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Základní údaje o kombajnu

Základní údaje o kombajnu
Výrobce

_________________________
Obchodní značka

_________________________
Sídlo a provozovna výrobce

__________________________
Kontaktní telefony

Ţací mlátička
samojízdná

КЗС-1218А-1 __________________
označení kompletace

Rok výroby

Státní poznávací značka

Výrobní číslo
(odpovídá číslu samojízdné mlátičky

Hlavní údaje se vyplňují ručně nebo se uvádějí razítkem dle smlouvy na
dodání.
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mechanizátorů.

Na vědomí vedoucích pracovníků a

NA VĚDOMÍ VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM VYUŢÍVAJÍCÍCH ORGANIZACÍ
A OBSLUZE!
Tento návod k pouţití je určen
v první řadě pracovníkům obsluhy
(kombajnistům), kteří pouţívají a obsluhují samojízdný ţňový kombajn КЗС1218А-1.
Pracovat na kombajnu se povoluje
kombajnistům, kteří prošli školením
(přeškolením) zaměřeným na získání
znalostí o kombajnu u oficiálních prodejců, prostudovali si tento návod
k pouţití a přehled v technickém průkazu kombajnu, absolvovali instruktáţ
bezpečnosti práce a vlastní průkaz traktoristy-mechanika s potvrzenou skupinou oprávnění „D“.
Tento návod k pouţití obsahuje důleţité informace nutné pro bezpečnou
práci s kombajnem, poţadavky a doporučení ohledně jeho vyuţívání a pořadí
provádění nezbytných seřízení a údrţby
kombajnu a v době práce s kombajnem
se musí nacházet v kabině na dostupném místě.
Motor, klimatizační soustava, sady
vybavení a speciální zařízení pouţívaná
s kombajnem mají samostatné návody
k pouţití a příručky pro obsluhu, jimiţ je
nutné se řídit při jejich obsluze a provozu.
VAROVÁNÍ: Kombajn je nutné
pouţívat jen ke stanovenému účelu,
s pouţitím adaptérů určených pro odpovídající plodiny pouze do dosaţení stanovené doby provozu!
Výrobce neodpovídá za závady
vznikající při jakémkoli pouţití, které se
liší od pouţití ke stanovenému účelu a
také z důvodu provozu po uplynutí stanovené doby provozu kombajnu!
K pouţití ve shodě se stanoveným
účelem patří i dodrţování podmínek po-

uţití, péče a údrţby předepsaných výrobcem.
VAROVÁNÍ: Jako náhradní
nebo výměnné díly se nepovoluje pouţívat díly, součásti, doplňková zařízení a
přístroje, které nejsou originály od výrobce, protoţe se to nepříznivě projevuje na funkčních vlastnostech kombajnu
a téţ na bezpečnosti práce a bezpečnosti pohybu. V případě jejich pouţití
zaniká veškerá odpovědnost výrobce!
POZOR: Kombajn musí být
vybavený lékárničkou a dvěma práškovými hasicími přístroji s obsahem nejméně 8 kg látky pro hašení poţáru a
také jinými hasicími prostředky dle doporučení odpovídajících národních úřadů!
POZOR! Kaţdou směnu čistěte kombajn dle doporučení a poţadavku
pro STÚ!
Výrobce neustále pracuje na zdokonalování konstrukce kombajnu, s čímţ
mohou být spojeny změny v konstrukci
jednotlivých montáţních jednotek a součástí, které nejsou uvedený v tomto návodu k pouţití. Některé technické údaje
a obrázky se mohou lišit od skutečného
stavu kombajnu, rozměry a hmotnost
jsou informativní veličiny.
Tento návod k pouţití odpovídá
technické dokumentaci ve stavu z únoru
2017. Výrobce nenese odpovědnost za
provedení změn v konstrukci prodaných
kombajnů a odmítá téţ odpovědnost za
škodu, vzniklou v důsledku svévolného
provedení změn.
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Obvyklé zkratky a domluvená označení

Obvyklé zkratky a domluvená označení
kombajn – samojízdná ţací mlátička КЗС-1218А-1 «PALESSE GS12 А1»;
ţací lišta – ţací lišta na obilniny ŢZK;
AKB – akumulátorová baterie;
ASŘ – automatický systém řízení;
БИУС – Palubní informační řídicí systém BIUS;
PGA – pneumaticko-hydraulické akumulátory;
STÚ – údrţba před kaţdou směnou;
ТÚ-1 – první technická údrţba;
ТÚ-2 – druhá technická údrţba;
TÚ-3 – údrţba před začátkem pracovní sezóny;
NP – návod k pouţití;
PO – příručka pro obsluhu;
NNS – náhradní díly, nástroje a součásti;
zleva, zprava – ve směru pohybu.
V tomto NP jsou všechny body, které se týkají bezpečnosti obsluhujícího personálu a kombajnu, označeny speciálním symbolem:
POZOR!
VAROVÁNÍ!
ZAKAZUJE SE
Označení pokynů, při jejichţ nedodrţení existuje nebezpečí pro zdraví
a ţivot kombajnisty a jiných osob, jakoţ i nebezpečí poškození kombajnu
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Bezpečnostní požadavky

Bezpečnostní poţadavky
POZOR! Pohyb kombajnu na
veřejných komunikacích musí probíhat
v souladu s pravidly silničního provozu
země, kde se kombajn pouţívá, při dodrţení poţadavků tohoto NP, a musí pro
něj existovat speciální povolení vydané
v souladu s vnitrostátními poţadavky!
VAROVÁNÍ:
stanovenou
rychlost
20 km/h!

Nepřekračujte
přepravy
–

VAROVÁNÍ: Během pohybu
kombajnu po vozovkách veřejné sítě:
– musí být v krajní horní poloze deflektor řezačky slámy kombajnu;
– musí být zavřená krytka průchodu
do zásobníku;
– zásobník musí být vyprázdněný;
– ţací lišta musí být nainstalována a
upevněna na přepravním vozíku a připojena k mlátičce pomocí taţného zařízení;
– buben ţací lišty musí být spuštěn
zcela dolů a maximálně přitaţen
k šneku;
– musí být připojena světelná signalizace přepravního vozíku;
–musí být zapnuty výstraţní majáky!
JE ZAKÁZÁNO provozovat
přepravní vozík bez ţací lišty.
ZAKAZUJÍ SE přepravní přejezdy kombajnu s vyprazdňovacím šnekem otočeným do pracovní polohy.
ZAKAZUJE SE pouţívání
kombajnu se šrouby slouţícími jako
podpěry řízené nápravy pro zabezpečení stability mlátičky během její přepravy
po ţeleznici.

VAROVÁNÍ: Kvůli bezpečné
práci s kombajnem a odvrácení úrazů
dodrţujte kromě tohoto NP a provozní
dokumentace k motoru, klimatizačnímu
zařízení, sadám vybavení a zařízení
pouţívaných s kombajnem i obecně
uznávané bezpečnostní poţadavky!
POZOR! Práce s kombajnem
se povoluje jen speciálně připraveným
mechanizátorům!
POZOR! Upozorněte zvukovou signalizací před nastartováním motoru, zapnutím pracovních orgánů, začátkem pohybu a provádějte tyto úkony
pouze, kdyţ se ujistíte, ţe tím nevzniká
ţádné nebezpečí!
ZAKAZUJE SE spouštět motor
a obsluhovat ovládací prvky z místa
mimo pracoviště obsluhy.
Pracovník obsluhy musí kombajn řídit vsedě.
VAROVÁNÍ: Před spuštěním
motoru zkontrolujte instalaci ochranných
krytů a zábran!
POZOR! Před uvedením kombajnu do pohybu spusťte motor a ověřte
provozuschopnost ovládacích mechanismů, brzdného systému, osvětlovacího a signalizačního systému, jakoţ i
údaje přístrojů!
POZOR! Před uvedením do
pohybu se ujistěte, ţe se v nebezpečné
zóně kolem kombajnu nenacházejí lidé
(zejména děti)!
Před rozjezdem vydejte zvukový
signál!

VAROVÁNÍ: Aby se předešlo
poškození řídicí nápravy, zakazují se
přepravní přejezdy kombajnu s ţací
lištou v přepravní poloze za přítomnosti
zrna v zásobníku!
VAROVÁNÍ: Během přepravních přejezdů kombajnu za tmy pouţívejte pouze přepravní reflektory!
7
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VAROVÁNÍ: Rychlost pohybu
musí vţdy odpovídat podmínkám okolního prostředí!
POZOR! Zakazuje se přítomnost cizích osob v kabině (zejména dětí)
a rovněţ převáţení cestujících a nákladů na kombajnu!
VAROVÁNÍ: Funkci pracovních brzd kombajnu plní konstrukce hydraulického pohonu hnacích kol. Plynulého sniţování rychlosti se dosahuje nastavením ovládací rukojeti rychlosti pohybu do neutrální polohy. Je-li nutné
kombajn okamţitě zastavit, je třeba brzdit rychlým nastavením ovládací rukojeti
rychlosti pohybu do neutrální polohy se
současným sešlápnutím brzdového pedálu (je-li to nutné).
ZAKAZUJE SE nechat bez
dozoru kombajn s běţícím motorem.
Před opuštěním kabiny je nutné vypnout
motor a vyjmout klíč zapalování!
ZAKAZUJE SE vystupovat
z kabiny, zatímco se kombajn pohybuje.
VAROVÁNÍ: Aby se vyloučilo
zvýšené opotřebovávání pneumatik,
musí mít řízená kola a hnací kola opačně orientované vzorky dezénu!
VAROVÁNÍ: Pravidelně utahujte matice kol!

Bezpečnostní požadavky
Bezpečnostní požadavky

tém motoru a po zastavení pracovních
orgánů!
ZAKAZUJE SE provádění jakýchkoli prací pod kombajnem na svazích, pokud kola nejsou zabezpečena
zakládacími klíny.
VAROVÁNÍ: Práce pod zdviţeným šikmým dopravníkem a ţací
lištou se provádějí jen při zajištění vytaţené tyče hydraulického válce zdvihu
šikmého dopravníku pojistnou podpěrou!
VAROVÁNÍ: Aby nemohlo dojít
k pádu ţací lišty se zdviţeným bubnem,
údrţbu v tomto případě provádějte jen
při zajištění vytaţených tyčí hydraulických válců zdvihu bubnu pojistnými
podpěrami. Podpěry musí být upevněny
fixačními západkami!
VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo
poškození pracovních ústrojí a roztrţení
řemenových převodů, zapínejte a vypínejte pohony šikmého dopravníku, hlavní
předlohy a vyprazdňovacího šneku, vytřásadla při otáčkách klikové hřídele motoru 900-1000 ot/min.
POZOR! Pro úplné zapnutí/vypnutí pohonů šikmého dopravníku,
hlavní předlohy a vyprazdňovacího šneku, vytřásadla je nutné tlačítko přepínače na ovládacím panelu drţet alespoň 6
sekund!

ZAKAZUJ SE vlečení kombajnu se zařazeným převodem!
VAROVÁNÍ: Maximální přípustný náklon při práci a přepravě kombajnu ve stoupání a klesání – 80. Při tom
je nutné řadit první rozsah a pohybovat
se rychlostí nepřesahující 3-4 km/h!
VAROVÁNÍ: Při jízdě do kopce
a z kopce a při příčném pohybu po svazích se vyhněte ostrému zatáčení!
POZOR: Jakékoliv práce na
kombajnu provádějte pouze při vypnu8
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Bezpečnostní požadavky

ZAKAZUJE SE provádění
údrţby a kontroly kombajnu v zóně elektrických přenosových vedení.
VAROVÁNÍ: Na částech polí a
cest, nad nimiţ vedou vzdušná elektrická přenosová vedení, se jízda a práce
kombajnu povoluje, jen kdyţ vzdušná
vzdálenost kombajnu od nejbliţšího vodiče pod napětím bude alespoň taková,
jaká je uvedena v tabulce.
Napětí vzdušného
vedení v kV
do 35
od 35 do 110
od 110 do 220
od 220 do 400
od 400 do 750
od 750 do 1150

Minimální vzdálenost v metrech
2,0
3,0
4,0
5,0
9,0
10,0

ZAKAZUJE SE pracovat
s kombajnem v nevhodném a vlajícím
oděvu.
ZAKAZUJE SE pracovat
s kombajnem s otevřenými kapotami,
otevřenou krytkou průchodu do zásobníku a s odstraněnými zábranami a kryty.
POZOR! Speciální klíč pro otevření kapot, elektrické skříně a bedny s
nářadím musí být vţdy v jednom svazku
s klíčem kabiny.
ZAKAZUJE SE pracovat
s kombajnem za tmy bez elektrického
osvětlení.

VAROVÁNÍ: Před zahájením
práce kombajnu s řezačkou slámy se
ujistěte o nepřítomnosti lidí v oblasti
rozmetání slámy a vydejte varovný signál!
Při práci s připojenou řezačkou slámy se musí vrchní okraj deflektoru nacházet pod horizontálou, která se dotýká
kruţnice opisované noţi rotoru.
Při přemisťování záklopky řezačky
slámy z polohy „Zpracování do válcového balíku“ do polohy „Rozmělňování“,
před zapnutím pohonu zkontrolujte nepřítomnost slámy v komoře rotoru a
v případě nutnosti tuto komoru vyčistěte,
abyste zabránili přetrţení řemenu rotoru
řezačky!
VAROVÁNÍ: Při práci kombajnu se sadou vybavení pro sklizeň kukuřice na zrno, musí být odpojen pohon
řezačky slámy a záklopka nastavena do
polohy ukládání stébel kukuřice do řádku aby se zabránilo poškození rotoru
řezačky slámy!
VAROVÁNÍ: Buďte opatrní při
zacházení s klimatizací! Nepřipusťte
únik chladiva do atmosféry!
POZOR! Při opětovném spouštění motoru po spěšném zastavení, musí být preventivně vyřazen z činnosti
řemenový převod pohonu hlavní předlohy, coţ se provádí ručním oddálením
napínací řemenice od řemenu aţ do
aretace v krajní poloze!

POZOR! V havarijní situaci, a
kdyţ nelze opustit pracoviště dveřmi,
pouţijte nouzový výstup!
ZAKAZUJE SE vypínat UKOSTŘENÍ a odpojovat modul AKB při
pracujícím motoru.
VAROVÁNÍ: Před zahájením
jakýchkoli prací na řezačce slámy vypněte hlavní předlohu a motor! Počkejte
na úplné zastavení rotoru rotujícího setrvačností.
9

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

Bezpečnostní požadavky

ZAKAZUJE SE vnikat do zásobníku při pracujícím motoru.

val se k ní otevřený oheň. Můţe to vyvolat výbuch plynu, který se nachází uvnitř
baterie.
V ţádném případě nekontrolujte, zda
je baterie nabitá, přikládáním kovového
předmětu k jejím pólům.
Nenabíjejte zamrzlou baterii – můţe
vybuchnout. Baterii zahřejte na teplotu
16 °С.

ZAKAZUJE SE prohrabovat
zrní rukama, nohama, lopatou nebo jinými předměty při vybírání zrna ze zásobníku.

VAROVÁNÍ: Kontrolujte veškeré elektrické vybavení a chraňte je před
poškozením. Okamţitě odstraňte závady na vedeních!

VAROVÁNÍ: Provádění seřizovacích prací, údrţby zásobníku, čištění
a odstraňování blokád skrz průchod do
zásobníku se povoluje jen při vypnutém
motoru.

ZAKAZUJE SE spojování
elektrických vedení nakrátko a opravování pojistek. Pouţívejte pouze pojistky
s předepsanou proudovou charakteristikou.

ZAKAZUJE SE pouţívání zařízení na odběr vzorků zrna za chodu,
při zapnuté hlavní předloze, ale téţ při
zásobníku naplněném na více neţ 1/3
objemu.

VAROVÁNÍ: Výměnu spálených ţárovek pracovních reflektorů provádějte s pomocí ţebříku nebo schůdků!

VAROVÁNÍ: Aby se vyloučila
moţnost otravy oxidem uhelnatým, nespouštějte
motor
kombajnu
v uzavřeném objektu se špatnou ventilací!

ZAKAZUJE SE vypínat hlavní
předlohu po naplnění zásobníku nad
vrchní okraj krytu šneku plnění zásobníku zrnem.
ZAKAZUJE SE vypínat hlavní
předlohu, dokud se zcela nevyprázdní
zásobník zrna.
VAROVÁNÍ: Buďte opatrní při
manipulaci s brzdovou kapalinou a elektrolytem (jsou jedovaté a ţíravé)!

VAROVÁNÍ: Při vypouštění
horké chladicí kapaliny z chladicího systému a oleje z klikové skříně dávejte
pozor, abyste se neopařili!
VAROVÁNÍ:
Při
práci
s hydraulickými oleji dodrţujte pravidla
osobní hygieny!
Z pokoţky se olej smývá teplou mýdlovou vodou.
Při vypouštění horké oleje dávejte
pozor, abyste se neopařili.

NEPOPALTE SE KYSELINOU!
Kyselina sírová v elektrolytu akumulátorové baterie je jedovatá. Její koncentrace je dostatečně vysoká pro popálení
pokoţky, propálení oděvu a oslepnutí
v případě vniknutí do oka.
VAROVÁNÍ: V blízkosti AKB
zamezte jiskření a pouţívání otevřeného
plamene, plyny AKB jsou silně výbušné!
NEPŘIPUSŤTE VÝBUCH AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ!
Nepřipusťte, aby na vrchní část baterie padaly jiskry nebo zápalky a přibliţo10
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VAROVÁNÍ: Nerozpojujte olejová potrubí a nedotahujte jejich spoje
při pracujícím motoru!
Během práce se nedotýkejte kovových olejových potrubí, protoţe se mohou zahřívat na 70-80 °С!

Nekuřte, vyhněte se jiskření a pouţívání otevřeného plamene při tankování kombajnu.
Před tankováním kombajnu vypněte
motor a vyjměte klíč zapalování. Palivo
nedolévejte v uzavřených prostorách.
Rozlité palivo okamţitě utřete!

VAROVÁNÍ: Neopravujte prvky hydraulického pohonu, které jsou pod
tlakem!

POZOR! Abyste odvrátili nebezpečí vzplanutí, udrţujte kombajn
v čistotě!

VAROVÁNÍ: Pro zajištění bezpečnosti při pouţívání PGA je nutné
jejich vybití. Při vybíjení PGA postupujete takto:
1) sejměte plastovou krytku chránící
před znečištěním ze zátky otvoru pro
plnění plynem (na horní straně akumulátoru);
2) pomocí šestihranného klíče S = 6
otočte zátkou otvoru pro plnění plynem
o 1/4-1/3 otáčky tak, aby se ozvalo charakteristické syčení unikajícího vzduchu.
Unikající plyn nesmíte vdechovat!
3) jakmile syčení ustane, zátkou
otočte o další 1/4-1/3 otáčky, aby se
syčení obnovilo;
4) postupné povolování zátky po
krocích (nanejvýš o dvě otáčky) a vypouštění plynu provádějte, dokud syčení
úplně nepřestane. Poté je moţné zátku
zcela vyšroubovat.

VAROVÁNÍ: Kvůli zachování
poţární bezpečnosti je nutné během
činnosti kombajnu:
– sledovat údaje kontrolních přístrojů chladicího systému motoru a hydraulického systému;
– nepřipustit sníţení hladiny chladicí
kapaliny v chladicím systému motoru;
– včas přerušit práci kvůli ochlazení
motoru a obnově tepelných reţimů hydraulického systému;
–nepřipustit shromaţďování prachu,
bláta a zbytků technologického produktu
na motoru, olejové nádrţi a zahřívajících
se prvcích kombajnu;
– starat se o čistotu ochranných štítů chladičů a prostoru mezi chladicími
deskami a trubkami chladičů!

VAROVÁNÍ: Před rozebráním
uzlů hydraulického systému předpokládané místo demontáţe důkladně očistěte od bláta, prachu a jiných nečistot.
Očištění povrchů hydraulických spojů od
nečistot nejrychleji a nejúčinněji provedete pomocí zdroje stlačeného vzduchu,
po němţ následuje otření hadrem.
Nepřipouští se vniknutí nečistot do
vnitřku hydraulického systému, protoţe
vyvolává zaseknutí kuţelek hydraulických regulačních ventilů, selhání hydraulických čerpadel, hydromotorů, dávkovacího čerpadla a dalších prvků systému.
POZOR! Kvůli zajištění poţární
bezpečnosti buďte opatrní při manipulaci s palivem.
11
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PRAVIDLA HAŠENÍ POŢÁRU: Při
vzniku poţáru je nutné:
1 Zajistit opatření po odstranění
kombajnu z pole.
2 Zastavit motor a vypnout akumulátor.
3 Přivolat hasiče.
4 Začněte hasit poţár dostupnými
prostředky (hasicím přístrojem, vodou,
hlínou).
POZOR: Kombajn musí být
vybavený dvěma práškovými hasicími
přístroji s obsahem nejméně 8 kg látky
pro hašení poţáru a také jinými hasicími
prostředky dle doporučení odpovídajících národních úřadů!
Upevňovací prvky pro umístění hasicích přístrojů jsou v místech:
- na vstupní plošině;
- na dopravníku klasů.

12
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Bezpečnostní značky
Na kombajnu jsou umístěny varovné
a informační bezpečnostní značky
(symboly a ikony), které obsahují důleţité informace pro zajištění bezpečnosti a
efektivního pouţívání kombajnu.
Bezpečnostní značky je nutné neustále udrţovat v čistotě, a pokud se poškodí, je nutné je obnovit. Pokud se během
pouţívání
vyměňují
díly
s umístěnými symboly a ikony, je nutné
zajistit, aby odpovídající značky byly
umístěny i na nové díly.
Bezpečnostní značky na kombajnu
a jejich významy jsou popsány
v tabulkách:

Význam

Symbol

– Místo mazání konzistentním mazivem
– Místo mazání tekutým mazivem
– Zvedací bod
– Místo instalace zvedáku
– Místo instalace hasicího přístroje
– Symbol bezpečnostní techniky
– NP pro obsluhu (musí si jej prostudovat a dodrţovat)

13
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Význam

Ikona na kombajnu

Před zahájením práce si prostudujte návod k pouţití

Neotevírejte a nepřemisťujte ochranné zábrany, pokud
pracuje motor kombajnu

Pozor!
Kapalina je pod vysokým tlakem

Udrţujte dostatečnou vzdálenost od vysokonapěťového
vedení

Nedotýkejte se rotujících prvků kombajnu, dokud se úplně
nezastaví

Nepřibliţujte se k zahřívajícím se povrchům

Neotevírejte a nepřemisťujte ochranné zábrany, pokud
pracuje motor kombajnu

Nesedejte si na plošinu

Nepřibliţujte se ke kardanovým hřídelím během provozu
kombajnu

Setrvejte na bezpečné vzdálenosti od kombajnu. Před
začátkem technické údrţby vţdy vypněte motor.

Upevněte ochrannou zábranu
v otevřené a zavřené poloze

řemenového

převodu

14

KZK-12А-12-0000000ЭИЭ

Ikona na kombajnu

Bezpečnostní značky

Význam
Před údrţbou a opravou vypněte motor kombajnu a vyjměte klíč zapalování

Před vstupem do nebezpečné zóny je nutné zajistit bezpečnost zablokováním válce zdvihu

Nevstupujte do nebezpečné zóny mezi ţací lištou a šikmým dopravníkem

Nepřibliţujte se k zóně zvýšeného nebezpečí za provozu
kombajnu

15
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Umístění varovných a informačních značek a bezpečnostních tabulek na kombajnu je patrné z těchto obrázků:

Samojízdná mlátička (pohled zleva)

Samojízdná mlátička (pohled zprava)

16
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Ţací lišta (pohled zleva)

Ţací lišta (pohled zprava)

17
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1 Popis a činnost
1.1 Účel
Kombajn je určen k přímé a samostatné sklizni klasových obilnin a
s pouţitím sad vybavení nebo speciálních zařízení dodávaných na zvláštní
objednávku ke sklizni slunečnice, kukuřice na zrno, luštěnin, kroupových plodin, travních semen a řepky olejky na
rovných polích s uhlem sklonu do 8°.

mlátí je, třídí a čistí zrno, ukládá je do
zásobníku a následně vykládá a zajišťuje i sklizeň hluché části úrody pomocí
těchto technologických schémat:
- ukládání slámy do válcových
balíků;
- rozmělňování a rozmetání slámy po poli.

Kombajn seká sklízené plodiny,
1.2 Technické charakteristiky
Základní parametry a technické údaje kombajnu jsou uvedeny v tabulce 1.1.
Tabulka 1.1 - Technické údaje
Parametr
Hodnota
Obrysové rozměry kombajnu v základní pracovní konfiguraci, mm:
а) v pracovním stavu:
– délka
11200
– šířka
7600
– výška se zvednutými klapkami
4980
b) v přepravním stavu:
– délka
18100
– šířka
3900
– výška
4000
Konstrukční hmotnost kombajnu (bez paliva) v základní pracovní
konfiguraci (bez přepravního vozíku), kg
16600 +500
Motor
Značka
OM 936 LA
Jmenovitý výkon motoru, kW
243
Objem palivové nádrţe, l
600
Hladina hluku na pracovišti operátora, dB A
80
Parametr odchylky, dB A
4
Úplná střední kvadratická hodnota korigovaného vibračního zrychlení na sedačce operátora (celková vibrace), m/s2
1,0
Parametr odchylky, m/s2
0,5
Úplná střední kvadratická hodnota korigovaného vibračního zrychlení na ovládacích prvcích (lokální vibrace), m/s2
1.4
Parametr odchylky, m/s2
0,7
Doba provozu, let
10*
Doba uskladnění (bez dodatečné konzervace), let
1*
Mláticí ústrojí
Typ mláticího ústrojí
mlatkový, s mlatkami
s levým a pravým
směrem rýhování
Šířka mláticího ústrojí, mm
1500
* Provoz kombajnu se ukončuje po uplynutí stanovených ukazatelů (doby provozu, doby skladování) a musí být rozhodnuto o provedení opravy, likvidace, kontroly nebo stanovení nových
poţadovaných ukazatelů (doba provozu, doby skladování).
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Pokračování tabulky 1.1
Parametr
Rychlost otáčení hřídele mláticího bubnu, s-1, (ot/min)
Průměr mláticího bubnu, mm
Průměr zrychlovacího bubnu, mm
Způsob regulace otáček mláticího bubnu
Rychlost otáčení hřídele zrychlovacího bubnu, s-1
Koš

Separační plocha koše, m2

Hodnota
od 7,36 do 14,6
(od 442 do 876)
800
600
variátorem s klínovým
řemenem
80 % obvodové rychlosti mláticího bubnu
mříţovaný,
tvořený
tyčkami a lamelami,
regulovaný elektrickým pohonem
2,39

Výběhový rošt
Průměr, mm
Otáčky, s-1, (ot/min)

398
13,1 (786)
Vytřásadlo

Oddělovací plocha, m2
Počet klapek, ks
Pracovní povrch klapek

6,15
5
ţaluziový
Čištění

2

Plocha sít, m
Počet kaskád, ks
Otáčky hřídele ventilátoru, s-1, (ot/min)

5,0
3
od 5,3 do 16
(od 318 do 960)
variátorem s klínovým
řemenem, s elektrickým pohonem

Způsob regulace otáček ventilátoru
Zásobník zrna
3

Objem zásobníku, m
Otáčky vyprazdňovacího šneku, s-1
Nakládací výška vykládacího šneku, mm
Délka vyloţení vykládacího šneku, mm
Úhel natáčení vyprazdňovacího šneku, stupňů

9
9,9
4000
3300
101

Podvozek
Pracovní rychlost pohybu, km/hod
0-8
Přepravní rychlost pohybu, km/hod
0 – 20**
Pneumatiky kol:
– řízených
18,4R24
– hnacích
30,5L32
Průměr kol, mm:
– řízených
1395+20
– hnacích
1840+25
Šířka kol, mm
– řízených
467 max
– hnacích
775+15
Tlak v pneumatikách kol během provozu, MPa
– řízených
0,2
– hnacích
0,2
** Během přepravy ţací lišty v sestavě se zařízením pro sklizeň řepky olejky nesmí být rychlost přepravy vyšší neţ 15 km/h. Rychlost pohybu v zatáčkách nesmí přesahovat 5 km/h.
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Pokračování tabulky 1.1
Parametr

Hodnota

Rozchod kol, mm
– řízených
– hnacích
Statický poloměr kol, mm
– řízených
– hnacích
Rozvor kol, mm
Světlá výška, mm

3150
2870
620+15,5
830+10
3865
330
Řezačka slámy

Průměr bubnu, mm
Otáčky bubnu, s-1, (ot/min)
- pro sklizeň pohanky
Rozteč podpěr noţů, mm

523
46,6 (279,6)
37,3 (223,8)
140
Rozmetadlo plev

Počet disků, ks
Průměr disku, mm
Rychlost otáčení disků, ot/min
Ţací lišta na obilniny
Konstrukční šířka záběru ţací lišty, mm
Rozsah výšky řezu, mm:
– při kopírování povrchu pole
– bez kopírování povrchu pole
Meze regulace otáček bubnu, s-1 (ot/min)
Velikost vertikálního přemístění bubnu vůči řeznému ústrojí, mm
Velikost horizontálního přemístění (vysunutí) bubnu vůči řeznému
ústrojí, mm
Obrysové rozměry ţací lišty v pracovním stavu, s tyčovým děličem
(bez vozíku), mm, max.:
– délka
– šířka
– výška
Obrysové rozměry ţací lišty v přepravním stavu (na přepravním vozíku), mm:
– délka
– šířka
– výška
Obrysové rozměry vozíku, mm:
– délka
– šířka
– výška
Hmotnost ţací lišty, kg
Hmotnost přepravního vozíku, kg
Rozchod vozíku (zadních kol), mm
Tlak vzduchu v pneumatikách kol vozíku, MPa
Elektroinstalace
Jmenovité napětí systému elektroinstalace, V:
Jmenovitá kapacita jedné akumulátorové baterie, Ah
Počet baterií, ks

2
580
od 400 do 800
7

6

55+15; 90+15;
120+15
od 50 do 800
0,27...0,75 (16...45)
+ 540
- 30
160…420

3000
7500
2400

3000
6500
2400

10700
3000
2500

10200
3000
2500

10500
9800
2500
2500
1100
1100
2150
1900
730
700
2200+50
0,36
24
190
2
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Ukončení tabulky 1.1
Parametr
Hydraulický systém
Pohon podvozku
Volantové řízení
Počet hydraulických válců na řízené nápravě
Nastavený tlak pojistného ventilu v hydraulickém systému ovládání
pracovních mechanismů, MPa
Nastavený tlak pojistného ventilu v hydraulickém systému pohonu
podvozku, MPa
Nastavený tlak pojistného ventilu v hydraulickém systému volantového řízení, MPa
Objem, l

Hodnota
Hydrostatický převodové ústrojí
Hydraulický převod
2
16
42
14
108

1.3 Obrysové rozměry samojízdné mlátičky
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1.4 Obrysové rozměry ţací lišty na přepravním vozíku
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1.5 Kompletace kombajnu
1.5.1 Kombajn v základní konfiguraci se skládá z ţací lišty na obilniny 1 a
samojízdné mlátičky 2 (obrázek 1.1).
1.5.2 Pro dělený způsob sklizně
můţe být kombajn dovybaven třídičem
zrna.
1.5.3 Pro sklizeň kukuřice na zrno
se jako součást kombajnu pouţívá sada
vybavení pro sklizeň kukuřice na zrno.

1 – ţací lišta na obilniny;
– samojízdná mlátička

2

Obrázek 1.1: Kombajn

.
1.6 Konstrukce a provoz
1.6.1 Ţací lišta na obilniny
Ve spodní části rámu ţací lišty 4
(obrázek 1.2) jsou nainstalovány kopírovací patky 7, o něţ se opírá ţací lišta při
práci s kopírováním povrchu pole, během opravy, skladování a servisu. Tyto
patky mohou být nainstalovány do jedné
z tři poloh, aby zajistily nezbytnou výšku
řezu stébel.
Na ţací liště jsou nainstalovány tyčové děliče 12.
Aby se zmenšila pasivní zóna mezi
řezným ústrojím 5 a šnekem 6 a zabránilo padání kamenů do mláticího ústrojí
kombajnu, je nainstalováno snímatelné
svodidlo. Toto svodidlo je nutné při
sklizni krátkostébelných plodin.

1 – hydraulický válec pro vysunutí bubnu;
2 – buben;
3, 11 – hydraulické válce zdvihu bubnu;
4 – rám;
5 – řezné ústrojí;
6 – šnek;
7 – variátor;
8 – kopírovací patka;
9 – akční elektrický mechanismus;
10 – úhlový převod;
12 – tyčový dělič.
Obrázek 1.2 -Ţací lišta na obilniny
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Během práce bubnu mohou hrabla
1 (obrázek 1.3) zaujímat různé polohy
od plus 15° (náklon vpřed) do mínus 30°
(náklon vzad).
Tento náklon hrabla se reguluje automaticky, díky speciální konfiguraci
kopírovacího mechanismu připevněného na drţácích, s nimiţ je v kontaktu
váleček 7 výstředníkového mechanismu
9. Výstředníkový mechanismus nastavuje stanovený náklon hrabla při pohybu
bubnu.
Náklon hrabla se automaticky mění
při přemisťování bubnu v horizontálním
směru (při vysunutí bubnu vpřed).
Pro zajištění normálního reţimu činnosti ţací lišty v různých podmínkách
sklizně má buben tyto moţnosti technologické regulace:
– výškově, pomocí dvou synchronně
pracujících hydraulických válců 3 a 11
(obrázek 1.2);
– vysunutí vpřed, pomocí dvou synchronně pracujících hydraulických válců
1.
Přemisťování bubnu se ovládá
z kabiny kombajnu, přepínačem na
ovládací rukojeti rychlosti pohybu umístěné na bloku ovládání.

1 – hrablo; 2 – pruţinový zub; 3 – paprsek;
4 – hřídel bubnu; 5 – kotouč; 6 – vodítko; 7
– váleček; 8 – hnací řetězové kolo
s pojistnou spojkou; 9 – výstředníkový mechanismus
Obrázek 1.3 - Buben

Zapnutí bubnu a změna jeho otáček
se uskutečňuje pomocí variátoru
s klínovým řemenem 7, řízeného akčním elektrickým mechanismem 9.
Principiální hydraulické schéma
ovládání hydraulických válců ţací lišty je
uvedeno v příloze A, na obrázku A.1.

1, 3, 4 – třecí destičky; 2 – segment
Obrázek 1.4 - Řezné ústrojí

Segmenty 2 (obrázek 1.4) řezného
ústrojí jsou nainstalovány ve dvojicích,
střídavě: zářez nahoře, zářez dole.
Pohon řezného ústrojí zajišťuje úhlový převod 10 (obrázek 1.2).
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Na šneku 1 (obrázek 1.5) je levotočivé a pravotočivé závity, které plní
funkci dopravníku. Prstový mechanismus je určen k podávání stéblové hmoty
na mechanismus šikmého dopravníku
kombajnu s lamelovým řetězem. Ovládání prstového mechanismu zajišťuje
páka 2.
Zdvihače stébel slouţí k rozdělování
a zvedání polehlých stébel sklízené plodiny před sečením. Zdvihače stébel se
připevňují na čepy řezného ústrojí.

Obrázek 1.5 - Ţací lišta

Přepravní
vozík
je
určen
k převáţení ţací lišty během přepravních přejezdů po vozovkách veřejné
sítě. Ţací lišta se k vozíku připevňuje
pomocí západek 9, 10 (obrázek 1.6). Při
přepravních přejezdech kombajnu je
vozík s nainstalovanou ţací lištou připojen k mlátičce pomocí taţného zařízení.

1 – šnek; 2 – páka

1 – oj; 2 – přední náprava; 3 - dorazy; 4, 6 – příčné nosníky; 5 - rám; 7 – velký nosník; 8 – kolo;
9, 10 – západky
Obrázek 1.6 - Přepravní vozík
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Bezpečnostní značky

1.6.2 Samojízdná mlátička
Samojízdná mlátička se skládá ze
šikmého dopravníku 1 (obrázek 1.7);
mláticího ústrojí 11; čištění 10; podvozku s nápravy hnacích kol 12 a řízených
kol 9, drtiče slámy 7 s deflektorem 6;
rozmetadla plev 8, sestavy motoru 4,
kabiny 2 s ovládací plošinou; zásobníku
zrna 3, vyprazdňovacího šneku 5; hydraulického systému, elektroinstalace a
pohonů pracovních ústrojí.
1.6.2.1 Šikmý dopravník
Šikmý dopravník se skládá z rámu 7
(obrázek 1.8), přechodového rámu 3,
dopravníku s lamelovým řetězem 4,
ventilátoru 1, přívodu vzduchu 2, mechanismu podélného kopírování 8, hydraulického reversu 5, hydraulického systému šikmého dopravníku 6 a mechanismů pohonu.
Podpěra 12 slouţí k fixaci ţací lišty
se šikmým dopravníkem ve zdviţeném
stavu během seřizování a opravy. Pro
umístění podpěry je nutné zdvihnout
šikmý dopravník s ţací lištou do horní
polohy, odebrat podpěru 12 s řetízkem
11 a spustit jí na vysunutou tyč hydraulického válce zdvihu šikmého dopravníku.
Hydraulický revers 5 se nachází na
straně šikmého dopravníku a skládá se
z páky, k níţ je přimontován hydromotor
s hnacím pastorkem a hydraulickým
válcem. Pohon hydraulického reversu
se uskutečňuje pomocí hydromotoru.
Při zahlcování šikmého dopravníku
nebo adaptéru obilní hmotou je nutné:
– pomocí přepínače na ovládacím
panelu v kabině kombajnu vypnout pohon šikmého dopravníku a ţací lišty;
– stisknutím tlačítka vypínače zpětného chodu šikmého dopravníku na
ovládacím panelu zapnout zpětný chod;
– po očistění pracovních ústrojí
stisknutím tlačítka vypínače vypnout
zpětný chod.

1 – šikmý dopravník; 2 – kabina; 3 – zásobník zrna; 4 – sestava motoru; 5 – vyprazdňovací šnek; 6 – deflektor; 7 – řezačka slámy; 8 - rozmetadlo plev; 9 - řídicí náprava;
10 – čištění; 11 – mláticí ústrojí; 12 - náprava hnacích kol; 13 – schůdky
Obrázek 1.7 - Samojízdná mlátička

1 - ventilátor; 2 - přívod vzduchu; 3 - přechodový rám; 4 - dopravník; 5 - hydraulický
revers; 6 - hydraulický systém; 7 - rám; 8 mechanismus podélného kopírovaní; 9 pojistná spojka; 10 - horní hřídel; 11 - řetízek; 12 - doraz; 13 - dolní hřídel
Obrázek 1.8 - Šikmý dopravník
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1.6.2.2 Čištění
Systém čištění samojízdné mlátičky
obsahuje: mláticí ústrojí 1 (obrázek 1.9);
podvozek 8; dopravník klasů 5; domlacovací zařízení 6; vytřásadlo 3; pravou
bočnici 2 a levou bočnici 4; střásací
desku, síto horní a pohony pracovních
orgánů.
Schéma činnosti čištění je uvedeno
na obrázku 1.10.
Hmota obsahující zrno, spadlá po
vymlácení na vibrační desku 1 (obrázek
1.10), která se pohybuje kolébavým pohybem, se předběţně třídí – zrno a těţké kousky slámy klesají dolů a pohybují
se ve spodní zóně vrstvy a lehké částice
a velké kusy slámy se posunují v její
vrchní zóně. Na prstovém roštu vibrační
desky probíhá další předběţné třídění
hmoty: zrno, které se pohybuje v niţší
zóně vrstvy, se dostává na přídavná 5 a
vrchní 6 síta vrchního síta a velké kusy
slámy postupují po prstovém roštu nad
síty. Plevy a lehké příměsi se působením proudu vzduchu z ventilátoru 14
odfukují z prostoru čištění a snášejí na
pole. Velké kusy slámy, které sestupují
z vrchního síta 6 a jeho nástavce 7, rovněţ padají na pole. Na nástavci 7 se
oddělují nedomlácené klásky, které se
následně vstupují do klasového šneku
11. Zrno očištěné na vrchním sítu 6, se
dostává na spodní síto 9 spodního síta,
kde probíhá jeho konečné čištění. Vyčištěné zrno padá po podloţce na zrno 12
do šneku pro dopravu zrna 13 a dopravník zrna a plnicí šnek je dopravuje
do zásobníku zrna. Produkty ze spodního síta padají po podloţce na klasy 10
do šneku pro dopravu klasů 11 a dopravník klasů 4 je pak dopravuje
k opětovnému výmlatu v domlacovacím
zařízení 3, a poté tyto produkty opakovaně rozprostírají po šířce vibrační desky 1 pomocí rozdělovacího šneku 2.

1.6.2.2.1 Mláticí ústrojí

1 – mláticí zařízení; 2 - vytřásadlo; 3 – bočnice pravá; 4 – bočnice levá; 5 – dopravník
klasů; 6 – domlacovací zařízení; 7 – rozdělovací šnek; 8 – podvozek
Obrázek 1.9 - Čištění

1 – vibrační deska; 2 – rozdělovací šnek; 3
– domlacovací zařízení; 4 – dopravník klasů; 5 – přídavné síto; 6 – vrchní síto; 7 –
nástavec vrchního síta; 8 – podloţka nástavce; 9 – spodní síto; 10 – podloţka na
klasy; 11 – šnek na klasy; 12 – podloţka na
zrno; 13 – šnek na zrno; 14 – ventilátor
Obrázek 1.10 - Schéma provozu čištění

Mláticí ústrojí se skládá z mlatkového mláticího bubnu 2 (obrázek 1.11),
zrychlovacího bubnu 1, košů 13, me27
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chanismu zvedání košů 8, výběhového
roštu 5, lapače kamenů 10, rámu 12 a
mechanismů pohonu pracovních ústrojí.
Rýhované mlatky 3 jsou střídavě
připevněny na lištách kostry mláticího
bubnu 2.
Mláticí buben je poháněn variátorem
s klínovým řemenem 6 vybaveným zařízením pro automatické napínání řemenu
při zvětšení krouticího momentu.
Hřídel šesti-lopatkového výběhového roštu je současně předlohou šikmého
dopravníku a mláticího bubnu.

1 Popis a činnost

1 – základna; 2 – šít; 3 – spona; 4 – hřídel;
5 – křídlová matice; 6 – stříška
Obrázek 1.12 - Lapač kamenů

Základna 1 (obrázek 1.12) a štít 2
lapače kamenů vytvářejí prostor pro zachycování cizích těles, která padají do
mláticího ústrojí s obilní hmotou.
Čištění dutiny lapače kamenů se
provádí skrz vyklápěcí víko 6, přidrţované sponami 3 s křídlatými maticemi 5.

Dvoudílný koš se skládá z předního
12 (obrázek 1.13) a zadního koše 9,
zavěšeného pomocí táhel 2, 8, 10, 13,
stahovacích objímek 6 a pák 7, 11.
Změna (zvětšení/zmenšení) mezery
předního a zadního koše se realizuje
pomocí elektrického mechanismu 14, s
pomocí přepínače mezery koše na
ovládacím panelu v kabině kombajnu.

1 – desky předního koše; 2, 8, 10, 13 – táhla; 3 – deska zadního koše; 4 – prstový rošt;
5 – zaráţky; 6 – stahovací objímky; 7, 11 –
páky; 9 – těleso zadního koše; 12 – těleso
předního koše; 14 – elektrický mechanismus; 15 – drţák
Obrázek 1.13 - Koš

1 – zrychlovací buben; 2 – mláticí buben; 3 mlatka; 4 - řemenice; 5 – výběhový rošt; 6,
7 – variátory koše; 8 - mechanismus zvedaní košů; 9 - elektrický mechanismus; 10 –
lapač kamenů; 11 - štít; 12 - rám; 13 - koš
Obrázek 1.11 - Mláticí ústrojí
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1.6.2.2.2 Podvozek
Podvozek mlátičky se skládá
z hnací nápravy 6 (obrázek 1.14), řídicí
nápravy 2, rámu, bloku šneků 4, ventilátoru 5, taţného zařízení 1 a spodního
síta 3.

1 – taţné zařízení; 2 – náprava řízených
kol; 3 – spodní síto; 4 – blok šneků; 5 – ventilátor; 6 - hnací náprava
Obrázek 1.14 - Podvozek

Kola řízené nápravy (obrázek 1.15)
se natáčejí pomocí hydraulických válců
7 a 9. Synchronizaci natáčení zajišťuje
příčné táhlo řízení 3.

1, 5 - náboje; 2, 4 - otočné čepy kola; 3 táhlo řízení; 6, 8 - hydraulické válce, 7 nosník
Obrázek 1.15 - Náprava řízených kol

Pohon kol hnací nápravy se uskutečňuje pomocí hydromotoru přes převodovou skříň 4 (obrázek 1.16), poloosy
9, 10, 11 a palubní reduktory 1, 6.

1, 6 - palubní reduktory; 2, 5 - brzdový mechanismus horní; 3 - nosník nápravy; 4 převodová skříň; 7, 12 - disk; 8, 13 - brzda
disková mechanická; 9, 10, 11 - poloosy;
Obrázek 1.16 - Náprava hnacích kol
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1.6.2.3 Vytřásadlo
Vytřásadlo s klapkami upevněnými
na hnací nebo poháněné klikové hřídeli,
které vstupují dovnitř, je určen k třídění
slámové hmoty.
Klapky 1 (obrázek 1.17) se montují
na jednorázově mazaná loţiska 3
s kuţelovými objímkami se zářezem 4.
Do loţiskových opěr 5 na poháněné hřídeli 2, mezi loţiskem a tělesem, se
vkládá pryţová objímka 6. Ta svou elastickou deformací kompenzuje všechny
nepřesnosti hřídelí a vzdáleností mezi
opěrami na klapce. Aby se klapky nekroutily, instalují se vloţky 7.
2.1.12 V závislosti na sklízené plodině, její vlhkosti, kontaminaci a spojení
zrna se slámou jsou na klapkách 1 vytřásadla namontovány boční 3 (obrázek
1.18) a střední 2 kypřiče pro zvýšení
aktivity tohoto zařízení, které mohou být
buď demontovány, nebo přemístěny
z kaskády na kaskádu.

1 – klapka; 2 – střední kypřič; 3 – boční kypřič.
Obrázek 1.18: Sestava kypřičů na klapce vytřásadla

1 – klapka; 2 – poháněná hřídel; 3 – loţisko; 4 – kuţelová objímka se zářezem; 5 – opěra loţiska; 6 – gumová objímka; 7 – vloţky
Obrázek 1.17 - Vytřásadlo
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1.6.2.4 Rozmetadlo plev
Rozmetadlo plev je určenou pro
rozhazování plev na poli.
Je poháněno hydromotory 2 (obrázek 1.19).
Rychlost otáčení disků pravého 1 a
levého 3 rozmetadla plev se nastavuje
pomocí hydraulického systému rozmetaní plev.
VAROVÁNÍ: V případě malé
rychlosti otáčení disků je moţné ucpání
v místě rozhazovaní plev!

Obrázek 1.19 - Rozmetadlo plev
1 - disk pravý; 2 - hydraulické motory; 3 disk levý; 4 - rám
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1.6.2.5 Zásobník zrna a vyprazdňovací zařízení
Zásobník zrna (obrázek 1.20) je určen ke sběru zrna během provozu kombajnu. Aby bylo moţné pohodlně sledovat plnění zrnem a vyprazdňování zásobníku, je na přední bočnici tělesa
umístěno pozorovací okno 3. K odběru
vzorků zrna ze zásobníku během provozu kombajnu je určeno okno zařízení na
odběr vzorků 12. Na přední bočnici se
v zásobníku nacházejí čidla systému
ASŘ pro zvukovou a světelnou signalizaci naplnění zásobníku zrna na 70 a
100 %. Průlez do zásobníku zakrývá
stříška 2. Střecha zásobníku 4 poskytuje
ochranu před atmosférickými sráţkami a
zvětšuje objem zásobníku za cenu své
transformace.
Vyprazdňovací zařízení je určeno
k vykládání zrna ze zásobníku do dopravního prostředku. Otočný vyprazdňovací šnek 5 můţe být nastaven pomocí hydraulického válce ovládaného
z kabiny kombajnu do pracovní nebo
přepravní polohy. V přepravní poloze
podepírá vyprazdňovací šnek opěra.
Pro vykládání zrna je zařízení vybaveno
pohonem šneku se zapínacím mechanismem.

1 - šnek nakládací; 2 – stříška; 3 – pozorovací okno; 4 – střecha zásobníku; 5 – otočný vyprazdňovací šnek; 6 – odvod s reduktorem; 7 - podlaha; 8 - vibrační dno; 9 – šikmý vyprazdňovací šnek; 10 – řetězový převod pohonu horizontálního šneku; 11 – reduktor; 12 – okno zařízení
na odběr vzorků; 13 – zásobník
Obrázek 1.20: - Zásobník zrna
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1.6.2.6 Řezačka slámy
Řezačka slámy (obrázek 1.21) se
vstupujícím deflektorem 1, je určena
k rozmělňování slámy a jejímu rozmetání po poli. V případě nutnosti ji lze bez
demontáţe z kombajnu přestavit do
konfigurace pro ukládání slámy do řádku.
Na bočnicích tělesa řezačky 3 je
v loţiscích uloţen rotor řezačky 4,
k němuţ jsou výkyvně připevněny noţe
5. Na bočnicích tělesa je téţ připevněna
opěra noţů 6 s nainstalovanými noţi. V
opěře noţů 6 se počítá s otvory, které
umoţňují otáčet opěrou současně s noţi
za účelem změny délky rozmělňování.
Na těleso řezačky 3 je výkyvně zavěšen deflektor 1 upevněný jezdci 8
k jedné z dráţek, v souladu s jednou
z těchto poloh: přepravní; pro ukládání
slámy do válcových balíků; pro rozmetání rozmělněné slámy po poli (na obrázku 1.21 jsou jezdce 8 upevněny
v dráţce maticí 9 – pro rozmetání rozmělněné slámy po poli). Mezi bočnicemi

tělesa je k ose výkyvně připevněna záklopka 2, kterou lze pomocí rukojeti sektoru 11 odklopit vpřed nebo sklopit vzad
a připevnit maticemi 10 k osám přivařeným k bočnicím tělesa řezačky 3 a procházejícím podélnými dráţkami sektorů
(na obrázku 1.21 je záklopka 2 sklopena
dozadu).
Pohon hřídele rotoru řezačky zajišťují dva převody s klínovým řemenem
od hlavního pohonu umístěného na pravé straně samojízdné mlátičky.
Pro zmenšení rychlosti otáčení rotoru během sklizně pohanky je moţné
vyměnit řemenici řezačky 7 za řemenici
většího průměru se sady výměnných
dílů kombajnu.
V situaci, kdy je záklopka 2 odklopena dopředu, se nesmí spouštět předloha řezačky slámy, pokud je napínací
kladka rotoru řezačky 4 v zapnutém stavu.
V konstrukci drtiče slámy se počítá
s blokováním zákazu spuštění hlavní
předlohy.

1 – deflektor; 2 – záklopka; 3 - těleso řezačky; 4 – rotor řezačky; 5 – nůţ; 6 – opěra noţů; 7 řemenice, 8 – jezdec; 9, 10 - matice; 11 – rukojeť sektoru
Obrázek 1.21 - Řezačka slámy
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1.6.2.7 Sestava motoru
Do kombajnu je namontovaný vznětový motor ОМ 936 LA (obrázek 1.22)
se systémy zajišťujícími práceschopnost.
Vypouštění oleje ze skříně motoru
se provádí přes potrubí 3.

1 – chladič; 2 – expanzní nádrţka; 3 - potrubí pro vypouštění oleje ze skříně motoru;
4 – motor; 5 – rám
Obrázek 1.22 - Sestava motoru
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1.6.2.8 Hydraulický systém pracovních ústrojí a volantového řízení
Principiální hydraulické schéma
hydraulického
systému
pracovních
ústrojí a volantového řízení se nachází
v příloze A, na obrázku A.1.
Schémata zapojení elektromagnetů
hydraulických bloků GB.1 a GB.2 a hydraulického bloku GB.3 se nacházejí
v příloze B, na obrázku B.4.
Hydraulický systém řízení kombajnu
je určen k natáčení kol řízené nápravy
samojízdné mlátičky. Spojení hydraulických
válců
pro
natáčení
kol
s dávkovacím čerpadlem nainstalovaným ve sloupku řízení se uskutečňuje
pomocí pracovní kapaliny a dávkovací
čerpadlo
je
mechanicky
spojeno
s volantem.

Hydraulický systém
pracovních
ústrojí je určen k ovládání těchto hydraulických válců:

-

zapnutí hlavního pohonu;
variátoru mláticího bubnu;
zapnutí vyprazdňovacího šneku;
natáčení vyprazdňovacího šne-

ku;
- zdvíhání ţací lišty (šikmého dopravníku);
- pohonu šikmého dopravníku;
- horizontálního
přemisťování
bubnu ţací lišty;
- přemisťování ţací lišty vůči šikmému dopravníku;
- vertikálního přemisťování bubnu
ţací lišty;
- zpětného chodu šikmého dopravníku;
- hydraulickými válci zapnutí vytřásadla a zpětného chodu šikmého dopravníku.
Ovládání hydraulických válců se
uskutečňuje pomocí elektricky ovládaných hydraulických rozdělovačů (obrázek 1.23) hydraulických bloků - čtyřdílného (obrázek 1.24), pětidílného (obrázek 1.25) a dvojdílného, a jako volitelná
moţnost - pomocí jednodílného bloku
(obrázek 1.26).

1 – těleso; 2 – kuţelka;
3 – zdvihátko; 4 – pruţina;
5 – konektor;
6 – cívka elektromagnetu;
7 – nouzové (kontrolní) tlačítko;
8 – matice
A, V – válcové odvody; Р – přívod pracovní kapaliny; Т – vypouštěcí otvor
pracovní kapaliny

Obrázek 1.23 - Hydraulický rozdělovač
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1, 4, 5, 7 – hrdla; 2, 6, 8 – ucpávky; 3 - ucpávky
Obrázek 1.24 - Pětidílný hydraulický rozdělovač

Obrázek 1.25 - Pětidílný hydraulický rozdělovač

1, 4, 5 – těsnění; 2, 3, 6, 7 – hrdla; 8 – hydraulický blok
Obrázek 1.26 - Jednodílný hydraulické bloky
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K čištění oleje hydraulického systému pracovních ústrojí a volantového
řízení se pouţívají filtry: sběrný (obrázek
1.27) a tlakový (obrázek 1.28).
Tlak oleje v hydraulickém systému
pracovních ústrojí kontrolujte manometrem nainstalovaným na vstupní plošině
kombajnu.
Informace o tlaku se nezobrazuje na
displeji palubního počítače.

1 – výstupní hrdlo; 2 – vloţky; 3 – filtr; 4 –
elektronický snímač filtrační vloţky
Obrázek 1.27 - Vypouštěcí filtr

1 - tlakový filtr FSK-20-MA, 2 - otočné koleno;
3, 4, 6 - ucpávky; 5 - šroub otočného kolena; 7
- těsnění; 8 - hrdlo
Obrázek 1.28 - Tlakový filtr
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1.6.2.9 Hydraulický systém pohonu
podvozku
Hydraulický systém pohonu podvozku je sestrojen na základě volumetrického hydraulického pohonu. Principiální hydraulické schéma hydraulického
systému pohonu podvozku je uvedeno v
příloze A, na obrázek A.2.
Rychlost pohybu kombajnu se mění
a zpětný chod se zapíná změnou výkonu hydraulického čerpadla 8 (obrázek
1.29).

Teplota pracovní kapaliny se kontroluje pomocí snímačů. Snímač havarijní
teploty je nainstalován na olejové nádrţi. Snímač teploměru je nainstalován na
hydraulickém čerpadle.
Olejová nádrţ 4 – společná pro hydraulické systémy pohonu podvozku a
hydraulické systémy pracovních ústrojí
a volantového řízení.

1 – hydromotor; 2, 7 – potrubí; 3 – sací filtr; 4 - olejová nádrţ; 5 - zpětný hydraulický ventil; 6, 9,
10 – vysokotlaké hadice; 8 - hydraulické čerpadlo
Obrázek 1.29 - Hydraulický systém pohonu podvozku

K čištění oleje se pouţívá sací filtr
(obrázek 1.30), na jehoţ tělese je namontován měřič podtlaku 5.

1 – sací filtr; 2, 6 – vysokotlaké hadice; 3 –
hrdla; 4 – těsnění; 5 – měřič vakua
Obrázek 1.30 - Sací filtr
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1.6.2.10 Hydraulický systém rozmetadla plev
Hydraulický systém rozmetadla
plev je určeny pro pohon disků rozmetadla plev.
1.6.2.11 Pneumatický systém
Pneumatický systém kombajnu se
pouţívá k čištění vzduchových filtrů kabiny, chladiče a také k huštění pneumatik.

Pneumatický výstup 12 (obrázek
1.31) je určen k připojení hadice, k níţ
se připojuje pneumatická pistole na ofukování kombajnu nebo hadice k huštění
pneumatik.
Pneumatický výstup je opatřen záslepkou zabraňující vniknutí vlhkosti a
bláta.
Komplet výměnných dílů obsahuje
dvě hadice a jednu pneumatickou pistoli.
Principiální pneumatické schéma
kombajnu se nachází v příloze A, na
obrázku A.3.

1, 12 – vzdušníky; 2, 5, 10 – pneumatické trubky; 3 – hrdlo pneumatického kompresoru; 4,9 –
vysokotlakové hadice; 6 – potrubí; 7 – ventil elektromagnetický; 8 – regulátor tlaku; 11 - manometr; 12 - pneumatický výstup; 13 - vzdušníky
Obrázek 1.31 - Pneumatický systém
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1.6.2.12 Elektrické vybavení
Systém elektroinstalace kombajnu
je s jedním vodičem, s napětím 24 V.
Principiální elektrické schéma kombajnu se nachází v příloze B, na obrázcích B.1-B.6.
Elektrické vybavení kombajnu obsahuje elektrické napájecí zdroje,
spouštěcí zařízení, kontrolní a měřicí
přístroje, venkovní a vnitřní osvětlovací
zařízení, světelnou a zvukovou signalizaci, ovládací zařízení hydraulických
bloků, automatický systém řízení (ASŘ)
technologického procesu a stavu kombajnu, komunikační aparaturu, snímače,
kabelové svazky a kabely.
Jako elektrické napájecí zdroje
slouţí alternátor a akumulátorové baterie, zapojené do série.

1 – palubní počítač; 2 – snímač blokování průchodu do zásobníku; 3, 4 – ukazatele naplnění zásobníku zrna; 5 – modul vstupu/výstupu z soupravy BIUS¨.02; 6 – snímač zanesení vytřásadla; 7,
8, 9, 10 – piezoelektrické snímače ztrát zrna za vytřásadlem; 11, 12 – piezoelektrické snímače
ztrát zrna za čištěním; 13 – zařízení pro generaci impulzů nebo blok modulu ztrát; 14 – snímač
otáček řezačky slámy; 15 – snímač otáček vytřásadla; 16 – snímač otáček dopravního šneku
zrna; 17 – snímač otáček dopravního šneku klasů; 18 – snímač otáček ventilátoru; 19 – snímač
rychlosti pohybu; 20 – snímač otáček mláticího bubnu; 21 – konektor pro připojení monitorovacího systému
Obrázek 1.32: Automatický systém řízení kombajnu (ASŘ)
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Automatický systém řízení (obrázek
1.32) je určený:
– pro měření otáček mláticího bubnu, ventilátoru čištění, dopravních šneků
zrna a klasů, vytřásadla a řezačky slámy
a pro měření rychlosti pohybu kombajnu;
– pro zjišťování odchylek od jmenovitých otáček základních agregátů kombajnu;
– pro zvukovou a světelnou signalizaci odchylek od normy pracovních reţimů základních pracovních ústrojí
kombajnu a naplnění zásobníku zrna;
– pro indikaci ztrát zrna.
ASŘ obsahuje tyto komponenty:
- palubní informační řídicí systém
BIUS.02;
– snímače (PrP-1M, VK2A2 apod.);
– piezoelektrické snímače ztrát zrna
(DPZP-1);
– modul ztrát;
– spojovací kabely.
Snímače DPZP-1 jsou určeny
k přeměně kinetické energie padajících
zrn na elektrické signály a jsou namontovány na konci sít systému čištění a
v mláticím ústrojí.
Modul ztrát je nainstalován na bočnici kombajnu, vedle hydraulického bloku a je určen k zesilování elektrických
signálů přicházejících ze snímačů
DPZP-1 a tvarování impulzů zajišťujících činnost BIUS.02.
Zobrazení sklizené plochy palubním
informačním a řídicím systémem
BIUS.02 je informativní a má odchylku
měření která navyšuje změřenou plochu.
Chybu vnášejí takové faktory jako
sklizeň ţací lišty necelou šířkou, obraty
kombajnu při vypnuté hlavní předloze,

1 Popis a činnost

vykládka zrna s vypnutou hlavní předlohou atd.
Konektor pro připojení monitorovacího systému 21 je umístěn na ovládacím panelu:
Kont. 1 – CAN H; Kont. 3 – GMO;
Kont. 4 – +24 V; Kont. 6 – CAN L.
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Schéma zapojení rozvodné skříně kombajnu je uvedené na obrázku 1.33.

Obrázek 1.33 - Rozvaděč
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1.7 Ovládací prvky a přístroje
1.7.1 Kabina
Na kombajnu je nainstalována jednomístná kabina se zvýšeným komfortem, vybavená systémem zařízení pro
normalizaci mikroklimatu.
Pro instruktora nebo pomocníka
pracovníka
obsluhy
je
v kabině
k dispozici přídavné sklápěcí sedátko.
Rozmístění ovládacích prvků kombajnu a vybavení kabiny je uvedeno na
obrázku 1.34.
1.7.2 Schéma řazení rychlostních
stupňů je uvedeno na obrázku 1.35.
Neutrální nastavení řadicí páky převodů 5 (obrázek 1.34) odpovídá nastavení do vertikální polohy.
Pro zařazení převodového stupně je
nutné:
1) sešlápnout pedál ovládající blokování převodové skříně 12 aby se blokování deaktivovalo;
2) pohnout pákou řazení rychlostních stupňů 5 vlevo pro zařazení I nebo
III rychlostního stupně nebo vpravo pro
zařazení II nebo IV rychlostního stupně;
3) uvolnit pedál blokování převodové skříně 12 pro aktivaci blokování;
4) vypínání převodů a přesun páky
do neutrální polohy se provádí obráceným postupem.
Přemístěním páky ovládání parkovací brzdy 11 nahoru k sobě se zabrzdí
hnací kola, a přemístěním dolů a od sebe (po předchozím pootočení o 90° proti
směru hodinových ručiček) se kola odbrzdí.
Při sešlápnutí brzdových pedálů 13
nohou budou zabrzděny hnací kola.
Aby bylo zajištěno rovnoměrné brzdění pravého a levého kola, jsou pedály
13 blokovány tyčí.

1 – sloupek řízen; 2 - blok ovládání; 3 – pult
ovládání; 4 – palubní počítač; 5 – páka řazení rychlostních stupňů; 6 – střecha kabiny; 7 – zábleskový maják; 8 - dodatečná
sedačka; 9 – stěrač skla; 10 – sedadlo; 11 rukojeť parkovací brzdy; 12 – pedál blokování převodové skříně; 13 – brzdové pedály
Obrázek 1.34 - Kabina a ovládací plošina

I, II, III, IV – rychlostní stupně; Н - neutrální
Obrázek 1.35 - Schéma řazení rychlostních
stupňů
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1.7.3 Ovládací panel se nachází po pravé straně sedadla operátora

Obrázek 1.36 - Ovládací panel kombajnu

Názvy ikon tlačítek elektrického vybavení na ovládacím panelu (obrázek 1.36):
Názvy ikon tlačítek elektrického vybavení na ovládacím panelu:
1–

kontrolka malého objemu AdВlue / nedostatečné kvality AdBlue (ţlutá);

2-

havárie systému neutralizace;

3-

omezení výkonu / momentu;

4-

havárie motoru (ţlutá);

5-

havárie motoru (červená);

6–

kontrolka parkovací brzdy (červená);

2–

kontrolka zapnutí centrálního mazacího systému;

7–

kontrolka aktivace vypouštěcího/pojistného ventilu (zelená);

8–

kontrolka vybití akumulátorových baterií (červená);

9-

kontrolka havarijních reţimů mlátičky „Stop“ (červená);

10 –
11 –

vypínač zapnutí / vypnutí hlavního pohonu mlátičky;
přepínač zapnutí / vypnutí pohonu šikmého dopravníku a ţací lišty;
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12 –

vypínač zpětného chodu adaptérů a šikmého dopravníku;

13 -

vypínač napájení elektrohydrauliky;

14 15 –

1 Popis

vypínač obrysových světel / přepravních reflektorů;
vypínač osvětlení vyprazdňovacího šneku;

16 vypínač zpětného směru vzdušného proudu chladiče motoru;
17 – zámek zapalování;
18 – tlačítko dálkového ovládání vypínače ukostření;
19 –

kontrolka zapnutí centrálního mazaní;

20 –

přepínač zapnutí doplňkového cyklu centrálního mazacího systému;

21 - páka řazení rychlostních stupňů;
22 -

23 24 25 –

zrušení omezení výkonu a momentu motoru;
zapnutí funkce ovládání otáček motoru;
nastavení otáček volnoběhu motoru (navýšení/zmenšení);
přepínač variátoru ventilátoru čištění pro zvýšení/sníţení otáček;

26 –

přepínač variátoru ventilátoru mláticího bubnu pro zvýšení / sníţení otáček;

27 –

přepínač mezery koše, zvětšení/zmenšení mezery;

28 –

vypínač zapnutí / vypnutí vytřásadla;

29 –
30 –

přepínač otevření/zavření nástavce zásobníku zrna;
přepínač vytaţení/vtaţení hydraulických válců rámu šikmého dopravníku.
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1.7.4 Sloupek řízení
Sloupek řízení je umístěn na podlaze ovládací plošiny v kabině kombajnu.
Umístění ovládacích prvků na
sloupku řízení je uvedeno na obrázku
1.37.
2 – rukojeť podvolantového přepínače. Při stisknutí rukojeti bude zapnutá
zvuková signalizace. Přepínač má čtyři
aretované polohy a jednu polohu s pruţinou:
I – prostřední s aretací – je zapnuto
tlumené světlo přepravních světlometů
(při zapnutých obrysových světlech);
II - nahoru s pruţinou - signalizace
dálkovými světlomety;
III – dozadu s aretací – jsou zapnuté
levé ukazatele směru. Bliká kontrolka 8;
V – dopředu s aretací – jsou zapnuté pravé ukazatele směru. Bliká kontrolka 8;
V – dolu s aretací – jsou zapnuté
dálkové světlomety. Svítí kontrolka 6.
7 - vypínač havarijní signalizace.
Stisknutím se havarijní signalizace zapíná a bliká ţárovka podsvícení vypínače. Havarijní signalizace se vypíná při
opakovaném stisknutí;
4 - volant s rukojeti 3 je určeny pro
změnu směru jízdy kombajnu.
Pro seřízení výšky volantu:
– vyšroubujte víko 5;
– nastavte volant do potřebné výšky;
– zašroubujte víko 5.
Pro seřízení úhlu sklonu sloupku volantu:
– otočte rukojeť 1 fixace sloupku
proti směru hodinových ručiček;
– nastavte potřebný úhel sklonu nástavce sloupku;
– zajistěte sloupek otočením rukojeti
1.

1 – rukojeť fixace úhlu sklonu sloupku; 2 –
rukojeť podvolantového přepínače; 3 – rukojeť; 4 – volant; 5 – víko; 6 – kontrolka
zapnutí dálkových reflektorů; 7 - vypínač
havarijní signalizace; 8 – kontrolka ukazatelů směrových světel; 9 – konzola; 10 – dávkovací čerpadlo
Obrázek 1.37 Sloupek řízení
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1.7.5 Sedadlo
Umístění ovládacích prvků pro nastavení sedadla do pohodlné polohy pro
práci je uvedeno na obrázku 1.38.
Nastavení polohy sedadla v podélném směry (zdvih 220 mm, deset fixních
poloh) se provádí přesunutím sedadla
ve vedení při stisknuté vpravo páce 10.
Po nastavení sedadla uvolněte páku.
Úhel sklonu opěradla 4 se nastavuje
v rozsahu 200 při stisknuté dolu páce 7.
Po ukončení seřízení uvolněte páku.
Seřízení systému odpruţení sedadla se provádí stisknutím nebo vytaţením tlačítka 9. Při stisknutí tlačítka 9 se
zapíná kompresor systému odpruţení, a
ukazatel 11 ukazuje orientační hmotnost
operátora.
Na pravé straně sedadla na konzole
je připevněný blok ovládání 1 s rukojeti
ovládání rychlosti pohybu 2.

1 Popis a činnost

1 – řídicí blok; 2 – ovládací rukojeť rychlosti
pohybu; 3, 6 – loketní opěrky; 4 – opěradlo;
5 – opěrka hlavy; 7 – aretační páka sklonu
opěradla; 8 – polštář; 9 – tlačítko systému
odpruţení sedadla; 10 – aretační páka podélného posunu sedadla; 11 – ukazatel
hmotnosti;
Obrázek 1.38 – Sedadlo
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1.7.6 Ovládací rukojeť rychlosti pohybu 2 (obrázek 1.39) se nachází
v ovládacím bloku 1 na pravé loketní
opěrce sedadla pracovníka obsluhy.
Během spouštění motoru musí být
v neutrální poloze a naklání se na stranu pracovníka obsluhy (k sobě) kvůli
uzavření elektrického obvodu spouštění
motoru. Při pohnutí rukojetí vpřed roste
rychlost pohybu kombajnu. Pro zpětný
chod přemístěte rukojeť z neutrální polohy vzad.
Při couvání zní přerušovaný zvukový signál.
Na ovládací rukojeti rychlosti pohybu 2 se nacházejí tyto prvky:
3 – ovládací přepínač závěsu kombajnu a otáček bubnu.
Má pět poloh:
0 – neutrální (s aretací);
– horní (zdvih šikmého dopravníku, bez aretace);
– dolní (spuštění šikmého dopravníku, bez aretace);
- zvýšení otáček bubnu (bez aretace);
- sníţení otáček bubnu (bez aretace);
5 – ovládací přepínač bubnu. Má
pět poloh:
0 – neutrální (s aretací);
– horní (zdviţení bubnu, bez aretace);
– dolní (spuštění bubnu, bez aretace);
– vlevo (vysunutí bubnu vpřed,
bez aretace);
–vpravo (přemístění bubnu dozadu, bez aretace).

1 Popis a činnost

1 – řídicí blok;
2 – ovládací rukojeť rychlosti pohybu;
3 – ovládací přepínač závěsu a otáček bubnu;
4 – dvoupolohový přepínač vypnutí / zapnutí
vykládky zrna;
5 – ovládací přepínač bubnu;
6 – přepínač staţení / vytaţení vyprazdňovacího šneku;
7 – tlačítkový vypínač externího zastavení
ţací lišty;
8 – koncový vypínač neutrální polohy ovládací
rukojeti rychlosti pohybu;
9 – koncový vypínač chodu vzad
Obrázek 1.39: Ovládací rukojeť rychlosti
pohybu

7 – tlačítko externího zastavení pohonu šikmého dopravníku „STOP“, vydání signálu při stisknutí.
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1.7.7 Ovládací panely
Ovládací panely jsou umístěné
v horní části kabiny. Rozmístění ovládacích prvků je patrné z obrázku 1.40.

1 – kryt bloku pojistek; 2 – ovládací panel
klimatizace; 3 – reproduktor autorádia
s přehrávačem; 4 – filtr recirkulace vzduchu;
5 – osvětlovací těleso kabiny; 6 – zapínací
tlačítko zadních pracovních reflektorů; 7 –
zapínací tlačítko předních pracovních reflektorů; 8 – zapínací tlačítko majáků; 9 – sluneční clona; 10 – deflektory; 11 – chladicí
box; 12 – místo instalace vzduchového filtru; 13 – místo pro přehrávač; 14 – zapínací
páčka stěrače okna
Obrázek 1.40 - Panely v kabině

1.7.8 Zařízení pro regulaci klimatu
Pro zapnutí zařízení pro regulaci
klimatu (obrázek 1.41) je nutné provést
tyto úkony:
1) nastartovat motor kombajnu;
2) zapnout ventilátor výparníku knoflíkem 1;
3) pro přepnutí zařízení pro regulaci
klimatu do klimatizačního reţimu otočte
ovládacím knoflíkem termostatu 2. Otočení knoflíku vpravo zapíná klimatizaci a
zesiluje chlazení, coţ sniţuje tepotu
vzduchu proudícího do kabiny. Otočení
knoflíku nadoraz proti směru hodinových
ručiček klimatizaci vypíná;
4) pro zapnutí klimatizace do topného reţimu otočte rukojeť 3.

1 – ovládací knoflík ventilátoru;
2 – ovládací knoflík termostatu klimatizace;
3 – ovládací knoflík termostatu topení;
Obrázek 1.41 - Panel ovládání klimatizace
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Otočení knoflíku ve směru hodinových ručiček zapíná topení a zesiluje
generování tepla, coţ zvyšuje tepotu
vzduchu proudícího do kabiny. Otočení
knoflíku nadoraz proti směru hodinových
ručiček topení vypíná.
Zařízení pro regulaci klimatu klimatizuje nejúčinněji při zavřených dveřích
kabiny. Doporučuje se nechladit vzduch
v kabině o více neţ 6-8 °C oproti venkovnímu vzduchu.
Síla proudu vzduchu se reguluje
změnou výkonu ventilátoru výparníku
pomocí knoflíku 1 (obrázek 1.41).
Směr proudu vzduchu se ovládá
otáčením deflektorů 10 (obrázek 1.40).
POZOR! Proud chladného
vzduchu nesměrujte na nohy!
Pro vypnutí zařízení pro regulaci
klimatu je nutné otočit ovládacími knoflíky nadoraz proti směru hodinových ručiček.
ZAKAZUJE SE provozovat
kombajn se zapnutou klimatizací při
otevřených (pootevřených) dveřích kabiny.
POZOR: Při jakýkoli servisních
pracích na zařízení pro regulaci klimatu
a vzduchových filtrech přísně dodrţujte
poţadavky provozní dokumentace zařízení pro regulaci klimatu!
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1.7.9 Systém informačně - řídicí palubní BIUS.02
1.7.9.1 Systém BIUS.02 se skládá z terminálního grafického bloku (BTG), bloku
vstupů a výstupů (BVV), zařízení pro generací impulzů (UFI).
Blok BTG slouţí k zobrazování informací a řízení technologických reţimů činnosti. BTG se montuje v kabině kombajnu.
Příklad vzhledu čelního panelu a bočního povrchu BTG je uvedený na obrázku
1.42.

Konektor pro
USF
flesh
paměť

Konektor
pro
zapojení
bloku
vstupů a výstupu a
programování

Obrázek 1.42 - Vzhled čelního panelu BTG

Pro informační tablo (dále jen IT) BTG je pouţit barevný grafický displej s rozlišením 640 x 480 bodů, rozměr 5,7”, taktovací frekvence 192 MHz.
Barvy na IT jsou rozděleny na zóny následovně: červena je zóna havarijního reţimu provozu (havárie); zelená je pracovní zóna; modrá jsou ikony, není pracovní zóna;
ţlutá, oranţová - zóny upozornění.
BVV slouţí ke sběru a zpracování informací přicházejících ze snímačů kombajnu
a k řízení akčních mechanismů. BVV se instaluje do speciální skříně pro zapojení
k elektrické síti kombajnu.
UFI slouţí ke sběru a zpracování informací přicházejících ze snímačů kombajnu
pro ztráty zrna. UFI se instaluje do bezprostřední blízkosti snímačů ztrát zrna.
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Tlačítka ovládání a jejích určení dle obrázku 1.43.

- (zrušení) - zrušení aktuální operace, návrat do předchozí obrazovky
- posunutí nahoru, volba číslice, změna stupně ţací lišty na obrazovce
sklizeni
- přesunutí vpravo;
- volba pozice čísla
- přesunutí vlevo, volba pozice čísla
- přesunutí dolů, volba čísla;
- dlouhý stisk - přechod do obrazovky „Hlavní menu“
– krátké stisknutí (enter) – potvrzení zvoleného parametru (hodnoty), volba bodu
v menu;
- dlouhé stisknutí – zapamatování přípustné úrovně ztrát zrna
Obrázek 1.43 - Ovládací tlačítka a jejich významy

1.7.9.2 Informace, znázorňované na IT BTG
Informace indikované systémem se zobrazují na obrazovkách přepravního reţimu, technologického reţimu sklizně (reţimu kombajnu), menu.
Obrazovka přepravního reţimu a obrazovka technologického reţimu sklizně se
pouţívají jako hlavní.
Pro vstup do obrazovky „Hlavní menu“ pouţijte dlouhý stisk (po dobu 2 -4 s) tlačítka
BTG.

. Pro navigaci na obrazovce pouţijte tlačítka

nebo

na čelním panelu

Schématické obrazovky s ikonami a číselnými hodnotami pro získání představy o
úplnosti poskytovaných informací jsou uvedené pouze informativně.
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1.7.9.3 Obrazovka přepravního režimu a obrazovka technologického režimu
sklizně
Obrazovky přepravního a technologického reţimu a rozdělení obrazovky na zóny
pouze informativně uvedeny na obrázcích 1.44 a 1.45.

Zóna 1
Zóna 2

Zóna 3

Zóna 4

Obrázek 1.44 - Obrazovka technologického reţimu sklízení (provoz kombajnu)

Zóna 1
Zóna 2

Zóna 3

Zóna 4

24,0 v

Obrázek 1.45 - Obrazovka přepravního reţimu
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Při vzniku havarijních reţimů nebo reţimů upozornění budou v první (horní) zóně
na obou obrazovkách znázorněny ikony havarijních a upozorňujících reţimů provozu.
Vznik jakékoli havarijní situace doprovází zvukový signál, zobrazení v levé častí zóny
blikajícího symbolu
a ikony příslušné havarijní situace jakoţ i hlasové oznámení
havarijní situace.
Vznik jakékoli upozorňující situace doprovází zvukový signál, zobrazení v pravé
častí zóny blikajícího symbolu
, zobrazení ikony příslušné upozorňující situace jakoţ i hlasové oznámení upozorňující situace.
Pokud nastane havarijní (upozorňující) situace, objeví se na hlavních obrazovkách (reţimu přepravy a sklizeni) překrývající okno, v němţ se rozsvítí ikona havarijního
nebo varovného snímače spolu s názvem, například jako informačně uvedena na obrázku 1.46 situace.
Pro snímače „Parkovací brzda, „Zapnutí dálkových světel“ a „Sníţení otáček motoru“ se rámeček v třetí zóně neobjevuje. Po stisknutí tlačítka
v okamţiku rozsvícení rámečku s textem se zobrazí text informující o tom, co je nutné provést za účelem
odstranění závady, který zmizí po 20 sekundách nebo po stisknutí tlačítka

.

Je otevřený vstup do
obilného
zásobníku

Obrázek 1.46

Po uplynutí doby zbývající do údrţby se zobrazí odpovídající ikona, zazní varovný zvukový signál, hlasové upozornění a na základní obrazovce se objeví rámeček
s odpovídajícím sdělením. Sdělení o uplynuté době zbývající do údrţby se vydává:
- kaţdých 10 motohodin pro interval STÚ;
- kaţdých 60 motohodin pro interval TÚ-1;
- kaţdých 240 motohodin pro interval TÚ-2.
Varovný signál se objevuje s určitou časovou prodlevou (20-30 s).
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V druhé zóně sklízení a přepravního reţimu (obrázky 1.44 a 1.45) jsou umístěny
zprava doleva:
- indikátor aktuálního času. Informace se znázorňuje v hodinách a minutách.
- ikona a indikátor objemu paliva. Informace se zobrazují analogově (vyplněním
horizontální úseče);
- piktogram a číselná hodnota šířky stupně ţací lišty (zobrazuje se na obrazovce
sklízení, není na obrazovce přepravního reţimu). Pro nastavení potřebné hodnoty šířky
stupně ţací lišty (1, ¾ , ½, 1/4) stiskněte tlačítko
;
- indikátor zatíţení motoru. Informace se zobrazují analogově (vyplněním obloukového sektoru), číselně a znázorňuje se odpovídající piktogram.
S ohledem na provozní reţim (havarijní, provozní, varovný) budou informace
zobrazeny do horizontální a duhové úseče odpovídající barvou (červená, zelená, ţlutá
nebo oranţová).
V třetí zóně jsou na hlavních obrazovkách zleva doprava zobrazeny:
- piktogram a indikátor rychlosti (dále jen tachometr). Informace se zobrazují
analogově (vyplněním obloukového sektoru) a digitálně;
- piktogramy „Parkovací brzda“, „Zapnutí dálkových reflektorů“. Při zapnutí parkovací brzdy a dálkových reflektorů změní odpovídající piktogramy barvu z šedé na
červenou pro parkovací brzdu a z šedé na zelenou pro dálková světla.
- piktogram a indikátor otáček klikové hřídele motoru (dále jen otáčkoměr).
Informace se zobrazují analogově (vyplněním obloukového sektoru) a digitálně.
S ohledem na provozní reţim (havarijní, provozní, varovný) budou informace
zobrazeny do duhové úseče odpovídající barvou (červená, zelená, ţlutá nebo oranţová).
V čtvrté zóně přepravního reţimu jsou zleva doprava umístěny:
- piktogram a číselná hodnota napětí palubní sítě;
- indikátor a piktogram teploty oleje v hydraulickém systému podvozku;
- indikátor a piktogram teploty chladicí kapaliny v motoru;
- indikátor a piktogram tlaku oleje v motoru.
Poznámka - Informace o hodnotách teploty oleje v hydraulickém systému podvozku a chladicí kapaliny v motoru a také o hodnotě tlaku oleje v motoru se znázorňují
analogově (vyplnění svislého sloupce) a číselné podobě. Značením, které se posouvá
podél sloupce, bude označena pracovní zóna, kde se nachází hodnota tohoto parametru. Při dosaţení úrovně rezervní hodnoty začne blikat odpovídající ikona, zazní varovný
zvukový signál spolu s hlasovým sdělením o varovné situaci.
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V čtvrté zóně reţimu sklízení jsou zleva doprava umístěny:
– piktogram a indikátor otáček mláticího bubnu. Informace se zobrazují analogově (vyplněním obloukového sektoru) a digitálně;
- indikátor, piktogram relativních ztrát zrna dle kanálu „vytřásadlo“. Pod piktogramem se znázorňuje znak „t“ („S“) reţimu relativních ztrát za určitý čas (pro určitou plochu);
– piktogram a indikátor otáček ventilátoru čištění. Informace se zobrazují analogově (vyplněním obloukového sektoru) a digitálně;
- indikátor, piktogram relativních ztrát zrna dle kanálu „čištění“. Pod piktogramem
se znázorňuje znak „t“ („S“) reţimu relativních ztrát za určitý čas (pro určitou plochu);
Poznámky:
1 Při indikaci otáček mláticího bubnu a ventilátoru čištění menších neţ
1000 ot/min analogová stupnice ukazuje hodnotu 1000 otáček. Při přechodu číselné
hodnoty nad hranici 1000 ot/min analogová stupnice automaticky mění indikaci na
„3000“.
2 Relativní ztráty zrna jsou ztráty vztaţené k hodnotě stanovené pracovníkem
obsluhy. Při překročení prahové vyhovující úrovně ztrát bude zapnuta zvuková signalizace.
3 V případě sníţení otáček mláticího bubnu a ventilátoru kvůli prokluzování generuje havarijní zvukový signál a hlasové sdělení.
4 V případě blokování zvukové signalizace otáček niţších neţ 1500 ot/min ze
snímače „Otáčky klikové hřídele“ informace na základních obrazovkách zůstává, ale
varovný signál chybí.
5 V případě ukončení kontroly kanálu napětí „Havárie palubní sítě“ při napájecím
napětí niţším neţ 18 V a vyšším neţ 32 V informace na základních obrazovkách zůstává, ale varovný signál chybí.
6 Pro signál „Parkovací brzda“ není hlasové upozornění.
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1.7.9.4 Symboly a piktogramy, které zobrazuje systém, jsou uvedeny v tabulce
1.3.
Tabulka 1.3
Název ikony

Ikona
akumulátor
zásobník zrna 70 %
zásobník zrna 100 %
zapnutí dálkových reflektorů
zapnutí parkovací brzdy
palivový filtr je zanesený

rezervní úroveň paliva v nádrţi
úroveň paliva v nádrţi
havarijní úroveň oleje v olejové nádrţi
doba do technické údrţby kombajnu
tlak oleje v hydraulickém systému silových hydraulických válců
havarijní teplota oleje v hydraulickém systému silových válců
je zanesený tlakový filtr hydraulického systému silových válců
je zanesený vypouštěcí filtr hydraulického systému silových válců
je zanesený vzduchový filtr
havarijní tlak oleje v motoru
doba provozu motoru
tak oleje v motoru
havarijní teplota chladicí kapaliny v motoru
teplota chladicí kapaliny v motoru
otáčky motoru
součinitel otáček motoru
zatíţení motoru
prahová hodnota otáček klikové hřídele motoru
společný symbol havárie
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Název ikony

Ikona

společný symbol piktogramů technologických
reţimů sklízení
společný symbol piktogramů parametrů motoru a jízdy
doba provozu kombajnu
snímač rychlosti pohybu
součinitel snímače rychlosti pohybu
zanesení vytřásadla
ztráty dle kanálu vytřásadla
otáčky hřídele vytřásadla
ujetá vzdálenost
mezera horních sít
mezera spodních sít
poloha vrchních sít
poloha dolních sít
zvětšení mezery polohy horních sít
zmenšení mezery polohy horních sít
zvětšení mezery polohy dolních sít
zmenšení mezery polohy dolních sít
mezera koše na výstupu
zvětšení mezery koše
zmenšení mezery koše
koš odstavený
zvýšení otáček mláticího bubnu
zmenšení otáček mláticího bubnu

Pokračování tabulky 1.3
о
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Ukončení tabulky 1.3
Název ikony

Ikona
otáčky mláticího bubnu

prahová hodnota otáček mláticího bubnu
zpracovaná plocha
výkon
otáčky dopravního šneku klasů
otáčky šneku zrna
ztráty dle kanálu čištění
přepouštěcí sekce hydraulického bloku
citlivost
otáčky bubnu řezačky
otáčky ventilátoru čištění
zvýšení otáček ventilátoru
zmenšení otáček ventilátoru
havarijní teplota oleje v hydraulickém systému podvozku
teplota oleje v hydraulickém systému podvozku
automatický nebo manuální reţim provozu
druh plodiny
šířka ţací lišty
je zanesený olejový filtr motoru
je otevřený vstup do obilného zásobníku
havarijní úroveň chladicí kapaliny motoru
je zapnutý pohon vykládacího šneku při sklopené rouře vykládaní
není operátor
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1.7.9.5 Obrazovka „Hlavní menu“
Pro vstup do obrazovky „Hlavní menu“ pouţijte dlouhý stisk (po dobu 2-4 s) tlačítka
na čelním panelu BTG. Objeví se obrazovka, která je informačně uvedená
na obrázku 1.47.
ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2. ПОМОЩЬ
3. НАСТРОЙКИ
4. КАЛИБРОВКИ
5. СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКОВ

ВЫБОР

ПРЕД

СЛЕД

ВЫХОД

Obrázek 1.47 Obrazovka „Hlavní menu“

Na této obrazovce je moţné zvolit následující poloţky:
- statistické údaje;
- nápověda;
- nastavení;
- kalibrace;
- stav čidel.
Poznámka - Na této obrazovce a dále se volba odpovídající poloţky a také nápověda pro provedení určitých činností provádí pomocí tlačítek, uvedených v dolní části
odpovídající obrazovky. Zvolený bod se znázorňuje modrou barvou.
POZOR: Zvolené body a změněné hodnoty na všech obrazovkách je nutné vţdy
potvrdit tlačítkem

.

Statistické údaje
V případě zvolení bodu „Statistické údaje“ se objeví obrazovka, uvedená na obrázku 1.48, ve které je moţné zvolením odpovídajícího bodu prohlédnout statistiku, havarijní statiku, seznam událostí, doporučení pro technickou údrţbu kombajnu a motoru.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. СТАТИСТИКА
2. АВАРИЙНАЯ СТАТИСТИКА
3. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫБОР

ПРЕД

СЛЕД

ВЫХОД

Obrázek 1.48
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Statistika
V případě zvolení bodu „Statistika“ se objeví obrazovka, která je uvedená na obrázku 1.49.

Obrázek 1.49

Obrazovka statistiky slouţí k výstupu informací o aktuální i souhrnné době provozu kombajnu, době provozu motoru, sklizené ploše, ujeté dráze, okamţité produktivitě.
Přemístění na obrazovce se provádí tlačítky
okamţitých hodnot stiskněte tlačítko

. Pro vynulování

- Objeví se obrazovka jako na obrázku 1.50.

Pro vynulování okamţitých hodnot stiskněte tlačítko
tlačítko

nebo

, v opačném případě stiskněte

, návrat do obrazovky „Statistika“.

Obrázek 1.50
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Pokud bude potvrzeno vynulování okamţitých hodnot, objeví se obrazovka jako
na obrázku 1.51.

Obrázek 1.51

Stisknout tlačítko

pro přechod do obrazovky „Statistika“.

1.7.9.6 Havarijní statistiky
V případě zvolení bodu „Havarijní statistika“ se objeví obrazovka, která je uvedená na obrázku 1.52. Obrazovka havarijní statistiky slouţí k výstupu informace o souhrnné době existence havarijních snímačů v havarijních reţimech činnosti a o činnosti
těchto snímačů s deaktivovanou kontrolou a během sníţení otáček pracovních ústrojí
kombajnu kvůli prokluzování. Obrazovka obsahuje několik stránek, pohyb na stránkách
se provádí tlačítky
nebo
. Pokud byl snímač nějakou dobu v havarijním provozním reţimu, bude tento snímač vyznačen v seznamu červeně.
АВАРИЙНАЯ СТАТИСТИКА
Давление масла в двигателе

0ч

Температура охлаждающей жидкости
в двигателе

0ч

Температура масла в гидросистеме
силовых цилиндров

0ч

Температура масла в гидросистеме
ходовой части

0ч

Уровень масла в маслобаке аварийный
0ч
ПРЕД
СЛЕД
ВЫХОД
СТР 1 из 4

Obrázek 1.52 - Obrazovka havarijní statistiky. První stránka
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1.7.9.7 Historie událostí
V případě zvolení bodu „Historie událostí“ se na obrazovce „Statistické údaje“ objeví obrazovka, která je uvedená na obrázku 1.53. Účelem historie havarijních událostí
je uchování informací o okamţicích vzniku a charakterech závad během provozu kombajnu (dále jen havarijní událost).
POZOR: Pro normální provoz a registraci havarijních události před začátkem
provozu je nutné nastavit hodiny systému.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
Обороты Датчик
двигателя

Состояние

Номер

Дата и время

0000

31. 05. 11 / 11 : 04

0931

(0) 29

0

0001

--. --. -- / -- : --

----

(-) --

-

0002

--. --. -- / -- : --

----

(-) --

-

0003

--. --. -- / -- : --

----

(-) --

-

0004

--. --. -- / -- : --

----

(-) --

-

0005

--. --. -- / -- : --

----

(-) --

-

0006

--. --. -- / -- : --

----

(-) --

-

0007

--. --. -- / -- : --

----

(-) --

0008

--. --. -- / -- : --

----

(-) --

0009

--. --. -- / -- : --

----

(-) --

ПРЕД

СЛЕД

-

ВЫХОД

СТР 1 из 400

Obrázek 1.53

Historie událostí obsahuje tyto informace: pořadové číslo havarijní události (počínající nulou); datum a čas jejího vzniku; otáčky motoru v okamţiku vzniku havarijní události; pořadové číslo snímače, který událost zjistil; stav daného snímače (0 – snímač
odpojen, 1 – snímač funguje). Počet záznamu aţ 4000 jednotek.
Seznam pořadových čísel snímačů, které se zobrazují na obrazovce „Historie
událostí“:
0 tak oleje v motoru;
1 mezera koše;
2 tlak oleje v hydraulickém systému silových válců;
3 paměť otáček mláticího bubnu;
4 teplota oleje v hydraulickém systému podvozku;
5 voda v palivu;
6 hladina paliva v nádrţi;
7 teplota chladicí kapaliny motoru;
8 je zanesený tlakový filtr hydraulického systému silových válců;
9 je zanesený vypouštěcí filtr hydraulického systému silových válců;
10 rezervní úroveň paliva v nádrţi;
11 zapnutí dálkových reflektorů;
12 zásobník 70%;
13 palivový filtr je zanesený;
14 zásobník 100%;
15 je zanesený vzduchový filtr
16 poloha spodních sít;
17 zapomenutý stav koše 1 není operátor;
18 poloha vrchních sít;
19 rezerva;
20 zanesení vytřásadla
21 je zanesený olejový filtr motoru;
22 je zapnutý pohon vykládacího šneku;
23 pamatovat otáčky ventilátoru čištění;
24 je zanesený tlakový filtr hydraulického systému brzd;
25 havarijní teplota oleje v hydraulickém systému silových válců;
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26 havarijní úroveň oleje v nádrţi;
27 přepouštěcí sekce hydraulického bloku;
28 havarijní tlak oleje v motoru;
29 havarijní teplota oleje v hydraulickém systému podvozku;
30 havarijní teplota chladicí kapaliny v motoru;
31 zapnutí parkovací brzdy;
32 ztráty dle kanálu čištění;
33 snímač rychlosti pohybu;
34 otáčky motoru;
35 ztráty dle kanálu vytřásadla;
36 otáčky šneku zrna;
37 rezerva;
38 havarijní teplota chladicí kapaliny v motoru;
39 otáčky dopravního šneku klasů;
40 je otevřený vstup do obilného zásobníku;
41 otáčky bubnu řezačky;
42 otáčky ventilátoru;
43 otáčky mláticího bubnu;
45 napájení +24 A;
46 kontrola napájení vnější 5V;

Historií havarijních událostí lze procházet pomocí tlačítek
nebo

.

Výstup z historii havarijních událostí se provádí stisknutím tlačítka

.

1.7.9.8 Údržba
V případě zvolení bodu „Údrţba“ se na obrazovce „Statistické údaje“ objeví obrazovka, jejíţ příklad je uvedený na obrázku 1.54. Obrazovka „Údrţba“ obsahuje seznam
povinně prováděných operací.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Время
осталось

Техническое
обслуживание

ЕТО

010.0 ч

ТО-1

060.0 ч

ТО-2

240.0 ч

ВЫБОР

ПРЕД

СЛЕД

Инструкции

ВЫХОД

Obrázek 1.54

Na obrazovce technické údrţby je moţné prohlédnout čas, který zůstává do
uskutečnění technické údrţby:
- kaţdých 10 motohodin pro interval STÚ;
- kaţdých 60 motohodin pro interval TÚ-1;
- kaţdých 240 motohodin pro interval TÚ-2,
a také přečíst návod pro uskutečnění kaţdého druhu technické údrţby.
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Návod na obrazovce je uvedený v podobě několika stránek. Příklad jedné stránky návodu na uskutečnění technické údrţby je uvedený na obrázku 1.55.

ЕТО
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)
При ЕТО проведите следующие операции:
1) очистите от пыли и грязи составные части комбайна;
2) очистите радиатор, вращающийся воздухозаборник, жатку,
очистку молотилки от пожнивных остатков;
3) проверьте и при необходимотсти устраните подтекания
масла, топлива, электролита, тормозной жидкости;
4) проверьте и при необходимости долейте масло, в картер
двигателя, в коробку диапазонов, в бортовые редуктора
ведущего моста, охлаждающую жидкость в радиатор;
5) проверьте работу двигателя, рулевого управления,
системы освещения и тормозов;
6) смажьте составные части молотилки и жатки согласно
схем смазки (рисунок 1, 2, 3,4);
7) проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение
цепных и ременных передач;
8) выполните работы, предусмотренные ИЭ на двигатель и
климатическую установку.

Obrázek 1.55

POZOR: Po uplynutí doby zbývající do údrţby se rozsvítí odpovídající ikona, zazní varovný zvukový signál a na základní obrazovce se objeví rámeček s odpovídajícím
sdělením. Příklad tohoto oznámení je uvedený na obrázku 1.56:
Je nutné uskutečnit
technickou údržbu pro
každou 61
směnu
%
Obrázek 1.56

Doba zbývající do údrţby se indikuje v motohodinách a vypočítává se podle
vzorce
Тм.ч. =

Тр.к. × Nоб.дв.
,

(1)

Nном.
kde Тmh je zbývající doba v motohodinách;
Тpk je doba provozu kombajnu v hodinách;
Not. motoru jsou skutečné otáčky motoru, ot/min;
Njmen. jsou jmenovité otáčky motoru, 2000 ot/min
Poznámka - Potvrzení rovedení odpovídající TÚ (po dokončení všech úkonů popsaných v návodu k pouţití kombajnu nebo na obrazovce BTG) se potvrzuje tlačítkem
na obrazovce „STÚ“ nebo na obrazovce „TÚ-1“ nebo „TÚ-2“, po jehoţ stisknutí se
objeví oznámení „Vynulovat interval technické údrţby?“. Po stisknutí tlačítka

se

objeví oznámení „Interval do technické údrţby je vynulovaný“. Stisknout tlačítko
,
bude obnovený čas do odpovídající TÚ, coţ je moţné zkontrolovat na obrazovce
„Údrţba“.
.

65

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ
a činnost

1 Popis

POZOR: V případě nedodrţení terminu údrţby přestane platit záruka na kombajn.
1.7.9.9 Nápověda
Menu „Nápověda“ obsahuje několik stránek, pohyb na stránkách se provádí tlačítky

nebo
.
Stránka doporučení pro seřízení mláticího koše a ventilátoru na obrázku 1.57
obsahuje informace o doporučených hodnotách otáček bubnu a mezery mezi mláticím
bubnem a košem a také doporučené hodnoty rychlosti otáčení ventilátoru v závislosti na
typu zpracovávané plodiny.

ПОМОЩЬ
Показатели
регулировки

Режимы работы и параметры регулировки
Частота
Зазоры между барабаном и Частота
вращения
вращения
подбарабаньем, мм
вентилятомолотильного
ра, об/мин
барабана, об/мин

Культура
Пшеница
Ячмень
Овес
Рожь
Люцерна
Люцерна
Клевер
Гречиха
Рапс

9
3...7
12 3...7
4...6
2...6
3...5
3...5
12...16
4...8

650...800
600...700
550...650
700...850
800...850
800...870
422...435
600...850

650...800
550...700
550...650
600...750
360...600
360...600
360...550
400...600

Obrázek 1.57

Stránka doporučení pro seřízení sít na obrázku 1.58 obsahuje doporučené hodnoty mezer mezi hřebeny sít pro různé plodiny.

ПОМОЩЬ
Показатели
регулировки

Режимы работы и параметры регулировки
Зазоры между гребенками решет, мм
Дополнительное

Культура
Пшеница
Ячмень
Овес
Рожь
Люцерна
Люцерна
Клевер
Гречиха
Рапс

Верхнего

Нижнего

9
14
14
14
14
9
9
12
12

12
12 12
12
12
7
7
10
9

8
5
6
5

Obrázek 1.58
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Stránka doporučených provozních reţimů na obrázku 1.59 obsahuje údaje o
hodnotách mezery mezi ţaluzie nástavce, rychlosti jízdy a jiných ukazatelů pro různé
plodiny.

ПОМОЩЬ
Показатели
регулировки

Режимы работы и параметры регулировки
Зазоры между
жалюзи
удлинителя, мм

Прочие
показатели

Скорость движения,
км/ч

Культура

9

Пшеница
Ячмень
Овес
Рожь
Люцерна
Люцерна
Клевер
Гречиха
Рапс

9
9
9
9
0
0
12
6

Выбирается в зависимости
12
от захвата жатки,
урожайности, влажности
хлебной массы и
состояния поля

Скорость выгрузки
зависит от влажности
зерна

Obrázek 1.59

Stránka doporučených hodnot rychlosti, jejíţ příklad je uvedený na obrázku 1.60,
obsahuje údaje o rychlosti a šířce ţací lišty s ohledem na výnos zpracovávané plodiny.

ПОМОЩЬ
При урожайности культур, ц/га

Ширина жатки
Пшеница

Ячмень

Овес

Рожь

20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20

30 40

50

5,5...7,7

3,6...5,1

2,7...3,8

2,1...3,0

4,7...6,6

3,1...4,4

2,3...3,3

1,8...2,6

3,6...5,1

1,8...2,5

1,4...2,0

9,3...12
7,9...11,2
6,1...8,6

2,4...3,4

2,6...3,7

2,0...2,9

2,2...3,2

1,7...2,5

1,7...2,4

5,2...7,4

3,5...4,9
3,0...4,2
2,3...3,2

1,3...1,9

10,4...12
9,0...12

4,5...6,4

7,0...9,8

3,5...4,9

2,6...3,6

2,0...2,9

2,2...3,1

1,7...2,5

1,4...2,4

1,3...1,9

5,2...7,4

3,5...4,9

4,5...6,3

3,0...4,2

8,3...11,8
7,2...10,0
5,6...7,8

3,5...4,9

2,3...3,2

3,3...4,7

2,8...3,9

2,8...4,0

2,4...3,4

3,6...5,1
2,8...3,9

2,2...3,1

5,6...7,9

4,2...5,9

4,8...6,8

1,8...2,6

8,4...11,9
7,2...10,2
5,6...7,9

7 метров

3,7...5,2

6 метров

9 метров

Obrázek 1.60
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Stránky posloupnosti korekce provozních reţimů, jejích příklad je uvedený na obrázku 1.61, obsahují tabulky s doporučeným postupem akcí, které je nutné provést pro
odstranění problémů, které eventuálně mohou vzniknout během provozu kombajnu.

ПОМОЩЬ

Потери с полосой
не обмолоченного
колоса
Механическое повреждение зерна
(дробление)
Недомолот и
дробление зерна
одновременно

1

2

1

Откройте жалюзи
верхнего решета

Прикройте жалюзи
дополнительного
решета

Уменьшите частоту
вращения

Проверьте состояние
подбарабанья

Измените длину тяг,
установите равномерный зазор

Уменьшите зазор

Увеличьте зазор

Уменьшение частоты
вращения

Способ
устранения

Увеличение частоты
вращения

Очередность корректировки режимов работы

4

2

3

2

1

Повышенные потери
щуплого зерна
с полосой

1

2

Obrázek 1.61

Stránky doporučení pro seřízení pracovních orgánů, jejíchţ příklad je uvedený na
obrázku 1.62, obsahují údaje o stavu pracovních orgánů (buben ţací lišty, šnek) s ohledem na typ sklizeného obilí.
ПОМОЩЬ
Хлебный массив

Рабочий орган

Шнек

Мотовило

Нормально
стоящий,
частично поникший

Высота траектории граблин
% длины
(устанавливается гидроцил. срезанных стеблей
Подъем мотовила)
Вылет штоков
От 0 до 50 мм
гидроцилиндров
Положение граблин
Г
(автом. установка)
Зазор между шнеком
10...15
и днищем, мм
Зазор между пальцами
12...20
и днищем, мм
Высота среза стеблей, мм

90

Высокий (выше
80 см), густой

% длины
срезанных стеблей
Высокий (выше
80 см), густой
В
20...25
20...30
90

Obrázek 1.62

Pro návrat na obrazovku „Hlavní menu“ je nutné stisknout tlačítko

.
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1.7.9.10 Nastavení
Při zvolení bodu „Nastavení“ se na obrazovce „Hlavní menu“ se objeví obrazovka, zobrazená na obrázku 1.63, ve které je moţné zvolit parametry, které je moţné
změnit (zkorigovat) za účelem správného provozu kombajnu. Navigace na obrazovce
se provádí tlačítky

a

.

НАСТРОЙКИ
1. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
2. РЕЖИМ РАБОТЫ
3. НАСТРОЙКИ ТЕРМИНАЛА

ВЫБОР

ПРЕД

СЛЕД

ВЫХОД

Obrázek 1.63

Nastavení systému
Vstup do obrazovky „Nastavení systému“ se provádí pomocí hesla (heslo 1) za
účelem zamezení chybné volby nebo neoprávněného přístupu a změny parametrů, které jsou nutné pro provoz kombajnu. Dialogové okno pro zadání hesla 1 je schématický
uvedeno na obrázku 1.64.
Poznámka - Heslo nastavuje výrobce kombajnu a sděluje jej pouze dealerům a
servisním organizacím.

НАСТРОЙКИ
1. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
2. РЕЖИМ РАБОТЫ
Введите
пароль
3. НАСТРОЙКИ
ТЕРМИНАЛА
4. ВЫБОР ЯЗЫКА

0 000

Да

ВЫБОР

ПРЕД

Отмена

СЛЕД

ВЫХОД

Obrázek 1.64
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Při správném zadání hesla a jeho potvrzení se objeví obrazovka s nastavením
systému jako na obrázku 1.65.

Obrázek 1.65

Na obrazovce je moţné zvolit typ kombajnu, typ motoru, zvolit šířku ţací lišty,
nastavit průměr kola a součinitel dle rychlosti, nastavit součinitel motoru, nastavit čas
pro intervaly technické údrţby kombajnu, vynulovat parametry do továrního nastavení,
vynulovat součtové hodnoty (heslo 2), vynulovat hodnoty havarijní statistiky (heslo 2) a
také změnit heslo 1 (vstup do obrazovky nastavení) a heslo 2.
Poznámky:
1 Přemístění na obrazovce se provádí tlačítky

,

,

,

editace libovolného parametru je nutné jej označit a stisknout tlačítko
číselných hodnot parametrů se provádí pomocí tlačítek
místy s čísly pomocí tlačítek

nebo

a

. Pro začátek
. Zadávaní

, a přesunutí mezí

. Ukládaní zadaných číselných hodnot se

provádí tlačítkem
;
2 Hodnoty nastavovaných na této obrazovce parametrů nastavuje výrobce kombajnu ve výrobním závodě.
Při zvolení reţimu, který se znázorňuje v dolní části obrazovky na obrázku 1.65 „Vynulování součtových hodnot“, „Vynulování havarijní statistiky“ se mění barva okna
reţimu (okno se změní na modré) a toto znamená, ţe tento reţim je zvolený. V případě
zvolení reţimu „Vynulování součtových hodnot“ nebo „Vynulování havarijní statistiky“ se
objeví obrazovka jako na obrázku 1.66. V případě správného uvedení hesla (zadává se
pomocí tlačítek
a
,
,
a stisknutím tlačítka
pro potvrzení) se objeví obrazovka s oznámením „Vynulovat součtové hodnoty?“ nebo „Vynulovat havarijní
statistiku?“ (při zvolení odpovídajícího reţimu). Po potvrzení vynulování zkontrolujte,
zda byly vynulovány součtové hodnoty na obrazovce „Statistika“ nebo havarijní statistika na obrazovce „Havarijní statistika“.
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Введите пароль 2
0 000
Да

Отмена

Obrázek 1.66

Změna hesel
Při zvolení reţimu „Změna hesla 1“, který se zobrazuje ve spodní části obrazovky
na obrázku 1j.65, se objeví se obrazovka, která je informačně uvedená na obrázku
1.67.

Смена пароля 1
Введите старый пароль

0 000
Введите новый пароль

0 000
Да

Отмена

Obrázek 1.67

Pomocí tlačítek

a

,

,

a stisknutím tlačítka

zadejte staré heslo a nové heslo. Stisknout tlačítko
Proveďte stejné operace pro změnu hesla 2.

pro potvrzení

pro potvrzení změny hesla 1.
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1.7.9.11 Provozní režim
Obrazovka „Provozní reţim“ slouţí k určení nezbytných technologických reţimů
činnosti kombajnu a také pro zadání dat, nezbytných k činnosti programu systému.
V případě zvolení bodu „Provozní reţim“ se na IT BTG objeví obrazovka, která je
informačně uvedená na obrázku 1.68.

Obrázek 1.68

Na levé straně této obrazovky lze posloupně nastavit reţim nastavení akčních
mechanismů (ruční, automatický (svůj), automatický (dop.)), zvolit poţadovanou plodinu, určit reţim zjišťování ztrát podle plochy nebo času. V pravé části obrazovky se zobrazují hodnoty seřízení kombajnu podle akčních mechanismů: regulace citlivosti kanálů
pro sledování ztrát zrna, otáčky mláticího bubnu, mezera koše, otáčky ventilátoru, polohy vrchních a spodních sít, seřízení citlivosti dle kanálu monitorování ztrát zrna, stav
provozu výkonného mechanismu. V případě zvolení provozního reţimu „svůj“ nebo
„dop.“ a stisknutí tlačítka
začne nastavení pracovních orgánů, přičemţ zapnutí
fajfky „V“ můţe zapnout nebo vypnout nastavení výkonných mechanismů: otáčky mláticího bubnu, mezera koše, otáčky ventilátoru, poloha horních a spodních sít.
Poţadované parametry se z tabulky volí pomocí tlačítek

a

,

,

.

Pro potvrzení zvoleného parametru je třeba stisknout tlačítko
.
Poznámky:
1 Rozsah citlivosti kanálů pro sledování ztrát zrna je 0 aţ 5, kde „0“ je maximální
citlivost a „5“ minimální.
2 Provozní stav výkonných mechanismů se můţe měnit v souladu s uvedeným v
tabulce 1.4.
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Tabulka 1.4
Sdělení ve sloupci „Stav“
ok
vyp.
čekejte
---++++
čas

Vysvětlení
dosaţeno meze regulace (okamţitá hodnota
se shoduje se zadanou)
nereguluje se
probíhá seřízení
zmenšení regulované hodnoty
zvětšení regulované hodnoty
doba regulace uplynula, meze regulace nedosaţeno

3 V případě volby provozního reţimu „Ruční“ není sloupec

.

Kaţdému akčnímu mechanismu a čidlu ztrát zrna odpovídají tři hodnoty:
– „okamţitá“ – to, co na kombajnu skutečně existuje v okamţiku prohlíţení;
– „vlastní“ – poslední hodnota zadaná mechanizátorem;
– „doporučená“ – zprůměrovaná hodnota parametru, pevně zadaná programem.
Po skončení sklizně (práce v kombajnovém reţimu) a vypnutí napájení systému,
okamţité hodnoty otáček mláticího bubnu, ventilátoru, mezery koše a poloh sít zobrazené na obrazovce automaticky přejdou do skupiny „vlastní“. Při následujícím zapnutí
systému před začátkem sklizeni pro automatické nastavení hodnot otáček mláticího
bubnu, ventilátoru, mezery koše, polohy sít vstupte do obrazovky „Provozní reţim“,
zvolte reţim „vlastní“ nebo „dop.“ a stiskněte tlačítko
nastavení hodnot.

, poté probíhá automatické

Operátor taký můţe samostatně změnit hodnoty ve sloupci „vlastní“. Za tímto
účelem je nutné zvolit druh sklízené plodiny (například pšenice). Stisknout tlačítko
. Dále pomocí tlačítek
,
,
,
zvolte vstupní okno, které odpovídá parametru, který musí být zkorigovaný, například otáčky mláticího bubnu. Stisknout tlačítko
, tím bude označeno pole číselné hodnoty editovatelného parametru. Stisknutím
tlačítek

nebo

se zadá poţadovaná číslice. Stisknout tlačítko

zadané číselné hodnoty. Stisknutím tlačítka

nebo

pro uloţení

se zvolí následující úroveň

(je-li to nutné). Provede se úprava následující číslice atd. Stisknutím tlačítka
zadaná číselná hodnota parametru uloţí. Stisknout tlačítko
korekce.

se

pro opuštění reţimu
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Pokud pracovník obsluhy zvolí jeden z pracovních reţimů (automatický nebo
ruční), pak se po vypnutí a následném zapnutí systému se nastaví ruční pracovní reţim.
Poznámka - Při zvolení automatického provozního reţimu dodrţujte pokyny,
uvedené v pravé spodní části obrazovky, přičemţ se musí dodrţovat následující podmínky:
a) otáčky motoru musí být větší nebo rovny jmenovitým (1500 ot/min);
b) otáčky mláticího bubnu musí být větší neţ 100 ot/min.
Regulace kaţdého kanálu řízení probíhá takto:
– mezera koše;
– poloha vrchních sít;
– poloha spodních sít;
– otáčky mláticího bubnu;
–otáčky ventilátoru.
Doba regulace – 20 s. Pokud se během této doby kanál nezreguluje, přejde se
k dalšímu kanálu.
1.7.9.12 Nastavení terminálu
Na obrazovce „Nastavení terminálu“ je moţné zkorigovat aktuální hodnotu času
a nastavit datum, nastavit potřebný jas tablo indikace, seřídit hlasitost zvuku a zapnout/vypnout hlasová oznámení. Vstup (výstup) na (c) obrazovku (a) se provádí dle
algoritmu, uvedenému na obrázku 1.69.

Obrazovka „Hlavní
menu“

Zvolte bod
„Nastavení“

Obrazovka
„Nastavení“

stisknout

Zvolte bod
„Nastavení terminálu“
stisknout

Vstoupit na obrazovku
„Nastavení“

Obrázek 1.69

Pro zapnutí/vypnutí hlasových oznámení v poli záznamu „Hlasová oznámení“
stisknout/uvolnit tlačítko

.
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Pro korekci hodnoty data a času v pole záznamu „Čas“ (hod: min)“ nebo „Datum
(dd: mm. rr)“ stisknout/uvolnit tlačítko

. Začne blikat první číslice času (datum). Čí-

selné hodnoty data a času se vkládají tlačítkem
nebo

nebo

. Úroveň se volí tlačítkem

. Číselná hodnota se zapamatovává (vkládá) stisknutím tlačítka

Stisknout tlačítko

.

pro opuštění reţimu korekce.

POZOR: Udrţujte systém pod napětím nejméně 30 min před prvním nastavením
hodina a také po dlouhodobém vypnutí (více neţ 3 dní) systému.
1.7.9.13 Kalibrace
Pro vstup do obrazovky „Kalibrace“ zvolte bod „Kalibrace“ na obrazovce „Hlavní
menu“ stisknutím tlačítka
. Objeví se obrazovka jako na obrázku 1.70, kde zvolením odpovídajících bodů je moţné zvolit snímač nebo mechanismus pro provedení kalibrace. Pro přesunutí na obrazovce a zvolení potřebného parametru pouţijte tlačítka,
uvedené v dolní části obrazovky.

КАЛИБРОВКИ
1. ЗАЗОР ПОДБАРАБАНЬЯ
2. НИЖНИЕ РЕШЕТА
3. ВЕРХНИЕ РЕШЕТА

ВЫБОР

ПРЕД

СЛЕД

ВЫХОД

Obrázek 1.70
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Mezera koše
Pro provedení kalibrace mezery koše zvolte bod „Mezera koše“ na obrazovce
„Kalibrace“. Objeví se obrazovka, jejíţ vzor je uvedený na obrázku 1.71, kde je moţné
provést odpovídajícího seřízení a následného uloţení velikosti mezery. Zobrazovaná
hodnota „relativní hodnota“ znázorňuje počet odpočtů analogového a digitálního převodníku BVV (zabudovaný analogový a digitální převodník kontroléru) pro nastavení
kanálu v aktuální časový okamţik.

ЗАЗОР ПОДБАРАБАНЬЯ
Минимум
Максимум
Относительное
значение

0

Для калибровки установите механизм
регулировки зазора подбарабанья в
минимальное положение и нажмите “Ввод”

Obrázek 1.71

Proveďte činnosti, uvedené v dolní části obrazovky „Mezera koše“ pro minimální
mezeru koše, proveďte kalibraci. V případě úspěšného ukončení procesu se na obrazovce objeví potvrzující nápis „OK“. V případě přerušení procesu nebo nekorektní kalibrace se na obrazovce objeví symbol otazníku. Zopakujte postup kalibrace.
Proveďte činnosti, uvedené v dolní části obrazovky „Mezera koše“ pro maximální
mezeru koše, proveďte kalibraci. V případě úspěšného ukončení procesu se na obrazovce objeví potvrzující nápis „OK“. V případě přerušení procesu nebo nekorektní kalibrace se na obrazovce objeví symbol otazníku. Zopakujte postup kalibrace.
Poznámka - V případě úplného ukončení postupu kalibrace při všech reţimech
kalibrace se na obrazovce objeví okno jako na obrázku 1.72. Stisknout tlačítko

.

Obrázek 1.72
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Spodní síta
Pro provedení kalibrace spodních sít zvolte bod „Spodní síta“ na obrazovce „Kalibrace“. Objeví se obrazovka, která je informačně uvedená na obrázku 1.73.
НИЖНИЕ РЕШЕТА
Минимум
Максимум
Относительное
значение

1022
1022

Для калибровки установите механизм
регулировки нижних решет в минимальное
положение и нажмите “Ввод”

Obrázek 1.73

Proveďte operace, jaké jsou popsány nahoře.
Vrchní síta
Pro provedení kalibrace spodních sít zvolte bod „Spodní síta“ na obrazovce „Kalibrace“. Objeví se obrazovka, která je informačně uvedená na obrázku 1.74.

ВЕРХНИЕ РЕШЕТА
Минимум
Максимум
Относительное
значение

1022
1022

Для калибровки установите механизм
регулировки верхних решет в минимальное
положение и нажмите “Ввод”

Obrázek 1.74

Proveďte operace, jaké jsou popsány nahoře.
Poznámka - Hodnota velikosti spodních a horních sít se zobrazí na obrazovce
„Provozní reţim“ viz obrázek 1.68, ve sloupci „Tek“.
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1.7.9.14 Stav snímačů
V případě zvolení na obrazovce „Hlavní menu“ bodu „Stav snímačů“ se objeví
obrazovka, která je informačně uvedená na obrázku 1.75. Volba potřebného bodu
„Otáčky pracovních orgánů“ nebo „Stav čidel“ se provádí pomocí tlačítek, znázorněných
ve spodní části obrazovky.

СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКОВ
1. ОБОРОТЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
2. СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКОВ

п

ВЫБОР

ПРЕД

СЛЕД

ВЫХОД

Obrázek 1.75

Otáčky pracovních orgánů
V případě zvolení bodu „Otáčky pracovních orgánů kombajnu“ se objeví obrazovka, která je uvedená na obrázku 1.76, kde je moţné prohlédnout otáčky pracovních
orgánů kombajnu a také je uloţit.

ОБОРОТЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
0

об/мин

0

об/мин

0

об/мин

0

об/мин

0

об/мин

0

об/мин

0

об/мин

0

об/мин

0

об/мин

0

об/мин

Двигатель
Количество угловых меток на валу

1

Процент проскальзывания

10

СОХРАН

ПРЕД

СЛЕД

ВЫХОД

Obrázek 1.76

Na obrazovce „Otáčky pracovních orgánů“ je moţné prohlédnout počet úhlových
značek na hřídeli, procento prokluzu pro konkrétní pracovní orgán. Nastavení počtů úhlových značek a součinitele prokluzování se prování ve výrobním závodě. Zvolení pracovního orgánu (otáčky motoru, otáčky mláticího bubnu, otáčky ventilátoru, otáčky dopravního šneku klasů, otáčky šneku zrna, otáčky bubnu řezačky slámy, otáčky vytřásadla) se provádí pomocí tlačítek

nebo

posunutím rámečku.
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Pro uloţení otáček pracovních orgánů za účelem pamatování prahových hodnot
stisknout tlačítko

-

Stav snímačů
V případě zvolení bodu „Stav snímačů“ se objeví obrazovka, která je informačně
uvedená na obrázku 1.77.
Poznámka - V závislosti na modelu kombajnu mohou na obrazovce seřízení
snímačů chybět některé zobrazované ikony nebo se objevovat nové ikony.

Obrázek 1.77

Obrazovka stavu snímačů a akčních mechanismů slouţí k výstupu informací o
snímačích a mechanismech pouţívaných na kombajnu. Na této obrazovce je moţné:
– deaktivovat (nebo aktivovat) kontrolu libovolného snímače nebo mechanismu
(kromě mláticího bubnu, ventilátoru čištění, zapnutí dálkového světla a parkovací brzdy,
otáček klikového hřídele motoru). Snímač se volí přemístěním kurzoru v podobě rámečku pomocí tlačítek
,
nebo
,
. V případě ukončení kontroly snímače
(mechanismu) se odpovídající piktogram zobrazí inverzně, a v horní části obrazovky
zobrazuje název snímače nebo mechanismu. Pro potvrzení zvoleného snímače je třeba
stisknout tlačítko
;
– je třeba zjistit závady v obvodu snímačů a mechanismů. V případě závady bude odpovídající ikona přeškrtnutá. Prohlédnutí závad a metod jejich odstranění je moţné po nastavení kurzoru v podobě rámečku na přeškrtnutý snímač.
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Stisknout tlačítko
razena na obrázku 1.78.

. Objeví se stránka, například odpovídající té, která je zob-

Havarijní teplota chladicí kapaliny v motoru

Температура воды в двигателе выше
допустимой (максимально допустимая температура – 80 ≤ С).
Если температура воды ниже допустимой, то необходимо:
а) убедиться в исправности датчика SK1;
б) проверить отсутствие замыкания на массу цепи 40-Р.

Zrušit

Ano
Deaktivovat kontrolu?

Obrázek 1.78

Při deaktivaci kontroly vadného (nenainstalovaného) snímače je nutné postupovat takto:
- tlačítkem
tlačítkem

,

a

,

se zvolí poţadovaný snímač a volba potvrdí

. Ve spodní části obrazovky se zobrazí dotaz „Deaktivovat kontrolu?“

– po stisknutí tlačítka
se zobrazí dotaz „Opravdu?“ Stisknout tlačítko
Snímač se zobrazí inverzně;
-následuje stisknutí tlačítka
pro opuštění aktuálního reţimu.

.

80

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ
a činnost

1 Popis

1.7.9.15 Pořadí činnosti kombajnu
Nainstalovat bloky BTG, BVV a UFI na určená místa kombajnu.
Zapojte bloky BTG, BVV a UFI dle schémat na obrázcích 1.79, 1.80. Propojit do
BVV akční mechanismy a napájení bloku ve skříni kombajnu s pouţitím sady montáţích
dílů.
Blok

Blok

Txd
Rxd
Do kontaktů 1, 5, 7, 8
BTG přes převodník
РИДП.685621.569

Modul GPS

Svazek 8 РИДП.685626.506 nebo
svazek pro odpovídající model
kombajnu ze sady pro zapojení
РИДП.421949.501

Obrázek 1.79 - Schéma zapojení BTG, BVV a GPS modulu kombajnu

Poznámka - V případě montáţe systému BIUS.02 na jiné typy kombajnů bude
indikace signálů provedena dle pouţitých svazků ze sady zapojení РИДП.421949.501.
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čištění

ztráty dle kanálu
vytřásadla

+

vytřásadlo

ztráty dle kanálu
čištění

+

DPZP-1 - čidlo ztrát zrna piezoelektrické
Obrázek 1.80 - Schéma zapojení UFI do BVV

Poskytnout napájení
Během prvního zapnutí systému během několika vteřin proběhne automatická
kontrola (test snímačů) a na indikačním panelu bloku (dále jen „IP BTG“) se krátkodobě
(na 5 sekund) zobrazí informace o počtu otestovaných snímačů a počtu vadných nebo
nekontrolovaných snímačů. Poté se na IP BTG bloku zobrazí jedna ze základních obrazovek (obrazovka přepravního nebo kombajnového reţimu).
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Poznámky:
1 Stisknutí tlačítka
v průběhu testování změní pracovní reţim systému bez
výstupu stránky se stavy snímačů.
2 Pokud mezi předchozím a aktuálním zapnutím na kombajnu přibude nový vadný snímač, tento se zobrazí na obrazovce spolu s textem sdělení o závadě snímače. V
případě stisknutí v tento okamţik tlačítka
je moţné prohlédnou činnosti pro odstranění závady.
3 Pokud kombajn sklízí plodinu lišící se od předchozí, je nutné provést odpovídající volbu plodiny na obrazovce „Provozní reţim“.
4 Systém automaticky zjišťuje typ motoru (motor s elektronickým řízením, v jehoţ
případě se informace předávají prostřednictvím sběrnice CAN, nebo motor bez elektronického řízení, v jehoţ případě se informace o stavu motoru získávají z analogových
nebo diskrétních snímačů).
Spustit motor (otáčky motoru musí být nominální) a zapnout hřídel odběru výkonu. Zvolte reţim „vlastní“ nebo „dop.“ na obrazovce „Provozní reţim“. Stisknout tlačítko
. Systém automatický seřídí variátory otáček mláticího bubnu, ventilátoru, seřídí
mezeru koše a polohy vrchních a spodních sít.
Aby bylo moţné kontrolovat ztráty zrna, je nutné po nastavení optimálních pracovních reţimů (otáček mláticího bubnu a ventilátoru, mezery koše a polohy sít), v nichţ
se dosahuje minimální úrovně ztrát, a po nastavení nutné citlivosti v závislosti na parametrech zrna (na obrazovce „Reţim seřízení“) stisknout tlačítko
na čelním panelu
BTG. Úroveň vyplnění sloupků ztrát spojených s kanály „vytřásadlo“ a „čištění“ bude
odpovídat střední hodnotě „zelená zóna“.
Během činnosti kombajnu budou změny vyplnění sloupků svědčit o zvýšení (sníţení) ztrát určovaných podle plochy (je-li indikátor ztrát označen symbolem „S“) nebo
podle času (v případě symbolu „t“).
Po skončení sklizně (práce v kombajnovém reţimu) a vypnutí napájení systému,
okamţité hodnoty otáček mláticího bubnu, ventilátoru, mezery koše a poloh sít zobrazené na obrazovce automaticky přejdou do skupiny „vlastní“. Při následujícím zapnutí
systému před začátkem sklizeni pro automatické nastavení hodnot otáček mláticího
bubnu, ventilátoru, mezery koše, polohy sít vstupte do obrazovky „Provozní reţim“,
zvolte reţim „vlastní“ nebo „dop.“ a stiskněte tlačítko
nastavení hodnot.

, poté probíhá automatické
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1.7.9.16 Kontrola kanálů ztrát zrna
Pro kontrolu kanálů ztrát zrna je nutné zapnout systém a na obrazovce kombajnu
zvolit symbol ztrát zrna podle času „t“. Pomocník kombajnisty musí zaklepat na membránu snímače ztrát jednoho z kanálů tvrdým předmětem (například šroubovákem), ale
tak, aby snímač nepoškodil, a kombajnista přitom na obrazovce čelního panelu bloku
BTG sleduje míru vyplnění sloupku ztrát vytřásadla nebo čištění.
Míra vyplnění sloupku zvoleného kanálu závisí na frekvenci klepání na membránu. Je třeba sledovat zvětšování (zmenšování) míry zaplnění v závislosti na zvyšování
(sniţování) frekvence podle pokynů kombajnisty. Stejné ověření je nutné provést
s druhým kanálem a pro všechny snímače ztrát.
POZOR: Toto ověření je určeno jen ke kontrole bezporuchového stavu snímačů
a kanálů indikace ztrát. Pro určení minimálních ztrát a pro indikaci optimální úrovně
ztrát na obrazovce je nutné se řídit příslušnými pokyny v tomto návodu k provozu kombajnu ohledně určení optimálních mezer a otáček různých pracovních ústrojí, rychlosti
pohybu v závislosti na výnosech, stavu pole a stavu sklízené plodiny.
1.7.9.17 Dodatečné možností
Volba modelů kombajnu se provádí na obrazovce „Nastavení systému“ na základě hesla, které zná výrobce systému a můţe poskytnout pouze dealerům a servisním
organizacím.
1.7.9.18 Bezpečnostní požadavky
V systému není napětí nebo vyzařování, nebezpečná pro lidí.
Poţární bezpečnost systému je zajištěna vyloučením z konstrukce systému lehce
hořlavých materiálů.
1.7.9.19 Skladování a přeprava
Za účelem vyloučení závady BTG na území s moţnou teplotou okolního vzduchu
pod minus 30о С je nutné před umístěním kombajnu do skladovacího prostoru během
zimního období demontovat blok BTG z kombajnu a uloţit jej na sklad. Doporučena teplota skladování od minus 10 do plus 45о С.
Přeprava systémů musí probíhat při teplotě od minus 30 do plus 50 о С a horní
hodnotě relativní vlhkosti vzduchu 100 % při 25о С.
1.7.9.20 Průběžné opravy
Systém BIUS.02 a jeho bloky BTG, BVV jsou sloţitá elektronická zařízení, které
vyţadují pro opravu a seřízení speciální přístroje, proto je moţné provádět opravy systémů pouze v servisních střediscích nebo u výrobce.
Blok UFI se neopravuje s ohledem na konstrukční vlastností.
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1.8 Technologický proces sklizně
Technologický proces přímého sklízení úrody kombajnem se uskutečňuje
níţe uvedeným způsobem.
Zatímco se kombajn pohybuje, lamely bubnu 23 (obrázek 1.81) ţací lišty
na obilniny nabírají a přitahují dávky
stébel k řeznému ústrojí 22, odkud padají odříznutá stébla k šneku 21. Prstový mechanismus šneku je zachycuje a
směruje do otvoru ţací lišty, z něhoţ se
hmota dostává k mechanismu šikmého
dopravníku 20, který dopravuje proud
obilní hmoty do mláticího ústrojí,
k zrychlovacímu bubnu 19 a poté
k mláticímu bubnu 17. V procesu mlácení zrno, plevy a jemná slámová hmota
propadává mříţkou koše 18 na vibrační
desku 15 a zbylou hmotu odvádí výběhový rošt 16 do vytřásadlo 5, na jehoţ
klapkách probíhá další oddělování zrna
ze slámové hmoty.
Hmota obsahující zrno, spadlá po
vymlácení na vibrační desku 15 se dopravuje k vrchnímu sítu 8. Během transportu hmoty obsahující zrno probíhá
předběţné dělení na frakce. Zrno klesá
dolů a odpadní hmota stoupá vzhůru.
V oblasti přepadu mezi prstovým roštem
vibrační desky 15 a přídavnými a vrchními komponentami vrchního síta 8 se
hmota profukuje ventilátorem 14. Vrstva
směsi obsahující zrno, která propadla
prstovým roštem vibrační desky, se poněkud kypří, díky čemuţ zrno a těţké
příměsi, v důsledku působení proudu
vzduchu od ventilátoru 14 a kolébavého
pohybu sít, snadněji propadávají dolů a
plevy a jiné lehké příměsi jsou vyfukovány z mlátičky.

1 Popis

nou hmotu do zařízení pro domlacování
13. V zařízení pro domlacování probíhá
druhé mlácení, po němţ se vymlácená
hmota rovnoměrně rozprostírá po šířce
vibrační desky 15 pomocí rozdělovacího
šneku.
Klapky vytřásadla dopravují slámu
k zadnímu krytu, kde se v závislosti na
nastavení řezačky slámy 7 tvoří válcový
balík nebo se sláma rozmělňuje rotorem
sekačky 7 a po průchodu deflektorem 6
padá na pole.
Plevy a lehké příměsi jsou působením vzdušného proudu z ventilátoru 14
vyfukovány ze zóny čištění na pole.
Po zaplnění zásobníku zrna vyprazdňovací šnek 4 zrno přemisťuje do
dopravního prostředku vykládacím šnekem 23.
Proces děleného způsobu sklizně se od přímého liší tím, ţe se stébla
sklízené plodiny nejprve lisují do válcových balíků, které se později rozebírají
sběračem navěšeným na kombajn a
mlátí tak, jak bylo popsáno výše.

Zrno, které propadlo vrchními 8 a
spodními 9 síty, padá po podloţce na
dopravní šnek zrna 12. Šnek pak zrno
přemisťuje k dopravníku 3, který je přesunuje k plnicímu šneku 2 zásobníku.
Nedomlácené klásky, které propadly
vrchním sítem a nástavcem vrchního
síta 8 na spodní síto 9, se dopravují do
šneku pro dopravu klasů 11 a na dopravník klasů 10, který dopravuje získa85
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1 – horizontální šnek; 2 – plnicí šnek na zrno; 3 – dopravník zrna; 4 - vykládací šnek; 5 – vytřásadlo; 6 – deflektor; 7 – řezačka slámy; 8 – vrchní síto; 9 – spodní síto; 10 – dopravník klasů; 11
– dopravní šnek klasů; 12 – dopravní šnek zrna; 13 – zařízení pro domlacování; 14 – ventilátor;
15 – vibrační deska; 16 – výběhový rošt; 17 – mláticí buben; 18 – koš; 19 – zrychlovací buben;
20 – mechanismus šikmého dopravníku; 21 – šnek; 22 – řezné ústrojí; 23 – buben
Obrázek 1.81 - Technologický postup provozu kombajnu
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2 Pouţití ke stanovenému účelu
2.1 Provozní omezení
2.1.1 V závislosti na sklízené plodině je nutné kombajn před zahájením
práce speciálně připravit a zkompletovat
s odpovídajícím adaptérem, sadou vybavení nebo zařízením:
– pro přímou sklizeň zrnin a pohanky – ţací lišta na obilniny;
– pro dělenou sklizeň zrnin a pohanky – sběrač;
– pro sklizeň kukuřice na zrno – sada vybavení pro sklizeň kukuřice na zrno;
– pro sklizeň slunečnice – sada vybavení pro sklizeň slunečnicových semen s pouţitím speciální ţací lišty;
– pro sklizeň sóji – ţací lišta na sóju;
– pro sklizeň řepky olejky – zařízení
na sklizeň řepky olejky;
– pro zmenšení otáček mláticího
bubnu při sklizni snadno mlátitelných
plodin (kukuřice, slunečnice apod.) se
na kombajn instaluje zpomalovací reduktor.
Pro zmenšení rychlosti otáčení rotoru během sklizně pohanky je moţné
vyměnit řemenici řezačky za řemenici
většího průměru se sady výměnných
dílů.
2.1.2 Motor je moţné spustit, jen
kdyţ je ovládací rukojeť rychlosti pohybu v neutrální poloze, skloněné na stranu pracovníka obsluhy, a je vypnutý
převod. Rozjíţdět se doporučuje při
otáčkách klikové hřídele motoru alespoň
1500 ot/min.

2 Použití ke stanovenému účelu

– ţací lišta musí být nainstalována a
upevněna na přepravním vozíku a připojena k mlátičce pomocí taţného zařízení;
– buben ţací lišty musí být spuštěn
zcela dolů a maximálně přitaţen
k šneku;
– musí být připojena světelná signalizace přepravního vozíku;
– musí být zapnuté výstraţné majáky.
VAROVÁNÍ: Aby se předešlo
poškození řídicí nápravy, ZAKAZUJE
SE přeprava kombajnu s ţací lištou
v přepravní poloze za přítomnosti zrna
v zásobníku!
2.1.4 Při přepravních přejezdech
kombajnu
na
krátké
vzdálenosti
s navěšenou ţací lištou musí být tyče
hydraulických válců zdvihu i horizontálního přemisťování bubnu zcela vytaţené, ţací lišta zdviţena do horní polohy a
upevněna na šikmém dopravníku.
2.1.5 Funkci pracovních brzd kombajnu plní konstrukce hydraulického pohonu hnacích kol. Plynulé sniţovaní
rychlosti se dosahuje
nastavením ovládací rukojeti rychlosti pohybu do neutrální polohy. Je-li
nutné kombajn okamţitě zastavit, je třeba brzdit rychlým nastavením ovládací
rukojeti rychlosti pohybu do neutrální
polohy se současným sešlápnutím brzdového pedálu (je-li to nutné).

VAROVÁNÍ: Motor se zakazuje spouštět, má-li hydraulický systém
kombajnu jakoukoli poruchu!
Startér vţdy zapínejte na maximálně
10-15 sekund. Po spuštění okamţitě
uvolněte klíč zapalování. Bude-li nutné
spouštění zopakovat, vraťte klíč zapalování do polohy „0“ a chvíli počkejte.
2.1.3 Za pohybu kombajnu po vozovkách veřejné sítě:
– musí být v krajní horní poloze deflektor řezačky slámy kombajnu;
– musí být zavřená krytka průchodu
do zásobníku;
– zásobník musí být vyprázdněný;
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VAROVÁNÍ: Zakazuje se provoz hydraulického systému jízdního pohonu v reţimu přetíţení déle neţ
10 sekund – nebezpečí poruchy hydraulického čerpadla nebo hydromotoru
jízdního pohonu!
2.1.6 V procesu pouţívání kombajnu je třeba vyuţívat nejvýhodnější pracovní postupy a optimálně regulovat
zařízení v závislosti na podmínkách a
druzích sklízených plodin.
Stanovit výšku řezu, zregulovat koš
mláticího ústrojí a určit rozevření ţaluziových sít čisticího systému. Orientačně
určit a nastavit otáčky mláticího bubnu,
ventilátoru čištění a bubnu ţací lišty.
Otáčky těchto ústrojí se později korigují
během pracovního procesu.
2.1.7 Aby se zvýšila kvalita sklizně a
produktivita kombajnu, směr pohybu je
třeba volit tak, aby nepokosené pole
zůstávalo vpravo a celkový směr polehlých stébel svíral se směrem pohybu
kombajnu přibliţný úhel 45°.
V případě nekvalitně zoraného pole
a téţ při silném souběţném větru je třeba volit takový směr pohybu kombajnu,
aby práce dlouho neprobíhala ve směru
polehlosti obilí, napříč svahu nebo kolmo k brázdám.
2.1.8 Rychlost pohybu je nutné volit
tak, aby byla zajištěna maximální produktivita kombajnu při vysoké kvalitě sklizně.
Při sklízení polehlého nebo spleteného obilí je nutné rychlost pohybu
kombajnu sníţit nezávisle na jeho zatíţení.
2.1.9 Je třeba pravidelně kontrolovat
kvalitu výmlatu a ztráty za ţací lištou a
mlátičkou.
Aby se zabránilo ztrátám v důsledku
neodřezaných klasů při sklízení krátkostébelného obilí na nedobře zoraném poli
a také při sběru válcových balíků při
zvýšené rychlosti je nutné směr pohybu
kombajnu orientovat hlavně podél
brázd. Ztráty v důsledku neodřezaných
klasů mohou téţ vznikat při zatáčení,
zejména pod ostrými úhly. Zatáčení musí být přesné a nesmí být pod ostrými
úhly.

2 Použití ke stanovenému účelu

2.1.10 Při práci na více vlhkých nebo kontaminovaných plodinách a při
sklizni na vlhké půdě je třeba:
– kontrolovat vlhkost zrna – doporučuje se sklízet zrno, jehoţ vlhkost není
vyšší neţ 25%;
- pravidelně kontrolovat a zbavovat
nalepené hmoty: mláticí buben, koš,
ţaluziová síta a podloţky čištění, hřebeny vibrační desky a klapky vytřásadla;
– pravidelně, alespoň dvakrát za
směnu, vizuálně kontrolovat a v případě
nutnosti zbavovat namotaných a nahromaděných posklizňových zbytků dutiny mezi ozubenými koly a kryty horní
hřídele, dutiny bočních těsnění přechodného rámu šikmého dopravníku.
Nedodrţení tohoto poţadavku má za
následek závadu dopravníku šikmé komory.
VAROVÁNÍ: Při vykládce zrna
ze zásobníku, jehoţ vlhkost přesahuje
25 %, nesmí být otáčky klikové hřídele
motoru vyšší neţ 1200 ot/min!
2.1.11 V případě neúplného oddělování zrna od klasů (nedomlácení) se
ujistěte:
– zda nejsou zalepené otvory koše;
– zda nejsou poškozeny nebo opotřebeny mlatky mláticího bubnu a koše;
nastavte:
– optimální mezery mezi mlatkami
mláticího
bubnu
a
košem;
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– optimální otáčky mláticího bubnu.
A aţ po provedení uvedených kroků
postupně zvětšujte mezery mezi ţaluziemi nástavce a přitom skrz poklop na
krytu dopravníku klasů kontrolujte
mnoţství hmoty na lopatkách řetězu. Na
libovolné lopatce nesmí být její objem
vetší neţ 200 cm3.
VAROVÁNÍ: Aby se nepoškozovaly systémy domlacování a nezahlcoval dopravní šnek klasů a dopravník
klasů, tato zařízení nepřetěţujte!
2.1.12 V závislosti na sklízené plodině, její vlhkosti, kontaminaci a spojení
zrna se slámou jsou na klapkách 1 vytřásadla namontovány boční 3 (obrázek
2.1) a střední 2 kypřiče pro zvýšení aktivity tohoto zařízení, které mohou být
buď demontovány, nebo přemístěny
z kaskády na kaskádu.

1 – klapka; 2 – střední kypřič; 3 – boční
kypřič
Obrázek 2.1: Sestava kypřičů na klapce
vytřásadla

2.1.13 Aby se nepoškodila dopravní
ústrojí vykládky zrna ze zásobníku a
jejich pohony, přísně dodrţujte tuto posloupnost zapnutí a vypnutí vyprazdňovacího šneku:
1) vyprazdňovací šnek zcela přestavte z přepravní polohy do polohy
pracovní;
2) nastavte otáčky klikové hřídele
motoru na 900-1000 ot/min;
3) pro úplné zapnutí/vypnutí pohonu
je nutné tlačítko přepínače na ovládacím
panelu drţet alespoň 6 sekund!
4) po zahájení vykládky zrna do dopravního prostředku postupně (během
3-4 sekund) zvyšte otáčky klikové hřídele motoru na maximum;
5) před vypnutím pohonu nastavte
otáčky klikové hřídele motoru na 9001000 ot/min;
6) přestavení vyprazdňovacího šneku z pracovní polohy do polohy přepravní proveďte aţ po úplném vypnutí
pohonu vyprazdňovacího šneku.

2 Použití ke stanovenému účelu

POZOR! Vibrační desku zapínejte pouze na koneční etapě vykládaní
za účelem zamezení poškození řemenového převodu pohonu vibrační desky!
ZAKAZUJE SE provádět pracovní technologický proces kombajnu
na pozemku v době vykládky zrna ze
zásobníku.
POZOR! Nepřipouští se přítomnost zrna v zásobníku po skončení
práce kombajnu na poli nebo při přepravních přejezdech!
POZOR! Při vybírání ze zásobníku se zakazuje prohrabovat zrní
rukama, nohou, lopatou nebo jinými
předměty.
ZAKAZUJE SE vykládání kombajnu pod přenosovými elektrickými vedeními.
Nastavení polohy snímače 100%
zaplnění zásobníku ověřte zkušebním
naplněním zásobníku zrnem. Před zapnutím signalizačních majáků se přesvědčte o neexistenci úniku zrna skrz
střechu zásobníku. Pokud zjistíte únik,
přemístěte snímač na niţší úroveň.
ZAKAZUJE SE pouţívání zařízení na odběr vzorků zrna za chodu,
při zapnuté hlavní předloze, ale téţ při
zásobníku naplněném na více neţ 1/3
objemu.
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2.1.14 Hlavní předlohu, pohon šikmého dopravníku a ţací lišty a pohony
vyprazdňovacího šneku, vibrační desky
zapínejte při otáčkách klikové hřídele
motoru 900-1000 ot/min. Dosáhne se
tím dlouhé ţivotnosti řemenů.
Aby se dosáhlo úplného zapnutí nebo vypnutí pohonů, je nutné ovládací
tlačítko
drţet
stisknuté
alespoň
6 sekund.
POZOR! Aby se zabránilo samovolnému odpojení pohonu hlavní
předlohy, je nutné, aby během činnosti
kombajnu byla spolehlivě upevněna
stříška průchodu do zásobníku speciálními šrouby!
Před zastavením motoru odpojte
hlavní předlohu a vypněte pohon šikmého dopravníku a ţací lišty, jakoţ i pohon
vyprazdňovacího šneku.
POZOR! Aby se zabránilo
vzniku poruchy převodového motoru
variátoru ventilátoru čištění, zakazuje se
pouţívat přepínač otáček ventilátoru
čištění při odpojené hlavní předloze!
2.1.15 V rámci přípravy kombajnu
k práci po dešti zapněte ventilátor a vyfoukejte čisticí systém.
2.1.16 Při vyprošťování nebo vlečení kombajnu připevněte vlečné lano tahače k čepu na nosníku řídicí nápravy.

– dokončovací montáţ a záběh;
– odstranění odhalených nedostatků;
– instruktáţ mechanizátorů ohledně
pravidel pouţívání, obsluhy a skladování kombajnu.
2.2.2 Povinnou činností při přípravě
nového kombajnu je provozní záběh
(bod 2.4.3).
2.2.3
Při
přípravě
kombajnu
k pouţití po dlouhodobém skladování
proveďte tyto druhy prací:
– zkontrolujte stav demontovaných
montáţních jednotek včetně upevňovacích prvků a všechny zjištěné vady odstraňte do instalace jednotek na kombajn;
– odstraňte konzervaci součástí
kombajnu zakonzervovaných při přípravě k dlouhodobému skladování (bod
5.2.2);
– proveďte dokončovací montáţ
součástí kombajnu demontovaných kvůli
uskladnění;
– zkontrolujte stav nabití akumulátorů a v případě nutnosti baterie dobijte a
namontujte na kombajn;
– proveďte technickou údrţbu před
začátkem pracovní sezóny (TÚ-3) (bod
3.1).

POZOR! Aby se vyloučilo zvýšené opotřebovávání pneumatik, musí
mít řízená kola a hnací kola opačně orientované vzorky dezénu!
ZAKAZUJE SE couvání kombajnu
s ţací lištou spuštěnou na zem.
2.1.17 Hladina hluku na pracovišti
kombajnisty nepřevyšuje 80 dBA.
Vibrace na pracovišti kombajnisty
nepřesahují přípustnou úroveň pro
kombajny na sklizeň obilí.
2.2 Příprava kombajnu k provozu
2.2.1 Na novém kombajnu provádějí
specialisté prodejních center předprodejní přípravu, která zahrnuje tyto druhy
prací:
– kontrolu kompletace kombajnu;
– odstranění konzervace;
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2.2.4 Obecné pokyny ohledně dokončovací montáţe
Při instalaci spojovacích prvků na
všechny oválné otvory umístit ploché
podloţky, kromě případů připevnění
dvěma maticemi (matkou a kontramatkou).
Všechny kloubové spoje (os apod.)
před montáţí namazat tukem.
Zkontrolovat přítomnost maziva a
správnost instalace pryţových těsnění
v loţiskových tělesech.
Při nasazování hnacího řemene je
nutné nejprve uvolnit napínací mechanismus.
VAROVÁNÍ: ZAKAZUJE SE
nasazovat řemeny na řemenice pomocí
páčidla, protoţe by se mohly řemeny
poškodit.
2.2.5 Dokončovací montáţ samojízdné mlátičky
Upravte tlak v pneumatikách hnacích a řízených kol v souladu s tabulkou
1.1.
Usaďte na místo, připevněte a připojte akumulátorové baterie v souladu
s obrázkem 2.2. Při připojování musíte
dodrţet správnou polaritu (mínus na
KOSTRU).
Na mlátičku nainstalujte všechny
součásti elektrického vybavení podle
schémat obsaţených v příloze B.
Ramínka se stírátky stěrače čelního
skla 2 (obrázek 2.3) upevněte při instalaci tak, aby se při činnosti nedotýkala
těsnění. Abyste toho dosáhli, upevněte
ramínko se stírátkem v krajních polohách při natočení hřídele stěrače do
odpovídajících krajních poloh.
Naplňte čistou vodou a nainstalujte
nádobku ostřikovače, přitom připojte
čerpadlo k existujícím elektrickým vedením a natáhněte a připevněte hadice.
Natáhněte hadice k přední trysce
ostřikovače. Nainstalujte trysku na
přední panel kabiny a nasměrujte proud
vody.
Na levou stranu kabiny umístěte a
připevněte výstraţný maják 1 a druhý
výstraţný maják nainstalujte na zábradlí
údrţbové plošiny bloku chladičů.

2 Použití ke stanovenému účelu

Na stříšku kabiny nainstalujte tři
centrální pracovní reflektory a dva boční
pracovní reflektory, svítilny „znak jízdní
soupravy“, odrazky, klakson, osvětlení
registrační značky a boční směrovky a
vše připevněte a připojte podle schématu (příloha B).
Nainstalujte zrcátka na kabinové drţáky, správně je směrově seřiďte a připevněte šrouby.

Obrázek 2.2 - Zapojení akumulátorů

1 – výstraţný maják; 2 – stěrač skla; 3 grafický terminální modul
Obrázek 2.3 - Kabina

Do kabiny nainstalujte a připevněte
radiopřijímač po demontáţi krytu z míst
pro instalaci přijímače a reproduktorů.
Připojte radiopřijímač k elektrické síti a
reproduktory k radiopřijímači, radiopřijímač přitom mějte předběţně umístěný
do speciálního kontejneru.
Na plošinku u vstupu do kombajnu
umístěte a připevněte hasicí přístroj
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2.2.6 Dokončovací montáţ ţací lišty
Kvůli hašení poţáru umístěte na ţací lištu dvě košťata 4 (obrázek 2.4)
s násadou o průměru do 45 mm (dodává je zemědělský závod). Košťata 4 se
umisťují na zadní stěnu ţací lišty, na
vrchní skobu 1 a spodní skobu 2, na
doraz k plošině 3.

Instalace elektrického vybavení na
přepravní vozík
Montáţ a kompletaci demontované
elektroinstalace přepravního vozíku provádějte s dodrţením následujícího postupu.
Demontujte skla ze světel 3, 5 (obrázek 2.5), zapojte vodiče podle barvy
do svorek světel, namontujte světla na
konzoly obrysového nosníku 4 a připevněte kaţdé světlo pomocí dvou šroubů
VM6х20 s podloţkami a matici ze sady
příslušenství. Namontujte zpět skla světel, a pote namontujte dvě mříţky 6 ze
sady příslušenství pomocí šesti šroubů
M4x12, matic a podloţek.

1 - horní konzola; 2 - dolní konzola, 3 - plošina; 4 - košťata
Obrázek 2.4: Instalace košťat na ţací
lištu

Nainstalujte dva červené odrazky 7
na drţák nosníku obrysových světel a
kaţdou odrazku připevněte dvěma
šrouby М6-6е×20 s maticemi a podloţkami ze sady NNS. Zapojte vodiče podle barvy na svorkové liště.
Namontujte šest (osm) oranţových
odrazku 1 na rám vozíku. Připevněte
kaţdou odrazku pomocí dvou šroubů
M6-6ex12 s maticemi a podloţkami ze
sady NNS.

1, 7 - odrazky; 2 – rám vozíku; 3, 5 - světla; 4 – nosník obrysových světel; 6 - mříţka
Smluvené označení barev vodičů: Z – zelená; Č – červená; R – růţová; F – fialová; N – černá
Obrázek 2.5 - Montáţ elektroinstalace na přepravní vozík
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2.3 Tankování kombajnu
2.3.1 Mnoţství doplňovaných médií
a značky olejů, paliva a provozních kapalin naleznete v příloze C.
Výšku hladiny oleje v klikové skříni
motoru kontrolujte kaţdý den. Doplnění
oleje v případě nutnosti proveďte
v souladu s dokumentaci k provozu motoru.
Výšku hladiny oleje nekontrolujte při
běţícím motoru nebo ihned po jeho zastavení, protoţe zjištění bude v tomto
případě nesprávné.
VAROVÁNÍ: Při vypouštění
horké chladicí kapaliny z chladicího systému a oleje z klikové skříně dávejte
pozor, abyste se neopařili!
VAROVÁNÍ:
Při
práci
s hydraulickými oleji je třeba dodrţovat
pravidla osobní hygieny! Pokud ukápne
olej na sliznici oka, je nutné oko vypláchnout velkým mnoţstvím teplé vody.
Z pokoţky se olej smývá teplou mýdlovou vodou. Při vypouštění horkého oleje
je nutná maximální opatrnost – nebezpečí opaření!
2.3.2.3 Doplňování chladicího systému motoru
Chladicí systém motoru doplňujte
chladicími kapalinami, doporučenými v
provozní dokumentaci motoru.
Chladicí kapalinu lijte do chladiče
z čisté nádoby, do plnicího hrdla expanzní nádoby přitom mějte zasunutý
trychtýř se sítkem.
Chladicí systém plňte po spodní
okraj kelímku v hrdle expanzní nádoby.
Spusťte motor a nechte jej 3-5 minut
pracovat.Znovu zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny v expanzní nádobě a v případě nutnosti kapalinu dolijte.

2 Použití ke stanovenému účelu

Při práci s kombajnem pouţívejte
naftu, doporučenou v provozní dokumentaci k motoru.
Palivo musí být čisté, bez mechanických příměsí a vody.
POZOR! Doporučujeme vyndat síťový filtr z tankovacího hrdla palivové nádrţe v případě tankování pomocí tankovací pistole - tím se předejte
rozstřiku paliva z tankovacího hrdla během tankování.
VAROVÁNÍ: Nepřipusťte úplné vyprázdnění palivové nádrţe, aby se
palivový systém nezavzdušnil.
Při plnění nádrţe palivem postupujte
takto:
– vystoupejte po ţebříku 1 (obrázek
2.6) na zadní straně mlátičky vpravo do
úrovně plnicího hrdla 3 palivové nádrţe
2;
– očistěte uzávěr plnicího hrdla od
prachu a bláta, odšroubujte jej a sejměte - do nádrţe nalijte čisté dieselové palivo

1 – ţebřík; 2 – palivová nádrţ; 3 – plnicí
hrdlo
Obrázek 2.6 - Tankování palivové nádrţe

VAROVÁNÍ: Běh motoru
s nenaplněným chladicím systémem se
nepřipouští!
Při doplňování pouţívejte čistou nádobu a nepřipusťte pády nečistot a cizích těles do chladicího systému motoru.
2.3.3.3 Tankování paliva
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V případě tankování do nádrţe z
kanystru nebo kýblu je nutné pouţit nálevku nebo konev ze sady nářadí a příslušenství kombajnu.
Po kaţdém tankování bezpečně zašroubujte uzávěr plnicího hrdla palivové
nádrţe.
Aby se omezila tvorba kondenzátu
v palivové nádrţi, tankujte kombajn
bezprostředně po skončení práce.
Po kaţdých 120 hodinách provozu
motoru vypouštějte z palivové nádrţe
kal (znečištěný kondenzát). K tomuto
účelu si připravte vhodnou nádobu. Vyšroubujte vypouštěcí hrdlo palivové nádrţe do objevení usazenin, a jakmile
začne vytékat čisté palivo, zašroubujte
hrdlo do výchozí polohy. Kal vypuštěný
z palivové nádrţe bezpečně zlikvidujte.
2.3.4 Plnění hydraulických systémů.
Před zahájení práce je nutné zkontrolovat hladinu oleje v nádrţi.
POZOR! Značka oleje, kterým
byl naplněn hydraulický pohon podvozku ve výrobní závodě, je uvedena
v tabulce přilepené na některé sklo
v kabině a také v servisní kníţce kombajnu!
Olej je nutné plnit výhradně skrz plnicí spojky. Jedna plnicí spojka se nachází ve spodní části hydromotoru hydraulického pohonu podvozku a druhá na
levé bočnici v zadní části. Pro systematické doplňování pouţívejte výhradně
spojku umístěnou na bočnici kombajnu,
protoţe odtud se olej dostane do olejové
nádrţe a přitom se dočistí průchodem
skrz sběrný filtr kombajnu. Doplnění
skrz spojku na hydromotoru proveďte
v případě výměny hydraulického čerpadla nebo hydromotoru hydraulického
pohonu podvozku. Doplnění skrz spojku
na hydromotoru je nutné kvůli naplnění
těles hydraulických zařízení olejem před
prvním spuštěním – v takovém případě
se doporučuje minimální plnicí objem
oleje 8-10 litrů.

2 Použití ke stanovenému účelu

plněnými olejem, můţe to způsobit poruchu jednoho z hydraulických zařízení
– zadření třecích ploch v důsledku chybějícího oleje jako maziva!
Olej určený k doplnění musí být čistý, bez mechanických příměsí a vody,
kvalita filtrace nesmí být horší neţ
10 mikronů. Pouţití neodstátého nebo
nefiltrovaného oleje způsobí poruchu
ústrojí hydraulických systémů kombajnu.
Při plnění hydraulických systémů
dodrţujte tento postup:
1) pečlivě očistěte plnicí polospojku
kompresoru, její vnitřní povrch propláchněte dieselovým palivem a osušte
stlačeným vzduchem;
2) do očištěného kompresoru nalijte
plnicím hrdlem čistý (alespoň 10 dní
odstátý olej) odpovídající značky;
3) důkladně očistěte plnicí polospojku hydraulických systémů;
4) plnicí polospojku kompresoru
spojte s plnicí polospojkou hydraulického systému a olej zbavte vzduchu; Hladina oleje v olejové nádrţi musí být mezi
minimální a maximální úrovní olejoznaku, tj. v rozmezí pozorovacího okna;

Obrázek 2.7 - Ukazatel hladiny oleje

VAROVÁNÍ:
Nepřipusťte
spuštění hydraulického systému s tělesy
hydraulického čerpadla a hydromotoru
hydraulického pohonu podvozku nena94
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K plnění hydraulických systémů
kombajnu na dílně pouţívejte mechanizované plnicí zařízení, zajišťující nezbytnou kvalitu filtrace oleje.
5) v době plnění můţe v tělese
kompresoru vznikat podtlak bránící
normální dodávce oleje. Pro odstranění
podtlaku je třeba povolit uzávěr hrdla
kompresoru o 1-1,5 otáčky. Po skončení
tlakování uzávěr zašroubujte na doraz.
POZOR:
1 Jako pracovní kapalinu pro hydraulické systémy pouţívejte jen doporučené oleje. Pouţití jiných olejů se nepřipouští!
2 Proplachování papírových filtračních vloţek při plnění se nepřipouští.
Filtry je nutné vyměňovat přesně
v intervalech předepsaných v tomto NP!
3 Pro proces plnění přijměte nezbytná preventivní opatření zabraňující
padání prachu a mechanických příměsí
do plněného oleje!
Pouţitý olej je třeba vypouštět
v souladu s těmito předpisy:
– nepřipusťte vylévání oleje do systémů komunální, průmyslové a dešťové
kanalizace a do otevřených vodojemů;
– pokud se olej rozlije na otevřeném
prostranství, je nutné jej přemístit do
samostatné nádoby, místo rozlití zasypat pískem a ten pak bezpečně odstranit.
2.3.5 Plnění hydraulického systému
pohonu brzd a pohonu blokování
Z výrobního závodu se kombajn expeduje s úplně naplněným hydraulickým
systémem brzd, a proto před zahájením
práce stačí jen zkontrolovat jejich bezporuchový stav.
V případě úniku brzdové kapaliny je
nutné objasnit a odstranit příčinu prosakování a poté naplnit hydraulický systém
pohonu brzd a pohonu blokování brzdovou kapalinou a systém odvzdušnit.
Plnění hydraulického systému brzd
je vhodnější provádět ve dvou.
Při plnění pohonu hydraulického
systému brzdy levého kola brzdovou
kapalinou postupujte takto:
1) otevřete poklop na podlaze kabiny, abyste získali přístup k nádobkám
s brzdovou kapalinou;

2 Použití ke stanovenému účelu

2) očistěte nádobky a pryţové krytky
obtokového ventilu hydraulického válce
levé brzdy. Odšroubujte uzávěr nádrţky
levé brzdy a nádobku naplňte kapalinou;
3) z obtokového ventilu hydraulického válce levé brzdy sejměte ochrannou
krytku a na hlavici ventilu nasaďte pryţovou hadici dlouhou 350-400 mm, která je součástí sady NNS;
4) druhý konec hadice spusťte do
brzdové kapaliny nalité do poloviny
skleněné nádobky o objemu alespoň
0,5 litru;
5) 3-4× prudce sešlápněte nohou
levý brzdový pedál v 1-2sekundových
intervalech, poté nechte pedál sešlápnutý a otevřete obtokový ventil o ½-1 otáčky. Působením tlaku vytvořeného
v systému vyteče skrz hadici do nádobky s kapalinou část brzdové kapaliny
včetně přítomného vzduchu. Udrţujte
pedál vyšlápnutý a uzavřete obtokový
ventil.
Operaci opakujte, dokud z hadice
nepřestane vycházet vzduch.
Během odvzdušňování doplňujte
brzdovou kapalinu do zásobní nádobky
a nepřipusťte sníţení její hladiny pod
2/3, v opačném případě by systém mohl
nasát vzduch;
6) po odvzdušnění systému utáhněte obtokový ventil aţ na doraz a teprve
poté sejměte z hlavice ventilu pryţovou
hadici, na ventil nasaďte ochrannou
krytku, dolijte do nádobky kapalinu do
úrovně 10-15 mm pod horním okrajem a
vraťte na místo víčko nádobky,
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přitom nepřipusťte pád prachu nebo jiných nečistot do nádobky;
Naplnění hydraulického systému
pohonu pravé brzdy a pohonu blokování
převodové skříně proveďte analogicky;
Vyzkoušejte hermetičnost systému
tlakem 9,8 +0,5 MPa po dobu
150...270 sekund, únik ze spojů se nepřipouští.
Při správně seřízených pohonech se
spřaţené brzdové pedály a blokovací
pedál nesmí stlačovat bez námahy (silou do 100 N) na dráze delší neţ 1/2
úplného zdvihu, poté musí odpor působící proti pohybu pedálů značně zesílit
(na více neţ 500 N) na krátké dráze.
Při sešlápnutí brzdových pedálů se
připouští klesnutí odporu blokovacího
pedálu na hodnotu volného chodu.
2.4 Spuštění kombajnu
2.4.1 Startování motoru
Před spuštěním motoru protočte klikovou hřídel startérem bez dodávky paliva. Ujistěte se, ţe se kliková hřídel
normálně otáčí, a přistupte ke spuštění
motoru.
Zkontrolujte nastavení řadicí páky
převodů 4 (obrázek 2.8) do neutrální
polohy. Nastavte rukojeť ovládání rychlosti jízdy 2 do neutrální polohy a odkloňte ji k operátorovi. Zapněte vypínač
„HMOTY“. Umístěte klíček zapalování
do zámku a otočte do polohy II pro zapnutí startéru. Zapínejte startér na 10-15
s. Ihned uvolněte klíč zapalování po nastartování motoru.
Bude-li nutné spouštění zopakovat,
vraťte klíč zapalování do polohy 0 a počkejte nejméně 30 s. Pote zopakujte
postup startu.
Po spuštění motoru sniţte otáčky
klikové hřídele na 900-1000 ot/min a
motor zahřejte. Zahřívejte, dokud teplota
v chladicím systému nedosáhne alespoň 50 °C.
Během zahřívání sledujte údaje přístrojů – zabudované kontrolky přístrojů
musí být zhasnuté. Rozsvícení kontrolky
signalizuje odchylku od normální činnosti odpovídajícího agregátu nebo jeho
kritický stav.
Tlak oleje v motoru nesmí být menší, neţ je uvedeno v provozní dokumen-

2 Použití ke stanovenému účelu

taci k motoru. Motor nesmí pracovat
s minimálními volnoběţnými otáčkami
déle neţ 15 minut.
Pro rozjezd z místa je nutné zařadit
potřebný převod řadicí pákou převodů 4,
odbrzdit hnací kola rukojetí parkovací
brzdy 5 a plynulým pohybem ovládací
rukojeti 2 rychlosti pohybu ve směru
pohybu se rozjet. Rozjíţdět se doporučuje při otáčkách klikové hřídele motoru
alespoň 1500 ot/min.

1 – rukojeť parkovací brzdy; 2 – pedál blokace převodové skříně; 3 - brzdové pedály;
4 – sloupek řízení; 5 – rukojeť ovládání
rychlosti jízdy; 6 – ovládací pult; 7 - palubní
počítač; 8 – páka řazení rychlostních stupňů
Obrázek 2.8 - Řídicí plošina
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POZOR:
1 Pohodlná změna rychlostního
stupně (bez zasekávání a s minimálním
úsilím) vyţaduje aby zuby přesně zapadali do mezer přeřazovaných pastorků
převodové skříně. V případě zaseknutí
sniţte otáčky motoru na 16,7-20 s-1
(900-1000 ot/min) pomocí ovládací rukojeti rychlosti pohybu při dodrţení bezpečného postupu (je moţné nepatrné
přemístění kombajnu), zlehka protočte
hydromotorem primární hřídel převodové skříně tak, aby zuby zapadly do mezer pastorků a zopakujte zařazení zvoleného rychlostního stupně při současném vrácení ovládací rukojeti rychlosti
pohybu de neutrální polohy!
2 Pro zamezení náhodného zařazení převodového stupně je nutné po vyřazení zkontrolovat nastavení páky do
neutrální polohy (stopka musí být zorientována kolmo k podélné ose kombajnu). Abyste toho dosáhli, musíte po vyřazení převodu (páka je ve svislé poloze) vyšlápnout pedál blokace převodové
skříně 6 (obrázek 2.8) shora dolu, a pak

2 Použití ke stanovenému účelu

uvolněte páku a zajistěte otočení páky
do polohy N - NEUTRÁLNÍ!
Pro zastavení kombajnu přemístěte
rukojeť ovládání rychlosti jízdy 2 (obrázek 2.8) do neutrální polohy, zapněte
parkovací brzdu pomocí rukojeti 5, vyřaďte převodový stupeň pákou 4.
Před zastavením motoru odpojte
hlavní předlohu, nechte motor 3-5 minut
běţet na středních a pak na minimálních
volnoběţných otáčkách a poté vypněte
přívod paliva.
Motor nikdy nezastavujte okamţitě
po odlehčení, můţe to mít za následek
poškozeni turbodmychadla. Po vypnutí
motoru odpojte UKOSTŘENÍ příslušným
tlačítkem.
2.4.2 Uvedení hydraulického pohonu podvozku, hydraulického systému
pracovních ústrojí a volantového řízení
kombajnu do provozu při nízkých teplotách
Aby se při spouštění mlátičky kombajnu v zimním období nepoškodil hydraulický pohon podvozku, zakazuje se
startovat motor při teplotě okolního
vzduchu niţší neţ spouštěcí teplota
provozní kapaliny (tabulka 2.1).

Tabulka 2.1: Podmínky pouţívání hydraulického pohonu v závislosti na teplotě
Provozní kapalina

Olej z přílohy D
HLP 32 (zima)
HLP 46 (léto)

Teplota provozní kapaliny, °C, minimální přípustná startovací

- 15

-5

Provozní rozsah teplot, °C:
– minimální
– maximální

-7
+ 65

+3
+ 80

Postup spuštění hydraulického pohonu v chladném období:
1) nastavte na neutrál řadicí páku
převodů 8 (obrázek 2.8) a ovládací rukojeť rychlosti pohybu 5;
2) nastartujte motor a nejprve při
minimálních (do 15 minut) a poté středních otáčkách zahřívejte hydraulický
pohon (ovládací rukojeť rychlosti pohybu 5 musí být v neutrální poloze), dokud
měřič podtlaku neukáţe hodnotu nepřevyšující 0,04 MPa;
3) pokračujte v zahřívání hydraulického pohonu za současného plynulého
sklápění ovládací rukojeti rychlosti po-

hybu do maximálního úhlu z neutrální
polohy nejprve na jednu stranu a potom
na druhou;
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4) pokračujte v zahřívání při maximálním sklonu ovládací rukojeti rychlosti
pohybu, dokud měřič podtlaku neukáţe
podtlak 0,025 MPa.
Optimální
teplota
oleje
v hydraulickém pohonu je +50 °C, proto
se doporučuje v zimě zateplit sekci olejového chladiče hydraulického pohonu
umístěním a upevněním ochranného
stínění (kartonu) před tento chladič.
Aby se zabránilo poškození hydraulického pohonu, zakazuje se spuštění
motoru při teplotě okolního vzduchu neţ
té, která je uvedena v tabulce 2.1.
V takovém případě je nutné zaměnit
letní druhy olejů za zimní. V případě
nutnosti mlátičku přepravujte vlečením
na pevném oji s rychlostí, nepřevyšující
12 km/h. Před vlečením nastavte řadicí
páku převodů do neutrální polohy.
Uvedení hydraulického systému
pracovních ústrojí a volantového řízení
do provozu při nízkých teplotách se
uskutečňuje současně se spouštěním
hydraulického pohonu podvozku.

2 Použití ke stanovenému účelu

dolévejte olej do klikové skříně motoru a
chladicí kapalinu do chladicího systému.
Po záběhu proveďte předepsanou
po záběhovou údrţbu (obrázek 3.2.3).
POZOR: Mechanismy zapínejte a vypínejte při otáčkách klikové hřídele motoru, nepřevyšujících 1000 min-1!
Zapínejte plynule, TLAČÍTKO DRŢTE alespoň 6 sekund.
2.5 Sestavení ţací lišty
2.5.1 Před prvním zavěšením ţací
lišty na šikmý dopravník seřiďte polohy
soudečků 1 (obrázek 2.9) na přechodovém rámu. Za tímto účelem změřte
rozměry A (na ţací liště) a B (na přechodovém rámu) a válečky nastavte na
rozměr C = B – A. Proto povolte matice
4 a přemístěte válečky 1 poţadovaným
směrem. Na rýhy desek 3 umístěte rýhované podloţky 2. Po seřízení utáhněte matice 4;

2.4.3 Záběh kombajnu
Správný záběh je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou provozuschopnost kombajnu.
Záběh je nutný pro zajištění správného slícování dotýkajících se povrchů
součástí, a proto není vhodné vyuţívat
plný výkon motoru.
Před začátkem záběhu kombajnu je
nutné
zkompletovat
ţací
lištu
s mlátičkou a provést předepsanou před
záběhovou údrţbu (bod 3.2.1).
Nový kombajn zabíhejte zpočátku
alespoň 2 hodiny na volnoběhu a poté
pod zátěţí, po dobu 30 hodin, při lehkých pracích a s lehkými převody.
Zatíţení je třeba zvyšovat tak, aby
na konci doby záběhu nepřevyšovala
75 % provozního výkonu motoru.
V době záběhu provádějte údrţbu
předepsanou pro provozní záběh (obrázek 3.2.2).
Během záběhu sledujte chování
motoru prostřednictvím údajů palubního
počítače. Po kaţdých 8-10 hodinách
činnosti kontrolujte a v případě nutnosti
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1 – soudeček; 2 – rýhovaná podloţka; 3 – destička; 4 – matice; 5 – loţe; 6 – sklopná opěra
vrchních unášečů; 7 – střední čep rámu
A – vzdálenost mezi spodním povrchem opěr a spodním povrchem středového čepu rámu ţací
lišty;
B – vzdálenost mezi horním povrchem trubky přechodového rámu a spodním povrchem loţe;
C – vzdálenost mezi horním povrchem trubky přechodového rámu a horním sférickým povrchem válečku
Obrázek 2.9 - Seřízení sférických válečků přechodového rámu šikmého dopravníku

Seřiďte mechanismus podélného
kopírování:
– pevně spojte přechodový rám se
šikmým dopravníkem při vytaţených
tyčích hydraulických válců 2 (obrázek
2.10);
– změnou délky táhla 1 nastavte
mezeru A mm mezi objímkou páky 7 a
táhlem 1 - (81+1) mm pro ţací lištu ŢZK6 nebo (48+1) pro ţací lištu ŢZK-7;
- nastavte předběţný rozměr G mezi
zátkou pruţiny 6 a kloubem 5 – (148+2)
mm pro ŢZK-6 nebo (120+2) mm pro
ŢZK-7.
Nastavte patky na první výšku sekání.
Nastavte buben do střední polohy.
Maximálně vysuňte pístní tyče hydraulických válců 2.
Spusťte šikmou komoru do polohy,
kdy osa uchycení tyče hydraulického
válce 2 je uprostřed dráţky V a patky se
opírají o zem. Napnutím pruţiny 6 zajistěte zatíţení na patky od 700 do 800 N.
To odpovídá zvedací síle na prostředek
tyčového děliče ţací lišty od 250 do 300
N.

1 – táhlo; 2 – hydraulický válec; 3 - konzola;
4 – osa; 5 – kloub; 6 – pruţina; 7 – páka
Obrázek 2.10 - Seřízení mechanizsu ţací
lišty pro podélné kopírování
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1 – regulovatelné táhlo; 2, 10 – hydraulický válec; 3 – klips; 4, 14, 19, 23 – drţáky; 5 – osa; 6 –
ţací lišta; 7 – tyčový dělič; 8 – patka; 9 – přechodový rám šikmého dopravníku; 11, 15 – pruţinové bloky; 12 – opěra; 13 – šroub; 16, 17 – fixační západky; 18 – rukojeť opěry; 20 – objímka;
21 – zdvihátko; 22 – výstředník; 24 – osa se závlačkou; 25 – dvojramenná páka; 26 – zaráţka;
D – dráţka
I, II – poloha rukojeti opěry 18; III – poloha zdvihátka před zavěšením a sejmutím ţací lišty
z šikmého dopravníku, přepravní poloha; IV – pracovní poloha zdvihátka
Obrázek 2.11 - Ţací lišta zavěšena na přechodový rám šikmého dopravníku
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2.5.2 Zavěšení ţací lišty
Při montáţi ţací lišty na šikmý dopravník mlátičky postupujte takto:
– odpojte vidlici elektrického vybavení přepravního vozíku od zásuvky na
mlátičce, sejměte bezpečnostní řetěz a
odpojte vozík od taţného zařízení mlátičky;
– přepravní vozík s ţací lištou umístěte na rovnou horizontální plochu a
pravé zadní kolo vozíku ze dvou stran
podloţte zakládacími klíny;
– zkontrolujte polohu sklopných
opěr vrchních unášečů ţací lišty.
Rukojeti opěr 18 (obrázek 2.11) musí být v poloze II (vertikální) a fixační
západky 17 v otvorech B;
– zkontrolujte polohu spodní středové západky 26 přechodového rámu.
Otočný jazýček 1 (obrázek 2.12) musí
být v poloze OTEVŘENO (objímka 2
západky 3 se musí opírat o drţák 4);
- zkontrolujte polohu zdvihátka 21
(obrázek 2.11), musí být v poloze III;
– ujistěte se, ţe jsou vtaţené pístní
tyče hydraulických válců 2;
– přibliţte se k ţací liště ze strany
větrného štítu;
– sklopte šikmý dopravník tak, aby
vrchní válečky přechodového rámu prošly pod unášeče ţací lišty. Přibliţte se
k ţací liště tak, aby se nosníky přechodového rámu dotkly rámu ţací lišty. Začněte pomalu zdvihat šikmý dopravník.
Přitom je nutné kontrolovat zasunutí
obou vrchních válečků přechodového
rámu do vrchních unášečů ţací lišty;
– rozpojte dva úchyty na přepravním
vozíku;
– pokračujte ve zdvihání šikmého
dopravníku (přitom se ţací lišta začne
otáčet vůči horním válečkům přechodového rámu) aţ do úplného dolehnutí

2 Použití ke stanovenému účelu

ţací lišty k přednímu povrchu přechodového rámu. Přitom se musí spodní středový čep ţací lišty vejít do otvoru
v přechodovém rámu. Pokračujte ve
zdvihání šikmého dopravníku do jeho
maximální horní polohy;
– odjeďte se zavěšenou ţací lištou
od přepravního vozíku a vypněte motor;
– upevněte spodní středový čep 5
(obrázek 2.12) ţací lišty. Za tímto účelem zasuňte do drţáku 4 objímku 2 se
západkou 3. Otočný jazýček 1 přechodového rámu se přitom musí působením
pruţiny otočit do vertikální polohy a zapadnout do dráţky čepu 5 ţací lišty (poloha ZAVŘENO);
– uvolněte zdvihátko 21 (obrázek
2.11); kvůli tomu přemístěte osu se závlačkou 24 do drţáku 23;
– spojte zdvihátko 21 s rámem ţací
lišty pomocí fixační západky 16 (poloha
IV), fixační západka je v objímce 20.
– uvolněte dvouramennou páku 25
kopírovacího mechanismu; kvůli tomu
vysvoboďte fixační západku z otvoru A
tím, ţe změníte délku zdvihátka 21 pohybem jeho střední části. Fixační západku vloţte na uvolněné místo
v objímce 20. Seřiďte délku zdvihátka
21 na 496 mm;
– přemístěte pravou fixační západku
17 z otvoru B do otvoru C a přitom přestavte rukojeť opěry 18 do polohy I;
– otočte ţací lištou tak, aby pravá
bočnice ţací lišty klesla dolů a levá se
zdvihla nahoru. Vysvoboďte fixační západku 17 z levé strany, přemístěte ji
z otvoru B do otvoru C a přitom přestavte rukojeť 18 do polohy I;
POZOR! Fixační západku nainstalujte do otvoru „KZS-1218“!
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1 – otočný jazýček; 2 – objímka; 3 – západka; 4 – drţák; 5 – středový čep ţací lišty
Obrázek 2.12 – Spojení středového kloubu ţací lišty s šikmým dopravníkem

POZOR: Při práci pod ţací
lištou nebo šikmým dopravníkem spusťte opěru 1 (obrázek 2.13) na tyč hydraulického válce.
Pokud nebude moţné fixační západku 17 demontovat (obrázek 2.11),
přestavte levou patku na maximální
výšku řezu a pravou na minimální výšku
řezu, zdvihněte opěru a v případně nutnosti spusťte ţací lištu na zem a fixační
západku demontujte.
Přestavení patek proveďte při spuštěné opěře 1 (obrázek 2.13).
Zvedněte doraz 1 a spusťte ţací lištu na zem.

1 – opěra
Obrázek 2.13 - Šikmý dopravník
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Spojte kardanovou hřídel 1 (obrázek
2.14) pohonu ţací lišty s hnací hřídelí
šikmého dopravníku. Vidlice kloubových
spojů kardanové hřídele musí leţet
v jedné rovině, a bezpečnostní řetěz 6
krytu kardanové hřídele musí volně viset.
Připojte hydraulické hadice samojízdné mlátičky s hydraulickými vedeními ţací lišty 2, 4, 5 v souladu
s alfanumerickým nebo barevným značením na hydraulických vedeních, a vidlici elektrického vybavení s elektrickou
Spojení kardanové hřídele

2 Použití ke stanovenému účelu

zásuvkou 3 na drţáku 19 (obrázek 2.11)
rámu ţací lišty.
Před spojením je nutné hydraulické
polospojky očistit.
Nastartujte motor. Zkontrolujte fungování hydraulického systému ţací lišty;
pokud během kontroly nebudou hydraulické
válce,
ovládající
zdvíhání/spouštění a hydraulické válce přemisťování bubnu pracovat synchronně, odvzdušněte je.

Spojení elektrických a hydraulických vedení

1 – kardanová hřídel; 2, 4, 5 – hydraulická vedení; 3 – elektrická zásuvka; 6 – řetízek
Obrázek 2.14 - Připojení kardanové hřídele a energetických systému ţací lišty

Při odvzdušňování hydraulických
válců zdvihání/spouštění bubnu postupujte takto:
– povolte o ½ otáčky záslepku na
pravém hydraulickém válci;
– zdvihněte buben do krajní horní
polohy;
– přidrţujte odpovídající přepínač na
ovládací rukojeti rychlosti pohybu alespoň
3 sekundy,
nebo
dokud
z hydraulického systému nevyjde všechen vzduch – aţ bude pod záslepkou
vytékat proud oleje bez vzduchových
bublinek;
– utáhněte záslepku;
– spusťte dolů buben ţací lišty;
– buben znovu zdvihněte a
v případě nutnosti zopakujte odvzdušnění. Při odvzdušňování hydraulických
válců přemisťování bubnu postupujte
takto:
– postupně vysuňte buben maximálně vpřed a maximálně stáhněte
vzad;

– aby se hydraulické válce automaticky odvzdušnily, po dosaţení krajních
poloh přidrţujte odpovídající přepínač
na ovládací rukojeti rychlosti pohybu
alespoň 3 sekundy;
- pokud po odvzdušnění zkříţení
bubnu při vysunutí nezmizí, je nutné o ½
otáčky povolit matici vysokotlaké hadice
pístového hydraulického válce, který
zaostává v pohybu. Nastavte buben ţací lišty do jedné z krajních poloh, zatímco budete přidrţovat odpovídající přepínač na ovládací rukojeti rychlosti pohybu alespoň 3 sekundy nebo dokud
z hydraulického systému nevyjde všechen vzduch – aţ bude po matici hadice
vytékat proud oleje bez vzduchových
bublinek;
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– buben znovu přemístěte a
v případě nutnosti zopakujte odvzdušnění.
Maximálně vytáhněte tyče hydraulických válců 2 (obrázek 2.11);
Pro práci ţací lišty s kopírováním
povrchu pole pozdvihněte šikmý dopravník a ţací lišta se zhoupne vpřed.
Pokračujte ve zdvihání, dokud se neobjeví asi 80mm mezera mezi trubkou
šikmého dopravníku a přechodovým
rámem.
Při prvním zavěšení ţací lišty seřiďte mezeru S mezi ţací lištou a přechodovým rámem v rozsahu 0,5-1,5 mm
otáčením osy výstředníků 22.
2.5.3 Po zavěšení ţací lišty na šikmý dopravník seřiďte mechanismy příčného a podélného kopírování:
1) seřízení mechanismu příčného
kopírování:
– zahoupejte ţací lištou drţíce rukojeť, mechanismus příčného kopírování
musí být upevněný;
– je-li zvedání ţací lišty snadnější
neţ spouštění, napněte pruţinu 15
šroubem;
– je-li spouštění ţací lišty dolů
snadnější neţ zvedání, pak pruţinu 15
povolte.
Mechanismus příčného kopírování
je správně seřízen, pokud se ţací lišta
stejně snadno zdvíhá nahoru i spouští
dolů.
2) při seřizování mechanismu podélného kopírování postupujte takto:
– umístěte kombajn na rovný horizontální povrch;
– nastavte buben do střední polohy.
Mechanismus podélného kopírování
je správně seřízený, je-li moţné ţací
lištu pozvednout za tyčové děliče v jejich
střední části silou (250-300) N působící
na kaţdý z nich.
Je-li potřebná síla větší neţ 300 N,
napněte pruţiny 11 (obrázek 2.11) pomocí šroubů. Je-li potřebná síla menší
neţ 250 N, musíte pruţiny 11 povolit.

2 Použití ke stanovenému účelu

jení přechodového rámu 9 s ţací lištou
6;
2 Při přepravních přejezdech musí
být přechodový rám 9 opět pevně spojen s ţací lištou 6. Za tímto účelem spojte klipsy 3 s otvory v rámu ţací lišty pomocí os a závlaček;
3 Při technologických přejezdech a
obratech je třeba spojit rám s ţací lištou
vtaţením tyčí hydraulických válců 2.
2.5.4 Přemístění ţací lišty do blízké
přepravní polohy pro přejezdy na krátké
vzdálenosti v mezích jednoho pozemku,
technologické přejezdy a obraty proveďte takto:
– spusťte dolů hřídel bubnu ţací lišty a přibliţte ji ke šneku;
– zcela vtáhněte tyče hydraulických
válců 2; ţací lišta se přitom přitiskne
k rámu šikmého dopravníku;
– přemístěte šikmý dopravník do
horní polohy vytaţením tyčí pístových
hydraulických válců. Ţací lišta je připravena k přepravě.
2.5.5 Přemístění ţací lišty do přepravní polohy pro přejezdy z jednoho
pozemku na druhý, bez výjezdu na vozovku veřejné sítě, proveďte takto:
– spusťte dolů buben ţací lišty a
přibliţte jej ke šneku;
– zcela vtáhněte tyče hydraulických
válců; ţací lišta se přitom přitiskne
k rámu šikmého dopravníku;
– přizvedněte ţací lištu do výšky
nepřesahující 150 mm;
– znehybněte mechanismus ţací lišty pro příčné kopírování zasunutím fixačního čepu 16 (obrázek 2.11) do otvoru A. Pokud otvor A nebude přesně proti
odpovídajícímu otvoru v dvojramenné
páce, odkloňte ţací lištu v příčném směru;

POZOR:
1 Při seřizování pro kopírování povrchu pole a během práce kombajnu
v tomto reţimu musí být uvolněno spo104
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– znehybněte mechanismus podélného kopírování spojením klipsů 1 (obrázek 2.15) s otvory v rámu ţací lišty a
jejich fixaci pomocí os se závlačkami;
– přemístěte šikmý dopravník do
horní polohy vytaţením tyčí pístových
hydraulických válců 2 (obrázek 2.11).
Ţací lišta je připravena k přepravě.
2.5.6 Instalaci ţací lišty na přepravní
vozík pro přepravu po vozovkách veřejné sítě proveďte s pouţitím tohoto postupu:
– vozík umístěte na rovný horizontální povrch a pravé kolo z obou stran
podloţte zakládacími klíny;
– odpojte kardanovou hřídel pohonu
ţací lišty od předlohové hřídele šikmého
dopravníku;
– odpojte hydraulické hadice samojízdné mlátičky od hydraulických vedení
ţací lišty a vidlici elektrického vybavení
od zásuvky ţací lišty;
– popojeďte s kombajnem se zavěšenou ţací lištou k přepravnímu vozíku,
ze strany povrchů podélníků vozíku
opatřených nátěrem; buben ţací lišty
přitom musí být maximálně přiblíţen
k šneku ţací lišty a spuštěn dolů;
– spusťte opěru šikmého dopravníku na hydraulický válec zdvihu a poté
spusťte dolů šikmý dopravník tak, aby
se opěra bezpečně opřela o hydraulický
válec;
– uvolněte středovou západku přechodového rámu. Otočný jazýček musí
být v poloze „OTVEVŘENO“;
– zvedněte hydraulické válce šikmého dopravníku; přitom se opěra oddělí od hydraulického válce;
– spusťte dolů šikmý dopravník tak,
aby ţací lišta zcela klesla na podélníky
vozíku a vrchní válečky přechodového
rámu opustily unášeče ţací lišty;

1 – klips
Obrázek 2.15 - Seřízení mechanismu ţací
lišty pro podélné kopírování

– ţací lištu připevněte k vozíku pomocí západek;
– zdvihněte šikmý dopravník zcela
nahoru a odjeďte;
– připojte vozík k taţnému zařízení
mlátičky;
– připojte vidlici elektrického vybavení přepravního vozíku k zásuvce na
mlátičce;
– spojení zajistěte bezpečnostním
řetězem.
VAROVÁNÍ: Před demontáţí
ţací lišty z šikmé komory musí být zdvihátko 21 (obrázek 2.11) v poloze III;
VAROVÁNÍ: Za pohybu kombajnu pro vozovkách veřejné sítě musí
být ţací lišta uloţena a upevněna na
přepravním
vozíku
a
připojena
k mlátičce pomocí taţného zařízení a
musí být připojena světelná signalizace
přepravního vozíku!
JE ZAKÁZÁNO přepravovat
přepravní vozík bez ţací lišty
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2.5.7 Seřízení výšky řezu při práci
ţací lišty s kopírováním povrchu pole
proveďte v souladu s tabulkou 2.2.
Tabulka 2.2 - Nastavení výšky řezu ţací lišty s ohledem na přestavení kopírovacích
pátek
Výška řezu, mm

Otvory v patce

55

A

90

B

120

C

2.5.8 Při činnosti ţací lišty bez kopírování povrchu pole:
Pro provoz ţací lišty bez kopírování
povrchu pole:
– znehybněte mechanismy podélného a příčného kopírování spojením
klipsů 1 (obrázek 2.15) s otvory v rámu
ţací lišty a jejich upevněním pomocí os
se závlačkami;
– přizvedněte šikmý dopravník hydraulickými válci 2 (obrázek 2.11) kvůli
seřízení řezného ústrojí na poţadovanou výšku řezu.
2.5.9 Pro sklízení polehlého obilí se
doporučuje nastavit ţací lištu takto:
1) nastavit kopírovací patky na výšku řezu 90 mm (otvor B – tabulka 2.2);
2) vysunout buben maximálně vpřed
a spustit jej dolů tak, aby se hrabla bubnu právě dotýkala půdy. Je-li třeba
spustit buben ještě níţe a hydraulické
válce zdvihu bubnu jsou jiţ v koncové
poloze, pak přizvedněte šikmý dopravník a ţací lišta se nakloní vpřed, takţe
hrabla bubnu ještě o něco klesnou;
3) polohu bubnu a jeho otáčky je
nutné vykalkulovat a zvolit tak, aby
hrabla bubnu aktivně zachycovala
(zdvihala) stébla a přiváděla je
k řeznému ústrojí a šneku.
Doporučují se otáčky bubnu 2030 ot/min a rychlost pohybu kombajnu
1,5-5 km/h;

lišty, s krokem 230 mm. Upevňují se
pomocí kontramatek 2 umístěných na
řezném ústrojí.

1 – upevňovací šroub zdvihače stébel; 2 –
upevňovací matice zdvihače stébel; 3 – prst
řezného ústrojí; 4 – zdvihač stébel
Obrázek 2.16 – Instalace zdvihače stébel

4) pro sklizeň souvisle polehlého
obilí je nutné dodatečně namontovat
zdvihače stébel 4 (obrázek 2.16) na prsty řezného ústrojí 3 ţací lišty, počínaje
druhým prstem od levé bočnice ţací
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2.6 Příprava k činnosti drtiče slámy
Před uvedením drtiče slámy do provozu zkontrolujte:
– nepoškozenost noţů 5 (obrázek
2.17) na rotoru 4 a opěře noţů 6 a jejich
upevnění;
– nastavení opěry noţů 6 na potřebnou délku rozmělňování (při přemístění opěry noţů nahoru se délka řezu
zmenšuje, dolů zvětšuje);
– aktivaci bezkontaktního spínače
při sklopení záklopky 2 vpřed;
–
napnutí
řemenů
převodů
s klínovými řemeny a aktivaci koncového vypínače při přemístění napínací řemenice z pracovní polohy do polohy
nepracovní.
VAROVÁNÍ: Při přejezdech
kombajnu s ţací lištou uloţenou na vozíku, musí být deflektor 1 umístěn
v krajní horní poloze!

POZOR! Rozmělňování a
rozmetání
slámy,
je-li
deflektor
v přepravní poloze, se nepřipouští!
Pro uvedení řezačky slámy do provozu je nutné povolit upevňovací matice
jezdců seřízení úhlu sklonu deflektoru,
nastavit deflektor do potřebného úhlu
s povrchem země a upevnit jej maticemi. Odráţeč, umístěný pod zadní kapotou kombajnu, je třeba zafixovat vůči
klapce vytřásadla v jedné z poloh a připevnit lamelami, šrouby a maticemi
k drţákům umístěným po obou stranách
zadní stěny kapoty.
Záklopku 2 je třeba sklopit do přední
nebo zadní polohy rukojeti sektoru 11,
připevněnou zprava na ose záklopky,
pro předběţném povolení matic na ose
záklopky vpravo i vlevo. Po přestavení
záklopky dotáhněte matice.

1 – deflektor; 2 – záklopka; 3 - těleso řezačky; 4 – rotor řezačky; 5 – nůţ; 6 – opěra noţů; 7 řemenice, 8 – jezdec; 9, 10 - matice; 11 – rukojeť sektoru
Obrázek 2.17 - Řezačka slámy
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Poloha odráţeče a záklopky se určuje na základě pracovních podmínek
kombajnu. Při menším úhlu mezi odráţečem a zadní stěnou kapoty se zvětšuje průchozí mezera mezi klapkami vytřásadla a odráţečem se záklopkou 2
(obrázek 2.17), ale zhoršuje se sestup
slámy se zvýšenou vlhkostí a také luštěnin do rotoru řezačky 4.
Je třeba uvolnit napínací kladku
převodu s klínovým řemenem od hlavní
předlohy k předloze drtiče slámy a přiblíţit kladku ke klínovému řemenu. Poté
nastavit šířku rozmetání seřízením rozmetacích lopatek 7 (obrázek 2.18) pod
krytem 6 deflektoru. Kvůli tomu je nutné
povolit upevňovací matice sektoru, otáčivým pohybem rukojeti 10 otočit lopatky
7 a poté upevnit sektor maticemi.

Při sklízení pohanky s drcením v
případě ucpávání slámové hmoty v zóně
drtiče slámy je moţné vyměnit řemenici
na hřídeli řezačky slámy za řemenici
většího průměru se sady výměnných
dílů bez výměny hnacího řemenu. V
tomto případě je nutné změnit délku
pruţiny napínacího zařízení řemenového převodu do velikosti 355 mm.
Je třeba ověřit chod řezačky slámy
naprázdno po spuštění motoru kombajnu. Řezačka slámy musí pracovat bez
klepání vyvolávaného naráţením noţů
rotoru na noţe na opěře.
V případě nutnosti proveďte potřebná seřízení.
Řezačka slámy je připravena
k pouţití.
.

1, 4 – hrabla; 2, 5 – jezdci; 3 – chránič; 6 – kryt; 7 – lopatky; 8 – regulační tyč; 9 – tyč; 10 – rukojeť sektoru
Obrázek 2.18 – Instalace deflektoru
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2.7 Provoz kombajnu
2.7.1 Pracovní postup kombajnu
Po dokončení všech operací přípravy kombajnu k činnosti:
1) spusťte motor a nastavte otáčky
klikové hřídele na 900-1000 ot/min;
2) ovládacím přepínačem hlavní
předlohy na ovládacím panelu v kabině
mlátičky zapněte hlavní předlohu;
3) ovládacím přepínačem pohonu
šikmého dopravníku a ţací lišty zapněte
pohon šikmého dopravníku a zvyšte
otáčky motoru na nominální hodnoty;
POZOR! Aby se dosáhlo úplného zapnutí nebo vypnutí pohonů, je
nutné tlačítka přepínačů drţet stisknutá
nejméně 6 sekund!
Za provozu kombajnu sniţujte otáčky klikové hřídele motoru a zastavujte
pracovní ústrojí nejdříve 15 sekund po
zpracování veškerého technologického
produktu.
Čistota zrna v zásobníku se kontroluje prostřednictvím zařízení na odběr
vzorků, které se nachází na pravé straně přední stěny zásobníku. Odběr vzorků zrna je moţný po vyšroubování šroubu upevňujícího uzávěr odběrového zařízení a přitaţení uzávěru k sobě aţ na
doraz. Zkušebním pojíţděním po pozemku dlouhém 10-20 m je třeba naplnit
odběrové zařízení zrnem a určit kvalitu
zrna (stupeň čistoty, rozdrcení, kvalitu
výmlatu atd.). V případě nutnosti je třeba seřídit odpovídající pracovní ústrojí
tak, aby se dosáhlo nezbytné čistoty
zrna v zásobníku. Po dosaţení nezbytné čistoty zrna v zásobníku a určení
optimální rychlosti pohybu zavřete uzávěr zařízení na odběr vzorků a upevněte
jej šroubem; poté přistupte ke sklizni
úrody.

2 Použití ke stanovenému účelu

Počáteční seřízení mláticího ústrojí
kombajnu se doporučuje provést
v souladu s údaji uvedenými v tabulce
2.3. Tabulka popisuje předběţná seřízení. Konečná seřízení se provádějí
během provádění technologického procesu, v závislosti na vlhkosti, délce stébel a úrodnosti. V případě suché mlácené hmoty se doporučuje mezeru mezi
mláticím bubnem a košem zvětšovat a
v případě vlhké hmoty zmenšovat.
Základní seřízení mezer mláticího
ústrojí
Pro zaručení správné činnosti mláticího ústrojí výrobce nastavuje tyto mezery:
– na vstupu mláticího bubnu – A =
18 mm (obrázek 2.19);
– na výstupu mláticího bubnu – B =
2 mm.

Obrázek 2.19: Schéma mláticího ústrojí

Mezery se nastavují podle nejvíce
vyčnívající mlatky.
Pokud zjistíme, ţe se seřízení
z jakékoli příčiny porušilo, je nutné jej
zopakovat.

2.7 2 Seřízení
ZAKAZUJE SE provádět seřizovací operace při pracujícím motoru.
2.7.2.1 Seřízení mláticího ústrojí
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2 Použití ke stanovenému účelu

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

Za tímto účelem je nutné:
– určit nejvíce vyčnívající mlatku
mláticího bubnu;
– nastavit délku táhel E na 359 mm
a táhel F na 1057 mm;
– na obrazovce palubního počítače
v kabině kombajnu nastavit mezeru
2 mm;
– zkontrolovat mezery mezi mláticím
bubnem a košem na vstupu i výstupu,
které musí být A = 18 mm a B = 2 mm.
V případě nesouladu s uvedenými hodnotami seřídit nejprve mezeru A změnou

délky táhel E z obou stran a poté mezery B změnou délky táhel F. Třikrát
spusťte koš dolů a zdvihněte aţ na doraz a poté znovu zkontrolujte mezeru na
vstupu a výstupu mezi mlatkami bubnu
a lamelami koše. V případě nutnosti
proveďte seřízení;
– otočte koš o 360° a ujistěte se, ţe
se mlatky nedotýkají koše a prvků rámu
mláticího ústrojí. V případě nutnosti proveďte seřízení.
Seřízení je nutné opakovat, dokud
se nedosáhne stability mezer.

Tabulka 2.3 - Seřízení mláticího ústrojí
Plodina
Pšenice
Ječmen
Oves
Ţito
Vojtěška
Jetel
Pohanka
Řepka (olejka)

Otáčky
mláticího
bubnu, c-1 (ot/min)
10.8-13.3
(650-800)
10-11.6
(600-700)
9.16-10.8
(550-650)
11.6-14.1
(700-850)
13.3-14.5
(800-870)
13.3-14.5
(800-870)
7-7.25
(422-435)
10-14.2
(600-850)

Mezera A mezi mláticím bubnem a košem,
mm

Poznámka

3-7
3-7
4-8
2-6
3-5
3-5
12-18
4-8

Hrách

5,83-9,16
(350-550)

12-20

Sójové boby

5,83-9,16
(350-550)

12-20

Se zařízením pro sklizeň
semen trav

Se zařízením pro sklizeň
kroupových plodin
Se zpomalovacím reduktorem pohonu mláticího
bubnu
Se zpomalovacím reduktorem pohonu mláticího bubnu a výměnnými deskami
předního koše s oválnými
otvory 19×40 mm
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POZOR! Aby se předešlo havárii v důsledku doteku koše s bubnem
během činnosti mlátičky, měňte délku
seřizovacích táhel jen při zcela vytaţené
tyči elektromechanismu!
POZOR: Mezery A a B seřizujte jen podle nejvíce vystupující mlatky!
V bodech C a D se seřizuje rovnoběţnost bubnu a koše v rozmezí
+2 mm. Délka táhel G se nastavuje na
539 mm. Rovnoběţnost se seřizuje
změnou délky jednoho z táhel G
v mezích nutných pro zajištění poţadované rovnoběţnosti.
Otáčky mláticího bubnu seřizujte
pomocí ovládacího přepínače otáček
mláticího bubnu na ovládacím panelu
v kabině.
Pro sklízení vysokostébelných plodin nastavte maximální otáčky mláticího
bubnu (800-870 ot/min), které zaručují
přípustnou úroveň ztrát zrna.

2 Použití ke stanovenému účelu

Rozevření ţaluzií ţaluziových sít se
seřizuje v závislosti na velikosti hromady
zrna. V případě malých zatíţení, kdy je
proud vzduchu dostačující, je třeba pro
odnesení většiny lehkých příměsí ţaluzie více rozevřít, aby nedocházelo ke
ztrátám zrna.
Je-li při doporučených otáčkách
ventilátoru a neexistujících ztrátách zrno
v zásobníku nečistá a na dopravník klasů padá málo hmoty, je třeba zmenšit
rozevření ţaluziových sít tak, aby se
dosáhlo poţadované čistoty.
Pokud se objeví ztráty v důsledku
nedomlácení, je třeba jim zabránit rozevřením ţaluzií nástavce.
Ţaluzie
ţaluziových
sít
musí
v uzavřeném stavu volně doléhat
k sobě, bez jakéhokoli napětí. Nepřipouští se pouţití síly na setrvačník pro
uzavření ţaluzií. Velikosti mezer jsou
uvedeny v tabulce 2.4.
POZOR:
1 Rozevření ţaluzií ţaluziových sít
seřizujte jen bez zrna na sítech!
2 Aby se vyloučilo zavírání ţaluzií
ţaluziových sít po seřízení, rozměry sít
zmenšujte pohybem seřizovacího klíče
proti směru hodinových ručiček a mezeru nejprve nastavte o 4 mm menší neţ
poţadovanou; teprve poté ji doveďte
k poţadované hodnotě otáčením po
směru hodinových ručiček!

2.7.2.2 Seřízení čisticího ústrojí
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Tabulka 2.4 - Seřízení pracovních ústrojí čisticího zařízení
Poloha ţaluzií ţaluziových sít (A, mm)

Plodina
Pšenice
Ječmen
Oves
Ţito
Vojtěška
Pohanka
Jetel
Řepka
Hrách
Sójové boby

Přídavné
14
14
14
14
9
12
9
12
14-17
14-17

Vrchní
12
12
12
12
7
10
7
9
14-17
14-17

Nástavec
9
9
9
9
0
12
0
6
14-17
14-17

Spodní
8
8
8
8
3 (Průbojné 3)
6,5 (Průbojné 6,5)
3 (Průbojné 3)
5 (Průbojné 5)
10-12
10-12

Otáčky
ventilátoru (ot/min)
650-800
550-700
550-650
600-750
360-600
360-550
360-600
400-600
650-800
650-800

Pokud se objeví zvýšené ztráty plnohodnotného zrna v plevách nebo
drobného zrna s pylem, je nutné namontovat přídavné chrániče 1 (obrázek 2.20)
na spodní síto.

1 – přídavné chrániče; 2 – upevňovací prvky; 3, 4 – lamely; 5 – chránič
Obrázek 2.20: Instalace přídavných chráničů na spodní síto
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Seřízení otáček ventilátoru
Síla proudu vzduchu pro čištění zrna se reguluje jen při připojené hlavní
předloze.
POZOR! Aby se zabránilo
vzniku poruchy převodového motoru
variátoru ventilátoru, SE ZAKAZUJE
seřizovat otáčky ventilátoru bez připojené hlavní předlohy!

2 Použití ke stanovenému účelu

Otáčky ventilátoru a napnutí řemenu
předlohy variátoru se mění pomocí elektrického pohonu 1 (obrázek 2.21), který
se otáčí směrem k přímé nebo obrácené
straně objímky 18. Opěra 5 na loţiskách
16 v objímce 18 se opírá čepy o pohyblivou řemenici 12.

1 – pohon; 2, 4 – vloţky; 3, 6 – šrouby; 5 – opěra; 7, 11, 12 – řemenice; 8, 22, 23 – matice; 9,
13, 15, 16, 19 – loţiska; 10 – osa; 14, 18 – objímky; 17 – těleso; 20 – disk; 21 – podloţka
Obrázek 2.21 - Předloha variátoru

Číselnou hodnotu otáček ventilátoru
ukazuje obrazovka na displeji palubního
počítače v kabině mlátičky. Hodnoty
otáček ventilátoru v závislosti na sklízené plodině jsou uvedeny v tabulce 2.4.
Silentbloky závěsů sít a vibrační
desky vyměňujte jen v párech (současně z levé a pravé strany čisticího ústrojí).
Vyměněné silentbloky stáhněte maticemi:
– v případě silentbloků tyčí při krajní
zadní (nebo přední) poloze výstředníku
pohonu čištění;

– v případě silentbloků závěsů vibrační desky a vrchního a spodního síta
při střední horní (nebo dolní) poloze výstředníku pohonu čištění.
Při výměně silentbloků čisticího
ústrojí se nepřipouští přítomnost maziva
na silentblocích a površích, které jsou
s nimi ve styku. Před sestavením je nutné pracovní povrchy součástí čisticího
ústrojí, které budou ve styku se silentbloky, odmastit lihem nebo benzínem.
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2.7.2.3 Seřízení řezačky slámy
Délku rozmělňování lze seřizovat
otáčením opěry noţů. Pro rozmělňování
řepkové slámy se doporučuje nastavit
protisměrně řezající noţe přímo dolů. Za
tímto účelem je nutné povolit upevňovací šrouby opěry noţů z obou stran tělesa řezačky slámy a pomocí klíče opěrou
noţů otočit. Zdviţením noţů na opěře
se délka rozmělňování zmenšuje, sníţením zvětšuje. Po seřízení je nutné
utáhnout upevňovací šrouby opěry noţů.
Výšku řezu stébel řepky při přímé
sklizni kombajnem je nutné nastavit na
30-40 % střední výšky rostlin, ale ne
nad první boční větvení. V případě sklízení řepky (plodin s velkým obsahem
slámy) je nutné demontovat kaţdou
druhou směrovací lopatku deflektoru a
zbylé lopatky nasměrovat na maximální
šířku rozmetání rozmělněné slámy za
účelem předcházení ucpaní deflektoru.
Pro seřízení protisměrně řezající lišty je nutné povolit šrouby, které ji připevňují k úhelníku, a seřídit mezeru mezi krajním bodem zcela odvráceného
noţe rotoru a okrajem protisměrně řezající lišty na 5-6 mm. Seřízení se ukončuje utaţením upevňovacích šroubů lišty.
Šířku rozmetání rozmělněné slámy
lze seřídit dvěma způsoby: změnou
sklonu úhlu deflektoru řezačky slámy
vůči zemi (větší úhel sklonu – menší
šířka rozmetání a obráceně) nebo otočením rozmetacích lopatek, coţ zabraňuje tomu, aby rozmělněná hmota padala do zatím nepokosené plodiny.
Pro ukládání slámy do válcového
balíku je nutné provést tyto operace:
– odpojit řemenový pohon od hlavní
předlohy mlátičky odkloněním napínací
kladky a její upevněním v odkloněné
poloze;
– deflektor drtiče slámy otočit nátrubkem dolů, do krajní polohy, a v této
poloze jej upevnit maticemi.
– hrabla na deflektoru otočit kolem
jejich os a upevnit tak, aby zajišťovala
ukládání slámy, vycházející z vytřásadla
do válcového balíku. Uvolnit záklopku a
odráţeč, nacházející se pod zadní kapotou kombajnu, záklopku sklopit do krajní
přední polohy, odráţeč do krajní zadní
polohy a oba tyto díly upevnit.

2 Použití ke stanovenému účelu

Pro blokování připojení hlavní předlohy v případě nesprávně umístěné záklopky jsou na bočnici čisticího ústrojí a
na stěně řezačky slámy nainstalovány
koncové vypínače, které musí být vypnuté při odpojení řemenového převodu
a sklopení klapky do přední polohy.
POZOR: Budou-li v nesprávné
poloze klapky vytřásadla, můţe nastat
situace, kdy bude plnému otočení záklopky
bránit
klapka
vytřásadla.
V takovém případě je nutné otočit klapkami vytřásadla ručně!
Po provedení těchto operací je nutné spustit motor a vyzkoušet kombajn
naprázdno.
Na rotoru řezačky slámy jsou namontovány noţe stejné hmotnostní skupiny, a proto nelze ztupené noţe přebrušovat.
Noţe opotřebené z jedné strany je
nutné obrátit při nezměněném pořadí
montáţe.
Při výměně opotřebeného nebo poškozeného noţe je nutné vyměnit i
přesně protilehlý nůţ. Noţe přitom musí
být ze stejné hmotnostní skupiny.
V opačném případě se poruší vyváţení
rotoru.
Kvůli výměně rotorového noţe je
nutné odšroubovat matici upevňovacího
šroubu noţe a sejmout podloţku a nůţ.
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Po výměně noţe umístit podloţku,
šroub a matici a utáhnout ji momentem
70 Nm. K výměně je nutné pouţít pouze
speciální šrouby a matice ze sady NNS
Kombajnu. Pouţití jiných upevňovacích
prvků můţe způsobit havárii.
Kvůli výměně noţů namontovaných
na opěře, je nutné povolit upevňovací
šrouby opěry noţů, opěrou otočit tak,
aby se osa noţů dostala proti otvoru v
tělese řezačky, a vytáhnout závlačku z
osy. Poté, během přemisťování osy,
sejmout nůţ vyţadující výměnu a znovu
sestavit opěru noţů. Po výměně noţe
nastavit potřebnou délku rozmělňování.

2 Použití ke stanovenému účelu

Zkontrolujte seřízení opěry při krajní
přepravní poloze vyprazdňovacího šneku. Opěra musí zcela doléhat ke krytu
šneku. V případě nutnosti ji seřiďte jejím
posunutím podél oválných otvorů.

2.7.2.4 Seřízení zásobníku zrna
Seřízení hrazení nad horizontálním
vyprazdňovacím šnekem zásobníku

Obrázek 2.22 - Seřízení hrazení nad horizontálním vyprazdňovacím šnekem zásobníku

VAROVÁNÍ: Před vstupem do
zásobníku je nutné vypnout motor!
Počáteční seřízení polohy hrazení
nad horizontálním vyprazdňovacím šnekem se provádí ve výrobním závodě.
Pro zvýšení spolehlivosti prvků vyprazdňování při sklizni obilnin se zvýšenou vlhkostí, je nutné seřídit polohu hrazení nad horizontálním vyprazdňovacím
šnekem.
Kvůli tomuto seřízení je nutné vyjít
z kabiny nouzovým východem na údrţbovou plošinu z pravé strany kombajnu.
Demontovat víko poklopu a průchodem
se spustit do zásobníku. Odšroubovat
upevňovací šrouby hrazení nad horizontálním šnekem a hrazení přemístit na
další pozici směrem dolů dle obrázku
2.22.
Po ukončení seřizovacích prací
opustit zásobník obráceným postupem.
Nastavení vyprazdňovacího šneku
do přepravní polohy
Je-li vyprazdňovací šnek v krajní
přepravní poloze, tyč hydraulického válce otáčení vyprazdňovacího šneku musí
být zcela vytaţená a osa šneku musí být
rovnoběţná s podélnou rovinou kombajnu. Odklon – maximálně 1° vlevo. V
případě nutnosti proveďte seřízení přemístěním hlavy tyče hydraulického válce.
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2 Použití ke stanovenému účelu

2.7.2.5 Seřízení mechanismů
Seřízení mechanismu řazení převodů
Nastavte tyče mechanismu řazení
rychlostních stupňů na převodové skříni
do neutrální polohy.
Mechanismus řazení rychlostních
stupňů musí být seřízeny tak, aby páka
4 (obrázek 2.23) byla ve vertikální poloze.
Seřízení provádějte zašroubováním
nebo vyšroubováním vidlic na lánech a
posunutím lan 1, 11 v otvorech konzol 7,
9 při povolených maticích 2, 3 a 8, 10
upevnění lan. Po ukončení seřízení dotáhněte matice.
Seřízení mechanismu blokace převodové skříně
Předběţné seřízení mechanismu
blokace převodové skříně provádějte
zašroubováním nebo vyšroubováním
vidlice 2 (obrázek 2.24), zapojené do
páky 1.
V případě vyšlápnuti pedálu 6 je
převodová skříň zablokovaná. Řazení
rychlostních stupňů je moţné pouze při
vyšlápnutém pedálu.
Seřízení mechanismu ovládání blokace převodové skříně provádějte posunutím lana 5 na konzole 4 a zašroubováním nebo vyšroubováním šroubu 3.
POZOR! Před seřízením se
ujistěte, ţe tyče mechanismu řazení
rychlostních stupňů na převodové skříni
jsou nastavený do neutrální polohy, páka řazení rychlostních stupňů je ve svislé poloze!

1, 11 – lana; 2, 3, 8, 10 – matice; 4 – páka;
5 – pouzdro; 6 – ovládací panel; 7, 9 – konzoly
Obrázek 2.23 - Seřízení mechanismu řazení převodů

1 – páka; 2 – vidlice; 3 – šroub; 4 – konzola;
5 – lano; 6 – pedál blokace převodové skříně
Obrázek 2.24 - Seřízení mechanismu
blokace převodové skříně
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Seřízení síly na rukojeti ovládání
rychlosti pohybu
V případě nutnosti je moţné seřídit
silu přesouvání rukojeti 3 ovládání rychlosti pohybu pomocí šroubu 1 (obrázek
2.25), který je umístěn ve spodní části
bloku ovládání 2.
V případě otáčení šroubu 1 ve směru hodinových ručiček bude síla na přesunutí rukojeti zvýšena, a v případě otáčení proti směru hodinových ručiček zmenšena.
Seřízení ovládacího mechanismu
rychlosti pohybu
Ovládací rukojeť rychlosti pohybu
musí být v neutrální poloze. Příznak
hydraulického čerpadla 2 (obrázek 2.26)
musí být v neutrální poloze a musí být
otočena o dva zuby dráţek, coţ odpovídá úhlu 120. Seřizování provádějte pomocí vidlice 3 a posunutím lana 4 v
konzole uchycení 1. Vnitřní poloměr
ohybu lana 4 nejméně 250 mm.
VAROVÁNÍ! Není přípustný
dotyk obalu lana 4 a pohyblivých elementů a také elementů, které se ohřívají
do teploty více neţ 500 С.
2.7.2.6 Seřízení podvozku
Seřízení sbíhavosti kol:
– změřte vzdálenost A (obrázek
2.27) mezi vnitřními okraji věnců kol
vpředu, ve výšce středů, a v místech
měření udělejte značky;
– popojeďte rovně vpřed tak, aby se
značky dostaly dozadu na stejnou výšku, a změřte vzdálenost B;
– rozdíl mez hodnotami A a B musí
být 1-4 mm, přičemţ vzdálenost A musí
být menší neţ vzdálenost B;
– sbíhavost seřiďte otočením trubky
táhla řízení.
Po seřízení sbíhavosti utáhněte matice táhla řízení momentem Mkr 400 aţ
500 Nm.

2 Použití ke stanovenému účelu

1 – seřizovací šroub; 2 – řídicí blok; 3 – rukojeť ovládání rychlosti pohybu
Obrázek 2.25 – Seřízení síly na rukojeti
ovládání rychlosti pohybu

1 – konzola; 2 – příznak hydraulického čerpadla; 3 – osa; 4 - lano
Obrázek 2.26: - Ovládací mechanismus
rychlosti pohybu

Obrázek 2.27: - Seřízení sbíhavosti kol
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Seřízení kónických loţisek osy hnacího kola
Bude-li za pohybu pozorováno zvýšené tlučení hnacího kola, „plavání“
stroje nebo se objeví zvýšený hluk
v bočním reduktoru, je nutné zkontrolovat a v případě nutnosti seřídit loţiska
osy kola.
Kontrolujte a seřizujte při vypnutém
motoru a měniči převodových stupňů v
neutrální poloze.
Kontrola seřízení loţisek osy kola
vyţaduje tuto přípravu:
– umístění stroje na rovnou plochu
s tvrdým podkladem a podloţení řízených kol z obou stran zakládacími klíny.
– zdviţení hnacího kola pomocí heveru a dodatečné vloţení opěry o vertikální nosnosti alespoň 15 000 kg pod
nosník nápravy.
– kontrolu axiální i radiální vůle hnacího kola; axiální vůle nesmí být větší
neţ 0,1 mm a radiální vůle na středním
průměru čelní strany pneumatiky nesmí
být větší neţ 0,5 mm.
Pokud nebudou dané parametry
v pořádku, je nutné seřídit loţiska. Za
tímto účelem je nutné:
– demontovat hnací kolo.
– demontovat boční reduktor.
– z bočního reduktoru demontovat
kryt 3 (obrázek 2.28), odjistit matici 2,
utáhnout ji momentem 200...300 Nm a
povolit o 0,08-0,1 otáčky.
Poté je třeba uvolnit kuţely loţisek
vyvinutím síly, nepřesahující 5000 N na
čelo osy kola (připouští se poklepání
kladivem přes měděnou nebo dřevěnou
podloţku). Při správném seřízení se
musí osa kola otáčet působením krouticího momentu 20 Nm a axiální vůle
v loţiscích nesmí být větší neţ 0,08 mm.

2 Použití ke stanovenému účelu

1 – krouţek;
2 – matice;
3 – viko
Obrázek 2.28 - Boční reduktor

Po seřízení je třeba zajistit matici 2
zatlučením jejího ohebného pásku do
dráţek v ose kola do hloubky alespoň
3 mm.
Opatrně nasadit kryt 3 a nepoškodil
pryţový krouţek 1 krytu, protoţe jeho
poškození
způsobí
únik
maziva
z reduktoru.
Nainstalovat boční reduktor a při jeho montáţi utáhnout příslušné upevňovací šrouby krouticím momentem
600...650 Nm.
Namontovat hnací kolo a jeho
upevňovací matice utáhnout krouticím
momentem 600...650 Nm.
Zkontrolovat seřízení loţisek podle
výše uvedeného popisu a bude-li seřízení správné, spustit stroj na zem a odstranit podstavec a hever.
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2 Použití ke stanovenému účelu

Seřízení brzd
Za účelem seřízení zdvihu táhla 7
(obrázek 2.29) stlačte píst na samé dno
hydraulického válce 3 pákou 4. Utáhněte matici 5 momentem 20-25 Nm a pak ji
o čtyři otáčky povolte. Dotáhněte pojistnou matici 6 s momentem 40-50 Nm.
Po seřízení musí být zdvih táhla 7
dlouhý 2–4 mm. Nainstalujte ovládací
lano 11 a spojte je pomocí vidlice 10
s pákou 8 tak, aby osa 1 byla v krajní
poloze dráţky v páce 2. Proveďte seřízení přemístěním drţáku 12 v otvorech
drţáku 9 a upevňovacích matic 13 ovládacího lana. Během seřizování musí být
brzda v odbrzděném stavu.
Kdyţ se třecí kotouče brzdy opotřebují do tloušťky 7 mm (nové mají tloušťku 12 mm) a menší, vyměňte je za nové.
Brzdy je nutné seřídit, kdyţ klesne
účinnost brzdění.
Seřízení kónických loţisek náboje
řízených kol
Během provozu se nepřipouští pozorovatelná axiální vůle kola. Za účelem
seřízení sejměte kryt náboje 12 (obrázek 2.30) a ohněte podloţku 11.
Otočte kolem oběma směry s cílem
pravidelně rozmístit válečky po povrchu
prstenců loţisek a utáhněte matici 10
momentem 100 Nm+10 Nm. Poté matici
o 0,1...0,15 otáčky povolte a zajistěte ji
podloţkou 11.
Zkontrolujte pohyblivost kola jeho
otáčením oběma směry. Kolo se musí
otáčet rovnoměrně a volně při působení
momentem, nepřesahujícím 25 Nm. Přitom se nepřipouští ţádná axiální vůle.

1 – osa; 2, 4, 8 – páky; 3 – hydraulický válec; 5 – matice; 6 – kontramatka; 7 – táhlo;
9, 12 – drţáky; 10, 17 – vidlice; 11 – ovládací lano; 13 – upevňovací matice ovládacího lana; 14 – kulička; 15 – pruţina; 16 –
disk; 18 – táhlo pohonu kotoučů; 19 – jamka
Obrázek 2.29 - Seřízení brzd

1 – klín otočného čepu; 2 – kluzná loţiska;
3 – otočný čep; 4, 10 – matice; 5 – šroub; 6,
9 – loţiska; 7 – otočný čep; 8 – náboj; 11 –
pojistná podloţka; 12 – kryt náboje; 13 –
opěrné podloţky; 14 – drţák
Obrázek 2.30 - Otočný čep
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2.7.2.7 Seřízení reflektorů
Kvůli dostatečnému a bezpečnému
osvětlení cesty při pohybu kombajnu za
tmy má velký význam pravidelné seřizování světla přepravních světlometů.
ZAKAZUJE SE při přepravních
přejezdech pouţívat pracovní reflektory.
Seřizování se provádí na projekční
ploše tímto způsobem:
1) umístěte mlátičku s normálně nahuštěnými pneumatikami na rovný horizontální povrch kolmý k projekční ploše
(jako tuto plochu lze pouţít stěnu budovy). Vzdálenost mezi skly předních světlometů a projekční plochou by měla být
10 m;
2) zapněte světla vypínačem a ujistěte se, ţe se v obou světlometech současně rozsvěcují dálková a tlumená
světla;
3) zapněte tlumené světlo, protoţe
jeho světelná skvrna na svislém povrchu
má dostatečně výraznou hranici tvořenou horizontální a šikmou linií. Průsečík
těchto linií musí přesně souhlasit se
středem světelného paprsku. Světlomety seřiďte tak, aby se tyto body na projekční ploše nacházely stejně daleko od
osy symetrie mlátičky (0,9 m). Horizontální čára hranice světelných skvrn musí
být ve výšce 0,8 m od povrchu, na němţ
stojí stroj;
4) po seřízení světlomety bezpečně
upevněte na drţácích.
2.7.2.8 Stěrač skla a zpětná zrcátka
Během provozu kontrolujte kvalitu
funkce předního stěrače čelního skla
kabiny, a v případě nutnosti (sklo se
čistí nedostatečně) seřiďte nastavení
pák se stěrači dle bodu 2.2.5 a také
zkontrolujte, zda je čistá voda v nádrţce
ostřikovačů.

hodnotu S = 4 mm. Mezery se nastavují
regulačními maticemi 2.
Seřízení mezery snímačů koncové
polohy
Mezery mezi snímači 4 (obrázek
2.28b) a kovovou deskou 5 je třeba nastavit na hodnotu 4,5 +1 mm. Mezery se
seřizují regulačními maticemi 2.
a)

b)

1 – snímač PRP-1M; 2 – regulační matice; 3
– řetězové kolo; 4 – snímač; 5 – deska
a - snímače regulace otáček pracovních
ústrojí;
b - snímače koncových poloh
Obrázek 2.31 - Regulace mezery snímačů

Zkontrolujte seřízení zpětných zrcátek na konzolách kabiny, v případě nutnosti (nedostatečný výhled) je správně
směrově seřiďte a připevněte šrouby.
Seřízení ASŘ
Seřízení mezer snímačů regulace
otáček pracovních ústrojí
Mezeru mezi snímačem 1 (obrázek
2.31a) a řetězovým kolem 3 nastavte na
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КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

2 Použití ke stanovenému účelu

2.7.2.9 Seřízení šikmého dopravníku
Seřízení řemenového převodu 2
(obrázek 2.32) provádějte s dodrţením
následujícího postupu:
- dráţky řemenic ventilátoru 4 a pojistné spojky 1 musí být umístěny naproti sobě, tolerance odchylky dráţek je 2
mm.
Seřízení provádějte axiálním posunutím ventilátoru 4 pomocí seřizovacích
podloţek. Přitlačte přívod vzduchu do
ventilátoru do odstranění vůle a dotáhněte matice.
- napněte řemen 2 pomocí napínací
kladky 3.
Průhyb větvě řemene pod zátěţí
(16+1) N dovnitř kontury musí být (5+1)
mm.
Odchylka od roviny věnců ozubených kol řetězového převodu 10 nesmí
být větší neţ 2 mm. Seřízení proveďte
osovým přemístěním ozubených kol 12,
13.
Šipka průhybu větvě A řetězu 10 při
působení silou (160+10) N musí být
(25+5) mm.
Seřízení provádějte posunutím ozubeného kola 9 v zaoblené dráţce konzoly rámu 5.
Lišta tlumiče 11 se musí rovnoměrně dotýkat válečků řetězu 10.
Seřízení provádějte posunutím v
zaoblených dráţkách úhelníku tlumiče a
konzoly rámu 5.

1 – pojistná spojka; 2 – řemenový převod; 3
– napínací kladka; 4 – ventilátor; 5 – rám; 6,
8 – matice; 7 – osa; 9, 12, 13 – řetězová
kola; 10 – řetěz; 11 – tlumič
A - šipka průhybu řetězu
Obrázek 2.32 - Šikmý dopravník

POZOR! Mezera mezi hřebeny
mechanismu šikmého dopravníku a
dnem ţací lišty je nastavena ve výrobním závodě (pro obilniny).

Seřízení napnutí přepravníku šikmé
komory provádějte s obou stran šikmé
komory při sklonu dna rámu 5 s úhlem
450+50 na tři etapy.
1) dotáhněte matici 8 na ose 7 - Мкр
od 75 do 95 Nm, zajistěte volny pohyb
osy v dráţce 7 bez zasekávaní;
2) pomocí matice 6 napněte dopravník nastavením rozměru 3+1 mm.
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2.7.2.10 Seřízení řemenových převodů
Seřízení řemenového převodu pohonu šikmého dopravníku
Odchylka řemenu 8 (obrázek 2.33)
od roviny symetrie dráţek řemenic 5, 12
nesmí být větší neţ 2 mm. Seřízení proveďte přemístěním řemenice 12 na hřídeli 11 po předchozím povolení šroubu
a svorky. Po seřízení dotáhněte šroub.

Rozměry 3 mm min mezi okrajem
řemenu 8 a válečku 10 zajistěte pomocí
posunutí válečku maticemi.
Rozměry 2 mm min mezi okrajem
řemenu 8 a válečku 15 zajistěte pomocí
posunutí opěry 17 maticemi 6.
Mezery 6+2 mm, 8…12 mm mezi
chrániči 4, 13, 14 a povrchem řemenu 8
seřizujte přemístěním chráničů v zaoblení při napnutém řemenu.

1, 3, 6 – matice; 2 – hydraulický válec; 4, 13, 14 - chrániče; 5, 12 – řemenice; 7 – páka; 8 – řemen; 9, 17 – opěra; 10, 15 - válečky; 11 – hřídel; 16 – konzola; 18 - pruţina;
Obrázek 2.33 - Pohon šikmého dopravníku

Seřízení řemenového převodu pohonu vyprazdňování
Odchylka řemenu 15 (obrázek 2.34)
od roviny symetrie dráţek řemenic 8, 19
nesmí být větší neţ 3 mm. Seřízení proveďte přestavením podloţek 23, 29, 30
a 35.
Tolerance rovnoběţnosti osy otáčení napínací kladky 13 a osy otáčení
kladky 17 vůči hřídeli 34 předlohy je
Ø1/500 mm. Rovnoběţnost os a rovnoměrné doléhání řemenu 15 k povrchu
napínací kladky 13 a povrchu kladky 17
seřiďte přemístěním opěr 3 pomocí matic.

Mezeru E = 4-8 mm seřiďte při napnutém řemenu 15 (kladka 13 spuštěna
na řemen a tyč hydraulického válce 4
vytaţena). Seřízení proveďte přemístěním chrániče 20 po oválu G a objímce
18 a přemístěním chrániče 11 po oválu
V a objímce 12, po předchozím povolení
šroubů 24, 26 a matic, a vloţením podloţek 22 mezi chránič 20 a vodítko 16.
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Mezeru Ţ = 4-8 mm seřiďte při napnutém řemenu 15 (obrázek 2.34)
(kladka 13 spuštěna na řemen a tyč
hydraulického válce 4 vytaţena). Seřízení proveďte přemístěním chrániče 20
po oválech K a L po předchozím povolení šroubů.
Mezeru D = 4-6 mm seřiďte při napnutém řemenu 15 (kladka 13 spuštěna
na řemen a tyč hydraulického válce 4
vytaţena). Seřízení proveďte přemístěním chrániče 11 po objímce 10 po předchozím povolení šroubů 26.

2 Použití ke stanovenému účelu

Toleranci rovinnosti čel chrániče
11a řemenice 8 a mezery mezi povrchem řemenu a dráţkou řemenice 3 min
zajistěte vloţením podloţek 22, 27 mezi
drţáky 21 a 25 a chrániče 11, 20.
Utahovací moment matic 1, 2 je 45
aţ 50 Nm, po zajištění rozměrů 55 +1,5
mm a 195 +1,5 mm.

1,2 – matice; 3 – opěra; 4 – hydraulický válec; 5, 21, 25 – drţáky; 6, 24, 26 – šrouby; 7 – deska;
8, 19 – řemenice; 9, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 35 – podloţky; 10, 12, 18 – objímky; 11, 20 –
chrániče; 13 – napínací kladka; 14 – páka; 15 – řemen; 16 – vodítko; 17 – kladka; 31 – speciální podloţka; 32 – speciální matice; 34 – hřídel
V, G – oválné otvory
Obrázek 2.34 - Pohon vyprazdňování

Seřízení řemenového převodu pohonu hlavní předlohy
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Odchylka řemenu 12 (obrázek 2.35)
od roviny symetrie dráţek řemenic 1 a
11 nesmí být větší neţ 3 mm. Seřízení
proveďte pomocí seřizovacích podloţek
20.
Tolerance rovnoběţnosti vnějšího
povrchu napínací kladky 4 a osy otáčení
řemenice 1 je 0,5 mm na délce 100 mm.
Rovnoběţnost os a rovnoměrné doléhání řemenu 12 k povrchu napínací
kladky 4 seřiďte přemístěním opěry 6
pomocí matic 7.
Čelo chrániče 24 musí být rovnoběţné s čelem řemenice 1 a čelo chrániče 14 musí být rovnoběţné s čelem
řemenice 11. Tolerance rovnoběţnosti
je 2 mm. Seřízení proveďte umístěním

podloţek 18, 29, 33, a přemístěním drţáku 27 podél oválných otvorů.
Rozměr E = 2 min zajistěte umístěním nebo odebráním podloţek 33 mezi
objímkou 31 chrániče 14 a drţákem 34
a drţáky 30 a 28.
Páka 5 se musí na ose otáčet bez
jakékoli síly vyvíjené rukou.
Po zajištění rozměrů V = 65 +2 mm
je nutné utáhnout matice 13 momentem
45-55 Nm.
Matice 8 utáhnout momentem 150180 Nm a dotáhnout kontramatky vůči
matkám o 1/8 aţ 1/6 otáčky.
Olejovou maznici 9 utáhnout momentem 14-20 Nm.

1, 11 – řemenice; 2,4 – kladky; 3 – tlumič; 5 – páka; 6 – opěra; 7, 8, 13 – matice; 9 – olejová
maznice; 10 – pruţina; 12 – řemen; 14, 24 – chrániče; 15, 32 – šrouby; 16, 18, 20, 22, 26, 29,
33 – podloţky; 17, 19, 21, 23, 27, 28, 30, 34 – drţáky; 25 – úhelník; 31 – objímka
Obrázek 2.35 - Pohon hlavní předlohy
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Kladka 2 (obrázek 2.35) musí zachytit náraz řemene při odpojení řemenového převodu. Seřízení proveďte
přemístěním kladky 2 podél oválných
otvorů tlumiče 3.
Připojení a odpojení pohonu je nutné provádět plynule, bez škubání a rázů. Při připojování pohonu musí řemen
12 opustit dráţku poháněcí a poháněné
řemenice. „Vedení“ řemenu se nepřipouští. Po dokončeném seřízení utáhněte matice 7 momentem 100-110 Nm a
zajistěte tmelem.

2 Použití ke stanovenému účelu

dráţek hnací řemenice nesmí být větší
neţ 1 mm.
POZOR! Nepřipouští se činnost
kompresoru klimatizace při nedostatečném napnutí hnacího řemenu.
Nesprávné seřízení způsobí poruchu sestavy kompresoru klimatizace!

Seřízení řemenového převodu pohonu výběhového roštu
Zajistěte roztaţení pruţiny 2 (obrázek
2.36)
nastavením
rozměru
19...21 mm pomocí napínacího šroubu 8
a poté zajistěte stlačení tlumiče 10 na
rozměr 14...16 mm pomocí matice 11,
kterou pak zajistěte kontramatkou 12.
Seřízení řemenového převodu pohonu zrychlovacího bubnu

1, 5 – řemenice; 2 – pruţina; 3 – páka; 4 –
napínací kladka; 6 – řemen; 7, 12 – kontramatky; 8 – napínací šroub; 9 – západka; 10
– tlumič; 11 – matice
Obrázek 2.36 - Pohon výběhového roštu

Odchylka řemenu 6 (obrázek 2.37)
od roviny symetrie dráţek řemenic 5, 7
nesmí být větší neţ 2 mm. Seřízení proveďte přestavením vloţek řemenice 5.
Tolerance symetrie napínací kladky
4 vůči ose symetrie řemenu 6 - 4 mm se
zajišťuje přestavením podloţek na ose
kyvu páky 1.
Seřízení řemenového převodu pohonu kompresoru klimatizace
Napnutí řemenu se zjišťuje průhybem úseku mezi hnací řemenicí a řemenicí kompresoru klimatizace. Tento
průhyb musí být 13 aţ 17 mm a určuje
se pomocí síly 36 aţ 44 N aplikované
uprostřed úseku kaţdého řemenu. Napnutí seřizujte pomocí napínacího mechanismu kompresoru.

1 – páka; 2 – pruţina; 3 – osa; 4 – napínací
kladka; 5, 7: řemenice; 6 – řemen
Obrázek 2.37 - Pohon zrychlovacího
bubnu

VAROVÁNÍ: Osová nevyrovnanost dráţek řemenice kompresoru a
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2 Použití ke stanovenému účelu

2.7.2.11 Seřízení ţací lišty
Seřízení bubnu ţací lišty
Výška a vysunutí bubnu se seřizuje
pomocí hydraulických válců a toto seřízení závisí na podmínkách sklizně a
druhu sklízené plodiny. Doporučení ohledně nastavení bubnu jsou obsaţena
v tabulce 2.5 a na obrázku 2.38.
Sklon hrabel bubnu se nastavuje
automaticky v závislosti na míře vysunutí bubnu.
Mezera mezi prsty hrabla a řezným
ústrojím musí být široké 10-25 mm. Seřizování se provádí otáčením tyče hydraulického válce ve vztahu k oku hydraulického válce. Po seřízení je třeba
utáhnout matici hydraulického válce
momentem Мкр. 110 aţ 140 Nm.
VAROVÁNÍ: Mezera menší neţ
10 mm se nepřipouští, protoţe můţe
způsobit poškození řezného ústrojí
v důsledku propadnutí hrabel bubnu do
řezné zóny!
VAROVÁNÍ: Aby nemohlo dojít
k pádu ţací lišty se zdviţeným bubnem,
seřizovací práce v tomto případě provádějte jen při zajištění vytaţených tyčí
hydraulických válců zdvihu bubnu 1 pojistnými podpěrami 2 (obrázek 2.39).
Podpěry 2 musí být upevněné fixačními
západkami 3!
Pokud se krajní hrabla bubnu dotýkají bočnic ţací lišty, je nutné změnit
polohu bubnu vůči bočnicím pomocí
seřizovacích podloţek.
Otáčky bubnu se regulují plynule,
pomocí variátoru. V případě nedostatečných otáček bubnu je nutné vyměnit
nainstalované řetězové kolo (z = 12) za
řetězové kolo (z = 17) ze sady náhradních dílů.

A – hodnota výškového rozestupu hrabel;
B – vytaţení tyče pravého hydraulického
válce;
V, G, D, E – umístění hrabel;
K – výška řezu stébel
Obrázek 2.38 - Schéma instalace bubnu ţací lišty

1 – hydraulický válec zdvihu bubnu; 2 –
opěra; 3 – fixační západka
Obrázek 2.39 - Ţací lišta
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Tabulka 2.5 - Doporučení ohledně seřízení bubnu ţací lišty
Buben ţací lišty
Hodnota A
Vytaţení B tyče
Stav obilní hmoty
výškového ro- pravého hydrauzestupu hrabel
lického válce
Normální vzpřímené 1/2 délky odříz- Od 0 do 100 mm
nebo částečně sklo- nutých stébel
něné
Vysoké (více neţ 1/2 délky odříz- Tyč zcela vytaţe80 cm), husté
nutých stébel
ná
Nízkého
vzrůstu Od 1/3 délky Tyč zcela vytaţe(30-40 cm)
odříznutých sté- ná
bel do úrovně
řezu
Polehlé
Konce hrabel se Pístní tyč maximusí
dotýkat málně vysunutá
půdy

Seřízení šneku
Za normálních podmínek sklizně
nemá poloha šneku a jeho prstového
mechanismu zásadní vliv na technologický proces sklizně, a proto se doporučuje výchozí mezera A 6-23 mm (obrázek 2.40) mezi šnekem a dnem ţací
lišty a mezera B 6-23 mm mezi prsty
prstového mechanismu a dnem ţací
lišty. Doporučení ohledně nastavení
šneku jsou obsaţena v tabulce 2.6 a na
obrázku 2.40.
Pokud se vyskytují případy zahlcování šneku obilní hmotou, je nutné uvedené mezery zvětšit.
Mezeru A mezi závity šneku a dnem
ţací lišty seřiďte otočením opěr 3 (obrázek 2.41) vůči ose pomocí táhel 2
(z obou stran ţací lišty).
Mezeru B (obrázek 2.40) mezi prsty
šneku a dnem ţací lišty seřiďte otočením páky 1 (obrázek 2.41).
Mezera V (obrázek 2.40) mezi závity šneku a škrabkami se seřizuje přemístěním škrabek podél oválných otvorů
na rámu. Mezera V musí být minimální
s ohledem na radiální házení šneku a
má být široká 1-10 mm.

Umístění
hrabel

Výška řezu
stébel
K, mm

G

90
a vyšší

C

90
a vyšší

E

55

Е

55…90

A – mezera mezi závity šneku a dnem ţací
lišty;
B – mezera mezi prsty šneku a dnem ţací
lišty;
V – mezera mezi závity šneku a škrabkami.
Obrázek 2.36 - Schéma postavení šneku a
jeho prstového mechanismu během činnosti
ţací lišty

1 – páka; 2 – táhlo; 3 – opěry šneku
Obrázek 2.41 - Ţací lišta (pohled zprava)
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Tabulka 2.6 - Doporučení ohledně seřízení šneku
Stav obilní hmoty

Mezera A mezi šnekem a
dnem, mm

Mezera B mezi prsty a
dnem, mm

6…15

6…15

15…23
6…15

15…23
6…15

Normální vzpřímené nebo částečně skloněné
Vysoké (více neţ 80 cm), husté
Nízkého vzrůstu (30-40 cm)

Seřízení řezného ústrojí
Celková mezera G a D nepřesahuje
1 mm. Seřizovat přemístěním třecích
destiček 5, 8 a 10 (obrázek 2.42)

.

1 – hlavice noţe; 2 – směrovací prst; 3 – segment; 4 – oblast noţe; 5, 8, 9 – třecí destičky; 6 –
zdvojené prsty; 7 – prstová lišta; 10 – seřizovací vloţky
Obrázek 2.42 - Řezné ústrojí

Výměnu noţe řezného ústrojí proveďte tímto postupem:
1) otočte řemenicí úhlového převodu 2 (obrázek 2.43) tak, aby se oba
šrouby 3 nosiče 7 objevily na vnější
straně ţací lišty;
2) demontujte nůţ včetně nosiče 7
po vyšroubování šroubů 3;
3) demontujte nosič 7 po povolení
matice 5 a šroubu 6 (plastové pouzdro
zůstává v hlavici noţe);
POZOR! Před sestavením musí být všechny spojovací povrchy čisté!

1 – upevňovací šroub řemenice; 2 – úhlový
převod; 3, 6 – šrouby; 4 – hlavice noţe; 5, 9
– matice; 7 – nosič; 8 – seřizovací vloţky
Obrázek 2.43 - Úhlový převod
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4) vloţte nosič 7 do hlavice náhradního noţe bez stisknutí svorky;
5) nainstalujte nůţ s nosičem 7 (obrázek 2.43) do řezného ústrojí ţací lišty;
6) vloţte šrouby 3 do otvorů nosiče
7 a utáhněte je krouticím momentem Мkr
= 125 Nm;
7) zkontrolujte existenci mezer G a
D (obrázek 2.42) druhého prstu. V případě nutnosti vytvořte/seřiďte mezery
přemístěním úhlového převodu 2 (obrázek 2.43) podél oválných otvorů
v opěrném povrchu rámu po povolení
matic 9. Po seřízení dotáhněte matice 9
silou Мкр. od 90 do 110 Nm (pojistnou
matici 9 po dotaţené otočte o 1/8 otáčky
vůči základní matici);
8) nastavte vzdálenost V = (0,150,65) mm mezi spodní protisměrně řezající hranou prvního prstu a plochou
segmentového noţe. Seřízení se zajišťuje posunutím hlavice noţe podél (nahoru a dolu) loţiska nosiče 7. Není přípustný dotek noţe a desky. Zafixujte
polohu hlavice noţe 4 šroubem 6, utahovací moment šroubu je Мkr = 44-55
Nm (stlačení svorky hlavice noţe se
nepřipouští), našroubujte matici 5 a
utáhněte ji momentem Мkr = 44-55 Nm
(kontramatku 5 po utaţení dotáhněte o
1/8 otáčky vůči základní matici). Rukou
otočte řemenici úhlového převodu za
účelem kontroly volného pohybu noţe.
Není přípustný dotek noţe a prstů.
9) postarejte se o přesah os segmentů noţe v krajních polohách kosy
vůči osám prstů (4,4+2 mm)(obrázek
2.44). Seřízení proveďte přemístěním
prstové lišty podél oválných dráţek a
dotáhněte upevňovací šrouby řezného
ústrojí k rámu ţací lišty momentem Мkr
70-90 Nm.

2 Použití ke stanovenému účelu

1 – zdvojený čep; 2 – segment
A, B – osy zdvojeného čepu;
V, G – osa segmentu
Obrázek 2.44 - Seřízení přesahu řezného
ústrojí

Během činnosti úhlového převodu,
zejména v prvních hodinách po namazání, můţe z míst pod těsněními loţiskových uzlů úhlového převodu vytékat
mazivo. Mnoţství vyteklého maziva závisí na objemu vtlačeného maziva a teplotě úhlového převodu. Pracovní teplota
se pohybuje v rozsahu 70-80 °C.
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Seřízení řetězových převodů
Řetězová kola řetězových převodů
4, 14 (obrázek 2.45) musí být v jedné
rovině. Maximální odchylka - 1 mm.
Řetězová kola řetězového převodu
2 musí leţet v jedné rovině. Maximální
odchylka - 2 mm.
Řetězový převod 2 seřiďte přemístěním třecí spojky 1 a řetězového kola 3
pomocí sady podloţek.
Řetězový převod 4 seřiďte přemístěním řetězového kola 5 pomocí podloţek.
Řetězový převod 14 seřiďte přemístěním řetězového kola 12 pomocí podloţek.
Průhyby řetězů 2, 4 a 14 působením
síly (160 +16) Nm na střed řetězu musí
být (30 +7) mm, (3 +1) mm a (6 +2) mm
v uvedeném pořadí.
Napnutí seřiďte přemístěním napínacích řetězových kol podél dráţek.
Seřízení řemenových převodů
Dráţky řemenic řemenového převodu 15 musí leţet v jedné rovině. Maximální odchylka - 2 mm. Seřízení proveďte osovým přemístěním řemenice 13
a umístěním podloţek pod pátky tělesa

2 Použití ke stanovenému účelu

předlohy. Řemenový převod 15 se napíná otáčením stahovací objímky 18.
Průhyb řemenu 15 ve střední části
působením síly (100 +10) Nm musí být
18-20 mm.
Dráţky řemenic řemenových převodů 11, 7 musí leţet v jedné rovině. Maximální odchylka - 0,5 mm. Seřízení se
provádí přemístěním řemenice 16 pomocí podloţek a řemenice 6 pomocí
vloţek.
Napnutí řemenu 7 provádějte otáčením skoby 10. Řemen musí vstupovat
do dráţky řemenice variátoru tak, aby
byl jeho vnější povrch přesně na úrovni
povrchu roztaţných kotoučů variátoru.
Vzdálenost mezi roztaţnými disky přitom musí být 3+1 mm. Po seřízení napnutí řemenu utáhněte matice 17 momentem Mkr 80-100 Nm.
POZOR! Ve všech případech
seřizování musí být tyč akčního elektromechanismu 8 zcela zataţena!
Průhyb řemenu 11 ve střední části
působením síly 75 +7 Nm musí být
13...15 mm.

1 – třecí spojka; 2, 4, 14 – řetězové převody; 3, 5 – řetězová kola; 6, 13, 16 – řemenice; 7, 11,
15 – řemenové převody; 8 – akční elektromechanismus; 9 – variátor; 10 – skoba; 12 – řetězové
kolo předlohy; 17 – matice; 18 – stahovací objímka
Obrázek 2.45 - Seřízení řetězových a řemenových převodů
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2.7.2.12 Protočení pojistných spojek
Při prvním uvedení do provozu a po
dlouhodobém skladování kombajnu je
nutné protočit pojistné spojky pohonu
šneku a bubnu ţací lišty, pohonu šikmého dopravníku, pohonů dopravníků
zrna a klasů mlátičky, aby se uvolnila
případně slepená třecí obloţení spojek.
Za tímto účelem proveďte na třecích
spojkách tyto operace:
1) pohon šneku a bubnu ţací lišty:
– do náboje spojky zašroubujte aţ
na doraz tři šrouby a poté je ještě o jednu aţ dvě otáčky dotáhněte, čímţ zároveň uvolníte sadu pruţin;
– několik minut protáčejte řetězová
kola ţací lišty při sníţených otáčkách
motoru, čímţ odstraníte slepení kontaktních povrchů řetězového kola a třecích obloţení spojek;
– vyšroubujte šrouby do původní polohy a zafixujte je kontramatkami.
Krouticí moment přenášený pojistnou spojkou bubnu ţací lišty je Мkr =
600-650 Nm a pojistnou spojkou šneku
Мkr = 800-900 Nm.
2) pohonu šikmého dopravníku;
- odtlačte tři kontramatky odtlačovačovacích šroubů spojky;
– do náboje spojky zašroubujte aţ
na doraz tři šrouby a poté je ještě o jednu aţ dvě otáčky dotáhněte, čímţ zároveň uvolníte sadu pruţin;
- zapněte pohon šikmé komory na
několik minut za malých otáček motoru,
dopravník šikmé komory musí být v klidovém stavu;

2 Použití ke stanovenému účelu

– vypněte pohon šikmé komory, vyšroubujte odtlačovací šrouby do původní
polohy a zafixujte je kontramatkami.
3) pohonu dopravníku klasů mlátičky:
– zašroubujte tři šrouby nadoraz do
disku bloku řetězového kola a dodatečně je ještě o jednu aţ dvě otáčky dotáhněte, čímţ zároveň vytvoříte mezeru
mezi třecími obloţeními spojky;
– několik minut protáčejte pohon
dopravníku klasů při sníţených otáčkách motoru, čímţ odstraníte slepení
kontaktních povrchů přítlačného disku a
třecích obloţení spojky;
– vyšroubujte šrouby do původní polohy a zafixujte je kontramatkami.
Krouticí moment přenášený pojistnou spojkou pohonu dopravníku klasů je
Mkr = (100 +10) Nm
4) pohonu dopravníku zrna:
– do příruby řemenice zašroubujte
aţ na doraz tři šrouby KZK 0202669-01
ze sady nástrojů a součástí kombajnu a
poté je ještě o jednu aţ dvě otáčky dotáhněte, čímţ zároveň vytvoříte mezeru
mezi třecími obloţeními spojky;
– několik minut protáčejte pohon
dopravníku zrna při sníţených otáčkách
motoru, čímţ odstraníte slepení kontaktních povrchů přítlačného disku a
třecích obloţení spojky.
– šrouby vyšroubujte a vraťte je do
sady nástrojů a součástí kombajnu.
Krouticí moment přenášený pojistnou spojkou pohonu dopravníku zrna je
Mkr = 350 +35 Nm.
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3 Údrţba
3.1 Všeobecné pokyny
3.1.1 Druhy a periodicita údrţby
Všechny úkony údrţby: STÚ, TÚ-1
a TÚ-2 je nutné provádět pravidelně ve
stanovených
časových
intervalech,
v závislosti na počtu hodin odpracovaných kombajnem v souladu s tabulkou
3.1 a při splnění poţadavků obecně
uznávaného systému údrţby a oprav
ţňových kombajnů.

3 Údržba

Je přípustná faktická odchylka intervalů (předběţná nebo opoţděná údrţba) TÚ-1 a TÚ-2 do 10%. Záznamy o
provedení úkonů údrţby a oprav je nutné zapisovat do servisní kníţky.
Ve všech případech, kdy dojde
k porušení upevnění nebo seřízení mechanismů a objeví se hluk anebo klepání, odstraňte nedostatky v souladu
s oddílem 2 a nečekejte na TÚ, která je
na řadě.

Tabulka 3.1: Druhy a periodicita údrţby
Druhy údrţby
Údrţba při provozním záběhu
Údrţba prováděná při kaţdé směně (STÚ)
První údrţba (TÚ-1)
Druhá údrţba (TÚ-2)
Údrţba před začátkem pracovní sezóny (TÚ-3)
Údrţba během skladování

3.1.2 Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ: Během údrţby
dodrţujte kromě tohoto NP a provozní
dokumentace k motoru, klimatizačnímu
zařízení, sadám vybavení a zařízení
pouţívaných s kombajnem i obecně
uznávané bezpečnostní poţadavky!
Pro otevření kapot, elektrické skříně
a bedny s nářadím pouţívejte speciální
klíč, který musí být vţdy v jednom svazku s klíčem kabiny.
ZAKAZUJE SE provádění
úkonů údrţby na kombajnu s pracujícím
motorem. Před opuštěním kabiny je
nutné vypnout motor a vyjmout klíč zapalování.

Terminy
Před začátkem provozu nového kombajnu
10 h
60 h
240 h
Před začátkem sezóny vyuţívání kombajnu
Během skladování v uzavřeném prostoru
– kaţdé dva měsíce, pod přístřeškem –
kaţdý měsíc

lištou se provádějí jen při zajištění vytaţené tyče hydraulického válce zdvihu
šikmého dopravníku pojistnou podpěrou!
Aby nemohlo dojít k pádu ţací lišty
se zdviţeným bubnem, údrţbu v tomto
případě provádějte jen při zajištění vytaţených tyčí hydraulických válců zdvihu
bubnu pojistnými podpěrami. Podpěry
musí být upevněny fixačními západkami!
ZAKAZUJE SE provádění
údrţby a kontroly kombajnu v zóně elektrických přenosových vedení.

ZAKAZUJE SE provádění jakýchkoli prací pod kombajnem na svazích, pokud kola nejsou zabezpečena
zakládacími klíny.
VAROVÁNÍ: Práce pod zdviţeným šikmým dopravníkem a ţací
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3.2 Seznam činnosti podle druhů
technické údrţby
Údrţbu motoru, klimatizačního zařízení a přístrojů, pouţívaných s kombajnem provádějte v souladu s jejích provozní dokumentaci a poznamenávejte
splněné operace v jejích servisních kliţkách.
3.2.1 Údrţba při přípravě kombajnu
k provoznímu záběhu:
1) prohlédněte kombajn a očistěte
jej od prachu, bláta a konzervačního
maziva;
2) připravte k činnosti akumulátorové baterie, v případě nutnosti očistěte
svorky od oxidů a namaţte je technickou vazelínou, vyčistěte větrací otvory,
zkontrolujte úroveň vybití a v případě
nutnosti baterie dobijte;
3) zkontrolujte a v případě nutnosti
dolijte olej do klikové skříně motoru, olejové nádrţe hydraulického systému,
převodové skříně, palubních reduktorů
hnací nápravy a chladicí kapalinu do
expanzní nádoby;
4) zkontrolujte a v případě nutnosti
nastavte odpovídající tlak vzduchu
v pneumatikách kol mlátičky a přepravního vozíku ţací lišty;
5) spusťte motor a ověřte provozuschopnost a součinnost všech mechanismů a pohonů kombajnu;
6) promaţte kombajn podle tabulky
mazání (bod 3.3 NP).
3.2.2 Údrţba kombajnu prováděná
během provozního záběhu (v průběhu
30 hodin)
Během provozního záběhu provádějte STÚ.
Na novém kombajnu kaţdých
30 minut během prvních třech hodin
dotahujte matice hnacích a řízených kol.
Utahovací momenty matic hnacích a
řízených kol – 500-560 Nm.
Na novém kombajnu během prvních
tří dnů kaţdodenně kontrolujte utaţení
závitového spojení rámu přepravního
vozíku a v případě nutnosti spoj utáhněte momentem Mkr = 200-220 Nm.

3 Údržba

3.2.3 Údrţba prováděná po skončení provozního záběhu (po uplynutí 30
hodin)
Po skončení provozního záběhu
proveďte TÚ-1 a navíc
1) zkontrolujte utaţení závitového
spoje upevnění silentbloků táhla pohonu
vibrační desky a v případě nutnosti spoj
utáhněte momentem Mkr = 180-220 Nm
(matice) a Mkr = 120-150 Nm (kontramatky);
2) vyměňte filtrační vloţky, pokud
nebyly vyměněny během záběhu:
– filtru hydraulického systému pohonu podvozku;
– sběrného filtru hydraulického systému pracovních ústrojí a volantového
řízení.
3.2.4 Údrţba prováděná při kaţdé
směně (STÚ)
V rámci STÚ proveďte tyto úkony:
1) prohlédněte kombajn a očistěte
jej od prachu, bláta a posklizňových
zbytků, coţ se týká zejména oblasti motoru, systému výfuku, brzdného systému, vibrační desky a sít čištění, koše
mláticího ústrojí a prostorů mezi řetězovými koly a kryty horní hřídele, prostorů
bočního utěsnění přechodového rámu
šikmého dopravníku, zbavte nečistot
vyfoukáním pneumatickou pistolí tyče
hydraulických válců a vzduchové filtry,
olejovou nádrţ hydraulického systému a
odvětrávací ventily;
2) vizuálně zkontrolujte a v případě
nutnosti dotáhněte upevnění krytů a zábran na kombajnu;
3) ověřte hermetičnost potrubí palivového, hydraulického a brzdného systému a zjištěné netěsnosti odstraňte;
4) zkontrolujte a v případě nutnosti
vyměňte segmenty noţe řezného ústrojí
ţací lišty;
5) zkontrolujte a v případě nutnosti
vyměňte noţe rotoru řezačky slámy;
6)
zkontrolujte
hladinu
oleje
v olejové nádrţi hydraulického systému
a v případě nutnosti olej doplňte pomocí
doplňovacího zařízení;
7) zkontrolujte a v případě nutnosti
dolijte olej do klikové skříně motoru a
chladicí kapalinu do expanzní nádoby;
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8) spusťte motor a ověřte provozuschopnost brzdného systému, osvětlovacího a signalizačního systému, ovládacích mechanismů, údaje přístrojů a
odstraňte zjištěné odchylky;
9) alespoň 3×, vţdy oběma směry,
projděte celým rozsahem otáček mláticího bubnu, abyste se ujistili o snadnosti
a hladkosti chodu při regulaci variátorů
pohonů mláticího bubnu a ventilátoru
čištění;
10) promaţte kombajn podle tabulky
mazání (bod 3.3 NP).
3.2.5 První údrţba (TÚ-1)
V rámci TÚ-1 proveďte tyto úkony:
1) prohlédněte kombajn a očistěte
jej od prachu, bláta a posklizňových
zbytků;
2) vyfoukejte stlačeným vzduchem:
blok chladičů, clonu chladiče, rotační
přívod vzduchu, vzduchový filtr a filtrační patronu čističe vzduchu. Při vyfukování chladičů foukejte stlačeným vzduchem jen ze strany ventilátoru při otevřené cloně chladiče; při vyfukování filtrační patrony čističe vzduchu se zakazuje sejmout ochranou filtrační patronu;
3) očistěte filtry hrubého čištění (sítka) – 3 kusy, které se nacházejí
v hrdlech polospojek mlátičky. Při demontáţi dodrţujte naprostou čistotu,
nedopusťte napadání nečistot do dutiny
hydraulického systému;
4) zkontrolujte spolehlivost upevnění
akumulátorové baterie v lůţku a správný
kontakt ok přívodů s vývody baterie.
V případě nutnosti očistěte vnější povrch akumulátorových baterií a elektrolyt
vylitý na povrch baterií otřete čistým
hadrem namočeným v roztoku čpavku
nebo uhličitanu sodného (10 %). Očistěte svorky a oka přívodů, namaţte je
technickou vazelínou, vyčistěte větrací
otvory v zátkách a dolijte destilovanou
vodu;
5) vizuálně zkontrolujte a v případě
nutnosti dotáhněte upevnění krytů a zábran na kombajnu;
6) ověřte hermetičnost potrubí palivového, hydraulického a brzdného systému a odstraňte zjištěné úniky;

3 Údržba

7) vypusťte kondenzovanou vodu ze
sběrné hadice olejové nádrţe do objevení se oleje;
8) zkontrolujte a v případě nutnosti
dolijte olej do olejové nádrţe hydraulického systému;
9) zkontrolujte a v případě nutnosti
dolijte olej do klikové skříně motoru,
převodové skříně a palubních reduktorů
hnací nápravy a chladicí kapalinu do
expanzní nádoby;
10) vizuálně zkontrolujte a v případě
nutnosti seřiďte napnutí řetězových a
řemenových převodů;
11) zkontrolujte a v případě nutnosti
dotáhněte matice připevňovacích závitových objímek upevňovacích loţisek
klapek vytřásadla na dvou klikových hřídelích;
12) zkontrolujte utaţení upevňovacích šroubů nosiče a svorek stlačujících
hlavice čepele úhlového převodu a
v případě nutnosti je utáhněte momentem (140-145) Nm, (32-35) Nm a (4455) Нm v uvedeném pořadí;
13) zkontrolujte utaţení závitového
spoje upevnění řemenic a silentbloků na
hřídeli pohonu čištění a v případě nutnosti spoj utáhněte momentem Mkr =
450-500 Nm (matice) a Mkr = 400480 Nm (kontramatky);
14) zkontrolujte a v případě nutnosti
dotáhněte upevňovací matice hnacích a
řízených kol.
Utahovací momenty matic hnacích a řízených kol –
500-560 Nm.
15) zkontrolujte a v případě nutnosti
nastavte tlak v pneumatikách řízených a
hnacích kol mlátičky 0,2 MPa;
16) spusťte motor a ověřte provozuschopnost brzdného systému, osvětlovacího a signalizačního systému, ovládacích mechanismů, údaje přístrojů a
odstraňte zjištěné odchylky;
12) sejměte ochranné čepičky ze
směrovacích čepů poháněného bloku
variátoru čištění, zkontrolujte přítomnost
maziva v čepičkách a v případě nutnosti
doplňte mazivo do 1/3 objemu čepičky
18) promaţte kombajn podle tabulky
mazání (bod 3.3 NP).
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Po kaţdých 120 hodinách činnosti
motoru zbavte palivovou nádrţ vodního
kondenzátu nebo kalu s pouţitím určeného vypouštěcího kohoutu;
3.2.6 Druhá údrţba (TÚ-2)
Při TÚ-2 proveďte úkony TÚ-1 a navíc:
1) zkontrolujte hustotu elektrolytu a
v případě nutnosti dobijte akumulátorovou baterii;
2) zkontrolujte a v případě nutnosti
seřiďte ovládací mechanismus parkovací brzdy
3) zkontrolujte izolaci elektroinstalace, a pokud zjistíte poškozená místa,
opravte je;
4) promaţte kombajn podle tabulky
mazání (bod 3.3 NP).
3.2.7 Údrţba před začátkem pracovní sezóny kombajnu (TÚ-3)
Údrţbu před začátkem pracovní sezóny
kombajnu
je
třeba
spojit
s provedením TÚ-2.
3.2.8 Údrţbu během skladování
provádějte v souladu s bodem 5.2.3
Údrţba kombajnu během skladování
3.3 Mazání
3.3.1 Ţivotnost a činnost kombajnu
bez přerušení do značné míry závisí na
jeho správném a včasném mazání.
Maţte pouze druh maziv a olejů doporučenými výrobcem (příloha B).
Maziva musí být čistá a nesmí obsahovat cizí mechanické příměsi a vodu. Před mazáním odstraňte prach a
špínu z olejových maznic a plnicích otvorů.
Na kombajnu s automatickým centrálním mazacím systémem (ACMS)
LINCOLN jsou mazací místa patřící do
ACMS vyznačena na schématech mazání na obrázcích 3.1 a 3.2 a v tabulce
3.2 znakem* .
Dávkování objemu dodávaného
k mazacím místům je předem určeno a
vypočteno v souladu s mazacími schématy kombajnu a uvedeno v návodu
k pouţití АЦСС LINCOLN.
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Mazání mlátičky a ţací lišty provádějte v souladu s tabulkou 3.2 a mazacími schématy (obrázky 3.1, 3.2, 3.3 a
3.4).
Tabulka 3.2 - Mazání kombajnu
Č. poz.
na schématu mazání

Názvy mazacích míst

Název a značka maziva pro pouţívání a skladování

Počet
mazacích
míst

Mlátička (obrázky 3.1 a 3.2)
Periodicita mazání – 10 hodin
53

Řízený blok variátoru ventilátoru

ŠRUS-4

1

Litol-24

2

Stejné

2

«

2

«

1
2

Periodicita mazání – 60 hodin
2, 50
4*, 48*
5*, 47*
6
7*, 45*
8
9*
13
20*, 60*
18*, 19*,
29*, 30*
25*, 54*
41
46
52
61

Spodní osa upevnění přechodového rámu k šikmému dopravníku
Levé a pravé loţisko hřídele zrychlovacího bubnu
Levé a pravé loţisko hřídele mláticího bubnu
Pohyblivý disk variátoru bubnu
Levé a pravé loţisko hřídele výběhového roštu
Náboj hnací řemenice variátoru
bubnu
Třecí plochy otočného mechanismu vyprazdňovacího šneku
Osa páky napínací kladky pohonu
hlavní předlohy
Kloubový spoj táhla řízení řídicí
nápravy
Kloubové spoje hydraulických válců natáčení řízených kol
Levé a pravé loţisko hřídele ventilátoru čištění
Loţiska kónického reduktoru plnicího šneku zásobníku
Osa páky napínací kladky pohonu
šikmého dopravníku
Objímka s opěrným závitem variátoru ventilátoru
Osa rotačního přívodu vzduchu

«
«

1

«

1

ŠRUS-4

1

Litol-24

2

Stejné

4

«

2

Solidol Ţ nebo Solidol S

1

Litol-24

1

Grafitový mazací tuk USsA

1

Litol-24

1
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Obrázek 3.1 - Mazání mlátičky (pohled zleva)

Obrázek 3.2 - Mazání mlátičky (pohled zprava)

*Poznámka: Mazací místa patřící k ACMS
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Pokračování tabulky 3.2
Č. poz.
na schématu mazání

Názvy mazacích míst

Název a značka maziva pro pouţívání a skladování

Počet
mazacích
míst

Periodicita mazání – 240 hodin
1, 49
3
10*
11*
15*, 32*
16*, 17*
21*, 59*
22, 58
23
24
27
28
31
33
35
36
37
39
40
42
43
44
51
55*
56
57
62, 63

Vnější povrch tělesa šikmého dopravníku
Osa otáčení schůdků
Třecí plochy otočného mechanismu
vyprazdňovacího šneku
Třecí plochy otočného mechanismu
vyprazdňovacího šneku
Levé a pravé loţisko hřídele rotoru
řezačky slámy
Opěra osy kyvu řízené nápravy
Otočné čepy a opěrná loţiska
otočných čepů řídicí nápravy
Loţiska nábojů kol řídicí nápravy
Kónický reduktor pohonu šikmého
šneku
Pohon skupiny zrna
Drţák otočných schůdků
Tyč blokování hydraulického válce
řadicího mechanismu převodů
Taţné zařízení
Pohon řezačky slámy
Náboj pojistné spojky dopravníku
klasů
Osa páky napínací kladky pohonu
ventilátoru motoru
Napínací klapky pohonu rotačního
přívodu vzduchu
Pohon výběhového roštu
Osa páky napínací kladky pohonu
horizontálního šneku
Kónický reduktor plnicího šneku
Pohon předlohy pohonu řezačky
slámy
Náboj pojistné spojky dopravníku
klasů
Pohon předlohy pohonu ventilátoru
Loţisko hřídele rozdělovacího šneku
Pohon dopravního šneku zrna
Pohon hřídele vibrátoru
Opěra šikmého dopravníku

Litol-24

2

Stejné

1

«

2

«

1

«

2

«

2

«

2

«
Grafitový mazací tuk USsA
Litol-24

2
Výměna
1
1

Olej TAD 17I nebo TM-5-18

1

Litol-24 nebo Solidol S
Grafitový mazací tuk USsA

1
1

Stejné

1

Litol-24

1

Olej TAp-15 nebo TM-3-18

1

Litol-24

1

Stejné

1

Olej TAp-15 nebo TM-3-18

Výměna

Grafitový mazací tuk USsA

1

Stejné

1

«

1

Litol-24

1

Grafitový mazací tuk USsA
Stejné
Litol-24

1
1
2

Olej TAD 17I (TM-5-18)
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Pokračování tabulky 3.2
Č. poz.
na schématu mazání

Názvy mazacích míst

Název a značka maziva pro pouţívání a skladování

Počet
mazacích
míst

Periodicita mazání – 480 hodin
12*, 38*
14
26
34**

Levé a pravé loţisko hřídele hlavní
předlohy
Olejová nádrţ hydraulických systémů podvozku, pracovních ústrojí
a volantového řízení
Palubní reduktory (levý a pravý) a
převodová skříň hnací nápravy

Litol-24

2

Olej MGE-46V

Výměna
75 l

Olej TAD 17I nebo TM-5-18

Hlavní reduktor

Stejné

Výměna
18 l
Výměna
5l

** Poznámka: První výměnu oleje v hlavním reduktoru provést po 60 hodinách
Ţací lišta na obilniny (obrázek 3.3)
Periodicita mazání – 10 hodin
15

Kluzná objímka variátoru

Grafitový mazací tuk (ŠRUS-4)

1
2 zdvihy

Periodicita mazání – 60 hodin
1

Pracovní dráţka bubnu ţací lišty

Litol-24

2

4, 5

Pravý a levý čep bubnu ţací lišty

Stejné

2

10-11

Loţiska krytu kardanové hřídele

«

2

Teleskopický spoj kardanové hřídele
Kloubové spoje kardanové hřídele

«

1

Mazivo 158M

2

12
13-14
17

Loţisko úhlového převodu

Litol-24

18

Horní rovina tělesa úhlového převodu

Stejné

19

Reduktor pohonu úhlového převodu

«

2-3
6-9
16

1
1-2 zdvihy
1
5-6 zdvihu
mazacího
lisu

1

Periodicita mazání – 240 hodin
(jednou za sezónu)
válec pro vysunutí
Litol-24

2

Stejné

4

Hydraulický
bubnu
Loţiska hydraulických válců vysunutí bubnu
Osa páky poháněné řemenice variátoru

«

1

139

3 Údržba

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

Obrázek 3.3 - Schéma mazání ţací lišty

Ukončení tabulky 3.2
Č. poz.
na schématu mazání

Názvy mazacích míst

Název a značka maziva pro
pouţívání a skladování

Počet
mazacích
míst

Mazání přepravního vozíku (obrázek 3.4)
Periodicita mazání – 240 hodin
(sezónní)
1
2

Osa otáčení oje
Loţiska náboje kol přepravního vozíku

Litol-24

1

Stejné

4

Obrázek 3.4 - Schéma mazání přepravního vozíku
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3.4 Postup údrţby
3.4.1 Kontrola hladiny, doplnění oleje do klikové skříně motoru a jeho vypuštění
Před spuštěním motoru musíte
zkontrolovat
výšku
hladiny
oleje
v klikové skříni a v případě nutnosti dolít
olej k horní značce měrky. Bude-li hladina oleje v klikové skříni pod spodní
značkou, činnost motoru se nepřipouští.
Plnit olejem klikovou skříň nad vrchní značku měrky se nedoporučuje.
S měřením výšky hladiny a dolitím oleje
počkejte alespoň 5 minut po zastavení
motoru, kdy olej zcela steče do spodní
vany klikové skříně. Olej do motoru lijte
nalévacím hrdlem oleje a vypouštějte jej
vypouštěcím otvorem uzavřeným zátkou. Pouţitý olej vypusťte okamţitě po
zastavení motoru, dokud je ještě teplý s
dobře stéká.
3.4.2 Při provádění údrţby kombajnu a téţ v případě chybějících údajů
ukazatele mnoţství paliva je nutné odmontovat z palivové nádrţe snímač
ukazatele mnoţství paliva 2 (obrázek
3.5) a s pouţitím čistého hadru lehce
smočeného ve vodě otřít povrch odporu
snímače 1, a poté namontovat snímač
zpět a zkontrolovat jeho funkčnost.
3.4.2.3 Výměna oleje v hlavním reduktoru
První výměnu oleje proveďte po
60 hodinách.
Druhou výměnu oleje proveďte po
480 hodinách.
Při výměně oleje postupujte takto:
1) pouţitý olej vypusťte pomocí
dlouhé hadice okamţitě po zastavení
motoru;
2) zašroubujte vypouštěcí zátku;
3) skrz otvor vrchní kontrolní zátky
nalijte 4,6 litru oleje po horní okraj horní
kontrolní zátky;
4) pracujte se strojem a do tří hodin
dolijte nezbytné mnoţství oleje do úrovně horního okraje horní kontrolní zátky.

3 Údržba

1 – odpor snímače ukazatele mnoţství paliva; 2
– snímač ukazatele mnoţství paliva
Obrázek 3.5

3.4.4 Údrţba hydraulických systémů
3.4.4.1 Všeobecná údrţba hydraulického systému
Před kaţdodenním spuštěním hydraulického pohonu je nutné:
1) vizuálně zkontrolovat prvky hydraulického pohonu;
2) v případě nutnosti dotáhnout závitové spoje olejových potrubí;
3)
zkontrolovat
hladinu
oleje
v nádrţi a v případě nutnosti doplnit olej.
Olej vyměňte po 480 hodinách, ale
nejméně jednou ročně, před začátkem
sklizňové sezóny.
Při výměně oleje musí být tyče hydraulických válců zdvihu šikmého dopravníku a přemisťování ţací lišty zcela
vytaţené vůči šikmému dopravníku.
Je třeba spustit motor a předem zahřát hydraulický systém tak, aby teplota
oleje dosáhla 30-40 °C.
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Olej z olejové nádrţe 1 (obrázek
3.6) vypouštějte vypouštěcí hadicí 2
umístěnou na levé bočnici kombajnu.
V kaţdém případě vypusťte olej
z hydromotoru 1 (obrázek 3.7) jízdního
pohonu po demontáţi plnicí polospojky
4. Po vypuštění olej plnicí spojku opět
sestavte.
VAROVÁNÍ: Vypuštěnou a
shromáţděnou pracovní kapalinu se
zakazuje znovu pouţít a je nutné ji předepsaným způsobem recyklovat!
Po 960 hodinách vyměňte odvětrávací ventily olejové nádrţe, nejpozději
však jednou za dvě sezóny.
3.4.4.2 Technická údrţba hydraulického pohonu podvozku
Během činnosti je nutné kontrolovat:
1) údaje měřiče podtlaku na sacím
filtru. Při zvýšení tlaku nad 0,025 MPa
(ručička měřiče podtlaku v ţlutém sektoru) při teplotě oleje +50 °C a jmenovitých otáčkách motoru je třeba vyměnit
filtrační vloţku filtru. Během spouštění
motoru se připouští zvýšení tlaku na
0,04 MPa;
VAROVÁNÍ: Je-li ručička měřiče podtlaku v červeném poli, pouţívání
kombajnu je nepřípustné!
2)
teplotu
pracovní
kapaliny
v hydraulickém systému podle údajů
palubního počítače.
Na havarijní teplotu oleje upozorňuje symbol na obrazovce.
ZAKAZUJE SE při pouţívání

hydraulického pohonu podvozku:
– vléci kombajn se zařazeným převodem;
– spouštět motor při vlečení;
– pouţívat hydraulický pohon
s nedoporučenými oleji;

1 – olejová nádrţ; 2 – vypouštěcí hadice
Obrázek 3.6

1 – neregulovaný axiální pístový hydromotor; 2 – vysokotlaké hadice; 3 – hadice; 4 –
plnicí polospojka
Obrázek 3.7 - Hydraulický systém pohonu podvozku

– pouţívat hydraulický pohon
s vadným měřičem vakua;
– vléci kombajn s vadným hydraulickým pohonem při pracujícím motoru.
Výměnu filtrační vloţky filtru hydraulického systému pohonu podvozku je
třeba provádět v souladu s přílohou J a
poznamenat ji do servisní kníţky kombajnu.
Při výměně se postupuje v souladu
s bodem 3.4.4.4.
Snímač teploměru oleje se nachází
ve výtlaku čerpadla a havarijní snímač
v olejové nádrţi. Proto je hodnota teploty indikovaná ukazatelem vyšší neţ aktivační hodnota teploty havarijního snímače 83 +3 °C. Připouští se provoz
kombajnu s aktivační teplotou havarijního snímače do 85 °C.
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3.4.4.3 Údrţba hydraulického systému pracovních ústrojí a volantového
řízení.
Během provozu je nutné:
1) zkontrolovat znečištění filtrační
vloţky sběrného filtru podle údajů palubního počítače a v případě přítomnosti
signálu filtrační vloţku vyměnit.
Při výměně se postupuje v souladu
s bodem 3.4.4.4.
2) zkontrolovat znečištění filtrační
vloţky tlakového filtru podle údajů palubního počítače a v případě přítomnosti
signálu filtrační vloţku vyměnit.
Pokud chybí signál znečištění filtračních vloţek sběrného a tlakového
filtru, periodicita jejich výměny odpovídá
příloze I se zápisem do servisní kníţky
kombajnu.
Při výměně se postupuje v souladu
s bodem 3.4.4.4.
3.4.4.4 Postup výměny filtračních
vloţek
Kvůli výměně filtrační vloţky šroubovacího typu „Spin-on“ je nutné:
1) demontovat znečištěnou filtrační
vloţku;
2) vzít novou filtrační vloţku;
3) novou filtrační vloţku naplnit čistým olejem;
4) namazat olejem těsnicí krouţek
filtrační vloţky;
5) spojit filtrační vloţku s tělesem filtru a otáčet filtrační vloţkou, dokud těsnicí krouţek filtrační vloţky nedolehne
k čelu tělesa filtru;
6) nakonec filtrační vloţku o 3/4
otáčky dotáhnout.
Při výměně filtrační vloţky tlakového
filtru postupujte takto:
1) odšroubujte nádobu 4 (obrázek
3.8), vylijte z ní olej, vyjměte filtrační
vloţku 5, zbavte nádobu nečistot (vymyjte ji motorovou naftou a vysušte suchým stlačeným vzduchem);

1 – těsnicí krouţek; 2 – přepravní záslepka;
3 – hlavice filtru; 4 – nádoba; 5 – filtrační
vloţka; 6 – pruţina
Obrázek 3.8 - Tlakový filtr

3.4.3.5 Údrţba vzduchových filtrů
výroby firmy МАNN+HUMMEL
Údrţbu filtru provádějte dle návodu
k
montáţi
a
údrţbě
pro
„MANN+HUMMEL ENTRON XD“ s dodrţením:
- není přípustné při demontáţi hlavní filtrační vloţky škrabat touto vloţkou
do ochranného prvku (znamená to, ţe
pro čištění nebo výměnu musí být filtrační vloţka opatrně vyjmuta z tělesa
filtru) pro zamezení vzniku škrábanců v
materiálu na povrchu ochranného prvku;
- v případě poškození filtračních
vloţek, vzniku roztrţení nebo poškození
těsnění, je nutné vţdy vyměnit filtrační
vloţku;
- na konci pracovní sezóny doporučujeme vyměnit / vyčistit filtrační vloţky.

2) nainstalujte novou filtrační vloţku
5 do nádoby 4 po sejmutí etikety a nádobu naplňte čistým olejem;
3) nádobu 4 spolu s filtrační vloţkou
5 nainstalujte na původní místo.
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3.4.5 Údrţba pneumatického systému
Vypuštění kondenzátu ze sběrné
nádoby a rovněţ, v případě nutnosti,
vypuštění vzduchu z potrubí a sběrné
nádoby proveďte pomocí vypouštěcího
kohoutu kondenzátu umístěného ve
spodní části sběrné nádoby.
Provedení tohoto úkonu vyţaduje
odtaţení směrem dolů a na stranu, podle obrázku 3.9, krouţku 2, nasazeného
na tyči vypouštěcího kohoutu kondenzátu. Při povolení se automaticky hermetizuje vypouštěcí ventil.
Při údrţbě a opravách pneumatického systému je nutné za účelem odpojení pneumatických trubek od spojek
„kleštinového“ typu:
- zatlačit na čelo spojovacího prvku
3 (obrázek 3j.10) s pouţitím speciálního
klíče. Udrţujte klíč ve stisknuté poloze a
vyndejte pneumatickou trubku 1 ze spojovacího prvku 3.

3 Údržba

1 – vzdušník;
2 – krouţek;
3 – vypouštěcí kohout kondenzátu
Obrázek 3.9 - Vzdušník

1 – pneumatická trubka;
2 – kleštinová svorka;
3 – spojka
Obrázek 3.10 – Spojka „kleštinového“ typu

POZOR: Před zahájením
údrţby a opravy je nutné sníţit tlak
v pneumatickém systému!
Při spojování pneumatických trubek
je nutné:
– zasunout pneumatickou trubku 1
celou montáţní délkou (21 mm) aţ na
doraz do spojky 3;
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3.4.6 Výměna řemenu pohonu mláticího bubnu
Při výměně řemenu 2 (obrázek
3.11) úplně roztáhněte disky hnací řemenice 6. Řemen nejprve nasaďte na
disky hnací řemenice 3 po jejich předchozím úplném roztaţení pomocí hydraulického válce 5 a po odpojení vysokotlaké hadice od hydraulického válce, a
poté jej nasaďte na disky poháněné řemenice 6. Aby se řemen dostal mezi
disky do větší hloubky, je nutné jej obrátit o 90°, vnitřním povrchem k sobě. Po
montáţi řemene spojte vysokotlakou
hadici s hydraulickým válcem a systém
odvzdušněte.

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo
poškození řemenu, zakazuje se pro jeho
nasazování pouţívat montáţní páky
nebo jiné nástroje!
Pro zajištění funkčnosti řemenového
pohonu mláticího bubnu zajistěte rozměr А=104+mm přestavením seřizovacích podloţek 8.

1 – výběhový rošt; 2 – řemen; 3 – hnací řemenice; 4, 7 – variátory bubnu; 5 - hydraulický válec;
6 – hnací řemenice; 8 - seřizovací podloţky; 9 – koš; 10 - mláticí buben
Obrázek 3.11 - Pohon mláticího bubnu

145

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

3 Údržba

3.4.7 Údrţba škrabákových řetězů
dopravníků klasů a zrna
Pokud se zvětší meziosová vzdálenost řetězového převodu a jiţ nelze napnout řetěz s unášeči dopravníků klasů
a zrna kvůli omezení zdvihu vrchní opěry, je nutné zkrátit dva články (odebrat
dva přechodové články a přitom spojit
článek se škrabákem). V případě moţného znesnadnění montáţe spojovacího
článku na zkrácený řetěz je nutné pouţít
přechodový článek.
V případě pouţití řetězů s unášeči
na dopravních zrna je nutné současné
napnutí řetězů a odebrání zbytečných
článků. (Průměrně 2× po dvou článcích
za celou dobu pouţívání řetězu). Napnutí řetězu se povaţuje za správné, jeli moţné naklonit škrabák řetězu
v podélném směru asi o 30° silou 12 kp. Při napínání řetězu dopravníku
klasů je nutné kontrolovat, aby se vrchní
hřídel nekříţila. Napnutí řetězů se kontroluje po kaţdých 10 hodinách.
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4 Průběţné opravy
4.1 Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ: Během průběţných oprav dodrţujte kromě tohoto NP a
provozní dokumentace k motoru, klimatizačnímu zařízení a zařízení pouţívaných s kombajnem i obecně uznávané
bezpečnostní poţadavky!
ZAKAZUJE SE provádění
úkonů průběţných oprav na kombajnu
s pracujícím motorem. Před opuštěním
kabiny je nutné vypnout motor a vyjmout
klíč zapalování.
Pro otevření kapot, elektrické skříně
a bedny s nářadím pouţívejte speciální
klíč, který musí být vţdy v jednom svazku s klíčem kabiny.
ZAKAZUJE SE provádění jakýchkoli prací pod kombajnem na svazích, pokud kola nejsou zabezpečena
zakládacími klíny.
ZAKAZUJE SE provádění
průběţných oprav a kontroly kombajnu
v zóně elektrických přenosových vedení.
4.2 Moţná chybná činnost operátora, která můţe vést k incidentu nebo
havárii:
1 Startování motoru a ovládání
kombajnu mimo pracovní místo operátora.
2 Uvedení do pohybu bez kontroly,
ţe se v nebezpečné zóně kolem kombajnu nenacházejí lidé (zejména děti)!
3 Rozjíţdění z místa bez zvukové
signalizace.
4 Překročena stanovena rychlost
přepravy – 20 km/h!
5 Za pohybu kombajnu po veřejných
komunikacích:
– deflektor řezačky slámy kombajnu
není v krajní horní poloze;
– krytka průchodu do zásobníku není zavřena;
- není vyprázdněný zásobník zrna;
- nejsou zapnuté výstraţné majáky.
6 Prudké zatáčení v rychlosti

4Průběžné opravy

7 Přítomnost cizích osob v kabině
(zejména dětí) a rovněţ převáţení cestujících a nákladů na kombajnu.
8 Kombajn je ponechaný bez dohledu s nastartovaným motorem.
9 Vystupování z kabiny během pohybu kombajnu.
Vystupování z kabiny bez vypnutí
motoru a vyndání klíčku ze zapalování.
10 Přepravní přejezdy kombajnu za
tmy bez vyuţití přepravních reflektorů.
11 Přepravní přejezdy kombajnu
s vyprazdňovacím šnekem otočeným do
pracovní polohy.
12
Pracovat
s kombajnem
v nevhodném a vlajícím oděvu.
13 Ţádný upozorňovací signál a
ţádná kontrola nepřítomnosti lidí v zóně
rozmetání slámy před začátkem provozu kombajnu s řezačkou slámy.
14 Startování motoru kombajnu
v uzavřeném objektu se špatnou ventilací.
15 Provádění seřizovacích prací,
údrţby zásobníku, čištění a odstraňování blokád za běhu motoru.
16 Rozpojení olejových vedení a dotahování jejích spojů za běhu motoru.
17 Odstranění závad hydraulických
agregátů (hydraulického čerpadla, hydraulického motoru pohonu pohybu atd.)
osobou, která není proškolená a nemá
odpovídající oprávnění na provádění
těchto úkonů.
18 Oprava elementů hydraulického
pohonu pod tlakem.
19 Nezjištěné a neodstraněné závady kabelů.
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20 Spojování elektrických vedení a
pojistek nakrátko. Pouţívání pojistek s
odlišnou proudovou charakteristikou.
21 Výměna nefunkčních ţárovek
pracovních reflektorů bez pouţití ţebříku nebo schůdků.
22 Činnost, která porušuje poţární
bezpečnost:
- neopatrnost při zacházení s pohonnými hmotami;
- kouření, jiskření a pouţívání
otevřeného plamene při tankování kombajnu;
- tankování kombajnu za běhu
motoru a bez vyndání kličku ze zapalování;
- doplňovaní paliva v uzavřených
prostorách;
- neutřené rozlité pohonné hmoty.

4Průběžné opravy

4 Obtíţně se hledá nebo vůbec nenachází neutrální poloha (stroj se nezastavuje)
5 Prudké připojení (s bouchnutím)
pohonu hlavní předlohy pod zátěţí
6 Nepracují všechny akční mechanismy hydraulického systému pracovních ústrojí
7 Nepředávají se signály indikace
změny směru nebo se změnila frekvence blikání
8 Nesvítí ţárovka v přepravních
světlometech

4.3 Jednání operátora v případě incidentu, kritické závady nebo havárie:
1 V případě havarijní situace nebo
při vzniku kritické závady vypněte hlavní
předlohu, vypněte motor, vyndejte klíček
ze zapalování, vystupte z kabiny a přivolejte havarijní sluţbu.
2 Pouţijte nouzový východ, pokud
není moţné opustit pracoviště přes dveře.
3 Při opětovném spouštění motoru
po havarijním zastavení je nutné pro
zamezení vzniku havarijní situace nebo
kritické závady preventivně vyřadit
z činnosti řemenový převod pohonu
hlavní předlohy, coţ se provádí ručním
oddálením napínací řemenice od řemenu aţ do aretace v krajní poloze.
4 V případě vzniku poţáru zajistěte
opatření k výjezdu kombajnu z pole,
vypněte motor a odpojte AKB. Přivolejte
hasiče a začněte poţár hasit dostupnými prostředky (hasicím přístrojem, vodou, hlínou).

4.4 Seznam kritických závad kombajnu:
1 Nedostatečný brzdový účinek
2 Nelze zařadit převodový stupeň
3 Kombajn se pohybuje jen jedním
směrem nebo se vůbec nepohybuje
148

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ
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4.5 Moţné závady a způsoby jejich odstranění
Hlavní moţné základní poruchy a metody jejich odstranění popisuje tabulka 4.1.
Tabulka 4.1 - Moţné závady
Závada, vnější projevy

Moţné příčiny

Metoda odstranění,
zbytná seřízení

ne-

1 Mlátička
Mláticí buben se zahlcuje při
normální vlhkosti obilní hmoty
a normálním podávání
Mláticí buben se zahlcuje
obilní hmotou
Rozdrcené zrno v zásobníku

Nízké otáčky mláticího bubnu

Zvýšit otáčky mláticího bubnu

Nerovnoměrné podávání obilní Sníţit rychlost pohybu komhmoty do mlátičky
bajnu po poli
Malá mezera mezi mláticím Zvětšit mezeru
bubnem a košem
Velké otáčky mláticího bubnu

Ztráty zrna nedomlácením

Zkontrolovat a sníţit otáčky
mláticího bubnu
Poškozené pracovní povrchy Zkontrolovat stav bubnu a
lamel koše nebo mlatek mláticí- koše a odstranit poškození
ho bubnu
Nerovnoměrné podávání obilní Zkontrolovat a seřídit ţací
hmoty ţací lištou a šikmým do- lištu a řetězy šikmého dopravníkem
pravníku
Velká mezera mezi mláticím
bubnem a košem
Znečištěné klapky
nebo otvory koše

Zmenšit mezeru mezi mláticím
bubnem a košem

vytřásadla Očistit klapky vytřásadla a
koše

Malé otáčky mláticího bubnu

Zvýšit otáčky mláticího bubnu

Poškozené pracovní povrchy
lamel koše nebo mlatek mláticího bubnu
Malý úhel sklonu nástavce vrch- Zvětšit úhel sklonu
ního síta
Současná nedomlácenost a Opotřebení pracovních hran Vyměnit
drcení zrna
mlatek mláticího bubnu a lamel koše
koše
Zkříţení koše

Ztráty vypadaným
v plevách

mlatky

mláticího

Zkontrolovat mezery mezi
mláticím bubnem a košem,
odstranit zkříţení změnou
délek táhel

zrnem Nerovnoměrné podávání obilní Zkontrolovat a seřídit ţací
hmoty ţací lištou a šikmým do- lištu a mechanismus šikmého
pravníkem
dopravníku
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Pokračování tabulky 4.1
Metoda odstranění, nezbytná seřízení
Malá mezera mezi mláticím Zmenšit mezeru mezi mlátibubnem a košem, sláma je cím bubnem a košem
značně rozmělněná
Velké otáčky mláticího bubnu
Zmenšit otáčky mláticího
bubnu
Znečištěné klapky vytřásadla Očistěte klapky
nebo mříţky koše
Deformace ţaluzie vytřásadla
Vyrovnat ţaluzie vytřásadla
Poškozené pracovní povrchy Zkontrolovat stav mlatek mlákoše nebo mlatek mláticího ticího bubnu a lamel koše a
bubnu
odstranit poškození
zrnem Malé otáčky ventilátoru
Zvýšit otáčky ventilátoru

Závada, vnější projevy

Ztráty vypadaným
v plevách

Moţné příčiny

Nedostatečně rozevřené ţaluzie Zvětšit úhel rozevření ţaluzií
vrchního síta
vrchního síta
Zrno v zásobníku znečištěno Sláma příliš rozmělněná
Zvětšit mezeru mezi mláticím
slámovými příměsemi a plebubnem a košem, sníţit
vami
otáčky mláticího bubnu
Nedostatečné otáčky ventilátoru Zvětšit otáčky
Zvětšené mezery mezi hřebeny Je třeba seřídit mezery mezi
vrchního a spodního síta
hřebeny sít
Zvýšené padání zrna do do- Jsou uzavřené ţaluzie vrchního Pootevřít ţaluzie
pravního šneku klasů
síta
Proudem vzduchu od ventilá- Zvýšené otáčky ventilátoru
Sníţit otáčky ventilátoru
toru se odfukuje rozdrcené a
drobné zrno
Dopravní šnek klasů je přetí- Nedostatečné otáčky ventilátoru Zvýšit otáčky ventilátoru
ţen drobným materiálem
Zvětšené mezery mezi hřebeny Seřídit mezery mezi hřebeny
vrchního síta a nástavce
vrchního síta a nástavce
Šnek a dopravníky se nepo- Šneky ucpané produkty mlácení Očistit šneky, zkontrolovat
hybují, je slyšet zvukový a
seřízení čisticího ústrojí a
vidět světelný signál
napnutí řemenových převodů, seřídit mechanismus pojistných spojek.
Vytřásadlo a čisticí ústrojí Povolený hnací řemen vytřása- Zkontrolovat a napnout hnací
zahlceny slámou
dla
řemen pohonu hnacího hřídele vytřásadla
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Pokračování tabulky 4.1
Závada, vnější projevy

Moţné příčiny

Zpomalená vykládka zrna ze Nedostatečná mezera mezi hozásobníku
rizontálním
vyprazdňovacím
šnekem a hrazením
Spadávání řetězů řetězových Řetězová kola jednoho mechamechanismů
nismu nejsou v jedné rovině
Vytahaný převodový řetěz

Metoda odstranění,
zbytná seřízení

ne-

Zvětšit co do výšky mezeru
mezi horizontálním šnekem a
hrazením
Nastavit řetězová kola do
jedné roviny a v případě nutnosti vyrovnat hřídele a osy
Napnout nebo vyměnit řetěz

Řezačka slámy se zahlcuje Nesprávně zvolená poloha opě- Změnit úhel sklonu opěry
hluchou částí úrody (bez zr- ry noţů vůči rotorovým noţům
noţů
na) při jejím rozmělňování
Ztupily se rotorové noţe
Zkontrolovat ostrost rotorových noţů a noţů na opěře a
v případě nutnosti noţe obrátit nebo vyměnit
Nesprávně nastavená mezera Zkontrolovat šířku mezery 5mezi příčným protisměrně řeza- 6 mm, v případě nutnosti
jícím noţem a rotorovými noţi
mezeru seřídit
Hluchá část úrody vázne meNoţe obrátit nebo vyměnit
zi klapkami vytřásadla a záZtupily se rotorové noţe
klopkou nebo nevychází ze
záslepky směrem k rotoru
Váznutí rozmělněné hluché Chybně zvolený úhel sklonu Změnit úhel sklonu deflektoru
části úrody v deflektoru
deflektoru vůči zemi
Chybně nastavený směr lopatek Změnit směr lopatek tak, aby
se rozšířilo nebo zúţilo rozmetání v závislosti na pracovních podmínkách
Zahlcování řezačky slámy při Nedostatečně průchodný profil Demontovat kaţdou druhou
sklizni řepky
mezi směrovacími lopatkami směrovací lopatku a zbylé
deflektoru
lopatky nasměrovat na maximální šířku rozmetání rozmělněné slámy
Sníţená výška řezu
Nastavit výšku řezu na 3040 % výšky rostlin, ale ne výš
neţ první boční větvení.
Zahlcování komory zadní
1 Vyměnit řemenici na hřídeli
kapoty nad vytřásadlem
řezačky slámy za řemenici
většího průměru (se sady
výměnných dílů)
2 Připevnit pod střechou
zadní kapoty chránič (ze sady výměnných dílů)
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Pokračování tabulky 4.1
Závada, vnější projevy

Metoda odstranění, nezbytná seřízení
1 Zkontrolovat uchycení klapek v loţiskových opěrách
V případě nutnosti dotáhnout
šroubové spoje.

Moţné příčiny

Vzájemné tření klapek vytřáPosunutí klapek v tělesech losadla a tření krajních klapek
2 Zkroucení klapek sestavy /
ţiskových opěr
o bočnice
vyjmutí seřizovacích vloţek
umístěných mezi klapkou a
dosedací plochou loţiskového tělesa
Tlučení během provozu vy- Zničení tlumičů v loţiskových Vyměnit zničené tlumiče
opěrách poháněné hřídele
třásadla
2 Brzdy
Nedostatečný brzdový účinek

Přítomnost
vzduchu
v hydraulickém systému ovládání brzd
Brzdové obloţení je opotřebováno nebo zaneseno olejem

Opotřebené nebo zamaštěné
brzdové obloţení
Vyměnit opotřebené obloţení
nebo umyt zanesené olejem

Opotřebené manţety hlavního Vyměnit opotřebené manţety
brzdového válce nebo pracovních brzdových válců
Odstranit příčiny bránící návratu pístu hlavního brzdového válce do výchozí polohy
Parkovací brzda není schop- Neseřízený ovládací mechanis- Seřídit délku prvků mechana udrţet stroj na určeném mus parkovací brzdy
nického pohonu brzdy
sklonu
3 Převodová skříň
Únik oleje skrz spoje tělesa a Zanesení odvětrávacího ventilu
krytů

Vyšroubovat
odvětrávací
ventil a zbavit jej nečistot

Nadbytek maziva ve skříni
Povolené upevňovací
polotěles a krytů
Únik oleje skrz těsnicí man- Opotřebené
ţety
manţety

nebo

Upravit hladinu oleje tak, aby
dosahovala ke kontrolnímu
otvoru
matice Zkontrolovat utaţení upevňovacích matic

poškozené Vyměnit manţety

Opotřebené nebo poškozené Vyměnit hřídele
pracovní povrchy hřídelí, které
jsou ve styku s manţetami
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Pokračování tabulky 4.1
Metoda odstranění, nezbytná seřízení
Nelze zařadit převodový stu- Naráţí zub na zub pastorku mě- Přemístěním ovládací rukojeti
peň
niče rozsahu
rychlosti pohybu otočit hřídelem hydromotoru a poté nastavit rukojeť do neutrální
polohy
Závada, vnější projevy

Moţné příčiny

Sešlápnout ovládací pedál
blokování a znovu se pokusit
o zařazení převodu
Vzduch v hydraulickém systému Zcela odvzdušnit hydraulický
pro vypínání blokování
systém
Neseřízený mechanismus řaze- Seřídit délky táhel pohonu
ní převodů
otáčení řadicího válečku převodů
Opotřebené manţety hlavního Vyměnit opotřebené manţety
nebo pracovního hydraulického
válce pro vypínání blokování
Zaseknutí pístu hydraulického Demontovat hydraulický váválce pro vypínání blokování
lec blokování a odstranit zaseknutí pístu
Řazení převodů doprovází Neseřízený ovládací mechanis- Odstranit závady ovládacího
hluk v převodovce
mus hydraulického čerpadla systému hydraulického čerpodvozku
padla
Samovolné vyřazení rozsahu Neseřízený mechanismus ovlá- Seřídit délku táhla pohonu
za jízdy
dání převodové skříně
axiálního pohybu řadicího
válečku převodů
Závady hydraulického válce pro Odstranit příčiny zasekávání
vypínání blokování
pístu hydraulického válce,
tyče nebo válečku blokování,
zkontrolujte funkčnost vratné
pruţiny
4 Palubní reduktor hnacích kol
Přehřátí reduktoru

Hladina oleje v tělese niţší nebo Upravit hladinu oleje tak, aby
vyšší neţ přípustná
dosahovala ke kontrolnímu
otvoru

Není uskutečněna údrţba:
Únik oleje skrz spoje tělesa a Povolené upevňovací šrouby Dotáhnout šrouby
krytů
krytů
Únik oleje skrz těsnicí man- Opotřebené těsnicí manţety
ţety

Vyměnit manţety
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Pokračování tabulky 4.1
Závada, vnější projevy

Moţné příčiny

Metoda odstranění,
zbytná seřízení

ne-

5 Řídicí náprava
5 Během pohybu kombajnu Vychýlení kola vůči náboji Zvedněte kolo heverem. Popozorováno házení řízeného v důsledku nerovnoměrně uta- volit matice připevňující kolo
kola
ţených matic
k náboji a rovnoměrně je
utáhnout
Opotřebená kónická loţiska Seřídit vůli v kónických loţisnáboje kola, coţ způsobilo zvět- cích
šení vůle v loţiscích
Často se opakující silné otře- Uvolněné upevnění ok hydrau- Dotáhnout nebo vyměnit
sy v okamţiku zatáčení
lických válců
upevňovací prvky ok
6 Sestava motoru
Na palubním počítači se zob- Nedostatečné mnoţství chladicí Doplnit chladicí kapalinu
razila ikona „nedostatečná kapaliny
v souladu s bodem 2.3.2 NP
úroveň chladicí kapaliny“ a
zazněl zvukový signál
7 Hydraulický pohon podvozku
Sníţení
hladiny
oleje Netěsnost čelního těsnění hříde- Vyměnit čelní těsnění hřídele
v nádrţi, únik oleje odvětrá- le hydraulického čerpadla nebo hydraulického čerpadla nebo
vacím ventilem měniče rych- hydromotoru
hydromotoru
lostních rozsahů hnací nápravy nebo odvětrávacím
ventilem multiplikátoru hydraulického čerpadla
Kombajn se pomalu rozjíţdí, Porucha vysokotlakého ventilu
hnací kola netáhnou
ve ventilové skříni hydraulického
čerpadla (znečištění)
Kombajn se pohybuje jen
jedním směrem nebo se vůbec nepohybuje
Porucha ovládacího servoventilu
hydraulického čerpadla (znečištění škrticích klapek apod.)

Vyměnit nebo propláchnout
vysokotlaký ventil umístěný
ve ventilové skříni hydraulického čerpadla jízdního pohonu
Omýt škrticí klapky nebo vyměnit ovládací servoventil
hydraulického čerpadla

Neseřízený pákový ovládací Seřídit pákový ovládací memechanismus
hydraulického chanismus
hydraulického
čerpadla
čerpadla
Zlom hřídele přívodního hydraulického čerpadla nebo jeho prvků (deformované dráţky apod.),
měřič podtlaku neukazuje

Zkontrolovat tlak přívodního
hydraulického
čerpadla,
v případě chybějících údajů
vyměnit porouchaný prvek

Nedostatek oleje v hydraulickém Zjistit místo úniku a únik odsystému
stranit Doplnit olej do olejové
nádrţe
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Metoda odstranění, nezbytná seřízení
Bronzová hoblina v odstátém Vnitřní poškození hydraulicoleji z nádrţe nebo nádoby sa- kého čerpadla nebo hydrocího filtru v důsledku poškození motoru. Vyměnit hydraulické
GST
čerpadlo, hydromotor a filtrační vloţku sacího filtru po
předchozím
propláchnutí
olejové nádrţe, vysokotlakého potrubí, nízkotlakého potrubí
od
hydromotoru
k olejové nádrţi a chladiče.
Moţné příčiny

POZOR: Pokud nebude proveden výplach celého hydraulického systému, nově nainstalované
hydraulické čerpadlo a hydromotor podvozku se rychle porouchají!
Nízký tlak v přívodu – opotřebení přívodního hydraulického
čerpadla nebo porucha podávacího ventilu

Zkontrolovat přívodní tlak
hydraulického čerpadla, který
musí být v rozsahu 1,82,3 MPa (18-23 bar). Vyměňte hydraulické čerpadlo nebo
přívodní ventil

Vnitřní poškození hydraulického Vyměnit GST.
čerpadla nebo hydromotoru
V případě přítomnosti bronzové hobliny v hydraulickém
systému vyměnit hydraulické
čerpadlo nebo hydromotor a
filtrační vloţku sacího filtru po
předchozím
propláchnutí
olejové nádrţe, vysokotlakého potrubí a chladič
Přehřátí oleje

Úplné znečištění sacího filtru

Vyměnit vloţku sacího filtru

Znečištěné buňky chladiče

Očistit od prachu a bláta
buňky olejového chladiče
profouknutím pomocí pneumatického systému nebo
propláchnutím pomocí hadice

Vysoký tlak v hydraulickém sys- Odstranit závadu přepadové
tému pracovních ústrojí:
sekce hydraulického bloku
pracovních ústrojí:
1 Neustále působí napětí na 1 Odstranit závadu elektricpřepadovou sekci
kého systému;
2 Zaseknutí kuţelky přepadové 2 Propláchnout nebo vyměnit
sekce;
přepadovou sekci;
3 Znečištění pojistného ventilu 3 Propláchnout nebo vyměnit
hydraulického systému silových pojistný ventil v hydraulickém
válců.
systému pracovních ústrojí
Porouchaný olejový chladič – Vyměnit olejový chladič
vrchní část chladiče je chladná a
spodní horká

155

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

4Průběžné opravy

Pokračování tabulky 4.1
Závada, vnější projevy

Moţné příčiny
Přetíţení hydraulického pohonu

Opotřebení přesných kluzných
ploch hydraulického čerpadla
nebo hydromotoru jízdního pohonu (těleso opotřebeného hydraulického agregátu je podstatně teplejší neţ jiná hydraulická
čerpadla)

Metoda odstranění, nezbytná seřízení
Sníţit zatíţení působící na
jízdní hydraulický pohon – na
niţší rychlostní rozsah pohybu
Vyměnit opotřebené hydraulické čerpadlo nebo hydromotor.
POZOR: Vyvarujte se popálení!

Porucha zpětného ventilu stu- Vyměnit zpětný ventil studedeného startu, olej se dostává ného startu namontovaný
do olejové nádrţe, aniţ by pro- pod olejovou nádrţí
šel olejovým chladičem
Hladina oleje v nádrţi je pod Doplnit olej do nádrţe po
přípustnou úrovní
horní úroveň v rozmezí pozorovacího okénka olejoznaku
Vystřikování oleje a pěny Přisávání vzduchu do hydraulic- Dotáhnout spoje sacích poskrz odvětrávací ventil olejo- kého systému
trubí všech čerpadel.
vé nádrţe, kolísání ručičky
Zkontrolovat sací hadice zda
měřiče podtlaku, silný hluk
nejsou poškozené
Přítomnost vody v oleji

Vyměnit olej:
– vypustit olej z olejové nádrţe, vypouštěcí otvor je pod
olejovou nádrţí;
– vypustit olej z chladiče a
těles hydraulických agregátů;
kvůli tomu rozšroubovat plnicí
spojku na hydromotoru jízdního pohonu

Únik oleje ze spojů hydraulic- Hermetičnost
kého systému
systému

hydraulického Utáhnout spoje olejových
potrubí. Zkontrolovat kvalitu
těsnicích krouţků v místech
úniku oleje a vyměnit je, pokud jsou poškozené. Po výměně pryţových krouţků
utěsňujících vysokotlaké potrubí, utáhněte šrouby natřikrát:
– první fáze – 10 Nm;
– druhá fáze – 20 Nm;
– poslední fáze – 7...50 Nm.
Posloupnost utaţení přírubových spojů: do kříţe
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POZOR: Závitové spoje hrdel hydraulického čerpadla a hydromotoru mají nestandardní závit
(americký palcový)
Při běţícím motoru měřič Porucha přívodního hydraulic- Zkontrolovat přívodní tlak
podtlaku neukazuje podtlak
kého čerpadla
hydraulického čerpadla, který
– opotřebení kluzných ploch musí být v rozsahu 1,8hydraulického čerpadla;
2,3 MPa (18-23 bar). Vyměnit
– zlom hřídele hydraulického porouchaný prvek nebo příčerpadla
vodní hydraulické čerpadlo
– zdeformování dráţek hydraulického čerpadla atd.
Porucha měřiče podtlaku
Vyměnit měřič podtlaku
Závada, vnější projevy

Moţné příčiny

Obtíţně se hledá nebo vůbec Přerušení mechanického spoje- Obnovit mechanické spojení
nenachází neutrální poloha ní mezi ovládací rukojetí rych(stroj se nezastavuje)
losti pohybu kombajnu a ovládací pákou hydraulického čerpadla
Porucha ovládacího servoventilu
hydraulického čerpadla (znečištění škrticích klapek apod.)
Olej má charakteristickou Přítomnost vody v oleji
barvu – matně šedou nebo
matně ţlutou

Omýt škrticí klapky nebo vyměnit ovládací servoventil
hydraulického čerpadla
Vyměnit olej:
– vypustit olej z olejové nádrţe, vypouštěcí otvor je pod
olejovou nádrţí;
– vypustit olej z chladiče a
těles hydraulických agregátů;
kvůli tomu rozšroubovat plnicí
spojku na hydromotoru jízdního pohonu

POZOR: V záruční době musí poruchy hydraulického čerpadla a hydromotoru jízdního pohonu
(GST) odstraňovat zástupci výrobního závodu GST nebo osoby, které absolvovaly školení a
mají povolení tyto práce provádět!
8 Hydraulický systém pracovních ústrojí a volantového řízení
Při otáčení volantem se ne- Nedostatek oleje v hydraulickém Doplnit olej do nádrţe tak,
natáčejí řízená kola
systému
aby
jeho
hladina
byla
v rozmezí
pozorovacího
okénka olejoznaku
Průsak oleje skrz spoje hydrau- Dotáhnout spoje, opravit hydlického systému nebo podél raulický válec
pístu hydraulického válce
Opravit závadu pohonu ovláVolant se otáčí ztuha nebo se Zvýšený odpor proti otáčení
dacího hřídele dávkovacího
škubáním
v pohonu dávkovacího čerpadla
čerpadla
Opravit nebo vyměnit dávkoVadné dávkovací čerpadlo
vací čerpadlo
Otevírací tlak pojistného ventilu Seřídit pojistný ventil dávkodávkovacího čerpadla niţší neţ vacího čerpadla na otevírací
14 MPa
tlak 14 MPa
Hydraulické čerpadlo systému Pokud hydraulické čerpadlo
volantového řízení nevyvíjí tlak nevyvíjí tlak 14 MPa, vyměň(zastavuje se při otočení volan- te je
tem do krajní polohy)
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Moţné příčiny

Metoda odstranění,
zbytná seřízení

ne-

Vystřikování oleje a pěny Přisávání vzduchu do hydraulic- Dotáhnout spoje sacích poskrz odvětrávací ventil olejo- kého systému
trubí hydraulických čerpadel.
vé nádrţe Hluk v čerpadlech
Zkontrolovat kvalitu těsnicích
krouţků v sacích přírubách a
vyměnit je, pokud jsou poškozené.
Únik oleje kolem těsnění hří- Opotřebení těsnění hřídele hyd- Vyměnit těsnění
dele hydraulického čerpadla raulického čerpadla
hydraulického systému pracovních ústrojí
Únik oleje kolem těsnění ob- Opotřebení manţety
jímky hydraulického válce
variátoru mláticího bubnu

Vyměnit manţetu

Po otevření hydraulického Zaseknutá kuţelka hydraulickéregulačního ventilu se pra- ho regulačního ventilu hydraucovní kapalina nedostává lického bloku
k odpovídajícímu hydraulickému válci nebo hydraulickému vedení kombajnu.

Demontovat pravou nebo
levou cívku elektromagnetu a
vyšroubovat těleso kotvy.
Vyjmout všechny součásti
z tělesa hydraulického regulačního ventilu a přitom brát
v úvahu nesymetrickou konstrukci kuţelky (během demontáţe si zapamatovat její
polohu v tělese), omýt ji
v čisté motorové naftě (kromě
těsnicích krouţků). Součásti
namazat pracovní kapalinou
a sestavit v obráceném pořadí. Před instalací tělesa kotvy
ověřit snadnost pohybu kuţelky. Zkontrolovat sílu nutnou
k pohybu
kuţelky
v sestaveném hydraulickém
regulačním ventilu. Při stisknutém ovládacím tlačítku se
musí kuţelka měnit polohu
silou nepřesahující 40 N.
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Moţné příčiny

Metoda odstranění,
zbytná seřízení

ne-

Zaseknutý ventil nebo píst hyd- Rozebrat hydraulický zámek,
raulického zámku
omýt všechny součásti (kromě těsnicích krouţků) v čisté
motorové naftě. Namazat
pracovní kapalinou a sestavit
v obráceném pořadí
Nezapínají se pracovní ústrojí s hydraulickým pohonem
(nezdvíhá se ţací lišta, nezdvíhá se buben ţací lišty atd.)

Tlak v hydraulickém systému
niţší neţ 13,5 MPa (měří se
skrz hydraulická potrubí při zapnutých pracovních ústrojích)
z těchto důvodů:
1 kuţelka přepadové sekce základního hydraulického bloku
GB1 zaseknutá v neutrální poloze

1 Demontovat přepadovou
sekci. Sejmout pravý nebo
levý elektromagnet. Vyjmout
všechny součásti z tělesa
hydraulického
regulačního
ventilu.
Vzhledem
k nesymetrické
konstrukci
kuţelky je nutné si zapamatovat její polohu v tělese.
Omýt
všechny
součásti
v čisté motorové naftě. Namazat pracovní kapalinou a
sestavit v obráceném pořadí.

2 Zaseknutý hlavní nebo po- 2 Rozebrat hlavní pojistný
mocný (regulovatelný) pojistný ventil, omýt součásti v čisté
ventil hydraulického bloku
motorové naftě, vyčistit škrticí
otvor hlavního ventilu. Vloţit
ventil do pouzdra, zkontrolovat, zda se v pouzdře snadno
pohybuje, nainstalovat pruţinu a zašroubovat zátku. Rozebrat a omýt součásti pomocného (regulovatelného)
ventilu.
Sestavit ventil a zvláštní pozornost
přitom
věnovat
správnosti instalace a celistvosti těsnicího krouţku pod
sedlem ventilu. V případě
nutnosti seřídit otevírací tlak
pojistného
ventilu
13,514 MPa
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Metoda odstranění,
zbytná seřízení

Moţné příčiny

ne-

Hydraulické čerpadlo ovládacího Vyměnit vadné hydraulické
systému pracovních ústrojí ne- čerpadlo
vyvíjí tlak 13,5-14 MPa
Přehřátí oleje v hydraulickém Hladina oleje je pod přípustnou Doplnit olej do nádrţe tak,
systému, zatímco teplota úrovní
aby hladina byla uprostřed
oleje v hydraulickém systému
horního olejoznaku
podvozku nepřesahuje 80 °C
Kuţelka přepadové sekce zá- Demontovat a omýt kuţelku
kladního hydraulického bloku přepadové sekce, jak je uveGB1 zaseknutá v krajní poloze deno výše
nebo vadné elektrické vybavení
Tlak v hydraulickém systému při
chodu naprázdno (pracovní
ústrojí vypnuta) při zahřátém
oleji převyšuje 1,0 MPa při maximálních otáčkách motoru

Změřit tlak pomocí manometru
připojeného
k hydraulickému potrubí [2]
(obrázek 2.14).
Zkontrolovat a v případě nutnosti odstranit přehnutí sběrných hadic.
Opravit nebo vyměnit hydraulický blok

Znečištěné filtrační vloţky sběr- Vyměnit filtrační vloţky
ného filtru
Zasekávání pohonu dávkovací- Opravit závadu pohonu hřího čerpadla ve sloupku řízení dele dávkovacího čerpadla
Hřídel dávkovacího čerpadla se ovládaného volantem
nevrací do neutrální polohy
(po ukončení působení na volant není odlehčeno hydraulické
čerpadlo systému řízení)
Prudké
připojení Vzduch v hydraulickém válci Odvzdušnit mnohonásobným
(s bouchnutím) pohonu hlav- připojování pohonu hlavní před- (8-10násobným)
pohybem
ní předlohy pod zátěţí
lohy
tyče hydraulického válce
z jedné polohy do druhé bez
zatíţení pohonu
9 Elektrické vybavení
Nepracují všechny akční me- Přepálila
chanismy hydraulického sys- v napájecím
tému pracovních ústrojí
magnetů

se
obvodu

Přerušení vodičů

pojistka Vyměnit vloţku pojistky
elektroNajít a odstranit přerušení
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Moţné příčiny

Samovybíjení akumulátorové Zkratování svorek akumulátorů
baterie

Metoda odstranění, nezbytná seřízení
Očistit povrch akumulátorové
baterie od nečistot a elektrolytu

Zkratování desek s různou pola- Opravit akumulátor v dílně,
ritou odpadávající aktivní hmo- vyměnit elektrolyt
tou, kontaminovaný elektrolyt
Desky se zdeformovaly nebo Vyměnit akumulátor
zbortily
Nepředávají se signály indi- Přepálení ţhavicích vláken ţá- Vyměnit ţárovky
kace změny směru nebo se rovek směrových ukazatelů
změnila frekvence blikání
Přepálení pojistky v napájecím Vyměnit pojistku
obvodu relé
Nefunguje relé směrových uka- Vyměnit relé
zatelů
Při
normálním
tlaku Vodič vedoucí od kontrolky Odstranit zkrat
v mazacím systému motoru k snímači je zkratovaný na kostsvítí kontrolka havarijního ru
tlaku
Slepené kontakty snímače
Vyměnit snímač
Neodpojuje se pohon hlavní
předlohy, piktogram na přepadové sekci. Nezapíná se
elektromagnet pracovní a
přepadové sekce

Přerušení vodičů nebo chybějící Najít a odstranit přerušení,
kontakt ve spojovacím kabelo- obnovit spojení
vém svazku mezi konektory
ovládacího panelu a hydraulickým regulačním ventilem
Vadný přepínač pohonu hlavní Vyměnit přepínač
předlohy

Nezhasíná kontrolka spuštění Spuštěna přepadová sekce libo- Nalézt a odstranit závadu
hydraulického systému pro volným vadným přepínačem
nebo vyměnit přepínač
ovládání pracovních ústrojí.
Zvýšený
ohřev
oleje
v hydraulickém systému řízení a ovládání pracovních
ústrojí
Slepení kontaktů jednoho z relé Odstranit závadu nebo vyKV12
měnit relé
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Moţné příčiny

Metoda odstranění,
zbytná seřízení

ne-

Při aktivaci jednoho ze silo- Je poraţen jeden z diodových Vyměnit diodový elektronický
vých hydraulických válců se elektronických modulů SC 9 OK modul SD 9 OK
samovolně aktivuje libovolný
druhý
Nezapíná se startér při za- Vadný vypínač startéru
pnutém vypínači ukostření
Nezapnutý nebo vadný vypínač
blokování startu na ovládací
páce

Vyměnit vypínač. Nastavit
ovládací páku rychlosti pohybu na NEUTRÁL a zkontrolovat uzavírání obvodu při přitaţení
páky
k sobě.
V případě nutnosti vyměnit
přepínač

Přerušení nebo porucha vodičů Zkontrolovat elektrické obvo14, 21, 22 a 23
dy těchto vodičů a odstranit
poruchu
Vadné blokovací relé KV2 nebo Zkontrolovat relé pomocí
spouštěcí relé KV7
zkoušečky s kontrolkou a
v případě nutnosti je vyměnit
Opálení nebo opotřebení kon- Vyčistit kontakty. V případě
taktů relé spouštěče
silného opálení otočit kontaktní šrouby relé o 180° a
převrátit kontaktní disk na
druhou stranu
Zaseknutí nebo opotřebení kar- Zajistit volný a nezadrhávající
táčků startéru. Zanesení nebo pohyb kartáčů v drţácích.
opotřebení sběrače startéru
Kartáče nesmí být nadměrně
opotřebené.
Zkontrolovat
utaţení šroubů upevňujících
oka
kartáčových
šňůr
k drţákům
kartáčů
a
v případě nutnosti je utáhnout. V případě znečištění
nebo silného oţehnutí kolektoru kolektor otřete čistým
hadrem
Přerušení vtahovacího vinutí Najít a odstranit přerušení
elektromagnetického relé starté- nebo vyměnit relé
ru
Elektromagnetické relé star- Přerušení přídrţného vinutí relé Vyměnit relé. Nabít baterii.
téru se zapíná a ihned vypíná startéru. Značně vybitá AKB. Očistit svorky a oka, namazat
Oxidace svorek baterií a ok pří- je technickou vazelínou
vodních vodičů
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Moţné příčiny

Metoda odstranění,
zbytná seřízení

ne-

Zapínací relé startéru spíná Spojovací vodiče mezi akumulá- Očistit svorky AKB a vodičů.
kontakty, ale kotva startéru torovou baterií a startérem mají Utáhnout šrouby svorek.
se nepohybuje nebo se po- špatný kontakt.
hybuje pomalu
Startér otáčí motorem poma- Opotřebení loţisek a kontakt Vyměnit startér
lu nebo s abnormálním hlu- kotvy se statorem
kem
Značně vybitá AKB

Vyměnit a nabít AKB

Nesvítí směrové ukazatele a Roztavena pojistka FU8
Vyměnit pojistku. Při opětovboční pomocné směrové
ném spálení pojistky najít a
ukazatele, nefunguje havarijodstranit poruchu vodičů 58 a
ní signalizace
60. Zkontrolovat testerem
Vadný vypínač havarijní signali- nebo zkoušečkou bezporuzace SB8
chový stav přepínače. Opravit nebo vyměnit vypínač
Nesvítí levé obrysové světlo Spálila se pojistka FU7
v předním a zadním reflektoru, chybí podsvícení přepínačů a vypínačů

Vyměnit pojistku

Nesvítí
ţárovka Spálila se pojistka FU5
v přepravních reflektorech
Nesvítí
kontrolky
„stop- Spálila se pojistka FU12
signálů“ a nezobrazuje se
ikona aktivace parkovací brzdy

Vyměnit pojistku
Vyměnit pojistku

Nepracují všechny akční me- Roztavena pojistka FU9
Najít a odstranit poruchu vochanismy hydraulického sys- Vadný společný vypínač elek- dičů 34 a 80. Vyměnit pojisttému silových hydraulických trohydrauliky SA31
ku. Prozvonit obvody vypínaválců
če a v případě nutnosti vypínač vyměňte
Nemění se otáčky variátoru Vadný přepínač SA13
bubnu ţací lišty
Vadný elektromechanismus M4

Vyměnit
Vyměnit

Vadné ovládací obvody variáto- Zkontrolujte ovládací obvody
ru bubnu ţací lišty, relé KV41 a (vodiče – 181-g, 182-s, 4-č,
KV42
213-о, 581-ţ, 582-k), relé
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4 Průběžné opravy

Pokračování tabulky 4.1
Závada, vnější projevy

Moţné příčiny

Metoda odstranění,
zbytná seřízení

ne-

10 Ţací lišta na obilniny
Chybějící nebo neuspokojivé
podélné kopírování:
1 Ţací lišta zůstává viset na
horní mezi kopírování

Porušené seřízení mechanismu
podélného vyrovnávání nebo
zvýšený odpor v kloubovém
spoji ţací lišty a šikmého dopravníku v místě těsnění

2 Ţací lišta zůstává viset na
dolní mezi kopírování
Chybějící nebo neuspokojivé Nedostatečná mezera mezi ţací
příčné kopírování
lištou a přechodovým rámem
šikmého dopravníku nebo porušené seřízení mechanismu příčného vyrovnávání

Řezné
ústrojí
stébla nekvalitně

odřezává Poškození segmentů v důsledku
pádu cizích předmětů a kamenů

Zkontrolovat rozměr A (obrázek 2.10) a v případě nutnosti
jej seřídit
Zkontrolovat mezeru S = 0,51,5 mm mezi ţací lištou a
přechodovým rámem šikmého dopravníku. V případě
nutnosti seřídit.
Uvolnit pruţinu 6. Zvětšit
rozměr G
Zkontrolovat rozměr A a
v případě nutnosti jej seřídit
Napnout pruţinu 6. Zmenšit
rozměr G
Zkontrolovat rovinnost zadní
stěny rámu ţací lišty v zóně
vyprazdňovacího otvoru. Prvky zadní stěny nesmí vystupovat za rovinu tečnou
k vrchnímu a spodnímu nosníku rámu. V případě nutnosti
vyrovnat zadní stěnu
Zkontrolovat mezeru S = 0,51,5 mm V případě nutnosti
proveďte seřízení.
Seřídit mechanismus příčného kopírování
Zkontrolovat a v případě nutnosti vyměnit omlácené nebo
poničené řezné prvky

Váznutí stébel mezi šnekem Nedostatečná mezera mezi zá- Seřídit mezeru mezi šnekem
a dnem ţací lišty
vity šneku a podávací podloţkou a dnem ţací lišty
hutné slámové hmoty
Seřídit krouticí moment pojistné spojky šneku, který
musí být 800...900 Nm.
Vyrovnat prohnuté spirály
(pokud existují)
Namotávání stébel na šnek

Sklizeň dlouhostébelné hmoty
se zvýšenou vlhkostí, existence
zapleveleného rostlinstva. Například sklizeň ţita zapleveleného heřmánkem v časných dobách

Váznutí stébel mezi prsty Sklizeň hutné slámové hmoty
šneku a dnem

Přiblíţit škrabky odráţečů
k šneku tak, aby mezera mezi nimi a spirálami byla minimální a přitom škrabky na
šnek nenaráţely
Zvětšit mezeru mezi prsty a
dnem

164

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

4Průběžné opravy

Ukončení tabulky 4.1
Metoda odstranění, nezbytná seřízení
Buben ţací lišty se při zdvi- Přítomnost
vzduchu Odvzdušnit hydraulický syshu/spouštění a horizontálním v hydraulickém systému
tém:
přemisťování kříţí
Při odvzdušňování hydraulických
válců
zdvíhání/spouštění bubnu postupujte takto:
– povolte záslepku na pravém hydraulickém válci;
– zdvihněte buben a přepínač
na ovládací rukojeti rychlosti
pohybu přitom drţte alespoň
3
sekundy,
dokud
z hydraulického systému neunikne všechen vzduch;
– utáhněte záslepku;
– spusťte dolů buben ţací
lišty.
Pro odvzušnění hydraulických válců přemisťujících
buben ţací lišty je nutné vysunout buben maximálně
vpřed, přitom dodávat olej do
hydraulických válců udrţováním přepínače na ovládací
rukojeti rychlosti pohybu alespoň po dobu 3 sekund, a
poté
maximálně
vzad
s přidrţeným přepínačem.
Pokud po odvzdušnění zkříţení bubnu při zdvihu a vysunutí nezmizí, je nutné o ½
otáčky povolit matici vysokotlaké hadice pístového hydraulického válce, který zaostává v pohybu. A vypustit
část oleje současně se vzduchem, který se dostal do hydraulického systému
Poškození prstu prstového Pád velké spletené a slehlé ma- Vyměnit poškozený prst
mechanismu šneku
sy v jednotlivých porcích, kamenů a cizích předmětů
Závada, vnější projevy

Opotřebení očka šneku

Moţné příčiny

Pád velké spletené a slehlé ma- Poškozené očko se vyměňusy v jednotlivých porcích, kame- je po sejmutí víka poklopu na
nů a cizích předmětů
krytu šneku
Nově nainstalované očko se
musí volně navlékat na prst a
volně vstupovat do klece při
pohybu šneku
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5 Skladování
5.1 Obecné poţadavky na skladování
5.1.1 Kombajn se umisťuje do skladu s dodrţením poţadavků GOST 77512009. Pravidla skladování motoru, klimatizační soustavy a speciálních zařízení pouţívaných s kombajnem jsou
uvedená v provozní dokumentaci, kterou je nutné dodrţovat při skladování
kombajnu.
5.1.2 Kombajn můţete skladovat
krátkodobě – od 10 dnů do 2 měsíců a
dlouhodobě – déle neţ 2 měsíce.
5.1.3 Za účelem dlouhodobého
skladování se kombajn ukládá do uzavřené nevytápěné prostory nebo na otevřenou plochu pod přístřešek.
Místa uskladnění musí být zabezpečena protipoţárními prostředky a musí
umoţňovat pohodlnou vizuální kontrolu
a údrţbu a v případě nutnosti téţ rychlé
ukončení skladování.
5.1.4 Aby byla elektrická instalace
kombajnu chráněna před hlodavci
(myšmi, potkany apod.), doporučuje se
vybavit místo uskladnění kombajnu ultrazvukovými plašiči hlodavců vyuţívající technologii výrobců těchto generátorů.
5.2 Příprava k uskladnění
5.2.1 Seznam úkonů prováděných
při umístění kombajnu na krátkodobé
uskladnění:
1) očistěte součásti kombajnu od
prachu, bláta a posklizňových zbytků;
2) kombajn omyjte a vyfoukejte stlačeným vzduchem;
3) důkladně zakryjte a uzavřete pomocí krytů nebo zátek, záslepek a povlaků z polyetylénové fólie či parafinovaného papíru všechny otvory, štěrbiny,
dutiny, kterými mohou do vnitřních dutin
kombajnu pronikat atmosférické sráţky;
4) očistěte a vyfoukejte stlačeným
vzduchem elektroinstalaci (reflektory,
mlhovky, generátor, startér, akumulátorové baterie, elektrickou skříň, snímače
atd.), potřete svorky ochranným mazivem;

5 Skladování

5) zakonzervujte nenatřené povrchy,
tyče hydraulických válců a ovládacího
mechanismu převodové skříně, nůţ
řezného ústrojí ţací lišty, šroubové a
závitové povrchy součástí napínacích
ústrojí;
6) při skladování kombajnu na otevřeném prostoru pod přístřeškem: umístěte kombajn na podstavce, zmenšete
tlak v pneumatikách do hodnoty 70 - 80
% jmenovitého tlaku (tabulka 1.1). Pro
ochranu před působením slunečného
světla a atmosférických sráţek ukryjte
pneumatiky povlaky ze světlé pevné
látky nebo pokryjte speciální ochrannou
hmotou (vápenné bělení, hliníkové barvy AKS-3 nebo AKS4, křídovou kazeinovou hmotou s obsahem 75% čisté
křídy, 20% kazeinového lepidla, 4,5%
hašeného vápna a 0,25% kalcinované
sody a 0,5% fenolu).
7) zakonzervujte předlohu ventilátoru čištění tímto postupem:
– nastavte minimální otáčky ventilátoru čištění (320-400 ot/min), přitom se
řemenice předlohy variátoru čištění
přemístí vůči nepohyblivé řemenici (řemenice se vzdálí od sebe);
– styčný povrch nepohyblivé řemenice namaţte mazacím tukem Litol-24;
– nastavte maximální otáčky ventilátoru čištění (800-970 ot/min), přitom se
pohyblivá řemenice předlohy variátoru
čištění přemístí vůči nepohyblivé řemenici (řemenice se k sobě přiblíţí);
8) zavřete kapoty a dveře kabiny.
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5.2.2 Seznam úkonů, prováděných
při přípravě kombajnu na dlouhodobé
uskladnění
Při přípravě kombajnu na dlouhodobé uskladnění:
1) očistěte součásti kombajnu od
prachu, bláta a posklizňových zbytků;
2) kombajn omyjte a vyfoukejte stlačeným vzduchem;
3) kombajn umístěte na skladovací
plochu;
4) po zastavení motoru sniţte tlak v
potrubí a vzdušnících pneumatického
systému;
5) V případě skladování kombajnu
na otevřených plochách pod přístřeškem sejměte kvůli uskladnění: generátor, reflektory, mlhovky, zábleskové majáky, pomocné boční ukazatele směru,
řemeny a řetězy převodů, akumulátorové baterie, nůţ řezného ústrojí ţací lišty,
skříňku s nářadím, vzduchové filtry čističe vzduchu, modul grafického terminálu
z komplexu BIUS.02, BIUS.03, BISK-01
nebo ovládací panel z kompletu „VulKan-04“;
POZOR: Řemenové převody
pohonu hlavní předlohy, pohonu šikmého dopravníku a pohonu vykládacích
šneků zrna musí být odpojeny!
6)
po
demontáţi
součástí
z kombajnu hermeticky uzavřete štěrbiny, dutiny, a otvory, abyste zabránili vnikání vlhkosti a prachu;
7) zakonzervujte olejovou nádrţ, klikovou skříň motoru, palubní reduktory
hnací nápravy, převodovou skříň, nenatřené povrchy uzavřených loţisek, tyče
hydraulických válců a mechanismu
ovládání převodové skříně, šroubové a
závitové povrchy mechanismů, volně
vystupující části hřídelí a dráţkové spoje;
8) naneste aerosolové mazivo pro
řetězy LOCTITE 8011 nebo podobné
mazivo na řetězy šikmého dopravníku.
Pro zpracování proveďte záběh dopravníku po dobu 2 minut, poté povolte napnutí dopravníku;
9) zakonzervujte předlohu ventilátoru čištění tímto postupem:

5 Skladování

– nastavte minimální otáčky ventilátoru čištění (320-400 ot/min), přitom se
řemenice předlohy variátoru čištění
přemístí vůči nepohyblivé řemenici (řemenice se vzdálí od sebe);
– styčný povrch nepohyblivé řemenice namaţte mazacím tukem Litol-24rk;
– nastavte maximální otáčky ventilátoru čištění (800-970 ot/min), přitom se
pohyblivá řemenice předlohy variátoru
čištění přemístí vůči nepohyblivé řemenici (řemenice se k sobě přiblíţí);
– nastavte minimální otáčky ventilátoru čištění (320-400 ot/min), přitom se
řemenice předlohy variátoru čištění
přemístí vůči nepohyblivé řemenici (řemenice se vzdálí od sebe);
– demontujte řemen pohonu ventilátoru;
– namaţte pracovní povrchy (pod
řemenem) nepohyblivé i pohyblivé řemenice předlohy variátoru poháněného
bloku variátoru (namontovaného na hřídeli ventilátoru) tukem Litol-24rk;
– při odpojené hlavní předloze přemístěte pomocí seřizovacího mechanismu pohyblivou řemenici předlohy variátoru čištění na stranu nepohyblivé řemenice, aţ na doraz.
10) při skladování kombajnu na otevřené ploše pod přístřeškem zakryjte
vnější povrchy spojovacích hadic
ochrannou soupravou nebo obalte parafinovaným papírem či polyetylénovou
fólií.
11) obnovte poškozený nátěr;
12) usaďte mlátičku na odpovídající
podstavce a ţací lištu na patky nasazené do spodních otvorů.
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5.2.3 Při technické údrţbě kombajnu
v době skladování zkontrolujte:
1) správnost usazení mlátičky na
podstavce a ţací lišty na patky;
2) kompletnost;
3) tlak vzduchu v pneumatikách;
4) spolehlivost hermetizace;
5) stav ochranných zařízení a antikorozních povlaků.
Zjištěné vady je nutné odstranit.
5.2.4 Při ukončení skladování:
1) sejměte kombajn z podstavců;
2) očistěte a odhermetizujte zařízení
a zbavte je konzervace;
3) na mlátičku a ţací lištu nainstalujte demontované součásti;
4) zkontrolujte a v případě nutnosti
seřiďte napnutí řemenových převodů,
tlak vzduchu v pneumatikách, mezery
v klapkovém mechanismu, ovládací mechanismy kombajnu a brzdy;
5) zkontrolujte a v případě nutnosti
seřiďte řemenové převody pohonu šikmého dopravníku, pohonu horizontálního šneku, pohonu hlavní předlohy a pohonu výběhového roštu;
6) sejměte páky napínacích kladek
řemenových převodů a namaţte objímky pák mazivem USsA a pak páky vraťte
na místo;
7) vyměňte mazivo v loţiscích;
8) zkontrolujte a v případě nutnosti
dolijte olej do klikové skříně motoru, olejové nádrţe hydraulického systému,
převodové skříně a palubních reduktorů
hnací nápravy;
9) vypusťte kondenzovanou vodu ze
sběrné hadice olejové nádrţe do objevení se oleje;

5 Skladování

Pravidelně, ale nejpozději jednou za
měsíc, kontrolujte spolehlivost hermetizace montáţních jednotek chráněných
polyetylénovými fóliemi či povlaky a také
stav nenatřených povrchů pokrytých
konzervovaným mazivem.
Stav kombajnu během skladování
v uzavřené prostoře kontrolujte kaţdé
dva měsíce, během skladování pod přístřeškem měsíčně. Odchylky od pravidel
skladování zjištěné při kontrolách odstraňte.
5.4 Metody konzervace
5.4.1 Konzervace zahrnuje přípravu
povrchu, aplikaci dočasných ochranných
prostředků a obalení. Doba mezi stádii
konzervace nesmí přesahovat dvě hodiny.
Konzervaci provádějte ve speciálně
vybavených
prostorách
nebo
v montáţních a jiných konzervačních
zónách, které umoţňují dodrţovat stanovený technologický postup a bezpečnostní poţadavky.
Kombajn musí být ke konzervaci
přistaven bez kovových dílů a krytů napadených korozí.
5.4.2 Dočasnou protikorozní ochranu kombajnu proveďte v souladu
s variantou ochrany V3-1 (ochrana konzervačními oleji), V3-2 (ochrana provozně-konzervačními oleji) demontovaných,
výměnných a náhradních dílů, nástrojů
a zařízení – podle variant V3-1, V3-2 a
V3-4.

5.3 Pravidla skladování
Při skladování kombajnu na otevřené ploše pod přístřeškem zakryjte vnější
povrchy spojovacích hadic ochrannou
soupravou nebo obalte parafinovaným
papírem či polyetylénovou fólií.
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Pokud bezprostředně nepůsobí atmosférické sráţky, pouţívejte kapalná
maziva s inhibitory NG-203 (A, B, V),
NG-204u a K-17 a pro vnitřní konzervaci
přísadu AKOR-1.
Aplikaci konzervačních olejů na
vnější povrchy výrobků provádějte ponořením, postřikem nebo nátěrem pomocí
štětce (tampónu).
5.4.3 Konzervaci palivového systému (palivových potrubí, palivových filtrů,
trysek a palivového čerpadla) proveďte
provozně-konzervačním palivem. K jeho
přípravě pouţijte motorovou naftu, vypuštěnou z nádrţe, do níţ přidáte 5 %
přísady AKOR-1.
Důkladně promíchejte pracovní a
konzervační paliva ve zvláštní nádobě.
Teplota paliva musí být nejméně 15-20
0
С, a teplota ohřáté přísady ne více neţ
60 0С.

5 Skladování

5.5 Metody odstranění konzervace
5.5.1 V závislosti na pouţitých variantách dočasné ochrany se pouţívají
tyto způsoby odstranění konzervace:
1) v případě variant ochrany V3-1,
V3-2 a V3-4 otřením povrchů hadrem
namočeným v řídkém oleji nebo rozpouštědle a následným vytřením do sucha nebo vyfoukáním teplým vzduchem;
2) ponořením do rozpouštědla
s následným osušení nebo vytřením do
sucha;
3) oplachováním horkou vodou nebo syntetickými mycími prostředky
„Komplex“, „Labomid-101“, „Labomid102“ nebo MC-6.
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6 Přeprava a vlečení kombajnu
6.1 Pro přepravu kombajnu po ţeleznici:
– demontovat kola řízené nápravy a
hnací nápravy samojízdné mlátičky,
součásti elektrického vybavení, zpětná
zrcátka, stěrače, madlo na údrţbové
plošině chladičů sestavy motoru,
ochranný štít pohonů pracovních ústrojí
čištění
a
akumulátorové
baterie
s kabelovými svazky.
V místě určení převezmou kombajn
specialisté prodejního centra za účasti
zástupců ţelezniční správy.
6.2 Samojízdná mlátička se vyloţí
na vysokou vykládací plošinu a umístí
na technologické podstavce. K vykládce
se pouţije jeřáb o hmotnosti alespoň
17 t.
Samojízdná mlátička se zavěšuje za
přepravní úchyty v souladu s obrázkem
6.1.
K vykládce ţací lišty se pouţije jeřáb
o hmotnosti alespoň 2 t.
Ţací lišta se zavěšuje výhradně ve
vyznačených
místech,
v souladu
s obrázkem 6.2, za závěsy nebo šrouby
s okem 1.

Obrázek 6.1: Schéma zavěšení samojízdné mlátičky

1 – závěsný šroub; 2, 3 – závěsné lana
Obrázek 6.2 - Schéma zavěšení ţací
lišty

6.3 Prodejní centrum provádí předprodejní přípravu kombajnu a předává
techniku spotřebiteli.
Před přepravou po vlastní ose:
1) natankujte palivo pro motor;
2)
zkontrolujte
hladinu
oleje
v klikové skříni motoru, převodové skříni, palubních reduktorech hnací nápravy
a nádrţi hydraulického systému, přítomnost maziva v loţiscích kol, kloubových
spojích táhla řízení a otočných čepech a
v případě nutnosti doplňte olej nebo mazivo;

3) odmontujte přepravní úchyty
z hnací i řízené nápravy, zkontrolujte
upevnění disků kol a v případě nutnosti
je dotáhněte;
4) zkontrolujte tlak v pneumatikách
kol a v případě nutnosti jej upravte podle
normy;
5) zkontrolujte fungování součástí
elektrického vybavení;
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6) vyšroubujte dva šrouby 1 (obrázek 5.2) z trubky rámu 2 mlátičky, které
slouţí jako opěry řízené nápravy a spolu
s maticemi je uloţte mezi NNS.
ZAKAZUJE SE pouţívání
kombajnu se šrouby slouţícími jako
podpěry řízené nápravy pro zabezpečení stability mlátičky během její přepravy
po ţeleznici.
Přepravu kombajnu do zemědělského závodu proveďte v souladu s pravidly
silničního provozu a bezpečnostními
poţadavky tohoto NP.
Při přepravě kombajnů na velké
vzdálenosti po vlastní ose je nutné udělat po kaţdých 100 km přestávku, namazat otočné čepy kombajnu a poté 45× natočit řízená kola do obou krajních
poloh, aby se mazivo rovnoměrně rozprostřelo po površích otočných čepů.
Zkontrolujte utaţení matic hnacích i řízených kol a v případě nutnosti matice
utáhněte těmito momenty: hnací kola –
500-560 Nm;

6 Přeprava a vlečení kombajnu

6.4.2 Před vlečením je nutné zkontrolovat polohu páky řazení převodových
rozsahů – musí být na neutrálu, parkovací brzda vypnuta, opěrné šrouby řídicí
nápravy musí být zašroubovány do
pouzdra, ţací lišta sejmuta, deflektor
řezačky slámy zdviţen do horní polohy a
upevněn; také zkontrolujte spolehlivost
upevnění kol hnací i řídicí nápravy.
6.4.3 Při vlečení s vadným hydraulickým pohonem podvozku motor musí
být vypnutý.
6.4.4 Vlečený kombajn musí mít
v pořádku řízení a brzdy a za tmy, při
viditelnosti menší neţ 20 m - zadní
osvětlení.
6.4.5 Rychlost vlečení kombajnu na
rovných úsecích dráhy nesmí přesahovat 7 KM/H, v zatáčkách 3 km/h a na
svazích 2 km/h. Vlečení na svahu je přípustné taţným prostředkem s hmotnosti
větší neţ hmotnost kombajnu (nejméně
17 t). Maximální poloměr zatáčení při
vlečení je 9 m.

6.4 Vlečení kombajnu
6.4.1
Vlečení
kombajnu
v podmínkách zemědělského podniku
provádějte ze strany řídicí nápravy pomocí pevného taţného oje, připevněného k drţáku přivařenému k zadnímu
nosníku rámu kombajnu (místu pro vlečení).
POZOR: Zakazuje se vlečení
kombajnu za taţné zařízení (pro vozík
na ţací lištu)!

1 – šrouby; 2 – trubka rámu; 3 – nosník řídicí nápravy
Obrázek 6.3: Schéma zajištění příčné stability mlátičky při přepravě po ţeleznici
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7 Recyklace
7.1 Bezpečnostní opatření
7.1.1 Recyklaci kombajnu (nebo jeho součástí) po ukončení doby provozu
nebo dle výsledků běţné opravy, údrţby
a skladování provádějte s dodrţením
všeobecně platných poţadavků bezpečnosti a také poţadavků bezpečnosti
dle tohoto návodu.
7.1.2 Při demontáţi kombajnu je
nutné dodrţovat poţadavky bezpečnosti, uvedené v návodech pro zařízení a
nástroje, pouţívané při recyklaci.
7.2 Údaje a operace pro přípravu a
odepsání kombajnu na recyklaci
7.2.1 Po recyklaci kombajnu je nutné demontovat kombajn v odborném
středisku na jednotlivé konstrukční celky
a díly dle následujících vlastností: drahé
kovy, barevné kovy, černé kovy, nekovové materiály.
7.3 Metody recyklace
7.3.1 Vypusťte pouţité oleje z hydraulického systému, motoru a reduktorů,
chladicí kapalinu, elektrolyt, palivo, brzdovou kapalinu kombajnu do speciálních
nádob a předejte na recyklaci s dodrţením ekologických poţadavků s dodrţením stanoveného postupu.
ZAKAZUJE SE vypouštět
pouţité kapaliny do půdy, do systémů
komunální, průmyslové a dešťové kanalizace a do otevřených vodojemů!
7.3.2 Pokud se pouţitá kapalina rozlije na otevřeném prostranství, je nutné
jej přemístit do samostatné nádoby, místo rozlití zasypat pískem a ten pak bezpečně odstranit a recyklovat.

7.3.3 Demontáţ, rozebrání a
recyklaci součásti klimatizace provádějte
s dodrţením poţadavků na bezpečnost,
které jsou uvedený v provozní dokumentaci klimatizace.
ZAKAZUJE SE únik chladiva
do atmosféry!
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ГБ1, ГБ2, ГБ3 – hydraulické bloky; Д2.1, Д2.4, Д2.6 – škrticí klapky se zpětným ventilem; Д2.2, Д2.3, Д2.5, Д2.7, Д2.8, Д2.9, Д2.10; Д2.11 – ventilky; Кр2.1 – kulový kohout ММ pakový; М2.1, М2.2 - hydraulické motoru; МН2.1 – manometr; МФ2.1- МФ2.6 – spojky; Н2.1, Н2.2 – zubové čerpadlo; НД2.1 – dávkovací čerpadlo; ПГА2.1 – pneumatický hydraulicky akumulátor; ПВ2.1 - vnitřní polospojka; РД2.1 – čidlo zanesení Р1; РД2.2
– signalizační ventil; РМ2.1 – konektor; ТД2.1, ТД2.2 – diagnostické body;У2.1 – zařízení pro dodání oleje; Ф2.1 – filtr; Ф2.2 – tlakový filtr ФСК-20
Hydraulické válce: Ц2.1 – připojování vyprazdňovacího šneku; Ц2.2, Ц2.3 – volantového řízení; Ц2.4 – variátoru mláticího bubnu; Ц2.5 - připojování hlavního pohonu; Ц2.6 – otáčení vyprazdňovacího šneku; Ц2.7, Ц2.8
– zdvihu šikmého dopravníku; Ц2.9 – pohonu šikmého dopravníku; Ц2.10, Ц2.11 – horizontálního přemisťování bubnu ţací lišty; Ц2.12, Ц2.13 – vertikálního přemisťování bubnu ţací lišty; Ц2.14, Ц2.15 - přemisťování
ţací lišty vůči šikmému dopravníku; Ц2. 16 - zpětného chodu šikmého dopravníku
Obrázek А.1: Principiální hydraulické schéma hydraulického systému pracovních ústrojí a volantového řízení
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АТ– olejová sekce chladiče; Б – olejová nadrţ; ВК – měřič podtlaku; ДТ – čidla ukazatele teploty kapaliny; КП – zpětný hydraulický ventil; М – hydraulický motor; МУ – ukazatel hladiny oleje; Н – tandem čerpadel; ПВ – vnitřní polospojka; РУ – čidlo hydraulický signalizátor; РТ - čidlo havarijní teploty kapaliny; ТД – spojení závitové s víčkem; Ф – filtr
Obrázek А.2 - Principiální hydraulické schéma hydraulického systému pohonu podvozku
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КМ – kompresor; РС – sběrná nádoba; К – ventil; КС – vypouštěcí kohout kondenzátoru; МН – manometr; Фн – spojka; Ш – hadice; ПП – foukací pneumatická pistole; Фв – spojka; Фн2 – spojka; РД – regulátor tlaku
Obrázek А.3 - Principiální pneumatické schéma
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PŘÍLOHA B
Seznam prvků na elektrických schématech kombajnu
Tabulka B.1
Pozice
Názvy prvků
А1, А2, А7, А10
А4, А5
А9
А15
А23
А40
А41
А42
А50
А51
А57, А70
А67
А80
В1, В2
В3, В4
B44, B70,В72, В73
В100
ВА1
ВА2
ВК2
ВР4
BQ1, BQ2, BQ3, BQ4,
BQ5, BQ6
ВR1, ВR2, ВR3, ВR4, ВR5,
ВR6, BR7
E1
EL1
EL2
ЕL4, ЕL5, EL9. EL10,
EL11, EL17, EL30, EL31
ЕL14
EL18
ЕL19
EL21
F1
FU1
FU2
FU3, FU13, FU16, FU39,
FU42, FU45, FU46, FU47,
FU50, FU51
FU4, FU6, FU7, FU8,
FU11, FU12, FU32 FU52,
FU54
FU5, FU9, FU10, FU14,
FU23, FU24, FU27, FU29,
FU33, FU40, FU53
FU19, FU28, FU41
FU26
FU48, FU49
FU43
FU43.1

Diodový modul SD 5
Diodový modul SD 9 0K
Modul K-1А
Blok odpařování a topení
Zařízení pro tvarování impulzů
СРС4
МСМ2.1
АСМ2.1
Modul vstupu/výstupu
Modul grafického terminálu
Snímač NOx
Modul dávkování
Čerpadlo Ad Blue
Bezkontaktní indukční snímač DI-321-02.1
Bezkontaktní indukční snímač DI-472 R
Snímač teploty
Snímač hladiny / kvality Ad Blue
Autorádio s přehrávačem URAL RМ-252SA
Akustický systém URAL AS-U1301
Snímač ukazatele teploty kapaliny DUTŢ-01
Snímač tlaku chladiva Н11-001-378
Snímač DPZP-1
Primární převodník PrP-1M
Lampa LP1-93AM 6m s vypínačem
Blokové světlo 112.10.30.3711
Blokové světlo 112.10.30.3711-01
Pracovní reflektor RAUS 14.3711010-16
Blok osvětlovacích těles 2312.3714
Pracovní reflektor RAUS 14.3711010-26
Osvětlovací těleso PO-2
Lampa А24-21-3
Pojistka 331.3722
Pojistka 542.3722
Pojistkový blok BP-8
Pojistka 10 А 352.3722
Pojistka 7,5 А 351.3722
Pojistka 15 А 353.3722
Pojistka 25 А 355.3722
Pojistkový blok BP-2
Pojistka 5 А 35.3722
Pojistkový blok 11.3722-01
Tavná pojistka 120A
176

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

Pokračování tabulky B.1
Pozice
FU43.2
FU44
FU44.1
FU44.2
G1
GB1, GB2
НА2
НА3
НА4
НА5
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
HL6
HL8, HL10
HL11
HL12, HL13
HL14, HL15
HL23
HL30, HL31
HL32
HL33
HL34
КТ1
KT2
KT3
КТ4
KV1
KV2, KV5, KV6, KV11,
KV19, KV45, KV46
KV4, KV10, KV43
KV8, KV9, KV20, KV21,
KV26, KV27, KV30, KV31,
KV35, KV40, KV41, KV42
KV28, KV29
KV34
KV44
М1
М2
М3
М5
М6
М7
МА1
МВ1
МК
Q1
RU1, RU2, RU6
SA1
SA3
SA4
SA20

Názvy prvků
Tavná pojistka 80A
Blok pojistek 11.3722
Tavná pojistka 60A
Tavná pojistka 30A
Alternátor
Akumulátor 6СТ-190А
Zvukový signál bez tlampače С313
Zvukový signál bez tlampače С314
Signalizace couvání s proměnným tónem SZCHR-01
Bzučák
Kontrolka 24.3803-47
Kontrolka 24.3803-98
Kontrolka 24.3803-98
Kontrolka 24.3803-05
Kontrolka 24.3803-07
Kontrolka 24.3803-196
Osvětlení značky jízdní soupravy FA-1,1
Osvětlení zadní registrační značky
Zadní multifunkční svítilna 7313.3716
Signalizační maják МС-2-24-0 (oranţový)
Kontrolní ţárovka 2212.3803-143
Kontrolka 24.3803-31
Kontrolka 24.3803-91
Kontrolka 24.3803-91
Kontrolka 24.3803-202
Elektronické relé REP-1
Přerušovač PEUP-4
Elektronické relé REP-3
Relé RT-05
Relé 738.3747-20
Relé 983.3747
Relé 71.3747-11
Relé 903.3747-01
Relé YL-314-C-24 V DC
Relé 903.3747
Relé 150090 2411221
Startér motor, Remy 29MT
Elektrický mechanismus МК-150-03.2.200.0
Tankovací čerpadlo FP-500 244-14161-1
Elektrický mechanismus D24-21B5-06 M3 N PO
Elektrický pohon variátoru EVV-1
Elektrický mechanismus D24-20А5-04 МОN 78
Ostřikovač SEАТ-18
Reduktor motoru 192 090 021
Kompresor
Vypínač 1212.3737-07
Varistor S14K25
Vypínač startéru a přístrojů VK353
Přepínač odbočovacích světel a světel 1802.3769
Přepínač 0974-01.02
Přepínač 0974-03.05
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Ukončení tabulky B.1
Pozice

Názvy prvků

Přepínač 0974-03.04
Přepínač 0974-03.43
Čtyřpolohové tlačítko se spínacími kontakty typu 4KNR
Přepínač 92.3709-04.109
Přepínač 92.3709-04.108
Přepínač 92.3709-04.110
Přepínač stahování oken 92.3709-04.73
Vypínač VK-24-3
Vypínač VK12-3
Vypínač 2822.3710-01
Vypínač VK 12-2
Přepínač 671.3709
Mikropřepínač MP2105L UCHL 3011A
Vypínač VK 12-71
Vypínač VK 12-21
Tlačítko K-4-2P
Tlačítko K-4-1P
Přepínač 0974-02.47
Přepínač 0974-02.44
Přepínač 0974-05.49
Přepínač 0974-05.51
Červené osmihranné tlačítko b/f PSW-6A
Přepínač 0974-05.B.S.
Přepínač 0974-03.37
Přepínač 0974-03.35
Snímač DUMP-03
Snímač – hydraulický signalizátor DGS-М-00-24-01-К
Snímač – hydraulický signalizátor DGS-Т-01-24-01-K
Snímač naplnění zásobníku
Snímač havarijní teploty kapaliny DATŢ-04
Vypínač světla „stop“, hydraulický VK12B-E
Snímač zanesení Р1
Snímač havarijního tlaku oleje DADM
Signalizační ventil
Přepínač
Vypínač VK2-А2-Š
Kontakt hermetický s magnetickým ovládáním KEM-3
Prutová anténa 2102.7903
Dioda HER207
Zásuvka P7-2
Konektor diagnostiky
YA1, YA3, YA4, YA5, YA6, YA7, Elektromagnet
SA21
SA22
SA23, SA24
SA10,SA12, SA14, SA31
SA11, SA17, SA18, SA40
SA13
SA15, SA16
SВ1
SВ2
SВ3
SВ4
SВ5
SВ6
SB10
SB24
SВ11, SВ12
SВ13, SВ14
SВ15
SВ16
SВ17
SВ19
SВ20
SВ40
SВ41
SВ42
SL1
SL2
SL3
SL11, SL12, SL13
SK2
SP5
SP6
SP1
SP7
SP8
SQ1
SQ3, SQ4
WA1
VD2
XS3
XS4

YA8, YA9, YA10, YA12.1, YA13,
YA13”, YA14, YA15, YA16,
YA17, YA18, YA19, YA20, YA21,
YA22, YA23, YA26
YA40
Elektromagnetický ventil
Z3
Dělič CAN 60 Ohm
Z4
Dělič CAN 120 Ohm

178

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

PŘÍLOHA B

Obrázek B.1: Principiální elektrické schéma kombajnu (list 1)
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Obrázek B.2: Principiální elektrické schéma kombajnu (list 2)
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Obrázek B.3: Principiální elektrické schéma kombajnu (list 3)
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Obrázek B.4 - Principiální elektrické schéma kombajnu (list 4)
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Obrázek B.5 - Principiální elektrické schéma kombajnu (list 5)
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Obrázek B.6 - Principiální elektrické schéma kombajnu (list 6)

184

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

PŘÍLOHA B
Plnicí objemy
Název

Značka olejů a provozních kapalin
Hlavní
Náhradní

Objem,
dm3 (l)

Nafta dle pokynů v provozní dokumentaci k motoru

Palivová nádrţ

600

Převodová skříň
Boční reduktory:
- pravý
– levý
Hlavní reduktor
Hydraulické systémy
hydrostatického pohonu pracovních ústrojí a
volantového řízení:
– včetně olejové nádrţe

10

ТМ-5-18

4,0
4,0

ТМ-5-18

5,0

TAD 17I (TM-5-18)

106

.

Viz příloha D

75
Montáţ potrubí parkoBrzdová kapalina „Rosa“ Pouţívat jiné brzdové kapa2,0
liny se nepřipouští
vací brzdy
nebo „ROSDOT-4“
Chladicí systém motoChladicí kapalina dle pokynů v provozní dokumentaci k motoru
ru:
Mazací systém motoru Viz pokyny v provozní dokumentaci k motoru
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Seznam doporučených olejů pro hydraulické systémy kombajnu
Doporučené oleje pro
zimní podmínky ve střední Evropě
Výrobce oleje

1
ADDINOL
ARAL
AVIA

BP

Brugarolas
Bucher & CIE
Motorex AG

CALTEX
CASTROL

CEPSA LUBRICANTES, SA.

VG32
HVLP

HLP

2
Hydraulický
olej HLVP 32
Aral Vitam
HF 32
Avia Fluid
HVI 32

3
Hydraulický
olej HLP 32
Aral Vitam
GF 32
Avia Fluid
RSL 32

Bartran HV
32

Energol
HLP-HM
32 Bartran
32
Autran
MBX
Fluid Drive
HM-32
COREX
HLP 32

Bartran HVX
32
Beslux Divol
HV 32
COREX EP
VI 360

Rando HDZ
32
HYSPIN
AWH 32

CEPSA HIDROSTAR
HVLP 32

Rando HD
32
HYSPIN
AWS 32
Paradene
32 AW TQD

Doporučené oleje pro
letní podmínky ve střední
Evropě
Třída viskozity
VG46
Druh oleje
HVLP
HLP
Značka oleje
4
5
Hydraulický
Hydraulický
olej HVLP 46 olej HLP 46
Aral Vitam
Aral Vitam
HF 46
GF 46
Avia Fluid
Avia Fluid
HVI 46
RSL
46Avia
Fluid ZAD
46
Bartran HV
Energol
46
HLP-HM
46 Bartran
46
Bartran HVX
Bartran
46
SHF-S46
Beslux Divol
Fluid Drive
HV 46
HM-46
COREX EP
COREX
VI 510
HLP 46
COREX HV
515 Alpine
Granat HV
515
Rando HDZ
Rando HD
46
46
HYSPIN
HYSPIN
AWH 46
AWS 46
Paradene
46 AW
CEPSA HIDROSTAR
HVLP46

Doporučené oleje pro
tropické podmínky

VG68
HVLP

HLP

6
Hydraulický
olej HVLP 68

7
Hydraulický
olej HLP 68
Aral Vitam
GF 68
Avia Fluid
RSL 68

Avia Fluid
HVI 68

Bartran HV
68

Bartran HVX
68
Beslux Divol
HV 68
COREX EP
VI 610

Rando HDZ
68
HYSPIN
AWH 68

Energol
HLP-HM
68 Bartran
68

Fluid Drive
HM-68
COREX
HLP 68

Rando HD
68
HYSPIN
AWS 68
Paradene
68 AW

CEPSA HIDROSTAR
HVLP 68
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CHEVRON

2
Mechanism
LPS 32

COFRAN

Hydroline
Equigrade
32 Speziale
32
Engen TQH
10/32
ARNICA 32

ENGEN
ENI S.p.A.

3
Hydraulic
Oil AW 32
Chevron
Rykon Oil
AW ISO 32
Chevron
Rando HD
ISO 32
Cofraline
extra 32 S

4
Mechanism
LPS 46

Engen TQH
20/32
OSO 32
Precis HLP
32

Engen TQH
10/46
ARNICA 46
H Lift 46
Autol Hys
46
UNIVIS N
46

Engen TQH
20/46
OSO 46 Precis HLP 46

NUTO H 46
Hydraulic Oil
HLP 46

UNIVIS N
68

Eurol HV 46

Eurol HLP 46
HLP 46 VA

Eurol HV 68

ESSO

UNIVIS N
32

NUTO H 32
Hydraulic
Oil HLP 32

EUROL

Eurol HV 32

Eurol HLP
32 HLP 32
VA
RENOLIN
MR 10 VG
32
RENOLIN
B10 VG 32
RENOLIN
ZAF 32 B

FUCHS

Hessol Lubrication

RENOLIN
MR 32 MC
RENOLIN B
32 HVI RENOLIN ZAF
32 MC
Hydraulický
olej HVLP
32

KLUBER
Kompressol
KUWAIT Petroleum Q8

LIQUI MOLY

Kompressol
CH 32 V
Q8 Handel
32 Heller 32

HVLP 32
ISO

Hydraulický
olej HLP 32
LAMORA
HLP 32
Kompressol
CH 32
Q8 Haydn
32 Holst 32
Hydraulik
S32
HLP 32 ISO

Hydroline
Equigrade
46

5
Hydraulic Oil
AW 46
Chevron Rykon Oil AW
ISO 46
Chevron
Rando HD
ISO 46
Cofraline extra 46 S

6
Mechanism
LPS 68

Hydroline
Equigrade
68 Speziale
68
Engen TQH
10/68
ARNICA 68

RENOLIN MR
15 VG 46
RENOLIN
MR 46 MC
RENOLIN B
46 HVI RENOLIN ZAF
46 MC
Hydraulický
olej HVLP
46

Kompressol
CH 46 V
Q8 Hoffmeister HVLPD-46 Q8
Handel 46
Heller 46
HVLP 46
ISO

RENOLIN
B15 VG 46
RENOLIN
ZAF 46 B
Hydraulický
olej HLP 46
LAMORA
HLP 46
Kompressol
CH 46
Q8 Haydn 46
Holst 46 Hydraulik S46

HLP 46 ISO

RENOLIN
MR 68 MC
RENOLIN B
68 HVI RENOLIN ZAF
68 MC
Hydraulický
olej HVLP
68

Kompressol
CH 68 V
Q8 Handel
68 Heller 68

HVLP 68
ISO

7
Hydraulic
Oil AW 68
Chevron
Rykon Oil
AW ISO 68
Chevron
Rando HD
ISO 68
Cofraline
extra 68 S

Engen TQH
20/68
OSO 68
Precis HLP
68 Autol
Hys 68
Hydraulický
olej NUTO
H 68 HLP
68
Eurol HLP
68 HLP68
VA
RENOLIN
MR 20 VG
68
RENOLIN
B20 VG 68
RENOLIN
ZAF 68 B
Hydraulický
olej HLP 68
LAMORA
HLP 68
Kompressol
CH 68
Q8 Haydn
68 Holst 68
Hydraulik
S68
HLP 68 ISO
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1
LUBRICANT
COMPANY,
SINOPEC
CORP.

2

3
SINOPEC
HM32

LUKOIL
Lubricants
Company
LOTOS Oil

LUKOIL
GEYSER
ST 32

MOBIL

Mobil DTE
24
Mobil DTE
Excel 32

MRD
OMV

Mobil DTE
13 M Mobil
DTE 10
Excel 32
PENNASOL
HVLP 32
HLP-M 32

PANOLIN
PETRO –
KANADA

HLP Universal 32
HYDREX
MV 32
ENVIRON
MV32 /
Premium
ECO 32

PETROFER
REPSOL
SHELL

STATOIL

Telex HVLP
32
Shell Tellus
T 32
Shell Tellus
TD 32
Shell Tellus
EE 32 Shell
Tellus SX-2
32 Shell
Tellus STX
32
HYDRAWAY HVXA
32

PENNASOL
HLP 32
HLP 32 ZNF
32
HLP 32
HLP Plus 32
HYDREX
AW 32
ENVIRON
AW 32 Purity FG AW
32
Isolubric VG
32
Telex E 32
Shell Tellus
32
Shell Tellus
DO 32
Shell Tellus
S 32

HYDRAWAY HMA
32

4

Mobil DTE
15 M Mobil
DTE 10
Excel 46
PENNASOL
HVLP 46
HLP-M 46
HLP-S
HLP Universal 46
HYDREXXV
ENVIRON
MV46 /
Premium
ECO 46

Telex HVLP
46
Shell Tellus
T 46
Shell Tellus
TD 46
Shell Tellus
EE 46 Shell
Tellus SX-2
46 Shell
Tellus STX
46
HYDRAWAY HVXA
46

5
SINOPEC
HM46 SINOPEC METALLURGY
SPECIAL
HYDRAULIC
OIL
LUKOIL
GEYSER ST
46
Hydromil Super L-HM 46
Mobil DTE 25

6

Mobil DTE
Excel 46

Mobil DTE
16 M Mobil
DTE 10
Excel 68
PENNASOL
HVLP 68
HLP-M 68

PENNASOL
HLP 46
HLP 46 ZNF
46
HLP 46
HLP Plus 46
HYDREX AW
46
ENVIRON AW
46 Purity FG
AW 46
Isolubric VG
46
Telex E 46
Shell Tellus 46
Shell Tellus
DO 46
Shell Tellus S
46

HYDRAWAY
HMA 46

7
SINOPEC
HM68

LUKOIL
GEYSER
ST 68

GP 55
HYDREX
MV 60

Telex HVLP
68
Shell Tellus
T68
Shell Tellus
TD 68
Shell Tellus
EE 68 Shell
Tellus SX-2
68 Shell
Tellus STX
68
HYDRAWAY HVXA
68

Mobil DTE
26
Mobil DTE
Excel 68

PENNASOL
HLP 68
HLP 68 ZNF
68
HLP 68
HLP Plus 68
HYDREX
AW 68
ENVIRON
AW 68 Purity FG AW
68
Isolubric VG
68
Telex E 68
Shell Tellus
68
Shell Tellus
DO 68
Shell Tellus
S 68

HYDRAWAY HMA
68
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1
Strub & Co
Schmiertechnik
CH-Reiden
TEXACO
LLC TNK Lubricants
TOTAL FINA
ELF

Van Meeuwen

Valpercan Spain
(Španělsko)

2
Vulcolube
EP VI 32

3
Vulcolube
HLP 32

4
Vulcolube
EP VI 46

5
Vulcolube
HLP 46

6
Vulcolube
EP VI 68

7
Vulcolube
HLP 68

Rando
HDZ 32
TNK Hydraulic
HVLP 32
Total Equivis ZS 32

Rando HD
32
TNK Hydraulic HLP
32
Total Azolla
ZS 32 Total
Azolla DZF
32
Black Point
Turbin 32

Rando
HDZ 46
TNK Hydraulic
HVLP 46
Total Equivis ZS 46

Rando HD 46

Rando
HDZ 68
TNK Hydraulic
HVLP 68
Total Equivis ZS 68

Rando HD
68
TNK Hydraulic HLP
68
Total Azolla
ZS 68 Total
Azolla DZF
68
Black Point
Turbin 68

Black Point
Turbin HVI
32
Hidroval 32
HV Vesta
HV 32

SK Energy

SRS

YORK Ginouves

WIOLAN
HV 32
YORK 775
VG 32
YORK 779
VG 32

Hidroval 32
HLP
ZIC SUPERVIS AW
32
WIOLAN
HS 32
WIOLAN
HX 32
YORK 772
VG 32

XADO Germany
(Německo)
ОOО „ТНК“
ОАО „Naftan“
ООО «ТNK»

Hydraulic
HLP 32

Black Point
Turbin HVI
46
Hidroval 46
HV Vesta
HV 46

TNK Hydraulic HLP 46
Total Azolla
ZS 46 Total
Azolla DZF
46
Black Point
Turbin 46
Hidroval 46
HLP

Black Point
Turbin HVI
68
Hidroval 68
HV Vesta
HV 68

Hidroval 68
HLP

ZIC SUPERVIS AW 46

WIOLAN
HV 46
YORK 775
VG 46
YORK 779
VG 46
XADO
Atomic Oil
VHLP46

WIOLAN HS
46
WIOLAN HX
46
YORK 772
VG 46

WIOLAN
HV 68
YORK 775
VG 68
YORK 779
VG 68

WIOLAN
HS 68
WIOLAN
HX 68
YORK 772
VG 68

Hydraulic
HLP 46
МGE-46V

Poznámka: Při změně značky nebo druhu oleje v hydraulickém systému je nutné zcela vypustit
zbytky oleje.
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PŘÍLOHA E
Seznam
filtračních vloţek hydraulických systémů kombajnu a periodicita jejich údrţby
Hydraulický systém

Označení filtrační vloţky

Hydraulický systém pra- Tlaková filtrační vloţka
covních ústrojí a volan- CCH302FV1 „Sofima“
tového řízení
nebo SP-030E20B „Stauff“
nebo 16.9800/S H20XL-E00-0-P
„Bosch-rexroth“
Hydraulický systém po- Filtrační vloţka
honu podvozku,
ССА301CD1 „Sofima“
nebo SFC-5710E „Stauff“
nebo 80.90 Р10-S00-0-P
„Bosch-rexroth“
СS 30004 P10 A «Fai filtri»
Hydraulický systém pra- Filtrační vloţka
covních ústrojí a volan- ССА302CD1 „Sofima“
tového řízení
nebo SFC-5810E "Stauff"
nebo 80.130 Р10-S00-0-P
„Bosch-rexroth“ nebo
СS 30004 P10 A «Fai filtri»
Hydraulický systém pra- Odvětrávací ventil (vzduchový filtr)
covních ústrojí a volan- SMBT-47-N-10-0-B04-0
„Stauff“,
tového řízení
nebo ТМ 150 В „Sofima“
Hydraulický systém po- nebo BFS 7 P10-F00 „Bosch-rexroth“
honu podvozku
nebo FVG50-1/4-01 „Specagromaš“
Olej MGE-46V

Umístění

Periodicita údrţby

Tlakový filtr se nachází vlevo
ve směru pohybu kombajnu,
pod hydraulickým čerpadlem
podvozku

STÚ – výměna filtrační vloţky při aktivaci indikátoru znečištění (snímače) při běţícím motoru.
Další výměna po 480 hodinách, ale nejpozději
jednou ročně, před začátkem sezóny.
STÚ – výměna filtrační vloţky na základě údajů
indikátoru znečištění (měřiče podtlaku) při běţícím motoru.
první výměna po 30 motohodinách;
další výměna po 480 hodinách, ale nejpozději
jednou ročně, před začátkem sezóny.
STÚ – výměna filtrační vloţky při aktivaci indikátoru znečištění (snímače) při běţícím motoru.
první výměna po 30 motohodinách;
další výměna po 480 hodinách, ale nejpozději
jednou ročně, před začátkem sezóny.
ТÚ-1, ТÚ-2 – očistit vnější povrch odvětrávacího ventilu.
Výměna po dvou letech nebo po kaţdých 480
hodinách pouţívání během dvou sezón.

Sací filtr se nachází v zadní
části kombajnu, na údrţbové
plošině sestavy motoru.

Sběrný filtr se nachází v zadní
části kombajnu, vlevo ve směru pohybu, pod olejovou nádrţí.
Odvětrávací ventil se nachází
na olejové nádrţi hydraulického systému

Olejová nádrţ se nachází na Výměna jednou ročně před začátkem sezóny
údrţbové plošině motoru a má nebo po kaţdých 480 hodinách pouţívání běobjem asi 60 l.
hem jedné sklizňové sezóny
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PŘÍLOHA F
DOPORUČENÉ REŢIMY NASTAVENÍ MLÁTIČKY KOMBAJNU KZS-1218 A JEHO MODIFIKACÍ ZA OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK
Poloţka seřízení

Pracovní reţimy a poloţky seřízení

Současná nedomlácenost a drcení
zrna
Zvýšené ztráty drobného zrna
s plevami
Dopravní šnek klasů se přetěţuje
drobným materiálem
Zvýšené padání zrna do dopravního
šneku klasů
Do zásobníku se dostává nečisté
zrno
Zpomalená vykládka zrna ze zásobníku

1

1

1

2
1

2

1

2

4

3

5

Rychlost pohybu, km/h

Ostatní ukazatele

Volí se
v závislosti na
záběru ţací
lišty, výnosu,
vlhkosti obilní
hmoty a stavu
stébel (vzpřímená/polehlá)

Rychlost vyprazdňování
závisí na vlhkosti zrna

Sniţte rychlost
pohybu

2

4

Přizvedněte chrániče nad
spodním šnekem zásobníku

8
8
8
8
5 (průb. Ø3mm)
5 (průb. Ø3 mm)
8 (průb. Ø6,5 mm)
5 (průb. Ø5 mm)
10…12
10…12
10…12
8
Seřiďte přídavné chrániče na
spodním sítu

9
9
9
9
0
0
12
6
0
0
0
14

Přivřete ţaluzie spodního
síta

12
12
12
12
7
7
10
9
12…14
12…14
12…14
10…12

Otevřete ţaluzie spodního
síta

Spodního

3
4

2

Nástavce

Otevřete ţaluzie vrchního
síta

Otevřete ţaluzie přídavného
síta

Sniţte otáčky

Zvyšte otáčky

Zkontrolujte stav koše a
mlatek (poškození, zalepení)

650…800
14
550…700
14
600…650
14
360…750
14
360…600
9
360…500
9
360…550
12
400…600
12
720…850
14…16
720…850
14…16
720…850
14…16
720…850
14…16
Priority korekce pracovních reţimů

Vrchního

Přivřete ţaluzie nástavce

Doplňkově

Zkontrolujte stav klapek
vytřásadla (deformace, zalepení)

5

Mezery mezi hřebeny sít, mm

Otevřete ţaluzie nástavce

3…7
3…7
4…8
2…6
3…5
3…5
12…18
4…8
18…25
18…25
18…25
25…30

Otáčky ventilátoru, ot/min

Přivřete ţaluzie vrchního síta

Na výstupu

18..20
18…20
20…25
18…20
7…9
7…9
20…30
14…20
35...45
35…45
35…45
40…50

Změňte délku táhel tak, aby
se vytvořila rovnoměrná
mezera podle celé délky
maximálně vystupující mlatky

Sniţte otáčky

Zvyšte otáčky

Způsob odstranění

Odchylky činnosti ţací lišty
Zvýšené ztráty zrna v slámě
Zvýšené ztráty plnohodnotného zrna
v plevách
Neúplné oddělení zrna z klasů ve
slámě
Ztráty se slámou nedomlácených
klasů
Mechanické poškození zrna (drcení)

Na vstupu

650...800
600…700
550…650
700…850
800…850
800…870
422…435
600…850
(250…320)*
364*…600
364*…450
(200…300)*

Zmenšete mezeru na vstupu
a výstupu

Pšenice
Ječmen
Oves
Ţito
Vojtěška
Jetel
Pohanka
Řepka
Kukuřice
Sója
Cizrna
Slunečnice

Mezera mezi mláticím bubnem a košem, mm

Zvětšete mezeru na vstupu
a výstupu

Plodina

Otáčky mláticího
bubnu, ot/min

3

3
2

1
1
3

2
4

3
1

2
1

3

2

1
1

Poznámka: Číselné označení seřizovacích úkonů odráţí pořadí jejich provádění. Vţdy seřizujte jednu funkci po druhé. Dříve, neţ přistoupíte k dalšímu seřízení, nejprve zkontrolujte výsledek. Seřízení nesmí vést k větší neţ 5% změně. Tabulka popisuje předběţná seřízení. Konečná seřízení se provádějí v závislosti na vlhkosti, délce stébel a úrodnosti během provádění technologického procesu.* – otáčky při zapojeném zpomalovacím reduktoru
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PŘÍLOHA F
Doporučené rychlosti pohybu kombajnu při přímé sklizni, km/h
Šířka záběru
ţací lišty
6 metrů
7 metrů
9 metrů
Šířka záběru
ţací lišty
6 metrů
7 metrů
9 metrů

20
8,4…11,9
7,2…10,2
5,6…7,9

30
5,6…7,9
4,8…6,8
3,7…5,2

10
9,2…12
7,9…11,2
6,1…8,6

20
5,5…7,7
4,7…6,6
3,6…5,1

Pšenice
40
4,2…5,9
3,6…5,1
2,8…3,9
Ţito
30
3,6…5,1
3,1…4,4
2,4…3,4

50
3,3…4,7
2,8…4,0
2,2…3,1

60
2,8…3,9
2,4…3,4
1,8…2,6

40
2,7…3,8
2,3…3,3
1,8…2,5

50
2,1…3,0
1,8…2,6
1,4…2,0

10
8,3…11,8
7,2…10,0
5,6…7,8

Při úrodnosti plodin, 100 kg/ha
Ječmen
20
30
40
50
5,2…7,4 3,5…4,9 2,6…3,6 2,0…2,9
4,5…6,3 3,0…4,2 2,2…3,1 1,7…2,5
3,5…4,9 2,3…3,2 1,4…2,4 1,3…1,9

10
10,4…12
9,0…12
7,0…9,8

20
5,2…7,4
4,5…6,4
3,5…6,9

Oves
30
40
3,5…4,9 2,6…3,7
3,0…4,2 2,2…3,2
2,3…3,2 1,7…2,4

50
2,0…2,9
1,7…2,5
1,3…1,9
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PŘÍLOHA G
Moţné závady BIUS.2
Závada

Moţná příčina

1 Nesvítí indikátor bloku Není napájení bloku grafického
grafického terminálu
terminálu

2 Hlasové oznámení „Není
spojení s blokem vstupu a
výstupu“
3 Nejsou údaje ztrát za
vytřásadlem a čištěním

Není spojení mezí blokem grafického terminálu a blokem
vstupu a výstupu
1 Závada snímače DPZP.

2 Je poškozený svazek od
DPZP do zařízení generace
impulzů.
3 Závada zařízení pro tvarování
impulzů.
4 Je poškozený svazek spojení
zařízení generace impulzů a
bloku vstupu a výstupu.
5 Závada bloku vstupu a výstupu
4 Zobrazuji se piktogramy 1 Závada snímače tlaku oleje v
motoru
a
, tlak oleje je v
normě (norma je od 3 do 7
kgs/sm2)
5 Zobrazuji se piktogramy 1 Závady snímače teploty chladicí kapaliny v motoru
a
, přičemţ teplota chladicí kapaliny v
motoru je menší neţ je
přípustné (maximální přípustná teplota – 80 ºС).
6 Zobrazují se piktogramy 1 Závada snímače SP3
a
, přičemţ olejový filtr není zanesený.

Způsob odstraněni
1 Zkontrolujte napájení napětí v
zásuvce palubní sítě kombajnu.
2 Zkontrolujte spolehlivé spojení
konektorů, celistvost kabelů a
svazku spojení mezi blokem grafického terminálu a blokem vstupu
a výstupu.
Zkontrolujte svazek spojení bloku
grafického terminálu a bloku vstupu a výstupu
1 Zkontrolujte funkčnost snímače
DPZP.
2 Zkontrolujte svazek od DPZP do
zařízení generace impulzů.
3 Vyměnit blok zařízení pro tvarování impulzů.
4 Zkontrolujte svazek.

5 Vyměnit blok vstupu a výstupu.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SP1.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 36-3.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SК1.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 40-Р.

1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SP3.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 492-Р.
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Závada
Moţná příčina
7 Zobrazují se piktogramy 1 Závada snímače teploty oleje
v hydraulickém systému poda
, přičemţ tep- vozku
lota oleje v hydraulickém
systému
podvozku
je
menší neţ je přípustné
(maximální přípustná teplota – 80 ºС).
8 Zobrazují se piktogramy 1 Závada snímače tlaku oleje v
olejové nádrţi
a
, přičemţ hladina oleje je přípustná.
9 Zobrazuji se piktogramy 1 Závada snímače teploty oleje
v hydraulickém systému síloa
, přičemţ tep- vých válců
lota oleje není větší neţ je
přípustné (maximální přípustná teplota – 80 ºС).
10 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače kontroly hladiny obili
my
a
, přičemţ
zásobník obili je zaplněný
na 70%.
11 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače kontroly hladiny obili
my
a
, přičemţ
zásobník obili je zaplněný
na 100%.
12 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače SP8
my
a
, přičemţ
filtr není zanesený.
13 Není zobrazený nebo 1 Závada snímače tlaku oleje
chybně zobrazený tlak
oleje v motoru.

14 Není zobrazena nebo 1 Závada snímače teploty chlachybně zobrazena teplota dicí kapaliny
chladicí kapaliny v motoru.

Způsob odstraněni
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SK2.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 33-3.

1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SL1.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 341-K.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SK3.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 344-F.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SL13.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 315-F.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SL11.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 314-B.
3 Zkontrolujte správnost montáţe
snímače v zásobníku.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SP8.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 5-K.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače ВР10
(odpor snímače musí být od 15
do 175 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu 35K.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače ВК1
(odpor snímače musí být od 40
do 2000 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu 393.
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Závada
Moţná příčina
15 Není zobrazený nebo 1 Závada snímače tlaku oleje
chybně zobrazený tlak
oleje v hydraulickém systému silových válců.

16 Není zobrazena nebo 1 Závada snímače teploty oleje
chybně zobrazena teplota
oleje v hydraulickém systému podvozku.

17 Není zobrazena nebo 1 Závada snímače hladiny palichybně zobrazena hladina va v palivové nádrţi
paliva v nádrţi.

18 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače hladiny paliva v palivové nádrţi
my
a
, přičemţ
je v nádrţi více neţ 10%
paliva.
19 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače SP2
my
a
, přičemţ
palivový filtr není zanesený.
20 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače SP6
my
a
, přičemţ
vypouštěcí filtr hydraulického systému sílových
válců není zanesený.
20 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače SP7
my
a
, přičemţ
tlakový filtr hydraulického
systému sílových válců
není zanesený.

Způsob odstraněni
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače ВР2
(odpor snímače musí být od 15
do 170 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
351-3.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače ВК2
(odpor snímače musí být od 40
do 2000 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu 38G.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače ВL1
(odpor snímače musí být od 0 do
100 Ohm): 0-5 Ohm - nádrţ je
prázdná,
90-100 Ohm - nádrţ je plná).
2 Zkontrolujte, zda není přerušený obvod 8-3.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SL1.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 9-Р.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SP2 pro
KZS-10.
2 Zkontrolujte, zda není přerušený obvod 41-Ţ.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SP6.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 10-S.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SP7.
2 Zkontrolujte, zda není přerušený obvod 90-R.
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Závada
Moţná příčina
21 Zobrazuje se pikto- 1 Závada snímače
gram
, přičemţ mezera je v povoleném rozmezí

22 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače hladiny chladicí kapaliny v motoru
my
a
, přičemţ
hladina chladicí kapaliny je
přípustná.
23 Není zobrazena nebo 1 Závada snímače rychlosti
chybně zobrazena rychlost jízdy
jízdy.

24 Zobrazují se piktogra- 1 Závady vypínače SB 10.
my
a
, přičemţ
pohon vykládacího šneku
není zapnutý.
25 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače SB24
my
a
, přičemţ
vstup do zásobníku je zavřený.

Způsob odstraněni
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
367-Ţ.
2 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu elektrického mechanismu a jeho správné nastavení. Při úplné vysunuté tyči musí být odpor mezi kostrou a signální ţilou snímače elektrického
mechanismu (snímač je umístěny
bezprostředně uvnitř elektrického
mechanismu) 0-100 Ohm.
3 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače Elektrického mechanismu. Odpor
snímače při vysouvání tyče elektrického mechanismu mezi kostrou a signální ţilou snímače se
musí měnit v rozmezí od 5,9 5,91 kOhm aţ 0-100 Ohm.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SL3.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 491-F.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače BR2
(odpor snímače musí být od 900
do 1350 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
203-C.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SB 10.
2 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu indukčního snímače В2.
3 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 493-Ţ.
1 Je třeba se přesvědčit o správné montáţi a bezporuchovém
stavu snímače SB24.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru +24 V obvodu 118-C.
3 Zkontrolujte funkčnost diody A
10.5.

197

КЗК-12А-12-0000000ЭИЭ

Závada
Moţná příčina
26 Poloha vrchních sít 1 Závada snímače
, přičemţ síta jsou ve
správné poloze.

1 Závada snímače
27 Poloha dolních sít
, přičemţ síta jsou ve
správné poloze.

28 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače SQ1
my
a
, přičemţ
vytřásadlo není ucpané.
29 Zobrazují se piktogra- 1 Závada snímače SB30
my
a
, přičemţ
operátor je na pracovním
místě.

Způsob odstraněni
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
562-3 pro KZS-1218.
2 Zkontrolujte přítomnost napětí
napájení čidla. Napětí napájení
čidla musí být 4,9 - 5,1 V.
3 Zkontrolujte funkčnost snímače
(napětí mezi kostrou a signální
ţilou snímače se musí měnit v
rozmezí od 2,5 do 4,75 V při úhlu
odchylky tyče snímače z výchozí
polohy do jedné strany na 15º a
od 2,5 do 0,25 V při úhlu odchylky do druhé strany na 15º).
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
562-Ţ pro KZS-1218.
2 Zkontrolujte přítomnost napětí
napájení čidla. Napětí napájení
čidla musí být 4,9 - 5,1 V.
3 Zkontrolujte funkčnost snímače
(napětí mezi kostrou a signální
ţilou snímače se musí měnit v
rozmezí od 2,5 do 4,75 V při úhlu
odchylky tyče snímače z výchozí
polohy do jedné strany na 15º a
od 2,5 do 0,25 V při úhlu odchylky do druhé strany na 15º).
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače SQ1.
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru obvodu 360-3.
1 Je třeba se přesvědčit o správné montáţi a bezporuchovém
stavu snímače SB30;
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru +24 V obvodu 900-R.
3 Zkontrolujte funkčnost diody
VD.
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Závada
30 Zobrazují se piktogra-

Moţná příčina
1 Závada modulu UFI

my
a
, přičemţ
nejsou ztráty v kanálu vytřásadla.

31 Zobrazují se piktogra-

1 Závada modulu UFI

my
a
, přičemţ
nejsou ztráty v kanálu čištění.

32 Zobrazují se piktogramy

a

.

33 Zobrazují se piktogramy

a

(nebo

- prahová hodnota
otáček klikové hřídele motoru).
34 Zobrazují se piktogramy

1 Pokud je hodnota napětí
vyšší, neţ 29 V znamená to
závadu alternátoru.
2 Pokud je hodnota napětí
menší neţ 21 V znamená to
vybití akumulátorů.
1 Závada alternátoru

a

1 Závada snímače BR1

(nebo

- prahová hodnota
otáček mláticího bubnu).
35 Zobrazují se piktogramy

a

.

1 Závada snímače BR4

Způsob odstraněni
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
zapojení snímačů do modulu UFI
(obvody 362, 363).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
322-3.
3 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu modulu UFI (A
23).
4 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímačů zrna za
vytřásadlem
(snímače
BQ1BQ4).
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
zapojení snímačů do modulu UFI
(obvody 335, 336).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
317-R.
3 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu modulu UFI (A
23).
4 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímačů ztrát
zrna za čištěním (snímače BQ5,
BQ6).
1 Vyměnit akumulátor
2 Dobit akumulátory.
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
205-F.
2 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu alternátoru.

1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače BR1
(odpor snímače musí být od 900
do 1350 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
325-C.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače BR4
(odpor snímače musí být od 900
do 1350 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
309-R.
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Závada
36 Zobrazují se piktogramy

a

.

37 Zobrazují se piktogramy

a

a

a

a

.

41 Zobrazují se piktogramy

a

.

42 Zobrazují se piktogramy

a

1 Závada snímače BR5

.

40 Zobrazují se piktogramy

1 Závada snímače BR3

.

39 Zobrazují se piktogramy

1 Závada snímače BR6

.

38 Zobrazují se piktogramy

Moţná příčina
1 Závada snímače BR7

.

1 Závada výkonného mechanismu (cívka hydraulického rozdělovače).

1 Závada výkonného mechanismu (cívka hydraulického rozdělovače).

1 Závada výkonného elektrického mechanismu.
2 Závada relé zapnutí napětí do
výkonného elektrického mechanismu.

Způsob odstraněni
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače BR7
(odpor snímače musí být od 900
do 1350 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
372-C.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače BR6
(odpor snímače musí být od 900
do 1350 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
370-G.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače BR3
(odpor snímače musí být od 900
do 1350 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
303-Ţ.
1 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu snímače BR5
(odpor snímače musí být od 900
do 1350 Ohm).
2 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení obvodu
305-O.
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení řídicích
obvodů.
2 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu výkonného mechanismu (cívky hydraulického
rozdělovače).
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení řídicích
obvodů.
2 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu výkonného mechanismu (cívky hydraulického
rozdělovače).
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení řídicích
obvodů.
2 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu elektrického výkonného mechanismu.
3 Zkontrolovat funkčnost relé zapnutí napětí do výkonného elektrického mechanismu.
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Závada
43 Zobrazují se piktogramy

a

.

44 Zobrazují se piktogramy

a

.

Moţná příčina
1 Závada výkonného elektrického mechanismu.
2 Závada relé zapnutí napětí do
výkonného elektrického mechanismu.

1 Závada snímače

Způsob odstraněni
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení řídicích
obvodů.
2 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu elektrického výkonného mechanismu.
3 Zkontrolovat funkčnost relé zapnutí napětí do výkonného elektrického mechanismu.
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení řídicích
obvodů (obvod neexistuje).
2 Zkontrolovat bezporuchový stav
elektrického mechanismu a jeho
správné nastavení (při úplné vysunuté tyči musí být odpor mezi
kostrou a signální ţilou snímače
elektrického mechanismu (snímač je umístěny bezprostředně
uvnitř elektrického mechanismu)
0-100 Ohm).
3 Zkontrolovat bezporuchový stav
snímače elektrického mechanismu (odpor snímače při vysouvání
tyče elektrického mechanismu
mezi kostrou a signálním kontaktem snímače se musí měnit v
rozmezí od 5,9 - 5,91 kOhm aţ 0100 Ohm.
4 Zkontrolovat funkčnost relé zapnutí napětí do výkonného elektrického mechanismu.
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Závada
45 Zobrazují se piktogramy

a

.

46 Zobrazují se piktogramy

a

.

47 Zobrazují se piktogramy

a

Moţná příčina
1 Závada snímače

.

1 Závada výkonného elektrického mechanismu.
2 Závada relé zapnutí napětí do
výkonného elektrického mechanismu.

1 Závada výkonného elektrického mechanismu.
2 Závada relé zapnutí napětí do
výkonného elektrického mechanismu.

Způsob odstraněni
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení řídicích
obvodů (obvod neexistuje).
2 Zkontrolovat bezporuchový stav
elektrického mechanismu a jeho
správné nastavení (při úplné vysunuté tyči musí být odpor mezi
kostrou a signální ţilou snímače
elektrického mechanismu (snímač je umístěny bezprostředně
uvnitř elektrického mechanismu)
0-100 Ohm).
3 Zkontrolovat bezporuchový stav
snímače elektrického mechanismu (odpor snímače při vysouvání
tyče elektrického mechanismu
mezi kostrou a signálním kontaktem snímače se musí měnit v
rozmezí od 5,9 - 5,91 kOhm aţ 0100 Ohm.
4 Zkontrolovat funkčnost relé zapnutí napětí do výkonného elektrického mechanismu.
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení řídicích
obvodů.
2 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu elektrického výkonného mechanismu.
3 Zkontrolovat funkčnost relé zapnutí napětí do výkonného elektrického mechanismu.
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení řídicích
obvodů.
2 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu elektrického výkonného mechanismu.
3 Zkontrolovat funkčnost relé zapnutí napětí do výkonného elektrického mechanismu.
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Závada
48 Zobrazují se piktogramy

a

.

49 Zobrazují se piktogramy

a

.

Moţná příčina
1 Závada výkonného elektrického mechanismu.
2 Závada relé zapnutí napětí do
výkonného elektrického mechanismu.

Způsob odstraněni
1 Prověřit neexistenci zkratu na
kostru nebo přerušení řídicích
obvodů.
2 Je třeba se přesvědčit o bezporuchovém stavu elektrického výkonného mechanismu.
3 Zkontrolovat funkčnost relé zapnutí napětí do výkonného elektrického mechanismu.
1 Závada výkonného elektric- 1 Prověřit neexistenci zkratu na
kého mechanismu.
kostru nebo přerušení řídicích
2 Závada relé zapnutí napětí do obvodů.
výkonného elektrického mecha- 2 Je třeba se přesvědčit o bezponismu.
ruchovém stavu elektrického výkonného mechanismu.
3 Zkontrolovat funkčnost relé zapnutí napětí do výkonného elektrického mechanismu.
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PŘÍLOHA K
Metodika určení ztrát zrna za kombajnem při sklizni obilnin
Pro kombajn jsou stanoveny tyto parametry ztrát:
– za ţací lištou při sklizni vzpřímeného obilí
(stupeň polehlosti do 20 %), ne větší
– za ţací lištou při sklizni polehlého obilí
(stupeň polehlosti do 20 %), ne větší
– za mlátičkou, ne větší neţ
Tím pádem, celkové ztráty za kombajnem nesmí přesahovat:
– při sklizni vzpřímeného obilí
– při sklizni polehlého obilí

– 0,5 %
– 1,5 %
– 1,5 %
–2%
–3%

1 Zjištění ztrát způsobených přirozeným vypadáváním zrna
Tyto ztráty nesouvisí se ztrátami ţňových kombajnů a jsou vlastností sklízené obilní hmoty. Závisí na druhu plodiny a na vlhkosti slámy a zrna.
Na sklízeném poli je nutné vymezit plochu o rozloze 1 m2 a ručně sesbírat
na ní vysypaná zrnka. To jsou hledané ztráty (g/m 2 nebo ks/m2).
2 Zjištění ztrát zrna za ţací lištou
Na sklizené části pole, kde neleţí sláma ani plevy, sesbírat ztráty na 1 m2.
Pokud se od těchto ztrát odečtou ztráty vypadáváním, získají se ztráty za ţací
lištou.
Velikost přípustných ztrát za ţací lištou je uvedena v tabulce K1.
Tabulka K1 - Přípustné ztráty za ţací lištou
Při polehlosti do 20 %

Výnos
meg/m2
trák/ha
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,25
2,5
2,75
3,0
3,25
3,5
3,75
4,0

Při polehlosti nad 20 %

Pšenice
ks/m2

Ječmen
ks/m2

Ţito
ks/m2

Oves
ks/m2

g/m2

Pšenice
ks/m2

Ječmen
ks/m2

Ţito
ks/m2

Oves
ks/m2

13
19
25
31
38
44
50
56
63
69
75
81
88
91
100

11
17
22
27
33
39
44
50
56
61
67
72
78
83
89

14
22
29
36
43
50
57
64
71
78
86
93
100
107
114

18
27
38
45
54
62
71
80
89
98
107
116
125
134
143

1,5
2,25
3,0
3,75
4,5
5,25
6,0
6,75
7,5
8,25
9,0
9,75
10,5
11,25
12,0

39
57
75
93
113
132
150
168
187
206
225
243
263
281
300

33
51
66
83
100
117
133
150
167
183
200
216
233
250
267

42
66
81
107
129
150
171
192
214
236
257
279
300
321
343

54
81
114
134
161
188
214
241
267
294
321
348
375
402
429
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3 Zjištění celkových ztrát zrna za kombajnem
Ukazatel celkových ztrát je ze všech ukazatelů ztrát tím nejvýznamnějším.
Při zjišťování ztrát se mu dává přednost, protoţe bere v úvahu všechny ztráty – za
ţací lištou i za mlátičkou. Pokud jsou celkové ztráty v normě, ostatní ukazatele
není nutné zjišťovat.
Po průjezdu kombajnu, na části pole odpovídající šířce ţací lišty, je třeba
vyznačit pruh široký 170 mm (pro 6m ţací lištu) nebo 140 mm (pro 7m ţací lištu),
pečlivě jej zbavit slámy a plev a sesbírat poztrácená zrnka.
Pro přesnější zjištění ztrát je moţné vzít nikoli 170 nebo 140mm pruh, ale
metrový. V takovém případě je nutné pro zjištění ztrát na 1 m2 získané ztráty vydělit šesti nebo sedmi.
Pokud se od těchto ztrát odečtou ztráty vypadáváním, získají se celkové
ztráty za kombajnem.
Velikost přípustných ztrát za kombajnem je uvedena v tabulce K2.
Tabulka K2 - Přípustné ztráty za kombajnem
Při polehlosti do 20 %

Výnos
meg/m
2
trák/ha
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pšenice
ks/m2
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400

Ječmen
ks/m2
44
66
89
111
133
155
178
200
222
244
267
289
311
333
354

Při polehlosti nad 20 %

Ţito
ks/m2

Oves
ks/m2

g/m2

57
86
114
143
171
200
228
257
285
314
343
371
400
428
457

71
107
143
179
214
250
286
322
357
393
429
464
500
538
571

3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
10,5
12,0
13,5
15,0
16,5
18,0
19,5
21,0
22,5
24,0

Pšenice
ks/m2
75
112
150
188
225
262
300
338
375
412
450
487
525
562
600

Ječmen
ks/m2
66
100
133
167
200
233
266
300
333
367
400
434
467
500
533

Ţito
ks/m2

Oves
ks/m2

86
128
171
214
257
300
343
386
428
471
514
557
600
643
686

107
160
214
268
322
375
429
482
536
590
643
697
750
804
858

4 Zjištění ztrát zrna za mlátičkou
Ztráty za mlátičkou se rovnají rozdílu mezi celkovými ztrátami za kombajnem
a ztrátami za ţací lištou.
Přípustně ztráty jsou vypočteny z mnoţství 1000 kusů zrnek:
pšenice – 40 g
ječmene – 45 g
ţita – 35 g
ovsa – 28 g
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