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برداري، تعميرات دامپ تراك بالز اشتغال دارند، در نظر گرفته   جهت كاركنان مؤسسات حمل و نقل كه جهت بهرهدستورالعمل 

  .شده است

  

دارد كه تغييراتي در  كند و اين حق را براي خود محفوظ مي دامپ تراك كار مي سازي بهينهدر جهت تكميل  هميشهكارخانه سازنده 

  .فيد دستگاهها، انجام دهدجهت بهبود كيفيت و افزايش عمر م

  

ها و پيشنهادات خود را در مورد متد و چاپ اين دستورالعمل،  و كار دامپ تراك و نيز خواستهسازي  بهينهكليه انتقادات نسبت به 

، خيابان  THIS YTKسازي،  ، جمهوري بالروس، شركت سهامي عام دو كارخانه اتومبيل222160: خواهشمند است به آدرس

  .سك، ارسال فرمائيدنيمو، استان دين، شهر ژو4تبر سال اك 40
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  اطالعات كلي -1
ها و ديگر افراد  كند و براي رانندگان، مكانيك اين دستورالعمل مجموعه كارهاي تعميرات جاري و مياني را تعيين و تنظيم مي

آنتن و مدلهاي مختلف آن  136-130اژ تن برداري، سرويس و تعميرات دامپ تراك معدن يا ؤسسات حمل و نقل كه جهت بهرهم

  .تهيه گرديده است» بالروسسازي  كارخانه اتومبيل«مشغول هستند توسط شركت سهامي عام 

  :دستورالعمل شامل

  .امپ تراك، بيان شده استعيب خرابي دستگاهها و قسمتهاي نصب شده در د رفع روشهاي -

  .كردن آنها، ذكر شده است ترتيب دمونتاژ دستگاهها و قسمتهاي خراب از دامپ تراك و پياده -

باشد،  يابي قطعه دمونتاژشده مي كننده استفاده بعدي يا عيب هاي قطعات اصلي كه تعيين و حد مجاز اندازه اسميهاي  جداول اندازه -

  آورده شده است؛

  تاژ قطعات و دستگاههاي تعميرشده يا نو روي دامپ تراك، بيان شده؛ترتيب مون -

كردن، الزامات فني مربوط به قسمتها و دستگاههاي تعميرشده و روش تست آنها بر روي استندهاي مخصوص، ذكر  اصول نصب -

  شده است؛

  اكها بعد از تعمير؛هاي الزم براي دامپ تر كنترل عملكردليست  -

و الزم براي سرويس و تعمير و روشهاي استفاده از آنها در تعمير قطعات ) ها، ابزارها، استند كش ، پوليسمبه(ي ليست تجهيزات فن -

 .دستگاهها
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  مشخصات فني -2
شرح فني در دستورالعمل . ارائه شده است 2.1و مشخصات فني در جدول  2.1در شكل  75.131بالزابعاد دامپ تراك 

  .هاي مربوطه دامپ تراك، مالحظه فرمائيد مدل) ويس و نگهداريسر(برداري  بهره

  75131 -ابعاد دامپ تراك يالز -2.1شكل 

  
  مشخصات فني -2.1جدول 

 75137 -يالز 75131-يالز 7513-يالز  پارامتر

   ، حداكثرkgتناژ

  130000 33.00.51ياالستيكهاي 
  33.00R51 136000ياالستيكهاي 

 موتور

 Cummins  مدل

QSK45 

Cummins 

KTA50.C MT412V4000  

  )TYPE(تيپ 
 شارژ توربين، سيستم كنترل الكتروتيكي يا توربو Vديزلي چهارزمانه بصورت

  شارژكننده واسط هواي توربو  گازي و يا خنك

EL-driveتركشن(كششي( 

  مدل

تجهيزات الكتريكي قدرت 

يا بالز A.C  ،D.Cجريان 

جنرال «شركت  A.Cجريان 

 GE 150ACN» يكالكتر

تجهيزات الكتريكي 

،  A.Cقدرت جريان 

D.C يالز  

تجهيزات الكتريكي 

،  A.Cقدرت يا جريان 

D.C يا جريان بالزA.C 

جنرال «شركت 
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 GE» الكتريك

150CAN 

 بخش حركت

  شاسي
جوشي از فوالد مقاوم، تيرهاي اصلي بلند يا مقطع مكعب يا مندلهاي 

  عرضي وصل شده

  )مستقل(نيستند  هيدروليكي، وابسته به يكديگرند -نيوماتيك  عقب جلو و  جكهاي تعليق

 51/5,0-24.00بدون ديسك يا متحرك  چرخ

  ينيوماتيكتيوپ لس،  الستيك

  HC58 (E3  33.0051يا(E4  ابعاد الستيك

 Mpa 0,26 ± 0,025فشار باد در الستيكها 

 ** 33.00R51  ابعاد الستيكهاي راديال

 ** Mpa 0,725 ± 0,025كها فشار باد در الستي

 فرمان

  هيدروليك يا دو مسير مستقل سيستم  )حركت هيدروليكي(  Driveهيدرو 

Drive  ينيوماتيك -از آكوموالتور هيدروليك  )حركت اضطراري(اضطراري  

 هاي ترمزسيستم

  سيستم ترمز

ترمز ديسكي يا تنظيم اتوماتيك فاصله خالصي بين لنت و سيلندرهاي

كت هيدروليكي، بصورت جداگانه براي چرخهاي جلو و عقب، ديسك، حر

 -پمپ هيدروليك و در شرايط اضطراري از انرژي -منبع انرژي

  آكوموالتورهاي نيوماتيك هيدروليكي

  ترمزدستيسيستم 
فنرها يا كنترل هيدروليكي . باشد ترمز ديسكي از نوع دائم وصل مي سيلندر

  .باشد مي

  .باشد ريكي يا الكتروموتور كششي در جريان ژنراتور ميترمز الكت  سيستم ترمزكمكي

 تجهيزات الكتريكي

وصل » پوسته«هاي جريان به  كنندهتك سيم، خروجيهاي منفي منابع و مصرف  مدار اتصاالت
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اند، چراغهاي زير داشبورد و پريز چراغ سيار بصورت مدار دو سيمي شده

  .باشد مي

 v 24يا ولتاژD.C  برق باطريهاجريان

  بصورت سري بسته شده CT-190A 6  باطريها

 كابين و اطاق بار

  كابين

كامالً فلزي، دونفره عايق شده در برابر حرارت و صدا و طبق استاندارد سيستم 

ROPS كن برقي، بخاري،  پاك مجهز به دو آفتابگير، دو تيغه برف. باشد مي

ديد عقب در دو ينه آ. باشد و، رخت آويز و صندلي، ميپاش، شيشه جل آب

  .طرف دامپ تراك نصب شده است

  ارباطاق 

ار بكف اتاق . باشد به شكل پاتيل، جوشي يا تاج حفاظتي روي كابين مي

ار مجهز به دستگاهي اطاق ب. شود خروجي اگزوز، گرم مي بوسيله گازهاي

پران بين الستيكهاي  گيرد و سنگ مكانيكي در وضعيت باال قرار مي براي مهار

 .باشد عقب مي

 مكانيزم اطاق بار

 هيدروليكي نوع مكانيزم

 اي تلسكوپي، سه مرحله ي باالبرجكها

 پيستوني يا راندمان متغير  پمپ هيدروليك

 ***ها بر حسب ليترظرفيت

  253  195 195  سيستم روانكاري موتور
  430  410 430  كننده موتورسيستم خنك

  1900  پانك سوخت
  510  سيستم هيدروليك

  )طرف دو(ي ويل موتور توپ

92=2×46)»يالز«(

» GE«گيربكس 

) جنرال الكتريك(

  )»يالز«( 92=2×46

 92=2×46) »يالز«(

جنرال (» GE«گيربكس 

مطابق اسناد ) الكتريك

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

مطابق اسناد

EL.Drive كششي  

EL.Drive كششي  

  kgهاي تعليق، جك

 30=2×15  )عدد 2(جلو 

 52=2×26  )عدد 2(عقب 

 انبهاميزان فلزات گر

 گرم1,2853  طال

  گرم 456,292  نقره

  مالحظات

يا » جنرال الكتريك«شركت  هايي است كه تجهيزات برق قدرت ازدامپ تراك مربوط به» *«عالمت  -1

EL.Drive  باشد ميبالزكششي.  

 كه توسط) غيره -راديال(باد الستيكها بر اساس نوع آنها دهنده اين است كه فشار  نشان» **«عالمت  -2

  .خواهد شد الستيكها خيلي كمتر) عمر مفيد(كارخانه سازنده گفته شده با دقت رعايت شود در غيراينصورت 

استفاده بهتر پيشنهاد ها بدست آمده و براي  ها در نتيجه تست به اين معني است كه ظرفيت» ***«عالمت  -3

  .مراجعه كنيد) ويس و نگهداريسر(برداري  دستورالعمل بهره هاي فصول مربوطه به طبق توصيه. شود مي
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  اصول كلي هنگام تعمير -3
  كردن پياده -3.1

دهيد بايد مجهز به مكانيزمهاي جرثقيل سقفي، وسايل مهار و ديگر  را انجام ميبالزدامپ تراك  اتكارگاهي كه تعمير سالن يا

مپ تراك و نيز جابجايي آنها بر روي استندها و سوار و روي دا ازاي  و نصب هر دستگاه و قطعه  پيادهدستگاههايي باشد كه امكان 

  .داشته باشدكردن آنها از استند پس از تست، را  پياده

  :اي دامپ تراك را بشرح زير، انجام دهيد گردد، شستشوي سه مرحله ، توصيه ميها دامپ تراك اتكردن و تعمير پياده حيندر 

  قطعه معيوبكردن  شستشوي ظاهري دامپ تراك قبل از پياده -

  شستشوي بخشي از دستگاهها و قطعات پياده شده و غيره -

  شستشوي قطعات و دستگاههاي دمونتاژ شده -

كردن  در شستشوي ظاهري دامپ تراك قبل از پياده ها تركشنبراي جلوگيري از ورود آب به سيستم موتور و قسمتهاي الكتريكي 

  .ودهاي حفاظتي آنها را نصب نم قطعات آن بايد روكش

هايي مطمئن حداكثر دسترسي به  كردن دستگاهها و قطعات بازشده از دامپ تراك را بايد بر روي استندهاي مخصوص يا پايه پياده

  .و سهولت كار انجام گيرد) ياشده(قطعات دمونتاژ شده 

ه بريدن اتصاالت و چكش مسي، كش و وسيل وليفكردن قسمتهايي كه داراي حيازدن ثابت در اتصاالت هستند، از سميه،  هنگام پياده

به لحاظ اتصال در قسمتي كه درگير است فشار به ياتاقانها  توسط دستگاه پرس و غيرهكردن ياتاقانها،  در موقع پياده. استفاده كنيد

فشار وارد هايي كنش بيروني داخل هاب قرار دارد بايد به لبه كنش بيروني توسط پرش يا قلم چكش و غيهر  وارد كرد مثالً بلبرينگ

قطعاتي كه در كارخانه سازنده تحت كرد و اگر كنش داخلي روي شفت درگير است بايد به لبه كنش داخلي فشار وارد كرد تا اينكه 

  .عمليات كنترل قرار گرفته را احتياج نيست كه پياده كنيد

به تعمير بايد  نيازرار نگيرند، در صورت قطعات و دستگاهها، حتي اگر تحت تعمير ق نصب خيلي ازبايد در نظر داشت كه پياده و 

د و به همين دليل در نباش نسبت به بعضي از قطعات بدليل شرايط ساخت از نظر شكل ظاهري فاقد عالمت شاخص در محل نصب مي

پس از نشان يا رنگ ايجاد كرد تا  هنبكردن بايد عالمت مشخصي را روي آن و محل نصب توسط س موقع پياده و نصب قبل از پياده

  .تعمير و در حين نصب دچار اشتباه نشويد

  يابي عيب -3.2
گيري در  شود، در صورت لزوم با استفاده از ابزار اندازه يابي، كنترل قطعات قبل از هرچيز بوسيله بازديد ظاهري انجام مي موقع عيب

عميق، ) گودي(كشيدگي  ي، خطديدگيهاي ظاهري مانند ترك، شكاف، شكستگي، پارگي، فرورفتگ بازديد چشمي وجود آسيب
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ظاهري  هاي شدگي و ديگر آسيب ، رنگ)گري ريخته) هاي حفره(هاي  فرورفتگي(، ترك برداشتن راش، خميدگي، پيچش، تابخ

  .گردد زدگي، تغيير فرم قطعات، مشخص و تعيين مي مكانيكي، زنگ

هاي  ياب ركت تأثير دارند را بايد بوسيله عيبترمزها و تير ديگر قطعات حساس و مهم كه در ايمني ح Driveقطعات فرمان، 

  .مخصوص كنترل نمود

سنج، شابلون دنده، ميكرومتر، پرگار قطر داخلي، استفاده  كوليس، عمق: گيري عمومي براي كنترل ابعاد و اندازه قطعات از ابزار اندازه

  . گيرد ميدهنده طبق رنگهاي شابلون انجام  تنظيم ابزار نشان. كنيد

ابعاد و اندازه قطعات را در مقاطع مختلف . گيري مخصوص تير استفاده كنيد لزوم، موازي يا ابزار عمومي، از ابزار اندازهدر صورت 

  .كه فرسودگي بيشتري دارند، كنترل نمائيد

  .ها بروش بازديد، كنترل درگيرشدن قطعه يا استفاده از ابزارهاي مخصوص مثل قالويز و غيره انجام دهيد كنترل رزوه

. بندي چك نمود كنند را بايد از نظر آب كننده و تير قسمتهايي كه تحت فشار كار مي سيستمهاي روانكاري، خنك  كليه محفظه

هاي كاسه نمد نبايد داراي بريدگي،  كاري پكينگ هاي لبه. گردند) متعادل(شوند بايد باالنس  قطعات و قسمتهايي كه باالنس مي

  .فرماسيون و غيره باشنددقطعات الستيكي عالوه بر آن نبايد داراي عالئم . ستيك باشندشدن ال ترك و اثرات اليه اليه

  نصب قطعات -3.3
موقع انجام كارهاي . نصب قسمتها و دستگاهها باشد -هاي نصب بايد مجهز به ميز كار، ابزار مخصوص و استند جهت پياده بخش

كننده حفاظت از قطعات  صب و تست بايد در شرايطي انجام شود كه تأمينن. ديتميزبودن محل نصب قطعات مطمئن باشاز نصب، بايد 

در محل نصب قطعات و . دقت الزم را انجام دهدفلزي، ) سهيپل(غبار، آلودگي و مواد سائيده  و در برابر افتادن اجسام خارجي، گرد

  .نصب، استفاده از هواي فشرده ممنوع استزني را مستقر نمود و تير در هنگام  دستگاهها و در نزديكي آن نبايد دستگاه سنگ

، لهيدگي و فرو رفتگي در سطوح درگير و ها حفرهگردند، نبايد داراي خوردگي، براده در كانالها و  قطعاتي كه براي نصب ارسال مي

انالهاي روغن و ك. استفاده شده در موقع نگهداري قطعات بايد كاور نداشته باشند) ضدخوردگي(پوشش عايق . ها، باشند نشيمنگاه

  .سوراخهاي قطعات بايد تميز و شسته شده و با هواي فشرده بادگرفته شده باشند

شده تميز شده و كليه سوراخها با  گري نداشته باشند و قطعات آهنگري هاي سطوح ريخته براده نصبقبل از تحويل قطعات براي 

  .بادگرفته شوند كاري شده يا هواي فشرده و محلهاي مته) ها حفره(درپوش بسته، 

موقع نصب قطعات، استفاده از چكش، وسايل و ابزار غيرتخصصي  در. استاندارد استفاده نمود و هنگام نصب بايد از ابزار مخصوص

  .بطور طبيعي نصب شوند بكار ببريد براي بعضي از قطعات كه بايد

شوند و قبل از نصب  و مطمئن ارسالاي  هاي كارخانه بندي تهشوند بايد كامالً با احتياط و در بس ياتاقانهايي كه براي نصب ارسال مي

بندي، ياتاقانها بايد در  ديدن بسته در صورت بازشدن يا آسيب. آنها در محل خود، بايد از سالمت آنها مطمئن و سپس نصب گردد
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ح نشيمنگاهي آنها فقط از روي سطو) preserve(پوشش حفاظتي . گرم شده شسته شده باشند c°100-95روغن كه تا دماي 

  .شود برداشته مي

، Tan-15Bخشك كرده و با اليه نازكي از روغن  وسطوح نشيمنگاهي روي ياتاقانها را بايد با نفت، الكل سفيد شسته، پاك 

TCn-15k يا مواد روغنكاري معادل شركتهاي خارجي، روغنكاري نمود.  

ها  خوردن ابعاد و اندازه ي آنها را بايد تميز نمود و در اين حالت بهمها و لبه) تماس(در جريان نصب در صورت لزوم، سطوح درگير 

  .باشد مجاز نمي

در موقع نصب با دقت خاصي نسبت . در موقع نصب كليه سطوح قطعات اصطكاكي را بايد با مواد روانكاري مربوطه، روانكاري نمود

  .به ابعاد و اندازة محل نصب و تست پس از اطمينان كامل انجام شود

بايد بخاطر داشت كه در موقع نصب ياتاقانها روي شاقت، فشار را از طريق بوشن مونتاژ به رينگ داخلي وارد كنيد و بصورت طبيعي 

هنگام نصب ياتاقانها بايد همزمان بر . نصب گردد در محل خود قرار گيرد و بوسيله ابزار مخصوص و بدون عمليات غيرتخصصي

  .مال تير و از طريق ابزار مخصوص نصب همان قطعه صورت بگيردروي شاقت و روي پوسته بايد اع

براي فشار به ياتاقانها از پرسهاي . باشد مجاز نمي) ها جداكننده(و سپراتورها ) دار تاب(فشار از طريق اجسام نوساني  نيرويانتقال 

  .هيدروليك، پيچي و غيره استفاده كنيد

  .، اكيداً ممنوع استزدن يا چكش بر روي رينگ ياتاقان ضربه :توجه

شوند،  از كه يكبار روغنكاري ميباستثناي ياتاقانهاي روب c°90-80ا ، گرم كردن آنها در روغن بروي شاقت در زمان مونتاژ ياتاقان

  .مجاز است

م از آچارهاي ها از ابزار سالم براي ايجاد نيروي ترگ الزم استفاده كنيد و در موارد الز كردن پيچ و مهره در انجام كارهاي محكم

  .استفاده كنيد) نو(هاي جديد  تولها و پينفها فقط از م كردن مهره در زمان قفل. مجهز به ترگ متر استفاده كنيد

محل درگيري روي پيچها بايد سالم باشد، از . شود هاي غيراستاندارد، توصيه نمي ا اندازهب) خار، پرچ و غيره(هنگام نصب پيچ و مهره 

غيره نبايد دهنده و رزوة پيچها و  قطعات اتصال. فرسوده، استفاده نكنيد دار و هاي مسدود شده قسمت چاكشكافها يا  پيچ و مهره

  .دديدگي داشته باش آسيب

در موقع . استفاده نمود) بندي، كاسه نمد، واشر رينگ آب(در نصب قطعات و دستگاههاي دامپ تراك بايد از مواد پالستيكي جديد 

دقت كنيد بريدگي، پيچيدگي و غيره، ) بندي و شيلنگها كاسه نمد، رينگ آب(هستند بندي الستيكي  راي آبنصب اتصاالتي كه دا

  .نداشته باشند
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بين دو هاي  و لبههاي درگير و گردگير  نمد را گريسكاري كنيد و فضاي بين لبه بندي و كاسه قبل از نصب، رينگ الستيكي آب

  .، پر كنيد2-ليا فيو 24 -ولتليگريس بند را با  كاسه

بندي، مجاز  بندي در موقع نصب را بايد با واشرهاي جديد تعويض كنيد، در صورت لزوم نصب آن روي قسمت آب واشرهاي آب

  .است

  تعميراتياحتياط و دقت در هنگام انجام كارهاي  -اصول ايمني فني و ضد حريق -4
  ايمني) هاي خواسته(الزامات  -4.1

ايمني  الزمهاي  كار بايد دستورالعمل برداري از آن، سرويس فني و تعمير، رانندگان و پرسنل سرويس بهرهقبل از مونتاژ دامپ تراك، 

فني را فراگرفته، روشهاي ايمني و قواعد اجراي كارها را آموزش ديده و رعايت الزامات فني و ايمني براي وسايل حمل و نقل را 

هاي  كننده برداري فني مصرف قواعد بهره«، » مني فني كار در معادن رويازقواعد يكسان اي«در اين حالت بايد . رعايت كنند

برداري از  دستورالعمل بهره«، » )pressure vesster(برداري از ظروف تحت فشار  قواعد ايمني فني در بهره«، » الكتريكي

  .دهيد  با دقت انجامكامالًرا نيز » با ابعاد بزرگ و سنگين براي ماشينهاي يانتاژ باال لس الستيكهاي تيوپ

در . كار بايد مجهز به لباس كار، تجهيزات ايمني، كاله، عينك و ديگر وسايل حفاظت شخصي باشند رانندگان و پرسنل سرويس

د، دستورالعمل انجام كارهاي سرويس فني و نباشرا داشته كنند بايد شرايط ايمني كار  برداري مي مؤسساتي كه از دامپ تراك بهره

هاي ايمني و نيز كارهاي مربوط به سرويس سيستم  تهيه شده باشد كه در آن مجوز كتبي انجام كار يا رعايت خواسته تعميرات

  .بيني شده باشد نشاني، پيش آتش

  :زير كه مربوط به دامپ تراك است را نيز رعايت نمود بشرحبعالوه بايد الزامات 

سوزي را  هاي فني و آتش برداري، الزامات و ايمني فني كه با قواعد بهره سرويس و تعمير دامپ تراك بايد بوسيله پرسنل -4.1.1

  .آموزش ديده باشند، انجام پذيرد

كردن دامپ تراك  بكسلدر صورت . ثابت مخصوص انجام شود بكسلكردن دامپ تراك خراب بايد بوسيله اهرم  بكسل -4.1.2

  .مزدستي غيرفعال شودشود بايد مكانيزم سيستم تر به سپر بسته مي بكسلزمانيكه 

قبل از سرويس و تعمير دامپ تراك، بايد تدابيري اتخاذ نمود كه از حركت خودبخود دامپ تراك جلوگيري شود  -4.1.3

  ).در زير الستيك) پنج دنده(ننصب مانع ترمزكردن با سيستم ترمزدستي و (

هاي ويل موتور ناستثناي كارهاي مربوط به تنظيم تركششود، ب بودن موتور انجام  ر حالت خاموشكارهاي سرويس و تعميرات فقط د

  .بيني است ، پيشتركشنكه در دستورالعمل تنظيم 
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ايجاد خواهد  )مرگ( ناپذير صدمات جبران د در صورت عدم رعايت نكات ايمني باعثنكن ا ولتاژ باال كار ميها ب تركشن :توجه

  .كرد

و سوئيچ ) reversor(كه ترمزدستي دامپ تراك فعل شده و سوئيچ برگشت كنيد مطمئن شويد  وقتيكه كابين را ترك مي -4.1.4

  .قرار دارد» خاموش«در وضعيت ها  تركشنفرمان 

ار باشد، بايد بار آنرا تخليه نموده و در حالت احتياج به باالبردن اطاق ب در موقع سرويس و تعمير دامپ تراك، چنانچه -4.1.5

يزان با رهايي كه حالت چسبندگي دارند، حداكثر بم .كه توسط كارخانه نصب شده مهار شودمخصوص  بكسلباالبودن، آنرا با سيم 

بسته شده و در  بكسلباال بوده و بوسيله  با باركار در زير دامپ تراك كه اتاق بار آن . باقي بماندار توانند در اطاق ب تناژ مي% 3

  .باشد د، مجاز نميقرار داشته باش 6,5متر / معرض باد با سرعت بيش از ثانيه

  .براي بستن اتاق بار خالي، محاسبه شده استفقط مهار  بكسلسيم  :توجه

  .نگهدارنده را آزاد كنيد بكسلآوردن اطاق بار سيم  قبل از پايين :توجه

ن باال و در زما. داشت توقفشدن بوسيله خاك، نبايد در نزديكي دامپ تراك  از مصدومدر موقع باالبردن اطاق بار جهت جلوگيري 

  .بردن اطاق بار، نبايد از كابين خارج شد  پايين

  .ممنوع استشروع به حركت با اطاق بار باال رفته، 

ي، دستگيره و غيره تعمير، دامپ تراك مجهز به نردبان و زيرپايقطعات، تنظيم و سرويس فني و كارهاي نصب براي انجام  -4.1.6

  .باشد مي

در اين حالت بايد . شودستگيره بايد از كمربند ايمني و تير نردبان سيار و زيرپايي استفاده در صورت انجام كار بدون حصار و د

  .الزامات ايمني فني، رعايت شود

هاي نصب شده روي نردبانها،  بايد دستگيره) گلگيرها، كاپوت(هنگام حركت روي نردبانها و محوطه جلوي كابين  -4.1.7

ها،  آلودگي) دو دست و يك پا يا دوپا و يك دست(رفت كه دائماً سه نقطه اتكاء داشته باشيد گلگيرها، كاپوت و كابين را بطريقي گ

  .بايد تميز شده باشند) ها ميدانچه(ها  برف و يخ نردبانها و محوطه

  .شود انجام ميبايد  پ تراك هميشه بوسيله افراد مربوطباال و پائين رفتن از دام

  .استپريدن از دامپ تراك، ممنوع  -4.1.8

براي حمل و نقل ابزار و . ها، چهارپايه و غيره در حاليكه ابزار يا وسايلي در دست داريد، ممنوع است آمدن از پله باال و پايين -4.1.9

در موقع انجام كار و تردد از نردبان و محوطه باالي  .قطعات و غيره روي دامپ تراك بايد از وسايل مخصوص جابجايي استفاده كنيد
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اك بقيه پرسنل بايد در اطراف و بازديد اين محلها توقف يا تردد نداشته باشيد خطر سقوط اشيا به پايين در هر لحظه ممكن دامپ تر

  .است حادثه ايجاد كند

وسايل باالبر ديگر، بايد در زير قسمت و ك هيدروليك، باالبر، براي باالبردن دامپ تراك و تير جدر صورت استفاده از  -4.1.10

توجه داشته باشيد پس از اطمينان از وضعيت ثابت و پايدار بر روي . گاه فلزي محكمي قرار داد ده شده دامپ تراك، تكيهباال بر

  .توان روي دامپ تراك كارهاي تعميراتي را شروع كنيد گاه، مي تكيه

د، در دستورالعمل تنظيم تركشن آنها را رعايت نمو) ويل موتور(  تركشنقواعد ايمني الكتريكي كه بايد هنگام تنظيم  -4.1.11

  .، ذكر گرديده است)ويل موتور(

كردن سيستم ترمز و فرمان در حاليكه روغن تحت فشار قرار داشته باشد ممنوع است براي كاهش فشار  دمونتاژ و پياده -4.1.12

  .شود ي شيرترمز، انجام ميكن رو هيدروليك در مسيرهاي جلو و عقب سيستم ترمز و ترمزدستي و فرمان يا بازكردن سوزن قطع

كردن فشار روغن هيدروليك در سيستم هيدروليك فرمان و ترمزدستي دامپ تراك، بصورت اتوماتيك، پس از توقف  كم

  .شود ثانيه، انجام مي 80ريزي شده موتور در مدت  برنامه

براي تخليه كامل . د گاز آنها را خارج كنيدرا از دامپ تراك باز كنيد، بايهاي تعليق و آكوموالتورها  كه جكقبل از اين -4.1.13

  .دقيقه، باز كنيد 3-5گاز، بايد سوپاپ شارژ را حداقل سه بار با فاصله زماني 

هاي آنها مطمئن شويد، براي اينكار سوپاپ  كردن جك تعليق و آكوموالتور بايد از عدم فشارگاز در محفظه قبل از پياده -4.1.14

كنترل سطح روغن هيدروليك در جك تعليق، روغن سيلندر را بايد به آهستگي باز نمود تا گاز از  )انالك(درپوش . شارژ را باز كنيد

  .توقف نكنيد )كانال(در موقع انجام اين عمليات براي اطمينان در مقابل درپوش . محفظه خارج گردد

گذاري روي كپسول گاز  شارژ و انطباق عالمت بودن وسايل ، از سالمسيلندرهاي تعليق و آكوموالتورهاقبل از شارژ گاز  -4.1.15

  .نوار در باالي كپسول زيرشير داشته باشداي بصورت  رنگ قهوهنوشته شده » ازت«بر روي كپسول بايد . فشرده، اطمينان حاصل كنيد

  .شود با اكسيژن، اكيداً ممنوع است، چون موجب انفجار ميسيلندرهاي تعليق و آكوموالتورها شارژ  :توجه

قبل از بستن چرخ روي دامپ تراك باد الستيكها را . بستن و مونتاژ چرخ در حاليكه الستيكها پر از باد باشند، ممنوع است -4.1.16

  .خالي كنيد، چنانچه الزم شد چرخهاي عقب را ببنديد، حتماً باد هر دو الستيك را خالي كنيد كامالً

  .را بررسي كنيد ها ها، نشيمنگاهي و قفل گ لبهين، ررينگها** هنگاميكه مشغول نصب چرخ هستيد بايد بدقت وضعيت 

  .باشد نمي مجاز، باد داشته باشد، بستن و مونتاژ چرخ در حاليكه الستيك آنها :توجه

  .باد كنيد و به صحت نصب رينگ قفل، اطمينان حاصل كنيد MPa 0.1قبل از مونتاژ چرخ، الستيك را تا فشار 
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وقتيكه مشغول بادزدن الستيك هستيد، هيچكس نبايد . توان پس از بستن چرخ روي توپي، انجام داد ميالستيك تا فشار الزم را فقط 

  .در آن اطراف حضور داشته باشد

كننده انجام شود  روي مخزن فالش تانك بايد با احتياط و فقط پس از كاهش دماي مايع خنك) كانال(بازكردن درپوش  -4.1.17

  .تحت فشار باشدچون بخار در مخزن ممكن است 

  .گردد ، سمي است و مصرف غذايي ندارد موجب مسموميت ميكننده بايد بخاطر داشت كه مايع خنك -4.1.18

هاي شديد  در موقع سرويس و تعمير باطريها بخاطر داشته باشيد كه اسيد در صورت تماس با بدن موجب سوختگي -4.1.19

  .گردد مي

  .هاي تجهيزات الكتريكي، بدون موافقت با كارخانه سازنده، اكيداً ممنوع استايجاد تغييرات اساسي در مدار -4.1.20

باشد و ممكن  مي فنربدليل اينكه سيلندر تحت فشار . كردن سيلندر ترمزدستي بايد با وسايل مخصوص كه انجام شود پياده -4.1.21

  .است آسيب ببيند پس دقت الزم را انجام دهيد

يوماتيكي دامپ تراك تحت انداز پنوماتيكي و سيستم ن ام كارهاي جوشكاري در راه، انجها سوپاپ كردن رفع عيب، پياده -4.1.22

  .بايد باز باشند مخزنهاي بادكن  شود، در اين حالت سوپاپ قطع فشار از طريق شير تخليه رسوب، انجام مي. فشار، ممنوع است

  .يا فشارسنج معيوب، ممنوع استوماتيك نيوماتيك، انداز پن فشار و كار سيستمهاي راهتنظيم  -4.1.23

بايد مطابق الزامات و موارد تعيين شده ) بازديد فني و تعميرات(، ها، سوپاپهاي اطمينان هاي باد، فشارسنج مخزناز  استفاده -4.1.24

  .انجام گيرد) pressure vestle) (n510-115-96(برداري از ظروف تحت فشار  در قواعد دستگاهها و ايمني بهره

هاي  روغن هيدروليك و ديگر مواد مورد استفاده بايد مطابق با توصيهكننده،  مايع خنكروانكاري،  -مواد سوخت -4.1.25

  .استفاده از روغن و سوخت با عالمتهاي ديگر، ممنوع است. برداري، بكار برده شوند دستورالعمل بهره

  سوزي قواعد ايمني آتش -4.2
ا بايد اصول ايمني اطفاء حريق را با توجه به مواد سوختي رعايت شود و الزامات مذكور بشرح ذيل حريق در دامپ تراكه مهاربراي 

  :را رعايت كنيد

هاي ترمز را، كنترل  هاي روغن سيستم موتور، فرمان، مكانيزم اطاق باالبر و سيستم سوخت و لولهبندي  هميشه بايد آب -4.2.1

  .نماييد

يد دائماً از روي دامپ تراك تميز شود؛ همچنين نشتي مواد سوختي و روغني و گرد سوزي با مواد خطرناك آتش -4.2.2

  .سنگ و غيره بايد از روي دامپ تراك تميز شود زغال

  .گرمكن موتور در حال كار باشد، نبايد دامپ تراك را ترك نمود در صورتيكه پيش -4.2.3
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باشد براي  كردن آتش روي دامپ تراك مي يك براي خاموشنشاني دستي و اتومات دامپ تراك مجهز به سيستم آتش -4.2.4

  .نشاني استفاده كنيد ولي قبالً موتور را خاموش كنيد كردن آتش از سيستم مركب آتش خاموش

  .كردن تجهيزات الكتريكي و سرريزشدن سوخت و روغن، ممنوع است استفاده از محلول براي خاموش

  .فاظت آن افراد قرار داشته باشند، ممنوع استاستفاده از پودر، چنانچه در ناحيه تحت ح

كننده موتور  كردن شعله آتش را به دريچه مخزن فالش تانك سيستم خنك ورشدن گاز، نزديك جهت جلوگيري از شعله -4.2.5

  .در موقع كنترل سطح آن، ممنوع است

  .استفاده از شعله آتش هنگام بازديد از باطريها، ممنوع است -4.2.6

  .ايمني و احتياطي در زمان انجام جوشكاري كامالً بايد رعايت شود قواعد -4.3

قبل از شروع كارهاي جوشكاري بر روي دامپ تراك مونتاژ شده، بايد ارتباط باطريها قطع شود، كابلهاي مثبت و منفي  -4.3.1

  .دامپ تراك را از ترمينال باطريها، جدا كنيد

در ) سوخت، روغن(از موارد مورد استفاده خطرناك  ،سوزي جلوگيري از آتشهنگام انجام كارهاي جوشكاري براي  -4.3.2

لوله، سيم (شدن و ريختن فلز مذاب بر روي قطعات  ، از پاشيده)روي قسمتهاي مختلف شاسي، روي زمين(نزديكي محل جوشكاري 

  .سوزي وجود نداشته باشد كامالً مطمئن شويد كه ايجاد خطر آتش) و غيره

 6/0دستگاه جوشكاري بايد مستقيماً به قطعه تحت جوشكاري يا قسمت تحت جوشكاري بفاصله حداكثر » ارت«ي سيم منف -4.3.3

كششي، جكهاي  El.Drive تراكشنمتر از محل جوشكاري، وصل شده باشد براي اينكه از عبور جريان از سيم يا كابل سيستم 

هاي مركزي، ياتاقانهاي توپي چرخ، ياتاقانها  وسيلهمندليها  wc1 )قرقري( باالبر و فرمان سيستم هيدروليك، جك تعليق و ياتاقانهاي

  .هاي درگير توپي ويل موتور، جلوگيري نمايد دنده و چرخ

) تراكشن(توجه خاصي بايد به جلوگيري از ورود جريان الكتريكي از طريق ياتاقانها به ژنراتور كششي يا در الكتروموتور  -

  .كند شدن پيش از موعد ايجاد مي ديدگي و خراب ن اين مسئله منجر به آسيبچو. موتور، انجام دهيد ويل

، كنترها و مقسمهاي هيدروليكي، جكهاها،  پمپ: دستگاه جوشكاري به سيستم هيدروليك شامل» ارت«بستن سيم منفي  -4.3.4

  .ها، مخزن روغن و غيره ممنوع است لوله

  .زدگي محل اتصال را تميز كنيد رنگ و زنگ -

اتوماتيك مدارهاي فرمان و مدارهاي كمكي ) هاي سوئيچ(هنگام انجام كارهاي جوشكاري روي دامپ تراك، كليدهاي  -4.3.5

  .در تابلوي فرمان بايد قطع شده باشند
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رساندن به آنها، اتخاذ  هنگام انجام كارهاي جوشكاري در نزديكي سيمها و كابلهاي الكتريكي، تدابيري جهت جلوگيري از آسيب

را جدا نكنيد، اين مسئله  )كششي EL.Drive( تراكشنها هاي سيستم كنترل كيتي از سيستم فرمان را بيرون بياوريد و فيش هيچ .يدكن

  .گردد شدن سيستم مي را خراب كند كه منجر به خراب اتصاالتممكن است 

) پليسه(جام دهيد و از افتادن ذرات ان )EL.Drive( تراكشنها هاي قدرت را با حضور متخصص كارهاي جوشكاري مربوط به پنل

  .فلز ذوب شده بداخل تابلو، جلوگيري كنيد

هنگام انجام كارهاي جوشكاري در دامپ تراكهاي مجهز به سيستم كنترل الكتروتيكي موتور، براي جلوگيري از  -4.3.6

  :رساندن به اجزاء الكتروتيكي موتور، بايد قواعد زير را رعايت نمود آسيب

دهنده مدار فرمان، تغذيه، آالرم و انتقال اطالعات موتور و دامپ  هاي اتصال روع كارهاي جوشكاري، بايد كليه فيشقبل از ش -

  .تراك را جدا نمود

  .باشد ، مجاز نمي ECMخود پوسته  يا به) ECM(يكي موتور به پايه الكترون» ارت«ن سيم منفي بست -

ي معلق موتور يا در قسمتهايي كه مستقيماً روي موتور نصب شده اند اين در صورت لزوم، كارهاي جوشكاري روي دستگاهها -

  .قسمتها بايد از روي موتور، پياده شوند

در . ، از هم جدا شده باشندECMشده به  هاي وصل كردن نباشد، قبل از شروع به جوشكاري، بايد كليه فيش چنانچه امكان پياده

  .يكي جدا شده باشندبايد از كليه بردهاي الكترون) ها سوكت(ها  ه باشد، فيشبر روي موتور نصب شد ECMمواردي كه چندين 

پس از انجام كارهاي جوشكاري ويا هنگام (در موقع وصل اتصاالت الكترونيكي موتور به مدار برقي دامپ تراك  -4.3.7

  :بايد قواعد زير را رعايت نمود) مونتاژكردن دامپ تراك

ار تغذيه، فرمان، آالرم و انتقال اطالعات موتور با مدارهاي دامپ تراك، بايد قبل از وصل باطريها، دهنده مد هاي اتصال كليه سوكت

  .وصل شده باشند

  .موقع وصل باطريها، ابتدا بايد كابل منفي و سپس كابل مثبت وصل شوند -

  .دقبل از وصل كابل به هر دو قطب باطريها نبايد كليد در محل سوئيچ در وضعيت كاري، باش -

فقط در صورت قرار نداشتن كليد در ) مثالً براي جستجوي خرابي(كننده مدار موتور و دامپ تراك  هاي وصل جداكردن سوكت -

  .مدار منفي دامپ تراك، مجاز است» ارت«محل سوئيچ و قطع 

هاي متصل به  و لولهشارژ شده  انجام كارهاي جوشكاري در نزديكي مخازن سوخت و روغن، در نزديكي آكوموالتورهاي -4.3.8

  .نشاني، در نزديكي جكهاي تعليق شارژ شده بوسيله گاز و روغن، ممنوع است آنها، در نزديكي كپسولهاي گاز سيستم آتش
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تخليه فشار . دامپ تراك، تحت فشار، ممنوع است هيدروليكيو سيستم  باديانداز  در سيستم راهانجام كارهاي جوشكاري  -4.3.9

روي كپسولهاي هوا بايد باز ) Shutoff valve(كننده  شود، در اين حالت شيرقطع انجام مي ها رسوب مخزناز طريق شيرتخليه 

  .باشند

فشار در مسيرهاي  قطع. فشار در خطوط اصلي سيستم هيدروليك، مطمئن شويد قطعقبل از انجام كارهاي جوشكاري از  -4.3.10

فشار روغن هيدروليك در سيستم  قطع. شود روي شيرترمز، انجام مي كننده جلو و عقب سيستم ترمز با بازكردن سوزن قطع

  .گيرد ثانيه، انجام مي 80ريزي شده موتور در طي  هيدروليك فرمان و ترمزدستي به صورت اتوماتيك پس از توقف برنامه

سيستم  كهاي تعليق وشفت ج(شدن فلز مذاب بر روي سطوح كرم دامپ تراك  موقع انجام كارهاي جوشكاري از پاشيده -4.3.11

  .جلوگيري كنيد) هيدروليك و غيره

  .شده باشد، ممنوع است نصبچرخ در حاليكه الستيك بر روي چرخ  متعلقات رينگانجام كارهاي تعميراتي جوشكاري  -4.3.12

ات عايق صدا و گرفتن قطع در موقع كارهاي جوشكاري در تعمير تجهيزات كابين، بايد تدابيري اتخاذ نمود تا از آتش -4.3.13

  .حرارت داخل كابين، جلوگيري شود

سوزي  ، بايد توجه خاصي به رعايت قواعد ايمني آتشباطريهاهاي  قبل از انجام كارهاي جوشكاري در نزديكي جعبه -4.3.14

  .معطوف نموده و اقدامات احتياطي الزم را اتخاذ نمود

  سيستم موتور -5
هاي خراب موتور و نيز سيستمهاي خارجي  ، قسمتها و سيستمو نصب موتور، ژنراتور ردن، تعميرتعمير سيستم موتور شامل بازك

ي موتور يا در سايت اارسال شده يا موتور و سيستمه اسنادقسمتها و سيستمهاي موتور را در  خرابيها، تعمير يابي عيب. باشد موتور، مي

  .كارخانه سازنده موتور، مالحظه فرمائيد

  ژنراتور -زلبازكردن و نصب دي -5.1
  :ژنراتور بايد -براي بازكردن ديزل

و در زيركليه چرخها مانع حركت  نيدكدهيد و سيستم ترمزدستي آن را فعال دامپ تراك را در سطح صافي بصورت افقي قرار  -

  قرار داد؛) دنده پنج(دامپ تراك 

ديد بطوريكه هر دو طرف آن روي اگسل عقب بوسيله مخصوص ببن بكسلاطاق بار را تا آخر باال برده و آنرا بطور مطمئن با سيم  -

  شده باشد؛ مهار، بكسلين پ

  كننده و سوخت، را تخليه كنيد؛ مايع خنك هيدروليك وروغن  -

  هاي جلو و عقب دامپ تراك را باز كنيد؛ كاپوت -

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  هاي سيستم خارجي موتور را جدا كنيد؛ ها و لوله شيلنگ -

  فرمان انتقال سوخت را جدا و باز كنيد؛ Drive بلوك رادياتورها، فيلترهاي هوا، -

  سيستم خروج گازهاي مصرف شده را از موتور، جدا كنيد؛ -

  موتور را باز كنيد؛ كننده ژنراتور و ويل هاي خنك لوله -

  كالف سيمهاي موتور و كالف سيمهاي كشيده شده به ژنراتور را باز كنيد؛ -

  د؛سيمهاي خروجي ژنراتور كششي را جدا كني -

  ، جدا كنيد؛پشت ژنراتورميل گاردان را از  -

  ميله طولي را باز كنيد و پيچ اتصال قاب زير موتور به كمك فنرها را باز كنيد؛ -

  جدا كنيد؛شاسي ديزل ژنراتور را از  -

 .ار دهيدتوسط جرثقيل آنرا به آرامي روي شاسي دامپ تراك قر، )5.1شكل (زير موتور بسته  شاسيديزل ژنراتور را به  -

 

 

  
 .گيرد ژنراتور روي شاسي يا توالي عكس، انجام مي -نصب ديزل ابزار مخصوص جهت جابجايي -5.1شكل 
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تلورانس صافي . دامپ تراك قرار داشته باشند شاسيهاي ارتعاشي بايد كنار تير اصلي  الستيكي، عايق گيرهاي ضربهموقع نصب 

باشد كه اين اندازه قبل از نصب ديزل ژنراتور، كنترل و بوسيله واشرهايي  1/5mm چهار عايق ارتعاشي بايد حداكثر باالييسطوح 

در زير يك عايق ارتعاشي حداكثر نصب دو واشر . شود دامپ تراك، تنظيم مي شاسيهاي ارتعاشي و پايه  عايق هاي پايين ميلهكه بين 

توان  ، دمونتاژ را ميشدن ژنراتور ام داد در صورت خرابانج توان با انتخاب عايق ارتعاشي در ارتفاع هم، تنظيم را مي. مجاز است

 .بدون بازكردن موتور انجام داد

 

  

  بازكردن و نصب ژنراتور 
  .موارد بشرح ذيل رعايت كنيدژنراتور براي بازكردن 

قرار ) دنده پنج(ت ، ترمزدستي آنرا كشيد و در زير كليه چرخهاي آن مانع حركدهيددامپ تراك را در سطحي صاف و افقي قرار  -

  دهيد؛

  ؛كه توسط كارخانه نصب شده مهار كنيدمخصوص  بكسلاطاق بار را تا آخر باال ببريد و آنرا با سيم  -

  ، جدا كنيد؛پشت ژنراتورميل گاردان را از  -

  موتور را جدا كنيد؛ كننده ژنراتور و ويل هاي خنك لوله -

  د؛كابلهاي قدرت را از ترمينال ژنراتور جدا كني -

  و پمپ روغن را از بلوك موتور جدا كنيد؛ بادي استارت -

، را باز )5.6شكل  5آيتم ( Hand wheelروتور ژنراتور به  كوپلينگهاي اتصال  ، يكي از پيچباديكردن استارتر  پس از پياده -

  كنيد؛

  ؛)عدد 12(يد ها را باز كن ، بقيه پيچ دنده فاليويلا چرخاندن ي ابزار مخصوص با دوران شاقتتوسط  -

  دهنده آداپتور استاتور و بدنه ژنراتور است را بيرون بكشيد؛ كه اتصال 3ها را باز كنيد و پيچ  ها را خارج كرده، مهره پين -

  زير موتور را باز كنيد؛) Frame( شاسيهاي اتصال ژنراتور به  پيچ -

  طرف عقب بكشيد؛بلند كنيد و آن را به  5mm-1، ژنراتور را به اندازه جرثقيلتوسط  -

  ، ژنراتور را باز كرده و بر روي پايه قرار دهيد؛كوپلينگپس از ايجاد فاصله كافي بين بدنه ژنراتور و آداپتور  -

  ژنراتور باز كنيد؛ از روي كوپلينگ پشت موتور) عدد 18( 7هاي  با بازكردن پيچ -

 .توجه كنيدكوپلينگ و دنده فاليويل  در موقع بازكردن به واشرهاي زير تكيه گاه ژنراتور، بين روتور و
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 ابزار مخصوصشماي بستن ژنراتور كششي بوسيله  -5.2شكل 

  

هاي حمل و نقل آنرا باز كنيد و  موتور را بلند كنيد، پايه  rC 525 مدلبا ژنراتور ) KTA-38C )KTA 50Cاتصال موتور  -5.2

يا واشرهاي فنر،  "¾ NC × 2.5" S 123 104ه هشت پيچ را نصب كرده و بوسيل 1001150-75125هاي  به جاي آنها پايه

  .باشد مي) 380 ± 20(نيوتن .ها متر ترگ پيچ. آنرا ببنديد

  .، مجاز است 1001079-75125هاي نگهدارنده كه با موتور همراه با صفحات  استفاده از پايه

  .ار داشته باشنددادن موتور و ژنراتور، آنها بايد در وضعيت افقي قر هنگام بلندكردن و حركت

  .موتور را پايين بياوريد و آن را با پيچ و واشرهاي فنري ببنديدزير موتور را روي استند بگذاريد و ) Frame( شاسي

  .، ببنديد)10±280(نيوتن . گاه جلويي موتور يا تگر متر را با واشر فنري روي تكيه M 18 - 6g×80دو عدد پيچ 

) 10±380(نيوتن .با واشر فنري تخت روي پايه نگهدارنده عقبي موتور يا ترگ متر را M 20×1.5 - 6g×80چهار عدد پيچ 

  .ببنديد

  .، قرار دهيد1001448-75145هاي عقب موتور حداكثر چهار واشر تنظيم  در صورت لزوم، در زير پايه

  .قيد گرديده باشدلنگ موتور،  حركت ميل) افقي(محوري ) حركت(جابجايي ) C(در مدارك همراه موتور بايد اندازه 
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دهنده استارت به  سه پيچ را كه اتصال. موتور را جدا كنيد بادي استارت براي اينكار شلنگ طرف. اين اندازه را بايد كنترل نمود

  .هستند و دو پيچ را كه استارت را به پايه نگهدارنده بسته شده است، را باز كنيد فاليويلپوسته 

وغن و بقيه پايه نگهدار پمپ پمپاژ ر. چهار عدد پيچ را باز كنيد و پمپ پمپاژ روغن را باز كنيد. كنيد ، بازو پايه نگهدارنده را استارت

  .شود لنگ حاصل مي را باز كنيد، دسترسي به ميل) Cover(رپوش د. ها را باز كنيد پيچ

المقدور نزديك به  در جلوي موتور حتي. لنگ موتور را تا آخر حركت داده و آنرا در همان وضعيت نگهداريد وسيله فشار به ميل به

عكس تا آخر، حركت  لنگ را در جهت سپس ميل. تنظيم كنيد» صفر«لنگ، انديكاتور را قرار داده و عقربه آنرا بر روي  محل ميل

كه  باشد مي Cلنگ موتور  ميل) افقي(اين حركت محور . داده، ضمن نگهداشتن آن در همان حالت، شاخص انديكاتور را ثبت كنيد

  .است C=0,305-0,508 mmمقدار 

  .بوديد در جاي اوليه خود قرار دهيدرپوش موتور را كه برداشته قرار داده و د لنگ را در وضعيت جلو ميل

را با واشر فنري به پوسته ) "UNC×1,5 13 "1/2( 4عدد پيچ  16را با ) 5.3 1001102-75145شكل ( 3آداپتور استاتور 

در كنار ) دو عدد در هر طرف(در سوراخ آداپتور استاتور  M16×1,5 – 6g×75با چهارعدد پيچ  كه قبالً 2موتور  فاليويل

  .كنيم محكم مي) 5±110(نيوتن .پيچ با ترگ متر 16 توسطهاي عقبي موتور بسته شده بود،  پايه

ين ديسك جلويي كوپلينگ هاي ساعت صفحه مدرج، فاصله ب عقربه 3 , 9 , 6 , 12كش كنترلي در چهار نقطه به ترتيب  با خط

  .را پيدا كنيد) A1+1(ميانگين . را اندازه بگيريد) Nسطح (و آداپتور استاتور بسته شده روي موتور ) mسطح (

  A1 = Д1+ Л– 1/2C:    اندازه را تعيين كنيد

جلويي روتور ژنراتور را هم توسط وسيله، لبه . ژنراتور را باز كنيد) Cover(رپوش چهار د. در وضعيت افقي قرار دهيد ژنراتور را

المقدور نزديك به  انديكاتور را در جلو، حتي. ژنراتور را در وضعيت انتهايي قرار دهيد شفت). تقريبي(محور با استاتور قرار دهيد 

آنرا  دهيد وژنراتور را در جهت عكس تا آخر حركت  شفتسپس . بگذاريد» صفر«محور ژنراتور قرار داده و آن را بر روي 

 E=0,8 – 1,4 mm.   ژنراتور است شفتمحوري ) لقي(حركت ) E(اين اندازه . اهداريد و شاخص انديكاتور را ثبت كنيدنگ
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  اتصال موتور يا ژنراتور  -5.3شكل 

 - 4آداپتور استاتور؛  -3موتور؛  فاليويل پوسته  -2موتور؛    فاليويل -1

  پيچ

AI  ،1  ،Δ- ها؛  اندازهm,n سطوح هستند.  

، چهار نقطه را به كش با خط. نتها به عقب حركت دهيدت ژنراتور را تا افش

را از روي ساعت صفحه مدرج، فاصله بين بدنه   3 , 9 , 6 , 12ترتيب 

گيري  را اندازه) Hسطح ( 2روتور  فلنجو  N1سطح ) 5.4شكل (ژنراتور 

  . كنيد

  .است» Π«اين اندازه . مقدار متوسط را پيدا كنيد

  .باشد مي Γاوليه Π-1/2E=ژنراتور  اوليهاندازه 

بين ) 5.5شكل (را » k«، اندازه 1001104-75145در آداپتور روتور 

  .گيري كنيد را اندازه H1و  m1 سطح تماس

) 1001429-75145 , 1001428-75145( 5تعداد واشرهاي تنظيم 

 HIو ) 5.4شكل ( H سطح تماسبين » p«الزم براي بدست آوردن اندازه 

  .را محاسبه كنيد) 5.5 شكل(

P = AI + Γاوليه ∆P – M – K 

» p«موقع نصب واشرهاي تنظيم، مجموعه بدست آمده نبايد از اندازه 

  .بيشتر باشد mm 0,5تجاوز كند و اين اختالف اندازه نبايد از 

را  M24×160عدد پيچ  18. دتحت فشار قرار دهيژنراتور قرار داده و بوسيله آداپتور روتور آنرا  شفتمجموعه واشرها را روي 

ها  پيچقبالً در زير  قفليها را با صفحات  پيچ. كنيم محكم مي) 50±500(نيوتن . ها را با ترگ متر پيچ ترتيببتدريج و به . ببنديد

  .نصب شده قفل كنيد

  .كنيدهم محور تقريبي سطح جلويي روتور ژنراتور را با استاتور الزم به كمك وسايل 

سطح (ساعت صفحه مدرج، فاصله بين سطوح متصل بدنه ژنراتور  3 , 9 , 6 , 12ترلي در چهار نقطه به ترتيب كش كن بوسيله خط

N ( و آداپتور) سطحm (اين اندازه . ميانگين را پيدا كنيد. كنيدگيري  را اندازه»F «است.  

  .اندازه ژنراتور را تعيين كنيد
B1 = F + 1/2 E 
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 1,5بايد كمتر از  π=A1 – B1ها  ماكزيمم اختالف اين اندازه. باشد AIكمتر از اندازه موتور حتماً بايد  B1اندازه بدست آمده 

mm باشد. 

 
 - 2بدنه ژنراتور؛           -1 -5.4شكل 

 , N1= سطح     ΓIژنراتور؛ اندزه  شفت

H هستند.  

 

 
 -3آداپتور روتور؛   -2ژنراتور؛   پوسته -1  -5.5شكل 

واشر تنظيم  -5ژنراتور؛   روتور -4؛  M24×160پيچ 

N1  ،m1  ،HI  سطوح صافM , P , K , F - ها اندازه.  

  

  .، را تعيين كنيد)mسطح (موتور  فاليويلنصب شده روي  Nتعداد واشرهاي 

باشند،  مي nرانس اندازه تل B1  ،±0.1و ژنراتور  A1موتور  خالصي بيناختالف  nكه  N=n±0.1تعداد واشرها بايد با دقت 

  .كنيدب انتخا

بندند و بوسيله يك پيچ بسته شده  را مي بغل موتورهاي  هايي را كه دريچه)Cover(رپوش سيلندر موتور د از سمت چپ و راست

  .كنيم است، باز مي

ژنراتور را بطرف جلو حول محور، . ساعت صفحه مدرج بپيچانيدروي  9و  3در آداپتور روتور ژنراتور دو پين در نقاط به ترتيب 

  .دهيدحركت 

در مقابل سوراخ زير پين در آداپتور روتور ژنراتور قرار گيرد و  كوپلينگموتور را طوري بچرخانيد تا دو پين روي ديسك فاليويل 

  .هاي موتور، قرار گيرند در مقابل دريچه فاليويلسوراخ روي 
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سوراخهاي مربوطه  ازبايد ها  پين. محور كنيد هم ر آنها رات المقدور هرچه دقيق با احتياط ژنراتور را بطرف موتور حركت دهيد و حتي

  .عبور كندكوپلينگ  وديسك 

ساعت صفحه مدرج نصب كرده و چهارپيچ از باال و پايين  9و  3را در نقاط به ترتيب ) mm 5-3(با ضخامت يكسان  (**)دو واشر 

چهار عدد پيچ را . قرار دهيد 5.5و  5.3ق با اشكال مطاب) mسطح (و بدنه ژنراتور ) Nسطح (واشرها از هر طرف بين آداپتور استاتور 

  .در اين حالت ژنراتور را در جهت افقي الزم، حركت دهيد. محكم كنيد 20-10نيوتن .با ترگ متر

 بين بدنه ژنراتور و آداپتور استاتور را در نقاط به ترتيب فاصلههم محوري ژنراتور و موتور را در سطح عمودي تنظيم كنيد در حاليكه 

دهيد تا  كنيد و واشرهاي تنظيم را در زير هر دستك ژنراتور آنقدر قرار مي گيري مي ساعت، صفحه مدرج با قبلي اندازه 12و  6

  .برسد mm 0,1حداكثر به  ها فاصلهاختالف در 

  .داشته باشد 6در نقطه  فاصلهساعت بايد اختالف كمتري از  12در نقطه  فاصله

كنيم  محكم نمي نصب و آنها رازير موتور را  شاسيژنراتور به  پايهفنري و واشرهاي تحت  يا M30×2-6g×70چهار عدد پيچ 

  ).بنديم نمي(

  .دستگاه باالبر ژنراتور را برداريد

  . داريم را برمي (**)ساعت صفحه مدرج را باز كرده و دو واشر روي  9و  3چهارعدد پيچ را در نقاط به ترتيب 

كنترل كنيد كه نبايد با زمان جداكردن دستگاه باالبر تغيير كرده ساعت صفحه مدرج  3 , 9 , 6 , 12را در نقاط به ترتيب  فاصله

  .باشد

در زير شش پيچ پايه لبه ). عدد كه چهارعدد آن ابتدا نصب شده بود16(هاي اتصال آداپتور استاتور به بدنه ژنراتور را نصب كنيد  پيچ

  .بين سطوح بهم چسبيده نبايد وجود داشته باشد فاصله. محكم كنيد) 10±220(نيوتن .ها را با ترگ متر قرار داده و كليه پيچ

بچرخانيد  30°موتور را فاليويل نصب شده در دريچه موتور،  شفتتوسط دستگاه دوار . را باز كنيد و بيرون بياوريد راهنماهاي  پين

شده را  اولين پيچ محكم. ن در دريچه قرار دهيدرا با واشر فنري از دو طرف موتور، همزما) عددM16-6g×70 )12و پيچ 

  .محكم كنيد) 10±220(نيوتن .ها را با ترگ متر گذاري كنيد و پيچ عالمت

نيوتن، .متر) 50±700(زيرموتور هستند با ترگ  شاسيهاي ژنراتور به  پايهكننده  كه محكم M30×2-6g×70چهارعدد پيچ 

  .محكم كنيد
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  )نصب(كنترل صحت مونتاژ 
  موتور لقيرل كنت

. را تا آخر به عقب حركت دهيد موتورلنگ  ميل. دريچه موتور را باز كنيد) Cover(رپوش دايم،  در محلي كه استاتور را باز كرده

لنگ را تا  ميل. تنظيم كنيد» صفر«لنگ، انديكاتور را قرار داده و آنرا بر روي  در جلوي موتور تا حد ممكن نزديك به محور ميل

عدد بدست آمده را با . ايد، شاخص انديكاتور را يادداشت نماييد لو حركت دهيد و در حاليكه آنرا ميهمان حال نگهداشتهآخر، به ج

بايد با عدد  C تعيين شدهاعداد . ، مقايسه كنيدCگيري  عدد قيد شده در مدارك همراه موتور و با نتايج بدست آمده در اندازه

  .مطابقت داشته باشند 0,13mm±ا دقت گيري شده در مدارك موتور ب اندازه

  ژنراتور خالصيكنترل 
انديكاتور را روي  عقربه. ساعت صفحه مدرج، ببنديد 9يا  3روي بدنه آداپتور در نقطه  M14×1انديكاتور مدرج را در محل رزوه 

لنگ ديزل ژنراتور را  ، ميلشفتان ا دستگاه دورب .تنظيم كنيد» صفر«انديكاتور را روي عقربه . روتور قرار دهيد) 5.6شكل ( Tسطح 

  .را يادداشت كنيدعقربه ساعت انديكاتور بچرخانيد و  360°به اندازه 

 0,13 مجاز تغيير حركت عقربه انديكاتور بايدماكزيمم . است  mm 0,08حداكثر تغيير عقربه ساعت انديكاتور مقدار تقريبي 

mm 0,13بيش از  تغيير حركت عقربهاگر مقدار . است mm  ،موتور را به اندازه  فاليويلباشد، بايد ديزل ژنراتور را پياده كرده

  .دهيدرا انجام  نصب كوپلينگچرخانده و مجدداً فرآيند  °180

  .قفل كنيدپين را با دهنده آداپتور استاتور به ژنراتور را كنترل كنيد و آنها  هاي اتصال ترگ پيچ

كنند، را  موتور كه آداپتور روتور ژنراتور را به كوپلينگ موتور وصل مي سيلندر رويهاي  ترگ پيچ هاي نصب شده از طريق دريچه

  .كنترل كنيد

  بررسي با دقت بيشتر
، بوسيله پيچ بسته و آنها دموتور با واشر، پايه نگهدارنده استارت و پايه نگهدارنده پمپ روغن را كه بازكرده بودي) Cover(رپوش د

  .كم كنيدمح) 3±44(نيوتن .را با ترگ متر

  .محكم كنيد) 10±220(نيوتن .موتور با ترگ متر فاليويلپيچ اصلي به پوسته ه را نصب كرده و با س استارت

در محل قبلي  شلنگ اتصال به استارت را. محكم كنيد) 3±44(نيوتن .دهنده استارت به پايه نگهدارنده را با ترگ متر دو پيچ اتصال

  .ه ببنديدروغن را روي پايپمپ . خود وصل كنيد

  .، نصب كنيدكانال هوا در ژنراتور را) Cover(رپوش چهار د
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  ژنراتور -موتور نصب -5.6شكل 

  روتور ژنراتور؛ -6موتور؛  فاليويل پوسته  -4پيچ؛    -7،5،3پايه نگهدارنده لبه؛  -2ژنراتور؛   پوسته -1

F-   اندازه ضخامت واشر؛T- دوران رتور ژنراتورگيري  سطح اندازه.  

  .»جنرال الكتريك«شركت از  GE150ACكششي  تركشندامپ تراك با ( GTA22به ژنراتور  QSK 45اتصال موتور  -5.3

با  KTA 38Cمربوط به موتور اطالعات بررسي شده  دستورالعملمطابق با  GTA22با ژنراتور  QSK45موتور  كوپلينگاتصال 

  :شود با تغييرات زير، انجام مي ΓC525ژنراتور 

؛ )عدد 3حداكثر ( 1001429-7513، )عدد 4حداكثر ( 1001428-7513) 5.7شكل ( 7ت لزوم واشرهاي تنظيم در صور

، را نصب )عددIحداكثر ( 1001448-7513؛ )عدد 3حداكثر ( 1001447-7513؛ )عدد 3حداكثر ( 7513-1001446-10

  .كنيد
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تا  940هاي اتصال پايه نگهدارنده عقب به ژنراتور از  ، پيچ165نيوتن .تا متر 130بايد از  5و  Iهاي  ترگ پيچ حد متوسط -

  .است 1160نيوتن .متر

  .باشد mm 0,656-0,354بايد در حدود  10جابجايي محوري روتور ژنراتور  -

  
  :ديزل ژنراتور نصب -5.7شكل 

 -9بدنه ژنراتور؛   -8اتور؛  آداپتور است -6موتور؛   فاليويلپوسته  -4واشرهاي تنظيم؛   - 7,3موتور؛   فاليويل -2پيچ؛   -1,5

  روتور ژنراتور -10آداپتور روتور؛  

  

  

  كننده تعمير و سرويس سيستم خنك -5.4
 ميزانانحراف از . باشد مي c°70.95 اسميكننده در حدود  كننده موتور، حفظ دماي مايع خنك شاخص طبيعي كار سيستم خنك

  .اثر داشته باشدمختلفي  به عواملكن است برداري از دامپ تراك مم حرارتي مذكور در جريان بهره

  :عبارتند از عواملترين اين  شايع

  كننده؛ نبودن مقدار مايع خنك كافي -

  كننده؛ رسوبات زياد در سيستم خنك -

  شدن سطح خارجي رادياتورها؛ كثيف -
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  شدن ترموستات؛ خراب -

  آنها؛ Driveشدن دريچه يا  خراب -

  .پمپ واتر شدن خراب -

موتور دامپ تراك، انجام از برداري   كننده را بايد مطابق دستورالعمل بهره كننده موتور، تعويض مايع خنك ستم خنكشستشوي سي

  .داد

  كننده تخليه مايع خنك
پس از تخليه مايع  .مخزن فالش تانك و شير آن را باز كرد كننده از سيستم بايد درپوش خنك تخليه كامل مايع دربراي تسريع 

كابين، شير  بخاريكننده از رادياتور  براي تخليه كامل مايع خنك. جاي خود قرار داده ولي شير را همچنان باز بگذاريد درپوش را در

برداري هر مدل خاص  كننده موتور را در دستورالعمل بهره استقرار شيرهاي تخليه در سيستم خنك. را باز كنيد )كن قطع(روي لوله 

  .دامپ تراك، مالحظه فرمائيد

كننده از طريق شير، بخاطر ويژگي ساختمان موتور، تخليه كامل از بخش  ربه نشان داده كه در موتور پس از تخليه مايع خنكتج

شوند، چون ترموستات در  دهند انجام نمي هاي آب كه ترموستات را به رادياتور اتصال مي ع آن از لولهمنبترموستات به  باالي پوسته

كننده از  براي تخليه كامل مايع خنك. دهد كننده را براي تخليه عبور نمي بندد و مايع خنك را مي خروج آبحالت بسته، سوراخ 

كردن قسمتهاي  خارج يا تخليه نموده و اينكار با پيادهمايع  را بازشده  مجرايو از طريق جدا نموده  از داخل پوستهبايد  ترموستات را

  .نصب نمودتوان درپوش  كننده، بجاي شير مي م خنكسيست در. شود ترموستات انجام مي پوستهمختلف 

  .را باز نموده و هوا را از سيستم خارج كنيد گرمكن پيشخارجي  پوستهرا در كننده در سيستم بايد درپوش  ع خنكموقع شارژ ماي

  بازكردن و نصب بلوك رادياتورها
وتور از طريق شيرتخليه، كننده م كننده را از سيستم خنك دامپ تراك، بايد مايع خنكروي قبل از بازكردن بلوك رادياتورها از  -

  ؛خالي كنيد

  كاپوت جلو را بوسيله جرثقيل، باز كنيد؛ -

  ها و شيلنگها را از بلوك رادياتورها، جدا كنيد؛ لوله -

  بندي به پوسته فن را شل كنيد؛ اتصال آب بست -

  ، جدا كنيد؛روي پرده جلوي رادياتور راوماتيك سوئيچ پن -

  سيمهاي برق را از سنسورهاي حرارتي، جدا كنيد؛ -

  هاي رادياتور را باز كنيد و آنها را بيرون بياوريد؛ هاي اتصال دريچه پيچ -

  و اهرم اتصال رادياتورها را باز كنيد؛  شاسيهاي اتصال بلوك رادياتورها به پايه نگهدارنده  پيچ -
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  ن را كه همراه قطعات يدكي ارسال شده است، ببنديد؛روي بلوكهاي رادياتورها قالب اتصال جهت بلندكرد -

بستن، هر بلوك رادياتور را بصورت جداگانه بسته و آنرا از دوطرف اهرم اتصال بلوك  و وسايل) جرثقيل(با استفاده از باالبر  

  رادياتورها، جدا كنيد؛

  قرار دهيد؛ )گاه تكيه(هر بلوك رادياتور را از دامپ تراك بازكرده و آن را روي پايه  -

  .پيچ اتصال را باز كرده و پوسته فن را از بلوك رادياتور باز كنيد -

  .شود نصب بلوك رادياتورها بر روي دامپ تراك يا توالي معكوس انجام مي

  كردن بلوك رادياتورها پياده
  .بنديدقرار داده و ب) 5.8شكل (كردن رادياتور  رادياتور را روي استند براي سواركردن و پيادهبلوك 

  :شود به ترتيب زير انجام ميكردن بلوك رادياتور  پياده

  مهره پيچ اتصال شبكه رادياتورها به يكديگر را بازكرده، آنها را از هم جدا كنيد؛ -

  استند برداريد؛رادياتورها را سري كرده، ببنديد و آنها را از روي به ترتيب  -

. ينكار را با بازكردن پيچ اتصال آنها به پايه رادياتور و تسمه اتصال آن، انجام دهيدمخازن باال و پايين رادياتور را جدا كنيد، ا -

  مخازن باال و پايين رادياتور را بازكنيد، دو واشر، چهار تسمه اتصال؛

از طريق دسترسي به دهنده دو پوسته، پايه رادياتور و تسمه اتصال  بدنه باال و پايين پوسته رادياتور را با بازكردن مهره و پيچ اتصال -

  .دو پوسته، چهار واشر، چهار پايه و چهار تسمه اتصال را باز كنيد. بخش مياني رادياتور، جدا كنيد

  .شود مونتاژ بلوك رادياتورها، بصورت معكوس انجام مي

  كردن بلوك رادياتورها استند براي مونتاژ و پياده -5.8شكل 

گاه  تكيه -7پايه نگهدارنده عقبي؛   -6پايه نگهدارنده جلويي؛   -5گاه جلويي؛   تكيه -4گيربكس؛   -3ضامن؛   -2شاسي؛   -1

  .عقبي

  تعمير رادياتور
  .كردن رادياتور، آن را به دقت بازديد نماييد پس از پياده

  :عيوب عمده رادياتور عبارتست از

  ؛)ها پكينگ(ها  بندي كننده در محلولهاي لحيم شده و آب نشت مايع خنك -

  ها؛ لولهنشتي  -

  كننده؛ ديدن مخزنها و شبكه خنك آسيب -

  .گرد و غبار و غيرهشبكه و مخازن بوسيله رسوبات، ) شدن كيپ(مسدودشدن  -
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را پر كرده و ممكن است  شيارهاها و  حفرهكردن رسوبات كه  بندي را پس از شستشوي سطح خارجي رادياتور و خارج نشت آب

  .نشوند عيوب را پوشانده و از طريق چشم ديده

الستيكي خروج را ابتدا با درپوشهاي و  ورودهاي  لوله. شود ، انجام مي)5.9شكل (بندي رادياتورها يا هواي فشرده درون آب  آب

  .نماييددقيقه تست  5و آن را به مدت  كنيدرا اعمال  0,2Mpaو از طريق يكي از آنها، هواي تحت فشار  ببنديد

براي اين كار بايد مخزنهاي بااليي و . كنيم در داخل رادياتور، هر لوله را جداگانه تست مي هاي معيوب واقع براي ظاهرشدن لوله

وسط رادياتور را در وان آب قرار داده يك سر لوله تحت كنترل را با درپوش بسته و به سر ديگر توسط  و ،كنيدپاييني را باز 

  .كنيدشيلنگ جهت تزريق هواي فشرده، وصل ) 5.10شكل (اي  وسيله

  
  شماي استقرار جهت تست رادياتور -5.9شكل 

 - 7شيلنگ؛    -6؛  رسوباتشير تخليه  -5؛  مخزن باد -4شير براي تنظيم فشار هوا؛   -3فشارسنج؛   -2شير انتقال هواي فشرده؛   -1

  رادياتور -8وان آب؛   

  
  ها بندي لوله  كنترل آب -5.10شكل 

  .شيلنگ براي انتقال هوا -4الستيكي؛  درپوش  -3 قسمت انتهايي؛  -2ر؛  لوله رادياتو -1

  .گردد ، رفع ميnoc-30يا  noc-40سرب  -كاري لوله يا لحيم قلع نشت رادياتور بوسيله لحيم

هاي  مسدودكردن لوله. لحيم كنيد 10mmاز دو سر به عمق  خرابي بيش از حد دارد بايدكاري آنها مشكل يا  هايي كه لحيم لوله

  .درصد از كل ممنوع است 5/1بيش از شبكه رادياتور 
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كردن اسيد، بشوييد و سپس آنها را با آب گرم، براي  اند را با محلول قليايي براي خنثي كاري تعمير شده رادياتورهايي كه بوسيله لحيم

  .بردن محلول قليايي، بشوييد كردن و از بين برطرف

  .يكديگر تماس پيدا نكنند اطوريكه اين صفحات بكننده رادياتور را در زمان تعمير صاف كنيد، ب خنك شبكه

  .دقيقه، تست كنيد 5به مدت  حداكثربندي با روش مذكور  رادياتورهاي تعميرشده را پس از تعمير از نظر آب

  :تنظيم استقرار صفحات دريچه
) قفل(مهره مهار ) از يك سر(نيد براي تنظيم، اهرم را جدا ك. شود وضعيت صفحات دريچه يا تغيير طول انتهاي آزاد اهرم، تنظيم مي

دريچه را باز و بسته كنيد و . اهرم را در جاي خود قرار دهيد. دور بچرخانيد و مهره را قفل كنيد 1-0,5را به اندازه  قالبرا باز كنيد، 

  .كنترل كنيد بندي صفحات را با دقت آب

  .كامالً روي هم كيپ شده باشند )پره( موقع بستن بايد صفحات، صفحات بايد كامالً باز باشند و در )پره( در موقع بازكردن دريچه

  

  )بادي( وماتيكيتعمير سلكتور سوئيچ پن
  .بندي آن را عوض كنيد ي، رينگ آبنيوماتيكبندي سلكتور سوئيچ  در صورت تخريب آب

  :ي بايدنيوماتيككردن سلكتور سوئيچ  براي پياده

  ارج نمود؛را خ) 5.11شكل (رپوش بازكردن و دها را  پيچ -

  ، خارج كنيد؛7را همراه با ميله  4، پيستون 2 پوستهاز  -

  را از پيستون، جدا كنيد؛ ده و ميلهرا باز كر 5رينگ قفل  -

  بندي را باز كنيد؛ رينگ آب -

  .شود معكوس، انجام مي عملياتا ب نصب

، پيستون يا رينگهاي نصبپس از . ، گريسكاري كنيد221-را با گريس سياتيم پوستهبندي و سطح  ، رينگ آبنصبقبل از 

  .بندي بايد بطور آزاد و بدون درگيرشدن در هر دوجهت حركت نمايند آب

هوا به ترتيب در هر دو . شود ، انجام ميMpa 0,4بندي، يا هواي تحت فشار  شده براي آبسوپاپ بادي پرده جلو نصب تست 

  .دقيقه، تجاوز نمايد 5مدت در  Mpa 0,05افت فشار هوا نبايد از . شود محفظه وارد مي
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  سوپاپ بادي پرده جلوي رادياتور -5.11شكل 

  ميله  -7رينگ قفل؛   -5پيستون؛   -4بندي؛   رينگ آب -3،6،8؛  پوسته -2؛  )Cover(رپوش د -1

  

  وماتيكي موتورپنتعمير سيستم استارت  -5.5
ها و  شيرها و لوله بازكردن) و غيره رسوباتنده، شيرهاي تخليه كن وماتيكي، شيرهاي قطعپن استارت(كردن سيستم و قطعات آن  هپياد

خروج هوا از سيستم از  .گيري و جوشكاري، فقط پس از كاهش فشار هوا در سيستم تا حد فشار اتمسفر، مجاز است تير كارهاي پيش

خصوصيات دستگاه، كار، . اشندشود، در اين حالت شيرهاي قطع كپسولهاي هوا بايد باز ب ، انجام ميرسوباتطريق شير تخليه 

  .وماتيكي مالحظه فرمائيدالعمل ارسالي توسط سازنده استارت پنوماتيكي را در دستورپن سرويس و تعميرات استارت

  روش عيب آنهاو  گرمكن پيشخرابيهاي احتمالي  -5.6
  .ارائه شده است 5.1آنها در جدول  عيب رفع روشو  گرمكن پيشخرابيهاي احتمالي 

  آنهاعيب رفع  روشو  گرمكن پيشخرابيهاي احتمالي  -5.1جدول 

  روش رفع  علت احتمالي  آن ظاهريخرابي 

بخاطر فقدان انتقال  گرمكن پيش

  شود اندازي نمي سوخت، راه

 فيلتر سوپاپشدن  كيپ

  الكترومغناطيسي

قبل . فيلتر را بشوئيد يا تعويض كنيد

 تستاز نصب آنرا با هواي فشرده 

  .كنيد

، كليه ا باز كنيدفارسوتكار روراخ مركزي شدن س كيپ  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

بشوئيد،  با گازوئيلقطعات آنرا  فارسونگاه

كليه مجراها روي پوسته را 

تميزكنيد و قبل از نصب، 

روشن كنيد و گرمكن را  پيش

را از نظر پاشش در  فارسونگاه

ايد،  حاليكه آنرا به مشغل نبسته

  .كنترل كنيد

  

الكترومغناطيس باز سوپاپ 

در موقع قرارداشتن كليد . شود نمي

 كارفنصداي » كار«در وضعيت 

  .شود شنيده نمي

بودن كابلشوي سيمها را در  محكم

محل اتصال كنترل كنيد و نيز 

. را چك كنيد 2Aبودن فيوز  سالم

در صورت لزوم فيوز را عوض 

  .كنيد

  هوا به مسير سوخت وارد شده  

لوله انتقال سوخت به پمپ را جدا 

خروج هوا لوله را كرده و پس از 

  .ببنديد

  
الكتروموتور سوپرشارژ كار 

  .كند نمي

بودن كابلشوي سيمها در  محكم

محل اتصال و تيرمدار الكتروموتور 

را با المپ كنترل كنيد، دگمه فيوز 

  .روي تابلوي فرمان را فشار دهيد

  كند شمع كار نمي
كنترلي روي تابلويمترگرمكن

  .فرمان سوخته است
  .تعويض كنيد را مترگرمكن

  .شمع را عوض كنيد .شمع سوخته استمترگرمكنلوله  

  
شمع  مترگرمكنگداختن لوله 

  .كافي نست

ال را اتصال كابلشوها در محل اتص

را كنترل شارژ باطريها . كنترل كنيد

در صورت لزوم باطريها را . كنيد
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  .شارژ كنيد

  
كنتاكت كابلشوي سيم به شمع 

  .وجود ندارد

ها را محكم  شوي سيماتصاالت كابل

  .كنيد

  كند دود مي گرمكن پيش
انتقال هواي سوپرشارژ بخاطر دور 

  .پايين الكتروبوتور، كافي نيست
  .را شارژ كنيدباطريها 

 .كيپ شده است فارسونگاهسوراخ   

 با گازوئيلرا پياده كنيد،  فارسونگاه

پس . سوراخ آنرا تميز كنيد. بشوئيد

نترل را ك فارسونگاهپاشش  نصباز 

  .كنيد

  

لوله خروجي يا توري سوپرشارژ

گيري هوا، آشغال گرفته  براي نمونه

  .است

گير هوا  لوله خروجي يا توري نمونه

  .را تميز كنيد

  تشكيل دوده در محفظه احتراق  

محفظه احتراق را پياده كنيد و دوده 

پس از تميزكاري، . را خارج كنيد

  .هواگيري كنيد

  شدن موتور كُند گرم

قال سوخت كم بخاطر انت

مسدودشدن فيلترهاي مسير 

  فارسونگاههاي  لوله

الكترومغناطيسي و سوپاپ فيلتر 

*** نيد را تميز ك فارسونگاه

سوخت را با چرخاندن پيچ سوپاپ 

كاهنده سوخت پمپ، افزايش 

  .دهيد

  .بندي را برطرف كنيد آب اشكال  بندي نيستند هاي سوخت آب لوله  

انتقال  الكترومغناطيس،سوپاپ 

  بندد سوخت را نمي

واردشدن آشغال به زير نشيمنگاه 

  قطع

را از پايه  سوپاپپريز را باز كنيد و 

بشوئيد  گازوئيل باخارج كنيد، آنرا 

  .و يا هواي فشرده، هواگيري كنيد
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6- EL.Drive تركشن( كششي(  
شركت  A.C GE 150ACا جريان ب ها كشنتربا توجه به مدل آن ممكن است  75137 -، يالز7513 -در دامپ تراكهاي يالز

  .ساخت بالز، نصب شده باشد AC-D.Cيا با جريان » جنرال الكتريك«

كه در هنگام بارگيري از كارخانه سازنده همراه مدارك است، قيد  اسناديدر  GE150ACتركشن شرح فني، سرويس و تعمير 

  .گرديده

  .ه شده استيالز، ارائهاي  تركشندر اين فصل اطالعاتي در مورد 

  :باشد به شرح ذيل ميبالزهاي دامپ تراك  تركشناطالعات كلي درباره  -6.1

براي ايجاد نيروي كششي قابل تنظيم به چرخهاي دامپ تراك از طريق تبديل انرژي مكانيكي موتور ديزلي به انرژي الكتريكي و  -

  كي؛نيز تنظيم اتوماتيك انرژي الكتريكي و تبديل معكوس به انرژي مكاني

  .كشور بالروس) فورستيگ(براي ايجاد نيروي ترمز قابل تنظيم به چرخهاي انتقالي در ترمز الكتريكي استاندارد  -

در اثر تبديل قابل تنظيم انرژي سنيتيك ذخيره شده به وسيله دامپ تراك در جريان حركت به در ترمز الكتريكي استاندارد، نيرو 

كار ژنراتور و ايجاد همان  سيستمل انرژي سينتيك بوسيله انتقال الكتروموتورهاي كششي در تبدي. شود انرژي الكتريكي تبديل مي

انرژي الكتريكي توليد شده بوسيله الكتروموتور در رزيستورهاي ترمز به انرژي حرارتي . شود هاي آنها، انجام مي تفتروي ش برترمز 

  .گردد شود و سپس در محيط اطراف پخش مي تبديل مي

و تأمين توقف كامل آن،  25km/h-20كتريكي فورسينگ براي افزايش اثرات ترمز در سرعتهاي حركت دامپ تراك زير ترمز ال

نيروي ترمز، هنگام ترمز الكتريكي فورسينگ، غير از موارد فوق، براي ترمز الكتريكي استاندارد در اثر انرژي مصرفي . شود انجام مي

  .شوند مي تنظيماضافي از ژنراتور، 

  :باشد شامل اجزاء اصلي زير مي ها كشنتر

پيچ الكتريكي سه  پيچ استاتوري ژنراتور كششي از دو سيم سيم. انتقال يافته از چرخش موتور A.Cژنراتور سنكرون كششي جريان  -

كششي همچنين روي استاتور ژنراتور . باشد، تشكيل شده است فاز غير مرتبط به يكديگر كه هركدام از آنها بصورت اتصال ستاره مي

پيچ تحريك مستقر در  هاي كنتاكتي به سيم فاز خود تحريك قرار گرفته كه از طريق رگالتور خارجي و حلقه پيچ كمكي تك سيم

  .شود روتور آن، وصل مي

يا تحريك سري، تهويه اجباري خط فشار و سنسورهاي نصب شده در  D.Cموتور جريان  ويل )تركشنهاي(براي الكتروموتورها  -

  دور و كنترل وضعيت حرارتي؛مدار خل دا

هاي استاتوري سه فاز ژنراتور كششي وصل  پيچ هاي ورودي آنها سيم دو يكسوكننده قدرت سه فاز پلي غيرقابل تنظيم كه به گيره -

  شده؛
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  رزيستورهاي ترمز تهويه شونده يا رزيستور ترمز مستقل براي هر الكتروموتور كششي و موتور فن مشترك؛ -

هاي  باشد، كه به گيره  شونده مي كنترل تك فاز نيمه تور جريان تحريك ژنراتور كششي كه بخش قدرت آن يكسوكننده پليرگال -

  پيچ تحريك آن وصل شده است؛ پيچ خود تحريك ژنراتور كششي و به گيرهاي خروجي آن، سيم سيمورودي آن 

ر تضعيف يكنواخت قطب الكتروموتورها، بخش قدرت رگالتور مشترك جريان تحريك الكتروموتورهاي كششي در رگالتو -

يكي  مثبتباشد كه در مدار موازي وصل شده، شامل گروه  مي) پذير فرمان(نول سه فاز قابل كنترل ) كتيفاير(رگالتور، يكسوكننده 

  باشند؛ پيچ تحريك وصل شده به شكل سري الكتروموتورهاي كششي مي هاي قدرت و دو سيم از يكسوكننده

كردن  كننده ارتباط مدارهاي قدرت، مدارهاي تحريك و معكوس مركب از كنتاكتورها كه تأمينقدرت  مدارگاه دست -

  .باشند الكتروموتورهاي كششي، مي

هستند كه از جمله آنها سيستم  ها تركشنغير از ماشينهاي الكتريكي مذكور، دستگاهها و قسمتهاي ديگر هم از جمله اجزاء اصلي 

  : كه در آن دو زيرسيستم وجود دارد) CAY( كنترل اتوماتيك

رگالتورهاي تحريك ژنراتور و الكتروموتورها مربوط به ). CAP(و سيستم تنظيم اتوماتيك ) Cπy(اي  سيستم كنترل برنامه

  .باشند مي CAYزيرسيستم 

سيستم . اتيك در نظر گرفته شدهكار سيستم تنظيم اتوم مدارقدرت و تعيين  مدارسيستم كنترل اتوماتيك براي كنترل دستگاههاي 

مشخصات كششي و ترمز دامپ تراك بوسيله مقايسه سيگنالهاي تعيين شده و سيگنالهاي قيد يك وارد  تنظيمتنظيم اتوماتيك براي 

  .شده از سنسورهاي الكتريكي و پارامترهاي مكانيكي، در نظر گرفته شده است

الذكر، نيز در  سيگنالهاي فوق عملكرد ارسالو الكتروموتورهاي كششي در  اين سيستم براي تنظيم جريان تحريك ژنراتور كششي

  .نظر گرفته شده است

آالرم در  .دهد اضطراري را نيز انجام مي هاي سيستمحفاظت تجهيزات الكتريكي در برابر  عالوه سيستم تنظيم اتوماتيك عملكردب

  .شود در كابين، انجام مي داشبردپهاي كنترلي واقع در روي دهنده يعني الم بوسيله دستگاههاي نشانها  تراكشنمورد كار 

اي و اتوماتيك در پنل با  قدرت و نيز دستگاه كنترل برنامه تنظيمهاي قدرت، رگالتورها، دستگاههاي  ساختمان يكسوكننده

  .شده است هماهنگكننده،  انداز تنظيم دستگاههاي راه

  :ه تقسيم نمودتوان به دوگرو را مي ها تركشنكار  هاي سيستم

  بوسيله راننده؛ عملكرد -

  .اتوماتيك بوسيله سيستم تنظيم اتوماتيك عملكرد -

  .اصلي و اضافي را جدا نمود عملكرددر گروه اول بايد 
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  :اصلي عبارتند از عملكرد

  كششي در حركت به جلو و به عقب؛ عملكرد -

ترمز الكتريكي استاندارد در  عملكرد، دهد ميانجام  وضعيتترمز الكتريكي در موقع حركت به جلو و عقب كه در دو  عملكرد -

  .شود اعمال مي پايين مراحل حركتترمز الكتريكي فورسينگ فقط در  عملكردحركت و مراحل مختلف كليه 

  :عبارتند از ها تراكشنكار اضافي  عملكرد

توماتيك يا رگالتور تريستوري تحريك در موقع خرابي سيستم تنظيم ا(كششي با تحريك اضطراري ژنراتور كششي  عملكرد -

  ؛)ژنراتور كششي

  ؛)اي هنگام خراب بودن سيستم كنترل برنامه(كنترل اضطراري  عملكرد -

  حركت در صورت تغذيه از منبع جريان خارجي در شرايط گاراژ؛ عملكرد -

و  ها تراكشنوقع كنترل وضعيت فني كنترل دستي يا اتوماتيك جريان تحريك ژنراتور كششي در دامپ تراك ترمزشده م عملكرد -

  .كششي عملكردسازي  درشبيه موتورتنظيم پارامترهاي مشخصات خارجي 

  :اعمال شده بوسيله سيستم تنظيم اتوماتيك عبارتند از ها تراكشن عملكردگروه دوم 

كششي  عملكرددر ) هميدان ضعيف شد(يا جريان مغناطيسي ضعيف شده تحريك  )ها تركشن( الكتروموتورهاي كششي عملكرد -

  اصلي در موقع حركت به جلو؛

  ).ها تراكشن ماكزيمم دور الكتروموتورهاي كششي(محدوديت سرعت حركت دامپ تراك  عملكرد -

كششي، حفاظت تجهيزات الكتريكي در موارد افزايش مقدار مجاز ولتاژ و جريان مدار قدرت اتصال مدار هاي  تركشنبعالوه در 

  .شود موتور و غيره تأمين مي ويل هاي تركشنكردن  بات راك، اتصال كوتاه يكسوكننده قدرت، بگسقدرت در بدنه دامپ ت

  ها تركشنشرح و كار اجزاء  -6.2
  ماشينهاي الكتريكي -6.2.1

  ژنراتور كششي
) هاتركشن(ژنراتور براي تغذيه . شوند گاهي، نصب مي كلكتور يك تكيه با A.Cدر دامپ تراكها، ژنراتور كششي جريان 

پيچ تحريك روتور خود ژنراتور از طريق سيستم تنظيم  ها و نيز براي تغذيه سيم الكتروموتورهاي كششي از طريق يكسوكننده

  .اتوماتيك، در نظر گرفته شده است

  .ه فرمائيدشود، مالحظ از كارخانه سازنده فرستاده ميكه برداري ژنراتور  شرح، كار، سرويس فني و تعمير ژنراتور را در مدارك بهره
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  )تركشن( الكتروموتور كششي
الكتروموتور براي محرك چرخ دامپ تراك از اجزاء محرك . گردد نصب مي D.Cدر دامپ تراكها الكتروموتور كششي جريان 

  .باشد، در نظر گرفته شده است مي A.C-D.Cجريان ) ها تركشن(الكتريكي 

شود، مالحظه  برداري كه بوسيله كارخانه سازنده ارسال مي در اسناد بهرهشرح، كار، سرويس فني و تعمير الكتروموتور كششي را 

  .فرمائيد

  دستگاههاي الكتريكي -6.2.2
  2n2010-21-75131اندازي  كننده راه تابلو با دستگاههاي تنظيم -6.2.2.1

، الكتروموتورهاي كششي، و حفاظت مدارهاي قدرت و مدارهاي تحريك ژنراتور كششي مدارتابلو براي يكسوكردن ولتاژ متغير، 

شونده و نيز تنظيم اتوماتيك جريان تحريك ژنراتور كششي و الكتروموتورهاي كششي كه از اجزاء محرك  رزيستورهاي ترمز تهويه

  .هستند، در نظر گرفته شده است) ها تركشن(الكتريكي 

تابلو داراي مدل  .شود روي دامپ تراك بسته مي M16تابلو داراي چهار پيچ جداكننده بار است و در حالت افقي بوسيله شش پيچ 

باشد كه تجهيزات الكتريكي در آن نصب شده و شامل چهار درب يك شكل يا    طرفه مي با سرويس يك) بندي اسكلت(اسكلتي 

بخش تشكيل  تابلو از چهار. ورود سيمهاي قدرت قرار گرفته است در مسير گردگيردر ديواره پشتي تابلو، . باشد بندي و قفل مي آب

  .، نشان داده شده است6.1استقرار تجهيزات الكتريكي در بخشهاي چهارگانه تابلوي فرمان در شكل . شده است

  :در بخش اول قسمتهاي زير قرار دارند

  ؛KM4  ،KM5  ،KM6  ،KM7كنتاكتورهاي قدرت  -

  مدار تحريك ژنراتور؛ QFIو كليه اتوماتيك  KM8كنتاكتور  -

  حريك الكتروموتورهاي كششي؛ت KM3كنتاكتور  -

  ؛KAI  ،KA2هاي ماكزيمم جريان  رله -

  رگالتور تحريك ژنراتور كششي؛ VD3 ،VD4و ديودهاي  V5I ،V52 ،5y T5.2تريستورهاي  -

  ؛make upمدار  VD20كردن ژنراتور و ديود  غيرمغناطيس R9و  R8رزيستورهاي  -

  براي شدت RSI ،RS2گيري  اندازه -

باشند،  مي UZ1،  UZ2هاي قدرت  كه از اجزاء يكسوكننده 5CB2و  5CB1) كتيفاير(هاي  ك يكسوكنندهدر بخش دوم بلو

و  )الكتروموتورهاي كششي(ها  تركشنرگالتور تحريك  V56-V58، تريستورهاي VD1 ،VD2كننده  ديودهاي قطع

  .موتور، قرار دارند بات ويل  حفاظت در برابر بوكس VS4 ،VS5تريستورهاي 
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هادي واقع در آن بخش و هم  هاي قدرت نيمه دهنده وم بصورت كانال تهويه ساخته شده كه امكان كار بر روي نشانبخش د

در مورد آخر، هواگيري براي تهويه از طريق لوله يا فيلتر در سمت جلوي تابلو، . كند اجباري را، تأمين ميهاي طبيعي و  كننده خنك

  .شود هوا وصل شده به قليخ در ديواره عقبي تابلو، انجام مي هاي تخليه هوا در لوله. شود انجام مي

  :در بخش سوم

  ؛5YT-5.2و بلوك ترانسفورماتورهاي  5YM-5.2بلوك تقويت توان  -

  ؛KVIكننده حفاظت  رله دوبله -

  وصل مدارهاي تحريك اوليه ژنراتور كششي؛ KM9كنتاكتور  -

  ؛KM1 , KM2كنتاكتورهاي قدرت  -

  .رار دارند، قR15رزيستور  -

  :در بخش چهارم

  تابلوي فرمان؛ -

  مدارهاي فرمان و مدارهاي كمكي؛ SFI-SF3 , QF2كليدهاي اتوماتيك  -

  براي اتصال نقاط ضعيف خارجي مدارهاي فرمان تابلو؛ XT20 XT1هاي كنتاكت  تيغه -

  ؛XT5 , XT3هاي  تيغه 5y-102بلوك  -

  .اند ، قرار گرفتهMBC-01سنسورهاي  H.V رابط -
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  21-2112010-75131اندازي  كننده راه تجهيزات الكتريكي در تابلو با دستگاههاي تنظيم محل نصب -6.1شكل 
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  كنتاكتورها -6.2.2.2
كنتاكتور تشكيل شده . كند ، مدار قدرت الكتروموتورها را به ژنراتور كششي وصل ميπk-75359وماتيكي نوع پنكنتاكتور الكترو

هاي  ، كنتاكت5تاكت متحرك ، كن4كن  و محفظه جرقه خاموش 2كن  خاموش  يا بوبين جرقه) 6.2 شكل( 3از كنتاكت ثابت 

كليه اين قسمتها در تابلوي . 13وماتيكي شونده الكتروپن هدايت) ركتيفاير(وماتيكي يا يكسوكننده پن Driveو  8كننده جلوكه مسدود

  .ارائه شده 6.1ل مشخصات فني كنتاكتور در جدو. اند مونتاژ شده 1شده  عايق

  πk-75359y3مشخصات فني كنتاكتور . 6.1جدول 

  هاي اصلي اطالعات نامي كنتاكت

 A 830جريان بر حسب آمپر 

 V 900ولتاژ بر حسب ولت 

 mm  12-19بر حسب خالصي

 mm 13-15ها بر حسب  جداشدن كنتاكت

  617-539  فشردگي كنتاكت بر حسب نيوتن

    حركت

 V 24ر حسب ولتاژ مدار فرمان ب

 28  مقاومت بوبين بر حسب اهم

  :Mpaوماتيكي بر حسبپن حركتفشار هوا در

 0,5  اسمي

 0,35 نيمم كاريمي

 kg 30وزن بر حسب كيلوگرم 
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، هسته )ركتيفاير(در صورت انتقال ولتاژ به بوبين يكسوكننده 

كنتاكتور را ) محرك( حركتشود و  الكترومغناطيس حركت داده مي

هواي فشرده به . كند ي دامپ تراك، وصل مينيوماتيكستم به سي

شود، بر روي پيستون تأثير  يوارد م) حركت(محرك  12سيلندر 

را  7گردد كه اهرم  مي stem (10(د و منجر به حركت ميله گذار مي

در صورت . دهد دهنده، حركت مي مدار اتصال 5با كنتاكت متحرك 

) حركت(خط محرك ) يفايرركت(قطع ولتاژ از بومين يكسوكننده 

شود،  سيستم پنوماتيك جدا مي) حركت(سيستم پنوماتيك از محرك 

ها تحت تأثير  شود و كنتاكت خارج مي) هوا(هواي فشرده به اتمسفر 

قوس (جرقه الكتريكي ). شوند قطع مي(شوند  فنر برگشتي، جدا مي

بومين ايجاد شده در موقع قطع از ميدان مغناطيسي آنها به ) الكتريكي

  .شود كننده قوس الكتريكي، خاموش مي قوس رفته و در محفظه خاموش كننده خاموش

  :πk-75359كنتاكتور الكتروپنوماتيكي مدل  -6.2شكل 

بازوي  -6كنتاكت متحرك؛   -5كننده قوس؛  خاموش -4كنتاكت ثابت؛   -3كننده قوس؛   بومين خاموش -2پنل؛   -1

 -10انگشتي مسدودكننده؛   -9كفشك دستگاه مسدودكننده؛   -8اهرم؛   -7قوس؛   كننده خاموش

*********************  

*******************************************  

  

  هواخنكرزيستورهاي ترمز فن  -6.2.2.3
براي تبديل انرژي الكتريكي توليد شده  هواخنكرزيستورهاي ترمز 

لكتريكي، به حرارتي و بوسيله الكتروموتورهاي كششي در حالت ترمز ا

رزيستورهاي ترمز، مقاومت ترمز . شود توسط فن خنثي ميآن  بخشي از

  .باشند كننده هواي فورسينگ شده مي الكتروديناميكي يا خنك

تشكيل  6-4-6.6شكلهاي  yBTP2×750 هواخنكرزيستور ترمز 

شده از دو بلوك رزيستور و فن كه با چرخش الكتروموتور تحريك 
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المان عبارتست از . شده كه در هر يك از آنها پنج المان، نصب شده است به دو بخش تقسيم هارزيستوراز بلوك  هر. شوند مي

  .ها بسته شده است قرهشده و بين م خم امواج به شكلاي از آلياژ آهن كه  تسمه

در نظر سرويس،  زمان در و براي دسترسي آسانهاي متحرك نصب شده  روي قرقره 6.4شكل   8بلوك رزيستورها در اسكلت 

  .شوند بلوك رزيستورها بوسيله پيچ به اسكلت بدنه، بسته مي. گرفته شده

  
  : yBTP 2×750 هواخنكرزيستورهاي ترمز  -6.4شكل 

  .اسكلت -8؛  درپوش -7،9كانال هوا؛   -6فن؛   -5؛  پوسته حفاظتي -4نل؛  پ -3هاي هادي؛   پليت -2پوسته؛   -1

  
  ؛)نما از سمت چپ( yBTP 2×750 هواخنكي ترمز رزيستورها -6.5شكل 

  اسكلت -8؛  باالييبلوك رزيستور  -7؛  پايينيبلوك رزيستور  -5؛  )bas bar( ها پايه -9،6،4هاي قدرت؛   سيم -3،2،1
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  رزيستورها) واحد(قسمت  -6.6شكل 

  پايه -7قرقره؛   -6قرقره؛   شفت -5نگهدارنده؛   -4رزيستور؛   -3ها؛   مقرهبا ) stem(ميله  -2صفحات؛   -1

  .شود به ناحيه استقرار رزيستورها و از طريق كانال هوا، وارد مي 5كننده از فن  هواي خنكجريان 

از طرف خروج هوا، . هواي خنك، نصب شده استبراي تنظيم جهت جريان  2هاي راهنما  پرههاي جلو و عقب اسكلت،  در بخش

  .از ورود آشغال و مواد خارجي به ناحيه بلوك رزيستورها، بسته شده است حفاظتي جهت جلوگيري طورياسكلت يا 

گردد  شدن تهويه مي مدت، موجب خراب برداري طوالني رزيستورها، هنگام بهره روي طوري جلويمجتمع آشغال و گرد و خاك 

شدن  ها منجر به خراب غبار به مقرهبعالوه، چسبيدن آشغال و گرد و . اين مورد باشدكردن آنها،  كه ممكن است يكي از علل گرم

  .گردد عايق الكتريكي مي

را برداريد، بلوك رزيستورها را جابجا كنيد و آشغال و گرد و غبار را با كاردك چوبي يا ديگر  درپوششدن،  در صورت كثيف

  .وسايل چوبي، خارج كنيد

الكتروموتور از بخش داخلي ترمز،   تغذيه. شود تحريك سري، مي D.Cجريان  4در موقع چرخش الكتروموتور ) 6.7شكل ( 9فن 

شود،  براي تغذيه از افت ولتاژ در قسمت مقاومت ترمز در هنگام واردشدن جريان الكتريكي از طريق آن، استفاده مي. شود انجام مي

 .شود كردن ترمز انجام مي فعالبهمين جهت انتقال هوا فقط هنگام 
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 :وموتورترمز با الكتر رزيستورفن  -6.7شكل 

 - 4خور؛   گريس -8،3؛  اضافي لوله خروج گريس -2؛  درپوش -1

فن؛   پروانه -9رينگ عايق؛   -7گاه؛   تكيه -6پوسته؛   -5الكتروموتور؛  

  .كننده واشرقفل -11مهره؛   -10

هر الكتروموتور كششي در حالت ترمز الكتريكي به يك گروه رزيستورها 

  .شود وصل مي

فن  5اراي سطح نشيمنگاهي براي بستن به پوسته پايه الكتروموتور د

اي تعبيه  پايه، دريچه رويبراي دسترسي به كلكتور و زغالها، . باشد مي

  .شده كه بوسيله پوسته بسته شده است

براي  هزارخارياي با خار و بخش  الكتروموتور، استوانه شفتانتهاي 

اصلي و اضافي،  هاي روي پايه، بوبين قطب. ، است)ايمپلر(پروانه و  نصب

  .بسته شده است

عايق روي پوسته فن نصب شده كه زغالها با كلكتور هميشه در تماس زغالي است كه بوسيله پالستيك  پايهالكتروموتور داراي چهار 

  .باشد مي

  .شود ، انجام ميهاي الزم مخصوص در زماناز طريق لوله گريسكاري ياتاقانها 

هر گروه . 8فن  -و موتور Iتشكيل شده از دوگروه رزيستورهاي ) 6.8شكل ( yBTP 2×600 هواخنكرزيستورهاي ترمز 

ها، بسته  باشد كه بين مقره هر المان تسمه آلياژ آهني خم شده بصورت ورقه موجدار مي. رزيستورها از چهار المان تشكيل شده است

  .، ارائه شده است6.3مشخصات فني دستگاه در جدول . شده است

براي تغذيه . شود تغذيه الكتروموتور از بخش داخلي رزيستور انجام مي. آيد تحريك سري، به حركت مي D.Cان جري با دوران فن

شود، به همين جهت انتقال هوا فقط در  از افت ولتاژ در قسمت مقاومت ترمز در هنگام ورود جريان الكتريكي از طريق آن، انجام مي

  .شود صورت وصل دستگاه در مدار، انجام مي

طوري داخل پوسته نصب شده كه كلكتور و زغالها، . باشد فن مي پوستهايه الكتروموتور داراي سطح نشيمنگاهي براي نصب در پ

  .دسترسي به آنها با بازكردن درپوش بسيار آسان است
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  : yBTP 2×600 هواخنكدستگاه رزيستورهاي ترمز  -6.8شكل 

 - 11،9فن؛   -الكتروموتور -8لوله؛   -5؛  )بست(گيره  -6،4؛  االييبرپوش د -7،3؛  )قاب( اسكلت -2؛  هارزيستور -1

  تسمه رابط -13مقره؛   -12پليت؛   -10جانبي؛  ) Cover(رپوشهاي د

  yBTP 2×600مشخصات فني  -6.3جدول 

  D.C  نوع جريان
  2 تعداد گروه رزيستورها

  )75145بالزي برا( 1,4؛ )75131بالزبراي(1,05 هرگروه بر حسب اهم اسميمقاومت
  A 800 اسميجريان 
  V 800 اسميولتاژ 

  c 750°ماكزيمم دماي نوار
  kg 550وزن 

  مشخصات فني الكتروموتور -6.4جدول 

  θTB-20M3 AnTB- 16 , 25-02  )مدل موتور(نوع موتور

  kw 18,9 16,25اسميتوان

  V 220 210اسمي ولتاژ 

 A 100 90اسمي جريان 

  3100 3100  دور/دقيقهاسميدور
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 16 16  هاي زغالهاتعداد نگهدارنده

  74σΓ 4θΓ  مارك زغالها

  mm 10×15 , 5×35 12,5×25×40ابعاد زغالها

 mm  25 20حد مجاز ارتفاع زغالها، 

نيروي فشار بر روي زغال بر حسب

  نيوتن

3,2 – 3,8 4,6 – 6,1  

 

  حركتكنترل  واحد) پتاسيومتر( -6.2.2.4
واحد زير كابين نصب شده كه توسط ميله به پدال داخل اين . مدارهاي كششي در نظر گرفته شده است كنترل حركت براي وصل

به  17با واشرهاي بادامكي  21 شفتو  Iاي  كه المان زبانه) 6.9شكل ( 4 پوستهكنترل تشكيل شده از واحد . باشد كابين وصل مي

  .آن بسته شده است

واشرهاي بادامكي داراي شكل چاكدار براي فرمان . باشد له به پدال گاز وصل ميتوسط مينصب شده كه  13، اهرم شفتروي 

  .باشند المانهاي بادامكي، مي

هنگام چرخيدن  پدال گاز. چرخاند را مي 17اشرهاي بادامكي با و 21 شفتچرخاند و  مي 13، اهرم تحريك پدال گازدر صورت 

ها  ، قطع كنتاكتدر صورت عدم تحريكشود و  وصل مي 11د، كنتاكت شاقت، قرقره المان بادامكي در شكاف واشر قرار گير

  .افتد اتفاق مي

  .باشد) mm )3±7در وضعيت بسته بايد  11هاي  در كنتاكت فاصله المانهاي بادامكي

  .شود ، انجام ميشفتدر جهت محوري  3هاي المانهاي بادامكي يا واشرها يا حركت ميله  انطباق قرقره

كششي در دور موتور به ) ها تركشن(دهيم تا رسيدن به وصل مدارهاي محرك الكتريكي  را تغيير مي پتاسيومترهرم براي تنظيم، طول ا

  ،)900+100°( -1دقيقه 

  ترمز واحد كنترل -6.2.2.5
و  حركت است و اختالف آنها مربوط به شكل واشرهاي بادامكي پتاسيومتراز نظر ساختمان مشابه ) 6.10شكل ( واحد كنترل ترمز

نصب  5A-160Aسنسور  -ينسليترمز س واحد كنترلبادامكي ) Dram(استوانه  شفتبعالوه روي . باشد شماي اتصاالت سيمها، مي

  .، نصب شده استزير كابين در كنار پتاسيومتر حركتترمز  واحد كنترل. شده است

واحد پدال، اهرم  تحريكدر صورت . ل شده استبه پدال فرمان سيستم ترمز كمكي واقع در كابين راننده، وص 9 واحد كنترلاهرم 

  .چرخاند كند، مي هاي المانهاي بادامكي را قطع و وصل مي يا واشرهاي بادامكي كه كنتاكت 16 شفتچرخد و  مي كنترل ترمز
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واحد ظيم محرك تن. شود حركت را انجام مي پتاسيومترها مشابه  در كنتاكت فاصلهدر كنتاكت المانهاي بادامكي، مقدار تنظيم فاصله 

  .شود انجام مي) 6-11شكل ( 6و  2ترمز با تغيير طول اهرمهاي  كنترل

ترمز جدا كنيد و طول آنرا بطريقي تنظيم كنيد كه در موقع اتصال اهرم در وضعيت آخر،  واحد كنترل 9از دسته  6براي تنظيم اهرم 

يا اهرم ) حركت(تنظيم محرك . گردد) 60±50(ل و كف كابين ، زاويه بين پايه پدا10گاه جلويي پايه  ، محدودكننده تكيه9دسته 

 .هم مجاز است 2

  
  )پتاسيومتر(واحد كنترل حركت  -6.9شكل 

 -9؛  ها دريچه درپوش -12،8بندي؛   رينگ آب -6يمها؛  كالف س -5؛  پوسته -4ميله؛   -3پيچ؛   -23،7،2المان بادامكي؛   -1

واشر  -17رينگ؛   -16ياتاقانها؛  درپوش  -20،15؛   واشر قفل -14دسته؛   -13تاكت؛  نپل ك -11؛  پيچ -10هاي كنتاكت؛   پيچ

 .پايه نگهدارنده -22؛  ها شفت بادامك -21ياتاقان؛   -19واشر عايق؛   -18بادامكي؛  
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  ترمزواحد كنترل  -6.10شكل 

 - 9ميله؛   -6ها؛   دريچه) Cover(رپوش د -8،5  بندي؛ رينگ آب -4سيمها؛  كالف  -3؛  پوسته -2المانهاي بادامكي؛   -7،1
شفت  -16پايه نگهدارنده؛   -15بادامك؛   -14درپوش ياتاقان؛   -13فلنج؛   -12سنسور؛   -11درپوش؛   -10اهرم رابط؛  

 .بادامك
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  واحد كنترل ترمز -6.11شكل 

 اهرم رابط واحد كنترل -9ترمز؛   واحدكنترل -8فنر؛   -7؛  بطاهرم را -5،4؛  گردگير -3اهرم؛   -6،2پدال ترمز الكتريكي؛   -1

  .پايه نگهدارنده -10ترمز؛  

  ها هواخنك تركشنسيستم  -6.2.3
  . در نظر گرفته شده است ها تركشنمناسب براي كار اجزاء دماي كننده براي ثابت نگهداشتن  خنكهوا و سيستم 

كمترين غبار دامپ تراك و از طريق سيكلون نصب شده در تابلوي قدرت كه مواد  ابكننده، را از ناحيه  سيستم انتقال هواي خنك

شود،  هاي هوا به لوله ورودي ژنراتور كششي از طرف رينگهاي كنتاكتي وارد مي از طريق لوله كرده وتصفيه  را هوا معلق در خارجي

  .گردد تأمين مي

فاصله بين  استاتور داخلتهويه در  كانالهاياز طريق (كند  هويه عبور ميبخشي از هوا براي خنك كردن ژنراتور كششي كه از كانال ت

استاتور از  پوستهژنراتور از طريق توري حفاظتي دريچه در  فاصله بينهوا با عبور از . شود ، مصرف مي)و استاتورهاي روتور  قطب

  .شود طرف مقابل رينگهاي اتصال، خارج مي

كانالها  عبور ازشود و  مي ارسالاگسل عقب،  محفظهشود و از كانال هوا به  كششي وارد مي كننده موتورهاي هوا به فن خنك بقيه

روموتورهاي كششي هوا از طريق دريچه تهويه الكت. شود كردن الكتروموتورهاي كششي، وارد مي موتور براي خنك ويل توپي پوستة

  .شود دريچه اگسل عقب، خارج ميو سوراخهاي روي درپوش 

  )ها تركشن( ده الكتروموتورهاي كششيكنن فن خنك

  .، تشكيل شده است15و ديسك عقبي ) 6-12شكل ( 20چرخ فن بصورت مونتاژ شده از ديسك جلويي 

. شوند بسته مي 18هاي  ها بوسيله مهره پره. نصب شده است) عدد 24( 16هاي آلومينيومي  ، پره17هاي  بين ديسكها روي پيچ

  .ها در نظر گرفته شده است كردن مهره براي قفل 19صفحات 
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 شفتتوپي، روي  .، نصب شده است2روتور ژنراتور كششي  شفتدر روي قسمت انتهايي  3روي خار  5هاي  فن يا توپي پروانه

در اثر . نيوتن بسته شده است.متر 882-980يا ترگ  6هاي شكافدار گرد  شده و بوسيله مهره نصبروتور يا تلورانس منحني، 

  .شوند اند فيكس مي به يكديگر بسته شده 10كه بوسيله خارهاي مفتولي  9هاي  پيچبازكردن مهره، 

و  8درپوش بين  13و واشر  4و پوسته فن  2بين ژنراتور كششي  Iواشر . به ميله ياتاقاني ژنراتور كششي بسته شده است 4پوسته فن 

  ).اند چسبانده شده(د ان نصب شده) شرايط فني( Ty 38.105.1760-89  88CAبا چسب  4پوسته فن 

در سطح  g.cm 40در سطح ديسك جلويي و  g.cm 24نبايد از  خالصي. باالنس شده است مونتاژفن بصورت  پروانه) توربين(

  .شود ثابت مي) عدد 2( 7هاي  بوسيله پين )پروانه(هاي داخل توربين  پرّه. ديسك عقب، تجاوز نمايد

  :شود يبرداري، تعيين م وضعيت فن در جريان بهره
  با بازديد ظاهري -

  ).صداهاي هنگام كار، ارتعاشات(كردن  يا گوش -

ديدگي يا فرسايش در  ، آسيبدرپوش 4هاي هواي  پوسته يا لوله روي ها و پيدايش ترك ديدگي تواند آسيب بازديد ظاهري مي

خوردن باالنس چرخ فن،  ممكن است بهم )ويبره(با شنيدن، سروصدا هنگام كار و ارتعاش . صورت تعويض چرخ فن، را نمايان سازد

  .مشخص گردد

  در دامپ تراكهاكننده  تعمير فن خنك
ديدگي يا سايش، تعويض الستيك فن،  شامل جوشكاري تركها، تعويض واشر در صورت آسيب دامپ تراكهاكننده  تعمير فن خنك

  .باشد مي

  :كردن فن بايد به ترتيب زير انجام شود پياده

  ؛مهار كنيد برده و آنرا اطاق بار را باال -

  باز كرده و ميل گاردان را جدا كنيد؛ 5هاي اتصال ميل گاردان را از فن  پيچ -

  را باز كنيد؛ 13رپوش و واشر درا باز كرده و  8 درپوشاتصال  14هاي  پيچ -

  كنيد؛ پيادهرا  11را باز كنيد و واشر  12مهره  -

  د؛را باز كني 9هاي  خارها را برداشته و پيچ -

  را باز كنيد؛ 6مهره  -

  خارج كنيد؛از روي شفت فن را بصورت مونتاژ شده  )توربين(پروانه وسيله مخصوص،  با -

  روتور ژنراتور بيرون بكشيد؛ رويرا از  3خار  -

  .را درآوريد 1را باز كرده و پوسته و واشر  4در صورت لزوم، پيچ اتصال پوسته  -
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شده بهم  بصورت جزء به جزء ممنوع است، چون در اين حالت استقرار متقابل قطعات باالنس فن )پروانه(توربين دمونتاژ  :توجه

و در نتيجه باعث افزايش ارتعاش ژنراتور و كاهش عمر نصب از باالنس كارخانه سازنده خارج شده خورد كه اين مسئله در زمان  مي

  .گردد ياتاقانها مي

  :فن را بايد به ترتيب زير انجام داد نصب
  .را نصب نموده و آنها را با پيچ ببنديم Iو واشر  4هاي هواي  ، پوسته يا لوله2بايد روي ميله ياتاقاني ژنراتور كششي  -

  .نصب كنيد Ty 6-01-132، 9بندي  ها را با مواد آب و پيچ) شرايط فني( Ty 38-105.1760  88CAواشر را با چسب 

  نصب كنيد؛ را در محل خود روي شفت رتور ژنراتور 3خار  -

روتور ژنراتور،  شفتبر روي  5 روي فلنجهايشده مونتاژفن را بصورت  )توربين() g80-882نيوتن .ترگ متر( 6با فشار به مهره  -

شدن كامل مخروط  شفت روتور، سطح تماس را پاك كنيد و جذببر روي  فن) توربين(نصب فلنج مركزي قبل از . كنيد نصب

  تمام سطح مخروط باشد؛% 75بايد حداقل ) شدن دو سطح جفت(شدن  ا كنترل كنيد، سطح جذبفن ر) توربين(فلنج روتور به 

  ؛قفل كنيد، 10ها را با خار مفتولي  كرده و پيچ نصبرا  9هاي  يا پيچ 6مهره  -

  را محكم كنيد؛ 12قرار داده و مهره  8 فلنج و درپوشرا بين  11واشر  -

  .نصب كنيد 88CAرا با چسب  13واشر  و آنرا ببنديد 14رار داده و يا پيچ ق 4پوسته فن  روي 13يا واشر  8 درپوش -
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  هاي كششي كننده تركشن فن خنك -6.12شكل 

پين؛   -7مهره؛   -18،12،6توپي چرخ فن؛   - 5پوسته يا لوله هوا؛   -4خار؛   -3ژنراتور كششي؛  شفت  -2واشر؛   -13،11،1 

 -20صفحه؛   -19پيچ؛   -17پره؛   -16ديسك عقب؛   -15پيچ؛   -14مقتول؛   -پين -10پيچ؛   -9؛  )Cover(رپوش د -8

  ديسك جلويي

  

  كششي) EL.Drive(تعمير ماشينهاي الكتريكي و دستگاههاي محرك الكتريكي  -6.3

  تعمير ماشينهاي الكتريكي -6.3.1

برداري كه براي اين قسمتها از طرف كارخانه سازنده  را به مدارك بهره) ور كششي يا الكتروموتورژنرات(تعمير ماشينهاي الكتريكي 

  .ارسال شده است، مالحظه فرمائيد

  .شود هاي با تخصص باال در محلهاي مخصوص مجهز به تجهيزات الزم براي انجام كارهاي تعميراتي، انجام مي تعمير بوسيله مكانيك

  .د با استفاده از ابزار استاندارد و وسايل مخصوص، انجام شودپياده و سواركردن باي

  

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  تعمير ژنراتور كششي -6.3.1.1

پيچ در بدنه،  پيچ، شكست عايقي سيم شود عبارتند از كاهش مقاومت عايقي سيم علل اصلي كه موجب نقض كارآيي ژنراتور مي

  .باشند شدن ياتاقانها مي تاكتي، افزايش دما يا خرابهاي كن شدن زياد حلقه هاي قبلي زياد در زير زغالها و گرم جرقه

ها و نيز  پيچ هاي سيم پيچ استاتور در سطح جلويي يا خروجي تواند بازشدن لحيم سيم بعالوه از علل نقض كارآيي ژنراتور مي

پيچ  دهنده بين سيم الاتص) basbar(هاي روتور، سوختن يا قطع شين  هاي قطب بين بوبين** هاي يا  شدن خروجيهاي بوبين سوخته

كردن ژنراتور و تعويض يا  ديدگيها احتياج به پياده براي رفع اكثر خرابيهاي فوق و آسيب. باشد تحريك و رينگهاي كنتاكتي، مي

  .باشد تعمير اجزاء آن مي

ي كارهاي تعميراتي هاي مخصوص مجهز به تجهيزات الزم برا هاي باتجربه و تخصص باال در محوطه تعمير ژنراتور بوسيله مكانيك

  .شود انجام مي

هاي پايين روتور و صفحات استاتور را نصب كنيد، زغالها را باال  بين قطب) گپ را پر كنيد(قبل از جداكردن ژنراتور از ديزل واشر 

ا دقت آنها را محكمي ببنديد، كابلهاي الكتريكي و كالفهاي سيم را از ژنراتور جدا كرده و بآورده و رينگ كنتاكتي را با مقواي 

در موقع بيرون آوردن و نصب ژنراتور، دامپ تراك، به منظور جلوگيري از صدمه ديدن آنها را ) Frame(بوسيله طناب به قاب 

  .ببنديد

سيستم «كردن ژنراتور كششي يا موتور در فصل  Alignmentترتيب دمونتاژ و مونتاژ ژنراتور كششي بر روي شاسي دامپ تراك 

  .ه شده استشرح داد» موتور

  :ترتيب اجزاي تعميراتي

  گاه قرار دهيد؛ ژنراتور را از قاب زير موتور باز كرده و آنرا روي تكيه -

سطح خارجي ژنراتور را تميز كنيد، آنرا از ديزل جدا كنيد، با هواي خشك تميز، داخل و خارج ژنراتور را هواگيري كنيد،  -

  .تميز كنيد آشغالهاي روي سطوح خارجي قطعات و قسمتها را

 0,2-0,18هوا براي هواگيري قسمتهاي مختلف و بطوركلي ژنراتور بايد تميز بوده و مواد مخلوط آن تصفيه شده باشد و تحت فشار 

Mpa باشد در اين حالت شيلنگ براي هواگيري نبايد داراي سري فلزي باشد.  

دستمال تميز، خشك و بدون پرز در زمانيكه فن مكنده روشن  شده ژنراتور بوسيله ها يا ديگر سطوح فلزي و عايق تميزكاري كنتاكت

  ).در صورت لزوم دستمال آغشته به بنزين يا الكل(شود  است، انجام مي

هاي چوبي و فيبري استفاده  هاي مومي سفت و تيرليسه اند از برس براي برداشتن آشغالهايي كه محكم به اجزاء ژنراتور چسبيده

  .كنند مي
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  .سطوح كثيف اجزاء و خود ژنراتور يا مواد سوزآور، اكيداً ممنوع استتميزكردن : توجه

  .هاي كنتاكتي، زغالها را تميز كنيد ها، رينگ پيچ كثافات و گرد و غبار سيم

چنانچه كثافات بصورت . براي برداشتن كثافات چسبيده شده بايد از برس مومي محكم وتيرليسه چوبي يا فيبري كند، استفاده نمود

در جريان غيركاري يا شستشو بايد تهويه . ي به آساني تميز شود، سطوح عايقي را آب نپاشيده و آن را با پيچ مايعي نشوئيدمكانيك

  .كافي را تأمين نمود

برداري جهت تعمير فرستاده  چنانچه آلودگي، بصورت مكانيكي تميز نگرديد، تميزكاري ژنراتور و اجزاء آن كه با آلودگيهاي بهره

  :شود كردن يكي از محلولهاي شوينده زير انجام مي با دستگاه شوينده بوسيله مايعات شوينده با رقيقشده است 

  ؛   Ty  84.50g-I     M1 – 80   0,1%محلول  -

  ؛Ty 6-02-09.04»   5سنيتاميدا «ضايعات      %0,5محلول    -

  ؛Ty 6-0,2-15325»     ترموس«    %0,5محلول    -

، تميزكاري در 13493تري پلي فسفات سديم گوست  %0,2يا محلول  Ty 6-02-15325»     ترموس«    %0,5محلول    -

  .گيرد انجام مي» ترموس«يا محلول  c°60-50و » 5سنيتاميدا «و ضايعات  M1-80براي مايعات شوينده با محلول  c°70دماي 

  .ستن ژنراتور بصورت سوارشده، هم مجاز استبراي ش» 102-البوميد«يا » 01/0 -البوميد«استفاده از محلول شوينده 

به اين . شود تا رسيدن به مقاومت عايقي موردنظر، انجام مي c°150-130كردن در دماي  پس از تميزكاري يا شستشو، خشك -

  .ساعت تجاوز نمايد كردن نبايد حداكثر از نيم ترتيب از لحظه خاتم تميزكاري يا شستشو تا شروع خشك

  .شود گيري مي ، اندازه1000vبا ولتاژ ** ها بوسيله  پيچ ارهاي ژنراتور نسبت به بدنه و بين سيممقاومت عايقي مد

  :در اين حالت بايد مقاومت عايقي به مقادير زير باشد

مگا اهم در وضعيت سرد قبل از نصب ژنراتور جديد يا تحت تعمير قرار گرفته در كارخانه تعميراتي، بر روي دامپ  10حداقل  -

  ك؛ترا

برداري از  برداري و قبل از بهره پيچ روتور در وضعيت سرد در بهره مگا اهم سيم 0,5پيچ استاتور و حداقل  مگا اهم سيم 1,0حداقل  -

  ؛)روز 15بيش از (دامپ تراك، پس از توقف طوالني مدت 

  م؛پيچ روتور در وضعيت گر مگا اهم سيم 0,5پيچ استاتور و حداقل  مگا اهم سيم 1,0حداقل  -

گيري را به هر  دستگاه اندازه» ارت«گيري مقاومت عايقي مدارهاي ژنراتور بصورت سوار شده، نسبت به بدنه، خروجي  براي اندازه

مدارهاي اولين ستاره (» 1w , 1v , 1u , 1N«را به يكي از خروجيهاي جريان » خط«قسمت رنگ نشده بدنه استاتور، و خروجي 
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پيچ خود تحريك بايد به ارت بدنه  و سيم» 2w , 2v, 2u , 2N«پيچ ستاره ديگر  در اين حالت سيم. وصل كنيد) پيچ استاتور سيم

  .را از بدنه جدا كنيد» 2w , 2v , 2u , 2N«هاي  پيچ گيري، سيم پس از اندازه. وصل شده باشند

گيري را به هر قسمت  ستگاه اندازهد» ارت«را به ارت بدنه وصل كنيد؛ خروجي » 1w , 1v , 1u , 1N«پيچ اولين ستاره  سپس سيم

گيري، كليه  پس از اندازه. وصل كنيد» 2w , 2v, 2u , 2N«هاي جريان  را به هر يك از خروجي» خط«نشده بدنه و خروجي  رنگ

  .خروجيها را از بدنه جدا كنيد

گيري را به هر قسمت رنگ  ازهدستگاه اند» ارت«پيچ خود تحريك نسبت به بدنه، خروجي  گيري مقاومت عايقي سيم براي اندازه

  .پيچ خود تحريك، وصل كنيد را به يكي از خروجيهاي جريان سيم» خط«نشده بدنه و خروجي 

يا در زير زغالها، (گيري مقاومت عايقي روتور در حالت سوار شده در ژنراتور، نسبت به بدنه، كليه زغالها را بلند كنيد  هنگام اندازه

را به يكي از رينگهاي كنتاكتي، » خط«گيري را به شاقت روتور و خروجي  دستگاه اندازه» ارت«روجي و خ) واشر عايقي قرار دهيد

  .وصل كنيد

گيري مقاومت عايقي مدارهاي نگهدارنده زغالها در حالت ژنراتور سوار شده، نسبت به بدنه كليه زغالها را بلند كرده و  هنگام اندازه

» F1«را به ترتيب به كابلشوهاي سيمهاي » خط«بدنه استاتور يا ميله ياتاقان و خروجي  را به هر قسمت رنگ نشده» ارت«خروجي 

در . كنيم ، وصل مي)مدار نگهدارنده زغالهاي رينگ كنتاكتي ديگر(» F2«و ) مدار نگهدارنده زغالهاي يك رينگ كنتاكتي(

  .را خشك كنيد ها پيچ شدن آن، عايق سيم صورت مشاهده كاهش مقاومت عايقي در نتيجه مرطوب

  :شود كردن به روش زير انجام مي خشك

  ؛)مثالً از كالريفر يا هيتر مخصوص(با هواگيري يا هواي خشك گرم از طريق ژنراتور  -

  ).كن مثالً در كوره يا سلول خشك(كننده خارجي  با گرم -

يدن به حد مقرر هر يك ساعت، يكبار، دقيقه يكبار و در صورت رس 30گيري مقاومت عايقي در جريان خشك كردن در هر  اندازه

  .شود انجام مي

. يابد يابد و سپس افزايش مي در جريان خشك كردن يا هر دو روش، مقدار مقاومت عايقي، ابتدا در نتيجه تبخير رطوبت، كاهش مي

ردن را باز به مدت ك پس از رسيدن مقاومت عايقي به مقدار مقرر، خشك. كردن را قطع نكنيد هنگام كاهش مقاومت عايقي، خشك

  .ساعت، ادامه دهيد 3-2

) Cover(كردن، سرپوش  در جريان خشك. باشد c°130-120كردن بوسيله دمش هوا، دماي هوا بايد حداكثر  هنگام خشك

  .هاي بازديد بايد بسته باشند دريچه
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تور و روتور را جداگانه در محفظه كننده خارجي، ژنراتور را دمونتاژ كنيد، آنرا پياده كنيد و استا كردن يا گرم براي خشك

در جريان . باشد c°110-100كن يا كوره بايد حداكثر  دما در محفظه خشك. كن قابل تهويه يا كوره قرار دهيد خشك

  .در عرض يك ساعت، باالتر نبريد c°10كردن، دما را حداكثر به اندازه  خشك

شرده هواگيري كنيد، قسمتهاي قابل دسترسي استاتور، روتور، نگهدارنده با هواي ف) و اجزاء آنرا(كردن عايق ژنراتور  قبل از خشك

  .ها را از گرد و غبار، آلودگيهاي روغن و ديگر آلودگيها، تميز كنيد ها و مقره زغالها، تعليق

). باال ببريددر مدت يك ساعت  c°10حرارت را حداكثر (پيچ استاتور و روتور، آنها را به تدريج گرم كنيد  كردن سيم هنگام خشك

** هاي  پيچ و فوالد اكتيو و نيز بخش ضريب خطي انبساط سيمكردن و در  كردن سريع، اختالف در زمان ثابت گرم در صورت گرم

  .عايق گردد) قطع(ديدگي  ژنراتور ممكن است باعث آسيب

  الزامات مربوط به ژنراتور سوارشده

  :مطابقت داشته باشد زير) هاي خواسته(ژنراتور سوارشده بايد با الزامات 

روغني و مواد رنگ الكي، بدون پارگي، براده و ديگر  -هاي كنتاكتي بايد بدون آلودگي مواد سوختي سطح كاري رينگ -

  ديدگيهاي مكانيكي، باشد؛ آسيب

  ديدگي باشند؛ هاي كنتاكتي بايد بدون آلودگي و آسيب بوشن پين حلقه -

شده، خراشهاي  پاك) Dram(ورت ژنراتور مطابقت داشته باشد، بايد ابتدا روي استوانه مارك قيد شده در پاسپزغالها بايد با  -

دور بهم ** باشد، سيمهاي هادي جريان بايد  %10هاي در سطح كنتاكت زغالها نسبت به سطح مقطع آن بايد حداكثر  موضعي لبه

  .ن آورده شده باشدنگهدارنده زغالها بايد روي زغالها پايي) دسته(پيچيده شده باشند، اهرم 

رجوع كنيد به (هاي سواركردن ژنراتور  بندي و استقرار خروجيهاي جريان و سيمها بايد با مدار اتصاالت الكتريكي و نقشه مارك -

  .، مطابقت داشته باشد)شرح فني ژنراتور

  .كنترل وضعيت فني اجزاء ژنراتور و روشهاي ترميم آن

  :توالي كنترل وضعيت فني اجزاء ژنراتور

كردن ژنراتور، آن را با هواي فشرده هواگيري كنيد و كثافات اجزاء آن را تميز كنيد، توجه خاصي به تميزي سطوح  پس از پياده -

  ها، معطوف نماييد؛ هاي قطب بوبين

شدگي،  ه پوستهها نبايد داراي ترك، پوست عايق. وضعيت عايق استاتور در وضعيت سرد با بازديد ظاهري و بوسيله مگر، كنترل كنيد -

  .ديدگي مكانيكي و آلودگي باشند تورم، آسيب

  ).1000vكن بوسيله مگر  كردن در سلول خشك پس از خشك(مگا اهم باشد  10مقاومت عايقي بايد حداقل 
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پيچ  سيم basbar(ديده، عايق گردد  پيچ استاتور، محل آسيب سيم basbarبخش پيشاني و  ديدن مكانيكي عايق در صورت صدمه

، 5937گوست  1зc 0,1×20و نوار ) استاندارد دولتي(گوست  Tn10,0,13×20     1cз*n-934) طلق(تاتور با نوار ميكا اس

در اين حالت ). 5937گوست  1зc 0,1×20و نوار  19-121) شرايط فني( Ty6  nMA  40×20آميدي  بوبين ها يا نوار پلي

عايق جديد را به ترتيب از يك لبه بريده شده . آيد بصورت مخروطي در ميشود و انتهاي آن  ديدگي بريده مي عايق در محل صدمه

ضخامت كال . پوشانيم هر اليه عايق را با الك مي. پيچيم عرض، مي 2/1خوردگي با پوشاندن  به لبه ديگر محكم و بدون چين

  .مگا اهم باشد 10وضعيت سرد كمتر از  در صورتيكه مقاومت عايقي در. شده بايد كمتر از ضخامت عايق اصلي نباشد هاي عايق اليه

  .، بپوشانيدk0-935پيچ استاتور را با لعاب  كردن، حتماً سطح سيم پس از خشك .كنند كردن، آن را خشك مي با گرم

پذير نباشد، در صورت مشاهده شكست عايقي در بدنه و نيز چنانچه مقاومت عايقي  در صورتيكه ترميم بخش صدمه ديده عايق امكان

مگا اهم باشد، استاتور را براي تعميرات اساسي  1,0كمتر از ) كردن پس از خشك( c°110-100گيري شده در دماي  ازهاند

  بفرستيد؛

نبايد وجود داشته ) تغيير رنگ لعاب(شدن  ديدگي و اثرات گرم آسيب. شده استاتور را كنترل كنيد با بازديد وضعيت اتصاالت لحيم

هاي استاتور را به روش افت ولتاژ، كنترل  پيچ كاري سيم كردن، كيفيت لحيم ديدگي و اثرات گرم در صورت مشاهده آسيب. باشد

  .كاري كنيد هاي جداشدن لحيم را، لحيم محل. كنيد

  پذير نباشد، استاتور را براي تعميرات اساسي بفرستيد؛ پيچ در گاراژ امكان كاري سيم در صورتيكه لحيم

صداي جرنگ جرنگ در (ها  شدن گره ترك، براده و شل. هاي شيارهاي استاتور را كنترل كنيد رهزدن وضعيت گ با بازديد و ضربه

شده را بايد تعويض  ديده و شل هاي صدمه گره. نبايد وجود داشته باشد) زدن با چكش در طول بيش از يك سوم طول گره موقع ضربه

  نمود؛

سطوح پوشيده شده يا لعاب بايد صاف ). پيچ ح كنتاكتي خروجيهاي سيمغير از سطو(سطح داخلي استاتور را با لعاب بپوشانيد  -

  ، استفاده كنيد؛ k 0-935 Ty16-50براي پوشش از لعاب ). بدون برجستگي و فرورفتگي(باشند 

خت داخلي و خارجي ياتاقانها را با نفت، الكل سفيد يا سو) Cover(بندي داخلي و خارجي، سرپوشهاي  ياتاقانها، رينگهاي آب -

در صورت وجود ترك، سايش، دفرماسيون . وضعيت ياتاقانها را بازديد كنيد. بوسيله برس موئي و دستمال بشوئيد) گازوئيل(ديزل 

  خوردگي رينگهاي ياتاقان، آنها را تعويض كنيد؛ ها، ترك رفتن، لهيدگي در قسمت لغزشي و قرقره سباراتور، رنگ) دادن تغييرشكل(

  ديدگي شاقت و فلنج، روتور را براي تعميرات اساسي، بفرستيد؛ در صورت آسيب. ازديد، چك كنيدوضعيت روتور را با ب -

ديدگي مكانيكي  شدن آسيب ورقه ترك، ورقه. ها را در وضعيت سرد با بازديد و مگر، كنترل كنيد هاي قطب پيچ وضعيت عايق سيم -

  .شود ، انجام مي1000vمگر  گيري بوسيله اندازه. مگا اهم باشد 10قل مقاومت عايقي بايد حدا. و آلودگي نبايد وجود داشته باشد
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ها و رينگهاي كنتاكتي را بوسيله تركيبات اپاكسيدي كه در حالت سرد خود را  ديدگي محل پوشش سطوح عايق قطب ترك، آسيب

 15، 10587گوست  20зA-صد قسمت رزين اپاكسيدي : ، برطرف كنيد اين تركيبات عبارتند از)شوند سفت مي(گيرند  مي

قسمت تلق گوست  Ty6-16-2010  TΓM-3     130قسمت اتراكريالت  Ty6-02-594 ،25آمين  اتيلن پلي قسمت پلي

  .قسمت ماسه كوارتز 160يا  19729

  .استاتور، انجام دهيد basbarپيچ تحريك را مشابه ترميم عايق  بين رينگهاي كنتاكتي و سيم basbarعايق صدمه ديده 

موقعيكه مقاومت عايقي در وضعيت سرد كمتر از . كردن هوا، بچسبانيد اين حالت هر اليه عايق را با هر نوع الك چسب با خشك در

  .كردن، حتماً سطح روتور را با لعاب بپوشانيد پس از خشك. كردن از منبع خارجي، خشك كنيد مگا اهم باشد، عايق را با گرم 10

پس از ( c°110-100گيري شده در دماي  بدنه و نيز چنانچه مقاومت عايقي اندازه در صورت مشاهده شكست عايقي در

قبل از ارسال روتور براي تعميرات اساسي، . مگا اهم باشد، روتور را براي تعميرات اساسي، بفرستيد 0,5كمتر از ) كردن خشك

  ؛بندي داخلي و سرپوش داخلي ياتاقان را باز كنيد ياتاقان روي شاقت، رينگ آب

  .هاي اتصال كنتاكتي روتور را كنترل و در صورت لزوم، آنها را محكم كنيد زدن، وضعيت پيچ بوسيله بازديد و ضربه -

ها در  در صورتيكه تعويض قطب. گيري كنيد ها، آنها را اندازه چمپرها و خروجيهاي قطب basbarدر صورت سوختن كابلشوهاي 

ها، روتور را تراشكاري كرده و  پس از تعويض قطب. تور را جهت تعميرات اساسي، بفرستيدپذير نباشد، رو برداري امكان شرايط بهره

  آن را باالنس كنيد؛

رينگهاي كنتاكتي بايد داراي سطحي صاف بدون . كش و فيلر وضعيت رينگهاي كنتاكتي را كنترل كنيد با بازديد، بوسيله خط -

كش و رينگ  گيري بوسيله فيلر در درزبين خط كرد زغالها را با اندازهكار. شدگي، سوختگي و آلودگي باشند اثراتي از ذوب

  .باشد mm 0,25كاركرد زير زغالها بايد حداكثر . كنتاكتي، تعيين كنيد

اثراتي از رويهم . باشد، سطح رينگ كنتاكتي را تراشكاري نموده و سنگ بزنيد mm 0,25هنگاميكه كاركرد راديال بيش از 

زدن، بايد رينگهاي كنتاكتي را با هواي فشرده  پس از تراشكاري و سنگ. ها بين رينگهاي كنتاكتي نبايد باشد قرارگرفتن سطح بوشن

  .هواگيري نمود

سطوح پوشانده شده با لعاب بايد صاف . بپوشانيد) كاري رينگهاي كنتاكتي غير از سطح شاقت، فلنج و سطح(سطح روتور را با لعاب 

  ؛)كردن كردن و چكه بدون شُره(باشد 

سيم و . ديده را ترميم كنيد عايقهاي آسيب. هاي ژنراتور را، كنترل كنيد با بازديد ظاهري وضعيت خروجيهاي جريان و سيم -

basbar را تعويض كنيد؛%10ها به مقدار بيش از  شدگي سيم را در صورت سوختن كابلشوها، قطع ،  
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قسمتهاي اضافي را . را تعويض كنيد) صدمه ديده(قطعات ناسالم . ا كنترل كنيدر) پايه زغالها(با بازديد، وضعيت نگهدارنده زغالها  -

  شوند؛ با سوهان بسائيد چون اين قسمتهاي اضافي مانع حركت آزاد زغالها در مقر خود مي

وجود . چك كنيد به تعليق، تعليق به مقره، مقره به پايه نگهدارنده، صفحه ياتاقان را) پايه زغالها(اتصاالت نگهدارنده زغالها  -

  باشد؛ شده، مجاز نمي هاي شل پيچ

. را با لعاب بپوشانيد) ها، پايه زغالها غير از سوراخهاي رزوه دار، سطوح نشيمنگاهي، تعليق(سطوح داخلي و خارجي صفحه ياتاقان  -

  ).كردن و تجمع لعاب در يك قسمت بدون شره(سطح پوشيده شده يا لعاب بايد صاف باشد 

گوست  115Φπ-، براي سطوح خارجي از لعاب 9151گوست  92ΓcΓΦ-يا  cΓΦ×92-خلي بايد از لعاب براي سطوح دا

  ، استفاده نمود؛9754گوست  M1-12لعاب يا  6455

با قطري برابر (مخصوص ) Dram(زغالهاي نصب شده جديد را ابتدا بر روي استوانه . مجموعه زغالهاي جديد را بايد نصب نمود -

قرارداد طرف كاري زغالها  8-10هاي  پاك كرد، بر روي سطح از استوانه كه پوست سمباده با درشتي دانه) كتيقطر رينگهاي كنتا

  .فقط از آن مارك زغالهايي استفاده كنيد كه در پاسپورت ژنراتور، قيد شده است. را سمباده بزنيد

طح مقطع آن بوده و بايد بطور آزاد در پايه زغالها، س %10هاي تماس با سطح كنتاكت بيش از  زغالها نبايد داراي ناصافي در لبه

  شوند؛ دور، حلقه مي 2,5هاي حامل جريان زغالها  سيم. حركت نمايد

خورها جهت افزودن  ها و گريس بوسيله بازديد وضعيت لوله. كردن گريس را بشوئيد و با هوا، هواگيري كنيد لوله جهت اضافه -

  ها و ديگر عيوب را تعويض كنيد؛ ديدگي رزوه ي ترك، آسيبهاي دارا لوله. گريس را كنترل كنيد

ها و نيز از درزهاي جوش را  تركها در قطعات پوسته. هاي تحتاني را كنترل كنيد با بازديد، وضعيت پوسته، سربوشهاي پوسته

  دن پليت، صاف كنيد؛كر قاب قطعات را با صاف. درزهاي جوش هم سطح با فلز اصلي را تميز كنيد. جوشكاري و سپس تميز كنيد

  گردد را تعويض كنيد؛ اجزاء صفحاتي را كه ترك و تاب برداشتن آنها اصالح نمي -

در اين حالت با رنگ، عالئم . هاي تحتاني را با لعاب بپوشانيد ، پوسته)Cover(ها، سرپوشها  سطوح داخلي و خارجي پوسته -

بدون (سطوح پوشيده شده از لعاب بايد صاف باشند . ترميم كنيدهاي تحتاني را،  هشداردهنده ايمني روي سرپوشهاي پوسته

  ).كردن و تجمع لعاب در يك قسمت چكه

  تست ژنراتور پس از تعمير

  :هاي زير را بر روي ژنراتور انجام داد در خاتمه كليه كارهاي تعميراتي و سواركردن بايد تست

  گيري نمود؛ ازهها را در وضعيت سرد، يا مگر، اند پيچ مقاومت عايقي سيم -
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در اين حالت مقاومت . گيري كنيد در وضعيت سرد واقعي را اندازه D.Cپيچ جريان  متر و آمپرمتر يا پل، مقاومت سيم به روش ولت

  ، اختالف داشته باشند؛%10نبايد با مقادير ارائه شده در پاسپورت بيش از  c°20، داده شده در دماي D.Cپيچ جريان  سيم

ولتاژ (هرتز  50، فركانس Uها را به مدت يك دقيقه تست  پيچ پيچ نسبت به بدنه ژنراتور و بين سيم يكي عايق سيماستحكام الكتر -

تست ) پيچ ديگر و بدنه استاتور يا روتور بايد ارت شده باشد كنيم اما در اين حالت سيم پيچ به ترتيب اعمال مي در تست را به هر سيم

  .كنيم مي

U 2 = تستu + 1000 v 

برابر ولتاژ  Uپيچ تحريك و خود تحريك،  پيچ استاتور برابر حداكثر ولتاژ ژنراتور در رژيم ممتد توان، براي سيم براي سيم Uه ك

  .باشد ها مي پيچ نامي اين سيم

) Tمدل ( 9754گوست  M1  12يا لعاب ) y×1مدل ( 6465گوست  πΦ-115پس از تست، سطح خارجي ژنراتور را با لعاب 

  .بپوشانيد 9151گوست  ΓΦ-92ycخورها و پيچ سرپوش خارجي ياتاقانها را با لعاب قرمز  نيز گريس بپوشانيد و

  .نماييد) preserve(در صورت ارسال ژنراتور جهت نگهداري، آن را حفاظت 

  اتصال ژنراتور با ديزل

  :آن با ديزل Alignmentهنگام اتصال ژنراتور و 

، كنترل mm 5و عرض حداكثر  mm 400ها، بوسيله فيلر بطول حداقل  در مورد قطبهاي روتور و استاتور را  گپ بين قطب -

  كنيد؛

نباشد  0,22mmو بيشتر از  0,06mmخارجي ياتاقان را ببنديد و گپ راديال در ياتاقان را كه بايد كمتر از ) Cover(سرپوش  -

  گيري كنيد؛ را اندازه

  بنديد؛خارجي ياتاقان را نصب كرده و ب) Cover(سرپوش  -

  را كنترل كنيد؛) زير وسط پايه زغالها(گپ بين پايه زغالها و سطح كاري رينگ كنتاكتي  -

چنانچه اثر رنگ كمتر از . سطح مخروطي انتهاي شاقت و تيم كوپلينگ را كنترل كنيد) رنگ كاري سطوح(شدن طبق رنگ  كيپ -

ت، آن قسمتها را چه در روي شاقت و چه در روي تيم مساحت دوسطح باشد، يا قسمتهاي غيرچسبيده باشد، در آن صور 75%

  شود؛ زني، سائيده مي كوپلينگ بوسيله پودر سنگ

  .هاي رئوستايي، كنترل كنيد در موقع تست) idle run(باري  كار ژنراتور را در زمان دوردادن ديزل در حالت بي -
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د و سطح سائيده شده زغال به رينگ كنتاكتي قبل از وصل بار زدن يا صدايي يكنواخت كار كن در اين حالت ياتاقان بايد بدون ضربه

پس از كنترل كار، سطح داخلي ژنراتور را با هواي فشرده خشك، هواگيري . نسبت به سطح مقطع، نباشد 75%ژنراتور بايد كمتر از 

  .كنيد

  :هاي رئوستايي دامپ تراك، ژنراتور بايد جوابگوي الزامات زير باشد پس از پايان تست

  شدگي، بدون سوختگي و آلودگي باشد؛ رينگهاي كنتاكتي بايد داراي سطح كاري صاف بدون اثرات ذوب -

- Runout  0,08شعاعي سطوح كاري رينگهاي كنتاكتي در وضعيت گرم بايد حداكثر mm باشد؛  

شدن سيمهاي جريان  گرمديدگي و اثرات  زغالها نبايد داراي سائيدگي در اثر كاركرد در يك طرف، اثرات سوختگي، آسيب -

  الكتريكي باشند؛

  ها باشد؛ شدن لحيم استاتور نبايد داراي اثرات خراب -

  ديدگي مكانيكي يا الكتريكي باشند؛ ها نبايد داراي اثرات آسيب پيچ عايق سيم -

  اي نبايد شل بوده و بايد تمام آنها محكم شده باشند؛ اتصاالت پيچ و مهره -

  .گريس تازه به هر لوله براي افزودن گريس، پرس كنيدkg 0,05يي دامپ تراك، هاي رئوستا در خاتمه تست

  تعمير الكتروموتور كششي -6.3.1.2

ها، شكست عايقي  پيچ گردند، عبارتند از كاهش مقاومت عايقي سيم علل اصلي كه موجب نقش كاركرد الكتروموتور كششي مي

شدن اتصال  خراب) Heeder(الكتريكي به كلكتور ) هاي قوس(هاي  ، پرتاب جرقهها پيچ پيچ در بدنه، اتصال بين دورهاي در سيم سيم

پيچ  به اندازه شيشه سيم) شدن پاره(شدن  ، قطع)شدن سطح صيقلي كلكتور، سوختن لبه هاي زغالها جرقه شديد زير زغالها، خراب(

  .كلكتور runoutشدن ياتاقانها، افزايش  كردن يا خراب آرميچر، گرم

كردن و  ديدگيها، احتياج به بازكردن الكتروموتور از روي دامپ تراك، پياده كردن اكثر خرابيهاي مذكور و آسيب فبراي برطر

  .باشد تعويض يا تعمير اجزاء آن، مي

. كردن با دستمال رفع نگردند، بايد كلكتورها را سنگ زد در صورت پيدايش سوختگيهاي جرائي صفحات كلكتور كه با پاك

  .دهند ا سنگها سمباده كه براي اين كار بخصوص در نظر گرفته شده، انجام ميزدن را ب سنگ

استفاده از كاغذ سمباده، بعنوان . ها بايد به ساپورت بسته شود براي بدست آوردن دقت زياد و تميزي باالي سطح، سنگ سمباده

  .سنگ زدن، ممنوع است

باشد، قبل از تعمير آن بايد  كردن الكتروموتور مي نها احتياج به پيادههايي كه براي رفع آ ديدگي در صورت پيدايش خرابي و آسيب

  :كارهاي زير را انجام داد
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سطح خارجي الكتروموتور بازشده از دامپ تراك را از گردوغبار و آلودگي پاك كنيد، الكتروموتور را از داخل و خارج با هواي  -

  .را پاك كنيد فشرده خشك، هواگيري كنيد، آلودگي سطوح خارجي قطعات

هوا براي هواگيري قسمتهاي مختلف الكتروموتور و بطوركلي الكتروموتور كششي بايد خشك و از مواد خارجي عاري باشد و تحت 

  .دميده شود، براي اين حالت شيلنگ براي دمش نبايد داراي سري فلزي باشد Mpa 0,2-0,18فشار 

درصورت لزوم آغشته به (ه الكتروموتور را با دستمال تميز خشك بدون پرز ها يا ديگر سطوح فلزي و عايق شد تميزكاري كنتاكت

  .دهند كردن فن مكنده، انجام مي يا روشن) بنزين يا الكل

هاي چوبي و فيبري استفاده  اند از برس موئي سخت و تيرلبه براي تميزكردن آلودگيهايي كه محكم به اجزاء الكتروموتور چسبيده

  .كنند مي

  .ري سطوح آلوده اجزاء و خود الكتروموتور يا مواد سوزآور، اكيداً ممنوع استتميزكا: توجه

گردد در دستگاههاي  برداري جهت تعمير ارسال مي هاي بهره كردن الكتروموتور و اجزاء آن كه با آلودگي تميزكاري و خشك

  :شود شده، انجام مي برداري ارائه  شوينده با مايعات شوينده، مطابق دستورالعمل بهره

ها نبايد  پيچ مقاومت عايقي سيم(شود  گيري مي مقاومت عايقي مدارها، به منظور ظاهرشدن قسمتهايي با مقاومت عايقي پايين، اندازه -

 ؛)مگا اهم باشد 1,0كمتر از 

- Runout  0,04كلكتور را در وضعيت سرد كه بايد بيش ازmm نباشد، را كنترل كنيد؛  

  .گيري كنيد ، اندازه1000vها را با مگر  پيچ وموتور نسبت به بدنه و بين سيممقاومت عايقي مدارهاي الكتر

  :در اين حالت مقاومت عايقي بايد باشد

  مگا اهم در وضعيت سرد، قبل از نصب الكتروموتور جديد يا تحت تعمير قرارگرفته، بر روي دامپ تراك؛ 10حداقل  -

برداري از دامپ تراك پس از خوابيدن طوالني دامپ  داري و قبل از شروع به بهرهبر مگا اهم در وضعيت سرد در بهره 1,0حداقل  -

  ؛)روز 15بيش از (تراك 

  .مگا اهم در وضعيت گرم شده 1,0حداقل  -

گيري را به  دستگاه اندازه» ارت«گيري مقاومت عايقي مدارهاي الكتروموتور بصورت سوارشده نسبت به بدنه، خروجي  براي اندازه

هاي  مدار قطب(» A2«يا » A1«را به ترتيب به كابلشو يكي از سيمهاي » خط«رنگ نشده بدنه سيستم مغناطيسي و خروجي هر قسمت 

  .، وصل كنيد)هاي اضافي، پايه زغالها و آرميچر مدار قطب(» B2«يا » A1«و ) اصلي

تروموتور سوارشده، نسبت به بدنه، كليه زغالها را هاي زغالها در الك هاي اضافي و پايه گيري مقاومت عايقي مدارهاي قطب براي اندازه

يا » A1«گيري را به كابلشوي يكي از سيمهاي  دستگاه اندازه» خط«و خروجي ) يا واشر عايقي در زير زغالها قرار دهيد(باال بياوريد 
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»B2 « وتور بصورت سوارشده، وصل مدارهاي الكتروممقاومت عايقي گيري  را همانند اندازهگيري  دستگاه اندازه» ارت«و خروجي

هاي اضافي در الكتروموتور سوارشده، نسبت به بدنه سيم رسيده از پايه زغالها به  گيري مقاومت عايقي مدار قطب براي اندازه. كنيد

 گيري دستگاه اندازه» ارت«وصل كنيد و خروجي » B2«گيري را به كابلشو سيم  دستگاه اندازه» خط«قطب اضافي را قطع و خروجي 

  .گيري مقاومت عايقي مدارهاي الكتروموتور بصورت مونتاژ شده، وصل كنيد را مشابه اندازه

يا واشر عايق در (گيري مقاومت عايقي مدار پايه زغالها در الكتروموتور سوارشده، نسبت به بدنه، كليه زغالها را باال ببريد  براي اندازه

گيري را به كابلشو سيم  دستگاه اندازه» خط«آيد را قطع كنيد و سيم  به قطب اضافي مي سيمي كه از پايه زغالها) زير زغالها، قرار دهيد

»A1 « گيري مقاومت عايقي مدارهاي الكتروموتور بصورت مونتاژشده،  گيري را مشابه زمان اندازه دستگاه اندازه» ارت«و خروجي

  .كنيم وصل مي

ها جدا كرده و  م مغناطيس سوارشده و نسبت به بدنه، آن را از ديگر قطبگيري مقاومت عايقي قطب جداگانه در سيست براي اندازه

گيري را مشابه آنچه كه در  دستگاه اندازه» ارت«هاي ناقل جريان و خروجي  گيري را به يكي از بوبين خط دستگاه اندازه«خروجي 

  .كنيم يگيري مقاومت عايقي مدارهاي الكتروموتور بصورت سوارشده بود، وصل م موقع اندازه

گيري مقاومت عايقي پايه زغال بطور جداگانه در الكتروموتور سوارشده يا در سيستم مغناطيس سوارشده، نسبت به بدنه،  براي اندازه

دستگاه » ارت«گيري را به بدنه پايه زغال و خروجي  دستگاه اندازه» خط«آن را از پايه زغالهاي ديگر جدا كرده و خروجي 

  .گيري مقاومت عايقي مدارهاي الكتروموتور بصورت سوارشده، وصل كنيد ه زمان اندازهگيري را مشاب اندازه

گيري مقاومت عايقي آرميچر در الكتروموتور سوارشده، نسبت به بدنه، كليه زغالها را بلند كنيد، كلكتور آرميچر را با  براي اندازه

گيري را به يكي از صفحات كلكتور  دستگاه اندازه» خط« اتصال كوتاه كنيد و خروجي basbarيك مفتول عايق نشده پاژك يا 

  .گيري را به شاقت آرميچر وصل كنيد دستگاه اندازه» ارت«وصل كنيد و خروجي ) basbarمفتول يا (

ز گيري را به هر يك ا ها در الكتروموتور سوارشده، يكي از خروجيهاي دستگاه اندازه پيچ گيري مقاومت عايقي بين سيم براي اندازه

  .كنيم وصل مي» B2«يا » A1«و خروجي ديگر را به يكي از كابلشوهاي سيمهاي » A2«يا » A1«كابلشوهاي سيمهاي 

سيم ارت شده را برداشته و ) به صفحات كلكتور(پيچ  پيچ متصل به سيمهاي خروجي سيم گيري مقاومت عايقي، سيم  در خاتمه اندازه

  .ر باز كنيدرا از كلكتور آرميچ) basbar(نيز سيم مسي 

پيچ را به يكي از روشهاي ارائه شده  كردن عايق سيم شدن آن، خشك در صورت مشاهده كاهش مقاومت عايقي در نتيجه مرطوب

  ).هم در الكتروموتور سوارشده و هم براي آرميچر با قطب سيستم مغناطيسي بصورت جداگانه(دهند  براي ژنراتور، انجام مي

قسمتهاي قابل دسترسي آرميچر و سيستم . با هواي فشرده، هواگيري كنيد) و اجزاء آن را(روموتور را كردن عايق، الكت قبل از خشك

  .مغناطيسي، پايه زغالها و انگشتي را از گردوغبار مواد روغني و ديگر آلودگيها، تميز كنيد
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در صورت ). دت يكساعت، باال ببريدبه م c°10دما را حداكثر به ميزان (پيچ را به تدريج گرم كنيد  كردن، سيم زمان خشكدر 

اي  پيچ و فوالد اكتيو و نيز بخشهاي سازه كردن و در ضريب انبساط خطي سيم كردن سريع، اختالف در زمان ثابت گرم گرم

  .باشد عايق مي) قطع(ديدگي  الكتروموتور ممكن است از علل آسيب

گيري مقاومت عايقي فقط بوسيله مگر يا ولتاژ  ته باشند و اندازههاي بازديد بايد بس دريچه) Cover(كردن سرپوشها  در موقع خشك

500vشود ، انجام مي.  

نوع گريس و مقدار آن مطابق . شود كردن الكتروموتور، شستشوي ياتاقانها و تعويض كامل گريس انجام مي در هر بار پياده

  .باشد  برداري و كارت گريسكاري، مي دستورالعمل بهره

  ه الكتروموتور سوارشدهالزامات مربوط ب

  :زير باشد) هاي خواسته(پس از سواركردن، الكتروموتور بايد جوابگوي الزامات 

روغني و مواد رنگ الكي، بدون پارگي، خراش و ديگر آسيبهاي  -سطح كاري كلكتور بايد بدون آلودگي، مواد سوختي -

 1,5-0,5بين ** كاري كلكتو، شيارهاي بين صفحات كلكتور هاي صفحات كلكتور بايد در تمام بخش  پخ روي لبه. مكانيكي باشد

mm  ديدگي مكانيكي باشد؛ كلكتور بايد بدون آسيب** و بدون آلودگي، با متراژ روي  

 %10ها در سطوح كنتاكتي زغالها نسبت به سطح مقطع آن بايد حداكثر  هاي موضعي لبه زغالها بايد ابتدا پاك شده باشند، براده -

  زمهاي فشاري پايه زغالها بايد بر روي زغالها پايين آورده شده باشد؛باشد، مكاني

  بندي و استقرار سيمها بايد با مدار الكتريكي اتصاالت الكتروموتور، مطابقت داشته باشد؛ مارك -

ضعيت انتهايي قرار آرميچر بايد با دست بدون گيركردن بچرخد، در اين حالت در ياتاقانها نبايد ضربه در وضعيتي كه آرميچر در و -

  دارد، شنيده شود؛

  .در الكتروموتور بايد اشياء خارجي وجود نداشته باشد -

دقيقه در دور دقيقه  30-40باري به مدت  پس از سواركردن، الكتروموتور را بر روي استند تست قرار داده و آن را در حالت بي

  .لكتور، آن را تست نمائيدبه منظور كنترل درستي سواركردن و كار زغالها در ك 600-500

در اين حالت، ياتاقانها بايد بدون ضربه و با صداي يكنواخت كار كند و سطح تماس صيقلي زغالها به كلكتور پس از دوردادن بايد 

پس از كنترل صحت كار سواركردن و كاركردن زغالها بر روي كلكتور، سطح داخلي . نسبت به سطح مقطع باشد 75%حداقل 

  .ر را با هواي فشرده خشك هواگيري كنيدالكتروموتو

-81هاي تست، توالي اجراي عمليات و الزامات فني بايد با گوست  روش. در خاتمه كارهاي تعميراتي، الكتروموتور را تست كنيد

  .، مطابقت داشته باشد2582
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  :هنگام تست الكتروموتور بايد دستورات زير را مالك كار قرار داد

اختالف داشته  %1.10در وضعيت سرد نبايد با مقادير ارائه شده در پاسپورت الكتروموتور، بيش از  D.Cان پيچ جري مقاومت سيم -

  .باشد

  .دهند باري الكتروموتور گرم شده انجام مي باالتر از دور معمولي به مدت دو دقيقه در حالت بي %25تست با دور باال را در دور  -

  دهند؛ دقيقه انجام مي 5باالتر از ولتاژ نامي به مدت  %50ها را با ولتاژ اضافي به ميزان  پيچ متست استحكام الكتريكي عايق بين سي -

- Runout 0,04شده بايد بيش از  كلكتور در الكتروموتور گرمmm و اختالف بين  نباشدRunout  در وضعيت سرد و گرم بايد

  نباشد؛ mm 0,02بيش از 

  مگا اهم باشد؛ 1,0ها در وضعيت گرم بايد حداقل  پيچ به بدنه الكتروموتور و بين سيم ها نسبت پيچ مقاومت عايقي كليه سيم -

و  Uها را به مدت يك دقيقه با ولتاژ تست  پيچ ها نسبت به بدنه الكتروموتور و بين سيم پيچ تست استحكام الكتريكي عايق سيم -

  .دهند هرتز انجام مي 50فركانس 

U 2 = تستu + 1000v 

  كنند؛ گيري مي گيري، اندازه اندازها تلورانسهاي قيدنشده را با دقت معين شده بوسيله كالس بكار برده شده دستگاههاي مقادير ب -

دهند، در اين حالت بايد  ها با آرميچر، انجام مي را فقط در صورت تعويض قطب) كردن معكوس(كنترل اتصاالت، دور و برگشت  -

  . ها در نظر گرفته شده، توجه نمود ه زغالها كه براي نصب خنثيبه وجود واشرهاي الزم در صفحات پاي

  :ديدگي مكانيكي وجود داشته باشد موقع تست الكتروموتور نبايد آتش و آسيب

پس از خاتمه . كلكتور و پايه زغال پس از تست بايد براي كار در آينده، بدون تميزكاري و هيچگونه اصالحي، قابل استفاده باشند

  :موتور بايد جوابگوي الزامات زير باشدتست، الكترو

شدگي در اثر پاشش قوس  اي تيره، بدون اثراتي از ذوب اي روشن تا قهوه كلكتور بايد داراي سطح كاري صاف از رنگ قهوه -

  الكتريكي، بدون دودزدگي كه سطح مس را پوشانده و آلودگي، باشد؛

  اي دوگانه باشد؛ ت به سطح مقطع آن بوده و نبايد داراي سطح آينهنسب %75سطح تماس كاري زغال به كلكتور بايد حداقل  -

كردن سيمهاي جريان  ديدگي و اثرات گرم زغالها نبايد داراي سايش در اثر كاركردن در يك طرف، اثرات سوختگي، آسيب -

  باشند؛

  د؛ها در رنگهاي قوس و قزح باش شدن جوشهاي انتهاي سكشن كلكتور نبايد داراي اثرات خراب -

  شدن و پارگي باشند؛ با متراژها نبايد داراي ترك، پوسته پوسته -

  ديدگي مكانيكي يا الكتريكي باشد؛ ها نبايد داراي اثرات صدمه پيچ عايق سيم -
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  .اي بايد محكم شده و شل نباشند اتصاالت پيچ و مهره -

  :پس از انجام كليه كارهاي تعميراتي

  د را نصب كنيد؛هاي بازدي دريچه) Cover(سرپوشهاي  -

  .بپوشانيد M 1-12يا  πΦ-115سطح الكتروموتور را با لعاب  -

  .نمائيد) preserve(در صورتيكه الكتروموتور را براي نگهدارنده ميفرستيد، آنرا حفاظت 

  تعمير دستگاههاي الكتريكي -6.3.2

  πk-75359ي نيوماتيكتعمير كنتاكتور الكترو -6.3.2.1

  .، ارائه شده است6.5نتاكتور، علل و روشهاي رفع آنها در جدول ليست خرابيهاي احتمالي ك

  ليست عيوب كنتاكتور، علل و روشهاي رفع آنها -6.5جدول 

  روش رفع خرابي علل احتمالي  خرابي و ظهور خارجي آن

  خرابي كنتاكت
ها  شدن كنتاكت سائيدگي يا ذوب

  در نتيجه رژيم كار اضطراري
را ها را باز كنيد و كنتاكت  پيچ

  .تعويض كنيد

  
شدن  شدن يا اكسيده كثيف

  سطوح كنتاكت) گرفتن دوده(

سطح كنتاكت را با برس يا دستمال 
آغشته به بنزين يا الكل و در 
صورت دوده زدن يا سوهان تميز 

بندي قطعات محرك و  آب. كنيد
نقص . يكسوكننده را چك كنيد

بندي را برطرف كنيد، در  آب
را  صورت لزوم اجزاء صدمه ديده

  .تعويض كنيد

  
بندي محرك سيستم  نقص آب

  نيوماتيك

بندي قطعات محرك و آب
يكسوكننده را كنترل كنيد، نقص 

  .بندي را رفع كنيد آب

  كردن نقص در كنتاكت
فشار هوا در خط پايين تراز حد

  مجاز است
  برسانيد*** فشارهوا 

  
فشار كنتاكت بخاطر سايش ميله يا 

سرپوش كافي نيست، نقص 
  صات يا شكستن فنر كنتاكتمشخ

را ) Stem(سائيدگي يا ميله 
برطرف كنيد، فشار را تنظيم كنيد 
در صورت لزوم فنر كنتاكت را 

  .عوض كنيد
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  ها كردن كنتاكت گرم
ها و  بودن اتصال كنتاكت شل

اتصاالت قابل ارتجاع ناقلهاي 
  جريان الكتريكي

هاي كنتاكت را محكم كنيد، پيچ
هاي  با پيچ در صورت لزوم آنها را

، تعويض 40×يا  35فوالدي استال 
  .كنيد

 قطع هاديهاي اتصاالت قابل ارتجاع  
) قابل ارتجاع(اتصاالت نرم 

  .ديده را تعويض كنيد آسيب

  ها زدن كنتاكت دوده  

كننده قوس را  محفظه خاموش
بازكنيد، دوده را خارج كرده و 

ها  شده را از ديواره ذرات فلز ذوب
ظه، خارج كنيد، هاي محف و جداره

ها را با  ها را باز كنيد و كنتاكت پيچ
سوهان با حفظ شكل آنها، تميز 

ها را كنترل و  كنيد، فشار كنتاكت
  .تنظيم كنيد

  
كاري شده  تخريب اتصاالت لحيم
  بوبين از پايه

سرپوش را باز كنيد، پخ را ايجاد 
كنيد، خروجي بوبين را بوسيله پرچ 

بوبين به ببنديد، يا ليح پرچ اتصال 
پايه را لحيم كنيد در صورت 

شدن يا وجود اثرات سوختگي،  تيره
  .بوبين را عوض كنيد

  
ها يا جريانهايكردن كنتاكتگرم

  غيرمجاز
  .ها را عوض كنيد كنتاكت

  :كردن كنتاكتور كارهاي زير را انجام دهيد در صورت لزوم براي پياده

  گردوخاك و آلودگي كنتاكتور را تميز كنيد؛ -

  ؛)رجوع كنيد 6.2به شكل (را باز كنيد  4) Arc arroster(كننده قوس  سلول خاموش -

  مدار اصلي را باز كنيد؛ 3ها را باز كرده، كنتاكت ثابت  پيچ -

  را خارج كنيد؛ 5هاي كنتاكت را باز كنيد و كنتاكت ثابت  پيچ -

  هاي متحرك را خارج كنيد؛ زكردن و كنتاكتهاي متحرك مدار كمكي را با دهنده كفشك يا كنتاكت هاي اتصال پيچ -

  هاي ثابت مدار كمكي را بيرون بياوريد؛ ها را باز كرده و كنتاكت پيچ -

  ها را بازكرده و اتصاالت قابل انعطاف را خارج كنيد؛ پيچ -
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  ، نگهدارنده كنتاكت و فنر كنتاكت را باز كنيد؛7ها را خارج كرده، محور، اهرم  پين -

با نيروي (داريد  را باز كنيد، در حاليكه پيستون را نگه مي Iنصب شده روي پانل ) Cover(به سرپوش  12ل سيلندر هاي اتصا پيچ -

  را خارج كنيد؛ 11و فنر ** ، مهره ماسوره و مهره باز كنيد، پيستون، )زياد

  را بيرون بياوريد؛ 13مهره را باز كنيد و يكسوكننده  -

  خارج كنيد؛ ها را باز كنيد و مقره را پيچ -

كننده قوس را باز كنيد، كنتاكت ثابت  بوبين محفظه خاموش basbarدهنده  هاي اتصال توده شارژشده را خارج كنيد و پيچ -

  .بصورت سوارشده را خارج كنيد

  .باشد  كردن آنها مي ها به ترتيب عكس پياده سواركردن كنتاكت

  :ميشده است قبل از مونتاژ كنتاكتوري كه به عنوان رزرو نگهداري

  سطح خارجي كنتاكتور را پاك كرده و آنرا با هواي فشرده خشك و تميز، هواگيري كنيد؛ -

بودن  بودن كليه اتصاالت پيچي اطمينان حاصل كنيد، در اين حالت توجه خاصي به بسته كنتاكتور را بازديد كرده و از محكم -

  .ها بنمائيد كنتاكت

اي قطعات  كليه اتصاالت رزوه. ي بسته شده و بطور صحيح در مدار الكتريكي وصل شده باشدكنتاكتور نصب شده بايد بطور مطمئن

  .بايد بخاطر بازشدن خودبخود، قفل شوند

  تعمير كنترولر حركت -6.3.2.2

شدن اتصاالت  ها، شل برداري از كنترولر حركت ممكن است خرابيهايي مانند سائيدگي يا سوختن كنتاكت در جريان بهره

  .ها، بوجود آيد هاي ثابت يا اتصاالت كنتاكت تكنتاك

  .توان بدون بازكردن كنترولر از روي دامپ تراك انجام داد  كردن اتصاالت آنها را مي ها و محكم تعويض كنتاكت

ا را است و آنه 12و سرپوش تحتاني  8دهنده سرپوش كناري  كه اتصال) رجوع كنيد 6.9به شكل (را باز كنيد  10براي اينكار پيچ 

هاي كنتاكت آنها را باز  جدا كنيد، مهره ماسوره و مهره اتصال آنها را باز كرده و پيچ 9هاي كنتاكت  سيم را از پيچ. بيرون بياوريد

  .كنيد
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 ، جدا كنيد، چهارپيچ اتصال كنترل13از دامپ تراك، سيم را از ترمينال و اهرم را از دسته  )كنترل(پتاسيومتر براي دمونتاژ 

  .به پايه كابين را باز كرده و آنرا بيرون بياوريد )سيومترپتا(

  :گيرد به ترتيب زير انجام مي )پتاسيومتر( كردن كنترل پياده
  را باز كنيد و آنها را همرا با واشرها، خارج كنيد؛ 12 پايينيرپوش دو  8، براي بستن سرپوش جانبي 10پيچ  -

  ، جدا كنيد؛ 9 اتصالهاي  سيم را از پيچ -

  ، بازكنيد؛ Iرا بصورت مونتاژ شده با المانهاي بادامكي  3 پايهرا باز كرده و  23پيچ  -

  را باز كرده و آنها را خارج كنيد؛ پايهاتصال المانهاي بادامكي به  2پيچ  -

  را باز كنيد و آنها را خارج كنيد؛ 9هاي كنتاكت  در صورت لزوم، مهره اتصال پيچ -

  المان بادامكي، جدا كنيد؛ رويرا از  11 پليت اتصال -

  ؛باز كنيد، روي شفتخار را از شيار . جدا كنيدرا  21 شفتا ب 13 اهرم رابطرا باز كنيد و  7پيچ  -

  را باز كرده و آنها را خارج كنيد؛ 20و  15هاي  رپوشدكننده  پيچ محكم -

  را از بدنه خارج كنيد؛ پتاسيومتر) Dram(استوانه  -

  خارج كنيد؛ شفتاز  را با پرس 19ياتاقان  -

  .را، خارج كنيد 18و واشر عايق  17، واشر بادامكي 16، رينگ شفترا با  14را برداشته و مهره را باز كنيد و مهره قفل  خار -

  :با رعايت الزامات زير انجام گيرد )پتاسيومتر(نصب 

در يك سطح قرار داشته باشند و  تشفو شيار پين  17سوراخهاي كنترلي واشر بادامكي ) Dram(استوانه  نصبهنگام  -

  ؛باشندواشرهاي بادامكي بايد بطرف شيار خار،  گذاري عالمت

  ، پركنيد؛24 -، محفظه را با گريس ليتول20هاي  بلبرينگ نصبقبل از  -

  .در سوراخهاي طولي بدنه را بگذاريد 22هاي  همراه با پايه 3 پايهها در وضعيت بسته يا حركت  بين كنتاكتفاصله  -

  شود؛ ، انجام مي22در جهت محوري نسبت به پايه  3پايه يا واشرهاي بادامكي يا جابجايي  1 هاي المانهاي بادامكي انطباق قرقره -

بوسيله  فاصلهتنظيم . باشد 13دسته ) عمودي(در وضعيت خنثي  mm 3-2بين كنتاكت المانهاي بادامكي كه بايد  فاصله -

  .شود ياشر بادامكي، تأمين موكردن  صاف
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  ترمز پتاسيومترتعمير  -6.3.2.3
حركتي،  پتاسيومترترمز مشابه  پتاسيومترو الزامات هنگام تعمير  نصبمشخصه خرابيها، ترتيب بازكردن آن از دامپ تراك، پياده و 

  .باشد مي

  )تركشن(الكتروموتور چرخ  -7
 GE  )تركشن( تور شامل محرك الكتريكي كششيبا توجه به مدل آن ويل مو 75137بالز، 7513 -در دامپ تراكهاي يالز

150AC ساخت يالز، نصب شده استيا ويل موتور » جنرال الكتريك«شركت.  

ارسال شده  همراه دامپ تراك در اسناد محرك از طرف كارخانه سازنده GE150ACكششي  تركشنشرح فني، سرويس و تعمير 

  .است

  .موتور ساخت يالز، ارائه شده استويل  توپيدر فصل جاري اطالعاتي در مورد تعمير 

  اطالعات كلي -7.1
يا توپي چرخ عقب  8 كاهنده، )7.1شكل ( 2) تركشن(شود و شامل الكتروموتور كششي  سل عقب بسته ميكا پوستهويل موتور به 

  .باشد و سنسور القائي محدوديت سرعت، مي 1و سيستم ترمز دستي 3هاي ترمز  ، مكانيزم4

با چرخ  اي دندهويل موتور دور رديفه،  توپي. بوده و روي صفحه ياتاقان الكتروموتور كششي قرار گرفته استترمز ديسكي  سيلندر

  .دار مربعي در توپي چرخ عقب قرار گرفته است دنده دندانه

  :شود برداري مشخص مي در جريان بهره توپيوضعيت فني 
  بازديد ظاهري؛ -

  ؛)سروصدا(با شنيدن  -

  .نشد طبق درجات گرم -

را مشخص كرد و نيز ظاهرشدن و ترك در  كاسه نمدديدگي  توان فرسايش يا آسيب با بازديد ظاهري بر اساس نشت روغن مي

شدن  بر اساس گرم. شدن اتصاالت قطعات، ظاهر گردد با شنيدن ممكن است خرابيهاي اتفاقي يا شل. باشد رپوش يا توپي ميد، پوسته

  .، را تعيين نمودتوپييا تغيير سطح روغن در تنظيم ياتاقانها  اختالفتوان  مي

  بازكردن ويل موتور از دامپ تراك -7.2
  :شود بازكردن ويل موتور از دامپ تراك به ترتيب زير انجام مي

قبالً تدابيري بينديشيد كه از حركت خودبخود (توسط باالبر هيدروليكي مخصوص يا جرثقيل آن طرف كه الزم است را بلند كنيد  -

  .و در زير چرخها دنده پنج قرار دهيد) تراك جلوگيري كنيددامپ 

  ؛)حركتي »بخش«فصل (چرخ را باز كنيد و بيرون بياوريد  -
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  در پايين قرار گيرد، درپوش را باز كنيد و روغن را تخليه كنيد؛) 7.1شكل ( 5 روغن تخليهرا بچرخانيد بطوريكه درپوش توپي  -

كننده روي شير ترمز،  سيستمهاي ترمز را با بازكردن سوزن قطع) Hydro-Drive(وليكي در محرك هيدر فشار روغن هيدروليك -

  و ترمزدستي، جدا كنيد؛ م ترمزرا از سيلندرهاي سيست H.Pتخليه كرده و لوله 

  سيمهاي خروجي الكتروموتورها را از كابلهاي قدرت جدا كرده و آنها را باز كنيد؛ -

  ت سرعت، جدا كنيد؛كالف سيمها را از سنسور محدودي -

  ؛)در صورت لزوم(كاري ياتاقانهاي الكتروموتور را، جدا كنيد  شلنگ براي گريس -

  لوله انتقال هواي خنك به الكتروموتور كششي، را باز كنيد؛ -

اول يا رديف  9ده خورشيدي دن و چرخ 10رينگ قفل . ن بياوريدبندي را بيرو و رينگ آب 11 درپوش توپيرا باز كنيد و  7پيچ  -

  انتقال را بيرون بياوريد؛ شفترا بازكرده و  12) پلوس(انتقال  شفت

  اگسل عقب را باز كنيد؛ پوستههاي اتصال ويل موتور به  پيچ -

بنديد، ويل موتور را ب  پوسته توپيدار  هايي كه به سوراخهاي رزوه قرار داده و بوسيله پيچ) 7.2شكل (گاهي بر روي لينتراك  تكيه -

  تراگسل عقب، جدا كنيد؛ هپوستاز 

كه اين پيچ اتصال ) 7.1به شكل (را باز كنيد  15بسته و پيچ ) 7.3شكل ( ابزار مخصوصرا به  )تركشن( الكتروموتور كششي -

  است؛  8 پوسته توپيبه  2 )تركشن( الكتروموتور كششي

  قرار دهيد؛ مناسبجدا كرده و آنرا در محلي  ورپوسته ويل موتالكتروموتور كششي، را از  روي پوستهشده  نصبهاي  بوسيله پيچ -

  را باز كردن و آنرا، خارج كنيد؛ 14به فلنج الكتروموتور كششي  13انتقال  شفتهاي اتصال فلنج  پيچ -

  .را باز كنيد 14پيچ اتصال فلنج الكتروموتور كششي را باز كرده و فلنج  -
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  )تركشن(الكتروموتور چرخ  -7.1شكل 

درپوش  -6درپوش سوراخ تخليه؛   -5توپي چرخ عقب؛   -4؛  سيلندر ترمز -3الكتروموتور كششي؛   -2مزدستي؛  تر سيلندر -1

رپوش د -11رينگ قفل؛   -10رديف اول؛   چرخ دنده خورشيدي -9موتور؛   ويل توپي -8پيچ؛   -15،7؛  ورود روغن

)Cover(  انتقال  شفت -12؛)فلنج الكتروموتور كششي -14؛  )سپلو( انتقال شفتفلنج  -13؛  )پلوس  

  
  از روي دامپ تراكموتور  براي بازكردن و نصب ويل ابزار مخصوص -7.2شكل 
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) beam(تير  -8گاه؛   تكيه -7محل بستن قالب؛   -6پايه جلوئي؛   -5پايه عقبي؛   -4زنجير؛   -3تير طولي؛   -2تيرعرضي؛   -1

  .قرقره -9داخلي؛  

  
  براي نصب و بازكردن الكتروموتور ابزار مخصوص -7.3شكل 

ويل زير  پايه -6الكتروموتور كششي؛   -5؛  4045يا  L-34ليفتراك  -4پايه نگهدارنده؛   -3؛  پين قفلي -2موتور؛   ويل توپي -1

  .پايه ابزار مخصوص -7؛  موتور

  

  توپيكردن  پياده -7.3
  :دهند موتور را به ترتيب زير انجام مي ويل توپيكردن  پياده

  را با پرس بيرون بياوريد؛ 44 كاسه نمدرا خارج كنيد،  43را باز كنيد، رينگ ) 7.4شكل ( 42پيچ  -

  ، قرار دهيد؛)توپي در باال(موتور را در وضعيت عمودي  ويل پوسته -

ول و شده رديف ا نصببصورت مجموعه  14 روي كريرشده  نصبهاي  را باز كنيد و توسط پيچ 12پيچ  و 13تخليه  درپوش -

شده براي بازكردن و راهنماي  در نظر گرفته ابزار مخصوص، 7.5در شكل : را بيرون بياوريد 23دنده خورشيدي رديف دوم  چرخ

  موتور و الستيك، نشان داده شده است؛ رديف اول بدون بازكردن ويلنصب 

  راهنما، باز كنيد؛درپوش را از ) 7.4شكل ( 35بندي  رينگ آب -
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  را باز كنيد؛ 23دنده خورشيدي رديف دوم  چرخ) دو تكه( 22را باز كنيد و دو صفحه قفل  21ه و پيچ پين را خارج كرد -

  را باز كنيد؛ 16رديف اول  نصب جهت حمل و نقل، درپوشهاي  را باز كنيد و توسط پيچ 32پيچ  -

  ، باز كنيد؛درپوشرا از  31بندي   رينگ آب -

  بيرون بياوريد؛را  هاي هرز گرد و پهنا كرير با دنده -

، در زير رينگ خارجي 3يا پيچ  1 كريردمونتاژ براي . ، خارج كنيد7 هابيا پرس از ) 7.6شكل ( كش فوليرا توسط  19ياتاقان  -

دور، دمونتاژ  0,5-0,3به اندازه  3هاي  آنرا ثابت كنيد، به ترتيب با چرخاندن پيچ 4هاي  را قرار داده و بوسيله پيچ 2ياتاقان، رينگ 

  اتاقان را انجام دهيد؛ي

هاي  دنده 27و نيز صفحه قفل ) 7.4شكل ( كنيدپيچ را باز  جدا كرديدرا  29پيچ  قفلرا پياده كنيد در حاليكه  پوسته كرير -

  را باز كنيد؛ 24 دنده هرزگردرا با پرس خارج كرده و  26 پينرا باز كنيد،  هرزگرد

گردد  كه دمونتاژ ميمحل خود را در  5، مهره نصب 1با مهره  3پيچ . دهيدنجام ا) 7.7شكل ( ابزار مخصوصتوسط  پينهادمونتاژ 

گاهي  را روي سطح تكيه 4 بوش. را تا آخر محكم كنيد 5مهره . در طرف عكس، ثابت كنيد 8بوش مخصوص قرار داده و بوسيله 

  كنيد؛ جدا، پوستهمحور را از  1هره با چرخاندن م. مستقر كنيد 4 بوشو  1را بين مهره  2گاهي  قرار دهيد و فلنج تكيه
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  :ويل موتور توپي -7.4شكل 

  نمد كاسه -6پيچ؛   -52،45،42،36،29،21،12،5انداز؛   رينگ فاصله -4؛  بست -3؛  نمد كاسهرينگ زير  -2؛  پوسته -1

دنده   -15؛  لوله تخليه -13؛  پيچ تنظيم -11؛  فلزيرينگ  - 10دنده رديف دوم؛   چرخ -9توپي؛   -8ياتاقان؛   -38،25،19،7

 - 37،27،22؛  )توپو(رپوش د -20؛  درپوش -18كرير رديف اول؛   -17رديف اول؛  ) كرير(رپوش د -16رديف اول؛  

رينگ  -53،35،31،28رديف اول؛   پين دنده -26رديف اول؛   دنده -24دنده خورشيدي رديف دوم؛    -23؛  صفحات قفل

رديف دوم؛   پين دنده -41رديف دوم؛   دنده -40خور؛   گريس -34انداز؛   رينگ فاصله -33؛   فلرينگ ق -39،30بندي؛   آب

  سيم مفتولي قفلي -49؛  برگردان روغن -50،48لنگ اتصال؛  ش -47فيلتر؛   - 51،46نمد؛   كاسه -44رينگ؛   -43
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  :رديف اول كريربراي بازكردن و نصب  ابزار مخصوص -7.5شكل 

  .L-34ليفتراك شاخ  -6راهنماي رديف اول؛   -5تيرعرضي؛   -4گاه؛   تكيه -3؛  ضامن -2هدار؛  پايه نگ -1

  
  رديف اولبراي ياتاقانهاي  ابزار مخصوص -7.6شكل 

  .ياتاقان -6رديف اول؛   كرير -5پيچ؛   -4،3رينگ؛   -2؛  بلوك -1
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  PMK هاي دنده پينعمومي دمونتاژ  ابزار -7.7شكل 

  .بوش -8؛  پين دنده -7رديف اول؛   كرير -6مهره نصب؛   -5؛  بوش -4پيچ؛   -3گاهي؛   فلنج تكيه -2 ؛ مهره -1

فوق پرس و  ابزاررا با  بيروني كنس، جدا كنيد، 24 دنده هرزگردانداز را از  و رينگ فاصله) 7.4شكل ( 25 بلبرينگداخلي  كنس -

ياتاقانها را نصب  9رينگهاي  8 بوشهايقراردهيد،  1گاه  را روي بوشن تكيه 11 هدندبراي اينكار، ). B، نماي 7.8شكل (خارج كنيد 

  با پرس خارج كنيد؛روي كنس بيروني قرار داده و را  5فشاري  پليتو  10كنيد، هسته 

  

  
  دنده خورشيديبراي دمونتاژ ياتاقانها از  ابزار مخصوص -7.8شكل 

رينگ فاصله انداز؛   -6فشاري؛   پليت -5گاهي؛   تكيه بوش -4؛  بلبرينگ -3گاه؛   تكيه) درپوش(كاسه  -2گاهها؛   بوشن تكيه -1

  .هسته -10رينگ خارجي ياتاقان؛   -9؛  رينگ -8؛  دنده خورشيدي -11،7

  ؛)7.4شكل (خارج كنيد  دندهرا از  30رينگ قفل  -

  د؛جدا كرده و چرخ دنده را باز كني 14 درپوش كريررا از  15چرخ دنده تاجي  -

  را بازكنيد و رينگ را خارج كنيد؛ 10گاي  اتصال رينگ تكيه 11هاي  پين را بيرون بكشيد و پيچ -

  باز كنيد؛ 1 پوسته توپيرا از  7رينگ داخلي، ياتاقانهاي خارجي  -

  ، خارج كنيد؛1پوسته توپي را ببنديد و از  8 هاب -
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را با  2كاسه نمد بزرگ ) 7.9شكل ( 4كش  را خارج كنيد و بوسيله فولي 4انداز  كنيد، رينگ فاصله جدارا  3 بست ورا باز  5پيچ  -

  ، قرار دهيد؛1را روي توپي ويل موتور  3 درپوشپرس بيرون بياوريد و 

يا پرس بيرون ) 7.10شكل ( 4 هاباز  1 كش بلبرينگ داخلي را بوسيله فوليو سپس  3خارجي  كنس بيروني بلبرينگابتدا  -

  را روي توپي ويل موتور قرار دهيد؛ Cover (4(رپوش بكشيد و د

  

  
  از توپي ويل موتور نمد كاسهبازكردن  كش فولي -7.9شكل 

  .كش فولي -4؛  )Cover(رپوش د -3؛  نمد كاسه -2توپي ويل موتور؛   -1
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  بازكردن رينگ خارجي ياتاقان كش فولي -7.10شكل 

  .موتور ويل هاب -4؛  كنس بيروني بلبرينگ -3؛  درپوش -2كش؛   فولي -1

و  37صفحات قفل با بازكردن ها را باز نموده و  رديف دوم را باز كرده و پيچ پينهاي دندهصفحات قفل ) 7.4شكل ( 36قفل پيچ  -

  ؛خارج كنيد، يا پرس) 7.7شكل (ا با وسيله ر 41 پين دنده

كردن، بيرون بياوريد،  از آنها بوسيله پرس) Aاي ، نم7.8شكل (را با وسيله  38 را خارج كنيد، بلبرينگ)  7.4شكل ( 40 دنده -

  را بيرون بياوريد؛ 39انداز و رينگ قفل  رينگ فاصله

  را با پرس بيرون بكشيد؛ 7داخلي  بلبرينگداخلي  كنس -

  .جدا و آنرا باز كنيد پوستهاز ) 7.11شكل ( ابزار مخصوصرا با  2 نمد كاسهرا باز كنيد، رينگ زير  45پيچ  -

  .شود ، انجام مي3به ترتيب مهره  چرخاندن 2هاي  بوسيله پيچ 5 هابروي  1پس از بستن صليبي  6دن رينگ آور بيرون
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  نمد كاسهكشيدن رينگ زير  براي بيرون كش فولي -7.11شكل 

  .نمد كاسهرينگ زير  -6موتور؛   توپي ويل -5پين؛   -4مهره؛   -3پيچ؛   -2صليبي؛   -1

  
  ويل موتور توپيعات كنترل وضعيت فني قط -7.4
  .ارائه شده است 7.1ويل موتور در جدول  توپيو حدود مجاز قطعات اصلي  اسميهاي  اندازه

  ويل موتور توپيو حدود مجاز قطعات اصلي  اسميابعاد  -7.1جدول 

شماره، نام قطعه و پارامترهاي سخت 
  )شونده كنترل(كنترل 

 mmابعاد به
  سختي مواد

  حداكثر  اسمي
75132-2405210-03 

  پوسته توپي
رول  مخروطينشيمنگاهي زير  قطر

  )كونيك(برينگي 
  پينيون پينقطرسوراخ زير 

-0,024 
710 

-0,074 
 

+0,087 
100 

709,8 
 

100,15  
  )فوالد(استال 

40 π 
  

75132-2405264 
  رديف اول دنده هرزگرد

  طول استاندارد عمومي

-0,30 
142,277 

-0,38 
141,6  

 2H4A×20فوالد 

  :ينجايگز
18×ΓH2NΦ5 

سطح 
  ها دندانه

58-62 
HRC 

75132-2405284 
  رديف اول رينگي بزرگدنده 

  ها اندازه دندانه

  
+1,4 
804 

805,9 
 

915,5  
فوالد فوالد 

38×2M10A  
سطح 
ها و  دندانه
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 )Φ 15,037±0,002قطر(
  اندازه جاي خارها

  )Φ 9±0,002 قطر(

+1,2 
-1,5 

918,26 
-1,7 

  جاي خارها
>550 
HV5 

75132-2405300 
  رديف اول كرير

  پين دندهقطرسوراخ زير 
  اندازه جاي خارها

 )Φ 9±0,002قطر(

+0,022 
100 

-0,013 
+0,55 
18,16 
+0,17 

100,07 
 

182,7  
 401فوالد 

سطح جاي 
 45<خارها 

HRC 

75132-2405332 
  رديف اول پين دنده

  قطر
100 

-0,022 
 40xفوالد   99,93

  سطح
>50 
HRC 

75132-2405334 
  رديف اول رپوشد

  اندازه جاي خار
  )Φ 9±0,002 قطر(

  قطر سوراخ زير ياتاقان

+0,26 
891,6 
+0,09 
+0,063 

440 

 
892,8 

 
440,12  

   40πفوالد 

75132-2405342 
  كريررپوش د

  قطر سوراخ زير ياتاقان
+0,063 

440 
   40πفوالد  440,12

7519-2405372 
  دنده خورشيدي رديف دوم

  ها نهاستاندارد دندا معموليطول 
  اندازه جاي خارها

  )Φ 9±0,002 قطر(

-0,165 
81,74 
-0,245 
-0,75 

207,83 
-0,85 

81,00 
 

206,00 

 2H4A×20فوالد 

  :جايگزين
18×ΓH2 MΦ5 

سطح 
ها و  دندانه

  جاي خارها
58-62 
HRC 

7519-2405434 
  رديف دوم دنده

  طول عمومي استاندارد

-0,19 
111,969 

-0,31 
111,40 

 2H4A×20فوالد 

  :ينجايگز
18×ΓH2 MΦ5 

سطح 
ها و  دندانه

  جاي خارها
58-62 
HRC 

7519-2405492 
  رديف دوم پين دنده

  قطر
100 

-0,022 
 40xفوالد  99,93

  سطح
>50 
HRC 

75132-2405526 
 پلوس

-0,10 
106,42 
-0,20 

105,3 
 H2×45فوالد 

MΦA 

375-444 
HB  
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  اندازه جاي خار
  )Φ 9±0,002 قطر(

7519-2405496 
  رديف دوم هاب

  ها اندازه دندانه
  )Φ 9±0,002 قطر(

  اندازه جاي خارها
  )Φ 9±0,002قطر(

+1,4 
809,984 

+1,1 
-1,5 

948,26 
-1,7 

812,00 
 

945,5 

 2×38فوالد 

MHA 

سطح 
ها و  دندانه

جاي خارها 
>550 
HV5 

75132-3104015 
  ويل موتور هاب

  اندازه جاي خارها
  )Φ 9±0,002 قطر(

+0,26 
922,2 
+0,09 

   40π فوالد 923,5

75132-2405522 
  دنده خورشيدي رديف اول

  ها دندانه نرمالطول استاندارد 
  اندازه جاي خارها

  )Φ6,5±0,002طبق رولهاي (

-0,165 
57,312 
-0,285 
+0,180 

86 
+0,073 

56,40 
 

87,2 

 2H4A×20فوالد 

  جايگزين
18×ΓH2MΦ5 

سطح 
ها و  دندانه

  جاي خارها
58-

62HRC 

7520-2405532 
 پلوسفلنج 

  ندازه جاي خارهاا
 )Φ6,212±0,002طبق رولهاي (

  نمد كاسههاي  ساييدگي سطح زير لبه

+0,180 
86 

+0,073 

87,2 
0,3mm  از

  رفهرط
 20xفوالد 

سطح جاي 
خار و سطح 

زير 
  نمد كاسه

54-60 
HRC 

75191-3104114-20 
  نمد رينگ زير كاسه
  نمد كاسههاي  ساييدگي سطح زير لبه

 
0,5mm  از
  هرطرف

  45فوالد 
سطح زير 

  نمد كاسه
> 52 
HRC 
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  )ويل موتورتركشن روي (الكتروموتور  نصب -7.5
قبل از  .ويل موتور بايد در شرايطي انجام شود كه از ورود گردوغبار، براده و آلودگي بر روي قطعات آن، جلوگيري شود نصب

فرورفتگي، خراش و ديگر . هي، به دقت بازديد گرددگا و رينگ تكيه موتور ويل، پوستهروي  ظاهري تركشنياتاقانها، سطوح  نصب

  .باشد بدنه لغزشي ياتاقانها، مجاز نميي عيوب روي رينگها

 .سطح يا سطح اصلي، تميز كنيد در صورت پيدايش برجستگي در روي سطوح قطعاتي كه با ياتاقانها در تماس هستند، آنها را هم

موقع نصب قطعات، استفاده از چكش و جازدن يا فشار يا فلزات رنگي و . شوداده مخصوص استفنصب بايد از ابزار استاندارد هنگام 

مخصوص و يا با وسايل مكانيكي،  هاي سمبهكردن ياتاقانها را با پرسهاي هيدروليك توسط  شود پرس توصيه مي. آلياژها، مجاز است

  .انجام دهيد

  :شود ويل موتور به ترتيب زير انجام مي نصب توپي
  را با فلنج اتصال در حالت افقي قرار داده و آنرا در برابر چرخش قفل كنيد؛) 7.4شكل (ويل موتور  1 پيپوسته تو -

قبل از نصب فيلترها، آنها را پياده و اجزاء و . ، قفل كنيدسيم مفتوليها را بوسيله  بوسيله پيچ ببنديد، پيچ پوسته توپيدو فيلتر را به  -

  مغناطيس آنها را تميز كنيد؛

را كه با گريس اليه  53بندي  نصب كنيد، در حاليكه اول رينگ آب روي پوسته 45هاي  را بوسيله پيچ 2 نمد كاسهينگ زير ر -

  ؛كنيدايد، نصب  ضخيمي، گريسكاري كرده

  پيچ ببنديد؛ ارا ب بلبرينگداخلي  كنس -

  .نرا پرس كنيدنصب كنيد و تا انتها، آروي پوسته توپي را  بلبرينگداخلي  كنس -

براي  c°120از  بلبرينگهاكردن  در صورت گرم. عبور كند mm 0,03نبايد فيلر به ضخامت  ها كنس بلبرينگ و شانه ساچمهبين 

  .نصب گرم نكنيد

را تا آخر به طرف  3 بلبرينگدر حاليكه . را نصب كنيد 2رينگ قفل  1روي دنده ) 7.12شكل (كنيد  نصبرديف دوم را  دنده -

را روغنكاري  دندهرا نصب كرده و با روغن سطوح تماس  4انداز  ، رينگ فاصلهبلبرينگهايد، در ابتدا بين كن رينگ قفل پرس مي

  كنيد؛

 پوسته و بلبرينگهارا پرس كنيد، در حاليكه ابتدا سوراخهاي تماس  41 پين دنده، )7.4شكل (نصب كنيد  1روي پوسته را در  دنده -

و ببنديد  36هاي  را نصب كرده و آنها را بوسيله پيچ پينهاي دنده 37، صفحات قفل نيدكرا با اليه ضخيمي از گريس، گريسكاري 

  .كنيد، قفل 2مقتول  -سيمرا بوسيله آن ) 7.13شكل ( 3پيچ  پس از نصب

  باشد؛ ، مجاز نميها پينروي  بلبرينگهاداخلي  كنسچرخش . بچرخد بلبرينگهابايد بطور آزاد روي  دنده
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  :شدهف دوم بصورت نصب دنده ردي -7.12شكل 

  بلبرينگ -3رينگ قفل؛   -2؛  دنده -1

  

  
  :رديف دوم پين دندهكردن  قفل -7.13شكل 

  .پليت قفلي -4پيچ؛   -3مفتول؛  سيم  -2؛  پين -1

گريس،  ال را بارا كه ابتدا بر سطوح تماس توپي با 6نمد  كاسه، 7داخلي  بلبرينگخارجي  كنس، )7.4شكل ( 8به توپي چرخ  -

  .كنيد، پرس ايد كردهگريسكاري 

كنس بيروني را نصب كرده و  9 رينگيدنده  ببنديد، به توپي  5هاي  را با پيچ 3را نصب كرده و نگهدارنده  4انداز  رينگ فاصله

  .كنيد، پرس داي را كه ابتدا سطوح تماس توپي را با گريس، گريسكاري كرده 7خارجي  بلبرينگ

را با گريس نمد  كاسهمحفظه بين . ، عبور نمايد 0,03mmها، نبايد فيلر به ضخامت  و توپي لبرينگبخارجي  كنسگاههاي  بين تكيه

  ، پر كنيد؛24 -ليتول

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  با دست بچرخد؛ 1پوسته  دار بدنه بايد بطور آزاد در سوراخهاي رزوه) عدد 24( 11هاي تنظيم  پيچ -

رديف دوم و  )خورشيدي دنده(دنده رينگي توپي صدمه نزنيد و نمد  هكاسبه  دقت كنيدقرار داده و ببنديد،  در محل خودتوپي را  -

  .رديف دوم را منطبق كنيد دنده هرزگرد

ها به لبه كاري  توپي را براي تأمين تماس قرقره. ، گريسكاري كنيد 24 -را با گريس ليتولنمد  كاسههاي  قبل از نصب توپي، لبه

  ؛)بچرخانيد(دهيد ياتاقانها، روي ياتاقانها، بجلو و عقب حركت 

فيلترها . به محل خود نصب كنيدها را توسط بست  لنگش. را نصب كنيد 10گاهي  و رينگ تكيه 7خارجي  بلبرينگداخلي  كنس -

  ).آنها را محكم نكنيد(را نصب كنيد ) عدد 24( 11هاي  پيچ. كنيد شفتوصل كرده و  را

  :شود نجام ميتوپي به ترتيب زير ا) مخروطي(تنظيم ياتاقانهاي كونيك 
هاي  دنده در پيچهاي ( .باشد 500نيوتن .نبايد بيش از متر) ترگ( ميزاناين . دوران توپي از طريق رديف دوم را كنترل كنيد ميزان -

  ؛بايد باشد) 135نيوتن .رينگي رديف دوم حداكثر متر

در مقابل  )ضربدر( را بصورت قطري 11 عدد پيچ 8به ترتيب  20نيوتن .با چرخاندن توپي از طريق رديف دوم، يا ترگ متر -

. تكرار كنيد 20نيوتن .ا ترگ متربها را به همان ترتيب تا نصب كليه هشت پيچ،  كردن پيچ سفت. يكديگر بطور يكنواخت ببنديد

  .، تكرار كنيد40نيوتن .ا ترگ مترب، باالها را به همان ترتيب  كردن پيچ محكم

  .را با فيلر كنترل كنيد) 7.14شكل ( 4 بلبرينگ كنس  ها و لبه قرقرهبين سطح  فاصله

 0,4آنها بيش از  فاصلهمستقرشده  ساچمهرديف  3ضمناً نبايد در بيش از (تجاوز نكند  mm 0,3از  فاصله، ساچمه 70%چنانچه در 

mm 60نيوتن .ترگ مترها را به همان ترتيب براي هر هشت پيچ يا  كردن پيچ در غيراينصورت محكم. ترتيب ادامه دهيدبه ) باشد ،

  .كنيدتكرار 

تجاوز  0,3mmاز  فاصله، ساچمهاز  70%در بلبرينگ . كنيم را كنترل مي بلبرينگهاي كاري  و لبه رديف اول هاي ساچمهبين  فاصله

كردن پيچها ادامه  سفتبه ) كندتجاوز  0,4mmاز  فاصلهشده كه در آنها  هاي نصب ساچمهرديف  3در بيش از  چنانچه( .نكند

  .كنيد، تكرار 80نيوتن .ها را به همان ترتيب براي هر هشت پيچ يا ترگ متر كردن پيچ در غيراينصورت، محكم. دهيد
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  كنترل فاصله -7.14شكل 

  ؛ها ساچمه -4گاهي؛   رينگ تكيه -3پيچ تنظيم؛   -2؛  پوسته توپي -1

A- ر؛   تمحل قراردادن فيلB-  مورد نيازفاصله  

ضمناً نبايد در (تجاوز نكند  0,3mmاز  فاصلهها،  ساچمه 70%چنانچه در . كنس را چك كنيدهاي  ها و لبه ساچمهن بي فاصلهر، تبا فيل

  )، تجاوز نمايد0,4mmآنها از  فاصله، ها ساچمهرديف  3بيش از 

 100نيوتن .رگ مترها را به همان ترتيب بر روي هشت پيچ يا ت كردن پيچ ، در غيراينصورت، محكمادامه دهيدبه عمليات بعدي 

  .كنيم تكرار مي

ضمناً (تجاوز نكند  0,3mm، از ها ساچمهاز  70%چنانچه در . را با فيلر كنترل كنيد كنس بلبرينگهاي  و لبه هاي ساچمهبين  فاصله

قسمت را در غيراينصورت، اين . ادامه دهيدبعدي  عملياتبه ) تجاوز كند 0,4mmاز  فاصله، ها ساچمهرديف  3نبايد در بيش از 

  ؛كنيديابي  پياده كرده و قطعات را عيب

نيوتن .حداكثر متر(گيري شده قبلي  اين چرخش ممكن است در مقايسه يا اندازه. چرخش توپي رديف دوم را كنترل كنيد ميزان -

، 108نيوتن .مترحداكثر (گيري شده قبلي  رديف دوم در مقايسه با اندازه رينگيدر دنده (باشد  400نيوتن .حداكثر مترو ) 500

  .باشد

  ؛نباشد  0,02mm± بيشتر از B1:B  ،B2  ،B3  ،B4 هاي بايد فاصلهها،  پيچ كردن بصورت روبرو سفتدر چهار محل  -

 0,015mm بايد فاصله C=(B1+B2+B3+B4):4+0,2، به اندازه )7.4شكل ) (عدد 24( 33 انداز راهنماي فاصله  رينگ -

  ؛باشد

  ز كنيد؛را با 11تنظيم هشت پيچ  -
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 7.14در شكل  Bبطوريكه فاصله . يك واشر فلزي تخت قرار دهيد و پيچها را سفت كنيد) عدد 24( 11هاي تنظيم  پيچ روي -

  .رعايت شود

  ، محكم كنيد؛400-440نيوتن .هاي تنظيم را به ترتيب بصورت قطري با ترگ متر پيچ -

  كنيد؛ قفل) 7.17شكل (دوتايي با سيم مفتولي ها را بصورت  پيچ -

  .در صورت لزوم در موقع انجام تنظيمات، تعويض رينگ داخلي ياتاقان، مجاز است -

  :شود ويل موتور به ترتيب زير انجام مي توپيمونتاژ رديف اول 
  ، نصب كنيد؛4رديف اول  داخل دندهرا ) 7.15شكل ( 3رينگ قفل  -

  ؛را با روغن روانكاري كنيدرا تا خار داخل دنده نصب كنيد و سطوح تماس دنده  2بلبرينگ  -

  
  رديف اول دنده -7.15شكل 

  .دنده -4رينگ قفل؛   -3؛  بلبرينگ -2انداز؛   رينگ فاصله -1

را  بلبرينگهاو  پوستهرا پرس كنيد، ابتدا بايد سوراخهاي تماس  26، محور )7.4شكل (رديف اول قرار دهيد  17را در راهنماي  دنده

، قفل 2 سيم مفتوليرا با  3، پيچ )7.16شكل (را نصب و يا پيچ ببنديد  4قفل  پليتكاري نموده، با اليه ضخيمي از گريس، گريس

  .كنيد
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  پين رديف اولكردن  قفل -7.16شكل 

  .كننده قفل پليت -4پيچ؛   -3؛  سيم مفتولي -2؛  پين -1

در صورت (شود  ، اعمال ميبلبرينگهاداخلي  كنسپرس كنيد، در اين حالت تير و فقط به ) 7.4شكل ( 17 كريررا روي  19ياتاقان 

قرار  14پوش در رويرا  15رديف اول  رينگيدنده  ) بيند و بدنه لغزشي آن آسيب مي، سطح بلبرينگها بيروني كنساعمال تير و به 

بًال با اليه را كه ق 31بندي  يا رينگ آب 16رديف اول  را روي كريررديف اول،  دنده هرزگردرديف اول و  رينگيدنده  دهيد، 

  ؛و توپي رديف اول را نصب كنيد ببنديد 32هاي  و بوسيله پيچ نصب كنيدضخيمي از گريس، گريسكاري شده، 

به  3هاي  را نصب كرده و بوسيله پيچ) 7.17شكل ) (دايرهيم ن( 2كن  قفل پليتدو با ، 23خورشيدي رديف دوم  )رينگي( دنده -

  ؛كنيد، قفل 1 سيم مفتولي و پيچ ها را بوسيله نصبرديف اول  كرير

  
  خورشيدي رديف دوم) رينگي(كردن دنده  قفل -7.17شكل 

  پيچ -3؛  كن قفل پليت -2مفتول؛   -پين -1
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كه ابتدا آن را با  دهيدرا قرار  35بندي  در حاليكه رينگ آب) 7.4شكل (ببنديد  8به توپي  12هاي  رديف اول را به وسيله پيچ -

رديف دوم  هرزگرددر  23خورشيدي رديف دوم ) رينگي(در موقع جازدن دنده (ايد  ريسكاري كردهاي از گريس ضخيم گ حلقه

  ؛)دقت الزم را انجام دهيد، 40

  .دهند قرار مي» 9گرم *** «بندي  هاي تخليه را در مواد آب لوله. توپي بپيچانيد محل خود رويرا در  13لوله تخليه  -

  ).7.18شكل ( كنيدرديف دوم از استند استفاده  ،مخروطي بلبرينگهايور و تنظيم ويل موت توپيكردن  پياده نصب وبراي 

به  پايهكه اين  قرار دارد 3گاهي  تكيه ، پايه1گيربكس كه در داخل آن  2 شاسي: استند از بخشهاي اصلي زير تشكيل شده است

  .بسته شده و تجهيزات الكتريكي شاسي پايينيقسمت 

  .شده است نصب، 5ويل موتور  توپيكردن  براي نصب و ثابت 7 ضامنگاهي،  تكيه پايهدر 

، در نظر گرفته شده )مخروطي( بلبرينگهايدر زمان تنظيم  توپيرديف دوم  4و چرخ دنده   6شفتبراي چرخاندن از طريق  توپي

  .است

قابل تعويض، بسته  شفتب جهت نص گير ضربهدر انتهاي خروجي گيربكس، كوپلينگ . جعبه دنده با الكتروموتور كوپل شده است

  .شده است

استند قرار گرفته كه اين قسمت را در برابر چرخش  3گاهي  تكيه پايهروي  5 توپي، بلبرينگهاي مخروطيدر  فاصلهبراي تنظيم 

  .، درگير كنيدگير ضربه، آنرا با كوپلينگ 6قابل تعويض  شفتكند، در زمان نصب  ، ثابت مي7هاي  بوسيله پين

فاصله بلبرينگ ، دندهبا چرخاندن توپي از طريق . ، درگير كنيدتوپيرديف دوم  دندهرا قرار دهيد و آنرا با  4ه ، دندشفتروي 

  .را همانطور كه در باال ذكر گرديد، تنظيم كنيد مخروطي
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  بلبرينگهاي رديف دومويل موتور و تنظيم  توپي نصب -استند براي پياده -7.18شكل 

  .)ضامن( پين -7؛  شفت -6ويل موتور؛   توپي -5؛  دنده -4؛  پايه -3؛  استند شاسي -2؛  توپي -1

  :شود ويل موتور بصورت زير انجام مي نصب
  ؛)7.2شكل ( توسط ابزار مخصوص روي پوسته ويل موتور نصب كنيدويل موتور را  توپي -

 43، رينگ حفاظتي )7.4شكل (نصب كنيد  1پوسته شده در  ، گريسكاري)24 -ليتول(نمد را با گريس  كاسهابتدا سطوح تماس  -

  را ببنديد؛ 42هاي  پيچ بارا 

) با گريس گرافيتي گريسكاري كنيد اتصال خار را( نصب كنيد) 7.1شكل ( )تركشن( الكتروموتور كششي شفترا روي  14فلنج  -

  شفت كنيد؛ N/m 315-270با ترك  14شفت را با پيچ به فلنج  13و فلنج 

  ؛)7.4شكل (گريسكاري كنيد  24-گريس ليتول بارا  44 نمد كاسههاي  لبه -

، با ترگ )7.1شكل ( 15هاي  قرار دهيد، آنرا با پيچ اكسلو آنرا در پوسته ) 7.3شكل (ببنديد  روي استندالكتروموتور كششي را  -

  .ببنديد 800-1000نيوتن .متر

  سكاري كنيد؛، گري24-قبل از نصب سطح نشيمنگاهي، الكتروموتور را با گريس ليتول

  قرار دهيد؛ 12 شفت پلوسرينگ را روي  -

  ، قرار دهيد؛ 13فلنج  رويرا  شفت پلوس -

  را نصب كنيد؛ 10رديف اول و رينگ قفل خارجي  9، چرخ دنده خورشيدي شفت پلوسروي  -
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  ؛ببنديد 7هاي  گريسكاري شده را با پيچبندي را  ا رينگ آبب 11درپوش  -

رپوش و د تماسبين سطح  فاصله. ، قرار دهيد7 شفت پلوسگاه كروي،  را تا آخر در تكيه 2گاه  هتكي) 7.19شكل ( 4پوش در -

را انتخاب كرده و آنها را بين ) mm )2 -1به اضافه  فاصلهبه ضخامت  1اي از واشرهاي تنظيم  مجموعه. گيري كنيد گاه را اندازه تكيه

  .قرار دهيد 2گاه  و تكيه 4رپوش د تماسسطح 

  رپوش توسط پيچ ببنديد؛د و گاه تكيه

  .، شرح داده شده است»سيستمهاي ترمز«ترمز چرخهاي عقب در فصل  سيلندرهاينصب  -

  

  
  تنظيم فاصله شفت پلوس -7.19شكل 

گاه  تكيه -6دنده خورشيدي رديف اول؛   چرخ -5؛  )Cover(سرپوش  -4كننده؛   رينگ قفل -3گاه؛   تكيه -2واشر تنظيم؛   -1

  .Tursion shaft -7كروي؛  

A- فاصله  

  ؛ببنديد 500-550نيوتن .با ترگ متر نصب كنيد و پيچها را  سل عقبروي اكبوسيله ليفتراك  با استندويل موتور 

سل عقب كدهنده در ا هاي الكتروموتور كششي را به پنل اتصال رعت و حرارتي را وصل كنيد؛ سيمس هاي تنظيمسيمهاي سنسور -

  .الكتروموتور كششي را ببنديد بلبرينگهايكاري هاي گريس ببنديد، شلنگ

كننده به الكتروموتور  براي انتقال هواي خنك) ارتجاعي(هاي االستيكي  لوله. را به سيلندرهاي ترمز وصل كنيد H.P  لوله خرطومي

  .بست نصب كنيدكششي را و با 
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  ويل موتور چرخاندن توپي -7.6
  .دهيدو كاركرد اجزاء و قطعات مختلف آن، انجام  نصبكيفيت ويل موتور به منظور كنترل  چرخاندن توپي

  .، نشان داده شده است7.20شود كه در شكل  از استند استفاده مي چرخاندن توپيدر كارخانه سازنده براي 

  :شود ويل موتور به ترتيب زير انجام مي توپيچرخاندن 
  شود؛ بصورت مونتاژشده روي استند دوردادن قرار داده مي 1توپي  -

  شود؛ تا سطح درپوش كنترلي، ريخته مي 20799، گوست n-20Aروغن صنعتي  داخل توپي -

  :شود انجام مي 7.2مطابق جدول  دفعهدو  بايد چرخاندن -

  چرخاندن توپي -7.2جدول 

  2  1  تعداد دفعات چرخاندن توپي
  n 70 ± 800  70 ± 1500دقيقه و  -1الكتروموتور  شفتدور 

  20  25  دقيقه    طول مدت كار حداقل
روي سطح خارجي  دماي توپيكنترل  چرخاندنپس از . ها، توجه نمود زدن بايد به ايجاد صداهاي خارجي و ضربه چرخاندندر زمان 

  .تجاوز نمايد c°70گرما نبايد از . دقت كنيددرپوش كنترلي و تخليه،  پوسته

موتور بايد علت عيب را مشخص و آنرا برطرف  ويل توپيزدن  نشت روغن، صداهاي اضافي و ضربه و c°70با رفتن دما در صورت 

در زمانيكه سطح عمومي صدا ) mm )100±1000دسيبل در فاصله  95سطح صدا نبايد از  بچرخانيد ونمود، پس از آن مجدداً ، 

  .دسيبل است، تجاوز نمايد 85حداكثر 

  .كنيدتخليه  توپي را، روغن چرخاندنپس از  -
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  ويل موتور چرخاندن توپي استند -7.20شكل 

    .دورسنج -6؛  واسطهلوله  -5پوسته؛   -4؛  استند -3؛  Ak-722الكتروموتور كششي  -2؛  توپي -1

  بخش حركتي -8
  تعليق -8.1

  اطالعات كلي -8.1.1
اكسل  2و مندل عرضي  28 پايه اتصال لوالي روي شاسي، )8.1.1شكل ( 3 گازي و روغني جكاز دو  تشكيل شده -تعليق جلو

  .جلو
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  تعليق جلو -8.1.1شكل 

واشر تخت  -30،13،5پيچ؛   -29،23،20،20،4،،36،31؛ گازي و روغني تعليق جك -3؛  مندل -2خور؛   سگري -15،10

واشرتنظيم؛   -14؛  درپوش -27،11قرقري؛   -26،10رينگ قفل؛   -9نمد؛   كاسه -24،8؛  پين -25،7بوشن؛   -6؛  ضخيم

پايه اتصال ثابت روي  -28؛  پيچ كروي -22؛  و جك تعليق پايينيپايه  -21مهره؛   -19رينگ؛   -18بوش؛   -17  ؛گردگير -16

 جكپوسته  -32؛  سيم مفتولي -37؛  پليت قفلي -35؛  كاور -34؛  بااليي جك تعليقپايه  -33؛  لوله گريسكاري -32شاسي؛  

  .شوند ، بسته مي21 پايينيو  33 بااليي هاي نگهدارنده ايهبه پ 19شونده  هاي خود قفل تعليق بوسيله مهره

  .شوند ، بسته مي20هاي  پيچ كه به شاسي دامپ تراك باهاي نگهدارنده گلگير  به ترتيب به پايه پايينيو  باالييهاي نگهدارنده  پايه

پايه اتصال ثابت . كند ل عمل ميرابط بين شاسي و اكس 7) مخروطي( هاي پينبصورت لوالئي بوسيله  2 مندل عرضي اكسل جلو

  .باشد رابط اتصال لواليي بين شاسي و اكسل جلو مي 25و پين  29با پيچهاي  28روي شاسي 
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 7و اكسل عقب با پايه اتصال لواليي  3و مندل عرضي ) 8.1.2شكل ( 4و  2) گازي -روغني(تشكيل شده از دو جك  تعليق عقب

  .كند كه بصورت اتصال مركزي عمل مي 9با پين 

  .شوند شونده، بسته مي هاي خود قفل سل عقب، بوسيله مهرهكو اشاسي به پايه نگهدارنده روي  جكهاي تعليق

واشرهاي ، 17انداز  از طريق بوش فاصله 20 با پينكه  23قرقري سل عقب بوسيله كو ا شاسيبه پايه نگهدارنده روي  3عرضي  مندل

نصب شده و به  11 پوستهلوالي مركزي روي رابط  7 پايه اتصال بسته شده است، 26و  18هاي  و پيچ 25نگهدارنده  ضخيم تخت

  .، بسته شده است9 پينبصورت لوالئي، بوسيله  شاسيپايه نگهدارنده  كه 14و مهره  15هاي  اهرم مركزي بوسيله پيچ

  
  تعليق عقب -8.1.2شكل 

 -5سمت راست؛   گازي و روغنيتعليق  جك -4  ؛مندل عرضي -3سمت چپ؛  روغني  -گازيتعليق  جك -2گير؛   گل -1

 -24،21،11مهره؛   -29،14،10؛  پين -9؛  درپوش -8پايه اتصال لواليي؛   -7پيچ؛   -32،26،15،6قفل؛  واشر تخت ضخيم 

 -19پيچ مخصوص؛   -18انداز؛   بوش فاصله -17بندي؛   رينگ آب -16لوالي مركزي؛   گردگير -13؛  قرقري -23،12بوش؛  

پيچ  -31؛  كاور -30؛  واشر تخت -28كاسه نمد ميله؛   -27؛  واشر تخت ضخيم -25رينگ؛   -22؛  پين -20خور؛   گريس

  .كروي
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المان كاري در سيلندر، گاز ازت . باشد ي پيستوني شكل توأم با كمك فنر هيدروليكي مينيوماتيك، فنر )8.1.3شكل (سيلندر تعليق 

  .شود استفاده مي Am -كمك فنر لوك اويل روغنتعليق از  جكع كاري در به عنوان ماي. باشد قسمتي مي

، مقدار شفتتعليق جلوئي و عقبي از نظر ساختمان مشابه هستند و اختالف آنها در اندازه قطعات، شكل شيارهاي روي  هاي جك

كمك فنر  پوستهكه پيستون و  34 فتشو  13تعليق تشكيل شده از لوله سيلندر اصلي  جك .باشد شارژ روغن و مقدار فشار ازت مي

  .به آن جوش شده است

بااليي چسبيده و به قسمت  11پوسته  زير شفتبوسيله پيچ بسته شده كه محكم به سطح  25 پاييني پاييني شفت، درپوشبه قسمت 

نصب شده كه  40 كرويپيچ ، پايينيو  باالييرپوشهاي ددر  .، بوسيله پيچ بسته شده است38 بااليي لوله سيلندر اصلي، درپوش

  .بسته شده است 39بوسيله سرپوشهاي 

  .اند ، قرار گرفته24، واشرهاي تنظيم 39رپوش و د 25پاييني و  38 باالييرپوشهاي دبين 

، گريسخور از طريق دستگاه پيچ كروي. از نوار پليمر فلزي قرار گرفته است 2، بوش پيچ كرويرپوشها و دبين سطوح كروي 

  .دشون گريسكاري مي

كننده  قطع سوپاپ پوستهدر . قرار گرفته است 29كننده  قطع سوپاپو ) فشاري( 33 سوپاپ، دو درپوش شفت جك تعليقروي 

دهند،  كننده انجام مي قطعتخليه فشار روغن را از طريق سوپاپ يا دو شيار طولي يا مقطع متغير كه كار  36 گير شفت رابط ضربه

  .كند حركت مي

  .تير در نظر گرفته شده است 28 داخلي پمپحرك شفت كمك فنر براي م

براي  روغن هيدروليك. بايد وجود داشته باشد، 15تا سطح درپوش كنترلي  روغندهد كه در آن  را تشكيل مي 1، محفظه 11پوسته 

  .و روانكاري پكينگ پوسته، در نظر گرفته شده است kو  Lهاي  پركردن محفظه

براي . نصب شده، 54و رينگ حفاظتي  53بندي  بوسيله رينگ آب 11و پوسته  13 جك ليبندي اتصاالت متحرك سيلندر اص آب

  .بسته شده است 31و پكينگ  30رينگ كه بين  9حفاظتي  كاورحفظ سطح خارجي سيلندر در برابر گردوغبار و آلودگي 

از سيلندر  روغنجلوگيري از نشت براي . نصب شدهبندي الستيكي يا مقطع گرد،  بندي اتصاالت ثابت بوسيله رينگهاي آب آب

تحت فشار مانع خروج  56 اورينگهاي آن بوسيله  كه لبه 57تفلوني  رينگلوله سيلندر اصلي بوسيله  -شفتتعليق، اتصال متحرك 

ندر بندي اتصال لوله سيل آب. شود محافظت مي 60شود و بوسيله فنر  تنظيم مي 61كننده  مجموعه واشرهاي تنظيمشود و با  روغن مي

  .نصب شده است، 34 شفتروي پيستون  52پيستون بوسيله واشرهاي تفلوني  و اصلي
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سيلندر و ر نتيجه كاهش حجم در موقع تراكم محفظه دداخل در زمان افزايش فشار ابر بار زياد در بر 11براي حفاظت از پوسته 

براي استفاده از . رود ، بكار مي، نصب شده10ينان نمد و اتصاالت ديگر، شير اطم كاسهاز طريق  روغنهاي احتمالي  بخاطر نشتي

  .كنند ازت پر مي با گازآنرا  3شارژ  سوپاپبرداري از آن، از طريق  سيلندر و بهره

 19نصب شده و توسط فلنج  25پاييني  رپوشروي د 28، پمپ شناور Lدر محفظه  روغن) level(نگهداشتن سطح   براي ثابت

  .اند بسته شدهبا واشر،  26هاي  بوسيله پيچ

در صورت پيدايش كار  .باشد عالمت ظاهري خرابي سيلندرهاي تعليق، تغيير ارتفاع آنها نسبت به وضعيت كاري طبيعي، مي

براي  HI، صحت و درستي آنها را به روش تعيين اندازه )شدن دامپ تراك، نشت شديد روغن كج(غيرطبيعي سيلندرهاي تعليق 

  . باشد قابل كنترل ميتعليق عقب،  جكاي بر H2تعليق جلو و اندازه  جك

كش مدرج دو رديف تعريف شد يكي ميزان  در نظر گرفته شده روي اين خط) 8.14شكل (كش مخصوص  روي خط ها اين اندازه

بعالوه روي . دهد ار گاز در سيلندر را نشان مي، مقدار فشرديفهابندي  تقسيم. باشد شارژ و ديگري ارتفاع كاري جك تعليق مي

برداري از سيلندر، مشخص گرديده  در زمان بهره )ارتفاع( كاري رديفو اندازه روي ) بازشدن مجاز(كش ناحيه پخش مجاز  خط

  .است

كش قرار دارد براي كنترل سيلندري كه جديداً شارژ شده يا زمانيكه سيلندر كامالً فاقد  شارژ كه در سمت راست روي خط ميزان

كش براي كنترل شارژ سيلندرهاي تعليق در  كاري واقع در سمت چپ خط) ارتفاع(ده است و ميزان ش فشارگاز است، در نظر گرفته

  .رود برداري، بكار مي جريان بهره

يعي سيلندر تعليق جلويي در صورتي يا شارژ طب. ها، دامپ تراك تخليه شده را بر روي سطح صاف افقي قرار دهيد براي كنترل اندازه

اندازه سيلندر، قرار داشته ) بازشدن مجاز(در مقابل ناحيه پخش مجاز ) 8.1.3شكل ( 15كنترلي درپوش شود كه مركز  محسوب مي

  .باشد

در مقابل ناحيه بازشدن مجاز اندازه  11شود كه سطح پيشاني پوسته  سيلندر تعليق عقب زماني بصورت شارژ شده طبيعي محسوب مي

بطوري قرار  30تا آخر در رينگ  9كش در زير پوشش حفاظتي  گيري، خط اندازه در زمان. قرار داشته باشدكش،  خط ميزان ارتفاع

  ).جابجا نكند(شود كه آن را بطرف باال، از محل نشيمنگاه، حركت ندهد  داده مي
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  جك تعليق -8.1.3شكل 

پيچ؛   -26،23،5،4شارژ؛   سوپاپ -3؛  )تفلوني( گير الستيكي ضربه -2پين؛   -1

سوپاپ  -10كاور حفاظتي؛   -9؛  محافظواشر  -8فلنج؛   -19،7رينگ؛   -25،20،18،17،6

 - 15مهره؛   -14اصلي؛  سيلندر  -13؛  با بوشراهنما ) stem(ميله  -12پوسته؛   -11؛  اطمينان

 -61،24بندي؛   رينگ آب -53،22؛  سوپاپ اطمينان -21فيلتر؛   -16 كنترلي؛  درپوش

پوسته  -33ساچمه؛   -32پكينگ؛   -31رينگ؛   -30كن؛   بدنه والو قطع -29پمپ؛   -28؛  يپايينرپوش د -25واشرتنظيم؛  
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سوپاپ سنسور؛   -37كمك فنر؛  ) stem(ميله  -36كننده؛   متراكم درپوش سوپاپ -35شفت جك؛   -34كننده؛   متراكم سوپاپ

ميله؛   -49،43رپوش؛  د -42بندي؛   واشر آب -62،46،41  اي؛ گاه ساچمه تكيه -40رپوش؛  د -39؛  بااليي درپوش -38

 -57انداز؛   رينگ فاصله -56؛  خار -54واشر؛   -52فنر؛   -60،50بندي؛   مخروط آب -47بدنه؛   -48،45مهره؛   -51،44

  ؛رينگ -59؛  رينگ -58؛  نمد كاسه

H1  ،H2-  اندازه؛I  ،K  ،L - محفظه  

  

  كش مشخصات خط -8.1.4شكل 

 - 4ا بار؛  اسمي سيلندر در دامپ تراك باندازه  -3فشار در سيلندر؛   )ارتفاع(ميزات  -2سيلندر كامالً متراكم؛  اندازه براي  -1

فشار  ميزان -7برداري؛   ناحيه مجاز اندازه سيلندر دامپ تراك تجهيزشده در بهره -6تلرانس اندازه سيلندر دامپ تراك تجهيزشده؛  

  .اندازه سيلندر عقب پرشده از روغن -9در كامالً تخليه شده؛  اندازه سيلن -8شارژ در سيلندر؛  

باعث تغيير ) معيوب(تغييراندازه يك سيلندر  در صورت. بايد با يكديگر متناسب باشندهاي تعليق  ا توجه به اينكه اندازه كليه جكب

در سيلندر معيوب عالوه بر . ين اندازه را داردباشد كه بطور معمول، كمتر سيلندر خراب، سيلندر مي. گردد اندازه بقيه سيلندرها، مي

به مقدار  معمولتر از حد  كنند و چنانچه اين فشار پايين گيري مي هم اندازه) 8.1.5شكل ( مانومتراشكال فوق، فشار گاز را به كمك 

0,3Mpa  0,2براي سيلندرهاي جلويي وMpa  بايد شارژ ) مدرجش ك خط )كاري(ميزان ارتفاع طبق (براي سيلندرهاي عقبي باشد

تا حد معيني را، تأمين  Lدر زمان نشت آن از محفظه  روغن) level(حفظ سطح ) 8.1.3شكل ( 28پمپ سيلندر  .شودمجدد 

  .كند مي

چنانچه سطح روغن در پوسته باالتر از درپوش كنترلي باشد، نبايد آن را تخليه كرد، چون در جريان كار، پمپ آن را به داخل سيلندر 

چنانچه در پوسته سيلندر، مقدار روغن كافي باشد و ارتفاع سيلندر كاهش يابد بايد آنرا از روي دامپ تراك بازكرده . كند مي ارسال

  .و عيب آن را برطرف نمود

از طريق اتصاالت بوده و شارژ زياد گاز سيلندر در دامپ تراك بدون  روغنكاهش شديد ارتفاع سيلندر حاكي از پيدايش نشتي زياد 

  .باشد فع خرابي، مؤثر نمير

  .سيلندر معيوب را از دامپ تراك باز كنيد، با رعايت دستورات ايمني فني آنرا پياده كرده و خرابي را رفع كنيد
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  :گيري فشار در سيلندرها براي اندازه مانومتر -8.1.5شكل 

  .بندي رينگ آب -7سوزن؛   -6؛  مهره -5شلنگ؛   -4تبديل؛   -8،3بندي؛   واشر آب -9،2؛  )فشارسنج(نشانگر  -1

  تعليق و روشهاي رفع آنها جكخرابيهاي احتمالي  -8.1.2
  .، ارائه شده است8.1.1هاي تعليق و روشهاي رفع عيوب در جدول  عيوب احتمالي جك

  هاي تعليق و رفع آنها جكخرابيهاي احتمالي  -8.1.1جدول 

  طريقه رفع خرابي علل احتمالي  آن )عيوب(خرابي

ها يا فشار روي  ر در كليه جكفشا
 .مطابقت ندارد مخصوصكش  خط

  شارژ غلط

  .كنيد كنترلشارژ را 
 ها جكسطح روغن و فشارگاز را در كليه 

برداري، كنترل  مطابق با دستورالعمل بهره
  .كنيد

كش  سيلندر را با روغن و گاز طبق خط
  .شارژ كنيد مخصوص

كش،  طبق خطجكدر يك
نسبت به حد اختالف فشار با بقيه 

  موردنياز اختالف زيادي دارد
  جك اشتباه شارژ شده

برداري،  سيلندر را مطابق دستورالعمل بهره
  شارژ كنيد

يك يا چند سيلندر، دائماً 
را حفظ  H2و  H1هاي  اندازه
نشتي روغن وجود (كنند  نمي

  )ندارد

بندي  شارژ آب سوپاپ
  نيست

در . وضعيت واشر زير والو را كنترل كنيد
و سيلندر را با گاز ت نياز تعويض كنيد صور

  .شارژ كنيد

دارد و سريعاً  جك شارژ نگه نمي
از شيراطمينان يا  آيد و پايين مي

 كند رينگ حفاظتي روغن نشت مي

فرسوده شده  نمد كاسه
  بندي نيست پمپ آب

را باز كنيد و با رعايت اقدامات ايمني جك
 و پمپ را نمد كاسهآنرا پياده كنيد، وضعيت 

ديده را  قطعات فرسوده و آسيب. كنترل كنيد
  .عوض كنيد

در جريان قطع، صداي ضربه در 
  شود سيلندر شنيده مي

واشر تفلوني در پيستون 
 فرسوده شده استشفت

واشر روي . كنيد دمونتاژكنيد و پياده را  جك
  .كنيد تعويضرا ) stem( شفتپيستون
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  تعليق بر روي دامپ تراك جكعمير و نصب اقدامات ايمني در زمان بازكردن، ت -8.1.3
هنگام پركردن و شارژ  .هاي تعليق، احتياط را رعايت كنيد، چون گاز در آنها تحت فشار زيادي قرار دارد نصب جكو   در موقع پياده

از ظروف تحت فشار  برداري قواعد دستگاهها و ايمني بهره«تعمير، مونتاژ، تحت شارژ در دامپ تراك بايد دمونتاژ سيلندرها، موقع 

)pressure vastle( «را رعايت نمود.  

  :تعليق از روي دامپ تراك و تعمير آنها، قواعد زير را رعايت كنيد جكدر موقع بازكردن 
شارژ را باز درپوش سوپاپ براي تخليه گاز . دامپ تراك، از طريق والو شارژ، گاز آنرا تخليه كنيد جك رويقبل از بازكردن  -

را كمي ببنديد،  آداپتورپس از خروج و تخليه گاز، . ، روي آن قرار دهيدسوپاپرا قبل از بازكردن  ي تخليهمخصوص اپتورآدكنيد و 

شارژ را با فاصله  سوپاپكردن  عمليات باز و بسته. را بازكنيد آداپتورشارژ بسته شود و سپس بعد از سه دقيقه مجدداً  سوپاپبطوريكه 

شود و فوراً پس از بستن  حداقل سه بار انجام دهيد، چون ازت حل شده در روغن به سرعت تبخير ميزماني هر سه دقيقه يكبار 

  .شود مجدداً فشار ايجاد مي جك، در آداپتور

را  بااليي و پايينيرپوشهاي دپيچ اتصال ( جككردن  پياده. گاز در آن مطمئن شويدتخليه كامل ، از جككردن  قبل از شروع پياده -

  وجود فشار در سيلندر، ممنوع است؛) مهره فشاري را باز كنيد وشارژ  سوپاپ باز كنيد،

) مجراتيه(زكردن درپوش ، باسوپاپبندي روي بدنه  فقط پس از خروج گاز از پوسته كه بوسيله باالكشيدن ميله از مخروط آب -

  .، مجاز استپوسته با سوپاپ اطمينان

  باشد؛ هاي سيلندر و پوسته، مجاز نمي در محفظه روغنورت وجود سيلندر و پوسته در ص درپوش پايينيبازكردن 

  شارژ، تخليه نمود؛ سوپاپزير  يا ازاطمينان از پوسته و مسير تخليه يا سوپاپ روغن را بايد از طريق 

 شفتگيري از نشت گاز از پكينگ متحرك  هاي شارژ شده در وضعيت عمودي جهت پيش ي و حمل و نقل جكرانگهد -

)stem (باشد؛ بيشتر بايدن °30انحراف سيلندر از حالت عمودي، حداكثر به مقدار . ايد انجام شودب  

ازت يا رنگ زرد به كپسول جديد در موقع شارژ سيلندر يا گاز، مطمئن شويد كه روي كپسول يا گاز فشرده  مانومترقبل از اتصال  -

  اي وجود داشته باشد؛ قهوه عالمت به رنگو 

  !را داردصد در صد اين كار خطر انفجار . تعليق يا اكسيژن ممنوع است هاي شارژ جك :توجه

اي كه براي آنها در نظر گرفته شده قرار دهيد، اين محلها بايد مجهز به وسايلي جهت بستن  كپسولهاي گاز را در محل جداگانه -

  موقع تعويض كپسول، آنرا ببنديد؛. كپسول باشند

  زدن بر روي آن، ممنوع است؛ ار مربوطه باز كنيد، ضربهشير و مهره اتصال را فقط با آچ -
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  تعليق وارد كنيد؛ جكبه  مانومترگاز را بطور يكنواخت و از طريق  -

  .قواعد كلي ايمني فني را در محل كار، رعايت كنيد -

  كردن سيلندر تعليق از دامپ تراك پياده -8.1.4
، با رعايت قواعد شرح جكشارژ  سوپاپگاز را از طريق تخليه امپ تراك، هاي تعليق جلو و عقب از روي د كردن جك قبل از پياده

  .در زير چرخهاي جلو و عقب، دنده پنج، قرار دهيد. انجام دهيد،  8.1.3ه در دداده ش

  :دهند كردن سيلندر تعليق جلو را به ترتيب زير انجام مي پياده
  ؛به سمت بيرون منحرف كنيدچرخ جلو را تا آخر  -

  چرخشي، را باز كنيد؛) سگدست(تعليق به بادامك  جك 21 پايينياتصال پايه نگهدارنده ) 8.1.1شكل ( 20پيچ  -

پاييني شدن پايه نگهدارنده  دهيد، تا خارج كنيد، در حاليكه جك را در زير قسمت جلوي آن قرار مي مهاردامپ تراك را  شاسي -

  ؛ها نكنيدروي فول، اكسل جلو را رتعليق از لوله انتقال گريس  جك

  بجاي جك، قرار دهيد؛ شاسي،پايه مخصوص را در زير  -

 4درپوش جك تعليق روي  14و  13هاي  نصب كنيد در حاليكه لبه) 8.1.6شكل ( جك تعليق را روي ابزار مخصوص دمونتاژ -

  ؛شود محكم ميلوله سيلندر  12ا اهرم ب 11توسط مهره د و گير قرار مي

  را باز كنيد؛ شاسيبه پايه نگهدارنده  33پايه نگهدارنده اتصال ) 8.1.1شكل ( 20پيچ  -

  را باز كنيد؛ جك تعليق -

  تعليق را بازكنيد؛ جكرا بازكرده و پايه نگهدارنده يا  پايينيو  باالييهاي نگهدارنده  اتصال پايه پيچ كرويمهره روي  -

  .مخصوص به حالت عمودي، قرار دهيد محلتعليق را در  جك -

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  
  ):شود تجهيزات ضميمه به ليفتراك، استفاده مي(براي بازكردن و نصب سيلندر تعليق  ابزار مخصوص -8.16شكل 

a (  بازكردن و نصب سيلندر تعليق عقب؛b (بازكردن و نصب سيلندر تعليق جلو؛  

پيچ  -7 شفت؛ -6پايه نگهدارنده؛   -5تعليق؛   جك -4گاه؛   پايه نگهدارنده تكيه -3قسمت عرضي؛   -2شاخك ليفتراك؛   -1

  .گيره -14،13؛  اهرم -12مهره؛   -11؛  پين -10پايه نگهدارنده طولي؛   -9پايه نگهدارنده عرضي؛   -8؛  كروي

  :دهند تعليق عقب را به ترتيب زير انجام مي جككردن  پياده

  ؛)8.1.2شكل (را از پيچ كروي پايين جك تعليق باز كنيد  29مهره  -

توسط جك يا پايه و غيره  ،نكرد خارج دارد قبل ازدر قسمت عقب آن قرار  تعليقدر حاليكه جك  زيرشاسي دامپ تراك را -

  ؛محكم كنيد

  ، بجاي جك قرار دهيد؛شاسيپايه مخصوص را در زير تير  -

جك را روي  14و  13 هاي گيرهدر حاليكه ) 8.1.6شكل (تعليق قرار دهيد  جككردن و نصب  را براي پياده ابزار مخصوص -

  كنيد؛ بطور مطمئني محكم  12 اهرميا  11دهيد و بوسيله مهره  قرار مي 4تعليق 

  تعليق را باز كنيد؛ را از روي پيچ كروي بااليي جكمهره  -

  ؛از روي شاسي جدا كنيدرا  جك -

  .مخصوص به حالت عمودي قرار دهيد محلتعليق را در  جك -
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 حمل كنيد و... تعميرگاه و يا توانيد به  ايد را مي كرده جداوص از دامپ تراك هاي تعليق جلو و عقب را كه بوسيله، ابزار مخص جك

  .نگه داريد )8.1.7شكل (آويزان،  مخصوص بحالتبا استفاده از وسايل 

  .نصب كنيدتعليق،  پيچ كروي جكرا به قسمت انتهايي  3براي حمل و نقل بايد مهره وسيله مخصوص 

  
براي  ابزار مخصوص؛ )باشد مي M48×2رزوه براي مهره (تعليق جلويي  جكل و نقل براي حم ابزار مخصوص -8.1.7شكل 

  ):M56×2رزوه براي مهره (باشد  تعليق عقبي مي جكحمل و نقل 

  تعليق جك -4مهره؛   -3رينگ؛   -2،1

  

  تعليقجك كردن  پياده -8.1.5
براي بستن قطعه مونتاژشونده روي استند و براي ). 8.1.8شكل (هاي تعليق، استند در نظرگرفته شده است  جك نصببراي پياده و 

براي . شود مفصلي يا مهره، انجام مي بست و پيچبوسيله  جكبستن . شود استفاده مي 7چرخاندن آن به وضعيت موردنظر، گيره 

مراه قطعه بسته چرخش گيره به ه. شود انجام ميكند،  كار مي 6كه بوسيله دسته  2 ضامن قفلي، مختلفدر حالت  جككردن  ثابت

  .شود ، انجام مي3و دسته  4شده بوسيله گيربكس مارپيچي 

  .باز كنيد جكرا از روي  30و رينگ  31 محافظپوش در، )8.1.3شكل ( 31، پكينگ دمونتاژقبل از 

  :شود به ترتيب زير انجام مي دمونتاژ
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  قرار دهيد؛ عمودي روي استندتعليق را در وضعيت  جك -

شفت سوپاپ شارژ را ببنديد براي اينكه مطمئن شويد كه سيلندر فاقد گاز است، با باالآوردن  سوپاپخصوص، م آداپتوربوسيله  -

  اطمينان، گاز را از پوسته خارج كنيد؛

  را باز كنيد؛ پيچ كروي 39رپوش را باز كنيد و د 23پيچ  -

  باز كنيد؛ ،25 پايينيو  38 باالييرپوشهاي درا از  2را باز كنيد و بوش  4 پيچ كروي -

  روغن آنرا تخليه كنيد؛ جككردن  منحرفرا باز كنيد و با  گير ضربه، 36 شفتبا  38 باالييرپوش درا باز كنيد،  4پيچ  -

كمك فنر را بيرون  stem (36(را باز كنيد و ميله  7فلنج  5و پيچ  37سوپاپ سنسور و تير  3شارژ ، سوپاپ 38بااليي رپوش از د -

  بياوريد؛

  تخليه كنيد؛ 1را باز كنيد و روغن را از محفظه  11روي پوسته  15 درپوش -

  را باز كنيد؛ 25 پايينيرپوش را باز كنيد و د 4بچرخانيد، پيچ  را بطرف باال پايينيرپوش جك با د -

  را خارج كنيد؛ 28باز كنيد، پمپ  درپوش پايينيرا از  19فلنج  26پيچ  -

  خارج كنيد؛ باز كنيد و شير اطمينان 13را از لوله سيلندر اصلي  11پوسته  -

  سيلندر، بيرون بكشيد؛ پايينيرا از قسمت  34و ببنديد و ميله تعليق را به حالت افقي  جك -

را  32فشاري را قفل كنيد، بدنه را باز كنيد و از داخل آن ساچمه سوپاپ فشاري باز كنيد، بدنه سوپاپ را از بدنه  35درپوش  -

  كننده كمك فنر را باز كنيد؛ قطع سوپاپ 29، بدنه 8گاهي  تكيهبيرون بياوريد، واشر 

  باز كنيد؛ 34 شفترا از پيستون  52واشر  -

؛ 59و  58، 57مجموعه رينگهاي تفلوني : بندي شامل باز كنيد و مجموعه قطعات آب 13اصلي  جكرا از  14مهره نگهدارنده  -

  .نمد را باز كنيد با كاسه Guide (12(نما و ميله راه 60، فنر 61بندي  ، واشرهاي آب56 اورينگ

  .در صورت لزوم پمپ را پياده كنيد
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  هيدروليكي گازيتعليق و آكوموالتورهاي  هاي دمونتاژ و مونتاژ جكاستند براي  -8.1.8شكل 

  .گيره -7؛  ضامن قفليدسته  -6قسمت ياتاقانها؛   -5گيربكس مارپيچي؛   -4؛  اهرم گيربكس -3؛  ضامن قفلي -2پايه؛   -1

  :شود كردن پمپ به ترتيب زير انجام مي پياده
  ؛ببنديدآنرا محكم  بيشتراطمينان  جهتروي وسيله قرار دهيد ) 8.1.9شكل ( 5 پوستهپمپ را از طرف سطح خارجي  -

  را باز كنيد؛ 18مهره  -

  پمپ را باز كنيد؛ 16واشر  -

  يا پرس بيرون بكشيد؛ 5 بااليي پوستها از قسمت ر 14،  13،  12،  11، 10،  7،  6،  1مجموعه قطعات  -

  ؛خارج كنيد 6را از پالنجر  1جعبه ميل رينگ  -

  را باز كنيد؛ 15يا چك والو  مونتاژبصورت  6 پالنجر -

  را باز كنيد؛ 10با بوشن  7استكاني  -

  .را از بوشن بيرون بياوريد 12و مقر  11ساچمه  -
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  پمپ -8.1.9شكل 

؛  پوسته -5بندي؛   رينگ آب -9،8،4،3،2؛  لنگ ميل جعبه  -1

؛  مقر - 12ساچمه؛   -11بوشن؛   -10استكاني؛   -7   پالنجر؛ -6

يك  سوپاپ -15؛  محافظواشرهاي  -19،17،14 واشر؛   -13

 -16طرفه؛    مهره -18واشرپمپ؛  

III - محفظه  I  ،II  ،

هاي جلو و  هاي مركزي تعليق مفصل دمونتاژ 8.1.6- 
  عقب

ها و ياتاقانهاي مفصلي، مفصل  برداري، انگشتي بهره يان در جر

تعمير با تعويض قطعات فرسوده و . شوند فرسوده مي مركزي 

صدمه   .شودبايد انجام ديده، 

مفصل مركزي تعليق جلو به ترتيب  اتصال كردن دمونتاژ
زير انجام   :گيرد مي

نصب ، جلو سپر پشتدر  شاسيدر زير  اتصال مفصلي   تكيه -

  ؛شده

در زير  -  چرخهاي جلو و عقب دامپ تراك، دنده پنج قرار دهيد؛

شارژ با رعايت سيلندر تعليق جلوئي را از طريق سوپاپ  گاز  -

قواعد شرح   ، تخليه كنيد؛ 8.1.3داده شده در زير بخش 

كردن  اكسل جلو جهت پيشگيري از افتادن پس از خارج زير  -

  ؛بيني كنيد پين اتصال مفصلي را توسط گذاشتن مانع پيش

  ؛نگهدارنده پين را باز كنيد) 8.1.1شكل ( 30را از روي واشر تخت   31پيچ  -

  كنيد؛ جدارا  پليتباز كنيد و  35كن  قفل را از روي پليت  36پيچ  -

دار روي  از طرف چهارسوراخ روزه(نشان داده شده قرار دهيد  8.1.10را همانطور كه در شكل  )پرس دستي(ابزار مخصوص  -

پايه اتصال مفصلي را روي پايه ابزار مخصوص بسته و مهار شود و سپس با تحريك  1كه بايد با يك رديف از پيچهاي ، 2 پينح سط

  .اهرم دستي باعث حركت شفت ابزار مخصوص شود كه در نتيجه شفت اتصال مفصلي از محل خود خارج گردد

  .ع استكردن يا پرس، ممنو ايستادن در مقابل انگشتي در موقع خارج
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  مركز تعليق جلو با پرس پين اتصال مفصليكردن  براي خارج )ابزار مخصوص(پرس دستي  -8.1.10شكل 

 - 7گاه؛   تكيه -6؛  پرس دستي) جك( -5پايه نگهدارنده؛   -4؛  انداز واشر ضخيم فاصله -3؛  پين -2؛  پايه اتصال مفصلي -1

  .شاسي

  را جدا كنيد؛ پرس دستي -

  ؛باز كنيدرا  جلو مندل اكسل -

  كنيد؛ جدا شاسيرا از  28 پايه اتصال مفصليرا باز كنيد و ) 8.1.1شكل ( 29هاي  بقيه پيچ -

  باز كنيد؛ پايه اتصال مفصليرا از هر دو طرف  23و پيچ  جدا كنيدپين را  -

  را باز كنيد؛ 24با كاسه نمدهاي  27رپوش د -

  .پرس خارج كنيد يا 28 پايه اتصال مفصليرا از  26مفصلي  قرقري -

  :پذيرد عقب به ترتيب زير انجام مي اكسلكردن مفصل  پياده
  در زير چرخهاي عقب و جلو، دنده پنج را قرار دهيد؛ -

  ، تخليه كنيد؛8.1.3 رديفبا رعايت قواعد شرح داده شده در شارژ از سيلندرهاي تعليق عقب از طريق سوپاپ گاز را  -

  ، قرار دهيد؛شاسي هاي عرضي سوم گاه در لبه تكيه -

  سل عقب در قسمت جلوي آن، قرار دهيد؛كا يمركز مندلگاه در زير  تكيه -

  ؛)8.1.2شكل (را از مفصل مركزي باز كنيد  1محافظ گلگير  -

  ؛را باز كنيد 10و مهره  هاي قفل ها را خارج نموده و پيچ پين -

  را بيرون بياوريد؛ را باز كنيد و صفحه 5كننده  صفحه قفلو اتصال پايه  32پيچ  -

  ؛كردن پين مندل را مهار كنيد قبل از خارج -
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ابتدا يك رديف پيچ اتصال (قرار دهيد ) M110×3از طرف رزوه (نشان داده شده  8.1.11را همانطور كه در شكل پرس دستي  -

را خارج  9 پين HCP-400MA 3 تحريك اهرم پرس دستيو با ) را باز و پايه پرس دستي را با آن پيچها نصب كنيد 7 پايه مفصل

  .كنيد

  .كردن آن با پرس، ممنوع است هنگام خارج پينايستادن در مقابل 

  

  

  
  تعليق عقب پين اتصال مفصليكردن  براي خارج )ابزار مخصوص(پرس دستي  -8.1.11شكل 

واشر  -9؛  پين -8؛  صال مفصليات -7مهره؛   -6پيچ؛   -5پايه نگهدارنده؛   -4؛  جك هيدروليكي -3گاه؛   تكيه -2؛  شاسي -1

  .انداز ضخيم فاصله

  جدا كنيد؛پرس دستي را  -

  ؛پياده كنيدسل عقب را كا مندل -

  را از دامپ تراك باز كنيد؛ 7 پايه اتصالو  15و پيچ ) 8.1.2شكل ( 14مهره  -

  ، باز كنيد؛پايه اتصال مفصلي را از دو طرف 6پيچ  -

  ز كنيد؛را با 13يا كاسه نمدهاي  8رپوش د -

  .يا پرس خارج كنيد 7 پايه اتصال مفصليرا از 12 قرقري -

  هاي جلو و عقب عرضي تعليق هاي مندلكردن  بازكردن و پياده -8.1.7
قابل قطعات سائيده شده و صدمه ديده . شوند عرضي، فرسوده و سائيده مي مندلمفصلي  هاي قرقريو  ها پينبرداري،  در جريان بهره

  .باشند مي تعمير و يا تعويض
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  :شود عرضي تعليق جلو به ترتيب زير انجام مي مندلكردن  بازكردن و پياده

  باز كنيد؛) 8.1.1شكل ( 2 مندليك طرف  10 را از روي قرقري 12پيچ  -

  كنيد؛ جدارا  11 پليت درپوش -

  كنيد؛ مندل و قرقري و پين را جدا -

  هيد؛، انجام دمندلمشابه همين عمليات را براي طرف ديگر  -

  را، بيرون بياوريد؛ 8كاسه نمد  -

  را باز كنيد؛ 9  رينگ قفل -

  .خارج كنيدو يا فشار پرس  سمبهرا به كمك  10 قرقري -

  :شود عرضي تعليق عقب به ترتيب زير انجام مي مندلكردن  بازكردن و پياده
  ؛كنيد جدارا  25را باز كرده و صفحه نگهدارنده ) 8.1.2شكل ( 26و  18هاي  پيچ -

  را بيرون بياوريد؛ 17انداز  بوش فاصله -

  ، بيرون بياوريد؛24) مخروطي( دار يكاز طرف بوشن كونرا  20 پين -

  عرضي را از پايه نگهدارنده، خارج كنيد؛ مندل -

  ، باز كنيد؛24و  21هاي  را از بوشن 16بندي  رينگ آب -

  ، بعمل آوريد؛مندلمشابه همين عمليات را براي طرف ديگر  -

  را بيرون بكشيد؛ 27كاسه نمد  -

  را باز كنيد؛ 22رينگ قفل  -

  .يا پرس خارج كنيد سمبهرا به كمك  23 قرقري -
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  كنترل وضعيت فني قطعات تعليق -8.1.8
يلندر بعالوه لوله س. گيري پارامترهاي اصلي آنها، كنترل كنيد كردن، قطعات تعليق را به روش بازديد ظاهري و اندازه پس از پياده

  .ديدگيهاي باشند زدگي، خراش و ديگر آسيب زنگ آنهاو پيستون نبايد در روي سطح نمد  كاسه، شفتاصلي، 

  
  گردد مندل مشاهده ميبندي  آب نمدها و سيلهاي كاسهمثالهايي براي عيوبي كه اغلب در  -8.1.12شكل 

كه در نتيجه كار يا روغن  شده) دار دندانه( هاها يا مقر لبه ساييدگي موضعي -2اند؛   هاي پكينگ بطور يكنواخت ساييده شده لبه -1

بودن تلرانس  نمد بدليل كم كاسه شدن اضطراري خراب -3شود؛   بندي ايجاد مي بودن تميزي سطوح آب كثيف يا در هنگام ناكافي

  .صدمه ديده است

  .ايد تعويض شوندحتماً ب نمد كاسهتعليق، كليه قسمتهاي الستيكي و  هاي جككردن  پس از پياده

  .شده است نوشته 8.1.2و مجاز قطعات اصلي تعليق دامپ تراك در جدول  اسميهاي  اندازه
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  و مجاز قطعات اصلي تعليق اسميهاي  اندازه -8.1.2جدول 

شماره، نام قطعه و 
پارامترهايي كه بايد 

  كنترل شوند

 mmها بر حسباندازه
  منحني  مواد

  حدمجاز  نامي

549A-2907036  
  :لوله سيلندر اصلي

  قطرداخلي
  قطرخارجي

  )XTB.30پوشش (

260±0,09 
290–0,13 

 
 
 

260+0,21 
نبايد پيچ محلي از 

پوشش كرم 
  سائيده شده باشد

  45فوالد 
241-285 HB 
TB4b1-4mm 

 HRC53نيمم  مي

5495-2907126-
01 

5495-2907127-
01 

و  باالييرپوشهاي د
  پاييني

  قسمت كروي

124,1-0,07  
ايد نب
ديدگي  آسيب

  داشته باشد
 HB 217-167  45فوالد 

-5495: شفت

2907056-11 
 زيبرن(قطرخارجي 

روي پيستون 
  )قطرخارجي

250-0,100-
0,172 

220-0,100-
0,172 

249,7-249,8 
 

219,7-219,8  

  45فوالد 
تسمه 

AπPHT3,0 
HA5p.0Φ 
6,5-0,15 

 45فوالد 

TByb 1,5-3,0 
mm  

549A-2907076 
عبه راهنما با ج بوش

  :سيل رينگ
قطرداخلي در قسمت 

 برنز

220+0,072 220+0,185  
نوار 

AπPHT3,0 
HA50.0Φ 
6,5-0,15 

  

5495-2907178 
 سوپاپبدنه 
 گير ضربهكننده  متراكم

  قطر سوراخ داخلي
 HB 285-229  45فوالد   7 8+0,2

5495-2907186 
 سوپاپدرپوش 
  كننده متراكم

  45فوالد   كفاقد شكستگي و تر
TB4b 2,0-3,0 

mm 
42-49 HRC 
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وضعيت سطح طرفين 
  10قطر
-7513: ميله

2907327  
ا وضعيت سطح ب

 25قطر

ديدگي داشته  نبايد پارگي و آسيب
  باشد

  45فوالد 
241-285 HB 
TB4b≥1mm 

HRC≥50 

549A-2907330 
  پمپ پالنجر

ديدگي در روي سطوحنبايد آسيب
و  20،16در قطرهاي (كاري 

mm30 (طرفه والو يك. داشته باشد 
  بندي باشد بايد آب

    45فوالد 

5495-2907427  
جك  پالستيكيبوش 

  تعليق پين كروي

نبايد در پيچ محلي از اليه پالستيكي 
  ساييدگي داشته باشد

» C« با عالمتنوار 
2,05×130 

  

5495-2907427 
رپوس وضعيت سطح د

  كروي

ديدگي داشته  نبايد پارگي و آسيب
  باشد

  45فوالد 
241-285HB 

TB4h 1,5-3mm 
HRC≥51 

5495-2907447 
  اي گاه ساچمه تكيه

  ها قطر كره
120+0,045 

بودن نبايدكروي
 Imm,0از حدود 

  خارج شود
  40فوالد 

241-285HB 
TB4h≥2mm 

HRC≥51 

7519-2907036 
  :سيلندر اصلي
  قطر داخلي
  قطر خارجي

  )XTB.30پوشش (

280+0,13 
330-0,14 

280+0,21 
نبايد پيچ محلي از 

پوشش كرم 
دگي داشته سايي

  باشد

  45فوالد 
241-285HB 

TB4h≥1,5mm 
HRC≥53 

7519-2907076 
راهنما با جعبه  بوش

  ميل رينگ
  قطرداخلي روي برنز

 
250+0,115  250+0,29  

 AπPHTنوار

3,0 
HA5p.0Φ 
6,5-0,15 

  

7519-2907056-
11 

  ):stem( شفت
  قطرخارجي

قطرخارجي روي 
نوارهاي برنز روي 

250-0,100-
0,172 

280-0,11-
0,24  

249,7-249,8 
279,6-279,7  

  45فوالد 
 AπPHTتسمه 

3,0 
HA5p.0Φ 
6,5-0,15  

TB4h≥1,5mm 
HRC≥53  
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 پيستون
7519-2907126-

02 
7519-2907127-

01 
 پايينيو  باالييرپوش د

  قطركره

 
 

154,1-0,1  

نبايد صدمه ديده 
  باشد

 HB 217-167  45فوالد 

7513-2917327 
وضعيت سطح در : ميله

  25قطر 

در هيچ  نبايد
محلي از اليه 

الستيكي 
سائيدگي داشته 

 .باشد

  45فوالد 
241-285HB 
TB4h≥1mm 

HRC≥50  
  

7519-2907427  
بوشن پالستيكي پين 

  كروي

نبايد ساييدگي در
اليه پالستيكي 
  وجود داشته باشد

  »C«نوار مارك 
2,05×130 

   

7519-2907427 
  درپوش

  وضعيت سطح كروي

گي ديد نبايد داراي خراش و آسيب
  باشد

 40xفوالد 

241-285 HB 
  كردن از ته

h≥0,3mm 
HV2≥400 

7519-2907500 
  :اي گاه ساچمه تكيه

  قطركره
150+0,08  

كرويت نبايد از
، 0,1حدود 

  تجاوز نمايد
 40xفوالد 

241-285HB 
TB4h≥1mm 

HRC≥50  
7513-2909016-

10 
  :مندل عرضي

قطرداخلي محل 
  قرقري

  35فوالد   130+0,063 130-0,04
  اليزهنرم

TB4h 3-5mm 
HRC≥42 

7513-2909078 
  :انگشتي

  قطر زير ياتاقان
سطح مخروطي 

)1:10(  

90-0,036-
0,090  

89,85-89,90  
نبايد 

ديدگي  آسيب
  داشته باشيد

 H3A×20فوالد 

  سمنتاسيون
N 1,6-2,0 mm 
58-64 HRC 

HRC≥32 

7513-2909118 
  بوشن

تا (قطرخارجي 
132-0,085-

0,148  

نبايد آسيب ديده
  باشد

نبايد آسيب ديده 
 HB 285-241  45فوالد 
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 )بريدگي
سطح مخروطي 

)1:10(  

 باشد

75131-2909188 
طول بوشن (بوشن بلند 

84-0,54:(  
  قطرخارجي
  قطرداخلي

  )135-1قطر (بوشن 

+0,125 
148 

+0,100 
+0,087 

118  

نبايد آسيب ديده
  باشد

+0,14 
118 

نبايد سطح آن 
 0,5mmبيش از 

 كار كرده باشد

  45فوالد 

241-285 HB 
TB4h 2-5mm 

HRC≥50 
TB4h 2-5mm 

HRC≥50 

7519-2909187 
  :بوشن كوتاه
  قطرخارجي
  قطرداخلي

+0,125 
150 

+0,100 
+0,16 
134 

نبايد صدمه ديده 
  باشد

+0,25 
134 

  45فوالد 
241-285 HB 
TB4h 2-5mm 

HRC≥50 

75131-2919230 
  مچي يا پايه
  قطرداخلي

-0,014 
215 

-0,060  
  35والد ف  215-215,02

  نرماليزاسيون
TB4h 1,5-5,0 

mm 
35-50 HRC 

75131-2919230 
  مچي يا پايه
  قطرداخلي

-0,014 
215 

-0,060  
180,01-
  35فوالد   180,03

  نرماليزاسيون
TB4h 1,5-5,0 

mm 
35-50 HRC 

75131-2919016  
  :مندل عرضي

  قطرداخلي زير ياتاقان
طول ميله از محور (

1050mm(  

+0,030 
200 

-0,016 

+0,072 
  35فوالد   200

  نرماليزاسيون
TB4h≥3 mm 

HRC≥42 

7513-2919016 
  :مندل عرضي

  قطرداخلي زيرياتاقان
180 

-0,04 
+0,063 

  35فوالد   180
  نرماليزاسيون

TB4h≥3 mm 
HRC≥42  

7513-2909426 
طول انگشتي (پين 

312mm(  
  قطرخارجي اول
  قطرخارجي دوم

-0,145 
134 

-0,245 
-0,036 

120 
-0,090 
-0,120 

134 
-0,4 

-0,120 
120 

0,207 
118 

-0,35 

 40xفوالد 

241-285 HB 
TB4h≥3 mm 
47-53 HRC 

 XTB)در سه قطر(

12 
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 0,207-118  قطرخارجي سوم

75131-2909426 
طول انگشتي (پين 

320mm(  
  قطرخارجي اول
  قطرخارجي دوم
  قطرخارجي سوم

-0,145 
134 

-0,245 
-0,036 

120 
-0,090 
-0,120 

118 
-0,207 

134 
-0,4 

-0,120 
120 

-0,207 
118 

-0,35  

 40xفوالد 

241-285 HB 
TB4h≥3 mm 
47-53 HRC 

 XTB)در سه قطر(

12  

7521-2919078 
  :پين شفت
  قطرخارجي
 )1:3(سطح مخروطي 

-0,043 
130 

-0,083 

129,85-129,9
نبايد آسيب ديده 

  باشد
 H3A×20فوالد 

  سمنتاسيون كنيد
H 1,4-1,8 mm 
59-63 HRC 

 HRC≥32مركز 

75211-2909078 
  :پين شفت

  قطر زير ياتاقان
سطح مخروطي 

)1:10( 

-0,05 
120 

-0,14 

119,78-119,8
نبايد آسيب ديده 

  باشد
 H3A×20فوالد 

  سمنتاسيون كنيد
H 1,6-2,0 mm 
59-63 HRC 

 HRC≥32مركز 

7513-9919186 
  :بوشن بلند
  قطرخارجي
  قطرداخلي

در قطر (سطح بوشن 
1-135(  

+0,125 
150 

+0,100 
+0,087 

118 

نبايد آسيب ديده
  باشد

+0,14 
118 

نبايد بيش از 
0,5mm  كار

  كرده باشد

  45فوالد 

241-285 HB 
TB4h 2-5mm 

HRC≥50 
TB4h 2-5mm 

HRC≥50 

7513-2919187 
  :بوشن كوتاه
  قطرخارجي
  قطرداخلي

+0,125 
150 

+0,100 
+0,16 
134 

نبايد آسيب ديده 
  باشد

+0,25 
134 

  45فوالد 
241-285 HB 
TB4h 2-5mm 

HRC≥50 

75132-2919230 
پايه اتصال مفصلي 

  اكسل عقب
  قطر داخلي

-0,014 
215 

-0,060 
  35فوالد  215-215,02

TB4h 1,5-
5,0mm 

40-50 HRC 

7513-2919426-
10 

طول انگشتي (پين

-0,145 
134 

-0,245 

134 
-0,4 

-0,120 
 40xفوالد 

241-285 HB 
TB4h 3-5mm 
47-53 HRC 
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447mm:(  
  قطرخارجي اول
  قطرخارجي دوم
  قطرخارجي سوم

-0,036 
120 

-0,090 
-0,120 

118 
-0,207 

120 
-0,207 

118 
-,035  

) در هر سه قطر(
XTB.12  

  

  هاي تعليق جك -8.1.9
به داخل قطعات، جلوگيري  غيرههاي تعليق بايد در شرايطي انجام شود كه از ورود گردوغبار، ذرات ساينده، آب و  جك مونتاژ

هاي ورودي، فرورفتگي، خراش و ديگر  زدگي وجود داشته باشد و روي سطوح و پخ قطعات نبايد براده و رنگبر روي . گردد

  .ديدگيها نبايد وجود داشته باشد آسيب

 تميزكليه كانالها و محلهايي كه دسترسي به آنها مشكل است از براده و آلودگي تميز كرده و با هواي فشرده آنها را  مونتاژ،قبل از 

  .يا الكل سفيد بشوئيد و خشك كنيد) گازوئيل(پس از آن قطعات را در سوخت ديزل . كنيد

 براي) 8.1.3شكل ( 11تعليق، اعمال فشار به پوسته  هاي جكهنگام حمل و نقل، مونتاژ و دمونتاژ و نيز در موقع انجام بقيه كارها يا 

  .اشدب بودن جداره آن، مجاز نمي ديدگي به علت نازك جلوگيري از آسيب

  :شود سيلندر تعليق با رعايت قواعد زير، انجام مي مونتاژ

  كليه سطوح قطعات رزوه شده و اصطكاكي را با مايع كاري روغن هيدروليك روانكاري كنيد؛ مونتاژدر موقع  -

با ) يا پمپ(ندر را قبل از نصب در سيل 52، واشرهاي حفاظتي تفلوني 57تفلوني  سيل رينگهايبندي با مقطع گرد،  هاي آب رينگ -

  روغن هيدروليك بشوئيد؛

  .بندي الستيكي مراقبت نمائيد كه رينگ در شيارها پيچ نخورده و پاره نگردد هنگام مونتاژ رينگهاي آب -

هاي و شكلها شيارهاي با  هاي تعليق جلو و عقب دامپ تراك از نظر ساختمان مشابه هم هستند و اختالف آنها فقط در اندازه جك

  .شده در آنها و مقدار فشار گاز است كمك فنر، مقدار روغن ريخته) stem(ير روي ميله مقطع متغ

در سطح  عالمت زده شدهآنها در كارخانه سازنده پاييني براي اينكه ميله كمك فنر در زمان تعمير سيلندرها اشتباه نشود در سطح 

  .، حك شده است»16«د و در عقبي عد» 15«تعليق جلويي عدد  هاي جكميله كمك فنر  پاييني

ها را فقط با  اختالف ميله. ها مقدور نباشد ميله تشخيصو ) كنده شود(آن پاك شود  جك عالمتروي  تعميرممكن است در موقع 

  ).8.1.13شكل (داد  تشخيصتوان  شكل شيارهاي با مقطع متغير، مي
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  :ميله كمك فنر سيلندر تعليق -8.1.13شكل 

  .ميله سيلندر تعليق عقبي -2جلويي؛  ميله سيلندر تعليق  -1

  :شود به ترتيب زير انجام مي درپوش بااليي نصب

  ، قرار دهيد؛  )8.1.3شكل ( 38 باالييرپوش روي درا  36 شفت -

  ؛)نوشته شده،  8.1.5جدول  درترگ اتصاالت سيلندرهاي تعليق را (ببنديد  5هاي  را با پيچ 7فلنج  -

  .، قرار دهيدباالييرپوش دهاي را در شيار 6بندي  رينگ آب -

  .را نصب كنيد و سپس درپوش پايين را ببنديد 28پمپ 

  :شود پمپ به ترتيب زير انجام مي مونتاژ

  ؛نصب كنيد) 8.1.9شكل ( روي پمپرا از طرف قطرخارجي  5 پوسته -

  ، نصب كنيد؛ 10را روي بوش  14و واشر حفاظتي  9،  8بندي  رينگ آب -

  ، قرار دهيد؛ 10را در بوشن  7و استكاني  11بندي، ساچمه  ينگ آببا ر 12نشيمنگاه  -

  ، بگذاريد؛ 5داخل پوسته يا نشيمنگاه، ساچمه و استكاني را  مونتاژبصورت  10، بوشن 13واشر  -

  ، قرار دهيد؛ 6 پالنجررا در  17و واشر حفاظتي  4بندي  رينگ آب -

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  ، قرار دهيد؛ 10را در بوشن  15ه يك طرف سوپاپبصورت مونتاژ شده و يا  6 پالنجر -

  قرار دهيد؛ 1 رينگها ميلرا در جعبه  19و واشرهاي حفاظتي  3،  2بندي  رينگهاي آب -

  قرار دهيد؛ 5 داخل پوستهو آنرا  نصب 6 پالنجررا روي  1رينگ  جعبه ميل -

  پمپ، بپوشانيد؛ 5 پوستهرا روي  16واشر  -

  .پمپ ببنديد 5را روي بدنه  18مهره  -

  :شود به ترتيب زير انجام مي مونتاژ درپوش پاييني
  قرار دهيد؛) 8.1.3شكل ( پايينيرپوش د رويرا  20رينگ  -

  و واشرها، ببنديد؛ 26هاي  را با پيچ 28پمپ  -

  .كنيد نصبرا  18بندي  و رينگهاي آب 16فيلترهاي  -

  :شود به ترتيب زير انجام مي مونتاژ ميله
  قرار دهيد؛، 34ميله  رويمك فنر را ك 29 كن پوسته سوپاپ قطع -

  را نصب كنيد؛ 8گاهي  واشر تكيه -

  .محل خود نصب كنيدرا در  33كننده  متراكم پوسته سوپاپ -

  را قرار داده و پشت آنرا ببنديد؛ 32كننده كمك فنر، ساچمه  متراكم پوسته سوپاپدر محفظه داخلي  -

  ايد؛ بندي قرار داده در حاليكه ابتدا در زير سطح درپوش واشر آب را ببنديد، 35كننده  هاي متراكم درپوش سوپاپ -

  كنيد؛ قفل، 33كننده  متراكم پوسته سوپاپ 8با واشر قفلي  -

  .را نصب كنيد 52واشرهاي  -

  :شود سيلندر اصلي به ترتيب زير انجام مي مونتاژ
  ، ببنديد؛) 8.1.8شكل (به استند ) 8.1.14شكل ( 1سيلندر  -

 3، واشرهاي تنظيم 4با فنر  5، رينگ فشاري 9بندي و رينگ فلزي  با جعبه ميل رينگ و مجموعه قطعات آب 2ا شفت راهنم -

  .را داخل سيلندر اصلي قرار دهيد، 10 درپوش، رينگ 7ميله  سيلبا  8 انداز ، رينگ فاصله)عدد 4حداكثر (

  .را ببنديد 6مهره فشاري  -

  .، واشرهاي تنظيم را كم يا زياد كنيدعدم اندازه مناسبدر صورت . ، تنظيم كنيد 3اشر تنظيم را با تعدادي و نمد كاسهتلرانس منحني 
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  ):stem(ميله  رينگ سيل) لقي(شماتيك برقراري تلرانس منفي  -8.1.14شكل 

 سيل -7هدارنده؛  مهره نگ -6رينگ فشاري؛   -5فنر؛   -4واشر تنظيم؛   -3؛  رينگ سيلبا جعبه  شفت راهنما -2سيلندر اصلي؛   -1

  بندي رينگ آب -11؛  درپوشرينگ  -10؛  فلزيرينگ  -9انداز؛   رينگ فاصله -8ميله؛  

از طريق  10 درپوشرينگ . شود ها كامالً فشرده شده باشند، انجام مي در موقعيكه مجموعه پكينگ) لقي(گيري تلرانس منفي  اندازه

  .كم شده باشندمح 2 شفت راهنماواشرهاي تنظيم بايد كامالً به 

توجه داشته باشد شود ولي بايد  نيوتن انجام مي 9تا  7گيري از  گيري با نيروي اندازه با وسايل اندازه) لقي(گيري تلرانس منفي  اندازه

  .نديده و يا شكل اصلي خودش را حفظ كند  كه محل تماس با شفت آسيب

، 8.1.4هاي در جدول  كردن مهره پس از محكم mm 2,3تا  2,0 در حدود بايدسيلندرهاي تعليق جلو و عقب  تلرانس مجاز سيل

  .باشد
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  ها كردن مهره تعليق پس از محكم سيلندرهاي تلرانس مجازاندازه  -8.1.4جدول 

اندازه توصيه شده   گيري محل اندازه  شرح
mm  

تلورانس منفي 
توصيه شده ) لقي(

mm 

ترگ مهره 
نگهدارنده 

  نيوتن.متر
سيلندر  سيل شفت
  جلو

  قطر داخلي
217,7-218,0  

سيلندر سيل شفت  9000-10000 2,0-2,3
  248,0-247,7  عقب

، انجام سيلهاي  زدن به لبه و صدمه تغييرشكلگيري يا جلوگيري از  را با ابزار اندازه) قطرداخلي( منجيتگيري تلورانس منفي  اندازه

بلندتر و  هاي فكهاي مخصوصي استفاده شود كه داراي  كوليسشود از  ، توصيه ميسيلگيري تلرانس منفي  براي اندازه. دهيد

  ).8.1.15شكل (باشد  هاي معمولي،  تري نسبت به كوليس ضخيم

  
  سيلندر تعليق سيلگيري تلرانس منفي  كوليس براي اندازه -8.1.15شكل 

انجام مانطور كه در شكل نشان داده شده ، هشود ميلبه ساخته  كردن فكها به اندازه مورد نظر با لحيمبه راحتي  معمولي را كوليس

  ؛دهيد

پس از ساخت، كوليس را از . هاي كوليس معمولي لحيم كنيد روي با ابعاد مشخص به نوك فك -هايي از مواد مس با انتخاب ميله

  .كاليبره كنيدگيري مطابق دستورالعمل  نظر دقت اندازه

 10، رينگ )8.1.14شكل (را باز كنيد  6، مهره نگهدارنده )قطرداخلي از مقادير مجاز بدست آمده( سيلپس از تنظيم تلرانس منفي 

  .، قرار دهيد1سيلندر اصلي  داخلقرار داده و بطور معكوس  سيلا روي رينگ ر 11بندي  رينگ آب. را خارج كنيد سيل
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اين وسيله ). 8.1.16شكل (ت اي در نظر گرفته شده اس هاي سيلندر، وسيله پكينگ سيلفرآيند تنظيم تلرانس منفي  انجامبراي 

  .، تجهيزات هيدروليك و الكتريكي)280-55-6(تشكيل شده از استند تنظيم 

و مخزن  5هيدروليك  4تجهيزات هيدروليك آن شامل پمپ . 1فشار  اهرمو  2هيدروليك  جك، 3استند تنظيم تشكيل شده از پايه 

  .باشند ، مي 6هيدروليك 

روي  تحت فشاررا  7 پليت قفلي باالييقرار دهيد، قسمت  1فشاري  اهرمها را در  پكينگ براي تنظيم تلرانس منفي، مجموعه

، تعداد واشرهاي تنظيم را ي مناسبها گيري نموده و در صورت عدم اندازه را اندازه سيلقطر داخلي . قرار دهيدها  مجموعه پكينگ

  .تغيير دهيد

  
  سيل سيلندر تعليقي گيري تلرانس منف وسيله براي اندازه -8.1.16شكل 

  .پليت قفلي -7مخزن هيدروليك؛   -6هيدروليك؛   مقسم -5پمپ؛   -4پايه؛   -3هيدروليك؛   جك -2فشار؛   اهرم -1

شدن  دور مانده به محكم 1تا  5 را) 8.1.14شكل ( 6سيلندر اصلي، مهره نگهدارنده  داخلها  پس از قراردادن مجموعه پكينگ

  ؛نيد، گريسكاري ك24 -ها را با گريس ليتول ببنديد، قبالً رزوه) آخرتا (مجموعه قطعات پكينگ 

قرار دهيد، بطوريكه سطح پيستون در فاصله  13سيلندر اصلي  داخل سوپاپهاا ب مونتاژرا بصورت ) 8.1.3شكل ( 34 شفت -

25mm  55از سطح سيلندر اصلي تعليق جلوئي و در فاصلهmm ار گيرد؛تا سطح سيلندر اصلي تعليق عقبي، قر  

  .، ببنديد)8.1.5جدول (را با ترگ  14مهره نگهدارنده  -

  :شود سيلندرهاي تعليق به ترتيب زير انجام مي مونتاژادامه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  ؛نصب كنيد، 34 مونتاژ با شفتبصورت  13را روي سيلندر اصلي  30رينگ  -

  ، قرار دهيد؛11را در پوسته  17و رينگ  54، رينگ حفاظتي 53بندي  رينگ آب -

  ؛نصب كنيد، 34 شفترا بر روي  11پوسته  -

  و واشر، ببنديد؛ 4هاي  قرار داده و آنرا با پيچ 34 روي شفترا  25شده پاييني نصب رپوش د -

پركردن سيلندر در وضعيت (، از روغن پر كنيد بااليي پيستونفشاري را باز كنيد و محفظه سيلندر را تا سطح  سوپاپ 35درپوش  -

  ؛)شته باشدبايد قرار داعمودي 

  فشاري را ببنديد؛ هاي سوپاپدرپوش  -

  و با مهره، ببنديد؛ 4هاي  سيلندر اصلي قرار داده و آنرا با پيچ داخلرا  38 بااليي نصب شدهرپوش د -

  ، روغن اضافه كنيد؛زير سوپاپشارژ تا سطح سيلندر را از طريق سوراخ زير سوپاپ  -

  ؛سفت كنيد، 46بندي  اشر آبو بارا  37سنسور و سوپاپ  3سوپاپ شارژ  -

  ؛ببنديد، 25 پايينيو  38 بااليي هاي درپوش رويرا   21اطمينان  سوپاپ -

ي، پايينو  باالييرپوشهاي د رويايد  ، گريسكاري كرده24-با گريس ليتول با توجه به اينكه قبالًرا  40اي  گاه ساچمه ، تكيه2بوش  -

  قرار دهيد؛

  ، قرار دهيد؛بااليي و پايينيوشهاي رپد رويرا  24واشرهاي تنظيم  -

بااليي و رپوشهاي د رويايد  گريسكاري كرده 24-اي را در حاليكه ابتدا سطح كروي آنها را با گريس ليتول گاههاي ساچمه تكيه -

  قرار دهيد؛ پاييني

  ، قرار دهيد؛39رپوش د رويرا  22بندي  هاي آب رينگ -

لقي طولي نداشته و در هر  40اي  گاههاي ساچمه يا پيچ طوري ببنديد كه تكيه 25 پايينيو  38 باالييرپوشهاي با درا  39رپوش د -

عقبي باشد، آنها را  جكبراي  75نيوتن .جلوئي و حداكثر ترگ متر جكبراي  60نيوتن .ها حداكثر متر ترگ پيچ جهتي بچرخند،

  .، تنظيم كنيد24بوسيله واشرهاي 

  .حداكثر، پرس كنيد 13mmحفظ اندازه  اي يا گاه ساچمه را در تكيه 1پين  -

  .، مطابقت داشته باشد8.1.5شده در جدول  ذكرتعليق بايد با مقادير  هاي جك مونتاژاي در  ترگ اتصاالت پيچ و مهره

  :شود ها به ترتيب زير انجام مي جكشارژ گاز 
  به كپسول ازت وصل كنيد؛) 8.1.17شكل ( 2تبديل  توسطرا  مانومتر -

  تعليق ببنديد؛ جكشارژ وسيله را روي سوپاپ  17تبديل  -

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  ، كنترل كنيد؛3شير روي كپسول ازت را باز كنيد فشارگاز در كپسول را با فشارسنج  -

  ؛را بازديد كنيد، داخل جك، فشار گاز مانومتر 12  با چرخاندن پيچ تنظيم -

  ، خارج كنيد؛لنگ، گاز را از كانالها و ش8 آداپتورشير روي كپسول را ببنديد و بوسيله  -

، تعيين 10عقربه فشارسنج  زمان حركتشارژ را در سوپاپ شروع بازشدن : شارژ، ببنديدرا تا شروع بازشدن سوپاپ  15سوزن  -

  صدمه نزند؛ سوپاپبراي اينكه به فنر  دهيدبستن سوزن را با احتياط انجام . كنند مي

يا  10شويد كه تراكم فشار سيلندر تا اين اندازه كه فشار طبق فشارسنج  را باز كنيد، مطمئن مانومتر 12شير روي كپسول و پيچ  -

  .مطابقت داشته باشد، 8.1.6ا جدول ب) 8.1.4شكل (خط كش  رويشده  ثبتمقدار فشار 

  ترگ اتصاالت  -8.1.5جدول 

  نيوتن.ترگ متر مارك  نام قطعه

  M27×4(  549A-2907087  9000-10000(مهره نگهدارنده  
  M300×4(  7519-2907087 9000-10000(نده  مهره نگهدار

  M16×1,5(  540-2917360-01110-140(شارژ سوپاپ
  32-25 201495 كمك فنر) stem(پيچ اتصال فلنج ميله 

سيلندرها و  بااليي و پايينيرپوشهاي دپيچ اتصال 

     اي گاههاي ساچمه رپوش تكيهد

)M12×1,25(  340279 70-90  
)M14×1,5(  340348 110-140  
)M16×1,5( 340446 160-200  

     كننده فنر متراكمدرپوش سوپاپ

)M20×1,5( 5495-2907186 100-140  
  M32×2(  5495-2907178 100-140(فنر  كننده كمك متراكم سوپاپبدنه 

  M48×1,5( 549A-2907259 100-140(مهره كوپلينگي پمپ 
  M10(  201495 22-32(پيچ اتصال واشرپمپ 

  M12(  341590 16-22(دهكننپيچ قفل
  M8(  201454 11-17(پيچ اتصال واشرپمپ 
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  :باشد شارژ سيلندر با گاز ازت بشرح ذيل مي
و محل  سوپاپبندي  شارژ جدا كنيد آبسوپاپ را از  مانومتررا باز كنيد، شير روي كپسول را ببنديد، ) 8.1.17شكل ( 15سوزن  -

  ديد؛را ببندرپوش  سوپاپنصب آنرا كنترل كنيد، 

در اين حالت سيلندر بايد در حالت عمودي قرار داشته . روغن بريزيد) 8.1.3شكل ( 15درپوش  زيردر محفظه پوسته تا سطح  -

  باشد؛

  ايد؛  بندي را نصب كرده را ببنديد، در حاليكه ابتدا واشرهاي آب سوپاپ اطمينانو  15درپوش  -

  برداريد؛ ،ابزار مخصوصاز روي  نصبسيلندر تعليق را براي  -

  .نصب كنيدرا  31كننده  بندي و آب 9حفاظتي ) كاور(روكش  -

  فشار گاز در محفظه سيلندر كامالً تخليه شده -8.1.6جدول 

 Mpaفشار گاز     مدل سيلندر  سيلندر تعليق

  0,016 ± 2,8 20-2907020-7513  جلويي
  0,016 ± 1,06  20-20/021-2917020-7513  عقبي

  

در بايد هاي تعليق شارژشده  جك، نگهداري و حمل و نقل )stem( شفتگاز از طريق پكينگ متحرك  براي جلوگيري از نشت

  .، تجاوز نمايد°30از بيش شود، انحراف از حالت عمودي نبايد  وضعيت عمودي انجام 
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  تعليق جكبراي شارژ  مانومتر -8.1.17شكل 

آداپتور  -8؛  سوپاپ -7؛  شير تنظيم مانومتر -4فشارسنج؛   -5،3  ؛)آداپتور( تبديل -17،6،2بندي؛   واشرهاي آب -18،11،9،1

  بندي رينگ آب -16سوزن؛   -15مهره؛   -14شلنگ؛   -13؛  پيچ تنظيم كاهنده -12نشانگر؛   -10؛  تخليه گاز

  روي دامپ تراكعقب  تعليق جكنصب  -8.1.10
  :دهند تعليق روي دامپ تراك را به ترتيب زير انجام مي جكنصب 

  ؛قرار داده و محكم ببنديد) 8.1.6شكل (روي ابزار مخصوص تعليق را  جك -

  ؛ابتدا قسمت پايين و سپس قسمت باال را روي دامپ تراك قرار دهيد) 8.1.6شكل ( توسط ابزار مخصوصتعليق را  جك -

هاي را با  اي و مهره گاه ساچمه ها، تكيه هاي گيره ، رزوهبااليي و پايينيهاي نگهدارنده  قبل از قراردادن سيلندر، سوراخهاي پايه -

  .، گريسكاري كنيد24-گريس ليتول

  :جك تعليق جلو روي دامپ تراكنصب 
تعليق قرار  جك قسمت بااليينگهدارنده  33ديسك و  21 قسمت پاييني، نگهدارنده 13ديسك ) 8.1.1شكل ( 22 پين كروي

ها را به اندازه زاويه  كردن مهره ، ببنديد، پس از سفت1600-2000نيوتن .متريا ترگ  19هاي  مهرههاي نگهدارنده را با  پايه. دهيد

  .كنيد، محكم °60

  ؛قسمت كروي پين را نصب كنيد براي گريسكاري 32لوله انتقال گريس  -

و واشر يا  20 هاي با پيچروي فول اكسل جلو  21پاييني ، پايه نگهدارنده شاسيرا به پايه نگهدارنده  33 باالييپايه نگهدارنده  -

  .كنيدمحكم  814-1006نيوتن .ترگ متر

بين سطح پايه نگهدارنده  فاصله، 14، بوسيله واشرهاي تنظيم را 21پايينياتصال پايه نگهدارنده  20هاي  كردن پيچ قبل از محكم

، 24-را با گريس ليتول 17قطعه  تماسبيشتر باشد، سطح  0,5mmنبايد از  فاصلهاين . كنيد، را تنظيم 18و رينگ  21تعليق  جك

  گريسكاري كنيد؛

  .نصب كنيد، قرقري بااليي و پايينيرا روي  24گردگير 

  :تعليق عقب هاي جكنصب 
  ؛)8.1.2شكل (قرار دهيد  31 پين كروي بااليي و پايينيگاههاي  را روي تكيه 28 واشر -

يا ترگ  29هاي  قرار داده و بوسيله مهره وي شاسيمحل خود ررا در  كروي باالييگاه  ، تكيهابزار مخصوص تعليق را توسط جك -

  ؛ببنديد، 1800-2000نيوتن .متر

  ؛ببنديد 29هاي  سل عقب قرار داده و آنرا با مهرهمحل خود روي اكرا در  كروي پايينيگاه  انتهاي تكيه -

  ؛نصب كنيد، كروي بااليي و پايينيگاههاي  را در قسمت انتهايي تكيه 19خورهاي  گريس -
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  .كروي بااليي و پاييني، ببنديدگاههاي  را روي تكيه 30وركا -

هاي  سوپاپخورها تا ظاهرشدن گريس از  از طريق گريس 24-تعليق با گريس ليتول هاي جكپس از نصب  كرويگاههاي  تكيه

  .كنيد، شارژ اطمينان

  هاي جلو و عقب هاي مركز تعليق كوپلينگ نصب -8.1.11
  .ه پنج بگذاريددر زير چرخهاي جلو و عقب، دند

  .، گريسكاري كنيد24-را با گريس ليتول) اي پيچ و مهره(اي  كردن، اتصاالت رزوه قبل از سفت

  :شود مفصل مركزي تعليق جلو به ترتيب زير انجام مي نصب اتصال
  ؛)پرس كنيد(، قرار دهيد 27) Cover(رپوش د روي) 8.1.1شكل (را  24 گردگير -

  ببنديد؛ 23هاي  قرار داده و آن را با پيچ 28 يهروي پارا  گردگيررپوش با د -

، گريسكاري 24-با گريس ليتول را قرقريسطوح كروي  نصبقبل از . پرس كنيد) Cover(رپوش د كامالً رويرا  26 قرقري -

  ، قرار دهيد؛ yΓ-g «Ty2257-407-00208947«بندي  را در ماده آب قرقريرينگ خارجي . كنيد

 عالمتقرار داشته باشد، به اين ترتيب  1نسبت به محور  °5 ± °90بايد تحت زاويه  اتصال مفصليي سطح جداشونده رينگ خارج

پس  قرقريرينگ داخلي . ها داراي يك شماره رديف باشند قرار داشته باشند و رينگ قرقريبايد در يك طرف  هارينگ روي سطح 

از ) 200±5( mm بصورت عمودبايد  تيروخانده شود كه اين نيوتن چر) 5±20(با نيروي  °15از نصب، بايد در زاويه حداقل 

  گردد؛ تنظيم، 24 گردگيرسطح رينگ داخلي، قبل از نصب 

  ، ببنديد؛239-269نيوتن .با ترگ متر 23هاي  قرار داده و بوسيله پيچ 28پايه روي  با گردگير Cover (27(رپوش د -

  ، قفل كنيد؛37سيم مفتولي يا  روي پايه اتصال مفصليرا از دوطرف  23هاي  پيچ -

،  814-1006نيوتن .با ترگ متر 29، به اهرم مركزي بوسيله پيچ قرقريرا بصورت مونتاژ شده با  28 يك طرف پايه مفصلي -

  ؛روي اكسل جلو نصب كنيد

  آخر پرس كنيد؛را تا  25 پينپايه نگهدارنده را منطبق كرده و روي شاسي قرار دهيد و را  28 هاي مفصلي و طرف ديگر پايه -

تنظيم را  فاصله، 25با چرخاندن انگشتي  .باشد فاصله پليت قفلي تنظيم نمي. ها را نصب كنيدو واشر 36هاي  پيچ 35 پليت قفل -

  ؛كنيد

محوري در اتصاالت  فاصله. ببنديد 1240-1531نيوتن .و واشر يا ترگ متر 31هاي  را با پيچ پينرا نصب كرده و  30 واشر تخت -

  ؛داخلي قرقري، نبايد باشد) كنس(با رينگ ، 25 نپيسطح 

  :شود تعليق عقب به ترتيب زير انجام مي نصب اتصال مفصلي
  پرس كنيد؛) 8.1.2شكل Cover (8 )(رپوش د رويرا  13 گردگير -
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سه  -را با دو ها ، سطوح خارجي پيچنصبقبل از . ببنديد 6قرار داده و آن را با پيچ  7 را روي پايه بزرگ اتصال مفصليرپوش د -

  روانكاري كنيد؛ 8k «Ty-6-02-6-88-آتاترم«بندي  آب روغنقطره 

 10%و  24گريس ليتول  90%، آن را با مخلوط قرقريقبل از نصب . پرس كنيد) Cover(درپوش  كامالً داخلرا  12 قرقري -

 yΓ-9 «Ty6-01-1326«بندي  را در ماده آب قرقريرينگ خارجي . ، گريسكاري كنيد4960گوست  nMC-2پودرمس 

  قرار دهيد؛) شرايط فني(

بايد  هارينگ طرفروي سطح هر دو  عالمتقرار داشته باشد، در اين حالت  1بايد در محور  قرقريسطح جداشونده رينگ خارجي 

  .باشند ها داراي يك شماره رديف مي باشند و رينگ قرقري جهتدر يك 

از سطح ) 200±50( mmنيوتن كه در فاصله ) 5±20(تحت نيروي  °15حداقل ، پس از نصب بايد به اندازه قرقريداخلي  كنس

  گردد، چرخانده شود؛ داخلي، اعمال مي كنس

 بهها را  پيچ قبل از نصب،ببنديد  6هاي  قرار داده و بوسيله پيچ 7با پايه  روي پايه اتصال مفصلينمد  كاسه را با Cover (8(رپوش د -

  ؛ته كنيدآغش» k8-آناترم«بندي  ماده آب

به اهرم مركزي  1200-1500نيوتن .با ترگ متر 14هاي  بصورت سوارشده يا ياتاقان را بوسيله پيچ و مهره 7 پايه اتصال مفصلي -

  ببنديد؛

طوري و پايه نگهدارنده را  9محل نصب پين قرار داده و  ثابت روي شاسيرا در داخل پايه  7 پايه اتصال مفصلياهرم مركزي  -

  كنيد؛ نصب، را به راحتي 9رار دهيد كه پين روبروي هم ق

، رفع 9 پينرا با چرخاندن  فاصله، پليت قفل نبايد داشته باشددر اتصاالت  فاصله. و واشر، ببنديد 32هاي  را بوسيله پيچ 5  پليت قفل -

  كنيد؛

  .، محكم كنيد1800-2000نيوتن .را با ترگ متر 10) شكافدار(مهره چاكدار  -

كردن بوسيله آچار با نيروي ترگ كافي براي چرخاندن مهره يا  محكم. سفت كنيد °60ها، آنها را به اندازه  ن مهرهكرد پس از محكم

  .دهيدكمكي ديگر، يا رعايت قواعد ايمني فني، انجام تجهيزات 

  .گردد حادثه مي منجربازشدن مهره  شود و پليت قفل ميها، به جداشدن  محكم نكردن كافي مهره

  .باشد ، مجاز نميغيرهو  قرقري، 9 پينمحوري در اتصاالت سطح  فاصله .كنيدمفتول، قفل  -سيمرا بوسيله  10مهره  -

  .گريسكاري كنيدشدن گيربكس از زير كاسه نمدها را تا ظاهر 24-گريس ليتول ،خور از طريق گريس اتصال مفصلي، نصبپس از 

  هاي جلو و عقب عرضي تعليق )ميله( مندل نصب -8.1.12
  .، گريسكاري كنيد24-آنها را با گريس ليتول) ها پيچ و مهره(كردن اتصاالت  از محكم قبل

  :شود هاي جلو به ترتيب زير انجام مي عرضي تعليق )ميله(مندل نصب 
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  .را تا رينگ قفل پرس نمائيد 10 قرقريو ) 8.1.1شكل (قرار داده  2 روي مندلرا  9رينگ قفل  -

قرار داشته  2 )مندل( نسبت به محور طولي ميله °5±°90بايد تحت زاويه  س بيروني قرقريكن، سطح 10 قرقريدر موقع نصب 

داراي يك شماره  كنسهاي داخليقرار داشته باشند و  قرقريبايد در يك طرف  سطح كنس داخليروي  عالمتباشد، در اين حالت 

  .رديف باشند

نيوتن كه در فاصله  20يا تحت بار حداكثر  مانعبا دست بدون  °7با زاويه  بيروني كنسبايد در  پس از نصب قرقريداخلي  كنس

100mm  شود، بچرخد؛ ، اعمال ميكنس داخلياز سطح  

  ؛محل خود كامالً نصب شده استدر  قرقريدر حاليكه  .رينگ قفل دوم را نصب كنيد -

  ؛داشته باشدقرار  ،8 بايد بين گردگيرهايگريسكاري كرده و آن  24-را با گريس ليتول قرقريسطح كروي  -

  ميله، پرس كنيد؛ آرامي رويبه  قرقريرا از هر طرف  8 گردگير -

  دوم ميله هم انجام دهيد؛ طرفعمليات فوق را براي  -

نسبت به يكديگر  °180از هردو طرف ميله بايد در زاويه  پينهاقرار دهيد، ضمناً  10 محل خود داخل قرقريرا در  7 هاي پين -

  ؛چرخيده شده باشند

  و واشر، ببنديد؛ 12هاي  قرار داده و آنها را بوسيله پيچ قرقريسطح  رويرا  11رپوش د -

  ؛توسط مندل مهار كنيد 5و ديسك  6 را با بوشجلويي  اكسلو  شاسي -

  .آنها را محكم كنيد 1531-1240نيوتن .يا ترگ متر 4هاي  را با پيچ 7 هاي پينو  2عرضي  )ميله(مندل  -

  :شود عرضي تعليق عقب به ترتيب زير انجام مي )ميله( مندل نصب
  .را تا رينگ قفل پرس نمائيد 23 قرار داده و قرقري) 8.1.2شكل ( 3 روي مندل عرضيرا  22رينگ قفل  -

 عالمتدر اين حالت . نصب شده باشد k اكسل عقبنسبت به  °5±°90بايد تحت زاويه  قرقريخارجي  كنسسطح جداشونده 

قرقري پس داخلي  كنس. هستندداراي يك شماره رديف  كنسهاقرار داشته و  قرقريبايد در يك طرف  ليكنسهاي داخروي سطح 

شود، چرخانده  داخلي، اعمال مي كنساز سطح  )5±10(در اثر نيروي  °7از نصب بايد در كنس خارجي به اندازه زاويه حداقل 

  .شود

را با  قرقريخارجي  كنس، 4960گوست  nMc-2پودر مس  10%و  24-گريس ليتول 90%آن را با مخلوط  قرقري نصبقبل از 

  گريسكاري كنيد؛  yΓ-9 «Ty6-01-1326«بندي  ماده آب

  ؛كامالً نصب شده باشدميله،  محل خودرويمفصلي را در  قرقريكنيد در حاليكه  نصبرينگ قفل دوم را  -

  را نصب كنيد؛ 16بندي  بپرس كرده و رينگ آ قرقري، از هرطرف )ميله( روي مندلرا  27 گردگير -
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  ميله هم انجام دهيد؛ )مندل(طرف ديگر الذكر را براي  عمليات فوق -
  را نصب كنيد؛ 20 هاي پينو اگسل عقب قرار داده و  شاسيهاي نگهدارنده  پايه رويميله عرضي را  )مندل( -

  و واشر، آنها را محكم كنيد؛ 26اي ه قرار داده و بوسيله پيچ 24را از طرف بوشن مخروطي  25 پين نگهدارنده پليت -

  . و واشر، ببنديد 18و  26هاي  را نصب كرده و آنها را بوسيله پيچ 25، صفحه نگهدارنده 17انداز  بوش فاصله -

  .روانكاري كنيد» k8-آناترم«بندي  ها را با دو سه قطره ماده آب سطح خارجي پيچ

  .كنيد كاري، گريسگردگيرهااهرشدن گريس از زير تا ظ 24-ها ميله را با گريس ليتول مفصل نصبپس از 

  جلويي اكسل -8.2
  اطالعات كلي -8.2.1

با ترمزها و  9 چپ و سمت 4سمت راست  هاي، چرخ)8.2.1شكل ( 6 تيركتشكيل شده از  راهنماقابل كنترل، بدون  اكسل جلو

  .اند به يكديگر وصل شده 17اي  استوانه هاي پينكه بوسيله  ها فول

مندل و اتصال  .شده، جوش داده شده است گري ريخته مربوطهاي شكل كه به انتهاي آنها، قطعات  جوشي يا مقطع جعبه جلو اكسل

  .باشند متصل مي شاسيكه بصورت مفصلي به  تعليق هاي جكهاي نگهدارنده  پايه مفصلي و

 فول. بسته شده است 13سط پيچ قفلي توكه ) 8.2.1شكل (وصل شده  36 اكسلبه  17بوسيله پين ) 8.2.2شكل ( 7چرخشي  فول

خورهاي  ها از طريق گريس بوشن. باشند متحرك مياند،  نصب شدهقسمت بااليي و پاييني فول كه در  16چهار بوشن  با اكسلروي 

  .شوند بندي مي آب 24 نمد كاسهگريسكاري شده و بوسيله  15

يا  26رپوش دقرار گرفته به  7چرخشي ت بااليي فول قسمكه در ) 8.2.2شكل Thrust bearing (31 )( گرد بلبرينگ كف

انجام لغزشي را  بلبرينگهاينصب شده اند، نقش  26رپوش دكه روي  30وش ضداصطكاكي درپ. بسته شده است 27هاي  پيچ

  .شود شده است، نگهداشته مي نصبرپوش كه در سوراخهاي بادامك چرخشي و د هاي ضامن در اثر چرخش بوشن، ميله. دهند  مي

، بسته قسمت پاييني فولبه  4و بوش مخروطي آزاد ) عدد 7( 6هاي  ، پين)دو عدد(ها  بوسيله پين 2ذوزنقه فرمان، اهرم چرخش 

بين رينگ و سطح پايه  فاصلهبراي تنظيم . نصب شده 25جلو با پين، رينگ  اكسلبراي محدودكردن حركت عمودي . شوند مي

  .، در نظرگرفته شده است 1,2mmو  0,5mm  ،0,9mmبه ضخامت  28تنظيم تعليق، واشرهاي  جك پايينينگهدارنده 

  .نصب شده است 1محدودكننده پليت ، قسمت پاييني، در اكسلبراي محدودكردن حجم در موقع گريسكاري بوش 

ينگ بر بر روي دو رول 7چرخشي  گرد فول بلبرينگ كفكه به آن بسته شده در  8هاي ترمز  يا ديسك 13توپي چرخ جلوي 

و سرويس،  نصبدر موقع . گيرد انجام مي 21و كاسه نمد  32 نمد كاسهبوسيله  بلبرينگهابندي  آب. چرخد ، مي11و  9مخروطي 

  .كنند ، محفظه داخلي رينگ نگهدارنده را با گريس پر مي10حجم  انداز بلبرينگها و رينگ فاصلهفضاي بين رول برينگها، 
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و در چرخ سمت راست طبق سفارش مشتري كيلومتر  17سنج  سنسور سرعت) Drive(جلو، محرك  اكسلدر چرخ سمت چپ 

وصل شده شاسي تعليق به  هاي جكعرضي و  )ميله(مندل مفصل مركزي، اتصال جلو بوسيله  اكسل. ، نصب گرديده است40شماره 

  .است

ذوزنقه فرمان مستقيماً بر روي دامپ  يهاتوپي، اهرم بلبرينگهايجلو مانند تعويض پين و بوش، تعويض  اكسلعمليات مختلف تعمير 

هاي  جلو فقط در مواقعي ضروري كه انطباق سوراخها در پايه اكسلبازكردن . شود جلو، انجام مي اكسلتراك بدون بازكردن 

لو ج اكسلدر صورت ضرورت به تعويض تير از روي دامپ تراك، . الزم باشدفرمان، تعمير خود تيرها و غيره  هاي جكنگهدارنده 

  .محو شود

  جلو اكسلبازكردن  -8.2.2
  :شوند به ترتيب زير از روي دامپ تراك باز مي جكهاي فرمانا توپي و ترمزها، اهرم ذوزنقه فرمان و ب مونتاژجلو بصورت  اكسل

در . از كنيدرا از روي اكسل قبل از جداكردن از شاسي ب) جكهاي فرمان و غيره -ها توپي -چرخها(شود قطعات فوق  اما پيشنهاد مي

  .كيلوگرم خواهد شد 7760اين حالت وزن اكسل جلو 

  ترمزدستي را وصل كرده و در جلوي چرخهاي عقب دنده پنج قرار دهيد؛ -

قسمت جلوي دامپ تراك را تا جداشدن كامل چرخها از روي زمين بلند كنيد، گاز سيلندرهاي تعليق جلو را تخليه نموده و در  -

  گاه مخصوص، قرار دهيد؛ جلو، تكيه كسلادر قسمت عقب  شاسيزير 

  قبل از بازكردن كامل چرخ، باد الستيكها را خالي كنيد؛). چرخ و الستيكبخش (چرخ را از توپي جلوي دامپ تراك باز كنيد  -

داكردن قبل از ج. ، را جدا كنيدترمز، خطوط گريسكاري سيستم مركزي سيستم، جكهافرمان را از ) HP(فشار قوي  شلنگهايلوله  -

  سيستمهاي ترمز را خالي كنيد؛را از ها، فشار مايع روغن هيدروليك  و شلنگ ها لوله

  ؛باال ببريد انتها، تا وسيله باالبر مخصوص قرار دادهجلو  اكسلدر زير  -

  چرخشي را باز كنيد؛ فولتعليق بسته شده به  جكهاي 21 پايينيهاي نگهدارنده  اتصال پايه) 8.1.1شكل ( 20پيچ  -

  جلو، جدا كنيد؛ اكسلتعليق را از  2عرضي  )ميله(مندل را باز كنيد،  4پيچ  -

فول شدن فلنج از مقر نشيمنگاهي  تعليق را تا خارج جك، پايه نگهدارنده )باالبر( ليفتراكبر روي  اكسلآوردن يكنواخت  با پايين -

  ؛)بيرون بياوريد(، خارج كنيد چرخها

  ؛)8.1.6بند (با پرس خارج كنيد  پين را از داخل اتصاله كنيد و جلو را پياد اتصال مفصلي اكسل -

  .با دقت الزم اكسل را از زير شاسي به آرامي خارج كنيد و به تعميرگاه منتقل كنيد -
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  جلو اكسلكردن  پياده -8.2.3
  :شود جلو به ترتيب زير انجام مي اكسلكردن  پياده

  قرار داده و آنرا ببنديد؛ تاژدمونجلو را بر روي استند مخصوص جهت  اكسل -

  ؛)8.2.2شكل ( باز كنيد را 38 ترمز سيلندرهاي  لوله -

پيچ تحتاني را تا آزادشدن واشر فنري پايين  و باز كنيد را واشرهاي فنري و 7 فول چرخبه  38 سيلندراتصال  41 پايينيهاي  پيچ -

را به آرامي ) است 100kgتقريباً  سيلندر ترمزوزن ( يي را باز كنيد وسپس پيچهاي باالهاي فوقاني را كامالً بازكرده  بياوريد، پيچ

  .پياده كنيد

  
  اكسل جلو -8.2.1شكل 

چرخ جلو با ترمز و مكانيزم چرخش فول  -4لوله؛   -12،10،8،5،3   ؛سه راهي لوله -23،2؛  )H.D(شيلنگ فشار قوي  -1

سوپاپ  -11چرخ جلو با ترمز و مكانيزم چرخش سمت چپ؛  ل فو -9سه راهه؛   -7؛  مندلجلو با  اكسل - 6سمت راست؛  
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مهره؛   -18؛  )فول(پين  -17؛  درپوشپين  -16خور؛   گريس -15ترمز؛   سيلندر -14؛   پين قفل -13؛  )safety valve( اطمينان

  .نمد كاسه -24دهنده؛   اتصال سوپاپ -22بوش؛   -21پيچ؛   -20؛  )Clamp(بست  -19

  
  فول يا توپي، ترمز و مكانيزم چرخشي -8.2.2شكل 

 فول -7؛  پيچ -22،6مهره؛   -5بوش آزادكردن؛   -4؛  بوش -3سمت چپ؛  ) دوراني(اهرم رابط  -2محدودكننده؛  پليت  -1

 - 13پيچ؛   -41،24،24،19،15،12حجم؛   انداز بوش فاصله -10؛  بلبرينگ -11،9ديسك ترمز؛   -8چرخشي سمت چپ؛  
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 درپوش بيروني -20بندي؛   واشرآب -18سنج؛   سنسور سرعت -17بوش تنظيم؛   -16رينگ نگهدارنده؛   -14؛  توپي چرخ جلو

بوش؛   -30؛  الستيك گردگير -29واشر تنظيم؛   -28؛  درپوش -26رينگ؛   -25چرخ؛   -23نمد؛  كاسه  -21توپي جلويي؛  

 - 37جلو؛   اكسل -36سنج؛   سرعت كابل -35؛  درپوش فول -34؛  پشت توپيرپوش د -33؛  نمد كاسه -32؛  بلبرينگ -31

  .لنت -43واشر؛   -42؛  )كيلومترشمار(تاكومتر  -40؛  سيم مفتول -39ترمز؛   سيلندر -38رينگ؛  

  ، بازكنيد؛و يا غيره توسط جرثقيل 41 پايينيترمز را با بازكردن پيچ  سيلندر -

  پي چرخ جلو را باز كنيد؛تو 20 بيرونيرپوش را بازكنيد و د 12پيچ  -

را جدا كرده و واشرهاي  35سنج  سرعت كابلهايكنيد در حاليكه را پياده  17سنج  بازكنيد و سنسور سرعترا  19هاي  پيچ -

  ؛)فقط براي چرخ سمت چپ(ايد  را برداشته 18بندي   آب

  وريد؛را بيرون بيا 14را بازكنيد و رينگ نگهدارنده  15ها را برداشته و پيچ  پين -

  ، خارج كنيد؛روي توپي چرخ جلو را از 13هاب  -

 ابزار مخصوصيا  8.2.3در شكل ابزار مخصوص را توسط  بلبرينگهايا ديسك ترمز و رينگهاي خارجي  مونتاژتوپي را بصورت  -

  .، پرس كنيد 8.2.8در شكل 
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  ب توپي جلوييبراي بازكردن و نص ابزار مخصوص -8.2.3شكل 

؛  واسطهقطعه  -9پيچ؛   -10،8؛  اهرم -7پيچ؛   -6نگهدارنده؛   -5مهره؛   -4؛  پايه -3توپي چرخ؛   -2اك؛  ليفتر هاي شاخ -1

  .گاه تكيه -12پايه نگهدارنده؛   -11

  ؛)فصل فرمان(باز كنيد را اهرم فرمان ذوزنقه جك و  -

  ؛)8.2.2شكل (را بازكنيد  فولفرمان ذوزنقه به  2چرخشي  رابطاتصال  5مهره  -

  و خارها، بازكنيد؛ 6چرخشي را با پين  اهرم رابطرا خارج كنيد و  4آزادكننده  بوش -

  ، خارج كنيد؛باالي فولرا از  30 بوشو  29 الستيك گردگيربا  25، رينگ 28واشرهاي تنظيم  -

  را باز كنيد؛ 31 بلبرينگپين و  Cover (26(رپوش درا بازكنيد و  27پيچ  -

  را خارج كنيد؛ 7 فول، )جرثقيل(توسط وسيله  -

  ؛سنج نصب كنيد و از محل خود خارج كنيد روي مجموعه سنسور سرعت M14دو قالب با پنج  -

  را باز كنيد؛ هاب 13قفل  -
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  يا پرس خارج كنيد؛) 8.2.4شكل (مخصوص  ابزاررا توسط  17) پين(محور  -

  .منتقل كنيدتعميرات به بصورت سوارشده را  فول را -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كردن محور يا پرس وسيله براي خارج -8.2.4شكل 

  .پايه نگهدارنده -8جلو؛   اكسل -7؛  پين -6؛  فول -5بوشن؛   -4مهره؛   -3؛  رابطقطعه  -2؛  جك فشار قوي -1

  .يا پرس 11 بلبرينگخارجي  كنسكردن  براي خارج) 8.2.2شكل (چرخ جلو  13 هابكردن  در موقع پياده

 كش فوليبا پرس از ) 8.2.2شكل ( 9 بلبرينگداخلي  كنسكردن  كنند و براي خارج استفاده مي 8.2.5ر شكل د ابزار مخصوصاز 

)remover ( كنيد، استفاده 8.2.6در شكل.  
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  2007156Aخارجي كنس بيروني بلبرينگ  براي بيرون آوردن كش فولي -8.2.5شكل 

  .هاب -8؛  كنس بيروني بلبرينگ -7پين؛   -6؛  درپوش -5پايه؛   -4واشر؛   -3پيچ؛   -2مهره؛    -1
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  2007164Aداخلي  كنس بيروني بلبرينگ آوردنبراي بيرون  كش فولي -8.2.6شكل 

؛  پايه -9؛  واشر تخت -8پيچ؛   -6مهره؛   -7،5واشر؛   -4؛  درگير روي كنس هاي فك -3؛  كنس بيروني بلبرينگ -2؛  هاب -1

  .تيريل -11پين؛   -10

 26رپوش داخلي دا پرس و ب 9داخلي  بلبرينگداخلي  كنسكردن  براي خارج) 8.2.7شكل ( 7 فول چرخ جلوكردن  پيادهدر موقع 

  .نشان داده شده نحوة درگيري فكها روي كنس راتوپي چرخ جلو 
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  ):Cover(رپوش دهمراه با  A 2007164داخلي  بلبرينگداخلي  كنسكشيدن  براي بيرون كش فولي -8.2.7شكل 

 - 8ضامن؛    -7رپوش داخلي توپي جلو؛  د -6؛  بلبرينگداخلي  كنس -5آچار؛   -4؛  آداپتور -3؛  درپوش -2كش؛   فولي -1

  .فول چرخ جلو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :چرخ جلو هابكردن  آوردن و پرس براي بيرون كش فولي -8.2.8شكل 

  .چرخ جلو هاب -6؛  ازاند پليت فاصله -5مهره؛   -4؛  كش فولي پايه -3پيچ؛  -2دسته؛  -1
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  جلو اكسلكنترل وضعيت فني قطعات  -8.2.4
  .ها را كنترل كنيد ن، وضعيت فني سطوح كاري قطعات را بازديد ظاهري و اندازهكرد پس از پياده

  .شده است نوشته، 8.2.1مجاز قطعات اصلي در جدول  و و حد اسميهاي  اندازه

ديدگي و سايش سطوح  تير در صورت وجود ترك، آسيب هاي فول چرخها پين .چرخ جلو يا ترك، ممنوع است فولبعالوه نصب 

  .شوند اي، معيوب شناخته مي استوانه

زير ياتاقانها  هاي چرخ و سايش سطوح نشيمنگاهي هاي زير پين ديدن رزوه هاي چرخ جلو در صورت وجود ترك، صدمه توپي

  .شوندتعمير  بايدشده  معيوب شناخته

  و مجاز قطعات اصلي محور جلو اسميهاي  اندازه -8.2.1جدول 

          

       

       

          

          

  

  

  جلو اكسلنصب  -8.2.5
  .جلو بايد از گردوغبار و آلودگيها تميز شده و با هواي فشرده هواگيري شده باشندات اكسل قطع

را به  30و غالف  ه درپوش بااليينشيمنگا )8.2.2شكل ( 26 باال رپوش، د17پين ، )8.2.1شكل ( 16 درپوش پايين نصبقبل از 

از روي سطح آنها، تميز نموده و در حالت خشك يا ) preserve(كننده  دقت تا رفع كامل گردوغبار، آلودگي و روغن حفاظت

  .اي آنها را پاك كنيد دستمال كاغذي نرم يا دستمال پارچه

چرخ خارج كرده و  فول ستيكي بوش محور، آنها را ازپال -هاي فلزي ديدگي مكانيكي اليه در صورت زيادشدن سائيدگي يا آسيب

  .قطعات جديد جاي آنها، قرار دهيد

برداري از دامپ تراك در صورت تعويض بوش محور، جاي محورهاي سمت چپ و راست را به منظور افزايش دوام  در جريان بهره

  .، جابجا كنيداكسل
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  :جلو مونتاژ اكسل
نصب  ، آنها را در حالت عمودي بر روي تكيه گاه مخصوصفولتهاي مختلف توپي چرخ جلو و قسم مونتاژبه منظور سهولت جريان 

  .كنيد و قطعات را مونتاژ

  :شود جلو به ترتيب زير انجام مي مونتاژ اكسل
نبايد از  0,05mmفيلر (و سپس هاب را روي فول نصب كنيد  را روي هاب ببنديد) 8.2.2شكل ( 33داخلي نمد درپوش  كاسه -

  ؛)فول چرخ و كنس بلبرينگ عبور كندن سطوح بي

  .روي فول نصب كنيدرا  9 بلبرينگداخلي  كنس -

پس از سردشدن تا دماي هواي . گرم كنيد c°120را در روغن تا دماي  بلبرينگداخلي  كنسو  33رپوش مونتاژ، دبراي سهولت 

كنس بلبرينگ  فول ونبايد از بين سطوح  0,05mmر فيل(كامالً در محل خود نشسته است  كنس بلبرينگاطراف مطمئن شويد كه 

  ؛عبور كند

  ؛كنيد پر 24- را بدقت با گريس ليتول 33و درپوش  9 هاي بلبرينگ ساچمهفضاي بين  -

  ).نبايد از آن عبور كند 0,1mmفيلر ( در محل خود نصب كنيدرا  13 داخل هاب 11و  9 كنس بيروني بلبرينگ -

  .در يخ خشك قرار دهيد را ، آنهاهاي بيروني بلبرينگ داخل هاب كنسنصب  ، قبل ازمونتاژبراي سهولت  -

 0,1mmفيلر (اند  تا دماي هواي اطراف، مطمئن شويد كه آنها كامالً در محل خود نشسته كنسهاكردن  كردن و گرم پس از پرس

  ؛)، عبور نمايدكنس بلبرينگنبايد از بين سطوح توپي و 

، بايد صوص با فشار يكنواخت به تمام سطحمخ سمبهنشيمنگاه توسط  محلرا در  نمد كاسه. رس كنيدتوپي پ رويرا  32 نمد كاسه -

  .پرس نمود

  ، پر كرد؛ 24 -بايد دو سوم حجم آن را با گريس ليتول نمد كاسهمحفظه داخلي  مونتاژقبل از 

نصب رينگ قبل از . قرار دهيدخ فول چر، توسط وسايل باالبر روي  8يا ديسك ترمز شده را بصورت مونتاژ 13توپي  -

  پر از گريس كنيد؛ 24- را با گريس ليتول 10انداز فاصله

كنيد و توسط  پر مي 24-قرار دهيد، در حاليكه بدقت فضاي بين رولها را از گريس ليتول رول فولرا  11 كنس بيروني بلبرينگ -

  كنيد؛ پرس مي نشيمنگاهرا تا آخر  كنس بلبرينگ، )8.2.3شكل ( ابزار مخصوص وسيله

  ايد؛ ، آغشته كردهMC-20روغن  بهتوپي پرس كنيد، در حاليكه ابتدا آنرا  رويرا در ) 8.2.2شكل ( 21نمد  كاسه -

بسته ولي  15هاي  ايد، و رينگ را با پيچ پركرده 24-را نصب كنيد، قبالً محفظه رينگ را با گريس ليتول 14رينگ نگهدارنده  -

  آنها را محكم نكنيد؛

  را تنظيم كنيد؛) مخروطي(هاي  برينگ رول -
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  :شود مخروطي به ترتيب زير انجام ميهاي  رول برينگتنظيم 

تا بدست آوردن ترگ موردنظر  كنيد و، محكم 140-100نيوتن .با ترگ متر 15، شش پيچ )دور 3حداقل (را بچرخانيد توپي  -

  ادامه دهيد؛

  باز كنيد؛ °28-22ها را به اندازه  پيچ -

  ، سفت كنيد؛140-100نيوتن .را با ترگ متر 16ظيم بوش تن -

  ؛قفل كنيد، آنها را 39 سيم مفتولمحكم كنيد و با  140-100نيوتن .را با ترگ متر 15پيچ  12 -

سنج را به  سنسور سرعترا نصب كرده و محرك  19هاي  پيچ ،قرار دهيد 17سنج  سنسور سرعترا روي  18بندي  واشر آب -

  ؛)فقط براي چرخ چپ(را وصل كنيد  35سنج  هاي سرعت ببنديد و سيم ،14رينگ نگهدارنده 

  ، ببنديد؛12هاي  با پيچرا توپي  20 بيرونيرپوش د -

  )فقط براي چرخ سمت راست به درخواست مشتري(، ببنديد 12هاي  با پيچو  40كيلومتر شمار  با راتوپي  خارجيرپوش د -

آنها را محكم كنيد در حاليكه  1800-1500نيوتن .و يا ترگ متر 41هاي  ده و با پيچقرار دا 7 فولرا روي  38 هايترمز سيلندر -

  .رعايت كنيدرا  8و ديسك ترمز  تماس ستون سيلندر ترمزرا بين سطح  1,5mmحداقل  فاصله، 42كننده  با واشرهاي تنظيم

  ؛)8.2.3شكل ( دهيدقرار  3 مخصوص ابزارنصب كرده و آنرا روي سيلندر و  13ا توپي مونتاژ شده برا بصورت  7 فول -

  كنيد؛ نصبرا  24 نمد كاسهو ) 8.2.1شكل (قرار داده  محل خود روي فولرا در  16بوش  -

قبل از نصب، . دهيد محل خود قسمت بااليي فول قرار را در  پين فولو  را ببنديددو پيچ  17 روي پيندار مقابل هم  دو سوراخ رزوه -

كردن، مونتاژقبل از . كنيد، گريسكاري 24 -را با اليه نازكي از گريس ليتول نمد روي فول و كاسهو  پين، سطح سطح داخلي بوش

  ؛كنيد، پر 24- ا دوسوم حجم از گريس ليتولب را 24نمد  كاسهمحفظه داخلي 

  ؛نصب كنيد 6 اكسل جلونصب شده بر روي  پينبا  فول -

  ول به راحتي در محل خود قرار بگيرد؛را روي اكسل طوري قرار دهيد كه پين ف 13پيچ قفلي  -

  پين فول را قفل كنيد؛ 13كردن پيچ  با سفت -

 27هاي  و آنها را بوسيله پيچباالي فول قرار دهيد گاهي  را روي سطح تكيه 26رپوش د و )8.2.2شكل ( 31 گرد بلبرينگ كف -

  ؛ايد ي كرده، گريسكار24- گريس ليتولرا با  گرد بلبرينگ كفدر حاليكه قبالً . ببنديد

  ؛چرخد و راست مي مانع به چپ، حول محور پين بدون فولمطمئن شويد كه  -

  ، قرار دهيد؛در قسمت پايين فولرا  37و رينگ  1 )محدودكننده(درپوش پايين  -

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

-800نيوتن .ربا ترگ مت 5هاي  نصب كرده و آنها را بوسيله مهره 6هاي  ذوزنقه فرمان را با دو خار و پين 2رابط فرمان  )اهرم( -

  ايد؛ را قرار داده 4بوش آزادكننده  5زير مهره  6هاي  ببنديد در حاليكه روي پين فولبه  1000

  هاي ترمز و سيستم گريسكاري را وصل كرده و ببنديد؛ هاي سيستم لوله -

  جلو، قرار دهيد؛ اكسلديگر را روي  فول سمتبه همان ترتيب،  -

فصل (، ببنديد )رابط فرمان(را نصب كرده و به اهرم  جك فرمانلو، اهرم ذوزنقه فرمان و و پايه نگهدارنده تير محور ج فول -

  ؛)»فرمان«

 0,3-0,2، مقدار گريس )8.2.1شكل ( گريسكار كنيد، 15 گريسخوراز طريق  24-، بوش محور را با گريس ليتولنصبپس از  -

  .باشد مي فولكيلوگرم در هر 

  جلو روي دامپ تراك اكسلنصب 

  :شود جلو روي دامپ تراك به ترتيب زير انجام مي اكسلنصب 

  ؛زير شاسي دامپ تراك قرار دهيدجلو را  اكسل -

نصب (كنيد  نصبمركزي را  پين اتصال مفصليو  دهيدقرار  روي شاسيجلو را در داخل پايه نگهدارنده  اكسل اتصال مفصلي -

  ؛)دمراجعه كني» تعليق هاي جك«مفصل مركزي را به فصل اتصالي 

. را تنظيم كنيد 18و رينگ  21تعليق  جكبين سطوح پايه نگهدارنده  فاصله، )8.1.1شكل ( 14كننده  بوسيله واشرهاي تنظيم -

  ، گريسكاري كنيد؛24-را با گريس ليتول 17بوش  تماسسطح . باشد 0,5mmنبايد بيش از  فاصله

، نزديك فولها به حفره مقر نشيمنگاه  تعليق را تا ورود فلنج جكارنده باالبر، پايه نگهد با وسايلجلو  اكسلبا بلندكردن يكنواخت  -

  كنيد؛

  ببنديد؛ فولبه  1006-814نيوتن .و واشر با ترگ متر 20را نصب كرده و آنرا بوسيله پيچ  21تعليق  پاييني جكپايه نگهدارنده  -

  ؛)رجوع كنيد» اي تعليقه جك«عرضي را به فصل  مندلنصب (جلو، وصل كنيد  اكسلعرضي را به  مندل -

  جلو، خارج كنيد؛ اكسلباالبر مخصوص را از زير  وسيله -

  شارژ كنيد؛ازت هاي تعليق جلويي را با گاز  جك -

  مركزي را وصل كنيد؛ اتوماتيكگريسكاري  لولههاي ترمزها و  ، شيلنگهاي فرمان جكفرمان را به ) H.P(قوي  فشارهاي  لوله -

ها، الستيكها را تا فشار  پس از محكم كردن مهره). رجوع شود» چرخ و الستيك«به فصل (ار دهيد چرخ قر رويچرخ جلو را  -

  موردنياز، باد كنيد؛

  .چرخهاي جلو را تنظيم كنيد زاويه گردشگاه دامپ تراك،  جلو روي دامپ تراك، بدون برداشتن تكيه اكسلپس از نصب 
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  :دهيدتنظيم حركت چرخ را به ترتيب زير انجام 
  چرخ جلو را در وضعيتي قرار دهيد كه با حركت دامپ تراك در مسير مستقيم مطابقت داشته باشد؛ -

  گيري كنيد؛ جلو از جلوي دامپ تراك را اندازه اكسلچرخ  رينگهاي  بين لبه) 8.2.9شكل (اندازه   -

  گيري كنيد؛ بين نقاط مذكور را از پشت، اندازه 5چرخ را به اندازه نيم دور بچرخانيد و اندازه  -

كردن پيچ اتصاالت  شل 3تنظيم با تغيير طول اهرم . باشد 10mm-5و بايد در حدود  A-5هاي  حركت چرخ برابر اختالف اندازه -

  .باشد 5mmاز  بيشتر نبايد Γو  Bهاي  در اين حالت اختالف اندازه. شود ترمينالي قسمتهاي انتهايي، اهرم عرضي، انجام مي

  ، محكم كنيد؛140-110نيوتن .هاي اتصاالت ترمينالي قسمتهاي انتهايي اهرم را با ترگ متر رهپس از تنظيم حركت مه

گاه پايين بياوريد و دنده پنج را از  جلو بر روي دامپ تراك و تنظيم حركت چرخ، دامپ تراك را از روي تكيه اكسلپس از نصب 

  .جلوي چرخهاي عقب برداريد

  برداري از دامپ تراك جلو در جريان بهره توپي چرخ بلبرينگهايتنظيم  -8.2.6
  :دهند برداري را به ترتيب زير انجام مي توپي چرخهاي جلو در جريان بهره بلبرينگهايتنظيم 

  و در زير چرخ عقب، دنده پنج قرار دهيد؛ فعال كنيد ترمزدستي را -

  .گاه مخصوصي در زير تيرقاب قرار دهيد تكيهقسمت جلوي دامپ تراك را تا جداشدن كامل چرخهاي از كف زمين بلند كنيد و  -

  ؛)8.2.2شكل (توپي چرخ جلو را باز كنيد  20 بيرونيرپوش د -

  را برداريد؛ 19پيچ  عدد 12سيم قفلي را از روي  -

  سه دور باز كنيد؛ -كننده را دو بوش تنظيم رويهاي نصب شده  پيچ -

  
  ذوزنقه فرمان -8.2.9شكل 
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  .ها اندازه -A،I،B،Γ؛  )ميله فرمان( اهرم عرضي -3؛  )رابط فرمان(هرم ا - 2؛  هاي فرمان جك -1و4

  سه دور باز كنيد؛ -كننده را دو هاي تنظيم بوش -

نيوتن .كننده را در رينگهاي نگهدارنده با ترگ متر ، بدون بوشهاي تنظيمپي در هر دو جهت، شش پيچ نصب شدهبا چرخاندن تو -

  محكم كنيد؛ 100-140

  باز كنيد؛ °28-22ا را به اندازه ه اين پيچ -

  ، سفت كنيد؛140-100نيوتن .كننده را با ترگ متر بوش تنظيم -

  سفت كنيد؛ 140-100نيوتن .كليه دوازده پيچ را با ترگ متر -

  ؛)8.2.10شكل ( با سيم مفتولي قفل كنيدها را دوبدو،  كليه پيچ -

  ن را ببنديد؛توپي چرخ جلو را نصب كرده و با پيچ آ بيرونيرپوش د -

  .گاه پايين بياوريد، دنده پنج را از زيرچرخهاي عقب برداريد دامپ تراك را از روي تكيه -

  

  

  
  هاي رينگ نگهدارنده پيچ روش قفل -8.2.10شكل 

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  چرخ الستيك -8.3
نگهدارنده  هاي چرخها توسط مهره. روي دامپ تراك شش چرخ وجود دارد، چرخهاي محور جلو تكي، اگسل عقب دوتايي هستند

  .شوند به توپي بسته مي ها لقمهو 

  .كننده ، دو رينگ لبه، نشيمنگاهي و رينگ قفلرينگتشكيل شده از ) 8.3.2و  8.3.1 شكلهاي(چرخ 

  .انداز نصب شده است فاصلهوسط هاي چرخهاي عقب دوتايي، رينگ  بين طوقه

. است) شكافدار(رينگ قفل، چاكدار . باشد  وپي ميو بستن چرخ روي تمركزكردن  ح كونيك داخلي براي همداراي سط رينگ

  .نشيند باشد كه الستيك با تلرانس منفي روي آن مي هاي كونيك مي داراي لبه ) قابل تعويض(و رينگ نشمينگاهي متحرك  رينگ

  .شود بندي مي آب اورينگيا رينگ نشيمنگاهي متحرك بوسيله  رينگبندي  آب. لس هستند ها تيوب الستيك

  
  نصب چرخ جلو -8.3.1شكل 

 نگهدارنده رينگ -7بندي؛   آب اورينگ -6؛  )بچه رينگ(كننده  رينگ قفل -5؛  مهره -4پيچ؛   -3لقمه چرخ؛   -2؛  سوپاپ -1

  .رينگ نشيمنگاهي -10؛  رينگ -9الستيك؛   -8لبه؛  
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  نصب چرخهاي عقب -8.3.2شكل 

بچه رينگ  -9نشيمنگاهي؛   )كونيك( رينگ -8چرخ؛  لقمه  -7؛  پيچ -6 مهره؛  -5سوپاپ؛   -4،3طوقه؛   -2الستيك؛   -1

  .سوپاپ باد شلنگ واسطه -12بندي؛   آب اورينگ -11انداز؛   رينگ فاصله -10چرخ؛   رينگ

  توپيروي كردن چرخ از  پياده -8.3.1
پ تراك را تا جداشدن چرخ از سطح براي بازكردن چرخ، با استفاده از جك يا باالبر هيدروليكي مخصوص، قسمت مربوطه دام

  .گاه قرار دهيد زمين، باال برده و بر روي تكيه

  .هاي اتصال چرخ، جهت جلوگيري از حوادث ناگوار، باد الستيكها را خالي كنيد قبل از شروع به بازكردن مهره

را بايد  سوپاپباد از الستيك سوزن  كردن در موقع خالي. قبل از بازكردن چرخهاي عقب، حتماً باد هر دو الستيك را خالي كنيد

  . كنيدكامالً باز 

  .شدن كامل باد از الستيك، مطمئن شويد پس از قطع خروج باد از الستيك، از تخليه

  .شروع به كار بازكردن چرخ، بدون اطمينان از فقدان باد در الستيك، ممنوع است

  .كردن چرخ، دقيقاً رعايت نمود خارجالزامات مذكور را بايد در هر نوع كار مربوط به بازكردن يا 

چنانچه باد در الستيك باشد در زمان . چرخ، ترك ظاهر گردد روي رينگ قفليبرداري از دامپ تراك ممكن است  در موقع بهره

  .از محل خود خارج شودممكن است  بچه رينگناگهاني  در اثر ضرباتآزادكردن اتصاالت چرخ ممكن است 
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  . كنيد جدارا  2 لقمهو ) 8.3.1شكل (باز كنيد  3 چرا از پي 4هره براي بازكردن چرخ جلو م

را  1ارتفاع نگهدارنده  فابتدا فقط در نص) 8.3.2شكل ( 6 چرا از پي 5، مهره )چرخهاي عقب(براي بازكردن چرخهاي دوتايي 

در صورت بازكردن كامل . رون بياوريدرا بي لقمهآزاد شده است، مهره را كامالً باز كنيد و  ها لقمهمطمئن شويد كه . آزاد كنيد

چرخ عقب كه در حال بازشدن هستند، ممنوع  هاي لقمهشوند، به همين جهت ايستادن در مقابل ها پرتاب  لقمهها، ممكن است  مهره

  .است

در براي سهولت  .باشند مي M24×2 **به شماره در موقع بستن چرخ عقب در هر طرف سه نگهدارنده نصب شده كه داراي رزوه  

  .كنند كه بصورت مخصوصي در قطعات يدكي قرار دارد، استفاده مي) M24×2( 340758چرخ عقب از پيچ  كردن پياده

استفاده نموده ) 8.3.3شكل (هاي اتصال چرخهاي عقب براي نگهداري آچار بايد از وسيله مخصوص  در موقع بازكردن و بستن مهره

را باز  10انداز  سل عقب، رينگ فاصلهردن چرخ داخلي از توپي اكقبل از بازك. ه راحتي نصب كردبوسيله  توسط اينو چرخ را بايد 

  ).8.3.2شكل (كنيد 

  
  هاي چرخ عقب كردن مهره براي نگهداشتن آچار در موقع سفت ابزار مخصوص -8.3.3شكل 

  پايه -8ديسك؛   -7پيچ؛   -6،5واشر؛   -4پين؛   -3؛  پين ضامن -2آچار؛   -1

بودن  بدليل سنگين .، خودداري كنيدسوپاپ شلنگ واسطه بادهاي چرخ، چديدگي پي ر موقع بازكردن چرخ از توپي، از آسيبد

  )8.3.2شكل (و تعويض الستيكها توسط وسايل مطمئن انجام شود ) پنچري(الستيكها پياده و حمل و نقل رفع عيب 
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  6820 -الزبچرخ  وسيله پياده و نصب -8.3.4شكل 

  چرخ نصبپياده و  -8.3.2

جهت جداكردن الستيك از رينگ توسط . شود انجام مي) 8.3.5شكل ( مخصوصدمونتاژ و مونتاژ الستيك فقط بر روي استند 

  .شود وارد نميالستيك اي به  گيرد و هيچگونه صدمه دستگاه فوق فشار هيدروليك از طريق فكهاي به آرامي، انجام مي

دمونتاژ  .شدن قطعات چرخ، فرورفتگي و ترك، ممنوع است يا الستيك بخاطر جلوگيري از دفرمه ينگرزدن با پتك بر روي  ضربه

  .شود كردن باد الستيك، انجام  رت خاليبر روي استند مونتاژ در صو و رينگالستيك 

  :شود دمونتاژ الستيك به ترتيب زير انجام مي
  ؛تنظيم كنيداندازه الستيك، را مطابق  9، پايه نگهدارنده 11 گيرهبا چرخاندن دست -

  ، قرار دهيد؛9پايه نگهدارنده  محل مخصوص رويچرخ را روي  -

  قرار داده و آنرا قفل كنيد؛ 6گاه  را روي تكيه 7 باالييصليبي  -

تا  وارد كنيدبر روي رينگ نشيمنگاه فشار  1شفت جك را روشن كنيد و با پايين آوردن  10 هيدروليكالكتروموتور پمپ  -

  ؛بندي رها شود قفلي و اورينگ آبهاي  رينگ ازتيك الس

  بندي را باز كنيد؛ كننده و آب هاي قفل رينگ -

  چرخ قرار داده و آنها را قفل كنيد؛ رينگرا در قطر  7گاه صليبي  ، تكيهنگهداريدرا در وضعيت باال،  Iقدرت  شفت جك -

  يك يا پرس خارج كنيد؛چرخ را از الست رينگ، 1سيلندر قدرت  شفت آوردن با پايين -

  ، شش كفشك منطبق با اندازه الستيك دمونتاژشونده را نصب كرده و ببنديد؛°60چرخ با فواصل  رينگروي سطح  -

  ؛شود ميها، آويزان  ، در اين حالت الستيك به كفشكقرار دهيد، پايينرا در وضعيت  4پليت متحرك  -

  ، قرار دهيد؛طر رينگروي لبه بااليي قرا  7صليبي  باالييگاه  تكيه -
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  قدرت را پايين بياوريد و رينگ نشيمنگاهي را از الستيك يا پرس خارج كنيد؛ شفت جك -

  را خاموش كنيد؛ هيدروليكقدرت را باال بياوريد و الكتروموتور پمپ  شفت جك -

  را باز كنيد؛ بااليي 7ها را بازكرده و صليبي  قفل -

  ز كنيد؛را با باالييرينگ نشيمنگاهي و لبه  -

  را باز كنيد؛ پايينيالستيك و رينگ لبه  -

  . چرخ را از استند، باز كنيد رينگ -

  

  

  

  
  مونتاژ و دمونتاژ الستيك مخصوصاستند  -8.3.5شكل 
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 -8؛  باالييصليبي  -7؛  باالييگاه  تكيه -6؛  راهنماپليت  -5پليت متحرك؛   -4؛  محافظپوسته  -3پايه؛   -2قدرت؛   جك -1

پليت  جك باال -16لوله؛   -15،14،13،12؛  دستگيره -11؛  پمپ هيدروليك -10پايه نگهدارنده؛   -9؛  )پايين(اه تكيه گ

  .پايينيصليبي  -17متحرك؛  

  . هاي مقرر را داشته باشند چرخ و الستيك بايد فقط اندازه. قبل از مونتاژ كامل بودن الستيك و قطعات چرخ را كنترل كنيد

رنگ آنها  از دو طرف داخلي و بيرونيت نصب الستيك بر روي آنها مجاز هستند كه در كليه قطعات آنها فقط چرخهايي جه

منجر به  جداكردن الستيكزدگي هستند ممكن است در موقع  كه داراي زنگ ياستفاده از قطعات چرخ. تخريب نشده باشد

نشده چرخ نه تنها مونتاژ، بلكه  وه استفاده از قطعات رنگبعال. باشد كه اين خود علتي براي حوادث ناخوشايند مي شوندشكستگي 

  .چسبد شده، مي هاي رنگ تر از لبه هاي رنگ نشده محكم كند چون الستيك به لبه دمونتاژ بعدي را مشكل مي

تيك نبايد داراي لبه الس. محفظه داخلي آن بايد تميز و خشك باشد. قبل از مونتاژ، يا بازديد ظاهري، وضعيت الستيك را كنترل كنيد

  .شود باعث گرفتگي لولة تخليه باد ميالستيك  داخلوجود رطوبت، آلودگي . برجستگي باشد

براي . داشته باشيد رينگ، اتصاالت جوش قسمت قفل ها و رينگ نسبت به لبه را بدقت كنترل كنيد، توجه بخصوصي رينگوضعيت 

در موقع بازديد . يابي اولترامونيك استفاده نمائيد گي مغناطيسي يا عيبشود از روشهاي كنترل چشمي، رن پيداكردن ترك توصيه مي

  .بين استفاده كنيد توانيد از ذره چشمي مي

زدگي و تجمع و انباشتگي رنگ در محلهايي كه با الستيك تماس دارند و يا با  كه داراي عيوبي مانند ترك، زنگ نبايد از رينگهايي

برداشتن  تاب(رينگ، پيچيدگي لبه شدن  افزايش بيضوي(نيز در صورت نقص هندسي چرخ ديگر قطعات چرخ در تماس هستند و 

وضعيت بد شيارهاي قفل و رينگ قفل يا عيوب فوق استفاده نمود، چون در صورت  و با) گ قفل، فرورفتگي، بريدگي و غيرهرين

  ).دمونتاژ شود(بادكردن الستيك ممكن است الستيك خودبخود از چرخ جدا شود 

يا برس سيمي تميز  شيار سوپاپو محلهايي در نزديكي  رينگقسمتهايي از چرخ، بخصوص نشيمنگاه زدگي  و زنگبودن  يفكث

كليه رنگهاي قطعات چرخ، آنها را با استفاده از  25%شدن بيش از  در صورت خراب. بزنيدزدايي كرده و رنگ  چربيسپس ، كنيد

  .، رنگ كامل كنيدبيني شده براي فلز پرايمر و رنگ لعابي پيش

بندي و  هاي الستيك، رينگ آب ديدگي لبه در موقع مونتاژ الستيك روي طوقه بايد احتياط زيادي جهت جلوگيري از آسيب

توان از  نمي. بندي مجاز نيست استفاده مجدد از رينگ آب. باشند، بعمل آورد بندي اتصاالت مي كننده آب كه تأمين رينگالمانهاي 

  .استفاده نمود رينگبراي بستن  سوپاپسوراخ زير 

  .بايد داراي درپوش باشند ها سوپاپديدگيها،  در برابر كثافات و آسيب) محل بادكردن الستيك(براي حفاظت از شير 

  :ممنوع است
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  بندي معيوب؛ استفاده از رينگ آب -

  استفاده از سوراخ زير شير براي بلندكردن طوقه؛ -

وقتيكه الستيك بر روي ) جوشكاري، برشكاري و غيره(و قطعات آن  رينگكردن و برش  ط با گرمدر ارتبا تعميراتانجام عمليات  -

  .رار دارد، ممنوع استچرخ ق

  :شود مونتاژ الستيك به ترتيب زير انجام مي
  را در وضعيت باال قرار دهيد؛ 1قدرت  را روشن كنيد و شفت جك 10هيدروليك الكتروموتور پمپ  -

  را خاموش كنيد؛ يدروليكهالكتروموتور پمپ  -

  بازكنيد؛ 6گاه  را بازكرده و آن را از تكيه 7 باالييقفل صليبي  -

  را در اندازه الستيك مربوطه قرار دهيد؛ 9، پايه نگهدارنده 11 دستگيرهبا چرخاندن  -

  قرار دهيد؛ روي دستگاه مخصوص تعويض الستيكچرخ را  رينگ -

  رار دهيد؛چرخ ق رينگرا روي  پايينيرينگ لبه  -

  ؛قرار دهيدچرخ  رينگالستيك را روي  -

  را نصب كنيد؛ باالييرينگ لبه  -

  كننده را نصب كنيد؛ بندي و قفل هاي نشيمنگاهي، آب رينگ -

  قرار داده و آنرا قفل كنيد؛ 6گاه  را روي تكيه 7 باالييصليبي  -

  را قفل كنيد؛ هاي صليبي را طبق قطر رينگ نشيمنگاهي نصب كرده و آنها گاه تكيه -

رينگ نشيمنگاهي را به لبه الستيك  1قدرت  شفت جكرا روشن كرده و ضمن پايين آوردن  10 هيدروليكالكتروموتور پمپ  -

  سيلندر قدرت را در وضعيت خنثي قرار دهيد؛ شفتبندي و قفل، فشار دهيد، پس از آن  تا آزادشدن شيارهاي زير رينگهاي آب

بندي جديد را با محلول روغن سيليكوني يا محلول  رينگ آباو. قرار دهيد رينگا در شيارهاي مربوطه بندي و قفل ر رينگهاي آب -

  آب صابون روانكاري كنيد؛

  را خاموش كنيد؛ هيدروليكقدرت را در وضعيت باال قرار داده، الكتروموتور پمپ  شفت جك -

  .دهيدكننده ايمني عمليات است، انجام  قدرت كه تأمين جك پايين بودن شفتا بمونتاژ الستيك  دستگاهبادكردن الستيك روي  -

  :شود بادكردن الستيك به ترتيب زير انجام مي
  را چك كنيد؛ رينگالستيك بر روي  مونتاژباد كرده و درستي  Mpa  0,08-0,10ابتدا الستيك را تا فشار  -
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، باد كنيد و آنرا رينگهاي الستيك به  هت كامالً چسبيدن لبهج) كاري(برابر بيشتر از فشار معمولي  1,25-1,2الستيك را تا فشار  -

  دقيقه نگاه داريد؛ 10-15به مدت 

تماس هاي  بندي را كنترل كنيد، محلول آب صابون را در شيارهاي لبه فشار را تا ميزان فشاركاري توصيه شده پايين بياوريد و آب -

  .شود با كف صابون چك مي سوپاپو خود  رينگ باد،بندي اتصاالت سوپاپ  آب .بريزيد الستيك با رينگ

  پايين بياوريد؛ Mpa 0,1-0,08فشار باد را در الستيكها تا  -

  .كليه اتصاالت دستگاه مونتاژ الستيك را آزاد كنيد و الستيك را جهت بازديد از طرف بعدي پياده كنيد -

بندي  طور هم آب  همين. دهيدپايين قرار  به طرفينگ قفل با ر را شود، اما چرخ بندي لبه دوم هم مشابه لبه اول انجام مي آب

  .شود صابون، كنترل مي كفيا  سوپاپ و شلنگ واسطه باداتصاالت 

ساعت انجام  24شده روي آن بوسيله فشارسنج از نظر كاهش فشار در ظرف مونتاژ بندي چرخ با الستيك  ارزيابي نهايي آب

  .نبايد داشته باشدكاهش فشار، . شود مي

نبايد افراد در اطراف . فشار باد كنترل شودتوپي  رويبرسانيد ولي بايد پس از بستن چرخ  معمولشار باد را در الستيك به حد ف

تحريك ، حتماً خروج باد از الستيك را با شلنگ واسطه باددر موقع نصب . الستيكي كه در حال بادشدن است، قرار داشته باشند

  .، كنترل كنيدسوپاپ بادسوزن 

، نگهداري  Mpa 0,10-0,08الستيك مونتاژشده در فشار باد . شود بايد در حالت عمودي انجام  حمل و نگهداري الستيك

  .شود مي

  نصب چرخ روي توپي -8.3.3
  .كنيدساز استفاده  براي نصب چرخ از وسايل باالبر يا وسايل دست

  :شود چرخ بر روي توپي جلو به ترتيب زير، نصب مي
هم قرار  رويبا شيار توپي  رينگدر حاليكه محدودكننده  نصب كنيدو چرخ را روي توپي  قرار دهيدا بطرف پايين توپي رشيار  -

  ؛داشته باشند

  ها را ببنديد؛ باال و پايين و سپس چپ و راست را قرار داده و مهره هاي لقمه -

روي توپي  تا چسبيدن رينگ به مانعدر مقابل هم  روبرورت ها بصو مهره. هاي آنها را سفت كنيد را قرار داده و مهره ها لقمهبقيه  -

  ؛شوندها، بسته  در لبه 10mmچرخ حداكثر 

  سفت كنيد؛ 900-800نيوتن .ها را با ترگ متر مهره

  .سوپاپ باد را نصب كنيددرپوش روي . الستيك را تا فشار استاندارد، باد كنيد -

  :دشو چرخ عقب به ترتيب زير روي توپي قرار داده مي
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مركزكردن چرخ  براي هم .انداز قرار داده شود و رينگ فاصله شلنگ واسطه بادروي توپي شيار بطرف پايين باشد، چرخ داخلي يا  -

  .استفاده كنيد) 8.36شكل (داخلي با الستيك بر روي توپي بهتر است از وسيله مخصوص 

  
  :در موقع نصب چرخهاي دوتايي عقب چرخ بيرونيچرخ داخلي با وسيله براي هم مركزكردن  -8.3.6 شكل

  مهره -5ه؛  وگ -3پليت؛   -2پيچ؛   -1،4

  ؛را محكم ببنديدالستيك  گوه زير توسطشود براي هم مركزكردن چرخها نسبت به توپي،  توصيه مي

  اتصال چرخ را ببنديد؛ 5را روي توپي چرخ عقب قرار داده و مهره ) دستگاه(وسيله  -

  شدن آن ببنديد؛ را براي ثابت 1توپي، سه پيچ  پوستهي روي پس از استقرار چرخ داخل -

  را از روي توپي چرخ عقب باز كنيد؛) دستگاه(وسيله  -

  را روي توپي قرار دهيد؛ بيرونيچرخ  -

. محكم كنيد) و روبرو دو بصورت دوبه(به ترتيب (دور بصورت صليبي  3-4ها را بتدريج  هاي را نصب كرده و مهره نگهدارنده -

ها  كردن مجدد مهره سفت. است 10mmها حداكثر  مجاز چرخ در لبه فاصله. باشد  مي 900-800نيوتن .كردن متر گ نهايي سفتتر

  :ها تا پايدارشدن ترگ كليه مهره تردد در بارگيري 2-3اول و سپس بعد از  تردد در بارگيريپس از 

  انداز، باز كنيد؛ را از رينگ فاصله Iپيچ  -

  داخلي را چنانچه نصب كرده باشيد، از آنجا خارج كنيد؛ گوه زيرالستيك -
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  را ببنديد؛ درپوش سوپاپ بادباد كنيد و  مجازالستيك را تا فشار  -

  . با مقطع ورودي بزرگتر نصب شده است yΓ17 شلنگ واسطه بادو  5Cدر دامپ تراكها شير نوع 

  .استفاده كنيد )8.3.7شكل (مخصوصي  ابزار، yΓ17 طه بادشلنگ واسو  5C سوپاپكردن از طريق  تخليه و بادبراي تسريع در 

شدن  دوم، سوم تا ثابت تردد بارگيريها پس از  كردن مهره سپس سفت تردد بارگيري اول وها را پس از  در موقع تعويض چرخ، مهره

  .دهيدها، انجام  ترگ در كليه مهره

  

  
  :دستگاه براي تسريع در بادكردن الستيكها -8.3.7شكل 

 - 10مهره راهنما؛   -9درپوش؛   -8سوزن؛   -7؛  دستگيره -6؛  پوسته -5؛  ميله -4واسطه؛   -3؛  )گيره( انبر -2رينگ قفل؛   -1

  تبديل -11؛  مهره

  فرمان -9
  اطالعات كلي -9.1

كي است كه بوسيله فرمان هيدرولي اوربيترلفرمان شامل . باشد فرمان از نوع هيدروليكي با ارتباط معكوس هيدروليكي داخلي مي

 -هيدروليكپمپ جك فرمان و  دو هيدرو) Header(، كلكتور )Flow(كننده جريان  به ميل گاردان وصل شده، تقويت شفت

  .باشد هاي روغن، مي هيدروليكي، مخزن روغن و لوله گازيپيستوني يا راندمان متغير، فيلتر، آكوموالتورهاي 

  .، ارائه شده است»رمزسيستمهاي ت«در فصل تعمير آكوموالتورها 

  خرابيهاي احتمالي فرمان -9.2
  .نوشته شده است 9.1براي تعيين علل احتمالي خرابيهاي فرمان و روشهاي رفع آنها بايد جدول 
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  خرابيهاي احتمالي فرمان علل و طرق رفع آنها -9.1جدول 

  طريق رفع خرابي  علل احتمالي  ظاهريخرابي 

چرخها به كندي به چپ و 
  چرخند مي راست

  .را كم كنيد اكسل جلوبار روي بارگيري تنظيم نيست
شير اطمينان در سيستم هيدروليك مكانيزم 

  .كمپرسي خراب است
  .شيراطمينان را تعويض كنيد

  .پمپ را تعويض كنيد .پمپ خراب است
حركت كند دامپ تراك 
  روي جاده در يك طرف

  .ديده است اهرم ذوزنقه فرمان آسيب
تعويض كنيد و حركت اهرم را 

  .چرخهاي جلو را كنترل كنيد

انحراف دامپ تراك از 
مسير اصلي در موقع 

  حركت مستقيم

وجود هوا در سيستم هيدروليك بخاطر
سطح پايين روغن در مخزن، هواكشيدن از 

  ها طريق پكينگ
  .خرابي را پيدا كنيد و آنرا رفع كنيد

هيدروليك ضعيف  جك فرمانپيستون 
 .شده است

  .هيدروليك را تعمير كنيد ك فرمانج

هيدروليك ياجكشفتشدن خم
  ديدگي قسمت انتهايي آسيب

  .قطعه معيوب را عوض كنيد

  .فرمان را عوض كنيد اوربيترل  فرمان اوربيترلشدن قطعات  فرسوده
در صورت آهسته 

به سمت چرخاندن چرخ، 
  .چرخد راست نمي

 جكشدن پكينگ پيستون  فرسوده
  هيدروليك

  .پكينگ آن را عوض كنيد

  .مكانيزم فرمان را تعويض كنيد  شدن قطعات مكانيزم فرمان فرسوده  

  ناپايداري فرمان

وجود هوا در سيستم هيدروليك در اثر
بودن سطح روغن، خالء پمپ، نشت  پايين

  ها و غيره روغن از پكينگ

روغن را تا سطح . خرابي را رفع كنيد
اضافه مورد نياز در مخزن هيدروليك، 

  .كنيد
  .پيستون را محكم ببنديد اتصال پيستون سيلندر هيدروليك شل شده

چرخد بدون  فرمان آزاد مي
اينكه چرخ جلو واكنشي 

  .نشان دهد

محركشفتفرسودگي جاي خار
  گاردان فرمان يا ميل اوربيترل

  .قطعات فرسوده را تعويض كنيد

  .روغن اضافه كنيد  بودن سطح روغن در مخزن پايين
  .شلنگ را تعويض كنيد آسيب ديدن شلنگ

خالصي خيلي زياد 
 چرخهاي جلو

هاي  هاي جك فرسودگي پكينگ
 هيدروليك

هاي هيدروليك را  هاي جك پكينگ
  .عوض كنيد
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) شدن قفل(كردنگيرپاژ
  فرمان اوربيترل

آشغال در اسپول اوربيترلوارشدن ذرات
 محفظه فرمان

قطعات فرمان را پياده كنيد و اوربيترل
  .آنرا بشوئيد

ارتعاش يا چرخش 
  خودبخود چرخ

 .ها را كنترل كنيد ت لولهدرستي اتصاال  هاي فرمان اتصال غلط لوله

چرخ در جهت مخالف 
  .چرخد فرمان داده شده مي

هيدروليكجكها به كانالهاي لوله
  .اند درست وصل نشده

  .ها را اصالح كنيد اتصال لوله

فشار روغن در خروجي 
  .جود نداردپمپ و

  .هوا را از پمپ خارج كنيد  شدن هوا داخل پمپ جمع
  .را عوض كنيدشفت پمپمحركشفتشدن خراب

  .بندي را رفع كنيد عدم آب  نشتي شديد روغن در سيستم هيدروليك
  .سطح روغن را در مخزن اصالح كنيد .وجود نداردروغن در ورودي پمپ

فشار پايين روغن در 
  خروجي پمپ

كن پمپ از تنظيم خارج شده  قطع پسوپا
 .است

  .را تنظيم كنيد سوپاپ

فرسودگي پيستونها با بلوك سيلندرهاي
  پمپاژ پمپ

  .قطعات فرسوده يا پمپ را عوض كنيد

العاده زياد روغن  فشار فوق
 در خروجي پمپ

  .را تنظيم كنيد سوپاپ  .كن از تنظيم خارج شده است قطع سوپاپ

 كار سيستم هيدروليك با
  .افزايش صدا توأم است

  .اند ها بسته نشده ها و شلنگ لوله
و واشرهاي الستيكي  ها را با بستلوله

  .ببنديد
در مخزن  روغننبودن سطح  كافي

 هيدروليك
  .سطح روغن را اصالح كنيد

  .بندي نبودن سيستم را رفع كنيدآب واردشدن هوا در سيستم هيدروليك
يلي زياد يا ويسكوزيته خ روغنسردبودن 

  آن
با ويسكوزيته الزم را بريزيد و يا  روغن

  .آنرا گرم كنيد
خطبه مكش)ورود هوا(هواگرفتن
  هيدروليك

بندي  مكش خط هيدروليك را آب
  .كنيد

  خط هيدروليك مكشورود هوا در   .كند كف ميروغن 
خط هيدروليك را  مكشبندي  آب

  .ترميم كنيد

  
كافيدر مخزن هيدروليكروغنسطح 
  .نيست

  .را ترميم كنيد روغنسطح 

عدم ثبات يا عدم 
  يكنواختي كارفرمان

  .بندي را رفع كنيد عدم آب  ورود هوا در سيستم هيدروليك
  .را ترميم كنيد روغنسطحكافيدر مخزن هيدروليكروغنسطح 
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 .نيست

كردن سيستم  گرم
  هيدروليك

 .كند پمپ يا فشار بيش از حد مجاز كار مي
را با فشار موردنظر  كن قطع سوپاپ

  .تنظيم كنيد
كافيدر مخزن هيدروليكروغنسطح 
  .نيست

  .كنيد تأمينرا  روغنسطح 

  خط هيدروليك مكشورود هوا به 
خط هيدروليك  مكشبندي  عدم آب

  .را ترميم كنيد
اطمينان در سيستم هيدروليكسوپاپ

تنظيم نشده و يا  يدرستكنترل باال به 
  .خراب است

مينان را تنظيم يا تعويض اطسوپاپ 
  .كنيد

  .را عوض كنيد نمد كاسه  ديدن پكينگ آسيب  پمپ شفتنشتي از 
زمان به كندي يا به زحمت 

  .كند كار مي
كننده جريانتقويتاسپولگيركردن

  )مپلي فايرآ(
 اسپولقسمت را پياده كنيد و گيركردن 

  .را رفع كنيد

چرخش سنگين فرمان 
  چرخ

كننده  يعتوز روي اسپولسوراخ 
  هيدروليك

مپلي آ( كننده جريان انتخاب جهت تقويت
 .كثيف شده است )فاير

روي اين قسمت را بازكنيد و سوراخ 
  .را تميز كنيد اسپول

كننده جريانتقويتروي اسپولسوراخ
  .كثيف شده است )مپلي فايرآ(

روي كنيد و سوراخ  اين قسمت را پياده
  .را تميز كنيد اسپول

رمان چرخ چرخش آزاد ف
  )بدون محدوديت(

ضدضربه يا  سوپاپبندي نبودن  آب
 كننده جريان هاي ورودي تقويتسوپاپ

  )مپلي فايرآ(

هاي ضدضربه و ورودي را تميز  سوپاپ
  .كنيد

سوپاپالعاده پايين عملكردفشار فوق
  ضدضربه

  .ضدضربه را تنظيم كنيد سوپاپ
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  كفرمان از دامپ ترا قطعات سيستمبازكردن  -9.3
هاي  آلودگيبايد از  ها سوپاپها و  هيدروليك، سطوح نزديك به آن و لوله )آمپلي فاير(مقسم ، اوربيترل فرمانقبل از بازكردن 

  .و رنگهاي نرم و سست پاك شوند ظاهري

  .قبل از جداكردن خطوط هيدروليك، فشار سيستم هيدروليك را تخليه كنيد

رپوشهاي بسته شده يا دها بايد بوسيله  ها و شلنگ شغال در سوراخها، انتهاي لولهپس از دمونتاژ جهت پيشگيري از واردشدن آ

  .)هاي پالستيكي مثالً با پاكت(بندي شوند  آب

  فرمان اوبيترلبازكردن  -9.3.1
  :شود فرمان به ترتيب زير باز مي اوربيترل

  د؛را بيرون بكشي) 9.1شكل (پالستيكي  قابرا باز كنيد و  پيچهاي قاب فرمان -

  ها را باز كنيد؛ كن پاك شوي و برف چراغها، شيشه هاي راهنما و دسته -

  ميل فرمان، جدا كنيد؛ شفتفرمان را از طرف  2ميل گاردان  -

  جلويي كابين، را باز كنيد؛ سينيها و  دهنده صفحه نشاندهنده ميل فرمان به پنل پاييني  ي اتصالها پيچ -

  ، را باز كنيد؛4 قلبيرك فرمانا ب مونتاژه بصورت را با پايه نگهدارند 3ميل فرمان  -

  را باز كنيد؛ 4فرمان ) قلبيرك(رپوش د -

  ، باز كنيد؛3ميل فرمان از شفت را  4 قلبيركفرمان را باز كنيد و  قلبيرك مهره اتصال -
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  :فرمان هيدروليكي اوربيترلمكانيكي ) Drive(محرك  -9.1شكل 

دسته تنظيم  -6فرمان در زاويه شيب؛   دسته تنظيم ميل -5؛  قلبيرك فرمان -4ميل فرمان؛   -3ان؛  ميل گارد -2فرمان؛   اوربيترل -1

  .فرمان از نظر ارتفاع ميل

  فرمان اوربيترلبازكردن  -9.3.2
  :كنند فرمان را به ترتيب زير باز مي اوربيترل

  ، جدا كنيد؛ 1فرمان  اوربيترول شفترا از  2ميل گاردان  -

  كنيد؛ گذاري عالمتآنها را  بازكردنفرمان جدا كنيد، قبل از  اوربيترلرا از ) H.P(قوي فشار شلنگ -

  را همراه با فلنج از دامپ تراك بيرون بياوريد؛ اوربيترلفرمان به پايه نگهدارنده كف كابين را باز كنيد و  اوبيترلهاي اتصال  پيچ -

  )امپلي فاير(كننده جريان  بازكردن تقويت -9.3.3
  :كنيدبه ترتيب زير باز ) آمپلي فاير(كننده جريان  يتتقو

  كنيد؛ گذاري عالمترپوش گذاشته و دهر خط هيدروليك را جدا كرده،  -

  .هاي آن را بازكرده و آن را بيرون بياوريد ، پيچ)آمپلي فاير(كننده جريان  با نگهداشتن تقويت -
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  )Header(بازكردن كلكتور  -9.3.4
  :كنند را به ترتيب زير باز مي )وركلكت(مقسم هيدروليكي 

  كنيد؛ گذاري عالمتو  درپوش گذاشته، و بجاي آنها هيدروليكي را جدا كردههاي  ها و شلنگ لوله -

  .هاي اتصال را باز و آن را بيرون بياوريد ، پيچ)مقسم هيدروليكي( با نگهداشتن كلكتور -

  بازكردن فيلتر -9.3.5
  :كنند تراك باز ميفيلتر را به ترتيب زير از دامپ 

  را از فيلتر جدا كنيد؛) H.P(فشار قوي  هاي شلنگ -

  فيلتر را بازكرده و روغن را خالي كنيد؛ پايينيقسمت درپوش كانالها را از  -

  .پيچ اتصال فيلتر را بازكنيد و فيلتر را از دامپ تراك بيرون بياوريد -

  فرمانهاي هيدروليك چرخش و اهرم ذوزنقه  بازكردن جك -9.3.6
  :كنيدبه ترتيب زير باز  جك فرمان را

  جدا كنيد؛ جك فرمانرا از ) H.P(فشار قوي شلنگ  -

  ذوزنقه، بازكنيد؛هاي سيبك  مهره -

  .را از دامپ تراك باز كنيد جك فرمانجلو دمونتاژ نموده و  اكسلاهرم فرمان ذوزنقه و  پيچ سيبك را از -

  :دكنياهرم فرمان ذوزنقه به ترتيب زير باز 
  ؛)9.13شكل (را بازكنيد  8را و صفحه نگهدارنده  7پيچ  -

  را بازكنيد؛ 9انداز  بوش فاصله -

  يا پرس خارج كنيد؛ 11 پوسته سبكرا از  4 پين -

و اهرم فرمان  نمائيدهاي مخروطي را خارج  بوش. را باز كنيد رابط فولهاي اتصال آنها به  براي بازكردن اهرمهاي فرمان ذوزنقه، مهره

  .ذوزنقه را بازكنيد

  مختلف فرمان اتصاالتكردن  پياده -9.4
  فرمان كردن ميل پياده -9.4.1
  :دهند فرمان و پايه نگهدارنده را به ترتيب زير انجام مي كردن ميل پياده

  ؛)9.2شكل (را بازكنيد  13 پينروي  22را برداشته و مهره ) خارها(ها  پين -

  ؛)9.1شكل (كنيد  جدارا  5دسته بازكرده و  20 روي پينپيچ را از  -

  ؛)9.2شكل (را بازكنيد  4) stem(ميله  11مهره  -
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  ، جدا كنيد؛ 8را از پايه نگهدارنده  12را بيرون آورده و ميل فرمان  13 پين -

  را بازكنيد؛ stem (4(ميله  -

  ، خارج كنيد؛19 پينرا از  18 اسپول -

  را باز كنيد؛ 6 پليت قفليو  19 پين -

  را بازكنيد؛ 17و بوش  16، فنر 15را بازكنيد و دسته  20 پينروي  14پيچ  -

  ، خارج كنيد؛8را از پايه نگهدارنده  20 پين -

  را بازكنيد؛ 2 واشرقفليو  1بوش  -

  را بازكنيد؛ 9 پليت فنريو را  7مهره  -

  

  :باشد ميفرمان به ترتيب زير انجام  ميل دمونتاژ قطعات
  بازكنيد؛را  12گ و رين) 9.3شكل ( 11پيچ  -

، را 3 شفتبا  مونتاژرا بصورت  2هاي ساعت بچرخانيد، آنرا در همين حالت نگهداريد، پوسته  را در جهت حركت عقربه 13دسته  -

  باز كنيد؛

  خارج كنيد؛ محل خودرا از  1و واشر  7، دو فنر 10 شفت -

  بيرون بياوريد؛را  6با ياتاقان  3 شفترا خارج كرده و  2با پوسته  5رينگ قفل  -

  باز كنيد؛ 3 شفترا از  6و ياتاقان  4رينگ قفل  -

  ، باز كنيد؛19 روي شفترا از  14پيچ  -

  ، خارج كنيد؛19 روش شفترا از  16، بوش 15، فنر 13دسته  -

  بيرون بياوريد؛ 17را از بوش  19 شفت -

  بيرون بكشيد؛ 19 شفترا از شيار خار  18خار  -

  را خارج كنيد؛ 6و ياتاقان  10 شفتا ب 9و بوش  8فرمان  له ميلرا از لو 5رينگ قفل  -

  .بازكنيد شفترا از  6و ياتاقان  4رينگ قفل  -
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  :ميل فرمان با پايه نگهدارنده -9.2شكل 

 - 9پايه نگهدارنده؛   -8مهره؛   -22،11،7؛  يقفلپليت  -6پيچ؛   -5؛  )stem(ميله  -4خار؛   -3؛  واشر قفلي -2بوش؛   -17،1

 - 19؛  اسپول -18فنر؛   -16؛  پايه فنر -15پيچ؛   -14محور؛   -20،13فرمان؛   ستون -12؛  قرقري -10؛  تسمه فنري) پليت(

  .واشر -23،21؛  پين
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  فرمان ستون -9.3شكل 

 -17،16،9؛  فرمان پايه ستون -8فنر؛   -15،7؛  گرد بلبرينگ كف -6رينگ قفل؛   -5،4؛  شفت -10،3پوسته؛   -2واشر؛   -1

  .پين -19خار؛   -18؛  پيچ -13رينگ؛   -12پيچ؛   -14،11؛  بوش

  گاردان فرمان دمونتاژ -9.4.2
  :دهيدگاردان را به ترتيب زير انجام دمونتاژ 

  فرمان، بازكنيد؛ شفت ستون هاي گاردان را بازكرده و مفصل گاردان را از اتصال مفصل) 9.4شكل ( 2پيچ  -

  ؛جدا كنيد، 3 شفتو انتهاي  6 شفت) خار روي(خود  محلرا از  10خار  -

  ؛جدا كنيد 3 هزاري را از لوله 6 شفت هزارخاري گاردانبازكرده و  5 روي الستيك گردگيررا از  4 خار -

  .بازكنيد شفت هزارخاري گاردان رارا با  الستيك گردگير -

 13گاردان را پياده كنيد، براي اين كار رينگ قفل  چهارشاخه، در آنصورت ها زياد باشد خالصي بين صليبي و كاسه ساچمهچنانچه 

طرف مقابل يا صليبي را از  كاسه ساچمهضربه بزنيد،  ها كاسه ساچمهرا بازكنيد و به آرامي بر روي سطح يكي از  11 صليبي

  شاخه خارج كنيد؛چهار

  .سوزني را باز كنيد هاي كاسه ساچمهبه همين طريق بقيه 
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  :فرمان گاردان -9.4شكل 

 -9؛  درپوش -8بوك؛   -7؛  شفت هزار خار -6؛  گردگير -5؛  خار -4؛  هزار خاري لوله -3؛  پيچ -2صليبي گاردان؛   -1

  .كاسه ساچمه -14رينگ قفل؛   -13؛  پكينگ -12صليبي؛   -11خار؛   -10؛  گريسخور

  هيدروليكي فرمان اوربيترل دمونتاژ -9.4.3
فرمان هيدروليك  روي اوربيترلمحرك فرمان از  3 شفترا بصورت مونتاژ شده با ) 9.5شكل ( 2مان، فلنج فر اوربيترل دمونتاژبراي 

  .، جدا كنيد1

  
  :فرمان با فلنج اوربيترل -9.5شكل 

  .فرمان اوربيترل) Drive(محرك  شفت -3فلنج؛   -2فرمان هيدروليكي؛   اوربيترل -1
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  :دهند ترتيب زير انجام ميفرمان هيدروليكي را به  دمونتاژ اوربيترل
  را بازكنيد؛) 9.6شكل (ا كالهك آن ب 21و پيچ مخصوص  3پيچ  -1

  را باز كنيد؛ 20بندي  و رينگ آب cover (4(رپوش د -

  بندي را باز كنيد؛ و رينگ آب 1هيدروموتور  6 دنده حلزونيبا  5 رينگ -

  ندي را باز كنيد؛ب و رينگ آب 7 پليت مقسم روغنرا خارج كنيد و  8 پين واسطه -

  را خارج كنيد؛ 17يك طرفه  سوپاپرا باز كنيد و ساچمه  19 مخصوصبوش  -

 12محدودكننده  و رينگ 11، فنرهاي 10، پين 13 اسپوليا  مونتاژرا كه ابتدا در حالت عمودي قرار داده را بصورت  9بوشن  -

، داخل اوربيترلرساندن به قطعات  تواند منجر به آسيب مي زدن زياد بخصوص ضربه فشار. ، خارج كنيد18را از پوسته  13 اسپول

  گردد؛

  ؛)در بياوريد 18يا از بدنه (كنيد  جدا 13 اسپولرا از  16گرد  بلبرينگ كف -

  ، خارج كنيد؛9را از بوشن  10كنيد و پين جدا  13 اسپولرا از  12رينگ محدودكننده  -

  ؛جدا كنيد 9را از بوشن  11و فنر  13 اسپول -

  .، خارج كنيد18 پوستهرا از  15پكينگ  -

  
  :فرمان هيدروليكي اوربيترل -9.6شكل 
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پليت مقسم  -7؛  دنده -6؛  پوسته وسط هيدروموتور -5؛  )cover(رپوش د -4پيچ؛   -3؛  مقسم روغن -2هيدروموتور؛   -1

 - 15گردگير؛   -14؛  اسپول -13ده؛  رينگ محدودكنن -12؛  پليت فنري -11پين؛   -10بوشن؛   -9؛  پين واسطه -8؛  روغن

پيچ  -21بندي؛   رينگ آب -20؛  مخصوصبوش  -19؛  پوسته -18يك طرفه؛   سوپاپ -17؛  گرد بلبرينگ كف -16؛  پكينگ

  .مخصوص

  

  آمپلي فاير) كننده جريان تقويت(كردن  پياده -9.4.4
  :دهند را به ترتيب زير انجام مي آمپلي فايركردن  پياده

، را )9.7شكل ( 34و  33بندي  و رينگهاي آب 35بندي  ، پليت آب32رپوش يا واشرهاي فنري را بازكنيد، د 31و  30اي ه پيچ -

  بازكنيد؛

  ، خارج كنيد؛10 پوستهرا از  28، 27و فنرهاي  29فنر  بست، 37و فنر  36فنر  بست -

  را باز كنيد؛ 6، 5، 4بندي  و رينگهاي آب 7ي بند ، پليت آب3رپوش يا واشرهاي فنري را باز كنيد، د 2و  1هاي  پيچ -

  را بيرون بياوريد؛ 20و  19و فنرهاي  18گاه فنر  تكيه -

  را خارج كنيد؛ 42فنر  -

  .را بيرون بياوريد 38 اسپول سوپاپ اوليه -
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  )آمپلي فاير(كننده جريان  تقويت -9.7شكل 

سوپاپ  -24،8بندي؛   پليت آب -35،7بندي؛   رينگ آب -34،33،12،6،5،4؛  درپوش -32،3پيچ؛   -31،30،2،1

سوپاپ  -16واشر؛   -15؛  درپوش -14،13؛  سوپاپ فشارشكن -11؛  پوسته -10؛  پيچ كوركن -39،25،22،9؛  گير ضربه

 -23فنر؛   بست -26،21يك طرفه؛   كوركن با سوپاپ -40فنر؛   -37،28،27،20،19؛  سوپاپ فشارشكنفنر  -17؛  اطمينان

  .كننده تقويت اسپول -41؛  اسپول سوپاپ اوليه -38فنر؛   بست -36،29،18جهت؛   اسپول

  را بيرون بياوريد؛ 26و  21فنرهاي  بستو  23جهت  اسپول -

  را بيرون بياوريد؛ 41كننده  تقويت اسپول -
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  را بيرون بياوريد؛ 24و  8 گير سوپاپهاي ضربه -

  را بيرون بياوريد؛ 11 سوپاپ فشارشكنبازكنيد و را  12بندي  را باز كنيد، رينگ آب 13 درپوش -

  را باز كنيد؛ 16اطمينان گوش، سوپاپ  ا خارج كنيد و با آچار ششر 15را باز كنيد، واشر  14 درپوش -

  را باز كنيد؛ 40يك طرفه پيچ كوركن و سوپاپ  -

  را باز كنيد؛ 39و  9 پيچهاي كوركن -

  .باز كنيد 23جهت  روي اسپولرا از  25و  22 پيچهاي كوركن -

 3و  1بندي  رينگهاي آب. شود سرويس مي) مونتاژ شده(بعنوان يك قسمت جداگانه بصورت كامل ) 9.8شكل ( گير سوپاپ ضربه

  .توانند بصورت مجزا، تعويض شوند مي

  
  گير سوپاپ ضربه -9.8شكل 

  .كمكي سوپاپ -2بندي؛   رينگ آب -1،3

) مونتاژشده(تير بصورت كامل  11 سوپاپ فشارشكنو  40طرفه  يكن با سوپاپ پيچ كورك، )9.7شكل ( 16اطمينان  سوپاپ

  .شوند ، سرويس ميجداگانه

يا  9، فنر )9.9شكل ( 2بندي  فقط در مواردي ضرورت دارد كه احتياج به تعويض رينگ آب 41كننده  تقويت اسپولكردن  پياده

  :شود ض ميباشد، در غيراينصورت اين قسمت بطوركامل عر 11 پيچ كوركن

  را بيرون بياوريد؛ 7رينگ قفل  -

  را خارج كنيد؛ 5پين  -

  را بيرون بياوريد؛ 9و فنر  10 درپوش -

  را بيرون بياوريد؛ 4و پين  6كننده  رينگ قفل -

  را خارج كنيد؛ 8داخلي  اسپول -
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  را بيرون بياوريد؛ 2را باز كنيد و رينگ  كوركن سوپاپ يك طرفه -

  .، باز كنيد10 وشدرپرا از  11 كوركن -

  .با كاور بپوشانيد، )آمپلي فاير(كننده جريان  تقويت سوپاپشدن اين قسمت، روي  براي جلوگيري از احتمال كثيف

  

  
  كننده اسپول تقويت -9.9شكل 

فنر؛   -9داخلي؛   اسپول -8كننده؛   رينگ قفل -7،6پين؛   -5،4؛  اسپول -3بندي؛   رينگ آب -2يك طرفه؛   كوركن سوپاپ -1

  .پيچ كوركن -11  درپوش -10

  )Header(كردن كلكتور  پياده -9.4.5
  :دهيدكردن كلكتور را به ترتيب زير انجام  پياده

  ؛)9.10شكل (يا واشرهاي فنري را باز كنيد  5پيچ  -

  را بيرون بياوريد؛ 4بندي الستيكي  را باز كرده و رينگ آب 6هيدروليك  مقسم -

  را باز كنيد؛ 9 درپوش -

  را خارج كنيد؛ 2 سوپاپو  3، فنر 11را باز كنيد و بوش  8درپوش  -

  .موقت، بپوشانيد كاورشدن احتمالي اين قسمت، روي كانالهاي كلكتور را با  براي جلوگيري از كثيف
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  كلكتور -9.10شكل 

؛  درپوش -9،8ومغناطيسي؛  يك الكترهيدرول مقسم -6پيچ؛   -5  بندي؛ رينگ آب -10،7،4فنر؛   -3؛  سوپاپ -2؛  پوسته -1

  .بوش -11

  كردن فيلتر پياده -9.4.6
  :دهند كردن فيلتر را به ترتيب زير انجام مي پياده

  ؛)9.11شكل (را باز كنيد و روغن فيلتر را تخليه كنيد  1درپوش  -

  را بيرون بياوريد؛ 3و فنر  4 درپوش، 6را باز كنيد، المان فيلتر  10رپوش د -

  ، باز كنيد؛10رپوش را از د 11بوش  -

  .را بيرون بياوريد 13گاهي  و بوش تكيه 12 سوپاپرا باز كنيد،  14مهره  -
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  فيلتر -9.11شكل 

؛  درپوش -10؛  محافظواشر  -8المان فيلتر؛   -6بندي؛   رينگ آب -9،7،5؛  درپوش -4فنر؛   -3بدنه فيلتر؛   -2؛  درپوش -1

  .مهره -14اهي؛  گ بوش تكيه -13؛  سوپاپ -12بوش؛   -11

  جك فرمانكردن  پياده -9.4.7
  :شود به ترتيب زير انجام مي جك فرمانكردن  پياده

  را خالي كنيد؛ جك فرمانروغن  -

  را باز كنيد؛) 9.12شكل (هيدروليك  جك فرمان 6ي يرپوش جلواتصال د 7پيچ  -

  ، خارج كنيد؛4يلندر س پوستهرپوش جلويي از مونتاژ يا پيستون و درا بصورت ) stem( 3ميله  -

  را بازكنيد و پيستون را از ميله، جدا كنيد؛ 3روي ميله  2اتصال پيستون  Iمهره  -

  را باز كنيد؛ 17و  14بندي  و رينگهاي آب 16 اورينگ، 15رينگ پيستوني  -

  كنيد؛ جدا، 3را از ميله  6رپوش جلويي د -

 رويرا از شيارها  11و رينگ  13گاهي  ، رينگ تكيه12بندي  آب ، رينگ10 انداز فاصله، رينگ 5بندي الستيكي  رينگ آب -

  ، خارج كنيد؛6رپوش د

  كنيد؛ جدارا  سيبكرا باز و  9 را از روي سيبك 8پيچ  -

  :شود به ترتيب زير انجام مي پين از روي سيبككردن  پياده -

  بازكنيد؛ 24رپوش درا از  23اطمينان  سوپاپ -

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  بازكنيد؛ 18 پين مخروطيگريسخور را از  -

  را بازكنيد؛ 26و پكينگ  24رپوش و د 20 قرقريرپوش د 25پيچ اتصال  -

  را از قفل خارج كنيد؛ 18مخروطي  پينروي  قرقرياتصال  22پيچ  -

  را بازكنيد؛ 21واشر  -

  يا پرس، خارج كنيد؛ 20 قرقريداخلي  كنسرا از  18مخروطي  پين -

  را بازكنيد؛ 19 )گردگير(رينگ خارج كرده و  پرس كنس قرقري بارا از  18 پين مخروطي -

  .، را پياده كنيداز روي جك فرمان 9 سيبكروي  قرقريبه روش مشابه 

  

  

  
  ):دوران( جك فرمان -9.12شكل 

؛  سيبك -9پيچ؛   -25،22،8،7ي؛  درپوش جلوي -6بندي؛   رينگ آب -14،5؛  پوسته -4؛  شفت -3پيستون؛   -2مهره؛   -1

رينگ  -19پين مخروطي؛  -18رينگ پيستون؛  -17پكينگ؛  -15،13 ؛رينگ سيل -12؛  اورينگ -16،11؛  گردگير -10

  .گريسخور -27رپوش؛  د -24اطمينان؛  سوپاپ  -23واشر؛   -21؛  )سيبك(قرقري  -20؛ )گردگير(

  فرمان )ذوزنقه( ميل تنظيمكردن  پياده -9.4.8
  :دهيدتيب زير انجام ذوزنقه فرمان را به تر ميل تنظيمكردن  پياده

  ؛)9.13شكل ( كنيدرا باز  2هاي  را شل كرده، مهره پيچ ميل فرماناتصال ترمينالي  -

  .كنيد ميل فرمان باز را از  12سيبك  -

  :دهند فرمان را به ترتيب زير انجام مي )ذوزنقه( سيبك ميلكردن  پياده
  د؛يكنرا باز  5خور گريس -
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  را بازكنيد؛ 3نمد  و كاسه 6گاهي  رينگ تكيه -

  را خارج كنيد؛ 10 انداز بوش فاصله -

  .يا پرس خارج كنيد 12 روي سيبكرا از  11 قرقري -

  

  
  ذوزنقه فرمان ميل تنظيم -9.13شكل 

بوش  -9؛  واشر تخت -8گاهي؛   رينگ تكيه -6خور؛   گريس -5؛  پين -4كاسه نمد؛   -3پيچ؛   -7،2؛  ميل فرمان -1

  .سيبك -12؛  قرقري -11؛  رخا -10انداز؛   فاصله

  كنترل وضعيت فني قطعات -9.5
فرمان در صورتيكه فشار در  اوربيترلتخليه  كانالمقدار ماكزيمم مجاز نشت در . فرمان را چك كنيد اوربيترلمقدار نشت داخلي در 

  .است cm3/s 5باشد، Mpa 16ورودي 

كننده در  تخليه تقويت كانالحداكثر مقدار مجاز نشتي در . نترل كنيدرا ك) آمپلي فاير(كننده جريان  مقدار نشت داخلي در تقويت

  .است cm3/s 20باشد،  Mpa 16صورتيكه فشار در ورودي 

كننده در  تقويت كانال وروديماكزيمم مقدار مجاز نشتي در . كننده هيدروليك كلكتور را كنترل كنيد مقدار نشت داخلي از توزيع

  .است cm3/s 2باشد،  Mpa 16صورتيكه فشار 

 .، ارائه شده است9.2فرمان در جدول  اوربيترلو حدود مجاز قطعات اصلي  اسميابعاد 
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  و حدود مجاز قطعات اصلي فرمان اسميهاي  اندازه -9.2جدول 

  شكل و آيتم
شماره، شرح قطعه و 
 پارامترهاي تحت كنترل

  mmها بر حسباندازه
  منحني  ماتريال

  مجاز  اسمي

9.12-3 

7513-
3429046/048 

  قطرخارجي شفت

-0,030 
70 

-0,076 

69,88 
ديدگي  آسيب

پوش ش كرم 
  .باشد مجاز نمي

40xفوالد 

241-285 
HRC 

TB4.47-57 
HRC  

9.12-4  
7513-3429020

 سيلندر قطرداخلي پوسته
+0,1 
140 

+0,5 
140 

  35xفوالد 

9.12-20  GwC1-70 قرقري    
راديال در  فاصله

اتصاالت كروي 
 0,5حداكثر 

w×15 
59-65 
HRC  

9.13-11  U1C1-90k1 قرقري   
راديال در فاصله

اتصاالت كروي 
 0,5حداكثر 

w×15 
59-65 
HRC  

  قسمتهاي مختلف فرمان مونتاژ -9.6
وسايل، ) remover(ها  كش  با استفاده از ابزار مخصوص، فوليقسمتهاي مختلف فرمان را در محلهاي مجهز مخصوص  مونتاژ

  .جلوگيري نمايد مونتاژبايد از ورود گردوغبار و آلودگي بر روي قطعات  مونتاژمحل . دهيدكردن، انجام  تو تس مونتاژاستندهاي 

تميزكردن قطعات با پارچه، قبل  .خشك شوندشوند بايد در گازوئيل شسته شده و با هواي فشرده  فرستاده مي مونتاژقطعاتي كه براي 

كانالهاي . گردد ، يا دستمال، توصيه نمياسپولها رويلها و گيركردن الياف پارچه ، بخاطر جلوگيري از مسدودشدن كانامونتاژاز 

حتماً بايد  مونتاژدر موقع ) بندي، كاسه نمد، واشر رينگ آب(قطعات الستيكي  .خشك شوندروغن بايد تميز شده و با هواي فشرده 

  .تعويض شوند

  ميل فرمان مونتاژ ستون -9.6.1
روي سطوح اصطكاكي قطعات ميل فرمان را با . ها را از قطعات ميل فرمان تميز كنيد كننده ي و ديگر آلوده، گريس قديممونتاژقبل از 

  .اليه نازكي از گريس غليظ بپوشانيد

  :دهند ميل فرمان با پايه نگهدارنده را به ترتيب زير انجام مي مونتاژ ستون

  ، پرس كنيد؛3 شفتروي ) 9.3شكل (را  6بلبرينگ  -

  دهيد؛ قرار مي 3 شفتثابت كنيد ضمن آنكه آنرا در شيار  4را بوسيله رينگ قفل  6 بلبرينگ -

  ، پرس كنيد؛2پوسته  محل خود رويدر  3 شفتا ب مونتاژرا در حالت  6 بلبرينگ -
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  ، قرار دهيد؛2پوسته  داخلرا در شيارها  5رينگ قفل  -

  قرار دهيد؛ 19را در شيار روي محور  18خار  -

  ، قرار دهيد؛2در پوسته ها  را بين حلقه 17مركز  خارج ازبوش  -

را طوري قرار دهيد كه خار در شيار جاي خار در بوش  19، محور 2پوسته هاي  و حلقه 17راستاشدن سوراخها در بوش  جهت هم -

  :قرار گيرد 17

  وارد شود؛ 2پوسته  را طوري بچرخانيد كه ماكزيمم برجستگي بوش در شيار در 19با محور  17بوش خارج از مركز  -

دور فنرها به ) گوشواره(بطريقي بپوشانيد كه بخش مستقيم نزديك به حلقه محل شكافدار آن  19را روي محور  15، فنر 16بوش  -

  ، تكيه داشته باشد؛2بدنه پوسته 

دسته  ، وارد شود13 دسته در سوراخ صفحه 15سوار كنيد، در حاليكه قسمت خم آن در فنر  19را روي انتهاي محور  13دسته  -

  فيكس كنيد؛ 14را با پيچ  13

  ، پرس كنيد؛10را روي شاقت  6ياتاقان  -

  ، قرار دهيد؛10را در شيار روي شاقت  4كننده  رينگ قفل -

  را در لوله ميل فرمان قرار دهيد؛آنها  10 شفتبا  6ياتاقان پس از نصب  -

  ، قرار دهيد؛8سوراخ لوله ميل فرمان  در 6را از طرف ياتاقان  5كننده  و رينگ قفل 9بوش  -

  ، قرار دهيد؛10را در سوراخ محوري در شاقت  7فنر  دوو  1واشر تخت  -

در اين حالت . قرار دهيد 2را در پوسته  10در حالت سوارشده يا شاقت  8، لوله ميل فرمان 10و  3هاي  با انطباق شكافهاي شاقت -

، 2و پوسته  8عت چرخانده شده باشد و در همان حالت تا اتصال كامل لوله ميل هاي سا بايد در جهت حركت عقربه 13دسته 

  نگهداشته شود؛

 12ضمن قراردادن رينگ و  را ببنديد 11را منطبق كرده، پيچ  2با شيار در پوسته  8دار راديال در لوله ميل فرمان  سوراخهاي رزوه -

و تير فيكس بودن متقابل آنها در صورت فقدان تأثير  2و پوسته  8فرمان  ، بايد حركت متقابل لوله ميل13در صورت چرخاندن دسته 

  .روي دسته، تأمين گردد

قرار دهيد، ضمن اينكه در اين  8هاي پايه نگهدارنده  را سواركنيد و آنها را بين ديواره 2، محدودكننده )9.2شكل ( 6روي قفل  -

  ؛دهيدرنده، منطبق حالت سوراخ در قفل را با سوراخ موجود در پايه نگهدا

  قفل كنيد؛ 18را در سوراخ قرار داده و آن را با پين  19انگشتي  -

  قرار دهيد؛ 20را در شيار روي محور  3خار  -
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  ؛)مستقر كنيد(، جا دهيد 8هاي پايه نگهدارنده  را بين ديواره 21و واشر تخت  1بوش خارج از مركز  -

در حالت سوارشده با خار را طوري قرار دهيد كه خار در شيارهاي  20، محور 2ننده در محدودك ياسوراخ در آنها و  ضمن انطباق -

  قرار داشته باشد؛ 21و واشر تخت  1بايد بين بوش  2قرار گيرد، در اين حالت محدودكننده  1خار در بوش 

  قرار گيرد؛ 6ل قفل را طوري بچرخانيد كه بوش از طرف ماكزيمم برجستگي در مقاب 20يا محور  1بوش خارج از مركز  -

بپوشانيد كه قسمت مستقيم انتهاي دور فنر يا ديواره جانبي پايه نگهدارنده تماس  20را طوري روي محور  16و فنر  17بوش  -

  داشته باشد؛

در سوراخ در صفحه  16را روي انتهاي شكافدار محور بپوشانيد ضمن اينكه قسمت خم روي اهرم در روي فنر  15) اهرم(دسته  -

  سته قرار داشته باشد؛د

  ، فيكس كنيد؛14را با پيچ  15دسته  -

  را از سطح پيشاني محور، ببنديد؛ 20قرار دهيد و پيچ ) 9.2شكل ( 20را در جهت مقابل محور ) 9.1شكل ( 5دسته  -

را  23ينكه واشر تخت قرار داده ضمن ا) 9.2شكل ( 8هاي پايه نگهدارنده  را بين ديواره) 9.3شكل ( 8گوشواره لوله ميل فرمان  -

  كنيد؛ هاي پايه نگهدارنده و گوشواره جاسازي مي بين ديواره

 23و واشرهاي ) 9.3شكل ( 8، گوشواره لوله ميل فرمان  8ها در پايه نگهدارنده  را نصب كنيد ضمن آنكه سوراخ 13محور  -

  كنيد؛ را منطبق مي) 9.2شكل (

نسبت به لوله ميل فرمان با نيروي  8ري محكم كنيد كه چرخش پايه نگهدارنده را ببنديد، آن را طو 22، مهره 13روي محور  -

  دست، تأمين گردد؛

  را پين شكافدار بزنيد؛ 22مهره  -

  را در سوراخ حلقه گوشواره قرار دهيد؛ 10گاه  تكيه -

  هاي ساعت بچرخانيد؛ را در جهت حركت عقربه 1با بوش  20محور  -

) دار دندانه(سطح مفرس  و 1طوري قرار دهيد كه سطح مسطح طولي روي ميله بطرف بوش  1بوش  و 6را بين قفل  stem4(ميله  -

  ، بر هم منطبق باشند؛4و ميله  6قفل 

  بنديد؛ را مي 11مهره قرار داده و وضعيت آنرا فيكس كنيد ضمن آنكه  10گاه  را در سوراخ در تكيه) دار رزوه( 4ميله انتهاي  -

  كنيد؛ ببنديد، ضمن آنكه واشر تخت را نصب مي 4اني ميله را در سطح پيش 5پيچ  -

  .نصب كنيدنزديك كرده و مهره را  4را به ميله  آنقرار داده و  9را در سوراخ در  7، پيچ يا مهره 8پايه نگهدارنده  -
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ش دسته نصب شده با نيروي دست در موقع چرخ 8نسبت به پايه نگهدارنده  12در ميل فرمان سوارشده بايد چرخش ميل فرمان 

  .بر روي دسته، تأمين گردد 20روي محور 

  سواركردن ميل گاردان فرمان -9.6.2
  :دهند سواركردن ميل گاردان را به ترتيب زير انجام مي

قرار دهيد،  Iرا در دوشاخه مفصل گاردان ) 9.4رجوع كنيد به شكل ( 11چنانچه الزم باشد ياتاقان سوزني تعويض گردد، صليبي  -

شود  مفصل گاردان قرار دهيد ضمن آنكه صليبي به حفره داخلي ياتاقان سوزني وارد مي 7را در سوراخ دوشاخه  14ان سوزني ياتاق

  ، پر شده است؛158Mكه قبالً با گريس شماره 

  مفصل گاردان، روي ياتاقان سوزني قرار دهيد؛ 7را از طرف داخل دوشاخه  13كننده  رينگ قفل -

  ؛)نصب كنيد(وزني را نيز به همين ترتيب قرار دهيد بقيه ياتاقانهاي س -

  ببنديد؛ 4قرار داده و كوپلينگ ر ابا پين مفتولي  6را روي شاقت شكافدار  5كوپلينگ حفاظتي  -

در يك سطح قرار  3و لوله  6طوري قرار دهيد كه شيار جاي خار روي شاقت  3را در سوراخ جاي خار لوله  6جاي خار شاقت  -

  ايد؛ ، گريسكاري كرده 24-را با گريس ليتول 6د، در حاليكه قبالً شكافهاي شاقت داشته باشن

  ، قرار دهيد؛3و لوله  6را در شيار روي شاقت  10خار قطاعي  -

  هاي گاردان را ببنديد؛ را ببنديد و اتصاالت ترمينالي مفصل 1هاي گاردان  دهنده مفصل اتصال 2هاي كششي  پيچ -

  يزم هيدروليكي فرمانسواركردن مكان -9.6.3
هاي دقيق ساخته شده است، به همين جهت بايد تميزي كامل آن را در هنگام كار با  مكانيزم فرمان دستگاه دقيقي است كه با تلورانس

اده كردن از پارچه ترمي كه پرز از خود باقي نگذارد، استف شود و براي پاك كار فقط بر روي ميزكار تميز انجام مي. آن، رعايت نمود

  .كنند مي

  :دهند سواركردن مكانيزم فرمان هيدروليكي را به ترتيب زير انجام مي

  بدقت شسته و آنها را با هواي فشرده، هواگيري كنيد؛) گازوئيل(كليه قطعات را در سوخت ديزل تميز  -

  قرار دهيد؛ 18در حفره مخصوص در بدنه ) 9.6شكل (را  15پكينگ  -

دادن آنها بوسيله  با حركت(دهيد و سپس بين آنها  ابتدا فنر تخت را قرار مي. قرار دهيد 13ونژر را روي پل 11اي  فنر صفحه -

  دهيد؛ بصورت خم شده قرار مي) گوشتي پيچ

را فشرده كرده و فنر را در شيار  11انتهاي فنر . قرار دهيد 9روانكاري شده با روغن هيدروليك و فنرها را در بوش  13پلونژر  -

  ي دهيد؛بوش قرار م

  قرار دهيد؛ 9را در بوش  10پين  -
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  قرار دهيد؛ 9را در بوش  12ضمن سنتركردن، فنرها رينگ محدودكننده  -

- 16 Thrust bearing  قرار دهيد، در اين حالت پخ روي حلقه ياتاقان بايد در طرف مقابل  13را روي قسمت انتهايي پلونژر

  ؛)گاهي پلونژر برگردانده شودبه طرف سطح تكيه (ياتاقان قرار داشته باشد 

را با روغن هيدروليك روانكاري كرده و براي سواركردن آنها را در وضعيت  13و قسمت انتهايي پلونژر  9سطوح خارجي بوش  -

نيد كه در اين حالت بايد به اين مسئله دقت ك. دهيد قرار مي 18افقي قرار داده و با استفاده از حركت دوراني آرام آنها را در پوسته 

  ؛)براي جلوگيري از افتادن آن در حفره بدنه(در سطح افقي قرار داشته باشد  10پين 

  در پايين باشد؛ 13قسمت سوارشده را بحالت عمودي قرار داده بطوريكه قسمت انتهايي پلونژر  -

  را بپيچانيد؛ 19دار  قرار دهيد و در آن سوراخ بوش رزوه 18را در سوراخ در بدنه  17ساچمه والو يك طرفه  -

  بندي الستيكي را با اليه غليظي از گريس، گريسكاري نموده و آن را در شيار روي بدنه منطبق گردد؛ رينگ آب -

  را دربر بگيرد؛ 10بطريقي قرار دهيد كه دو شاخه گاردان پين  13را در پلونژر  8گاردان  -

  يد كه اين دوشاخه ممكن است از ورق نازك ساخته شده باشد؛ميل گاردان را توسط دوشاخه مونتاژ در وضعيت عمودي قرار ده -

هيدروموتور ارتباط معكوس  5كه با اليه غليظي از گريس، گريسكاري شده در شيارهاي زهوار  20بندي  رينگ آب -

)Feedback (1 قرار دهيد؛ ،  

  ، سوار شده باشند؛6و ستاره   8دان طوري قرار دهيد كه اتصال شكافدار گار 18را در بدنه  6با ستاره  5) تاج(زهوار  -

  را نصب كنيد؛ 4درپوش  -

  را ببنديد؛ 19دار  بندي در بوش رزوه با كالهك آجدار و واشر آب 21پيچ مخصوص  -

  بندي را ببنديد؛ يا واشرهاي آب 3پيچ  -

خاندن، پيچ اتصال را باز كنيد نبودن نيروي الزم براي چر در صورت يكنواخت. چرخش روان مكانيزم شاقت فرمان را كنترل كنيد -

  .و مجدداً آن را در هنگام چرخاندن مداوم شاقت مكانيزم فرمان، محكم كنيد

  )آمپلي فاير(كننده جريان  سواركردن تقويت -9.6.4
تأمين  هاي دقيق ساخته شده بنابراين بايد تميزي كامل در موقع كار با آن، كننده جريان دستگاه دقيقي است كه با تلورانس تقويت

  .كنند كردن از پارچه نرمي كه پرز از خود بجا نگذارد استفاده مي شود و براي پاك كار فقط بر روي ميزكار تميز انجام مي. گردد

  .قبل از سواركردن، قطعات را بايد شسته و با هواي فشرده، هواگيري نمود

  :دهند كننده جريان را به ترتيب زير انجام مي سواركردن تقويت
  عه را قبل از نصب آن، با روغن هيدروليك تميز، بدقت روانكاري كنيد؛هرقط -
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  :كننده سواركردن تقويت
  ؛)9.9شكل (ببنديد  10درپوشرا در  11) كن خفه(تروتل  -

  ، ببنديد؛3را در پلونژر  2بندي  و رينگ آب 1طرفه  تروتل والو يا عمل يك -

  ، قرار دهيد؛3را در پلونژر  8پلونژر داخلي  -

  كنيد؛ را نصب مي 6كننده  و رينگ قفل 4را ثابت كنيد ضمن آنكه پين  8لونژر داخلي پ -

  .كنيد ، فيكس مي7كننده  و رينگ قفل 5را قرار دهيد ضمن آنكه آنرا با پين  10 درپوشو  9فنر  -

  ):آمپلي فاير(كننده جريان  سواركردن تقويت
  كنيد؛ محكم مي 0,5نيوتن .نيروي متر ضمن آنكه آن را با) 9.7شكل (را بپيچانيد  9تروتل  -

  ؛Iنيوتن .كردن آن با نيروي متر را بپيچانيد ضمن محكم 39) كن خفه(تروتل  -

  سفت كنيد؛ Iنيوتن .را ببنديد و آنرا با نيروي متر 40تروتل و والو يكطرفه  -

  ، ببنديد؛2.5نيوتن .نيروي متررا با  plug 14را نصب كرده و  15را ببنديد، واشر  safety valve16(شير اطمينان  -

  را ببنديد؛ 12بندي  با رينگ آب plug 13را گذاشته و  17با فنر  11فشار  سوپاپ -

  را نصب كنيد؛ 24و  8 سوپاپ -

  ببنديد؛) سمت(را در پلونژر جهت  25و  22هاي  تروتل -

  قرار دهيد؛ 10 درپوشرا در  23پلونژر جهت  -

  بدنه قرار دهيد؛را در  41كننده  پلونژر تقويت -

  پلونژر والو را در بدنه قرار دهيد؛ -

  قرار دهيد؛ 41كننده  را در پلونژر تقويت 42فنر  -

  قرار دهيد؛ 23را روي پلونژر جهت  18گاه فنر  ، تكيه20و  19، فنرهاي 21پايه فنر  -

  قرار دهيد؛ 3روي سرپوش  7بندي  را با گريس غليظ گريسكاري كرده و آنها را در پليت آب 6و  5، 4بندي  رينگهاي آب -

  ، قرار دهيد؛10را روي بدنه  6، 5، 4و رينگهاي  7با پليت  3رپوش د -

  متر محكم كنيد؛.نيوتن 2.5يا واشرهاي فنري را ببنديد و آنها را با نيروي  2پيچ  -

  سفت كنيد؛ 8نيوتن .و واشر فنري را بسته و با نيروي متر 1پيچ  -

  ، قرار دهيد؛23را روي پلونژر جهت  29گاه فنر  و تكيه 28، 27 ، فنرهاي26پايه فنر  -

  قرار دهيد؛ 38) جلويي(را روي پلونژر والو مقدم  36گاه فنر  و تكيه 37فنر  -

  قرار دهيد؛ 32روي سرپوش  35بندي  را با گريس غليظي گريسكاري كرده و آنها را در پليت آب 34و  33بندي  رينگهاي آب -
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  قرار دهيد؛ 10را روي بدنه  34و  33و رينگهاي  35پليت با  32درپوش  -

  محكم كنيد؛ 2,5نيوتن .واشرهاي فنري را بسته و آنها را با نيروي متر و 31هاي  پيچ -

  محكم كنيد؛ 8نيوتن .واشر فنري را بسته و آن را با نيروي متر و 30پيچ  -

  .موقتاً بپوشانيد درپوش مناسبه جريان را با كنند ، كانالهاي تقويتشدن احتمالي راي جلوگيري از كثيفب -

  سواركردن كلكتور -9.6.5
  :شود سواركردن به ترتيب زير انجام مي

  هر قطعه را قبل از نصب با روغن هيدروليك تميز، بدقت روغنكاري كنيد؛ -

  ؛)رجوع كنيد 9.10به شكل (قرار دهيد  Iرا در بدنه  11و بوش  3، فنر 2والو  -

  را ببنديد؛ 10و  7بندي  با رينگهاي آب 9 و 8درپوشهاي  -

  را در بدنه قرار دهيد؛ 4بندي الستيكي   رينگ آب -

  .و واشرهاي فنري ببنديد 5هاي  را نصب كرده و آن را با پيچ 6كننده هيدروليك  توزيع -

  سواركردن فيلتر -9.6.6
  :پذيرد سواركردن به ترتيب زير انجام مي

  را ببنديد؛ 14قرار داده و مهره ) رجوع كنيد 9.11به شكل ( 10را در سرپوش  13گاهي  ، بوش تكيه12والو  -

  را در سرپوش ببنديد؛ 7بندي  و رينگ آب 11بوش  -

  ، قرار دهيد؛6را در المان فيلتر  5بندي  و رينگ آب 4 درپوش -

  قرار دهيد؛ 2و المان فيلتر سوارشده را در بدنه  3فنر  -

  قرار دهيد؛ 10رپوش را در شيار حلقوي د 9بندي  ينگ آبو ر 8واشر حفاظتي  -

  ببنديد؛ 10رپوش را در د 2بدنه  -

  ببنديد؛ 2بندي الستيكي را در بدنه  با رينگ آب 1درپوش  -

  سواركردن سيلندر هيدروليكي چرخش -9.6.7
ها و بدنه سيلندر چرخش را با رپوششسته و كليه كانالها و سطوح د) يلگازوئ(قبل از سواركردن، سيلندر چرخش را با سوخت ديزل 

  . ساعت در روغن نگه داريد 48بندي الستيكي را قبل از نصب به مدت حداقل  رينگهاي آب. هواي فشرده هواگيري كنيد

  :دهند سواركردن سيلندر دوران را به ترتيب زير انجام مي

  قرار دهيد؛) 9.12شكل ( 6رپوش را در شيار خارجي د 5بندي  ينگ آبر -
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رپوش را در شيارهاي داخلي د 13هي ميله گا ، رينگ تكيه12بندي ميله  ، رينگ آب10، رينگ 11الستيكي ارتجاعي رينگ  -

  هاي كاري كپينگ ميله، توجه كنيد؛ حالت به لبه در اين. قرار دهيد

  قرار دهيد؛ stem (3(را روي ميله  6رپوش د -

  قرار دهيد؛ 2 را در شيارهاي داخلي پيستون 14بندي الستيكي  رينگ آب -

را در حفره روي پيستون  5گاهي پيستون  ، رينگهاي تكيه17بندي پيستون  ، رينگهاي آب16مجموعه رينگهاي الستيكي ارتجاعي  -

  ؛)در اين حالت، قفل آنها بايد در طرف مقابل پيستون قرار داشته باشد(قرار دهيد  2

  فيكس كنيد؛ 1ا با مهره قرار داده و آنر 3ها را روي ميله  و پكينگ 2پيستون  -

با  1شونده  بسته و فيكس كرده و با مهره خود قفل 8هاي  را روي ميله ببنديد و بوسيله اتصال ترمينالي آن را با پيچ 9قسمت انتهايي  -

  ، محكم كنيد؛3000-2400نيوتن .متر گشتاور

  قرار دهيد؛ 4را در بدنه سيلندر چرخش  2و پيستون  6رپوش و د 3ميله  -

  ، ببنديد؛4به بدنه سيلندر چرخش  7هاي  را با پيچ 6رپوش جلويي س -

  :قسمت ياتاقانها را روي بدنه سيلندر چرخش به ترتيب زير سوار كنيد
  پرس كنيد؛ 20را در رينگ داخلي ياتاقان كروي مفصلي  18انگشتي  -

  ببنديد؛ 22هاي  را نصب كرده و آنرا با پيچ 21گاهي  واشر تكيه -

  را قفل كنيد؛ 18روي انگشتي  20اتصال ياتاقان مفصلي  22هاي  پيچ -

  را نصب كنيد؛ 19واشر حفاظتي  -

سطح كروي ياتاقان را گريسكاري  24 - را در بدنه سيلندر پرس كنيد در حاليكه قبالً با گريس ليتول 20ياتاقان كروي مفصلي  -

  ايد؛ كرده

  را نصب كنيد؛ 26بندي  رينگ آب -

  اتصال سرپوش ياتاقان مفصلي را ببنديد؛ 25رده و پيچ را نصب ك 24رپوش د -

  .را ببنديد 27خور  و گريس 23شير اطمينان  -

  .قسمت ياتاقانهاي روي قسمت انتهايي ميله سيلندر چرخش را هم سوار كنيد ،به روش مشابه

  .سطح جداشونده ياتاقانهاي مفصلي بايد بر محور سيلندر چرخش، عمود باشد :توجه
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  ندر هيدروليكي دورانآزمايش سيل
  .پس از سواركردن سيلندر چرخش، آنرا تست كنيد

  .بندي اتصاالت و عملكرد سيلندر چرخش كنترل آب: منظور از تست

به ترتيب به محفظه پيستون و  Mpa 16بندي و عملكرد، مايع كاري را تحت فشار  در موقع آزمايش سيلندر چرخش براي آب

  .نمائيدتزريق محفظه ميله سيلندر چرخش 

  .باشد 1Mpaفشار حركت پيستون نبايد بيش از . بايد بطور آزاد بدون گيركردن حركت نمايد) stem(ميله 

  .باشد 5تعداد حركت دوتايي ميله سيلندر بايد حداقل 

  

  سواركردن اهرم ذوزنقه فرمان -9.6.8
  .سواركرداول بايد قسمت انتهايي اهرم را  مرحلهبراي سواركردن اهرم ذوزنقه فرمان در 

  :دهند سواركردن اهرم ذوزنقه فرمان را به ترتيب زير انجام مي -

، 24-پرس كنيد، قبالً سطح كروي ياتاقان را با گريس ليتول) 9.13شكل ( 12 متر.گشتاور نيوتنرا به  11ياتاقان كروي مفصلي  -

  روغنكاري كرده باشيد؛

  را نصب كنيد؛ 10كننده  رينگ قفل -

  را نصب كنيد؛ 3و كاسه نمد  6گاهي  رينگ تكيه -

  .را ببنديد 5خور  گريس -

  .سطح جداشونده ياتاقانهاي مفصلي بايد بر محور اهرم ذوزنقه فرمان، عمود باشد :توجه

  :دهند سواركردن اهرم ذوزنقه فرمان را به ترتيب زير انجام مي
  با تعداد دور يكسان بپيچانيد؛) چپ يا راست(، مطابق با جهت رزوه  1هاي اهرم  شده لوله را در انتهاي روزه 12اهرم  -

  .اتصاالت ترمينالي اهرم ذوزنقه فرمان بپيچانيد 2مهره را روي پيچ  -

، محكم 110-140نيوتن .متر گشتاورهاي اتصال ترمينالي اهرم فرمان را با  شونده مهره فقط پس از تنظيم حركت چرخهاي كنترل

  .كنيد

  نصب فرمان روي دامپ تراك -9.7
  نصب ميل فرمان و ميل گاردان -9.7.1

  :كنند ميل فرمان را به ترتيب زير بر روي دامپ تراك نصب مي

  ها وصل كنيد؛ دهنده بوسيله پيچ و مهره به پانل تحتاني صفحه نشان) 9.1رجوع كنيد به شكل (را  3ميل فرمان  -
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  يچ ببنديد؛قسمت جلويي پايه نگهدارنده ميل فرمان را به ديواره جلوي كابين يا پ -

  قرار دهيد؛ 3فرمان  را روي شاقت ميل 2گاردان  فرمان قرار دهيد و ميل خار را در شيار روي شاقت ميل -

  با پيچ كششي، اتصال ترمينالي مفصل گاردان را ببنديد؛ -

  قرار داده و مهره اتصال فرمان چرخ را محكم كنيد؛ 3فرمان  را روي شاقت ميل 4فرمان چرخ  -

  را نصب كنيد؛ 4ان چرخ رپوش فرمد -

  شوي را نصب كنيد؛ ها و شيشه كن سوئيچ راهنما، روشنايي چراغها، برف پاك -

  .هاي پالستيكي را در محل خود قرار داده و آنها را با پيچ ببنديد پوسته -

  نصب مكانيزم فرمان -9.7.2
  .شود فرمان يا فلنج نصب ميمكانيزم هيدروليك 

  :كنند زير بر روي دامپ تراك نصب ميمكانيزم فرمان را به ترتيب 

  در پايه نگهدارنده زير كف كابين نصب كنيد؛ 2همراه با فلنج ) 9.5شكل (را  1مكانيزم هيدروليكي فرمان  -

  ؛)9.1شكل (را ببنديد  1هاي اتصال مكانيزم فرمان  پيچ -

  را به مكانيزم فرمان وصل كنيد؛) H.P(هاي فشار قوي  لوله خرطومي -

  .، وصل كنيد1را به شاقت مكانيزم فرمان  2ردان ميل گا -

  )آمپلي فاير(كننده جريان  نصب تقويت -9.7.3
  :شود كننده جريان به ترتيب زير بر روي دامپ ترك نصب مي تقويت

  هاي اتصال آنرا ببنديد؛ كننده جريان را رويه پايه نگهدارنده قاب نصب كرده و پيچ تقويت -

  .كننده جريان وصل كنيد را به تقويت) H.D(ي هاي فشار قو لوله خرطومي -

  )Header(نصب كلكتور  -9.7.4
  :گردد كلكتور به ترتيب زير بر روي دامپ تراك نصب مي

  هاي اتصال آنرا ببنديد؛ كلكتور را بر روي قاب پايه نگهدارنده قرار داده و مهره -

  .را به كلكتور متصل كنيد) H.P(هاي فشار قوي  لوله خرطومي -

  نصب فيلتر -9.7.5
  :كنند فيلتر را به ترتيب زير بر روي دامپ تراك نصب مي

  هاي اتصال فيلتر را ببنديد؛ فيلتر را بر روي دامپ تراك قرار داده و پيچ -

  .را به فيلتر وصل كنيد) H.P(هاي فشار قوي  لوله خرطومي -
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  نصب سيلندرهاي هيدروليكي چرخش و اهرم ذوزنقه فرمان -9.7.6
  :كنند اي هيدروليكي چرخش را به ترتيب زير بر روي دامپ تراك، نصب ميسيلندره

  دوراني نصب كنيد؛) سگدست(اهرم فرمان ذوزنقه را روي بادامك  -

  روي پين بوشهاي كونيك را قرار دهيد؛ -

  ، ببنديد؛430-350نيوتن .متر گشتاورها را ببنديد و با آنها اهرم ذوزنقه فرمان را با  مهره -

  ببنديد؛) 9.12شكل (ر چرخش را با وسايل باربردار يا مكانيزم باالبر سيلند -

  هاي كونيك پوسته سيلندر چرخش را در پايه نگهدارنده قاب قرار داده و ميله را در اهرم دوراني ذوزنقه فرمان قرار دهيد؛ انگشتي -

  ؛هاي مخروطي ببنديد متر بر روي انگشتي. نيوتن 500-700ها را با ترگ  مهره -

  به ترتيب مشابه باال، سيلندر چرخش دوم را نصب كنيد؛ -

در اين حالت محفظه ميله سيلندر چرخش سمت چپ بايد . را به سيلندر چرخش متصل كنيد) H.P(هاي فشار قوي  لوله خرطومي -

  .داي سيلندر راست وصل شده باشن با محفظه پيستوني سيلندر راست و محفظه پيستوني سمت چپ يا محفظه ميله

  :كنند اهرم ذوزنقه فرمان را به ترتيب زير بر روي دامپ تراك نصب مي

  ؛را در حلقه دسته قرار دهيد) »حركت«بخش (اهرم ذوزنقه فرمان را  -

  ؛)9.15به شكل (اهرم را نصب كنيد  4انگشتي  -

  اي دسته ذوزنقه فرمان قرار دهيد؛ را در سوراخهاي استوانه 9انداز  هاي فاصله بوش -

  را نصب كنيد؛ 8حات نگهدارنده صف -

  ؛)ابتدا پيچ پاييني و سپس پيچ بااليي(را ببنديد و محكم كنيد  7هاي  پيچ -

  .، گريسكاري نمائيد24-را با گريس ليتول 11ياتاقان كروي مفصلي  5خور  از طريق گريس -

  .كنيد پس از نصب سيلندرهاي چرخش و اهرم ذوزنقه فرمان بايد حركت فرمان چرخها را تنظيم

  :توجه
  !گيرد پركردن روغن در مخزن سيستم هيدروليك فقط از طريق فيلتر انجام مي -1

  !باشند ها، علت اصلي اكثر خرابيها در سيستم هيدروليك مي آشغال و انواع مختلف مخلوط -2

ههاي هيدروليكي و ديگر بودن مايع كاري منجر به كاهي عمر دستگا عدم تعويض به موقع فيلترهاي سيستم هيدروليك و كثيف -3

 !گردد خرابيهاي فرمان مي
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  سيستمهاي ترمز -10
  اطالعات كلي -10.1

  .باشد مي پاركينگ اضطراري و ترمز كمكيدامپ تراك مجهز به سيستمهاي ترمز كاري، 

بر روي  به مدار ترمزهاي جلو و مدار ترمزهاي عقب تقسيم شده كه) Hydro-Drive(سيستم ترمز كاري يا محرك هيدروليكي 

اي و نيز در صورت تأثير  اين سيستم براي تنظيم سرعت حركت يا توقف دامپ تراك در هر شرايط جاده. كند تمام چرخها، عمل مي

  .ناكافي ترمزكمكي، در نظرگرفته شده است

زكردن دامپ اين سيستم براي ترم. سيستم ترمز دستي داراي محرك هيدروليكي بوده و بر روي چرخهاي اگسل عقب تأثير دارد

شدن سيستم ترمز كاري، در نظرگرفته شده  تراك در پاركينگ در موقع بارگيري و تخليه و نيز در موارد اضطراري هنگام خراب

  .است

  .ترمزكمكي الكتريكي در رژيم ترمز الكتروموتورهاي كششي است

  .ودش از سيستم ترمزدستي و مدار سالم سيستم كاري استفاده مي اضطراريبعنوان ترمز 

  سيستم ترمزكاري -10.1.1
هاي  دهنده ، اجزاء كنترل و نشان)Hydro-Drive(سيستم ترمزكاري شامل چهار مكانيزم ترمز نوع ديسكي، محرك هيدروليكي 

  .باشد كنترل كار سيستم مي

  .شود كنترل سيستم ترمزكاري بوسيله پدال شيرترمز انجام مي

  .باشد خشك يا محرك هيدروليكي مي يك ديسكي، اصطكاك -مكانيزم ترمز چرخهاي جلو

ها به توپي چرخ  ديسك ترمز بوسيله پيچ. شود بسته مي 12محور جلو بوسيله دوپيچ  Iبه بادامك چرخشي ) 10.1شكل (بدنه ترمز 

مز دو بدنه تر 10گاه  روي تكيه 6كه در آنها پيستون ) سه عدد در هرطرف(در بدنه ترمز شش سيلندر وجود دارد . شود جلو بسته مي

در برابر  3شود و كوپلينگ  بندي مي آب 13با رينگ حفاظتي  14 رينگپيستون از روي قطرخارجي بوسيله . قرار دارد 5لنت ترمز 

سيلندرها بين خود بوسيله . بسته شده است 7سيلندر از خارج يا سرپوش . كند افتادن آشغال روي سطح كاري پيستون، حفاظت مي

  .اند يع كاري زير پيستون، وصل شدهكانالهايي براي انتقال ما
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  مكانيزم ترمز چرخ جلو -10.1شكل 

پيچ؛   -12،8؛  درپوش -7پيستون؛   -6لنت؛   -5ديسك ترمز؛   -4كوپلينگ حفاظتي؛   -3بدنه ترمز؛   -2بادامك دوراني؛   -1

  .رينگ -14رينگ حفاظتي؛   -13كننده؛   واشر تنظيم -11گاه؛   تكيه -10رينگ؛   -9

  .باشند ديسكي و اصطكاك خشك يا محرك هيدروليكي مي  كانيزمهاي ترمز چرخهاي عقب تكم

. مونتاژ شده است 23و  22هاي نگهدارنده  دو ترمزكاري از طريق پايه) 10.2شكل ( 13روي پانل ياتاقان هر الكتروموتور كششي 

هشت سيلندر . اند بسته شده 20گاه  و تكيه 19عه واسطه از طريق قط 8هاي  كه بوسيله پين 17و  3ترمزكاري تشكيل شده از دو فك 

پيستون در قطرخارجي بوسيله . نصب شده است 29شوند كه در داخل آنها پيستون  ها بسته مي به فك) چهارعدد در هر طرف( 11

آلودگي حفاظت سطح كاري پيستون را در برابر ورود  26شود و كوپلينگ  بندي مي آب 62يا واشر حفاظتي  63رينگ الستيكي 

  .اند هاي داخلي براي انتقال مايع كاري زير پيستون به يكديگر وصل شده سيلندرها يا كانال. كند مي

  .باشد مي 27هاي  و لنت 28هر سيلندر داراي دستگاه اتوماتيك تنظيم گپ بين ديسك ترمز 

  .شود اند، بسته مي وموتور كششي نصب شدهكه روي شكافهاي شاقت روتور الكتر 16هايي به فلنج  بوسيله پيچ 28ديسك ترمز 

  سيستم ترمزدستي -10.1.2
ديسك ترمز . باشد انرژي آكوموالتوري داراي محرك هيدروليكي مي و مكانيزم ترمزدستي ديسكي يا اصطكاك خشك با دو فنر

بوسيله  52و  50هاي  فك. شود بسته مي 22مكانيزم ترمزدستي به پايه نگهدارنده . باشد عمومي براي ترمزهاي دستي و كاري مي 28

 .اند نصب شده 47و فنرهاي  48ترمزدستي يا پيستونهاي  5روي فك خارجي دو سيلندر . اند وصل شده 20گاه  پين از طريق تكيه

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  هاي ترمز و طرق رفع آنها خرابيهاي احتمالي سيستم -10.2
  .ئه شده است، ارا10.1خرابيهاي احتمالي سيستمهاي ترمز و طرق رفع آنها در جدول 

  خرابيهاي احتمالي سيستمهاي ترمز و روشهاي رفع آنها -10.1جدول 

  روش رفع خرابي  علت احتمالي  خرابي

  بودن اثرات ترمز ناكافي
ها بيش زدن يا فرسودگي لنتروغن
  از حد

  .ها را تعويض كنيد لنت

مكانيزم ترمزچرخ، ترمز را رها 
  .كند نمي

 پيستون مكانيزم ترمز جام كرده
بندي نيستند  وپل شيرترمز آبك
 )پلونژر-بوش(

  .پيستون را از حالت جام خارج كنيد
  .را عوض كنيد) پلونژر -بوش(كوپل 

  تأثير كم سيستم ترمزدستي

گپ زياد بين ديسك ترمز و لنت 
  ترمز

  ترمزدستي
زدن يا فرسودگي بيش از حد  روغن
  ها لنت

  فرسودگي بادامك شير ترمزدستي

  .گپ را تنظيم كنيد
  .لنت ترمز را عوض كنيد
  .بادامك را عوض كنيد

نبودن ظرفيت آكوموالتور  كافي
هيدروليكي، افت شديد  نيوماتيك

  فشار در موقع ترمزكردن

ازت در محفظه ) باالي(فشار پايين 
 اتيكنيومگاز آكوموالتور 

  هيدروليكي

فشار را در محفظه روغن آكوموالتور 
هيدروليكي ببنديد، فشار  نيوماتيك

را چك كنيد و آنرا به حد نرم  ازت
  .برسانيد) استاندارد(

افت فشار در آكوموالتور
در زماني  هيدروليكي نيوماتيك

  .كه موتور خاموش است

شيرترمز ) پلونژر -بوش(كوپل 
  .بندي نيست آب

  .را تعويض كنيد) پلونژر -بوش(كوپل 

افت فشار ازت در آكوموالتور 
  هيدروليكي نيوماتيك

ن خارجي والو شارژ بندي نبود آب
هاي گاز  بندي بين محفظه عدم آب
  و روغن

يا امولسيون صابون كنترل و عدم 
  .بندي را رفع كنيد آب

 نيوماتيكپكينگ پيستون آكوموالتور 
هيدروليكي را عوض كنيد يا 

هيدروليكي را  نيوماتيكآكوموالتور 
  .عوض كنيد
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  يمكانيزمهاي ترمز چرخهاي عقب و ترمزدست -10.2شكل 

سيلندر  -5پيچ؛   -54،25،21،14،10،4فك؛   -52،50،17،3زانويي؛   -18،6،2؛  )H.P(لوله خرطومي فشار قوي  -1

الكتروموتوركششي؛   -13سيلندر ترمزكاري؛   -11گاه؛   تكيه -20،9پين؛   -8مهره؛   -41،34،32،7سه راهه؛   -12ترمزدستي؛  

 - 51،26بندي؛   رينگ آب -63،59،38،36،24پايه نگهدارنده؛   -23،22بط؛  قطعه را -19ديسك و فلنج؛   -16صفحه؛   -15

گاه؛   تكيه -33بدنه؛   -49،31؛  )stem(ميله  -30پيستون؛   -48،29ديسك ترمز؛   -28لنت ترمز؛   -27كوپلينگ حفاظتي؛  

رهاكننده مهره  -44پين؛   -43اتور؛  انديك -42كننده؛   پيچ قفل -40؛  )مجراتيه(درپوش  -37واشرهاي حفاظتي؛   -62،39،35

گاهي؛   رينگ تكيه -57كننده؛   رينگ قفل -56كننده؛   واشرتنظيم -53فنر؛   -64،55،47رپوش؛  د -46واشر؛   -45ترمز؛  

 .استكاني -61بوش اصطكاكي؛   -60كننده؛   واشر تنظيم -58
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  تعمير سيستمهاي ترمز -10.3
  .اماتي را اتخاذ نمائيد كه از حركت خودبخود دامپ تراك جلوگيري نمائيدقبل از شروع كارهاي تعميراتي اقد

  .دهند اين قسمتها را در محلهاي مجهز مخصوص با استفاده از ابزارمخصوص وسايل و استندهاي آزمايشي مخصوص، انجام مي نصب

روي قطعات . تحت سواركردن، گردندمحل سواركردن بايد مانع از ورود گرد و غبار، آلودگي، ذرات خورنده و آب روي قطعات 

  .ديدگيها وجود داشته باشد ها نبايد فرورفتگي، خراش و ديگر آسيب زدگي و بر روي سطوح كاري و پخ نبايد براده و زنگ

سفيد شسته شده و با هواي فشرده  يا الكل) گازوئيل(گردند بايد به دقت در سوخت ديزل  قطعاتي كه براي سواركردن ارسال مي

  .كانالهاي روغن بايد تميز بوده و با هواي فشرده هواگيري شده باشند. ري شده باشندهواگي

  ). رينگبندي،  رينگهاي آب(در موقع سواركردن بايد از مجموعه مواد الستيكي جديد استفاده نمود 

) كردن فشار خارج(رداشتن فشار كاري قرار دارند ممنوع است ب كردن المانهاي سيستمهاي ترمزي كه تحت فشار مايع دمونتاژ و پياده

  .شود كننده در شيرترمز، انجام مي در محرك هيدروليكي سيستمهاي ترمز با بازكردن سوزن قطع

  

  تعمير مكانيزمهاي ترمز چرخهاي جلو -10.3.1
  كردن مكانيزمهاي ترمز چرخهاي جلو  پياده
  :ردگي كردن مكانيزمهاي ترمز چرخهاي جلو به ترتيب زير انجام مي پياده

  ؛)شود كننده شيرترمز انجام مي كردن فشار با بازكردن سوزن قطع خالي(فشار سيستم هيدروليك ترمزها را خالي كنيد  -

  ؛)رجوع كنيد» چرخ و الستيك«ترتيب بازكردن چرخ را به فصل (چرخ جلو را از توپي بازكنيد  -

  ).8.2.2شكل (را بازكنيد  38ترمز ) بدنه(دو پوسته  -

  رجوع كنيد؛» محور جلو«ردن بدنه ترمزها را به فصل ترتيب بازك

  را بازكنيد؛ 43لنت ترمزهاي  -

  را بازكنيد؛ 13توپي چرخ جلو  -

  .را بازكنيد 13و توپي  8را بازكنيد و ديسك ترمز  24هاي  پيچ -

  :دهند كردن بدنه ترمز را به ترتيب زير انجام مي پياده
  رپوش را بازكنيد؛دازكنيد و را ب) 10.1شكل ( 7 درپوشاتصال  8پيچ  -

  رپوش خارج نمائيد؛را از شيارهاي د 8بندي  رينگ آب -

  خارج كنيد؛ 6را از شيارهاي پيستون  3كوپلينگ حفاظتي  -

  ، بيرون بياوريد؛2را از بدنه ترمز  6پيستون  -
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  را از بدنه ترمز خارج كنيد؛ 3و كوپلينگ حفاظتي  14، منجيت 13رينگ حفاظتي  -

  .همين عمليات را براي پنج سيلندر باقيمانده بدنه ترمز هم انجام دهيدمشابه  -

  مكانيزمهاي ترمز چرخهاي جلو نصب
  :دهند بدنه ترمز را به ترتيب زير انجام مي نصب

  را با مايع كاري، روغنكاري كنيد؛ 14 رينگو  6پيستون  -

  قرار دهيد؛ 2را در شيار بدنه ترمز  13و رينگ حفاظتي  14 رينگ -

  را در شيارهاي بدنه ترمز قرار دهيد؛ 3كوپلينگ حفاظتي  -

  راهنما، قرار دهيد؛ سمبهرا در سوراخ بدنه ترمز با استفاده از  6پيستون  -

  را در شيارهاي پيستون قرار دهيد؛ 3كوپلينگ حفاظتي  -

  قرار دهيد؛  7را در شيارهاي سرپوش  9بندي  رينگ آب -

  ببنديد؛ 8هاي  وسيله پيچب 2را به بدنه ترمز  7سرپوش  -

  پنج سيلندر باقيمانده بدنه ترمز را مشابه همين عمليات، سواركنيد؛ -

  .كليه شش پيستون مكانيزم ترمز را به حالت اوليه مستقر كنيد -

  آزمايش بدنه ترمز
با بوشن مخصوص  20mmتا  در موقع تست بدنه ترمز حركت پيستون را. بندي كنترل كنيد قبل از نصب بدنه ترمز، آن را از نظر آب

كليه (گردد  ارسال مي 4و  3به مدت پنج دقيقه به سوراخهاي  15Mpaكاري تحت فشار  مايع. ، محدود كنيد)10.3شكل ( 1

پس از . باشد از جمله در محفظه داخلي كوپلينگ حفاظتي كاري مجاز نمي نشت مايع). باشنددرپوش داشته سوراخهاي ديگر بايد 

  .پيستون را به وضعيت اوليه برگردانيدنشت بدنه ترمز، 
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  شماي تست بدنه ترمز -10.3شكل 

  كاري سوراخهاي انتقال مايع -4،3مكانيزم ترمز؛   -2بوش؛   -1

  :شود سواركردن بعدي مكانيزمهاي ترمز به ترتيب زير انجام مي
  و واشر ببنديد؛ 24 هاي را روي توپي چرخ جلو قرار داده و آنرا با پيچ) 8.2.2شكل ( 8ديسك ترمز  -

» محور جلو«ترتيب استقرار را در فصل (قرار دهيد  7توپي چرخ جلو بصورت سوارشده با ديسك ترمز را روي بادامك چرخشي  -

  ؛)مالحظه كنيد

ز ها را قبل ا ببنديد، پيچ هاي زير آنرا روي بادامك چرخشي قراردهيد، پيچ) 10.1شكل (را توسط وسايل باالبر  2بدنه ترمز  -

  ها واشر قرار دهيد؛ سه دور باز بگذاريد و در زيركالهك پيچ -شدن دو محكم

  .را نصب كنيد 5هاي پاييني در وضعيت افقي نگهداشته شده است را بازكنيد و لنت ترمزهاي  بدنه ترمز را كه با پيچ -

نت ترمزهاي مكانيزمهاي ترمز چرخ چپ شدن لنت ترمز، همزمان ل در صورت فرسوده. هاي ترمز بايد ساخت يك كارخانه باشند لنت

  و راست را تعويض كنيد؛

، 12كننده  بوسيله واشرهاي تنظيم. متر، ببنديد.نيوتن 2000-2400 گشتاورا ي 1به بادامك چرخشي  13هاي  را با پيچ 2بدنه ترمز  -

  ، برقرار نماييد؛4و ديسك ترمزهاي  5هاي ترمز  حداقل را بين سطوح پيشاني لنت 1,5mmگپ 

  هاي سيستم ترمز را به بدنه ترمز وصل كنيد؛ لوله -

  ).مالحظه فرمائيد» چرخ و الستيك«ترتيب استقرار را در فصل (چرخ جلو را روي توپي قرار دهيد  -

  كردن مكانيزمهاي ترمز چرخهاي جلو تعويض لنت ترمز بدون پياده

  .مهاي چرخ چپ و راست را تعويض كنيدهاي ترمز مكانيز هاي ترمز، همزمان لنت  شدن لنت در صورت فرسوده

  .هاي ترمز بايد از يك توليدكننده باشد لنت
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  :شود هاي لنت ترمز به ترتيب زير انجام مي تعويض كفشك
  در زير چرخهاي تراك، دنده پنج قرار دهيد؛ -

  ؛)مالحظه فرمائيد» چرخ و الستيك«ترتيب بازكردن چرخ را در فصل (چرخ جلو را از توپي بازكنيد  -

  ؛)شود كننده شيرترمز انجام مي كردن فشار با بازكردن سوزن قطع خالي(فشار سيستم هيدروليك ترمزها را خالي كنيد  -

  ؛)10.1شكل (، جدا كنيد 2هاي سيستم ترمز را از بدنه ترمز  لوله -

  را تا آزادشدن واشر فنري، شل كنيد؛ 1اتصال بدنه ترمز به بادامك چرخشي  12پيچ پائيني  -

  با نگهداري بدنه ترمز، پيچ باال را بازكنيد؛ -

  هاي ترمز را بازكنيد؛ بدنه ترمز را بازكنيد در حاليكه با پيچ پائيني در وضعيت افقي نگهداشته شده و لنت -

  ؛دهيد قرار مي 7رپوش تون را تا انتهاي سطح پيشاني در دپيستون بدنه ترمز را به وضعيت اوليه برگردانيد در حاليكه پيس -

  هاي جديد را نصب كنيد؛ لنت -

كننده بين صفحات  را بوسيله واشرهاي تنظيم 1,5mmمينيمم  فاصله. ببنديد 2000-2400نيوتن .متر گشتاوررا با  12هاي  پيچ -

  برقرار كنيد؛ 4و ديسك ترمز  5پيشاني لنت ترمز 

  .هاي سيستم ترمز را به بدنه ترمز متصل كنيد لوله -

  زمهاي ترمز چرخهاي عقب و سيستم ترمزدستيمكانيتعمير  -10.3.2
  ؛شود با بازكردن ويل موتور يه ميكردن مكانيزمهاي ترمز چرخهاي عقب و مكانيزمهاي ترمزدستي توص بازكردن و پياده

  .ر استپذي كردن كامل بدون بازكردن ويل موتور، مستقيماً از روي اگسل عقب، امكان كردن جزئي و در موارد استثنائي، پياده پياده

  كردن مكانيزمهاي ترمز چرخهاي عقب و سيستم ترمزدستي پياده
موتور، از روي دامپ تراك به ترتيب زير  بازكردن مكانيزم ترمز چرخهاي عقب و مكانيزم ترمز، ترمزدستي در حالت سواربودن ويل

  :شود انجام مي

  ؛)شود كننده شيرترمز انجام مي ن سوزن قطعكردن فشار با بازكرد خالي(فشار سيستم هيدروليك ترمز را خالي كنيد  -

  ؛)مالحظه فرمائيد» چرخ و الستيك«ترتيب بازكردن چرخ را در فصل (بازكردن چرخ عقب از توپي  -

كردن را در  ترتيب بازكردن و پياده(موتور  كردن گيربكس ويل از روي دامپ تراك و پياده) موتور ويل(بازكردن موتور چرخ  -

  ؛)مالحظه فرمائيد» موتور ويل«فصل 

  

  :كردن مكانيزم ترمز چرخهاي عقب و مكانيزم ترمز دستي پياده
  ؛)10.2شكل (را بازكنيد ) I )H.Pهاي فشار قوي  كليه لوله خرطومي -
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  باز كنيد؛ 8هاي  را بازكنيد و آنها را همراه با پين 7هاي  قفل مهره -

، فنرهاي 54هاي  چ، پي9گاههاي  ، تكيه27هاي ترمز  ترمزكاري، لنت 11ترمزكاري يا سيلندرهاي  3، فكهاي خارجي 8هاي  از پين -

  ، را بازكنيد؛55

  ببنديد؛ 27هاي ترمز  را تا آزادشدن لنت 44ترمزدستي، قفل آنرا بازكرده و مهره  50قبل از بازكردن فك خارجي 

را از  55و فنرهاي  54هاي  ، پيچ9ي گاهها ، تكيه27ترمزدستي، لنت ترمزهاي  5ترمزدستي با سيلندرهاي  50فك خارجي  -

  ، بازكنيد؛8هاي  پين

  ها بازكنيد؛ را از پين 19و قطعه رابط  20گاههاي  تكيه -

  را بازكنيد؛ 8پين  -

  را بازكنيد؛ 15را بازكنيد و صفحه  14پيچ  -

گيرند و  يات و باالنس قرار ميديسك يا فلنج يا همه تحت عمل(را از شاقت الكتروموتوركششي بازكنيد  16ديسك ترمز با فلنج  -

  ؛)باشد  كردن آنها نمي احتياج به پياده

و واشرهاي  9گاههاي  ، تكيه34هاي  ، مهره33گاههاي  ، تكيه27يا لنت ترمز  52را بازكنيد و فك داخلي ترمزدستي  10پيچ  -

  را بازكنيد؛ 53كننده  تنظيم

و  22هاي نگهدارنده  و پايه 9گاههاي  ، تكيه27، لنت ترمزهاي 11ي ترمز را بازكنيد و فك داخلي ترمزكاري با سيلندرها 4پيچ  -

  .را بازكنيد 23

  هاي داخلي و خارجي ترمزكاري كردن فك پياده
  را بازكنيد؛ 27و لنت ترمز  55را بازكنيد، فنرهاي  54هاي  و پيچ 9گاههاي  قفل را بازكنيد و تكيه -

  .را بازكنيد 24بندي  هاي آب ، رينگ26هاي حفاظتي  كاري، كوپلينگترمز 11را بازكنيد و سيلندرهاي  25پيچ  -

  كردن سيلندرترمزكاري پياده
هاي  ، رينگ58، واشرهاي تنظيم 57گاهي  ، رينگ تكيه56كننده  ، رينگ قفل30يا ميله  29و پيستون را بازكنيد  32مهره  -

كردن پيستون از بدنه، توصيه  براي خارج. بيرون بياوريد 31را از بدنه  64و فنر  61، استكاني 60، بوش اصطكاكي 59بندي  آب

  ، استفاده كنيد؛)10.4شكل (شود از وسيله مخصوص  مي

  .را از شيارهاي بدنه، بيرون بياوريد 62و واشر حفاظتي  63بندي  رينگ آب -
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  :آوردن پيستون وسيله مخصوص براي بيرون -10.4شكل 

  مهره -4دسته؛   -3پين؛   -2؛  )remover(كش  بيرون -1

  :كردن پيستون سيلندر ترمزكاري پياده
  را بازكنيد؛ 56را فشرده و رينگ قفل  57گاهي  رينگ تكيه -

  ، خارج كنيد؛29را از پيستون  59بندي  و رينگ آب 60با بوش اصطكاكي  30، ميله 61، استكاني 64، فنر 57گاهي  رينگ تكيه -

  .، بازكنيد30را از ميله  59بندي  و رينگ آب 60بوشن اصطكاكي  -

  كردن فك داخلي ترمزدستي پياده
  را بازكنيد؛ 34هاي  با مهره 33گاههاي  را بازكنيد و تكيه 34قفل مهره  -

  .، را بازكنيد55و فنرهاي  27را بازكنيد و آنها را بازكنيد، لنت ترمزهاي  54هاي  ، پيچ9گاههاي  قفل تكيه -

  كردن فك خارجي ترمزدستي پياده
  را بازكنيد؛ 55و فنرهاي  27را برداشته و آنها را بازكنيد، لنت ترمزهاي  54هاي  ، پيچ9گاههاي  فل تكيهق -

  ترمزدستي را بازكنيد؛ 5هاي اتصال سيلندرهاي  پيچ -

  .را بازكنيد 51هاي حفاظتي  ترمزدستي و كوپلينگ 5سيلندر  -

  كردن سيلندر ترمزدستي پياده
  ا آخر ببنديد؛رهاشدن ترمز را ت 44مهره  -

  را بازكنيد؛ 41يا مهره  40كننده  را بازكنيد و پيچ قفل 41قفل مهره  -
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  ، بازكنيد؛49را از بدنه  43و پين شكافدار  45، واشر 44، مهره 42، انديكاتورهاي 48بصورت سوارشده با پيستون  46سرپوش  -

  .، خارج كنيد49ي بدنه را از شيارها 39، 35و واشرهاي حفاظتي  38، 36بندي  رينگهاي آب -

تواند  له مخصوص كه مي، بدون وسي47آوردن فنرهاي  كردن سرپوش پيستون و بيرون رهاكردن ترمز براي پياده 44بازكردن مهره 

  .را شل كند، اكيداً ممنوع است 47را ثابت نگاه دارد و بصورت آرام فنر  46رپوش د 48پيستون 

  .ز چرخهاي عقب و مكانيزمهاي ترمز ترمزدستيسواركردن، تنظيم و تست مكانيزمهاي ترم

  .هاي ترمز بايد از يك توليدكننده باشند لنت

  :شود سواركردن مكانيزم ترمز چرخهاي عقب و مكانيزم ترمز ترمزدستي به ترتيب زير انجام مي
  تيسواركردن سيلندر ترمزدس

واشرهاي حفاظتي بايد (قرار دهيد ) 10.2شكل ( 49نه را در شيارهاي بد 39، 35و واشرهاي حفاظتي  38، 36بندي  هاي آب رينگ

  ؛)قرار داشته باشند» H.P«در طرف مقابل محفظه فشارقوي 

  .، ببنديد49را در بدنه  43و پين شكافدار  45، واشر 44، مهره 42، انديكاتورهاي 48بصورت سوارشده با پيستون  46سرپوش  -

  سواركردن فك خارجي ترمزدستي
  ترمزدستي، قرار دهيد؛ 50را در سوراخ فك خارجي  5دستي سيلندرهاي ترمز -

  ها، ببنديد؛ را با پيچ 5قرار دهيد و سيلندرهاي ترمزدستي  48و پيستون  50را در شيارهاي فك  51كوپلينگ حفاظتي  -

را  27آنها لنت ترمزهاي  ايد، روي دار را با گريس گرافيتي گريسكاري كرده را ببنديد در حاليكه قبالً سطوح رزوه 9گاههاي  تكيه -

  قرار دهيد؛

  ، ببنديد؛27را در سوراخهاي لنت ترمز  55با فنرهاي  54هاي  پيچ -

  )گردد 25mmدر جهت محوري به فاصله حداقل  54پين نبايد مانع حركت پيچ . (پين مربوطه را نصب كنيد 9گاه  بر روي تكيه -

  سواركردن فك داخلي ترمزدستي
را قرار  27ايد، ببنديد و روي آنها لنت ترمز  شده آنرا با گريس گرافيتي گريسكاري نموده قبالً سطح رزوه را كه 9گاههاي  تكيه -

  دهيد؛

  ببنديد؛ 27را در سوراخ لنت ترمز  55با فنرهاي  54هاي  پيچ -

  .، ببنديد27را قبل از شروع حركت لنت ترمزهاي  34هاي  يا مهره 33گاههاي  تكيه -

  يلندر ترمزكاريسواركردن پيستون س
 60بوشن اصطكاكي ) حركت(نيروي جابجايي . ، بپوشانيد30) stem(روي ميله را  60و بوشن اصطكاكي  59بندي  رينگ آب -

  نيوتن باشد؛ 2000-3000بايد در حدود  30در ميله 
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  ، قرار دهيد؛29را در پيستون  59بندي  و رينگ آب 60يا بوشن اصطكاكي  30ميله  -

  را در پيستون قرار دهيد؛ 57گاهي  ، رينگ تكيه64، فنر 61، استكاني 58كننده  اشر تنظيمتعداد الزم و -

گاهي  و رينگ تكيه 61گپ بين سطح پيشاني استكاني . را نصب كنيد 56كننده  را فشار داده و رينگ قفل 57گاهي   رينگ تكيه -

  .باشد 2mm-1بايد  57

  سواركردن سيلندر ترمزكاري
  ، قرار دهيد؛31را در شيار بدنه  62و واشر حفاظتي  63بندي  رينگ آب -

  ، قرار دهيد؛31را در سوراخ بدنه  29پيستون سوارشده  -

  ، ببنديد؛32را با مهره  30ميله  -

  .جا بزنيد 31را تا آخر در بدنه  29پيستون  -

  هاي داخلي و خارجي ترمزكاري و ترمزدستي سواركردن فك
  قرار دهيد؛ 31يارهاي بدنه را در ش 24بندي  رينگهاي آب -

  ببنديد؛ 25هاي  قرار داده و با پيچ 17و  3هاي  ترمزكاري را در سوراخ فك 11سيلندرهاي  -

  قرار دهيد؛ 29را در شيارهاي فك و پيستونهاي  26كوپلينگ حفاظتي  -

را قرار  27بنديد، روي آنها لنت ترمزهاي ايد ب اي آنها را قبالً با گريس گرافيتي گريسكاري كرده را كه سطح رزوه 9گاههاي  تكيه -

  دهيد؛

  ببنديد؛ 27هاي ترمز  را در سوراخهاي لنت 55با فنرهاي  54هاي  پيچ -

نصب كرده و آنها را  13ترمزكاري بصورت سوارشده روي اهرم الكتروموتور  17و فكهاي داخلي  22، 23هاي نگهدارنده  پايه -

  ببنديد؛ 4هاي  با پيچ

، ببنديد 10هاي  را نصب و آنها را با پيچ 53كننده  ، فك داخلي ترمزدستي را قرار دهيد، واشرهاي تنظيم22دارنده روي پايه نگه -

  ؛)كنند ، تأمين مي16را نسبت به ديسك يا فلنج  27هاي ترمز داخلي و خارجي  كننده استقرار متقارن لنت واشرهاي تنظيم(

  ؛)اتصال خاري را با گريس گرافيتي گريسكاري كنيد(بپوشانيد  13كششي را روي شاقت الكتروموتور 16ديسك با فلنج  -

  دهيد؛ قرار مي» 9گرم  يك و نيم«بندي  را ببنديد ضمن اينكه آن را در ماده آب 14را نصب كنيد و پيچ  15صفحه  -

  را ترمزدستي و ترمزكاري، ببنديد؛ 17، 52هاي داخلي  را در فك 8پين  -

  بپوشانيد؛ 8را روي پين  20اههاي گ و تكيه 9قطعه رابط  -

  ، بپوشانيد؛8ترمزدستي بصورت سوارشده را روي پين  50ترمزكاري بصورت سوارشده و فك خارجي  3هاي خارجي  فك -

  را ببنديد و بوسيله پين آنرا قفل كنيد؛ 7مهره  -
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  را متصل كنيد؛ Iهاي فشارقوي  كليه لوله خرطومي -

ا در موقع سواركردن مكانيزمهاي ترمز چرخهاي عقب و ترمزدستي بايد با مقادير مذكور در جدول اي ر بستن اتصاالت روزه گشتاور

  .، مطابقت داشته باشد10.2

  هاي ترمز و ديسك بين لنت فاصلهتنظيم 
  :هاي ترمز و ديسك را بايد به ترتيب زير انجام داد بين لنت فاصلهتنظيم 

را برقرار كنيد، پس از استقرار گپ الزم،  28و ديسك ترمز  27ين لنت ترمز ب 1/5mm-1، گپ 33گاههاي  با چرخاندن تكيه -

  قفل كنيد؛ 34هاي  را با مهره 33گاههاي  تكيه

-1 فاصله 46رپوش آچار مخصوص، در پشت سوراخها در د سوارشده بر آن، بوسيله 48با پيستون  46رپوش دبا پيچاندن  -

1/5mm  رهاكردن ترمز را تا انطباق سوراخ مهره با سوراخ زيرپيچ  44مهره . برقرار كنيد ،28و ديسك ترمز  27را بين لنت ترمز

  آنرا قفل كنيد؛ 43بازكنيد و با پين 

  .قفل كنيد 41هاي  را ببنديد و آنرا با مهره 400كننده  پيچ قفل -

  بندي و عملكرد مكانيزمهاي ترمز تست آب
سه (ترمزدستي  5و محفظه سيلندرهاي ) 2زانويي (ترمزكاري  11ندرهاي در محفظه سيل) Mpa )16±2مايع كاري را تحت فشار  -

نشت مايع كاري . باشد 15mm-1بايد  28ترمزدستي و ديسك ترمز  27هاي ترمز  بين لنت فاصلهوارد كنيد در اين حالت ) 6راهي 

  .باشد 2mm-1بايد  28ز ترمزكاري و ديسك ترم 27بين لنت ترمزهاي  فاصلهكردن فشار،  پس از خارج. باشد مجاز نمي

  اي در موقع سواركردن مكانيزمهاي ترمز اتصاالت روزه گشتاور -10-2جدول 

شماره رديف آيتم در شكل  نام قطعه
10.2 

  نيوتن.بر حسب متر گشتاور

  )M30×2(كننده  مهره قفل
  )M42×2(گاه لنت ترمز  تكيه

  )M30×2(پيچ اتصال ديسك ترمز 
  )M27×2(مهره اتصال فكهاي خارجي 
  )M27×2(پين اتصال فكهاي خارجي 

  )M30×2(هاي اتصال فكهاي داخلي  پيچ

34 
9 

14 
7 
8 

4,10,21  

200-250 
200-250 
260-320 
370-450 
370-450 
550-700  

  :شود سواركردن بعدي به ترتيب زير انجام مي
ويل «ركردن و نصب را در فصل ترتيب سوا(گيربكس ويل موتور را سواركنيد و ويل موتور را روي دامپ تراك نصب كنيد  -

  ؛)مالحظه فرمائيد» موتور
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  ).مالحظه نمائيد» چرخ و الستيك«ترتيب نصب چرخها را در فصل (چرخهاي عقب را در توپي قرار دهيد  -

  .كردن جزئي مكانيزمهاي ترمز چرخهاي عقب براي بازكردن سيلندرهاي ترمز واقع در فكهاي داخلي پياده

  :ي ترمز واقع در فكهاي داخلي تحتاني بايدبراي بازكردن سيلندرها
  ؛)شود كننده شيرترمز انجام مي كردن فشار با بازكردن سوزن قطع خالي( كنيدفشار سيستم هيدروليك ترمزها را خالي  -

  باشد را بازكنيد؛ مي 3كه اتصال دهنده فك خارجي تحتاني ) 10.2شكل ( 7هاي شكافدار را برداشته و مهره  پين -

و فنرهاي  54هاي  ، پيچ9گاههاي  ، تكيه27هاي ترمز  ، لنت11بصورت سوارشده با سيلندرهاي  8را با پين  3رجي تحتاني فك خا -

  ، بازكنيد؛55

  :را بازكنيد 8هاي  پين -

، 27، لنت ترمزهاي 11بصورت سوارشده با سيلندرهاي  17را بازكنيد و بطور موازي، ديسك ترمز فك داخلي  4هاي  پيچ -

  را پايين بياوريد؛ 55و فنرهاي  54هاي  ، پيچ9گاههاي  تكيه

  كردن، بازكنيد؛ را باز كنيد و سيلندرهاي ترمز را براي پياده 11سيلندرهاي ترمز  25هاي اتصال  پيچ -

  .سواركردن و نصب فكها را به ترتيب معكوس انجام دهيد

شوند، پايه  همراه با فك داخلي فوقاني بسته مي 4هاي  ه پيچبا توجه به اينك. شود فك داخلي فوقاني مشابه فك تحتاني، باز مي

، سيلندرهاي ترمزدستي بايد براي نگهداري تمام مكانيزم ترمزدستي در ديسك ترمز، ترمزكرده باشند در 22نگهدارنده ترمزدستي 

  .اين حالت چرخ بايد روي زمين قرار داشته باشد

  .و مكانيزمهاي ترمز، ترمزدستيتعويض لنت ترمز مكانيزمهاي ترمز چرخهاي عقب 

هاي ترمز بايد ساخت  شود، لنت اگسل عقب انجام مي در محفظههاي ترمز بدون بازكردن گيربكس ويل موتور مستقيماً  تعويض لنت

  .يك توليدكننده باشند

  :شود تعويض لنت ترمزهاي مكانيزمهاي ترمز چرخهاي عقب و ترمزدستي به ترتيب زير انجام مي

  ؛)شود كننده شير ترمز، انجام مي كردن فشار با بازكردن سوزنهاي قطع خالي(تم هيدروليك ترمزها را خالي كنيد فشار سيس -

  و آنرا تا آخر ببنديد؛) 10.2رجوع كنيد به شكل (را بازكنيد  44قفل مهره رهاكردن ترمز  -

  هاي ترمزدستي، بازكنيد؛ و در صورت لزوم در فك هاي ترمزكاري را در تمام فك 54هاي  را بازكرده و پيچ 9گاههاي  قفل تكيه -

  لنت ترمزهاي آزادشده را خارج كنيد؛ -

  ، جابجا كنيد؛31سيلندرهاي ترمزكاري را تا آخر در بدنه  9پيستون  -

  را بسته و آنها را قفل كنيد؛ 54هاي  و پيچ 9گاههاي  را نصب كرده، تكيه 27به ترتيب لنت ترمزهاي جديد  -
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  لنت ترمزهاي ترمزدستي و ديسك ترمز را تنظيم كنيد؛بين  فاصله -

  .آنها را قفل كنيد 43ها بازكنيد و با پين شكافدار  ها يا سوراخهاي پيچ رهاكردن ترمز را تا انطباق سوراخهاي مهره 44هاي  مهره -

  كنترل وضعيت فني قطعات سيستمهاي ترمز -10.3.3
كنيم،  گيري پارامترهاي اصلي آنها كنترل مي ت را به روش بازديد ظاهري و اندازهكردن، وضعيت فني سطوح كاري قطعا پس از پياده

  .ديدگيهاي مكانيكي باشند ، خراش و ديگر آسيب)كروژن(قطعات در سطوح كاري نبايد داراي خوردگي 

  .اند ، ارائه شده10.3و حدود مجاز قطعات اصلي سيستمهاي ترمز در جدول  اسميهاي  اندازه

  و حدود مجاز قطعات اصلي سيستمهاي ترمز اسميهاي  اندازه -10.3جدول 

  شماره، نام قطعه و پارامترهاي مورد كنترل
 mmهاي بهاندازه

  منحني  جنس
  حدمجاز  نامي

7513-3501072 
  ديسك
  ضخامت

32 
-0,30 

 241-187  35فوالد   28,00
HB  

7513-3501089 
  بدنه ترمز
  قطرداخلي

+,0035 
 241-187  45فوالد   90,050  90

HB  

7513-3501102  
  پيستون

  قطرخارجي

-0,035 
90 

-0,090  

روي  89,900
پوشش كرم 

نبايد 
ديدگي  آسيب

وجود داشته 
  .باشد

 285-241  45فوالد 
HB  

7555-3501190 
  لنت

  ضخامت يا اسكلت
40 

-1,0    
كامپوزيت آز 

-207با عدد 

17 

  

75132-3507232.10 
  بدنه سيلندر ترمزدستي

  قطرداخلي
  يقطرداخل

 
+0,035 

90 
+0,54 
105 

 
90,050 

105,100  
 46-40  45فوالد 

HRC 

7512-3514025 
  بوش

  قطرداخلي

 
+0,027 

12  

در تماسفاصله
با پلونژر 
7512-

3514026

 40x 40-46فوالد 
HRC 
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-0,01حداكثر

0,03mm 

75132-3507281  
  پيستون سيلندر ترمزدستي

  قطرخارجي
  قطرخارجي

-0,036 
90 

-0,071 
-0,036 

105 
-0,071  

89,900 
104,900 

روي پوشش 
كرم نبايد 

ديدگي  آسيب
وجود داشته 

  .باشد

    45فوالد 

7512-3514026 
  پلونژر

  )كمربند(قطر تسمه 
 

12,00  

گپ در محل
تماس با بوش 

7512-
3514025 

-0,01حداكثر 

0,03mm

 40xفوالد 

  سمنتاسيون
b 0,7-0,9 

mm 
57-63 
HRC 

7512-3514045 
  )مجراتيه(درپوش 
  اخليقطرد

 
+0,043 

12  
 

 40x 34-40فوالد   12,050
HRC  

7512-3514060-10 
  )stem(ميله 

  قطرداخلي

 
-0,016 

12 
-0,059 

 
 40x 45-50فوالد   11,900

HRC  

7545-3545016 
  بدنه

  قطرداخلي

 
+0,1 
165  

سطح165,1
نبايد 

ديدگي  آسيب
  .داشته باشد

  45فوالد 

TB4 
b 1,5-3,0 

mm 
50-60 
HRC  

75132-3577043-20 
  بدنه سيلندر ترمزكاري

  قطرداخلي

 
+0,025 

50  
50,03 C4 20   

7513-3577060 
  لنت ترمز

  ضخامت با اسكلت

 
40 

-1,0 
  

15,0  
كامپوزيت آز 

يتي شماره 
207-17 

  

75132-3577152 
  ديسك
  ضخامت

 
32 

-0,16  
 167-145  35فوالد   28,00

HB  
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  زهاسيستم ترم) Hydro-Drive(تعمير محرك هيدروليكي  -10.3.4
تخليه فشار با بازكردن . كردن محرك هيدروليكي، فشار را در محرك هيدروليكي سيستم ترمزها، تخليه كنيد قبل از بازكردن و پياده

  .شود كننده شيرترمز انجام مي سوزن قطع

  شير ترمز -10.3.4.1
 0/03mm-0/01شده يا گپ  بصورت كوپلشيرها و بوش . باشد ها مجاز نمي كردن شيرترمز، جداكردن شيرها و بوش در موقع پياده

  .سوار شده اند

  :شود كردن شيرترمز زير انجام مي بازكردن و پياده

  سيگنال را جدا كنيد؛ -هاي روغن و محرك الكتريكي سوئيچ استاپ شيلنگ -

  هاي اتصال شيرترمز به پانل كف كابين را بازكنيد و شير را باز كنيد؛ هاي پيچ مهره -

  را بازكنيد؛) 10.5ل شك( 21هاي  پيچ -

، را 24دهنده  و هل 23، روپوش 24و  4، فيگ تورهاي 3، فنر 2، قرقره  Iبدنه شير بصورت سوارشده با پدال  22سرپوش  -

  بازكنيد؛

  ، خارج كنيد؛6را از بدنه فوقاني  5و بشقابي  20كننده  المان متعادل -

  ، بازكنيد؛6را از بدنه فوقاني  19درپوش  -

  شيرترمز را جدا كنيد؛ 11و بدنه تحتاني  6را از بدنه فوقاني  stem (18(ميله  -

  ، خارج كنيد؛6را از بدنه فوقاني  7و بوش  8پلونژر  -

  ، بيرون بياوريد؛11را از بدنه تحتاني  16، فنر 10 كننده تحريك -

  بازكنيد؛ 11را از بدنه تحتاني  13درپوش  -

  يرون بياوريد؛، ب13را از درپوش  14و فنر  12پيستون  -

  .، خارج كنيد11را از بدنه تحتاني  15و بوش  8پلونژر  -
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  شير ترمز -10.5شكل 

سوزن  -9پلونژر؛   - 8بوش؛   -15،7بدنه فوقاني؛   -6بشقابي؛   -5فيگ تور؛   -25،4فنر؛   -16،14،3قرقره؛   -2پدال؛   -1

المان  -20  ؛)stem(ميله  -18پيچ؛   -21،17؛  درپوش -13ستون؛  پي -12حتاني؛  بدنه ت -11؛  كننده تحريك -10كننده؛   قطع

  دهنده هل -24؛  )جلد(روپوش  -23بدنه شير؛  (رپوش د -22كننده؛   متعادل

I،II - دهنده با تخليه در مخزن هيدروليك؛   خروجيهاي اتصالIII ،V- شده با خروجيها به آكوموالتورهاي  هاي وصل محفظه

  .هاي وصل شده يا خروجيها به سيلندر ترمز چرخها محفظه -IV ،VI هيدروليك؛  نيوماتيك
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  و آزمايش شيرترمز نصب
  :شود شيرترمز به ترتيب زير انجام مي نصب

  ، قرار دهيد؛11بندي را در بدنه تحتاني  با رينگهاي آب 15بوش  -

و بصورت يك ) شوند مي نصب(شوند  يجمع م 0,03mm-0,01 فاصلهبوش و پلونژر با (، قرار دهيد 15را در بوش  8پلونژر  -

  ؛)شوند مجموعه نصب مي

  ، قرار دهيد؛6بندي را در بدنه فوقاني  و رينگهاي آب 7بوش  -

  ؛نصب كنيد، 7در بوش  8پلونژر  -

  ، قرار دهيد؛11بدنه تحتاني  15را در بوش  10دهنده  و هل 16فنر  -

  را ببنديد؛ 17ي ها هاي فوقاني و تحتاني را بهم وصل كرده و پيچ بدنه -

  ، قرار دهيد؛13را در پوش  12و پيستون  14فنر  -

  ، ببنديد؛11يا پكينگ الستيكي را در بدنه تحتاني  13درپوش  -

  ، قرار دهيد؛19يا پكينگ الستيكي را در درپوش  stem (18(ميله  -

  ، ببنديد؛6با پكينگ الستيكي را در بدنه فوقاني  19درپوش  -

  را در بدنه فوقاني، قرار دهيد؛ 20كننده  متعادل و المان 5بشقابي  -

  ، ببنديد؛21هاي  وصل كرده و آنها را با پيچ 6بدنه شير را با بدنه فوقاني  22درپوش  -

  .تأمين كنيد بطوريكه جلوگيري از حركت آن نكند 4 نگهدارندهرا بوسيله  24دهنده  به هل 2قرقره  قرارگرفتن -

  .بودن تست كنيد بندي را تا آخر ببنديد و آنرا از نظر آب 9كننده  مپ تراك، شيرقطعقبل از نصب شير ترمز روي دا

  بندي شيرترمز تست آب
 IIو  Iها از خروجيهاي  جمع نشتي. باشد نشت داخلي مجاز نمي. وارد كنيد Vو  IIIهاي  به حفره 12Mpaمايع كاري را تحت فشار 

تا  0بايد بطور آرام از  VIو  IVهاي  فشردن آرام بر روي پدال، فشار در محفظهدر صورت . باشد 0,05ليتر / بايد حداكثر دقيقه

Mpa 12 تغيير كند.  

  :شود نصب شيرترمز به ترتيب زير انجام مي
  شيرترمز را بوسيله سه پيچ ببنديد؛ -

هيدروليكي  نيوماتيكهاي را با آكوموالتور Vو  IIIهاي  شيرترمز را با تخليه در مخزن وصل كنيد، محفظه IIو  Iهاي  محفظه -

  را با مكانيزمهاي ترمز اگسل عقب، وصل كنيد؛ VIمحفظه  و را با مكانيزمهاي ترمز محور جلو IVمحفظه 

  .سيگنال را وصل كنيد -سوئيچ استاپ) EL-Drive(محرك الكتريكي 
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  شيرحفاظتي دوگانه -10.3.4.2
  :شود م ميكردن شيرحفاظتي دوگانه به ترتيب زير انجا بازكردن و پياده

  هاي روغن را از شيرحفاظتي دوگانه، جدا كنيد؛ شيلنگ -

  هاي اتصال والو حفاظتي دوگانه به پايه نگهدارنده قاب را باز كنيد و آن را خارج كنيد؛ مهره پيچ -

  ، را بازكنيد؛6بندي  با رينگهاي آب) 10.6شكل ( 1وش درپ -

  ، بيرون بياوريد؛3را از بدنه  4هاي  ، ساچمه9، واشرهاي 10انداز  هاي فاصله ، بوش11يا فنرهاي  2دهنده  هل -

  را بيرون بياوريد؛ 8بندي  با رينگهاي آب 5پيستون  -

  ، باز كنيد؛3را از بدنه  7درپوش  -

  :شود سواركردن والو حفاظتي دوگانه به ترتيب زير انجام مي

  قرار دهيد؛ 3را در بدنه  8بندي  با رينگهاي آب 5پيستون  -

  ، قرار دهيد؛3را در بدنه  10انداز  هاي فاصله ، بوش9، واشرهاي 4هاي  مهساچ -

  ، قرار دهيد؛ Iدهنده يا فنرها را در سوراخ درپوش  پوشانده و هل 2دهنده  را روي هل 11فنرهاي  -

  تا آخر، ببنديد؛ 3را در بدنه  11و فنرهاي  5هاي  دهنده ، هل6بندي  يا رينگهاي آب 1درپوش  -

  .ببنديد 3را در بدنه  7درپوش  -

  :آزمايش والو حفاظتي دوگانه

  .نشت خارجي مجاز نيست. باشد ، مجاز نمي IIIو  Iاست، نشتي در كانالهاي ) IV Mpa)1±12و  IIزماني كه فشار در كانالهاي 

  :شود نصب والو حفاظتي دوگانه به ترتيب زير انجام مي

  ها، ببنديد؛ اب قرار داده و آنرا با پيچوالو حفاظتي دوگانه را روي پايه نگهدارنده ق -

را به شيركنترل سيستم  IIIهيدروليكي، كانال  نيوماتيكرا بار آكوموالتورهيا  II ،IVرا با آفتامات تخليه پمپ، كانالهاي  Iكانال  -

  .ترمز دستي، وصل كنيد
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  والو حفاظتي دوگانه -10.6شكل 

انداز؛   بوش فاصله -10واشر؛   -9بندي؛   هاي آب رينگ -8،6پيستون؛   -5چمه؛  سا -4بدنه؛   -3دهنده؛   هل -2؛  درپوش -7،1

  فنر -11

  هيدروليكي  نيوماتيكشده به آكوموالتورهاي  كانالهاي وصل -IVو  IIشده به خط هيدروليك فشار؛   كانال وصل -1

III - كانالهاي وصل شده به شير فرمان ترمزدستي.  

  هيدروليكي نيوماتيكآكوموالتور  -10.3.4.3
  .هيدروليكي نيوماتيكاقدامات ايمني در موقع بازكردن، تعمير و نصب آكوموالتور 

. هيدروليكي احتياط كنيد، چون گاز در آنها تحت فشار زيادي قرار دارد نيوماتيكدر موقع پياده و سواركردن آكوموالتورهاي 

وليكي اشتغال دارند بايد با قواعد ايمني فني در مورد سرويس هيدر نيوماتيكافرادي كه بكار تعمير و سرويس آكوموالتورهاي 

  .آشنايي داشته باشند) pressuer vesstle(مخازن و ظروف تحت فشار باال 

  :هيدروليكي قواعد زير را رعايت كنيد نيوماتيكموقع بازكردن و تعمير آكوموالتورهاي 
وي دامپ تراك، از طريق والو شارژ، گاز را از محفظه گاز خارج هيدروليكي از ر نيوماتيكقبل از بازكردن آكوموالتورهاي  -

  .براي تخليه گاز، كالهك را از والو شارژ باز كنيد و روي والو قبل از بازكردن آن، مهره ماسوره مخصوصي ببنديد. كنيد

  .يقه مهره ماسوره را مجدداً ببنديدپس از تخليه گاز مهره ماسوره را كمي بازكنيد بطوريكه والو شارژ بسته شود و سپس بعد از سه دق
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بار انجام دهيد، چون ازت محلول در روغن بسرعت تبخير  3دقيقه را حداقل  3كردن والو شارژ با فاصله زماني  عمل باز و بسته

  شود؛ هيدروليكي مجدداً فشار ايجاد مي نيوماتيكشود و بالفاصله پس از بازكردن مهره ماسوره، در آكوموالتورهاي  مي

  هيدروليك بنمائيد در مورد فقدان فشارگاز در آنها، مطمئن شويد؛ نيوماتيككردن آكوموالتورهاي  هنگاميكه شروع به پياده -

  بندي ازت، اطمينان حاصل كنيد؛ بندي گاز فشرده مطابق مارك قبل از وصل رگالتور به كپسول جديد در مورد مارك -

  !اينكار خطر انفجار دارد! با اكسيژن ممنوع استهيدروليكي  نيوماتيكشارژ آكوموالتور  :توجه

در موقع . دهند باشد، قرار مي كپسول يا گاز را در محلي كه براي آن در نظر گرفته شده و مجهز به وسايلي براي بستن كپسول مي

  تعويض كپسول، بستن آن فراموش نگردد؛

  زدن روي آن، ممنوع است؛ ضربهشير را بازكنيد و مهره اتصال را فقط با آچار مربوطه ببنديد،  -

  هيدروليكي را از طريق رگالتور كاهنده به آرامي وارد كنيد؛ نيوماتيكگاز به آكوموالتور  -

  .قواعد عمومي ايمني فني را در محل كار، رعايت كنيد -

  هيدروليكي نيوماتيككردن آكوموالتورهاي  بازكردن و پياده
هيدروليكي با رعايت قواعد شرح  نيوماتيكروليكي، ازت را از والو شارژ آكوموالتور هيد نيوماتيكقبل از بازكردن آكوموالتور 

  .داده شده در فوق، خارج كنيد

  :شود هيدروليكي به ترتيب زير انجام مي نيوماتيكبازكردن آكوموالتور 
  هاي روغن را جدا كنيد؛ شيلنگ -

  ؛)10.7شكل (را باز كنيد  15والو شارژ  -

  ، ببنديد؛13را در سوراخ سرپوش فوقاني ) eyebolt(دار  پيچ قالب -

  هيدروليكي را توسط وسايل باربردار و مكانيزمهاي باربردار ببنديد؛ نيوماتيكآكوموالتور  -

  .هيدروليكي را بازكنيد نيوماتيكهيدروليكي را بازكنيد و آكوموالتور  نيوماتيكاتصال آكوموالتور  مهره روي -

  :شود هيدروليكي به ترتيب زير انجام مي نيوماتيككردن آكوموالتور  پياده
  را باز كنيد؛ 13اتصال سرپوش فوقاني  16هاي  پيچ -

  را باز كنيد؛ 2گاه  تكيه -

  بيرون بياوريد؛ 10را از شيارهاي بدنه  3رينگ محدودكننده  -

  يد؛، خارج كن9را از بدنه  12و واشرهاي حفاظتي  11بندي  با رينگهاي آب 13رپوش فوقاني د -

  را باز كنيد؛ 1اتصال سرپوشهاي تحتاني  16هاي  پيچ -
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  را باز كنيد؛ 2گاه  تكيه -

  ، بيرون بياوريد؛10را از شيارهاي بدنه  3رينگ محدودكننده  -

  ، خارج كنيد؛10را از بدنه  12و واشرهاي حفاظتي  11بندي  با رينگهاي آب 1سرپوش تحتاني  -

  فنري، بازكنيد؛ را تا آزادشدن واشرهاي 4هاي  پيچ -

، 17بندي  ، رينگهاي آب8، هاديهاي 7، منجيت 6، رينگهاي فشاري 5، فنرهاي 4هاي  بصورت سوارشده با پيچ 9پيستون  -

  ، خارج كنيد؛10را از بدنه  19و ديسكهاي نگهدارنده  18كننده  واشرهاي تنظيم

  ، خارج كنيد؛9را از شيارهاي پيستون  8رينگهاي هادي  -

  ، بازكنيد؛9را از پيستون  4هاي  پيچ -

  .، را بازكنيد18بندي  پيستون با رينگهاي آب 7 رينگ، 6، رينگ فشاري 18كننده  ، واشرهاي تنظيم5، فنر 19ديسك نگهدارنده  -

  
  هيدروليكي نيوماتيكآكوموالتور  -10.7شكل 

 - 8منجيت پيستون؛   -7رينگ تحتاني؛   -6  فنر؛ -5پيچ؛   -16،4رينگ محدودكننده؛   -3گاه؛   تكيه -2رپوش تحتاني؛  د -1

واشر؛   -14سرپوش فوقاني؛   -13واشرحفاظتي؛   -12بندي؛   رينگ آب -17،11بدنه؛   -10پيستون؛   -9؛  )هادي(رينگ راهنما 

  ديسك نگهدارنده -19كننده؛   واشر تنظيم -18والوشارژ؛   -15

  محفظه مايع -IIمحفظه گاز؛   -1
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  هيدروليكي نيوماتيكش آكوموالتور سواركردن و آزماي
  :دهند هيدروليكي را با رعايت قواعد زير انجام مي نيوماتيكسواركردن آكوموالتورهاي 

  هنگام سواركردن كليه سطوح اصطكاكي قطعات، آنها را با مايع كاري، روغنكاري كنيد؛ -

هيدروليكي  نيوماتيكل از نصب در آكوموالتورهاي ، واشرهاي حفاظتي را قبدرپوشبندي الستيكي با مقطع گرد،  رينگهاي آب -

  در مايع كاري، بشوئيد؛

  .بندي الستيكي، مراقب باشيد كه رينگها در شيارها پيچ نخورد و پاره نشوند موقع مونتاژ رينگهاي آب -

  :شود هيدروليكي به ترتيب زير انجام مي نيوماتيكسواركردن آكوموالتورهاي 
 9را روي پيستون  19، ديسك نگهدارنده 5، فنر 18بندي  ، واشرهاي آب6، رينگ فشاري 17ندي ب با رينگهاي آب 7 درپوش -

 mm 167,3-167,0بايد ) تا شده(هاي خم شده  در لبه 7 درپوشقطر . تا آخر، ببنديد 4هاي  قرار دهيد و با پيچ) 10.7شكل (

  .، باشددرپوشالزم بين بدنه و ) لقي(براي تأمين تلورانس منفي 

را تا آزادشدن واشرهاي فنري بازكنيد،  4هاي  پيچ) 0,15mmو  0,5به ضخامت ( 18كننده  از تعيين تعداد الزم واشر تنظيمپس 

، رينگهاي 5، فنر 4هاي  را در حالت سوارشده با پيچ 9قرار دهيد و پيستون  9را در شيارهاي پيستون  8) راهنما(هاي هادي  رينگ

را در  19و ديسكهاي نگهدارنده  18كننده  ، واشرهاي تنظيم17بندي  ، رينگهاي آب8) هنماهارا(، هاديهاي 7 درپوش، 6فشاري 

  ، قرار دهيد؛10بدنه 

  را تا آخر ببنديد؛ 4هاي  پيچ -

  را نصب كنيد؛ 12و واشرهاي حفاظتي  11بندي  با رينگهاي آب 1رپوش تحتاني د -

  ، قرار دهيد؛10را در شيار بدنه  3رينگ محدودكننده  -

  ببنديد؛ 1رپوش تحتاني اتصال د 16هاي  رده و آنرا با پيچرا نصب ك 2گاه  تكيه -

  را نصب كنيد؛ 12و واشرهاي حفاظتي  11بندي  با رينگهاي آب 13سرپوش فوقاني  -

  ، قرار دهيد؛10را در شيار بدنه  3رينگ محدودكننده  -

  را ببنديد؛ 13قاني رپوشهاي فواتصال د 16هاي  مستقر كرده و پيچ را 2گاه  تكيه -

- 0,5-I  هيدروليكي، بريزيد؛ نيوماتيكليتر مايع كاري را از طريق سوراخ والو شارژ در محفظه آكوموالتور  

  .ببنديد 13را به سرپوش فوقاني  14و واشرهاي  15والو شارژ  -
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  ي هيدروليكينيوماتيكتست آكوموالتور 
به محفظه گاز آكوموالتور ) Mpa )6±0,5ي با واردكردن ازت تحت فشار بند هيدروليكي را از نظر آب نيوماتيكآكوموالتور 

نشتي، . كنند هيدروليكي تست مي نيوماتيكبه محفظه روغن آكوموالتور ) Mpa )12±1هيدروليكي و روغن تحت فشار  نيوماتيك

  .باشد مجاز نمي

  هيدروليكي نيوماتيكنصب آكوموالتور 

  ، ببنديد؛)جرثقيل(با وسايل باربرداري و مكانيزم باربرداري هيدروليكي را  نيوماتيكآكوموالتور  -

  ها، ببنديد؛ و مهره) clamp(هيدروليكي را روي پايه نگهدارنده قاب قرار داده و آنرا با بست  نيوماتيكآكوموالتور  -

  .يدهيدروليكي را با ازت، شارژ كن نيوماتيكهاي روغن را وصل كنيد و محفظه گازي آكوموالتور  شيلنگ -

  هيدروليكي نيوماتيكشارژ ازت در آكوموالتورهاي 
هيدروليكي و شارژ آنها در صورتيكه پيستون در وضعيت پايين قرار داشته باشد،  نيوماتيككنترل فشار ازت در آكوموالتورهاي 

نيد و وسيله جهت مايع براي اينكار سرپوش والو شارژ را باز ك) محفظه(شود يعني در صورت فقدان فشار در سلول  انجام مي

-7,5فشار ازت بايد . را از طريق تبديل وصل كنيد و به آرامي والو را بازكنيد) 8.1.5رجوع كنيد به شكل (گيري فشار  اندازه

8,0Mpaباشد ،.  

  :هيدروليكي را به حد نرمال برسانيد نيوماتيكدر صورت لزوم ازت آكوموالتور 
  :، وصل كنيد2به كپسول ازت از طريق تبديل ) 8.1.17وع كنيد به شكل رج(وسيله براي شارژ را  4رگالتور كاهنده  -

  هيدروليكي را بپيچانيد؛ نيوماتيكوسيله روي والو شارژ آكوموالتور  17تبديل  -

شير روي كپسول ازت را بازكنيد و با بازكردن پيچ تنظيم رگالتور وسيله جهت شارژ سيلندرهاي تعليق، محفظه گاز را با فشار  -

7,5-8,0 Mpa فشار را با فشارسنج روي وسيله، كنترل كنيد؛. ، شارژ كنيد  

  ، تخليه كنيد؛8شير روي كپسول ازت را ببنديد و گاز را از كانالها و شيلنگ وسيله، از طريق مهره ماسوره  -

  وسيله را از والو شارژ جدا كنيد؛ -

  ترل كنيد؛، كن)كف صابون(بندي والو شارژ را بوسيله امولسيون صابون  آب -

 .رپوش ببنديدوالو شارژ را با د -
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  شيركنترل سيستم ترمزدستي -10.3.4.4
  .كردن شيركنترل سيستم ترمزدستي پياده

  :شود كردن شيركنترل سيستم ترمزدستي به ترتيب زير انجام مي بازكردن و پياده
  اكنيد؛سيگنال را از شيركنترل، جد -هاي روغني و محرك الكتريكي سوئيچ استاپ شيلنگ -

  هاي اتصال شيرفرمان به پايه نگهدارنده پانل كف كابين را بازكنيد؛ پيچ -

  شيرفرمان را از دامپ تراك بازكنيد؛ -

، روپوش 17، دسته 16 درپوش، 2، محور 15دهنده  شير بصورت سوار يا هل 14رپوش را بازكنيد و د) 10.8شكل ( 10هاي  پيچ -

  ، را بازكنيد؛21يا استكاني  19ه و مهر 20) سگدست(، بادامك 18حفاظتي 

  باز كنيد؛ cover (14(رپوش را از د 18) جلد(درپوش حفاظتي  -

  را بيرون بياوريد؛ 16با فيگ تور  17را بازكنيد و دسته  19مهره  -

  را بازكنيد؛ 15دهنده  و هل 20را بازكنيد و بادامك  2محور  -

  ، بيرون بياوريد؛21نر را از استكاني ف 11و بشقابي  12، فنر 13كننده  واشرهاي تنظيم -

  ، بازكنيد؛21را از استكاني  8دهنده  و هل 9بندي  با رينگ آب 24) مجراتيه(درپوش  -

  ، بيرون بياوريد؛24) مجراتيه(را از درپوش  22بندي  با رينگهاي آب 8دهنده  هل -

  ، خارج كنيد؛4را از بدنه  21را بازكنيد و استكاني  10هاي  پيچ -

  ، باز كنيد؛ Iرا از بدنه  4بندي  و رينگهاي آب 27، پيستون 28با فنر  3رپوش د -

  ، بيرون بياوريد؛Iرا از بدنه  26، 25، 5، 4بندي  و رينگهاي آب 6با پلونژر  7بوش  -

  .، خارج كنيد7را از بوش  6پلونژر  -

  آزمايش شيركنترل سيستم ترمزدستي سواركردن و
  مزدستي را به ترتيب زير انجام دهيد؛سواركردن شيركنترل سيستم تر

  بپوشانيد؛ 7را در شيارهاي بوش  26، 25، 5، 4بندي  رينگهاي آب -

  ، قرار دهيد؛ Iرا در بدنه  6يا پلونژر  7بوش  -

  ببنديد؛ 1را به بدنه  27و پيستون  28، فنر 4بندي  با رينگ آب 3درپوش  -

  پوشانيد؛، ب21را در شيارهاي استكاني  23بندي  رينگ آب -

  ، ببنديد؛10هاي  قرار داده و آنرا با پيچ 1را در بدنه  21استكاني  -

  ، قرار دهيد؛24را در سوراخ درپوش  22بندي  با رينگ آب 8دهنده  هل -
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  ، ببنديد؛21را به استكاني  8دهنده  و هل 9بندي  با رينگ آب 24درپوش  -

  د؛شير، قرار دهي 14را در سوراخ سرپوش  15دهنده  هل -

  آنرا فيكس كنيد؛ 2قرار داده و با محور  14را در سوراخ سرپوش  20بادامك  -

، 15دهنده  و هل 2به سوراخ محور  16 درپوشطوري ببنديد كه  20را به سوراخ بادامك  19و مهره  16 درپوشبا  17دسته  -

  باشد؛ 7mm-6بايد  Dدر اين حالت اندازه . وارد گردد

  فيكس كنيد؛ ،19را با مهره  17دسته  -

  و آنرا با پين مفتولي ببنديد؛) پوشانده(شيركشيده  14رپوش را روي د 18حفاظتي ) جلد(درپوش  -

  
  :شيركنترل سيستم ترمزدستي هيدروليكي -10.8شكل 

دهنده؛   هل -15،8بوش؛   -7پلونژر؛   -6بندي؛   رينگ آب -26،25،23،22،9،5،4؛  )مجراتيه(درپوش  -24،3بدنه؛   -1

پوش در -18دسته؛   -17فيگ تور؛   -16رپوش شير؛  د -14كننده؛   واشر تنظيم -13ر؛  فن -28،12بشقابي فنر؛   -11پيچ؛   -10

  .پيستون -27استكاني؛   -21؛  )سگدست(بادامك  -20مهره؛   -19حفاظتي؛  ) جلد(

خروجيهاي وصل  - IIIسيلندرهاي ترمز؛   خروجي وصل شده به - IIهيدروليكي؛   نيوماتيكخروجي وصل شده به آكوموالتور  -1

  .شده به تخليه در مخزن هيدروليك

A-  ؛  »قطع«وضعيت دستهB-  وصل«وضعيت دسته«.  

  ، قرار دهيد؛21را در استكاني  14كننده  و واشرهاي تنظيم 12، فنر 11بشقابي  -
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) جلد(پوش درو  17، دسته 16 درپوش، 19، مهره 20، بادامك 2، محور 15دهنده  را بصورت سوارشده يا هل 14رپوش د -

  ببنديد؛ 10هاي  قرار داده و با پيچ 21در استكاني  18حفاظتي 

  .، تأمين شده باشد13كننده  با انتخاب واشرهاي تنظيم 0,3mm-0بايد  Cاندازه 

  آزمايش شيركنترل سيستم ترمزدستي
نبايد  IIIباشد، نشتي از طريق خروجي  I )12±0,5 (Mpaدر صورتيكه فشار مايع كاري در خروجي  17دسته  Aو  Bدر وضعيت 

و برعكس، فشار در  Aبه وضعيت  Bاز وضعيت  17در صورت حركت دسته . ليتر در مدت يك دقيقه، تجاوز نمايد 0,05از 

  .پايين بيايد Mpa 0باال بيايد و تا ) Mpa )12±0,5بايد تا  IIمحفظه 

  :شود جام مينصب شيرفرمان سيستم ترمزدستي به ترتيب زير ان
  ها ببنديد؛ شيرفرمان را روي پايه نگهدارنده پانل كف كابين قرار داده و با پيچ -1

را  IIهيدروليكي وصل كنيد، خروجي  نيوماتيكشيرفرمان را به آكوالتور  Iخروجي : شيلنگهاي روغن را به شيرفرمان وصل كنيد -

  مخزن روغن وصل كنيد؛را به قسمت تخليه در  IIIبه سيلندرهاي ترمزدستي خروجي 

  .سيگنال را وصل كنيد -سوئيچ استاپ) EL.Drive(محرك الكتريكي  -

  

  نيوماتيكسيستم  -11
  اطالعات كلي -11.1

ي تابلوهاي كنترل محرك نيوماتيكاندازي موتور، مكانيزم  ي راهنيوماتيكبراي تأمين هواي فشرده سيستمهاي استارتر  نيوماتيكسيستم 

ها و پركردن كپسول پشتي صندلي  بادكردن الستيك) دستگاه(هاي رادياتور، براي اتصال وسيله  حرك دريچهالكتريكي كششي، م

  .راننده، در نظر گرفته شده است

  ي و روشهاي رفع آنهانيوماتيكخرابيهاي احتمالي سيستم  -11.2
  .اند شده ، ارائه11.2و  11.1ي و طرق رفع آنها در جداول نيوماتيكخرابيهاي احتمالي سيستم 

  و طرق رفع آنها نيوماتيكخرابيهاي احتمالي سيستم  -11.1جدول 

  روش رفع  علت احتمالي  خرابي 

داراي نشتي  نيوماتيكسيستم 
  .باشد العاده هواي فشرده مي فوق

ها يا لولهديدگي لولهآسيب
  ها خرطومي

لوله يا لوله خرطومي را عوض 
  .كنيد

بندي محلهاي اتصال لوله   عدم آب
و لوله خرطومي والوهاي 

 دهنده و والوهاي عبورياتصال

محل اتصاالت را محكم كنيد، 
هاي  دهنده و پكينگ قطعات اتصال

  .خراب را تعويض كنيد
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  كاهش راندمان كمپرسور

ياsuctionخرابي والوهاي
discharge 

  .والو را تعويض كنيد

  ها شدن پيستونها يا رينگ فرسوده
ديده يا  كالهك سيلندرها آسيب
  .واشر آنها محكم نشده است

  .پيستون يا رينگ را عوض كنيد
هاي  واشر را عوض كنيد يا پيچ
  .اتصال كالهك را محكم كنيد

  افزايش ميزان روغن در كندانه

هاي  هاي پيستون، پكينگ رينگ
لنگ ياتاقانهاي  روغني ميل

هاي تحتاني شاتونهاي  كالهك
  .اند كمپرسور فرسوده شده

رسوده شده را تعويض قطعات ف
  .كنيد

  

  )را مالحظه فرمائيد 11.1شكل (خرابيهاي احتمالي رگالتور فشار يا جاذب و روشهاي رفع آنها  -11.2جدول 

  طريقه رفع علت  خرابي

  6نشت هواي فشرده از پكينگ 
به اندازه كافي محكم11بدنه

  .نشده است
  .آسيب ديده است 6پكينگ 

) 10-15(بدنه را با ترگ 
  .نيوتن محكم كنيد.رمت

  .را تعويض كنيد 6پكينگ 
نيوماتيكقطرات رطوبت به سيستم 

  واردشده
  .را عوض كنيد 8جاذب   8شدن جاذب  روغني

نشت هوا از خروجي اتمسفر در 
  موقع پركردن سيستم

  2بودن شيراطمينان  كثيف
بندي والو  ديدگي رينگ آب آسيب

2  

بدنه و نشيمنگاه والو 
  .ا تميز كنيدر 2كننده  بندي آب

  .در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد
  .رينگ را عوض كنيد

رگالتور كمپرسور را در حالت 
  .كند باري وصل نميبي

  E, Nمسدودشدن كانالهاي 
 ، منجيت را سوزانده14پيستون

  .كانالها را تميز كنيد
  .منجيت را عوض كنيد

رگالتور كمپرسور را در وضعيت 
  .كند پركردن سيستم وصل نمي

 mمسدودشدن سوراخ اتمسفر

ديدگي والو  مسدودشدن يا آسيب
16  

  13شكستن فنر 
بندي  ديدن رينگ آب آسيب

  17پيستون 
، منجيت را سوزانده 14پيستون 

  .است

  .سوراخ را تميز كنيد
  .تميز كنيد يا والو را عوض كنيد

  .فنر را عوض كنيد
  .منجيت را عوض كنيد

  .والو را تميز يا تعويض كنيدطرفهبودن يا عيب شير يككثيفرسيور احياكننده كامالً تخليه
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P>0,05 Mpa(شودنمي

  )باقيمانده
12 

، رينگ 15ديدن والو  آسيب
يا منجيت  17بندي در پيستون  آب

  14در پيستون 

  .قطعات معيوب را عوض كنيد

  

  
  ):كننده جذب(شمالي رگالتور فشار يا جاذب  -11.1شكل 

فيلتر پلي اورتان كفي؛   - 7استكاني؛   - 5پكنيگ؛   -6،4بلوك گرمايي؛   -3؛  )Safety valve(ينان شيراطم -2فنر؛   -13،9،1

 -16،15پيستون كنترل سيستم؛   -14؛  )چك والو(طرفه  والو يك -12بدنه؛   -11فيلتر؛   -واشر -10جاذب زئوليتي؛   -8

  پيستون؛ -17والوهاي كروي؛  

I-   خروجي از كمپرسور؛II- ؛  نيوماتيكي در سيستم خروجIII -   خروجي در رسيور احياءكننده؛IV-   خروجي به اتمسفر؛

A,5,B,r- سلولها(ها  محفظه(,  

A,E,N -    كانالها؛M- كانال به اتمسفر.  
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  نيوماتيكتعمير دستگاههاي سيستم  -11.3
تخليه هوا از . سيستم تا فشار اتمسفر كاهش داد ، حتماً بايد فشار هوا را درنيوماتيكقبل از بازكردن و تعمير دستگاههاي سيستم 

  .شود سيستم از طريق شيرتخليه كندانه كپسول هوا انجام مي

، روغن، آب و آشغال جلوگيري معلقي بايد در شرايطي انجام شود كه از ورود گردوغبار، ذرات نيوماتيكتعمير دستگاههاي سيستم 

ديدگيها  ها، فرورفتگي، خراشهاي عميق و ديگر آسيب روي سطوح كاري و پخزدگي و در  روي قطعات نبايد براده و زنگ. شود

پس از اين . كليه كانالها قبل از سوارشدن بايد از براده و پلسه آهن تميز شده و با هواي فشرده هواگيري شوند. وجود داشته باشد

  .كنند شويند و خشك مي يا الكل سفيد مي) گازوئيل(قطعات را در سوخت ديزل 

در موقع سواركردن از مجموعه قطعات . بندي الستيكي، معطوف گردد هاي آب ل از سواركردن توجه خاصي به وضعيت رينگقب

ديدن احتمالي آنها گردد و  بندي الستيكي بايد با احتياط انجام شود تا مانع آسيب نصب رينگهاي آب. الستيكي جديد استفاده گردد

  .، پيچ نخورده و بريده نشده باشندهابايد مراقبت نمود كه رينگها در شيار

  .نمايند گريسكاري مي 24-سطوح اصطكاكي قطعات را در زمان سواركردن با اليه نازكي از گريس ليتول

  )AOSORBER(كننده  تعمير رگالتور فشار با جذب -11.3.1
كند،  توليد مي گواهي تأييديهرا همراه با  هاي تعميراتي در مورد مسئله تعمير رگالتور فشار به كارخانه سازنده دستگاه كه مجموعه

  .مراجعه نمائيد

  تعمير والو حفاظتي تكي -11.3.2
  كردن والو حفاظتي تكي پياده
  :شود كردن والو حفاظتي تكي به ترتيب زير انجام مي پياده

 5، فنرهاي 4پيستون . 11، واشر 2را بازكنيد، سرپوش را باز كنيد، ديافراگم  Iبه بدنه  3اتصال سرپوش ) 11.2شكل ( 10هاي  پيچ -

  را خارج كنيد؛ 6و بشقابي فنر  9و 

  ، را خارج كنيد؛12و رينگ والو  14، بدنه والو 13، فنر 15، بوش Iرا باز كنيد و از بدنه  16هاي  رينگ تكيه -

  .زدائي كرده و در آب گرم بشوئيد كردن، قطعات والو را چربي پس از پياده
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  ظتي تكيوالو حفا -11.  2شكل 

مهره  -8پيچ تنظيم كننده ؛  -7بشقابي فنر و  -6فنر ؛  -13،  9، 5پيستون ،  -4؛ ) cover(سرپوش  -3ديافراگم ؛  -2بدنه؛  -1

  رينگ تكيه گاهي  -16بوش ؛  -15بدنه والو؛  -14رينگ والو ؛  -12واشر ؛  -10ماسوره ؛ 

1 ،III -  خروجيها ؛II-  سلول(محفظه . (  

  و حفاظتي تكي سوار كردن وال
  : سوار كردن والو حفاظتي تكي به ترتيب زير انجام مي شود 

  قرار دهيد ؛  14را در پوسته والو  15/1و بوش  13، فنر  12رينگ والو  -

 قرار دهيد ، آنرا فشرده و در بدنه بوسيله رينگ تكيه گاهي Iرا در سوراخ بدنه  14مجموعه قطعات پيش مونتاژ شده در بدنه والو  -

  ، قفل كنيد ؛  16

  قرار دهيد ؛  Iرا در بدنه  11و واشر  2ديافراگم  -

  ، قرار دهيد ؛  3را در محفظه داخلي سرپوش  4و پيستون  9و  5بشقابي فنر ، فنرهاي  -

  و يا واشر ، ببنديد ؛  15قرار داده و آنرا با پيچ هاي  Iرا در بدنه  3سرپوش  -

 14-12ببنديد و در همان موقعيت والو را بمدت  3ه را تا آخر در سوراخ رزوه دار سرپوش يا مهره ماسور 7پيچ تنظيم كننده  -

  . ساعت باقي بگذاريد 
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  تنظيم و آزمايش والو حفاظتي تكي 
  : تنظيم و آزمايش والو حفاظتي تكي به ترتيب زير انجام مي شود 

  . يد بسته باشند با 11و  10و  2شيرهاي . وصل كنيد ) 3/11شكل (والو را طبق شماي  -

 4در موقعيكه فشار در رسيور  8بطريقي تنظيم كنيد كه رسيور  7را با پيچ تنظيم كننده ) گذرا(فشار عبوري . را باز كنيد  2شير  -

  ميگردد ، شروع به پر شدن بنمايد ؛  5و  0-55و  MPA 555برابر 

  بايد عدد يكساني را نشان دهند ؛  9و  5هاي  سنجفشار. پركنيد ،  4كننده  دريافترا تا فشاري معادل فشار در  8 كننده دريافت -

  از نظر آب بندي كنترل كميته ، محلهاي نشت احتمالي را آب صابون بماليد ؛  -

  را ببنديد ؛  11و  15خارج كنيد ، مجدداً شيرهاي ها  كننده دريافترا باز كنيد ، هوا را از  11و  15را ببنديد ، شيرهاي  2شير  -

  را باز كنيد ، دوباره تنظيمات را كنترل كنيد و در صورت لزوم آنها را اصالح كنيد؛ 2ير ش -

  . نبايد كاهش فشار را نشان بدهد 9خالي كنيد در اين موقع فشار سنج  4از رسيور  11هوا را از طريق شير  -

  
  شماي تست والو حفاظتي تكي -11.3شكل 

 8،  4؛ )  1و  mm 1قطر ) (كن خفه(تروتل  -3شير ؛  - 11،  10،  2؛ ) MPO 0.7فشار (لوله انتقال هواي فشرده -1

  .كننده  پيچ تنظيم -7والو حفاظتي تكي ؛  -6فشار سنج ؛  -9،  5؛ كننده دريافت

  ) Safety valve(تعمير شير اطمينان  -11.3.3
  پياده كردن شير اطمينان 

  را باز كنيد ؛ ) 11.  4شكل ( 7مهره  -

  باز كنيد ؛  3را از بدنه  8بوش فشاري  -

  را بيرون بياوريد؛  5و فنرهاي  6يا واشرهاي  stem (4(ميله  -

  . ، باز كنيد  3را از سوراخ روزه اي بدنه  Iنشيمنگاه شير اطمينان  -

  . را از نشيمنگاه خارج كنيد  2والو  -
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  سوار كردن شير اطمينان 
د كه از ورود گرد و غبار ، ذرات اصطكاكي ، روغن ، آب و آشغال بر روي سوار كردن شير اطمينان بايد در شرايطي انجام شو

روي قطعات نبايد پليسه هاي آهن و زنگ زدگي و در روي سطوح كاري و يخ ها نبايد فرورفتگي ، . قطعات ، جلوگيري شود 

و آشغال تميز نموده و آنها را يا فشرده قبل از سوار كردن كليه كانالها را از براده . خراشهاي عميق و آسيب ديدگيهاي ديگر باشد 

  . هواگيري مينمايند 

،  38.01.412.86) استاندارد تخصصي(اُست  Ayرا قبل از سوار كردن با اليه نازكي از روغن  Iو نشيمنگاه شير اطمينان  2والو 

  . روغنكاري ميكنند 

  : سوار كردن شير اطمينان را به ترتيب زير انجام ميدهند
  ، قرار دهيد؛  1در نشيمنگاه شير اطمينان  را 2والو  -

  را تا آخر روي نشيمنگاه شير اطمينان ، ببنديد؛  3بدنه  -

قرار  2را پوشانده و ميله را در سوراخ داخلي بدنه تا تماس با سطح نشيمنگاهي والو  6، واشر  5، فنر  6به ترتيب واشر  4روي ميله  -

  دهيد؛ 

  ببنديد؛ 3ه دار بدنه را در سوراخ رزو 8بوش فشاري  -

  . را بدون وارد كردن فشار ، روي رزوه هاي بوش فشاري، ببنديد  7مهره  -

  
  شير اطمينان -11.  4شكل 

  بوش فشاري تنظيم و آزمايش شير اطمينان  -8مهره ؛  -7واشر ؛  -6فنر ؛  -5؛ ) steam(ميله  -4بدنه ؛  -3والو ؛  -2نشيمنگاه ؛  -1

فشار باز شدن شير . ارائه شده ، تست و تنظيم شده باشد  11.  5شده بايد روي دستگاه كه شماي آن در شكل  هر شير اطمينان سوار

MPO )0,15 5اطمينان    . انجام ميشود ) 11.  7شكل ( 3در بدنه  8تنظيم يا بستن بوش فشاري . ميباشد ) 0,95

  . ، قفل كنيد  7شدن مهره  پس از تنظيم بوش فشاري را در برابر باز
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نشت هوا از والو قبل از عمل كرد آن ، . شير اطمينان را از نظر آب بندي با زدن آب صابون در محلهاي نشت احتمالي ، كنترل كنيد 

  . مجاز نمي باشد 

  
  شماي تست شير اطمينان -11.  5شكل 

  فشار سنج ؛ شير اطمينان  -4؛ كننده دريافت -3شير ؛  -6،  2لوله انتقال هواي فشرده ؛  -1

  كننده  تعمير دستگاه ضد يخ -11.3.4
  كننده  كردن دستگاه ضد يخ پياده

  : پياده كردن دستگاه ضد يخ كننده به ترتيب زير انجام مي شود
  لوله هوا را جدا كنيد، المانهاي اتصال را باز كنيد و دستگاه ضد يخ كننده را از دامپ تراك، باز كنيد؛  -

  ، جدا كنيد؛  7را از بدنه تحتاني  11بدنه فوقاني . را باز كنيد ) 11.6شكل ( 2اي ه پيچ -

  ، خارج كنيد؛  7را از شيارهاي بدنه تحتاني  17رينگ آب بندي  -

  را درآوريد؛  5را از بدنه تحتاني باز كنيد و واشر  4درپوش  -

  باز كنيد؛ ،  13را از اهرم  6و فنر  8را خارج كنيد و فتيله  19در پوش  -

  را از شيارهاي بدنه فوقاني ، بيرون بياوريد؛  9و نگهدار  18گاهي  رينگ تكيه -

  را از شيارهاي مقر خارج كنيد ؛  16بندي  رينگ آب -

  را باز كنيد؛  15را به وضعيت پايين حركت داده و رينگ آب بندي  13اهرم  -

  را بيرون بياوريد؛  13بندي  كنيد و رينگ آب را از بدنه فوقاني باز 1) مقياس(گيري  كش اندازه خط -

، را از شيارها 14بندي  و رينگ آب را به وضعيت پائين حركت داده 13را با برش خارج كرده و اهرم  12در صورت لزوم خار  -

  . خارج كنيد
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  سوار كردن دستگاه ضديخ كننده 
  :شود سوار كردن دستگاه ضديخ كننده به ترتيب زير انجام مي

  قرار دهيد؛  13را در شيارهاي اهرم  14گ آب بندي رين -

  ، قرار دهيد؛ 11م را در سوراخ بدنه فوقاني اهر -

  را در سوراخ اهرم قرار دهيد؛ 12خار  -

  را در شيارهاي اهرم قرار دهيد؛  15رينگ آب بندي  -

  دهيد؛ بپوشانيد و آنرا روي اهرم تا آخر در سطح پيشاني، قرار  6را روي فنر  8فيتيله  -

  را از طرف ديگر فنر ، قرار دهيد؛  19درپوش  -

  قرار دهيد؛ ) نگهدار(را در شيار مقر  16رينگ آب بندي  -

  ، آنرا قفل كنيد؛ 18داده و بوسيله رينگ تكيه گاهي قرار 11را در سوراخ بدنه فوقاني  9مقر  -

  ، قرار دهيد؛ 7را در شيار بدنه تحتاني  17ندي رينگ آب ب -

  
  دستگاه ضديخ كننده 11. 6شكل 

 - 7فنر ؛  -6واشر  -5درپوش ؛  -19،  4بندي ؛  رينگ آب -17،  16،  15،  14،  3پيچ ،  -2؛ ) مقياس(گيري  كش اندازه خط -1

  گاهي  رينگ تكيه -18اهرم؛  -13خار ؛  -12بدنه فوقاني ؛  -11ژيگلور ؛  -10مقر ؛  -9فيتيله ؛  -8بدنه تحتاني ؛ 

  با واشرها ، ببنديد؛  2هاي  را منطبق كرده و آنها را بوسيله پيچ 7و بدنه تحتاني  11اهي بدنه هاي فوقاني سطوح نشيمنگ -

  ، ببنديد؛  7قرار دهيد و درپوش را سوراخ رزوه دار بدنه تحتاني  4را روي درپوش  5رينگ آب بندي  -
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، 11وقاني و خط كش را در سوراخ رزوه دار بدنه ف قرار داده I) اندازه گيري(را روي خط كش مقياسي  3رينگ آب بندي  -

  ببنديد؛ 

  . دستگاه ضديخ كننده را روي دامپ تراك بسته و لوله هاي هوا را با آن وصل كنيد -

  

  كننده  آزمايش دستگاه ضديخ
ارد را آب هايي را كه احتمال نشت وجود د انجام دهيد و محل MPO 0,8 – 0,6آزمايش آب بندي دستگاه را با فشار هواي 

  . در صورت لزوم رينگهاي آب بندي را در محلهاي نشت تعويض كنيد. باشد نشت هوا مجاز نمي. صابون بماليد

  تجهيزات الكتريكي  -12
  خرابيهاي احتمالي تجهيزات الكتريكي  -12.1

خرابيهاي نظير خراب شدن  برداري طوالني مدت از دامپ تراك، ممكن است در تجهيزات الكتريكي آن در جريان استفاده و بهره

ها، بهم خوردن تنظيم  شدن ترمينالها و كنتاكت سيمهاي الكتريكي و كابلها، سائيدگي زغالهاي ماشينهاي الكتريكي، اكسيده

  . دستگاههاي الكتريكي، ايجاد گردد 

يت فني سيمها و كابلهاي براي نگهداري تجهيزات الكتريكي دامپ تراك در وضعيت سالم بايد توجه زيادي به كنترل دقيق وضع

خرابيهاي جزائي تجهيزات الكتريكي به موقع . ها و دستگاهها و رفع بموقع خرابيهاي ظاهر شده، معطوف نمود الكتريكي، نشان دهنده

  . ممكن است منجر به خرابيهاي جدي گردد كه در رفع آنها احتياج به زمانهاي طوالني و وسايل مختلف دارد .رفع نشوند

گيري،  هاي مجهز براي اين منظور و توسط كارشناسان ماهر با استفاده از دستگاههاي اندازه هيزات الكتريكي بايد در محوطهتعمير تج

  . شود ابزار، استندها و وسايل مخصوص ، انجام مي

  . ، ارائه شده است12.1خرابيهاي احتمالي تجهيزات الكتريكي و روشهاي رفع آنها در جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  خرابيهاي احتمالي تجهيزات الكتريكي و روشهاي رفع آنها 12.  1جدول 

  روش رفع عيب علت احتمالي شرح خرابي 

» Mass«در صورت فشردن دكمه 
باطريهاي آكوموالتور به شبكه الكتريكي 

  وصل نمي شوند

  فيوز را عوض كنيد  فيوز مدار عمومي سوخته است
  سالم بودن مدار را كنترل كنيد  قطع مدار الكتريكي

و  S14خراب بودن سوئيچ هاي 
SB2 

. سالم بودن سوئيچ ها را كنترل كنيد 
  سوئيچ هاي خراب را عوض كنيد

اتصال سيم ها به باطري هاي 
 آكوموالتور درست نيست

  اتصالت الكتريكي را چك كنيد

وقتيكه سوئيچ را در جاسوئيچي
قرار ميدهيم ، دستگاههاي ) استارت(

المپهاي كنترلي  كنترلي به اندازه گيري يا
  كار نميكنند

  فيوز را عوض كنيد  فيوز سوخته است

اندازه  –يكي از نشان دهنده هاي كنترلي 
  )شاخص فشار يا دما(گيري كار نميكنند 

  نشان دهنده خراب را تعويض كنيد  سنسور يا شاخص خراب است

  سالم بودن مدار را چك كنيد  خراب بودن مدار

  ار نميگيردعقربه ولت متر روي صفر قر

  فيوز را عوض كنيد فيوز مدار عمومي سوخته است
  باطريهاي آكوموالتور را شارژ كنيد باطريهاي آكوموالتور شارژ شده است

  قطع شدگي را رفع كنيد سيم به ولت متر قطع شده است

  اتصال غلط سيم به ولت متر
را » -«و» +«محل سيمهاي خروجي 

  عوض كنيد
  ولت متر را عوض كنيد ولت متر خراب است

ولت متر در دور متوسط ميل لنگ موتور 
عقربه روي ناحيه (و شارژ را نشان ميدهد 

در صورت وصل مصرف ) : قرمز است
كننده ها و افزايش دور موتور عقربه 
  بازهم بيشتر به سمت چپ متمايل ميشود

) built-in(رگوالتور داخل -رله
  خراب است

  رگوالتور را عوض كنيد –رله 

قطع بودن يا قابل اطمينان ميتوان 
  كنتاكت در مدار قدرت

  مدار را كنترل و خرابي را رفع كنيد

  ژنراتور خراب است
به دستورالعمل بهره برداري موتور 

  رجوع كنيد
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ژنراتور خراب ) Drive(محرك 
  است

كنترل كميته و در صورت لزوم تسمه 
  آنرا محكم كنيد

ت متر نوسان هنگام كار موتور ، عقربه ول
  ميكند

  ژنراتور خراب است
به دستورالعمل بهره برداري موتور 

  رجوع كنيد

  شل شدن تسمه
چك كنيد و در صورت لزوم تسمه را 

  محكم كنيد
است  88vولتاژ در ژنراتور بيش از 

سوختن المپهاي روشنايي يا درخشش 
  غير عادي آنها

) built-in(رگوالتور داخلي -رله
  خراب است

  گوالتور را تعويض كنيدر –رله 

  باطريهاي آكوموالتور شارژ ميشوند

  جريان شارژ را چك كنيد  ژنراتور يا رله رگوالتور خراب است
اتصال كوتاه بين صفحات باطري 

باطريهاي آكوموالتور را براي تعمير  رگوالتور
  بفرستيد يا آنها را عوض كنيد

 سولفاته شدن صفحات
ت در باطريهاي پايين بودن سطح الكترولي

  آكوموالتور
  جوش آمدن الكتروليت

رگوالتور را كنترل -سالم بودن رله
  كنيد

از سوراخهاي تهويه يك يا چند 
آكوموالتور ، در موقع شارژ الكتروليت 

  بيرون ميريزد

  سطح الكتروليت را كنترل كنيد  خيلي باال بودن سطح الكتروليت

  جريان شارژ زياد است
رگوالتور را  –درستي و صحت رله 

  كنترل كنيد
اتصال كوتاه صفحات در يكي از 

  باطريهاي آكوموالتور
باطريهاي آكوموالتور را براي تعمير 

  بفرستيد يا آنها را عوض كنيد
  

  رفع خرابيهاي سيستم حفاظت  -12.2
  .كنند  ن مدار را قطع ميشدت جريا Overloadاكثر مدارهاي الكتريكي دامپ تراكت بوسيله فيوز محافظت ميشوند كه در صورت 

آنها در شماهاي تجهيزات الكتريكي در مدارك  اسميمحل استقرار فيوزهاي سيستمهاي تجهيزات الكتريكي ، عالئم آنها و تصاوير 

  . بهره برداري ضميمه به دامپ تراكت قيد گرديده است 

قطع مدار (عمل كرد فيوز . آنرا كنترل كنيد در صورت پيدايش خرابي در مدارهاي الكتريكي در مرحله اول وضعيت فيوزهاي 

  . در اين موارد خرابي را رفع و پس از آن فيوز را عوض كنيد. حاكي از وجود اتصال كوتاه در مدار مي باشد ) الكتريكي
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الكتريكي ضمن شروع براي جستجوي خرابي در تجهيزات الكتريكي دامپ تراكت بايد در نظر داشته باشيد كه تقريباً كليد مدارهاي 

اين نقطه شروع كليه مدارهاي الكتريكي بوده و اكثراً از همين جا بهتر . باطريهاي آكوموالتور ، ميگردند » +« -تغذيه را از يك نقطه 

  . است كنترل را شروع كنيم 

  رفع خرابيها و تعمير سيستم هاي انرژي رساني  -12.3
كابلها » Mass«، ولت متر ، سوئيچ )built in(رگوالتور داخلي  -اتور يا رلهسيستم انرژي رساني شامل باطريهاي آكوموالتور ، ژنر

  . كند  و سيمهاي الكتريكي است كه منابع انرژي الكتريكي را به مصرف كننده متصل مي

ب شده يا بصورت جزئي تعمير و يا بطور كامل تعويض ميشوند، در اين حالت قطع سيم نص) كابلها(قسمتهاي آسيب ديده و سيمها  -

  . جديد يا ؟؟؟ در حداقل مقدار مجاز يا معادل مقطع سيم آسيب ديده ، باشد 

  خرابيهاي احتمالي و تعمير باطريهاي آكوموالتور  -12.3.1
اطالعات كلي و سرويس باطريهاي آكوموالتور را . نصب شده است  6CT-190Aروي دامپ تراك باطريهاي آكوموالتور نوع 

  . اري از دامپ تراك مالحظه فرمائيد در دستورالعمل بهره برد

براي كنترل وضعيت باطريهاي آكوموالتور بايد آنها را از روي دامپ تراك باز كنيد ، آشغال ، رطوبت و الكتروليت آنرا از سرپوش 

)cover ( رمينالها و پمپ با بازديد ظاهري وضعيت موتوبلوك ، سرپوش ، الستيك ، ت. و از بين پمپ بين المانهاي آن ، تخليه كنيد

  . پس از بازديد ، باطريهاي آكوموالتور را از نظر قابل استفاده بودن و درجه شارژ كنترل كنيد . هاي بين المانهاي آنرا چك كنيد 

رژ ولتاژ در المان كامالً شا. قابل استفاده بودن طبق ولتاژ اندازه گيري شده بوسيله دو شاخه يا در هر المان باطري ، مشخص ميگردد 

  ) رجوع كنيد 12.  2به جدول (ثانيه ، ثابت بماند  6-5بوده و پايداري آن بمدت ) تحت بار( 1,58v-1,8شده بايد 

  

  

  شاخص هاي تعيين كننده درجه قابليت استفاده بودن المانهاي باطريهاي آكوموالتور -12.2جدول 
 %درجه قابل استفاده بودن   Vولتاژ در المان برحسب 

1,85 100 

1,7 75 

1,6 50 

1,5 25 

1,3 0 

  .ارائه شده است  12.  3درجه شارژ باطريهاي آكوموالتور با توجه به دانسيته الكتروليت در جدول 

  درجه شارژ باطريهاي آكوموالتور با توجه به دانسيته الكتروليت -12.  3جدول 
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  3cm/gبرحسب  25دانسيته الكتروليت در 

  باطري كامالً شارژ شده
  باطري شارژ شده

 %5در  %25در

1,30 1,26 1,22 

1,28 1,24 1,20 

1,26 1,22 1,18 

1,24 1,20 1,16 

1,22 1,18 1,14 

  . دانسيته الكتروليت توسط غلظت سنج در هر المان باطري ، تعيين ميشود  

  . ند را بايد از بهره برداري خارج نموده و آنها را شارژ نموددر تابستان دشارژ ميشو %25باطريهائي كه بيش از 

  . پركردن الكتروليت در باطريهاي دشارژ آن در دستورالعمل بهره برداري از دامپ تراك، ارائه شده است

  : در ضمن بهره برداري از باطريهاي آكوموالتور، احتمال خرابيهاي زير وجود دارد
  سولفاته شدن صفحات 

  : ات در آكوموالتور را ميتوان با عالئم زير معين نمودوجود سولف

، منحرف  1,7vباقي كم ماند و به طرف پائين در  1,85v-1,8ثانيه در حدود  5در موقع اندازه ولتاژ عقربه ولت متر بمدت  -

  شود؛  مي

   ؛كند در موقع شارژ ، ولتاژ بسرعت افزايش مي يابد و الكتروليت شروع به جوشيدن شديد مي -

  ؛ ) سولفاته(وجود ؟؟؟؟؟ رنگ ، روي صفحات منفي  -

  . در صورت سولفاته شدن شديد ، روي صفحات مثبت تير ؟؟؟ مفيد تشكيل ميشود 

در غير اينصورت . در صورت سولفاته شدن شديد صفحات ، چنانچه امكان داشته باشد صفحات را با صفحات جديد عوض كنيد 

  . برداري قابل استفاده ميشود و بايد تعويض گردد اين باطري آكوموالتور براي بهره 

  اتصال كوتاه داخل آكوموالتور 
  : عالئم اتصال كوتاه عبارتند از

  افزايش دماي سريع الكتروليت و جدا شدن ضعيف گاز در جريان شارژ؛ -

  . كاهش شديد ولتاژ در دشارژهاي كوتاه مدت  -

  . پذير است باطري آكوموالتور ، امكان رفع اتصال كوتاه فقط در صورت پياده كردن كامل
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  هاي خروجي  قطع ميله
در المان يا ميله قطع شده عقربه . شود المان يا ميله قطع شده توسط ولت متر يا كنترل به ترتيب المانهاي آكوموالتور انجام مي

  . شود متر، منحرف نمي ولت

وليت آنرا تخليه كرده و سوراخهاي آنرا درپوش ببنديد تركهاي براي رفع آسيب ديدگيهاي خارجي باطري آكوموالتور بايد الكتر

براي گرم كردن قير ، . ضد اسيد را با گرم كردن قير تا وضعيتي كه اين قير ترك را پر كند ، رفع ميكنند ) قير(موجود در الستيك 

  .استفاده از چراغ كوره اي يا ديگر گرم كننده ها يا شعله روياز ، توصيه نميگردد 

. صورت نشت الكتروليت از سرپوش ، درز را يا پيچ گوشتي گشاد كرده در آن قير ميريزند و آنرا با ماله گرم ، صاف ميكنند در 

پس . چنانچه الكتروليت در اطراف ميله هاي ترمينال ريخته باشد ، قير اطراف ميله را برداشته و مجدداً آنرا با سرپوش اتصال مي دهند

  . يله را مجدداً قير ريخته و آنرا با ماله گرم صاف ميكنند از ابتكار محل اطراف م

در محل اتصال جمپرها ، سوهان سه گوش شياري در تمام ضخامت . جمپرهاي شكسته شده بين المانها را با الكتروليتي ، لحيم ميكنند 

ري خم شده كه آنها محكم به جمپر زير جمپر تسمه نازك حلبي قرار قرار ميدهند كه انتهاي آن بطرف باال طو. ايجاد ميكنند 

قير مخصوص به قطب مثبت منبع  1انتهاي جمپرها را بوسيله الكترودكريتي كه از طريق . چسبيده و تشكيل حوضچه اي را ميدهند 

ردن براي پر ك. از باطريهاي آكوموالتور ميتوان بعنوان منبع انرژي الكتريكي، استفاده شود. كنند جريان وصل شده است، ذوب مي

جمپرهايي . در موقع لحيم كاري ايجاد قوس الكتريكي بين سرب و الكترود كريتي ، مجاز نمي باشد . كامل درز ، سرب اضافه كنيد 

را كه به شدت آسيب ديده اند با جمپرهاي نو عوض كنيد ، براي اينكار با فرزهاي مخصوص، سوراخهاي حلقوي در اطراف ميله 

  .را خارج ميكنند خروجي ايجاد ميكنند و جمپر 

كاري شده، بپوشانيد و سپس فضاي بين هر ميله و جمپر را با سرب ذوب شده  جمپر جديد را روي ميله خروجي كه انتهاي آن سوهان

  . پر كنيد

  . دهند رفع سولفاته شدن جزئي را به ترتيب زير انجام مي

  ؛ ) 12.  1شكل . (، دشارژ كنيد  1,7vولتاژ در هر المان به  ساعته تا رسيدن 15در رژيم  17,4Aباطري آكوموالتور را با جريان  -

  در آن بريزيد ؛ ) 1,06-1,04با وزن مخصوص (الكتروليت آنرا تخليه و آب مقطر يا محلول اسيد سولفوريك رقيق  -

  در آن بريزيد ؛  C45چنانچه در موقع شارژ دماي الكتروليت تا . شارژ كنيد  4A-3,5باطري را با جريان  -

رسيد  3cm/g15,1شارژ را قطع كرده و فرصت دهيد تا باطري آكوموالتور تا دماي نرمال خنك شود وقتيكه دانسيته الكتروليت به 

  . ، آنرا تخليه كنيد و سپس مجدداً آب مقطر يا محلول رقيق اسيد سولفوريك در آن ريخته و شارژ ادامه دهيد 

  .تعويض الكتروليت تا زمانيكه دانسيته المتروليت به افزايش خود ادامه ندهد ، انجام ميشود شارژ و 
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  شماي دشارژ باطري آكوموالتور -12.  1شكل 

  تعمير سرويس ژنراتور  -12.  3.  2

  . موتور ارسال ميگردد ژنراتور همراه يا . نصب شده است )  built in(در دامپ تراك ژنراتور سه فاز يا رگوالتور ولتاژ داخلي 

  . موقع تعمير و سرويس ژنراتور بايد از مدارك مربوط به موتور يا دستورالعمل ارائه شده توسط سازنده ژنراتور استفاده شود 

  تعمير سيستمهاي روشنايي داخلي و خارجي ، سيستمهاي آالرم نوري و صوتي  -12.4
شرح و محل استقرار المانهاي سيستم در . اي خراب شده ، خالصه ميشود تعمير سيستمهاي روشنائي و آالرم در تعويض المانه

  . شماهاي تجهيزات الكتريكي ارائه شده اند 

  قاب و اطاق بار  -13
قاب و اطاق بار استفاده شده در دامپ تراك داراي سازه جوشي كه با دوام باال در هنگام كار در سخت ترين شرايط بهره برداري در 

  . اند  نظر گرفته شده

  : براي تأمين كار طوالني مدت و بدون خرابي المانهاي اصلي حمل كننده سازه دامپ تراك بايد 

  قواعد بهره برداري را رعايت نمود ؛  -

  اجازه بار اضافي به دامپ تراك را ندارد ؛  -

  ترل كنيد ؛ در جريان بهره برداري از دامپ تراك ، وضعيت فني قاب و اطاق بار را بصورت دوره اي كن -

  . قاب و اطاق بار را بموقع رفع كنيد ) ترك، پارگي، شكستگي(عيوب پيدا شده در بازديدهاي كنترلي 

MPO540Bحد استحكام : با خواص مكانيكي زير ساخته شده است  CH10قاب از فوالد آلياژ پائين بسيار مستحكم   

MPO400Tتنش تسليم    ويسكوزيته ضربه اي در ،C70  2حداقلCm  / 30متر نيوتنa M    
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PHM218اطاق بار از فوالد آلياژي    د ح: با استحكام باال و مقاوم در برابر فرسايش ، با خواص مكانيكي زير ساخته شده است

MPO1100Bاستحكام    تنش تسليم ،MPO1000T   ويسكوزيته ضربه اي در ،C40  2حداقلcm  / متر نيوتن

30a H    
  . ند هر دو مارك فوالد داراي مشخصه قابليت جوشكاري خوب در هر نوع جوشكاري مي باش

براي بدست آوردن اتصال جوش با كيفيت در موقع تعمير ، كيفيت الكترود استفاده شده و آماده كردن سطح جهت جوشكاري 

كان ميدهد استفاده از اين الكترودها ام. استفاده ميكنند A50يا  A46بهمين منظور از الكترودهاي نوع . اهميت بسزائي دارد 

MPO420Bحد استحكام بايد حداقل (حد استحكام الزم درز جوش ، تامين گردد   باشد (.  

نباشد  60%نباشد و رطوبت نسبي هوا بيش از  c16الكترودها بايد در محوطه هاي خشك داراي تهويه يا دمائي كر پايين تر از 

  . الكترودها قبل از استفاده بايد طبق رژيم قيد شده روي بسته بندي ؟؟؟؟ كاري شوند. هداري گردند نگ

عدد از هر مارك  1- 2قبل از ؟؟؟؟ كاري ميله هاي الكترود را از نظر فقدان زنگ زدگي يا پاره كردن پاكت الكترود و كنترل 

  . باشد زنگ زدگي الكترودها مجاز نمي. بصورت راندوم ، چك كنيد 

الكترودهاي ؟؟؟ كاري شده را به محل كار حمل كنيد و آنها را بدقت در ظروف سربسته كه از ورود رطوبت و آشغال بداخل 

  . ظروف جلوگيري شود ، نگهداري كنيد 

  كنترل وضعيت فني قاب و اطاق بار ، عيب يابي  -13.  2

امپ تراك را با آب بخار تحت فشار باال شسته و آنرا در محوطه اي و اطاق بار ، بايد د) Frame(قبل از كنترل وضعيت فني قاب 

براي جستجوي آسيب ديدگي از وسايل . اين كارها ، بازديد و پيدا كردن آسيب ديدگي را تسهيل ميكنند . خيلي روشن قرار داد 

  . دستي مانند چراغ سيار ، كاروك ، برس سيمي ، مشعل گاز و غيره استفاده ميكنند 

ميتوان براي . ز تركها بر روي سطح فلز تميز براحتي قابل تشخيص هستند ، گاهي اوقات ميتوان از رنگ زدن كمك گرفت خيلي ا

در . در قسمتهايي كه احتمال وجود ترك ميرود ، مشعل گاز استفاده نمود ) C300تا(پيدا كردن ترك از روش گرم كردن جزئي 

اين روش همچنين امكان ميدهد كه تشخيص دهيم كه عيب مورد شك ترك است يا خراشي كوچك . د اين حالت ترك باز ميشو

  . است 

در موقع بازديد توجه خاصي به وضعيت پايه هاي نگهدارنده و محل جوشكاري آنها معطوف گردد چون آنها بيشترين فشار را تحمل 

  . مي كنند و حساس ترين قسمتهاي سازه هستند 

محل . هاي كششي قرار دارند شود كه تحت تأثير تنش جوش را چك كنيد ترك معموالً در محلهايي ظاهر مي وضعيت درزهاي

  . نشان داده شده است 13.  2و  13.  1استقرار اين قسمتها در اشكال 
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مراحل شروع ايجاد  بهمين جهت بهتر است تعمير در. يابند در صورتيكه دامپ تراك بكار خود ادامه دهد، معموالً تركها افزايش مي

سوراخ «چنانچه به ترتيب پس از پيدايش ترك، نتوان دامپ تراك را براي تعمير متوقف نمود، بايد از روش . ترك ، انجام گيرد

اين كار . نقطه پايان و انتهايي ترك را معين كنيد و آنجا را سوراخ كنيد: كه به ترتيب زير است استفاده نمود» كننده كاري متوقف

  . كند  دهد و موقتاً از رشد آن جلوگيري مي تنش را در انتهاي ترك كاهش مي مقدار

  

  

  
  )با فلش نشان داده شده اند(محل قسمتهايي از قاب دامپ تراك كه بيشترين بار را تحمل ميكنند  -13.1شكل 

  ي سوم تير عرض -5تير عرضي عقب ؛  -4تيرهاي طولي ؛  -6،  3تير عرضي دوم ؛  -2: تير عرضي اول -1

  آماده كردن شاسي و اطاق بار جعت تعمير عباتست از آماده كردن سطوح جهت جوشكاري  -13.2
  : براي ابتكار بايد 

در صورت گسترده شدن ترك در فلز اصلي در هر دو سر بايد سوراخ راه بدر به قطر . محل ترك را دقيقاً مشخص نمود -

mm86  ايجاد نمود ، .  

ك را براي جوشكاري آماده كنيد ، براي اينكار فلزها را از ناحيه ترك برداريد و همزمان پخي ايجاد كنيد كه زاويه پوشش تر -

4530   درجه را پاسخ لبه هاmm20   و گپ بين لبه ها له مقدارmm62  مين نمايدأرا ت .  

ذوب كردن فلز اصلي با الكترود كريتي و (شود، اينكار با استفاده از برش هوا انجام ميگردد  در تمام طول ترك انجام مي برداشتن فلز

استفاده از برش اكسيژن هم ممكن است اما اين برش راندمان كمتري را دارد و ناحيه وسيع تري را ) . سپس هواگيري يا هواي فشرده

ها را با سنگ زدن تميز، تميزكاري از بقاياي ذوب جوش و سالك در محل جوشكاري انجام  لبه. تحت تاثير حرارتي قرار ميدهد 
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در صورت وجود رنگ و گريس در محلهاي تحت تعمير، آنها را با برش بسوزانيد و محل آنرا با برس سيمي يا بوسيله سنگ . شود مي

  . تميز كنيد

ير اينصورت نميتوان اتصال جوش با كيفيتي را بدست آورد و بطور اطمينان تميز كردن آشغالها از روي سطح، اجباري است، در غ

  . بخش بارهاي مختلف را جابجا كرد

  تعمير شاسي و اطاق بار  -13.3
. قبل از شروع كارهاي جوشكاري بايد باطريهاي آكوموالتور را را از شبكه تجهيزات الكتريكي دامپ تراك، جدا كرد: توجه 

ي اين عمليات در قسمتهاي خيلي حساس و مهم روي شاسي و اطاق بار را بايد با گرم كردن مقدماتي و سپس آمادگي جوشكاري برا

C200150قبل از جوشكاري اين قسمت ها با مشعل گاز تا دماي . ، انجام داد)بازپخت(عمليات حرارتي   شوند و پس  گرم مي

C650600از جوشكاري هم تا دماي   كنند گرم كرده و سپس به آهستگي خنك مي .  
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) با فلش نشان داده شده است(شود  محل استقرار تقاطي از اطاق بار دامپ تراك كه بيشترين بار بر روي آنها وارد مي -13.2شكل 

دار زيادي تنش پس ماند را در گرم كردن اوليه و عمليات حرارتي بعدي از تبادل ملكولي نامطلوب در فلز جلوگيري نموده و بمق

جوشكاري كاهش ميدهد و اين خود مانع تشكيل و ايجاد تركهاي موئي در درزهاي جوش و نواحي در تماي با قسمتهاي ديگر 

ميباشد بهمين منظور جوشكاري در دماي مثبت در شرايطي كه محل جوشكاري از نزوالت جوش و كوران باد حفاظت شده است 

  . بايد انجام شود 

  پائين ) موقعيت(جوشكاري در وضعيت  -13.3.1
هنگام پاس اول بايد توجه خاصي به اين مسئله نمود كه ريشه دوز جوش . شود جوشكاري قسمتهاي آماده شده در پاس انجام مي

 در جوشكاري اليه اول بايد از الكترود به قطر. خوب ذوب شده باشد، چون جوش نخوردن، كيفيت تعمير را كاهش ميدهد 

mm43 استفاده نمود ، .  

  : روش جوشكاري اليه اول

  ) 13.3شكل (باشد ، ريشه درز جوش را كامالً ذوب كنيد  mm 3حداكثر در صورتيكه فاصله  -

  . باشد، ريشه مياني را با دو پاس ذوب كنيد mm 6و كمتر از  3بيش از فاصله در صورتيكه  -

  . باشد، جوشكاري را بر روي الئي انجام دهيد mm 6بيش از  فاصلهدر صورتيكه  -

  . تول، آرماتور و غيره ممنوع استفدر صورت جوشكاري تركهاي جدا شده، پركردن يا الكترود، م -
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  روشهاي جوشكاري اليه اول -13.  3شكل 

  ) ييباال(شكل  Vروشهاي حركت الكترود در صورت آماده كردن لبه ها بصورت 
  ي اليه اول ، الكترود را در عرض گپ ريشه حركت دهيد؛ در موقع جوشكار -

  شود؛  پس از اليه دوم، حركت الكترود در عرض محور قبلي انجام مي -

  ) 13. 4شكل (تر از سطح فلز اصلي ذوب كنيد  پائين mm21اليه ماقبل آخر را تا سطح  -

  . خود درزها و هم يا سطح فلز اصلي داشته باشدمحور اليه آخر درز بايد تماس يكنواختي هم بين 

باشد، جوشكاري اليه اول دوم با روشهاي مذكور در فوق انجام  6mmها تا  فاصلهشكل و  Vدر صورتيكه پخ لبه ها بصورت 

  . شود مي

  
  13.  4شكل 

  : توجه
  . گردد  بودن جوش ريشه ميآيد كه تجربه ناكافي  در عرض زياد و نوسان الكترود، محور خميده شكلي بدست مي -1

آيد كه منجر به جوش خوردن غير يكنواخت اليه بعدي در هر  كم، محوري بشكل برجسته بدست مي در نوسان الكترود در عرض -2

  . گردد دو لبه محور مي

  . ارائه شده است 13.5قبلي درزهاي مذكور در شكل  فيكيشكل گرا

  
  13. 5شكل  

  

  

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  دي جوشكاري در وضعيت عمو -12.3.2
  . باشد مي 13.3.1جوشكاري اليه اول مشابه بند . جوشكاري اتصاالت در وضعيت عمودي از پائين به باال انجام ميشود 

  . در اين حالت گام نوسانات عرضي را حتي المقدور بايد كمتر انجام داد تا ذوب شدن لبه هاي محور قبلي درز جوش ، تامين گردد

  
  )13.  6شكل (

  در وضعيت افقي  جوشكاري -13.3.3
  . شود انجام مي 13.  7طبق شكل  13.  3.  1جوشكاري اليه اول مشابه بند 

  . شود ، شروع ميد كه با پر كردن محور پائيني اولانجام مي دهن» پاس«باشد، جوشكاري با دو  6mmبيش از  در صورتيكه فاصله

  . نشان داده شده  13.  8قرار گرفتن درزها در شكل  ترتيب. درز جوشكاري ميكنند » پاس«از اليه دوم تقريباً با روش 

  
  13.7شكل                                                                                13.8شكل 

  جوشكاري در وضعيت سقف  -13.3.4
  . ، ارائه شده است 13.9شكل گرافيكي انجام درزهاي مذكور در شكل 

  
  13.9شكل 
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بخاطر پيش افتادن مواد مذاب جوشكاري ، سوخت قوس بصورت پايدار و ثابت انجام نميشود  85حفظ زاويه كمتر از  در صورت

  . و مقدار زيادي از جوش به قطرات سالك تبديل مي شود 

  كنترل كيفيت جوشكاري و رفع عيوب  -13.4
  : در اتصاالت جوش عيوب مرئي زير مجاز نمي باشد 

  هر نوع ترك و در هر جهتي ؛  -

  ذوب نشدن و جوش نخوردن  -

  گروههاي خلل و فرج و مخلوط هاي گل جوش  -

در  400mmعيب در قسمتي از درز بطول  4به تعداد بيش از  1mmهاي جداگانه و مخلوط هاي گل جوش بقطر بيش از  حفره -

  باشد ؛  50mmصورتيكه فواصل بين عيوب كمتر از 

  جوش نخورده  هاي دهانه -

  بريدگي روي فلز اصلي ؛  -

  .  0.5mmبريدگي روي فلز اصلي بعمق بيش از  -

روش بازديد چشمي براي بازديد و تشخيص عيوب . عيوب درزهاي جش تاثير بسيار زيادي بر روي استحكام اتصاالت دارند 

  . براساس اين بازديد مي توان آنها را اصالح نمود. جوشها، كافي است 

تنش را كاهش دهيم، درزهاي جوش را بايد با سنگ زدن پرداخت نمود و به اين طريق ناصافي هاي سطح ) تجمع(اينكه تمركز براي 

  ) 13.  10شكل . (شرط كردن و ناصافي درز جوش در تمام طول درزجوش بايد اصالح شود. محور درز را از بين ببريم 

  
  13.10شكل 

  :د قوانين معيني را رعايت نموديدر موقع جدا كردن محلهاي معيوب با
mm2010طول قسمت برداشته شده بايد طول قسمت معيوب به اضافه  -   از هر طرف صاف شود و عرض قسمت آماده شده

براي جوشكاري بايد طوري انتخاب شود كه عرض درز پس از جوشكاري از دو برابر عرض درزجوش قبل از جوشكاري تجاوز 

   ننمايند؛
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  شكل و اندازه قسمت آماده شده براي جوشكاري بايد امكان جوشكاري مطمئن در هر محلي را تأمين نمايد؛ 

  . سطح هر محل انتخاب شده بايد داراي سطح يكنواخت بدون برجستگي هاي شديد ، گوديهاي شديد و براده باشد 

  . ايد تميز نمود و سپس جوش دادسوختگي در درزهاي جوش را ابتدا ب. بريدگي درزها را بايد جوش داد 

براي اينكه تمركز تنش را در خط ذوب درز جوش يا فلز اصلي كاهش دهيم بايد با ماشين سنگ زني بريدگي هاي به عمق 

mm5.0  در صورتيكه بريدگيها به عمق بيش از . را بصورت حركت يكنواخت بطرف فلز اصلي ، برداشتmm5.0  باشند بايد

تيغه . درز باريكي را در تمام طول عيب با جوشكاري گداخته كرده و مجدداً آن را با سنگ تا رسيدن به فلز اصلي پرداخت نمائيد 

  ) 13. 11شكل (سنگ را بايد در روي عرض درز جوش قرار دهيد 

  
  13.11شكل 

پس از جوشكاري تركها و اصالح . ا فلز اصلي انجام شده باشددر موقع جوشكاري قسمتهاي معيوب بايد پوشاندن سطوح تماس ي

  . عيوب از نظر برداشتن گل جوش قطرات فلز مذاب، نواحي اطراف درز هم بايد تميز شده باشند

  .براي تقويت محل تعمير در صورت لزوم توصيه مي شود قطعه الئي و تيغه اضافي جوش داده شود

  : ب بعدي بايد قواعد زير را مالك عمل قرار داددر اين حالت براي پيش گيري از تخري
قسمتهاي تبديل شده را بهتر است با ماشين ) . 13. 12شكل (انتهاي تيغه را بايد با تغيير يكنواخت فرم داده و به قطعه اصلي رساند  -

  . سنگ بزنيد
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  13.12شكل 

يا شكل خطوط غير مستقيم بوده » دم چلچله«آنها بصورت قطعات تقويتي روي تيرهاي طولي و شاسي عرضي و اطاق بار بايد انتهاي 

  ) 13.13شكل (ها و بغل تير طولي مجاز نمي باشد  جوشكاري عرضي لبه. و بريدگي در عرض نداشته باشد 

  
  13.13شكل 

ون قطع بد» كشيده شده«درزهاي جوش بايد بصورت يكنواخت . قطعه تقويتي بايد محكم به قطعه تقويت شونده چسبيده باشد  -

  . شدگي و پرداخت شده با سنگ يا حركت يكنواخت به سطح قطعه اصلي باشد

  . پس از تعمير درزهاي جوش و نواحي اطراف درزجوش را بايد رنگ زد

  باز كردن و نصب اطاق بار  -13. 5
  .دهند در اكثر موارد تعمير اطاق بار را بدون باز كردن آن از روي دامپ تراك ، انجام مي

  : دهند راي انجام تعميرات ، باز كردن اطاق فرمان ضرورت داشته باشد ، اينكار را به ترتيب زير انجام ميچنانچه ب
  :ب دنده پنج قرار دهيددر زير چرخهاي جلو عق

  گلگير چرخهاي عقب را جدا  كنيد؛  -

  سيمهائي را كه از پانل اتصال دهنده به اطاق بار ميايند جدا كنيد؛  -

  ا جدا كنيد؛ سنگ پرتاب كن ر -
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را باز ) 13.14شكل (يا واشرهاي حفاظتي  5اينكار بايد پيچ  سيلندرهاي مكانيزم كمپرسي را از اطاق بار جدا كنيد، زيرا براي -

  . را بيرون آورد 6كرده ، بوش فاصله انداز را خارج كرده و انگشتي 

، بمنظور جلوگيري گرديد ل دامپ تراك استفاده ميمخصوص كه در موقع حمل و نق Clampپس از جدا كردن سيلندرها را توسط 

  : از آسيب ديدگي سيلندرها ، فيكس كنيد 

را  10با صفحات قفل كننده را باز كرده و انگشتي  9را باز كنيد ، سرپوش  8اطاق بار را از شاسي جدا كنيد ، براي اينكار بايد پيچ  -

  . ورنداتراك بيرون بي ها را از طرف خارج از محور دامپ انگشتي. خارج كنيد 

و دو سيم بكسل اضافي كشش ) 13،  15شكل (براي باز كردن و نصب اتاق بار از وسايل بستن مخصوص . اطاق بار را باز كنيد -

  . كنند براي ماتور در موقع حمل و نقل و نصب، استفاده مي

  . كنند وزن شاسي براي ماتور در موقع حمل و نصب، استفاده مي

  . است 1g700kgو وزن اطاق بار  12860kgوزن شاسي 

در موقع باز كردن و نصب اطاق بار حضور بر روي شاسي يا زير شاسي دامپ تراك، بستن چرخها و در زير اطاق بار معلق  :توجه

  . در هوا ، ممنوع است 

  : نصب اتاق بار روي دامپ تراك به ترتيب زير انجام ميشود 

گريسكاري  24 -را با گريس ليتول) رجوع كنيد 13. 14به شكل ( 10تراك ، انگشتي هاي  قبل از نصب اطاق بار بر روي دامپ -

  كنيد ؛ 

نشان داده شده ببنديد و سوراخهاي پايه هاي نگهدارنده دامپ تراك را با سوراخهاي  13. 15اطاق بار را همانطور كه در شكل  -

  پايه هاي نگهدارنده شاسي منطبق كنيد ؛ 

بين تكيه گاهها و برجستگي هاي اطاق بار باتدا واشرهاي ) 13.  14رجوع كنيد به شكل (طرف خارج قرار دهيد  را از 10انگشتي  -

گپ در ناحيه حداقل فاصله . باشد  2mmگپ بايد حداكثر . قرار دهيد كه گپ محوري در مفصل ها را رفع كنيد  11تنظيم كننده 

  . بين سطوح ، تعيين مي شود 

  ا ، صفحات قفل كننده آنها را با بريدگي فيگ تورها منطبق كرده و بوسيله سرپوش و پيچ ها پس از نصب انگشتي ه

  با واشرهاي فنري ، ببنديد ؛ 

كنترل كنيد و در صورت لزوم حداكثر ممكن هم مركز كردن لوله هاي خروجي با سوراخهاي پائين ورق هاي گيرنده هاي گاز  -

  . ايه هاي نگهدارنده و اتصال لوله ها را تأمين كنيد اطاق بار با توجه به سوراخهاي بيضي پ

  بين تيرهاي طولي شاسي و اطاق بار واشرهاي تكنولوژيكي را قرار داده و اطاق بار را روي آنها پائين بياوريد ؛  -
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را قرار  7صله انداز پر كنيد و بوشهاي فا 24-هاي فوقاني سيلندرهاي مكانيزم كمپرسي را يا گريس ليتول لحظه ياتاقانهاي كالهك -

گاه فوقاني سيلندرها  تكيه 6منطبق كنيد ، انگشتي هاي  نگهدارنده ها سوراخهاي كالهك سيلندرها را با سوراخهاي حلقه پايه. دهيد 

  . را نصب كنيد

  
  نصب اطاق بار –باز كردن  -13.  14شكل 

 -16، 10، 6؛ پيچ -14،  8، 5صفحه تماس ؛  -4؛ كننده  تنظيم صفحات -3،12؛ سيلندر مكانيزم كمپرسي -2اطاق بار؛  -1

 - 17سنگ پرتاب كننده؛  -15كمك فنر؛  -13كننده؛  واشرهاي تنظيم -11؛ )cover(رپوش د -9بوش فاصله انداز؛  -7انگشتي؛ 

   .رينگ

  و واشر ببنديد؛  5را نصب كرده و آنرا با پيچ هاي  17رينگ 

به سطح تكيه گاهي تيرهاي  13چسبيدن يكنواخت كمك فنرهاي  12كننده  تنظيم كنترل كنيد و در صورت لزوم بوسيله واشرهاي

عمودي شاسي را تأمين كنيد، در مجموعه هاي ارسالي واشرها با فرمهاي كامل و يا تراژه هاي 
2

و  1
3

طول و  1
2

عرض براي پر  1

اي  گره فاصلهدر بعضي جاها، . تجاوز نمايد 1mmبين كمك فنر و شاسي نبايد از  فاصله. اي ، وجود دارد هاي گره فاصلهكردن 

  . است  37mmمينيمم اندازه فشرده فنرها . هم مجاز است 3mmشكل تا 

هاي تكيه  مفصل. ها را جدا كنيد كسلبوسايل بار بردار را باز كنيد و سيم ). برداريد(اطاق بار را بلند كنيد و واشرهاي را باز كنيد  -

  گاههاي فوقاني سيلندرهاي مكانيزم كمپرسي را روانكاري نمائيد؛  گاههاي عقب اطاق بار و تكيه
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mmOوجود گپ  2,1 در صورت لزوم، گپ را بوسيله صفحات . را چك كنيد 4هاي اطاق بار و صفحات تماس  بين هادي

  كنيد؛  ، تنظيم 3كننده  تنظيم

  ؛ هاي نگهدارنده وصل كنيد ها به پايه ها و پين سنگ را نصب كنيد و آنها را به وسيله انگشتي) دهنده هل(هاي  پرتاب كننده -

  ؛ شرهاي تخت و واشرهاي فنري ببنديد، آنها را بوسيله پيچ ، مهره والگيرهاي چرخهاي عقب را نصب كنيدگ -

  . به پانل اضافي وصل كنيد آيند را يي كه به اطاق بار ميسيمها -

  
  شماي باز كردن و نصب اطاق بار -13. 15شكل 

  

  ) كننده واژگون(مكانيزم كمپرسي  -14
  اطالعات كلي  -14.1

مكانيزم كمپرسي هيدروليكي يا كنترل الكتروهيدروليكي، باال بردن، پائين آوردن اطاق بار و توقف آن در هر وضعيت ميانر در 

دهد، مكانيزم كمپرسي از كابين بوسيله سوئيچ الكتريكي واقع در روي پانل نشان دهنده  پائين آوردن را انجام مي جريان باال بردن يا

  . شود  ها ، كنترل مي
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  شماتيك هيدروليك مكانيزم كمپرسي -14.  1شكل 

آفتامات تخليه پمپ ؛  -A7بلوك فرمان؛  -A2توزيع كننده هيدروليك؛  - A1پيستوني با راندمان متغيير؛  -پمپ اكسيال -1-1

P2,P1,P10,P9-  ، 3توزيع كننده هاk1k -  1شيرهاي اطمينان؛k-  والوover Flow ؛k3 -  والو دو سيري؛PA-  والو

12؛ )eduction valve(كاهنده  ,-  فيلتر؛B14,B13- سيلندرهاي مكانيزم كمپرسي.   

  از كلكتور فرمان - IIدر سيستم هيدروليك فرمان و سيستمهاي ترمز؛  -1

،  A1، توزيع كننده هيدروليك ) 14. 1شكل ( 13B,14Bمكانيزم كمپرسي از دو سيلندر هيدروليكي تلسكوپي سه مرحله اي 

فيلترهاي مغناطيسي در لوله  I، فيلتر k3يري ، پمپ دو سA7، آفتامات تخليه پمپ H، پمپ اكسيال، پيستوني  A2بلوك فرمان 

و لوله هاي روغن  2تخليه، مخزن روغن مشترك سيستم هيدروليك يا فيلتر ) Header(پمپ و در كلكتور ) suction(مكش 

  . متصل كننده بين آنها ، تشكيل شده است 
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  يزم كمپرسي خرابيهاي احتمالي مكان -14.2
  . را مالك عمل قرار داد 14.1براي تعيين علل احتمالي خرابيهاي مكانيزم كمپرسي و روشهاي رفع آنها يا بر جدول 

  خرابيهاي عمده مكانيزم كمپرسي ، علل و روشهاي رفع آنها  -14.1جدول 

 خرابيها
  

  طريقه رفع خرابيها  علل احتمالي

سطح مايع كاري در مخزن روغن 
  ستكافي ني

سطح را كنترل كنيد و در صورت لزوم 
مايع كاري اضافه كنيد ، بدنه پمپ را با 

  مايع كاري پر كنيد
پمپ  suctionمايع كاري به قسمت 

 وارد نميشود
در بچه مخزن روغن را باز كنيد ، بدنه 

  پمپ را از مايع كاري پر كنيد
آسيب ديدگي مدار تغذيه الكتريكي

يع كننده الكترومغناطيس كنترل توز
  هيدروليك

  خرابي مدار الكتريكي را رفع كنيد

پيلوت باالبر فرمان توزيع كننده 
 هيدروليك گريپاج كرده

  فرمان توزيع كننده هيدروليك را بشوئيد

بلونژر باالبر توزيع كننده هيدروليك
  گير كرده است

  توزيع كننده هيدروليكرا بشوئيد

پيلوت وضعيت شناور توزيع كننده 
 روليك گير كرده استهيد

حركت پلونژر را با دست چك كنيد در 
  صورت لزوم آنرا پياده كرده و بشوئيد

12شيرهاي اطمينان  k,k   يا
  آب بندي تست k1شيرهاي سر ريز 

شيرها را پياده كنيد و سطوح كاري آنها 
را بررسي كنيد شيرها را تست آب بندي 

  كنيد
ر اطاق بار خراب ليميت سوئيچ باالب

 است
  خرابي ليميت سوئيچ را بر طرف كنيد

  
  
  

  اطاق بار با آهستگي بلند ميشود

بلند شدن با (راندمان پمپ پايين است
اما اطاق بار در ) كندي انجام ميشود

  نگهداشته ميشود» خنثي«حالت 
  پمپ را تعمير و يا تعويض كنيد

افزايش نشت مايع كاري از طريق 
يع كننده هيدروليك پلونژرهاي توز

اطاق بار از حالت خنثي خود به خود (
 )پائين آمد

  توزيع كننده هيدروليك را تعويض

  خرابي را رفع كنيدوالوهاي عبوري سيلندرهاي
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 هيدروليك آب بندي نيستند

12شيرهاي اطمنيان  k,k   با
  آب بندي نيستند k1والوهاي سرريز 

د ، سطوح كاري آنها والوها را پياده كني
را بازديد كنيد ، والوها را تست آب 

  بندي كنيد

  
  

اطاق بار با مكانهاي شديد باال 
  ميرود

سطح مايع كاري در مخزن كافي
  نيست

سطح را اندازه گيري كنيد و در صورت 
  لزوم مايع كاري اضافه كنيد

Suction  خط هيدروليك پمپ هوا
مايع كاري در مخزن كف (ميكشد 

  )دميكن

اتصاالت را محكم كنيد يا رينگ آب 
  بندي را عوض كنيد

  
  
  

اطاق بار از وضعيت خنثي ، خود 
  بخود پائين ميĤيد

والوهاي عبوري سيلندرهاي
 هيدروليك آب بندي نيستند

آب بندي ميتوان والوهاي عبور دهنده را 
  رفع كنيد

  آب بندي نيستند K1والوهاي سرريز 

ح كاري والوها را پياده كنيد و سطو
نشيمنگاه و والوها را بازديد كنيد در 
صورت لزوم والوها را پاك كنيد يا 

  عوض كنيد
پيلوت توزيع كننده هيدروليك وصل 

  وضعيت شناور گير كرده است
حركت پلونژر را با دست چك كنيد ، 
  در صورت لزوم پياده كنيد و بشوئيد

  اطاق بار پائين نميايد

س توزيع مدار الكتريكي الكترومغناطي
  كننده هيدروليك صدمه ديده

  خرابي مدار الكتريكي را رفع كنيد

پيلوت پائين آمدن فرمان توزيع
  هيدروليك گير كرده است

  فرمان توزيع كننده هيدروليك را بشوئيد

پلونژر پائين آوردن توزيع كننده 
  هيدروليك گير كرده است

  توزيع كننده هيدروليك را بشوئيد

  
  
  
  
  
  

  ماي مايع كاريافزايش د
)CD8t   

مايع كاري با فصل بهره برداري
رجوع كنيد به جدول (مطابقت ندارد 

) فصل دو مكتنيزم كمپرسي 14. 1
  دستورالعمل بهره برداري

مايع كاري را با مايع كاري مطابق فصل 
  بهره برداري تعويض كنيد

پمپ بيش  dischargeفشار در خط 
  است 8MPOاز 

سيستم . تامات تخليه پمپ خراب است آف
رجوع كنيد به (هيدروليك را تنظيم كنيد 

روش تنظيم سيستم هيدروليك يا «
در صور منفي بودن نتيجه » آفتامات تخليه
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  پمپ را عوض كنيد
12شيرهاي اطمينان  k,k   آب ،

  بندي نيستند
والواهائي را كه آب بندي نيستند ، 

  تعويض كنيد
حجمي پمپefficiencyكاهش

نشتي از خط در فاز ) فرسودگي پمپ(
  افزايش بتا Q=  20ليتر / پمپ دقيق 

  پمپ را تعمير يا تعويض كنيد

پمپ  dischargeفشار در خط 
 بوسيله پيچ تنظيم ، تنظيم نميشود

  رگالتور پمپ را بشوئيد  پلونژر رگالتور پمپ گير كرده است

  
12شيرهاي اطمينان k,k خراب

  هستند
  شيرها را تعويض كنيد

  

    باز كردن قسمتهاي مختلف مكانيزم كمپرسي از روي دامپ تراك  -14. 3
  : هنگام باز كردن قسمتهاي مختلف مكانيزم كمپرسي بايد

   ؛)ها مهار شده است بكسلبوسيله سيم  مطمئن شويد كه اطاق بار دقيقاً روي شاسي قرار گرفته يا كامالً(كنيد  راطاق بار را كامالً مها -

   ؛از فقدان فشار در آكوموالتورهاي بيوماتيك هيدروليكي مطمئن شويد -

مونتاژ دستگاههاي هيدروليكي، (شيرهاي روي مخزن روغن را بمنظور جلوگيري از تلف شدن مايع كاري از مخزن در موقع  -

  ببنديد؛ 

  بندي كنيد؛  و تير محل اتصال آنها به دستگاههاي هيدروليكي را مارك) H.P(هاي فشار قوي  لوله ها و لوله خرطومي -

را از دستگاههاي هيدروليكي جدا نموده و مايع كاري را در مخازن مخصوص تخليه ) H.P(هاي فشار قوي  ها و لوله خرطومي لوله -

  . كنيد

نگهدارنده شاسي و در صورت لزوم با استفاده از مكانيزم هاي هاي اتصال را باز كنيد و دستگاه هيدروليك را از روي پايه هاي  پيچ -

  ، مونتاژ كنيد؛)جرثقيل(باالبر 

  . ها و دستگاه هيدروليك، وارد گردند در موقع انجام كارهاي تعميراتي، اجازه ندهيد كه آشغال و اشياء خارجي در لوله -

  بازكردن سيلندر مكانيزم كمپرسي 
  : كنند روي دامپ تراك به ترتيب زير باز ميسيلندر مكانيزم كمپرسي را از 

  در زير چرخهاي جلو و عقب دنده پنج قرار دهيد؛  -

  ، جدا كنيد؛ از تكيه گاههاي تحتاني سيلندرها لوله هاي روغن را -
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ده توسط جرثقيل بين شاسي و اطاق بار بلند ش. دهيد اطاق بار را با جرثقيل بلند كنيد در حاليكه كف آنرا در وضعيت افقي قرار مي -

  ، تكيه گاه تكنولوژيكي قرار دهيد؛ 

- clamp  تكنولوژيكيI )2  .14 ( بستن سيلندر به شاسي را نصب كنيد)؛ )گردد با دامپ تراك جديد وارد مي  

  تاژ كنيد؛ نرا باز كنيد و انگشتي و را دمو 5پيچ هاي  -

  را باز كنيد؛ ) cover(را باز كنيد و سرپوش  11پيچ هاي  -

  را بيرون بياوريد؛  13ها را باز كنيد و سرپوشهاي نگهدارنده  را برداشته، پيچ 14هاي پيچ هاي  پين -

  بر روي سيلندر قرار داده و محكم آنرا مهار كنيد؛ ) 14. 3شكل (را براي باز كردن سيلندر ) وسيله(گيره دستگاه  -

- clamp ندر را باز كنيدتكنولوژيكي اتصال سيلندر به شاسي را باز كرده و سيل .  

  
  باز كردن سيلندرهاي مكانيزم كمپرسي  -14. 2شكل 

1- clamp ؛ گريس خور -6،17؛ پيچ -14، 11،  5رپوش؛ د -4،12كننده؛  رينگ قفل -3ياتاقان كروي ؛  -2،15؛ تكنولوژيكي

وسيله  -14.3هدارنده، شكل رپوش نگد -13سيلندر هيدروليك؛  -10انگشتي ؛  -9؛ انداز بوش فاصله -8كاسه نمد؛  -16،  7

  براي باز كردن و نصب سيلندرهاي مكانيزم كمپرسي ) دستگاه(
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  -14.3شكل 

تكيه گاه  -6سيلندر مكانيزم كمپرسي پايه نگهدارنده؛  -5محور ؛ -4پايه نگهدارنده؛  -3تير عرضي ؛  -2دوشاخه ليفتراك ؛  -1

 - 14بوش؛  -13لبه ؛  -12دسته؛  -11مهره ؛  -10انگشتي؛  -9هدارنده طولي؛ پايه نگ -8گاه؛  پايه نگهدارنده تكيه -2ساچمه اي ؛ 

  .زنجير

  پياده كردن قسمتهاي مختلف مكانيزم كمپرسي  -14. 4
  پياده كردن سيلندر مكانيزم كمپرسي  -14.4.1

پياده كردن ) 8. 18شكل » بخش حركت«فصل (شود  انجام مي 0/6cپياده و سواركردن سيلندر مكانيزم كمپرسي بر روي استند 

  : شود سيلندر مكانيزم كمپرسي به ترتيب زير انجام مي

  سيلندر مكانيزم كمپرسي را بر روي استند قرار داده و آنرا ببنديد؛  -

  ؛ )A، تمامي  14.  4شكل (را از بريدگي سرپوش سيلندر ، صاف كنيد  11ديوار لوله  -

  ، باز كنيد؛ 11جي را از لوله خار 10سرپوش  -

  را صاف كنيد؛  Iكننده  كشيد و رينگ قفل بيرون مي 100mm-70و با پيستون را از سيلندر با تراز ) stem(ميله  -

  ، باز كنيد؛ ) انتهاي ميله(را از سوراخ گيره ميله  23كالهك سيلندر  -

  را از سوراخ پيستون، خارج كنيد ؛  7لوله داخلي سيلندر  -

  ، صاف كنيد؛  7را از محل بريدگي روي مهره محدود كننده  18 ديواره لوله -

  باز كنيد؛  18را از لوله  3مهره محدود كننده  -

  سيلندر استند را از طرف پيستون به سيلندر مكانيزم كمپرسي ، نزديك كنيد؛  -
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  را از بدنه سيلندر دمونتاژ كنيد؛  6و بوش  9ميله يا پيستون  -

  ، دمونتاژ كنيد؛  17را از لوله  18د و لوله دهنده را عوض كني هل -

  ، دمونتاژ كنيد؛  11را از لوله  17دهنده را تعويض كنيد و لوله  هل -

  را از ميله با پيستون و ، را باز كنيد؛  14مقر والو  -

  . را بيرون بياوريد16و هل دهنده  15ساچمه  -

  
  سيلندر مكانيزم كمپرسي -14. 4شكل 

رينگ  -34،  27،  4رينگ آب بندي ؛ مهره محدود كننده ؛  -31،  30،  25،  22،  12،  8،  5،  2ه ؛ رينگ قفل كنند -1

رينگ محدود كننده ؛  -13سرپوش سيلندر ؛ لوله خارجي  -10ميله با پيستون ؛  -9لوله داخلي سيلندر ؛  -7بوش ؛  -6حفاظتي ؛ 

، 21؛ ) راهنما(رينگ هادي  -33،  28،  24، 20، 19لوله سيلندر ؛  -18،  17دهنده ؛  هل -16ساچمه ؛  -15مقر والو ؛  -14

  . رينگ حفاظتي -26كالهك سيلندر ؛  -23واشر حفاظتي ؛  -29،32

  : سيلندر به ترتيب زير انجام ميشود 10و سرپوش  23باز كردن ياتاقانهاي كالهك 
  يلندر را بيرون بياوريد؛ كالهك و سرپوش س) 14.  2رجوع كنيد به شكل ( 16،  7كاسه نمدهاي  -

  را باز كنيد؛  3رينگ هاي قفل كننده  -

  . با پرس خارج كنيد ) ماندرول(را بوسيله سيمه  2و  15ياتاقانهاي كروي  -

  پياده كردن توزيع كننده هيدروليك مكانيزم كمپرسي  -14.  4. 2

  :دهند جام ميكننده هيدروليك مكانيزم كمپرسي را به ترتيب زير ان كردن توزيع پياده
  ؛ ) 14.  5شكل (را از بدنه ، باز كنيد  29را باز كرده و سرپوش  28هاي  پيچ -

  را باز كنيد ؛  15و  4را باز كرده و والوهاي كمكي  16هاي  پيچ -
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  ، باز كنيد ؛  2را از پليت عبوري  4را باز كرده و والو كمكي  3هاي  پيچ -

  را باز كنيد ؛  6ينان را باز كنيد و شيرهاي اطم 5هاي  پيچ -

  را باز كنيد ؛  30را باز كنيد و والواهاي سر ريز  31هاي  پيچ -

  ، بيرون بياوريد ؛  11را از بلوك بدنه هاي  plug 14را باز كنيد و  9را باز كنيد ، سرپوش  10هاي  پيچ -

  را جدا كنيد ؛  34و پليت  33دو بدنه  35و  32هاي  dischargeروي بدنه  11را باز كنيد و بلوك بدنه هاي  18پيچ هاي  -

  را باز كنيد؛  19درپوش را باز كنيد و  13هاي  پيچ -

  را از پلونژر ، باز كنيد ؛  26و  21قسمتهاي انتهائي  -

  ، را از بدنه بيرون بياوريد ؛ 27و  20گاههاي فنرهاي  تكيه -

  را از بدنه خارج كنيد؛  24پلونژر  -

  كننده را مشابه عمليات باال پياده كنيد ؛  دوم توزيع) قسمت(سكشن  -

  كردن شير اطمينان توزيع كننده هيدروليك  پياده
  دهند؛  كردن شير اطمينان توزيع كننده هيدروليك را به ترتيب زير انجام مي پياده

  ؛)14.5شكل (را باز كنيد  7سرپوش  -

  . ، خارج كنيد1را از بدنه  4و والو  5فنر  -

  

  
  :اطمينان  شير -14.5شكل 

  رپوش د -7بندي؛  رينگ آب -6فنر؛  -5 والو؛ -4رينگ حفاظتي؛  -3؛ ) نشيمنگاه(زين  -2بدنه؛  -1

  والو توزيع كننده هيدروليك  نصبپياده و 

  كردن والو كمكي توزيع كننده هيدروليك  پياده
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  : دهند  ميكردن والو كمكي توزيع كننده هيدروليك مكانيزم را بصورت صورت زير انجام  پياده
  را باز كنيد؛  16را باز كرده و سرپوش فنر ) 14. 7شكل ( 17هاي  پيچ -

  ، بيرون بياوريد؛ 14را از بدنه  10، والو تنظيم  11، واشر  12، فنر  15پيستون : به ترتيب زير  -

  را باز كنيد ؛  2را باز كنيد و سرپوش  Iپيچ هاي  -

- 3 plug  خارج كنيد  14بدنه را از  7و نشيمنگاه  5، ميله ، .  

  

  
  والو كمكي -14. 6شكل 

I  ،17-  3سرپوش ؛  -2پيچ ؛- plug  والو  -10رينگ حفاظتي  -9نشيمنگاه ؛  -7رينگ ؛  -13،  8،  6ميله ؛  -5رينگ ؛  -4؛

  . ده پيچ تنظيم كنن -19پلمپ ؛  -18سرپوش فنر ؛  -16پيستون ؛  -15بدنه ؛  -14فنر ؛  -12واشر ؛  -11تنظيم ؛ 
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  توزيع كننده هيدروليك -14.  7شكل 

،  5والو كمكي ؛  -15،  4پيچ ؛  -31،  28،  18،  16،  10،  3پليت انتقال دهنده ؛  -2رينگ آب بندي ؛  -23،  17،  12،  8،  1

 -plug -14 20 ، 22 ،26بلوك بدنه ها ؛  -11سرپوش ؛  -29،  19،  9واشر حفاظتي ،  -7شير اطمينان ؛  -6پيچ ؛  -13

  . پليت  -34بدنه ؛  -33؛  dischargeبدنه  -35، 22والو سرريز ؛  -30پلونژر ؛  -24فنر ؛  -25قسمتهاي انتهائي ؛ 

  پياده كردن بلوك فرمان مكانيزم كمپرسي -14.4.3
  : دهند پياه كردن بلوك فرمان مكانيزم كمپرسي را به ترتيب زير انجام مي

  را جدا كنيد؛  21و  20هاي هيدروليك  كننده عيباز كنيد و توزرا ) 14. 8شكل ( 22پيچ هاي  -

  را باز كنيد؛  16و  4را باز كنيد و سرپوشهاي  17پيچ هاي  -

  را دمونتاژ كنيد؛  7و فنر  3سرپوش فنر  -

  فنري را دمونتاژ نمائيد؛ plugباز كنيد و  3را از سرپوش فنر  1پيچ  -

 را دمونتاژ كنيد؛  8با واشر  9و پلونژر  15روش ، سرپوش  6فنر  plugبا استفاده از  -
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Plug  را دمونتاژ كنيد؛  10فنر را بچرخانيد و بوش  

  . ، باز كنيد11را از بدنه  19و والو  12درپوش  -

  
  بلوك فرمان -14. 8شكل 

I  ،17-  6رينگ ؛  - 14،  13،  5سرپوش ؛  -16،  4سرپوش فنر ؛  -3مهره ؛  -2پيچ ؛- plug  تكيه گاه فنر ؛  -8فنر ؛  -7فنر ؛

توزيع  -21،  20والو ؛  -19واشر ؛  -23،  18سرپوش بوش ؛  -15درپوش ؛  -12بدنه ؛  -11بوش ؛  -10پلونژر پيلوت ؛  -9

  پيچ  -22كننده هاي هيدروليك ؛ 

T2 ,T1 -  محفظه هاي تخليه ؛x  ،y -  محفظه هاي كنترل ؛B  وA -  محفظه كنترل شيرهاي اطمينان .  

  پياده كردن آفتامات تخليه پمپ  -14.4.4
  : دهند كردن آفتامات تخليه پمپ را به ترتيب زير انجام مي پياده

- 1 plug ) در موقع باز كردن . بيرون بياوريد  2را از بدنه  6، بوش يا پلونژرهاي  3را باز كنيد و فنر ) 14. 9شكلplug  احتياط

  . قرار دارد  ، 3تحت تاثير فنر فشرده شده  plugكنيد چون 

  ، بيرون بياوريد ؛  5را از بوش  27و رينگ  26، دو رينگ  6پلونژر  -

  بيرون بياوريد؛  plug 1را از  28رينگ  -

  ، باز كنيد؛ 2مان را بصورت سوار شده با بدنه را باز كنيد و بلوك فر 17چهار پيچ  -

  ، بيرون بياوريد؛  2را از شيارهاي بدنه  24و رينگ  29رينگ  -
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رپوش تحت تأثير فنر فشرده د، ع باز كردن پيچ ها ، احتياط كنيددر موق. را باز كنيد و سرپوش را برداريد  8دو پيچ اتصال سرپوش  -

  ، قرار دارد؛ 18شده 

- 19 plug  بيرون بياوريد؛  14را از بدنه  15و ساچمه  16، بلوك لغزشي  18، فنر  

وشها تحت تأثير هنگام باز كردن پيچ ها احتياط كنيد چون سرپ. رپوش را باز كنيددد و را باز كني 8رپوش اتصال د 7دو عدد پيچ  -

  ، قرار دارند؛ 10فنر فشرده شده 

- 9 plug  بيرون بياوريد؛  14را از بدنه  12يا پلونژر  13، بوش  11، ساچمه  10، فنر ،  

  ، خارج كنيد؛ 13بوش را از  12پلونژر  -

  ، خارج نمائيد؛  13را از شيارهاي بوش  25و رينگ  19و  9هاي plugرا از شيارهاي  23رينگ  -

  
  :آفتامات تخليه پمپ  -14. 9شكل 

1- plug  20،  8پيچ ؛  -22،  17، 7پلونژر  -6بوش ؛  -13،  5؛ ) يهمجرات(درپوش  -4فنر ؛  -18،  10،  3بدنه ؛  -14،  2؛ - 

 - 29،  28،  27،  26،  25،  24،  23مهره ؛  -21قطعه لغزنده ؛  -16ر ؛ پلونژ -12ساچمه ؛  -11،15؛  plug -19،  9سرپوش ؛ 

  رينگ 

P-  خروجي متصل به كلكتور؛T-  خروجي وصل شده به تخليه؛A -  خروجي وصل شده به خطوط»LS « رگالتور پمپ با راندمان

  متغيير 
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  پياده كردن والو دو مسيري  -14.4.5
  : زير انجام ميدهند  پياده كردن والو دو مسيري را به ترتيب

  ، باز كنيد ؛  4را از بدنه ) 14.  10شكل ( 7سرپوش  -

  را از بدنه ، بيرون بياوريد ؛  Iو تكيه گاه  3يا پلونژر  2بوش  -

  ، خارج كنيد ؛  2را از بوش  3پلونژر  -

،  7را از شيارهاي سرپوش  6ي و رينگ حفاظت 5، بيرون بياوريد ، رينگ آب بندي  2رينگهاي آب بندي را از شيارهاي بوش  -

  . خارج كنيد 

  
  والو دو مسيري -14.  10شكل 

  سرپوش  -7رينگ حفاظتي ؛  -6رينگ آب بندي ؛  -5بدنه ؛  -4پلونژر ؛  -3بوش ؛  -2تكيه گاه ؛  -1

  خروجي به بلوك فرمان  - IIIرگوالتور پمپ ؛ » LS«خروجي به خط  - IIخروجي به آفتامات تخليه پمپ ؛  -1

  كنترل وضعيت فني قطعات  -14.  5

  . ، ارائه شده اند  14. 2اندازه هاي نامي و حدود مجاز قطعات اصلي مكانيزم كمپرسي در جدول 

  اندازه هاي تامي و حدود مجاز قطعات اصلي مكانيزم كمپرسي  -14. 2جدول 

شماره تمام قطعه و پارامترهاي 
  تحت كنترل

  مجاز  اسمي  سختي  ماتريال mmاندازه ها بر حسب 
   86D3010 – 7513  -سيلندر

 – 549A –)راهنما(رينگ هادي 

8603183  
-549A -)راهنما(رينگ هادي 

8603184 

    نوار    
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-549A-)راهنما(رينگ هادي 

8603185 
-549A -)راهنما(رينگ هادي 

8603186  
-7519 -)راهنما(رينگ هادي 

8603188 

5,244

poBc

H1652

pHMA







  

-7519گرمضخامت پوشش لوله 

8603130 
 HRC47-54 45) فوالد(استال   ميكرون 12  30ميكرون 

-7519ضخامت پوشش لوله گرم 

8603134 
 HRC47-54  40× فوالد   ميكرون 12  ميكرون 30

ميله با پيستون ضخامت پوشش گرم
7519-8603164-10 

 HRC47-54  40× فوالد   ميكرون 12  ميكرون 30

  8606410-75132بلوك فرمان 

-75132قطر داخلي بوش 

8606423 
015,010  

گپ در محل
تماس پوشش 

پلونژر  –
حداكثر 

0,01-,0,02

  20× فوالد 
  شمتاسيون

HRC6357

mm9,07,0h




-75132پلونژر قطر كمر بند 

8606456 
10,00 

گپ در محل
درگيري بوش 

پلونژر –
حداكثر 
0,005-
0,02 

  20× فوالد 
  شمتاسيون

HRC6357

mm9,07,0h


 

-75306توزيع كننده هيدروليك 

8606100-10 
  

-78211*بدنه سوراخ زير پلونژر 

461201 
027,025 

گپ در محل
درگيري 

پوشش پلونژر 
حداكثر 
0,005-
0,02 

 B450 150-190HBچدن 

-78211*پلونژر قطر كمربند 

4612042 
25,00 

گپ در محل
درگيري بوش 

پلونژر  –
  20× فوالد 

  شمتاسيون

HRC6357

gmm,07,0h
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رحداكث
0,005-
0,020 

 4617122-78211والو 

روي سطح كاري والو ، وجود 
خراش و آسيب ديدگي مجاز 

  نيست
 49,5-43,5  40× فوالد 

HRC  

 قطعات با هم ارسال ميشوند*

  سوار كردن قسمتهاي مختلف مكانيزم كمپرسي  -14. 6

مكانيزم كمپرسي را در محلهاي مجهز مخصوص با استفاده از ابزار مخصوص ، بيرون كش ها سوار كردن قسمتهاي مختلف 

)remover ( محل سوار كردن بايد از ورود آشغال و گرد و غبار بر روي . وسايل ، استندهاي سوار كردن و آزمايش ، انجام ميدهند

  . قطعاتي كه سوار ميشوند ، جلوگيري نمايند 

راي سوار كردن فرستاده ميشوند نبايد زنگ زدگي ، پليسه آهن ، براده آهن ، مواد اصطكاكي و ديگر روي سطح قطعاتي كه ب

شسته شده و با هواي فشرده ، هواگيري شده ) گازوئيل(آنها بايد بدقت در سوخت ديزلي . آلودگيهاي مكانيكي ، وجود داشته باشد 

ن ، توصيه نمي گردد و اين بخاطر جلوگيري از مسدود شدن و گير كردن پاك كردن قطعات يا دستمال ، قبل از سوار كرد. باشند 

  . كانالهاي روغن بايد تميز شده و با هواي فشرده ، هواگيري شده باشد . پلونژرها مي باشد 

فشرده ، كانالهاي روغن باي تميز شده و يا هواي . هنگام سوار كردن قسمتهاي مختلف مكانيزم كمپرسي بايد از پلونژرها ميباشد 

  . هواگيري شده باشد 

رينگ آب بندي ، كاسه (هنگام سوار كردن قسمتهاي مختلف مكانيزم كمپرسي بايد از مجموعه قطعات الستيكي جديد استفاده نمود 

  ) نمد ، واشرها

  . بشوئيد  Aقبل از سوار كردن كليه رينگهاي آب بندي الستيكي را در روغن مارك 

چنانچه قسمتي بصورت جزئي . اي موارد پياده كردن كامل جهت تعمير قطعات پيش بيني شده است توالي سوار كردن هر قسمت بر

  . پياده گردد ، توالي سوار كردن ممكن است بطريق ديگر باشد 

كه در سيستم هيدروليك مكانيزم  Aدر موقع سوار كردن سطوح قطعاتي كه با هم تماس پيدا ميكنند ، آنها را با روغن مارك 

  . ي بكار برده ميشود ، روغنكاري ميكنند كمپرس

پس از نصب قسمت تعمير شده بر روي دامپ تراك ، كار مكانيزم كمپرسي را كنترل كنيد ، قسمت تعمير شده بايد با الزامات زير 

  : مطابقت داشته باشد 

  مسائل در موقع پائين آمدن باشد ؛ سيستم باالبر بايد يكنواخت ، بدون گير كردن و ضربه زدن باالبر اطاق بار و تير همين  -

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  توقف اطاق بار در هر وضعيت مياني ؛  -

  . نشت روغن در اتصاالت لوله هاي روغن و در سطوح جدا شونده قسمتها ، مجاز نمي باشد  -

  سوار كردن سيلندر مكانيزم كمپرسي  -14.  6.  1

  : د سوار كردن سيلندر مكانيزم كمپرسي را به ترتيب زير انجام ميدهن

  ؛ )رجوع كنيد 14. 4به شكل (قرار دهيد  6را در شيارهاي حلقوي بوش  21واشر حفاظتي  -

  به ديواره از طرف لبه قرار دهيد ؛  21را با فشردن واشر حفاظتي  5رينگ آب بندي  -

  را در شيار حلقوي بوش قرار دهيد ؛  4رينگ حفاظتي  -

  قرار دهيد ؛  را در شيار خارجي بوش ، 22رينگهاي آب بندي  -

  را روي تكيه گاه ، بطرف باال ، قرار دهيد ؛  9ميله سيلندر يا پيستون  -

  را در سوراخ پيستون قرار دهيد ، ضمناً هل دهنده بايد بطور آزاد در مقر خود و بدون گير كردن حركت كنند  16هل دهنده  -

زنيد در اين حالت لبه هاي پشت بند زده شده بايد يكسان و را در مقرهاي خود نصب كرده و سپس پشت با آنها ب 15ساچمه هاي  -

مقر را در دو نقطه متمايل بصورت قطري در مقابل . را در سوراخ رزوه دار پيستون ببنديد  14صاف باشند ؛ پيدا كنيد و مقر والو 

  سطوح پيشاني مقر و پيستون بايد در يك سطح باشند ؛ . شيارها ، سيته نشان كنيد 

  را در شيار حلقوي مياني پيستون به ترتيب قرار دهيد ؛  26، رينگ حفاظتي  25، رينگ آب بندي  26اظتي رينگ حف -

  قراردهيد؛) steam(را در شيار حلقوي فوقاني در پيستون ميله  24) هادي(رينگ راهنما  -

  را در شيار داخلي پيستون قرار دهيد ؛  8رينگ آب بندي  -

ه گاه منشوري استند ببنديد ضمن اينكه سوراخ روي لوله با انگشتي نصب شده و سطح پيشاني لوله يا را روي تكي 11لوله خارجي  -

  تكيه گاه پيشاني استند را منطبق مي كنيد ؛ 

  را داخل شيار حلقوي لوله ، قرار دهيد ؛  Guide (19:راهنما(رينگ هادي  -

  ، قرار دهيد ؛ ) Cتمامي (را در شيار حلقوي لوله  32تي ، واشر حفاظ 31، رينگ آب بندي  32به ترتيب واشر حفاظتي  -

  را درشيار حلقوي لوله ، قرار دهيد ؛  Guide (33(رينگ راهنما  -

  را در شيار حلقوي لوله ، قرار دهيد ؛  34رينگ پيش گيري كننده  -

  . را تا آخر روي استند بفرستيد  17و لوله  قرار دهيد ، سيلندر استند يا هل دهنده را نزديك كرده 11را در لوله خارجي  17لوله  -

  را در شيار حلقوي لوله قرار دهيد ؛  28رينگ راهنماي  -

  را در شيار حلقوي لوله قرار دهيد ؛  27رينگ حفاظتي  -
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  استند بفرستيد  را تا آخر روي 18قرار داده ، نزديك به سيلندر استند كيته ، هل دهنده را عوض كنيد و لوله  17را در لوله  18لوله  -

  ، قرار دهيد ؛  18را در شيار لوله  13رينگ محدود كننده  -

  ، قرار دهيد ؛  18تا آخر در لوله  9ميله اي را كه قبالً سوار شده را ببنديد و با پيستون  -

  وارد كنيد ؛  18را كه قبالً سوار كرده ايد را روي ميله قرار داده و در سوراخ لوله  6بوش  -

  قرار داده و ببنديد ؛  18در لوله  0,7-0,55را ترگ متره كيلومتر  3حدود كننده مهره م -

  نشان داده شده است ، صاف كنيد ؛  Aديواره لوله را در دو بريدگي روي مهره همانطور كه در تمامي  -

  را در سوارخ پيستون تا آخر در لبه قرار دهيد ؛  7لوله سيلندر  -

  ، قرار دهيد ؛  23انتهاي سمت راست كالهك سيلندر را روي  1رينگ قفل كننده  -

  . نصب كنيد  cap (23(را در شيار حلقوي كالهك  2رينگ آب بندي  -

  ، قرار دهيد ؛  23را در سوراخ شيار حلقوي  8رينگ آب بندي  -

7,055,0را در سوراخ انتهاي ميله قرار داده و آنرا با ترگ متر كيلومتر  23كالهك سيلندر  -   ببنديد .  

  را بر روي دو پيچ ميله ، صاف كنيد ؛  Iرينگ قفل كننده  -

  قرار دهيد ؛  10را در شيار حلقوي سرپوش سيلندر  12رينگ آب بندي  -

  ببنديد ؛  1-0,8كيلومتر بتون . نصب كرده و آنرا با ترگ متر  11را در لوله خارجي  10سرپوش  -

  . نشان داده شده است ، صاف كنيد  Aدگي ، همانطور كه در تمامي ديواره لوله را در دو بري -

  آزمايش سيلندرهاي مكانيزم كمپرسي 

M/L140120مايع كاري را از پمپ يا راندمان    3و با فشار شير اطمينان حداكثرMPO  سلول(به محفظه (I  بفرستيد .  

  . دقيقه بشوئيد  3ا كامالً باز كنيد و آنرا بمدت سيلندر هيدروليك ر. به تخليه متصل است  IIسلول 

فشار در . گير كردن حلقه ها ، مجاز نميباشد . جمع كردن سيلندر هيدروليك بايد به ترتيب باشد يا در حيات قطره پائين شروع شود 

MPO3,0محفظه پيستون سيلندر هيدروليك در موقع جمع كردن آن نبايد از  5,0 نمايد  ، تجاوز.  

MPO15آب بندي خارجي را با فشار مايع كاري  1  كه همزمان به سلولهايI  وII  سيلندر هيدروليكي اعمال ميگردد ، كنترل

  . در اين هنگام پيدايش مايع در روي سطوح خارجي مجاز نميباشد . دقيقه است  3طول مدت هر كنترل حداقل . ميكنند 

)115(MPOدر صورتيكه فشار در محفظه پيستون  M/L4,0نبايد از ) steam(ون در ميله نشت از محفظه پيست   باشد ، تجاوز

  . انجام مي دهند وضعيت بقيه در حيات فرض نميكند ) 9آيتم (كنترل را در صورت باال بردن درجه عمل كرد دو طرفه . نمايد 

  يع كننده هيدروليك سوار كردن توز -14. 6. 2
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  سوار كردن شير اطمينان توزيع كننده هيدروليك 

  : سوار كردن شير اطمينان توزيع كننده هيدروليك را به ترتيب زير انجام ميدهند 

رجوع كنيد به شكل (قرار ميدهند  4گريسكاري شده را در شيار تراشيه شده والو  24كه قبالً با گريس ليتول  3رينگ حفاظتي  -

14 (  

  والو بايد در بدنه ، بدون گير كردن ، حركت نمايد ؛ . قرار دهيد  Iوالو را در بدنه  -

  را قرار دهيد ؛  5فنر  -

  را قرار داده و سرپوش را در بدنه والو ببنديد ؛  6، رينگ  7در محل تراشكاري شده روي سرپوش  -

  يك سوار كردن والو كمكي توزيع كننده هيدرول

  : سوار كردن والو توزيع كننده هيدروليك را به ترتيب زير انجام ميدهند 

رجوع كنيد ( 7گريسكاري گرديده اند ر در شيارهاي حلقوي نشيمنگاه  24 –كه قبالً با گريس ليتول  9و  8دو رينگ الستيكي  -

  قرار دهيد ؛ ) 14. 7به شكل 

  ، قرار دهيد ؛  5ه را در شيار حلقوي ميل 6دو عدد رينگ الستيكي  -

  ) قبل از نصب رينگ الستيكي ، بايد در نشيمنگاه بدون گير كردن حركت نمايد(والو قرار دهيد  7را در نشيمنگاه  5ميله  -

  قرار دهيد ؛  14نشيمنگاه و ميله را در بدنه  -

  قرار دهيد ؛  plug 3را در شيار حلقوي  4رينگ الستيكي  -

- plug د ؛ را در بدنه قرار دهي  

  و با واشرهاي فنري ببنديد ؛  Iرا نصب كنيد و آنرا با پيچ هاي  2سرپوش  -

  را نصب كنيد ؛  12و فنر  11با واشر  10والو تنظيم  -

  ، قرار دهيد ؛  15را در شيار حلقوي پيستون  13رينگ الستيكي  -

  پيستون را در بدنه قرار دهيد ؛  -

  و با واشرهاي فنري ببنديد ؛ 17ي را نصب كنيد و آنرا با پيچ ها 6سرپوش -

  . با مهره را در سرپوش قرار دهيد  19پيچ تنظيم  -

  : سوار كردن توزيع كننده هيدروليكي را به ترتيب زير انجام ميدهند 

ن ضمن اينكه رينگ آب بندي را نصب ميكنيد و آنرا با ترگ نيوت) 14. 5رجوع كنيد به شكل (را سوار كنيد  11بلوك بدنه هاي  -

  وصل ميكنيد ؛  18يا پيچ هاي  100-115متر 
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، قرار  plugرا در شيارهاي حلقوي  8و رينگ  7را قرار دهيد ضمن اينكه ابتدا واشرهاي حفاظتي  plug 14در سوراخ بدنه ،  -

  داده ايد ؛ 

  و واشرهاي فنري آنرا ببنديد ؛  10را در بدنه قرار دهيد و يا پيچ هاي  9سرپوش  -

آغشته كرده ايد ، و حركت بلونژر در چهار وضعيت  n-20Aقرار دهيد ضمن اينكه قبالً آنرا به روغن  11را در بدنه  24پلونژر  -

بلونژر بايد داراي يك . بلونژر بايد تحت وزن خود بصورت آرام و بدون گير كردن حركت نمايد . را كنترل كنيد  90در هر 

  نه ها ، باشد ؛ شماره رديف يا بلوك بد

  . را روي سطح پيشاني پلونژر ، نصب كنيد  20، تكيه گاه فنر 25، فنر  22به ترتيب تكيه گاه فنر  -

رويسطح روزه شده قسمت . را در سوراخ سطح پيشاني ببنديد  24را در سوراخ تكيه گاه فنر قرار داده و پلونژر  21قسمت انتهائي  -

  ، بماليد ؛  yr-9ننده و انتهايي ، ابتدا ماده آب بندي ك

  را قرار دهيد ؛  27، تكيه گاه فنر ،  25، فنر  27روي سطح پيشاني پلونژر از طرف ديگر به ترتيب تكيه گاه فنر  -

روي سطح رزوه شده . ، ببنديد  24را در سوراخ تكيه گاه فنر قرار داده و در سطح پيشاني سوراخ پلونژر  26قسمتهاي انتهائي  -

  ماليده باشيد ؛  yr-9يي ، قبالً ماده آب بندي كننده قسمت انتها

  ، قرار دهيد ؛  19گريسكاري كرده ايد در قسمت تراشيده شده حلقوي سرپوش  24-را كه قبالً با گريس ليتول  23رينگ  -

  نديد ؛ نيوتن متر ، بب 55-85و واشرهاي فنري با ترگ  13را به بلوك بدنه ها وصل كرده و با پيچ هاي  19سرپوش  -

  : دوم توزيع كننده را مشابه همين عمليات ، سوار كنيد ) section(قسمت  -

  نصب كنيد ؛  6رينگهاي آب بندي را در شيارهاي حلقوي شيرهاي اطمنيان  -

  نيوتن متر ببنديد ؛  38-45با واظرهاي فنري به بدنه وصل كرده و پيچ ها را با ترگ  5را بوسيله پيچ هاي  6والوهاي  -

  ، قرار دهيد ؛ 15و4را در شيارهاي حلقوي والوهاي كمكي  Iرينگهاي آب بندي  -

  و واشرهاي فنري ، وصل كنيد ؛  16را بوسيله پيچ هاي  6و والوهاي  15و  4والوهاي كمكي  -

  ، نصب كنيد ؛  2را در شيارهاي حلقوي پليت عبور دهنده  Iرينگ هاي آب بندي  -

  با واشرهاي فنري ، بهم وصل كنيد ؛  3را بوسيله پيچ هاي  6و شير اطمينان  2ه ، پليت عبور دهند 4والوكمكي  -

  ، قرار دهيد ؛ 30رينگ هاي آب بندي را ر شيارهاي حلقوي والوهاي سر ريز  -

 نيوتن 38-45يا واشرهاي فنري وصل كرده و پيچ ها را با ترگ  3را به قسمت از پيش سوار شده توسط پيچ ها را  30والوهاي  -

  متر ، ببنديد ؛ 

  با واشرهاي فنري ، وصل كنيد ؛  28را به قسمت از پيش سوار شه بوسيله پيچ هاي  29سرپوش 
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  توزيع كننده هيدروليك مكانيزم كمچرسي را به ترتيب زير انجام ميدهند ؛ ) تست(امتحان 

)MPO)5,016تحت فشار  B2,B1,A2,A1مايع كاري را به ترتيب در سلولهاي    وارد ميكنيم نشتي گرفته شده از سلولهاي

)560(در مدت  3cm100جداگانه نبايد از    ثانيه تجاوز نمايد .  

زير تنظيم مكنيم  vدر فشار  cبوسيبه پيچ هاي تنظيم  L/M 100پس از كنترل آب بندي داخلي ، شيرهاي اطمينان را در دبي حداقل 

 :  

)1P,2PMPO)5,021لولهاي س -    

)5,08(2BMPO) محفظه(سلول  -    

)MPO)5,016تحت فشار  1Pرا به سلول  L/M 100مايع كاري با دبي حداقل    بفرستيد ، تشتي از سلولهايT2 , T1  نبايد از
3cm100  560(در مدت(   با نزديك كردن فشار فرمان . ثانيه تجاوز نمايدMPO)5,05,2(   به ترتيب به سلولهايx1 , y1  ،

  .، باشد  MPO 0,65فشار تخليه پلونژر بايد حداكثر . ، انجام شود  A1 , B1تخليه بايد به ترتيب از سلولهاي 

)MPO)5,016را تحت فشار  L/M 100مايع كاري با دبي حداقل    را به سلولP2  بفرستيد ، نشتي از سلولهايT2 , T1  نبايد

)5,016(در مدت ثانيه  3cm100از   فشار كنترل . تجاوز نمايدMPO)5,05,2(   را به ترتيبx2 , y2  نزديك كنيد ، تخليه

  . باشد  MPO 0,655فشار تخليه بلونژر بايد حداكثر . انجام شود  A2 , B2ي باي به ترتيب از طريق سلولها

  سواركردن فرمان مكانيزم كمپرسي  -14.  6.  3

  :سوار كردن بلوك فرمان را به ترتيب زير انجام ميدهند 

  ، قرار دهيد ؛  10را روي بوش ) 14. 8رجوع كنيد به شكل ( 13رينگ  -

ميباشد ، رينگ هاي الستيكي را ابتدا با روغن  Pرف سوراخ قرار دهيد كه با حرف مارك بندي شده از ط 11را در بدنه  10بوش  -

  ؛ ) سطح پيشاني بوش بايد با سطح پيشاني بدنه منطبق باشد(، روغنكاري 

  قرار دهيد ؛  15را در سرپوش بوش  14رينگ الستيكي  -

  بوش را از طرف مقابل نگهداشته ايد ؛ بوش را در سوراخ قرار دهيد در حاليكه ) cover(سرپوش  -

  را ببنديد ؛  18را يا واشرهاي  17را نصب كنيد ، پيچ هاي  16سرپوش  -

  ، قرار دهيد ؛  6فنر  plugرا در شيار  5رينگ الستيكي  -

  ، قرار دهيد ؛  3را در شيار سرپوش فنر  13رينگ الستيكي  -

- plug  تا آخر ، قرار دهيد ؛  3با رينگ را در سوراخ سرپوش فنر  6فنر  

  را در سوراخ روزه دار سرپوش فنر ، ببنديد ؛  2با مهره  Iپيچ  -
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  قرار دهيد ؛  10را در سوراخ بوش  8پلونژر و يا تكيه گاه فنر  -

  . ، قرار داشته باشند  15پلونژر بايد از طرف سرپوش بوش ) خفه كن(سوراخهاي تروتل : توجه 

  را نصب كنيد ؛  7فنر  -

آنرا ثابت  18يا واشرهاي  17توسط پيچ هاي  4قرار داده و بوسيله سرپوش  11رپوش سوار شده قبلي فنر را در سوراخ بدنه د -

  . كنيد 

  ثابت كنيد ؛  23و واشرهاي  22قرار دهيد و آنرا با پيچ هاي  11را در بدنه  21،  20توزيع كننده هاي هيدروليك  -

  .  را نصب كنيد 19و والو  12درپوش  -

  . آزمايش بلوك كنترل مكانيزم كمپرسي را به ترتيب زير انجام دهيد 

به مخزن منتقل كنيد و يا اتصال فشارسنج يا حدود اندازه  T1اعمال كنيد ، تخليه را از سلول  Pرا به كانال  MPO 20-4فشار  -

فشار كاهنده ) 14. 8د به شكل رجوع كني( Iدر صورتيكه الكترومغناطيس قطع است يا پيچ  Mبه سلول  MPO 10گيري 

MPO)2,03(   را تنظيم كنيد .  

3cm1000/دقيقه: بايد براي ارزيابي و اندازه گيري نشت مايع  y , xكانالهاي  -   در صورتيكه فشار در محفظهMPO)110(  

  . باشد ، باي باشند 

كار توزيع كننده ، با روشن كردن به ترتيب مغناطيس هاي آن و مشاهده و پيدايش فشار  y , xهاي ضمن اتصال فشار سنج به سلول -

MPO)2,03(   در محفظه هايy , x  كار آنرا كنترل كنيد ؛  

 Bو  A به سلولهاي mm 1,5به قطر ) خفه كن(از طريق تروتال ( MPO 20-16را در موقع اعمال فشار  21كار توزيع كننده  -

  كنترل كنيد ؛ 

در اين حالت بايد به مخزن  T2 , Tتخليه . انجام داد  MPO 0,5-0وصل مغناطيس ها را بايد در صورت افت فشار در سلولها تا  -

  . ، استفاده نميشود  Pوصل شده باشد و فشار 

  سوار كردن آفتامات تخليه پمپ  -14.  6.  4

  : ب زير انجام ميدهند سوار كردن آفتامات تخليه پمپ را ه ترتي

  ، رينگ نصب كنيد ؛  13و  5بوش هاي ) 14. 9رجوع كنيد به شكل ( 19،  9،  1هاي  plugدر شيارهاي حلقوي  -

را بوسيله پيچ  8قرار داده و سرپوش ) كنترل(بلوك فرمان  14را در بدنه  plug 9و  10، فنر  11، ساچمه  12يا پلونژر  13بوش  -

  ، ببنديد ؛  14نر به بدنه با واشرهاي ف 7هاي 

  قرار دهيد ؛  2را در شيارهاي حلقوي بدنه  24و رينگ  29دو رينگ  -
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  ببنديد ؛ 2و واشرهاي فنري به بدنه  17بلوك فرمان را توسط پيچ هاي  -

  را ببنديد ؛  Plug 1قرار داده و  2را در بدنه  3، فنر  6يا پلونژر  5بوش  -

  آزمايش آفتامات تخليه پمپ 

بقيه سوراخها . ارسال ميگردد  Pمايع كاري از طريق سوراخ . آب بندي خارجي آنرا كنترل كنيد  21MPO-20فشار مايع كاري  يا

آفتامات تخليه پمپ بايد روي فشار . بدون مهره ماسوره بايد تا آخر بسته باشد  22شده باشند ، در اين حالت پيچ تنظيم  plugبايد 

ميباشد در اين حالت بايد عبور مايع  Aبه سوراخ  Pقطع ارسال مايع كاري از سوراخ . شده باشد تنظيم  MPO 17-16.5عملكرد 

  . تنظيم بوسيله پيچ تنظيم انجام ميشود . باز شود  Tبه سوراخ  Aكاري از سوراخ 

نمود ، در اين  را قطع Tبه سوراخ  Aبايد عبور از سوراخ  MPO 13,5-12,5تا  Pدر صورت كاهش فشار اعمال شده به سوراخ 

  . منتقل نمود  Aبه سوراخ  Pحالت بايد فشار را از سوراخ 

نبايد بيش از ثانيه  Tدر سوراخ ) قبل از عملكرد آفتامات تخليه( MPO 15,5+14,5در فشار  Pنشت داخل مايع كاري از سلول 

/cm2   . باشد  3

بايد فشار سنج  Aيابد به تخليه در مخزن وصل شده باشد ، و به سوراخ  Tميشود ، فرستاده  Pدر موقع آزمايش مايع كاري به سوارخ 

  . جهت كنترل فشار بسته شده باشد 

  سوار كردن والو دو مسيري  -14.  6.  5

  : سوار كردن والو دو مسيري را به ترتيب زير انجام ميدهند 

قرار مي دهند ، و در شيارهاي حلقوي ) 14.  10ه شكل رجوع كنيد ب( 2را درشيارهاي حلقوي بوش  5رينگهاي آب بندي  -

قرار ميدهند  7را از سمت خارجي سرپوش  6رينگ حفاظتي . را قرار مي دهند  6و رينگ حفاظتي  5، رينگ آب بندي  7سرپوش 

  ؛ 

  . را ببنديد  7قرار داده و سرپوش  4را دربدنه  3يا پلونژر  2، بوش  Iتكيه گاه  -

  ري آزمايش والو دومسي

)MPO)5,024در فشار . والو را در جهت آب بندي خارجي تست ميكنند    نشت خارجي مجاز نميباشد.  

  : تست ميكنند ) Function(والو را از نظر عمل كرد 

  : ، فشارسنج را وصل كنيد  IIدر سلول  -
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 IIIرا نشان دهد نشت در محفظه  MPO 20-18بايد  IIرا اعمال كنيد ، فشارسنج در سلول  MPO 20-18فشار  Iبه سلول  -

)560(در مدت  3cm100نبايد از    در صورت كاهش در سلول . ثانيه تجاوز نمايدI  تاMPO2,00   فشار در سلولII  بايد

MPO2,00   باشد ؛  

نبايد از  Iرا نشان دهد ، نشت در سلول  MPO 20-18بايد  IIنيد ، فشار سنج در سلول را اعمال ك MPO 20-18در سلول  -
3cm100  560(در مدت(   در صورت كاهش فشار در سلول . ثانيه تجاوز نمايدIII  0,2-0تا MPO  فشار در سلول ،II  بايد

0-0,2 MPO  باشد .  

  مختلف مكانيزم كمپرسي بر روي دامپ تراك نصب قسمتهاي  -14. 7

  در هنگام نصب قسمتهاي مختلف مكانيزم كمپرسي بر روي دامپ تراك 

  : در هنگام نصب قسمتهاي سيستم مكانيزم كمپرسي بايد 

ته يا در مطمئن شويد كه اطاق بار بطور مطمئن روي شاسي دامپ تراك قرار گرف(مهار اطاق بايد بصورت مطمئني انجام شده باشد  -

مطمئن شويد كه اطاق بار بطور مطمئني روي شاسي دامپ تراك قرار گرفته يا در حالت (حالت و وضعيت باال رفته قرار داشته باشد 

  ؛ ) مهار شده است بكسلو وضعيت باال رفته قرار داشته و يا سيم 

مونتاژ كنيد ) جرثقيل(ده از مكانيزم هاي بار بردار دستگاههاي هيدروليك را روي پايه نگهدارنده شاسي و در صورت لزوم با استفا -

  ؛ 

  را مطابق مارك بندي قطعات جدا شده به دستگاههاي هيدروليك ، وصل كنيد ؛ ) H.P(لوله ها و لوله خرطومي هاي فشار قوي  -

  :پيچ هاي اتصال را ببنديد  -

  . ره ، مجاز نمي باشد در موقع سوار كردن سيستم هيدروليك ، ورود اشياء خارجي ، آشغال و غي

  نصب سيلندرهاي مكانيزم كمپرسي بر روي دامپ تراك 

. 4رجوع كنيد به شكل ( 23قبل از نصب سيلندر مكانيزم كمپرسي بر روي دامپ تراك ، ياتاقانهاي كروي مفصل را در كالهك 

  : سيلندر را به ترتيب زير نصب كنيد  15و سرپوش ) 14

قرارداده و ياتاقانهاي كروي ) مراجعه شود 14. 2به شكل ( 3يك ، يك رينگ قفل كننده  در كالهك و سرپوش سيلندر هر -

  را تا آخر در رينگ هاي قفل كننده پرس كنيد ؛  15و  2مفصلي 

  بازهم در هر كدام يك رينگ قفل كننده قرار داده ضمن اينكه ياتاقانهاي مفصلي در كالهك و سرپوش سيلندر فيكس مي كنند ؛  -

گريسكاري نموده و آنها را در محفظه كاسه نمدها قرار داده و ياتاقانهاي كروي  24-كروي ياتاقانها را با گريس ليتول سطح  -

  را تا آخر در رينگ هاي قفل كننده ، پرس كنيد ؛  15و  2مفصلي 
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  وش سيلندر فيكس ميكنند ؛ بازهم در هر كدام يك رينگ قفل كننده قرار داده ضمن اينكه ياتاقانهاي مفصلي در كالهك و سرپ -

  گريسكاري نموده و آنها را در محفظه كاسه نمدها قرار دهيد؛  24- سطح كروي ياتاقانها را با گريس ليتول  -

  . را دو عدد در كالهك و دو عدد در سرپوش سيلندر پرس كنيد  16و  7كاسه نمدهاي  -

  انجام ميگيرد ؛  نصب سيلندر مكانيزم كمپرسي بر روي دامپ تراك به ترتيب زير

  در زير چرخهاي جلو و عقب دامپ تراك ، دنده پنج قرار دهيد ؛  -

  . اطاق بار را با جرثقيل بلند كنيد ، در حاليكه كف آنرا در حالت افقي قرار ميدهيد  -

  بين شاسي و اطاق بار بلند شده با جرثقيل ، تكيه گاههاي تكنولوژيكي قرار دهيد ؛ 

  را در سرپوش سيلندر ، قرار دهيد ؛ 8 بوشهاي فاصله انداز -

بر روي سيلندر نصب كرده و بصورت مطمئني  آنرا مهار ) رجوع شود14. 3به شكل (وسيله جهت باز كردن و نصب سيلندر را  -

  . كنيد 

  سيلندر را بر روي تكيه گاه تحتاني شاسي قرار دهيد ؛  -

  ببنديد ؛  14را نصب كنيد و آنرا با پيچ هاي ) 14. 2كل رجوع كنيد به ش(كالهك سيللندر  13سرپوش نگهدارنده  -

  گوشواره هاي اطاق بار منطبق كنيد ؛ (سرپوش سيلندر را با حلقه هاي  -

مراقب حركت متقارن بوشهاي فاصله (ببنديد  5را نصب كرده و آنها را با پيچ هاي  4، سرپوش  8با بوشهاي فاصله انداز  9انگشتي  -

  ؛ ) انداز باشيد

  را به سرپوش كالهك سيلندر ببنديد ؛  17و  6گريس خورهاي  -

تا ظاهر شدن گريس از زير كاسه نمدها گريسكاري  24-از طريق گريس خورها ، ياتاقانهاي كروي مفصلي را با گريس ليتول  -

  كنيد ؛ 

  كالهك سيلندر را نصب كنيد ؛  12سرپوش  -

  . در ها وصل كنيد لوله هاي روغن را به تكيه گاههاي تحتاني سيلن -

  سيستم هيدروليك ) معاينه(بازرسي  -14. 8

، در صورت لزوم ) فرمان ، سيستمهاي ترمز ، و مكانيزم كمپرسي(پس از تعمير قسمتها و دستگاههاي سيستم هيدروليك مشترك 

  . سيستم هيدروليك را معاينه نمائيد 

فصل ده مكانيزم كمپرسي شرح داده ) سرويس و نگهداري(ل بهره برداري و ترتيب انجام آنها در دستورالعم) بازرسي(عمليات معاينه 

  . شده است 
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  كابين ، تجهيزات كابين و انتهائي  -15

  اطالعات كلي  -15. 1

كابين دو نفره ، كامالً فلزي ، دو درب با عايق حرارتي و سر و صدا و روكش ترم داخلي كه اين كابين درسمت چپ روي پايه هاي 

از طريق كمك فنرهاي الستيكي كه مستهلك كننده تكانهاي ) 15. 1شكل (نصب شده و در چهار نقطه بوسيله پيچ ها  نگهدارنده

  . كابين در ضمن حركت ميباشند پر شدن بسته است 

الكتريكي مسافر ، پانل با نشان دهنده هاي كنترل ، شوفاژ يا روغن ) تاشو(ي راننده و صندلي گردان نيوماتيكدر كابين صندلي جهش 

  . صندليهامجهز به كمربندي ايمني ميباشد . ، شيشه شوي الكتريكي و دو تيغه برف پاك كن وجود دارد 

آب بندي دربها . كابين همچنين به دو آفتابگير ، چراغ روشنائي ، رقت آويز لباس ، حبيبهائي روي درب براي مدارك ، مجهز است 

  . ين ميگردد و پنجره ها بوسيله آب بندهاي الستيكي تأم

روي سقف ، كناره ها و ديواره عقبي روكش ترم چند اليه اي استفاده شده كه سطح روئي آن از پوست وينيلي سوراخ سوراخ 

  . كشيده شده است 

 دواليه شيشه. (بصورت تخت سراليه ميباشد ) جلو(شيشه بادگير . شيشه هاي كابين ، ديد خوب راننده را از محل كار تأمين مينمايد 

  . ، شيشه هاي عقب و بغل آب داده شده و ايمني ميباشد ) پرداخت شده با غشاء شفاف پالستيكي بين آنها

  
  نصب كابين و قسمت انتهائي -15. 1شكل 
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 - 11و  7پيچهاي اتصال كابين ؛  -6بال چپ عقب ؛  -5بال راست ؛  -4واشيور عقب ؛  -3داشبور جلو ؛  -2بال چپ ؛  -1

  پيچ  -10پايه نگهدارنده ؛  -9اتصال كابين ؛  بالشتك -8صفحات ، 

ساخته شده ، در جريان بهره ) »ضد لغزش«با اثر ( mm 4تا  3محوطه عقب دامپ تراك از ورق فوالدي مخصوص به ضخامت از 

وجود برداري روي قطعات قسمت انتهائي و كابين در نتيجه تاثير شرايط جوي و بارهاي مكانيكي احتمال پيدايش عيوب مختلف 

دارد ؛ آسيب ديدگي پوشش ضد كروژن ، ترك ، پارگي ، لهيدگي ، خم شدن ، شل شدن اتصاالت رزوه اي ، خراب شدن بالشتك 

  . الستيكي اتصال كابين 

پديدار گردد را بايد بموقع ) زنگ زدگي(قسمتهايي از قسمت عقب و كابين كه در آنها تخريب رنگ جود داشته و آثار كروژن 

  . ز آنها در برابر تخريب كروژني بعدي ، تميز نموده و رنگ كرد جهت حفاظت ا

  باز كردن قسمت عقب ، كابين و تعمير آنها  -15. 2

  . براي رفع آسيب ديدگيهاي عمده و كلي قطعات بايد قسمت عقب و كابين را از روي دامپر تراك باز نمود 

مخصوص كه هر دوي انتهاي آن در حلقه هاي روي كارتر  بكسليله سيم قبل از انجام اين عمليات ، اطاق بار را باالت برده و بوس

اطاق بار . نشان داده شده است ، مهار ميكنند  15. 2كننده همانطور كه در شكل  بكسلاكسل عقب قرار گرفته و بوسيله كرپي هاي 

  . در اين حالت بايد كامالً تخليه شده باشد 

  . بار خالي ، محاسبه شده است  مهار براي مهار كردن فقط اطاق بكسلسيم 

گل . قسمت عقب بوسيله هر نوع وسايل بستن موجود كه با تناژ مربوطه مطابقت داشته و جوابگوي نيازهاي ايمني باشد باز ميشود 

  . گيرهاي چپ و راست به ترتيب بصورت سوار شده يا پايه هاي نگهدارنده باز ميشوند 

ارائه  15. 3ره هائي را كه قسمت عقب را به شاسي بسته اند جدا نمود شماي بستن كابين در شكل در اين حالت بايد ابتدا پيچ ها و مه

  . شده است 

  : قبل از باز كردن كابين بايد كارهاي زير را انجام داد 

  سيمهاي الكتريكي كه از دستگاهها و قسمت هاي مختلف به كابين بيايند را جدا كنيد ؛  -

  ك هيدروليكي را دشارژ كنيد ؛ آكوموالتورهاي بيوماتي -

  كپسولهاي هوا را دشارژ كنيد ؛  -
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  :مهار كردن اطاق بار  -15. 2شكل 

  پيچ  - 5خار ؛  -4واشر ؛  -3كرپي ؛  -2براي مهار اطاق بار ؛  بكسلسيم  -1

  
  شماي بستن كابين هنگام باز كردن آن از روي دامپ تراك ؛ -15. 3شكل 

  ال سوخت را جدا كنيد ؛ فرمان انتق) Drive(محرك  -

شيلنگهاي هيدروليكي انتقال به شيرهاي ترمز و مكانيزم هيدروليكي فرمان را در حاليكه قبالً روي ليست هايي كه در هر دو طرف  -

  ) چنانچه عالمت گذاري نشده باشند(قسمت جدا شده بسته شده عالمت گذاري شده باشد ، را جدا كنيد 

  ا از رادياتورهاي شوفاژ ، جدا كنيد ؛ شيلنگ هاي شوفاژ كابين ر -
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  لوله هاي انتقال هوا از زانويي صندلي متحرك نيوماتيكي را جدا كنيد ؛  -

  ) چنانچه كولر نصب شده باشد(شيلنگ كولر را جدا كنيد  -

  اتصال كابين به تيرهاي تكيه گاهي را باز كنيد ؛ ) 15. 1رجوع كنيد به شكل (پيچ و مهره هاي  -

پيچ هاي (تصال وسايل بستن و بلند كردن كابين در سوراخهاي موجود روي سقف كابين چهار عدد پيچ قالب دار ببنديد براي ا -

  ؛ ) قالب دار در قطعات يدكي وجود دارند

  . كابين را باز كنيد و آنرا روي تكيه گاه مخصوص قرار دهيد  -

  تعمير كابين و قسمت عقب 

بروش كوبيدن و صاف كاري سطوح آسيب ديده توسط مجموعه اي از ابزار مخصوص ، رفع لهيدگي و خم شدن قطعات كابين را 

  ) 154شكل (ميكنند 

  . نشان داده شده است  15. 5نمونه صاف كردن لهيدگي در شكل 

ير مقاوم در سرب غ –اكثر ناصافي هائي كه نمي توان آنها را بوسيله صاف كاري ، رفع نمود را بروش پر كردن آنها بوسيله لحيم قلع 

مواد بكار رفته براي اين منظور يابد داراي چسبيدگي . پاكسيد يا پالستيك ، صاف ميكنند  1برابر حرارت ساخته شده بر پايه رزين 

سطوحي كه مورد صاف كاري قرار ميگيرند قبل از استفاده از ماتريال بر روي آنها بايد تا سطح براق فلز بوسيله . خوب يا فلز باشند 

  . يا سمباده تميز شده باشند برس 

  

  
  )لهيدگي(مجموعه ابزارها براي صاف كردن فرورفتگي  -15. 4شكل 

  . پشت گير  -19،  17ماندرل ؛  -16،  9چكش چوبي ؛  -8،  7چكش ؛  -6،  1
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  )لهيدگي(صاف كردي گودي  -15. 5شكل 

a -  كوبيدن ؛-  صاف كاري  

  پانل  -3چكش ؛  -2پشت گير ؛  -1

. الكتريك رفع ميكنند –ترك ، شفاف و پارگي روي قطعات كابين و قسمت عقب را بوسيله جوشكاري گاز با جوشكاري گاز 

قسمتي كه تحت جوشكاري قرار ميگيرد بايد بدقت از آلودگيها و رنگ هاي باقيمانده بوسيله برس سيمي و شستشوي يا حاللها ، تميز 

به ضخامت فلزي كه تحت جوشكاري قرار بگيرد بايد شماره كالهك مشعل گاز ، قطر مقتول جوشكاري و زاويه  با توجه. شده باشد 

در صورت لزوم بوسيله كارتن آزيستي مرطوب ميتوان از واشرهاي عايقي كابين در برابر آتش و جرقه . شيب مشعل را انتخاب نمود 

تركها در ورق فلزي ، اتصال محكمي را تأمين نميكند ، بهمين جهت در جوشكاري ساده . هاي فلز ذوب شده ، جلوگيري نمود 

  . اكثر موارد احتياج به جوشكاري داخلي قطعات و تقويت كننده هاي اضافي ميباشد 

. خميدگي دربها و پنجره هاي كابين را بوسيله دستگاههاي كششي و فشار مخصوص با محرك مكانيكي يا هيدروليكي ، رفع ميكنند 

. گاههاي اين وسايل و دستگاهها بايد داراي سطح تكيه گاهي بزرگي به شكل قطعه باشند كه در موقع كار بĤنها تكيه نمايند تكيه 

درب كابين پس از . نقض خواسته هاي مذكور ممكن است موجب دفرماسيون موضعي قطعات در محل تكيه گاه دستگاهها گردد 

براي آب بندي درب از الستيكهاي آب بندي . يكسان در تمام قسمتها باشد ) گپ(ي شكاف تعمير بايد براحتي باز و بسته شده و دارا

پس از تعمير قسمت جوشكاري شده ، آنرا از اشتغال و گل جوش پاك كرده ، چربي زدائي كرده و رنگ . نو و جديد استفاده نمائيد 

  . كنيد 

  . شده را با نو تعويض كنيد پس از نصب كابين بر روي دامپ تراك بالشتك الستيكي فرسوده 

در قاب آب بندي شده الستيكي قرار داشته و بوسيله بوش الستيكي قفل شده ، ) شيشه جلو ، بغل ها و عقب(تعويض شيشه كابين 

  . بسته شده اند 
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باز كنيد و يا فشار را  4را خارج كنيد ، بوش قفل  3، پيچ ) 15. 6شكل (را باز كنيد  6براي باز كردن شيشه جلوي كابين مهره هاي 

اين عمليات را بهتر است دو نفري انجام دهيد تا از افتادن شيشه در موقع خارج شدن (دست به قسمت باالي شيشه ، آنرا خارج كنيد 

  ) آن از قاب ، جلوگيري شود

  
  :نصب شيشه هاي ثابت كابين  -15. 6شكل 

   نصب شيشه عقب نصب شيشه جلو ؛  -9

پين نصب شيشه را  -9مهره؛  -8، 6آب بندي كننده ؛  -12، 5بوش ؛  -7، 4پيچ ؛  -3نگهدارنده ؛  -10، 2شيشه ؛  -11، 1

  : بصورت زير انجان ميدهند 

  ها قرار گيرند ؛  بندي را در تمام پيرامون قاب پنجره طوري قرار دهيد كه درزها در زير نگهدارنده الستيك آب -

ابين در شيار تحتاني الستيك آب بندي قرار دهيد و بتدريج با پره چوبي لبه هاي آب بندي را كنار زده و لبه شيشه شيشه از خارج ك -

  . را در آن قرار دهيد ، شيشه در محل خود قرار دهيد 

قاب فشار  براي نصب شيشه جلو بهتر است دو نفري كار كنيد ، يك نفر شيشه را در الستيك زهوار قرار داده و محكم آنرا در

  ميدهيد ، ديگر لبه هاي الستيك آب بندي را جهت جادادن لبه هاي شيشه باز ميكند ؛ 

  در شيار الستيك آب بندي در تمام طول قرار دهيد ؛ ) 15. 7شكل ) (سميه(بوش قفل را بوسيله مانردل  -

  . نگهدارنده ها را نصب كنيد  -

  . ابين بصورت مشابه انجام ميشود باز كردن و نصب شيشه عقب و شيشه هاي ثابت بغل ك
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  )سميه(نصب بوش قفل بوسيله ماندرل  -15. 7شكل 

a -  نصب بوض قفل ؛-  سميه(ماندرل (  

  تعمير تجهيزات كابين  -15. 3

شكل (كس كردن پشتي ي با مكانيزم تنظيم صندلي در ارتفاع ، حركت طولي ، چرخش و فينيوماتيكصندلي با جهش  -صندلي راننده

  . ميباشد ) 15. 8

  
  صندلي راننده -15. 8شكل 
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تكيه گاه صندلي با  -3دسته فيكس كننده مكانيزم تنظيم صندلي در ارتفاع ؛  -4، 2دسته مكانيزم جابجائي طول صندلي ؛  -1

 - 8بالشتك صندلي ؛  -7لي ؛ دسته مكانيزم چرخش و فيكس كردن پشتي صند -6پوشش مكانيزم تنظيم ؛  -5تجهيزات بيوماتيك ؛ 

  سوراخ رزوه دار بستن كمربند ايمني  -9پشتي صندلي ؛ 

  . ارائه شده است  15. 10و  15. 9دستگاه سيستم جهش بيوماتيكي در اشكال 

اين  )15. 8رجوع كنيد به شكل (مكانيزم جهش بيوماتيكي از رسيور سيستم بيوماتيكي مونتاژ شده در تكيه گاه صندلي تغذيه ميشود 

، دسته هاي 4، كمك فنر  3، توزيع كننده بيوماتيكي ) 15. 9رجوع كنيد به شكل ( 6مكانيزم تشكيل شده از كپسولهاي بيوماتيكي 

  .  5و كمك فنر  2فوقاني و تحتاني 

ش فشار يا براي كنترل كارائي سيستم جهش بيوماتيكي بايد در زمان كار موتور بايد صندلي را از وضعيت استاتيكي نامي بر رو

، بعالوه پس از ) mm 150اندازه (پس از قطع بار ، صندلي بايد به وضعيت اوليه برگردد . باالبردن آن به طرف باال ، خارج كنيد 

  . جابجائي به طرف باال ، بايد صداي خروج هوا از توزيع كننده هيدروليكي شنيده شود 

براي اينكار لوله انتقال هوا به توزيع كننده بيوماتيك را از رسيور قطع ميكنند ، . هنگاميكه سيستم كار نميكند ، بايد آنرا پياده نمود 

تكيه گاه را با تجهيزات بيوماتيكي از روي دامپ تراك باز كنيد ، وضعيت لوله هاي انتقال هوا بين دستگاههاي بيوماتيك ، وضعيت 

  ) آب بندي(كپسولهاي بيوماتيكي را كنترل نمائيد 

  

  
  تكيه گاه صندلي با تجهيزات بيوماتيك -15. 9شكل 

كپسول بيوماتيك يا پياده كردن توزيع كننده  -6كمك فنر ؛  -4توزيع كننده بيوماتيك ؛  -3دسته تحتاني ؛  -2دسته فوقاني ؛  -1

  ) رجوع كنيد 15 10به شكل (را كنترل كنيد  8روي والو  11بيوماتيك ، وضعيت واشرهاي الستيكي 
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در صورت بيرون . واشر بايد در مقر خود روي والو، چسب كاري شده باشد. ن آن ، بايد واشر را تعويض نمود در صورت صدمه ديد

  . ي آنرا، كنترل كنيدي، مجدداً كارآز رفع خرابيها و سوار كردن سيستمپس ا. ي ندارديآمدن واشر از مقر، سيستم كارآ

  
  توزيع كننده بيوماتيك -15. 10شكل 

 - 11دسته ؛  -10؛ گاه تكيه -9؛ والو -8بدنه ؛  -7واشر؛  -6؛ رپوشد -5المان چرخشي ؛  -4؟؟؟؟ ؛  -3 ونژر ؛پل -2زانوئي؛  -1

  .واشر الستيكي

اعداد در ) (هوا(كانال مرتبط به اتمسفر  - IIIكانال انتقال هوا به كپسولهاي بيوماتيكي ؛  -II؛ كننده دريافتكانال وصل شده به  -1

  ) نوشته شده استداخل پرانژ روي بدنه 

  . شوفاژ كابين يا مايع و حامل گرمائي آن مايع خنك كننده موتور است

اي انجام  هاي الستيكي، پارچه ها و شيلنگ رادياتور ، الكتروموتورها ، روتورهاي فن: تعمير شوفاژ بروش تعويض المانهاي خراب 

  . شود مي

و تخليه ميتوان آنرا به هر لوله  dischargeتم خنك كننده لوله هاي هنگام وصل رادياتورهاي آلومنيومي شوفاژ كابين به سيس

  . رادياتور وصل نمود 

  : براي تعويض الكترومتور بايد 

  . خارج كنيد  5را از پوسته شوفاژ  6بصورت سوار شده با روتور فن  11را باز كنيد و الكتروموتور ) 15 – 11شكل ( 13پيچ هاي  -

  و روتور را از شناخت الكتروموتور ، باز كنيد؛ ) در شكل نشان داده نشده است(كنيد  پيچ اتصال روتور را باز -

  . را از الكتروموتر باز كنيد 8را باز كنيد و ديسك  9مهره  -

  . هنگام نصب الكتروموتور ، روتور فن بايد بدون گير كردن بچرخد
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  شوفاژ كابين -15. 11شكل 

 -8واشر ديسك؛  -7روتور فن؛  -6پوسته شوفاژ؛  -5واشر رادياتور؛  -4ادياتور شوفاژ؛ واشر دريچه ؛ ر -2پوسته شوفاژ؛  -1

  : پيچ براي تعويض رادياتور بايد -13الكتروموتور؛  -11واشر؛  -12، 10مهره؛  -9ديسك الكتروموتور ؛ 

  شير شوفاژ را باز كنيد و منتظر شويد تا مايع خنك كننده تخليه شود؛  -

  ل مايع خنك كننده را جدا كنيد؛ شيلنگهاي انتقا -

  فرمان دريچه ها را باز كنيد؛ ) Drive(متحرك  بكسلرا كنيد و سيم  4، خار )15. 12شكل (را باز كنيد  9مهره  -

   ز كنيد؛را باز كنيد و پوسته زير شوفاژ را با 7مهره  -

  . وريدهاي فيگ تور رادياتور شوفاژ را باز كنيد و رادياتور را بيرون بيا مهره -

  : براي تعويض فيلتر هوا بايد -
  را باز كنيد؛  14را باز كنيد و توري جلوي كابين  11پيچهاي  -

  . خارج كنيد 15را باز كنيد و فيلتر  12را باز كنيد و نگهدارنده هاي  13هاي  مهره -
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  نصب شوفاژ كابين -15. 12شكل 

 - 11سيم دريچه شوفاژ ؛  -8مهره ؛  -13،  10،  9،  7،  6،  5خار ؛  -4؛  شوفاژكابين -3الكتروموتور شوفاژ ؛  -2ورود هوا ؛  -1

  شبكه جلوي كابين   - 14نگهدارنده ؛  -12پيچ ؛ 

پمپ بوسيله . باشد از يك بشكه كوچك پالستيكي براي مايع و پمپ با الكتروموتور نصب شده در اين مخزن مي -شيشه شوي

  . شيلنگ به دو ژيگلور وصل شده است

روي درپوش مخزن سوراخي . باشد م وصل پمپ، مايع از مخزن بوسيله شيلنگها به ژيگلورها وارد ميشود و آنرا بر روي شيشه ميهنگا

جهت فوران مايع يا چرخاندن ساچمه در ژيگلور . كند مين ميأوجود دارد كه متعادل كردن فشار در آنرا در موقع كار پمپ، ت

  . كنند، باشد  پاشش مايع بايد در قسمت فوقاني شيشه ، جائيكه تيغه هاي برف پاك كن كار ميشود كه فوران و  پالستيكي تنظيم مي

  . دهند  انجام مي 13.15بازكردن و نصب شيشه شوي را طبق شكل 

ي برا. تعمير شيشه شوي بروش تعويض المانهاي خراب شده ، پمپ يا الكتروموتور ، مخزن ، ژيگلورها و شيلنگ ها ، انجام مي شود 

جلوگيري از مسدودشدن ژيگلورها و فيلترها ، بايد مايع مخصوصي يا نقطه انجماد پائين و مخلوط با آب ، مطابق دستورالعمل استفاده 

  . از مايعات و دوره تميز كاري ژيگلورها را در مخزن ريخت 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

  
  باز كردن و نصب شيشه شوي -15. 13شكل 

  ه راهه؛ ژيگلور س -3بوش حفاظتي؛  -2شوي الكتريكي؛  شيشه -1

ها يا تيغه ها كه روي ؟؟؟ جلوگيري كابين بسته  ، اهرم و دسته) Drive(كن تشكيل شده از الكتروموتور و محرك  پاك برف

  . ، ارائه شده است15.14كن در شكل  پاك هاي برف ها و تيغه بازكردن و نصب دسته. شوند مي

يا الكتروموتور كه از اجزاء ) (EL.Drive(محرك الكتريكي : شود كن بروش تعويض قطعات خراب انجام مي پاك تعمير برف

  ) يا دسته تيغه بصورت سوار شده(ها ، دسته  ، تيغه)محرك الكتريكي مي باشد

را با  دسته جديد يا تيغه را نصب كرده و آن. را باز كرده و آنرا از مخروط محور بيرون آورد 4براي تعويض دسته يا تيغه بايد مهره 

  . حكم كنيد مهره م

براي تعويض محرك الكتريكي بايد اهرم را از محور محرك الكتريكي باز كرد ، يا باز كردن مهره و باز كردن آن از مخروط محور 

محرك الكتريكي را . ، سرپيچ را كه محرك الكتريكي را به پايه نگهدارنده بسته است را باز كنيد و كالف سيمها را جدا كنيد 

  . با توالي و آنرا با توالي عكس ، سوار كنيد  عوض كنيد و آنرا

  
  باز كردن و نصب دسته و تيغه برف پاك كن -15. 14شكل 

  اهرم  -5مهره؛  -4دسته؛  -3كن؛  محرك برف پاك -2كن ؛  تيغه برف پاك -1
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  تعويض پنجره متحرك روي درب 
  : دهند تعويض پنجره متحرك روي درب را به ترتيب زير انجام مي

  . را باز كنيد  12را خارج كنيد و نگهدارنده هاي  13، پيچ ) 15-15شكل (را باز كنيد  10 مهره -

بهتر است اين عمل را دو نفري انجام (ن بياوريد ورا باز كنيد و با فشار دست بر روي قسمت فوقاني شيشه ، آنرا بير 14بوش قفل  -

براي ادامه پياده كردن بايد پرچها را از دور قاب پنجره ببريد و شيشه ) نيفتددهيد تا از افتادن شيشه در زمان خروج شيشه از قاب بزين 

  . مورد نظر را عوض كنيد 

  . شود نصب پنجره بصورت توالي معكوس انجام مي
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  درب كابين -15. 15شكل 

شيشه ) كننده ثابت(فيگ تور  -6شيشه متحرك؛  -5درب؛  -4درپوش آب بندي؛  -3شيشه ثابت ؛  -2دسته داخلي درب ؛  -1

، 17، 13نگهدارنده؛  -12كننده پنجره هاي بغل ؛  بندي آب -11مهره؛  -10جيب براي مدارك؛  -9واشر،  -25،  8،  7متحرك ؛ 
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 -21قفل درب؛  -19ي؛ دسته خارج -16پيچ؛  -15هاي بقل ،  هاي پنجره بندي كننده بوش آب -14پيچ؛  -27، 26، 20، 18

  پريز روي دسته  -24دسته محرك قفل ؛  -23محرك قفل؛  -22؛ روكش دسته

  كولر 
در ) اپراتور(كننده هوا  براساس سفارش مشتري ، دامپ تراك به سيتم كولر مجهز ميشود كه كمپرسور آن روي موتور، بلوك خنك

لوله هاي قابل قسمتهاي مختلف كولر بوسيله . اند كابين راننده روي ديواره عقبي، بلوك كندانسور روي ديواره پشتي، نصب شده

برداري و تعمير آن مطابق با دستور  انعطاف ترمي از الستيك مقاوم در برابر سرما، به يكديگر وصل شده اند شارژ كولر، شروع به بهره

  . برداري از كولر بوسيله متخصصان شركت سازنده كولر يا نمايندگان محلي آنها ، انجام مي شود العمل بهره

  نشاني  سيستم آتش -16
  اطالعات كلي و خواسته هاي ايمني  -16.1

و تجهيزات  C, B, Aسيستم آتش نشاني سيستمي مركب يا كنترل دستي است كه براي خاموش كردن آتش سوزيهاي كالس 

 براساس سفارش مشتري ميتوان سيستم آتش نشاني با كنترل اتوماتيك. در نظر گرفته شده است  1000vالكتريكي تحت ولتاژ تا 

  . خط پودر را نصب نمود 

كه هم ميتواند همزمان و هم  IIو خط محلول ) 16. 1شكل ( Iخط پودر . سيستم آتش نشاني از دو خط مستقل تشكيل شده است 

خط پودر براي خامو كردن آتش در موتور ، مخازن سوخت و روغن بكار ميرود خط محلول براي خاموش . بطور مجزا وصل گردد 

هائي كه خارج از ناحيه حفاظت خطوط پودر هستند و در محلهائي كه احتمال شعله ور شدن مجدد را دارند ، كردن آتش در محل

  . بكار ميرود 

  خطوط پودر  -16.1.1
وصل شده  8، يا رگالتور  9، كپسول گاز  3و گلوئي پر كردن مواد  6با فيوز ديافراگمي  Iاجزاء خط پودر عبارتند از مخزن پودر 

  . 5) با شش(و مدار پودر كننده  4، لوله پودر  7گاز بĤن ، لوله 

 6فيوز ديافراگمي . شامل هم زدن اتوماتيك است كه دائماً پودر را در نتيجه ارتعاشات خود دامپ تراك بهم ميزند  Iمخزن پودر 

  . براي جلوگيري از ورود بخار آب از هوا به داخل مخزن پودر، بكار ميرود 

وارد ميشود ، جائيكه پودر متورم مي  Iبه مخزن پودر  7و لوله گاز  8، گاز از طريق رگالتور  9سول گاز هنگام باز كردن شير كپ

در بخش  5و مدار پاشش  4را پاره ميكند و از طريق لوله پودر  6، فيوز ديافراگمي  MPO 1,2مخلوط پودر گاز تحت فشار . شود 

  . ليك پاشيده ميشود و آتش را خاموش ميكند موتور ، روي مخزن سوخت و مخزن مشترك سيستم هيدرو

براي پيشگيري از مسدود شدن كانالهاي خطوط پودر ، . شارژ مخزن از طريق گلوئي ريزش مواد به داخل بدنه مخزن انجام ميشود 

  . باشد  mm 2اين پودر نبايد داراي تكه هاي درشت بيش از 
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  خط محلول  -16.1.2
، آنه وصل شده ب 11با رگالتور  10، كپسول گاز )intake( 17شدگي  يا باريك 18ن محلول مخز :اجزاء خط محلول عبارتند از

  . 15كننده  و دستگاه قطع 14، استوانه 16،  13هاي  يم، لوله خرطو12لوله گاز 

ي محلول رو. وارد ميشود  18به مخزن محلول  12و لوله گاز  11، گاز از طريق رگوالتور  10هنگام بازكردن شير كپسول گاز 

و لوله  intake (17(شود، محلول جابجا شده از مخزن از طريق باريك شدگي  ايجاد مي MPO 1,2كننده آتش فشار  خاموش

در صورت فشردن روي اهرم دستگاه قطع، . رود مي 15كننده  به دستگاه قطع 16و از لوله خرطومي  14به استوانه  13خرطومي 

  . باشد متر، محلول را مي 10فاصله تا  محلول در جهت تعيين شده براي آن به

  ايمني ) الزامات(خواسته هاي  -16.1.3
رانندگان دامپ تراك و افرادي كه تعمير دستگاهها و و سيستم ها را انجام ميدهند بايد در قواعد دستگاهها و ايمني بهره برداري از 

هاي با ولتاژ تا  كننده ي دستگاههاي الكتريكي و مصرفقواعد ايمني در هنگام كار رو«و ) presseure vesshe(ظرف تحت فشار 

v1000  را مالك عمل قرار دهند .  

  : هنگام تعمير ، مونتاژ و سرويس فني دستگاهها و سيستمهاي آتش نشاني بايد اقدامات احتياطي زير را رعايت نمود
  ضربه زدن روي كپسول گاز و شير آن و تير افتادن كپسولها، مجاز نميباشد؛  -

  . كپسولهاي با گاز فشرده نبايد مستقيماً با منابع حرارتي ، گرم شوند -

پس از شارژ ، كپسولها را با شير و مهره ماسوره كاري  آنها را ببنديد ؛ فقط وقتي مجاز به باز كردن درپوش آن هستيد كه كپسول  -

  كنيد ؛ را در دامپ تراك قرار داده و بالفاصله آنرا به مهره ماسوره كاري وصل مي

شرايط نگهداري و حمل و نقل كپسولها بايد با خواسته هاي قواعد دستگاهها و ايمني بهره برداري از ظروف تحت فشار مطابقت 

  . داشته باشد 
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  سيستم مركب آتش نشاني -16. 1شكل 

لوله  -12،  7يوز ديافراگمي؛ ف -6؛ ) پودركردن(مدار پاشش  -5لوله پودر؛  -4كلوئي ريختن پودر ؛  -3پيچ؛  -2مخزن پودر؛  -1

باريك  -17دستگاه قطع كننده ؛  -15استوانه ؛  -14لوله خرطومي؛  -16، 13كپسول گاز ؛  -10،  9رگالتور ،  -11،  8گاز ؛ 

  . مخزن محلول  -18؛ ) intake(شدگي 

I-  خط پودر ؛II -  خط محلول  

اري ايمن از دامپ تراك با وضعيت فني وضعيت فني سيستم آتش نشاني و تشخيص خرابي بهره برد -16. 2
  . سالم سيستم آتش نشاني و آمادگي دائمي براي استفاده در موارد آتش سوزي، تأمين مي گردد

وضعيت فني سيستم به سرويس فني صحيح و بموقع آن مطابق دستورالعمل بهره برداري از سيستم و دستورالعمل بهره برداري از 

  . دامپ تراك، بستگي دارد

، سيستم ها محكم بودن ، وضعيت قسمتهادر موقع بازديد. شود عيت فني سيستم در هر شيفت با انجام بازديد ظاهري مشخص ميوض

، ترك، )لهيدگي(ر صورت مشاهده فرورفتگي د. شود اي، وجود پلمپ روي كپسولها و رگالتورها، كنترل مي اتصاالت رزوه

كنند، ترك  هائي كه هوا را رد مي لوله خرطومي. و رگوالتورها ، آنها را تعمير كنيداي كپسولها، مخازن  ديدگي اتصاالت رزوه آسيب

هاي  لوله. دقيقه كنترل كنيد و در صورت لزوم آنها را تعويض كنيد 3بمدت  MPO 1,2بندي با فشار  دارند را از نظر آب

در صورت مشاهده نشتي در قسمتهاي . د تعويض شوندديده كه در نتيجه دفرمه شدن آنها مقطع عبوردهنده آن كاهش يافته، باي آسيب

  . خط محلول بايد آنها را رفع نمود 
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 1,2-0,5مخزن محلول را شست، پودر را در مخزن بوسيله هوا يا ازت فشار ) intake(هر سه ماه يكبار بايد قسمت باريك شده 

MPO ها را هواگيري كنيد متورم كنيد و لوله هاي پودر و لوله .  

  . اه يكبار بايد فشار را در كپسولهاي گازي كنترل نموده و در صورت نياز آنها را شارژ كنيدهر شش م

  : دهند شارژ كپسولهاي گاز را به ترتيب زير انجام مي
  جدا كنيد؛) 16. 1شكل ( 10يا  9را از كپسولهاي  11يا  8رگالتورهاي  -

  ؛ ، وصل كنيد1و سه راهه را به كپسول نقليه  3 به سه راهه) 12. 2شكل ( 4كپسولها را از طريق لوله گاز  -

  ؛ وصل كنيد 3راهه را به سه  5دستگاه اندازه گيري  -

  . را باز كنيد 2و كپسول تحت شارژ  1شيركپسول نقليه  -

شير براي دماي مربوطه محيط اطراف ،  16. 2مطابق جدول ) 5كنترل از روي فشارسنج دستگاه اندازه گيري (موقع رسيدن فشار  -

را از سه  4لوله گاز . يدبا فشردن دكمه گاز باقيمانده را از دستگاه اندازه گيري خارج كن. كپسول نقليه و كپسول تحت شارژ را ببنديد 

  . سرپوش را روي مهره ماسوره كاري قرار داده و كپسول را پلمپ كنيد. ، جدا كنيد3راهه 

  
  ز كپسول نقليهشماي شارژ كپسول سيستم آتش نشاني ا -16. 2شكل 

  دستگاه اندازه گيري  -5لوله گاز ؛  -4سه راهه ؛  -3كپسول يا ليتراژ كم ؛  -2كپسول نقليه ؛  -1

  . سالي يكبار ، دانسيته محلول را در مخزن محلول كنترل كنيد 

هاي كنترلي مخصوص قرار كپسولهاي گاز و و مخازن هر پنج سال يكبار تحت بازديد اجباري و دوره اي فني و بازرسي بوسيله ارگان

  . ميگيرند و بايد تحت تست هيدروليك قرار گيرند
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اطالعات مربوط به خرابي سيستم ، تعمير قسمتها ، تعويض اجزاء بازرسي هاي فني دوره اي ، سرويس فني كنترل وضعيت فني بايد 

  . گردد  در طول فرموالرهاي مربوط به سيستم آتش نشاني كه همراه مدارك دامپ تراك است ثبت

  خرابيهاي احتمالي سيستم آتش نشاني ، علل وطرق رفع آنها  -16. 3
  . را مالك عمل قرار داد  16. 1براي تعيين علل احتمالي خرابيهاي سيستم آتش نشاني و روشهاي رفع آنها بايد جدول 

  خرابيهاي احتمالي سيستم آتش نشاني ، علل و روشهاي رفع آنها -16. 1جدول 

  روش رفع  علل احتمالي  شرح خرابي 

مواد خاموش كننده 
  آتش باشيد

  گاز در كپسول وجود ندارد
فشار گاز را در كپسول كنترل 

كميته ، در صورت لزوم كپسول 
  را شارژ يا آنرا

  محلول را عوض كنيد محلول يخ زده است

  كانالهاي خطوط مسدود شده است
سرويس فني كليه خطوط را 

در و لوله هاي پو: انجام دهيد 
  .لوله ها را هواگيري كنيد 

  تعمير سيستم آتش نشاني  -16. 4

  . تعمير كپسولها و رگالتورها در موسسات تخصصي كه داراي ليسانس جهت انجام اين نوع كارها مي باشند ، انجام ميگيرد 

  . شيلنگها و لوله هاي آسيب ديده را باز كرده و با نو عوض كنيد 

  نشاني  تم آتشپياده كردن سيس -16. 4. 1
  پياده كردن خط پودر  -16. 4. 1. 1

  : دهند پياده كردن خط پودر را به ترتيب زير انجام مي
  ؛ )16. 1شكل ( 9را از كپسول  8رگالتور  -

  ، جدا كنيد؛  Iو مخزن پودر  8را از رگوالتور  7لوله گاز  -

  ؛ يدجدا كرده و آنرا باز كن 5پاشش را از مخزن و مدار  4لوله پودر  -

  پيچهاي اتصال پايه نگهدارنده كپسول گاز را باز كنيد و پايه نگهدارنده يا كپسول را باز كنيد؛  -

  پيچ هاي اتصال مخزن پودر را باز كرده و مخزن را بيرون بياوريد؛  -

  لوله خرطومي را از لوله ها و مدار پاشش جدا كنيد؛  -

  . و آنها را دمونتاژ نمائيدها و لوله خرطومي را جدا كرده  اتصاالت لوله -
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  پياده كردن خط محلول  -16.4.1.2
  :دهند پياده كردن خط محلول را به ترتيب زير انجام مي

   ؛، جدا كنيد10از كپسول گاز ) 16. 1شكل (را  11رگالتور  -

  جدا كنيد و آنرا باز كنيد؛  18و مخزن  11را از رگالتور  12لوله گاز  -

  جدا كنيد و آنرا باز كنيد؛  14مخزن و استوانه را از  13لوله خرطومي  -

  هاي اتصال پايه نگهدارنده كپسول گاز را باز كنيد و پايه نگهدارنده و كپسول را بيرون بياوريد؛  پيچ -

  هاي اتصال مخزن محلول را باز كنيد و مخزن را بيرون بياوريد؛  پيچ -

  را بيرون بياوريد؛  7خارج كرده و واشر ) drum(انه را از سوراخ محور استو) 16. 3شكل ( 3پين شكافدار  -

  باز كنيد؛ ) 16. 3شكل ( 5يا محور  15كننده  و دستگاه قطع 16را همراه با لوله خرطومي ) 16. 1شكل drum (14 )(استوانه  -

  كننده جدا كنيد؛  را از استوانه و دستگاه قطع 16لوله خرطومي  -

  

  خط محلول ) drum(تعمير استوانه 
  خرابي اصلي استوانه ، فرسودگي ؟؟؟ و به تيغ آن تخريب آب بندي خط محلول هنگام كار سيستم مي باشد، 

  : دهند تعويض ؟؟؟ استوانه را به ترتيب زير انجام مي

  را برداريد ؛  7خارج نموده و واشر  5را از سوراخ محور استوانه ) 16. 3شكل ( 3پين شكافدار  -

   ؛، باز كنيد 5استوانه را با محور  9استوانه  -

  را از دو طرف استوانه با پرس خارج كنيد؛  8بوشهاي برنجي  -
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  استوانه خط محلول -16. 3شكل 

1  ،2- clamp )واشر  -7؟؟؟؟ ؛  -6محور استوانه  -5لوله خرطومي ؛  -4پين شكافدار؛  -3براي بستن دستگاه قطع كننده ؛ ) گيره

   .استوانه -9بوش؛  -8؛ 

  ارهاي استوانه ؟؟؟؟ هاي جديد را قرار دهيد؛ در شي -

  هاي برنجي را پرس كنيد؛  بوش -

  گريسكاري نموده واستوانه را روي آن قرار دهيد؛  24-محور استوانه را با گريس ليتول  -

  آنرا قفل كنيد ؛ 3را روي محور استوانه قرار داده و بوسيله پين شكافدار  7واشر  -

تعمير دستگاه قطع . نشتي مجاز نمي باشد . دقيقه تست كنيد 3بمدت  MPO 1,2سيله فشار هيدروليكي آب بندي بودن قيمت را بو

، رينگهاي آب بندي و و به طبع آن بهم فرسودگي كالهك كروي الستيكي والوكننده،  خرابي اصل دستگاه قطع كننده خط محلول

  . خوردن آب بندي خطوط محلول هنگام كار سيستم، مي باشد

  والو و رينگهاي آب بندي دستگاه قطع كننده را به ترتيب زير انجام ميدهند ؛  تعويض

  ، جدا كنيد؛15را از دستگاه قطع كننده ) 16. 1رجوع كنيد به شكل ( 16لوله خرطومي 

  كه بر روي دسته باالئي قرار دارد؛ ) 16. 4شكل (را سوراخ كنيد  10پين  -

  را باز كنيد؛  2دسته فوقاني  -

  را باز كنيد؛  9ماسوره مهره  -

  بيرون بياوريد؛  3را از بدنه  6والو  -
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  را تعويض كنيد؛  4والو و رينگ آب بندي  -

  را روي ميله گذاشته و والو را معكوس در سوراخ بدنه قرار دهيد؛  5گريسكاري كنيد ، فنر  24-ميله والو را با گريس ليتول  -

  ببنديد؛  3را تا آخر در سطح پيشاني بدنه  9وره را عوض كنيد و مهره ماس 8رينگ آب بندي  -

  را نصب كنيد؛  2فوقاني ) اهرم(دسته  -

  . را نصب كنيد و آنرا سينه نشان كنيد 10پين جديد  -

. دقيقه آزمايش كنيد 3بمدت  Iدر سلول  MPO 1,2بندي با فشار هيدروليكي  كننده را جهت آب پس از سوار كردن، دستگاه قطع

  . باشد نمينشتي ، مجاز 

  
  دستگاه قطع كننده -16. 4شكل 

  پين   -10مهره ماسوره ؛  -9والو ؛ ) سري(كالهك  -7والو ؛  -6فنر ؛  -5رينگ ؛  -8، 4بدنه ؛  -3اهرم ؛  -2دسته ؛  -1

I-  محفظه(سلول (  

  سوار كردن سيستم آتش نشاني  -16. 4. 2

  قبل از سوار كردن سيستم آتش نشاني 

  : سيستم  قبل از سوار كردن

  با بازديد ظاهري ، فقدان آسيب ديدگيهاي قسمتهاي سيستم ، وجود پلمپ روي كپسولهاي گاز و رگالتورها را كنترل كنيد ؛  -

را كنترل كنيد و در صورت لزوم آنها را با هواي فشرده ، هوا گيري ) مسدود نبودن آنها(قابليت عبور لوله خرطومي ها و لوله ها  -

  كنيد 

در . مطابقت داشته باشد  12-2فشار بايد با تصاوير قيد شده در جدول . در كپسولهاي گاز كنترل نمائيد ) هوا يا ازت(از را فشار گ -

  صورت لزوم ، فشار را بحد الزم برسانيد ؛ 
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  فشار كاري در كپسولها با توجه به حرارت محيط اطراف  -16. 2جدول 

دماي محيط 
  Cاطراف 

فشار كاري در كپسولها 
MPO  دماي محيط

  Cاطراف 

فشار كاري در كپسولها 
MPO 

  ماكزيمم  نامي  ماگزيمم  اسمي
  12و7  11 0 10 9  -55
  13و1  11و3 10 11 9و5  -50
  13و5  11و7 20  11و3  9و7  -40
  14  12و1 30 11و6 10  -30
  14و5  12و5 40 11و9 10و3  -20
  15  13 50 12و3 10و6  -10

در صورت لزوم پودر را از گلوئي شارژ به داخل مخزن وارد . كننده آتش در مخزن خط پودر را كنترل كنيد وجود پودر خاموش -

باشد، اين مسئله به خاطر جلوگيري از مسدودشدن كانالهاي  2mmهاي بهم چسبيده به اندازه بيش از  پودر نبايد داراي تكه. كنيد

  شد؛با خط پودر مي

 16.3دانسيته محلول را كه بايد با مقادير مذكور در جدول . وجود محلول كلروركلسيم در مخزن خط محلول را كنترل كنيد -

  .در صورت لزوم مخزن را از محلول از طريق هر سوراخ موجود در مخزن، پركنيد. مطابقت داشته باشد، كنترل كنيد

  .وجود داشته باشد 2mmش از در محلول نبايد مخلوط مكانيكي به اندازه بي

  دماي انجماد محلول كلروركلسيم -16.3جدول 

در (غلظت جرمي محلول 
15°c ( بر حسبg/cm3 

 c°دماي انجماد بر حسب 
 100ميزان كلوركلسيم در 

  گرم آب بر حسب گرم
1,13  -10 17,5 
1,19  -20 27,5 
1,24  -30 34  
1,27  -40 38  

1,275  -45 39  
1,28  -50 42  

1,285  -55 42,7 
  سواركردن خط پودر -16.4.2.1

  :دهند سواركردن خط پودر را به ترتيب زير انجام مي

  را روي دامپ تراك ببنديد؛) 16.1رجوع كنيد به شكل ( Iمخزن پودر  -

  با پايه نگهدارنده را روي دامپ تراك ببنديد؛ 9كپسول گاز  -
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  را به كپسول گاز وصل كنيد؛ 8رگالتور  -

  را به رگالتور و مخزن وصل كنيد و آنرا ببنديد؛ 7لوله گاز  -

  سوراخ خروج پودر بايد در جهت سطوح تحت حفاظت قرار داشته باشد؛. را نصب كنيد) پودركننده(لوله مدار پاشش  -

  ها و لوله خرطومي را به يكديگر  وصل كنيد و آنها را ببنديد؛ لوله -

را به يكديگر وصل  4هاي پودر  يا لوله 5هاي مدار پاشش  قرار دهيد، مخزن و لولهفيوز ديافراگمي را در خروجي از مخزن پودر  -

  .كرده و ببنديد

  سواركردن خط محلول -16.4.2.2
  :دهند سواركردن خط محلول را به ترتيب زير انجام مي

  را روي دامپ تراك ببنديد؛ 18مخزن محلول  -

  ك ببنديد؛با پايه نگهدارنده را روي دامپ ترا 10كپسول گاز  -

  را به كپسول گاز وصل كنيد؛ 11رگالتور  -

  را به رگالتور و مخزن وصل كنيد و آنرا ببنديد؛ 12لوله گاز  -

  كننده وصل كنيد، لوله خرطومي را روي استوانه بپيچانيد؛ خط محلول را به استوانه و دستگاه قطع 16لوله خرطومي  -

  گريسكاري كرده و آنرا روي استوانه قرار دهيد؛ 24-ولرا با گريس ليت) 16.3شكل ( 5محور استوانه  -

  ، قفل كنيد؛3را روي محور استوانه قرار داده و آنرا با پين شكافدار  7واشر  -

  .را به مخزن و استوانه وصل كنيد و آنرا ببنديد) 16.1رجوع كنيد به شكل ( 13لوله خرطومي  -

  تراك پس از تعميردامپ ) كليه دستگاهها و سيستمها(كنترل جمعي  -17

در شروع دوره پس از تعمير دامپ تراك كار سطوح اصطكاكي كوپلها، قسمتهاي تعميرشده و پايدارشدن رژيمهاي گريسكاري 

  .كيفيت كار سطوح قطعات در مرحله بعدي به قابل اطمينان بودن و طول عمر زياد قسمتي و سيستمها بستگي دارد. شود آنها، انجام مي

برداري از دامپ تراك بايد وضعيت فني كلي آنرا كنترل نموده و بخصوص به قسمتها و سيستمهايي كه تحت تعمير  رهقبل از شروع به

  اند، توجه خاصي مبذول گردد؛ قرار گرفته

ژنراتور، چرخها، قطعات و قسمتهاي سيلندرهاي تعليق،  -اتصاالت ديزل(اي خارجي پراهميت  محكم بودن اتصاالت پيچ و مهره -

  .را كنترل كنيد) گاردان و ماشينهاي الكتريكي ن، سيستمهاي ترمز، ميلفرما

پيچ و (اي  كردن اتصاالت رزوه وجود دارد، عمليات محكم Bدر صورت تعويض قسمتها و قطعات سيلندرهاي تعليق كه در ضميمه 

  بندي دامپ تراك جديد، انجام دهيد؛ را مشابه زمان آب) مهره
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كننده در سيستم  هاي ويل موتور، وجود سوخت در مخزن سوخت، مايع خنك روغن، گيربكس سطح روغن در موتور، مخزن -

كننده موتور، وجود گريس در سطوح اصطكاكي مطابق ليست مواد روغنكاري و گريسكاري مورد استفاده، را كنترل كنيد  خنك

  ؛)»برداري بهره«رجوع كنيد به دستورالعمل سرويس و نگهداري (

  گيري، المپهاي كنترلي، سيستم روشنايي، آالرم توري و صوتي را كنترل كنيد؛ اندازه -هاي كنترلي دهنده ار نشانسالم بودن و ك -

) Idle run(باري  تنظيم محرك بايد ماكزيمم و مينيمم دور موتور در حالت بي. تنظيم محرك كنترل ارسال سوخت را چك كنيد -

  شود؛ موتور، انجام مي) هاي حالت(شده رژيمهاي كنترل در دماي كاري توصيه . را تأمين نمايد

هنده ولتاژ، هنگاميكه د عقربه نشان. تجهيزات الكتريكي را كنترل كنيد) L.V(سالم بودن كار سيستم انرژي رساني ولتاژ ضعيف  -

قرارگرفتن عقربه  ).5V , 28-26(و باالتر است بايد در ناحيه رنگ شده به رنگ سبز، قرار داشته باشد  800دقيقه /دور موتور

  رساني دارد؛ كند، در ناحيه رنگ قرمز يا زرد، حكايت از خرابي كار سيستم انرژي دهنده، در موقعيكه موتور كار مي نشان

  در محل كار، فرمان را با چرخاندن چرخها به هر دو طرف از انتهاي وضعيت چرخ از يك طرف به انتهاي طرف ديگر كنترل كنيد؛ -

  .، دو بار فرمان را از انتهاي يك طرف به انتهاي طرف ديگر بچرخانيد5km/hسرعت تا  هنگام حركت با -

مينيمم شعاع چرخش در چرخ . سيستم هيدروليك بايد چرخش چرخها را بصورت يكنواخت، بدون صدا و نوسان، تأمين كند

  خارجي جلو بايد با اطالعات مشخصات فني، مطابقت داشته باشد؛

را به ) كاهش سرعت(با استفاده از ترمزهاي الكتروديناميكي و كاري را انجام دهيد و حركت به عقب  سيكل توقف 3حداقل  -

  :ترتيب زير انجام دهيد

كاهش  km/h 10كند با استفاده از ترمز الكتروديناميكي سرعت را تا  حركت مي km/h 40-35موقعيكه دامپ تراك با سرعت  -

  دهيد؛

  كامالً متوقف كنيد؛با ترمزكاري، دامپ تراك را  -

  متر حركت با دنده عقب برويد؛ 20دنده عقب بزنيد و حداقل  -

  دامپ تراك را كامالً متوقف كنيد؛ -

  برسانيد؛ km/h 40-35پس از توقف شتاب را تا سرعت  -

قيم چك در حركت مست km/h 25-20كار سيستم ترمزكاري را به روش ترمزكردن دامپ تراك خالي از بار با سرعت اوليه  -

  .سيستم ترمزكاري بايد ترمز همزمان كليه چرخها بدون سرخوردن دامپ تراك را تأمين نمايد. كنيد

انداز  كنترل فرمان، سيستمهاي ترمزكاري و الكتروديناميكي در حركت در محوطه صاف افقي با پوشش سخت و خشك بدون دست

  ليات را تأمين نمايد؛ابعاد محوطه بايد ايمني اجراي عم. گيرد و شيب، انجام مي
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  .را تأمين نمايد 16%بودن دامپ تراك در شيب  سيستم ترمزدستي بايد ثابت. مؤثربودن سيستم ترمزدستي را چك كنيد -

  سه بار بلندكردن كامل اطاق بار بدون بار و يكبار مهاركردن آن در وضعيت باالرفته را كنترل كنيد؛ -مكانيزم كمپرسي را با دو -

. آوردن اطاق بار و توقف آن در هر وضعيت مياني را بدون تكان شديد و گيركردن، تأمين نمايد خليه بايد باالبردن و پايينمكانيزم ت -

  .باشد، روشن شود دهنده وضعيت اضطراري سطح روغن در مخزن مي در پايان باالبردن اطاق بار، بايد المپ كنترلي كه آالرم

  مجاز است؛ m 0,01/آمدن خودبخود اطاق بار با سرعت حداكثر دقيقه ر داشته باشد، پاييندر صورتيكه سوئيچ در وضعيت خنثي قرا

كننده، گازها از  پاشش يا ريزش گريس، روغن، سوخت، مايع ترمز و خنك. بندي تمام سيستمهاي هيدروليك را كنترل كنيد  آب -

ني و قطرات جداگانه بدون ريزش قطعات در محلهاي هاي روغ تشكيل لكه. باشد هر دستگاه و قسمتي يا از اتصاالت مجاز نمي

  باشد؛ ، نشانه خرابي نمي)vent(ها  هاي سيلندر تعليق و در هواكش ها، پكينگ فوقاني پوسته بندي كاسه نمد گيربكس آب

  .كنند گيري مي اندازهاند،  فشار هوا در الستيكها را در زماني كه الستيكها كامالً خنك شده. فشار باد در الستيكها را كنترل كنيد -

  ها، كنترل كنيد؛ وضعيت فني سيلندرهاي تعليق را با بازرسي خارجي و طبق اندازه -

  كنترل پارامترهاي محرك الكتريكي كششي را مطابق دستورالعمل تنظيمات، انجام دهيد؛ -

شدن ترك  سه سرويس تا ثابت -دوكردن را پس از  اول، سپس محكم) راه(ها را پس از سرويس  در صورت تعويض چرخها، مهره -

  .ها، انجام دهيد در كليه مهره

شود به وضعيت قسمتها و سيستمهاي تعميرشده توجه خاصي مبذول  برداري از دامپ تراك، پس از تعمير، توصيه مي در شروع بهره

، 20km-10اي در هر  رهگيري باشيد، بصورت دو اندازه -هاي كنترلي دهنده هاي نشان گردد، مراقب وضعيت آنها طبق شاخص

قسمتها و سيستمها را كنترل ) اي پيچ و مهره(اي خارجي  بودن اتصاالت رزوه كردن و محكم دامپ تراك را متوقف كرده و ميزان گرم

  .كنيد

، نيوماتيكلنگ موتور، فشار هواي فشرده در رسيوهاي سيستم  رژيم حرارتي موتور، فشار روغن در سيستم گريسكاري، دور ميل

برداري از دامپ تراك، مطابقت  هيدروليكي بايد با مقادير توصيه شده در دستورالعمل بهره نيوماتيكار روغن در آكوموالتورهاي فش

  .داشته باشد

هاي ويل موتور، محل نصب ياتاقانهاي ژنراتور كششي، الكتروموتورهاي كششي، توپي چرخهاي جلو،  كردن گيربكس دماي گرم

دست با تماس بر روي سطح دستگاههاي تحت كنترل بمدت طوالني (باشد  c°60سكهاي ترمز نبايد بيش از هاي ترمز و دي استوانه

  .درصورت پيدايش انحراف در كار قسمتها، بالفاصله كار را قطع كرده و علت انحراف را رفع كنيد). شود نگهداشته مي
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  برداري مواد بهره -18
برداري يا ماركهاي توصيه شده كه كيفيت آنها بايد بوسيله اسناد تأييد  از مواد بهرهبرداري از دامپ تراك بايد فقط  هنگام بهره

  .گرديده باشد، استفاده گردد

  سوخت -18.1
  .برداري براي موتور باشد هاي ذكر شده در دستورالعمل بهره سوخت براي موتور بايد مطابق با توصيه

شود، سوختي در مخزن سوخت شارژ  وجود آب در سوخت، توصيه مي شدن دستگاههاي سوخت به خاطر گيري از خراب براي پيش

  .ثابت مانده باشد) تانك اصلي(روز در محل خود  10شود كه حداقل 

  مواد گريسكاري و روغنكاري -18.2
شده ، استفاده برداري از آنها قيد  هاي شركت سازنده موتور كه در دستورالعملهاي مربوط به بهره روغن موتور را بايد مطابق با توصيه

  .نمود

، )EL.Drive(مطابق با اسناد محرك الكتريكي كششي » جنرال الكتريك«هاي ويل موتورهاي شركت  روغن براي گيربكس

  .گردد استفاده مي

و گريس پالستيسيته را بايد ) روغنهاي هيدروليكي(، مايع كاري براي سيستمهاي هيدروليك )Transmission(روغنهاي انتقالي 

  .برداري از دامپ تراك،  مصرف نمود ا فصل و شرايط آب و هوايي بهرهمطابق ب

ارائه شده  18.1ها در مورد استفاده از آنها با توجه به دماي هواي اطراف در جدول  ليست مواد گريسكاري و روغنكاري و توصيه

  .است

  .، ارائه شده است18.2و معادل آنها در جدول ) كاري گريسكاري و روغن(ليست ماركهاي مواد روانكاري 

  استفاده از مواد روانكاري با توجه به حرارت هواي اطراف -18.1جدول 

  مارك مواد روانكاري
Ty،)استاندارد دولتي(گوست

  )شرايط فني(

فاصله حرارتي استفاده از مواد 

  روانكاري

  c°50-بيش از     AM Ty 0253-025-00148599 -مايع كمك فنر لوك اويل

  c°40-بيش از      Mrn-12 Ty 0253-052-00148843 مايع كمك فنر

  c°50-بيش از      Γpm-12 Ty 0253-048-05767924مايع كمك فنر 

  c°30-بيش از      158M Ty 38.301-40-25گريس شماره  

  c°40-بيش از     21150گوست  24 -گريس ليتول
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  c°50-بيش از      Ty 38.101808  گريس ليتا

 Ty 38) اوكرايس( 201188  2 -گريس ليتول

yc cp 
  c°40-بيش از    

مكانيزم «استفاده از روغن در سيستم هيدروليك را با توجه به حرارت هواي اطراف را در فصل : تبصره
 .مالحظه فرمائيد»كمپرسي

  

  ليست معادل مواد گريسكاري و روغنكاري -18.2جدول 

  مارك مواد روانكاري

  معادل مواد گريس و روغن

دي، مشخصاتبنكالس

  فني
  نام  شركت

 MIL-G-18709A  24 –ليتول 

MIL-G-10924C  

Shell 

Mobil 

Bp  

Alvania Ep2 

Retinax Ep2 

Mobilux Ep2 

Mobilux Ep3 

Energrease 12  

 SM-IC-4515A  ليتا

(Ford)  

Shell 

Mobil 

Bp  

Aeroshell Grease 

6 

Mobilux Ep2 

Energrease LT2  

  MIL-G-18709A  2 -فيول
Shell 

Mobil 

Bp 

Alvania RL2 

Mobilux Ep2 

Energrease LS2  

Mpo MIL-G-10924C  
Shell 

Mobil 

Bp 

Alvania RL3 

Mobilux Ep3 

Energrease LS2  

158 M  -  Shell 

Mobil 
Alvania RLI 

Energreasels Ep2  
  .مراجعه فرمائيد» مكانيزم كمپرسي«14روغنهاي معادل براي سيستم هيدروليك را به فصل:تبصره
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  كننده مايع خنك -18.3
كننده مخصوص يا نقطه انجماد پايين، مطابق با  شود در تمام سال از مايع خنك كننده موتور، توصيه مي براي سيستم خنك

  .برداري موتور، استفاده كنيد دستورالعمل بهره

  .كننده سمي است مايع خنك

  ازت -18.4
گوست (ز قسمتي هيدروليكي، سيستم ترمزكاري و فرمان از ازت گا نيوماتيكبراي شارژ سيلندرهاي تعليق و آكوموالتورهاي 

  .شود استفاده مي) »ازت گاز و ازت مايع« 9293» استاندارد دولتي«

كپسولها به رنگ مشكي رنگ . شود فروخته مي) Mpa )15,0±0,5گاز ازت صنعتي در كپسولهاي فوالدي بدون درز تحت فشار 

 .اي دور آن كشيده شده است نوشته شده و نوار حلقوي به رنگ قهوه» ازت«ه رنگ زرد در قسمت باالي كپسول ب. اند شده

  الكل اتيليك صنعتي -18.5
و براي شستشوي قطعات ماشينهاي الكتريكي و دستگاهها از الكل اتيليك صنعيت  نيوماتيككردن به ضديخ، سيستم  براي اضافه

  .شود استفاده مي 18300پااليش شده طبق گوست 

تأثير بر روي ارگانيزم بدن انسان در كالس چهار خطر   از نظر درجه. شود توصيه شده از مواد خام گياهي خوراكي ساخته نمي الكل

  .گيرد قرار مي 12.1.007طبق گوست 
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  )راهنما( Aضميمه 

 Γc 525با ژنراتور مدل ) KTA 38c )KTA 50cپروتكل سواركردن موتور 

  .........تاريخ ...........              ...شاسي شماره 

  ............ژنراتور ..........               موتور شماره 

  ابعاد موتور -1

 c) لقي(لنگ  اندازه جابجايي محوري ميل -1-1

 AIاندازه                               -1.2

  هاي ژنراتور  اندازه -2

  )يلق(اندازه جابجاي محوري شاقت  -2.1

  اندازه -2.2

  اندازه -2.3

  اندازه آداپتور روتور -2.4

  اندازه چرخ فن -2.5

  اندازه براي انتخاب واشر -2.6

  كننده ژنراتور تعداد واشرهاي تنظيم -2.7

  اندازه -2.8

  اندازه -2.9

  سواركردن -3

  اندازه -3.1

  كننده موتور تعداد واشرهاي تنظيم -3.2

  كردننتايج كنترل صحت و درستي سوار -4

  ژنراتور -لنگ ديزل جابجايي محوري ميل -4.1

4.2- runout  آداپتور روتور ژنراتور) راديال(شعاعي  

  گيري نتيجه -4.3
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  نام فاميل، امضاء: مجري

  كنترل كننده

  نام فاميل، امضاء

  

  )راهنما( Bضميمه 

  قسمتهاي خيلي مهم) پيچ و مهره(اي  ترگ اتصاالت روزه

اي كه  ترگ اتصاالت پيچ و مهره. ارائه شده است Bدر جدول بالزي مهم دامپ تراك ياتاقان الكتريكي ا ترگ اتصاالت پيچ و مهره

  .در جدول قيد نگرديده است در خصوص مربوطه همين دستورالعمل ذكر شده است

دل مشخص هر در دستورالعمل م» جنرال الكتريك«دهنده الكتريكي شركت  ترگ اتصاالت پيچ و مهره اي دامپ تراك با انتقال

  .دامپ تراك، ارائه شده است

  تر اي مهم ترگ اتصاالت پيچ و مهره - Bجدول 

شماره

  رديف
  متر.ترگ بر حسب نيوتن  )پيچ و مهره(اي  نام اتصاالت روزه

 980-882 مهره اتصال چرخ فن روي شاقت ژنراتور كششي  1

2  
ويل (پيچ اتصال الكتروموتور كششي به گيربكس موتور چرخش 

  1000-800  )موتور

  550-500  پيچ اتصال ويل موتور به كار تراگسل عقب  3

  440-400  گاهي گيربكس ويل موتور هاي اتصال رينگ تكيه پيچ  4

5  
پس از بستن(اي اتصال سيلندر تعليق جلوگاه ساچمه هاي تكيهمهره

  2000-1600  )يك گوشه مهره(آنرا بپيچانيد  °5±°60به اندازه زاويه 

  2000-1800 اي اتصال سيلندر تعليق عقبگاههاي ساچمه كيههاي ت مهره  6

  10000-9000 هاي نگهدارنده سيلندر تعليق مهره  7

8  
هاي اتصال پايه نگهدارنده تحتاني سيلندر تعليق جلو به ضامنپيچ

  1006-814  چرخش و پايه نگهدارنده فوقاني به پايه نگهدارنده شاسي
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9  
ركزي سيلندر تعليق جلو به اهرمهاي مفصل م هاي اتصال حلقهپيچ

  1006-814  مركزي

10  
گپ محوري از(هاي اتصال انگشتي مفصل مركزي تعليق جلوپيچ

  1531-124  )باشد هر دوطرف رينگ داخلي ياتاقان مجاز نمي

11  
مفصل مركزي تعليق عقب)هايگوشواره(هاي اتصال حلقه هامهره

  1500-1200  به اهرم مركزي

12  

گپ محوري از(انگشتي مفصل مركزي تعليق عقب مهره اتصال

كردن  باشد، پس از سفت هردوطرف رينگ داخلي ياتاقان، مجاز نمي

  .دوباره محكم كنيد) يك گوشه مهره( °60ها به اندازه زاويه  مهره
1800-2000  

13  

به چند روش(ها ميله عرضي تعليق جلوهاي اتصال انگشتيپيچ

ها را محكم كنيد، همزمان  ط پيچبصورت يكنواخت در تمام محي

ضربه بر روي سطح پيشاني انگشتي از طرف ياتاقان واردكنيد، روي 

كننده از جنس فلزات رنگي  سطح پيشاني انگشتي يك قطعه طوالني

  )قرار دهيد

1240-1531  

14  
هاي اتصال صفحات نگهدارنده به انگشتي ميله عرضي تعليقپيچ

  440-360  عقب

15  
هايهاي مركزي تعليقسرپوشهاي ياتاقانهاي مفصل هاي اتصالپيچ

  269-239  جلو و عقب

16  
هاي ميله عرضيبه انگشتي)cover(هاهاي اتصال سرپوشپيچ

  199-161  هاي جلو تعليق

  140-100 چرخشي)بادامك(هاي اتصال رينگهاي نگهدارنده به ضامنپيچ  17

18  
ي مخروطي توپي چرخبراي تنظيم ياتاقانها(كننده  بوشهاي تنظيم

  140-100  )جلو

  2400-2000 هاي اتصال بدنه ترمز چرخهاي جلو به بادامك دوار پيچ  19

  1000-800  هاي اتصال اهرم ذوزنقه فرمان به بادامك چرخشي مهره  20
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  140-110 مهره اتصاالت ترمينالي اهرم ذوزنقه فرمان  21

  700-500  هاي مخروطي سيلندرهاي چرخشي مهره روي انگشتي  22

  700-550 هاي اتصال فك داخلي مكانيزمهاي ترمز چرخهاي عقب پيچ  23

  450-370 هاي اتصال فكهاي خارجي مكانيزمهاي ترمز چرخهاي عقبمهره  24

  1300-1150 هاي اتصال چرخهاي جلو مهره  25

  900-800  هاي اتصال چرخهاي عقب مهره  26
  )راهنما( Cضميمه 

  ليست تجهيزات براي تعمير

  .، ارائه شده استcليست تجهيزات براي تعمير در جدول 

  ليست تجهيزات براي تعميرات - cجدول 

  شماره شكل نام تجهيزات مارك

540-

3918020 
  نشان داده نشده  معمولي) remover(كش  بيرون

  نشان داده نشده  روغن) كردن شارژ كامل(كردن  ارابه براي اضافه  17 30

7808-8647 
براي بازكردن ديزل ژنراتور دامپ تراك )اييزيرپ(گاه  تكيه

 75131بالز
5.1 

  نشان داده نشده  مهار براي نصب ديزل ژنراتور از قاب زيرموتور بر روي شاسي 7808-8336

  5.2 زيرپايي براي بازكردن ژنراتور كششي 7808-8551

C511  5.7 سواركردن بلوك رادياتورها-استند براي پياده  

  نشان داده نشده  زير تيرهاي اگسل جلو و عقبگاه  تكيه  145-275

  نشان داده نشده  3گاه زير تيرعرضي شماره  تكيه  145-276

  7.2  موتور بصورت سوارشدهوسيله براي بازكردن و نصب ويل  360-007

  A-136, k-420 7.3وسيله براي نصب و بازكردن الكتروموتورهاي  360-001

  7.5  تير رديف اولوسيله براي بازكردن و نصب   360-008

  7.6  موتور وسيله معمولي دمونتاژ محورهاي پيستون گيربكس ويل  360-050
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  7.7  )معمولي(هاي جامعوسيله براي دمونتاژ ياتاقانها از پينيون  360-048

  7.8  براي ياتاقانهاي تيرهاي رديف اول) remover(كس  بيرون  360-045

360-040  
از 01-3104020-7519هايوسيله براي بازكردن منجيت

 3104006-75132موتور  هاي ويل توپي
7.9  

  7.10  وسيله براي بازكردن رينگهاي خارجي ياتاقانها  360-041

360-049  
كشيدن رينگ زير منجيت براي بيرون)remover(كش  بيرون

75191-3104114-20 
7.11  

C5 12  
تاقانهاي موتور و تنظيم ياكردن گيربكس ويلپياده-استند براي سوار

  7.18  رديف دوم

360-014  
-2907020-7513وسيله براي بازكردن و نصب سيلندرهاي تعليق

10 , 7513-2917020-10 
8.1.6  

  8.1.7 جلوتعليقگاه براي حمل و نقل سيلندرهاي تكيه 7808-6675

 8.1.7 عقبتعليقگاه براي حمل و نقل سيلندرهاي تكيه 7808-7026

C5 10  
ده و سواركردن سيلندرهاي چرخشي، آويزها، استند براي پيا

  8.1.8  هيدروليكي سيلندرهاي اصلي نيوماتيكآكوموالتورهاي 

  8.1.10  هاي جلو با پرس كردن انگشتي مركزي تعليق وسيله براي خارج  360-017

  8.1.11  هاي عقب با پرسكردن انگشتي مركزي تعليقوسيله براي خارج  360-018

380-62  
منجيت سيلندرهاي )لقي(گيري تلورانس منفيدازهوسيله براي ان

  8.1.16  تعليق

531-

3924370-

10 
  8.1.17  وسيله براي شارژ سيلندرهاي تعليق

  8.2.3 وسيله براي بازكردن و نصب توپي جلو  360-013
75131-

3918350 
  8.2.8  هاي جلو كردن توپي وسيله براي بيرون آوردن و پرس

  8.2.4  با پرس 3001019-7513ردن محور ك وسيله براي خارج  360-019

  8.2.5 2007156رينگ خارجي ياتاقان خارجي  كشيدن وسيله براي بيرون  360-006
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A 

360-009  
 2007164كشيدن رينگ خارجي ياتاقان داخلي  وسيله براي بيرون

A 
8.2.6  

360-005  
 2007164Aكشيدن رينگ داخلي ياتاقان داخلي  وسيله براي بيرون

 31030700-7513سرپوش همراه با 
8.2.7  

360-012  
هاي اتصال  كردن مهره وسيله براي نگهداشتن آچار در موقع محكم

  8.3.3  چرخهاي عقب

CM-5  8.3.5  ها استند مونتاژ الستيك براي مونتاژ و دمونتاژ الستيك  

  8.3.6  مركزكردن چرخ داخلي و الستيك روي توپيوسيله براي هم  360-016
11-

3118010 

(yH-17) 
  8.3.7  دستگاه براي تسريع در بادكردن الستيك

M+0π  نشان داده نشده ارابه براي بازكردن قسمتهاي مختلف فرمان  

  10.4 3577044-7513كشيدن پيستونوسيله براي بيرون  360.011

360-015  
-7513وسيله براي بازكردن و نصب سيلندرهاي مكانيزم كمپرسي 

8603010 
14.3  

  نشان داده نشده  بستن براي بلندكردن دامپ تراك از قسمت عقب وسيله 7808-8410

  نشان داده نشده وسيله بستن براي بلندكردن دامپ تراك از قسمت جلو 7808-8401

  نشان داده نشده بستن براي نصب اطاق بار روي دامپ تراك  -7808
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وش ید، پالک : دمات پس از  یابان ا ت،  ن د ی  ک  یار،    27ج، جاده 

س ف   026 - 36670023-5: ت
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