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تعمیر دروگر استوانه ای

واحد یادگیری
()3

مدت زمان آموزش

نظری

عملی

جمع

16

24

40

ساختار كلی واحد یادگیری
واحد یادگیری تعمیر دروگر استوانهای ،بر مبنای برنامه درسی رشته ماشینهای
كشاورزی تدوین گردیده است .با توجه بهسادگی كاربرد و ارزان بودن انواع سوار دروگر
استوانهای و همچنین بهدلیل اینكه این نوع دروگر در ایران تولید میشود و مورد
استقبال كشاورزان ایرانی نیز قرار گرفته است در این واحد یادگیری ،مطالب مربوط بهباز
و بستن و تعمیر دروگر بر مبنای دروگر استوانهای  ZWEEGERSمدل CM165ـ PZ
نوشته شده است .با اینحال انتظار میرود هنرجویان پس از آموزش تعمیر این دروگر
و با كمی دقت و تهیه كتابچههای تعمیراتی و قطعات دروگرهای استوانهای و بشقابی
دیگر بتوانند آنها را نیز تعمیر كنند.
مطالب این واحد یادگیری بهگونهای تدوین شده است كه شامل كلیه نكات مربوط به
باز كردن ،عیبیابی اولیه ،عیبیابی بعد از باز كردن و نهایتاً بستن و تنظیم ماشین
میباشد و هنرجویان میتوانند با مطالعه كتاب و انجام مراحل توصیه شده ،تعمیر این
دستگاه را فرا بگیرند.
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ابزار ،وسایل ،مواد و امكانات مورد نیاز
كتاب درسی ،كتاب راهنمای تعمیر دروگر استوانهای ،دروگر استوانهای (ترجیحاً با
سیستم انتقال قدرت تسمهای) ،جعبهابزار عمومی مكانیك بههمراه ابزار كامل ،ست
كامل بلبرینگهای دروگر ،واشركاغذی

اهداف توانمندسازی
اجزای ساختمانی دروگر استوانهای را شناسایی نماید.
اجزای انتقال قدرت بهجعبهدنده را عیب یابی كند.
اجزای انتقال قدرت بهجعبهدنده را پیاده كند.
اجزای انتقال قدرت بهجعبهدنده را بعد از كنترل و رفع عیب نصب كند.
اجزای انتقال قدرت بهاستوانهها را عیب یابی كند.
اجزای انتقال قدرت بهاستوانهها را پیاده كند.
اجزای انتقال قدرت بهاستوانهها را بعد از كنترل و رفع عیب نصب كند.
مجموعه قطعات مرتبط با استوانهها را عیب یابی كند.
مجموعه قطعات مرتبط با استوانهها را پیاده كند.
مجموعه قطعات مرتبط با استوانهها را بعد از كنترل و رفع عیب نصب كند.
دروگر را بعد از تعمیر راهاندازی و ارزیابی كند.

بودجهبندی واحد یادگیری تعمیر دروگر استوانهای
پیشنهاد میشود پس از بررسی شرایط اقلیمی ،اجرایی و آموزشی ،واحد یادگیری تعمیر
دروگر استوانهای را در قالب فرم زیر بهترتیبی تنظیم نمایید كه با توزیع مناسب زمانی
قابل اجرا گردد.
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واحد
یادگیری

جلسه

موضوع و عنوان
درس

اول

تعمیر دروگر دوم سوم
استوانه ای

چهارم
پنجم

وسعت محتوا

فعالیت های تکمیلی

تعمیر قطعات
انتقال قدرت به
جعبهدنده

نمایش فیلم  آموزشی،
عیوب قطعات انتقال
بازدید از مراكز تعمیراتی،
قدرت  دروگر استوانه ای
پیاده كردن قطعات انتقال قدرت تهیه و جمع آوری
مجموعه ای از قطعات
بهجعبهدنده
سوار كردن قطعات انتقال قدرت معیوب بهعنوان نمونه
دروگر استوانه ای

تعمیر جعبهدنده

نمایش فیلم آموزشی،
عیوب جعبهدنده
بازدید از مراكز   تعمیراتی،
پیاده كردن اجزای جعبهدنده
پیاده كردن محور ورودی دروگر تهیه و جمع آوری
مجموعه ای از قطعات
استوانه ای
باز كردن محور افقی جعبهدنده معیوب به عنوان نمونه
سوار كردن محور افقی جعبهدنده
تنظیم كردن چرخ دنده های
مخروطی محور افقی نسبت
بهچرخ دنده های سر محور
استوانه ها
بستن محور ورودی

نمایش فیلم آموزشی،
عیوب قطعات انتقال قدرت
بازدید از مراكز  تعمیراتی،
به استوانه دروگر
تهیه و جمع آوری
باز كردن استوانه ها
تعمیر استوانه ها و
جمع كردن قطعات مربوط بهتوپی مجموعه ای از قطعات
متعلقات آنها
جمع كردن متعلقات محور استوانه معیوب به عنوان نمونه
و سوار كردن آن
سوار كردن استوانه ها

محل تشكیل كالس
كالس نظری با امكانات نمایشی یا واحد سمعی و بصری و كالس عملی در كارگاه تعمیر
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موارد پیشنهادی در آموزش اهداف توانمند سازی
آموزش مطالب تئوری بهتر است در كارگاه و در كنار دستگاه انجام گیرد.
بهتر است برای این منظور دستگاه را بهمحلی سرپوشیده كه دارای نور كافی و سیستم
تهویه مناسب است منتقل كنید.
پیشنهاد میشود در محل آموزش بهتعداد كافی صندلی قرار دهید تا هنرجویان دور
دستگاه تجمع نكنند.
چیدمان صندلیها بهگونهای باشد كه تمام هنرجویان نسبت بهفعالیت انجام گرفته
دید و تسلط كامل داشته باشند.
نمایش فیلمها و انیمیشنهای كوتاه برای آموزش میتواند مؤثر باشد.
در حین آموزش با سؤاالت مناسب و بحثهای كالسی هنرجویان را در كالس فعال
نگه دارید.
از فعالیتهای ساخت یافته (تحقیق كنید ،بحث كنید و )...كه در كتاب عنوان شده
استفاده كنید.
همزمان با توضیح در مورد هر قطعه از هنرجویان بخواهید آن قطعه را بررسی نموده
و درمورد آن در گروه بحث كنند.
قبل از اقدام بهتعمیرات روی ماشین نكات زیر را مدنظر قرار دهید:
دروگر را بهتعمیرگاه مناسب منتقل كنید و در محل سرپوشیده آن را تعمیر كنید.
حتماً از هنرجویان بخواهید شست و شوی اولیه دروگر را انجام دهند.
از هنرجویان بخواهید پیچهایی را كه باز میكنند را از نظر اندازه ،شكل دنده ،داشتن
واشر فنری ،واشر تنظیم و غیره بررسی كنند تا در موقع بستن قطعات بهاشتباه نیفتند.
شاید الزم باشد برخی از نكات را كه در حین باز كردن با آنها برخورد میكنند را یادداشت
نمایند بههمین دلیل همراه داشتن دفتر فعالیتهای كارگاهی میتواند در رسیدن به
اهداف آموزشی مؤثر باشد .تهیه فیلم و عكس از مراحل تعمیرات نیز میتواند در بازآموزی
مطالب مؤثر باشد.
از هنرجویان بخواهید پیچ و مهرههای باز شده را در صورتی كه مشابه یكدیگرند در
یك ظرف قرار دهند .برخی از قطعات ممكن است از نظر ظاهر یكسان بوده ولی جنس
مختلفی داشته باشند.
قبل از جدا كردن قطعات از هنرجویان بخواهید نحوه قرار گرفتن آنها را در كنار هم
بهخاطر بسپارند.
ابتدا خود یكبار تعمیرات را انجام دهید و سپس از گروهها بخواهید عملیات را تكرار
كنند.
هنگام كار یك گروه بهسایر گروهها اجازه پرسش و اظهارنظر دهید و از گروه بخواهید
بهسؤاالت مطرح شده پاسخ دهند.
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چك لیست ارزشیابی را هنگام كار در اختیار داشته باشید و در هنگام انجام عملیات
نمرات هنرجویان را ثبت كنید.

راهنمای تشریحی فعالیتهای یادگیری ساخت یافته
گفت وگوی
كالسی

چگونه می توان گشاد شدن جا خار محور محرك را بدون پیاده كردن آن تعیین
نمود؟
پاسخ :برای این منظور می توان بعد از پیاده كردن تسمه ها ،پولی را از دو طرف با
دست گرفته و بهطرفین حركت داد .در صورت مشاهده لقی در حركت پولی می توان
نتیجه گرفت كه جا خار گشاد شده است.

پرسش
كالسی

در صورتی كه در حین باز كردن مهره ،محور چرخ تسمه همراه با حركت آچار
بچرخد ،چه باید كرد؟
پاسخ :در صورتی كه در حین باز كردن مهره ،محور چرخ تسمه همراه با حركت آچار
بچرخد با استفاده از ثابت نگهداشتن استوانه ها می توان مهره را باز كرد .برای این
منظور باید تسمه ها خارج نشده باشد .اگر مهره باز نشد باید میل گاردان را بهتراكتور
وصل كرده و درحالی كه محور انتقال نیرو در حالت ترمز است مهره را باز كرد.

پرسش
كالسی

در صورتی كه پین در محل خود محكم باشد چگونه می توان آن را خارج كرد؟
پاسخ :در صورتی كه پین در محل خود محكم باشد می توان با استفاده از یك میله
برنجی كه قطر كمتری از پین داشته باشد آن را خارج كرد .برای این منظور میله
برنجی را روی سر پین قرار دهید و با چكش بهآن ضربهبزنید.

پرسش
كالسی

درصورتی كه چكش الستیكی در اختیار نداشته باشیم و بخواهیم با چكش فلزی
محور را خارج كنیم ،برای جلوگیری از خراب شدن دندههای سر محور چه باید كرد؟
پاسخ :برای این منظور می توان با قرار دادن یك قطعه چوب روی سر محور و اعمال
ضربه بهآن از خرابی سر محور در اثر ضربات جلوگیری كرد.
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درصورتی كه بلبرینگ همراه با محور خارج شود ،چگونه باید آن را از روی محور
پیاده كرد؟
پاسخ :درصورتی كه بلبرینگ روی محور باقی بماند
باید آن را مطابق شكل بهگیره بسته و زیر بلبرینگ
را مهار كنید .سپس با ضرب هچكش مناسب بهسر
محور ،بلبرینگ را از محور جدا كنید .برای این
منظور می توان از پرس نیز استفاده نمود.

پرسش
كالسی

گیره رومیزی

برای انتقال توان بهاستوانه ها از چه اجزایی استفاده شده است .نحوه قرارگیری
آنها نسبت بههم چگونه است؟

یادداشت
كنید

پاسخ :استوانهها اصلیترین قسمت دروگر استوانهای هستند كه پیشتر هم در معرض
صدمه دیدگی و خراب قرار دارند و هم بیشتر از سایر قطعات نیاز بهتعمیر پیدا میكنند.
هر استوانه دارای یك محور عمودی است كه در داخل پوسته استوانه بهوسیله بلبرینگها
حمایت میشود .انتقال نیرو بهاین محور از طرق چرخ دنده مخروطی صورت میگیرد.
در انتهای محور یك توپی بهوسیله خار و بلبرینگهای استوانهای و كف گرد قرار گرفته
است .سینی لغزنده بهوسیله سهپیچ آلنی بهتوپی بسته میشود .روی محور عمودی یك
فلنج با پیچهای خود قفل شو سوار شده است كه نگهدارنده تیغه بهآنها بسته میشوند.
بدین ترتیب با چرخش محور افقی جعبهدنده ،محور عمودی شروع بهچرخش كرده و در
نتیجه فلنج روی آن ،نگهدارندههای تیغهها و تیغهها نیز بهگردش در میآیند.
در مورد بلبرینگ های  2 RSتحقیق كرده و نتیجه را در كالس ارائه دهید.

پژوهش
كنید

بلبرینگهای  2RSبلبرینگهایی هستند كه در كارخانه گریس كاری و پلمب میشوند
و نیاز به روانكاری ندارند.
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اطالعات تكمیلی مورد نیاز
نقشه و شماره فنی قسمت های مختلف دروگر استوانه ای
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این موتور ها نسبت به موتورهای چهار زمانه چه مزایا و معایبی دارند؟

گفت وگوی
كالسی
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ارزشیابی
این واحد یادگیری دارای  5مرحله كاری میباشد.
 ١راه اندازی و عیبیابی اولیه دروگر استوانهای
 2پیاده کردن قطعه معیوب
 3تعمیر یا تعویض قطعه معیوب
 4بستن و تنظیم کردن قطعات باز شده
 5راه اندازی و ارزیابی نهایی
برای هر مرحله كاری باید شایستگیهای غیرفنی و شایستگیهای فنی را بهطور دقیق
مشخص كرده و در كاربرگ چك لیست ،ثبت كنید .ضمن انجام كار یا شایستگی،
درستی آن انجام كار را بررسی و نظارت كرده و با توجه بهچك لیست ،جدول ارزشیابی
مرحلهای را تكمیل كنید .ارزشیابی مرحلهای میتواند ب ه صورت فردی یا گروهی
انجام گیرد .این ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی در ضمن انجام عملیات در قالب
نمونبرگهای فهرست وارسی (چک لیست) و همچنین از روی نمونه کار انجام شده،
قابل انجام میباشد .بررسی گزارش کارها میتواند در قضاوت بهتر کمک نماید .در نتیجه
نیاز بهیک زمان مجزا و افزون بر زمان آموزش برای ارزشیابی نمیباشد .بدیهی است
که در ارزشیابی ،افزون بلکه مقدم بر عملکرد فنی و مهارتی ،سنجش شایستگیهای
غیرفنی بایستی مورد توجه قرار گیرد .زیرا الزمه یا پیش نیاز سنجش مهارت فنی،
قبولی در مهارتهای غیرفنی است .در ارزشیابی شایستگیها ی غیرفنی مواردی
مانند همراه داشتن لباس كار مناسب ،استفاده از تجهیزات ایمنی فردی ،رعایت اصول
ایمنی ،سرعت و دقت در انجام كار ،همكاری گروهی و ...باید مورد ارزیابی قرارگیرد.
شاخصهای ارزیابی و معیار نمرهگذاری ارزشیابی مراحل كاری این واحد یادگیری
بههمراه چكلیستهای ارزشیابی مربوطه در ادامه آورده شده است.
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ارزشیابی مرحله كاری راه اندازی و عیب یابی اولیه دروگر استوانه ای
جدول شاخصهای ارزیابی و معیار نمرهگذاری

ردیف

مراحل کار

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

1

راه اندازی
و عیب یابی
اولیه دروگر
استوانه ای

ابزار ،مواد ،تجهیزات:
تراکتور،
گاردان مخصوص دروگر
زمان 30 :دقیقه
مکان :كارگاه تعمیر

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

 %85از عیوب دروگر استوانه ای قبل از
تعمیر را تعیین می كند.

نمره

3

قابل قبول

 %60از عیوب دروگر استوانه ای قبل از
تعمیر را تعیین می كند.

2

غیر قابل قبول

كمتر از  %60از عیوب دروگر استوانه ای
قبل از تعمیر را تعیین می كند.

1

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی

تعیین عیوب قطعات انتقال
قدرت بهجعبهدنده

تعیین عیوب جعبهدنده

تعیین عیوب استوانه ها

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

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

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

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

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

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :راه اندازی و عیب یابی اولیه دروگر استوانه ای

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

........
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ارزشیابی مرحله كاری پیاده کردن قطعه معیوب
جدول شاخصهای ارزیابی و معیار نمره گذاری

ردیف

2

مراحل کار

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

نتایج ممکن

باالتر از حد
ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور ،گاردان
انتظار
مخصوص دروگر ،جعبهابزار عمومی مکانیک،
گریس  ،EP 0روغندان ،گریس پمپ،
تایرلور ،خرک ،سندان ،گیره رومیزی ،چکش قابل قبول
پیاده کردن
سنگین ،چکش چوبی ،آچار شالقی ،آچار
معیوب
قطعه
مهرههای گرد ،پرس هیدرولیک ،فولی کش،
کاغذ واشربری ،سوراخ کن
غیر قابل
زمان 20 :دقیقه
قبول
مکان :كارگاه تعمیر

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)
 %85از قطعات دروگر
استوانه ای را پیاده می كند.

3

 %60از قطعات دروگر
استوانه ای را پیاده می كند.

2

كمتر از  %60از قطعات
دروگر استوانه ای را پیاده
می كند.

1

نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی
شایستگی های فنی مرحله کاری :پیاده کردن قطعه معیوب
پیاده كردن تسمه و چرخ تسمه

پیاده كردن حفاظ داخلی تسمه

پیاده كردن محور محرك
(محور چرخ تسمه بزرگ) و
متعلقات آن

پیاده كردن محور ورودی جعبهدنده

پیاده كردن محور افقی جعبه دنده
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پیاده كردن استوانه ها

........

پیاده كردن سینی دروگر

........

پیاده كردن قطعات روی محور
عمودی

........

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

........

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نام هنرجو

فصل  :2تعمیر دروگرهای علوفه

ارزشیابی مرحلهكاری تعمیر یا تعویض قطعه معیوب
جدول شاخصهای ارزیابی و معیار نمرهگذاری
ردیف

3

مراحل کار

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور ،گاردان
مخصوص دروگر ،جعبهابزار عمومی
مکانیک ،گریس  ،EP 0روغندان ،گریس
تعمیر یا تعویض پمپ ،تایرلور ،خرک ،سندان ،گیره رومیزی،
قطعه معیوب چکش سنگین ،چکش چوبی ،آچار شالقی،
آچار مهرههای گرد ،پرس هیدرولیک،
فولی کش ،کاغذ واشربری ،سوراخ کن
زمان 30 :دقیقه
مکان :كارگاه جوشكاری

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

باالتر از حد  %85ازعیوب قطعات دروگر
انتظار
استوانه ای را تعیین می كند.

3

قابل قبول

 %60از عیوب قطعات
دروگر استوانه ای را تعیین
می كند.

2

غیر قابل
قبول

كمتر از  %60عیوب قطعات
دروگر استوانه ای را تعیین
می كند.

1

نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی

تعیین عیوب حفاظ
استوانه ها

تعیین عیوب چرخ تسمه

تعیین عیوب پوسته محور
محرك

تعیین عیوب بلبرینگ ها

تعیین عیوب كاسه نمد

تعیین عیوب جعبهدنده

تعیین عیوب چرخ دنده ها

تعیین عیوب توپی استوانه

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :تعمیر یا تعویض قطعه معیوب

........
........
........
........
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ارزشیابی مرحله كاری بستن و تنظیم کردن قطعات باز شده
جدول شاخصهای ارزیابی و معیار نمرهگذاری
ردیف

مراحل کار

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

 %85از قطعات دروگر
استوانه ای را نصب كرده و
تنظیم می كند.

نمره

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور ،گاردان
مخصوص دروگر ،جعبهابزار عمومی
مکانیک ،گریس  ،EP 0روغن دان،
گریس پمپ ،تایرلور،خرک ،سندان،
 %60از قطعات دروگر
بستن و تنظیم گیره رومیزی ،چکش سنگین ،چکش
کردن قطعات
استوانه ای را نصب كرده و 2
قابل قبول
چوبی ،آچار شالقی ،آچار مهره های
باز شده
تنظیم می كند.
گرد ،پرس هیدرولیک ،فولی کش ،کاغذ
واشربری ،سوراخ کن
زمان 30 :دقیقه
كمتر از  %60قطعات دروگر
مکان :كارگاه تعمیر
غیر قابل قبول استوانه ای را نصب كرده و 1
تنظیم می كند.

4

3

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی

سوار كردن قطعات توپی

سوار كردن قطعات روی محور
عمودی

بستن سینی لغزنده و
نگهدارنده تیغه ها

سوار كردن محور ورودی
جعبهدنده
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تنظیم چرخ دنده های
مخروطی

........

سوار كردن محور افقی جعبه
دنده

........

نصب چرخ تسمه و تسمه ها

........

نصب محور محرك

........

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :بستن و تنظیم کردن قطعات باز شده
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ارزشیابی مرحله كاری راه اندازی و ارزیابی نهایی
جدول شاخصهای ارزیابی و معیار نمرهگذاری
شرایط عملکرد
ردیف مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،نتایج ممکن
زمان ،مکان و)...

راه اندازی
و ارزیابی
نهایی

5

ابزار ،مواد ،تجهیزات:
تراکتور ،گاردانمخصوص
دروگر
زمان 30 :دقیقه
مکان :كارگاه تعمیر

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

باالتر از حد
انتظار

 %85ازعیوب بعد از تعمیر دروگر
استوانه ای را تعیین می كند.

3

قابل قبول

 %60از عیوب بعد از تعمیر دروگر
استوانه ای را تعیین می كند.

2

غیر قابل
قبول

كمتر از  %60عیوب بعد از تعمیر
دروگر استوانه ای را تعیین می كند.

1

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی

راه اندازی دروگر استوانه ای

كنترل كاركرد دروگر

كنترل لرزش و حركات
جانبی

بررسی صدا ها

كنترل نشتی ها

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

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

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

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :راه اندازی و ارزیابی نهایی

........
........
........
........
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تعمیر دروگر شانه ای

واحد یادگیری
()4

مدت زمان آموزش

نظری

عملی

جمع

8

12

20

ساختار كلی واحد یادگیری
واحد یادگیری تعمیر دروگر شانهای ،بر مبنای برنامه درسی رشته ماشینهای كشاورزی
تدوین گردیده است .با توجه بهاینكه شانه برش این نوع دروگر در ماشینهای مدرن
امروزی بهخصوص كمباینها مورد استفاده قرار میگیرد و شانههای برش در تمام
ماشینها تقریباً ساختار یكسانی دارد ،در این واحد یادگیری بهآن پرداخته شده است.
در این واحد یادگیری ،مطالب مربوط بهباز و بستن و تعمیر شانه برش دروگر شانهای
نوشته شده است .با این حال انتظار میرود هنرجویان پس از آموزش تعمیر این دروگر
و با كمی دقت و تهیه كتابچههای تعمیراتی و قطعات ماشینهای دارای شانه برش دیگر
بتوانند آنها را نیز تعمیر كنند.
مطالب این واحد یادگیری بهگونهای تدوین شده است كه شامل كلیه نكات مربوط به
باز كردن ،عیب یابی اولیه ،عیب یابی بعد از باز كردن و نهایتاً بستن و تنظیم ماشین
میباشد و هنرجویان میتوانند با مطالعه كتاب و انجام مراحل توصیه شده ،تعمیر این
دستگاه را فرا بگیرند.

ابزار ،وسایل ،مواد و امكانات مورد نیاز
كتاب درسی ،كتاب راهنمای تعمیر دروگر شانهای ،دروگر شانهای ،تراکتور ،گاردان
مخصوص دروگر ،جعبهابزار عمومی مکانیک ،روغندان ،گریس پمپ ،خرک ،سندان،
گیره رومیزی ،چکش سنگین ،چکش چوبی ،پرس هیدرولیک ،فولی کش ،سنگ رومیزی
مخروطی یا معمولی ،انبر پرچكاری ،سنگ فرز
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اهداف توانمندسازی
اجزای ساختمانی دروگر شانهای را شناسایی نماید.
اجزای ساختمانی شانه برش را شناسایی نماید.
قطعات شانه برش را عیبیابی كند.
قطعات شانه برش را تنظیم كند.
قطعات شانه برش را تعمیر یا تعویض كند.

بودجه بندی واحد یادگیری تعمیر دروگر شانه ای
پیشنهاد میشود پس از بررسی شرایط اقلیمی ،اجرایی و آموزشی ،واحد یادگیری تعمیر
دروگر شانهای را در قالب فرم زیر بهترتیبی تنظیم نمایید كه با توزیع مناسب زمانی
قابل اجرا گردد.
واحد یادگیری

جلسه

اول

تعمیر دروگر
شانه ای

موضوع و عنوان درس

وسعت محتوا

اجزای شانه برش
تنظیم نبودن تطابق تیغه
تنظیم نبودن پشت بند تیغه ها
تنظیم نبودن گیره
عیوب متداول در شانه برش تنظیم نبودن سر شانه برش
تنظیم نبودن فاصله لب انگشتی
كند شدن تیغه ها
شكستن تیغه ها
كند شدن صفحه انگشتی

دوم

تنظیمات متداول در شانه
برش

سوم

تعمیر شانه برش

تنظیم تطابق تیغه
تنظیم تطابق شانه برش
تنظیم فاصله لب انگشتی
تنظیم فاصله بین گیره و تیغه
تنظیم لقی سر شانه برش
تیزكردن تیغه ها
تعویض تیغه ها
تعویض صفحه انگشتی

فعالیت های تکمیلی
نمایش فیلم آموزشی،
تهیه و جمع آوری
مجموعه ای از قطعات
معیوب بهعنوان نمونه

نمایش فیلم آموزشی

نمایش فیلم آموزشی،
بازدید از مراكز تعمیراتی
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محل تشكیل كالس
كالس نظری با امكانات نمایشی یا واحد سمعی و بصری و كالس عملی در كارگاه تعمیر

موارد پیشنهادی در آموزش اهداف توانمندسازی
آموزش مطالب تئوری بهتر است در كارگاه و در كنار دستگاه انجام گیرد.
بهتر است برای این منظور دستگاه را بهمحلی سرپوشیده كه دارای نور كافی و
سیستم تهویه مناسب است منتقل كنید.
پیشنهاد میشود در محل آموزش بهتعداد كافی صندلی قرار دهید تا هنرجویان دور
دستگاه تجمع نكنند.
چیدمان صندلیها بهگونهای باشد كه تمام هنرجویان نسبت بهفعالیت انجام گرفته
دید و تسلط كامل داشته باشند.
نمایش فیلمها و انیمیشنهای كوتاه برای آموزش میتواند مؤثر باشد.
در حین آموزش با سؤاالت مناسب و بحثهای كالسی هنرجویان را در كالس فعال
نگه دارید.
از فعالیتهای ساخت یافته (تحقیق كنید ،بحث كنید و )...كه در كتاب عنوان شده
استفاده كنید.
همزمان با توضیح در مورد هر قطعه از هنرجویان بخواهید آن قطعه را بررسی نموده
و درمورد آن در گروه بحث كنند.
قبل از اقدام بهتعمیرات روی ماشین نكات زیر را مدنظر قرار دهید:
دروگر را بهتعمیرگاه مناسب منتقل كنید و در محل سرپوشیده آن را تعمیر كنید.
حتماً از هنرجویان بخواهید شست و شوی اولیه دروگر را انجام دهند.
از هنرجویان بخواهیدپیچهایی را كه باز میكنند را ازنظر اندازه ،شكل دنده ،داشتن واشر
فنری ،واشر تنظیم و غیره بررسی كنند تا در موقع بستن قطعات بهاشتباه نیفتند .شاید
الزم باشد برخی از نكات را كه در حین باز كردن با آنها برخورد میكنند را یادداشت
نمایند بههمین دلیل همراه داشتن دفتر فعالیتهای كارگاهی می تواند در رسیدن
بهاهداف آموزشی مؤثر باشد .تهیه فیلم و عكس از مراحل تعمیرات نیز میتواند در
بازآموزی مطالب مؤثر باشد.
از هنرجویان بخواهید پیچ و مهرههای باز شده را درصورتی كه مشابهیكدیگرند در یك
ظرف قرار دهند .برخی از قطعات ممكن است از نظر ظاهر یكسان بوده ولی جنس
مختلفی داشته باشند.
قبل از جدا كردن قطعات از هنرجویان بخواهید نحوه قرار گرفتن آنها را در كنار هم
به خاطر بسپارند.
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ابتدا خود یكبار تعمیرات را انجام دهید و سپس از گروهها بخواهید عملیات را تكرار
كنند.
هنگام كار یك گروه بهسایر گروهها اجازه پرسش و اظهار نظر دهید و از گروه بخواهید
بهسؤاالت مطرح شده پاسخ دهند.
چك لیست ارزشیابی را هنگام كار در اختیار داشته باشید و در هنگام انجام عملیات
نمرات هنرجویان را ثبت كنید.
قبل از اقدام بههر تنظیم بایستی نكات ایمنی مربوطه را رعایت نمود.
برخورد شانه برش بهشخص یا حیوان ،بهخصوص در هنگام كار ،خطرناك است.
برای انجام هر كاری روی دروگر محور انتقال نیرو را متوقف و موتور را خاموش كنید.
هرگز در حین كار دروگر سعی نكنید علوفه جمع شده در جلو شانه برش را تمیز
كنید.
از روغن كاری دروگر در حین كار جدا ً خودداری نمایید.
محور تواندهی را فقط مطابق با سرعت متعارف قید شده در روی آن بهكار اندازید
تا از صدمه رسیدن بهشما و دروگر جلوگیری شود.

راهنمای تشریحی فعالیتهای یادگیری ساخت یافته
شكل  64مراحل بریده شدن در یك شانه برش را در حالتی كه لبهانگشتی در
فاصله زیادی از تیغه قرار گرفته است را نشان می دهد .درباره آن گفتگو كنید .كم
بودن فاصله لب انگشتی چه تأثیری در حركت تیغه ها خواهد گذاشت؟

گفت وگوی
كالسی

پاسخ :كم بودن فاصله انگشتی از تیغه متحرك عالوه بر اینكه س بب گیركردن و
ساییده شدن سریع آنها می گردد باعث می شود قطعات انتقال قدرت نیز بهسرعت
مستهلك گردند.
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اطالعات تكمیلی مورد نیاز
جدول عیبیابی و رفع عیب دروگر شانهای
عیوب
١ـ یاتاقان داغ می کنند:
الف) کم روغن کاری شده است.
ب) یاتاقان سفت شده اند.

رفع عیب
روغن کاری کنید.
عوض کنید.

٢ـ دروگر درو نمی کند و شانۀ برش گیر می کند:
الف) انگشتی ها شل یا خارج از ردیف هستند .آنها را محکم و ردیف نمایید.
آنها را راست کنید.
ب) انگشتی کج شده است.
اندازه را میزان یا انگشتی معیوب را تعویض کنید.
پ) فاصلۀ بال انگشتی کم شده است.
انگشتی معیوب را تعویض یا تیز کنید.
ت) نوک انگشتی ها کند شده است.
کفی بیاندازید.
ث) کفی کند شده یا افتاده است.
تیغه ها را تعویض یا تیز کنید.
ج) تیغه کند شده یا ساییده شده است.
تیغۀ مناسب شرایط محصول به کار برید.
چ) تیغۀ مناسب به کار نبرده اید.
آن را تنظیم کنید.
ح) تسمه شل است.
ارتفاع برش را روی کفش های داخلی و خارجی
خ) ارتفاع برش کم است.
تنظیم کنید.
د) تمایل شانه زیاد است.
زاویۀ تمایل را تغییر دهید.
ذ) تطابق صحیح است.
تطابق را تنظیم کنید.
ر) چالق دست در راستای مستقیم نیست.
تنظیم کنید.
ز) تقدم شانه برش صحیح نیست.
تنظیم کنید.
ژ) گیره ها تنظیم نیستند.
آنها را تنظیم کنید.
س) پشت بندها ساییده شده اند.
آنها را عوض کنید.
٣ـ شانۀ برش زیاد آزاد می شود:
الف) درو نمی کند ،شانه گیر کرده است.
ب) کفش داخلی خیلی سنگین است.
پ) کفش خارجی خیلی سنگین است.
ت) فشار فنر ضامن کم است.
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به موارد بند  ٢مراجعه کنید.
وزن روی کفش را میزان کنید.
وزن روی کفش را میزان کنید.
فشار فنر را تنظیم نمایید.

فصل  :2تعمیر دروگرهای علوفه
٤ـ گیر در کفش داخلی:
الف) نوار درو شده از محصول ایستاده خوب تخته و چوب ردیف را تنظیم کنید.
جدا نشده است.
وزن آن را تنظیم نمایید.
ب) کفش داخلی خیلی سنگین است.
ارتفاع کفش را تنظیم کنید.
پ) ارتفاع برش خیلی کم است.
ت) محصول را پیش از حد به طرف شانه میله یا سپر روی کفش داخلی را تنظیم کنید.
میله یا سپر روی کفش داخلی را تنظیم کنید.
می راند.
ث) مواد روی قطعات متحرک را می گیرد.
٥ـ گیر در کفش خارجی:
الف) کفش خارجی سنگین است.
ب) کفی کفش خارجی ساییده شده است.

وزن آن را تنظیم کنید.
کفی را تعویض کنید.

٦ـ تیغه می شکند:
الف) انگشتی ها شل یا خارج از ردیف هستند .آنها را سفت و ردیف کنید.
تیغه را تیز و کفی را تعویض کنید.
ب) تیغه و کفی کند است.
پ) لنگی خارج از مرکز یا بوش دستۀ شانه تعویض کنید.
خراب است.
آن را عوض کنید.
ت) تیغه ناصاف یا شکسته است.
دوران محور تواندهی را در سرعت مشخصۀ موتور
ث) سرعت دورانی محور توان دهی زیاد است .تنظیم نمایید.
آن را صاف یا تعویض نمایید.
ج) تیغه کج شده است.
آنها را تنظیم کنید.
چ) پشت بندها خیلی جلو آمده اند.
آنها را عوض کنید.
ح) میخ پرچ ها شل شده اند.
٧ـ ضربه و صدا در سیستم رانش:
الف) یاتاقان های خارج از مرکز را وارسی کنید .تعمیر یا تنظیم کنید.
گیره یا پیچ آن را سفت کنید.
ب) سردستۀ شانه شل شده است.
آن را اصالح کنید.
پ) سرعت محور توان دهی درست نیست.
آنها را شل کنید.
ت) تیغه ها گیر کرده اند.
آنها را محکم کنید.
ث) مهره ها شل هستند.
  ٨ـ ارتفاع برش یکنواخت نیست:
الف) شانۀ برش تراز نیست.
ب) کفش خارجی خیلی سبک است.
پ) کفش داخلی خیلی سبک است.
ت) سرعت پیش روی زیاد است.

تنظیم کفش را وارسی و اصالح کنید.
وزن آن را تنظیم کنید.
وزن آن را میزان کنید.
از سرعت حرکت تراکتور بکاهید.
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ارزشیابی
این واحد یادگیری دارای  5مرحله كاری میباشد.
 ١راه اندازی و عیبیابی اولیه دروگر شانهای
 2پیاده کردن قطعه معیوب
 3تعمیر یا تعویض قطعه معیوب
 4بستن و تنظیم کردن قطعات باز شده
 5راه اندازی و ارزیابی نهایی
برای هر مرحله كاری باید شایستگیهای غیرفنی و شایستگیهای فنی را بهطور دقیق
مشخص كرده و در كاربرگ چك لیست ،ثبت كنید .ضمن انجام كار یا شایستگی،
درستی آن انجام كار را بررسی و نظارت كرده و با توجه بهچك لیست ،جدول ارزشیابی
مرحلهای را تكمیل كنید .ارزشیابی مرحلهای میتواند ب ه صورت فردی یا گروهی
انجام گیرد .این ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی در ضمن انجام عملیات در قالب
نمونبرگهای فهرست وارسی (چک لیست) و همچنین از روی نمونه کار انجام شده،
قابل انجام میباشد .بررسی گزارش کارها میتواند در قضاوت بهتر کمک نماید .در نتیجه
نیاز بهیک زمان مجزا و افزون بر زمان آموزش برای ارزشیابی نمیباشد .بدیهی است
که در ارزشیابی ،افزون بلکه مقدم بر عملکرد فنی و مهارتی ،سنجش شایستگیهای
غیرفنی بایستی مورد توجه قرار گیرد .زیرا الزمه یا پیشنیاز سنجش مهارت فنی ،قبولی
در مهارتهای غیرفنی است .در ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی مواردی مانند همراه
داشتن لباس كار مناسب ،استفاده از تجهیزات ایمنی فردی ،رعایت اصول ایمنی ،سرعت
و دقت در انجام كار ،همكاریگروهی و ...باید مورد ارزیابی قرارگیرد .شاخصهای ارزیابی
و معیار نمرهگذاری ارزشیابی مراحل كاری این واحد یادگیری بههمراه چك لیستهای
ارزشیابی مربوطه در ادامه آورده شده است.
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فصل  :2تعمیر دروگرهای علوفه

ارزشیابی مرحله كاری راه اندازی و عیب یابی اولیه دروگرشانهای
جدول شاخصهای ارزیابی و معیار نمره گذاری

ردیف

مراحل کار

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

1

راه اندازی
و عیب یابی
اولیه دروگر
شانهای

ابزار ،مواد ،تجهیزات:
تراکتور ،گاردان مخصوص
دروگر شانه ای
زمان 30 :دقیقه
مکان :كارگاه تعمیر

نتایج ممکن
باالتر از حد
انتظار

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
 %85از عیوب دروگر شانه ای قبل از
تعمیر را تعیین می كند.

نمره

3

قابل قبول

 %60از عیوب دروگر شانه ای قبل از
تعمیر را تعیین می كند.

2

غیر قابل قبول

كمتر از  %60از عیوب دروگر شانه ای
قبل از تعمیر را تعیین می كند.

1

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی

تعیین عیوب قطعات انتقال
قدرت

تعیین عیوب انگشتی ها

تعیین عیوب چاقو ها

تعیین عیوب نگهدارندۀ تیغه

تعیین عیوب پشت بند تیغه

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

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

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

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :راه اندازی و عیب یابی اولیه دروگر استوانه ای

پرهام
فراز
مجید
........
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ارزشیابی مرحله كاری پیاده کردن قطعه معیوب
جدول شاخصهای ارزیابی و معیار نمرهگذاری
ردیف

مراحل کار

2

پیاده کردن
قطعه معیوب

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...
ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور ،گاردان
مخصوص دروگر ،جعبهابزار عمومی
مکانیک ،روغن دان ،گریس پمپ،
تایرلور ،خرک ،سندان ،گیره رومیزی،
چکش سنگین ،چکش چوبی
زمان 20 :دقیقه
مکان :كارگاه تعمیر

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

 %85از قطعات دروگر شانه ای
را پیاده می كند.

3

قابل قبول

 %60از قطعات دروگر
شانه ای را پیاده می كند.

2

غیر قابل
قبول

كمتر از  %60از قطعات دروگر
شانه ای را پیاده می كند.

1

نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی

پیاده كردن شانه برش

پیاده كردن چاقو

پیاده كردن انگشتی

پیاده كردن پشت بند تیغه
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.............................

........

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

مجید

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

فراز

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

پرهام

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :پیاده کردن قطعه معیوب

فصل  :2تعمیر دروگرهای علوفه

ارزشیابی مرحله كاری تعمیر یا تعویض قطعه معیوب
جدول شاخصهای ارزیابی و معیار نمرهگذاری
ردیف

مراحل کار

3

تعمیر یا تعویض
قطعه معیوب

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...
ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور،
گاردان مخصوص دروگر ،جعب ه
ابزار عمومی مکانیک ،روغن
دان ،گریس پمپ ،تایرلور،
خرک ،سندان ،گیره رومیزی،
چکش سنگین
زمان 30 :دقیقه
مکان :كارگاه جوشكاری

نتایج ممکن
باالتر از حد
انتظار

قابل قبول

غیر قابل قبول

استاندارد (شاخص ها/
داوری/نمره دهی)
 %85ازعیوب قطعات
دروگر شانه ای را تعیین

نمره

3

می كند.
 %60از عیوب قطعات
دروگر شانه ای را تعیین
می كند.

2

كمتر از  %60عیوب
قطعات دروگر شانه ای را 1
تعیین می كند.

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی

تعیین عیوب کفش ها

تعیین عیوب چاقوها

تعیین عیوب انگشتی ها

تعیین عیوب پشت بند تیغه

تعیین عیوب گیره تیغه

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

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

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

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :تعمیر یا تعویض قطعه معیوب

پرهام
فراز
مجید
........
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ارزشیابی مرحله كاری بستن و تنظیم کردن قطعات باز شده
جدول شاخصهای ارزیابی و معیار نمرهگذاری
مراحل کار

ردیف

استاندارد (شاخص ها/داوری/
شرایط عملکرد
نتایج ممکن
نمره دهی)
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

ابزار ،مواد ،تجهیزات :تراکتور ،گاردان
مخصوص دروگر ،جعبهابزار عمومی مکانیک ،باالتر از حد
انتظار
روغن دان ،گریس پمپ ،تایرلور ،خرک،
سندان ،گیره رومیزی ،چکش سنگین
بستن و
زمان 30 :دقیقه
تنظیم کردن
تعمیر
كارگاه
مکان:
قابل قبول
قطعات باز
شده

4

غیر قابل
قبول

 %85از قطعات دروگر
شانه ای را نصب كرده و
تنظیم می كند.

3

 %60از قطعات دروگر
شانه ای را نصب كرده و
تنظیم می كند.

2

نمره

كمتر از  %60قطعات
دروگر شانه ای را نصب كرده 1
و تنظیم می كند.

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی

سوار كردن شانه برش

سوار كردن چاقوها

سوار کردن و نصب انگشتی ها

سوار كردن پشت بند تیغه ها
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.............................

........

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

مجید

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

فراز

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

پرهام

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :بستن و تنظیم کردن قطعات باز شده

فصل  :2تعمیر دروگرهای علوفه

ارزشیابی مرحله كاری راه اندازی و ارزیابی نهایی
جدول شاخصهای ارزیابی و معیار نمره گذاری

ردیف

مراحل کار

5

راه اندازی و
ارزیابی نهایی

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...
ابزار ،مواد ،تجهیزات:
تراکتور ،گاردان مخصوص
دروگر شانه ای
زمان 30 :دقیقه
مکان :كارگاه تعمیر

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

 %85ازعیوب بعد از تعمیر دروگر
شانه ای را تعیین می كند.

3

قابل قبول

 %60از عیوب بعد از تعمیر دروگر
شانه ای را تعیین می كند.

2

غیر قابل
قبول

كمتر از  %60عیوب بعد از تعمیر دروگر
شانه ای را تعیین می كند.

1

نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی

راه اندازی دروگر شانه ای

كنترل كاركرد دروگر

كنترل لرزش و حركات جانبی

بررسی صدا ها

كنترل نشتی ها

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

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

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

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :راه اندازی و ارزیابی نهایی

پرهام
فراز
مجید
........
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