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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
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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

...................................
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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 ستون
ٱ پایه
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.
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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.
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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

86

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
*

فصل3ـ واحد یادگیری   5ـ انجام سرویس های دوره ای تراکتور

فصل 3

آمادهسازيتراكتور براي کار

امروزه تراکتورها و ماشین های متصل به آن نقش اساسی در کشاورزی ایفا می کنند .آماده
به کار نگه داشتن تراکتور یکی از مهم ترین جنبه های کشاورزی مدرن است .و افرادی که
در آماده به کار نگه داشتن تراکتور و ماشین های کشاورزی مهارت دارند ،نقش مهمی در
کشاورزی مکانیزه دارند.

93

واحد یادگیری 5
انجام سرويسهاي دورهاي تراکتور
آیا تا
به حال پی
برده اید

1

2

3
4

5
6

بهترین و ارزان ترین راه برای افزایش عمر یک تراکتور چیست؟
چرا سرویس کردن تراکتورها اهمیت دارد؟
مزایای مالی در سرویس تراکتور چقدر است؟
نتایج سرویس نکردن تراکتور چه خواهد بود؟
چقدر از خرابی تراکتورها ناشی از به موقع سرویس نکردن است؟
چقدر از خرابی تراکتورها ناشی از انجام سرویس نادرست است؟

هدف از این بخش آموزش سرویس قسمت های مختلف تراکتور است .سرویس تراکتور و روش درست انجام
آن از اهمیت زیادی برخوردار است .برای این کار فرد سرویس کار باید با قسمت های مختلف تراکتور ،کارگاه
سرویس ،ابزار و مواد مورد نیاز برای سرویس ،موارد ایمنی و زیست محیطی آشنا بوده و در روش های درست
سرویس کردن تراکتور مهارت کافی داشته باشد.

استاندارد عملكرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود قسمت های مختلف تراکتور را شناسایی کرده و
با روش درست سرویس کنند.
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فصل3ـ واحد یادگیری   5ـ انجام سرویس های دوره ای تراکتور

تراکتور
● چند نوعتراكتور ميشناسيد؟
● از آنها چه استفادههايي
ميشود؟
الف)

ج)

ب)

شکل ١ـ٣ـ کاربردهای تراکتور

تراكتور ،ماشين خودگردانى است كه در ابتدا به منظور كشيدن ماشينهاي كشاورزي طراحي و ساخته شد .تراكتورهاي
امروزي مى توانند ضمن توليد توان كششى ،توان دورانى و هيدروليكى ساير ادوات ديگر را نيز تأمين نمايد.
بحثکالسی

با راهنمايي هنرآموز ،توان مورد نياز براي ماشين هاي نشان داده شده در جدول زير را مشخص كنيد.

جدول ١ـ٣ـ توان مورد نیاز ماشین های کشاورزی

١ـ

٢ـ

٣ـ

٤ـ

٥ـ

تراکتورها در انواع و توان های مختلف ساخته شده اند.

شکل ٢ـ٣ـ انواع تراکتور

یک تراکتور کشاورزی از قسمت های اصلی موتور ،دستگاه انتقال قدرت ،سیستم تعلیق و هدایت و کنترل،
سیستم هیدرولیک ،تجهیزات مختلف مانند اتاق ،شاسی ،سیستم گرمایشی و غیره ساخته شده است.
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بحثکالسی

با راهنمايي هنرآموز جدول زير را كامل كنيد.

جدول ٢ـ٣ـ قسمت های مختلف تراکتور
تصوير

تصوير

نام

كاربرد

نام

كاربرد

سيستم مولد
قدرت

توليد توان
موردنیاز برای سایر
قسمت های تراکتور

انتقال توان توسط
روغن تحت فشار

سيستم انتقال
توان

انتقال توان مكانيكي
موتور به چرخ ها

امكان حركت و
هدايت تراكتور روي
زمين

آسايش راننده

بازديدهاي دوره اي تراكتور
هر تراکتور دارای کتابچه راهنمای کاربر ،کتابچه راهنمای نگهداری ،کتابچه راهنمای قطعات و کتابچه راهنمای تعمیر
به منظور راهنمایی کاربران ،سرویسکاران و تعمیرکاران است که برای کار با تراکتور باید به آنها رجوع کرد .در دفترچه
معین باید انجام شود.
راهنما برای تراکتور بازدیدهای گوناگونی توسط سازنده پیشبینی شده است که در زمانهای ّ
توجه

با سرویس و بازدید موتور تراکتور در فصل  2آشنا شده اید و در این فصل سرویس بقیه قسمت های تراکتور
بررسی می شود.

بحثکالسی

در تصاوير زير چند نمونه از بازديدهاي تراكتور نشان داده شده است .درباره فعاليت هاي نشان داده شده
در كالس گفت وگو کنید.

شکل ٣ـ٣ـ بازدیدهای قبل از شروع کار با تراکتور
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فصل3ـ واحد یادگیری   5ـ انجام سرویس های دوره ای تراکتور

فعالیت

بازديدهاي دوره اي
تجهيزات مورد نياز :لباس کار ،دستمال تنظیف ،تراكتور MF285
شرح فعاليت :بازديدهاي دوره اي قبل از روشن كردن تراكتور را انجام
دهيد.

ایمنی

از خاموش بودنتراكتور و كشيده بودنترمز دستي مطمئن شويد.

وضعیت
ظاهری
تراکتور و
الستیک ها

بازديدهاي
موتور
باتری و
اتصاالت
برقی

نمودار 1ـ٣ـ بازدیدهای قبل از روشن کردن تراکتور

ارزیابی
عملکرد

ردیف

مراحل کار

1

بازدید
دوره اي

شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور،
كتابچه سرویس و نگهداری
زمان 10 :دقیقه
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

بازدید ها صحیح و مطابق كتابچه سرویس و نگهداری
تراکتور انجام شود.

3

قابل قبول

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

2

غيرقابل قبول بازدید ها انجام نشود.

شایستگی های غیرفنی،
ایمنی ،بهداشت ،توجهات
زیست محیطی و نگرش

نمره

پوشیدن لباس کار ،کفش و دستکش مناسب
دقت در انجام کار
جلوگيري از ورود مواد تميزكننده به محيط زيست
تنظیم و اصالح عملکردهای سیستم ،سطح 1

1

قابل قبول

توجه به همه موارد

2

غير قابل قبول

توجه به موارد زيست محيطي

1

سیستم برق رسانی
كدام يك از قطعات تراكتور با
برق كار مي كنند؟

شکل 4ـ3ـ برق در تراکتور

برخی از دستگاه ها و سیستم ها در تراکتور با برق کار می کنند .به همین دلیل تراکتورها مجهز به مدارهای
الکتریکی هستند .تراکتور دارای سه مدار الکتریکی اصلی استارت ،شارژ و مصرف کننده می باشد.
در تراکتورهای جدید مانند تراکتور فرگوسن  399قطع و وصل سوخت در پمپ انژکتور بهوسیله برق انجام میشود.
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با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.
جدول 3ـ3ـ مدارهای الکتریکی تراکتور

نام مدار

تصویر

اجزای تشکیل دهنده

وظیفه

سوئیچ

دنده چرخ لنگر
استارت
اتوماتیک

روشن کردن موتور

مدار استارت

اتصال زمین
سوئیچ
انترناتور

دینام

افتامات

افتامات
آمپرمتر

آمپرمتر
اتصال بدنه

اتصال بدنه

تولید برق جهت آماده
به کار نگه داشتن باتری و
مصرف کننده ها

مدار شارژ

باتری

باتری

چراغ هشدار

چراغ ها

جعبه تقسیم

کلید

دینام
جعبه فیوز

مدار مصرف کننده ها

چراغ ها ،نشانگرها ،درجه ها،
کلیدهای کنترل

باتری

فیوزها:
کلیه مدارهای الکتریکی در تراکتور دارای فیوز هستند که در صورت بروز
مشکل در مدار و به منظور جلوگیری از خرابی بیشتر ،فیوز جریان برق مدار
را قطع میکند .تمام فیوزهای مدارهای تراکتور در یک محل به نام جعبه
فیوز قرار دارند .فيوزها داراي انواع مختلف از لحاظ نوع و ميزان آمپر هستند.
شکل   5ـ3ـ جعبه فیوز تراکتور

بحثکالسی

آیا در صورت سوختن فیوز تنها تعویض آن کافی است؟

شکل   6ـ3ـ انواع فیوز
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هشدار

در جعبه فیوز محلی برای قرار گرفتن فیوزهای یدکی وجود دارد .همیشه از موجود بودن انواع فیوز یدکی
در این محل اطمینان حاصل کنید.

باتری:
باتری دستگاهی است که انرژی شیمیایی را به انرژی
الکتریکی تبدیل میکند و در انواع قابل شارژ و غیر
قطب مثبت
صفحات
منفی
قابل شارژ وجود دارد .باتریهایی که در ماشینهای
کشاورزی استفاده میگردند .قابل شارژ هستند.
باتری از یک جعبه که برحسب ولتاژ آن به چند خانه
عایق
تقسیم گردیده ،تشکیل شده است .هر خانه باتری دارای
صفحات مثبت
تعدادی صفحه مثبت و منفی است که صفحات مثبت به
شکل 7ـ3ـ ساختمان باتری
هم و صفحات منفی نیز به هم وصل شدهاند .صفحهها در
داخل باتری قرار دارد و بین آنها با محلول الکترولیت که اسید سولفوریک رقیق است ،پر میشود.
خانه های باتری به صورت سری به یکدیگر متصل می شوند .به عبارت دیگر قطب منفی هر خانه به قطب مثبت
خانه بعدی متصل است و به این ترتیب یک قطب مثبت و یک قطب منفی آزاد می ماند که بیرون جعبه باتری قرار
می گیرد .باتری به وسیلۀ فعل و انفعاالت شیمیایی بین صفحات مثبت و منفی و محلول الکترولیت کار می کند.
قطب منفی

بحثکالسی

تحقیق

ولتاژ هر خانه باتری  2ولت است .باتوجه به اینکه خانه های باتری به صورت سری متصل شده اند ،یک باتری
 12ولتی چند خانه دارد؟

شارژ و تخليه باتري چگونه صورت مي گيرد؟

برای تشخیص قطب های باتری روش های گوناگونی وجود دارد:

روی قطب های باتری
عالئم مثبت و منفی
حک شده است

قطب منفی معموالً به
رنگ آبی یا مشکی و
قطب مثبت به رنگ
قرمز است.

قطب مثبت بزرگ تر از
قطب منفی است.

قطب منفی در محلول
نمک تولید حباب
می کند.

شکل   8ـ3ـ روش های تشخیص قطب باتری
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سرویس های دوره ای سیستم برق رسانی:
گفت وگو
کنید

چرا باتری سمت راست دارای درپوش های قابل
باز شدن است ولی باتری سمت چپ فاقد درپوش
است؟
آیا تا کنون اصطالح باتری اتمی یا باتری خشک را
شنیده اید؟

شکل 9ـ3ـ باتری

شکل 10ـ3ـ باتری خشک

امروزه دو نوع باتری تر و خشک متداول است .باتری خشک بازدید می شود ولی نیاز چندانی به سرویس ندارد؛
در صورتی که باتری تر را باید مرتباً بازدید و سرویس کرد.
تحقیق

باتری های تر و خشک چه تفاوت هایی با هم دارند؟

● بازدید سطح خارجی باتری :سطح خارجی باتری باید تمیز و خشک باشد که اگر احتماالً ترک یا شکستگی
در آن ایجاد شده باشد ،مشخص شود و یا خیس بودن بدنه باتری سبب خالی شدن خودبه خود باتری نشود.

1ـ قبل از شستن کامل باتری ،قطب های آن 2ـ برای برطرف کردن سولفاتها از روی قطبها 3ـ برای تمیز کردن سطح خارجی باتری ،آن را
با آب گرم یا محلول رقیق جوش شیرین (60
را از نظر سولفاته بودن بررسی کنید .سولفاته از برس سیمیاستفاده کنید.
گرم جوش شیرین در یک لیتر آب) بشویید.
شدن قطب ها ضمن ایجاد مقاومت در مقابل
عبور جریان ،باعث خوردگی قطب ها و سر
باتری می شود.

4ـ باتری را خشک کنید.

  5ـ جهت جلوگیری از سولفاتهشدن روی قطبها   6ـ در صورتی که سر باتری ها خراب یا فرسوده
شده اند آنها را تعویض کنید.
گریس بمالید.
شکل 11ـ3ـ تمیز کردن باتری
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● بازدید سطح آب اسید باتری :در باتریهای خشک نیازی به بازدید سطح آب
اسید نیست .همچنین امکان این کار میسر نمیباشد .در باتریهای تر ،سطح آب
اسید باید حدودا ً  1سانتیمتر باالتر از سطح صفحات باشد .در بعضی باتریها که
جعبه پالستیکی شفاف دارند سطح آب اسید باید بین دو عالمت  Minو Max
که روی جعبه باتری مشخص شده است ،قرار داشته باشد.
نکته

اگر سطح آب اسید کم بود فقط باید آب مقطر به باتری اضافه کرد تا
سطح آن به مقدار مطلوب برسد .ولی در صورتی که آب اسید به علت
واژگون شدن باتری خالی شده باشد ،باید آب اسید به باتری اضافه کنید.

فعالیت

سرویس باتری
تجهيزات مورد نياز :باتری تراکتور ،جوش شیرین ،برس سیمی ،گریس ،آب مقطر ،آب اسید
شرح فعاليت :باتری را شست وشو کرده و سطح آب اسید آن را کنترل کنید.

ایمنی

● اسید باتری خورنده است ،مراقب باشید روی بدن و لباستان ریخته نشود.
● در صورت ریختن آب اسید به چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه کنید.

شکل 12ـ3ـ بازدید سطح آب اسید باتری

● پیاده کردن و نصب باتری تراکتور :در صورتی که ولتاژ باتری از حد معینی پایین تر آید ،باید با پیاده کردن
باتری و اتصال آن به دستگاه شارژ نسبت به شارژ آن اقدام کنید .همچنین پس از اتمام طول عمر باتری باید
تعویض شود.
1ـ صفحه پوششی جعبه باتری را بردارید.
2ـ کابل های باتری را آزاد کنید .ابتدا قطب منفی و
سپس قطب مثبت آزاد شوند.
3ـ باتری را خارج کنید.
4ـ برای نصب باتری مراحل فوق را به طور عکس اجرا
کنید .دقت کنید در مرحله بستن سر باتری ها ابتدا
کابل مثبت را وصل کنید.

A

شکل  13ـ3ـ آزاد کردن قطب باتری
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تراکتورهای سنگین و نیمهسنگین برای استارت زدن به آمپر باالتری نیاز دارند .لذا در این تراکتورها دو باتری تعبیه شده است.
توجه

بحثکالسی

فعالیت

هنگام پیاده کردن باتری در تراکتورهای مجهز به دو باتری ابتدا باید کابل منفی هر دو باتری جدا شود.

در صورتی که ترتیب بازکردن و بستن قطب ها رعایت نشود چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

پیاده کردن باتری
تجهيزات مورد نياز :تراکتور  ،MF399آچار ،پیچ گوشتی
شرح فعاليت :باتری های تراکتور  MF399را پیاده و مجددا ً نصب کنید.

ایمنی

اتصال قطب مثبت باتری به بدنه تراکتور هنگام باز کردن قطب ها می تواند منجر به خرابی باتری شود.

چراغ های تراکتور:
نور کافی برای رانندگی خصوصاً در شب مورد نیاز است .به همین منظور چراغهای مختلفی در تراکتور تعبیه شده است.
با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.

نام

چراغ های جلو

نام

کاربرد

چراغ های راهنما

چراغ خطر
چراغ عقب

مشخص بودن تراکتور از عقب هنگام حرکت
شبانه

چراغ ترمز

آگاه کردن راننده وسایل پشتسری از ترمز کردن تراکتور

چراغ كار

روشن كردن پشت تراكتور درحين كار شبانه

جدول 4ـ3ـ چراغ های تراکتور
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به منظور دوری از خطر همیشه باید چراغ های تراکتور سالم و تنظیم باشند.
● تعویض المپ چراغ های بزرگ:
در صورت روشن نشدن چراغ های بزرگ ابتدا فیوز آن را بررسی کنید .در صورت سالم بودن فیوز احتماالً المپ
آن نیاز به تعویض دارد .برای این منظور ابتدا المپ نو را با مشخصات نوشته شده در دفترچه راهنما تهیه کرده
و سپس آن را به ترتیب زیر تعویض کنید.
1ـ کلید چراغ ها را در حالت خاموش قرار
دهید.
2ـ شبکه جلو یا بغل تراکتور را باز کنید.
3ـ سیم های برق چراغ را باز کرده ،الستیک
محافظ را درآورید .خار فنری را آزاد کرده و
المپ سوخته را بیرون آورید .المپ نو را جا زده
و مراحل فوق را به طور عکس اجرا کنید.
شکل 16ـ3ـ تعویض المپ چراغ جلو

● تنظیم نور چراغ های بزرگ:
در صورت تنظیم نبودن نور چراغهای بزرگ نه تنها نور کافی برای دید راننده موجود نخواهد بود ،بلکه ممکن است دید
راننده وسایل نقلیهای که از مقابل به طرف تراکتور میآیند نیز دچار مشکل شود و نهایتاً منجر به ایجاد خطر گردد.
1ـ تراکتور را در فاصله  2متری مقابل دیوار قرار دهید.
2ـ روی دیوار محل تالقی خط وسط کاپوت را عالمت بگذارید)A(.
3ـ خط عمودی ( )1را از آن محل رسم کنید.
4ـ خط افقی ( )2را به اندازه ارتفاع چراغهای بزرگ ( )4رسم
کنید.
5ـ دو نقطه ( )3را روی خط افقی در طرفین خط عمود ( )1به اندازه
فاصله چراغها مشخص کنید.
6ـ بهوسیله پیچهای تنظیم ،وسط نور چراغها را به گونهای تنظیم
کنید که روی نقاط مشخص شده بیفتند.

شکل 17ـ3ـ روش تنظیم چراغ بزرگ تراکتور

شکل  18ـ3ـ پیچ های تنظیم چراغ
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توجه

نور هر چراغ به طور تکی و با کور کردن چراغ دیگر تنظیم می گردد.

فعالیت

تعویض المپ چراغ جلوی تراکتور
تجهيزات مورد نياز :تراکتور  ،MF285پیچ گوشتی دوسو و چهارسو
شرح فعاليت :المپ چراغ جلوی تراکتور را تعویض نموده و نور چراغ را تنظیم کنید.

ایمنی

قبل از انجام هرکاری روی سیستم برق رسانی کابل منفی باتری را آزاد کنید.

ارزیابی
عملکرد

ردیف

2

104

مراحل کار

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور،
انجام
كتابچه کاربری ،مواد تمیزکننده ،مواد
سرويس هاي
روانساز ،گریس پمپ ،جعبه ابزار
سيستم
زمان 30 :دقیقه
برق رساني
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شست وشوی باتری ،تنظیم نور چراغ ها،
باالتر از حد انتظار
تعویض المپ مطابق دستورالعمل ها
قابل قبول
غيرقابل قبول

3

شست وشوی باتری و تنظیم نور چراغ

2

عدم توانایی در شست وشوی باتری،
تنظیم نور چراغ ها ،تعویض المپ مطابق
دستورالعمل ها

1

نمره
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سيستم انتقال توان
موتور در تراکتور توان تولید میکند .قسمتی از این توان به انرژی الکتریکی و توان هیدرولیکی تبدیل میشود و قسمت
اعظم توان تولید شده به صورت مکانیکی به محور توان دهی و چرخهای محرک منتقل میشود.
مجموعه دستگاهها و قطعاتی که قدرت موتور را به چرخهای محرک منتقل میکند ،سیستم انتقال توان نامیده میشود.
تغییر دور چرخ های
محرک نسبت به هم
در زمان دور زدن

انتقال توان موتور به
چرخ های محرک

قطع انتقال توان
موتور به چرخ ها به
طور موقت یا طوالنی
مدت

وظایف سیستم
انتقال توان

شکل 19ـ3ـ سیستم انتقال توان
تغییر در سرعت و
گشتاور انتقالی

تغییر جهت حرکت

نمودار 2ـ3ـ وظایف سیستم انتقال توان

اجزای سیستم انتقال قدرت
● کالچ:
امکان قطع و وصل توان بین موتور و جعبه دنده را به دلخواه راننده میسر میکند .ممکن است تراکتور کالچهای
متعددی داشته باشد ولی کالچ بین موتور و جعبهدنده ،کالچ اصلی نامیده میشود .با فشار پا روی پدال ،کالچ عمل
کرده و انتقال توان به جعبه دنده قطع میشود و با رها کردن پدال کالچ ،مجددا ً توان موتور به جعبه دنده منتقل
میگردد.
ب) کالچ در حالت آزاد

الف) کالچ در حالت درگیر
پوسته کالچ
فنر دیافراگم
به سمت گیربکس
یاتاقان بیرون رونده

پوسته کالچ

فالیول
صفحه کالچ

فنر دیافراگم

فالیول
صفحه کالچ

به سمت گیربکس
صفحه فشاری

یاتاقان بیرون رونده

صفحه فشاری

شکل 20ـ3ـ کالچ در حالت آزاد و درگیر
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بحثکالسی

چه تفاوتی بین دو تصویر فوق که حالت های مختلف کالچ را نشان می دهد وجود دارد؟

• جعبه دنده
دستگاهی است که تغییر سرعت یا گشتاور را متناسب با شرایط کار
برای راننده میسر میکند .عالوه بر این میتوان از جعبهدنده برای
تغییر جهت حرکت و یا قطع انتقال توان برای زمان طوالنی (حالت
خالص) استفاده کرد .این دستگاه مجموعهای از دندههای مختلف
است که بهترتیب در کنار هم قرار میگیرند .جعبهدندهها در سه نوع
کلی مکانیکی ،نیمه هیدرولیکی و هیدرولیکی وجود دارند که اغلب
تراکتورها دارای جعبهدنده مکانیکی هستند .تراکتورها معموالً دارای دو
جعبهدنده اصلی و کمک میباشند .جعبه دنده اصلی به همراه کاهش
سرعت ،گشتاور موتور را افزایش میدهد ،حال اگر الزم باشد تا گشتاور
موتور بیش از این اضافه شود از جعبه دنده کمک استفاده میشود.
شکل 21ـ3ـ جعبه دنده تراکتور U 650

● دیفرانسیل
دیفرانسیل دستگاهی است که شامل مجموعهای از چرخ دندههای مخروطی در یک پوسته فلزی است و توان موتور
را از جعبه دنده گرفته ،بر روی چرخها تقسیم میکند .دیفرانسیل مسیر انتقال نیرو را به اندازه  90درجه تغییر داده
و گشتاور انتقالی به چرخها را افزایش میدهد .عالوه بر این دیفرانسیل امکان دور زدن را برای تراکتور فراهم میآورد.
پینیون
چرخ دهنده های هرزگرد
کرانویل

چرخ دنده های سرپلوس
محور چرخ ها

محور چرخ ها

شکل 22ـ3ـ اجزای دیفرانسیل
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محور متصل به
جعبه دنده
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● کاهنده نهایی
کاهنده نهایی آخرین مرحله تغییرات در مسیر انتقال
توان موتور به چرخ ها را انجام و در حدود  3تا  5مرتبه
افزایش گشتاور و کاهش دور را سبب می شود.
بحثکالسی

چرا تراكتورها بر خالف اتومبيل ها مجهز به كاهنده نهايي هستند؟
شکل  23ـ3ـ کاهنده نهایی

سرويس سيستم انتقال توان
√ بازدید سطح روغن جعبه دنده
در تراکتورها معموالً محفظه جعبه دنده ،دیفرانسیل و کاهنده نهایی به هم مرتبط هستند و این محفظه ،مخزن
روغن هیدرولیک تراکتور است .در صورتی که این محفظه مخزن روغن هیدرولیک نباشد برای روغن کاری از
روغن های  90یا  140طبق طبقه بندی  SAEاستفاده می کنند .بررسی سطح روغن محفظه هیدرولیک در
سرویس های سیستم هیدرولیک توضیح داده خواهد شد.
√ بازدید روغن توپی محور عقب
در اغلب تراکتورها محفظه یا پوسته دیفرانسیل با جعبه دنده ارتباط دارد به همین دلیل روغن آن با روغن جعبه ـ دنده
هم زمان بازدید و تعویض میشود .ولی روغن توپیها و محور چرخها مطابق دفترچه راهنما (کتاب راهنما) به صورت
جداگانه بازدید و تعویض میگردند.
مقدار روغن موجود در داخل توپی
محور عقب باید تا سطح دریچه پر
کردن باشد.
درپوش بازدید و
پر کردن

درپوش تخلیه

شکل 24ـ3ـ دریچه پر کردن روغن توپی محور عقب تراکتور فرگوسن
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برای تعویض روغن توپی عقب به ترتیب زیر عمل کنید:
مراحل کار:
 1ظرف مناسبی زیر محل تخلیه روغن توپی محور عقب قرار دهید.
 2درپوش تخلیه ( )1و درپوش ریختن روغن ( )2را باز کنید( .شکل 25ـ)3
 3وقتی روغن کام ً
ال خالی شد درپوش ( )1را محکم ببندید.
 4روغن تازه مخصوص توپی محور را تا سطح درپوش ( )2ریخته سپس آن را ببندید.
 5مراحل باال را برای توپی سمت دیگر انجام دهید.
 6مراحل انجام کار را مستند کنید.
√ بازدید تنظیم بودن پدال کالچ(هر  100ساعت)
در صورتی که پدال کالچ تنظیم نباشد در زمان تعویض دنده ،کالچ
بهموقع انتقال توان از موتور به جعبه دنده را قطع و وصل نمیکند و
دنده خوب جا نمیرود .برای تنظیم پدال کالچ تراکتور فرگوسن 399
به ترتیب زیر عمل کنید:
 1مقدار آزادی حرکت پدال کالچ ( )Aرا اندازه گیری کنید .این
فاصله باید بین  20تا  25میلیمتر باشد.
 2برای تنظیم حد آزادی پدال کالچ ،پیچ انتهایی میله کالچ را به
چپ و یا به راست بپیچانید تا فاصله آزاد پدال در حد مجاز تنظیم شود.
 3پدال کالچ را کام ً
ال تا ته فشار دهید و مدت زمانی نگهدارید و رها کنید.
 4فاصله آزاد پدال را مجددا ً امتحان کنید و در صورت نیاز تنظیم نمایید.
 5نتیجه کار را مستند کنید.

شکل  25ـ3ـ تنظیم پدال کالچ

فعالیت

تعویض روغن توپی عقب تراکتور
تجهیزات مورد نیاز :تراکتور  ،MF 285لباس کار ،دستکش ،آچار مناسب ،ظرف مناسب برای تخلیه روغن ،قیف ،روغن نو
شرح فعالیت :روغن توپی عقب تراکتور را تعویض و میزان آن را تنظیم کنید.

ایمنی

قبل از انجام هر کاری روی تراکتور از خاموش بودن آن و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن شوید.

نکتهزیست
محیطی
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روغن تعویض شده را در ظرف های مخصوص انبار کرده و به مراکز بازیافت تحویل دهید.

فصل3ـ واحد یادگیری   5ـ انجام سرویس های دوره ای تراکتور

فعالیت
کارگاهی

تنظیم پدال کالچ
تجهیزات مورد نیاز :تراکتور ،MF 399لباس کار ،دستکش ،کولیس ،آچار مناسب
شرح فعاليت :پدال کالچ تراکتور  MF 399را تنظیم کنید.

ایمنی

ارزیابی
عملکرد

قبل از انجام هر کاری روی تراکتور از خاموش بودن آن و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن شوید.

ردیف

مراحل کار

شرایط عملکرد

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

نتایج ممکن
باالتراز حد
انتظار

3

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور،
کتابچه کاربری ،مواد تمیز کننده،
انجام
سرویس های مواد روانساز ،گریس ،پمپ ،جعبه
قابل قبول
سیستم ابزار
انتقال توان زمان 30 :دقیقه
مکان :هانگار ماشینهای کشاورزی غيرقابل قبول

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
تعویض روغن کاهنده نهایی ،بازدید روغن کاهنده نهایی،
تنظیم پدال کالچ مطابق دستورالعملها

3

تعویض و بازدید روغن و تنظیم کالج بدون توجه به
دستورالعمل

2

عدم توانایی در شست وشوی باتری ،تنظیم نور چراغ ها،
تعویض المپ مطابق دستورالعمل ها

1

سيستم هیدرولیک
پرسش

کدامقسمتهایتراکتورازسیستمهیدرولیک
بهره میگیرند؟

فرمان
روغن
رادیاتور
پمپ
هیدرولیک

تجهیزات اتصال
سه نقطه

جک
فرمان

ادوات جک
هیدرولیکی

ترمز
شکل 26ـ3ـ سیستم هیدرولیک تراکتور

به موادی مانند آب و هوا که روان هستند و قابلیت جاری شدن دارند ،سیال گفته میشود .سیاالت ممکن
است تراکمپذیر (مانند هوا) یا تراکم ناپذیر(مانند آب) باشند .از سیاالت برای تبدیل و انتقال انرژی و نیرو در
سیستمهای هیدرولیکی یا نیوماتیکی(بادی) استفاده میشود .سیستمی را که در آن انتقال و تبدیل انرژی با
سیاالت تراکم ناپذیر (مانند روغنهای هیدرولیک) انجام میشود سیستم هیدرولیکی میگویند.
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بحثکالسی

● مسیر روغن در یک سیستم هیدرولیک نشان
داده شده است.
● با استفاده از کدام قانون فیزیک می توان انتقال
نیرو به وسیله سیستم هیدرولیک را توجیه کرد؟

جک (مصرف کننده)

سوپاپ کنترل فشار
شیر کنترل

مخزن

پمپ

شکل 27ـ3ـ اجزای سیستم هیدرولیک

سرویس سیستم هیدرولیک

سیستم هیدرولیک تراکتورها از اجزای مختلفی تشکیل شده است که باید در دورههای مشخص مورد بازبینی و
سرویس قرار گیرند .مهمترین سرویسهای سیستم هیدرولیک عبارتاند از :بازدید روغن هیدرولیک ،تعویض صافی
و روغن هیدرولیک
● بازدید روغن هیدرولیک:

روغن جعبه دنده و هیدرولیک در اکثر تراکتورها در یک مخزن هستند و با انجام این بازدید روغن هر دو سیستم
بررسی شده است .شاخص روغن جعبه دنده مطابق شکل در شرایطی که تراکتور روی سطح مسطح قرار دارد
باید بین دو عالمت  Maxو  Minباشد.

شکل 28ـ3ـ گیج روغن هیدرولیک تراکتور فرگوسن 285

شکل 29ـ3ـ گیج روغن هیدرولیک تراکتور فرگوسن 399

برای بازدید روغن هیدرولیک به ترتیب زیر عمل کنید:

1ـ گیج را خارج کنید.

2ـ گیج را تمیز کنید.

4ـ گیج را خارج نموده و
3ـ گیج را مجددا ً جا بزنید.
سطح روغن را مشاهده کنید.

شکل 30ـ3ـ بازدید روغن هیدرولیک تراکتور MF 399
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گزینه صحیح را انتخاب کنید.
پرسش

هنگام تعویض روغن باید:

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

سطح شیبدار □
موقعیت قرارگیری تراکتور
سطح افقی □

توجه

باال □
بازوهای هیدرولیک
پایین □

روشن □
و موتور تراکتور
خاموش □

باشد.

هنگام بازدید روغن در بعضی از تراکتورها مانند  JD 3140موتور باید به مدت سه دقیقه در دور آرام کار کرده باشد.

● تعویض روغن هیدرولیک:

1ـ ظرف مناسبی زیر محل تخلیه
روغن قرار دهید.

3ـ درپوش ورودی روغن را باز کرده ،روغن
2ـ درپوش های تخلیه روغن را باز کنید
تازه را به مقدار توصیه شده در دفترچه
و پس از تخلیه کامل روغن آنرا ببندید.
راهنما در محفظه جعبه دنده بریزید.

شکل 31ـ3ـ تعویض روغن هیدرولیک تراکتور MF 285

گفت وگو
کنید

باز بودن درپوش ورودی در هنگام تخلیه روغن چه تأثیری خواهد داشت؟

● تعویض فیلتر هیدرولیک:

1ـ با باز کردن درپوش های تخلیه ،روغن جعبه دنده را
در ظرف های مناسبی خالی کنید.
2ـ سه عدد پیچ ( )2را باز کرده و صفحه پوششی ()3
را بیرون بیاورید( .شکل  33ـ)3
3ـ گیره ( ،)5مهره ( ،)6فنر ( ،)7واشر ( )8و اورینگ
( )9را باز کنید.
4ـ صافی و پوشش آن را ( )10را بیرون بیاورید.
5ـ صافی را در پارافین کام ً
ال بشویید.

شکل 32ـ3ـ درپوش تخلیه روغن هیدرولیک تراکتور MF 285
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6ـ دقت کنید که اورینگ پمپ در محل خود نشسته
باشد ،سپس صافی و پوشش آن را ببندید.
7ـ اورینگ ( ،)9واشر ( ،)8فنر ( ،)7مهره ( )6و گیره
( )5را ببندید.
8ـ با استفاده از واشر جدید ( ،)4صفحه پوششی ()3
را به وسیله سه پیچ و واشرهای مربوطه ببندید.
9ـ دو عدد درپوش های تخلیه روغن جعبه دنده را
ببندید.
10ـ جعبه دنده را با روغن مورد تأیید پر کنید.

8

10

7

9

6

5

4

3

2

شکل 33ـ3ـ تعویض فیلتر هیدرولیک

● سرویس صافی سیمی پمپ کمکی:

سیستم هیدرولیک برخی تراکتورها مانند فرگوسن 399
مجهز به پمپ کمکی هستند .این پمپ نیروی هیدرولیک
مورد نیاز برای قطعات سیستم فرمان هیدرولیک را
تأمین میکند .پمپ کمکی در مدار سیستم هیدرولیک
اصلی قرار دارد ،از این رو روغن هیدرولیک آن از مخزن
روغن هیدرولیک تأمین میشود .برای سرویس صافی
سیمی پمپ کمکی بهصورت زیر عمل کنید:

1

4

2

3

شکل 34ـ3ـ سرویس صافی سیمی پمپ کمکی

1ـ به منظور جلوگیری از ریزش روغن هنگام سرویس صافی سیمی ،مقدار تقریباً  10لیتر روغن از جعبه دنده
در ظرف مناسبی خالی کنید.
2ـ پیچهای نگهدارنده صفحه پوششی بدنه صافی را باز کنید(.)1
3ـ صافی سیمی ( )2را بیرون بکشید.
4ـ صافی را در پارافین به طور کامل بشویید.
5ـ صافی را در محل خود قرار دهید.
6ـ دقت کنید واشر ( )3سالم باشد و در صورت لزوم آن را عوض کنید.
7ـ صفحۀ پوششی را با پیچهای مربوطه به آن در محل خود محکم کنید.
8ـ دو عدد درپوش باز شده را در محل خود ببندید.
9ـ روغن داخل ظرف را در جعبه دنده ریخته و سطح روغن را به مقدار الزم برسانید.
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● تعویض صافی روغن پمپ کمکی:

1ـ بدنه فیلتر ( )1را باز کنید.
2ـ چند قطره روغن تمیز به واشر ( )2صافی جدید
بمالید.
3ـ صافی جدید را در محل خود بپیچانید تا واشر
آببندی کننده به سر نشیمن صافی ( )3وصل شود.
سپس با فشار دست و به اندازه نیم دور صافی را محکم
کنید.
4ـ تراکتور را روشن کرده و نشتی روغن را بررسی
کنید.
5ـ سطح روغن را بررسی کرده و در صورت نیاز
روغن اضافه کنید.

3

2

1

شکل 35ـ3ـ تعویض صافی روغن پمپ کمکی

فعالیت
کارگاهی

تعویض روغن هیدرولیک
تجهيزات مورد نياز :لباس کار ،دستکش ،آچار مناسب ،ظرف مناسب برای تخلیه روغن ،قیف ،روغن نو ،فیلتر نو
شرح فعاليت :روغن هیدرولیک تراکتور  MF 285را همراه با فیلتر اصلی تعویض کنید.

ایمنی

قبل از انجام هر کاری روی تراکتور از خاموش بودن آن و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن شوید.

نکتهزیست
محیطی

فعالیت
کارگاهی

ایمنی

● فیلتر کهنه را در ظرف نگهداری مواد بازیافتی قرار دهید.
● روغن تعویض شده را جمع آوری و به مراکز بازیافت تحویل دهید.

تعویض صافی های پمپ کمکی
تجهيزات مورد نياز :لباس کار ،دستکش ،آچار مناسب ،ظرف مناسب برای تخلیه و نگهداری روغن ،قیف ،پارافین
شرح فعاليت :صافی های کمکی تراکتور فرگوسن  399را سرویس کنید.

قبل از انجام هر کاری روی تراکتور از خاموش بودن آن و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن شوید.
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نکتهزیست
محیطی

ارزیابی
عملکرد

● فیلتر کهنه را در ظرف نگهداری مواد بازیافتی قرار دهید.
● روغن تعویض شده را جمع آوری و به مراکز بازیافت تحویل دهید.

ردیف

4

مراحل کار

شرایط عملکرد

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

ابزار،مواد،تجهیزات :تراکتور ،کتابچه
انجام
کاربری ،مواد تمیز کننده ،مواد روانساز،
سرویس های گریس پمپ ،جعبه ابزار
سیستم زمان 30 :دقیقه
هیدرولیک مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد تعویض روغن هیدرولیک ،تعویض فیلتر هیدرولیک،
تعویض فیلتر کمکی هیدرولیک مطابق دستورالعملها.
انتظار

3

تعویض روغن هیدرولیک ،تعویض فیلتر هیدرولیک ،تعویض
فیلتر کمکی هیدرولیک بدون توجه به دستورالعملها

2

عدم توانایی در شست وشوی باتری ،تنظیم نور چراغ ها،
غير قابل قبول
تعویض المپ مطابق دستورالعمل ها.

1

قابل قبول

سيستم های فرمان و ترمز تراکتور
پرسش

در صورتی که فرمان یا ترمزها به درستی کار نکند چه اتفاقی می افتد؟

سیستم فرمان:
راننده از سیستم فرمان برای هدایت تراکتور در مسیر مستقیم ،گردش به چپ و راست و دور زدن استفاده میکند .این کار
با گرداندن چرخهایهادی که در اکثر تراکتورها در جلو قرار دارند انجام میگردد .فلکه فرمان به وسیله سیستم فرمان با
چرخهایهادی ارتباط دارد و راننده به وسیله آن تراکتور را در جهت دلخواه هدایت میکند .سیستم فرمان در انواع
مکانیکی ،نیمه هیدرولیکی(فرگوسن  )285و تمام هیدرولیک(فرگوسن  )399موجود است.
اجزای فرمان مکانیکی در شکل 36ـ 3نشان داده شده است.
1ـ فلکه 9ـ اهرم فرمان (شغالدست)
فرمان

2ـ میل
فرمان
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3ـ جعبه
فرمان

  5ـ بازوی رابط
4ـ بازوی فرمان
(چالقدست)

  8ـ میل عامل7ـ سه شاخه انتقال

8ـ سیبک 6ـ سیبک

10ـ شاه پیچ (سگدست)
11ـ محور
چرخ (محور
سگدست)

شکل 36ـ3ـ اجزای فرمان مکانیکی
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در سیستم نیمه هیدرولیک ،سیستم هیدرولیک نیروی دست راننده را برای چرخاندن فلکه فرمان تقویت میکند
تا تراکتور آسانتر هدایت شود .در سیستم فرمان هیدرولیک اتصاالت و قطعات مکانیکی وجود نداشته و ارتباط
فلکه فرمان با چرخهای هادی از طریق سیستم هیدرولیک انجام میشود.

الف ـ سیستم فرمان نیمه هیدرولیک

ب ـ سیستم فرمان تمام هیدرولیک

شکل 37ـ3ـ فرمان های هیدرولیک و نیمه هیدرولیک

در برخی تراکتورهای مجهز به سیستم فرمان تمام هیدرولیک ،فرمان گیری به روش کمرشکن صورت می گیرد.
در این تراکتورها به وسیله جک های هیدرولیک ،جلوی تراکتور نسبت به عقب آن تغییر موقعیت می دهد.
بررسیکنید

تراکتورهای موجود در هنرستان مجهز به کدام سیستم فرمان می باشند؟

تراکتورهای فوق مدرن دارای قابلیت هدایت خودکار می باشند .در این تراکتورها با استفاده از تصاویر ماهواره ای
و نقشه های هوایی ،حس گرها و پردازش کننده های تصویر ،کنترل فرمان به صورت خودکار انجام می گیرد و نیاز
به راننده ندارد.
تحقیق

دربارۀ روش های هدایت خودکار تراکتور تحقیق نموده و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

سيستم ترمز:
ترمز وسایل نقلیه دارای انواع مختلفی است که سه نوع روغنی ،بادی و مکانیکی متداولتر میباشند .سیستم
مکانیکی معموالً در ترمز دستی به کار برده میشود که در زمان پارک وسیله نقلیه فعال میگردد .در ترمز روغنی
که در وسایل نقلیه سبک و نیمه سنگین کاربرد دارد نیروی الزم برای انجام ترمز توسط پای راننده و از طریق
یک سیستم هیدرولیک(روغن) به لنتهای ترمز و چرخها اعمال میگردد.
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خودروها دارای یک پدال ترمز هستند و بدینترتیب ترمز کردن چرخها به طور همزمان انجام میشود ،در صورتی
که تراکتورها دارای دو پدال ترمز میباشند که هر کدام یک چرخ عقب تراکتور را کنترل میکند .البته میتوان
دو پدال را به هم قفل نمود تا ترمز به طور هم زمان روی چرخهای عقب اعمال شود.
پدال چپ

سوپاپترمز

شکل 38ـ3ـ اجزای ترمز تراکتور

تحقیق

پدال های ترمز مجزا در تراکتور چه کاربردی دارند؟

سرویس سیستم های فرمان و ترمز تراکتور
برای کاربرد درست و هدایت آسان تراکتور باید مجموعۀ فرمان و ترمز به شکل درست و به موقع ،بازدید و سرویس ها و
تنظیم های الزم انجام شود.
√ بازدید سطح روغن جعبه فرمان
فرمانهای مکانیکی و نیمه هیدرولیکی دارای جعبه فرمان هستند .جعبه فرمان بعد از فلکه فرمان و زیر آن قرار دارد .جعبه فرمان
ضمن افزایش نیروی دست راننده باعث کاهش حرکت دورانی دست میگردد .برای بازدید روغن فرمان به ترتیب زیر عمل کنید:

1ـ از طریق باز کردن پیچ روی جعبه فرمان ،سطح روغن
را بازدید کنید( .شکل 39ـ)3
2ـ سطح روغن باید حدود  1سانتیمتر پایینتر از محل
ریختن روغن باشد.
3ـ در صورت نیاز روغن هیدرولیک اضافه کنید.
شکل39ـ3ـ بازدید سطح روغن جعبه فرمان تراکتور 285
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√ سرویس پمپ فرمان

در سیستم های فرمان نیمه هیدرولیک و هیدرولیک از پمپ فرمان استفاده شده است .در برخی تراکتورها مانند
فرگوسن  ،399کلیه سیستم هیدرولیک فرمان در مدار سیستم هیدرولیک اصلی تراکتور قرار دارد به همین دلیل
بازدیدها و سرویسهای آن در زمان سرویس سیستم هیدرولیک تراکتور انجام میشود .اما در برخی دیگر مانند
فرگوسن  285روغن پمپ فرمان از روغن سیستم هیدرولیک مجزا است .در این تراکتورها روغن پمپ فرمان و
فیلتر روغن باید بازدید و در صورت نیاز تعویض شوند.

√ کنترل و تعویض روغن پمپ فرمان

روغن پمپ فرمان باید از لحاظ کمیت و کیفیت کنترل شود .برای بازدید سطح روغن فرمان باید:

1ـ تراکتور را در محل مسطح پارک کنید.
2ـ سطح خارجی پوسته مخزن روغن را تمیز کنید.
3ـ پیچ اندازه گیری روی پوسته را باز کنید.
4ـ سطح و کیفیت روغن را بررسی کنید.
5ـ در صورت کمبود به آن روغن اضافه کنید.
6ـ علت کاهش روغن را بررسی کنید.
شکل40ـ3ـ محل بازدید روغن پمپ
فرمان تراکتور فرگوسن 285

قبل از انجام بازدید روغن باید سطح خارجی پوسته پمپ تمیز شود.
بحثکالسی

چرا پوسته مخزن روغن فرمان را قبل از شروع کار باید تمیز کرد؟

شکل 41ـ3ـ تمیز کردن پوسته روغن فرمان
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برای تعویض روغن پمپ فرمان به روش زیر عمل می کنیم:

1ـ ظرف مناسبی زیر پمپ فرمان قرار دهید.

2ـ مخزن روغن هیدرولیک را از پمپ فرمان
آزاد کنید.

3ـ مهره صافی پمپ را باز کنید تا صافی
کهنه آزاد شود.

4ـ صافی نو را جایگزین کنید.

5ـ مخزن روغن هیدرولیک را روی پمپ
فرمان نصب کنید.

6ـ به مقدار کافی روغن هیدرولیک نو در
مخزن روغن بریزید.

شکل 42ـ3ـ تعویض فیلتر فرمان تراکتور فرگوسن 285

فعالیت
کارگاهی

نکتهزیست
محیطی

سرویس سیستم فرمان
تجهيزات مورد نياز :لباس کار ،دستکش ،آچار مناسب ،ظرف مناسب برای تخلیه و نگهداری روغن ،قیف
شرح فعاليت :روغن و فیلتر پمپ فرمان تراکتور  MF 285را تعویض نموده و سطح آن را میزان کنید.
روغن های مستعمل را در ظرف های مخصوص جمع آوری نموده و به مراکز بازیافت تحویل دهید.

تنظیم زوایای چرخ جلو
گفت وگو
کنید

تفسیر خود از تصاویر مقابل را بیان کنید.

شکل 43ـ3ـ تأثیر تنظیم نبودن زوایای چرخ جلو
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برای جلوگیری از الستیک سایی و هدایت آسان تراکتور ،زوایایی روی چرخ های هادی در نظر گرفته شده است.
زوایای چرخ های جلو
1ـ زاویه تمایل (کمبر):

انحراف محور و چرخ های جلو نسبت به خط قائم از دید جلو را (زاویه
تمایل) گویند.
زاویه تمایل ،فرمان دادن را راحت و بار وارد بر روی مهره چرخ جلو
را کم می کند .در تراکتورها این زاویه معموالً بین  0تا  +4درجه است.

زاویه تمایل
کمبر
مثبت

کمبر
منفی

شکل 44ـ3ـ زاویه تمایل
جهت حرکت

2ـ زاویه سر جمعی (تقارب):

اگر فاصله چرخ های جلو در قسمت عقب بیش از همین فاصله در قسمت
جلو باشد ،چرخ ها دارای زاویه سرجمعی هستند.
این زاویه باعث می شود چرخ های هادی در حال حرکت به حالت
موازی در آیند تا الستیک سایی کم و هدایت آسان باشد .مقدار
سر جمعی در تراکتورهای دو چرخ محرک  0تا  8میلیمتر می باشد.

توجه

تراکتورهای چهارچرخ محرک دارای زاویه سربازی می باشند.
اندازه گیری زاویۀ سرجمعی چرخ های جلو:

سربازی

سرجمعی

شکل 45ـ3ـ زاویه سرجمعی

A
B

شکل 46ـ3ـ اندازه گیری سر جمعی

دهانۀ چرخهای جلو ،در قسمت جلو و عقب آن در ارتفاع مرکز چرخ و
از لبۀ رینگ در حالیکه فرمان در حالت کام ً
ال مستقیم (موازی با محور
طولی تراکتور) قرار دارد ،اندازهگیری میشود.
پرسش

آیا میزان زاویه سر جمعی در تراکتورهای مختلف یکسان است؟

زاویه سرجمعی در تراکتورها قابل تنظیم است .برای تنظیم زاویه
سرجمعی باید پیچ و مهره قفلی روی میل فرمان را شل نموده و سپس با
پیچاندن لوله میل فرمان در جهت دلخواه ،طول آن را کوتاه یا بلند کرد.
(شکل 47ـ)3
توجه

میل فرمان

تنظیم سرجمعی به طور مساوی در دو طرف تراکتور باید انجام گیرد.
شکل 47ـ3ـ تنظیم سرجمعی
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فعالیت
کارگاهی

ایمنی

تنظیم زاویه سر جمعی چرخ های جلوی تراکتور دو چرخ محرک
ابزار و تجهيزات مورد نياز :آچار رینگی ،متر ،تراکتور MF 285
مراحل انجام کار:
1ـ پیچ و مهره قفلی روی میله فرمان را شل کنید.
2ـ با پیچاندن لوله یک سمت در جهت دلخواه ،طول آن را کوتاه یا بلند کنید.
3ـ تنظیم فوق به طور مساوی در طرف مقابل انجام گیرد.
4ـ پیچ و مهره قفلی را سفت کنید.
5ـ اندازه سرجمعی را مجددا ً کنترل نموده و در صورت نیاز عملیات را تکرار کنید.
قبل از انجام هر گونه تعمیرات روی تراکتور از خاموش بودن آن و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن شوید.

بازدید روغن ترمز:
سیستم ترمز برخی تراکتورها مانند تراکتور فرگوسن  399روغنی می باشند .در این سیستم ها انتقال نیرو از پدال تا لنت
ترمز به وسیله روغن ترمز صورت می گیرد.
توجه

در برخی تراکتورها مانند جاندیر  3140سیستم ترمز هیدرولیکی است .در این تراکتورها از روغن
هیدرولیک خود تراکتور برای انتقال قدرت از پدال تا لنت ها استفاده می شود.

برای بازدید روغن ترمز به صورت زیر باید عمل نمود:

1ـ پوشش سمت راست داشبورد را بردارید.
2ـ کنترل کنید که سطح روغن ترمز در مخزن آن روی
عالمت  MAXباشد.
3ـ در صورت نیاز روغن ترمز مناسب مطابق با دستورالعمل
دفترچه راهنما به مخزن روغن اضافه کنید.
4ـ پوشش داشبورد را ببندید.

Max -Min --

شکل 48ـ3ـ بازدید روغن ترمز در تراکتور فرگوسن 399
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فعالیت
کارگاهی

ایمنی

بازدید روغن ترمز
ابزار و تجهیزات مورد نیاز :لباس کار ،دستکش ،روغن نو ،تراکتور فرگوسن 399
شرح فعالیت :روغن ترمز تراکتور فرگوسن  399را کنترل کنید.
● روغن ترمز را در ظرف مخصوص خود نگهداری کنید و درب آن را محکم ببندید.
● روغن ترمز را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
● هیچ گاه روغن ترمز را با سایر روغنها و مایعات مخلوط نکنید.
● از تماس روغن ترمز با چشم و پوست بدن خودداری نمایید.در مواقع اتفاقی تماس روغن ترمز با چشم،
بالفاصله آن را با آب زیاد شسته و به پزشک مراجعه کنید.
تنظیم ترمز پایی و دستی

در صورت تنظیم نبودن پدالهای ترمز یا اهرم ترمز دستی ،سیستم ترمز بهموقع و درست عمل نمیکند که این
امر موجب بروز خسارت جانی و مالی خواهد شد .تنظیم ترمزها باید هر  250ساعت کار کنترل شود.
برای تنظیم ترمز در تراکتور فرگوسن  399به ترتیب زیر عمل کنید:
1ـ برای جلوگیری از حرکت تراکتور جلو و عقب چرخها تکههای چوب یا سنگ قرار دهید.
2ـ ترمز دستی را خالص کنید.
3ـ گیره پدال ترمزها را باز کنید.
4ـ اگر نیاز به تنظیم ترمزها باشد مهره  1تنظیم کننده
در سمت چپ محور عقب را برای کاهش حرکت اهرم
تحریک کننده در جهت عقربههای ساعت و برای افزایش
حرکت اهرم تحریک کننده در جهت مخالف حرکت
عقربههای ساعت بپیچانید.
1
5ـ به محض تنظیم پدال سمت چپ ،پدال سمت
راست را نیز با همان روش تنظیم نموده و کیفیت چفت
شدن گیره پدالها را کنترل کنید.
6ـ تراکتور را روشن کرده و برانید و ترمزها را از نظر
قفل کردن یا کشیده شدن به یک سمت آزمایش
2
کنید.
شکل 49ـ3ـ تنظیم ترمز دستی
7ـ هرگونهتمایل به کشیده شدن تراکتور به یک طرف
تراکتور فرگوسن 399
را به وسیله باز کردن مهره تنظیم کننده در همان جهتی
که تراکتور کشیده میشود ،برطرف کنید.
8ـ با خالص کردن ترمز دستی هرگونه نارسایی در ترمز دستی را با تنظیم کردن مهره  2برطرف کنید.
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فعالیت
کارگاهی

ایمنی

ارزیابی
عملکرد

تنظیم ترمز تراکتور MF 399

ابزار و تجهیزات مورد نیاز :لباس کار ،دستکش ،آچار مناسب ،تراکتور فرگوسن 399
شرح فعالیت :ترمز تراکتور  MF 399را تنظیم کنید.

● قبل از انجام هر گونه عملیات روی سیستم ترمز ازخاموش بودن تراکتور مطمئن شوید.
● پس از انجام تنظیمات سیستم ترمز ،پدال ها را جفت کنید.

ردیف

5

مراحل کار

شرایط عملکرد

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

تعویض روغن پمپ فرمان ،تعویض روغن جعبه
باالتر از حد فرمان ،کنترل روغن جعبه فرمان ،تعویض فیلتر
انتظار
پمپ فرمان ،تعویض روغن ترمز ،تنظیم ترمز
ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور،
مطابق دستورالعملها
انجام
کتابچه کاربری ،مواد تمیز کننده ،مواد
سرویس های
تعویض روغن پمپ فرمان ،تعویض روغن جعبه
روانساز ،گریس پمپ ،جعبه ابزار
سیستم
فرمان ،کنترل روغن جعبه فرمان ،تعویض فیلتر
زمان 30 :دقیقه
قابل قبول
فرمان و
پمپ فرمان ،تعویض روغن ترمز ،تنظیم ترمز بدون
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی
ترمز
توجه به دستورالعمل
عدم توانایی در انجام سرویس های فرمان و ترمز
غير قابل قبول
مطابق دستورالعمل های بیان شده.
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نمره

3

2

1

ارزشیابی شایستگی انجام سرویس های دوره ای تراکتور
 1شرح کار:
ـ تعیین موارد بازدید ،تعیین زمان بازدیدها ،بازدید باتری ،بازدید روغن هیدرولیک
ـ شست و شوی باتری ،تنظیم نور چراغ ها ،تعویض المپ
ـ تعویض روغن کاهنده نهایی ،بازدید روغن کاهنده نهایی ،تنظیم پدال کالچ
ـ تعویض روغن هیدرولیک ،تعویض فیلتر هیدرولیک ،تعویض فیلتر کمکی هیدرولیک
ـ تعویض روغن پمپ فرمان ،تعویض روغن جعبه فرمان ،کنترل روغن جعبه فرمان ،تعویض فیلتر پمپ فرمان ،تعویض
روغن ترمز ،تنظیم ترمز
 2استاندارد عملکرد:
سرویس های دوره ای موتور دیزل کشاورزی براساس دستورالعمل های کتابچه راهنمای سرویس و نگهداری موتور
سرویس های دوره ای تراکتور کشاورزی بر اساس دستور العمل های کتابچه راهنمای سرویس و نگهداری تراکتور
شاخص ها:
ـ دقت در انجام بازدیدها ،انجام بازدیدها مطابق دستورالعمل
ـ آسیب نرسیدن به قطعات سیستم برق رسانی ،دقت در تنظیم سیستم برق رسانی ،استفاده از ابزار مناسب ،انجام سرویس
مطابق دستورالعمل
ـآسیبنرسیدنبهقطعاتسیستمانتقالتوان،آببندیسیستمانتقالتوان،استفادهازابزارمناسب،انجامسرویسمطابقدستورالعمل
ـآسیبنرسیدنبهقطعاتسیستمهیدرولیک،آببندیمدارهیدرولیک،استفادهازابزارمناسب،انجامسرویسمطابقدستورالعمل
ـ آسیب نرسیدن به قطعات سیستم فرمان و ترمز ،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 کارگاهی ،برس سیمی ،گریس پمپ ،متر ،کیل روغن ،روغن هیدرولیک ،واسکازین کش
 4معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

بازدید دوره ای

1

2

انجام سرویس های سیستم برق رسانی

1

3

انجام سرویس های سیستم انتقال توان

2

4

انجام سرویس های سیستم هیدرولیک

1

5

انجام سرویس های سیستم فرمان و ترمز

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.

*

واحد یادگیری 6
شایستگی اتصال ماشينهاي يدك كش
آیا تا
به حال پی
برده اید

1

2

3
4

5
6

چرا برخی ماشین ها برای کار به تراکتور متصل می شوند؟
آیا تراکتورها و ماشین ها بر اساس اتصال با هم تفاوت دارند؟
ماشین ها از چه طریق به تراکتور متصل می شوند؟
چرا ماشین ها به روش مختلف به تراکتور متصل می شوند؟
آیا چگونگی اتصال ماشین به تراکتور روی عملکرد آن تأثیر دارد؟
نتایج عدم اتصال صحیح ماشین به تراکتور چیست؟

هدف از این بخش آموزش اتصال ماشین های یدک کش به تراکتور است .تراکتور و ماشین ها از نظر اتصال انواع
مختلفی دارند که هر کدام نیز بر اساس توان متفاوت است .برای اتصال ماشین در هر نوع اتصال به تراکتور
روش ویژه ای وجود دارد که یک کاربر تراکتور باید به آنها تسلط داشته باشد .همچنین کاربر باید ماشین را
پس از اتصال به تراکتور تنظیم کند و پس از کار از تراکتور جدا کند .تمام این مراحل باید با رعایت موارد
ایمنی انجام گردد.

استاندارد عملكرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود روش های مختلف اتصال ماشین به تراکتور را
شناسایی کرده و با روش درست انجام دهند.
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روش های اتصال ماشین به تراکتور
گفت وگو
کنید

آیا گاوآهن نشان داده شده به تنهایی قادر به انجام شخم
می باشد؟
نیروهای مورد نیاز آن از کجا تأمین می شود؟
شکل   50ـ3ـ گاوآهن برگرداندار مجهز به جک هیدرولیک

بسیاری از ماشین های کشاورزی برای کار نیاز به تراکتور به عنوان واحد تأمین کننده توان دارند .تراكتور ضمن
کشیدن و جابه جاکردن ماشین های کشاورزی ،تأمینکننده توان مورد نیاز این ماشین ها و ادوات برای انجام
کارهای زراعی است.
ماشین ها و ادوات کشاورزی از نظر روش اتصال به تراکتور به چهار گروه تقسیم می شوند.

گروه اول :ادواتی که به صورت ثابت با پیچ و مهره روی تراکتور ثابت میشوند .اتصال این ادوات اتصال ثابت نامیده
میشود.
گروه دوم :ادواتی که تنها در یک نقطه به تراکتور متصل میشوند .اتصال این ماشینها اتصال کششی نامیده میشود.
در این اتصال تمام وزن ماشین روی چرخهای آن بوده و تراکتور تنها ماشین را میکشد.
گروه سوم :ادواتی که در دو نقطه به تراکتور متصل میشوند .اتصال این ادوات نیمهسوار نامیده میشود .در این اتصال
بخشی از وزن ماشین روی چرخهای آن و بخشی روی چرخهای تراکتور میباشد.
گروه چهارم :ادواتی که در سه نقطه به تراکتور متصل میشوند .این ادوات ،سوار نامیده میشوند .در اتصال سوار تمام
وزن ماشین روی چرخهای تراکتور منتقل میشود و ماشین با تراکتور به صورت یک واحد در میآید.

الف -اتصال ثابت

ب -ماشین کششی

ج -ماشین نیمه سوار

د -ماشین سوار

شکل 51ـ3ـ روش های اتصال ماشین های کشاورزی به تراکتور
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فعالیت

تعیین روش اتصال
تجهیزات مورد نیاز :ادوات موجود در کارگاه هنرستان
شرح فعالیت :با حضور در کارگاه هنرستان روش اتصال ماشین ها را مشخص کنید.

انتخاب تراكتور
گفت وگو
کنید

كدام تراكتور براي اتصال به گاوآهن نشان داده شده مناسب است؟
در انتخاب تراكتور مناسب چه عواملي را بايد در نظر گرفت؟

شکل  52ـ3ـ تراکتور باغی

شکل 54ـ3ـ تراکتور فرگوسن 285

شکل  53ـ3ـ گاوآهن  3خیش

شکل   55ـ3ـ تراکتور نیوهلند

تراکتورها و ماشین های کشاورزی دنبالهبند (مخصوصاً انواع سوار) از نظر ابعاد نقاط اتصال و قدرت مصرفی به
چهار گروه تقسیم میشوند .قبل از اتصال ماشین به تراکتور ،به متناسب بودن ماشین از نظر ابعاد و قدرت مصرفی
با تراکتور توجه کنید.
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گروه اول :این ماشینها به تراکتوری متصل میشوند که قدرت
(مالبندی) آن حدود  20الی  45اسب بخار است .تراکتورهای
باغبانی مانند تراکتور گلدونی جزء این گروه هستند.

گروه دوم :این گروه شامل ماشین های کشاورزی مناسب
برای تراکتورهای با قدرت مالبندی  40الی  100اسب بخار
است .تراکتور فرگوسن  285جزء این گروه است.

گروه سوم :گروهی از ماشین ها به قدرت زیادی نیاز دارند
و از اینرو به تراکتورهای قوی متصل میشوند .قدرت مورد
نیاز آنها در حدود  80الی  225اسب بخار است .تراکتور
فرگوسن  399در این گروه قرار دارد.

گروه چهارم :این گروه شامل ماشینهایی است که مخصوص
یک تراکتور ساخته میشوند و متناسب با تجهیزات آن طراحی
میشوند .قدرت تراکتورهای این گروه  180الی  400اسب
بخار است .تراكتور جنگل(اسكيدر) جزء اين گروه است.

گروه دوم

گروه اول

گروه چهارم

گروه سوم

شکل  56ـ3ـ گروه های مختلف تراکتور و ماشین های کشاورزی

فعالیت

ارزیابی
عملکرد

انتخاب تراكتور مناسب
تجهيزات مورد نياز :ماشين هاي كشاورزي موجود در هنرستان
شرح فعاليت :تراكتور مورد نياز براي ادوات مختلف كارگاه را مشخص نموده و ثبت كنيد.
ردیف

1

مراحل
کار

تعیین
روش
اتصال

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

تجهیزات:تراکتور،ماشینهایکشاورزی
زمان 10 :دقیقه
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

بیان انواع اتصال سوار ،نیمه سوار و کششی،
تشخیص نوع ماشین از لحاظ اتصال و تعیین گروه
ماشین ،تعیین تراکتور مورد نیاز

قابل قبول

تعیین روش اتصال ماشین

2

عدم توانایی در تعیین روش اتصال و تراکتور
غير قابل قبول
مناسب

1

3
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مالبند تراکتور
برخی از ادوات مانند پینورد و ماله به صورت کششی و از طریق مالبند به تراکتور متصل میشوند .مطابق با نوع
و کاربرد ماشین کششی ،تراکتور میتواند مجهز به یکی از انواع مختلف مالبندها باشد که اساس کار آنها یکسان
است ولی دارای کاربردهای مختلفی هستند.
انواع مالبند
مالبند قابل تنظیم :اين مالبندها در جهتهاى افقى ،عمودى ،جلو و عقب قابل تنظيم هستند .ادواتی که از محور
تواندهی استفاده میکنند باید بهاین مالبند متصل شوند.
مالبند خودکار :قالب خودكار در قسمت عقب پوسته محور انتقال نيرو قرار مىگيرد و براى بستن پینورد به تراكتور
استفاده مى شود .پس از قرار گرفتن قالب پینورد در مالبند پين آن به طور خودكار قفل مى شود.
مالبند بلند :اين مالبند بين دو بازوى تحتانى تراكتور بسته مي شود .در طول اين مالبند سوراخ هايى براى
هم راستا كردن نقطۀ اتّصال ماشين با محور طولى تراكتور وجود دارد .امتیاز خاص این مالبند این است که ارتفاع
آن را می توان به بازوهای جانبی تراکتور تنظیم کرد .برای اتصال ادوات به این مالبند باید از قالب  Hاستفاده کرد.
مالبند متحرک :از اين مالبند براى كشيدن ماشين سنگين و يا كشيدن چند وسيله كه به هم قالب شدهاند
استفاده مى شود .با بكارگيرى اين مالبند پيچيدن در سر پيچها آسانتر ميشود .مالبند متحرك همانند مالبند قابل
وضعيتهاى مختلف تنظيم ميشود .از اين مالبندها براى ادواتى كه نياز به وصل شدن به محور انتقال
تنظيم در
ّ
نيرو دارند ،نبايد در حالت متحرك استفاده كرد.
قالب جلوی تراکتور :قالب جلو در بعضى از تراكتورها قرار مى گيرد و براى كشيدن و هل دادن ماشين به كار
مى رود.

الف -مالبند قابل تنظیم

ب -مالبند خودکار

د -مالبند متحرک

هـ -قالب جلوی تراکتور
انواع مالبند
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ج -مالبند بلند
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توجه

براى ماشين هايى كه با محور انتقال نيروى تراكتور كار مى كنند ،مالبند قابل تنظیم بايد در وسط بسته
شود .هنگامى كه ماشين سنگينى به اين مالبند بسته مي شود بايد آن را در وضع ّيت چرخشى قرار داد و
تراکتور و ماشین های کشاورزی
اگر ماشين نياز به توان محور انتقال نيرو دارد بايد اين مالبند به طور وارونه بسته شود تا هنگام كار ،گاردان
به مالبند گير نكند.
1ــ صفحه تکیهگاه چپ2 ،ــ محور،

3ــ بازوی باالبر4 ،ــ بازوی رابط،
5ــبازویکششییاجانبی6،ــتنظیمکننده
طولزنجیرمهار7،ــتکیهگاهزنجیرمهار،

تغییر وضعیت عرضی

8ــ تکیهگاه بازوی وسط9  ،ــ بازوی

وسط.

اتصال سه نقطه تراکتور

وضعیت بلند

وضعیت کوتاه

شکل   57ـ3ـ تنظیمات مالبند قابل تنظیم

شکل1ــ3ــقسمتهایگوناگوناتصالسهنقطه(درتراکتور)U650M

امروزه در عقب تمام تراکتورهای کشاورزی و باغبانی تجهیزات مناسبی برای اتصال ماشین های سوار و نیمهسوار
نصب میشود.
قسمت های گوناگون اتصال سه نقطه تراکتور :اتصال سه نقطه از قسمت های اصلی زیر تشکیل شده است
که در شکل  56ـ 3دیده می شود.
 1بازوهای کششی چپ و راست ( )5که ماشین های گوناگون به آنها متصل می شوند.
 2دو عدد بازوهای رابط ( )4که هر کدام به یک بازوی کششی بسته شده و آن را باال یا پایین می برد.
 3دو بازوهای باالبر ( ،)3که هر کدام به یک طرف محور باالبر ( )2به صورت هزارخاری بسته شده است و همراه
با آن حرکت می کند تا به کمک بازوی رابط ،بازوهای کششی را باال ببرد.
شکل2ــ3ــاتصالسهنقطهجلو(درتراکتور )JD3350تراکتور بسته می شود و
 4بازوی میانی یا بازوی سوم ( ،)9یک سر این بازو در میان دو بازوی باالبر به شاسی
سر دیگر آن ،به نقطۀ اتصال سوم ماشین سوار بسته خواهد شد.
 5زنجیرهای مهارکننده ( ،)6کار این زنجیرها جلوگیری
2
از حرکت نوسانی زیاد ادوات متصل به اتصال سه نقطه
5
میباشد.
1ــبازوهایجانبی()DraftLink
2ــبازویوسط()CenterLink

1

3
4

3ــبازویرابط()LiftLink
بازوهای جانبی ()Draft Link

4ــمحدودکننده()SwayBlocks

 2بازوی وسط ()Center Link

5ــبازویباالبر()Rackshaftliftlink

 3بازوی رابط ()Lift Link

6

6ــفنرنوسانگیر()Spring

 4محدود کننده ()Sway Blocks

 5بازوی باالبر ()Rack shaft lift link
 6فنر نوسان گیر ()spring

1

شکل3ــ3ــاجزایاتصالسهنقطه(درتراکتور)JD3140
در تراکتور JD 3140
شکل 58ـ3ـ اجزای اتصال سه نقطه
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يكي از امتيازات اصلي اتصال سوار اين است كه مي توان به كمك بازوهاي تراكتور ،ماشين را كنترل كرد.
سیستم هیدرولیک تراکتور برای کنترل ادواتی که به بازوهای انتهایی متصل می شوند دارای چهار سیستم
کنترلی متفاوت است.

كنترل كشش

سیستم های
کنترل هیدرولیک

كنترل
وضعيت

كنترل
فشار
كنترل
حساسيت

كشش وارد بر تراكتور را ثابت نگه مي دارد و مخصوص
ادواتي است كه داخل خاك كار مي كنند .تا در اثر تغییر شرایط
خاک یا برخورد با سنگ و غیره به تراکتور و ادوات آسیب نرسد.
ارتفاع وسيله را ثابت نگه مي دارد و مخصوص ادواتي است
كه باالي سطح زمين كار مي كنند.

فشار ناشي از وزن وسيله را به چرخهاي عقبتراكتور منتقل
مي كند .این سیستم درتراكتورهاي فرگوسن قديميبراي ديسك هاي
سنگين طراحي شد ولی بهدلیل خطرات بهکارگیری آن منسوخ گردید.

سرعت باال رفتن ادوات را كنترل مي كند .توجه داشته باشید
که پایین آمدن ادوات در اثر وزن آنها صورت می گیرد.
نمودار 3ـ3ـ انواع سیستم های کنترل هیدرولیک تراکتور

گفت وگو
کنید

چند نمونه از وسايلي كه بايد با سيستم كنترل كشش كار كنند ،نام ببريد.
چند نمونه از وسايلي را كه بايد با سيستم كنترل وضعيت كار كنند ،نام ببريد.

كنترل بازوها بهوسيله اهرمهاي هيدروليك  تراكتور انجام
ميگيرد .شكل و موقعيت اهرمهاي هيدروليك در تراكتورهاي
مختلف با يكديگر تفاوت دارند .برخي تراكتورها داراي
اهرمهاي جداگانه براي كنترل هيدروليك بوده و برخي ديگر
داراي يك اهرم اصلي و يك اهرم انتخاب وضعيت هستند.
اهرمهاي كنترلتراكتور فرگوسن  285در شكل    59ـ 3نشان
داده شدهاند.

اهرم كنترل وضعیت
اهرم كنترل حساسیت

اهرم
كنترل کشش

شکل 59ـ3ـ اهرم های کنترل هیدرولیک تراکتور فرگوسن 285
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روش به كارگيري اهرم هاي هيدروليك:
براي كار با اهرم هاي هيدروليك تراكتور فرگوسن  285به صورت زير عمل مي كنيم:
استفاده از كنترل كشش :اهرم كنترل وضعيت را در حالت
حمل و نقل قرار داده و با اهرم كنترل كشش كار مي كنيم
در اين حالت با پايين آوردن اهرم ،بازوها پايين ميآيند و با
باال بردن اهرم بازوها باال ميروند .در اين حالت اهرم كنترل
حساسيت بايد در وضعيت آهسته قرار داده شود.

وضعیت حمل و نقل

استفاده از كنترل وضعيت :اهرم كنترل كشش را در
باالترين حالت قرار داده و اهرم كنترل حساسيت را در
وضعيت آهسته بگذاريد .در اين حالت مي توان به كمك
اهرم كنترل وضعيت بازوها را حركت داد.
شکل   60ـ3ـ استفاده از کنترل کشش

فعالیت

کنترل بازوهای جانبی
تجهیزات مورد نیاز :لباس کار ،تراکتور فرگوسن  ،285آچار مناسب
شرح فعالیت :باال و پایین بردن بازوهای جانبی با اهرم هاي كنترل وضعيت و كشش را بدون اتصال ماشین به تراکتور
تمرین کنید.

ایمنی

كنترل اهرم هاي هيدروليك را فقط از روي صندلي تراكتور انجام دهيد.

اتصال ماشين به تراكتور
اتصال ماشین به تراکتور شامل اتصال شاسی ماشین ،اتصال خروجی هیدرولیک ،محور تواندهی و برق ادوات در
صورت وجود می باشد.
اتصال شاسي ماشين به تراكتور:
با اتصال ماشين هاي كششي به تراكتور در شايستگي حمل بار با پي نورد آشنا خواهيد شد.
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در اين شايستگي نحوه اتصال ماشين هاي سوار توضيح داده مي شود .براي اتصال شاسي ماشين سوار به تراكتور
به صورت زير عمل کنید:

1ـ با دنده عقب به سمت ماشين حركت كرده و در فاصله 2ـ ترمز دستي را بكشيد.
مشخصي از ماشين توقف كنيد.

3ـ با استفاده از اهرم هاي هيدروليك بازوهاي جانبي را در 4ـ به سمت عقب حركت كنيد تا نقاط اتصال تراكتور و
ماشين بر هم منطبق شوند.
راستاي نقاط اتصال ماشين تنظيم كنيد.

5ـ بازوي سمت چپ را جا زده و به وسيله پين استاندارد
محكم كنيد.

6ـ طول بازوي سمت راست را بر حسب نياز تنظيم كنيد.

7ـ بازوي سمت راست را جا زده و با پين استاندارد محكم كنيد  8 .ـ بازوي وسط را با استفاده از پين استاندارد متصل کنید.
شکل 61ـ3ـ اتصال شاسی ماشین سوار به تراکتور
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فعالیت
کارگاهی

اتصال ماشين به تراكتور
تجهیزات مورد نیاز :لباس کار ،تراکتور ،ماشین سوار
شرح فعالیت :تراكتور را به ماشين سوار متصل کنید .رانندگي تراكتور توسط هنرآموز صورت گرفته و در اين مرحله
تنها اتصال بازوها انجام شود.

ایمنی

● هرگز براي اتصال بازوها بين تراكتور و ماشين قرار نگيريد.
● از وصل کردن ماشین های سوار به تراکتور با وزنی بیشتر از ظرفیت تراکتور خودداری کنید.
● پس از نصب ماشین روی تراکتور ،با استفاده از اهرم هیدرولیک تراکتور ماشین را به آرامی بلند کنید ،در
همین حال بررسی کنید که ماشین به بدنه تراکتور گیر نکند و یا جلوی تراکتور بلند نشود.

شکل  62ـ3ـ قرار گرفتن در موقعیت نامناسب

اتصال چند شاخه برق ماشین کشاورزی
برخی از ماشینهای کشاورزی مانند پینورد ،برق مورد نیاز خود را از تراکتور تأمین میکنند .برای این منظور معموالً
پشت تراکتورها مجهز به یک پریز خروجی برق است .با اتصال چند شاخه برق ماشینهای متصل به تراکتور ،برق
مورد نیاز برای راهاندازی قسمتهای مختلف ماشین مانند چراغهای خطر ،چراغ کار و غیره تأمین میگردد.

شکل    63ـ3ـ پریز برق تراکتور

براي اتصال چند شاخه برق ماشین کشاورزی به پریز تراکتور بايد:
 1در فنری پریز را باال بکشید.
 2چند شاخه را در موقعیت درست گرفته و به داخل پریز فشار دهید.
 3در فنری پریز را به پایین فشار دهید تا دوشاخه آن در شیار چندشاخه گیر کند و از خارج شدن احتمالی
چندشاخه از پریز جلوگیری نماید.
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توجه

قبل از اتصال چندشاخه برق ماشين كشاورزي به پريز تراكتور بايد چندشاخه برق ماشین و پریز تراکتور را
از نظر امکان اتصال به یکدیگر بررسی کنید تا مطمئن شويد تعداد شاخکها و موقعیت آنها در چند شاخه
با تعداد سوراخ و موقعیت آنها در پریز مشابه هستند.

اتصال شيلنگ هيدروليك ماشین کشاورزی
معموالً در عقب تراکتورها یک یا چند خروجی برای اتصال رابطهای
هیدرولیک (کوپلینگ) نصب شده است.
با اتصال سیستم هیدرولیک ماشین های کشاورزی متصل به تراکتور
از طریق شیلنگهای هیدرولیک به این کوپلینگها ،توان هیدرولیکی
مورد نیاز برای سیستمهای هیدرولیک ماشین تأمین و کنترل میگردد.
شیلنگ هیدرولیک ماشین از طریق سرشیلنگی به کوپلینگ تراکتور
متصل میگردد.
شکل    64ـ3ـ خروجی هیدرولیک

فعالیت

اتصال ماشين به تراكتور
تجهیزات مورد نیاز :لباس کار ،تراکتور فرگوسن  ،399ماشین کشاورزی
مجهز به جک هیدرولیک یک طرفه ،شیلنگ هیدرولیک
شرح فعاليت :اتصال شیلنگ هیدرولیک جکهای یکطرفه به کوپلینگ تراکتور
مراحل کار:
1ـ ماشین را به تراکتور متصل کنید .سپس تراکتور را خاموش کنید.
2ـ سرشیلنگی و اطراف خروجی هیدرولیک (مادگی) تراکتور را تمیز کنید.
3ـ در صورتی که سرشیلنگی ماشین و مادگی تراکتور درپوش داشته باشد،
آنها را درآورید.

شکل   65ـ3ـ تمیز کردن سرشیلنگی و
اطراف خروجی هیدرولیک تراکتور

4ـ استوانه رابط ( )Aرا به جلو فشار داده و سرشیلنگی را داخل
مادگی قرار دهید.
5ـ تراکتور را روشن نموده و اهرم خروجی هیدرولیک را در وضعیت
باز قرار دهید .اگر اتصال درست انجام شده باشد ،جک باز میشود.
شکل  66ـ3ـ اتصال خروجی هیدرولیک
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نکته

در صورتی که تراکتور مجهز به دو خروجی هیدرولیک باشد ،فقط در یکی از آنها اهرم و جک متناسب با هم
عمل میکنند .اگر شیلنگ جک یکطرفه را اشتباه ًا به مادگی دوم ببندید ،با قرار دادن اهرم در وضعیت باز،
جک بسته میشود.

ایمنی

● قبل از اتصال ،شیلنگها را از نظر ترک ،شل بودن اتصاالت و پارگی بررسی کنید.
● طول شیلنگ نباید خیلی کوتاه باشد وگرنه در موقع دور زدن ممکن است پاره شود.
● در صورت بلند بودن شیلنگ ،آن را روی ماشین و در موقعیت درست مهار کنید.

نکتهزیست
محیطی

پس از اتصال ،مادگی و سرشیلنگی را از نظر نشتی بررسی کنید.

اتصال محور تواندهي
انواع زیادی از ماشین های کشاورزی توان دورانی مورد نیاز خود را از محور تواندهی تراکتور تأمین میکنند.

شکل   67ـ3ـ گاوآهن دوار

شکل   68ـ3ـ چاله کن

تراکتورهای مختلف ممکن است مجهز به محور تواندهی  6خار (با سرعت دورانی  540دور در دقیقه) یا  21خار
(هزار خار با سرعت دورانی  1000دور در دقیقه) یا هر دو نوع باشند که متناسب با آن باید گاردان را انتخاب کرد.

شکل   69ـ3ـ محور تواندهی  6خار

شکل   70ـ3ـ محور تواندهی  21خار
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تراکتور فرگوسن  399اهرمی برای انتخاب هر دو سرعت و
همچنین وضعیت خالص دارد.
محور تواندهی تراکتورها معموالً دارای سه وضعیت چرخ گرد،
موتورگرد و خالص میباشد .در وضعیت چرخگرد سرعت دوران
محور متناسب با سرعت دوران چرخ میباشد و در وضعیت
موتورگرد سرعت دوران محور متناسب با دور موتور است .در
وضعیت خاموش محور تواندهی هیچ حرکتی ندارد.
شکل  71ـ3ـ اهرم های کنترل محور تواندهی فرگوسن 399

توجه

در تراکتورهای جدید وضعیت چرخ گرد حذف شده است

تراکتور فرگوسن  285فقط دارای سرعت  540دور است .در این تراکتور خالص کردن محور تواندهی بهوسیله
کالچ اصلی تراکتور صورت میگیرد با فشردن این پدال تا انتها محور تواندهی خالص شده و میتوان بهوسیله اهرم
مربوطه یکی از وضعیتهای چرخگرد ،موتور گرد و یا خالص را انتخاب کرد.
توجه

تحقیق

در وضعیت موتور گرد تنها در دور مشخصی از موتور محور تواندهی  540دور یا  1000دور در دقیقه می گردد.
این دور را دور مشخصه می نامند.

دور مشخصه تراکتورهای مختلف چقدر است؟

اتصال محور تواندهی تراکتور به محور ورودی اکثر ماشینها،
توسط گاردان انجام میشود.
برخی از گاردانها مجهز به کالچ ایمنی هستند که
در صورت بروز اشکال انتقال حرکت از محور تواندهی
تراکتور به ماشین را قطع میکند .برخی دیگر از
گاردانها دارای کالچ یک طرفه هستند .این گاردانها
شکل 72ـ3ـ گاردان
در ماشینهایی که با دور باال کار میکنند ،استفاده
میشود تا هنگام خالص کردن محور تواندهی تراکتور از برگشت حرکت از سمت ماشین به تراکتور جلوگیری شود.
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نکته

در اتصال گاردانهای کالچدار ،کالچ باید سمت ماشین قرار بگیرد و سمت کشویی داخلی به سمت تراکتور باشد.

شکل 73ـ3ـ گاردان مجهز به کالچ یک طرفه

شکل 74ـ3ـ گاردان مجهز به کالچ ایمنی

براي اتصال گاردان به تراكتور و ماشين به ترتيب زير عمل كنيد:

1ـ تراکتور را به ماشین وصل کنید.

2ـ گاردان مناسب را انتخاب
کنید.

4ـ پین قفلکننده هزار خار را با شست دست فشار 5ـ پین قفل هزار خار را رها کرده
دهید و هم زمان گاردان را روی محور انتقال نیرو هل و با دو دست گاردان را با حرکت به
بدهید تا روی آن جای بگیرد.
باال و پایین روی محور انتقال نیرو
جابهجا کنید تا پین قفلکننده
هزار خار در شیار محور انتقال نیرو
جا بیفتد.

3ـ هزار خار گاردان را روی
محور انتقال نیرو قرار دهید.

6ـ زنجیر روکش محافظ
گاردان را به بدنه تراکتور یا
ماشین متصل کنید تا روکش
همیشه بدون حرکت باقی بماند
و گاردان داخل آن بچرخد.

شکل75ـ3ـ اتصال گاردان به تراکتور و ماشین
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فعالیت

اتصال ماشين به تراكتور
تجهیزات مورد نیاز :لباس کار ،تراکتور ،ماشین کشاورزی ،گاردان
شرح فعاليت :محور تواندهی تراکتور را به وسیله گاردان به ماشین متصل نموده و انتقال نیرو به آن را در وضعیت های
مختلف کنترل کنید.

ایمنی

● توجه کنید که گاردان در حالت چرخش حداکثر دارای زاویه  25درجه باشد.

شکل76ـ3ـ حداکثر زاویه گاردان 25
درجه است.

● به هیچ وجه به گاردان در حال گردش نزدیک نشوید.

شکل77ـ3ـ سرعت دوران گاردان بیشتر از سرعت عکس العمل شماست

ارزیابی
عملکرد

ردیف

مراحل کار

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

نتایج ممکن
باالتر از حد
انتظار

2

ابزار :جعبه ابزار مکانیک
تجهیزات :ماشین کشاورزی تراکتور،
اتصال ماشین
قابل قبول
گاردان
به تراکتور
زمان 20 :دقیقه
مکان :هانگار ماشین های کشاورزی

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
اتصال شاسی ،اتصال گاردان ـ اتصال خروجی هیدرولیک 3
اتصال پریز برق به درستی انجام شود.
اتصال شاسی ،اتصال گاردان ـ اتصال خروجی هیدرولیک
اتصال پریز برق با ایرادات جزئی انجام شود.

2

عدم توانایی در اتصال شاسی یا گاردان یا خروجی
غير قابل قبول
هیدرولیک

1

تنظیم ماشین بعد از اتصال
پس از اینکه ماشین سوار روی اتصال سهنقطه تراکتور متصل شد ،معموالً باید دو تنظیم روی آن انجام گیرد:
تنظیم زنجیر مهارکننده و تراز ماشین.
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تنظیم زنجیر مهار کننده:
برای جلوگیری از برخورد ماشین با چرخ های تراکتور و
همچنین جلوگیری از نوسان ماشین در حین کار زنجیر
مهارکننده را باید تنظیم کرد.
شکل 78ـ3ـ تنظیم زنجیر مهار کننده

در تنظیم زنجیر مهارکننده شرایط کار ماشین را باید در نظر گرفت:
اگر ماشین داخل خاک کار میکند زنجیر باید شل باشد و اگر ماشین باالتر از سطح خاک کار میکند ،زنجیر را سفت کنید.
تراز ماشین :ماشین کشاورزی در حین کار باید کام ً
ال از نظر طولی و عرضی تراز باشد .در صورتیکه قسمت
جلو و عقب ماشین (زمانی که در حال کار است یا روی سطح زمین قرار دارد) در یک ارتفاع نباشد ،ماشین تراز
طولی ندارد و درست کار نخواهد کرد.
منظور از تراز عرضی این است که وقتی از عقب به ماشین متصل به تراکتور نگاه میکنید ،سمت چپ و راست
ماشین ارتفاع (یا عمق کار) یکسانی داشته باشند.
نکته

برای تراز طولی ماشین از تغییر طول بازوی وسط و برای تراز عرضی ماشین از تغییر طول بازوی کناری
استفاده می شود.

فعالیت

تنظیم تراز طولی و عرضی ماشین سوار
تجهیزات مورد نیاز :لباس کار ،تراکتور فرگوسن  ،285ماشین کشاورزی سوار
مراحل کار:
1ـ ماشین را به آهستگی در فاصله کمی از سطح زمین صاف قرار دهید.
2ـ از سمت چپ یا راست به شاسی ماشین نگاه کنید.
3ـ اگر قسمت عقب پایینتر یا باالتر باشد ،ماشین را به آهستگی روی سطح زمین قرار دهید.

نکته

در صورتیکه ماشین را روی زمین قرار ندهید ،چون وزن ماشین روی بازوی سوم
است ،نمیتوانید طول بازو را تنظیم کنید.
4ـ در صورتیکه عقب شاسی ماشین پایینتر بوده ،طول بازوی وسط را کم کنید و در صورتیکه عقب شاسی ماشین
باالتر بوده ،طول بازوی وسط را زیاد کنید.
5ـ مجددا ً ماشین را در فاصله کمی از سطح زمین قرار داده و مراحل دو به بعد را انجام دهید.
6ـ برای تراز عرضی مراحل باال را انجام دهید؛ با این تفاوت که زاویه دید شما از پشت ماشین بوده و تنظیمات به وسیله
بازوی کناری انجام می شود.
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ارزیابی
عملکرد

ایمنی

ردیف

مراحل کار

2

اتصال
ماشین به
تراکتور

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

ابزار :جعبه ابزار مکانیک
تجهیزات :ماشین کشاورزی متصل
به تراکتور ،گاردان
زمان 20 :دقیقه
مکان:هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

اتصال شاسی ،اتصال گاردان ـ اتصال خروجی
باالتر از حد انتظار
هیدرولیک اتصال پریز برق به درستی انجام شود.

3

اتصال شاسی ،اتصال گاردان ـ اتصال خروجی
هیدرولیک اتصال پریز برق با ایرادات جرئی انجام شود.

2

قابل قبول
غير قابل قبول

عدم توانایی در اتصال شاسی یا گاردان یا خروجی
هیدرولیک

1

● پایین و باال بردن ماشین توسط سیستم هیدرولیک از روی صندلی تراکتور و به آرامی انجام شود.
● هیچ گاه بین ماشین و تراکتور قرار نگیرید.

جدا کردن ماشین از تراکتور
پس از پایان عملیات کشاورزی باید ماشین را به مکانی مسطح و حتیاالمکان مسقف انتقال داده و از تراکتور جدا
کنید .از باز کردن ماشین در مکانی که بستن مجدد آن دشوار باشد ،خودداری کنید.
برای جدا کردن ماشین از تراکتور به ترتیب زیر عمل کنید:
1ـ تراکتور را به توقفگاه هدایت کرده و متوقف کنید.
2ـ ماشین را روی زمین قرار دهید.
3ـ پس از کشیدن ترمز دستی از تراکتور پیاده شوید.
4ـ به وسیله خرک یا سه پایه و یا پایه مخصوص پارک ماشین ،آن
را مهار کنید.
5ـ اتصاالت برقی و هیدرولیکی ماشین و گاردان را از تراکتور جدا کنید.
6ـ اتصاالت شاسی را عکس مراحل بستن باز کنید.
7ـ تراکتور را به جلو برانید.
پایهنگهدارنده

شکل 79ـ3ـ جدا کردن ماشین از تراکتور

فعالیت
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جدا کردن ماشین از تراکتور
تجهیزات مورد نیاز :لباس کار ،تراکتور ،ماشین کشاورزی
شرح فعاليت :ماشین متصل به تراکتور را جدا نمایید.

فصل3ـ واحد یادگیری   5ـ انجام سرویس های دوره ای تراکتور

ایمنی

ارزیابی
عملکرد

● پایین و باال بردن ماشین توسط سیستم هیدرولیک از روی صندلی تراکتور و به آرامی انجام شود.
● هیچ گاه بین ماشین و تراکتور قرار نگیرید.

ردیف

4

مراحل کار

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

ابزار :جعبه ابزار مکانیک،گریس
پمپ ،پمپ باد
جدا کردن
تجهیزات :ماشین کشاورزی
ماشین از
مواد :مواد روغنی ،گازوئیل
تراکتور
زمان 20 :دقیقه
مکان:هانگار ماشین های کشاورزی

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
جدا کردن ماشین با رعایت نکات ایمنی

3

قابل قبول

جدا کردن ماشین بدون توجه به نکات ایمنی

2

غير قابل قبول

عدم توانایی در جدا کردن ماشین

1
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ارزشیابی شایستگی اتصال ماشينهاي يدك كش
 1شرح کار:
ـ تعیین روش اتصال ـ انتخاب تراکتور مناسب ـ تنظیم نقاط اتصال تراکتور ـ اتصال شاسی ماشین به تراکتور
ـ اتصال گاردان و خروجی هیدرولیک ـ تنظیم ماشین بعد از اتصال ـ جدا کردن ماشین از تراکتور
 2استاندارد عملکرد:
اتصال ماشین های کشاورزی به تراکتور زراعی و انجام تنظیم مطابق دستورالعمل ها
شاخص ها:
ـ بیان انواع اتصال سوار ،نیمه سوار و کششی ،تشخیص نوع ماشین از لحاظ اتصال
ـ تعیین گروه ماشین ،تعیین تراکتور مورد نیاز
ـ تنظیم طولی مالبند قابل تنظیم ،تنظیم عرضی مالبند قابل تنظیم ،تنظیم ارتفاع مالبند قابل تنظیم
ـ کشیدن ترمز دستی ،هم راستا کردن نقاط اتصال ،اتصال با پین مناسب
ـ انتخاب گاردان مناسب ،اتصال گاردان در جهت درست ،اطمینان از قفل گاردان ،اتصال خروجی هیدرولیک با رعایت ایمنی
ـ تراز عرضی ماشین،تراز طولی ماشین ،تنظیم زنجیر مهارکننده
ـ کشیدن ترمز دستی ،جدا کردن بازوهای اتصال ،جدا کردن گاردان و خروجی هیدرولیک ،پارک ماشین
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :کار در محیط بسته و باز
کار زیر نظر هنرآموز یا راننده تراکتور
ابزار و تجهیزات:
ابزار کارگاهی ،تجهیزات ایمنی ،بذر ،کود ،سم ،مواد سوختی و روغنی ،کتابچه راهنمای ماشین های کشاورزی
 4معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

تعیین روش اتصال

1

2

اتصال ماشین به تراکتور

1

3

تنظیم ماشین بعد از اتصال

2

4

جدا کردن ماشین از تراکتور

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.
142

نمره هنرجو

*

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

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

   

10

   

4

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

   

11

اهرم کنترل محور تواندهی

   

5

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

   

12

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

   

6

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

   

13

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

   

7

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

   

14

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

7

5
12

1

2

4
6

3
9

8

10
13
14
11

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
2

   

1

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

   

4

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

   

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
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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

162

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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فصل4ـ واحد یادگیری8ـ کاربری بیل تراکتوری

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.

فصل4ـ  واحد یادگیری8ـ کاربری بیل تراکتوری

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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فصل4ـ واحد یادگیری8ـ کاربری بیل تراکتوری

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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فصل4ـ واحد یادگیری8ـ  کاربری بیل تراکتوری

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.

فصل4ـ واحد یادگیری8ـ   کاربری بیل تراکتوری

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

*

فصل 5

نگهداري ماشينهاي كشاورزي

امروزه تقریباً تمام امور زراعی بهوسیله ماشینها و ادوات کشاورزی انجام میشود .معموالً
کارهای مختلف کشاورزی در زمان مشخصی انجام میگردد که در صورت رعایت نکردن
این موضوع زیانهای مالی جبرانناپذیری به بار میآید .یکی از عوامل بهوجود آمدن
این وضعیت ،خراب شدن ماشینهای کشاورزی است .خرابی با شدتهای مختلفی روی
ماشین اتفاق میافتد که نتیجه همه آنها کار نکردن ماشین و بروز زیان است .کاربرتراکتور
باید مهارت کافی برای برطرف کردن خرابیهای جزئی مانند پنچر شدنتراکتور را داشته
باشد تا از تلف شدن زمان کار جلوگیری کند .دارا بودن این مهارتها در عملکرد و
انتخاب یک راننده تراکتور ماهر غیر قابل چشمپوشی است.
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واحد یادگیری 9
آمادهسازی چرخ ماشینهای کشاورزی
آیا تا
به حال پی
برده اید

1

2

3
4

تایر تراکتور و خودرو چه تفاوت هایی دارند؟
چرا آج تایر ماشین های کشاورزی دارای شکل خاصی است؟
آیا تایر ماشین های کشاورزی باید با روش خاصی برای کار آماده شود؟
نتایج آماده به کار نبودن تایر ماشین های کشاورزی چیست؟

هدف از اين بخش آشنايي انجام عملیات آماده به کار کردن تایر تراکتور و ماشین های کشاوزی است .تایر
ماشین های کشاورزی انواع مختلفی دارد که یک راننده تراکتور باید با آنها آشنایی کامل داشته باشد .آماده سازی
تایر ماشین های کشاورزی شامل مواردی از قبیل تنظیم باد ،تعویض ،پنچرگیری و سنگین کردن تایر می باشد
که راننده تراکتور باید با مهارت کامل با رعایت موارد ایمنی آنها را انجام دهد.

استاندارد عملكرد

پس از اتمام اين واحد يادگيري ،هنرجويان قادر خواهند بود تایرهای مختلف ماشین های کشاورزی را شناسایی
کرده و با روش درست آماده به کار کنند.
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فصل5ـ واحد یادگیری9ـ آماده سازی چرخ ماشین های کشاورزی

چرخ الستيكي
شکل مقابل سیر تکاملی چرخ را نشان میدهد با توجه به
شکل چه نتیجه ای میتوان گرفت ؟

شکل1ـ5ـ روند تکامل چرخ

گفت وگو
کنید

در تراکتورها و ماشین های کشاورزی از انواع چرخ های الستیکی ،زنجیری و آهنی استفاده می شود.
ارتباط بین نوع چرخ و ویژگی های مطرح شده را با رسم خط نشان دهید.
برای زمین های نرم و سست مناسب ترند.
برای سرعت های باالتر مناسب هستند.
امکان خرابی سطح جاده وجود دارد.
سطح خاک را کمتر فشرده می کنند.
در زمین های باتالقی و بسیار مرطوب کارآیی بهتری دارند.

شکل 4ـ  5ـ تراکتور چرخ زنجیری

شکل2ـ  5ـ تراکتور چرخ الستیکی

شکل 3ـ  5ـ تراکتور چرخ آهنی

امروزه ،چرخ الستیکی بادی تقریباً در اكثر ماشینها بهکار رفته است .چرخهاي ماشينهاي كشاورزي برای سرعت کم و در عین
حال مقاوم نسبت به ضربه ساخته میشوند تا ضرباتی را که حین حرکت به آنها وارد میشود تحمل کنند.
به طور كلي تایرهای کشاورزی باید داراي ويژگيهاي زير باشند:
 )1تحمل نيروهاي اعمال شده
 )2جذب ارتعاشات و فراهم کردن حرکت نرم وسیله نقلیه روی زمین ناهموار
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 )3امکان هدایت و حفظ تعادل وسیله نقلیه
 )4مقاومت در مقابل ساییدگی در اراضی مختلف که انتظار کار در آن میرود.
اجزای چرخ الستیکی:
اجزای مهم یک چرخ الستیكي به شرح زیر است:
1ـ تاير
2ـ تیوب
3ـ رینگ
4ـ دیسک
تاير :قسمتی است که چرخ از طریق آن با زمین در تماس
است.
آج

دیواره کناری

رینگ (طوقه)
دیسک
شکل 5ـ5ـ اجزای چرخ الستیکی

رینگ :قسمتی از چرخ است که الستیک به همراه تیوب
روی آن قرار می گیرد .اصطالحاً این قسمت را ((طوقه ))
نیز می گویند.

سوپاپ
هوا
(والو)

الیه های
تایر
طوقه
رینگ

تایر

شکل 6ـ5ـ اجزای تایر

تویی (تیوب) :یک نوع الستیک نرم با قابلیت ارتجاعی
زیادی است .تیوب در فضای داخلی الستیک قرار گرفته،
با هواي تحت فشار پر می شود و داراي يك والو يك
طرفه جهت نگهداري هواي تحت فشار است .نوعي از
الستيك ها نيز وجود دارند كه فاقد تيوب بوده و به دليل
فرم خاص رينگ و والو مخصوص كه دارند قادرند هواي
تحت فشار را در خود نگه دارند اين الستيك هاي بدون
تيوب اصطالحاً تيوبلس ناميده مي شوند.

شکل 7ـ5ـ رینگ

دیسک :چرخ دارای صفحه یا پره هایی است که به وسیلة
آن رینگ بر روی توپی (محل بسته شدن چرخ روي محور)
بسته می شود .این قسمت را دیسک می نامند .در چرخ های
عقب تراکتور این صفحه می تواند به رینگ وصل یا از آن
جدا شود.

شکل 8ـ5ـ دیسک
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شکل 9ـ5ـ تیوب

فصل5ـ واحد یادگیری9ـ آماده سازی چرخ ماشین های کشاورزی

تايرهاي باياس و راديال
با توجه به تصاوير چه
تفاوتهايي بين تايرهاي
راديال و باياس وجود دارد؟

شکل 11ـ5ـ تایر رادیال

شکل 10ـ5ـ تایر بایاس

هر تاير از چند اليه تشكيل شده است كه از لحاظ نحوه قرار گرفتن اين اليهها در كنار هم ،تايرها را ميتوان در دو
گروه بزرگ باياس و راديال (شعاعي) طبقه بندي کرد .در ساخت تایرهاي بایاس نخ الیه هاي مختلف بدنه مورب
و به صورت ضربدري از یک طوقه به طوقه دیگر کشیده می شود .در الستيك هاي راديال اليه ها تقريباً عمود بر
لبههاي برآمده الستيك ميباشند .تایرهای رادیال نسبت به تایرهای بایاس انعطافپذیری بیشتری داشته و کشش
را افزایش می دهند.

مشخصات ظاهري و فني تاير
گفت وگو
کنید

تایرهای نشان داده شده در شکل چه تفاوت هايی
با هم دارند؟
1ـ ...............................................................................
2ـ ...............................................................................
3ـ..............................................................................
شکل 12ـ5ـ انواع تایر

فکر کنید

کدام یک از عوامل زیر در انتخاب تایر اهمیت دارند؟
اندازه تایر

گفت وگو
کنید

شکل آج

حداکثر تحمل بار

بایاس یا رادیال بودن

رنگ حاشيه تاير

بهترین مرجع برای انتخاب تایر یک ماشین کشاورزی چیست؟
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روی دیواره بیرونی هر تایر ،اعداد و کدهايی درج شده است که در حقیقت شناسنامه آن تاير هستند .از روي
اين اعداد و كدها مي توان اطالعات مورد نياز را در مورد اندازه تاير ،تعداد اليه هاي تاير ،نوع كاربرد تاير،حداکثر
فشار باد ،تاریخ ساخت الستیک ،حداکثر سرعت قابل تحمل و حد بارگذاری آن به دست آورد.
كد كارخانه سازنده

ابعاد تاير

كاربرد تاير

حد بارگذاري

تعداد اليه

شکل 13ـ5ـ مشخصات فنی و ظاهری تایر

الف) كاربرد تایر
كاربرد مجاز هر تاير به صورت حروفي روي آن نوشته
مي شود ،اين حروف كه به صورت استاندارد هستند معنا
و مفهوم خاصي دارند؛ به عنوان مثال:
 :Fکاربرد الستیک به عنوان چرخ جلو
 :Rچرخ عقب
 :Iچرخ ادوات کشاورزی
ب) اندازه تاير
اندازه الستيك چرخ را با دو يا سه عدد مشخص مي كنند.
در الستيك هاي باياس اندازه الستيك را با دو عدد نشان
مي دهند .عدد اول از چپ پهناي الستيك و عدد دوم قطر
داخلي رينگ را نشان مي دهد .اگر اين دو عدد با خط تيره
از هم جدا شوند ،بايد اندازه ها بر مبناي اينچ خوانده شود
و در صورتي كه با مميز يا × از هم جدا شوند ،بايد اندازه ها
بر مبناي سانتيمتر خوانده شود.
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شکل 14ـ5ـ ابعاد تایر

فصل5ـ واحد یادگیری9ـ آماده سازی چرخ ماشین های کشاورزی

در تصاوير صفحۀ قبل پهناي الستيك ................

اینچ
و قطر داخلي رينگ..............
سانتیمتر

اینچ
ميباشد.
سانتیمتر

در الستيك هاي راديال عالوه بر دو عدد فوق نسبت منظر تاير نيز با حرف  Rنشان داده مي شود .این عدد
نشان دهنده درصد ارتفاع دیواره به پهناي مقطع اسمی تایرمي باشد .نسبت منظر هاي  100و  80در اندازه هاي
تایر قید نمی شود.
در تاير مقابل پهناي تاير ...............................
ميلي متر ،نسبت منظر  ................و قطر داخلي رينگ
 ....................اينچ است.

شکل 15ـ5ـ ابعاد تایر رادیال

ابعاد تاير را گاهي به صورت مقابل نشان مي دهند.
در اين روش پهناي تاير ،ارتفاع ديواره تاير و قطر داخلي
رينگ مستقيماً داده مي شود.
در تاير مقابل پهناي تاير  ...............................ميليمتر،
ارتفاع ديواره  ................و قطر داخلي رينگ ...................
اينچ ميباشد.

شکل 16ـ5ـ ابعاد تایر تراکتور

ج) تعداد اليه تاير
یک عدد به همراه حرف  Pیا کلمه  Plyبه معنی الیه ،نشان دهندة تعداد الیه یا میزان تحمل بار الستیک
است .هر چه این عدد بزرگ تر باشد می توان بار بیشتری را بر آن وارد کرد .در حالی که معموالً الستیک چرخ
ماشین های سواری  2تا  6الیه است ،تراکتور  MF285الستیكي  6تا  8الیه دارد.
د) حداكثر فشار باد
عددی که در مقابل عبارت "حداکثر فشار باد" روی تایر درج میشود ،مربوط به فشار بادی است که باید الستیک
داشته باشد ،وقتی شما میخواهید حداکثر بار قابل تحمل را روی آن تحمیل کنید .توجه داشته باشيد كه این عدد،
مقدار فشار باد توصیهشده برای استفاده نرمال نیست .براي آگاهي از مقدار توصیهشده فشار باد تایرها به دفترچه
راهنمای ماشين مراجعه کنید.
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تعداد الیه های تشکیل دهنده تایر

با توجه به تصوير به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
1ـ تعداد اليه هاي تاير.................................. :
2ـ حداكثر فشار قابل تحمل........................ :

نوع تایر

حداکثر فشار باد تایر

3ـ نوع تاير................................................... :

شکل 17ـ5ـ مشخصات فنی تایر

و) تاريخ ساخت و انقضاء الستيك:
تاريخ ساخت تاير به صورت يك عدد چهار رقمي در قسمت پايين
تاير و نزديك به رينگ حك مي شود كه دو رقم اول از سمت
چپ آن نشان دهنده تعداد هفته گذشته از سال و دو عدد بعدي
نشان دهنده سال ساخت آن به ميالدي است.

سال

شکل 18ـ5ـ تاریخ ساخت تایر

هفته

تاير نشان داده شده در شكل در هفته  ......................سال  .......................ميالدي ساخته شده است.
فعالیت

خواندن مشخصات ظاهری و فنی تایر ماشینهای کشاورزی از روی عالئم و حروف حکشده روی دیواره آن
تجهيزات مورد نياز :تراکتورهای  ،MF285، U650، G238بسته بند مکعبی ،تسطیح کن کششی
شرح فعالیت :مشخصات فنی تایرهای تراکتورها و ماشین های نام برده را از روی تایر استخراج و یادداشت کنید.

ایمنی

قبل از نزديك شدن به تاير تراكتور از كشيده بودن ترمز دستي اطمينان حاصل كنيد.

ارزیابی
عملکرد

رديف

1
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مرا حل کار

انتخاب
الستيك

شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتورهای
 ،MF285، U650، G238بسته بند
مکعبی (بیلر) ،لورلر
زمان 30 :دقیقه
مکان :هانگار

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

تمامي مشخصات ظاهري و فني روي تاير
مورد نظر را تعيين مي کند.

3

قابل قبول

برخي از مشخصات را تعيين مي كند ()60%

2

غير قابل قبول نمیتواند مشخصات تایر را تعیین کند.

1

نمره
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بازكردن چرخ الستيكي
گفت وگو
کنید

كدام يك از چرخ هاي نشان داده شده در شكل نياز به باز كردن دارد؟ چرا؟

شکل 19ـ5ـ چرخ کم باد

شکل 20ـ5ـ چرخ پنچر

شکل 21ـ5ـ چرخ با فشار باد توصیه شده

الستيك هاي تيوبدار زماني پنچر ميشوند كه تيوب آن دچار پارگي شده باشد در صورتي كه در الستيك هاي تيوبلس رویي
دچار پارگي ميشود.
براي پنچرگيري بايد ماشين يا تراكتور بهوسيله جک مناسب و تا ارتفاع معيني باال برده شود و سپس چرخ از روي ماشين
باز شود .این کار به ابزارهای خاصی نیاز دارد.
تصویر

نام ابزار

کاربرد

آچار چرخ

مهار كردن ماشين يا تراكتور در ارتفاع
مشخص

دنده پنج (گاوه)

اعالم هشدار به ساير رانندگان
جدول 1ـ5ـ ابزار و تجهیزات باز کردن چرخ
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جک را باید در جای مناسب زیر ماشین یا تراکتور قرارداد تا عالوه بر اینکه ماشین یاتراکتور موقع باال رفتن آسیب نبینند ،امکان
دررفتن جک از زیر ماشین نیز وجود نداشته باشد .محل قرارگيري جك براي بلند كردن چرخهاي جلویتراکتور زير اكسل جلو
در سمتي كه ميخواهيم چرخ را باز كنيم ،است.
محل قرارگيري جك براي بلندكردن چرخهاي عقبتراکتور زير محور چرخ عقب (اكسل) است.

شکل 22ـ5ـ جک زدن زیر تراکتور

نکته

با توجه به حالت لوالیی اکسل جلوی تراکتور ،براي جك زدن زير
اكسل جلو بايد طرف مقابل به وسيله چوب مهار شود.

ایمنی

● جک از نظر قابلیت باالبری باید متناسب با جسم مورد نظر انتخاب شود.
● هنگام باز کردن چرخ حتم ًا از دستکش مناسب استفاده کنید.

گفت وگوی
کالسی

شکل 23ـ5ـ استفاده از دستکش برای باز
کردن چرخ

شكل مقابل را تفسير كنيد.

شکل 24ـ5ـ بازیافت تایرهای فرسوده
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فعالیت

باز كردن چرخ تراكتور با استفاده از جك سوسماري يا روغني
تجهيزات مورد نياز :جك روغني يا سوسماري ،خرك ،دنده پنج ،انبردست ،تراكتور ،آچار چرخ ،اهرم
مراحل انجام کار:
1ـ ماشين يا تراكتور را به محلي كه داراي سطحي صاف و محكم باشد منتقل كنيد و ترمز دستی را بکشید.
2ـ مانعي جلو و عقب يكي از چرخ هاي سالم قرار دهيد تا از حرکت وسيله جلوگیری کنید.
3ـ ابتدا بهوسیله آچار چرخ مخصوص ،پیچهای الستیک پنچرشده را کمیشل کنید .این کار برای این است که اگر بعد
از باالبردن ماشين توسط جک بخواهیم پیچها را شل کنیم ،ممکن است در اثر فشار زیاد ،ماشين از روی جک سر بخورد.
4ـ جک را در محل مناسب زیر ماشين يا تراكتور قرار دهید.
5ـ اهرم جك را به آرامی حركت دهيد تا الستیک از روی زمین حدود  ۲الی  ۵سانتی متر بلند شود .براي باز كردن
چرخ عقب تراكتور فقط تا حدي باال بياوريد كه چرخ آزاد شود (مماس با زمين شود).
6ـ تراكتور يا ماشين را با خرك گذاري مهار كنيد.
7ـ مهرهها را از روی چرخ باز کنید .الستیک را به طور کامل از محل خود در آورده و در محل امنی قرار دهید.

ایمنی

● برای جابهجا کردن چرخهای عقب باز شده ،آنها را بلند نکنید بلکه با چرخاندن آنها روی زمین حرکتشان دهید.
● در هنگام بلند کردن هر چرخ یا محور تراکتور با جک ،محور دیگر را با قرار دادن سنگ یا بلوک چوبی در
جلو و عقب چرخ مهار کنید تا از حرکت کردن تراکتور در حین کار جلوگیری شود.

جدا كردن تاير از روي رينگ
پس از باز كردن چرخ از روي ماشين بايد الستيك را از روي رينگ خارج كنيد .رينگ ها در ماشين هاي كشاورزي
سه نوع هستند كه نحوه درگيري الستيك در آنها متفاوت است و روش آزاد كردن الستيك در آنها فرق دارد.
الف ـ رینگهای يک تکه

ب ـ رینگهای دو تکه شامل رينگ و
بغل رينگ

ج ـ رینگهای سه تکه شامل رينگ،
بغل رينگ و قفل رينگ

جدول2ـ5ـ انواع رینگ
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یادداشت
کنید

با توجه به تصاویر متن مناسب را جای گذاری کنید.

1ـ ............................................

2ـ ............................................

3ـ ............................................

4ـ ............................................

شکل 25ـ5ـ جدا کردن تایر از رینگ یک تکه

در شكل زير مراحل جدا كردن تاير از روي رينگ دو تكه نشان داده شده است .مراحل كار را توضيح دهيد.

1ـ ............................................

2ـ ............................................

3ـ ............................................

شکل 26ـ5ـ جدا کردن تایر از رینگ دو تکه

توجه

هنگام كار بر روي رينگ هايي كه بغل رينگ دارند ،بسيار دقت كنيد
در مسيرهاي نشان داده شده قرار نگيريد زيرا احتمال پرت شدن
آن و صدمه ديدن وجود دارد.

شکل 27ـ5ـ نقاط پرخطر اطراف رینگ

مراكز تعميراتي از الستيك در آورهاي دستي ،نيوماتيك يا هيدروليك براي خارج كردن تاير و يا جا زدن آن روي
رينگ استفاده مي كنند.
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فعالیت

ارزیابی
عملکرد

خارج كردن تاير تراكتور از روي رينگ يك تكه با استفاده از تايرلور
ابزار و تجهيزات مورد نياز :پتك ،چرخ الستيكي جلوي تراكتور ،دو عدد تايرلور
مراحل انجام کار:
 -1با ضربات پتك يا چكش چسبندگي تاير به رينگ را آزاد كنيد.
 -2لبه الستيك را به پايين فشار دهيد تا از لبه رينگ آزاد شود .توجه داشته باشيد كه تاير فقط از طرف گود رينگ
خارج مي شود.
 -3يك تايرلور بين تاير و رينگ جا بزنيد.
 -4با بلند كردن و برگرداندن تايرلور اول و قرار دادن تايرلور ديگر لبه تاير را از روي رينگ جدا كنيد.
 -5با جابه جا كردن دو تايرلور تاير را از يك سمت رينگ آزاد كنيد.
 -6به كمك تايرلور و با جابه جا كردن الستيك رينگ را به طور كامل آزاد کنید .دقت كنيد كه تاير در گودي رينگ
قرار داشته باشد در غير اين صورت در اثر فشار پاره خواهد شد.
شرایط عملکرد

ردیف

مراحل کار

2

ابزار ،مواد ،تجهیزات :پتک،جک
پياده كردن روغنی یا سوسماری ،خرک ،دنده پنج،
انبردست ،تراکتور ،آچار چرخ ،اهرم،
چرخ
ماشين هاي تایرلور ،دنده پنج یا گاوه
كشاورزي زمان 30 :دقیقه
مکان :تعمیرگاه

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

باز كردن چرخ و درآوردن تيوب بدون
صدمه زدن به تاير و رينگ و پيچ ها

3

قابل قبول

باز كردن چرخ یا درآوردن تيوب

2

ناتوانی در باز كردن چرخ پنچر و درآوردن
غير قابل قبول
تيوب

نمره

1

پنچرگيري
وقتی چرخ تيوب دار پنچر می شود (تیوب سوراخ می شود) باید يك طرف الستيك را از رینگ آزاد كرده سپس
تيوب را خارج نموده و نسبت به تعمیر و گرفتن سوراخ تیوب اقدام کرد .براي اين منظور از وسايلي مانند آپارات،
چسب پنچرگيري و وصله سرد و گرم استفاده مي شود.
گفت وگو
کنید

در پنچرگيري اولين قدم پيدا كردن محل سوراخ است.
چگونه مي توان سوراخ تيوب را پيدا كرد؟

شکل 28ـ5ـ تشخیص پنچری تیوب

پس از یافتن محل سوراخ باید به ترتیب زیر آن را وصله کرد.
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یادداشت
کنید

با پر کردن جای خالی جمالت را کامل کنید.

1ـ محل سوراخ را .....................کنید.

2ـ به وسيله  .....................محدوده پنچري 3ـ چسب مخصوص پنچرگيري روي محدوده
سوراخ بماليد.
را صاف کنید.

4ـ صبر كنيد كه چسب كمي خشك شود5 .ـ  ........................را روي محدوده سوراخ 6ـ به كمك فشار يا به وسيله ................
اتصال وصله به تيوب را محكم كنيد.
بچسبانيد.
شکل 29ـ5ـ پنچرگیری تیوب

در مورد الستيك هاي تيوبلس نيز مي توان در برخی موارد سوراخ و پارگی های کوچک روی الستيك ها را تعمیر
کرد .اين كار به سوهان ،درفش و نخ وصله نياز دارد.

1ـ وسايل مورد نياز شامل سوهان ،درفش و
نخ وصله را آماده كنيد.

2ـ به وسيلۀ سوهان مخصوص سوراخ را باز
كنيد.

3ـ چسب مخصوص پنچرگيري روي محدوده
پنجری بمالید

4ـ یک تکه از نخ وصله جدا کرده و آن را از
شكاف درفش عبور دهيد.

  5ـ درفش را با فشار دست ،همراه با نخ داخل
سوراخ كنيد و آن قدر بچرخانيد تا نخ پاره
شود.

 6ـ درفش را از سوراخ بيرون بكشيد و اضافه
نخ را ببريد.

شکل 30ـ5ـ پنچرگیری تیوبلس
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فعالیت

پنچرگيري تایرهای تیوب دار
ابزار و تجهيزات مورد نياز :تيوب پنچر تراكتور ،سنباده ،ظرف آب ،ماژيك ،وصله پنچرگيري گرم و سرد
شرح فعاليت :تيوب چرخ جلوي تراكتور را به وسيله آپارات پنچرگيري کنید.

فعالیت

پنچرگيري تایرهای تیوبلس
ابزار و تجهيزات مورد نياز :پمپ باد ،سوهان مخصوص ،نخ پنچرگيري تيوبلس ،درفش مخصوص ،تاير تيوبلس
شرح فعاليت :يك تاير تيوبلس را پنچرگيري كنيد.

نکتهزیست
محیطی

تيوبها و چرخهاي مستعمل را به مراكز بازيافت تحويل دهيد و از رها كردن آنها در محيطزيست اجتناب
کنید.

تنظیم فشار باد تایر
يكی از عوامل مهم،که در کنترل و هدایت تراکتور به هنگام حرکت و دوام بیشتر الستيك ها مؤثر است ،تنظیم
میزان فشار باد چرخ های آن است.
گفت وگو
کنید

جدول زیر را با راهنمایی هنرآموز تکمیل نمایید.
تصویر

جدول 3ـ5ـ تأثیرات تنظیم نامناسب فشار باد تایر

میزان فشار باد

میزان تماس با جاده

تأثیر

فشار باد بیش از اندازه

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

کم باد

ساییدگی در کنارههای
الستیک،گرم شدن آن و
افزايش مصرف سوخت

فشار باد مناسب

.........................................
.........................
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در دفترچه راهنمای ماشینهای کشاورزی میزان فشار باد مناسب برای تایر متناسب با شرایط مختلف کاری آورده میشود.
جدول 4ـ5ـ فشار باد مورد نیاز چرخ های تراکتور MF285

باد الستیک های جلو
کشاورزی

اندازه الستیک

باد الستیک های عقب
اندازه الستیک

صنعتی

PSI Kg/ cm2 PSI Kg/ cm2

6 12/3 Kg 1095الیه
 6 13-23الیه

2/1
1/8

14
26

1/7
1/6
1/1
1/6

25
20
16
12

6 6/00-16الیه
 6 7/05 -16الیه

کشاورزی
Kg/ cm2

2/1
1/8

PSI

30
26

صنعتی

Kg/ cm2

2/5
2/1

PSI

35
30

فعالیت

تنظيم فشار باد تاير
ابزار و تجهيزات مورد نياز :پمپ باد ،تاير  تراكتور ،فشار سنج ،دفترچه راهنماي تراكتور
شرح فعالیت :فشار باد چرخ های جلو و عقب تراکتور  MF285را برای کارهای کشاورزی تنظیم کنید.

ایمنی

1ـ در هنگام باد کردن تایر هرگز در مقابل تایر و رینگ نایستید و از یک سر شیلنگ قفل شونده و بلند،
استفاده کنید تا بتوانید درکنار تایر ،باد کردن آن را انجام دهید.
2ـ هرگز الستيك را بیش از حد مجاز باد نکنید ،زیرا فشار زیاد باد می تواند موجب تركيدن الستيك و
بروز حوادث ناگوار شود.
3ـ در موقع باد کردن الستيك دقت کنید که انگشتتان بین رینگ و الستيك قرار نگیرد .این حالت صدمۀ
جدی به انگشت وارد می کند.
4ـ به هیچ وجه رینگ تایري را که روي ماشین سوار است
(در حالتی که تایر پر از باد است) تعمیر نکنید .جوشکاري و
حرارتدادن به رینگ باعث بروز صدمه و خطر میشود.
5ـ در مورد تایرهاي تیوبلس با استفاده از آب و صابون از
نشت نکردن هوا ،اطمینان حاصل کنید .حتی در صورت
مشاهده نشدن هرگونه نشت ،فشار باد را بعد از  42ساعت و
قبل از سرویس کردن تایر ،چک کنید.
شکل 31ـ5ـ فاصله مناسب را در هنگام باد کردن تایر
رعایت کنید.

ارزیابی
عملکرد

ردیف

3
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مراحل کار

پنچرگیری

شرایط عملکرد

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

نتایج ممکن
باالتر از حد
انتظار

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
شناسایی محل پنچری ،رفع پنچري با ابزار و
مواد مناسب ،و تنظيم باد مطابق دفترچه راهنما

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تیوب پنچر
تراکتور ،سنباده دستی ،ظرف آب،
ماژیک ،وصله پنچرگیری ،پمپ باد
قابل قبول شناسایی محل پنچری و تنظیم باد
سوهان و درفش مخصوص تیوبلس،
فشارسنج
شناسایی محل پنچری ،در آوردن و جازدن
غير قابل قبول
زمان 40 :دقیقه
تیوپ و تنظيم باد به درستی انجام نگیرد
مکان :تعمیرگاه

نمره
3
2
1
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سوار كردن تاير روي رينگ
قبل از سوار كردن تاير روي رينگ بايد تيوب را جا بزنيد .دقت كنيد كه والو تيوب از سوراخ رينگ خارج شود.
در شكل زير مراحل جا زدن تاير روي رينگ دو تكه نشان داده شده است .مراحل كار را توضيح دهيد

1ـ 2 .........................................................................................ـ .........................................................................................
شکل 32ـ  5ـ الف ـ جا زدن تایر روی رینگ دو تکه

یادداشت
کنید

هنگام سوار كردن تاير روي رينگ دقت كنيد كه بغل رينگ به درستي جا زده شود و دهانه بغل رینگ در
کنار والو نباشد.

تصوير صحيح را مشخص کنید.

ب)

الف)

شکل 32ـ  5ـ ب ـ اتصال صحیح بغل رینگ

فعالیت

سوار كردن تایر روی رینگ یک تکه
شرح فعالیت :با استفاده از تایرلور ،تایر جلوی تراکتور را روی رینگ آن سوار کنید.
ابزار و تجهيزات مورد نياز :پتك ،چرخ الستيكي جلوي تراكتور ،دو عدد تايرلور
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سوار كردن چرخ
روی تایرها برجستگی هایی به نام آج وجود دارد که باعث درگیری بهتر چرخ با زمین می شود و مانع از سر خوردن
(بکسوات) چرخ می گردد .نوع آج به كار رفته روي هر تایر متناسب با نوع كاربرد آن است .تایرهاي استفاده شده
در تراکتورها و ماشين هاي كشاورزي به دليل درگيري و نيروي كشش بيشتر داراي آج مخصوص هستند.
جدول 5ـ    5ـ کاربردهای تایر

تصویر

شماره

کاربرد

1

تراکتورهای صنعتی و راه سازی

2

تراکتورهای کشاورزی

3

ماشین های چمن زن

تراكتورهاي کشاورزی مجهز به چرخ های الستيكي ،ممكن است دو چرخ يا چهار چرخ محرك باشند .در تراكتورهاي
دو چرخ محرك ،چرخ هاي جلو كه به سيستم فرمان متصل هستند ،چرخ هادي و چرخ هاي عقب را كه به وسيله
سيستم انتقال توان تراكتور به گردش در مي آيند را چرخ محرك مي نامند.
چرخ هاي هادي داراي آج هاي طولي هستند اين نوع آج سبب سهولت در فرمان گيري مي شود .چرخ هاي محرك
براي درگيري بهتر با زمين داراي آج هاي عرضي به شكل ( vديد از جلوي تراكتور) هستند.
گفت وگو
کنید

گزینه مناسب را
انتخاب کنید.

چرخ هادی

چرخ هادی

چرخ محرک

چرخ محرک

جدول 6ـ5ـ چرخ محرک و چرخ هادی

جهت بسته شدن چرخ

روی الستیک چرخ های عقب تراکتور و الستيك جلوی تراکتور های دو دیفرانسیل ،یک پیکان وجود دارد .توجه
داشته باشید که هرگاه چرخ ها را باز می کنید ،آنها را طوری ببندید که وقتی این پیکان ها در باال قرار می گیرند
رو به جلو باشند .در غیر این صورت چرخ ها چرخش آزاد (بکسوات) زیادتری خواهند داشت و آج های چرخ ها
زودتر ساییده خواهند شد .گفتنی است که این موضوع در هنگام پنچرگیری نیز باید رعایت شود.
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فعالیت

اتصال چرخ به ماشین کشاورزی با استفاده از جک سوسماری یا روغنی
ابزار و تجهيزات مورد نياز :جك روغني يا سوسماري مناسب با تراكتور ،آچار چرخ ،تراكتور MF285
شرح فعاليت :چرخ عقب تراكتور را با رعايت نكات ايمني سوار کنید.
 -1ماشين يا تراكتور را به محلي كه داراي سطحي صاف و محكم باشد ،منتقل كنيد و ترمز دستی را بکشید.
 -2مانعي جلو و عقب يكي از چرخ هاي سالم قرار دهيد تا از حرکت وسيله جلوگیری کنید.
 -3تراكتور را به وسيله جك بلند كنيد.
 -4تراكتور را با خرك گذاري مهار كنيد.
 -5الستيك را روي توپي چرخ طوري قرار دهيد كه سوراخ هاي آن با پيچ هاي توپي در يك راستا قرار گيرد .سپس با
حركت چپ و راست الستيك ،آن را روي پيچ ها سوار كنيد.
 -6مهره ها را به صورت ضربدري و با دست محكم كنيد.
 -7خرك را برداشته و جك را از زير ماشین خارج كنيد.
 -8به وسيله آچار چرخ پيچ ها را كام ً
ال محكم كنيد .شل بودن پيچ ها سبب بريده شدن آنها مي شود.

ایمنی

● برای جابه جا کردن چرخ های عقب ،آنها را بلند نکنید بلکه با چرخاندن آنها روی زمین حرکتشان دهید.

ارزیابی
عملکرد

ردیف

4

مراحل کار

سوار کردن
چرخ

شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :جک ،آچار چرخ،
کتابچه کاربری
زمان 30 :دقیقه
مکان :هانگار

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از
حد انتظار

بستن چرخ و جا زدن تاير روي رينگ
بدون صدمه زدن به تاير و رينگ و پيچها

قابل قبول

بستن چرخ بدون صدمه زدن به تاير و
2
رينگها

ناتوانی در بستن چرخ يا صدمه زدن به
غير قابل قبول
تایر ،رینگ و ...

نمره

3

1

تنظيم فاصله چرخها
تراکتور با ادوات گوناگون و در شرایط مختلفی کار میکند .برای کار با بعضی از این ادوات الزم است فاصلة
چرخهای تراکتور تنظيم شود .از جمله ،در هنگام عملیات داشت در کشت های ردیفی الزم است تراکتور در مزارع
کشت شده حرکت کند .در این موقع باید فاصله بین چرخ های تراکتور متناسب با وضعیت کشت تنظیم شود.
اگر چرخ تراکتور روی پشته حرکت کند ،سبب خرابی آنها شده ،گیاهان کشت شده را له کرده و از بین می برد.
گفت وگوی
کالسی

در هنگام كار در زمين هاي شيب دار فاصله چرخ ها چگونه بايد باشد؟
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تغییر فاصله بین چرخ های عقب تراکتور

تغییر فاصله بین چرخ های عقب تراکتورهای مختلف به یکی از روش هاي زیر انجام می شود:
1ـ تغییر محل اتصال توپی چرخ نسبت به محور چرخ (شکل 33ـ  5ـ الف)
2ـ تغییر محل اتصال دیسک چرخ به رینگ چرخ (شکل 33ـ  5ـ ب)
3ـ تغییر جهت تحدب دیسک

توپی چرخ در دو موقعیت مختلف
الف)

پرسش

توجه

شکل 33ـ  5ـ روش های تنظیم فاصله چرخ های عقب

ب)

به نظر شما راحت ترین راه برای تغییر جهت تحدب دیسک چیست؟

هرگونه تغییر در فاصلۀ بین چرخ های تایر به اندازۀ مساوی در چرخ سمت چپ و راست اعمال شود.

تغییر فاصلة بین چرخ های جلوی تراکتور:
محور جلو در اغلب تراکتور ها حالت کشویی دارد .با
بازکردن پیچ های محور و پیچ های دسته عامل فرمان،
می توان فاصله چرخ ها را تغییر داد(شکل 34ـ  .)5
شکل 34ـ  5ـ تنظیم فاصله چرخ های جلو

توجه
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بعد از تغيير فاصله چرخ هاي جلو بايد سرجمعي را كنترل کرد.

فصل5ـ واحد یادگیری9ـ آماده سازی چرخ ماشین های کشاورزی

فعالیت

تغییر محل اتصال دیسک و رینگ چرخ عقب تراکتور
 MF285در اتصال ریلی()PAVT
ابزار و تجهيزات مورد نياز :آچار مناسب ،دفترچه راهنمای
تراكتور ،تركمتر ،تراكتور MF285
 -1نگهدارنده را باز كرده و به موقعيت مورد نظر منتقل
کنید.
 -2مهره هاي لقمه را روغن زده و سه دور شل كنيد .روي
ريل ها نيز روغن بماليد.
 -3تراكتور را روشن نموده و جفت كن پدالهاي ترمز را
آزاد كنيد .سپس بر حسب نياز دندهاي را به جلو يا عقب
انتخاب کنید .با گرفتن ترمز طرف ديگر كالچ را سريع
رها نمایید تا چرخ روي ريلها حركت كرده و لقمه به
نگهدارنده برسد.
 -4موتور را خاموش کنید.
 -5نگهدارنده ديگر را در تماس با لقمه به وسيله پين در
جايش محكم كنيد.

فعالیت

تنظيم فاصله چرخ هاي عقب تراكتور  MF285با
چرخ هاي ديسكي
ابزار و تجهيزات مورد نياز :آچار مناسب ،دفترچه
راهنماي تراكتور ،تركمتر ،تراكتور MF285
 -1با مراجعه به جداول و شكل هاي ارائه شده در دفترچه
راهنما فاصله مورد نظر را انتخاب کنید.
 -2مهره هاي اتصال چرخ به اكسل يا مهر ه هاي اتصال
رينگ به ديسك را شل كنيد.
 -3چرخ هاي عقب تراكتور را به وسيله جك كمي از زمين
بلند كنيد.
 -4رينگ را از ديسك يا هر دو را از اكسل جدا كنيد.
 -5رينگ و ديسك را در وضعيت دلخواه سوار كنيد.

ایمنی

بعد از سفت كردن مهر ه ها بايد بعد از دو ساعت كار مجددا ً آنها را آچار كشي کرد.

 -6به طور يكنواخت و ضربدري مهره  ها را از پايين سفت
کنید( .گشتاور  70نيوتن متر)
 -7به اندازه سه دور چرخ عقب تراكتور را حركت دهيد و
سپس مهره  ها را با گشتاور  140نيوتن متر سفت كنيد.
 -8عمليات فوق را با گشتاور  260نيوتن متر تكرار
کنید.
نگهدارنده ها

ريل تنظيم فاصله

لقمه

شکل 35ـ5ـ رینگ ریلی

 -6مهر ه ها را با گشتاور مناسب سفت نمایید(.مهر ه هاي
چرخ به توپي  270نيوتن متر و مهره  هاي رينگ به
ديسك  240نيوتن متر)

شکل36ـ5ـ چرخ دیسکی
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ارزیابی
عملکرد

مراحل
ردیف
کار

شرایط عملکرد

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

نتایج ممکن
باالتر از حد انتظار

5

تنظیم
چرخ ها

ابزار ،مواد ،تجهیزات :آچار مناسب،
دفترچه راهنماي تراكتور ،تركمتر ،تراكتور
MF285
قابل قبول
زمان 40 :دقیقه
مکان :هانگار

غير قابل قبول

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی) نمره
اندازهگيري فاصله چرخها و تنظيم آنها

3

اندازهگيري فاصله چرخها بدون تنظيم
آنها

2

عدم توانايي در تنظيم فاصله چرخ ها

1

بكسوات در چرخ محرك
معموالً برای انجام شخم های عمیق ،وزن روی محور عقب تراکتور نمی تواند اصطکاک الزم بین چرخ های عقب و
زمین را تأمین کند .به منظور متناسب کردن اصطکاک بین چرخ ها و زمین با کاری که تراکتور انجام می دهد ،در
بعضی از موارد نیازبه سنگین کردن تراکتور یا چرخ ها می باشد.
گفت وگو
کنید

چه تفاوتي در تصاوير زير مشاهده مي كنيد؟

الف)

ب)

ج)

شکل 37ـ    5ـ بوکسوات در چرخ محرک عقب

وزن بيش از حد روي چرخ هاي عقب به راحتي از اثر الستيك ها بر روي زمين قابل تشخيص است كه نتيجۀ
آن هدر رفتن قدرت موتور است ،چون نيروي زيادي صرف خنثي كردن مقاومت زمين در مقابل گردش چرخ ها
مي شود و ضمن اينكه خاك را بيهوده فشرده مي كند موجب فشار بيش از حد الستيك ها مي شود (37ـ  5ـ ب).
اگر وزنه هاي چرخ هاي عقب كم باشد ،اثر آج الستيك به دليل لغزش زياد از بين مي رود .اين امر موجب
هدر رفتن نيرو و سايش اضافي الستيك مي شود (شکل37ـ  5ـ ج).
بهترين شرايط وقتي است كه مقدار لغزش  10تا  15درصد باشد .چنانچه درصد لغزش بيشتر بود بايد وزنه اضافه
كرد و در صورت كم بودن درصد لغزش بايد وزنه را برداشت .میزان سنگین کردن تراکتور با توجه به وضعیت
زمین و شرایط کاری که باید انجام شود ،تعیین می گردد.
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تعیین میزان چرخش آزاد چرخ (بکسوات):
 1با گچ عالمتي در جهت شعاع چرخ روي ديواره
الستيك چرخ عقب رسم كنيد.
 2تراكتور را در حالتي كه وسيله پشت آن در وضعيت
كار قرار دارد به سمت جلو برانيد و به محض اينكه عالمت
به زمين رسيد ،عالمت اول را روي زمين بگذاريد.
 3دوباره پس از ده دور گردش چرخ عقب روي زمين
عالمت بگذاريد.
 4وسيله پشت تراكتور را از وضعيت كار به وضعيت
حمل و نقل در آورده و مجددا ً بين اين دو عالمت تراكتور
را برانيد .هنگام عبور از عالمت اول روي زمين بر روي
الستيك عالمت بگذاريد و توجه داشته باشيد كه در اين
فاصله چرخ تراكتور چند دور مي زند.

1

3

2

4

شکل 38ـ  5ـ تعیین میزان بوکسوات

با توجه به تعداد دور چرخ در دو حالت می توان درصد چرخش آزاد چرخ (بکسوات) را از رابطۀ زیر حساب کرد:
×100

N- N1
N

= درصد بکسوات

 =Nتعداد دور چرخ در حالی که وسیلۀ پشت تراکتور در وضعیت کار قرار دارد.
 =N1تعداد دور چرخ در حالی که وسیلۀ پشت تراکتور در وضعیت حمل و نقل قرار دارد.

سنگين كردن تراكتور
گفت وگو
کنید

در هنگام اتصال پي نورد دو چرخ به تراكتور در صورت
سبك بودن جلوي تراكتور چه اتفاقي مي افتد؟
در هنگام استفاده از بيل تراكتوري در صورت سبك
بودن عقب تراكتور چه اتفاقي مي افتد؟

براي سنگين كردن تراكتور ،مي توان از وزنه هاي مخصوص يا محلول مناسب استفاده کرد.
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● وزنه هاي سنگين كننده

براي سنگين كردن تراكتور معموالً از قطعات چدني ،فوالدي و غيره استفاده مي شود .وزنه ها معموالً در جلوی
تراكتور ،روي چرخ هاي جلو و روي چرخ هاي عقب تراكتور نصب مي شوند .اين وزنه ها بسته به نوع تراكتور در
چهار نوع وجود دارند.

1ـ وزنه هاي ديسكي :اين
وزنه ها به شكل حلقه هاي
پهني مي باشد كه با پيچ و
مهره به چرخ تراكتور متصل
مي شود.

2ـ وزنه ثابت :در برخي از
تراكتورها وزنه مخصوصي
وجود دارد كه با پيچ و مهره
به جلوی تراكتور متصل
مي شود و بر روي لبه آن
برآمدگي خاصي وجود دارد.

3ـ وزنه كيفي :اين وزنه ها به
شكل صفحات پهني ساخته
شده و بر روي وزنه ثابت
جلو ی تراكتور سوار مي شود.

4ـ وزنه لقمه اي :اين وزنه ها
به كمك پين هاي عمودي بر
روي دو لبه وزنه ثابت جلوی
تراكتور سوار مي شود.

شکل 39ـ    5ـ وزنه های سنگین کننده

نصب وزنه روي چرخ تراكتور :

1ـ با كمك نفر دوم وزنه را بر روي 2ـ پيچ هاي اتصال وزنه به ديسك را از 3ـ در صورتي كه مي خواهيد از دو وزنه
پشت ديسك عبور داده و مهره آنها را بر روي هم استفاده كنيد قبل از بستن
ديسك چرخ نگه داريد.
وزنه اول پيچ هاي مخصوص بستن وزنه
از روي وزنه ببنديد.
دوم را از سوراخ وزنه اول عبور دهيد
و سپس وزنه اول را در محل آن روي
ديسك نصب كنيد.
شکل 40ـ    5ـ نصب وزنه روی چرخ های تراکتور
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نصب وزنه هاي كيفي در جلوی تراكتور:
براي نصب ،وزنه ها را از
قسمت قالب روي سپر
قرار دهيد .بعد توسط
تسمه ها و ميله هاي دو
سر پيچ ،آنها را روي سپر
ثابت کنید.

به منظور برداشتن وزنه ها،
ميلۀ دو سر پيچ و تسمه هاي
زير سپر را باز كنيد و با دقت
تمام وزنه ها را يكي يكي از
روي سپر برداريد.

شکل 41ـ5ـ نصب وزنه کیفی

محلول هاي سنگين كننده:
براي جلوگيري از بكسوات (لغزش) چرخ هاي عقب ،موقع كار در زمين هاي نرم و يا كشش زياد به عقب تراكتور
(موقع شخم زدن) ،عالوه بر استفاده از وزنه بر روي چرخ هاي عقب ،براي سنگين كردن تراكتور مي توان از
پركردن تيوب چرخ عقب با آب استفاده كرد.
مراحل پر کردن تیوب چرخ عقب به وسیلۀ آب را به صورت زیر می توان نشان داد:

1ـ باز کردن سوپاپ هوای تیوب

2ـ بستن والو مخصوص آب

4ـ متصل کردن شیلنگ به منبع آب 5ـ پرکردن  %75تایر به وسیله آب

3ـ متصل کردن شیلنگ آب به والو

6ـ تنظیم فشار هوای تایر

شکل  42ـ    5ـ پر کردن تیوب به وسیلۀ آب

بحثکالسی

چگونه مي توان بدون استفاده از والو مخصوص الستيك را با آب پر و يا تخليه کرد؟

در صورت وجود خطر یخبندان ،باید از محلول ضد یخ مناسب برای پرکردن الستيك استفاده کنید .شرکت های
سازنده ،محلول آب و کلرور کلسیم یا کلرور منیزیم را توصیه می کنند.
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ایمنی

در هنگام تهیه این محلول ها نباید آب روی
كلرور منیزیم ریخته شود بلکه باید به آرامی
منیزیم را به آب اضافه کرد.

شکل 43ـ    5ـ ایمنی درتهیه محلول ضدیخ تایر

بحثکالسی

آیا از ضدیخ محلول کلرور کلسیم یا کلرور منیزیم می توان در رادیاتور استفاده کرد؟

فعالیت

محاسبه بکسوات
تجهيزات مورد نياز :گاوآهن برگردان دار ،تراكتور ،گچ ،متر
شرح فعاليت :ميزان بوكسوات چرختراكتور هنرستان را هنگام استفاده از گاوآهن برگرداندار سه خيش محاسبه كنيد.

فعالیت

سنگين كردن تراكتور
تجهيزات مورد نياز :وزنه مخصوص چرخ عقب تراكتور ،MF285آچار مناسب
شرح فعاليت :با نصب وزنه چرخ هاي عقب تراكتور  MF285را سنگين كنيد.

ایمنی

براي جابهجايي وزنههاي سنگين از جرثقيل سقفي استفاده نموده و يا با كمك ديگران اين كار را انجام دهيد.

نکتهزیست
محیطی

ارزیابی
عملکرد

سنگين كردن بيش از حدتراكتور سبب فشرده شدن و تخريب خاك ميگردد.

ردیف

باالتر از حد
انتظار

5
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مراحل کار

شرایط عملکرد

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

نتایج ممکن

ابزار ،مواد ،تجهیزات :وزنه
مخصوص ،چرخ عقب تراکتور،
تراکتور  ،MF285گاوآهن
سنگين
قابل قبول
كردن تراكتور برگردان دار ،گچ ،متر ،آچار مناسب
زمان 30 :دقیقه
غير قابل قبول
مکان :هانگار

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
تعیین بوکسوات و بستن وزنه در محل مناسب

3

بستن وزنه در محل مناسب بدون محكم كردن یا تعیین
نکردن میزان بوکسوات

2

عدم توانايي در سنگين كردنتراكتور و تعیین بوکسوات

1

ارزشیابی شایستگی آمادهسازی چرخ ماشینهای کشاورزی
 1شرح کار1 :ـ تعیین مشخصات تایر 2ـ مهار کردن تراکتور و بلند کردن آن بهوسیله جک 3ـ باز کردن چرخ 4ـ آزاد کردن
تایر انواع رینگ 5ـ پنچرگیری 6ـ جا زدن تایر روی رینگ 7ـ تنظیم باد 8ـ سوار کردن چرخ 9ـ تنظيم فاصله چرخها 10ـ سنگين
كردنتراكتور
 2استاندارد عملکرد :رفع عیب و تنظیم چرخ تراکتورهای دو چرخ محرک و ماشین های کشاورزی کششی با استفاده
از ابزار دستی بر اساس دستورالعمل ها و الزامات فنی
شاخص ها:
ـ تعیین قطر داخلی تایر ،پهنای تایر ،کاربرد تایر ،تعداد الیه تایر
ـ قرار دادن جک در محل مناسب ،انتخاب محل مناسب برای قرار دادن خرک ،رعایت مراحل توقف ایمن
ـ آسیب نرسیدن به مهره ها ،انتخاب ابزار مناسب ،باز کردن پیچ ها در خالف جهت عقربه های ساعت
ـ خارج کردن تیوب بدون آسیب رسیدن به رینگ و الستیک
ـ تشخیص محل پنچری ،رفع پنچری با ابزار و مواد مناسب
ـ جا زدن تیوب و تایر روی رینگ بدون آسیب رسیدن به آنها
ـ اندازه گیری فشار باد مطابق فشار باد تعیین شده در دفترچه راهنما
ـ بستن پیچ و محکم بودن پیچ ها
ـ كنترل فاصله عرضي چرخ هاي جلو و عقب تراكتور از خط تقارن
ـ بستن وزنه در محل مناسب ،پركردن تاير تا سطح مناسب با آب و تنظيم فشار باد تاير
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :تعمیرگاه ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران
ابزار و تجهیزات:
جك سوسماری ،جک روغنی ،آچار مخصوص تعويض تاير ،وسايل پنچرگيري تیوبلس ،آپارات ،درجه تنظيم فشار باد ،كمپرسور باد،
وزنه های سنگین کننده چرخ جلو و عقب تراکتور ،نمک کلرید کلسیم ،والو مخصوص پرکردن تیوب با آب
 4معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

پیاده کردن چرخ ماشین های کشاورزی

1

2

پنچرگیری

1

3

سوارکردن چرخ

1

4

تنظیم چرخ ها

2

5

سنگین کردن تراکتور

1

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطی
و نگرش
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
203

واحد یادگیری 10
رفع عیبهای جزئی ماشینهای کشتوکار
آیا
تا به حال
اندیشیدهاید

1

2

3
4

چرا ماشین ها خراب می شوند؟
کدام قطعات ماشین بیشتر در معرض خراب شدن هستند؟
کدام خرابی ها باید توسط مکانیک متخصص تعمیر شود؟
کاربرد ماشین های کشاورزی مجاز به تعمیر کدام قطعات است؟

هدف از این بخش آموزش تعمیر جزئی ماشین های کشاورزی است .تراکتور و ماشین های کشاورزی از قطعات
مختلف پیچیده و ساده تشکیل شده اند .خرابی قطعات ساده ممکن است باعث زیان های مالی زیادی شوند.
قطعات ساده شامل پیچ ،چرخ تسمه و تسمه ،چرخ زنجیر و زنجیر و لوله ها و اتصاالت آنها هستند .یک کاربر
ماهر ماشین های کشاورزی باید این قطعات را شناسایی کند و مهارت عیب یابی و رفع عیوب آنها را با رعایت
موارد ایمنی داشته باشد.

استاندارد عملكرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود قطعات ساده ماشین های کشاورزی را شناسایی
کرده و در صورت خرابی ،عیب یابی و تعمیر کند.

204

فصل5ـ واحد یادگیری10ـ رفع عیب های جزئی ماشین های کشت و کار

روشهاي عيب يابي ماشينهاي كشاورزي
آماده بهكار نبودن ماشينهاي
كشاورزي چه عواقبي ميتواند
به همراه داشته باشد؟
.......................................................
شکل 45ـ    5ـ حمله آفات به مزرعه

شکل  44ـ    5ـ سم پاشی مزرعه

تمام ماشين هاي كشاورزي دچار خرابي مي شوند و نياز به تعمير خواهند داشت .تعمير ماشين هاي كشاورزي
توانايي و مهارتي است كه اگر با يك نظم و ترتيب خاص و رعايت همه جوانب كار همراه باشد مي تواند به عنوان
يك روش منطقي و علمي ضمن افزايش عمر مفيد ماشين ها و تجهيزات باعث كاهش هزينه هاي توليد و ايجاد
اشتغال شود.
تعمیر ماشین های
کشاورزی

ثبت تعمیر
انجام گرفته

ارزیابی عملکرد
ماشین

انجام عملیات
تعمیر

آماده کردن ماشین
برای تعمیر

تعیین عیب ماشین

نمودار 2ـ    5ـ مراحل تعمیر ماشین

اولين گام در تعمير هر ماشين ،عيب يابي آن است .دانستن روش عیب یابی و عمل کردن به آن در هنگام بررسی
و تعمیرات به افزایش دقت ،سرعت و صحت فرایند تعمیرات کمک به سزایی می  کند .از این رو هر تعمیرکار باید
با آن آشنا باشد.
تعيين عيب
ماشين های کشاورزی

تعيين عيب
سؤال کردن از تعميركار
مراجعه به اسناد تعميراتي
مراجعه به دفترچه راهنما
ديدن ،شنيدن ،بویيدن ،لمس كردن
نمودار 1ـ    5ـ پلکان عیب یابی
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در انتهاي دفترچه كاربري هر ماشين کشاورزی جدولي از ايرادات احتمالي و معايبي كه ممكن است ماشين در
حين كار با آن روبه رو شود ،آورده مي شود .جدول عيب يابي به كاربر كمك خواهد كرد كه ايرادات را شناسايي
کرده و از روي ايراد شناسايي شده نسبت به تعيين دليل و روش رفع عيب اقدام کند.
نکته

هر خرابي كه در جدول عيب يابي آورده شده است به اين معنا نيست كه كاربر مجاز است شخص ًا نسبت به
تعمير آن اقدام كند .برخي از اين تعميرات بايد در تعميرگاه هاي مجاز انجام شود و آوردن آنها در جدول
عيب يابي تنها به منظور توجه كاربر به علت مشكل به وجود آمده و جلوگيري از تبديل شدن آن به يك
خرابي اساسي است.

تفكيك عيوب جزئي از ساير عيوب
مجموعه فعاليت هاي تعميراتي با توجه به پيچيدگي و نياز به تخصص هاي مختلف به شرح زير تقسيم مي شود:
جدول   6ـ    5ـ انواع تعمیرات
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رديف

عنوان

شرح فعاليت

انجام دهنده

1

نگهداري

شامل بازديدها و سرويس هاي دوره اي

كاربر ماشين

2

تعميرات جزئي

شامل عملياتي از تعمير است كه بدون نياز به تجهيزات و مكان
خاص به منظور راه اندازي و رفع عيب انجام مي گيرد در اين
رده فقط قطعات و مجموعه هاي قابل تعويض كه توسط سازنده
مجوز داده شده تعويض مي شوند .اين رده از تعميرات بدون
انتقال دستگاه و در محل كار انجام مي شود.

كاربر ماشين

3

تعميرات نيمه
اساسي

شامل عملياتي از تعمير است كه به تخصص ويژه به همراه
تجهيزات و تعميرگاه خاص نياز است .اين رده مجاز به
پياده كردن تمامي زير مجموعه ها جهت تعمير و تعويض بوده
ولی مجاز به تعمير يا تعويض قطعات اصلي نیستند.

تعميرگاه هاي
كوچك

4

تعميرات اساسي

شامل تمامي عمليات اساسي براي تعمير يا تعويض قطعات
معيوب يا فرسوده به منظور رسيدن ماشين به حد استاندارد
تعریف شده براي كاركرد مناسب و مطلوب بدون هيچ محدوديت
است.

تعميرگاه مركزي
يا مراكز مجاز
تعميراتي

فصل5ـ واحد یادگیری10ـ رفع عیب های جزئی ماشین های کشت و کار

تعميرات جزئي و بخش وسيعي از نگهداري از جمله وظايف اساسي و مهم كاربر ماشين است .بدون شك موفقيت
در اين بخش از تعميرات ،باعث كاهش هزينه ها ،جلوگيري از توسعه عيب و نقص و تعميرات كلي ،ازدياد طول
عمر ماشين و افزايش راندمان توليد می شود.
مهم ترین وظیفه یک کاربر ماشین کشاورزی این است كه ايرادات نيمه اساسي و جزئي را شناسايي
کرده و نسبت به تعيين دليل و رفع عيب قبل از اينكه به ايراد اساسي تبديل شود ،اقدام کند.

كند شدن
تيغه

خرابي تسمه

نشتي ها

عيوب جزئي
ماشين ها

تغيير شكل

قطعات محافظ

خرابي زنجير

خرابي پيچ و
مهره
نمودار 2ـ    5ـ عیوب جزئی ماشین ها

فعالیت

ارزیابی
عملکرد

تعیین عیوب جزئی ماشین های کشت و کار
ابزار و تجهیزات مورد نیاز :تراکتور ،دیسک کششی ،بسته بند علوفه (بیلر) ،پی نورد هیدرولیکی
شرح فعالیت :با حضور در کارگاه هنرستان و استفاده از راهنمایی هنرآموز لیستی از مهم ترین عیوب جزئی که در
ماشین های نامبرده متداول هستند ،تهیه کنید.
ردیف

1

مراحل کار

شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :کتابچه
عیب یابی
تعمیر ماشین های کشت و کار،
مکانیزم های
تراکتور ،ماشین های کشت و کار
ساده
زمان 15 :دقیقه
ماشین های
مکان :تعمیرگاه
کشت و کار

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

تمام عیب های مکانیزم های مربوط به یک
ایراد مطابق کتابچه تعمیراتی تعیین گردند.

3

قابل قبول

حدود  %70عیبهای مکانیزمهای مربوط به
یک ایراد تشخیص داده شوند.

2

غير قابل قبول

هیچ عیبی در مکانیزم را تشخیص نمی دهد1 .

نمره
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آماده كردن ماشين براي تعمير
قبل از انجام عملیات تعمیر روی هر ماشینی ابتدا باید آن را شست وشو کرد .با شست وشوی ماشین عالوه بر
اینکه امکان دسترسی به نقاط مورد نظر راحت تر می شود از نفوذ کثافات و ذرات موجود روی قطعات به داخل
قسمت های باز شده ماشین جلوگیری می گردد.
ماشین شسته شده آماده انجام هرگونه تعمیری است و می توان آن را
جهت تعمیرات به تعمیرگاه منتقل کرد.
عیب یابی

مهار ماشین

قطع جریان برق ماشین

تمیز کردن محل کار

میتوانید نسبت به
تعمیر ماشین اقدام کنید.

نمودار   3ـ    5ـ اقدامات اولیه قبل از تعمیر ماشین

فعالیت

نکتهزیست
محیطی

آماده کردن ماشین برای تعمیر
ابزار و تجهیزات مورد نیاز :مواد شوینده ،کارواش سیار ،ابزار شست و شو
شرح فعالیت :با حضور در کارگاه اقدام به شست و شوی تراکتور  MF285کنید.
نفوذ مواد شوینده به ریشه گیاهان سبب خشک شدن آنها می شود.

باز كردن پوشش هاي تراكتور
به منظور جلوگيري از صدمه ديدن كاربر يا افرادي كه در كنار ماشين هاي كشاورزي در حال كار هستند و
همچنين زيبايي اين ماشين ها ،حفاظ ها و پوشش هايي را بر روي آنها نصب مي كنند .اين پوشش ها و حفاظ ها
معموالً از ورق هاي فلزي ،برزنتي ،پالستيكي و غيره هستند.

شکل   46ـ    5ـ پوشش های ماشین های کشاورزی

208

فصل5ـ واحد یادگیری10ـ رفع عیب های جزئی ماشین های کشت و کار

در تعمير هر ماشين بايد ابتدا پوشش ها را باز کرد تا قطعات داخلي در دسترس قرار گيرند.
برای باز کردن پوشش یک ماشین قبل از دست بردن به آچار ،طرح آن و شيوه اتصال قطعات را بررسي کرده و
خوب به خاطر بسپاريد .در صورت در دسترس نبودن دفترچه راهنماي تعمير بهتر است قبل از باز کردن پوشش
ماشین ،نقشه يا كروكي آن را تهيه کنید تا هنگام سوار كردن دچار اشتباه نشويد.

شکل   47ـ    5ـ اجزای پوشش موتور تراکتور

در مواردي كه دو قطعه بايد در وضعيت معين و غير قابل تغييري نسبت به هم قرار گيرند ،هنگام باز كردن
موقعيت دو قطعه نسبت به هم عالمت گذاري شود.
پيچ هايي كه باز مي كنيد از نظر اندازه ،شكل دنده ،داشتن واشر فنري ،واشر تنظيم و غيره بررسي كنيد تا در
موقع بستن قطعات به اشتباه نيفتيد.
پيچ ها و مهر ه هاي باز شده را در صورتي كه مشابه يكديگرند ،در يك ظرف قرار دهيد.
گفت وگو
کنید

نکتهزیست
محیطی

به نظر شما سادهترین راه براي اينكه هنگام بستن پيچ و مهرههای بازشده دچار اشتباه نشویم ،چیست؟

در صورت لزوم مخازن روغن ،سوخت ،آب ،بذر ،كود و يا سم را در ظروف مناسب تخليه کنید تا از پخش آنها
در محيط جلوگيري شود.
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فعالیت

باز کردن و بستن پوشش های تراکتور
ابزار و تجهيزات مورد نياز :تراکتور  ،MF285آچار تخت ،آچار
رینگی و آچار بوکس در سایزهای مورد نیاز
مراحل انجام کار:
 -1پيش صافي هواكش را باز كنيد.
 -2انبار اگزوز را باز كنيد.
 -3درپوش رادياتور را باز كنيد.
 -4درپوش باك را باز كنيد.
 -5پيچ پوششهاي بغل رادياتور را باز كرده و از تراكتور جدا كنيد.
 -6دو پيچ و مهره عقب كاپوت را باز كنيد.
 -7لبه جلو را بلند كنيد ،نوار الستيكي دور كاپوت را صاف
كرده و به جلو فشار دهيد تا كاپوت باز شود.
 -8كاپوت را از روي تراكتور برداريد.

الف -باز کردن پیش صافی

ب -باز کردن در رادیاتور

ج -بازکردن در باک

• برای بستن کاپوت به ترتیب زیر عمل کنید:
 -1كاپوت را به كمك شخص ديگري روي تراكتور قرار دهيد.
 -2الستيك هاي دور كاپوت در قسمت جلو و عقب را به درستي جا بزنيد.
 -3پيچ هاي عقب كاپوت را ببنديد.
 -4پوشش هاي بغل رادياتور را سوار كنيد.
 -5پيش صافي و انبار اگزوز را سوار كنيد.
 -6درپوش رادياتور و باك را ببنديد.
ایمنی

د -پیچهای پوشش بغل تراکتور
شکل 48ـ   5ـ مراحل باز کردن
کاپوت تراکتور

برداشتن كاپوت حتم ًا بايد بهوسيله دو نفر انجام گيرد.

شکل 49ـ    5ـ برداشتن کاپوت
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ارزیابی
عملکرد

ردیف مراحل کار

2

شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :کتابچه
تعمیراتی ماشین ها ،جعبه ابزار،
آماده كردن
فولی کش ،جک ،خرک ،جرثقیل
ماشين براي
زمان 40 :دقیقه
تعمير
مکان :تعمیرگاه

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

ماشین را با رعایت نکات ایمنی آماده تعمیر
باالتر از حد انتظار
می کند.

3

قابل قبول

ماشین را بدون رعایت نکات ایمنی آماده
تعمیر میکند.

2

غير قابل قبول

عملیات آماده کردن ماشین برای تعمیر را
انجام نمی دهد.

1

نمره

مکانیسم و اجزای ماشین
ماشين هاي كشاورزي با هدف تسهيل فعاليت هاي كشاورزي طراحي و ساخته شدند و به مرور زمان تغييراتي به
منظور انجام دقيق تر فعاليت ها در آنها به وجود آمد.
اسبک
میل تایپت
سوپاپ

میل سوپاپ
سوپاپ

مكانیسم ساده (مكانیسم سوپاپ ها)

مكانیسم پيچيده (موتور)

ماشين (تراكتور)

شکل   50ـ    5ـ انواع مكانیسم در تراکتور

پرسش

با توجه به تصاویر فوق به سؤال زیر پاسخ دهید.
● تفاوت و شباهت مكانیسم و ماشين در چيست؟

ماشين ها هر اندازه كه از نظر عملكردي با هم تفاوت داشته باشند ،از نظر ساختمان نقاط مشترك زيادي دارند.
همه آنها از اجزاء مختلفي تشكيل يافته اند كه اجزای ماشين نام گذاري شده اند.
اجزای ماشین را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد:
اجزای عمومی :اجزای استانداردی هستند که در تمام ماشین ها ترکیبی از آنها به کار می رود؛ زنجیر ،چرخ دنده،
تسمه ،پولی ،بلبرینگ ،فنر ،پیچ و مهره و...
اجزای اختصاصی :برای ماشین خاصی طراحی و ساخته می شوند؛ مثل بعضی از اجزا و پمپ ها ،قطعات سیلندر،
پیستون ،سوپاپ ،شیرآالت و بادامک ها.
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با مشاهده فيلم جدول زير را كامل كنيد:
جدول 7ـ    5ـ اجزا و مکانیسم ماشین

تصوير

نام
بلبرينگ

كاربرد

ماهيت

تكيه گاه
قطعات دوار
مانند محورها

مكانيزم □
قطعه □

تصوير

حمل كننده
چرخ دنده،
پولي و .........

فنر

مكانيزم □
قطعه □

ذخيره و
آزادسازي
انرژي

انتقال قدرت

مكانيزم □
قطعه □

قطعات موتور

مكانيزم □
قطعه □

زنجير و چرخ
زنجير

مكانيزم □
قطعه □

كوپلينگ

نام

كاربرد

ماهيت

اتصال
قطعات

مكانيزم □
قطعه □

مكانيزم □
قطعه □

مكانيزم □
قطعه □

تعويض پيچ معيوب
چه تفاوتی بین اتصال سه قطعه نشان داده شده در شکل مشاهده میشود؟

الف) جوش

ب) پرچ
شکل 51ـ    5ـ انواع اتصاالت

ج) پیچ و مهره

در صنعت معموالً به منظور اتصال دو قطعه از روش های مختلف اتصال استفاده می گردد که به طور کلی می توان
این اتصاالت را به صورت زیر دسته بندی کرد:
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جوش و لحیم
اتصال دائم
پرچ

انواع روش های
اتصال قطعات

پیچ و مهره

اتصال موقت
نمودار 7ـ    5ـ انواع روش های اتصال

یکی از روش های پرکاربرد اتصال موقت قطعات و مجموعه های ماشین های کشاورزی استفاده از اتصال
پیچ و مهره ای است .پیچ ها و مهره ها با توجه به نوع کاربرد در شکل های مختلف ساخته می شوند که هرکدام به
ابزار خاصی برای باز کردن و بستن نیاز دارند.
یادداشت
کنید

با راهنمایی هنرآموز جداول زیر را کامل کنید.

جدول   8ـ    5ـ انواع پیچ و مهره و کاربرد آنها

تصویر

نوع پیچ یا مهره

کاربرد

پیچ سر شش گوش

اتصال قوی در قطعات فلزی و
پلیمری

پیچ سر چهار گوش

اتصال قطعاتی که برای مدت
طوالنی باز نمی شوند.

پیچ آلن

اتصال قطعاتی که سر پیچ (گل
سر پیچ) نباید از سطح قطعه
بیرون باشد.

پيچ سر چكشي

پیچ های سر چاک دار

ابزار مورد نیاز

آچار و چکش
اتصال ضعیف در قطعات فلزی و
پلیمری

پیچ گوشتی
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تصویر

نوع پیچ یا مهره

کاربرد

ابزار مورد نیاز

پيچ دو سر دنده

تطابق اتصال دو قطعه به یکدیگر

آچار مخصوص پیچ های
دوسر دنده
آچارهای تخت ،رینگی و
بوکس

مهره شش گوش

مهره گرد

مهره چهارگوش

جاهایی که به ندرت باز می شوند

به وسیله دست

مهره خروسکی

روش های جلوگیری از باز شدن مهره

از این روش ها زمانی استفاده می شود
که احتمال باز شدن مهره در اثر ارتعاش
وجود داشته باشد .اين روش ها شامل
استفاده از دو مهره ،استفاده از واشر
فنري و استفاده از مهره هاي قفل شونده
مي باشد (شکل   52ـ  .)5

الف ـ مهره تاجی شیاردار

ب ـ مهره با حلقه فیبری

ج ـ مهره با حلقه نمدی

د ـ مهره شیب دار

شکل   52ـ    5ـ انواع مهره قفل شونده

عیوب اتصاالت پیچ و مهره ای
عدم توجه به میزان گشتاور الزم ،سایز رزوه و استفاده از ابزارهای نادرست به منظور باز کردن و بستن ،باعث بروز
آسیب در اتصال های پیچ و مهره ای می گردد.
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نمونههایی از عیوب این اتصالها در جدول زیر نشان داده شده است .با کمک هنرآموز اطالعات جدول را تکمیل کنید.
جدول 9ـ    5ـ عیوب پیچ

عیب

شکل

علل بروز عیب

کش آمدن پیچ
هرز شدن پیچ و مهره
بریدن پیچ

سفت کردن بیش از حد پیچ

آسیب دیدگی رزوه های پیچ
یا مهره

1ـ انتخاب نامناسب پیچ یا مهره از لحاظ
گام یا نوع رزوه و قطر آن
2ـ نصب نادرست (رزوه به رزوه بودن)

آسیب دیدگی گل پیچ
برای تعویض یک پیچ معیوب به چه عواملی باید توجه کرد؟
...................................................................................
...................................................................................
ب)
الف)
شکل 53ـ    5ـ مشخصات پیچ

یکی از عیوب اتصال های پیچ و مهره ای بریده شدن پیچ و باقی ماندن آن در داخل قطعه می باشد .به منظور
خارج کردن پیچ بریده شده از قطعه  کار به ابزار های خاصی نیاز است.
جدول 10ـ    5ـ ابزار خارج کردن پیچ بریده

تصویر

نام ابزار

کاربرد
درآوردن پیچ های بریده ای که باالتر از سطح قطعه کار باشد.
(قسمتی از پیچ معیوب قابل دسترس باشد)

قالویز چپ گرد و درآوردن پیچ های بریده شده ای که از سطح قطعه کار پایین تر
باشد.
قالویز گردان
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گفت وگوی
کالسی

روشهای دیگر خارج کردن پیچ بریده شده از روی قطعه کار را در صورت وجود بیان کنید.

فعالیت

تعویض پیچ معیوب
ابزار و تجهیزات مورد نیاز :دریل ،مته مناسب ،قالویز چپ گرد ،قالویز گردان
شرح فعالیت :زیر نظر هنرآموز عملیات مربوط به خارج کردن پیچ شکسته از داخل قطعه کار را در حالت های مختلف
تمرین کنید.

ایمنی

● در حین انجام کار به منظور جلوگیری از نفوذ پلیسه قطعات در
دست و بریده شدن آن توسط اشیای تیز از دستکش کار مناسب
استفاده کنید.
● در حین انجام عملیات دریل کاری جهت بیرون آوردن پیچهای
بریدهشده استفاده از عینک مخصوص الزامی است.
شکل   54ـ    5ـ عواقب رعایت نکردن نکات ایمنی

نکتهزیست
محیطی

از رها کردن پلیسه قطعات و پیچ و مهرۀ معیوب در کف کارگاه خودداری کرده و پس از اتمام فعالیت ،محیط
کار تمیز شود.

لولهها و شيلنگها
لولهها و شیلنگها برای انتقال آب ،هوا،
سوخت و روغن در تراکتورها و ماشینهای
کشاورزی بهکار گرفته میشوند .این لولهها
و شيلنگها برحسب نوع سیال انتقالدهنده
داراي جنس و خصوصيات متفاوتي هستند.

کاربرد :انتقال آب از رادیاتور به موتور و بالعکس
نوع اتصال :به وسیله بست فلزی
جنس :الستیک تقویت شده با نوار بافته شده

کاربرد :انتقال هوا از فیلتر تا مانیفولد
نوع اتصال :به وسیله بست فلزی
جنس :الستیکی

کاربرد :انتقال سوخت از باک تا موتور در مسیرهای کم فشار ،فشار متوسط و پر فشار
نوع اتصال :مدارهای پر فشار و فشار متوسط به وسیله اتصاالت پیچی و مدارهای کم فشار به وسیله بست

شکل   55ـ   5ـ لوله ها و شیلنگ های موتور تراکتور
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شيلنگ هاي انتقال روغن هيدروليك
چون این شیلنگ ها براي انتقال روغن تحت فشار به كار مي روند ،به همين منظور ساختمان آنها از تعدادی الیه
الستیکی و ترموپالستیکی تشکیل شده است که توسط پوشش سیمی با نوار بافته شده تقویت شده است .برای
اتصال سر شیلنگ به مدار از اتصاالت متفاوتی مانند مغزي يا زانوي مهره دار و یا کوپلینگ استفاده می شود كه
به سر شيلنگ پرس مي شوند.
نشتی در شیلنگ ها و لوله ها
علت اصلی نشتی در لوله ها و شیلنگ ها ،آب بندی نامناسب در محل اتصاالت
است .فرسودگی ،سوراخ شدن و پارگی شیلنگ ها و لوله ها نیز سبب نشتی
می گردد (شکل   56ـ  .)5

شکل   56ـ    5ـ نشتی از شیلنگ ها

نشت مایع خنککننده موتور سبب کاهش سطح آن در
رادیاتور میگردد.
این امر در درازمدت سبب تخلیه رادیاتور شده ،داغ شدن
بیش از حد موتور و گیرپاژ آن را به دنبال دارد.
شکل 57ـ    5ـ نشت آب از شیلنگ رادیاتور
نقطه ورود
روغن

نشت روغن هیدرولیک از دو
منظر بسیار خطرناک است:
1ـ آلوده شدن محیط زیست
2ـ صدمات جانی به دلیل فشار
باالی روغن
شکل  58ـ    5ـ نشت روغن از جک فرمان
تراکتور

نشتی در لولهها و شیلنگهای سوخت رسانی عالوهبر
اینکه سبب اتالف سوخت و آلودگی محیطزیست
میگردد سبب نفوذ هوا به مدار سوخترسانی
میشود.

شکل 59ـ    5ـ جراحات وارد بر اثر فشار روغن
نشت کرده

شکل 60ـ    5ـ نشت گازوئیل
از فیلتر
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کالسی

تأثیر نفوذ هوا در مدار سوخت رسانی دیزل چیست و چگونه
باید آن را رفع کرد؟
● نشتی در شیلنگ هوای موتور چه عواقبی خواهد داشت؟
● چگونه می توان به نشتی در مدار هوا رسانی پی برد؟

ذرات خاک

هوای صاف شده (تمیز)

هوای آلوده به خاک

بست شل
ذرات خاک
شیلنگ ترک خورده

شکل  61ـ    5ـ نشتی در شیلنگ های هوا

تعویض لوله ها و شیلنگ های معیوب
به مرور زمان بر اثر فرسودگی شیلنگ ها پوسیده شده و امکان سوراخ شدن و نشت از آنها وجود دارد .وقتی که
شیلنگی کهنه و یا خراب شده است ،ضروری است که در اسرع وقت تعویض یا تعمیر گردد .رایجترین دلیلی که
باعث خرابي شیلنگ می شود صدمات خارجی است که به آن وارد می شود؛ مانند کشیدن بیش از حد ،خوردگی
زیاد ،له شدن ،سفت کردن بیش از حد بست و غیره.
اگر چه تعويض شیلنگ ها امر ساده ای تلقی می شود ولی برای انجام آن باید دقت و خالقیت داشت.
1ـ تعویض شیلنگ آب رادیاتور
برای تعویض شیلنگ آب رادیاتور به ترتیب زیر باید عمل کرد:

جازدن شيلنگ رادياتور و سفت كردن سفت کردن بیش از حد بست ها سبب
چرب كردن لولههاى رادياتور و سرسیلندر
 ...................می شود
بست ها
شکل  62ـ    5ـ تعویض شیلنگ رادیاتور
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2ـ تعویض لوله ها و شیلنگ های سوخت رسانی
لوله ها و شیلنگ های سوخت رسانی برحسب نوع به اشکال گوناگونی ساخته می شوند .هنگام بستن شیلنگ های
یک نوع خاص نیز باید به طول و شکل خم آن توجه کرد.

شکل 63ـ    5ـ لوله ها و شیلنگ های سوخت رسانی موتور تراکتور

نکته

با تعویض شیلنگ و یا لوله سوخت رسانی دیزل باید از مدار سوخت ،هواگیری کرد.

3ـ تعویض شیلنگ های هیدرولیک
به دليل اينكه شيلنگ های هیدرولیک در محل اتصال به قطعات داراي مغزي
يا زانو هستند ،در هنگام باز كردن يا بستن آنها بايد به نكات زير توجه شود:
1ـ از دو عدد آچار براي باز كردن و بستن شيلنگ ها و لوله ها استفاده كنيد،
يكي براي باز كردن مهره سر لوله يا شيلنگ و ديگري براي نگهداشتن مغزي.
2ـ دقت کنید در هنگام باز كردن و بستن مهره لوله و شيلنگ ،مغزي محل اتصال
پيچ نخورد .اين كار باعث پيچ خوردن لوله و شيلنگ شده و به آن آسيب ميزند.
3ـ قبل از بستن لوله و شيلنگ محل اتصال را تميز کنید و داخل لوله و شيلنگ
را باد بگيريد.
4ـ هنگام نصب از ایجاد خم تیز و پیچش شیلنگ پرهیز کنید.

شکل 64ـ    5ـ بستن شیلنگ هیدرولیک
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فعالیت

تعویض لوله و شیلنگ معیوب
ابزار و تجهیزات مورد نیاز :پيچ گوشتي دوسو يا چهارسو ،گريس ،پارچه تنظيف ،فرچه ،تراكتور
شرح فعالیت :زیر نظر هنرآموز تعویض شیلنگ های رادیاتور ،سوخت و روغن هیدرولیک را انجام دهید.

ایمنی

قبل از انجام هر كار تعميراتي رويتراكتور از خاموش بودن آن و سرد بودن موتور مطمئن شويد.

نکتهزیست
محیطی

● با قرار دادن ظرف مناسب در زير شيلنگها عالوه بر اينكه از پخش مايع خنك كننده در محيط جلوگيري
ميكنيد ميتوانيد مجددا ً از مايع خنك كننده استفاده کنید.
● بهطور منظم شیلنگها و اتصاالت هیدرولیک را کنترل کنید تا از نشت نکردن و سالم بودن آنها اطمینان
یابید.

عيوب مكانيزم تسمه
در صنعت روش های مختلفی برای انتقال توان از یک محور به محور دیگر وجود دارد .جدول زیر برخی از
روش های انتقال توان در ماشین های کشاورزی را نشان می دهد .در مورد ویژگی های این روش ها با هم بحث
کرده و جدول را تکمیل کنید.
جدول 10ـ    5ـ عیوب مکانیزم تسمه

شکل

روش انتقال توان

ویژگی

سایر کاربردها

انتقال توان بهوسیله
چرخ دنده

اشغال فضای کم ،تعداد قطعات کمتر ،قابل
استفاده برای محورهای با فاصله نزدیک،
انتقال توان بیشتر بهدلیل عدم وجود لغزش

ساعت
......
......

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

دوچرخه
......
......

انتقال توان بهوسیله زنجیر و
چرخ زنجیر

انتقال توان بهوسیله تسمه و
چرخ تسمه
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...........................
...........................

کولر آبی
......
.....
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در مکانیزم انتقال توان به کمک تسمه و پولی از تسمه به عنوان واسط انتقال توان بین محورها استفاده می شود.
به طور کلی تسمه های مورد استفاده در سیستم انتقال توان به دو گروه زیر تقسیم میشوند:
1ـ تسمه های ذوزنقه ای (  Vشکل)
2ـ تسمه های شیار دار
3ـ تسمه های دندانه دار
یکی دیگر از اجزای اصلی سیستم انتقال توان به کمک تسمه ،پولی است که به شفت های محرک و متحرک
متصل شده و تسمه بر روی آنها نصب می گردد .پولی ها نیز با توجه به ذوزنقه ای یا شیاردار بودن تسمه ها دارای
انواع متناسب با تسمه هستند .در زمان انتخاب پولی توجه به سایز پولی ،تعداد شیارهای آن برای پولی های
شیاردار و عرض شیار آن برای پولی های تک شیار ضروری است.
علل خرابی اجزای مکانیزم انتقال توان به وسیله تسمه
فکر کنید

به نظر شما چه عواملی باعث بروز عیوبی مشابه اشکال نشان داده شده در تسمه و مکانیزمهای آن میشود؟

شکل   65ـ    5ـ خرابی انواع تسمه

به طور کلی علل پدیدآورنده عیوب مکانیزم تسمه ها را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:
1ـ عدم تنظیم کشش تسمه ها
2ـ عدم هم راستایی پولی ها
3ـ خارج از مرکز بودن پولی ها و هرزگردها
4ـ خرابی های مکانیکی قطعات (شکستن ،تغییر شکل و )...
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گفت وگوی
کالسی

به نظر شما کدام یک از موارد  :شل بودن ،سفت بودن ،غیر هم راستا بودن پولی ها و غیره باعث بروز این
عیوب می گردد .با توجه به این موارد جدول را تکمیل کنید:
جدول 11ـ    5ـ علل بروز عیب در تسمه

علل بروز عیب

عیب
پرت شدن تسمه از روی پولی
صدای غیر عادی از تسمه ،پولی و
هرزگردها

1ـ عدم تنظیم کشش تسمه 2ـ خرابی مکانیکی پولی یا تسمه 3ـ ....

پاره شدن زود به زود تسمه
وارونه شدن تسمه
ارتعاش تسمه در حال کار (شل و سفت
شدن تسمه ها در حین چرخش آنها)
عدم انتقال نیرو یا هرزگردی تسمه
در صورت بروز مشکل برای مکانیزم تسمه و پولی ،آیا تنها تعویض قطعه معیوب کافی است؟ یا باید به
بررسی علل اصلی بروز عیب پرداخت؟
غیر همراستا بودن پولی ها
چرخ تسمه های به كار رفته در مكانيزم چرخ و تسمه بايد هم راستا باشند زيرا در غير اين صورت در هنگام حركت ،تسمه
از روي چرخ تسمه خارج شده و بيرون مي پرد.
يكي از اساسي ترين كارها هنگام سوار كردن چرخ تسمه ها كنترل هم راستايي چرخ تسمه ها مي باشد كه بايد به طور منظم
از موازی بودن محورهای چرختسمهها و هم راستایی تسمهها اطمینان حاصل کنید.

هم راستایی
چرخ تسمه ها را
چگونه می توان
کنترل کرد؟
الف)
222

شکل   66ـ   5ـ هم راستایی پولی

ب)
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یکی از عیوب مکانیزم چرخ و تسمه شکستن و یا لبپریدگی
چرخ تسمه در اثر ضربات میباشد .در صورت مشاهده هرگونه
ترک یا شکستگی در چرخ تسمه باید سریعاً آن را تعویض کرد.
شکل   67ـ    5ـ عیوب پولی

فعالیت

تعویض پولی و تسمه
ابزار و تجهیزات مورد نیاز :پولي كش ،آچار رينگي مناسب پولي كش
شرح فعالیت :با حضور در کارگاه اقدام به باز کردن و بستن تسمه و پولی یک ماشین کشاورزی کنید.

ایمنی

● در زمان روشن بودن خودرو و چرخش تسمه از دست زدن به آن و مکانیزم های مرتبط جدا ً خودداری
کنید.
● هرگز دست خود را بين شاخه هاي پولي كش قرار ندهيد.

نکتهزیست
محیطی

پارچههای تنظیف و قطعات استفادهشده را پس از استفاده در محیط رها نکنید و آنها را در سطل زباله
بیندازید.

عيوب مكانيزم زنجير
به مرور زمان و در اثر كاركرد مكانيزم چرخ زنجير دچار عيوب مختلفي مي گردد .عدم توجه به اين عيوب سبب گسترش
آن به ساير قسمت هاي ماشين شده و مي تواند مخارج سنگيني را به همراه داشته باشد.
از آنجايي كه عيوب مختلف ممكن است اثرات مشابهي روي مكانيزم داشته باشند ،پیدا کردن منشأ ايراد گاهی بسیار
مشکل مي شود لذا براي تعيين عيب واقعي بايد دقت فراواني به كار برد.
به طور کلی علل پدیدآورنده عیوب مکانیزم زنجیرها را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد.
1ـ عدم تنظیم کشش زنجیر
2ـ عدم هم راستایی چرخ زنجیرها
3ـ خارج از مرکز بودن چرخ زنجیرها و هرزگردها
4ـ خرابی های مکانیکی قطعات (شکستن،تغییر شکل و )...
  5ـ روغن کاری نامناسب زنجیر
در جدول 12ـ   5برخي عیوب متداول در مکانیزم های زنجیری ،داليل و يا روش رفع عيب آنها با تصوير نشان داده شده
است .به نظر شما کدام یک از موارد پنج گانه باال باعث بروز این عیوب می گردد.
با توجه به این موارد جدول صفحه بعد را تکمیل کنید.
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جدول 12ـ    5ـ عیوب زنجیر و چرخ زنجیر

تصوير

ايراد

دليل ايراد

روش رفع عيب

● زنجير مناسب چرخ زنجير نيست ● زنجير و يا چرخ زنجير تعويض شوند.
خارج شدن
● نيروي انتقالي كاهش يابد يا زنجير
● نيروي انتقالي بيش از حد
زنجير از روي
● كشيدگي زنجير به علت فرسودگي و چرخ تعويض شوند.
چرخ زنجير
يا خوردگي دندانه هاي چرخ زنجير ● تعويض زنجير و چرخ زنجير

صداي
نامتعارف

● نصب نادرست چرخ زنجير يا محور ● ..............................................................
● شل بودن محافظ زنجير يا ياتاقان ها ● پيچ و مهره ها آچاركشي شوند.
● كشش زنجير تنظيم شود.
● تنظيم نادرست كشش زنجير
● فرسودگي بيش از حد زنجير يا چرخ ● زنجير و چرخ تعويض شوند.
زنجير
● زنجير و چرخ زنجير مطابق دستورالعمل
كاربري روغن كاري شوند.
● روغن كاري نامناسب

چنبره زدن
زنجير به دور
چرخ زنجير ● .............................................................. ● ..............................................................
فرسودگي بيش از حد زنجير

زنجير تعويض شود

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

بريدن زنجير

خارج شدن
و چرخيدن
پين زنجير

نيروي بیش از حد
شكستن پين زنجير

● ..............................................................
● ..............................................................
● ..............................................................
سريعاً زنجير تعويض شود.

جوش دادن پين زنجير ممنوع است.
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گفت وگوی
کالسی

در مورد تأثیرات غیر هم راستایی در چرخ زنجیر ها بحث و گفت وگو کنید.

باز کردن زنجیر

اگر چه زنجیر از جمله قطعاتی است که ممکن است تا مدت ها نیازی به باز کردن آن نباشد ،اما در برخی موارد
مانند افتادن و گیرکردن زنجیر یا خرابی های غیرمنتظره ،تنها راه ،باز و بسته کردن زنجیر است .همچنین برای
تعویض زنجیر پس از کش آمدن یا آسیب های فیزیکی یا در موارد خاص به منظور تمیز کردن آن ،الزم است تا
زنجیر باز شده و بعد از سرویس الزم به درستی در محل قبلی خود بسته شود.
در جدول 13ـ   5روش هاي باز كردن زنجير در انواع قفل دار و بدون قفل نشان داده شده است.
جدول 13ـ5ـ باز کردن زنجیر

تصویر

نام

کاربرد

قفل زنجير

اتصال دو انتهاي زنجير

آچار زنجير

خارج كردن پين زنجير

برای در آوردن پین زنجیر به منظور تعویض آن در صورت خرابی یا برای باز کردن زنجیر در نوع بدون قفل از آچار
زنجیر استفاده می شود .استفاده از این ابزار بسیار ساده بوده و از آسیب رسیدن به پین زنجیر جلوگیری می کند.

آچار زنجیر را روی پین
زنجیر منطبق کنید.

با چرخاندن دسته پیچی زنجیر را به کمک دو دست
آچار پین را از طرف مقابل در طرفین پین کمی کج دو سر زنجیر را جدا کنید.
کنید.
به بیرون برانید.
شکل69ـ    5ـ مراحل باز کردن زنجیر بدون قفل
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توجه

گفت وگوی
کالسی

در صورتی که می خواهید مجددا ً از همین پین استفاده کنید آن را به طور کامل خارج نکنید.

در مورد نحوه باز کردن و بستن قفل زنجیر گفتوگو کنید.
در هنگام بستن قفل زنجیر نکات زیر را در نظر داشته باشید:
1ـ خار زنجير را در حالتي قرار دهيد كه وقتي كه در قسمت پايين قرار گرفته است رو به چرخ دنده محرك باشد.
2ـ بهتر است زنجير را روي چرخ دنده كوچك قرار دهيد كه كمترين نيرو براي نزديك كردن دو سر زنجير نياز باشد.

فعالیت

تعویض زنجیر
ابزار و تجهیزات مورد نیاز :پیچ گوشتی ،چکش
شرح فعالیت :زير نظر هنرآموز اقدام به باز كردن قفل زنجير در يك مكانيزم چرخ و زنجير کنید.

ایمنی

● قبل از اطمينان از خاموش بودن ماشين هرگز روي زنجير و چرخ زنجير عملياتي انجام ندهيد.
● هنگام کار با مکانیزم چرخ زنجیر از نزدیک کردن دست به نقاطی که زنجیر به چرخ زنجیر نزدیک
می شود ،خودداری کنید.

نکتهزیست
محیطی

توجه

زنجیر کهنه را برای انتقال به مراکز بازیافت در ظرف مخصوص این کار انجام دهید.

مراقب باشید تا باز و بسته کردن زیاد زنجیر بست آن را شل نکند ،در صورت مشاهده ،بست آن فورا ً

جایگزین شود.
ارزیابی
عملکرد

ردیف مراحل کار

3
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شرایط عملکرد

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :کتابچه
تعمیراتی ماشین ها ،جعبه ابزار،
تعمیر اجزا و
فولی کش ،جک ،خرک
مکانیزم های
زمان 40 :دقیقه
معیوب
مکان :تعمیرگاه

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

بازکردن قطعه معیوب ،تعمیر قطعه و تنظیم
ماشین پس از تعمیر بدون آسیبرسیدن به سایر 3
اجزا

قابل قبول

بازکردن قطعه معیوب ،تعمیر یا تعویض قطعه
معیوب،

2

عدم توانایی در باز کردن قطعه معیوب ،تعمیر یا
غير قابل قبول
تعویض قطعه معیوب ،تنظیم ماشین پس از تعمیر

1

نمره

ارزشیابی شایستگی رفع عیبهای جزئی ماشینهای کشت و کار
 1شرح کار:
ـ تشخیص نوع و علت عیب ماشین
ـ آماده کردن ماشین و محیط کار برای تعمیر
ـ تعمیر اجزای معیوب و تعمیر مکانیزم های معیوب
 2استاندارد عملکرد:
رفع عیوب جزئی ماشین های کشت و کار بر اساس کتابچه راهنمای تعمیرات ماشین
شاخص ها:
ـ تشخیص عیب ،تعیین جزئی بودن عیب
ـ انتقال ماشین به محل مناسب ،مهار کردن ماشین ،تمیز کردن محیط کار ،خاموش کردن ماشین یا قطع برق آن ،شستن
ماشین
ـ باز کردن قطعه معیوب ،تعمیر یا تعویض قطعه معیوب ،تنظیم ماشین پس از تعمیر ،دقت در انجام کار ،سرعت در
انجام کار
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :تعمیرگاه ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران
ابزار و تجهیزات:
جعبه ابزار کارگاهی ،لباس کار ،فولی کش ،آچار زنجیر
 4معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

تعیین عیب ماشین های کشت و کار

1

2

آماده کردن ماشین برای تعمیر

1

3

تعمیر عیوب جزئی ماشین های کشت و کار

2

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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همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت داشتهاند
استان اردبیل:

آقایان :لطیف روغنی پور ،نصراله فاضلی بورستان ،امراله احمدنیا ،ولی دادبخش ،عبدالرحمان آزاد ،داور محمدی،
راهب فروتن بیگباغلو
استان فارس:

آقایان :محسن الهی ،مجتبی محمدی ،یاشار صبوری ،مرتضی رحیمی کیا ،قاسم صالحی نسب ،سید رحمان داوری،
سهراب اربابی جوان.

استان چهارمحال و بختیاری:

آقایان :جمال استاد هادی ،سید اسماعیل حسینی ،بهرام باقریان
استان کرمان:

آقایان :پرویز روح االمینی ،محمدرضا امتیازجو ،سعداله اناری ،حمیدرضا علی آبادی ،اکبر صانعی ،مجتبی افشارپور
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