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فصل  -6پيش زمينه
بخش 6-6مقدمه
*اوپراتور بايستي آگاهي كامل از نحوه كار بادستگاه را قبل از بكار گيري آن داشته باشد.
*اين كتابچه جزئي از دستگاه بوده و بايستي هميشه همراه آن در جاي مناسب و دور از رطوبت قرار گيرد.
*دستورالعمل هاي اين كتابچه توسط واحد فني شركت تهيه شده و هرگونه دخل و تصرف و يا ايجاد
تغييرات در آن بايستي با هماهنگي سازنده باشد.

بخش  6-9عالئم هشدار دهنده
* اوپراتور قبل از استفاده از دستگاه بايستي كتابچه راهنما را مطالعه كرده و نحوه كا ربا آن را آموخته
باشد،در غبر اين صورت در صورت آسيب احتمالي به دستگاه ،موارد رخ داده شامل گارانتي نخواهد بود.
*قبل از هرگونه سرويس و يا تعمير دستگاه ،آن را متوقف كرده وچند دقيقه اي جهت توقف كامل قطعات
گردان صبر نمائيد.
* براي حفاظت از جان اوپراتور دستگاه داراي چندين بخش ايمني ميباشد.به هيچ وجه آنها را از دستگاه
جدا نكرده و درصورت خراب شدن آنها را تعمير و يا تعويض نموده و قبل از استفاده مجدد حتما از سالمت
آنها مطمئن شويد.
* در زمان كار با دستگاه و يا تعمير و سرويس ،حتما از پوشش هاي مناسب نظير دستكش،كاله ايمني،لباس
تنگ و ...استفاده نمائيد.
* براي بلند كردن و يا جابجائي دستگاه از وسيله اي استفاده كنيد كه ظرفيت الزم براي بلند كردن را
داشته باشد.

*درحين كار خود را از قسمت هاي گردان دستگاه محافظت كرده و مراقب خود باشيد.

*هرگونه تغيير در بخش هاي ماشين بخصوص بخش هاي ايمني دستگاه اكيدا ممنوع ميباشد.

*بجز اوپراتور هيچكس با دستگاه نبايد كاركرده و يا حتي نزديك آن بيايد.

*استعمال دخانيات در حين كار ويا در محدوده كار دستگاه اكيدا ممنوع ميباشد.
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فصل  9مقدمه
فصل  2توضيحات فني
دستگاه طراحي شده مخصوص شاخه هاي هرس شده و يا خشك ويا چوب هاي دور ريختني ميباشد.
اين دستگاه از  2بخش تشكيل شده است:
*واحد تغذيه
*واحد خردكن
*واحد شوتر
واحد تغذيه از غلطك هاي كشنده هيدروليكي و ضربه گير و همچنين سوپاپ هاي تنظيم كننده سرعت
غلطك تشكيل شده است.
واحد خردكن براي خردكردن چوب ،از فاليويل با دو تيغه خردكن متحرك ويك تيغه ثابت تشكيل شده
است.
واحد شوتر از پنكه شوتر كه روي فاليويل نصب شده و يك لوله شوتر با زبانه قابل تنظيم تشكيل شده
است.
مشخصات فني
حداكثر بازشوندگي دهانه تغذيه غلطك باالئي

 666ميليمتر

قطر غلطك

 660ميليمتر

عرض غلطك

 666ميليمتر
 666*096ميليمتر

ابعاد دهانه ورودي

 096ميليمتر

قطر فاليويل
ضخامت فاليويل

99ميليمتر

حداكثر قطر خردكنندگي

666ميليمتر
 0-69ميليمتر

ابعاد قطعات خردشده بصورت قابل تنظيم

996درجه

چرحش دهانه شوتر
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بخش  2-6مشخصات كلي
مدل پشت تراكتوري و محرك با PTO 540دور،مجهز به كاردان،مجهز به سيستم انتقال قدرت ،كالچ
گريز از مركز و سيستم تسمه
اطالعات كلي
ابعاد

مشخصات

9206*966*9266ميليمتر

ابعاد كلي حين حمل و نقل(طول،عرض،ارتفاع)

200كيلوگرم

وزن

 066دور

پي تي او
حداقل قدرت مورد نياز

 69اسب بخار

اندازه صداي توليد شده در محيط زيست

 669دسي بل

بخش 2-9مراحل خرد شدن چوب
تغذيه چوب به داخل دستگاه  ،خردكردن چوب توسط تيغه ها سپس خارج كردن چوب هاي خردشده
توسط دمنده روي فاليويل و بعد هدايت آنها به مسير دلخواه توسط زبانه تنظيم.

فصل 6بخش هاي اساسي دستگاه

بخش  6-6مدل PZ100پشت تراكتوري
-6اهرم كنترل
-9اهرم بلند كننده غلطك متحرك
-2دهانه تغذيه
-6لوله تخليه
-0زبانه تخليه
-0مخزن روغن
-9پي تي او

4

-8پمپ روغن
-9اتصال سه نقطه تراكتور
-66غلطك تغذيه

بخش 6-9مدل موتور دار
بخش 6-2مدل موتوردار Yanmar
بخش6 -6لوله تخليه(لوله شوتر)
لوله تخليه وظيفه تخليه چوب هاي خرد شده در مسير انتخاب شده توسط كاربر را در محدوده  996درجه
خارج از محيط دهانه تغذيه بعهده دارد.
هشدار:
قبل از بكار گيري دستگاه از مسير درست تخليه چوب توسط لوله شوتر مطمئن شويد.
براي تنظيم مسير پرتاب ابتدا مهره  Mرا شل كرده سپس توسط اهرم  Nلوله را چرخانده و در مسير
درست قرار دهيد .مهره  Mرا محكم كنيد .حال ميتوانيدمهره  Pرا شل كرده و زبانه  Qرا در مسير
درست قرار داده سپس مهره  Pرا دوباره محكم كنيد
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فصل  0وسايل ايمني و محافظ
بخش 0-6گارد هاي محافظ
هشدار  :اين گارد ها جهت ايمني كاربر طراحي و نصب شده و در حين كار دستگاه نبايد از آن جدا شود.
بخصوص قسمت هاي گردان نبايد در هنگام كار پو شش آنها برداشته شود.
-Aمحفظه محافظ كه جهت دوري از فاليويل در نظر گرفته شده است.
-Bگارد محافظ ثابت براي محافظت در برابر سيستم انتقال قدرت تسمه اي ميباشد(.مدل موتور دار)
-Cگارد محافظ در مقابل تجهيزات هيدروليكي
-Dگارد محافظ جلوي فاليويل(محل دسترسي تيغه ها)
-Eگارد محافظ در مقابل تيغه ثابت
-Fپوشش هاي محافظ شيلنگ هاي هيدروليك جهت محافظت از كاربر در مقابل نشتي روغن
-Gگارد محافظ در مقابل قطعات متحرك(مدلهاي پشت تراكتوري)

بخش 0-9وسايل محافظ

تمامي مدلها از اين وسايل جهت محافظت از سيستم هيدروليك استفاده مينمايند.
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-6سوپاپ اطمينان كه در فشار  696بار آ زاد شده و سيستم هيدروليك را در مقابل بيش باري محافظت
مينمايد.
-9اگر اهرم كنترل در شكل زير بسمت جلو هل داده شود همچون شكل كه از مكان 2به مكان  9حركت
كند غلطك تغذيه متوقف خواهد شد.

فصل  0ريسك هاي باقيمانده
بخش 0-6توجه به شرايط ايمني و خطرات احتمالي
عليرغم احتياط هاي در نظر گرفته شده در طراحي دستگاه جهت كاهش ريسك خطرات ولي بداليل
متفاوت ازجمله استفاده ناصحيح از دستگاه باز هم احتمال بروز خطر وجود دارد

حتما دفتر چه راهنما را جهت انجام اقدامات ايمني و دوري از خطر مطالعه فرمائيد.
*تنها يك اوپراتور جهت استفاده از دستگاه نياز ميباشد .اوپراتور بايستي دفتر چه راهنما را مطالعه كرده و
آموزش ديده باشد و از نظر جسماني بزرگسال و در شرايط صحت بدني باشد.
*پوشش هاي ايمني دستگاه بخصوص پوشش قطعات گردان را در زماني كه دستگاه كار ميكند بر نداريد.
*مكاني كه دستگاه كار ميكند بايستي مسطح بوده و دستگاه در حين كار ثابت بوده و حركت نكند.
*در زماني كه دستگاه كار ميكند بجز اوپراتور و يا سرويس كار نبايد كنار آن باشد.
*در زمان كار و يا سرويس دستگاه از لباس و پوشش ها محافظ مناسب استفاده كنيد.
*در زماني كه دستگاه كارميكند نبايد هيچ تنظيماتي انجام شود.
*قبل از سرويس دستگاه ابتدا آن را خاموش و سپس صبر كنيد تا قطعات گردان آن از حركت بايستند.
*هيچگاه تيغه هاي دستگاه را بادست نگردانيد ،مگر اينكه دستكشي پوشيده و با چوبي بلند تيغه ها را
بگردانيد.
*در مدلهائي كه داراي موتور هستند موتور را خاموش كرده ،سپس كليد را از آن جدا و درجاي مناسبي
قرار دهيد و در مدلهاي پشت تراكتوري كاردان دستگاه را از تراكتور جدا نمائيد.
*تمام اقدامات احتياطي را جهت جلوگيري از كشيده شدن اوپراتور توسط شاخه ها و يا قطعات گردان به
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داخل دستگاه بكار گيريد.
*در شرايط استفاده در فضاي باز رطوبت خيلي باال و دماي خيلي باال و يا خيلي پائين و بادهاي خيلي تند
ممكن است به دستگاه آسيب برساند.
*براي حمل و نقل دستگاه حتما دستور العمل مربوطه را مطالعه نمائيد.

فصل  9استفاده از دستگاه براي مواردي كه در نظر گرفته شده است.
دستگاه براي توليد خرده چوب از شاخه هاي درختان و يا بقاياي چوبي توسط  9تيغه و يك فاليويل در نظر
گرفته شده است.
*توجه
اگر تنظيماتي كه خارج از اين دفتر چه انجام گيرد ميبايستي توسط يك فرد متخصص انجام شود كه در
غير اينصورت عواقب ناشي از آن خارج از تعهدات شركت سازنده است.

*توجه
استفاده هاي غير مربوط از دستگاه كه منجر به صدمه به دستگاه و يا صدمه به فرد ميگردد خارج از تعهد
سازنده است.

8

فصل  -8حمل و نقل دستگاه
*مطمئن شويد كه نقاط مختلف دستگاه ثابت بوده و در حين حمل ونقل حركت نخواهد كرد.
*هرگونه بقاياي مانده روي دستگاه را از آن جدا كنيد.
*قالب جرثقيل را در محل هوك در نظر گرفته شده محكم نمائيد.
*ترمز پارك دستگاه را در صورتي كه مجهز به آن ميباشد آزاد نمائيد.
*از حركت هاي ناگهاني در حين حمل ونقل و يا حركت در مسير هاي پر شيب خودداري نمائيد.
*عالئم ايمني و جاه اي را حين حمل و نقل رعايت نمائيد.

فصل  9-ترتيبات مقدماتي
بخش9 -6بازبيني هاي پس از رسيدن دستگاه
*دفترچه راهنما
*تائيديه اتحاديه اروپاCE
*مدار سيم كشي
*مدار هيدروليك
*نحوه استفاده و سرويس موتور در مدلهاي موتور دار
*نحوه استفاده و سرويس چنگك هيدروليكي در مدلهائي كه مجهز هستند
*نحوه استفاده و سرويس ريموت كنترل در مدلهائي كه مجهز هستند.

بخش 9-9اقدامات قبل از شروع كار با دستگاه
*دستگاه در محل مناسبي مستقر شده باشد.
*اپراتور فرد بالغي باشد.
*اپراتور لباس جذب پوشيده باشد.
*امپراتور كامال آموزش ديده باشد.
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*تمام پوششهاي مناسب اعم از لباس،كاله و گوشي بر تن اوپراتور باشد.
*روغن هيدروليك كمتر از حد  Minنباشد.
*هشدار:
در حين كار بادستگاه مجاز به برداشتن پوشش هاي محافظ دستگاه نيستيد.

بخش  9-2قرار دادن دستگاه در منطقه كار
زماني كه دستگاه به منطقه مورد نظر رسيد الزم است موارد زير را رعايت نمائيد.
-6مطمئن باشيد محلي كه دستگاه قرار است كاركند كف آن به اندازه كافي محكم ميباشد.
-9شيب دستگاه به چپ و يا راست حداكثر  9-2درجه ميتواند باشد در غير اينصورت آن را تراز نمائيد.
اگر در حين حمل ونقل مجبور شديد لوله شوتر را جدانمائيد جهت نصب آن مراحل زير رادر شكل ادامه
دهيد.
*لوله  Aرا در محل خود مستقر نمائيد
*گيره  Sرا در محل خود مستقر و با مهره Cمحكم نمائيد.
**توجه**دستگاه را بدون لوله شوتر بكار نيندازيد.

11

فصل - 66قطعات كنترلي دستگاه
بخش 66-6اهرم كنترل

اين اهرم به رنگ زرد بوده و بنا به موقعيت قرارگيري وظايف مختلفي را انجام ميدهد.
موقعيت ( )6غلطك ها در حالت كار شاخه ها را به داخل ميكشند.
موقعيت ()9غلطك ها از حركت مي ايستند.
موقعيت ( )2حركت غلطك ها برعكس شده و شاخه ها را پس مي زنند.
بخش 66-9تنظيم سرعت غلطك هاي تغذيه
سرعت مناسب غلطك تغذيه بستگي دارد به:تعداد تيغه هائي كه روي دستگاه سوار است،تيزي تيغه ها،
سرعت حركت وزنه اي كه تيغه ها روي آن سوار هستند ،اندازه مورد نظر شاخه هاي خرد شده و قطر و نوع
شاخه هائي كه تغذيه ميشوند.

براي تغيير سرعت روي سوپاپ هيدروليكي مراحل زير را ادامه دهيد.
*براي كم كردن سرعت حركت غلطك اهرم روي سوپاپ را در جهت عقربه هاي ساعت بگردانيد.
* براي زياد كردن سرعت حركت غلطك اهرم روي سوپاپ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بگردانيد.
براي تنظيم سرعت تغذيه با توجه به فشار هيدروليك غلطك هيدروليكي در طول تغذيه :
براي چوب هاي با قطر متوسط فشار هيدروليكي را كه درجه فشار سنج نشان ميدها بين  06-96بار بايستي
باشد.ا ين فشار برابر فشاري است كه شاخه ها در مقابل فاليويل حامل تيغه ها جهت جلوگيري از بيش باري
خواهند داشت.
*توجه:
سرعت حركت غلطك ها را تنظيم كنيد زيرا سعت زياد غلطك ها موجب خفه شده دستگاه مي شود.
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فصل  -66استفاده از دستگاه
بخش66-6روشن كردن مدلهائي كه با PTOميگردند.
-6تمام مواردي را كه در پاراگراف  9-9گفته شده بكارگيريد
-9دستگاه را با توجه به موارد گفته شده در بخش  9-2در جاي مناسب مستقر كنيد.
-2دستگاه را با حفظ نكات ايمني به اتصال سه نقطه تراكتور متصل كنيد..
-6بررسي كنيد كه تراكتور با دستگاه هم محور است.

-0كارد ان را از يكسو به تراكتور و از سوئي ديگر به دستگاه متصل كرده و پين هاي قفل شونده آنها را
متصل نمائيد.
-0اگر دستگاه مجهز به سيستم  NO Stressاست سيم برق آنرا به خروجي برق تراكتور متصل نمائيد.
-9لوله تخليه را تنظيم را با توجه به بخش  6-6تنظيم نمائيد.
-8اهرم كنترل غلطك را در حالت ايست ) (Stopقرار دهيد.
*توجه:
شيب كاردان حداكثر  66درجه بايد باشد و تماس دو تكه گاردان با يكديگر حداقل  66سانتيمتر باشد.
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-9تراكتور را روشن نمائيد.
 PTO -66تراكتور را راه انداخته و كنترل نمائيد كه در خالف جهت ساعت حركت ميكند.
 PTO -66را روي دور  066تنظيم نمائيد.
-69اگر دستگاه داراي سيستم  No Stressاست آنرا تنظيم نمائيد.

*قبل از شروع بكار با دستگاه به جهت صحيح شوتر دستگاه بسمت خارج ازمحدوده اوپراتور توجه
فرمائيد.
*بجز اوپراتور در هنگام كار با دستگاه افراد ديگري نبايد نزديك دستگاه باشند.

بخش 66-6متوقف كردن دستگاه در مدلهاي  PTOگرد.
-6اهرم كنترل را در حالت توقف قرار دهيد(.فصل )66-6
-9اجازه دهيد تا دستگاه كامال هر چه كه درونش است خرد و تخليه نمايد چرا كه درغير اينصورت اگر
داخل دستگاه چيزي مانده باشد در موقع روشن كردن باعث آسيب رسيدن به اوپراتور و يا خراب شدن
دستگاه ميگردد.
-2موتور تراكتور را در حداقل دور قرار دهيد.
-6موتور تراكتور را خاموش كنيد.
-0يك دقيقه صبر كنيد تا تمامي قطعات دستگاه از حركت باز ايستد.
-0بررسي كنيد كه تمام اجزاي دستگاه حركت ندارند.
-9كاردان را جداكنيد.
-8اگر دستگاه مجهز به سيستم  No Stressاست آنرا از تراكتور جداكنيد.
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فصل -69سرويس دوره اي
**پيشنهاد ميگردد از قطعات اصلي استفاده نمائيد كه در غير اين صورت دستگاه مشمول خدمات پس از
فروش نخواهد شد.
نگهداري ماشين به دو بخش تقسيم ميگردد.
-6سرويس هاي دوره اي
-9سرويس هاي معمول
سرويس هاي دوره اي سرويس هائي هستند كه سر ساعت و به موقع بايد انجام شده و از فرسايش دستگاه
جلوگيري مي شود.
سرويس هاي معمول به آنهائي گفته ميشود كه شامل تعمير و يا سرويس برمبناي فرسايش تك تك اجزا
انجام گيرد.
سرويس هاي به موقع ضامن سالمتي و طول عمر دستگاه ميباشد.
*هشدار:
قبل از انجام هر عملي روي دستگاه ابتدا آن را متوقف كرده سپس دستورالعمل هاي بخش 66-6و 66-0را
مطالعه فرمائيد.
*زماني كه دستگاه خاموش شد چند لحظه اي قبل از انجام هرگونه سرويسي صبر نمائيد.
*هرگونه ضايعات ناشي از كارشامل روغن ويا مواد سردكننده از روي دستگاه بمنظور جلوگيري از هر گونه
آلودگي تمييز گردند.
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جدول زمانبندي سرويس دوره اي دستگاه

بخش

عنوان سرويس

زمان سرويس(ساعت)
8

نظافت ظاهر كلي دستگاه

69-9

*

بازرسي وسايل ايمني دستگاه

69-2

*

بازرسي سطح روغن و در صورت نياز 669-6

*

96

66

666

266

066

9666

پركردن آن
بازرسي پيچ ها و مهره ها و در

*

69-69

صورت نياز سفت كردن آنها
روغنكاري

حمايت

كننده

هاي

*

69-0

فاليويل
روغنكاري ميله هاي هدايت كننده

*

69-9

غلطك گردان
بازرسي سفتي و خوردگي تسمه ها

8-66

*

66-69

بازرسي شيلنگ هاي هيدروليك

69-66

تعويض فيلتر روغن

69-0

تعويض روغن هيدروليك

69-6

*
*
*

*براي انجام درست هر مرحله به بخش اشاره شده در هر سطر مراجعه فرمائيد.
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بخش 69-9تمييز كردن ظاهر كلي دستگاه
با توجه به شرايط كاري ،تمام بخش هاي بيروني دستگاه و قطعات مربوطه تمييز گردند.
بخش 69-2بازرسي وسايل ايمني دستگاه
تمام وسايل ايمني و اطمينان دستگاه را هر  8ساعت يكبار بازرسي كرده و تمام پيچ و مهره هاي آن را از
نظر سفتي بررسي كنيد.
*توجه :در صورتي كه وسايل ايمني دستگاه بخوبي كار نكنند از دستگاه استفاده ننمائيد.
*هر  8ساعت يكبار بايستي سطح روغن سيستم هيدروليك چك شده و در صورت نياز پر شود.
*روغن براي اولين بار در  666ساعت اول بايستي عوض شده پس از آن هر  9666ساعت يكبار
*براي عوض كردن روغن موارد زير را اجرانمائيد.
-6دستگاه را متوقف كرده و صبر نمائيد تا سطح روغن كامال پائين بيايد.
-9درپوش روغن ريزرا برداريد(.)P
-6پيچ تخليه را باز نمائيد تا روغن تخليه گردد( .)Sتوجه نمائيد كه روغن روي زمين نريخته ،چرا كه به
محيط زيست صدمه خواهد زد.
-0پيچ تخليه را بسته و روغن  Qoncord Li 32در مخزن ريخته تا گردن مخزن( )Nو يا محل نشان داده
شده در گيج روغن.
-0درپوش مخزن( )Pرا ببنديد.

 69-0عوض كردن فيلتر روغن
فيلتر روغن ابتدا بايستي در  666ساعت اول تعويض شده سپس در هر  066ساعت تعويض گردد.
-6ابتدا روغن را از محل ()Sتخليه كنيد.
 -9چهار پيچ ( )Rرا باز كرده و فيلتر را تعويض نمائيد.
-2سپس درپوش ( ) Rرا با پيچ هاي آن بسته و روغن را از محل ( )Pداخل مخزن تا نشانگر ( )Nپركرده و
درب مخزن را ببنديد.
*توجه:
فشار مدار هيدروليك نبايستي بيش از  696بار برسد ،هرچند كه اين فشار توسط كارخانه تنظيم شده و
نبايد دست كاري شود.
*از روغن هاي دست دوم استفاده نكنيد كه براي دستگاه مضر است.
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بخش -0-69روغنكاري بلبرينگ فاليويل
با گريس پمپ دستي هر  96ساعت يكبار به محل گريس كاري بلبرينگ فاليويل گريس وارد كنيد.
ابتدا دستگاه را متوقف كنيد و براي مدلهاي  PTOگرد ابتدا پوشش فاليويل را برداريد()L
سپس دستگاه را از محل ( )Rگريس كاري نمائيد.

بخش 69-9روغنكاري غلطك تغذيه(شكل باال)
هر  66ساعت يكبار از محل راهنماي لغزنده غلطك هيدروليك را با گريس پمپ روغنكاري نمائيد)S(.
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بخش 69-8بازرسي تسمه و سفتي آن
تسمه را ابتدا براي  8ساعت اول سپس هر  66ساعت از نظر سفتي بررسي كنيد و براي اندازه گيري سفتي
آن دستور زير را پيگيري كنيد.
*دستگاه را خاموش كنيد.
*درپوش تسمه را برداريد.
*فاصله  Tرا بين تسمه ها اندازه گيري كنيد(شكل را ببينيد)

*بوسيله دينامومتر در وسط فاصله Tتسمه نيروي عمودي وارد كنيد 6/0ميليمتر به ازاي هر 666ميليمتر
تسمه انحراف عمودي ايجاد كرده و نيروي Fرا بدست آوريد،نيروي  Fبدست آمده از دينامومتر را با
حداكثر نيروي  Fموجود در جدول مقايسه كنيد.درصورتي كه نيروي بدست آمده كمتر از نيروي جدول
است تسمه را سفت كنيد.
مدل تسمه

قطر بيروني پولي كوچك ()mm

حداكثر نيرو ()N

Z SPZ

06-96

60

666-606

26

600-686

20

96-660

20

606-690

60

966-906

06

696-920

60

906-296

06

226-666

00

906-296

666

226-666

660

666-096

626

A SPA

B SPB

C SPC
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بخش 69-66بازرسي شيلنگ هاي هيدروليك
بعد از هر  266ساعت كاري شيلنگ هاي هيدروليك را از نظر نشتي و خوردگي بازرسي نمائيد.

69-69بررسي وضعيت اتصاالت و مهره ها
بدليل اينكه اين دستگاه در شرايط كاري سخت همراه با ارتعاش كار ميكند الزم است هر 96ساعت كاري
پيچ و مهره ها و اتصاالت را چك كرده و در صورت نياز آنها را محكم نمائيد.

فصل – 62سرويس هاي روزمره
توجه:
*تازماني كه دستگاه كامال متوقف نشده كاري را شروع نكنيد.
*حتما از پوشش مناسب و ايمني براي تنظيمات دستگاه استفاده كنيد.
*هيچگاه فاليويل را نگردانيد و تا فاليويل متوقف نشده به تيغه هاي برش دست نزنيد.
 62-6تنظيمات تيغه برش
تنظيمات درست تيغه برش براي بدست آوردن چيپس هاي مناسب و به اندازه دلخواه بسيار مهم است.

 62-6aتغيير تنظيم تيغه ها
-6دستگاه را متوقف كنيد.
-9پيچ هاي  G,Hرا شل كنيد.
-2پوشش محافظ فاليويل را برداريد.
-6فاليويل را با يك باريكه چوب چرخانده تا به موقعيت مناسبي برسد.
-0حركت فاليويل را با باريكه چوب متوقف نگهداريد.
-0پيچ هاي  Eتيغه  Fرا باز كنيد.
-9تيغه  Fرا از دستگاه جدا كرده و از نظر سايش بررسي كرده و در صورت نياز به تيز كردن طبق
دستورالعمل فصل  62-9آنرا تيز كرده و يا در صورت لزوم آنرا تعويض نمائيد.
-8بررسي كنيد كه تيغه و محل آن تمييز هستند.
-9تيغه تيز شده و يا جديد را در محل خود قرار داده و پيچ هاي  Eرا ببنديد.
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*توجه:
پيچ هاي  Eبايستي با گشتاور  80نيوتن متر و پيچ هاي  Lبا گشتاور  960نيوتن متر سفت شوند.

-66براي تنظيم فاصله بين تيغه برش و تيغه ثابت( 6-6/9ميليمتر) از فيلر از هر دو طرف براي موازي كردن
پولي استفاده نمائيد.
-66بررسي كنيد كه پيچ ها كامال سفت شده اند.
-69باريكه چوب را خارج نمائيد.
-62همين عمل را براي تيغه هاي ديگر انجام دهيد.
پس از پايان كار پوشش تيغه ها  C,Dرا بسته و آنرا با پيچ هاي  G,Hسفت نمائيد.

62-6-bتنظيم تيغه خردكن
-6دستگاه را طبق دستورالعمل هاي بخش 66-0و 66-6متوقف نمائيد.
-9پيچ هاي  G,Hرا از دستگاه جدا نمائيد.
-2پوشش محافظ فاليويل را  C,Dبرداريد.
-6فاليويل را با يك باريكه چوب چرخانده تا به موقعيت مناسب برسد.
-0فاليويل را با قراردادن يك با ريكه چوب  Zبين فاليويل و شاسي متوقف نگهداريد.
-0پيچ هاي  Lرا باز كرده و تيغه  Mرا جدا نمائيد.
*توجه:
پيچ هاي  Lتنها از قسمت زيرين دستگاه قابل دسترس هستند.
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-9تيغه  Mرا جدا نمائيد.
-8لبه تيغه را براي خوردگي ويا تعويض بررسي نمائيدP .بخش 62-9
-9تيغه را در محل خود قرار داده و پيچ هاي  Lرا روي آن بسته ولي محكم نكنيد.
-66تيغه را درفاصله  6-6/9ميليمتري از هر دو طرف تيغه ثابت تنظيم نموده (به عكس 6و 9نگاه كنيد)فيلر
 Kرا براي موازي بودن فاصله تيغه و فاليويل بكار ببريد.
-66پيچ تيغه Mيعني  Lرا محكم نمائيد.
-69تمام پيچ ها را از نظر سفتي محكم نمائيد.
-62باريكه چوب را برداريد.
پس از اتمام كار حفاظ فاليويل  C,Dرا بسته وبا پيچ هاي  G,Fمحكم نمايد.
*توجه:
هميشه پيچ تيغه هاي Eمربوط به تيغه را با گشتاور  80نيوتن متر و پيچ هاي  Lمربوط به تيغه را با
گشتاور  960نيوتن متر با تورك متر سفت نمائيد.
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بخش 62-9تيزكردن تيغه ثابت و متحرك
براي تيز كردن صحيح تر تيغه ها لطفا دستورالعمل زير را انجام دهيد.
*براي تيز كردن تيغه ثابت و متحرك آنها رامنطبق زاويه نشان داده شده در شكل تيز نمائيد.
*براي حفظ تعادل فاليويل سعي نمائيد هر دو تيغه را به يك اندازه تيز نمائيد.
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فصل – 66نقص و رفع نقص
رديف

نقص

رفع نقص

علت

كاهش ناگهاني تيغه هاي ثابت كند شده اند

تنظيمات واحد برش در

سرعت برش يا تيغه هاي متحرك كند شده اند

بخش  62-6را پيگيري

كامل

توقف

وسايل برش بطوركامل تنظيم نشده اند

كنيد.

دستگاه خفه كرده و چوب ورودي را نمي تواند سرعت غلطك تغذيه را

دستگاه

كم كرده و دستورالعمل

بطور كامل خردنمايد.

6

بخش  66-9را پيگيري
كنيد
علت ميتواند ازموتورگرداننده دستگاه باشد

به دفترچه راه اندازي
موتور مراجعه كنيد.

چوب خردشده در دهانه خروجي گيركرده و تخليه
نمي شود.
سيستم (No Stressانتخابي) خفه كرده و بايد دستور العمل بخش-2
نسبت كاري را در دور پائين نسبت به دور دستگاه  66را كنترل كنيد.
قرار دهيم.

9

خروجي در مدلهي موتوردار دور موتور پائين است

چوب

كيفيت

داراي

آن بيشتر گردد.

پائين بوده و يا در مدلهاي  PTOگرد دور  PTOپائين است
دهانه

موتور را گاز داده تادور

خروجي

دور  PTOرا به 066
برسانيد.

خفه كرده

2

چوبي كه

به شاخه اي كه تغذيه ميشود آنقدر كوچك است كه با يك چوب بلند شاخه

داخل دستگاه
مي

رود

سختي

به غلطك تغذيه درگير نمي شود

هدايت كنيد.

به

تغذيه

ها را بسمت غلطك

شاخه آنقدر بزرگ است كه نمي تواند به غلطك دستور العمل بخش 6-66
را اجرا كنيد و يا چوب ها

تغذيه گير كند.

مي شود

را با اره كوچك كنيد.
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دستگاه
عادي

بطور اهرم كنترل (يخش)66-6در حالت توقف قراردارد

جلو و در حالت حركت

روشن

قرار دهيد.

شده و كارمي
6

كند ولي واحد

اهرم كنترل را بسمت

اهرم كنترل (بخش  )66-6آسيب ديده

طبق دستورالعمل بخش
 66-6ديتگاه را متوقف

تغذيه ايستاده و

كرده و اهرم را تعويض

كارنمي كند.

نمائيد.
واحد تغذيه بدليل بيش باري خفه كرده و سيستم صبركنيد تا انچه كه
No Stress Controlواحد تغذيه را براي شروع تغذيه شده خردشود
سپس سيستم بصورت

نرمال متوقف كرده

خودكار تغذيه را شروع
خواهد كرد.
فشار روغن موتور هيدروليكي پائين است

سطح روغن را در مخزن
بررسي كنيد(بخش -6
)69همچنين نشتي روغن
را در بخش هاي ديگر
دستگاه بررسي كنيد.

سيستم (No Stressآپشن) در زمان شروع كار سيستم  No Sressرا
دستگاه بخوبي تنظيم نشده است.
سيستم  No Stressكارنمي كند.

تنظيم نمائيد.
مشكل

را

برطرف

نمائيد.

0

دستگاه از داخل صدا مي دهد

تيغه ها كند شده است
دستگاه را با توجه به
بخش مربوطه باز كرده و

جسم خارجي وارد دستگاه شده است

جسم
برداريد.
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خارجي

را

