! توجه

فیلتر باید حتما سر زمان و مطابق راهنمایی های ابن  .در صورت آلوده شدن فیلتر، شستن اجزای فیلتر مجاز نیست -2

 .دفترچه راهنما عوض شود

 .هنگام تعویض روغن مراقب باشید آالینده های شیمیایی و ناخالصی وارد روغن نشوند -3

 

 ترمز دنده هیدرولیک سیستم کردن شارژ 2-3-5

 که است الزم فقط کار شروع از قبل بنابراین شود، می حمل کارخانه از پر کامال ترمز هیدرولیک سیستم یک با کمبابن

 سیستم سپس و بیابید را نشت علت که است الزم ترمز، مایع نشت صورت در .کنید بررسی را آن کارکرد قابلیت

 .کنید خارج سیستم از را هوا و کنید پر ترمز مایع با را ترمز درایو و ترمز دنده هیدرولیک

 .شارژ کردن سیستم هیدرولیک دو ترمز راحت تر هست که با هم انجام شود

 :پر کردن هیدرولیک ترمز چپ به ترتیب زیر

 .دریچه کف کابین را برای دسترسی پیدا کردن به مخزن ترمز بردارید (1

 .درپوش الستیکی دریچه تنظیم هیدرولیک چپ پاک کنیدآلودگی را از مخزن ها و  (2

 با الستیکی شلنگ یک و بردارید چپ سمت ترمز هیدرولیک سیلندر کننده تنظیم دریچه از را محافظ ککاله (3

 .دهید قرار شیر سر روی بر میلیمتر 422-352 طول

 .حداقل نیم لیترفروکنیدانتهای دیگر شیلنگ درون مایع روغن ترمز را در یک بطری شیشه ای با گنجایش  (4

ثانیه فشار دهید، و آزاد کنید، دریچه تنظیم  2تا  1بار محکم و سریع با پا با فاصله  4-3پدال ترمز سمت چپ را  (5

را نیم تا یک دور بگردانید، تحت فشار به وجود آمده در سیستم هیدرولیک ترمز بخشی از روغن ترمز و هوای 

بدون رها کردن پدال ترمز دریچه . واهد شدموجود در آن به صورت حباب هایی از طریق شیلنگ وارد بطری خ

 تخلیه هنگام در .کنید تکرار شود، متوقف کامال شلنگ از هوا تخلیه که زمانی تا را عملیات. تنظیم را سفت کنید

 این غیر در ،جلوگیری کنید 2/3 از بیش آن در مایع میزان کاهش از کنید، اضافه مخزن به را ترمز مایع هوا،

 .شود وارد هوامکش  سیستم به است ممکن صورت

. پس از تخلیه سیستم هیدرولیک دریچه تنظیم را کامال ببیندید و آنزمان شیلنگ الستیکی را از سر آن بردارید (6

 باال مخزن باالیی لبه از تر پایین میلیمتر 15-12 تا را ترمز مایع مخزنکالهک محافظ دریچه را بگذارید، 

 .کنید جلوگیری مخزن در کثیفی و غبار و گرد شدن وارد از تا بگذارید را مخزن درپوش و بگذارید

 .کنید شارژ ترتیب همین به را راست ترمز هیدرولیکی سیستم

 پر کردن شیشه شوی 2-3-6

 .در تابستان سیستم آبرسانی شیشه جلو و عقب را با آب تمیز پر کنید
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 .با مایع ضد یخ مخصوص پر کنیددرجه سانتی گراد بود مخزن را 1چنانچه دمای محیط پایین تر از 

برای پر کردن سیستم آبرسان،  .کنید مشاهده بصری صورت به را یشو شیشه مخازن در مایع سطح ای، دوره صورت به

قیف مخصوص پر کردن مایع را در دهانه مخزن گذاشته و تا لبه پایینی دهانه مخزن پر . پوشش های مخزن ها را باز کنید

 .ن را ببندیدکنید و سپس درپوش مخز

 .برای جلوگیری از پمپ مخزن آب، هنگامی که مخازن خالی از مایع هستند آنها را پمپ نکنید! توجه

 

 روشن کردن کمباین -2-4

 روشن کردن موتور 2-4-1

چرخش طبیعی میللنگ را چک  .بکشید سوخت منبع بدون کننده شروع موتور با را لنگ میل موتور،استارت زدن  از قبل

. در موقعیت خالص قرار داشته باشد( 3.2شکل ) 2مطمئن شوید که اهرم تعویض دنده . کنید و موتور را استارت بزنید

را روشن کنید کلید احتراق را  MASSسوییچ  .را در وضعیت خالص قرار داده و آن را بکشید 1دسته کنترل سرعت 

پس از روشن شدن موتور باالفاصله کلید . ثانیه استارت بزنید 15تا  12قرار دهید و  IIوارد و بچرخانید و در پوزیشن 

 .احتراق را رها کنید

ثانیه صبر کنید و مجددا عملیات را تکرار  32قرار دهید،  0اگر الزم بود مجددا استارت بزنید کلید احتراق را روی حالت 

 کردن گرم .کنید گرم را موتور و دهید کاهش دقیقه در دور 1222-922 تا را موتور سرعت موتور، شروع از پس. کنید

 .باشد سانتیگراد درجه 52 تا حداقل کننده خنک سیستم در حرارت درجه به

 چراغ های هشدار دهنده داخلی باید خاموش باشند، – کنید دنبال را دستگاه دستورالعمل های ،گرم کردن موتور طی در

 .نشان دهنده انحراف از عملکرد طبیعی و یا وضعیت بحرانی قسمت مربوطه است ignitionچراغ 

راه اندازی موتور با حداقل سرعت موتور در حال  .باشد موتور عملیاتی اسناد مطابق حداقل باید موتور در روغن فشار

 کنترلدسته  و کنید آزاد 3 ترمزدستی اهرم با را رانندگی های چرخ. دقیقه به طول بیانجامد 15توقف نباید بیشتر از 

 سرعت با را حرکت که شود می توصیه. کند می حرکت به شروع دهید حرکت  رانندگی جهت در آرامی به را 1 سرعت

 .شروع کنید موتور دقیقه در دور 1522 از کمتر

 3.2شکل 
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 !توجه 

 دسته از استفاده با و دهیم کاهش( دقیقه در دور 1222- 922) تا را موتور سرعت شدن موتور، جام صورت در-1

 آرامی بچرخانید تا به را گیربکس اولیه محور ،(ترکیب حرکت کمی است ممکن) ایمنی اصول رعایت با سرعت، کنترل

 .مچ شود و دسته کنترل سرعت را به حالت خنثی درآورید با چرخ دنده ها

الزم است حتما اهرم را پس از خاموش شدن در وضعیت خالص برای جلوگیری از در دنده قرار گرفتن تصادفی دنده، -2

 .قرار دهید

 2 دنده اهرم ،3بکشید  اهرم با را ترمز خنثی، حالت به را( 2.3 شکل) 1 سرعت کنترل دسته ،کمباین کردن متوقف برای

 .قرار دهید offدر وضعیت  را

 ،اجازه دهید متور کار کند دقیقه 5 تا 3 متوسط طور به کنید، خاموش را اصلی درایو کنید، خاموش را موتور اینکه از قبل

 موتور .نکنید متوقف بار برداشتن از بعد بالفاصله را موتور .کنید خاموش را سوخت سپس ،برسانید سرعت حداقل به و

 .کنید خاموش را MASS سوئیچ و کرده خاموش را

 دماهای در عملیات برای هیدرولیک فرمان سیستم کمباین و عامل های دستگاه و درایو هیدرولیک اندازی راه 2-4-2

 پایین

 پایین محیط دمای در موتور روشن کردن هیدرولیکی، درایو شکست از جلوگیری برای زمستان، در استارت کمباین هنگام

 .می باشد ممنوع( 1.2 جدول) هیدرولیک موجود در سیستم مایع دمای از تر

 هیدرولیکدمای شرایط عملیاتی درایو  1.2جدول 

 حداقل مجاز دمای مایع کار به درجه سانتیگراد
 

 :به درجه سانتیگراد دامنه تغییر دمای عملیاتی
 حداقل -
 حداکثر -

5- 

3+ 

62+ 

 

 :سرد هوای در هیدرولیکی درایو اندازی راه

 .را در وضعیت خالص قرار دهید 1و دسته کنترل سرعت ( 3.2شکل )2اهرم دنده   (1

ً ) حداقلبا سرعت  را موتور (2  کنید گرم را هیدرولیک موتور در حد متوسط سپس و گرم کنید (دقیقه 15 نهایتا

 را MPa 24/2 از بیشتر نه سنج، خالء خالء که زمانی تا( باشد خنثی حالت در باید 1 سرعت کنترل دسته)

 دهد؛ نشان

 از زاویه حداکثر سمت به را سرعت کنترل دسته تدریج به دهید، ادامه را هیدرولیک درایو گرم کردن همچنان (3

 دهید؛ حرکت دیگر سمت به سپس و طرف یک به ابتدا خنثی موقعیت

 نشان را MPa 2.225 خالء سنج خالء تا دهید ادامه را سرعت کنترل دسته انحراف حداکثر با دادن حرارت (4

 .کنید رانندگی به شروع و گذاشته نیاز مورد دندهکمباین را در  توانید می شما سپس دهد،
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 بخشی از خنک کننده درایو هیدرولیک رادرجه سانتی گراد است و پیشنهاد می شود  52دمای مطلوب روغن هیدرولیک 

 .در مقابل آن، عایق بندی کنید( مانند مقوا) در زمستان با قرار دادن صفحه های محافظ و پوشاننده 

 داده نشان 2.1 جدولآنچه در  از تر پایین محیط دمای در موتورراه اندازی  هیدرولیک، درایو آسیب از جلوگیری برای

 .شود جایگزین زمستانینوع   با روغن تابستانی انواع است الزم مورد این در. ممنوع است است شده

 به اجرا درآوردن کمباین 2-4-3

 .به اجرا درآوردن صحیح کباین شرط الزم برای بهره برداری طوالنی مدت از کمباین است

اقدامات سرویس و  و کنید هماهنگ و یکپارچه خرمنکوب ماشین با را پالتفرم که است الزم ،کمباین کار به شروع از قبل

 .دهید انجام اولیه خدمات برای  را نگهداری

 و سبک کارهای در ساعت 32 مدت به زیر بار سپس رانندگی، حداقل سرعت در ساعت 2 حداقل ابتدا در جدیدبا کمباین 

 .کنیدبا دنده پایین کار 

توان % 75بار موتور را به تدریج افزایش دهید به طوری که در انتهای به اجرا درآوردن کمباین بار موتور حداکثر تا 

 .را انجام دهید( 2.2.3پاراگراف )در همین حین تعمیر و نگهداری سرویس اولیه  .موتور باشد

 در را کننده خنک و محل اتصال میللنگ در را روغن لزوم صورت در و کنید چک کار، ساعت 12 تا 6 هر از پس

 .بریزید کننده خنک سیستم

 . (3.2.3 بند) دهید انجام اولیه سرویس پایان در را نگهداری و تعمیر ،کار اتمام از پس

 

 کاربرد برداشت کمباین -2-5

 :کار برای کمباین سازی آماده برای عملیات تمام اتمام از پس: عملکرد کمباین 2-5-1

 .دور در دقیقه ست کنید 1222تا  922را روشن کنید و سرعت میللنگ را روی موتور  (1

 .با استفاده از سوییچ درایو اصلی کانتر که روی پنل کنترل در داخل کابین واقع شده، درایو اصلی را روشن کنید (2

 .کلوشه بر را روشن کرده و سرعت اسمی موتور را با کنترل خرمنکوب و کلوشه بر باال ببرید (3

 .ثانیه نگه دارید 6برای خاموش یا روشن کردن کامل درایو ها باید دکمه کنترلشان را حداقل ! جهتو

ثانیه سرعت موتور را کاهش دهید و اجزا را  15در زمان کار کمباین، پس از اتمام تمام عملیات فنی ، حداقل برای مدت 

 .از حرکت متوقف کنید

قیف تعبیه شده چک می شود و در که در قسمت سمت چپ دیواره جلویی خالصی مخزن دانه توسط درچه نمونه برداری 

 .صورت نیاز اجزای عامل به گونه ای تنظیم می شوند که درجه خلوص مورد نیاز دانه به دست آید

 با را برداری نمونه درپوش دریچه  حرکت، بهینه سرعت تعیین و مخزن ها در دانه الزم خلوص آوردن دست به از پس

 .کنید برداشت به شروع سپس و کنید ثابت پیچ یک
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 (معکوس)استفاده از فن پشت 2-5-2

 به را موتور فن ای دوره صورت به که است الزم ،چسبنده گیاه توده از رادیاتور صفحه و رادیاتور کردن تمیز برای

 :دهید معکوس کرده و تغییر زیر صورت

 .سرعت موتور را به یک حداقل ثابت کاهش دهید -

سوییچ را در همین وضعیت نگه روی پنل کنترل را چرخانده تا پره های فن بچرخند و ( 25.1شکل ) 12سوییچ  -

 .داشته، سرعت اسمی موتور را تدریجاً افزایش دهید

 .ثانیه تمیز کنید 6تا  5با جریان هوای معکوس رادیاتور را برای مدت  -

 .اده و به حداقل ثابت برسانیدبدون رها کردن سوییچ سرعت موتور را به تدریج کاهش د -

 .را بچرخانید تا پره های فن به حالت کار درآیند 12سوییچ  -

 .دهید ادامه را عملیات و کرده تنظیم را موتور عملکرد فرکانس -

 تنظیمات ماشین خرمنکوب 2-5-3

تنظیمات اولیه را جدول . توصیه می شود 2.2تنظیم اولیه ماشین خرمنکوب کمباین مطابق داده های جدول  2-5-3-1

. نشان می دهد، اما تنظیم نهایی در طول کار و بر اساس شرایط زمین و محصول و رطوبت و ارتفاع ساقه انجام می شود

برای توده خرمن خشک توصیه می شود که فاصله بین درام خرمنکوب و سطح مقعر افزایش و برای توده خرمن 

 .مرطوب، این فاصله کاهش یابد

 فاصله های دستگاه خرمنکوب تنظیم پایه ای

 :شرکت سازنده برای عملکرد صحیح ماشین خرمنکوب، فاصله ها را به نحو زیر تنظیم می کند

 A =16 mmاز قسمت ورودی تا پلیت دوم بخش مقعر  -

 B =2 mmدرام خرمنکوب  خارج از -

اگر به هر دلیلی این تنظیمات ناکارآمد باشند، باید مجددا بازسازی و تنظیم  .اند شده نصب کشش حداکثر روی بر ها شکاف

 .شوند

 .حد اکثر کشش را روی درام خرمن کوب تعیین کنید -

 .تنظیم کنید 644mmو میله های عقب را به اندازه  564mmطول میله های جلو را به اندازه  -

 .باشد 2mmو  mm 16ب فاصله بین درام و مقعر در ورودی و خروجی باید به ترتی -

 طرف، دو هر از جلو های میله طول تغییر با شود، تنظیم ورودی در قسمت ابتدا باید باال مقادیر تطابق، عدم صورت در

 .عقب های میله طول در تغییر با خروجی، در سپس و

و فریم خرمنکوب  درجه بچرخانید تا اطمینان حاصل کنید هیچ کشش اندکی در جهت مخالف صفحه مقعر 362درام را 

 .وجود ندارد

 فاصله کنترل سوئیچ یک از استفاده با عملیات، طول در .شود تکرار باشند پایدار ها فاصله که زمانی تا باید تنظیم عملیات

 (.2.2 جدول) دهید کاهش یا افزایش فاصله ها را،کمباین کابین در کنترل پانل روی بر
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 قابل های میله طول ،عملیات خرمنکوب طول در مقعر و درام به زدن دست از حادثه ناشی از جلوگیری برای! توجه

 !دهید تغییر که در موقعیت بسته قرار دارند الکترومکانیکی میله های با فقط را تنظیم

 .کنید تنظیم کابین در پنل کنترل در درام کنترل سوئیچ از استفاده با را خرمنکوب درام چرخش تنظیم

 مکانیسم خرمنکوبقواعد  2.2جدول 

 rpmتعداد دور درام  نوع محصول

 mmفواصل بین درام و مقعر 

 

 یادداشت

 Bخروجی  Aوردی 

  7-3 22-16 622-652 گندم

  7-3 22-16 722-622 جو

  6-4 25-22 652-552 جو دوسر

  6-2 22-16 652-722 چاودار

 5-3 9-7 672-622 آلفاآلفا
با دستگاه برداشت بذر 

 چمن
 5-3 9-7 672-622 شبدر

 16-12 32-22 435-422 گندم سیاه
 با دستگاه برداشت غالت

Rape 622-652 14-22 4-6 

 ;381,8 ;364,4) ذرت
416,5) 

35-45 16-25 

 با کاهنده درام خرمنکوب
 ;381,8 ;364,4) سویا

416,5)  
35-45 16-25 

آفتابگردان، 

 نخودفرنگی
(204; 249,3; 
312,4) 

32-45 15-23 

 
 

 تنظیم غربال 2-5-3-2
که باد فن می تواند در بار کم دانه . تنظیمات باز کردن پرده های غربال با توجه به میزان توده دانه ها انجام می شود
 . ناخالصی های سبک را بزداید، باید پرده ها بیشتر باز شوند تا دانه ها از دست نروند

 باالبر به رسیدن و ی باشدهرز علف مخزن در دانه ،کم باشد تلفات ،باشد شده توصیهفن، سرعت  سرعت ی کهصورت در
 .پرده های غربال برای به دست آوردن خلوص مطلوب دانه کمتر باز شوند که است الزم ،شود به سختی انجام دانه
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سعی نکنید پرده هار را به زور با چرخ  .شود متصل یکدیگر به تا باشد آزاد تنش بدون باید بسته موقعیت در پرده ها
 .است آمده 2.3 جدول در فاصله ها ابعاد .ببندید

  
 !توجه 

 .کنید تنظیم ندارد، وجود غربال روی باری که هنگامی را غربال های تیغه شدن باز ی اندازه-1
تنظیم در جهت خالف عقربه برای جلوگیری از بسته شدن پرده های غربال بعد از تنظیم آن، با چرخاندن کلید  -2

 .های ساعت اندازه غربال را کاهش دهید، و سپس با چرخاندن در جهت عقربه ساعت به میزان دلخواه برسید
 تنظیم دستگاه های آالینده 3.2جدول 

 محصول
 (A/mm)وضعیت پرده های غربال 

 rpmدور فن
 پایینی افزایش باالیی فرعی/اضافی

 622-652 6 9 12 14 گندم

 722-552 6 9 12 14 جو

 652-552 6 9 12 14 جو دوسر

 752-622 6 9 12 14 چاودار

 622-362 3یا سوراخدار  4 2 7 9 آلفاآلفا

 622-362 3یا سوراخدار  4 2 7 9 شبدر

 552-362 6.5یا سوراخدار  4 12 12 12 گندم سیاه

Rape 12 9 6 6  622-422 6یا سوراخ 

 652-722 12 2 14 16 ذرت

 652-722 12 2 4 16 سویا

 652-752 16-9 2 14-12 16-14 آفتابگردان

 652-752 16-9 2 14-12 16-14 نخودفرنگی

 
 

 کنترل سرعت فن
برای جلوگیری از خراب شدن  .شود فعال اصلی درایو که شود می تنظیم زمانی تنها غربال ورودی هوای جریان مقدار

 .گیربکس موتور، سرعت فن را بدون درایو اصلی تنظیم کنید
 می تغییر شود، می متصل 9 متحرک شیلنگ به که ،(4.2 شکل) 4 پیچ چرخش توسط فن متغیر فشار تسمه و فن سرعت

را تنظیم کنید، پس  2باز شود و بعد استپ  15تا از توپی  کنید آزاد را نگهدارنده 1 دسته که است الزم تنظیم، از قبل .کند
 .را محکم کنید 1گیر دهید و دسته  15از تنظیم کردن آن را به توپی 

مقدار . کمباین نشان داده می شود کابین در BICH-U بیتی چهار نشانگر یک توسط فن چرخش سرعت عددی مقدار
 .است آمده 3.2 جدول در شده، برداشت محصول به بسته فن، چرخش

 از قبل .روغنکاری شود آنها با تماس در سطوح یا و آنها روی بر که نیست مجاز غربالگری تعویض قطعات هنگام
 .شود تمیز بنزین یا معدنی روغن با باید هستند، تماس در ها بلوک با که غربال قطعات سطوح مونتاژ،



60 

 

 

 درایو متغیر سرعت 4.2شکل 

 

 دانهتنظیمات مخزن  2-5-3-3

 . تنظیمات محافظ باالی غلتک مارپیچ افقی تخلیه مخزن

 !قبل از وارد شدن به مخزن موتور را متوقف کنید! توجه

برای باال بردن میزان قابلیت اطمینان تخلیه در . تنظیمات اولیه وضعیت غلتک مارپیچ تخلیه در کارخانه انجام می شود

 . که محافظ باالی غلتک مارپیچ تخلیه تنظیم شودزمان برداشت محصول با رطوبت باال، الزم است 

 از و ها باز شوند صفحه/ غربال شود، باز KZR 0700440 کلید با کاور دریچه عبور انسان که است الزم تنظیم، برای

 می دارد نگه افقی غلتک مارپیچ باالی در که را محافظ ی کهیها پیچ .وارد شد مخزن به دریچه عبور انسان طریق

 .5.2 شکل مطابق دهید، حرکت پایین سمت به بعدی موقعیت به رامحافظ  بردارید،

 .پس از اتمام کار تنظیم همین فرایند را به عقب برگردید

 

 تنظیمات محافظ باالی غلتک مارپیچ افقی تخلیه مخزن 5.2شکل 

 نصب غلتک مارپیچ تخلیه در حالت حمل و نقل
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زمانی که غلتک مارپیچ در وضعیت حمل و نقل قرار دارد میله های سیلندر هیدرولیک باید کامالً باز بوده و محور غلتک 

در صورت نیاز با حرکت دادن سر . به چپ 12با یک انحراف کمتر از . مارپیچ تخلیه با سطح طولی کمباین موازی باشد

 .سیلندر هیدرولیک تنظیم کنید

 محفظه به کامل طور به بایدپایه آن  .کنید بررسی تخلیه غلتک نقل و حمل موقعیت در را وقفت استپ نصبوضعیت 

 .کنید تنظیم استپ را بیضی های سوراخ روی آن دادن حرکت با لزوم، صورت در .شود متصل غلتک

 تنظیم مکانیسم ها 2-5-3-4

 :تنظیم مکانیسم تعویض دنده

و  4کابل های با تکان دادن . در وضعیت خالص باشند 7و  3خالص است که میله های انتقال ( 6.2شکل ) 1وقتی دنده 

 .، تنظیمات صورت می گیرد6و  6در بست های  5

 :باید 9به اهرم  12پس از اتصال کابال شماره 

 .، قفل شود2گیربکس در زمان آزاد کردن پدال  -

 .عمل تغییر دنده صورت بگیرد، 2در زمان فشار دادن پدال  -

 .انجام می شود 12و مهره  11از طریق بست 12تنظیمات و حرکت دادن کابل 

 

 6.2شکل 
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 تنظیم اهرم نیرو

 پیچ وقتی. انجام می گیرد( 7.2شکل ) 1در صورت نیاز، تنظیمات و کار بر روی تامین سوخت و کنترل سرعت با مهره 

 .بالعکس و یابند می افزایش دسته روی نیروها کنند، می حرکت هبرعق در جهت حرکت

 7.2شکل 

 تنظیم مکانیسم کنترل سرعت

 توسط بگیرد و قرار خنثی حالت در باید 2 هیدرولیک پمپزبانه . باید در حاالت خالص باشد( 6.2شکل ) 1دسته کنترل 

 .تنظیم می شود 3در بست  5و کابل متحرک  4که با پالگ  شود چرخانده ،درجه12 زاویه با اسپلین هدندان یک

 

 مکانیسم کنترل سرعت 6.2شکل 

 

 تنظیم شاسی 2-5-3-5

 تنظیمات همگرایی چرخ ها

 .بین رینگ ها را از درون رینگ چرخ ها اندازه گرفته و عالمت گذاری کنید( 9.2شکل) Aفاصله  -

را  Bبه سمت جلو حرکت کنید به طوری که عالمت های عقبی دقیقا در ارتفاع یکسان باشند و سپس اندازه  -

 .اندازه گیری کنید

 .باشد Bکمتر از اندازه  Aباشد و فاصله  mm 4تا  1تفاوت بین این دو اندازه باید بین  -

 .همگرایی را با چرخاندن میله فرمان تنظیم کنید -



63 

 

 

 شاسی 9.2شکل 

 محرک چرخ محور مخروطی بلبرینگ متنظی

اگر در حین رانندگی کشیدگی چرخ ها اتفاق بیفتد، در مکانیسم خلل پیش آید یا چرخ دنده به سر و صدا بیفتد الزم است 

 .بررسی شود و در صورت نیاز بلبرینگ های محور چرخ تنظیم شوند

برای بررسی و تنظیم بلبرینگ های  .انجام شود درگیر گیربکس در خنثی موقعیت و خاموش موتور بابررسی و تنظیم 

 :محور چرخ

 .ماشین را روی یک سطح صاف و محکم قرار داده و دو طرف چرخ ها را محکم ثابت کنید -

 .باال بیاورید 15222kgچرخ را با یک جک با ظرفیت تحمل حداقل  -

به  شعاعی بازی باشد، میلیمتر 2.1 از بیش نباید محوری بازی کنید، بررسی را چرخ شعاعی و محوری بازی -

 .باشد میلیمتر 2.5 از بیش نباید تایر انتهای در متوسططور 

 :برای این کار. اگر پارامتر ها هماهنگ نیست باید بلبرینگ ها تنظیم شوند

 .را در آورید( چرخ فرمان)چرخ هدایت کننده  -

 .گیربکس را باز کنید -

...  222 گشتاور با را 2 مهره پیچرا بچرخانید،  2هره روی گیربکس را بردارید، م( 12.2شکل ) 3کاور  -

322Nm کنید رها چرخش 2.1...  2.26 با را آن و. 

 

 12.2شکل 
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 شود، تنظیم درستی به اگر. بر انتهای چرخ اعمال می کنند 5222Nسپس بلبرینگ های مخروطی نیرویی معادل کمتر از 

 .باشد میلیمتر 2.26 از بیش بایدن بلبرینگ ها در محوری بازی د،بچرخ نانومتر 22 گشتاورحداکثر با  باید چرخ محور

 به چرخ محور شکاف های در را خود پذیر انعطاف تسمه با حرکات چکشی( 12.2 شکل) 2 قفل مهره تنظیم، از بعد

 .وارد می کند میلیمتر 3 حداقل عمق

الستیکی نصب شده روی کاور صدمه نبیند زیرا را سرجایش قرار دهید، مراقب باشید هنگام نصب کاور حلقه  3کاور 

جعبه دنده را نصب کنید و پیچ های آن را با گشتاور  .آسیب دیدن آن موجب چکه کردن گریس از گیربکس خواهد شد

 .سفت کنید Nm 652-622بپیچید و چرخ ها را نصب کنید و پیچ های آن را با گشتاور  Nm 652تا  622

ی که در باال گفته شد بررسی کرده و اگر تنظیم به درستی صورت گرفته بود ماشین را با تنظیم بلبرینگ ها را به نحو

 .برداشتن پایه و جک پایین آورده و روی زمین قرار دهید

 حرکت 3 هیدرولیک سیلندر پایینبه  4امکان دارد با اهرم  که آنجا تا را پیستون ،(2.11 شکل) 7 ه بستمیل تنظیم برای

تا  42را با گشتاور  6، مهره قفل بچرخانید را دور آن چهار سپس و ،Nm 25-22 گشتاور یک با را 5 مهره .دهید

52Nm 4تا  2باید بین  7حرکت میله . حکم کنیدم mm متصل کرده  12را با استفاده از اهرم به پالگ  11طناب . باشد

 .قرار بگیرد 2کامال در شیار اهرم  1به نحوی که محور 

 

 تنظیمات ترمز 11.2شکل 

 تنظیم ترمز

( 12mmضخامت صفحه اصطکاک نو )میلیمتر یا کمتر می رسد  7زمانی که ضخامت صفحه اصطکاک های ترمز به 

 .شود انجام ترمز عملکرد کاهش با باید ترمز تنظیم. باید تعویض شوند

برداشته  را 12 کالهک توپی تنظیم، برای .ندارد وجود چرخ در توجهی قابل محوریحرکت  هیچ عملیات، طول در

 .کنید خم را 11 واشر و( 12.2 شکل)
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 مهره و پیچ ،بلبرینگ چرخانده های حلقه سطوح روی بر ها غلطک مناسب نصب منظور به جهت دو هر در را چرخ ها

 جهت دو در آن چرخاندن با را چرخ چرخش .قفل کنید 11سفت کرده و با واشر  نانومتر 12+  نانومتر 122 تا 12 را

در غیر این صورت بازی محوری  .دبچرخ نانومتر 25 کمتر از لحظه در آزادانه و مساوی طور به باید چرخ .کنید چک

 .چرخ مجاز نخواهد بود

 تنظیم بلبرینگ های مخروطی توپی چرخ

 

 12.2شکل 

 تنظیم چراغ جلو 2-5-3-6

تنظیم صحیح نور چراغ های جلو کمباین از اهمیت ویژه برای روشنایی کافی و ایمن راه هنگام راندن کمباین در تاریکی، 

 .ای برخوردار است

 :تنظیمات به ترتیب زیر انجام می شود. استفاده از چراغ های کار در زمان حمل و نقل مجاز نیست

دیوار یک ساختمان می تواند )کمباین را با تایرهای پرباد روی یک سطح افقی صاف روبه روی یک صفحه نمایش  -1

 12فاصله بین شیشه چراغ جلو کمباین و صفحه نمایش . قرار دهید (وان صفحه نمایش مورد استفاده قرار گیردبه عن

 .متر باشد

 .چراغ ها را روشن کنید و مطمئن شوید که چراغ های کمباین به طور همزمان پرتو دور و روشن ساطع می کنند -2

نورافکن ها را روشن کنید به این دلیل که نورافکن روی صفحه عمودی مقابل مرز نسبتا روشن و واضحی از خطوط  -3

چراغ های جلو را به . نقطه تقاطع این خطوط کامال مطابق کانون نور است. پرتوهای افقی و شیبدار ایجاد می کند

 نور نقاط مرز افقی خط ارتفاع. باشد( متر 2.9)کمباین گونه ای تنظیم کنید که فاصله بین نقاط مشابه فاصله قرینه 

 .باشد منبع نور سطح از( متر 2.6) ارتفاع در باید

در طول انجام عملیات، برف  .دارید نگه با قالب های مخصوص محکم صورت به را جلو چراغهای تنظیم، از پس -4

تیغه های برف پاک کن را تنظیم و  4.2.2پاک کن شیشه کابین را بررسی کرده و در صورت نیاز مطابق پاراگراف 

آینه های کابین که برای دید عقب هستند را بررسی کرده و در صورت . مایع شیشه شوی داخل مخزن را چک نمایید

 .کنید و با مهره های مخصوص آینه ها را محکم کنید نامناسب بودن دید، آن ها را تنظیم
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 تنظیم کشش نوار نقاله کلوشه بر 2-5-3-7

 :ساعت کار، تنظیم مضاعف نوار نقاله کلوشه بر صورت می گیرد 62بعد از 

 .را در جهت باز کردن بچرخانید تا زمانی که متوقف شود( 13.2شکل ) 4پیچ  -

 .را فشار دهید 7و  6مهره های  -

. تسمه نقاله را به نحوی محکم کنید که مطمئن شوید با شانه های پایینی فریم در تماس است 5تفاده از مهره با اس -

 .باشد 1mmنباید بیشتر از  Aتفاوت در ابعاد 

 .سفت کنید 62Nmتا  52را با گشتاور  4مهره  -

 .محکم کنید 162تا  122با گشتاور  7را به نسبت مهره  6و مهره  Nm 122تا  62را با گشتاور  7مهره  -

 .آداپتور بردارید 1در صورت نیاز از هر زنجیر هر نوار نقاله  -

 .در کارخانه تنظیم می شود( برای غالت)فضای بین فیدرهای نوارنقاله کلوشه بر و سر پالتفرم  !توجه

 

 (کلوشه بر)باالبر دانه  13.2شکل 

 ACSتنظیمات  2-5-3-6

 .کاردرگیر  قطعات چرخش فرکانس کنترل سنسورهای عکس العمل تنظیم

 .و مهره های دو را تنظیم کنید. قرار دهید میلیمتر S = 4 اندازه دررا  3 یعنکبوت و( 14.2 شکل) 1 سنسور بین فاصله

 پایانی وضعیت سنسورهای فضای خالی تنظیم

فاصله ها را با  .شود می تنظیم متر میلی 2.5-4.2 مقدار به 5 فلزی صفحه و( ب 2.14 شکل) 4 سنسورهای بین شکاف

 .تنظیم مهره ها تنظیم کنید
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 وضعیت نهایی سنسورها( bشاخص های سرعت قطعات درگیر درکار (a  14.2شکل 

 

 تنظیم پیشران تسمه باالبر دانه 2-5-3-9

 

 17.2شکل 

 12در امتداد شافت  11را با حرکت دادن قرقره  11و  2صفحه قرینه شیار قرقره های ( 17.2شکل ) 4انحراف تسمه 

 .نمی باشد mm 2تلرانس انحراف بیش از . تنظیم نمایید

 5 پشتیبان حرکت طریق از نیست که میلیمتر 2.4 از بیش 11 قرقره سطح محور به نسبت 7 کششی غلتک سطح تلرانس

  .شود می ایجاد 14 مهره توسط

 تنظیمات محرک غلتک مارپیچ افقی 2-5-3-12

تنظیمات را به . باشد 2mmنباید بیشتر از  6و  2از صفحه متقارن شیار قرقره های ( 16.2شکل ) 3انحراف تسمه 

 .انجام دهید 6وسیله قرقره جا به جا شونده 

رو  6غلتک )تسمه در شرایط کشش قرار داشته باشد باید 3و سطح تسمه  7و 1برای تنظیم فضای بین پوشش محافظ 

 12فلت و از نصب واشر  7و  1باز شده انتهای محافظ های  9، میله های سیلندر هیدرولیک باز، پیچ (تسمه قرار بگیرد

 .اطمینان حاصل شده باشد
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با کمک  12شتیبان نیست که با حرکت پ 1mmبیشتر از  6نسبت به محور قرقره  6تلرانس موازات محور گردش غلتک 

 .تضمین می شود 13مهره های 

نگه داشتن تسمه مجاز . بسته شده تسمه باید از شیار قرقره بیرون بیایدباال قرار گرفته و سیلندر هیدرولیک  6وقتی غلتک 

 .نیست

 

-13پشتیبان -12هیدرولیک سیلندر -11واشر -1پیچ -9غلتک کششی  -6اهرم  -5اسپرینگ  -4تسمه  -3قرقره ها  -6و2پوشش محافظ  -7و1

 مهره

 16.2شکل 

 تنظیمات محرک درایور اصلی 2-5-3-11

انتهای . تنظیم کنید 2mm+6به اندازه را  15و 14 و پوشش های محافظ( 19.2شکل ) 5فضاهای خالی بین تسمه 

 .نباشد mm 2تلرانس موازات بیشتر از .باشد 4و 13باید به ترتیب موازی با انتهای محافظ های  15و  14محافظ های 

 .در امتداد سوراخ خای بیضی شکل انجام می شود 2تنظیمات با نصب واشرها و حرکت دادن بست 

 .تنظیم کنید 3، با واشر باشد 3mmاز نباید بیشتر 13و  4از صفحه متقارن شیار قرقره های  5انحراف تسمه 

درجه  362تا  34در امتداد شافت از زاویه  9با حرکت دادن لیفت  9و لیفت  5بین تسمه  2mm+5تنظیم شکاف 

 .صورت می گیرد
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 محرک درایور اصلی 19.2شکل 

 تنظیم تسمه چرخ محرک پمپ هیدرولیک 2-5-3-12

از کشیدگش اسپرینگ  7به وسیله پیچ کشش  3و مهره قفل  6بین قفسه پایینی بست زیر فریم  21تا  19با تنظیم اندازه 

محکم  6فشار داده و بعد با مهره قفل  5با مهره  mm 16تا  14را به اندازه  4اطمینان حاصل کنید، سپس کمک فنر  11

 .کنید

 

 محرک پمپ هیدرولیک 22.2شکل 

 تنظیم تسمه کوبنده عقب 2-5-3-13

اطمینان حاصل کنید، سپس کمک فنر  2از کشیدگی اسپرینگ ( 21.2شکل ) 6با پیچ فشار  21mmتا  19با تنظیم اندازه 

 .آن را قفل کنید 12فشار دهید و با مهره  11با مهره  mm 16تا  14را بین  12

 

 محرک کوبنده عقب 21.2شکل 

 اسکرول ایمن کوپلینگ ها 2-5-3-14

برای راه اندازی اولیه کمباین یا راه اندازی پس از مدت زیادی انبار بودن دستگاه، الزم است مارپیچ، غلتک پالتفرم و 

 .کرد تا چسبندگی لنتهای اصطکاکی کالچ را برطرف کرد( باال و پایین)باالبر دانه و کلوشه بر را اسکرول 

 :برای انجام این کار روی کالچ های اصطکاکی
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 :محرک غلتکقرقره و  (1

 .ز چرخ متوقف شوند محکم کنید و عالوه بر آن یک یا دو دور دیگر بچرخانیدکپیچ را تا جایی که در مر 3 -

 را کالچ و چنگک تماس سطوح چسبندگی بنابراین دهید، حرکت موتور کم سرعت با دقیقه چند برای را چنگک -

 .برید می بین از

 .حالت اصلی خود بازگردانید و با مهره چفت کنیدپیچ ها را در جهت باز کردن چرخانده و به  -

 محرک باالبر دانه  (2

 .دهید و پیچ ها را آزاد کنید فشار را کالچ کننده قفل های مهره سه -

 .پیچ را تا جایی که در مرکز چرخ متوقف شوند محکم کنید و عالوه بر آن یک یا دو دور دیگر بچرخانید 3 -

 .ی چند دقیقه روشن کنید ولی تسمه نقاله نباید به کار بیفتدباالبر دانه را با سرعت کم موتور برا -

 مهره با را آنها و گردانیدباز خود اصلی موقعیت به را فشار های مهره و پیچ ،درایو باالبر دانه را خاموش کنید -

 .ثابت کنید قفل

 باال بر دانه خرمنکوب (3

 را چرخش دو یا یک آن بر عالوه و بچرخانید آیند، می چنگک نزدیک دیسک بلوک به که آنجا تا را پیچ سه -

 ؛ایجاد می شود اصطکاک کالچ های لنت بین فاصله نتیجه در د،ادامه دهی

 تماس سطوح چسبندگی نتیجه در دهید، حرکت تر پایین موتور سرعت با دقیقه چند برای را محرک آسانسور دانه -

 .برید می بین از را اصطکاک های لنت و کالچ فشار صفحه

 .ها را به موقعیت اصلی بازگردانده و با مهره چفت کنید پیچ -
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 فصل سوم

 تعمیر و نگهداری
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 دستورالعمل های کلی 3-1

 انواع و تناوب تعمیر و نگهداری 3-1-1

باید به طور منظم و در زمان های معین بر  TO-2، و ETO ،TO-1تمام انواع سرویس های تعمیر و نگهداری از جمله 

درصدی از دوره 12بسته به شرایط عملیاتی، یک انحراف . انجام شوند 3.1اساس ساعات کارکرد کمباین مطابق جدول 

 .شوند وارد خدمات دفترچه در باید نگهداری و تعمیر به مربوط های یادداشت .های تعیین شده مجاز است

 های تعمیر و نگهداریانواع و دوره  3.1جدول 

 (دوره)تناوب  انوع سرویس تعمیر و نگهداری

 قبل از شروع به کار کمباین برداشت جدید سرویس و نگهداری در زمان اجرای عملیات

 ساعت 12 (ETO)سرویس ماهانه 

 ساعت 62 (TO-1)سرویس اولیه 

 ساعت 242 (TO-2)سرویس ثانوی 

فصل برداشت سرویس تعمیر و نگهداری پیش از آغاز 

(TOE) 
 پیش از شروع فصل کار کمباین

 سرویس در زمان نگهداری کمباین در انبار
 هر دو ماه یک بار –فضای سرپوشیده 

 هر ماه -زیر سایبان

 

تعمیر و نگهداری موتور باید مطابق با دستورالعمل های موجود در مدارک کارکرد موتور انجام شود و خدمات انجام شده 

 .کتابچه آن یادداشت شودحتما در 

 2نقص ها را مطابق فصل ... در صورت تخطی یا نقض تنظیم مکانیسم ها، پدیدار شدن صدای اضافه، ضربه زدن و 

 .بدون اینکه منتظر سرویس دوره ای بعدی باشید برطرف نمایید

 :تمهیدات ایمنی 3-1-2

 موتور، عملیاتی اسناد پالتفرم و در IM، OM ینا الزامات با مطابقت بر عالوه تعمیرات، انجام هنگام! احتیاط

 .را در نظر داشته باشید حوادث از پیشگیری و شغلی سالمت کلی پذیرفته شده مقررات

 .کار تعمیر و نگهداری را با موتور خاموش و اجزای متوقف از حرکت کمباین صورت پذیرد! احتیاط

 .کنید استفاده ولت 36 حداکثر ولتاژ با حمل قابل المپ یک از تنظیم، و کنترل های بخش بررسی هنگام! احتیاط
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قبل از ترک کابین مطمئن شوید که موتور را خاموش کرده و ! تعمیر و نگهداری با موتور در حال کار! ممنوع

 .سوییچ را درآورده اید

 انجام هرگونه کار در زیر کمباین بدون قرار دادن قفل چرخ در زیر چرخ ها! ممنوع

فقط در صورتی که جک ایمنی روی میله های باز سیلندر باالبر دانه نصب شده اند اجازه کار در زیر ! احتیاط

 .پالتفرم و کلوشه بر دارید

تمام تعمیراتی که مستقیما به بخش های برقی کمباین مرتبط است باید در زمان خاموش بودن سوییچ ! احتیاط

MASS انجام شوند. 

بردن کمباین از جک های با ظرفیت الزم استفاده کرده و پس از بلند کردن کمباین زیر چرخ های  برای باال! احتیاط

 .جلو و عقب و با زیر بدنه کمباین استپ های قابل اتکا قرار داده تا امکان افتادن یا حرکت کمباین را از بین ببرد

 .طق خطوط فشار قوی برقانجام عملیات تعمیر و نگهداری و یا بازرسی کمباین در منا! ممنوع

 عینکحتما از ( تمیز کردن اجزای کمباین، قسمت رادیاتور و فیلترهای هوا)پیش از استفاده از کمپرس هوا ! احتیاط

 !کنید استفاده غبار و گرد ضد ماسک  و محافظ

 .نشت روغن و مایعات کمباین روی زمین! ممنوع

 .راه اندازی کمباین در مکان های مسقف! ممنوع

 فهرست انواع سرویس های نگهداری 3-2

 :سرویس کمباین برای آماده سازی جهت تست اجرا 3-2-1

 بررسی و تمیز کردن کمباین از گرد و غبار و گریس محافظ (1

 شارژ کردن باتریآماده سازی باتری ها برای کار، در صورت لزوم  (2

هیدرولیک و گیبرکس روغن و  سطوح روغن ها را چک کرده و در صورت نیاز درون مخازن موتور، سیستم (3

 .در مخزن رادیاتو خنک کننده بریزید

 .از محکم بودن مهره های چرخ های جلو و عقب مطمئن شوید (4

 .تایرهای کمباین و یدک کش را چک کرده و در صورت نیاز تنظیم باد کنید (5

 .کشیدگی تسمه و زنجیر ها را چک کنید و در صورت نیاز تنظیم نمایید (6

 .کنید بررسی را کمباین های دستگاه و ها مکانیسم همه عملکرد متقابل و عملیات و نیدروشن ک را موتور (7

 .اگر انحراف و نقصی وجود دارد آن را شناسایی و اصالح کنید

 (:ساعته 32دور آزمایشی )تعمیر و نگهداری کمباین در طول اجرای تست  3-2-2

 . بودن مهره های چرخ ها را بررسی کنید دقیقه سفت 32برای کمباین نو در سه ساعت اول حرکت، هر 
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تا  222، مهره های چرخ های عقب 562Nmتا  522: نیروی گشتاور برای محکم کردن مهره های چرخ های جلو

222 Nm. 

 (ساعت 32پس از )سرویس و نگهداری پس از اتمام اجرای تست  3-2-3

 .اطمینان حاصل کنیدپیچ های اتصال قطعات را چک کنید و از محکم بودن آن ها 

 (:ETO)تعمیر و نگهداری ماهانه  3-2-4

کمباین را، به ویژه قسمت موتور، اگزوز، سیستم سیلندرها، فیلترها، دستگاه خرمنکوب، فضای بین چرخ دنده ها  (1

 .و قرقره ها و کلوشه بر را از گرد و خاک و بقایای گیاهی تمیز کنید

ظ های کمباین، فلنج و اتصاالت سیستم هیدرولیک کمباین و سیستم بررسی کنید و در صورت نیاز پوشش و محاف (2

 .پمپ های هیدرولیک و موتور هیدرولیک فیکس و ثابت شوند

 بردن بین از - نشتی تشخیص ترمز، و هیدرولیک های سیستم سوخت، انتقال لوله خطوط سفت بودن بررسی  (3

 .آن

ورت نیاز با ظرف مخصوص روغن پر سطح روغن در مخزن روغن سیستم هیدرولیک چک شود و در ص (4

 .شود

 .در صورت نیاز در مخزن موتور روغن و در سیستم رادیاتور خنک کننده ریخته تا به سطح مناسب برسد (5

برای اطمینان از سهولت و نرمی درام خرمنکوب در حین کار، در زمان تنظیم متغیرهای درام و فن سرعت  (6

 .کنیدچرخش آن را از هر دو جهت حداقل سه برابر 

 .این دفترچه راهنما روغن کاری نمایید 3.3قطعات و اجزای کمباین را مطابق بند  (7

موتور را روشن کنید و سیستم ترمز، چراغ ها، سیگنال دهی، مکانیسم های کنترل و خوانا بودن دستورالعمل ها  (6

 .را چک کرده و اگر نقصی بود شناسایی و برطرف گردد

 (TO-1)سرویس اولیه  3-2-5

 .ی فیلتر را تعویض کنیداجزا (1

 .کمباین را از گرد و خاک و بقایای گیاه پاک کنید (2

 هنگام. قطعه ای که در اتصاالت نیمه کوبلینگ خرمنکوب قرار دارند را تمیز کنید 3 -فیلتر های زبر و درشت (3

 وارد هیدرولیک سیستم داخلی های حفره به ها آلودگی ندهید اجازه ،مطمئن شوید کامل بودن تمیزاز ،باز کردن

 شوند؛

در صورت نیاز سطح بیرونی باتری را از الکترولیت ریخته . از بسته شدن دقیق باتری ها اطمینان حاصل کنید (4

 .شده روی سطح باتری و یا محلول آمونیاک پاک کنید

 های پمپ هیدرولیک سیستم اتصاالت و فلنج ،حفاظ کمباین و اتصاالت لزوم صورت در و کرده بازرسی و چک (5

 .کنید محکم را هیدرولیکی مجموعه و یهیدرولیکموتورهای  هیدرولیک،

 .آن بردن بین از - نشتی تشخیص ترمز، و هیدرولیک های سیستم سوخت، انتقال لوله خطوط سفت بودن بررسی (6

 .قبل از آنکه روغن خارج شود، مایع فشرده را از شیلنگ تخلیه مخزن روغن بیرون بریزید (7

 .مخزن روغن سیستم هیدرولیک، روغن اضافه کنیددر صورت نیاز به  (6

 .در صورت نیاز به میل لنگ موتور و گیربکس روغن و مایه خنک کننده به رادیاتور بیافزایید (9

 .فشار تسمه و زنجیرها را بررسی کنید (12

 برای مهره 522تا  452اتصاالت و میله های متصل به شافت محرک تمیز کننده را بررسی کرده و با گشتاور  (11

 .برای مهره های قفل کننده محکم کنید 462تا  422ها و گشتاور 
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نیروی گشتاور برای محکم کردن مهره . مهره های چرخ های هدایت کننده و چرخ های رانندگی را سفت کنید (12

 .Nm 222تا  222، مهره های چرخ های عقب 562Nmتا  522: های چرخ های جلو

 .تایر ها را تنظیم باد کنید (13

حفاظتی قطعات تمیز کننده را چک کنید که گریس کاری شده باشند و در صورت نیاز تا یک سوم درپوش های  (14

 .آنها را گریس کاری کنید

 .این دفترچه راهنما روغن کاری نمایید 3.3کمباین را مطابق بند  (15

رالعمل ها موتور را روشن کنید و سیستم ترمز، چراغ ها، سیگنال دهی، مکانیسم های کنترل و خوانا بودن دستو (16

 .را چک کرده و اگر نقصی بود شناسایی و برطرف گردد

 .کنید پاک نازل یک از استفاده با را آب رسوب یا مایع سوخت مخزن موتور، از کار ساعت 122 هرپس از 

 (TO-2)سرویس نگهداری ثانویه  3-2-6

 :TO-1برای سرویس ثانویه عالوه بر کلیه اقدامات در 

 .کنید شارژ را باتری لزوم صورت در و کنید بررسی را الکترولیت چگالی (1

 .مکانیسم های ترمز دستی را بررسی کنید و در صورت نیاز تنظیم کنید (2

 .عایق بندی سیم های برقی را بررسی کنید اگر آسیب دیده اند آن ها را تعویض نمایید (3

 .این راهنما روغن کاری کنید 3.3کمباین را مطابق بند  (4

 باید برداشت فصل شروع از قبل نگهداری و تعمیر. (TOE) برداشت کمباین فصل آغاز از قبل نگهداری و تعمیر 3-2-7

 .باشد همراه TO-2 ثانویه نگهداری با

 .این راهنما تعمیر و نگهداری کنید 3-2-5کمباین را در زمان ذخیره سازی در انبار مطابق با بند 3-2-6 

 

 روانکاری 3-3

 .عملکرد بی وقفه این کمباین به میزان زیادی بستگی به روانکاری صیح و به موقع داردعمر مفید و  3-3-1

 .انجام دهید Bعملیات روان کاری را صرفاً با انواع روان کننده ها و روغن های توصیه شده توسط سازنده در ضمیمه 

بل از گریس کاری سطوح و حفره ها را ق .روان کننده باید تمیز و عاری از هرگونه ناخالصی شیمیایی خارجی و آب باشد

 .کامال از گرد و خاک و ذرات گریس پاک کنید

، و موتور را مطابق اسناد عملیاتی موتور و پالتفرم را 2.3و  1.3و طرح و اشکال  2.3خرمنکوب را مطابق جدول 

 .مطابق دفترچه راهنمای پالتفرم روغن کاری کنید
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 نمای سمت چپ کمباین 3.1شکل 

 

 نمای سمت راست کمباین 2.3شکل 
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 طرح روانکاری کمباین 2.3جدول 

شماره آیتم در طرح 

 روان کاری کمباین
 نام نقاط روان کاری

نام و نوع روان کننده در زمان 

 عملیات و ذخیره در انبار

تعداد نقاط 

 روانکاری

 ساعت 62 –تناوب روانکاری 

 Litol-24 1 درامدیسک  متغیر درایو 4

3 ،41 
بلبرینگ های چپ و راست شافت درام 

 خرمنکوب
" 2 

5  "  

 1 " توپی قرقره متغیر درام 6

7 ،39 
بلبرینگ های چپ و راست شافت کوبنده 

 عقب
" 2 

22 ،47 
بلبرینگ های چپ و راست شافت فن 

 تمیز کننده
Solidol 2 

 Litol-24 1 قسمت دوار پیچ تخلیه سایشیسطح  6

35 
مارپیچ تخلیه یاتاقان های مخروطی 

 مخزن
Solidol 1 

 Litol-24 1 محور اهرم غلتک فشار درایو اصلی 13

14 
 درایو از کششی غلتک پشتیبان محور

 لرزاننده
" 1 

 1 " پشتیبان شافت محرک پمپ هیدرولیک 15

 2 " محور پایین فریم انتقال کلوشه بر 44، 2

 1 " اکسل اهرم غلتک فشار درایو کلوشه بر 42

34 
اهرم غلتک فشار درایو غلتک  اکسل

 مارپیچ افقی
" 1 

 1 " پشتیبان کلوشه بر 42

 1 " بلوک متغیر فن 46
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 ساعت 242 –تناوب روانکاری 

 2 156روان کننده  سطوح سایشی تخلیه 9

 1 " سطوح سایشی تخلیه 12

 انتهای دستگاه خرمنکوب 11
USsa 

1 

 2 " محور دوار چرخ ها 53، 17

16 ،52 
و یاتاقان های اکسل چرخ های محورها 

 عقب
" 2 

 1 156روان کننده  گیربکس مخروطی کلوشه بر 22

 USsa 1 توپی کوپلینگ باالبر دانه 21

 Litol-24 4 لوال چرخ های عقب 25، 24

 1 " قسمت بکسل 26

 1 " اهرم غلتک کشش اکسل محرک فن موتور 32

 1 " غلتک های کششی برای چرخش جریان هوا 31

 1 " درایو کوبنده عقب 33

 سوختگیری روغن 156روان کننده  گیربکس مخروطی مارپیچ تخلیه 36

 USsa 1 غالتمحرک مارپیچ  37

 1 " توپی کوپلینگ محافظ باالبر دانه 36

 1 " محرک فن 45

 1 " یاتاقان شافت غلتک مارپیچ 46

 1 " گروه درایو محرک دانه 49

 1 " درایو شافت نوسانی 52

 ساعت 484 –تناوب روانکاری 

 Litol-24 2 سطح خارجی محفظه کلوشه بر  43، 1

 2 " اصلی درایو از( راست و چپ) بلبرینگ 32، 12
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 2 " یاتاقان چرخ محور چرخ های عقب 27، 16

 2 " توپی یاتاقان های محور چرخ های عقب 51، 19

23 
 چرخ و( راست و چپ) جانبی گیربکس

 TAD 17I ها چرخ محور ی دنده
 سوختگیری روغن

 شاسی محرک پمپ هیدرولیک 26
TAP-15V 

1 

29 
 روغن مخزن هیدرولیکی های سیستم

 MGE-46V قدرت سیلندر و فرمانزیربندی  برای
 سوختگیری روغن

 

 

 روش تعمیر و نگهداری 3-4

 موتور تخلیه و کارتریج در روغن کردن پرسطح و  بررسی 3-4-1

به کار انداختن موتور در شرایطی که اندازه روغن میللنگ موتور . سطح روغن را چک کنیدقبل از استارت زدن موتور 

 .کمتر از سطح مجاز باشد توصیه نمی شود

 تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک 3-4-2

  تعمیر و نگهداری درایو هیدرولیک شاسی کمباین 3-4-2-1

 هیدرولیک محرک اجزای از خارجی بازرسی یک انجام (1

 .کنید سفت لزوم صورت درروغن را  خطوط ای رشته اتصاالت (2

 صورت در گیرد، قرار روغن قابل رؤیت ای شیشه پنجره تا باید روغن سطح کنید، چک را مخزن در روغن سطح (3

 .شود اضافه روغن لزوم

 سیگنال پانل نشانگر به توجه با را شاسی درایو هیدرولیک سیستم در هیدرولیک مایع حرارت درجه کار، شروع از قبل

BICH-U کنید بررسی. 

 :زمان عملیات درایو هیدرولیک شاسی موارد زیر ممنوع است

 .بکسل کردن باید با دنده خالص انجام شود. بکسل کردن کمباین زمانی که در دنده است-1

 .روشن کردن موتور در زمان بکسل کردن-2

 .ه نشدهبه کار انداختن درایو هیدرولیک با روغن های توصی-3

 .به کار انداختن درایو هیدرولیک با یک خالءسنج معیوب-4

 .ساعت و یا حداقل سالی یک بار قبل از شروع فصل برداشت عوض کنید 462روغن را هر  3-4-2-2
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هنگام تعویض روغن سیلندرهای هیدرولیک محفظه شیبدار نسبت به پالتفرم باید در وضعیت خمیده قرار بگیرند یعنی 

باال  سانتیگراد درجه 422 تا 32 دمای تا را هیدرو روغن دماي موتور،روشن کردن از پس .جمع شده باشندبسته و 

 .ببرید

 .کنید تخلیه مخزن کمباین چپ سمت در واقع تخلیه شلنگ طریق از را مخزن روغن

 به فصل در بار یک یا الکتریکی سنسور کردن فعال با باید شاسی درایو سیستم هیدرولیک فیلتر اجزای تعویض 3-4-2-3

 .شود انجام خدمات، دفترچه در عالمت یک با روغن تعویض با همزمان طور

 در ها دستورالعمل با مطابق فیلتر محفظه در را آن و کنید پر تمیز روغن با را جدید فیلتر است الزم فیلتر، تعویض برای

 .دهید قرار فیلتر محفظه قسمت

 

 شاسیسیستم هیدرولیک محرک  3.3شکل 

 تعمیر و نگهداری سیستم هیدرولیک فرمان و سیلندرهای قدرت 3-4-2-4

در حین کار الزم . قبل از راه اندازی روزانه الزم است یک بررسی کلی برای یافتن نشتی و یا آسیب دیدگی انجام شود

 .است که آلودگی فیلتر را از طریق چراغ فیلتر چک کنید و در صورت نیاز آنها را تعویض کنید

در دفترچه . اگر چراغ فیلتر روشن نشود حداقل زمان تعویض فیلتر یک بار در فصل و همزمان با تعویض روغن است

 .حتما عالمت بزنید

 

را از مخزن ( 4.3شکل) 2الزم است که نشانگر سوخت کمباین،  حرفه ای در زمان انجام تعمیر و نگهداری 3-4-3

را پاک کرده و مجددا تنظیم کنید و  1شده با آب به آرامی سطح تماس سنسور سوخت خارج کرده و با یک پارچه مرطوب 

 .عملکرد آن را بررسی کنید
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 4.3شکل 

 تعویض تسمه درام خرمنکوب 3-4-4

 3تسمه را ابتدا در شیار های چرخ قرقره . باز شود 6باید کامال شیارهای چرخ قرقره ( 5.3شکل )2برای تعویض تسمه 

نصب کرده و سپس روی  -تم هیدرولیک خراب شود و شلنگ فشار سیستم هیدرولیک قطع شودپیش از اینکه سیس–

پس از آن شلنگ پر فشار را به سیلندر هیدرولیک وصل کنید و هوا را از سیستم خارج . قرار دهید 6شیارهای قرقره 

 .کنید

  !نیست مجاز آن نصب هنگام دیگر ابزار یا اهرم از استفاده ،تسمه به آسیب از جلوگیری برای! احتیاط

 .تنظیم کنید 6با تغییر واشرهای  mm 1+  124= را  Aاندازه برای اطمینان از بهره وری درام خرمنکوب 
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 محرک درام خرمنکوب 5.3شکل 

 اسکریپر دانه و باالبرتعمیر و نگهداری زنجیرهای  3-4-5

بیشتر زنجیرها به دلیل محدودیت پشتیبان باالیی، الزم  با افزایش فاصله درون محوری درایو زنجیر و عدم امکان کشیدن

چنانچه در نصب زنجیر (. دو حلقه زنجیر را که شامل پیوند با اسکریپر می شود بردارید)است که دو زنجیر کوتاه شوند 

 .اتصال کوتاه شده مشکلی به وجودآمد الزم است که زنجیر های اضافه مورد استفاده قرار بگیرند

 .کج کرد kgf 2تا  1درجه با نیروی  322زمانی صحیح است که بتوان زنجیر اسکریپر را بتوان حدوداً  فشار زنجیر

روز یک بار چک  12فشار زنجیر ها را هر . هنگام کشیدن زنجیر باالبر مطمئن شوید که شافت باالیی انحراف ندارد

 .کنید

 

 

 تعمیرات موقتی-4

 تمهیدات ایمنی 4-1

ام تعمیرات روتین عالوه بر مطالعه دفترچه راهنماهای این کمباین و پالتفرم و مدارک موتور، در زمان انج! احتیاط

 .به الزامات پذیرفته شدی کلی کمباین ها هم توجه داشته باشید
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 و کنید خاموش را موتور که کنید حاصل اطمینان ،کار حال در موتور با کمباین نگهداری و تعمیر کار انجام! ممنوع

 .بردارید را سوییچ کابین، از خروج از قبل

همراه  کابین کلید با باید همیشه که کنید استفاده مخصوص کلید از ابزار، جعبه و الکتریکی قفسه ،کاپوت کردن باز برای

 .باشد

 .بررسی و تعمیر کمباین در مناطق برق فشارقوی! ممنوع

 :بروز حادثه شودتواند منجر به اشتباهات رایج اپراتور کمباین که می  4-2

 .است( کابین)روشن کردن کمباین و کنترل کردن آن در حالی که اپراتور خارج از محل کار خود  -1

 .حرکت دادن کمباین بدون توجه به حضور یا عدم حضور افراد به ویژه کودکان، در اطراف کمباین -2

 .قبل از استارت کار هیچ صدایی از محل شنیده نشود -3

 .جاوز کندت km/h 22سرعت حرکت از  -4

مخزن ذخیره دانه تخلیه نشده باشد، پوشش محافظ مخزن بسته نشده باشد و : هنگام حرکت کمباین در معابر عمومی -5

 .چراغ های فالشر خاموش باشد

 .حضور افراد متفرقه در کابین و یا حمل کردن افراد به عنوان مسافر در کابین و روی کمباین -6

 .در حال حرکت است ترک کابین در حالی که کمباین روشن و -7

 .راندن کمباین در شب در حالی که چراغ های حمل و نقل خاموش است -6

 .رانندگی با کمباین در حالی که نوار نقاله کمباین در حال چرخش است -9

 .کار با کمباین با لباس های ناراحت و رسمی  -12

 .استارت زدن کمباین در فضای سرپوشیده و با تهویه ضعیف  -11

 .یر و نگهداری و تمیز کردن قطعات با موتور روشنانجام تنظیمات، تعم  -12

توسط فردی که آموزش ندیده و  (غیره و هیدرولیک، موتور درایو هیدرولیک، پمپ) هیدرولیک واحدهای یابی عیب -13

 .اجازه انجام این امور را ندارد

 . فشار تحت هیدرولیکجک  اجزاء قطعات تعمیر  -14

 .هاسیم شناسایی نکردن و برطرف نکردن عیوب   -15

 .بستن سیم های برق و فیوزها با استفاده از فیوزهای با مقادیر ثبت نشده  -16

 .تعویض المپ های سوخته چراغ های کمباین بدون استفاده از پلکان  -17

 :اقدامات نقض ایمنی آتش نشانی  -16

 سوخت؛  حمل هنگام احتیاط رعایت عدم -

 .کمباین گیری سوخت هنگام آتش های شعله و جرقه ایجاد کشیدن، سیگار -

 .سوختگیری کمباین در حالی که موتور کمباین روشن است و سوییچ خارج نشده -

 .سوختگیری در فضاهای محصور و سرپوشیده -

 .پاک نکردن سوخت نشت پیدا کرده -
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 :حادثهاقدامات اپراتور کمباین در شرایط اضطراری و  4-3

کنید، موتور را خاموش و سوییچ را درآورید و  در شرایط بحرانی و حادثه ابتدا درایو اصلی کمباین را متوقف -1

 .با خدمات اورژانس تماس بگیرید. کابین کمباین را ترک کنید

 .در صورتی که از در کابین امکان خارج شدن وجود ندارد از قسمت خروج اضطراری استفاده کنید -2

 باز از قبل است مالزبرای روشن کردن موتور پس از توقف اضطراری برای جلوگیری از خراب شدن آن،  -3

 تا بخش تسمه و زنجیر را متوقف کنید از کششی غلتک به صورت دستی اصلی، درایو محرک درایو کردن

 .شود قفلپایانی  موقعیت در آن که زمانی

 را SB و موتور دهید، انجام مزرعه از خارج کردن کمباین برای را الزم اقدامات سوزی، آتش صورت در -4

 .کنید خاموش( زمین آب، نشانی، آتش) موجود وسایل با را آتش و بگیرید تماس نشانی آتش با .کنید خاموش

 :لیست نواقص و خرابی های بحرانی کمباین 4-4

 بریدن ترمز -1

 .روشن نشدن بخش انتقال و مخابره -2

 .کمباین فقط در یک جهت حرکت می کند یا اصال حرکت نمی کند -3

 .عدم امکان خالص کردن و توقف کمباین -4

 .خوردن محرک درایو اصلی تحت بارضربه  -5

 .قطعات محرک سیستم هیدرولیک کار نمی کنند -6

 .هیچ سیگنال و عالمتی داده نمی شود -7

 .چراغ های ترافیکی و رانندگی کار نمی کنند -6

 :خرابی های احتمالی و روش برطرف کردن آن ها 4-5

  :استخرابی های احتمالی و روش برطرف کردن آن ها نشان داده شده  1.4جدول 

 راه حل و تنظیمات ضروری دالیل احتمالی نقص و نمود خارجی آن

 خرمنکوب  1

با رطوبت طبیعی و  ا توده گیاهدرام ب
 عادی مسدود شده

 باال بردن سرعت درام سرعت پایین درام

 درام با توده دانه مسدود شده
خوراندن نا منظم و ناهموار گیاه به 

 خرمنکوب
 کاهش یابدسرعت پیش روی کمباین 

 له شدن دانه در مخزن

 فاصله اندک بین مقعر و درام خرمنکوب

 باال بودن تناوب چرخش درام 

سطوح قطعات درگیر کار مقعر یا درام 
 آسیب دیده اند

 افزایش فاصله

 بررسی و کاهش تناوب چرخش درام

بررسی و تعمیر سطوح قطعات درام و 
 مقعر

 ریزش و پرتی دانه از قسمت آسیاب
از حد خوراندن توده غله توسط بیش 

 پالتفرم و کلوشه بر
زنجیرهای تسمه نقاله کلوشه بر را 

 بررسی و تنظیم کنید
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 فاصله زیاد بین درام و صفحه مقعر

کثیف باشند یا ( رنده) تیغه های شیکر
 سلول های مقعر آلوده و مسدود شده باشد

 سرعت پایین درام

 فاصله بین مقعر و درام را کاهش دهید

 تیغه های شیکر و مقعر را تمیز کنید

 سرعت دارم را افزایش دهید

 زاویه شیب را افزایش دهید

 دانه در کاهو پرتی تلفات 

بیش از حد خوراندن توده غله توسط 
 پالتفرم و کلوشه بر

به دلیل وجود فضای اندک بین درام و 
 مقعر کاه شدیداً خرد می شود

 باال بودن تناوب چرخش درام

 کثیفی 

پالتفرم و تسمه نقاله باالبر دانه را بررسی 
 و تنظیم نمایید

 

دانه در انبار مخزن آلوده به ناخالصی 
 های کاه و پوسته است

 کاه زیادی خرد شده

 سرعت فن ناکافی است

فاصله بین شانه غربال های باال و پایین 
 زیاد شده

فاصله بین درام و مقعر را افزایش و 
 دهید تناوب گردش درام را کاهش

 سرعت فن را افزایش دهید

 فضای بین غربال ها را تنظیم کنید

 .به آرامی پره ها را باز کنید تیغه های غربال باالیی بسته شده افزایش تجمع دانه در مارپیچ دنباله

دانه های خرد شده با جریان هوا از فن به 
 بیرون پرتاب می شوند

 دهیدسرعت فن را کاهش  سرعت فن افزایش یافته

غلتک مارپیچ توسط توده های کوچک 
 بیش از حد پر شده

 

 غلتک مارپیچ و باالبر ها نمی چرخند

 سرعت فن ناکافی است

فاصله بین شانه غربال باالیی و ادامه اش 
 زیاد شده

مارپیچ با محصول خرمنکوب شده مسدود 
 شده

 سرعت فن را افزایش دهید

تنظیم فاصله بین غربال باالیی و دنباله را 
 کنید

مارپیچ را تمیز کنید و مکانیزم های 
کوپلینگ ها و فشار تسمه ها را چک و 

 تنظیم کنید

 تسمه محرک کاه پران شل شده کاه پران و غربال با کاه مسدود شده اند
تسمه شافت کاه پران را بررسی و سفت 

 کنید

تخلیه دانه از مخزن به کندی صورت می 
 گیرد

مارپیچ تخلیه افقی  فاصله ناکافی بین غلتک
 (گارد)و محافظ 

ارتفاع فاصله بین مارپیچ تخلیه و محافظ 
 را افزایش دهید

پارگی زنجیرهای محرک مارپیچ تخلیه 
 پایین

فاصله . برداشت دانه با رطوبت باال
افزایش یافته بین غلتک مارپیچ تخلیه افقی 

 (گارد)و محافظ 

ارتفاع فاصله بین مارپیچ تخلیه و محافظ 
 کاهش دهیدرا 

 سقوط زنجیرها
 چنگک های کانترها در یک سطه نیستند

 

چنگک ها را هم سطح کرده و در صورت 
نیاز شافت و محورها را تراشیده و 

 همسطح کنید



86 

 

 زنجیر را سفت کرده یا تعویض کنید زنجیر انتقال کنده یا کشیده شده

 ترمزها 2

 عملکرد بی اثر ترمز
 ترمزهاوجود هوا در سیستم هیدرولیک 

 لنت های ترمز ساییده یا روغن زده شده

 مکش کنیدسیستم هیدرولیک را هوای 

انت ترمز را تمیز یا روغن را از سطح 
 آن پاک کنید

ترمز دستی قادر به نگه داشتن دستگاه در 
 یک شیب معین نیست

مکانیسم کنترل ترمز دستی از تنظیم خارج 
 شده

اجزای عملگر مکانیکی ترمز دستی را 
 تنظیم کنید

 گیربکس 3

 نشتی روغن از بدنه و کاور اتصاالت

 مسدود شده( هواگیر)مکش 

 گریس بیش از حد در درجعبه

 

شل شدن مهره های اتصال محفظه و 
 کاورها

مکش را باز کنید و آشغال را از آن خارج 
 کنید

نصب یک درجه سطح روغن روی 
 سوراخ بازرسی

 مهره را سفت و محکم کنید

 در صدا و سر با ها دنده چرخچرخش 
 است همراه گیربکس

قفل سیلندر هیدرولیک پیستون جام شده 
 است

Cuff  فرسوده را تعویض کنیدهای 

خاموش شدن خود به خود انتقال در طول 
 حرکت

 مکانیسم کنترل پمپ هیدرولیک شاسی ها

 مکانیسم کنترل انتقال از تنظیم خارج شده

 عیوب سیستم کنترل پمپ هیدرولیک را
 برطرف نمایید

 محور چرخ های رانندگی 4

هنگام حرکت کمباین باید مراقب کنترل 
 چرخ رانندگی بود

انحراف چرخ نسبت به توپی چرخ به علت 
 بسته شدن نامناسب مهره ها

بلبرینگ های فرسوده که منجر به افزایش 
 فاصله آنها می شود

مهره ها  را آزاد کنید و مجددا به طور 
 کنیدیکنواخت سفت 

فاصله های درون بلبرینگ های مخروطی 
 را تنظیم کنید

کشش و تکان های شدید و مکرر در زمان 
 چرخیدن چرخ

سیلندر  ثابت کردن شل شدن تیپ های
 هیدرولیک

اتصاالت تیپ ها را تعویض یا تنظیم 
 نمایید

 نصب چرخ دنده 5

میزان "چراغ هشدار دهنده پانل هشدار 
 "اندک خنک کننده

 خنک کننده کافی نیستمقدار 
خنک کننده را  2-3-2مطابق با پاراگراف 

 پر کنید

 شاسی محرک هیدرولیک 6

کاهش سطح روغن، چکه کردن از جعبه 
مکش انتقال محور چرخ رانندگی یا مکش 

 پمپ هیدرولیک

نشتی از عایق شافت پمپ هیدرولیک یا 
 موتور هیدرولیک

عایق شافت پمپ هیدرولیک یا موتور 
 ک را تعویض کنیدهیدرولی

 سوپاپ را تعویض کنید خرابی سوپاپ پر فشار پمپ هیدرولیککمباین به تدریج شتاب می گیرد و هیچ 
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نیروی کششی روی چرخ های عقب وجود 
 . ندارد

 

کمباین یا در یک جهت حرکت می کن یا 
 اصال حرکت نمی کند

 اهرم کنترل پمپ هیدرولیک تنظیم نیست 
پمپ هیدرولیک را اهرم کنترل مکانیسم 

 تنظیم کنید

 روغن ناکافی در سیستم هیدرولیک 

محل نشت روغن را پیدا کرده و عیب آن 
 را برطرف کنید

 مخزن روغن را پر کنید

 آسیب داخلی پمپ یا موتور هیدرولیک 

GTS را تعویض کنید 

 هیدرولیک سیستم در هیدرولیکی پمپ اگر
 موتور یا هیدرولیک پمپ ،دارد وجود

 فیلتر اجزایکنید، عوض را هیدرولیکی
 لوله روغن، مخزن کنید، عوض را مکش
 را شستشو دهید رادیاتور و باال فشار های

 فیلتر مکش و اجزای آن را عوض کنید انسداد کامل فیلتر مکش 

 حفره های کثیف رادیاتور 

 خنک محفظه از را آلودگی و غبار و گرد
 سیستم یک با دمیدن با روغن کننده

با فشار آب از طریق  یا و پنوماتیک
 شیلنگ شستشو دهید

 

: فشار باال در سیستم هیدرولیک قطعات
ولتاژ اضافی به بخش مربوطه وارد می 1

 شود

 گرفتگی توری بخش سرریز 2
انسداد دریچه اطمینان سیستم  3

 هیدرولیک سیلندر قدرت

عیب بخش سرریز واحد هیدرولیک را 
 :برطرف نمایید

 را تعمیر کنیدسیستم الکتریکی 

 بخش سرریز را بشویید یا عوض کنید

 دریچه اطمینان را بشویید یا عوض کنید

 

قسمت  –خنک کننده روغن خراب است 
 رادیاتور داغ است coldباالیی دکمه 

 بار اضافی بر درایو هیدرولیک

 سرد،استارت  کنترل سوپاپ خرابی
 وارد با دور زدن خنک کننده روغن
 روغن می شود مخزن

سطح روغن مخزن پایینتر از حد مجاز 
 است

 خنک کننده را عوض کنید

 بار روی شاسی هیدرولیک را کاهش دهید

سوپاپ کنترل استارت خنک را عوض 
 کنید

مخزن روغن را تا حد مجاز پرکنید و از 
محفظه شیشه ای دید سطح روغن را چک 

 کنید
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 مخزن داخل فوم و روغن ریخته شدن
 شدید صدای و سر ،روغن

 ورود جریان هوا به سیستم هیدرولیک

 

 

 قاطی کردن آب و روغن

اتصاالت خطوط مکش کلیه پمپ ها را 
 محکم کنید

سالم بودن شیلنگ های مکش را بررسی 
 کنید

 :روغن را تعویض کنید

 هم روغن موتور و هم روغن رادیاتور

 نشتی سیستم هیدرولیک نشتی روغن از اتصاالت هیدرولیک

را چک سفت  خطوط اتصاالت روغن
شکل را  Oکیفیت رینگ های . کنید

بررسی و در صورت آسیب دیدگی آن را 
 .عوض کنید

 سنج خالء است، روشن موتور که هنگامی
 دهد نمی نشان را خالء

 شکستگی و خرابی پمپ زاپاس

فرسودگی جفت های اصطکاک پمپ 
 هیدرولیک

 شکستگی شافت پمپ هیدرولیک

 هیدرولیکی پمپ اسپیلین شدن خرد

 خرابی خالء سنج

Проверить давление 
подпитки гидронасоса, 
должно быть в диапазоне 
от 1,8 до 2,3 МПа (от 18 
до 23 бар). Заменить 
вышедший из строя 
элемент или гидронасос 
подпитки 

 

خالص کردن کمباین سخت و یا غیر 
 (کمباین متوقف نمی شود)ممکن است 

 کنترل دسته بین مکانیکی اتصال شکستن
 هیدرولیک پمپ کنترل و سرعت

 پمپ servovalve کننده کنترل آسیب
 (غیره و ها چوک شدن مسدود) هیدرولیک

 بازسازی اتصاالت مکانیکی
 

شستشوی چوک ها یا تعویض کنترل 

 سوپاپ پمپ هیدرولیک

 –روغن دارای رنگ مشخص نیست 
 خاکستری مات یا زرد کم رنگ

 تعویض روغن موتور و رادیاتور روغنوجود آب در 

 اجزا و قطعات سیستم هیدرولیک فرمان 7

زمانی که فرمان را می چرخانید چرخ 
 های فرمان نمی گردند

 روغن ناکافی در سیستم هیدرولیک

چکه کردن روغن در اتصاالت سیستم 
 هیدرولیک یا پیستون سیلندر هیدرولیک

پرکنید روغن را در مخزن به اندازه کافی 
 و از محفظه شیشه ای مخزن چک کنید

اتصاالت را دوباره محکم کرده و سیلندر 
 هیدرولیک را تعمیر کنید

فرمان به سختی چرخیده می شود یا به 
 صورت ناگهانی و خیلی سریع می چرخد

افزایش مقاومت در برابر چرخش در 
 درایو پمپ اندازه گیری

 خرابی پمپ

افت فشار سوپاپ اطمینان پمپ اندازه 
 می باشد mpa  14گیری کمتر از 

 ایجاد فشار فرمان سیستم هیدرولیکی پمپ
 کند نمی

مشکل شافت فرمان پمپ را برطرف 
 نمایید

 پمپ را تعویض یا تعمیر کنید

فشار عملیاتی سوپاپ اطمینان پمپ اندازه 
 ست کنید MPa 14گیری را روی 

 مگاپاسکال 14 فشار هیدرولیک پمپ اگر
 کنید عوض را آن نکند، ایجاد
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 فصل پنجم

 انبار کردن و ذخیره سازی
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 الزامات کلی ذخیره سازی 5-1

 سازی ذخیره قوانین .صورت می پذیرد GOST 7751-2009 الزامات با مطابق این کمباین سازی ذخیره 5-1-1

 هنگام باید که است شده مشخص آنها عملیاتی اسناد در کمباین این در استفاده مورد جانبی لوازم و مطبوع تهویه موتور،

 .شود رعایت سازی ذخیره

 .ماه 2بیش از : ماه و بلند مدت 2روز تا  12بین : ذخیره سازی کمباین به صورت کوتاه مدت 5-1-2

 .اسناد عملیاتی آنها آمده و باید در زمان انبار کردن لحاظ شودقواعد ذخیره سازی پالتفرم و موتور در  5-1-3

برای انبار کردن بلند مدت کمباین را یا در فضای سرپوشیده و بسته یا در فضای آزاد و زیر سایبان نگهداری  5-1-4

بازرسی و تعمیر و شراط فضای ذخیره سازی باید به گونه ای باشد که مجهز به وسایل آتش نشانی باشد، برای انجام .کنید

 .نگهداری مناسب باشد و در صورت لزوم بتوان کمباین را سریع از انبار خارج باشد

 برای رادیاتور تکنولوژی با را جوندگان تا کنید تجهیز اولتراسونیک رادیاتورهای با انبار را شود می توصیه 5-1-5

 .کنند دفع ،(غیره و ها موش) آسیب از جلوگیری

 سازی ذخیره برای سازی آماده 5-2 

 .شود می انجام موتور عملیاتی اسناد با مطابق موتور سازی ذخیره روی بر کار

 :فهرست کارهایی که باید در زمان ذخیره سازی کوتاه مدت انجام شوند 5-2-1

 .اجزای کمباین را از آلودگی و گرد و غبار و بقایای گیاهی پاک کنید (1

 .کمباین را شستشو دهید (2

روزنه ها و شیارهای کمباین و قطعات داخلی و حساس می و روزنه هایی که از طریق آن هوا وارد تمام حفره ها  (3

 .شود را با کاغذ پارافین و یا کاورهای مناسب محکم بپوشانید

 .تمام تجهیزات برقی کمباین را تمیز کرده و با استفاده از گریس محافظ پایانه های آن ها را بپوشانید (4

 کشش قطعات رشته وها  پیچ سطوح گیربکس، کنترل دنده و هیدرولیک سیلندر های میله نشده، آمیزی رنگ سطوح (5

 .کنید حفظ را

 چرخ های الستیک در فشارهنگام ذخیره سازی در فضای باز و زیر سایبان کمباین را روی پشتیبان ها قرار داده و  (6

 (1.1 جدول) یابد می کاهش اسمی٪ 62-72 تا

 چسبنده های پارچه از وزن سبک های پوشش با را ها الستیک ،بارش باران و خورشید نور برابر در محافظت برای

 کادمیوم ترکیب ،AKS-4 یا AKC-3 ترک آلکالن آهک، کننده سفید) محافظ خاص ترکیب یک با آنها پوشاندن یا

 .بپوشانید (فنل و سودا کالبد٪ 2.25 و شده خرد آهک٪ 5 ،4 چسب، کازئین٪  22 خالص، گلی٪ 75 حاوی مالمین

 :نظافت توربو فن (7

 .کنید تنظیم( دقیقه در دور 422 تا 322) را توربو فن سرعت حداقل -

 .روغن کاری کنید 24قرقره های ثابت را با روغن لیتول سطوح جفت و قرینه  -

 .قرار دهید rpm 972نا  622حداکثر سرعت فن را روی  -

 .کاپوت و درب کابین را ببندید (6

 :که برای ذخیره سازی بلند مدت باید انجام شوند فهرست کارهایی 5-2-2

 .اجزای کمباین را از آلودگی و گرد و غبار و بقایای گیاهی پاک کنید (1
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 .کمباین را شستشو دهید (2

 .کمباین را به محل انبار ببرید (3

قطعات جانبی، برای انبار بلند مدت در زیر سایبان، کلیه تجهیزات چراغ های جلو و کنار، ژنراتور، چراغ فالشر،  (4

 .جعبه ابزار، تسمه و زنجیرها، باتری ها و فیلتر جریان هوا را بردارید

مهر  غبار و گرد نفوذ و رطوبت از جلوگیری برای را ها سوراخ ها و حفره پس از برداشتن لوازم و قطعات جانبی، (5

 .و موم کنید

 چرخ های الستیک در فشارها قرار داده و  هنگام ذخیره سازی در فضای باز و زیر سایبان کمباین را روی پشتیبان (6

 (1.1 جدول) یابد می کاهش اسمی٪ 62-72 تا

 چسبنده های پارچه از وزن سبک های پوشش با را ها الستیک ،بارش باران و خورشید نور برابر در محافظت برای

 کادمیوم ترکیب ،AKS-4 یا AKC-3 ترک آلکالن آهک، کننده سفید) محافظ خاص ترکیب یک با آنها پوشاندن یا

 .بپوشانید (فنل و سودا کالبد٪ 2.25 و شده خرد آهک٪ 5 ،4 چسب، کازئین٪  22 خالص، گلی٪ 75 حاوی مالمین

و سطوح درگیر ( قرقره ها را جدا کنید)قرقره های متحرک متغیر تمیزکننده را با توجه به قرقره های ثابت باز کنید  (7

روغن کاری کنید و پولی ها را  24قرقره های متحرک را با روغن لیتول  کار آن ها چه قرقره های ثابت و چه

 .و این فرایند را دوبار تکرار کنید. ببندید

مخزن روغن، محفظه موتور، گیربکس جانبی، جعبه دنده، سطوح یاتاقان و بلبرینگ های پوشیده نشده، میله های  (6

 .ها و اتصاالت اسپیلین را مهر و موم کنید سیلند هیدرولیک و دنده کنترل گیربکس، سطوح پیچ و مهره

پس از این فرایند نوار نقاله  .بپوشانید مشابه یروغن یا LOCTITE 8011 روغن با باالبر دانه را نقاله زنجیرهای (9

 .دقیقه به کار بیاندازید و سپس تسمه ها را شل کنید 2را برای 

 :پوشاندن توربو فن معکوس  (12

 .تنظیم کنید rpm 422تا  322حداقل سرعت نظافت فن را روی  -

 .روغن کاری کنید 24سطح قرینه جفت قرقره ثابت را با روغن لیتول  -

 .تنظیم کنید rpm 972تا  622حداکثر سرعت فن را روی  -

 .قسمت های آسیب دیده را ترمیم کنید (11

 .کمباین را روی تکیه گاه مناسب قرار دهید (12

 :کمباین در طول ذخیره سازی چک شودزمان سرویس  5-2-3

 نصب صحیح کمباین روی تکیه گاه و پشتیبان (1

 کامل بودن (2

 فشار هوا در تایرها (3

 آب بندی و پوشش قابل اطمینان (4

 و ضد زنگ خوردگی ضد های پوشش و محافظ های دستگاه وضعیت (5

 میزان سوخت در مخزن (6

 .عیوب کشف شده باید برطرف شوند

 اتمام ذخیره سازی 5-2-4

 ی سکوی پشتیبان باز کنیدمنکوب را از روخر (1

 کاور ها و پوشش ها را برداشته و گریس های محافظ و ضد زنگ زدگی را پاک کنید (2

 کلیه قطعات و لوازم جانبی که از روی کمباین باز شده بود مجدداً نصب کنید (3
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کمباین و ترمزها را کشش تسمه ها، فشار هوای تایرها، فاصله ها در مکانیسم سوپاپ و دریچه، کنترل های  (4

 .بررسی و در صورت نیاز تنظیم کنید

تسمه های درایو کلوشه بر، غلتک مارپیچ افقی، محرک درایو اصلی و سپر ضربه گیر را بررسی و در صورت  (5

 .نیاز تنظیم کنید

ایش اهرم قرقره های تسمه دنده ها را باز کرده، بوش های اهرم ها را با گریس روغن کاری کرده و مجددا سرج (6

 .قرار دهید

 .گریس های داخل یاتاقان ها را به صورت فصلی گریس کاری کنید (7

میل لنگ موتور، روغن مخزن سیستم هیدرولیک، گیربکس و گیربکس های کاهنده جانبی محور را بررسی کنید  (6

 .و در صورت نیاز روغن اضافه کنید

 .روغن تخلیه کنیدآب تغلیظ شده را تا پیش از ظاهر شدن روغن از شلنگ تخلیه مخزن  (9

 .تعمیر و نگهداری موتور را همانگونه که در دفتر راهنمایش آمده انجام دهید (12

 ذخیره سازی باتری ها 5-3

حد نرمال  به را الکترولیت چگالی شوند، شارژ کامال باید اند شده روی کمباین باز از سازی ذخیره از قبل که هایی باتری

ً  دمای در اتاق یک در امکان صورت در و د،برس هوایی و آب منطقه منطبق با . شود نصب سانتیگراد درجه 2 نهایتا

 .درجه باشد 32دما می تواند منفی  حداقل

 .در طول زمان ذخیره سازی باتری ها باید حداقل هر سه ماه یک بار شارژ شوند

 قوانین انبار کردن یا ذخیره سازی 5-4

 و موتور سازی ذخیره برای قوانین .انجام می گیرد GOST 7751-2009 الزامات با مطابق کمباین سازی ذخیره

 .شود دنبال باید کمباین سازی ذخیره هنگام که ،آمده است آنها عملیاتی اسناد در همراه آن های ضمیمه

 هنگام انبار کردن کمباین در فضای باز و زیر سایبان باید تمام اتصاالت و حفره ها و روزنه های کمباین با یک پوشش

رقیق  آلومینیومی مخلوط یک یا الکل الک با آلومینیوم پودر از مخلوطی باید حفاظتیپوشش  ترکیب .محافظ مسدود شوند

 .شود تهیه 5: 1 یا 4: 1 نسبت در سفید اسپریت با شده

شده هر و موم شده و هچنین قطعات رنگ نشده پوشیده وضعیت قسمت های م( حداقل ماهی یک بار)هر چند مدت یک بار 

در فضای باز ماهانه و در صورتی که انبار . با گریس محافظ را بررسی کنید و از پوشش کامل آنها اطمینان حاصل نمایید

 .مسقف و بسته باشد هر دوماه یک بار بررسی را تکرار کنید

 روش های نگهداری 5-5

فاصله بین گام های . دی می شود، اعمال محافظت موقتی و بسته بنحفظ و نگهداری شامل آماده سازی سطوح 5-5-1

 .اعمال محافظت نباید بیش از دو ساعت به طول بیانجامد

حفاظت باید در مکان های ویژه مجهز یا در بخش های مونتاژ و نواحی ای صورت بگیرد که به ما این امکان را بدهد که 

 .کلیه الزامات ایمنی و فرایند های تکنولوژیک را به جا بیاوریم

 ،(نگهدارنده های روغن با حفاظت) VZ-1 تافظحم آپشن های با کمباین مطابق این زنگ ضدموقتی  محافظت 5-5-2

VZ-2 (،جانبی لوازم و ابزار یدکی، قطعات و جایگزینی تخلیه )برای VZ-1، VZ-2، VZ-4 انجام می شود. 
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 .کنید اعمال( تامپون) برس یا اسپری یا با،ور کنید غوطه محافظتی روغنهای از استفاده با را محصوالت خارجی سطوح

 سوخت عملیاتی حفاظت با را( سوخت های پمپ و ها انژکتور سوخت، فیلترهای سوخت، خطوط) سوخت سیستم 5-5-3

 افزودنی درصد 5 با و شده تخلیه مخزن شود که از می استفاده دیزل سوخت از آن سازی آماده برای .کنید تظاحف

AKOR-1 مخلوط می شود. 

حجم . مناسب است طوالنی نگهداری زمان مدتسوختی پر شود که برای  با سوخت مخزن که شود می توصیه 5-5-4

 به - برسد کننده پر گردن پایین به باید سوخت سطح. لیتر است 322این دفترچه راهنما  Bباک سوخت مطابق ضمیمه 

 .نشان داده شود تکنولوژیکی گیری اندازه کش خط با یا بصری صورت

 روش های ذخیره سازی 5-6

 :شود استفادهممکن است  سازی ذخیره از زیر های روش یکی از استفاده، مورد موقت حفاظت های آپشن به بسته

 حالل یا با ویسکوزیته اندم های روغن با که هایی پارچه با سطح - ВЗ-1، ВЗ-2، ВЗ-4 حفاظتی آپشن های با (1

 شوند؛ می خشک گرم هوای دمیدن با سپس و دشو می تمیزمرطوب شده باشند،  ها

 ؛کردن خشک پسو س حاللها، در وری غوطه (2

و  ”complex ،“labomid-101” ،“labomid-102”"شستشو با آب گرم یا مواد شوینده مصنوعی مانند  (3

“MS-6”. 
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 فصل ششم

 جابجایی و بکسل کردن کمباین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 :حمل و نقل کمباین از طریق ریل در زمان 6-1

چرخ های جلو و محور خرمنکوب، کلیه تجهیزات برقی، آینه های عقب، تیغه های برف پاک کن، سپر محافظ مکانیسم 

 توسط کمباین پذیرش مقصد، در .ای عملیاتی ارگان های تمیز کننده، باتری های سیم پیچی شده پیاده می شونده

 .انجام می شود آهن راه یدولت مأمور یک حضور در فروش مرکز متخصصان

تخلیه کمباین بر روی پالتفرم مرتفع تکیه گاه های تکنولوژیکی انجام می شود و ظرفیت جرثقیل مورد استفاده برای  6-2

 .تن باشد 15تخلیه کمباین باید حداقل 

 .آمده است 1.6توقف کمباین برای وصل کردن قالب های حمل و نقل مطابق شکل 

 

 طرح متوقف و ثابت کردن کمباین 1.6شکل 

نماینده فروش اقدامات مربوط به پیش فروش کمباین را انجام داده و کلیه تجهیزات را به مشتری نقل و انتقال می  6-3

 .دهد

 :حمل و نقل کمباین با نیروی خود کمباین 6-4

 .سوخت موتور را پر کنید (1

را چک کرده و در صورت نیاز ... گیربکس ها و  سطح روغن را در میللنگ موتور و سیستم هیدرولیک و (2

 .مخزن را پر کرده یا اجزا را روغن کاری و گیریس کاری کنید

از بسته بودن صفحه دیسک چرخ . دقت کنید که قالب های حمل و نقل از چرخ های جلو و عقب باز شده باشند (3

 .ها مطمئن شده و در صورت نیاز آن ها را محکم نمایید

 .ر تایرهای چرخ ها چک کنید و در صورت نیاز تنظیم باد کنیدفشار هوا را د (4

 .نصب شده روی کمباین را چک کنیدعملکرد صحیح تجهیزات برقی  (5

را که به عنوان استپ های محور کنترل شده تلقی می گردد، باز  2لوله چارچوب ( 2.6شکل ) 1مهره های  (6

 .کنید
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 طول حمل و نقلنمای ثابت شده محور و شاسی کمباین در  2.6شکل 

 بکسل کردن کمباین 6-5

بکسل کردن کمباین در شرایط اقتصادی، از سمت محور چرخ های عقب و با وسیله ای که به صورت قالب به محور عقب  6-5-1

 .فریم کمباین جوش داده شده، انجام می گیرد

خالص باشد، ترمز دستی پایین باشد، پیچ وضعیت دنده، باید در وضعیت : مواردی که قبل از بکسل کردن باید چک شوند 6-5-2

امنیت بسته شده  های محور چرخ جلو باید به سمت برجستگی ها باز شوند، پالتفرم باز شده و چرخ های عقب و محورهای فرمان با

 .اند

 .هنگام بکسل کردن با محرک هیدرولیک معیوب، موتور را خاموش کنید 6-5-3

متر و روشنایی از پشت  22فرمان و ترمز کارآمد و مناسب داشته باشد و در تاریکی دید حداقل کمباین بکسل شده باید سیستم  6-5-4

 .داشته باشد

کیلومت بر ساعت و در  3کیلومت بر ساعت، در کناره ها و زاویه ها  7سرعت بکسل کردن در مسیرهای مستقیم و صاف  6-5-5

 .کیلومت بر ساعت مجاز است 2مسیرهای دارای شیب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 در معرض گذاری
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 ابعاد ایمنی 7-1

 و نگهداری و تعمیر معمول، تعمیرات از ای نتیجه عنوان به یا آن مفید عمر پایان از پس را( آن اجزای یا) کمباین 7-1-1

 .کنید IM ،dispose این با مطابق عمومی امنیتی و ایمنی الزامات با مطابق سازی، ذخیره

باید مورد  disposalدر هنگام باز کردن مونتاژ کمباین الزامات ایمنی تجهیزات و ابزار مورد استفاده در جهت  7-1-2

 .دقت و توجه قرار بگیرند

 .اطالعات و اقدامات انجام شده برای آماده کردن و حمل کمباین برای بازیافت 7-2

 :قطعات مشخص بر اساس ویژگی های زیر تقسیم شودبرای دفع، کمباین باید ابتدا به بخش ها و  7-2-1

 .فلزی غیر مواد آهنی، فلزات آهنی، غیر فلزات گرانبها، مواد

 روش های دفع 7-3

 باید کمباین ترمز روغن سوخت، الکترولیت، یخ، ضد گیربکس، و موتور هیدرولیکی، سیستم شده استفاده روغن 7-3-1

 انجام تخلیه شده، تعیین روش با مطابق محیطی زیست الزامات با مطابقت منظور به .شود تخلیه مخصوص ظروفدر 

 .شود

 و شن با ریخته، جداگانه کانتینر یک به را آن است الزم باز، فضای یک در شده استفاده مایع ریختن برای دور 7-3-2

 .کنید دفعو  حذف را آن سپس کنید، پر ماسه
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SUPPLEMENT А 
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SUPPLEMENT B 

 فهرست اجزای الکتریکی کمباین
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SUPPLEMENT B 
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Fig. B.2 – Basic electric combine schemes (sheet 2) 

 

 

 

 

Fig. B.3 – Basic electric combine schemes (sheet 3) 
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Fig. B.5 – Basic electric combine schemes (sheet 5) 
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SUPPLEMENT C 
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SUPPLEMENT G 
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SUPPLEMENT D 
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SUPPLEMENT E 
 
 

 
 
 
 
 
 


