فصل4ـ واحد یادگیری7ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری

فصل 4

رانندگیتراکتور

رانندگي تراکتور ،شاه كليد كاربري ماشين هاي كشاورزي است .بدون داشتن اين مهارت
نمي توان از تراکتور و ماشين هاي كشاورزي استفاده كرد .براي بهره برداري از تراکتور
داشتن دانش فني كافي درباره نحوۀ هدايت و كنترل تراکتور ضروري است.
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واحد یادگیری 7
حمل بار با پينورد تراکتوري
آیا تا
به حال پی
برده اید

1

2

3
4

5
6

چه تجهيزاتي براي هدايت و كنترل در تراکتور تعبيه شده است؟
آيا مي توان جفت كن پدال هاي ترمز تراکتور را آزاد گذاشت؟
پي نورد چيست و چه كاربردهايي دارد؟
نحوۀ اتصال پي نورد به تراكتور چگونه است؟
شعاع دور زدن پي نورد و تراکتور چگونه بايد باشد؟
چگونه كنترل جك تخليه در پي نورد به وسيله سيستم هيدروليك تراکتور انجام مي شود؟

هدف از اين بخش آشنايي هنرجويان با تجهيزات كنترل و هدايت تراکتور و كسب مهارت رانندگي ايمن تراکتور،
اتصال پي نورد ،هدايت و كنترل پي نورد به تراکتور و بارگيري و تخليه پي نورد است.

استاندارد عملكرد

پس از اتمام اين واحد يادگيري هنرجويان قادر خواهند بود تحت نظارت هنرآموز ضمن رانندگي با تراکتور،
هدايت و كنترل پي نورد را با مهارت انجام دهند.
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فصل4ـ واحد یادگیری7ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری

تجهيزات كنترل و هدايت تراکتور
بهمنظور توانايي كاربر براي راه اندازي ،هدايت و كنترل ،تراكتور تجهيزات گوناگوني در قسمتهاي مختلف آن تعبيه شده
است تا با بهكارگيري آنها سالمت تراكتور و راننده تضمين گردد .اين تجهيزات شامل اهرمها و پدالهاي كنترلي ،عالئم
هشداردهنده و تجهيزات ايمني است.
برای رانندگیتراکتور باید ضمن شناخت قسمتهاى ظاهرى تراکتور ،نحوه استفاده صحيح از وسايل آن را فرا گرفت.
گفت وگو
کنید

به نظر شما بهترین راه برای آشنایی با تجهیزات کنترل و هدایت
درتراکتورهای مختلف کدام است؟
الف  -مراجعه به سایتهای مرتبط
ب  -مشورت با سایر رانندهها
ج  -مراجعه به دفترچه راهنمای کاربری تراکتور
شکل 1ـ4ـ استفاده از دفترچه راهنمای تراکتور

آشنایی با تجهیزات کنترل و هدایت تراکتور
یادداشت
کنید

نام قطعات نشان داده شده در شكل را مشخص كنيد.
8

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

   

1

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

9

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

   

2

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

   

پدال قفل دیفرانسیل

   

3
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10

   

4

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

   

11

اهرم کنترل محور تواندهی

   

5

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

   

6

....................................
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7
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14

....................................
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شکل2ـ4ـ اجزای هدایت و کنترل تراکتور MF285
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یادداشت
کنید

پس از مشاهده فیلم آموزشی جدول 1ـ 4را کامل کنید.

جدول 1ـ4ـ وظایف اجزای هدایت و کنترل تراکتور
نام قطعه
 كنترلي

وظيفه

تصوير

نام قطعه كنترلي

وظيفه

ترمز دستی

رهايي تراکتور از
بوكسوات

پدال گاز

انتخاب حالت هاي
مختلف سرعت،
قدرت و جهت
حركت

قفل كن
پدال هاي ترمز

ثابت نگهداشتن دور
موتور

خفه کن

قطع و وصل توان

كنترل بازوهاي
تراکتور

تصوير

كنترل وضعيت دوران
محور تواندهي

صفحه وسايل اندازهگيرى و هشدار دهنده و كنترل راننده (داشبورد):
در رانندگـى بـا تراکتـور ،راننـده علاوه بـر تعييـن مسـير و هدايت صحيـح تراکتور ،بـه طور همزمـان بايـد كار آن را
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فصل4ـ واحد یادگیری7ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری

بـه كمـك عاليـم هشـدار دهنـده كنتـرل كنـد .لذا در قسـمت جلـوى راننـده بـر روى تراکتـور صفحهاى بـه نام
داشـبورد وجـود دارد كـه كليـه چراغهـاى هشـداردهنده ،كليدها ،درجههـا ،چراغهـاى آگاهى دهنـده از وضعيت
كار تراکتـور ،روي آن نصـب گرديـده اند.
معرفی ابزارها و تجهیزات کنترل و هدایت تراکتور
یادداشت
کنید

پس از مشاهده فیلم نام قطعات نشان داده شده
در شکل را مشخص کنید.

4

1
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1

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

   

4
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2

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

   

5

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

   

3

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

   

6

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

5

3

6

شکل 3ـ4ـ وسایل اندازه گیری و هشداردهنده تراکتور

یادداشت
کنید

پس از مشاهده فیلم جدول 2ـ 4را کامل کنید.

جدول 2ـ4ـ وظیفه وسایل اندازه گیری و هشداردهنده تراکتور
نام

وظيفه

تصوير

نام

دور سنج
و ساعت
شمار

چراغ دینام

درجه آب

درجه سوخت

وظيفه

تصوير
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توجه

فعالیت

هنگامى كه سوئيچ  تراکتور در وضعيت روشن قرار دارد و هنوز موتور روشن نشده است چراغ های روغن،
دینام و هواکش بايد روشن باشند .لحظه اى پس از روشن شدن موتور ،همراه با افزايش دور آن ،بايد اين
چراغ ها خاموش شوند.چنانچه هر کدام خاموش نشد ،بايد بالفاصله موتور را خاموش كرد و علت را يافت.

رانندگی تراکتور
تجهیزات مورد نیاز :تراکتور  MF285و MF399
شرح فعالیت :با مراجعه به كارگاه زير نظر هنرآموز تجهيزات كنترلي تراکتور را مشاهده نمایيد و كار با آنها را تمرين كنيد.

روشن کردن تراکتور
کار با تراکتور بدون حضور هنرآموز ممنوع است.
برای روشن کردن تراکتور باید به ترتیب زیر عمل کرد:
جدول 3ـ4ـ مراحل روشن کردن تراکتور

2ـ اطمینان از کشیده بودن ترمز دستی

3ـ انجام بازدیدهای قبل از روشن کردن تراکتور

1ـ پوشیدن لباس کار مناسب

4ـ استفاده از پلکان مخصوص برای نشستن   5ـ خالص کردن اهرم های تعویض دنده
روی صندلی

  6ـ خالص کردن محور انتقال نیرو و قرار دادن
سیستم هیدرولیک در پایین ترین حالت

7ـ قرار دادن گازدستی در وضعیت وسط
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  8ـ فشار دادن خفه کن به داخل

9ـ قرار دادن سوئیچ در وضعیت روشن ،کنترل
روشن شدن المپهای هشداردهنده ،استارت
زدن و رها کردن کلید پس از روشن شدن موتور

فصل4ـ واحد یادگیری7ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری

توجه

گفت وگو
کنید

در تراکتورهاي جديد اگر اهرم كمك دنده در وضعيت خالص نباشد ،موتور استارت نميخورد.

چهار مرحله سوئیچ چه کاربردی دارند؟

فعالیت

رانندگی تراکتور
تجهيزات مورد نياز :تراکتور MF285
شرح فعالیت :زیر نظر هنرآموز اقدام به روشن نمودنتراکتور کنید.

ایمنی

● موتور تراکتور را در محيط سربسته روشن نكنيد .در صورت ناگزير بودن از انجام اين كار پنجرهها يا در
محل را باز كنيد.
● تنظيمات صندلي را فقط هنگامى كهتراکتور متوقف است ،انجام دهيد.

نکتهزیست
محیطی

● از درجا کار کردن تراکتور به منظور گرم کردن اولیه اجتناب کنید.
● بهتر است این فرایند با حرکت کردن آرام تراکتور انجام گیرد.

هدايتتراکتور
پس از اطمينان كامل از درست كار كردن موتور و سيستم هاى آن مي توانيد حركت با تراكتور را با رعايت قوانين
راهنمایی و رانندگى آغاز كنيد.
توجه

گفت وگو
کنید

اخذ گواهینامه رانندگی تراکتور برای رانندگی تراکتور اجباری است.

با توجه به تصویر مقابل ،متن زیر را کامل کنید.
اولين اقدام قبل از شروع حركت با تراکتور
......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
شکل 4ـ4ـ بازدید اطراف تراکتور
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برای حرکت تراکتور باید بهترتیب زیر عمل کرد:
جدول 4ـ4ـ مراحل به حرکت درآوردن تراکتور

 -1با پای چپ پدال کالچ را تا انتها فشار دهید.

 -2دنده مناسب را انتخاب کنید.

 -3ترمز دستى را آزاد كنيد.

 -4با پای راست به آرامی پدال گاز را
کمی فشار دهید.

  5ـ پدال کالچ را به آرامی رها کنید.

   6ـ با كنترل فرمان تراکتور را به آرامیجلو برانيد.

 -7پدال کالچ را تا انتها فشار دهید.

 -8با فشار دادن تدريجى پدالترمز ،سرعت
تراکتور را كاهش داده ،آن را مت ّوقف سازيد.

 -9اهرم دنده را خالص كنيد و پدال كالچ را
آرام رها کنید.

ایمنی

هميشه؛
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● قبل ازترك صندلي تراکتور حتي براي يك لحظه
● هنگاميكه شخص ديگري ميخواهد سوار تراکتور شود
● هنگاميكه شخص ديگري ميخواهد از تراکتور پياده شود

توقف ايمن را انجام دهيد.

فصل4ـ واحد یادگیری7ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری

فعالیت

ایمنی

نمودار 1ـ4ـ مراحل توقف ایمن

رانندگی تراکتور
تجهيزات مورد نياز :تراکتور MF285
شرح فعالیت :زیر نظر هنرآموز اقدام به
رانندگی تراکتور در مسیر مشخص شده
کنید.

● در هنگام رانندگى با تراکتور در شيبهاى تند و كارهاى 
سنگين ،از دنده سنگين استفاده كنيد.
● در هنگام رانندگي در جاده گاز دستي را بسته و  فقط با
پدال گاز كار كنيد.
● بهجز مواقع ضرورى ،جفتكن پدالهاىترمز تراکتور را
آزاد نكنيد.
شکل 5ـ4ـ واژگونی تراکتور

ارزیابی
عملکرد

ردیف

مراحل کار

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

1

هدایت
تراکتور

ابزار ،مواد و تجهیزات :تراکتور ،جعبه
ابزار
زمان 20 :دقیقه
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد انجام بازدید قبل از روشن کردن ،روشن کردن
تراکتور ،هدایت تراکتور به موقعیت
انتظار
قابل قبول

روشن کردن و هدایت تراکتور بدون رعایت
دستورالعملها و قوانین

غير قابل قبول عدم توانایی در هدایت یا روشن کردن تراکتور

نمره

3

2
1
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اتصال پینورد به تراکتور
پینورد ماشین دنبالهبندی است که از آن برای حمل انواع بار میتوان استفاده
نمود .سهولت به کارگیری و ویژگیهای خاص این ماشین سبب شده است که
عالوه بر کشاورزی در صنعت و راهسازی نیز بهطور گستردهای مورد استفاده
قرار گیرد .این ماشین در انواع دو چرخ و چهار چرخ و با ظرفیت های
گوناگون ساخته می شود.
شکل 6ـ4ـ پی نورد دو چرخ

در تصاویر زیر نمونههایی از کاربردهای پینورد نشان داده شده است.

راهسازی

حمل کود

حمل گندم
شکل 7ـ4ـ کاربردهای پی نورد

اتصال مالبند

اتصال پینورد به تراکتور از نوع کششی میباشد.
برای اتصال پینورد به تراکتور میتوان از
مالبندهای قابل تنظیم یا مالبند بلند استفاده کرد.

اتصال پریز برق

چراغ های ترمز و راهنمای تراکتور بعد از نصب
پی نورد دیده نمی شوند .برای آگاه کردن راننده
عقبی هنگام ترمز کردن یا دور زدن باید پریز
برق پی نورد را متصل کرد.

اتصال شیلنگ
هیدرولیک
شکل 8ـ4ـ اتصاالت پی نورد
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برای به کارگیری سیستم تخلیه پینوردهایی که دارای کفی
متحرک هستند ،باید آنها را بهوسیله شیلنگ هیدرولیک به
خروجی هیدرولیک تراکتور متصل کرد .عالوهبر آن برخی
پینوردهای چهارچرخ دارای  ترمز هیدرولیکی هستند .که
بهوسیله سیستم هیدرولیک تراکتور کنترل میشود.

فصل4ـ واحد یادگیری7ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری

یادداشت
کنید

مراحل اتصال پی نورد به تراکتور در تصاویر زیر نشان داده شده است .با توجه به تصاویر متن مناسب را
جاگذاری کنید.

جدول  5ـ4ـ مراحل اتصال پی نورد به تراکتور

.....................................................................-1

.....................................................................-4

توجه

گفت وگوی
کالسی

.....................................................................-5

.....................................................................-6

شیلنگ هیدرولیک را به گونه ای مهار کنید که هنگام کار صدمه نبیند.

در مورد درست یا اشتباه بودن اتصال شیلنگ هیدرولیک تصاویر زیر در کالس گفت وگو کنید.

الف)

فعالیت

.....................................................................-2

......................................................................-3

شکل 9ـ4ـ اتصال شیلنگ های هیدرولیک

ب)

اتصال پی نورد به تراکتور
تجهیزات مورد نیاز :پی نورد دو چرخ یا چهار چرخ ،تراکتور  ،MF285پین استاندارد
شرح فعالیت :پینورد دوچرخ یا چهارچرخ را زیر نظر هنرآموز بهتراکتور متصل کنید .اتصال برق و هیدرولیک را نیز انجام دهید.
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ایمنی

ارزیابی
عملکرد

● هرگز بین تراکتور و پی نورد نایستید مگر آنکه ترمز دستی را کشیده باشید و یا از عدم حرکت تراکتور
مطمئن باشید.
● قبل از اتصال شیلنگ هیدرولیک ،تراکتور را خاموش كرده اهرم هاي سيستم هيدروليك را در وضعيت
خالص قرار دهيد.
ردیف

2

مراحل کار

شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد و تجهیزات :تراکتور،
اتصال
پینورد
پی نورد به
زمان 15 :دقیقه
تراکتور
مکان :هانگار

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

هدایت تراکتور به سمت پینورد ،اتصال پینورد
باالتر از حد
به تراکتور ،اتصال خروجی هیدرولیک ،اتصال
انتظار
پریز برق
قابل قبول

نمره
3

هدایت تراکتور به سمت پی نورد ،اتصال پی نورد
به تراکتور ،اتصال خروجی هیدرولیک ،اتصال 2
پریز برق با ایرادات جزئی

غير قابل قبول عدم توانایی در اتصال پی نورد به تراکتور

1

هدايت تراکتور متصل به پينورد
هدایت تراکتـور متصـل بـه پی نـورد تفاوت هایـی بـا هدایت تراکتـور به خصـوص در هنگام ترمـز کـردن ،دور زدن
يـا حركـت به سـمت عقـب دارد .کسـب مهارت در ایـن زمینه نيـاز به تجربـه و تمرين فـراوان دارد.
گفت وگو
کنید

با دقت در تصویر مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 1در صورتی که پینورد به اندازه  35درجه نسبت به
خط مرکز تراکتور منحرف شود ،چه اتفاقی میافتد؟
 2انحراف  65درجه چه عواقبی میتواند داشته باشد؟

شکل 10ـ4ـ زاویه انحراف تراکتور در حین حمل پی نورد

در هنـگام دور زدن پی نـورد نمی توانـد هم زمـان بـا زاویـه تراکتـور بچرخـد لـذا باید بـا زاویه کمتـری دور زد تا
احتمـال برخـورد پـی نورد و تراکتـور از بیـن بـرود .به عبـارت دیگـر ،شـعاع دور زدن در این حالت بایـد بزرگ تر
انتخـاب شـود .ایـن مطلـب را در تصاویـر صفحۀ بعـد می توانید مشـاهده کنید.
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فصل4ـ واحد یادگیری7ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری

برخورد پینورد وتراکتور
به زاویه چرخها دقت شود.
شکل 11ـ4ـ تراکتور متصل به پی نورد در حین تغییر جهت

فکر کنید

ترمز های ناگهانی با سرعت زیاد و یا ترمز کردن در سرازیری ها سبب  
ضربه زدن پی نورد به تراکتور می شود.
آیا می دانید کدام قانون فیزیک می تواند این اتفاق را توجیه کند؟
شکل 12ـ4ـ ضربه پی نورد به تراکتور در
ترمزهای ناگهانی

این ضربات به خصوص در پی نوردهای سنگین می تواند منجر به حوادث ناگوار شود لذا پی نوردهای ظرفیت باال
باید مجهز به سیستم ترمز مستقل باشند .ترمز پی نوردها ممکن است هیدرولیکی ،پنوماتیکی یا مکانیکی باشد.
گفت وگوی
کالسی

تصاویر روبه رو تأثیر ترمز ناگهانی در زمین لغزنده
را در حالت های مختلف نشان می دهند .با دقت در
این تصاویر برداشت خود را در کالس بیان کنید.

2

1

3

شکل 13ـ4ـ چرخش پی نورد در ترمزهای ناگهانی
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نمودار زیر تفاوت های هدایت تراکتور و تراکتور متصل به پی نورد را نشان می دهد.
فضای گردشی عریض تر مورد
نیاز در هنگام دور زدن

شعاع دور زدن بزرگتر

طول بلندتر

هدایت پی نورد

ضربه زدن پینورد بهتراکتور
هنگامترمز ناگهانی به خصوص در
سرازیری

بلند شدن جلویتراکتور در  
سرباالیی  ،گودال و دست انداز

نمودار 2ـ4ـ تفاوت هدایت پی نورد و تراکتور

هدایت پی نورد به سمت عقب:

هنـگام حرکـت بـا دنـده عقـب پی نـورد تمایـل دارد
خـود را از مسـیر مسـتقیم منحـرف کنـد .ایـن تمایل
بـه علـت نیروهـای مقاومی اسـت کـه از طـرف زمین
بـر آن اعمـال می شـود .بنابرایـن هنـگام حرکـت بـا
دنـده عقـب مـوارد زیـر را مـد نظـر قرار دهیـد.
 1بـراى هدايـت مسـتقيم تراکتـور بـه همـراه
پي نـورد بـه عقـب درحالـى كـه تراکتـور و پي نـورد
در يـك امتـداد قـرار گرفته اند ،سـعى كنيـد فرمان را
مسـتقيم نگـه داريـد.
 2در صورتـى كـه در حيـن حركت به سـمت عقب،
پي نـورد ناخواسـته بـه يك سـمت منحرف شـد ،الزم
اسـت فرمـان را بـه همـان جهـت بچرخانيد .تـا وقتى
كـه پي نـورد بـه مسـير مسـتقيم قبلـى نزديك شـود،
بالفاصلـه فرمان را به حالت هدايت مسـتقيم درآوريد.
 3بـراى هدايـت پي نـورد بـه يك سـمت ،در هنگام
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شکل 14ـ4ـ هدایت پی نورد به سمت عقب

فصل4ـ واحد یادگیری7ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری

حركـت رو بـه عقـب ،فرمـان را در جهـت عكـس بچرخانيـد و بعـد از منحـرف شـدن پي نـورد ،بـراى حركـت
مسـتقيم ،ابتـدا فرمـان را در جهـت انحـراف پي نـورد بچرخانيـد و پس از قرار گرفتـن تراکتور و پي نـورد در يك
امتـداد ،فرمـان را بـه حالت هدايت مسـتقيم نگـه داريد.
 4بـراى دور زدن بـا دنـدة عقـب ،الزم اسـت فرمان را متناسـب با ميزان انحـراف در همان جهتـى كه پي نورد
منحرف شـده اسـت ،نگه داريد( .شـکل 15ـ)4

الف)

شکل 15ـ4ـ دور زدن با دنده عقب

ب)

توجه

توجه كنيد كه حركت با دندة عقب به همراه پي نورد بايد با سرعت خيلى كم انجام شود تا از انحراف شديد
پي نورد نسبت به تراکتور جلوگيرى كند .در اين وضعيت الزم است با حركت به جلو زاوية پي نورد و تراکتور
كم شده و سپس مجددا ً حركت به عقب ادامه يابد.

فعالیت

هدايت و كنترل پي نورد
تجهيزات مورد نياز :پي نورد متصل به تراکتور
شرح فعالیت :زیر نظر هنرآموز پی نورد را به سمت جلو و
عقب و در مسیر مستقیم هدایت کنید.

ایمنی

ایستادن روی مالبندتراکتور یا پینورد میتواند منجر به مرگ شود.

شکل 16ـ4ـ خطر ایستادن روی مالبند پی نورد و تراکتور
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ارزیابی
عملکرد

ردیف

مراحل کار

3

هدایت
و کنترل
پی نورد

شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد و تجهیزات :تراکتور متصل
به پینورد
زمان 20 :دقیقه
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از
حد انتظار

با تسلط کامل تراکتور متصل به پی نورد  2و 4چرخ را به
سمت جلو و عقب هدایت می کند.

3

قابل قبول

تراکتور متصل به پی نورد را به سمت جلو هدایت و
کنترل می کند.

2

عدم تسلط در هدایت تراکتور متصل به پی نورد  2و یا 4
غير قابل قبول
چرخ به سمت عقب

1

بارگيري پينورد
در بارگیری پی نورد به چهار نکته باید توجه کرد:
ظرفیت پی نورد

تعادلتراکتور

بارگیری
پی نورد

کششتراکتور

شکل 17ـ4ـ بارگیری پی نورد

محل بارگیری
نمودار 3ـ4ـ شرایط بارگیری پی نورد

در پي نورد هاى دوچرخ ،معموالً محور چرخ ها در محلى قرار گرفته است كه در صورت پخش مناسب بار در كف
آن ،قسمت زيادى از وزن ،روى چرخ هاى پي نورد قرار خواهد گرفت و قسمت كمى از وزن به مالبند منتقل
مي شود كه قسمت عقب تراکتور را سنگين مى كند و باعث درگيرى بهتر چرخ ها با زمين مى شود.
بارگیری بیش از حد مجاز در پی نوردهای دو چرخ سبب بلند شدن جلوی تراکتور و کاهش فرمان گیری می شود.
مركز ثقل بارهاى سنگين وكم حجم بايد در پينوردهاي دوچرخ روى محور يا كمى جلوتر از آن باشد .اين مركز بايد در امتداد
محور طولى تراكتور و پینورد باشد تا تعادل مجموعه برقرار
گردد.
توجه داشته باشيد كه قرار دادن بار سنگين در لبة جلو
پینورد دوچرخ ،سبب افزايش بار روى مالبند ميشود و
قرار  دادن بار در عقب آن سبب كاهش وزن روى محور
عقب تراكتور ميشود كه هر دو حالت غلط است.
شکل 18ـ4ـ بارگیری بیش از حد مجاز
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فصل4ـ واحد یادگیری7ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری

شکل 19ـ4ـ محل بار در پی نورد دوچرخ

در پينوردهاى چهارچرخ ،كل وزن پينورد روى چرخهاى آن قرار مى گيرد و در صورت سنگين بودن بار ،ضروری است
عقب تراکتور به اندازه الزم سنگين شود تا حالت چرخش آزاد چرخها (بكسوات) بهوجود نيايد .چنانچه پينوردها ،سبك
باشند ،سنگين كردن عقب تراکتور موردى ندارد .تنها در صورت سنگين بودن پينورد ،بايد محور عقب را به منظور
افزايش درگيرى و محور جلو را براى جلوگيرى از بلند شدن جلوى تراكتور در حد الزم سنگين كرد.
مركـز ثقـل بارهـاى سـنگين وكم حجـم بايد در پی نوردهـای چهارچـرخ در ميان دو محور باشـد .ايـن مركز بايد
در امتـداد محـور طولـى تراکتـور و پی نورد باشـد تا تعـادل مجموعه برقـرار گردد.

شکل 20ـ4ـ محل بار در پی نورد چهارچرخ

گفت وگوی
کالسی

با دقت در تصویر زیر درباره مخاطرات محل بارگیری نامناسب و اهمیت توجه به آن بحث کنید.

شکل 21ـ4ـ بارگیری نامناسب پی نورد

159

فعالیت

بارگیری پی نورد
تجهیزات مورد نیاز :تراکتور متصل به پی نورد ،بار سنگین و کم حجم ،جرثقیل سقفی یا متحرک
شرح فعالیت :بار سنگین و کم حجم را در پی نورد بارگیری کنید.

ایمنی

حمل بار ترافيكي در شب ممنوع است.
در هنگام بارگيري و تخليه بار پينورد توجه داشته باشيد كه محل توقف پينورد و در زير چرخها سست نباشد.
چنانچه بار از اطراف پی نورد بيرون مى زند ،الزم است با نصب چراغ هاى گردان با نور مناسب در لبه هاى بار،
توجه ساير رانندگان را به آن جلب كرد.
ّ
حدى باشد كه سبب واژگون شدن پینورد شود .اين مشكل بهخصوص روى دستاندازها
ارتفاع بارپینورد نبايد در ّ
و يا در هنگام پيچيدن تراکتور و پینورد پيش مىآيد.
بار در پینورد بايد ثابت و مهار شود .درغير اين صورت ،هنگام پيچيدن ،شروع حركت ،ياترمز كردن و غيره ،ممكن
است بار حركت كند و در اثر برخورد با لبةپینورد ،سبب خرابى آن و حتى واژگون شدن پینورد شود.

ارزیابی
عملکرد

ردیف

مراحل کار

4

بارگیری
پی نورد

شرایط عملکرد

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

نتایج ممکن
باالتر از
حد انتظار

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
پارک کردن در محل مناسب برای بارگیری ،تعیین محل
قرارگیری بارهای سبک و کمحجم

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور متصل
به پینورد ،بار حجیم و سنگین و بار
قابل قبول تعیین محل قرارگیری بارهای سبک و کمحجم
کم حجم و سنگین
زمان 20 :دقیقه
عدم توانایی در تعیین محل قرارگیری بارهای سبک و
مکان :محل بار
غير قابل قبول
کم حجم

نمره
3
2
1

تخليه پينورد
پی نوردها از لحاظ نوع تخلیه به دو گروه تقسیم می شوند .گروه اول پی نوردهایی که دارای کفی ثابت هستند و باید به
صورت دستی تخلیه شوند .اما گروه دوم دارای کفی متحرک می باشند که به وسیله جک هیدرولیک باال و پایین می رود .در
این نوع پی نوردها عملیات تخلیه به صورت خودکار انجام می گیرد .سیستم تخلیه این پی نوردها به گونه ای طراحی می شود
که از انتها یا یکی از طرفین کفی بلند می شود و تخلیه مواد صورت می گیرد.

الف)
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شکل 22ـ4ـ روش های تخلیه پی نورد

ب)

فصل4ـ واحد یادگیری7ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری

در هر دو روش جهت سهولت در تخلیه دیواره های کناری و انتهایی پی نوردها قابلیت باز شدن دارند.
قفل دیواره کناری

الف)

شکل 23ـ4ـ باز شدن دیواره های پی نورد

ب)

در تخلیه خودکار کنترل جک تخلیه پی نورد به وسیله سیستم هیدرولیک تراکتور انجام می شود.
اکثر تراکتورها داراي اهرم مجزا براي
كنترل خروجي هيدروليك هستند .در
این تراکتورها با پایین آوردن اهرم جک
ماشین بسته می شود و با باال بردن آن جک
باز می شود.

پر شدن

خالص

تخلیه

الف)

ب)

شکل 24ـ4ـ اهرم جک هیدرولیک تراکتور

تراکتور  MF285فاقد اهرم مجزا برای کنترل خروجی هیدرولیک بوده و دو اهرم کنترل كشش و کنترل وضعیت
عالوه بر کار اهرم های گفته شده کار اهرم خروجی یدکی را نیز انجام می دهند.
برای کنترل خروجی هیدرولیک در این تراکتورها باید اهرم کنترل وضعیت روی فشار ثابت پمپ قرار گیرند و
اهرم کنترل حساسیت در وضعیت سریع قرار گرفته باشد .در این حالت می توان با حرکت اهرم کنترل کشش
جک ماشین را کنترل کرد.
سري جديد تراکتورهاي  MF285داراي اهرم مجزا براي كنترل خروجي هيدروليك هستند.

کنترل
حساسیت آهسته
سریع

روغن هیدرولیک
شکل 25ـ4ـ اهرم کنترل حساسیت

شکل 26ـ4ـ اهرم های کنترل کشش و وضعیت
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هشدار

توجه کنید در موقع استفاده از این اهرم و به کار انداختن جک باید حدود  16لیتر روغن هیدرولیک به
مخزن روغن هیدرولیک ریخت .برای به کار انداختن جک های دوطرفه و موتورهای هیدرولیکی الزم است
تراکتور را به سوپاپ های مخصوص (مقسم) مجهز کنید.

فعالیت

تخلیه بار پی نورد
مهارت :تخلیه پی نورد مجهز به جک تخلیه
تجهيرات مورد نياز :تراکتور  ، MF285پي نورد داراي كفي مجهز به جك هيدروليك
شرح فعالیت :زیر نظر هنرآموز عملیات باال و پایین بردن کفی پی نورد را تمرین کنید.

ایمنی

قرار گرفتن در موقعيت مناسب هنگام تخليه بار ضروري است.

خطر برخورد پی نورد با کابل برق

شکل 27ـ4ـ ارتفاع پی نورد را در هنگام تخلیه را در نظر بگیرید.

نکتهزیست
محیطی

ارزیابی
عملکرد
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در صورت مشاهده هرگونه نشتي روغن هيدروليك سريع ًا نسبت به رفع آن اقدام کنید تا از آلودگي محيط
زيست جلوگيري شود.

ردیف

مراحل کار

4

تخلیه بار
پی نورد

شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور متصل
به پینورد
زمان 20 :دقیقه
مکان :محل تخلیه بار

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از
حد انتظار

قرار گرفتن در موقعیت مناسب جهت تخلیه بار ،استفاده
از اهرم های خروجی هیدرولیک

قابل قبول

استفاده از اهرم های خروجی هیدرولیک برای تخلیه بار

2

غير قابل قبول نداشتن توانایی استفاده از اهرم های خروجی هیدرولیک

1

3

ارزشیابی شایستگی حمل بار با پینورد تراکتوری
 1شرح کار:
ـ بازدید قبل از روشن کردن ـ روشن کردن تراکتورـ هدایت تراکتور به موقعیتـ اتصال مالبند پینورد  ـ اتصال برق پینورد
ـ اتصال خروجی هیدرولیک ـ هدایت پی نورد به جلو ـ هدایت پی نورد به عقب ـ بارگیری پی نورد ـ تخلیه بار پی نورد
 2استاندارد عملکرد
هدایت تراکتور متصل به پی نورد در مسیر مشخص
شاخص ها
ـ بازدید آب رادیاتور ،بازدید روغن موتور ،بازدید برق و باتری ،بازدید چرخ ها
ـ مستقر شدن روی صندلی ،تنظیم صندلی ،خالص کردن دنده ها ،خالص کردن محور تواندهی ،چک کردن چراغ های
هشداردهنده ،استارت زدن
ـ انتخاب دنده مناسب ،خواباندن ترمز دستی ،حرکت به سمت جلو ،حرکت با دنده عقب ،پارک کردن ایمن
ـ هدایت تراکتور به سمت پی نورد ،هم راستا کردن مالبند تراکتور و پی نورد ،کشیدن ترمز دستی ،استفاده از پین مناسب،
خواباندن جک پی نورد
ـ تطبیق تعداد خارها و شیارهای روی پریز تراکتور و چند شاخه پی نورد ،اتصال برق پی نورد
ـ تمیز کردن نری و مادگی قبل از اتصال ،خاموش کردن تراکتور ،اتصال خروجی هیدرولیک ،کنترل صحت جهت اتصال،
کنترل نشتی
ـ انتخاب شعاع صحیح دور زدن ،ترمز کردن آرام ،پارک کردن تراکتور در موقعیت مشخص
ـ هدایت تراکتور در مسیر مستقیم به عقب ،هدایت تراکتور در مسیر منحنی به عقب ،پارک کردن تراکتور در موقعیت مشخص
ـ پارک کردن در محل مناسب برای بارگیری ،تعیین محل قرارگیری بارهای سبک و کم حجم
ـ قرار گرفتن در موقعیت مناسب جهت تخلیه بار ،استفاده از اهرم های خروجی هیدرولیک
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :پیست آماده شده برای آموزش رانندگی تراکتور
ابزار و تجهیزات:
پی نورد دوچرخ و چهارچرخ مجهز به کفی تخلیه هیدرولیکی ،تراکتور
 4معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

هدایت تراکتور

1

2

اتصال پی نورد به تراکتور

1

3

هدایت و کنترل پی نورد

2

4

بارگیری پی نورد

1

5

تخلیه بار پی نورد

1

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت،
توجهات زیست محیطی و نگرش

نمره هنرجو

2

میانگین نمرات

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

*
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واحد یادگیری 8
کاربریبیلتراکتوری
آیا تا
به حال پی
برده اید

1

2

3
4

بيل تراکتوري چه كاربردهايي دارد؟
بیل تراکتوری دارای چه اجزایی است؟
برای آماده به کار نگهداشتن بیل تراکتوری چه اقداماتی باید انجام داد؟
روغن كاري بيل تراکتوري پس از چه مدت كار انجام مي شود؟

هدف از اين بخش آشنايي هنرجويان با بيل تراکتوري ،انواع ،ساختمان و كاربردهاي آن در بخش كشاورزي است.
هنرجويان ضمن انجام اقدامات الزم براي سرويس و نگهداري بيل تراکتوري ،با هدايت تراکتور مجهز به بيل
تراکتوري در شرايط مختلف و همراه با بار به صورت عملي آشنا خواهند شد.

استاندارد عملكرد

پس از اتمام اين واحد يادگيري ،هنرجويان قادر خواهند بود ضمن شناخت قسمت هاي مختلف بيل تراکتوري
و نحوه سرويس و نگهداري آن بتوانند تراكتور مجهز به بيل تراکتوري را هدايت کنند.
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ساختمان بيل
بيل تراکتوري وسيله اي است كه به منظور بار برداري
و حمل بار در كارهاي كشاورزي ،جنگل داري و
راه سازي مورد استفاده قرار مي گيرد.

شکل 28ـ4ـ بیل تراکتوری

ساختمان بیل تراکتوری از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:
   1پمپ و مخزن روغن هیدرولیک :بیلهای تراکتوری
دارای یک پمپ هیدرولیک هستند که بهوسیله کوپلینگ
به محور تواندهی تراکتور بسته میشود .باالی این پمپ،
مخزن روغن هیدرولیک قرار دارد که حدود  50لیتر
گنجایش دارد.
2

یادداشت
کنید

لودر که از چندین قطعه تشکیل یافته است.

با توجه به تصویر جدول را کامل کنید.
جدول 6ـ4ـ کاربرد اجزای بیل تراکتوری
نام
باكت
شاسی

شماره

کاربرد

 ...........................ظرف مخصوص جهت حمل مواد مختلف
...........................

اتصال لودر به تراکتور

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

انتقال روغن هیدرولیک

رابط بين باكت و شاسي بوده كه ميتواند
بازوی باالبر ...........................
به صورت لواليي باال و پايين برود.

2

6
4

5

3

1

جک باکت .......................................................................................................... ...........................
جک بازو

......................................................................................................... ...........................
شکل 29ـ4ـ اجزای بیل تراکتوری
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 3واحد کنترل که شامل یک یا دو شیر هیدرولیک
است .در ایران عموماً بیل ها دارای دو شیر هستند.
یکی برای کنترل باکت و دیگری برای کنترل بازوی
باالبر.
ب)
الف)
شکل 30ـ4ـ اهرم کنترل بیل

باکت ها انواع مختلف دارند و متناسب با نوع ماده ای که حمل می کنند باید انتخاب و روی لودر نصب شوند.
ب

الف)

شکل 31ـ4ـ اتصال باکت ها به بیل     

ب)

نوع مناسب باکت برای جابه جایی اجسام مختلف در تصاویر زیر مشخص شده است.
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الف)

ب)

ج)

د)

هـ)

و

شکل 32ـ4ـ کاربرد انواع باکت قابل اتصال به بیل

فصل4ـ واحد یادگیری8ـ کاربری بیل تراکتوری

گفت وگو
کنید

با توجه به تصاویر صفحه قبل ارتباط بین نوع کاربرد و باکت مناسب را نشان دهید.

حمل بسته های مکعبی

جنگل داری
حمل سیلو و
فضوالت دامپروری
حمل بسته ای مکعبی

حمل مواد دانه ای و خاک

شکل  33ـ4ـ ارتباط انواع باکت با کاربرد آنها

بيل تراکتوري به صورت ثابت با پيچ و مهره روى تراكتور بسته مى شود .اين ماشين ويژۀ يك نوع تراکتور مشخص
طراحى و ساخته مي شود و معموالً به راحتى نمي توان آن را روى تراكتورهاى ديگر متصل كرد.
اتصال بیل به تراکتور در سه مرحله صورت می گیرد.
چك كردن بيل متصل به تراکتور

اتصال شاسی

اتصال بيل به شاسي

جدول 7ـ4ـ مراحل اتصال بیل به تراکتور

در تراکتورهای جدید برای اتصال بیل تراکتوری نیازی به پمپ و مخزن روغن مجزا نیست .در این تراکتورها براي
جلوگيري از بلند شدن چرخ هاي عقب و حفظ تعادل تراكتور در هنگام بلند كردن بار تعدادي وزنه سنگين كننده
به عقب تراکتور متصل مي شود .مقدار اين وزنه ها متناسب با تراکتور ،بيل و ظرفيت باربرداري بوده و به گونه اي
انتخاب مي شود كه در هنگام ترمز كردن يا دور زدن سبب واژگوني تراکتور نشود.
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هشدار

قبل از نصب وزنه ها باید سنگین کننده های جلو تراکتور را حذف نمود.

بازديدهاي قبل از كار با بيل
با بیل تراکتوری کار کنید.

لباس کار
مناسب بپوشید.

مفاهیم تمامی عالئم و  
برچسب هاي ايمني
روي آن را با مراجعه
به دفترچه راهنما بدانيد  .

دفترچه راهنماي
كاربري و سرويس
بیل را به دقت
بخوانيد.

نمودار 4ـ4ـ پلکانی که قبل از شروع کار با بیل باید طی شود.

پس از برداشتن گام های اولیه و به منظور اجرای کار با بیل تراکتوری ،نخست باید بازدیدهای مربوط به بیل
و تراکتور را انجام داد.
بدون واشر

صحیح

دقت كنيد تمامياتصاالت بهدرستي انجام شده باشد .دستگاه را تا
رفع تمامی نواقص به راه  نیندازید.

قطعات معيوب و يا تغيير شكل داده را تعمير و يا جايگزين کنید.

محل های گریس کاری
کلیه پیچ و مهرهها را با گشتاور مناسب آچارکشی کنید (هر  5ساعت
این کار را تکرار کنید)
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قطعات متحرک را گریس کاری کنید.
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سیسـتم هیدرولیك را از لحاظ نشـتي و لولهها و شـيلنگها را از نظر السـتیکها را بازبینـی کنیـد کـه بریدگـی ،یـا بـر آمدگی نداشـته
باشـند .فشـار بـاد چرخهـاي جلـو در محـدودهاي باشـد كه توسـط
پوسـيدگي و ترك بررسي کنید.
شـركت سـازنده تراکتـور بـراي باربـرداري مشـخص گرديده اسـت.

دقـت كنيـد لولههـا و اتصـاالت هيدروليـك بـه گونهاي نصب شـده قبـل از شـروع كار با بيـل تراکتـوري حتم ًا بـا جابهجا كـردن جكها
سيسـتم هيدروليـك را در شـرايط بدون بـار آزمايش كنيد.
باشـند كـه در اثـر حركت بيـل صدمـه نبينند.
جدول 8ـ4ـ بازدیدهای بیل قبل از شروع کار

فعالیت

آماده سازی بیل برای شروع کار
تجهیزات مورد نیاز :ابزار عمومی مکانیک ،بیل متصل به تراکتور
شرح فعالیت :بازدیدهای اولیه را قبل از کار با بیل انجام دهید.

ایمنی

● در بيل هاي تراکتوري از روغن هيدروليك با فشار باال استفاده مي شود و حتی در
هنگام خاموش بودن دستگاه نیز احتمال فشار در سيستم وجود دارد كه می تواند
هنگام خروج از سوراخ شيلنگ ها با نفوذ به پوست یا چشم منجر به جراحات عمیق،
کوری یا حتی مرگ گردد؛ لذا هيچ گاه براي بررسي نشتي در قسمت هاي مختلف
سيستم هيدروليك دست را مقابل سوراخ قرار ندهيد براي اين كار مي توانيد از چوب
و يا كاغذ استفاده كنيد .اگر روغن به پوست شما نفوذ كرد سريعاً به پزشك مراجعه
کنید.
● در هنگام بازديد بيل تراکتوري ،هيچگاه بين چرخ و بيل قرار نگيريد و تنها زماني كه بيل
پايين است ،اقدام به بازديد کنید.
● قبل از شروع كار با بيل تراکتوري حتماً با جابهجا كردن جكها سيستم هيدروليك را در
شرايط بدون بار آزمايش كنيد.

الف)
الف

ب)
شکل 34ـ4ـ نکات ایمنی کار با بیل
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ارزیابی
عملکرد

ردیف

1

مراحل کار

شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور به
همراه بیل ،جعبهابزار ،روغن
آماده سازی بیل زمان 40 :دقیقه
برای شروع کار مکان :هانگار ماشینهای کشاورزی

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از
حد انتظار

تمامی بازدیدها و رفع عیوب اولیه قبل از روشن
کردن موتور بهطور کامل انجام شود

3

قابل قبول

برخی از بازدیدها انجام شود

2

بازدیدها و رفع عیوب اولیه قبل از روشن کردن موتور
غير قابل قبول
بهطور کامل انجام نمیشود.

نمره

1

انجامعملياتبهوسيلهبيلتراکتوري
از بيل تراکتوري براي عمليات مختلفي نظير بار برداري ،هل دادن مواد و تسطيح مي توان استفاده کرد .بيل را
در هنگام كار مي توان در چهار وضعيت قرار داد .كنترل اين چهار حركت به وسيله اهرم هايي كه در سمت راست
صندلي راننده تعبيه مي شود ،انجام مي گيرد.
د

ب

الف

ج

الف

ج
ب

د

الف) باال بردن
ب) پایین آوردن
ج) بارگیری
د) تخلیه
شکل 36ـ4ـ حرکت اهرم های کنترل بیل

شکل 35ـ4ـ چهار جهت حرکت بیل

ه
دای
ت
باک
ت
به
زی

ر

ی
ه با

ج

ابه

جای

ل

تخ

بار
ی

بار
ر

بلن

دک

ر
دن
بار

الف) باربرداري :باربرداری شامل چهار مرحله است:
1ـ هدایت باکت به زیر بار
2ـ بلند کردن بار
3ـ جابه جایی بار
4ـ تخلیه بار

شکل 37ـ4ـ مراحل باربرداری با بیل
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براي انتقال بارهايي نظير خاك يا كود به ترتيب زير عمل کنید:

1ـ باكت را صاف روي زمين قرار دهيد
و در حالي كه فرمان را مستقيم نگه
داشته ايد به جلو حركت كنيد تا باكت
به زير بار نفوذ كند.

2ـ در حالي كه باكت به زير بار نفوذ
مي كند آن را در وضعيت بارگيري قرار
دهيد .در اين حالت زاويه باكت به 45
درجه مي رسد.

حرکت به سمت بار

روش نادرست پر کردن باکت
روش صحیح پر کردن باکت

3ـ وقتي كه باكت پر شد با گرفتن كالچ
و ترمز توقف نموده بازوها را تا انتها باال
بياوريد .در اين حالت زاويه بار از سطح
افق به  70درجه مي رسد( .تا ارتفاع 2
متري)
4ـ به سمت محل تخليه حركت كنيد.
به منظور حداكثر پايداري و قدرت
ديد بيل را در پايين ترين ارتفاع ممكن
نگه داريد .سرعت هنگام حمل بار بايد
حداكثر  8كيلومتر بر ساعت باشد.
5ـ بار را تخليه كنيد .در محل تخليه،
باكت را تا ارتفاع مورد نظر باال ببريد و
سپس به حالت تخليه قرار دهيد .براي
تخليه كامل برخي بارها ممكن است
مجبور شويد باكت را دوبار تكان دهيد.

شکل 38ـ4ـ مراحل انتقال بار با بیل
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باربرداري از پشته:
هنگام باربرداري از پشته خطر ريزش مواد وجود دارد.
براي كاهش خطر ريزش مواد ،سه روش نشان داده شده در شکل 39ـ 4پيشنهاد مي شود.
گفت وگوی
کالسی

پيرامون تصاوير نشان داده شده در كالس گفتوگو كرده و نتيجه را يادداشت کنید.

شکل 39ـ4ـ مراحل باربرداری از پشته توسط بیل

فعالیت

جابه جایی بار با بیل تراکتوری
تجهيزات مورد نياز :تراکتور مجهز به بيل
شرح فعاليت :به وسيله بيل تراکتوري از يك پشته خاك برداري کرده و در محل مناسب تخلیه کنید.

ایمنی

1ـ  هرگز باری را باالی سر کسی بلند نکنید یا حرکت ندهید.
2ـ هرگز باری را در حالت معلق باال نگه ندارید و در صورت نیاز به ترک 
بيل تراکتوري ،باكت را پایین آورده و روی زمین قرار دهید.

3ـ براي برداشتن اجسام گرد مانند بشكه و يا بسته هاي علوفه از باكت
استفاده نكنيد .براي اين منظور تجهيزات مختلفي مانند چنگك ها يا
زنبه ها طراحي شده اند كه مي توان آنها را جايگزين باكت کرد.

4ـ هيچ گاه از بيل براي جابه جايي افراد يا حيوانات استفاده نکنید.

الف)

ب)

ج)
شکل 40ـ4ـ نکات ایمنی در کار با بیل
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ب) صاف كردن:
1ـ براي صاف كردن زمين نوك باكت را با زاويه  45درجه روي خاك قرار دهيد.
2ـ تراکتور را در سنگين ترين حالت دنده عقب قرار دهيد.
3ـ با مستقيم نگه داشتن فرمان به عقب حركت كنيد.

ج) هل دادن:
 )1كف باكت را روي زمين قرار داده و سيستم هيدروليك را در وضعيت شناوري
قرار دهيد.
 )2با انتخاب سنگين ترين دنده به سمت جلو حركت كنيد.
 )3فرمان را مستقيم نگه داريد.
 )4پس از برخورد باكت به پشته گاز را رها نكرده و پشته را تا مسافت مورد نظر
هل دهيد.
 )5مواد داخل باكت را تخليه كرده و تراکتور را به محل قبلي برانيد.

گفت وگوی
کالسی

هل دادن بار

در تصاویر زیر چه ایراداتی مشاهده می کنید؟
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فعالیت

ایمنی

صاف کردن زمین به وسیله بیل
تجهيزات مورد نياز :تراکتور مجهز به بيل
شرح فعاليت :به وسيله بيل تراکتوري زمین را تسطیح و چاله ها را پر كنيد.
1ـ از کار کردن دستگاه در نزدیکی زهکشی ها بپرهيزيد ،زيرا کناره های نهر و زهکشی ممکن است ريزش
كند .لغزش جزئی بيل تراکتوري صدمه جدی یا مرگ را به دنبال دارد .
2ـ حداكثر شيب مجاز كار با بيل تراکتوري را در نظر داشته باشيد .اگر قرار است در مسیری شیبدار حرکت
کنید ،بار باکت را کم کنید و با احتیاط پیش بروید و در چنین مواقعی تا حد امکان از گردش به چپ یا راست
خودداري كنيد.
نادرست

درست

شکل 42ـ4ـ حرکت صحیح روی شیب در جابه جایی حمل بار

ارزیابی
عملکرد

ردیف

2

مراحل کار

شرایط عملکرد

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

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

هدایت بیل بدون بار ،خاکبرداری با بیل ،هل
باالتر از حد انتظار دادن بار با بیل ،تسطیح زمین با بیل ،تخلیه بار 3
از باکت بیل به داخل پینورد
ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور به
جابهجایی بار با همراه بیل
هدایت بیل بدون بار ،خاکبرداری با بیل ،هل
دقیقه
بیلتراکتوری زمان20 :
دادن بار با بیل ،تسطیح زمین با بیل ،تخلیه بار از 2
قابل قبول
مزرعه
مکان:
باکت بیل به داخل پینورد با ایرادات جزئی
غير قابل قبول

عدم تسلط در رانندگی و کار با بیل تراکتوری

1

سرويس و نگهداري بيل تراکتوري
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بيل را قبل از انجام عمليات سرويس تميز كنيد .اين عمل به خصوص قبل از سرويس سيستم هيدروليك ضروري است.
توجه داشته باشید زمان انجام سرويس ها به شرايط كاري بيل تراکتوري بستگي دارد و در شرايط كاري سخت
بايد فاصله زمان انجام سرويس ها كوتاه گردد.
الف) سرويس سيستم هيدروليك:
 1سطح روغن مخزن هيدروليك را بر روي سطح صاف و در شرايطي كه بيل پايين است ،بررسي كنيد .تنها
از روغن توصيه شده توسط شركت سازنده استفاده کنید.
 2لوله و اتصاالت را از لحاظ نشتي بررسي کنید.
 3سيلندرها را از لحاظ نشتي بررسي كنيد .تعمير جكهاي هيدروليك احتياج به مهارت و ابزار ويژه دارد ،لذا
براي تعمير آنها به نمايندگيهاي مجاز مراجعه کنید.
 4فيلتر مخزن را تميز كنيد.
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ب) روغن کاری:
روغن کاری مهم ترین سرویس یک بیل است که می تواند عمر مفید بیل را با کاهش اصطکاک بین قطعات
متحرک باال ببرد .روغن کاری باید در پایان کار روزانه و هر  8ساعت یکبار انجام گیرد .روغن کاری بیل ها در واقع
گریس کاری یاتاقان ها است .برای این منظور از گریس های عمومی استفاده می شود.
ج) آچار كشي:
آچاركشي قطعات متحرك طبق گشتاور معين و پس از هر  5ساعت كاري الزامي است .شاسي و نقاط اتصال به
تراکتور را پس از هر  100ساعت آچاركشي کنید.
د) هواگيري سيستم هيدروليك:
برای هواگیری دستگاه هیدرولیک ،درپوش فیلتر را شل کرده و به آرامی بردارید و جكها را تا آخر چند مرحله باز و بسته كنيد.
تحقیقکنید

هوا گرفتن سیستم هیدرولیک چه تأثیری در کار خواهد گذاشت؟

فعالیت

سرویس و نگهداری بیل تراکتوری
تجهيزات مورد نياز :تراکتور مجهز به بيل ،گریس ،گریس پمپ ،پارچه تنظیف ،قیف ،روغن هیدرولیک
شرح فعاليت :سرویس های دوره ای بیل را انجام دهید.

ایمنی

قبل از انجام هرگونه عملیات تعمیر و یا سرویس روی بیل تراکتوری باید:
برچسب «روشن
نکنید» روی
فرمان بچسبانید

ارزیابی
عملکرد

ردیف مراحل کار

3

توقف ایمن
تراکتور را
انجام دهید.

شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد و تجهیزات :تراکتور به
انجام
سرویسهای همراه بیل ،بار سنگین و حجیم
دورهای زمان 20 :دقیقه
بیلتراکتوری مکان :مزرعه

بیل را روی
زمین قرار دهید.

محل مناسب را
انتخاب کنید.

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

سرویسها کامل و مطابق دفترچه کاربری بیل و تراکتور
انجام گیرد.

3

قابل قبول

انجام سرویسها ناقص یا بدون رعایت پیشنیازهای
ضروری و تمیز کردن باشد.

2

غير قابل قبول سرویس انجام نشود.

نمره

1
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ارزشیابی شایستگی کاربری بیل تراکتور
 1شرح کار:
ـ انجام بازدیدهای قبل از شروع کـار ـ هدایت بیل بدون بـار در مسیر صحیح ـ خاک برداری با بیل ـ هل دادن بـار با بیل
  ـ تسطیح زمین با بیل  ـ تخلیه بار از باکت بیل به داخل پینورد ـ انجام سرویسهای بیل  ـ عیب یابی و رفع عیوب جزیی بیل
 2استاندارد عملکرد:
کاربری بیل جلو تراکتور برای انجام عملیاتهای خاکبرداری ،تسطیح خاک و هل دادن مواد
شاخص ها:
ـ بازدیدهای قبل از روشن کردن تراکتور ،بازدیدهای بیل
ـ باال بردن و پایین آوردن بیل ،ثابت نگه داشتن بیل در ارتفاع مشخص ،هدایت تراکتور با بیل به سمت جلو و عقب ،پارک
کردن تراکتور متصل به بیل ،خواباندن بیل روی زمین در هنگام پارک
ـ سرعت مناسب پیشروی برای باربرداری ،هدایت بیل به زیر بار و بلند کردن آن ،باال آوردن بیل تا ارتفاع مناسب جهت حمل بار
ـ سرعت مناسب پیشروی ،زاویه مناسب نوک تیغه باکت هنگام هل دادن بار ،بارگیری از تمام سطح باکت
ـ هدایت در کوتاه ترین مسیر به سمت پی نورد ،تخلیه بار در پی نورد با حداکثر کردن ارتفاع و تغییر زاویه بیل
ـ تمیز کردن محل های گریس کاری قبل از انجام عملیات ،آچارکشی پیچ ها با ترک متر و گشتاور مشخص
ـ تشخیص دلیل عیوب مختلف بیل ،تعیین روش رفع عیب
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
تراکتور و بیل تراکتوری آماده
تل کود و یا خاک آماده ،زمین ناهموار
ابزار و تجهیزات:
جعبه ابزار مکانیک ،گریس ،گریس پمپ ،روغن هیدرولیک
 4معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده سازی بیل برای شروع کار

1

2

جابه جایی بار با بیل تراکتوری

2

3

انجام سرویس های دوره ای بیل تراکتوری

1

4

رفع عیب های جزئی بیل

1

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت،
توجهات زیست محیطی و نگرش

2

میانگین نمرات

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

*

