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اگر يك ملتي نخواهد آسيب ببيند بايد اين ملت اوالً با هم متحد باشد ،و ثانياً در هر
كاري كه اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد .امروز كشور محتاج به كار است .بايد
هلل صادرات هم داشته باشيم .شما برادرها
كار كنيم تا خودكفا باشيم .بلكه انشاءا 
اآلن عبادت تان اين است كه كار بكنيد .اين عبادت است.
س ِس ّره ّ
الشریف)
امام خمینی ( ُق ِّد َ
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سخني با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری ،مشاغل و حرفه ها ،ما را بر آن داشت
تا محتوای کتاب های درسی را همانند پایه های قبلی براساس نیاز کشور خود و
برنـامـۀ درسی ملـی جمهوری اسالمی ایـران در نظام جـدیـد آمـوزشی تغییر دهیم.
مهم ترین تغییر در کتاب ها ،آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است .شایستگی،
توانایی انجام کار واقعی به طور صحیح و درست تعریف شده است .توانایی شامل
دانش ،مهارت و نگرش می شود .در این برنامه برای شما ،چهار دسته شایستگی
درنظر گرفته است:
 1شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار
 2شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
 3شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات
 4شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی بر اسناد
باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه
اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و
راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است .برای تألیف هر کتاب درسی بایستی
مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ ماشین های کشاورزی تألیف
شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با
شایستگی های متفاوت آمـوزش خـواهید دیـد .کسب شایستگی هـای ایـن کتاب
برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر
دروس می باشد .هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی های آموزش داده شده در
کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.

کتاب درسی نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی شامل ٥فصل است و هر فصل
دارای واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است.
شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر فصل می توانید شایستگی های مربوط به آن
فصل را کسب نمایید .عالوه بر این کتاب درسی ،شما می توانید از بستۀ آموزشی نیز
استفاده نمایید.
فعالیت های یادگیری در ارتباط با شایستگی های غیرفنی از جمله مدیریت منابع،
اخالق حرفه ای ،حفاظت از محیط زیست و شایستگی های یادگیری مادام العمر و
فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و
بستۀ   آموزشی ارائه شده است .شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را
در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید ،تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های
یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی ،بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه ها و تأکیدات
هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام
جدی بگیرید.
مراحل کاری ّ
برای انجام فعالیت های موجود درکتاب ،می توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید.
همچنین همراه با کتاب ،اجزای بستۀیادگیری  دیگری برای شما درنظر گرفته شده است
که   با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی  www.tvoccd.medu.irمی توانید از
عناوین آن مطلع شوید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان ،گام های
مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت
شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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فصل 1

عملیات کارگاهی

ماشینهای کشاورزی در سختترین شرایط کار میکنند .لذا در صورت سرویس
نشدن و یا تعمیر دیرهنگام خیلی زود از کار میافتند .این ماشینها در طول عمر
خود برای سرویس و یا تعمیر بارها بهکارگاه تعمیر برده میشوند .تعميركار و
یا سرويس كار با داشتن مهارتهایی مانند اندازهگیری ،برادهبرداری ،جوشکاری،
آهنگری و ...و با استفاده از ابزار و تجهیزات متنوع در محیطی استاندارد و ایمن
ماشینها را تعمیر و یا سرویس میکند.
1

واحد یادگیری 1
شایستگی آماده کردن کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی
آیا تا
به حال
اندیشیدهاید

1

2

3
4

5
6

چه فرقی بین کارگاه تعمیر خودرو با کارگاه تعمیر تراکتور وجود دارد؟
چرا سقف و دیوار های کارگاه تعمیر با رنگ سفید پوشانده شده است؟
چرا تعمیرکار با سرعت و به راحتی ابزار ها را پیدا می کند؟
تعمیرکار برای تعمیر قطعات زیر ماشین چه می کند؟
ابزار و تجهیزات روی میز ها و داخل قفسه ها ،تمیز و مرتب چیده شده اند؟
چرا در کارگاه کپسول آتشنشانی نصب شده است؟

هدف از این بخش آموزش موارد مهم در زمینه کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی است .استاندارد ساختمان کارگاه
تعمیر ،بسیار مهم است و فرد تعمیرکار باید با آن آشنا باشد .داشتن یک کارگاه ایمن ،مرتب و تمیز محیطی آرام و
مناسب را برای تعمیرکار ایجاد میکند که بتواند با در دسترس داشتن ابزار و تجهیزات به خوبی تعمیرات را انجام دهد.
یک تعمیرکار در هنگام آتشسوزی باید بتواند ضمن کنترل آتش ،کمک های اولیه ساده را در مورد مجروحین انجام
دهد.

استاندارد عملكرد
پس از اتمام این واحد یادگیری ،هنرجویان قادر خواهند بود کارگاه ،ابزار و تجهیزات را در وضعیت ایمن،
مرتب و تمیز مطابق استاندارد نگهداری کنند.
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ساختمان و تأسيسات كارگاه تعمير ماشين هاي كشاورزي
آيا هر محيطي را ميتوان
كارگاه ناميد يا كارگاه بايد
مشخصات خاصي داشته
باشد؟
الف)

ب)

شکل 1ـ1ـ کارگاه تعمیرات ماشین های کشاورزی

کارگاه تعمیر ،مکانی است که اشخاصی با اطالعات فنی و تخصصی و با ابزار ها و تجهیزات متناسب با نوع کار در
زمینه سرویس ،نگهداری ،تعمیر و مونتاژ ماشین های کشاورزی فعالیت میکنند.
در کارگاههای بزرگتر ،محلهای جداگانهای برای سرویس و نگهداری و تعمیر وجود دارد و در کارگاههای کوچک،
سرویس و تعمیر معموالً در یک محل انجام میگیرد.
ساختمان كارگاه بايد داراي استانداردهاي مشخصي باشد:

الف)

ارتفا ع   سقف   کارگا ه    باید
متناسب با نوع ماشینهای
وارد   شده به آن   باشد
(حداقل فاصله سقف تا کف
کارگاه تعمیر  5متر است).
درب بزرگ ب همنظور ورود
و  خروج ماشینها موجود
باشد.

ب)

کف کارگاه باید بدون حفره
و چاله ،کام ً
ال صاف و مسطح،
دارای شیب مناسب و قابل
شستوشو باشد و بهوسيله
بتن فرش شده باشد.

ج)

د)

در محوطه ج لو کارگاه یک در محوطه کارگاه شیرهایی
سطح صاف بر ای پارک برای شستو شو تعبیه شده
ماشینها،س رویس ،تعمیرات باشد     .برای جمعآوری مایعات
اضطراری و شستوشوی ریخته شده روی کف کارگاه
در محوطه سرویس و تعمیر
ماشین فراهم شده باشد.
کانالهایی ایجاد شده و
دریچههای آن هم  سطح با
کف کارگاه باشد.
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هـ)

وجود یک چاله سرویس در
محوطه      اکثر    کارگاه های
تعمیرالزامیاست.

و)

برایراهاندازی ابزار،تجهیزات،
روشنایی     و   تهویه   ،بر ق     با
مشخصات حداقل  240ولت
و  200آمپر در کارگاه موجود
باشد .

ز)

ی)

پنجره از اندازه مناسب
برخوردار بوده و در محل
  مناسب نصب شده باشد تا
بتوان از نور طبیعی استفاده
کرد.

پی ،دیوارها و سقف کارگاه
تعمیر  ا ز  مصالح   مقاوم و با
استحکامظاهریکافی ساخته
شده باشد.

شکل 2ـ1ـ مشخصات کارگاه

در کارگاه تعمیر قبل از هرکاری باید به مسائل ایمنی توجه کرد زیرا رعایت نکردن آنها باعث صدمات جبران ناپذیری
می شود؛ لذا به منظور تأمین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار شاغل در کارگاه تعمیر ،در مرحلۀ اول
اصول ایمنی ساختمان و تجهیزات کارگاه تعمیر را باید مد نظر قرار داد.
ایمنی ساختمان کارگاه تعمیر:
با بررسی موارد زیر میتوانید از ایمن بودن
ساختمان کارگاه تعمیر اطمینان حاصل کنید:
● وسایل کنترل تأسیسات الکتریکی در تابلو
برق مناسب با درب قفلدار نصب شده باشند.
● برای هر کارگاه تأسیسات گرمایشی و
سرمایشی متناسب پیشبینی میشود که
ممکن است از سیستم چیلر ،شوفاژ ،پنکه،
کولرگازی ،بخاری و ...استفاده شده باشد.
برای بیرون راندن دود و بخار سیستم تهویه
نیز نصب شده باشد.
شکل 3ـ1ـ بخاری سقفی

توجه
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افروختن آتش و شعلۀ باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده از بخاریهای غیراستاندارد در داخل کارگاه
ممنوع است.
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دهانۀ چاله سرویس باید مجهز به درپوش مناسب بوده و داراي آستانه باشد.
ایمنی تجهیزات کارگاهی:
با بررسی موارد زیر از ایمن بودن تجهیزات کارگاهی اطمینان حاصل کنید:
● بدنۀ کلیۀ وسایل و تجهیزات فلزی و همچنین تأسیسات الکتریکی باید
به سیستم اتصال زمین متصل باشند.
● شیلنگ انتقال آب در کارواشها و کمپرسور باد از نوع فشار قوی باشد.
شکل 4ـ1ـ آستانه چاله سرویس
وسایل اطفای حریق:
اطفای حریق در کارگاه تعمیر توسط وسایل مختلف انجام میگیرد که الزم است استفاده از آنها را قبل از آتشسوزی
بدانیم تا بتوانیم سریعاً از گسترش آتش جلوگیری کنیم.
اکس
یژن

گ

رما

نکته

آتش نشان به کمک وسایل آتش نشانی با حذف حداقل یكی از سه
عامل مثلث آتش؛ آن را کنترل ،مهار و سپس خاموش می کند.

مثلث آتش

شکل   5ـ1ـ مثلث آتش

وسایل مهم آتش نشانی عبارتاند از :سطل حاوی شن و ماسه و کپسولهای آتش نشانی
جدول 1ـ1ـ کاربرد کپسول های آتش نشانی

تصویر کپسول

کد رنگی
کپسول

کالس حریق

و
آتش معمولی

نوع مواد چوب،کاغذ،برگ،
نام کپسول

پالستیک،پارچه

مایعات و گازهای
مشتعل

نفت،بنزین،گریس،
روغن ،گازوئیل

لوازم برقی

تجهیزات الکتریکی

کف

×

پودر

×

دی اکسیدکربن

محدود

محدود

نکته

در محل شست و شوی قطعات ،سطل شن و کپسول آتش نشانی و در محوطه کارگاه وسایل اعالم و اطفای
حریق مناسب قرار داده شود.
جعبه کمک های اولیه:

جعبه کمک های اولیه یکی از وسایل و لوازمی است که باید در هر کارگاه
تعمیر وجود داشته باشد تا در مواقع لزوم بتوان تا رسیدن پرسنل اورژانس یا
رساندن مصدوم به مراکز درمانی از آن استفاده کرد.

شکل 9ـ1ـ جعبه کمک های اولیه

تحقیق

چه لوازم و داروهایی در جعبه کمک های اولیه وجود
دارد؟

فعالیت

بررسی استانداردهای کارگاهی
كار عملي  :1تعیین وضعیت ساختمان و تأسیسات کارگاه تعمیر
شرح فعاليت :با حضور در كارگاه هنرستان ميزان مطابقت آن با استاندارد كارگاه و ایمن بودن ساختمان و تجهیزات
کارگاه تعمیر را بررسی کنید.

شکل 7ـ1ـ لوازم داخل جعبه کمک های اولیه

ارزیابی
عملکرد

ردیف

1

6

مراحل کار

کنترل
ساختمان و
ایمنی کارگاه

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

مشخص کردن موقعیت انبارها ،چاله سرویس ،تأسیسات برقی،
تطبیق دادن موقعیت محوطههای کارگاه و میزان نور و روشنایی
3
باالتر از حد انتظار
آن با استاندارد ،مشخصکردن تجهیزات ایمنی و خروجیهای
ابزار ،مواد ،تجهیزات :استانداردهای کارگاهی،
کارگاه تعمیر و تطبیق آنها با استاندارد.
کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی

زمان 20 :دقیقه
مکان :کارگاه تعمیر ماشین های کشاورزی

قابل قبول

تعدادی از مشخصات و یا ایمنی کارگاه تعمیر را با استاندارد
آن مقایسه و ایرادات مشخص گردد.

2

غير قابل قبول

هیچکدام از مشخصات و یا ایمنی کارگاه تعمیر را با استاندارد
آن مقایسه و ایرادات مشخص نمیگردد.

1

فصل1ـ واحد یادگیری1ـ شایستگی آمادهکردن کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی

ابزار و تجهيزات كارگاه
گفت وگوی
کالسی

استفاده از ابزار نامناسب چه نتايجي خواهد داشت؟

شکل   8ـ1ـ برای هر کاری باید از ابزار مناسب استفاده نمود.

تعمیر و سرویس ماشین های کشاورزی عالوه بر اطالعات فنی نیاز به ابزار و تجهیزات مناسب دارد .بدون ابزار
مناسب حتی تعمیرکاران ماهر نیز توانایی انجام تعمیر و سرویس را نخواهند داشت.
ابزار کارگاه تعمیر را میتوان بر اساس کاربردشان به سه دستۀ ابزار عمومی ،اختصاصی و ویژه تقسیم کرد.
ابزارهای عمومی :این ابزارها در بسیاری از عملیات تعمیر و سرویس ماشین به کار میروند و کاربرد عمومی دارند.
یادداشت
کنید

کاربرد هرکدام از ابزارهای عمومی را در محل تعیین شده بنویسید.
جدول 2ـ1ـ ابزارهای عمومی کارگاه تعمیر و کاربرد آنها
تصویر ابزار عمومی

نام ابزار

کاربرد ابزار عمومی

آچار تخت

...................................................................

آچار یکسر رینگی

...................................................................

آچار رینگی

...................................................................
آچار بوکس و دسته های
مربوطه

...................................................................
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تصویر ابزار عمومی

نام ابزار

کاربرد ابزار عمومی

آچار آلن

...................................................................

پیچ گوشتی

...................................................................
آچار فرانسه

...................................................................
انبر دست
دم باریک

...................................................................

خار باز کن و
خار جمع کن

...................................................................

انبر قفلی

انبر کالغی

...................................................................

چکش

...................................................................
...................................................................
اهرم
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توجه

برای بازکردن و بستن پیچ و مهره ها از انواع آچار بوکس و رینگی استفاده کنید و در صورتی که امکان استفاده از آنها
نباشد می توانید از آچار تخت استفاده کنید.

همانطور كه متوجه شديد ،برای باز کردن و بستن پیچ و مهرهها از آچارهایی با اندازه و شکلهای مختلف استفاده میشود.
پیچ و مهرهها دارای سر آچارخور(گلپیچ) با اندازههای متفاوت هستند که برای بازکردن آنها باید اندازه دهانه آچار با
گلپیچ یا مهره یک اندازه باشد.
فکر کنید

کدام اندازه آچار مناسب گل پیچ است؟
( در زیر شکل ،با صحیح و غلط مشخص کنید)
ب)
الف)
شکل 9ـ1ـ اندازه مناسب آچار

اندازه آچارها با فاصله دهانه آنها تعیین میشود که با توجه به واحدهای اندازهگیری طول (متر و اینچ) دو
نوع آچار از نظر اندازه موجود است.

شکل 11ـ1ـ اندازه دهانه آچار میلی متری

شکل 10ـ1ـ اندازه دهانه آچار اینچی

جدول 4ـ1ـ اندازه آچارهای میلی متری

جدول 3ـ1ـ اندازه آچارهای اینچی

اندازه آچارهای متداول میلی متری

اندازه آچارهای متداول اینچی

10 11 12 13 14

9

8

7

6

15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32

1

1
2

7
16

3
8

5
16

1
4

3
16

1
8

15
16

7
8

13
16

3
4

11
16

5
8

9
16
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فعالیت

طبقه بندی وسایل و تجهیزات کارگاه تعمیر
كار عملي  :1به کار بردن ابزار و تجهيزات کارگاه تعمیر
وسايل مواد و تجهيزات مورد نياز :آچار بوکس ،رینگی ،یکسر رینگی و تخت ،آچار آلن ،آچار فرانسه ،لولهگیر ،پیچگوشتی
و انبرقفلي
شرح فعاليت:
1ـ زير نظر هنرآموز اقدام به باز كردن و بستن انواع پيچ و مهره با ابزارهاي نام برده نمایيد.
2ـ نگه داشتن قطعه كار به وسيله انبرقفلي را تمرين كنيد.

ایمنی

بي نظمي در كارگاه مي تواند حادثه آفرين باشد.

ابزار های اختصاصی:
از ابزار اختصاصی برای تعمیرات خاص ماشین ها استفاده می شود.
کاربرد هرکدام از ابزارهای اختصاصی را در محل تعیین شده بنویسید.
جدول  6ـ1ـ ابزارهای اختصاصی کارگاه تعمیر
تصویر ابزار

نام ابزار

کاربرد ابزار

آچار مهره گرد

...................................................................
رینگ بازکن

...................................................................
رینگ جمع کن

...................................................................
فنر جمع کن

...................................................................
پولی کش

...................................................................
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تُرک متر (آچار درجه دار):
به جای دسته بوکس ،به کار رفته و پیچ و مهرهها را با گشتاور معینی سفت میکند .واحد اندازهگیری گشتاور در این
آچارها بر حسب ( N.mنیوتن ـ متر)( kg.m ،کیلوگرم ـ متر)( lb. ft ،پوند ـ فوت) و ( lb. inپوندـ   اینچ) میباشد.
ترک متر در انواع مختلف ساخته شده است.
ترک متر قابل تنظیم:

در حین سفتکردن ،پیچ با صدای تقه خود ،رسیدن به گشتاور
تنظیم شده اطالع می  دهد.

شکل 12ـ1ـ کار با ترک متر قابل تنظیم

توجه

بعد از شنیدن صدای تقه ،پیچ به اندازه گشتاور تعیین شده سفت شده است؛ لذا به کشیدن دستۀ ترک متر
ادامه ندهید.
ترک متر عقربه ای:

این ترک متر دارای قسمت مدرجی است که وقتی دسته آن را در دست گرفته و پیچ را سفت میکنیم با خم شدن
بدنه آن عقربه ثابت مانده و روی صفحه مدرج مقدار گشتاور وارد شده به پیچ و مهره را نشان می  دهد.

نیرو

گشتاور

شکل 13ـ1ـ ترک متر عقربه ای

فعالیت

طبقه بندی وسایل وتجهیزات کارگاه تعمیر
كار عملي  :3به کار بردن ابزار و تجهیزات کارگاه تعمیر
وسايل ،مواد و تجهيزات مورد نياز :آچار ترک متر قابل تنظیم و عقربه ای
شرح فعاليت :به وسيله ترك متر اقدام به باز كردن و بستن پيچ با گشتاور مشخص نمایید.
11

نکته

ترک متر را بعد از هر بار استفاده در جعبه مناسب و ضد ضربه قرار داده و آن را در محل محفوظی نگهداری کنید.

شکل 14ـ1ـ تنظیم ترک متر قابل تنظیم

شکل 15ـ1ـ محافظت از ترک متر

ابزار های اندازه گیری :برای اندازه گیری ابعاد قطعات و فواصل بین آنها به کار می روند.
یادداشت
کنید

کاربرد هرکدام از ابزارهای اندازه گیری را در محل تعیین شده بنویسید.
جدول 6ـ1ـ ابزارهای اندازه گیری در کارگاه تعمیر
تصویر ابزار

نام ابزار

کاربرد ابزار

فیلر

...................................

کولیس

...................................

میکرومتر (ریزسنج)

...................................

ساعت اندازه گیر

...................................

فشارسنج

...................................
12

فصل1ـ واحد یادگیری1ـ شایستگی آمادهکردن کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی

تحقیق

دقت اندازه گیری در انواع کولیس ،ریز سنج و ساعت اندازه گیری موجود در بازار را مشخص نموده و در
كالس به بحث بگذاريد.

تجهیزات کارگاه تعمیر:
در کارگاههای تعمیر ،بسته به نوع کارگاه از تجهیزات متنوعی استفاده میشود.
کاربرد هرکدام از تجهیزات را در محل تعیين شده بنویسید.
جدول 7ـ1ـ تجهیزات کارگاه تعمیر
تصویر ابزار

نام ابزار

کاربرد ابزار

سنگ رومیزی

........................

پرس هیدرولیک

........................

پمپ باد

........................

پمپ موتورشویی

........................

شارژر باتری

........................
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نام تجهیزات

تصویرتجهیزات

کاربرد تجهیزات

ترانس جوشکاری

........................

گریس پمپ سطلی

........................

گریس پمپ دستی

........................
پیچ تنظیم ارتفاع
میله جک
اهرم دستی

جک هیدرولیک

پمپ

میله کمکی

............................................

جک سوسماری

........................

جرثقیل زنجیری

........................
بازوی بلند
قالب

جک باال بر

اهرم

شاسی چرخدار

14

جرثقیل بازویی

........................
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فعالیت

ارزیابی
عملکرد

طبقه بندی وسایل و تجهیزات کارگاه تعمیر
كار عملي  :3به کار بردن ابزار و تجهیزات کارگاه تعمیر
وسايل ،مواد و تجهيزات مورد نياز :تجهيزات كارگاه مكانيك
شرح فعاليت :تجهیزات موجود در کارگاه هنرستان را بررسی نموده ،نام و مشخصات تجهیزات شناسایی شده را در
جدول مناسب وارد کنید.

ردیف

مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

ابزار ،مواد ،تجهیزات :کارگاه تعمیر ماشینهای

1

کشاورزی ،انبار ،تجهیزات کارگاه ،ابزار عمومی و
تفکیک ابزار اختصاصی کارگاه تعمیر
و تجهیزات زمان 30 :دقیقه
مکان :کارگاه تعمیر ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

باالتر از حد انتظار

قابل قبول

غير قابل قبول

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
تفکیک ابزار عمومی از اختصاصی ،تفکیک تجهیزات
کارگاهی ،تشخیص کاربرد ابزار و تجهیزات

3

تفکیک ابزار عمومی از اختصاصی ،تفکیک تجهیزات کارگاهی،
تشخیص کاربرد ابزار و تجهیزات بهصورت ناقص ()60%

2

ناتوانی در تفکیک ابزار عمومی از اختصاصی ،تفکیک تجهیزات
کارگاهی ،تشخیص کاربرد ابزار و تجهیزات

1

چيدمان ابزار و تجهيزات كارگاه
● در کارگاه  1احتمال حادثه چقدر است؟
● در کارگاه  2چگونه قفسه بندی باعث صرفه جویی در سطح اشغال محیط کار شده است؟

الف) كارگاه شماره  1با چیدمان مناسب

ب) كارگاه شماره  2با چیدمان نامناسب

شکل 16ـ1ـ چیدمان کارگاه

چیدمان ابزار و تجهیزات در کارگاه تعمیر باید بهگونهای باشد که دسترسی به ابزار و تجهیزات به سهولت امکانپذیر
بوده و به ابزار صدمه وارد نشود تا کیفیت و کمیت عملیات تعمیر و نگهداری افزایش یابد.
15

یادداشت
کنید

در جدول زير دستاوردهاي حاصل از چيدمان صحيح ابزار و تجهیزات آورده شده است .با گفتوگوي كالسي
جاهاي خالي را پر كنيد.
جدول 8ـ1ـ دستاوردهای به دست آمده از چیدمان صحیح ابزار و تجهیزات در کارگاه تعمیر
دستاورد

نوع فعالیت

● صرفه جویی در سطح اشغال محیط كار
استفاده از قفسه بندی و تابلو ابزار

● باال رفتن سالمتی و ایمنی كاركنان

● كاهش خستگی و آزردگی های ناشی از كار در محیط شلوغ،
نامطبوع و حادثه ساز

چیدمان منظم ابزار در قفسه ها ،کمدها و تابلوها

● جلوگیری از گم شدن و یا مخفی ماندن قطعات و ابزار

● آمادگی مستمر و لحظه ای محیط كار برای انجام بهینه فعالیت

نمایان بودن قطعات و ابزار در قفسه ها و کمدها

●................................................................................................

قرار دادن مواد زائد و ضایعات در قفسه ها

●................................................................................................

مراحل انجام چیدمان مناسب ابزار و تجهیزات
1ـ ابزار و تجهیزات موجود را با توجه به اولویت استفاده از آنها طبقهبندی
کنید.
2ـ ابزار و تجهیزاتی را که استفاده نمیکنید ،جدا نمایید.
3ـ اشیایی را که غالباً استفاده میکنید ،در دسترس قرار دهید.
4ـ اشیایی را که به ندرت استفاده میکنید ،در جایی دور از دسترس قرار
دهید	 .
5ـ کلیه کمدها ،قفسهها و کشوها را شناسایی و برچسبگذاری کنید.
6ـ همه ابزارها و تجهیزات را در جای مشخص و مخصوص به خود مستقر
کنید.

شکل 17ـ1ـ چیدمان ابزار

چیدمان ابزار:
ابزار را میتوانید در جعبه ابزار ،قفسه ابزار ،کمد ابزار ،تابلو ابزار و قفسههای ترکیبی در کارگاه بچینید.
16
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نام هرکدام از وسایل چیدمان ابزار را در محل تعیین شده بنویسید.
جدول 9ـ1ـ وسایل چیدمان ابزار در کارگاه تعمیر
تصویر وسایل چیدمان ابزار

کاربرد وسایل چیدمان ابزار

نام وسایل چیدمان ابزار

........................................
 الزم است ابزار را به محل دیگری منتقل و مورد استفاده قراردهید.

........................................
 این قفسهها را میتوانید در محیط کارگاه جابهجا کرده و در نزدیکمحل استفاده مستقر کنید.

........................................
 برای محفوظ ماندن ابزار میتوانید آن را روی تابلویی که در کمدنصب شده قرار داده و بعد از استفاده آن را قفل کنید.

........................................
 -این تابلو روی دیوار نصب شده و ابزار روی آن چیده میشود تا

کام ً
ال در دید و دسترس تعمیرکار قرار داشته باشد.
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توجه

گفت وگو
کنید

محل هر یک از ابزارها را با شماره گذاری و یا خطکشی تابلو مشخص کرده و با هر بار استفاده مجددا ً در
محل قبلی قرار دهید.
مشخص کردن محل ابزار روی تابلو چه محاسنی دارد؟

شکل 18ـ1ـ تصویر رسم شده آچارها روی تابلو

چیدمان تجهیزات :
چیدمان تجهیزات در محوطه کارگاه بهگونهای باشد که ضمن در دسترس بودن ،در مسیر عبور و مرور نبوده و ایجاد
خطر نکنند و در اطراف تجهیزات و وسایل فضای کافی برای تردد و انجام عملیات وجود داشته باشد.
توجه

عرض گذرگاههای آدم رو بین ماشین ها ،تجهیزات و وسایل در حال تعمیر نباید از  60سانتی متر کمتر باشد.

الف)
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شکل 19ـ1ـ گذرگاه عبور دو کارگاه

ب)

فصل1ـ واحد یادگیری1ـ شایستگی آمادهکردن کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی

چیدمان مناسب تجهیزات
● کمپرسور هوا باید در محلی نصب گردد که کارگران در
معرض آلودگی صوتی قرار نگیرند.
● شارژر باتری در محلی قرار داده شود که به خوبی تهویه شده
و دور از منابع جرقه باشد.
● دستگاه کارواش در نزدیکی محل شستوشوی قطعات و
ماشینها قرار داده شود.
● سنگ رومیزی روی پایه جداگانه در نزدیکی میز کار نصب
شود.
● پرس هیدرولیک در انتهای کارگاه و دور از مسیر رفت و آمد قرار
داده شود.
● دستگاه جوش در نزدیکی میزکار قرار داده شده و در نزدیکی آن
هواکش برای خارج کردن گازهای متصاعد شده نصب گردد.
● ظروف روغن ،مواد سوختی و دیگر مواد قابل اشتعال باید در مکانی
نگهداری شوند که از حرارت ،شعله ،جرقه و ضربه محفوظ باشند.
● انبار لوازم و قطعات فرسوده در محلی خارج از محوطه کارگاه در نظر
گرفته شده باشد.

 -1منطقه لولهکشی
 -2کمد لوازم یدکی
 -3قفسه قطعات
 -4منطقه سرویس و تعمیر
 -5کمد ابزار رنگآمیزی
    -6منطقه نگهداری روغن و پمپ باد
 -7منطقه تجهیزات و ابزار

فعالیت

طبقه بندی ابزار و تجهيزات
كار عملي  :5چیدمان ابزار و تجهیزات در کارگاه تعمیر
ابزار و تجهيزات مورد نياز :ابزارها و تجهيزات موجود در كارگاه هنرستان
شرح فعاليت:
 -1ضمن بازدید از کارگاه تعمیر ،نحوۀ چیدمان ابزار و تجهیزات را بررسی کنید.
 -2ابزار و تجهیزات را در کارگاه به طور مناسب بچینید.

ایمنی

بلند كردن اجسام سنگين به روش غيراصولي باعث صدمات جبران ناپذيري خواهد شد.
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ارزیابی
عملکرد

ردیف

مراحل کار

3

چیدمان
ابزار و
تجهیزات

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

ابزار ،مواد ،تجهیزات :کارگاه تعمیر ماشینهای
کشاورزی ،انبار ،تجهیزات کارگاه ،لوازم مصرفی،
ابزار ،لوازم یدکی
زمان 30 :دقیقه
مکان :کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
تشخیص کاربرد تجهیزات طبقه بندی ابزار ،مکان یابی ابزار و
تجهیزات با توجه به اصول استاندارد

3

قابل قبول

تفکیک ،طبقه بندی و چیدمان وسایل درست انجام شود.

2

غير قابل قبول

تفکیک ،طبقه بندی و چیدمان وسایل درست انجام نشود.

1

باالتر از حد انتظار

نظافت ابزار ،قطعات ماشین و محوطه کارگاه تعمیر
هدف از نظافت ابزار و تجهیزات و محوطه کارگاه تعمیر ،دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن محوطه و ابزار از آلودگیها و
مواد خارجی میباشد.
دالیل نظافت ابزار و تجهیزات کارگاه تعمیر چیست؟
مشخصات فنی ابزار و تجهیزات دیده شود.

صدمات وارد شده به ابزار و تجهیزات مشخص شود.

فرسودگی آنها کاهش و طول عمر آنها افزایش یابد.

معایب ابزار و تجهیزات نمایان شود.

آلودگی آنها در حین کار به دستها منتقل نگردد.

از سر خوردن دست فرد جلوگیری شود.

محیطی دلنشین برای کار ایجاد شود.

از بیماری و کسالت کارگران جلوگیری شود.

برای نظافت کارگاه تعمیر ،ابزار ،قطعات و ماشین ها ،مواد شوینده مناسب هرکدام مورد نیاز است .این مواد
عبارت اند از :شوینده های نفتی و شوینده های شیمیایی
تینر
تینر

شویندههاینفتیعموم ًابرایشستوشویقطعات
فلزی روغنی و چرب استفاده میشود.

نفت سفید

شوینده
نفتی
دیگر
حالل های نفتی
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گازوئیل

فصل1ـ واحد یادگیری1ـ شایستگی آمادهکردن کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی

نکات ایمنی در شستوشوی قطعات با شویندههای نفتی

باعث خشکیده شدن وترک برداشتن قسمتهای پالستیکی و شیلنگ میشود.
برای شست وشو از بنزین و مواد فرار با قابلیت اشتعال سریع استفاده نکنید.
از حالل های نفتی در فضای بسته استفاده نکنید،حتم ًا پنجره و در را باز نگه دارید.
قطعات داغ را با این حالل ها شست وشو ندهید.
از این حالل ها دور از وسایل گرمازا و برقی استفاده نمایید.

شوینده های عمومی
زنگ و رسوب بر

شوینده های
شیمیایی
شامپو کارواش

گفت وگو
کنید

مایع چربی گیر
اسپری (قوی)

اسپری پاک کننده
موتور

مایع چربی گیر
اسپری (خنثی)

برای حفاظت  موا د  د ر  برابر خوردگی،
پوسیدگی و تغییرات فیزیکی درحین
شست وشو  ا ز  شوینده ها ی   شیمیایی   
استفادهکنید.

از مايع ظرف شويي براي شست وشوي چه موادی نمی توان استفاده کرد؟

ابزار های شست وشو:
برای نظافت کارگاه ،ابزار ،تجهیزات و ماشینها از ابزارها و ماشینهای متنوعی استفاده میشود که عبارتاند از:
ـ ابزارهای دستی:
نظافت در این روش توسط ابزار های ساده مانند قلم مو ،برس دستی ،برس دوار ،برس سیمی  ،سنباده و مواد
شوینده انجام می گیرد.
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ـ تجهیزات شست وشو :
در کارگاه تعمیر برای شست وشوی قطعات و ماشین ها از تجهیزات مناسب (تلمبه دستی ،پیستوله گازوئیل پاش،
پمپ سمپاش برقی ،پمپ سمپاش موتوری و ماشین قطعه شویی) استفاده می شود.
یادداشت
کنید

کاربرد هرکدام از تجهیزات شست وشو را درمحل تعیين شده بنویسید.
جدول 12ـ1ـ تجهیزات شست وشو در کارگاه تعمیر
تصویر تجهیزات شست وشو

کاربرد تجهیزات شست وشو

نام تجهیزات شست وشو

تلمبه شست وشو
-

پیستوله گازوئیل پاش
-

پمپ موتور شویی برقی
-

پمپ موتور شویی موتوری
-

دستگاه قطعه شویی
22

فصل1ـ واحد یادگیری1ـ شایستگی آمادهکردن کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی

فعالیت

نکتهزیست
محیطی

نظافت محوطه تعمیرگاه و ابزار
كار عملي  :1تمیز کردن ابزار ،قطعات ماشین و محوطه کارگاه تعمیر
مواد ،ابزار و تجهيزات مورد نياز :خاک اره ،جارو ،گونی
شرح فعاليت :تمیز کردن روغن و مواد نفتی از کف کارگاه به وسيله خاك اره
خاک اره آلوده به مواد نفتی را در گونی بریزید و به خارج از کارگاه منتقل کنید.

فعالیت

نظافت محوطه تعمیرگاه و ابزار
كار عملي  :2تمیز کردن ابزار ،قطعات ماشین و محوطه کارگاه تعمیر
مواد ،ابزار و تجهيزات مورد نياز :تراكتور ،مواد شوينده ،كارواش
شرح فعاليت :تمیز کردن و شستن تراكتور

ایمنی

از خاموش بودن تراكتور و كشيده بودن ترمز دستي مطمئن شويد.

نکتهزیست
محیطی

ارزیابی
عملکرد

از تخلیه ضایعات شست وشو به داخل آب های جاری خودداری کنید.

ردیف

مراحل کار

4

نظافت
محوطه
تعمیرگاه و
ابزار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

باالتر از حد انتظار
ابزار ،مواد ،تجهیزات :وسایل تمیزکننده،
مواد تمیز کننده
زمان 20 :دقیقه
مکان :کارگاه ماشینهای کشاورزی

قابل قبول

غير قابل قبول

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
انتخاب مواد شوینده مناسب با نوع قطعه و ماشین در حال
شست وشو و شستن قطعات و ماشین با ابزار مناسب

نمره

3

شست وشوی قطعات و ماشین با ابزار مناسب

2

شست وشوی قطعات و ماشین درست انجام نشود.

1
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ارزشیابی شایستگی آماده کردن کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی
 1شرح کار:
ـ تعیین موقعیت انبارها ،چاله سرویس ،خروجی ها ،تأسیسات برقی ،تجهیزات ایمنی
ـ کنترل استاندارد بودن وضعیت ساختمان و محوطه های موجود در کارگاه تعمیر
ـ کنترل مشخصات ایمن بودن کارگاه تعمیر
ـ کنترل ابزار و تجهیزات موردنیاز کارگاه تعمیر
ـ چیدمان ابزار و تجهیزات کارگاه تعمیر
ـ نظافت کارگاه و تجهیزات
 2استاندارد عملکرد:
نگهداری کارگاه و ابزار ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد وزارت کار ،رفاه و امور اجتماعی
شاخص ها:
ـ مشخص کردن موقعیت انبارها ،چاله سرویس ،تأسیسات برقی
ـ تطبیق دادن موقعیت محوطه های کارگاه و میزان نور و روشنایی آن با استاندارد
ـ مشخص کردن تجهیزات ایمنی و خروجی های کارگاه تعمیر و تطبیق آنها با استاندارد
ـ تفکیک ابزار عمومی از اختصاصی ،تفکیک تجهیزات کارگاهی ،تشخیص کاربرد ابزار و تجهیزات
ـ تشخیص کاربرد تجهیزات طبقه بندی ابزار ،مکان یابی ابزار و تجهیزات با توجه به اصول استاندارد
ـ انتخاب مواد شوینده مناسب با نوع قطعه و ماشین در حال شست وشو ،شست وشوی قطعات و ماشین با ابزار مناسب
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :کارگاه ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران
محوطه شست وشو و مواد شست وشو قطعات و ماشین ها
ابزار و تجهیزات:
ابزار و تجهیزات موردنیاز کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی مطابق استاندار ملی ایران
وسایل الزم برای چیدمان ابزار مطابق استاندارد ملی ایران
 4معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

کنترل ساختمان و ایمنی کارگاه

1

2

تفکیک ابزار و تجهیزات

2

3

چیدمان ابزار و تجهیزات

1

4

نظافت محوطه تعمیرگاه و ابزار

1

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطی
و نگرش
میانگین نمرات
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* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.

نمره هنرجو

2
*

فصل1ـ واحد یادگیری2ـ شایستگی برادهبرداری فلزات

واحد یادگیری 2
شایستگی برادهبرداری فلزات
آیا تا
به حال
اندیشیدهاید

1

2

3
4

5
6

از چه وسیله ای برای اندازه گیری ابعاد خیلی کوچک قطعات استفاده می شود؟
چگونه می توان به یک قطعه فلز شکل داد؟
چگونه می توان قسمتی از یک قطعه فلزی را برید؟
چگونه می توان یک قطعه فلز را به شکل مورد نظر درآورد؟
چگونه می توان قطعه فلز را سوراخ کرد؟
چگونه می توان زنگ زدگی های روی سطح فلز را تمیز کرد؟

هدف از این بخش ،اندازهگیری و اندازهگذاری قطعات و شکل دادن به آنها به وسیله ابزارهای ارهکاری ،سوهانکاری،
سوراخکاری و پرداختکاری است .در تعمیر ماشینهای کشاورزی مواقعی پیش میآید که الزم است تعمیرکار قطعه
خراب را با برادهبرداری تعمیر کند و یا قسمتی از ماشین را تغییر شکل داده و یا سوراخ کند و همچنین قطعاتی از
ماشین را در حین تعمیر پرداخت و پاکسازی نماید تا ماشین به درستی کارکند.

استاندارد عملكرد
پس از اتمام این واحد یادگیری ،هنرجویان قادر خواهند بود قطعه کار را طبق نقشه ارائه شده به وسیله
براده برداري ساخته و سطح آن را پرداخت کنند.
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اندازه گیری
از وسایل اندازهگیری برای تعیین ابعاد قطعهکار (طول و زاویه) استفاده میشود .اندازهگیری ابعاد بهصورت دقیق در صنعت
وکشاورزی بسیار اهمیت دارد و در صورت اشتباه در اندازهگیری مواد مصرفی هدر رفته و هزینه عملیات باال میرود.
برای انجام عملیات اندازهگیری و اندازهگذاری دقیق در کارگاه نیاز به محلی برای قرار دادن قطعات (میزکار) و وسیلهای
برای نگهداری قطعهکار(گیره موازی) میباشد (شکلهای 20ـ 1و 21ـ.)1

شکل 21ـ1ـ میز کار

شکل 20ـ1ـ ارتفاع مناسب گیره

اندازه گیری با كوليس:
ابعاد قطعه (طول ،قطر داخلی یا خارجی ،عمق سوراخ ها و غیره) را نمیتوان با دقت و به آسانی با يک خط کش
مدرج اندازه گرفت .برای اندازه گيری دقيقتر ابعاد قطعه از کوليس استفاده میشود.
کوليس از ترکيب يک خطکش مدرج و يک ورنيه متحرک درست شده است .خطکش ورنيه ،دارای دو شاخک
است .دهانه کوچک برای اندازهگيری قطر داخل و دهانه بزرگ برای اندازهگيری قطر خارجی اجسام بهکار میرود.
برخی از انواع کوليسها برای اندازهگيری عمق ،يک تيغه باريک دارند که به ورنيه متصل است و با آن حرکت
میکند .اگر صفر ورنيه بر صفر خطکش منطبق باشد ،انتهای تيغه بر انتهای خطکش منطبق میگردد.
یادداشت
کنید

شماره های مناسب را در مربع ها بنویسید.
عمق سنج
3

خط کش مدرج

دهانه کوچک

ورنیه

2

اندازه گیری ابعاد داخلی
اندازه گیری ابعاد خارجی
پیچ تثبیت

اندازه گیری عمق

شکل 22ـ1ـ کارکردهای کولیس
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1

دهانه بزرگ

فصل1ـ واحد یادگیری2ـ شایستگی برادهبرداری فلزات

توجه

با حرکت دادن ورنیه ،دهانه بزرگ ،دهانه کوچک و عمق سنج به یک میزان جابه جا می شوند.

برای قرائت اندازه به وسيله كوليس به صورت زیر عمل کنید:
1ـ دقت کولیس را از روی بدنه آن بخوانید (.)S
2ـ مقدار مقابل صفر ورنیه روی خط کش را به عنوان عدد صحیح بخوانید (.)P
3ـ خطی از ورنیه را که منطبق بر یکی از خطوط خط کش کولیس است ،مشخص کنید.
4ـ تعداد فواصل ما قبل آن را شمارش کنید (.)M
  5ـ  Mرا در دقت کولیس ( 0/02در شکل 22ـ )1ضرب کنید.
  6ـ مجموع اندازه خوانده شده از روی خط کش و ورنیه مقدار اندازه است.

0/02 mm

عددی از خط کش ثابت که قبل از صفر ورنیه است.
P+(M×S) =27+(24×0/02) =27/48 mm

اولین خطی از ورنیه که با یکی از خطوط خط کش ثابت در یک راستا قرار دارد.
شکل 23ـ1ـ قرائت کولیس

گفت وگو
کنید

در اندازه گیری با کولیس کدام مورد صحیح است؟ با نوشتن صحیح و غلط در زیر آن مشخص کنید.

.............)1

.............)2

.............)3

............)4

.............)5

.............)6

شکل 24ـ1ـ استفاده صحیح از کولیس

تحقیق

درباره انواع كوليسهاي موجود در بازار تحقيق نموده و نتيجه را در كالس ارائه دهيد.
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گونيا:
از گونیا براي كنترل زوايای اصلی ( 90 ،60 ،45 ،30و  120درجه) و همچنين
براي انتقال زاويه به روي قطعه كار استفاده ميشود.

تیغه
پایه

شکل 25ـ1ـ گونیا

گونيای فارسی

گونيای 120درجه

گونيای مویی

گونيای لبه دار T

گونيای لبه دار

گونيای تخت

شکل 26ـ1ـ انواع گونیا

گفت وگو
کنید

چگونه می توان به وسیله گونیا ،قائم بودن گوشه قطعه کار را كنترل كرد؟

شکل 27ـ1ـ قائم کردن اضالع قطعه کار

فعالیت

اندازه گیری
كار عملي  :1اندازه گيري طول
ابزار و تجهیزات :کولیس ،قطعه کار ،گيره روميزي
مراحل انجام کار:
 -1قطعه کار را به گیره ببندید.
 -2قطر ،قطر داخلی ،عمق سوراخ روی قطعه کار را با کولیس اندازه گیری کرده و اندازه ها را یادداشت کنید.

ایمنی

● بعد از بستن دهانه گیره ،نیروی خیلی زیادی به دسته گیره وارد نکنید ،زیرا باعث خم شدن دسته و یا
شکستن گیره می گردد.
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فعالیت

ارزیابی
عملکرد

اندازه گيري
كار عملي  :2کار با گونیا
ابزار و تجهیزات :گونیا ،قطعه کار ،میز کار
مراحل انجام کار:
 -1قائم بودن دو ضلع قطعه کار را به کمک گونیا بررسی کنید.
 -2مسطح بودن سطح قطعه کار را با گونیا کنترل کنید.
ردیف مراحل کار

2

شرایط عملکرد

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

تجهیزات :كوليس ،خط کش  ،گونيا ،میزکار،
گیره
اندازه گیري
زمان 30 :دقیقه
مکان :کارگاه فلزکاری

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

ابعاد قطعه کار را با دقت اندازه گیری
باالتر از حد انتظار
و قرائت می نماید.
قابل قبول

ابعاد قطعه کار را اندازه گیری نموده
ولی قرائت را درست انجام نمی دهد.

ابعاد قطعه کار را اندازه گیری
غيرقابل قبول
نمی نماید.

2
1

اندازه گذاری
برای ساخت یک قطعه باید ابعاد و اندازههای نقشه تهیه شده را روی
قطعهکار پیاده کرد .برای کشیدن خطوط ،عالمتگذاری و رسم منحنی
روی قطعهکار از سوزن خطکشی ،سنبه نشان و پرگار استفاده میشود.

شکل 28ـ1ـ رسم خط روی قطعه کار

سوزن خط کش:
از سوزن خط کش برای ترسیم خطوط روی قطعه کار استفاده می شود .جنس آن از فوالد آبدیده است.

شکل 29ـ1ـ انواع سوزن خط کشی

گفت وگو
کنید

شکل 30ـ1ـ زاویه قرار گرفتن سوزن خط کشی

چرا باید موقع خطکشی زاویه سوزن خطکش نسبت به لبه خطکش  15°باشد؟
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كشيدن خطوط موازي روي قطعه كار:
جدول13ـ1ـ مراحل کشیدن خط موازی

سطح قطعه کار را با محلول
کات کبود بپوشانید.

فکر کنید

یکی از لبه های قطعه کار را که
کام ً
ال صاف است به عنوان مبنای
خط کشی مشخص کنید.

روي قطعه كار عالمت گذاري
كنيد.

عالمت ها را به يكديگر متصل
کنيد.

سنبه نشان:
از سنبه نشان برای نشانه زدن مرکز سوراخ ها ،نشانه گذاری و تثبیت خطوطی که ممکن است در حین کار محو
شوند ،استفاده می شود.
در تصویر مقابل روی وضعیت نادرست ضربدر بزنید.
چرا نباید سنبه نشان را به این وضعیت روی قطعه کار
قرار داد؟

الف)

ب)

شکل 31ـ1ـ طرز صحیح قرار دادن سنبه نشان

پرگار:
از پرگار برای اندازه گیری ابعاد اجسام ،تعیین فاصله میان نقاط ،انتقال اندازه ها از روی خط کش و رسم دایره یا
کمان استفاده می شود.
گفت وگو
کنید

تنظیم فاصله دهانه پرگار به چند روش انجام می شود؟
نوک

بازو

پرگار ساده با
پیچ ثابت کننده

شکل 32ـ1ـ اجزای پرگار
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پرگار فلزی با
پیچ تنظیم

پرگار ساده

شکل 33ـ1ـ تنظیم دهانه پرگار

نادرست

نادرست

درست

شکل 34ـ1ـ تنظیم نوک پرگار

فصل1ـ واحد یادگیری2ـ شایستگی برادهبرداری فلزات

توجه

● دقت کنید که طول بازوهای پرگار با هم مساوی بوده و لبه های داخلی آنها نیز با همدیگر مماس باشند.
● نوک پرگار باید به گونه ای تیز شود که از امتداد خط محوری پایه خارج نشود.

رسم دايره روی قطعه کار به وسيله پرگار شامل دو مرحله است:
2ـ رسم دایره
1ـ تنظیم دهانه پرگار با خط کش
نادرست

پرگار در جهت خط کشی
متمایل می شود
جای سنبه
نشان

حرکت لوالیی پرگار در
محور طولی پرگار
درست

شکل 35ـ1ـ تنظیم
دهانه پرگار با خط کش

مسیر حرکت دست
اثر خط کشی

شکل 36ـ1ـ رسم دایره با پرگار

فعالیت

انتقال اندازه از روی نقشه به روي قطعه كار
ابزار و تجهیزات :خط کش ،سوزن خط کش ،كات كبود ،پرگار ،ورق فوالدی به ابعاد ،80
6 ،50
مراحل انجام کار:
 -1سطح ورق فوالدی با ابعاد  6 ،50 ،80میلی متر را با کات کبود پوشش دهید.
 -2مستطیلی به ابعاد  10 ،25میلی متر طبق نقشه روی آن رسم کنید.
 -3مرکز دایره را با رسم دو خط عمود بر هم روی قطعه مشخص کنید.
 -4با سنبه نشان مرکز دایره را عالمت بگذارید.
 -5با پرگار دایره ای به شعاع  10میلی متر و نیم دایره ای به شعاع  25میلی متر رسم کنید.

ایمنی

کات کبود سمی است ،دست آلوده به کات کبود را به دهان نبرده و به چشم نزنید.

ارزیابی
عملکرد

ردیف

2

مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

نقشه کار با دقت روی قطعهکار رسم
تجهیزات :سنبه نشان ،سوزن خط کش ،باالتر از حد انتظار میکند.
پرگار ،خط کش
نقشه کار همراه با ایراد روی قطعه رسم
قابل قبول
2
اندازه گذاری زمان 30 :دقیقه
می کند) %60(.
مکان :کارگاه فلزکاری
غير قابل قبول نقشه کار را روی قطعه کار رسم نمی کند1 .
31

اره کاری
برای برش و ایجاد شیارهای باریک در قطعات از اره کاری
استفاده می شود .يكي از ساده ترين ابزارها براي برش
فلزات كمان اره مي باشد.

بستن قطعه کار
به گیره

ب)

الف)

شکل 37ـ1ـ بریدن قطعه با اره

شماره قید شده روی کمان اره دستی را مقابل هر
قسمت بنویسید.
فک نگهدارنده قابل تنظیم
کمان اره
تیغه اره
مهره خروسکی ـ دسته

تجربه کنید

2

3
4

5

شکل 38ـ1ـ اجزای کمان اره

انگشت شست دست خود را زیر تیغه اره به دو سمت جلو و عقب بکشید .چه تفاوتی در دو حرکت احساس میکنید؟

با توجه به جهت تيغه هاي اره فقط در حرکت به جلو به
تیغه اره نیرو وارد کنید ،اعمال نیرو در موقع برگشت باعث
کند شدن دندانه های اره و هدر رفتن انرژی می شود.

برای تعويض تيغه اره به صورت زیر عمل کنید:
مراحل بستن تیغه اره

جهت برگشت بدون فشار

جهت برش

شکل 39ـ1ـ جهت دندانه ای تیغه اره

			
1ـ مهره خروسكي را شل كنيد.
2ـ تيغه اره را خارج كنيد.
3ـ تيغه نو را در جهت صحيح سوار كنيد .جهت صحیح تیغه اره با پیکان روی آن مشخص شده است.
4ـ مهره خروسكي را سفت كنيد.
32
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گفت وگو
کنید

وضعيت قرار گيري بدن در سرعت و دقت انجام اره كاري و كاهش خستگي ناشي از كار بسيار مهم است.
با در نظر گرفتن تصاویر زیر وضعیت قرار گیری بدن هنگام اره کاری را تشریح کنید.

الف

90°

شکل 40ـ1ـ زاویۀ دست در اره کردن

نکته

شکل 41ـ1ـ زاویه برشی تیغه اره

بلند بستن قطعه کار به گیره در موقع اره کاری باعث ارتعاش قطعه و ایجاد صدای ناهنجار شده و احتمال
شکستن تیغه اره را زیاد می کند.

الف)

بحث
كالسي

براي جلوگيري از سرخوردن اره در ابتداي اره كاري،
چه روشي را پيشنهاد مي كنيد؟

فعالیت

انجام براده برداري
كار عملي  :1برشكاري
ابزار و تجهیزات :کمان اره ،تیغ اره ،گیره ،میز کار ،قطعه کار
شرح فعاليت:
 -1تیغ اره را روی کمان اره نصب کنید.
 -2قسمت های مشخص شده روی قطعه کار را اره کنید.

زیاد

زیاد

ب)
شکل 42ـ1ـ غلط بستن قطعه کار به گیره

شکل 43ـ1ـ ایجاد شیار راهنما در اره کاری

شکل 44ـ1ـ محل های برش کاری
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ایمنی

● تیغه اره را از نظر نداشتن ترک بازدید کنید ،زیرا ممکن است در هنگام کار شکسته و باعث آسیب شود.
● مطمئن شوید که دسته کمان اره در جای خود به گونه ای محکم شده باشد که در حین کار از جای خود
خارج نشود.
● از تمام طول تیغه اره استفاده کنید تا از کند شدن موضعی دندانهها جلوگیری شده و عمر تیغه اره افزایش یابد.

سوهانکاری
به عملیاتی که به منظور براده برداری از روی سطوح مسطح ،شیب دار ،منحنی و غیره انجام می شود ،سوهانکاری
گویند .برای این عمل از سوهان استفاده می شود.
بدنه سوهان از جنس فوالد ابزار ساخته شده و سطوح آن آج دار و سپس سخت کاری می شود .دسته سوهان از
چوب یا پالستیک ساخته می شود.
یادداشت
کنید

شماره قید شده روی سوهان را مقابل هر قسمت بنویسید.

1

ٱ آج رویی ٱ آج زیری ٱ دنباله
ٱ دسته
ٱ بدنه

4
3

2

5

شکل 45ـ1ـ اجزای سوهان

به منظور امكان براده برداري از سطوح مختلف ،سوهان هايي با سطح مقطع متفاوت وجود دارد.
توجه

انتخاب سوهان مناسب به حجم سوهانکاری ،محل سوهانکاری و کیفیت سطح قطعه کار بستگی دارد.

ترک داشتن یا کج بودن دسته سوهان می تواند منجر به زخمی شدن فرد هنگام انجام عملیات سوهانکاری شود.
در تصاویر شکل 46ـ 1نحوه صحیح تعویض دسته سوهان نشان داده شده است.
خارج کردن دسته سوهان

جا زدن دسته
سوهان

ب)

الف)
شکل 46ـ1ـ جازدن و خارج کردن دسته سوهان
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براي سوهانكاري به روش زير عمل کنید:
مراحل سوهانکاری

1ـ قطعه کار را در داخل فک های گیره و در
وسط آنها و به صورت کوتاه و کام ً
ال محکم
ببندید.
2ـ به طور صحیح در پای گیره
بایستید.
3ـ سوهان را به گونه ای در دست راست
بگیرید که:
دسته آن در گودی کف دست قرار گیرد و
انگشت شست در باالی دسته باشد.
4ـ کف دست چپ را روی سر سوهان قرار
دهید.
  5ـ سوهان را روی سطح قطعه کار قرار داده
و با دست چپ نیروی عمودی و به وسیله
دست راست دو نیروی افقی و عمودی به
سوهان وارد کنید.
  6ـ سوهان را در راستای محور سوهان(حرکت
طول) بدون داشتن حرکت جانبی به جلو و
عقب حرکت دهید.

توجه

قطعه کار

به اندازه
پهنای پا

گیره موازی

امتداد حرکت
سوهان

()1

()2

نیروی دست راست

()3

نیروی دست چپ

()4

()5

روش به دست گرفتن سوهان تابع عواملي از جمله نوع سوهان و کاربرد آن نیز می باشد.

الف) طریقه گرفتن
سوهان نازک

ب) طریقه گرفتن
سوهان برای سوهانکاری
سوراخ های بسته

ج) طریقه
گرفتن
سوهان
بزرگ
د) طریقه گرفتن
سوهان کوچک

شکل 47ـ1ـ کار با انواع سوهان
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توجه

● در سوهانکاری خشن که حجم براده برداری زیادتر بوده و دقت مورد نظر نیست ،بهتر است از نیروی وزن
بدن (از مچ پا به باال) بیشتر استفاده شود.
● در حین سوهانکاری هرگاه به اندازه واقعی نزدیکتر شویم باید نیروی وزن را کم کرده ،حرکت نوسانی بدن
را کاهش داده و بیشتر به هدایت صحیح سوهان و دقت در کار بپردازیم.

شروع حرکت برگشت

ادامه حرکت پیشروی

شروع حرکت به پیشروی

استقرار و شروع

شکل 48ـ1ـ سوهانکاری خشن

فعالیت

براده برداری از قطعه کار
كار عملي  :2سوهان كاري
ابزار و تجهیزات :قطعه کار ،میزکار ،گیره ،سوهان تخت خشن به طول  300میلی متر ،سوهان تخت ظریف به طول
 250میلی متر ،گونیا
شرح فعاليت :سوهانکاری قسمت های مشخص شده قطعه کار
 -1قطعه کار را از سمت پله مستطیلی بریده شده به گیره ببندید.
 -2کف پله را با سوهان کردن صاف کنید.
 -3قطعه را  90درجه چرخانده و ضلع دوم پله را با سوهان صاف کنید.
 -4به کمک گونیا عمود بودن دو سطح پله را کنترل کنید.
 -5سوهانکاری سطح را تا عمود شدن دو سطح پله ادامه دهید.
 -6قطعه را باز کرده و از سمت نیم دایره به گیره ببندید.
 -7سوهانکاری را با سوهان خشن از سمت عرض قطعه شروع و سپس روی سطح
منحنی تا رسیدن به خط نیم دایره ادامه دهید.
 -8سوهانکاری را با سوهان ظریف از سمت طولی روی سطح منحنی ادامه دهید تا
سطح کام ً
ال صاف شود.

الف)

ب)

شکل 49ـ1ـ نقشه سوهانکاری قطعه کار

ایمنی
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● برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح کار بهتر است از لب گیره استفاده شود.
● قبل از شروع به کار از محکم بودن قطعه کار در گیره اطمینان حاصل کنید.
● از به کار بردن سوهان با دسته شکسته و ترک دار و یا سیم پیچی شده خودداری کنید.

فصل1ـ واحد یادگیری2ـ شایستگی برادهبرداری فلزات

نکتهزیست
محیطی

از رها کردن براده در کف کارگاه خود داری نموده و پس از اتمام فعالیت محیط کار را تمیز کنید.

سوراخكاري
ایجاد سوراخ در قطعهکار با توجه به شکل ،اندازه و وضعیت قرارگرفتن سوراخ و جنس مواد به روشهای گوناگونی
انجام میشود.
ایجاد سوراخ به روش براده برداری با استفاده از مته ،سوراخكاري نامیده می شود.
یادداشت
کنید

لب
ه ها
ی برن

2

3

لبه های برنده فرعی

4

صلی

ده ا

شماره قید شده روی مته را مقابل هر قسمت بنویسید.
بدنه مته
شیار مارپیچ
1
دنباله مته فاز مته

فاز مته

شکل  50ـ 1ـ اجزای مته مارپیچی

دنباله متههایی که قطرشان بیشتر از  13میلیمتر است ،معموالً به صورت مخروطی ساخته میشود.

شکل 51ـ1ـ مته با دنباله مخروطی
توجه

اندازه قطر مته به همراه جنس آن روی دنباله مته حک می شود .در مته هایی که این عدد پاک شده برای
تعیین قطر مته ،با کولیس دو لبه مته را اندازه بگیرید.

HSS
9/5

الف)

ب)

شکل   52ـ 1ـ اندازه گیری قطر متر

در فرایند سوراخکاری الزم است مته حرکت دورانی و خطی داشته باشد .برای تأمین این حرکت از ماشین مته
(ماشین دریل) استفاده می شود.
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ب) دریل برقی

الف) دریل دستی

د) دریل ستونی

ج) دریل شارژی

شکل  53ـ 1ـ انواع دریل

تحقیقکنید

یادداشت
کنید

درباره انواع دریل تحقیق نموده و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

1
5
7
2

4

3

6

شماره قید شده روی ماشین های مته را
مقابل هر قسمت بنویسید؟
ٱ میز کار
ٱ سه نظام
ٱ پایه
ٱ ستون
ٱ عمق سنج ٱ اهرم پیشروی
ٱ الکتروموتور

7
5
1
3

4

2

6

شکل 54ـ1ـ اجزای دریل ستونی

مته باید کام ً
ال محکم و هم مرکز با محور دریل به آن متصل شود .این عمل به کمک سهنظام انجام میشود .سه نظام
دریل سه فک دارد که به کمک آنها میتواند مته با دنباله استوانهای را از سه نقطه و هم مرکز با محور دریل نگه دارد.
باز و بسته کردن فک های سه نظام
به وسیله دست (سه نظام خودکار)
یا به وسیله آچار سه نظام (سه نظام
آچار خور) انجام می شود.
شکل 55ـ1ـ سه نظام خودکار
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شکل 56ـ1ـ سه نظام آچارخور

فصل1ـ واحد یادگیری2ـ شایستگی برادهبرداری فلزات

توجه

برای بستن مته با دنباله مخروطی از کالهک مته بدون سهنظام استفاده میشود .برای نصب آن ،سطح مخروطی
مته را داخل کالهک جا بزنید و برای در آوردن مته از کالهک از چکش و گوه استفاده کنید.

الف)

ب)

شکل 57ـ1ـ کالهک مته

محکم نگه داشتن قطعه کار برای سوراخکاری با توجه به نوع دریل و قطعه کار ،متفاوت است.

الف) استفاده
از منشور برای
سوراخکاری استوانه ها

ب) نگه داشتن قطعات
کوچک و ورق ها به
کمک گیره دستی

ج) نگه داشتن کارهای
طویل با دست

د) استفاده از منشور رکابدار
در سوراخکاری استوانه های
کوچک

ه )استفاده از روبنده برای
بستن قطعاتی که آنها را
نمی توان به گیره بست.

و) استفاده از گیره
موازی در سوراخکاری
قطعات

شکل 58ـ1ـ روش های محکم نگه داشتن قطعه کار برای سوراخکاری

روش سوراخ كردن با مته:

1ـ محل سوراخ را روی قطعه با سنبه عالمت بزنید.
2ـ قطعهکار را به گیره روی ماشین مته رومیزی ببندید .برای افقی بودن سطح قطعه ،لبه آن را با لبه گیره مماس
کنید.
3ـ مته را با چرخاندن اهرم دریل به سطح قطعه کار مماس کنید.
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4ـ با جابه جا کردن گیره نوک مته را به فرورفتگی سنبه روی قطعه کار منطبق کنید.
  5ـ سوراخکاری را در سه مرحله انجام دهيد.
  6ـ در سوراخهاي راهبهدر ،در هنگام رسیدن مته به انتهای سوراخ سرعت پیشروی را کمتر کنید.
قرار دادن مته روی کار

ایجاد فرورفتگی
کنترل نهایی
سوراخکاری

توجه

در هنگام براده برداری ،حرارت بیش از اندازه حاصل از اصطکاک ،میتواند موجب صدمه دیدن لبه برنده مته
شود.لذا برای جلوگیری از حرارت زیاد باید سرعت برش متناسب با جنس قطعه کار  ،نیروی برش و قطر مته
انتخاب شود و به وسیله مایعات خنک کننده (روغن یا آب صابون) محل سوراخکاری و مته را سرد نمود.

دقت کنید

سوراخکاری قطعات چدنی ،برنجی ،برنزی ،مسی و فلزات سبک یا مواد مصنوعی پرس شده باید بدون مایع
خنک کننده انجام شود.

گفت وگو
کنید

در سوراخ هاي بن بست چگونه مي توان مطمئن شد تا عمق مورد نظر پيشروي انجام مي گيرد؟

فعالیت

براده برداری از قطعه کار
كار عملي  :3سوراخكاري
تجهيزات مورد نياز :ماشین مته ،مته  5میلیمتری ،آچار
سهنظام ،قطعهکار ،خطکش ،سوزن خطکش ،سنبهنشان،
چکش و سوهان
شرح فعاليت :سوراخكاري قطعه كار را مطابق نقشه انجام
دهيد.

شکل 62ـ1ـ نقشه سوراخ کردن قطعه کار

شکل 59ـ1ـ نقشه سوراخ کردن قطعه کار
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فصل1ـ واحد یادگیری2ـ شایستگی برادهبرداری فلزات

ایمنی

الف)

نکتهزیست
محیطی

ارزیابی
عملکرد

ب)

شکل 60ـ1ـ نکات ایمنی در سوراخ کاری

ج)

با رعایت نکات ایمنی اقدام به تمیز کردن گیره ،دریل و اطراف آن کنید.

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

ردیف مراحل کار

انجام
براده برداری

3

تجهیزات :کمان اره ،اره ،انواع سوهان،
مته ،دریل
زمان 30 :دقیقه
مکان :کارگاه فلزکاری

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از  حد انتظار

با براده برداری قسمت های اضافی قطعه کار را جدا کرده و
قطعه را به طور دقیق کامل می نماید.

قابل قبول

با براده برداری قسمت های اضافی قطعه کار را جدا کرده و
2
قطعه را به طور ناقص کامل می نماید) %60 (.

غير قابل قبول

نمره

قطعه کار را با براده برداری نادرست کامال" خراب می کند.

3

1

پرداخت کاری
بعد از پایان عملیات برادهبرداری از روی قطعهکار سطح ناصافی بهوجود میآید .حال برای صافکردن و از بینبردن
خطوط ایجاد شده روی آن عملیات پرداختکاری انجام میشود.
مراحل پرداخت کردن سطح قطعه کار در جدول را تکمیل کنید.
مرحله

نوع ابزار

نوع کار

مرحله

نوع ابزار

نوع کار

اول

................

تمام مواد چسبیده روی سطح را
پاک کنید.

چهارم

................

خطوط حاصل از سوهان خیلی نرم
را محو کنید.

دوم

سوهان نرم

................

پنجم

سنباده خیلی نرم

تا صیقلی شدن کامل سطح کار،
سنباده زدن را ادامه دهید.

سوم

سوهان خیلی نرم

خطوط حاصل از سوهان نرم را محو
کنید.

ششم

نخ کنفی

................
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سنباده:
سنباده شامل دانههای سخت ساینده و خورندهای است که با چسبهای مخصوص مخلوط شده و روی صفحات
کاغذی و پارچهای مخصوص چسبانده میشود و برای ساییدن و پرداخت مواد مختلفی چون فلزات ،چوب ،گچ و
سرامیک و غیره در صنعت از آن استفاده میشود.

شکل 62ـ1ـ سنباده زدن ورق آهن

شکل 61ـ1ـ انواع سنباده

شکل 63ـ1ـ سنباده زدن چوب

سنباده ها بر اساس ریزی و درشتی ذرات ساینده و تعداد آنها در واحد سطح (اینچ مربع) درجه بندی و شماره گذاری
میشوند .هر قدر تعداد دانه ها بیشتر میشود اندازه آنها نیز ریزتر میشود؛ بنابراین سنباده نرم تر میشود.
در ایران معموالً از سیستم اروپایی برای شناسایی درجه سنباده استفاده میشود.
فوق العاده زبر

خیلی زبر

زبر

متوسط

نرم

خیلی نرم

فوق العاده نرم

درجه

 12تا 30

 40تا 80

 80تا 120

 120تا 150

 160تا200

 220تا380

 400تا 600

شماره
(در سیستم
اروپایی)

نکات مورد توجه در سنباده کاری:

 در موقع سنباده زدن از تمام جهات و قسمتهای سنباده استفاده کنید. سنباده های زبر پس از استفاده نرم شده و از آنها میتوان به جای سنباده نرم استفاده کرد. چون کف دست یکنواخت و صاف نیست و سطح کار را به راحتی و به طور یکنواخت نمیتوان سنباده زد ،ازوسیله ای به نام تخته پوست میتوان برای سنباده زدن با دست ،استفاده نمود.
 -برای سهولت در سنباده کاری می توانید از ماشین های سنباده زنی استفاده کنید.
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فصل1ـ واحد یادگیری2ـ شایستگی برادهبرداری فلزات

فعالیت

ارزیابی
عملکرد

پرداخت نهايي
تجهيزات مورد نياز :سوهان (خشن ،متوسط و نرم) ،سنباده (زبر ،نرم و خیلی نرم) ،قطعه کار
شرح فعاليت:
 -1سطح قطعه کار را با سوهان صاف کنید.
 -2سطح قطعه کار را با سنباده پرداخت کنید.

ردیف مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

به وسیله سو هان و سنباده قطعه کار را کام ً
ال
تجهیزات :سوهان (خشن ،متوسط و نرم) ،باالتر از حد انتظار
پرداخت می کند.
سنباده (زبر ،نرم و خیلی نرم) قطعه کار
به وسیله سو هان و سنباده قطعه کار را
قابل قبول
2
زمان 20 :دقیقه
به طور ناقص پرداخت می کند)%60( .
مکان :کارگاه فلزکاری
3

4

پرداخت
نهايي

غير قابل قبول

قطعه کار را پرداخت نمی کند.

1
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ارزشیابی شایستگی برادهبرداری فلزات
 1شرح کار:
ـ اندازه گیری ابعاد قطعه کار
ـ انتقال نقشه روی قطعه کار
ـ همسان سازی قطعه کار با نقشه
ـ پرداخت کردن سطوح قطعه کار
 2استاندارد عملکرد:
ساخت قطعه طبق نقشه ارائه شده به وسیله براده برداری و پرداخت کردن سطح آن با استفاده از ابزارهای دستی
براساس دستورالعمل ها و الزامات فنی
شاخص ها:
ـ خواندن صحیح ابعاد با کولیس ،کنترل قائم بودن سطوح با گونیا ،کنترل مسطح بودن سطح با گونیا
ـ کشیدن خطوط روی سطح کار طبقه نقشه ،کشیدن دوایر روی سطح کار طبق نقشه ،مشخص کردن مرکز سوراخ ها
روی قطعه کار
ـ بریدن قسمت های اضافه قطعه کار با اره ،سائیدن قسمت های اضافه قطعه کار با سوهان ،عمود کردن دو ضلع قطعه
کار ،سوراخ کردن قطعه کار طبق نقشه
ـ تمیزکردن سطح قطعه کار با سوهان و پرداخت اولیه سطح کار ،پرداخت کار سطح قطعه کار به وسیله سنباده تا
رسیدن به سطحی کام ً
ال صیقلی
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :کارگاه فلزکاری مطابق با استاندارد ملی
ابزار و تجهیزات:
میزکار ،گیره ،خط کش ،گونیا ،کولیس ،سوزن خط کش ،سنبه نشان ،پرگار ،کمان اره ،تیغ اره ،کات کبود ،قلم مو ،انواع
سوهان ،دسته سوهان ،برس سیمی سوهان پاک کن ،مته مارپیچ ،دریل رومیزی ،گیره دریل ،انواع سنباده
 4معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

اندازه گیری

1

2

اندازه گذاری

1

3

انجام براده برداری

2

4

پرداخت نهایی

1

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطی
و نگرش
میانگین نمرات
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* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.

نمره هنرجو

2
*

فصل1ـ واحد یادگیری1ـ شایستگی آمادهکردن کارگاه تعمیر ماشینهای کشاورزی

فصل 2

سرويس ماشينهاي كشاورزي

در دهههاي اخير كشاورزي رشد قابل مالحظهاي داشته است .كشاورزي
نوين مديون حضور ماشينهاي كشاورزي است .ماشينهاي كشاورزي
ادوات بسيار ارزشمندي هستند كه كارهاي سخت و طاقتفرساي كشاورزي
را بسيار ساده و راحت نمودهاند .امروزه تصور يك لحظه كشاورزي بدون
ماشين حتي در ذهن هم غير قابل تحمل است .اين ماشينهاي ارزشمند
داراي اجزا و قسمتهاي مختلفي هستند كه در صورت عدم رسيدگي ممكن
است دچار خرابي شوند .خرابي هر واحد ميتواند خرابي كل ماشين را به
همراه داشته باشد .از آنجا كه عمليات مختلف كشاورزي بايد در زمانهاي
مشخصي انجام گيرند ،بايد ماشينها را بهطور دائم آماده به كار نگه داشت.
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واحد یادگیری 3
شایستگی انجام سرويسهاي دورهاي ماشينهاي كشاورزي
آیا
تا بهحال
اندیشیدهاید

1

2

3
4

چگونه می توان عمر مفید ماشین های کشاورزی را افزایش داد؟
چرا ماشین های کشاورزی نیاز به مراقبت های منظم دارند؟
چرا مراقبت از ماشین های کشاورزی باید در دوره های مشخصی انجام شود؟
سرویس منظم ماشین های کشاورزی چه تأثیری روی محیط زیست خواهد داشت؟

هدف از این بخش ،آموزش موارد مهم در زمینۀ سرویس ماشینهای کشاورزی است .سرویس منظم و دورهای
ماشینهای کشاورزی عالوه بر افزایش عمر مفید ماشین ،از منظر ایمنی و تأثیر روی محیط زیست بسیار ارزشمند
است .در این بخش تنها به سرویسهای عمومی ماشینهای کشاورزی پرداخته میشود و کلیات سرویس ارائه
میگردد .سرویسهای تخصصی با توجه به تنوع بسیار باالی ماشینهای کشاورزی در آموزش کاربری هر ماشین در
سالهای آینده ارائه میشود.

استاندارد عملكرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی
متداول در ایران را استخراج نموده و سرویس های عمومی را انجام دهند.
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فصل2ـ واحد یادگیری3ـ شایستگی انجام سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی

بازدیدهای دوره ای
كنترل دورهای عملكرد
اعضاي بدن چه اهميتي
دارد؟
الف)

ب)

شکل 1ـ2ـ کنترل دوره ای بدن

ماشينهاي كشاورزي نيز مانند بدن انسان از اجزا و واحدهاي مختلفي تشكيل شدهاند كه به طور منظم و در دورههاي
مشخص بايد بازديد شوند.
بازدیدهای دورهای ماشینهای کشاورزی به منظور بررسی وضعیت ماشین از نظر کاربری و ایمنی میباشد .بازدید
از ماشینها توسط کاربر ،مدیر مزرعه یا اشخاص متخصص انجام میگیرد.
کشف خرابی ها و
مشکالت کوچک که با برطرف
کردن آنها از افزایش هزینه های
سرویس و تعمیر جلوگیری
می گردد.

جلوگیری از توقف کار به دلیل خرابی
ماشین

اهمیت انجام بازدیدهای دوره ای

جلوگیری از صدمه دیدن کاربر.

اطمینان از سالمت اجزای ماشین
به نحوی که کار به درستی انجام
گردد.

زمان مناسب برای بازدید دوره ای
ماشینها متناسب با شرایط کار ،پیچیدگی مکانیزم و اهمیت در دورههای زمانی مختلف با سطوح بازدید مختلف
بررسی میشوند .بهطور مثال در بازدیدهای روزانه که قبل و بعد از انجام کار روزانه انجام میگردد قسمتها
و مکانیزمهای ظاهری دستگاه مطابق دفترچه راهنما بررسی میگردند و مشکالت جزئی به سرعت برطرف
میشوند .در صورتی که بازدیدهای روزانه قبل از کار انجام نشود ،امکان دارد ماشین در مزرعه بهصورت جدیتری خراب
شده و از کار بیفتد که ضمن افزایش هزینههای تعمیر ،زمان کار نیز از دست برود.
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با انجام بازدیدهای روزانه پس از کار در صورت بروز مشکل ،زمان کافی برای برطرف کردن خرابی تا روز کاری
بعدی در دست است؛ ضمن اینکه می توان برای روز بعد برنامه ریزی کرد.
مثال

دستورالعمل بازدیدهای روزانه یک گاوآهن برگردان دار به شرح زیر است:
 -1پیچ ،مهره و قطعات شل شده ،شکسته یا افتاده را بررسی کنید.
 -2قطعات را از نظر سائیدگی بررسی کنید.
 -3گاوآهن را از نظر قطعات شکسته یا کج شده بررسی کنید.
 -4اتصاالت قطعات و جوش ها را بررسی کنید.

بازدیدهای دوره ای با فاصله بیشتر دارای دقت بیشتری است و طبق دستورالعمل سازنده و در دوره های زمانی
معینی انجام می شود.
توجه

در بازدیدهای روزانه بررسی کنید که عالئم ایمنی روی ماشین جای خود قرار داشته باشند و در صورت
مخدوش بودن ،آنها را جايگزين کنید.

شکل 2ـ2ـ عالئم و برچسب های ایمنی

بحثکالسی

فعالیت
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پيرامون معنا و مفهوم برچسب هاي نشان داده شده در تصوير باال گفت و گو کنيد.

بازدید روزانه و هفتگی
تجهيزات مورد نياز :دفترچه راهنماي چند ماشين هاي كشاورزي ،ماشين هاي مربوطه
شرح فعاليت:
1ـ با استفاده از دفترچه راهنمای یک ماشین کشاورزی بازدیدهای دوره ای آن را فهرست کنید.
2ـ بازدیدهای دوره ای که فهرست کرده اید ،را انجام دهيد.

فصل2ـ واحد یادگیری3ـ شایستگی انجام سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی

ایمنی

ارزیابی
عملکرد

● کار با ماشین های کشاورزی جزء کارهای پرخطر است که در صورت انجام نشدن بازدیدها ،احتمال بروز
خطر افزایش می یابد.
● قبل از انجام بازدیدها ماشین را خاموش کرده و از ساکن بودن قطعات برنده اطمینان حاصل کنید.
ردیف

مراحل کار

1

بازدید
روزانه و
هفتگی

شرایط عملکرد

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

تعیین موارد و زمان بازدید
باالتر از حد انتظار
ماشین و بازدید موارد تعیین شده

ابزار ،مواد ،تجهیزات :ماشین های
کشاورزی ،كتابچه کاربری
زمان 10 :دقیقه
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نمره
3

قابل قبول

تعیین موارد و زمان بازدید
ماشین

2

غيرقابل قبول

بازدید ها صحیح و مطابق
دستورالعمل ها انجام نشود.

1

سرویس های دوره ای
براي جلوگيري از خرابي ماشينهاي
كشاورزي بايد بهطور منظم و
در زمانهاي مشخص اقدامات
پيشگيرانه انجام داد .اين اقدامات
پيشگيرانه اصطالحاً سرويس و
نگهداري ناميده ميشوند .سرويس
و نگهدارى كمك زيادى به كاهش
هزينههاى کاربرد و تعمير ماشين
خواهد كرد و موجب افزايش طول
عمرمفيد ماشين ميشود .بهعنوان
مثال اگر هواكش موتور بهموقع تميز
و يا تعويض نشود عالوه بر كم شدن
توان موتور و افزايش مصرف سوخت
موجب خرابى برخى از قطعات خواهد
شدكه نياز به تعميرخواهد داشت .در
كشاورزى عالوه بر هزينههاى تعمير،
اتالف وقت براى تعمير ماشين
میتواند موجب سپرى شدن زمان
مناسب عمليات زراعى و زیانهای
ناشى از آن شود ،که با انجام بهموقع

کاهش خرابی ها

اطمینان از آماده به
کار بودن ماشین

مزایای سرویس
ماشین های کشاورزی

اطمینان از حداکثر
بودن عملکرد ماشین

کاهش هزینه های
جاری ماشین با انجام
تنظیمات

اطمینان از ایمن
بودن کار با ماشین

نمودار  ١ـ٢ـ مزایای سرویس
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سرویسها از آن جلوگیری میگردد .انجام منظم سرویسها عالوه بر سالمت ماشین ،از منظر زیست محیطی و ایمنی
نیز حائز اهمیت است.
ایمنی و سرويس
پرسش

سرويس نشدن سيستم ترمز تراكتور
چه عواقبي مي تواند داشته باشد؟

شکل 3ـ2ـ حوادث ناشی از خرابی سیستم ترمز

حوادث اغلب در زمان هایی اتفاق می افتند که:
● ماشین خارج از تنظیم باشد.
● قطعات فرسوده یا شکسته تعویض نشده باشند.
● لبه های تیز کند شده باشند.
● پوشش ها و دیگر وسایل ایمنی در محل خود نباشند یا درست کار نکنند.
● موارد ایمنی حین انجام سرویس رعایت نشوند.

انجام سرویس های بهموقع باعث افزایش سطح ایمنی کاربر می شود.
رعایت موارد ایمنی در زمان سرویس سه اصل را دنبال می کند:
دوری
از خطر حین
انجام سرویس یا
تعمیر

رعایت
دستورالعمل های
دفترچه راهنما

نگهداری
ماشین در شرایط
ایمن کاری

نمودار  2ـ٢ـ اصول ایمنی در سرویس
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فصل2ـ واحد یادگیری3ـ شایستگی انجام سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی

سرويس و محيط زيست
پرسش

به نظر شما انجام به موقع سرويس ها چه تأثيري روي محيط زيست
خواهد گذاشت؟

شکل  4ـ٢ـ تأثیر خرابی های ماشین روی محیط زیست

انجام بهموقع و دقیق سرویس ماشین ها و تجهیزات باعث کاهش ضایعات زیست محیطی می شود.
برخی از این تأثیرات عبارت اند از:
ـ تعویض بهموقع فیلتر هوا باعث افزایش راندمان موتور شده و ضمن کاهش مصرف سوخت از افزایش غیرمتعارف

آلودگی هوا جلوگیری می کند.
ـ تنظیم فشار باد چرخ ها ضمن افزایش عمر الستیک ها باعث کاهش مصرف سوخت می شود.
ـ با انجام بهموقع و درست تنظیم های موتور ،عمر قطعات موتور افزایش و مصرف سوخت و آلودگی هوا کاهش
می یابند.
ـ با انجام دقیق سرویس ماشین ها و تجهیزات عمر مفید آنها افزایش یافته و در نتیجه دیرتر به عنوان ضایعات
به محیط زیست برگردانده می شوند.
بحثکالسی

چند نمونه ديگر از تأثيرات سرويس به موقع بر روي محيط زيست را بيان كنيد.

تعیین موارد سرویس
گفت وگو
کنید

آیا سرویس های ماشین های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند؟
بهترین مرجع برای تعیین موارد سرویس های دوره ای کدام است؟

تولیدکنندگان ماشین ها براساس نوع ماشین ،مواد و مکانیزم ها ،شرایط کار و دیگر موارد ،سرویس های مختلفی
را برای ماشین توصیه کرده اند که در دفترچه راهنما در اختیار کاربر می باشد .کاربر باید در زمان مشخص موارد
سرویس را از روی دفترچه راهنما تعیین کرده و مطابق توصیه ارائه شده عمل کند.
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مثال

سرویس های دوره ای گاوآهن برگردان دار به شرح زیر است:
دستورالعمل سرویس قبل از فصل کاری گاوآهن برگردان دار:
 )1مطابق سفارش دفترچه راهنما روانکاری کنید .قبل از گریسکاری ،گریس خورها را تمیز کنید.
 )2به منظور جلوگیری از صدمه دیدن چرخ ها و از تنظیم خارج شدن گاوآهن ،فشار باد چرخ ها را تنظیم کنید.
 )3چرخ ها ،یاتاقان ها و پیش برها را تمیز ،روانکاری ،بررسی و محکم کنید .در صورت نیاز تعویض کنید.
 )4هرگونه زنگ زدگی ،رنگ یا پوشش محافظ را از روی صفحههای برگردان ،تیغهها و سینهها برطرف کنید.
 )5تیغه های کند یا شکسته را تعویض کنید و در صورت نیاز پیش برها را تیز کنید .همیشه پس از تعویض تیغه ها،
پیچ ها را پس از یک یا دو دور کار مجددا ً آچارکشی کنید.
 )6تمام پیچ ها را از نظر محکمی بررسی کنید ،به ویژه پیچ های روی ساقه ها و خیش ها .قطعات با استهالک بیش از
حد را تعویض کنید.
 )7تراز خیش ها را بررسی کنید.
 )8سینه ها ،خیش ها و تولبارهای کج یا ترک خورده را تعویض کنید.
دستورالعمل سرویس روزانه گاوآهن برگردان دار قبل از کار روزانه:
 )1پیچ ،مهره و قطعات شل شده ،شکسته یا افتاده را بررسی کنید .در صورت نیاز جایگزین کنید.
 )2مطابق دستورالعمل روانکاری کنید.
 )3تیغههای مستهلک شده را بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض کنید .در زمینهای سنگالخی این کار ضروری است.
دستورالعمل سرویس روزانه گاوآهن برگردان دار بعد از کار روزانه:
 )1گاوآهن را از خاک ،کثیفی ها و گریس تمیز کنید .قسمت های خراشیده شده را مجددا ً رنگ کنید.
 )2در صورت عدم استفاده از گاوآهن حتی برای یک شب ،قسمتهای بدون رنگ را که مستقیماً با خاک تماس دارند
(خیشها و پیش برها) برای جلوگیری از زنگ زدگی روغن بمالید .برای دورههای بلندتر از رنگ مشکی نرم استفاده کنید.
 )3قسمت های خراب را فهرست کنید .اجزای خراب شده را تا قبل از روز کاری بعد خریداری و نصب کنید.
 )4گاوآهن را زیر سقف قرار دهید و وزن را از روی چرخ ها بردارید.
 )5زیر خیش ها چوب قرار دهید تا از تماس با رطوبت زمین و زنگ زدگی جلوگیری شود.

فعالیت

تعیین موارد سرویس های دورهای ماشین های کشاورزی
تجهيزات مورد نياز :دفترچه راهنماي چند ماشين كشاورزي ،ماشين هاي مربوطه
شرح فعاليت :با استفاده از دفترچه های راهنمای ماشین های کشاورزی سرویس های دوره ای ماشین های مختلف را
فهرست کنید.

دوره های انجام سرویس:
سرویس های ماشین های کشاورزی باید مستمر و منظم انجام گیرد .بیشترین توصیه برای انجام سرویس های
ماشین های کشاورزی براساس ساعت کار می باشد.
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فصل2ـ واحد یادگیری3ـ شایستگی انجام سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی

فواصل زمانی می تواند پس از ،250 ،100 ،50 ،10 ،5
 500و  1000ساعت کار باشد .انطباق ساعت کار با روز
کار به شرح روبه رو می باشد:

		
 5ساعت
 10ساعت
 50ساعت
 250ساعت
 500ساعت
 1000ساعت

←
←
←
←
←
←

 2بار در روز
روزانه
هفتگی
ماهانه
دو ماهه
فصلی

اکثر ماشین های کشاورزی در سال بین  250تا  500ساعت کار می کنند؛ بنابراین این ماشین ها به غیر از
سرویس های با دوره های کوتاه تر به صورت ساالنه یا دو ساالنه سرویس می شوند.
نکته

در نظر داشته باشید که زمان های پیشنهاد شده در این کتاب برای انجام سرویس های متوسط بین
ماشین ها و تولیدکنندگان مختلف است .از آنجا  که امکان اختالف شدید بین ماشین ها و تولیدکنندگان
مختلف می باشد ،حتم ًا به کتابچه راهنما رجوع کنید.

گفت وگو
کنید

چرا دورههای سرویس در ماشینهای کشاورزی بر حسب ساعت ولی در اتومبیلها بر حسب کیلومتر است؟

نکته

زمان مناسب برای انجام سرویس ماشینهای کشاورزی در زمان بیکاری ماشین است .در این مدت ،زمان کافی
برای سرویس وجود دارد.

فعالیت

تعیین موارد سرویس های دورهای ماشین های کشاورزی
تجهيزات مورد نياز :دفترچه راهنماي تراکتورهای موجود در هنرستان
شرح فعاليت :از روی دفترچه راهنمای تراکتورهای هنرستان دوره های انجام سرویس آنها را مشخص کنید.

ارزیابی
عملکرد

شرایطعملکرد
ردیف مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

2

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

استخراج موارد سرویسهای دورهای ،سرویسهای ماشین از کتابچه
باالتر از
سرویس و نگهداری ماشین ،استخراج زمان سرویسهای ماشین 3
حد انتظار
از کتابچه سرویس و نگهداری ماشین.
ابزار ،مواد ،تجهیزات :ماشینهای
تعیین موارد کشاورزی ،كتابچه کاربری
قابل
2
استخراج موارد و زمان سرویس بهصورت ناقص انجام شود
سرویسهاي زمان 10 :دقیقه
قبول
مکان :هانگار ماشینهای کشاورزی
دورهاي
عدم توانایی در استخراج موارد سرویسهای دورهای ،ماشین از
غيرقابل
کتابچه سرویس و نگهداری ماشین ،استخراج زمان سرویسهای 1
قبول
ماشین از کتابچه سرویس و نگهداری ماشین.
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سرويس هاي عمومي ماشين هاي كشاورزي
سرویس های عمومی  ،سرویس هایی هستند که در اکثر ماشین های کشاورزی انجام می گیرند.
سرویس ماشین
کشاورزی

سرویس های
اختصاصی

از ماشینی به
ماشین دیگر
متفاوت هستند.

سرویس های
عمومی

آچارکشی

شست وشو

روانکاری

تعویض روغن

تنظیم تسمه یا
زنجیر

نمودار 3ـ٢ـ سرویس های ماشین های کشاورزی

توجه

به منظور جلوگیری از اتالف وقت و انجام دقیق سرویس ها ابتدا باید مطابق دستورالعمل زمان بندی سرویس
ماشین که در دفترچه راهنما آمده است ،موارد سرویس تعیین شده و تجهیزات مناسب فراهم شوند.

روانكاري ماشين هاي كشاورزي:
گفت وگو
کنید

در مورد تأثیر روغن در اجسام مقابل گفت وگو کنید.

شکل  5ـ٢ـ روغن کاری قطعات متحرک

قطعات متحرک زیادی در ماشین ها وجود دارد که سطوح آنها روی هم حرکت می کنند .استفاده از مواد روانکاری
بین سطوح این قطعات باعث حرکت روان آنها شده و از فرسایش بیش از حد ،فرسودگی و از کار افتادگی قطعات
جلوگیری می کند .موادی که به عنوان روانکار استفاده می شوند ،عموماً روغن یا گریس هستند.
گریس نوعی روغن جامد یا نیمه جامد است .نوع روغن ،دوره زمانی و محل های
گریس کاری در دفترچه راهنما تعیین شده است .برای گریس کاری از گریس پمپ
استفاده میشود .گریس از طریق گریس خوری كه در نقاط مختلف روی ماشین قرار
دارد ،تزریق می گردد (شکل 6ـ.)2
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شکل  6ـ٢ـ گریس خور

فصل2ـ واحد یادگیری3ـ شایستگی انجام سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی

تحقیق

بررسی کنید چند نوع گریس پمپ و چند نوع گریس خور وجود دارد.

روش گریس کاری
 -1محل های گریس کاری را تعیین کنید.
 -2اطراف گریس خور را با پارچه تمیزی پاک کنید.
 -3سر لوله گریس پمپ را در امتداد گریس خور قرار داده و با فشار آن را روی گریس خور جا بزنید.
 -4به آهستگی دسته پمپ را حرکت دهید تا گریس وارد گریس خور شود.
 -5پس از گریس کاری لوله گریس پمپ را به یک سمت خم کرده ،به عقب بکشید تا از گریس خور جدا شود.
 -6گریس های اضافی را از اطراف گریس خور تمیز کنید.
پرسش

تميز كردن گريس خور قبل از گريس كاري چه ضرورتي دارد؟

نکته

بعضی گریس خورها در محلی نصب می شوند که خروج گریس اضافی از آنجا امکان پذیر است .به این
گریس خورها باید آن قدر گریس زد که کمی گریس تازه از محل مذکور خارج شود .بعضی از گریس خورها
نیز در محل بسته ای نصب می شوند که در هنگام گریس کاری امکان خروج گریس اضافی از آن وجود
ندارد .زدن گریس زیاد به این گریس خورها باعث صدمه خوردن قطعات خواهد شد.

پرسش

● در مواردي كه امكان خروج گريس اضافي وجود ندارد چگونه ميتوان از كافي بودن گريس اطمينان حاصل كرد؟
● آيا استفاده از راههاي تجربي مانند حركت دادن دسته گريس پمپ به تعداد مشخص صحيح است؟

پر کردن گریس پمپ:
چنانچه در هنگام گریس کاری دسته پمپ بدون مقاومت حرکت کند ،احتماالً گریس تمام شده است.

 -1درپوش گریس پمپ را باز کنید.

 -2دهانه گريس پمپ را روي سطل  -3اهرم گريس پمپ را به عقب بكشيد  -4درپوش را بسته و چند بار دسته را
تكان دهيد تا گريس خارج شود.
و ضامن آن را قفل كنيد.
گريس قرار دهيد.
شکل 7ـ٢ـ پرکردن گریس پمپ
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فعالیت

انجام سرويس هاي دوره اي ماشين هاي كشاورزي
کار عملی  :1روانکاری ماشین های کشاورزی
تجهيزات مورد نياز :گریس  پمپ ،گریس و ماشین کشاورزی دارای گریس خور
شرح فعاليت :محل گریس کاری یک ماشین کشاورزی را تعیین و گریس کاری کنید.

ایمنی

با استفاده از دستکش مناسب از تماس مستقیم گریس با پوست جلوگیری کنید.

نکتهزیست
محیطی

از پخش گریس در محیط جلوگیری شود.

تنظیم کشیدگی تسمه:
پرسش

● انتقال نیرو از موتور به پروانه کولر چگونه انجام می گیرد؟
● اگر تسمه شل باشد چه اتفاقی می افتد؟
● سفت بودن تسمه چه تأثیری روی کار کولر خواهد گذاشت؟

شکل   8ـ2ـ تسمه کولر آبی

در بسیاری از ماشین های کشاورزی از انواع مکانیزم تسمه و چرختسمه برای انتقال حرکت دورانی و نیرو استفاده
شده است .در این مکانیزم حرکت محور محرک از طریق چرختسمهای که روی آن قرار دارد و تسمه به چرخ
تسمه متحرک منتقل میشود.
تحقیق

فهرستی از ماشین های کشاورزی که در آنها از تسمه برای انتقال نیرو استفاده شده است تهیه کنید.

کشیدگی تسمه در این مکانیزم باید تنظیم شود تا از فرسودگی زود هنگام آن جلوگیری کرد .کشیدگی کم تسمه
باعث افزایش لغزش و در نهایت پاره شدن آن میشود .در صورتی که تسمه پاره نشود ،پوششهای تسمه در اثر
برخورد با چرخ تسمه مستهلک میگردد .کشیدگی بیش از حد تسمه باعث داغ شدن تسمه و اجزای دیگر مانند
یاتاقانها ،چرخ تسمهها و محورها میگردد.
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برای کنترل میزان کشیدگی تسمه می توان از راه های تجربی یا علمی استفاده نمود .در جدول زیر انواع روش های
کنترل کشش تسمه نشان داده شده است.
یادداشت
کنید

با توجه به تصاویر جدول را کامل کنید.

جدول ١ـ٢ـ روش های کنترل کشش تسمه

تصویر

بحثکالسی

روش کنترل کشش تسمه

در مکانیزم چرخ و تسمه چگونه می توان کشیدگی تسمه را تغییر داد؟
1ـ....................................................................
2ـ ....................................................................

فعالیت

انجام سرويس هاي دوره اي ماشين هاي كشاورزي
کار عملی  :2تنظیم کشیدگی تسمه
مواد و تجهیزات مورد نیاز :ماشین کشاورزی دارای تسمه ،خط کش فلزی ،گونیا
شرح فعالیت :کشیدگی تسمه در یک مکانیزم چرخ تسمه را تنظیم کنید.

ایمنی

● هیچگاه تسمهها را در حال حرکت تنظیم نکنید.
● هنگام کار با مکانیزم تسمه و چرختسمه از نزدیک کردن دست به نقاطی که تسمه به چرختسمه نزدیک
میشود ،اجتناب کنید.
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سرویس های زنجیر و چرخ زنجیر:
پرسش

● چه عاملی سبب انتقال نیرو از رکاب زیر پای
دوچرخه سوار به چرخ ها می شود؟
● اگر زنجیر دوچرخه شل باشد .چه اتفاقی می افتد؟
● سفت بودن زنجیر چه تأثیری روی دوچرخه
خواهد گذاشت؟
شکل 9ـ2ـ انتقال نیرو به وسیله زنجیر

برای انتقال حرکت دورانی و نیرو میتوان از مکانیزم زنجیر و چرخزنجیر استفاده کرد .از آنجایی که این مکانیزم
لغزش ندارد ،حرکت دو محور دقیقاً متناسب با هم بوده و در جایی که زمانبندی مهم است ،از این مکانیزم استفاده
میشود .در این مکانیزم معموالً یک چرخ زنجیر روی محور محرک نصب میشود و چرخزنجیر متحرک روی محور
دیگر نصب شده و از طریق زنجیر حرکت خود را از چرخزنجیر محرک میگیرد (شکل 10ـ .)2ممکن است از یک
چرخزنجیر سوم به عنوان زنجیرسفتکن استفاده شود.
چرخ زنجیرمتحرک

زنجیر

چرخ زنجیرمحرک

چرخ تنظیم زنجیر
شکل 10ـ2ـ اجزای مکانیزم زنجیر

1ـ تنظیم کشش زنجیر:
کشش زنجیر در کارکرد درست مکانیزم بسیار با اهمیت است .برعکس تسمهها ،زنجیر نباید دور چرخ زنجیر با
اعمال نیرو کشیده شود .یک زنجیر زمانی درست تنظیم شده است که به مقدار کمی حالت انعطاف پذیر داشته
باشد و به اندازه  %2فاصله مرکز چرخ زنجیرها آزاد باشد(شکل 11ـ.)2
فاصله مرکز به مرکز

 %2فاصله مرکز چرخ زنجیرها
زنجیر شل است.

زنجیر خیلی سفت است.
شکل 11ـ2ـ کشش زنجیر
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زنجیر به درستی تنظیم شده
است.

فصل2ـ واحد یادگیری3ـ شایستگی انجام سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی

نکته

پرسش

● در چرخ زنجیرهای افقی و شیبدار مقدار خم شدگی در وسط زنجیر (بین مراکز چرخ زنجیرها)  2میلیمتر
به ازای هر متر است.
● زنجیرهایی که به صورت عمودی قرار گرفته اند یا اینکه دارای شوک و لرزش های شدید هستند باید تا
حد امکان کشیده شوند.
چگونه می توان میزان کشش زنجیر را اندازه گرفت؟

شکل ١٢ـ٢ـ اندازه گیری کشش زنجیر

2ـ روغن کاری زنجیر:
روغن کاری زنجیر مهم ترین عامل در افزایش عمر مکانیزم چرخ زنجیر است .روغن کاری زنجیر باعث افزایش عمر
آن از  3تا  10برابر نسبت به زمان کارکرد بدون روغن است.
توجه

برای روغن کاری چکاندن روغن روی زنجیر کافی
نیست .روغن باید به فضای بین بوش ها و حلقه های
زنجیر برسد .برای این کار باید روغن کاری را زمانی
که زنجیر گرم است انجام داد و سپس برای مدت
کوتاهی زنجیر را به حرکت درآورد .روغن کاری را
همیشه در پایان روز کاری انجام دهید.

روغن

شکل ١3ـ٢ـ روانکاری زنجیر

3ـ تمیز کردن زنجیرها:

وجود رسوبات روی زنجیر به مرور زمان سبب خشک شدن زنجیر
شده و انعطاف آن را می گیرد .در این حالت زنجیر نمی تواند به راحتی
روی چرخ زنجیرها حرکت کند .برای جلوگیری از تجمع رسوبات
روی زنجیر باید آن را به طور منظم تمیز کرد.
برای تمیز کردن زنجیر می توان آن را روی کار تمیز نمود اما بهتر
این است که زنجیر را پیاده کرده و آن را پس از شست وشو در روغن
غوطه ور کنید.

شکل 14ـ٢ـ تمیز  کردن زنجیر
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فعالیت

انجام سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی
کار عملی :سرویس زنجیر ماشین های کشاورزی
مواد و تجهیزات مورد نیاز :ماشین کشاورزی دارای زنجیر ،روغن ،روغندان ،گازوئیل ،تشت مخصوص شستوشو ،پیچ گوشتی
شرح فعالیت :یک مکانیزم زنجیر و چرخ زنجیر را سرویس نمایید.

ایمنی

● هیچگاه مکانیزم چرخ زنجیر را هنگام حرکت تنظیم نکنید.
● هنگام کار با مکانیزم چرخ زنجیر از نزدیک کردن دست به نقاطی که زنجیر به چرخزنجیر نزدیک میشود
اجتناب کنید.

نکتهزیست
محیطی

ارزیابی
عملکرد

پس ماندهای روغنی باقیمانده از شست وشوی زنجیر را در ظروف مخصوص نگهداری و به مراکز بازیافت
انتقال دهید.

ردیف

3

مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

ابزار ،مواد ،تجهیزات:
ماشین های کشاورزی ،كتابچه
کاربری ،مواد تمیز کننده ،مواد
انجام
سرویس هاي روان ساز ،گریس پمپ،جعبه ابزار
دوره اي زمان 10 :دقیقه
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

روانکاری ماشینهای کشاورزی ،سرویس مکانیزم تسمه
باالتر از حد
در ماشینهای کشاورزی سرویس مکانیزم زنجیر در
انتظار
ماشینهای کشاورزی مطابق دستورالعملها انجام شود.

3

روانکاری ماشینهای کشاورزی ،سرویس مکانیزم تسمه در
ماشینهای کشاورزی سرویس مکانیزم زنجیر در ماشینهای
کشاورزی با ایرادات جزیی انجام شود.

2

قابل قبول

غيرقابل قبول عدم توانایی در انجام سرویس ها

1

درس هایی از قرآن

وک َّ
الصلوهًَْ ل ُِدل ُ ِ
یل (اإلسراء )78
لی َغ َس ِق ال َّ ۡ ِ
الش ۡ ِ
أَق ِِم َّ
مس إِ ٰ
از هنگام زوال خورشید تا آنگاه که تاریکی شب فرا می رسد نماز را برپای دار.

زمان بندی در عبادات ،طلوع و غروب ،زوال ،نمازهای واجب ،مستحب ،افطار ،سحر .همه فرمول دارند .یک دقیقه
زودتر افطار کنی ،روزه ات باطل است .یک دقیقه قبل از ظهر نمازظهر بخوانی ،نمازت باطل است .دعای سه شنبه
غیر از چهارشنبه است .دعای صبح غیر از دعای شب است.
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ارزشیابی شایستگی انجام سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی
 1شرح کار:
ـ انجام بازدیدهای روزانه و هفتگی
ـ تعیین موارد سرویس های دوره ای
ـ روانکاری ماشین های کشاورزی
ـ سرویس مکانیزم تسمه در ماشین های کشاورزی
ـ سرویس مکانیزم زنجیر در ماشین های کشاورزی
ـ مستندسازی سرویس های انجام شده
 2استاندارد عملکرد:
سرویس های دوره ای ماشین براساس دستورالعمل های کتابچه های راهنمای سرویس و نگهداری ماشین های کشاورزی
شاخص ها:
ـ تعیین موارد و زمان بازدید ماشین ،بازدید موارد تعیین شده ماشین
ـ استخراج موارد سرویس های دوره ای سرویس های ماشین از کتابچه سرویس و نگهداری ماشین ،استخراج زمان
سرویس های ماشین از کتابچه سرویس و نگهداری ماشین
ـ تمیز کردن محل گریس کاری قبل از عملیات ،گریس زدن به مقدار الزم ،تمیز کردن پسماندها
ـ تعیین مقدار مناسب کشش تسمه ،تنظیم کشیدگی تسمه
ـ روانکاری زنجیر ،تنظیم کشیدگی زنجیر
ـ تهیه فرم های ثبت عملیات سرویس ،ثبت سرویس ماشین در فرم های مربوطه
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :تعمیرگاه ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران
ابزار و تجهیزات:
جعبه ابزار مکانیک ،خط کش فلزی ،گریس ،واسکازین ،روغن ،گازوئیل ،تشت ،قیف و کیل روغن
 4معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

بازدید روزانه و هفتگی

1

2

تعیین موارد سرویس های دوره ای

1

3

انجام سرویس های دوره ای

2

4

مستندسازی

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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واحد یادگیری 4
انجام سرويسهاي دورهاي موتور ديزل كشاورزي
آیا تا
به حال پی
برده اید

1

2

3

موتور احتراقي چيست؟
موتورهاي احتراقي چه كاربردي در كشاورزي دارند؟
چگونه بايد از موتور ماشين هاي كشاورزي مراقبت نمود؟

هدف از اين بخش آموزش سرويس هاي دوره اي موتور ديزل مي باشد .موتورهاي ديزل به عنوان مهم ترين منبع
توليد توان در تراكتورها و ماشين هاي كشاورزي به كار مي روند .اين موتورها بايد به طور منظم مورد بازبيني و
سرويس قرار گيرند تا هميشه آماده به كار باشند .در اين بخش هنرجويان ضمن آشنايي با نحوه كار موتور ،
روش سرويس قسمت هاي مختلف يك موتور ديزل كشاورزي و نحوه انجام آن را فرا مي گيرند.

استاندارد عملكرد
پس از اتمام اين واحد آموزشي هنرجويان قادر خواهند بود سرويس هاي موتور ديزل كشاورزي را انجام دهند.

62

فصل2ـ واحد یادگیری4ـ انجام سرويسهاي دوره اي موتور ديزل كشاورزي

موتور های دیزل
توان مورد نیاز برای کار کردن ماشین ها و دستگاه های کشاورزی توسط انواع موتورها تأمین می گردد.

شکل 15ـ2ـ کاربردهای موتور در کشاورزی

موتور دیزل یک موتور احتراقی است که معموالً در تراکتورها و برخي ماشین های کشاورزی مورد استفاده قرار
می گیرد .اساس کار موتورهای احتراقی تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرارتی (انفجاری) و درنهایت تبدیل
آن به انرژی مکانیکی است.
گفت وگو
کنید

باتوجه به این تعریف ،کدام یک از تصاویر زير را می توان موتور احتراقی نامید؟

الف)

موتور احتراقی است ٱ
نیست ٱ

بحثکالسی

ج)

ب)

موتور احتراقی است ٱ
نیست ٱ

موتور احتراقی است ٱ
نیست ٱ

د)

موتور احتراقی است ٱ
نیست ٱ

شکل 16ـ2ـ انواع موتور

جدول 2ـ 2سیستم های جانبی موتور احتراقی چهار زمانه ديزلي را نشان می دهد.
اطالعات جدول را با راهنمایی هنرآموز تکمیل کنید.
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جدول 2ـ2ـ سیستم های مختلف موتور
نام سیستم

وظیفه

نام اجزا

تصویر سیستم

هوارسانی و تخليه دود

ارسال هواي تصفيه شده به
سیلندرهای موتور

مانیفلد هوا،فیلترهوا،کانال
انتقال هوا ،مانيفلد دود ،اگزوز

روغن کاری

خنک کاری

سوخت رساني

موتورهای دیزل بايد در دوره های زمانی مشخص و مطابق دفترچۀ راهنما بازدید گردند و هر روز نیز قبل از شروع
کار بازدید روزانه انجام می گردد.
بازدید
سطح آب رادیاتور

بازدید
پیش صافی هوا
بازدید
مقدار سوخت موجود
در مخزن سوخت

بازدید
روغن موتور

بازدیدهای
موتور
بازدید
پیاله رسوب گیر
سوخت
نمودار 4ـ2ـ بازدید های موتور
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بازدید
سیستم خنک کننده
از نظر وجود نشتی

فصل2ـ واحد یادگیری4ـ انجام سرويسهاي دوره اي موتور ديزل كشاورزي

بحثکالسی

فعالیت
کارگاهی

ایمنی

نکتهزیست
محیطی

ارزیابی
عملکرد

انجام منظم بازدیدهای دوره ای از چه جهاتی دارای اهمیت است؟
1ـ .............................................................................
2ـ ............................................................................
بازدید دوره ای
تجهیزات مورد نیاز :موتور چهار زمانه دیزل
شرح فعالیت:
1ـ یک جدول برای انجام بازدید روزانه موتور دیزل تهیه کنید.
2ـ بازدید روزانه موتور را مطابق جدول انجام دهید.
قبل از انجام هرگونه عملیات بازدید روی موتور باید از خاموش بودن آن مطمئن شوید.

پارچه های تنظیف و سایر مواد را در محیط زیست رها نکنید.

ردیف

1

مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور،
كتابچه کاربری
بازدید دوره اي زمان 10 :دقیقه
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

بازدیدها صحیح و مطابق كتابچه
باالتر از حد انتظار
سرویس و نگهداری تراکتور انجام شود.
قابل قبول

غيرقابل قبول

نمره

3

تمام بازدیدهای ضروری انجام نشود یا
شرایط درستی بازدید رعایت نشود.

2

بازدیدها انجام نشود.

1
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سیستم هوارسانی
فکر کنید

آیا میدانید میزان هوای مصرفی موتور یک تراكتور در ساعت
چقدر است؟

هوا

هوا

سوخت

شکل 17ـ2ـ نسبت هوا و سوخت در موتور احتراقی

با توجه به وجود گرد و غبار در هواي محيط الزم است هواي ورودي به موتور تصفيه گردد ،چرا كه اين ذرات
منجر به فرسايش شديد و ايجاد رسوبات بر روي قطعات داخل موتور خواهند شد .از اين رو از فيلتر هوا در موتور
استفاده مي شود .هوای ورودی به موتور ممکن است در چند مرحله و با عبور از صافی های مختلف تصفیه شود
این صافی ها باید به موقع سرویس شوند.

نمودار 4ـ2ـ مراحل تصفیه هوا

پیشصافی:

شکل 18ـ2ـ سیستم هوا رسانی و تخلیه دود

پیش صافی که در ابتدای مسیر ورود هوا قرار گرفته ،کاسه ای پالستیکی یا فلزی است که به وسیله درب خود
فضای مسدودی را ایجاد می کند .پیش صافی ناخالصي هاي درشت را از هوای ورودی جدا می کند .هوا پس از
عبور از پیش صافی به صافی هوا وارد می شود.
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الف)

ج)

ب)
شکل 19ـ2ـ پیش صافی

بحثکالسی

چه عاملي سبب جدا شدن ذرات درشت از هوا مي شود؟

صافي اصلي:
هوای ورودی پس از عبور از پیش صافی وارد صافی هوا شده و تقریباً تا  %98ناخالصی ها از آن جدا می گردد.
صافی هوا در دو نوع روغنی و خشک در موتورهای دیزل استفاده می شود.
توری سیمی اولیه
پیاله روغن

بدنه صافی

توری سیمی ثانویه

بست نگه دارنده

شکل 20ـ2ـ صافی روغنی
ورود هوا

الف) صافي روغني:
صافی روغنی از بدنه ،پیاله روغن ،توری اولیه و توری ثانویه تشکیل شده
است.

خروج
هوا

لوله هوا

بحثکالسی

با توجه به تصوير مقابل مسير عبور هوا در صافي را دنبال نموده
و پيرامون نحوه تصفيه هوا در آن بحث كنيد.

تور سیمی

روغن جدا شده

پیاله روغن

شکل 21ـ2ـ مسیر عبور هوا در صافی روغنی
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ب) صافي خشك:
در موتور برخی تراکتورها مانند فرگوسن  399از صافی هوای خشک برای تصفیه هوای ورودی استفاده شده
است .این صافی از نوع روغنی تمیزتر و سبک تر است و هوا را بهتر تصفیه کرده و نیاز کمتری به مراقبت دارد.
صافی هوای خشک از دو صافی داخلی و خارجی تشکیل شده است که به شکل استوانه بوده و صافی داخلی در
صافی خارجی قرار می گیرد.
بدنه صافی

صافی داخلی

درپوش صافی

صافی خارجی
خاکدان

بحثکالسی

شکل 22ـ2ـ صافی خشک

با توجه به تصوير مقابل مسير عبور هوا در صافي
را دنبال نموده و پيرامون نحوه تصفيه هوا در آن
بحث كنيد.

شکل 23ـ2ـ مسیر عبور هوا در صافی روغنی

سرويس هاي سيستم هوارساني:
سرويس سيستم هوارساني شامل سرويس پيش صافي و سرويس صافي اصلي است.
• سرویس و تمیز کردن پیش صافی
گفت وگو
کنید

عالمت  maxيا خطي كه روي پيش صافي
كشيده شده است چه كاربردي دارد؟

شکل 24ـ2ـ عالمت های روی پیش صافی

در برخی از پیش صافی ها ،روی پیاله خاک خطی رسم می شود که بعضی از رانندگان به اشتباه پیاله خاک را تا
خط مذکور با روغن پر می کنند .این کار اشتباه موجب عملکرد نامناسب پیش صافی می شود.
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به هیچ وجه در پیاله پیش صافی روغن نریزید .قبل از اینکه گرد و خاک داخل پیاله پیش صافی از حد مجاز
بیشتر شود (باالتر از عالمت  Maxیا خط روی پیاله) باید پیاله پیش صافی را تمیز کرد.

 -3پیاله صافی را خارج کنيد.

 -1مهره درپوش را باز کنيد.

 -2درپوش را بردارید.

 -4خاک آن را خالی کنید.

 -5با پارچه تمیز پیاله را پاک کرده و در صورت  -6در صورت شكستگي يا خرابي بدنه
پيش صافي آن را تعويض كنيد.
لزوم آن را با آب شسته و خشک کنید.
شکل 25ـ2ـ تمیز کردن پیش صافی

سرویس صافی روغنی
صافی روغنی را باید قبل از اینکه روغن داخل پیاله آن غلیظ شود ،مطابق دفترچه راهنما سرویس کنید.

 -1شبکه های بغل یا جلوی تراکتور را برای  -2درپوش را بردارید.
دسترسی به صافی باز کنید.

 -3پیاله صافی را خارج کنيد.

 -4توری سیمی اولیه را خارج کرده ،با نفت -5روغن پياله را تخلیه کنید و پیاله را با نفت  -6پیاله را با روغن توصیه شده در دفترچه
راهنما تا عالمت مشخص شده پر کنید.
بشویید و به وسیله هوای فشرده خشک کنید .یا گازوئیل بشویید.
شکل 26ـ2ـ سرویس صافی روغنی
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بحثکالسی

در صورت كثيف بودن توري سيمي ثانويه چگونه مي توان آن را تميز کرد؟

سرویس صافی خشک:

صافی خشک را باید مطابق دفترچه راهنما سرویس کنید .برخی تراکتور ها مانند فرگوسن  399دارای چراغ هشدار
تعویض صافی هوا هستند که با روشن شدن آن باید صافی هوا تعویض شود.

 -1شبکه های جلو یا بغل را برای دسترسی به  -2مهره نگهدارنده صافی را باز کنيد.
صافی باز کنید.

 -4داخل بدنه صافی را با پارچه تمیز کنید.

 -3صافی ها را خارج کنید.

 -5صافي داخلي و صافي خارجي را تعويض
كنيد.
شکل 27ـ2ـ سرویس صافی خشک

بحثکالسی

آيا مي توان صافي خشك را با استفاده از هواي
تحت فشارتميز نموده و مجددا ً استفاده کرد؟

شکل 28ـ2ـ باد گرفتن صافی داخلی

فعالیت
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سرويس صافي روغنی
تجهیزات مورد نیاز :لباس کار ،پارچه تنظیف ،ظرف روغن ،روغن
شرح فعالیت :پیش صافی و صافی روغنی را سرویس کنید.
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ایمنی

نکتهزیست
محیطی

فعالیت

نکتهزیست
محیطی

ارزیابی
عملکرد

● برای شست وشوی پیاله و توری سیمی از مایعاتی مانند بنزین که زود مشتعل می شوند ،استفاده نکنید.
● هرگز عملیات سرویس را روی تراکتور روشن انجام ندهید.

● در صورتی که سرویس های سیستم هوارسانی به موقع انجام نشود ،راندمان موتور کاهش یافته و مصرف
سوخت زیاد می گردد.
● روغن کثیف پیاله را در ظرف روغن سوخته برای بازیافت بریزید.

سرویس صافی خشک
تجهیزات مورد نیاز :لباس کار ،پارچه تنظیف ،صافی خشک نو ،کمپرسور باد
شرح فعالیت :پیش صافی و صافی خشک را سرویس کنید.

صافی های یک بار مصرف کهنه را در ظرف نگهداری مواد بازیافتی قرار دهید.

ردیف

مراحل کار

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

شرایط عملکرد

2

انجام
سرويس هاي
سيستم
هوارساني

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور،
كتابچه کاربردی گازوئیل ،تشت
گازوئیل ،پمپ بار ،جعبه ابزار
زمان 30 :دقیقه
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد انتظار

تمیز کردن پیش صافی ،تمیز کردن
فیلتر روغنی ،تعویض صافی خشک
مطابق دستورالعمل ها

3

قابل قبول

تمیز کردن پیش صافی ،تمیز کردن
فیلتر روغن و تعویض صافی خشک
به صورت ناقص

2

غيرقابل قبول

عدم توانایی در تمیز کردن پیش
صافی ،تمیز کردن فیلتر روغنی،
تعویض صافی خشک

1

نمره

سیستم سوخت رسانی

اک

گ

ژن
سی

رما

فکر کنید

● با توجه به اينكه در موتورهاي ديزل سيستم جرقه زني
وجود ندارد ،احتراق چگونه صورت مي گيرد؟
● براي اين احتراق ،گازوئيلي كه به درون موتور پاشيده
مي شود چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟

سوخت

شکل 29ـ2ـ احتراق در موتور

شکل 30ـ2ـ مثلث آتش
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سیستم سوخت رسانی در موتور دیزل ،سوخت را تصفیه کرده و به مقدار الزم در زمان معین به صورت پودر به
داخل سیلندر می پاشد تا با احتراق مخلوط سوخت و هوا نیروی مورد نیاز برای حرکت پیستون و نهایتاً موتور
تأمین شود.

انژکتورها
مخزن
پمپ انژکتور
پمپ مقدماتی

فیلترها

فشار قوی

فشار ضعیف

فشار متوسط

شکل 31ـ2ـ مدار سوخت رسانی

یادداشت
کنید

جدول را با راهنمایی هنرآموز تکمیل کنید.
جدول 3ـ2ـ اجزای مدار خنک کاری موتور
نام

وظیفه اصلی

ردیف

1

باك

ذخيره گازوئيل

4

2

......

تصفيه سوخت

5

3

شير باك

................

6

ردیف
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شکل

شکل

نام

وظیفه اصلی

پمپ
انژكتور

................

پاشش پودر به
صورت پودر به
محفظه احتراق
موتور

لوله های
رابط

................
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تعويض صافي گازوئيل:
از فرايند توليد گازوئیل تا انتقال آن به تراکتور و دیگر ماشین های کشاورزی ،احتماًل نفوذ ناخالصي به مخزن
سوخت وجود دارد .با توجه به حساسيت باالی پمپ انژکتور و انژکتورها در سيستم سوخت رسانی موتورهای
امروزي ،تميز بودن سوخت در عملكرد و طول عمر تجهيزات سيستم سوخت رساني ،بهبود كاركرد موتور و كاهش
آلودگي هوا بسیار تأثير دارد .از اين رو در مدار سيستم سوخت رساني از فيلتر گازوئیل استفاده مي شود .وظیفۀ
فیلتر گازوئیل جلوگیری از ورود مواد زائد به سیستم سوخت رسانی است.
با عبور سوخت از صافی ،ضمن تصفیه سوخت ،منافذ صافی با مواد خارجی سوخت مسدود می شود و پس از
مدتی سوخت از صافی عبور نمی کند .بنابراین صافی سوخت باید در زمان مشخص که در دفترچه راهنمای موتور
معین شده است ،تعویض شود.
پیاله رسوب گیر:

آب یا مواد خارجی در سوخت سبب زنگ زدگی و
خوردگی شدید قطعات سیستم سوخت رسانی می شود.
برای جدا کردن آب و رسوب ،از رسوب گیر در سیستم
سوخت رسانی استفاده شده است .این قطعه در واقع
یک پیاله شیشه ای یا فلزی است که زیر فیلتر سوخت
قرار دارد.
بحثکالسی

شکل 32ـ2ـ فیلتر گازوئیل و رسوب گیر

در پیاله رسوب گیر ،چه عاملی سبب جدا شدن آب از سوخت می گردد؟

براي تعويض فيلتر به ترتيب زير بايد عمل کرد:

 -1شیر خروجی سوخت مخزن را ببندید.

 -2اطراف پایه صافی و روی صافی را تمیز  -3یک دست را زیر فیلتر گرفته و با دست
كرده و شیر خروجی پیاله رسوب گير را باز دیگر پیچ فیلتر را باز کنید.
کنید تا سوخت پیاله تخلیه شود.

  -4مجموعه صافی را باز كرده و قسمت تحتانی   -5واشرهای حلقوی را بازدید کنید و در  -6براي بستن فیلتر ،عكس مراحل قبل عمل
كنيد.
صورت نیاز تعویض نمایید.
کاسه صافی را تمیز کنید.
شکل 33ـ2ـ مراحل تعویض فیلتر
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نکته

بعد از تعويض فيلتر بايد از سيستم سوخترساني هواگيري کرد.

فعالیت

تعويض صافي سوخت
تجهيزات مورد نياز :لباس کار ،پارچه تنظیف ،صافی سوخت نو ،آچار رینگی
شرح فعاليت :صافي سوخت تراكتور فرگوسن  285را تعويض کنید.

ایمنی

برای باز کردن هر یک از لوله ها و اجزای سیستم سوخت رسانی موتور را متوقف کنید و مواظب پاشش
گازوئیل تحت فشار باشید.

نکتهزیست
محیطی

پس از سرویس سیستم سوخت رسانی و قبل از استارت زدن کلیه اتصاالت سیستم سوخت رسانی را
محکم کنید .تا از هوا گرفتن سيستم و نشت سوخت در محيط زيست جلوگيري شود.

هواگيري سيستم سوخت رساني:
بحثکالسی

در چه مواقعي امكان ورود هوا به مدار سوخت رساني وجود دارد؟

با نفوذ هوا به مدار سوخت رساني سیستم سوخت رسانی عمل نکرده و موتور کار نمی کند ،به عبارت ديگر در این
وضعیت تراكتور روشن نشده يا در حين كار خاموش مي گردد .در این صورت سیستم سوخت رسانی باید هواگیری
شود .برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید.
تمام شدن
سوخت

تعویض
فیلتر

نشتی در
مدار

 -1عامل ورود هوا به مدار سوخت را پيدا كرده  -2پیچ هواگیری صافی سوخت را شل کنید -3 .آن قدر پمپ بزنيد كه سوخت بدون حباب
و آن را بر طرف کنید.
از محل هواگیری خارج شود و پیچ هواگیری
محفظه صافی سوخت را بالفاصله سفت کنید.
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 -5اهرم پمپ دستی را بزنید تا سوخت بدون
 -6مهره گلویی لوله ورودی سوخت به شمع
 -4پیچ های هواگیری روی پمپ انژکتور را شل هوا از محل پیچ های هواگیری خارج شود و
گرمکن را شل کنید و با زدن پمپ دستی آن
بالفاصله پیچ های هواگیری پمپ انژکتور را
کنید.
را هواگیری کنید.
سفت کنید.

 -7تمام مهره های گلویی لوله های انژکتورها  -8با زدن تک استارت ،تمام لوله های انژکتورها
را هواگیری کنید.
در سر سیلندرها را شل کنید.
شکل 34ـ2ـ هواگیری سیستم سوخت رسانی

نکته

در بعضي مواقع اهرم پمپ دستي حركت نمي كند .در چنین وضعیتی میل لنگ را در جهت حرکتی خود
یک دور بگردانید.

فعالیت

هواگيري سيستم سوخت رساني
تجهيزات مورد نياز :لباس کار ،آچار رینگی ،آچار تخت
شرح فعاليت :سيستم سوخت رساني تراكتور فرگوسن  285را هواگيري کنید.

ایمنی

هرگز برای کنترل نشتی سوخت از دست هایتان استفاده نکنید .برای این کار از یک تکه مقوا یا کاغذ
استفاده کنید.

نکتهزیست
محیطی

زير قسمت هايي كه هواگيري مي شوند ظرف قرار دهيد تا از پاشيده شدن گازوئيل به محيط زيست
جلوگيري شود.
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ارزیابی
عملکرد

ردیف

3

مراحل کار

شرایط عملکرد

نتایج ممکن

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

ابزار ،مواد ،تجهیزات:تراکتور ،كتابچه
کاربری ،فیلتر گازوئیل و واشرهای
انجام سرویس های
مربوطه ،جعبه ابزار
سيستم
زمان 30 :دقیقه
سوخت رساني
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد هواگیری سیستم سوخترسانی ،تعویض فیلتر
سوخت،تخلیهپیالهرسوبگیرمطابقدستورالعملها
انتظار
قابل قبول

هواگیری و تعویض فیلتر به صورت ناقص

عدم توانایی در هواگیری سیستم سوخت رسانی،
غير قابل قبول
تعویض فیلتر سوخت ،تخلیه پیاله رسوب گیر

نمره
3

2

1

سیستم خنک کننده موتور
فکر کنید

از مقايسه مطالب چه نتيجه اي مي توان گرفت؟

الف)
فوالد

آهن

چدن

آلومینیوم

1500
درجه

1200
درجه

1150
درجه

 660درجه

ب)
دماي احتراق در حدود 1800
تا  2000درجه سانتی گراد

ج)
ذوب نشدن ظرف پالستیکی
حاوی آب روی آتش؟!!!

شکل 35ـ2ـ تأثیر سیم خنک کننده در موتورهای احتراقی

بحثکالسی

دلیل ذوب نشدن اجزای داخل محفظه احتراق چیست؟

موتور تراكتور و ماشين هاي كشاورزي دارای سیستم خنک کاری است که وظیفه آن انتقال گرمای زیاد محفظه
احتراق به خارج موتور و کارکردن موتور در دمای مناسب و جلوگیری از آسیب دیدن قطعات موتور به دلیل
افزایش دمای آن است .آشنایی با اصول کارکرد و اجزای سیستم خنک کاری و نحوه سرویس و نگهداری آن منجر
به افزایش طول عمر موتور خواهد شد.
بحثکالسی
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● چرا در جمله باال زیر عبارت دمای مناسب خط کشیده شده است؟
● آیا هرچه دمای موتور پایین تر باشد ،بهتر است؟
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در موتورها از دو سیستم خنک کننده هوایی و مایعی استفاده می گردد.
یادداشت
کنید

جدول زیر را تکمیل کنید.
ردیف

نام خنک کننده

1

هوا

2

روغن

3

آب

جدول 4ـ2ـ مزایا و معایب انواع خنک کننده های موتور
مزایا

معایب
...

ارزان بودن ،در دسترس بودن... ،

قیمت باال... ،

عدم زنگ زدن مدار... ،

نقطه جوش نسبتاً پایین... ،

ارزان بودن... ،

ساختمان و عملکرد سیستم خنک کاری موتور

پساز مشاهده فیلم و با کمک شکل جدول 5ـ 2را تکمیل كنيد.
ترموستات

شکل 36ـ2ـ سیستم خنک کننده

پمپ آب

فن رادیاتور

رادیاتور
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جدول 5ـ2ـ اجزای مدار خنک کاری موتور
ردیف

شکل

شکل

نام

وظیفه اصلی

نام

وظیفه اصلی

ردیف

..........

1

درب رادياتور

..........

6

رادیاتور

جریان بهتر هوا
اطراف رادیاتور و
موتور

2

..........

نشان دادن درجه
حرارت آب موتور

7

..........

3

..........

عامل گردش مایع
خنک کننده در مدار
خنک کاری

8

مسیر عبور مایع
خنک کننده بین
لوله های رابط
اجزای مختلف مدار
خنک کاری

4

ترموستات

..........

9

سنسور دمای
آب

..........

5

بادگير فن

..........

10

تسمه پروانه

..........

سرويس هاي سیستم خنک کننده موتور:
• بررسی مایع خنک کننده موتور
قبل از شروع کار روزانه و روشن کردن موتور ،باید مایع خنک کننده موتور را بازدید کنید .بررسی مایع خنک کننده
موتور شامل دو مرحله زیر است:
الف) کنترل ظاهری مایع خنک کننده:

 -1در رادیاتور باز شود.

 -3درصورت چرب بودن سطح مایع ،وجود
 -2گلویی رادیاتور از نظر چرب بودن یا وجود
زنگزدگی روی سطح مایع یا کدر بودن آن ،مایع
رسوب بررسی شود.
خنک کننده باید تعویض شود (پس از رفع عیب)
شکل  37ـ2ـ کنترل مایع خنک کننده
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ب) کنترل ارتفاع سطح آزاد مایع خنک کننده:

در صورت لزوم رادیاتور را با آب سبک (آبی که امالح
کمی دارد) تا حدود  5سانتی متر پایین تر از گلویی رادیاتور
پر کنید.
شکل 38ـ2ـ گلویی رادیاتور

نکته

کم شدن آب سیستم خنک کننده بیشتر به علت نشت آب از قسمت های مختلف سیستم است که باید
بازدید و عیب آن برطرف گردد .از جمله محل های امکان نشت آب ،رادیاتور ،شلنگ ها و بدنه پمپ آب
می باشد .خرابی درب رادیاتور نیز باعث کاهش آب رادیاتور می گردد.
● تنظیم کشش تسمه پروانه

پروانه از طریق یک تسمه حرکت چرخشی خود را از موتور می گیرد .کشیدگی تسمه معموالً بین چرخ تسمه
مولد برق و پمپ آب یا چرخ تسمه سر میل لنگ و مولد برق بازدید می گردد .مقدار جابه جایی تسمه حدود  6تا
 25میلیمتر در تراکتورهای مختلف مجاز می باشد.
فکر کنید

شل بودن يا سفت بودن بيش از حد تسمه پروانه چه عواقبي خواهد داشت؟

براي تنظيم كشش تسمه پروانه بايد به ترتيب زير عمل کرد.

 -1پيچ بازوي تنظيم را شل كنيد -2 .پيچ محوري را شل كنيد.

 -3موقعيت مولد برق را تغيير
دهيد تا به كشش دلخواه برسيد.

 -4كشش تسمه را كنترل كنيد.

شکل  39ـ2ـ تنظیم کشش تسمه پروانه

● تمیز کردن پ ّره رادیاتور
به علت قرار گرفتن رادیاتور در قسمت جلوی موتور و ماشین های کشاورزی و مکش هوا توسط پروانه و برخورد
گرد و خاک با رادیاتور ،مواد خارجی پره های رادیاتور را مسدود می سازند.
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بنابراین پره های رادیاتور را باید بازدید و در صورت لزوم تمیز کنید .کثیف بودن پره ها مانع خنک شدن آب موتور
می گردد .برای تمیز کردن پره ها بايد رادیاتور را با آب تحت فشار بشویید.

شکل 40ـ2ـ کثیف شدن سطح خارجی رادیاتور

فکر کنید

شکل  41ـ2ـ تمیز کردن رادیاتور

براي تميز كردن رادياتور از كدام سمت بايد به آن آب گرفت؟

● برطرف کردن گرفتگی لوله های رادیاتور
پرسش

آیا تا کنون به رسوبات داخل سماور یا کتری توجه کرده اید؟ دلیل وجود آن چیست؟

آب داغ موتور با عبور از شبکه ها و مجراهای فلزی موجود در رادیاتور دمای خود را به هوا انتقال می دهد .رسوب
امالح در مجاری عبور آب باعث کاهش انتقال حرارت می شود یا مجرای لوله ها را مسدود می کند.
این مجاری باید با استفاده از مواد شست وشو دهنده مخصوص باز شوند .چگونگی استفاده از این مواد در
دستورالعمل مربوط نوشته می شود .در برخی از موارد زدودن رسوبات به صورت مکانیکی (سیخ زدن) توسط
تعمیرکار انجام می شود.

شکل 42ـ2ـ سیخ زدن رادیاتور

فعالیت
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سرويس تسمه پروانه
تجهيزات مورد نياز :لباس کار ،آچار رینگی
شرح فعاليت :كشش تسمه پروانه را تنظيم كنيد.
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شکل  43ـ2ـ باز کردن درب رادیاتور

● جلوگیری از یخ زدن آب موتور
در هوای سرد زمستان ،آب خالص در سیستم خنک کننده موتور یخ
می زند و به علت انبساطی در حدود  %9باعث ترکیدن رادیاتور یا موتور
می شود .برای جلوگیری از صدمه دیدن موتور باید مقدار مناسبی
ضدیخ را با آب سیستم خنک کننده مخلوط کرد.کلیه ضدیخ ها بر پایه
گلیکول تولید می شوند که معروف ترین ترکیب مورد استفاده  ،اتیلن
گلیکول می باشد .این ماده چند خاصیت مهم را برای مایع خنک کننده
موتور فراهم می کند که در جدول   6ـ 2به آن اشاره شده است .اثرات
استفاده از این ماده با کمک هنرآموز تکمیل شود.

شکل  44ـ2ـ ترکیدن بلوک سیلندر در اثر سرما

جدول 6ـ2ـ خواص ضديخ
ردیف

ویژگی

ردیف

ویژگی

نتیجه (اثر)

1

افزایش نقطه جوش تبخیر دیرتر مایع خنک کننده

4

ضدرسوب

2

کاهش نقطه انجماد

5

تثبیت کننده  pHجلوگیری از باز یا اسیدی شدن مایع خنک کننده

3

زنگ نزدن فلزات

6

خاصیت ضد کف

نمودار   5ـ2ـ تأثیر درصدهای مختلف ضدیخ

نتیجه (اثر)

نقطه انجماد ()F°

● تهیه محلول آب و ضدیخ
ابتدا باید متناسب با کمترین دمای ممکن منطقه
در سردترین موقع شبانهروز و ظرفیت آب سیستم
خنک کننده ،درصد محلول مناسب ضدیخ را تهیه کرد.
این کار با توجه به دستورالعمل استفاده از ضدیخ که
روی قوطی ضدیخ وجود دارد ،انجام شود.
نمودار  5ـ 2نسبت اختالط ضدیخ با آب و تأثیر آن را بر
روی نقطه جوش و نقطه انجماد نشان میدهد.

نقطه جوش()F°

ایمنی

هنگامی که موتور گرم است به خاطر وجود بخار آب و آب داغ تحت فشار در
رادیاتور ،درب رادیاتور را با نهایت دقت و احتیاط و با استفاده از یک پارچه
خیس باز کنید.

انجماد

جوش

درصد ضدیخ
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بحثکالسی

تعمیرکاری که در منطقه سردسیر کار میکند می گوید برای جلوگیری از یخ زدن مایع خنک کننده موتور
بهتر است فقط از ضدیخ خالص استفاده کرد .با توجه به نمودار 5ـ 2آیا این مطلب صحیح است؟

تمرین کنید

اگر برودت هوا در سردترین زمان  -15ْ cباشد و ظرفیت آب سیستم خنک کننده  20لیتر باشد ،مقدار
ضدیخ مورد نیاز در این سیستم را با نسبت توصیه شده  %50ضدیخ بیابید.

نکته

در صورت نبودن ضدیخ در موتور و احتم ًال یخ بستن آب پس از خاموش کردن موتور ،آب موتور و رادیاتور
را می توان به وسیله شیر یا پیچ های تخلیه خالی کرد.

● ریختن محلول ضدیخ در رادیاتور

 -1موتور را روشن کرده و سیستم خنک کننده را از نظر نشتی بازدید  -2موتور را خاموش کرده ،و ظرفي مناسب با حجم مايع خنك كننده
زير رادياتور قرار دهيد.
کنید و در صورت مشاهده نشتی آن را برطرف کنید.

 -3آب سیستم خنک کننده و موتور را تخلیه کنید و شیرها و پیچ های  -4محلول آماده شده ضدیخ را در رادیاتور ریخته سپس تا پر شدن
کامل رادیاتور ،آب در رادیاتور بریزید.
تخلیه را ببندید.
 -5موتور را روشن نموده ،حدود  20دقیقه روشن نگه دارید تا ضدیخ
با آب مخلوط شود .ضدیخ خاصیت ضد زنگ دارد و در صورتی که
سوراخی با زنگ گرفته شده باشد ،مجددا ً باز شده و نشتی ایجاد
می گردد .در صورت وجود نشتی ،آن را برطرف کنید .کمبود محلول
ضدیخ و آب را با محلول مناسب ضدیخ برطرف کنید.
شکل  45ـ2ـ ریختن محلول ضدیخ در رادیاتور
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فعالیت

تعویض محلول ضدیخ
تجهيزات مورد نياز :لباس کار ،ظرف مناسب محلول ضدیخ ،ضدیخ ،آچار رینگی ،آب ،قیف ،دستمال تنظیف
شرح فعاليت :آب رادياتور و موتور را تخليه نموده و با محلول مناسب ضدیخ پر كنيد.

ایمنی

● از تماس ضدیخ با چشم یا پوست بدن خودداری کنید.
● همیشه ضدیخ را در ظرف اصلی خود نگه دارید.
● از خوردن یا استنشاق ضدیخ خودداری نمایید و در صورتی که اشتباه ًا خورده شود با نشان دادن
مشخصات آن به پزشک ،دستورات پزشکی را اجرا کنید.

ارزیابی
عملکرد

ردیف

4

مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

ابزار ،مواد ،تجهیزات :ظرف مناسب باالتر از حد ریختن ضدیخ در موتور ،تنظیم تسمه پروانه،
انجام
بازدید مایع خنک کننده مطابق دستورالعملها
انتظار
محلول ضدیخ ،ضدیخ ،آچار رینگی ،آب،
سرویس های
ریختن ضدیخ در موتور ،تنظیم تسمه پروانه،
قیف ،دستمال تنظیف ،تراکتور
قابل قبول
سيستم
بازدید مایع خنک کننده به صورت ناقص
زمان 30 :دقیقه
خنك كننده
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی
عدم توانایی در ریختن ضدیخ در موتور،
موتور
غيرقابل قبول
تنظیم تسمه پروانه ،بازدید مایع خنک کننده

نمره
3
2
1

سیستم روغن کاری موتور
فکر کنید

با توجه به شكل كدام يك براي حركت به نيروي
كمتري نياز دارد؟ چرا؟

شکل  46ـ 2ـ اصطکاک و حرکت

موتور تراكتور و ماشين هاي كشاورزي از قطعات مختلفی
تشکیل شده که نسبت به هم دارای حرکت اند و بین
آنها نیروی اصطکاک وجود دارد .از این رو در موتور
آنها از روغن به عنوان ماده روانکار استفاده میشود.
هدف اصلی از روغن کاری هر نوع وسیله مکانیکی
کاهش اصطکاک و در نتیجه کاهش فرسودگی قطعات
و هدر رفتن قدرت می باشد.
شکل  47ـ2ـ سیستم روغن کاری موتور
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روانکاری در موتور توسط سیستم روغن کاری انجام می شود که دارای اجزای اصلی پمپ روغن ،مجاری روغن،
صافی و مخزن روغن است.
کاهش
اصطکاک

جذب و انتقال
حرارت

روغن موتور

کاهش
سر و صدا

تمیز کردن
قطعات
نمودار 6ـ2ـ تأثیر روغن موتور

انواع روغن موتور
در گذشته تمام روغن موتورها از تصفیۀ نفت خام به دست میآمد ،ولی امروزه روغن موتورهایی تولید میشود که
از ترکیب مواد شیمیایی در پاالیشگاه ها بهدست میآیند و زمان کارکرد طوالنیتری دارند.
یکی از ویژگی های مهم روغنها گرانروی است .به مقاومتی که سیال در برابر جاری شدن از خود نشان میدهد،
گرانروی میگویند.
بحثکالسی

از شکل های زیر چه میفهمید؟

الف)

شکل  48ـ2ـ تأثیر دما بر جاری شدن سیال

ب)

رشد و پیشرفت روزافزون موتورها سبب پیشرفت در صنعت روانکارها نیز شده است .برهمین اساس ،طبقه بندی های
مختلفی از سوی مراجع در این خصوص ارائه شده است .مهم ترین این طبقه بندي ها عبارتاند از :طبقه بندی
روغن براساس درجۀ گرانروي و طبقه بندی روغن برحسب سطح كيفيت.
طبقه بندی روغن های موتور بر اساس گرانروی (درجه بندی ) SAE

اين طبقه بندی براساس ميزان گرانروي روغن است .جدول 4ـ 2این نوع طبقه بندی را نشان می دهد.
84

فصل2ـ واحد یادگیری4ـ انجام سرويسهاي دوره اي موتور ديزل كشاورزي

جدول 7ـ2ـ درجه بندی SAE
شاخص
روغن های
تک درجه ای

مثال

ويژگیها

روغن هاي دارای  -مورد استفاده در دماهای پايين
حرف W
 -حرف  Wبه همراه يك عدد كه نشانۀ مقدار گرانروی روغن است.

30w ، 20w ، 10w

روغن های فاقد  -مورد استفاده در دماهای باال
حرف W
 -تنها دارای يك عدد كه نشانۀ مقدار گرانروی است.

روغن های چند درجه ای

20-10-30

 -در دماي باال ويژگي روغن بدون  Wو در دماهاي پايين با  Wرا دارد.

 -عدد اول و حرف  Wنشانۀ گرانروی در دمای پايين و عدد دوم ،گرانروی در دمای باال است.

20w50 ، 10w40

طبقه بندی روغن هاي موتور براساس كيفيت (استاندارد )API
كيفيت روغن هاي موتور بنزيني و ديزلي بر اساس مواد افزودنی به آنها ،مطابق شكل زير تقسيم بندي مي شود:

سطح کیفیت پایین تر
SA

بنزینی

SB

سطح کیفیت باالتر
SC

SD

SE

SF

SG

SJ

SH

سطح کیفیت باالتر

سطح کیفیت پایین تر
دیزلی

CA

CB

CC

SL

SM

CD

CD-II

CE

CF

CF-2

CF-4

CG-4

CH-4

CI-4

نمودار 7ـ2ـ استاندارد API

نکته

برای آگاهی از نوع روغن موتور مناسب برای هر موتور حتم ًا باید به کتب راهنمای تعمیر و نگهداری آن
توجه نمود.

سرويس هاي سيستم روغن كاري موتور
● بازدید روغن موتور
قبل از روشن کردن موتور باید روغن از لحاظ تغییرات كمي و كيفي بررسی شود.
بحثکالسی

در مورد عواملی که باعث ایجاد تغییرات كمي روغن موتور میشود ،گفتوگو کنید و سپس جدول  8ـ 2را
تکمیل نمایید.
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جدول   8ـ2ـ عوامل مؤثر بر تغییر حجم روغن موتور
عوامل مؤثر

تغییر ك ّمي
کاهش حجم روغن
افزایش حجم روغن
یادداشت
کنید

جدول زیر را که نمونهای از تغییرات كيفي روغن موتور است و علت آنها را نشان میدهد ،تکمیل کنید.
جدول   9ـ2ـ تغییرات کیفی روغن

تغییرات

روش تشخیص

علت

سیاه شدن رنگ روغن

نمونه روغن

مشاهده رنگ روغن

سفید شدن رنگ روغن

لجنی شدن روغن

ترکیبات روغن با هوا و ایجاد حالت لجنی
در روغن

برای کنترل سطح و رنگ روغن به ترتیب زیر عمل کنید.
ً
 -1تراکتور یا ماشین را در یک سطح صاف قرار داده و موتور را خاموش کنید .اگر موتور قبال روشن بوده ،چند
دقیقه صبر کنید تا روغن در مخزن جمع شود.
 -2میله اندازه گیری روغن موتور را از محل قرارگیری آن خارج کنید.

شکل 49ـ2ـ محل میله سنجش روغن
در موتور تراکتور فرگوسن 399
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شکل   50ـ2ـ محل میله سنجش روغن
در موتور تراکتور فرگوسن 285
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 -3گیج روغن تمیز شده دوباره درمحل خود قرار گیرد .سپس به منظور بررسی سطح روغن ،مجددا ً از محل خود خارج شود.
 -4سطح روغن ،با توجه به عالمت های  MINو  MAXروی گیج چک شود (شکل 51ـ.)2
 -5رنگ روغن موتور از لحاظ شفافیت و سیاه و سفید بودن نیز بررسی شود.

()1

()2

شکل  51ـ2ـ کنترل سطح و رنگ روغن

()3

اگر سطح روغن بین دو عالمت حداقل و حداکثر باشد ،سطح روغن مطلوب است .در غیر این صورت باید سطح
روغن را به حد مطلوب برسانید .در موتور تراکتورهای فرگوسن مقدار روغنی که الزم است تا سطح روغن از
حداقل به حداکثر مجاز برسد  2لیتر است.
نکته

چراغ هشدار روغن روی داشبورد ،مربوط به فشار روغن است و ربطی به مقدار روغن در مخزن روغن
ندارد .هرگاه این چراغ روشن شود نشانگر این است که فشار روغن در موتورکاهش داشته است که یکی
از دالیل آن می تواند کاهش مقدار روغن باشد.

تعویض روغن موتور
فکر کنید

● آیا به هنگام تعویض روغن موتور تنها توجه به رنگ و کیفیت روغن کافی است یا موارد دیگری نیز باید
در نظر گرفته شود؟
● آیا تعویض زودتر از موعد روغن تأثیری بر عملکرد موتور دارد؟

روغن موتور هر قدر هم که دارای کیفیت باالیی باشد ،باید در زمان تعیین شده توسط سازنده روغن ،تعویض شود.
برای این کار:

 -3تراکتور را در سطحی مسطح قرار
 -1تراکتور را روشن کنید تا روغن  -2ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده داده و ظرفی برای تخلیه روغن زیر
 -4پیچ تخلیه روغن را باز کنید.
پیچ تخلیه روغن قرار دهید تا روغن
کنید.
گرم شود.
خروجی روی زمین نریزد.
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 -5صبر کنید تا تمام روغن تخلیه
شود سپس پیچ تخلیه روغن را پس
از تمیز کردن در محل خود ببندید.
از سالم بودن واشر آن مطمئن شوید.

 -8پس از چند دقیقه که روغن تهنشین
 -6روغن مورد تأیید شرکت سازنده
 -7موتور را روشن کنید و کنترل
شد ،سطح روغن را با میله سنجش
موتور را به اندازه تعیین شده در
کنید که نشتی وجود نداشته باشد.
اندازهگیری کنید و در صورت نیاز روغن
دفترچه راهنما با توجه به ظرفیت
سپس موتور را خاموش کنید.
اضافه کنید.
موتور در مخزن بریزید.
شکل     52ـ2ـ تعویض روغن موتور

تحقیق

 -1در مورد مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور تحقیق کنید .و عوامل مؤثر در تعویض آن را نام ببرید؟
 -2با استفاده از اینترنت در مورد اثرات روغن های مستعمل بر روی محیط زیست و روش های بازگشت این
روغن به چرخۀ مصرف تحقیق کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) آیا روغن های مستعمل بر روی محیط زیست اثرات مخرب دارند؟ بیان کنید.
ب) مراحل بازگشت روغن های مستعمل به چرخه مصرف را بنویسید.

فعالیت

تعويض روغن موتور
تجهيزات مورد نياز :لباس کار ،دستمال تنظیف ،ظرف مناسب تخلیه روغن سوخته ،آچار ،روغن تازه
شرح فعاليت :روغن موتور تراکتور  MF285را تعویض کنید.

ایمنی

● جهت انجام فعالیت کار گاهی لباس کار مناسب را بپوشید.
● روغن موتور یک مادۀ شیمیایی است .مراقب تماس آن با دستها و چشمانتان باشید.
● اگر موتور خیلی داغ باشد ،ممکن است روغن داغ موجب سوختگی شما گردد .در این حالت صبر کنید حرارت
موتور کاهش یابد.

نکتهزیست
محیطی

كدام يك را مي پسنديد؟

شکل   53ـ2ـ جمع آوری روغن سوخته
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● تعويض صافی روغن موتور
آلودگی روغن بیش از هر عامل دیگری موجب کاهش عمر موتور می شود .با عبور روغن از سطوح قطعات
متحرک ،کربن و مواد ساینده از روی این سطوح جدا و با روغن حمل می گردد.
اگر سیستم روغنکاریِ موتور خودرو را به سیستم گردش خون بدن تشبیه
کنیم ،میبینیم فیلتر روغن موتور در سیستم روغنکاری دارای نقشی
مشابه نقش کلیهها در سیستم گردش خون بدن است .فیلتر روغن موتور
وظیفه جذب ناخالصیهای شناور در روغن را بر عهده دارد تا از آسیب
رسیدن به موتور خودرو جلوگیری گردد .اما فیلترها فقط تا مدت معینی
میتوانند وظیفۀ خود را به خوبی انجام دهند و وقتی عمر مفید فیلتر تمام
شود ،باید آن را تعویض کرد تا مشکلی در مدار روغنکاری ایجاد نشود.

پمپ روغن
قلب

صافی روغن

کلیه ها

شکل  54ـ2ـ تشابه سیستم روغن کاری
موتور با سیستم گردش خون

توصیه می شود با توجه به طول عمر باالی روغن های جدید ،هم زمان با تعویض روغن ،فیلتر آن نیز تعویض گردد
زیرا در غیر این صورت ،روغن کارکردۀ باقی مانده در فیلتر ،موجب کثیف و آلوده شدن روغن نو میشود و کارآیی
آن را به سرعت کاهش خواهد داد.
برای تعویض صافی روغن هنگام عوض کردن روغن موتور ،پس از تخلیه روغن به شرح زیر انجام دهید.

 -3برای جلوگیری از پخش روغن در  -4برای انتخاب فیلتر جدید به کتاب
 -1با استفاده از كتاب راهنماي
 -2با استفاده از ابزار مخصوص (آچار
محیط زیر آن قیف یا ظرف مناسب راهنمای سرویس موتور مراجعه شود.
سرويس موتور ،مكان نصب فيلتر
فیلتر) فیلتر روغن باز شود.
جمعآوری روغن کارکرده قرار داده شود.
روغن مشخص شود.

  -5به منظو ر  پر   شد ن  سریع  مدار
 -8فیلتر با نیروی دست در محل خود
روغنکاری موتور پس از روشن نمودن  -6برای آببندی بهتر ،ابتدا واشر
 -7محل نصب فیلتر روغن تمیز شود.
نصب گردد.
موتور مقدار کمی روغن در داخل فیلتر الستیکی فیلتر به روغن آغشته شود.
جدید ریخته شود.
شکل    55ـ2ـ تعویض فیلتر روغن
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فعالیت

تعویض فیلتر روغن موتور
تجهيزات مورد نياز :لباس کار ،دستمال تنظیف ،ظرف مناسب تخلیه روغن سوخته ،آچار ،روغن تازه ،فیلتر نو
شرح فعاليت :فیلتر روغن موتور تراکتور  MF285را تعویض کنید.

ایمنی

● جهت انجام فعالیت کارگاهی لباس کار مناسب را بپوشید.
● برای محکم کردن فیلتر روغن از آچار استفاده نکنید و این کار را بهوسیلۀ دست انجام دهید .زیرا سفت
کردن بیش از حد فیلتر به ایجاد روغن ریزی از اطراف آن منجر می شود.

نکتهزیست
محیطی

ارزیابی
عملکرد

● در هنگام تعویض فیلتر روغن از پخش آن در محیط جلوگیری کنید.
● صافی کهنه قابل استفاده مجدد نمیباشد .پس از باز کردن صافی ،روغن آن را در محل جمع آوری روغن سوخته
تخلیه کنید و صافی را در محل جمع آوری مواد قابل بازیافت قرار دهید.
ردیف

5

مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

ابزار ،مواد ،تجهیزات :دستمال تنظیف،
انجام
ظرف مناسب تخلیه روغن ،روغن تازه ،فیلتر
سرویس های
نو ،آچار فیلتر ،کیل روغن
سيستم
زمان 30 :دقیقه
روغن كاري
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی
موتور

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

تعویض فیلتر روغن ،تعویض روغن مطابق
دستورالعمل ها

3

قابل قبول

تعویض فیلتر روغن و تعویض روغن به صورت
ناقص

2

غيرقابل قبول

عدم توانایی در تعویض فیلتر روغن یا تعویض
روغن

1

مستند سازي سرويس ها
برای اطمینان از انجام بهموقع بازدیدها و سرویسهای موتور باید تمام موارد
را مستندسازی کرد .موتور باید دارای یک دفترچه بازدید و سرویس باشد که
زمانبندی بازدیدها و سرویسها در آن به صورت جدول مشخص شده باشد تا
ضمن ثبت نتایج بازدیدها و سرویسها در آن ،زمان بازدیدها و سرویسهای آینده
معین شده باشد .معموالً در موتورهای دیزل ساعت کار برای انجام سرویسها
مورد نظر قرار میگیرد .اگر موتور موجود دارای دفترچه سرویس باشد ،باید
مطابق با آن و دفترچه راهنما ،بازدیدها و سرویسها را اجرا کنید .در غیر این
صورت شما میتوانید بر اساس دستورالعمل دفترچه راهنما ،فرمهای مربوط به
موتور را تهیه کنید .در تمام موارد مطابق با دفترچه راهنما عمل کنید .تمام موارد
را در تهیه فرمها پیش بینی کنید و موارد اصلی مانند تاریخ ،ساعت کار ،روز کار
و غیره را در سرتیتر جدول قرار دهید.
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شکل    56ـ2ـ مستندسازی رایانه ای

شکل  57ـ2ـ مستندسازی دستی

فصل2ـ واحد یادگیری4ـ انجام سرويسهاي دوره اي موتور ديزل كشاورزي

بحثکالسی

● مستندسازي سرويس ها چه اهميتي دارد؟
●كدام روش مستند سازي مي تواند به حفظ محيط زيست كمك كند؟

فعالیت

ارزیابی
عملکرد

مستندسازي سرويس هاي دوره اي موتور ديزل
تجهيزات مورد نياز :كاغذ و قلم
شرح فعاليت :فرم مخصوص ثبت عمليات سرويس را تهيه و سرويس هاي انجام شده را در آن ثبت كنيد.

ردیف

6

مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تقویم
مستندسازي کاری ،فرم های ثبت اطالعات،
سرويس هاي سرویس ،رایانه ،ماشین حساب
دوره اي موتور زمان 20 :دقیقه
مکان :دفتر کار
ديزل

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد انتظار  %100موارد الزم را ثبت و مستندسازی میکند.

3

 %70موارد الزم را ثبت و مستندسازی می کند.

2

موارد الزم را ثبت و مستندسازی نمی کند.

1

قابل قبول
غيرقابل قبول
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ارزشیابی شایستگی انجام سرويسهاي دورهاي موتور ديزل
 1شرح کار:
ـ بازدید مایع خنک کننده ،بازدید سوخت مخزن ،بازید پیاله رسوب گیر ،بازدید روغن موتور
ـ تمیزکردن پیش صافی ،تمیزکردن فیلتر روغنی ،تعویض صافی خشک
ـ هواگیری سیستم سوخت رسانی ،تعویض فیلتر سوخت ،تخلیه پیاله رسوب گیر
ـ ریختن ضد یخ در موتور ،تنظیم تسمه پروانه ،بازدید مایع خنک کننده
ـ تعویض فیلتر روغن ،تعویض روغن
 2استاندارد عملکرد:
سرویس های دوره ای موتور دیزل کشاورزی براساس دستورالعمل های کتابچه راهنمای سرویس و نگهداری موتور
شاخص ها:
ـ دقت در انجام بازدید ،انجام تمامی بازدیدها
ـ آسیب نرسیدن به قطعات سیستم هوارسانی ،آب بندی مدار هوا رسانی ،استفاده از ابزار مناسب ،انجام سرویس مطابق
دستورالعمل
ـ آسیب نرسیدن به قطعات سیستم سوخت رسانی ،آب بندی مدار سوخت رسانی ،استفاده از ابزار مناسب ،انجام سرویس
مطابق دستورالعمل
ـ آسیب نرسیدن به قطعات سیستم خنک کننده ،استفاده از ابزار و مواد مناسب ،انجام سرویس مطابق دستورالعمل
ـ آسیب نرسیدن به قطعات سیستم روانکاری ،دقت و سرعت در انجام کار ،استفاده از ابزار مناسب ،انجام سرویس
مطابق دستورالعمل
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :تعمیرگاه ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران
ابزار و تجهیزات:
جعبه ابزار مکانیک ،آچار فیلتر باز کن ،ضدیخ ،روغن ،گازوئیل ،فیلتر هواکش ،فیلتر گازوئیل ،فیلتر روغن ،تشت ،قیف
و کیل روغن
 4معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

بازدید دوره ای

1

2

انجام سرویس های سیستم هوا رسانی

1

3

انجام سرویس های سیستم سوخت رسانی

2

4

انجام سرویس های سیستم خنک کننده موتور

1

5

انجام سرویس های سیستم روانکاری موتور

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
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میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.

نمره هنرجو

2
*

