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واحد یادگیری ٣
تعمیر سیستم خنک كاری موتور تراكتور

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

٨١٢٢٠

پودمان سوم
تعمیر سیستم هاي تكمیلي موتور تراكتور
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خالصه محتوا
هنرجويان ضمن شناخت ساختمان و وظيفه سيستم خنك كننده تراكتور با روش 

كنترل قطعات اين سيستم آشنا مي شوند.
آنها اقدام به باز كردن رادياتور، پروانه، ترموستات و پمپ آب كرده و قطعات پمپ 
آب را تفكيك كرده و تعمير و مونتاژ مي نمايند و سپس قطعات اين سيستم را در 

محل خود مي بندند. 

ابزار، وسايل، مواد و امكانات مورد نياز
كتاب درسی ـ كتابچه تعميرات تراكتور ـ تراكتور ـ جعبه ابزار مكانيكی ـ اجزای 
ـ  شست وشو  ماده  ـ  خنك كاری  مايع  جمع آوری  ظرف  ـ  خنك كاری  سيستم 

دستگاه عيب ياب ـ محلول ضد يخ ـ تسمه پروانه 

محل تشكيل كالس
كالس نظري با امكانات نمايشي يا واحد سمعي و بصري و كالس عملي در كارگاه 

تعمير تراكتور

اهداف توانمندسازي
 اجزای ساختماني سيستم خنك كننده موتور را شناسايي كند.

 سيستم خنك كننده موتور را بدون باز كردن اجزای آن عيب يابي كند.
 اجزای سيستم خنك كننده موتور را باز كند.

 اجزای سيستم خنك كننده موتور را تعمير كند.
 اجزای سيستم خنك كننده موتور را سوار كند.

بودجه بندی واحد يادگيري تعمير سيستم خنك كاري موتور
اقليمي، اجرايي و آموزشي، واحد يادگيري تعمير سيستم  از بررسي شرايط  پس 
خنك كاري موتور تراكتور را در قالب فرم زير به ترتيبي تنظيم نماييد كه با توزيع 

مناسب زماني قابل اجرا گردد.
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موضوع و عنوان جلسهواحد يادگيري
فعاليت های وسعت محتوادرس

تكميلی

تعمير سيستم 
خنك كاري 
موتور تراكتور

اول

عيب يابی و رفع 
عيب سيستم 
خنك كاری 

موتور بدون باز 
كردن اجزا

وظيفه و ساختمان سيستم خنك كننده موتور
كنترل نشتی مايع خنك كننده

كنترل پروانه و تسمه پروانه
كنترل تميزی سطح خارجی رادياتور

كنترل جريان آب در رادياتور
كنترل ترموستات
كنترل واتر پمپ

مايع  دمای  نشان دهنده های  و  فشنگی  كنترل 
خنك كننده

كنترل درب رادياتور

اساليد، 
بازديد

دوم

باز كردن و 
تعمير اجزای 

سيستم 
خنك كننده 

موتور

باز كردن رادياتور
باز كردن پروانه و پمپ آب

تفكيك قطعات پمپ آب
بازكردن ترموستات

سوم

كنترل و بستن 
اجزای سيستم 
خنك كننده 

موتور

مونتاژ پمپ آب
بستن پمپ آب روی تراكتور

بستن ترموستات
سوار كردن رادياتور روی تراكتور

وظیفه و ساختمان سیستم خنک كننده موتور

موارد پيشنهادی
با مطرح كردن سؤاالتي ذهن هنرجو را به اهميت تعمير مناسب و به موقع سيستم 

خنك كننده موتور هدايت كنيد.
اهميت كار سيستم خنك كننده موتور را در كالس بين گروه ها به بحث بگذاريد. 

بحث را هدايت كرده تا به نتيجه دلخواه برسد.
اجزا و طرز كار سيستم خنك كننده موتور را با نمايش فيلم و تصوير به هنرجويان 
توضيح دهيد. به گروه ها وقت كافي دهيد كه در مورد نام قطعات و وظايف آنها با 

هم بحث كنند آنها را راهنمايي و هدايت كنيد.
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تحقيق  كنيد

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته:

تراكتورهای دوچرخ با اينكه دارای سيستم مايع خنك هستند اما پمپ آب ندارند. 
به نظر شما در اين موتورها حركت مايع خنك كننده بين رادياتور و موتور به چه 

روشی انجام می شود؟ 
پاسخ: چرخش آب در اين موتورها در اثر خاصيت ترموسيفون اتفاق مي افتد. اساس 
كار ترموسيفون بر اصل انبساط و انقباض حجم آب به علت تغييرات درجه حرارت 
استوار است. در اين روش آب داغ از لوله انبساط قطوري كه در باالي موتور قرار 
داشته در اثر خاصيت جابه جايي انتقال پيدا نموده و به باالي رادياتور مي ريزد. آب 
گرم در رادياتور سرد شده و چون آب سرد داراي وزن مخصوص زيادتري مي باشد به 

پايين رادياتور جريان پيدا كرده و چرخش خود به خود آن ادامه مي يابد. 

فن هاي هيدرومكانيكي چگونه كار مي كنند؟

ساختمان ويسكوز فن
است  شده  پرداخته  آن  به  كمتر  خنك كننده  سيستم هاي  در  كه  قطعاتي  از  يكی 

ويسكوز فن ها يا فن هاي هيدرومكانيكي هستند. 
ويسكوزفن ها معموالً در تراكتورهاي با توان حجمي باال و بعضًا در خودروهای چرخ 
عقب محرك استفاده می شود. در اين فن ها يك فلز بي متال فنري به كار رفته است. 
در موقع گرم و سرد شدن موتور، فنر بي متال تغيير حالت داده و پيستون كنترل 
روغن كالچ فن را حركت مي دهد. وظيفه پيستون كنترل نمودن روغن ورودي به 
كالچ مي باشد. بي متال در موقعي كه درجه حرارت محيط كم است به طرف خارج 
به طرف  زيادتري  كنترل، حركت  پيستون  اجازه مي دهد  نتيجه  در  و  خم مي شود 
مخزن  به  كالچ  محفظه  از  روغن  پيستون  بيشتر  حركت  با  كه  دهد  انجام  خارج 

بازگشت كرده و در اثر كمبود روغن، كوپلينگ پروانه با سرعت كمتري مي چرخد.

فكر كنيد

مروری بر 
دانسته ها
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در دمای سرد: بي متال جمع شده و در نتيجه مايع سيليكون مخصوص در محفظه 
مخزن مانند باقي مي ماند. در اين مرحله، اتصال دو قسمت فن قطع می شود و در 

حدود 20٪ سرعت چرخش موتور چرخش می يابد.

در دمای كار: بي متال منبسط شده و اجازه مي دهد سيليكون مايع از طريق كل 
محفظه به لبه های بيرونی حركت كند. با جريان يافتن سيليكون گشتاور كافی برای 
كوپل شدن دو قسمت فن ايجاد مي شود . در اين مرحله، اتصال فن ويسكوز درگير 

می شود و در حدود 80 درصد سرعت چرخش موتور چرخش می يابد.

4، پرسش كالسی شكل  شده  داده  نشان  قسمت  وظيفه  شما  نظر  به  كنيد،  توجه  شكل  به   ١
)Jiggle Valve( چيست؟

ـ  انتقال حرارت  ـ  ترموستات  بودن  بسته  هنگام  در  مجرا  اين  وجود  تأثير  هدف: 
هواگيري

2 دمايی كه ترموستات در آن دما باز می شود در كدام قسمت ترموستات نوشته 
شده است؟

انتخاب  هدف: توجه دادن هنرجو به مشخصات نوشته شده روي ترموستات براي 
نمونه مناسب به خصوص در هنگام تعويض ترموستات
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مروری بر 
دانسته ها

كمك های اوليه هنگام استفاده نادرست از ضديخ شامل موارد زير مي باشد:
١ مشكالت تنفسی در استنشاق ضديخ:

در صورتی كه فرد در اثر تنفس در محيط نامناسب دچار عارضه شده  است، وی را 
انتقال دهيد. چنانچه فرد آسيب ديده نفس  با هوای آزاد و كافی  به مكان مناسب 
از ماسك  اگر به سختی نفس می كشد  به وی تنّفس مصنوعی بدهيد و  نمی كشد، 

اكسيژن برای كمك به او استفاده كنيد.
2 تماس ضديخ با پوست:

يا سوزش،  و  گشته  آن  تحريك  موجب  است  ممكن  پوست  با  فرآورده  اين  تماس 
سرخی و يا تورم همراه باشد. بنابراين در صورت تماس محل تماس را به خوبی با 
آب    و صابون بشوييد و اگر حساسيت های پوستی بهبود نيافت يا وضعيت آن بدتر 

شد به پزشك مراجعه كنيد.
٣ تماس ضديخ با چشم:

سوزش  با  و  گشته  آن  تحريك  موجب  است  ممكن  چشم،  با  فرآورده  اين  تماس 
بی درنگ  تماس  صورت  در  بنابراين  باشد.  همراه  چشم  تيرگی  يا  و  تورم  سرخی، 
با  باز هستند.(،  از هم  به مدت ٣0 دقيقه )در حالی كه پلك ها  چشم ها را حداقل 

مقدار زياد آب شست وشو داده و به پزشك مراجعه نماييد.
4 خوردن اتفاقی ضديخ:

هرگز بيمار را وادار به استفراغ نكنيد چون آسيب ناشی از ورود احتمالی ماده به 
شش ها در هنگام استفراغ به مراتب از خوردن آن بيشتر است.

قرار دهيد و  را در وضعيت نشسته  بيمار، وی  استفراغ در  در صورت وجود عالئم 
در حالی كه زانوهای بيمار به سمت شانه ها باال آورده می شوند، سر بيمار را اندكی 
از ورود مواد خورده شده به داخل شش ها  تا بدين روش  بين زانوها پايين آوريد، 

جلوگيری شود. مصدوم را به پزشك يا درمانگاه برسانيد.
اين مواد در صورت بلعيدن می تواند مضر و يا كشنده باشند ماده اتيلن گاليكول درصورت 
بلعيدن ايجاد مسموميت می كند، كه برای افراد بزرگسال خوردن 50 ميلی ليتر )نصف 
فنجان( از اين ماده كشنده است. همچنين بلعيدن اين ماده آسيب جدی به سيستم 

عصبی و كليه ها وارد می سازد.

عیب یابی و رفع عیوب سیستم خنک كاری موتور
 بدون باز كردن اجزا

موارد پيشنهادی
گروه را به كنار تراكتور معيوب ببريد. اجزا و مسير آب در سيستم خنك كننده را 

به آنها توضيح دهيد. 
از گروه بخواهيد كه هر كدام از اجزاي سيستم خنك كننده را بررسي كنند و با 
گفت وگو با يكديگر معايب آن قسمت را تعيين كنند. حين بحث، گروه را با طرح 

سؤاالتي در مورد عيوب، آنها را هدايت كنيد. 
روش آزمايش قطعات را به آنها معرفي و توضيح دهيد. در مورد رفع عيوب از گروه 
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پرسش  كالسی

گفتگوی كالسی

تحقيق  كنيد

نظرخواهي كرده و آنها را در حين گفت وگو به سمت رفع مناسب عيب هدايت كنيد.
تأثير تعداد پره ها و جهت نصب پروانه در عملكرد سيستم خنك كننده را در گروه ها 
به بحث بگذاريد. آنها را در حين بحث راهنمايي و هدايت كنيد تا به نتيجه درست 
برسند. گزارشی از نتيجه بحث تهيه و به كالس ارائه نمايند. نتايج را روي تخته 

نوشته و در مورد آنها توضيح دهيد.

قسمت های مورد نياز بررسیداليل بروز عيبعيب

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته

روش آزمايش نشتی يابی تحت فشار چگونه است؟
در  كه  مخصوص  ابزار  وسيله  به  و  كرده  باز  را  رادياتور  درب  روش  اين  در  پاسخ: 
محل درب بسته مي شود و تلمبه زدن آن، فشار سيستم را باال مي برند. روي اين 
ابزار عقربه فشار سنج وجود دارد كه مي تواند افت فشار را نشان دهد. در صورت 
مشاهده افت فشار، چون فشار سيستم را افزايش داده ايم نشتي به وضوح مشخص 

مي شود. 

با مراجعه به مطالب مربوط به سرسيلندر و نيم موتور بررسي كنيد، چگونه می توان 
به وجود نشتی داخلی مايع خنك كننده موتور پی برد؟

پاسخ: توجه به رنگ دود و رنگ روغن موتور در اين راستا مي تواند مؤثر باشد.

تعداد پره های فن چه تأثيری در مقدار خنك كردن دارد؟
آيا امكان برعكس بسته شدن پروانه وجود دارد؟ در صورتی كه پروانه را برعكس 

ببنديم چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: تعداد پره هاي فن در ميزان خنك كنندگي بسيار مؤثر است و بايد متناسب با 

نوع موتور و شرايط منطقه انتخاب شود. 
احتمال برعكس بسته شدن پروانه وجود دارد و در صورتي كه برعكس بسته شود، 

كاهش شديد در انتقال حرارت و در نتيجه گرم شدن موتور اتفاق مي افتد. 
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گفتگوی  كالسی نشانه هاي گرفتگي رادياتور
پاسخ: جرم گرفتن رادياتور از آنجا كه مانع گردش صحيح آب مي شود مي تواند منجر 
به گرم شدن بيش از حد موتور شود. در اين حالت با توجه به اينكه در دورهاي باال، 
به  رادياتور  پاييني  لوله  از  اما جريان آب خروجي  افزايش مي يابد  پمپ  واتر  مكش 
اندازه كافي نيست، جنت پاييني مچاله مي شود. عالوه بر اين پس از گاز دادن موتور 
و بالفاصله قطع كردن آن چون در داخل رادياتور اينرسي ايجاد مي شود )به دليل 
گرفتگي رادياتور( آبي كه اجازه خروج نمي يابد از درب رادياتور به صورت بخار خارج 

مي شود. 

ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار می گيرند. 
نمون  قالب  در  عمليات  انجام  ضمن  در  يعنی  بوده  محور  فرايند  ارزشيابی  اين 
برگ های فهرست وارسی )چك ليست( و همچنين از روی نمونه كار انجام شده، 
قابل انجام می باشد. بررسی گزارش كارها می تواند در قضاوت بهتر كمك نمايد. 
در نتيجه نياز به يك زمان مجزا و افزون بر زمان آموزش برای ارزشيابی نمی باشد. 
بديهی است كه در ارزشيابی، افزون بلكه مقدم بر عملكرد فنی و مهارتی، سنجش 
نياز  پيش  يا  الزمه  زيرا  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايستی  غيرفنی  شايستگی های 
سنجش مهارت فنی، قبولی در مهارت های غيرفنی است. شاخص های ارزيابی و 

معيار نمره گذاری ارزشيابی در اين مرحله در جدول زير آمده است.

مراحل كاررديف
شرايط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهيزات، زمان، 

مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ 
نمرهنمره دهی(

١

عيب يابی و 
رفع عيوب 
سيستم 

خنك كاری 
موتور بدون 
باز كردن 
تجهيزات

ابزار، مواد، تجهيزات: 
كتاب راهنمای تعميرات  

   تراكتور
جعبه ابزار مكانيكی

ابزار مخصوص
اجزای سيستم خنك كاری 
مايع  جمع آوری  ظرف 

خنك كاری
ماده شست وشو

مايع خنك كننده
زمان: ٢٠ دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

خنك كاری  سيستم  نشتی  بررسی 
داخل  موتور  كمپرس  مايع،  )نشتی 
مايع  گردش  بررسی  ـ  رادياتور( 
عملكرد  بررسی  ـ  خنك كاری  سيستم 
ليست  تكميل چك  ـ  فن خنك كننده 

اطالعات تعمير به طور كامل

3

قابل 
قبول

خنك كاری  سيستم  نشتی  بررسی 
داخل  موتور  كمپرس  مايع،  )نشتی 
مايع  گردش  بررسی  ـ  رادياتور( 
سيستم خنك كاری ـ بررسی عملكرد 
فن خنك كننده ـ تكميل چك ليست 

اطالعات تعمير با ايرادات جزيي

٢

غيرقابل 
قبول

سيستم  عيب يابي  در  توانايي  عدم 
١خنك كننده
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پرسش كالسی

باز كردن و رفع عیوب اجزاي سیستم خنک كننده

موارد پيشنهادی
را  آنها  قطعات  كردن  باز  حين  در  كنند.  باز  را  اجزا  قطعات  بخواهيد  گروه ها  از 
راهنمايي كنيد. در مورد عيوب قطعات آنها را وادار به بحث كنيد. آنها را در حين 
بحث هدايت و به سمت عيوب احتمالي راهنمايي كنيد. در حين كار نكات ايمني 

و زيست محيطي را متذكر شويد.
باز  باز شده سيستم سوخت رساني را روي ميز هر گروه قرار دهيد. نحوه  اجزاي 
كردن قطعات آنها را توضيح دهيد. از گروه ها بخواهيد كه اجزا را بررسي كرده و در 

مورد طرز باز كردن قطعات بحث كنند. 

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته

چنانچه رادياتور پس از باز شدن از روی تراكتور مدت زمان زيادی بدون استفاده 
بماند، بهتر است خالی باشد يا آن را با مايع خنك كننده موتور پر كرد، چرا؟

پاسخ: در صورت خالي بودن رادياتور امكان زنگ زدن آن در اثر تماس با هوا وجود 
دارد. لذا توصيه مي شود بعد از باز كردن در صورتي كه قرار است براي مدت زيادي 

باز بماند آن را با مخلوط آب و ضديخ پر كرد.

ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار می گيرند. اين 
ارزشيابی فرايند محور بوده يعنی در ضمن انجام عمليات در قالب نمون برگ های 
فهرست وارسی )چك ليست( و همچنين از روی نمونه كار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش كارها می تواند در قضاوت بهتر كمك نمايد. در نتيجه نياز 
به يك زمان مجزا و افزون بر زمان آموزش برای ارزشيابی نمی باشد. بديهی است كه 
در ارزشيابی، افزون بلكه مقدم بر عملكرد فنی و مهارتی، سنجش شايستگی های 
مهارت  سنجش  پيش نياز  يا  الزمه  زيرا  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايستی  غيرفنی 
فنی، قبولی در مهارت های غيرفنی است. شاخص های ارزيابی و معيار نمره گذاری 

ارزشيابی در اين مرحله در جدول صفحه بعد آمده است.
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پرسش كالسی

مراحل كاررديف
شرايط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهيزات، زمان، 

مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ 
نمرهنمره دهی(

٢

باز كردن 
قطعات 
سيستم 

خنك كاری 
موتور

تجهيزات:  مواد،  ابزار، 
تعميرات  راهنمای  كتاب 
ابزار  جعبه  ـ  تراكتور  ـ 
مكانيكی ـ ابزار مخصوص ـ 
اجزای سيستم خنك كاری 
مايع  جمع آوری  ظرف  ـ 

خنك كاری 
زمان: ٢٠ دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

پياده كردن  ـ  مايع خنك كننده  تخليه 
اجزای گردش مايع خنك كننده مطابق 

دستورالعمل هاي كتاب تعميرات
3

قابل 
قبول

تخليه مايع خنك كننده ـ پياده كردن 
با  خنك كننده  مايع  گردش  اجزای 

ايرادات جزئي
٢

غيرقابل 
قبول

اجزاي  كردن  باز  در  توانايي  عدم 
١سيستم خنك كننده

بستن اجزاي سیستم خنک كننده

موارد پيشنهادی
پمپ آب را در مقابل هنرجويان باز كرده تعمير و سپس جمع كنيد. پمپ را براي 
تعمير در اختيار گروه قرار دهيد. حين تعمير آنها را راهنمايي و هدايت كنيد و 

نكات فني را يادآور شويد.
توضيح  هنرجويان  به  فيلم  كمك  به  را  خنك كننده  سيستم  اجزاي  بستن  نحوۀ 
اجزا  نظر شما  زير  تا  قرار دهيد  اختيار هر گروه  را در  تعمير شده  اجزاي  دهيد. 
را ببندند. در حين بستن اجزا با سؤاالتي نكات الزم را مطرح كرده گروه را وادار 
به گفت وگو در مورد آنها نماييد. بحث را با طرح سؤاالت جديد در مسير درست 

هدايت كنيد. 
بعد بستن اجزا از گروه بخواهيد سيستم را كنترل كنند. بر كار آنها نظارت كرده و 

آنها را راهنمايي و هدايت كنيد. در صورت وجود عيب آن را گزارش نمايند.

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته

١ چرا توصيه مي شود در صورت خرابي بلبرينگ ها، كل مجموعه پمپ تعويض شود.
يا  و  مي شود  مرور ساييده  به  پمپ  پوسته  يا  بلبرينگ ها  در صورت خرابي  پاسخ: 

محور پمپ كه در هر دو صورت تعويض پمپ ضروري است. 
2 چگونه مي توان حساسيت حرارتي ترموستات را كنترل كرد؟

پاسخ: با استفاده از ظرف آب روي شعله آتش و دماسنج
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ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار می گيرند. اين 
ارزشيابی فرايند محور بوده يعنی در ضمن انجام عمليات در قالب نمون برگ های 
فهرست وارسی )چك ليست( و همچنين از روی نمونه كار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش كارها می تواند در قضاوت بهتر كمك نمايد. در نتيجه نياز 
به يك زمان مجزا و افزون بر زمان آموزش برای ارزشيابی نمی باشد. بديهی است كه 
در ارزشيابی، افزون بلكه مقدم بر عملكرد فنی و مهارتی، سنجش شايستگی های 
مهارت  نياز سنجش  پيش  يا  زيرا الزمه  قرار گيرد.  توجه  مورد  بايستی  فنی  غير 
فنی، قبولی در مهارت های غيرفنی است. شاخص های ارزيابی و معيار نمره گذاری 

ارزشيابی در اين مرحله در جدول زير آمده است.

مراحل كاررديف
شرايط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهيزات، زمان، 

مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ 
نمرهنمره دهی(

3

بستن و 
تعميراجزای 

سيستم 
خنك كاری موتور

كتاب  تجهيزات:  مواد،  ابزار، 
تراكتور  ـ  تعميرات  راهنمای 
ابزار  ـ  مكانيكی  ابزار  جعبه  ـ 
سيستم  اجزای  ـ  مخصوص 
خنك كاری ـ ظرف جمع آوری 
ماده  ـ  خنك كاری  مايع 
شست وشو ـ مايع خنك كننده

زمان: 3٠ دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

سيستم  مايع  گردش  اجزای  بررسی 
و  مجاری  كردن  تميز  ـ  كننده  خنك 
اجزای سيستم خنك كاریـ  نصب اجزای 
ـ  خنك كننده  سيستم  مايع  گردش 
كنترل نهايی سيستم خنك كاری مطابق 

دستورالعمل هاي كتاب تعميرات

3

قابل 
قبول

سيستم  مايع  گردش  اجزای  بررسی 
خنك كنندهـ  تميز كردن مجاری و اجزای 
سيستم خنك كاریـ  نصب اجزای گردش 
مايع سيستم خنك كننده ـ كنترل نهايی 

سيستم خنك كاری با ايرادات جزئي

٢

غيرقابل 
قبول

اجزای  بستن  و  تعمير  در  توانايي  عدم 
١سيستم خنك كننده



٨5

بخش دوم: راهنمای تدريس واحدهای يادگيری

ارزشيابی شايستگی تعمير سيستم خنك كننده موتور
شرح كار:

ـ  مايع خنك كاری  بررسی گردش سيستم  ـ  رادياتور(  داخل  موتور  مايع، كمپرس  )نشتی  نشتی سيستم خنك كاری  بررسی 
بررسی عملكرد فن خنك كننده ـ تكميل چك ليست اطالعات تعمير ـ تخليه مايع خنك كننده ـ پياده كردن اجزای گردش مايع 
خنك كننده ـ بررسی اجزای گردش مايع سيستم خنك كننده ـ تميز كردن مجاری و اجزای سيستم خنك كاری ـ نصب اجزای 

گردش مايع سيستم خنك كننده ـ كنترل نهايی سيستم خنك كاری

استاندارد عملكرد: 
با استفاده از تجهيزات الزم و دستورالعمل های تعميرات تراكتور، ضمن بررسی و آزمايش های سيستم خنك كاری موتور، تعميرات 

انواع و اجزای سيستم خنك كاری تراكتورهای موجود در كشور را انجام دهد. 
شاخص ها:

كنترل محل های نشتی روی تراكتور در سيستم خنك كاریـ  مشاهده روند بررسی گردش مايع سيستم خنك كاریـ مشاهده رويه 
بررسی عملكرد فن ـ مشاهده چك ليست تكميل شده ـ خالی بودن سيستم خنك كاری از مايع ـ مشاهده رويه بازكردن اجزای 
سيستم خنك كننده مطابق دستورالعمل ـ كنترل نحوه بررسی اجزای سيستم خنك كاری ـ تميز بودن مجاری و اجزای سيستم 
خنك كاری ـ مشاهده روند نصب اجزای سيستم خنك كننده مطابق دستورالعمل ـ كنترل نحوه شارژ مايع خنك كننده ـ كنترل 

نهايی پس از انجام كار )نشتی، اتصاالت و...(

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط: كارگاه ـ زمان 9٠ دقيقه

ابزار و تجهيزات:
كتاب راهنمای تعميرات ـ تراكتورـ جعبه ابزار مكانيكی ـ ابزار مخصوص ـ اجزای سيستم خنك كاری ـ ظرف جمع آوری مايع 

خنك كاری ـ ماده شست وشو ـ مايع خنك كننده

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله كاررديف

عيب يابی و رفع عيوب سيستم خنك كاری موتور ١
١بدون باز كردن تجهيزات

١باز كردن قطعات سيستم خنك كاری موتور٢

١بستن و تعمير اجزای سيستم خنك كاری موتور3

توجهات  بهداشت،  ايمنی،  غيرفنی،  شايستگی های 
زيست محيطی و نگرش:

با استفاده از لوازم ايمنی كار و رعايت نكات زيست محيطی 
به  اقدام  كار،  انجام  فرايند  در  نظر گرفتن خطرات  با در  و 

عيب يابی و رفع عيوب سرسيلندر نماييد.

٢

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ٢ می باشد.
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واحد یادگیری 4
تعمیر سیستم سوخت رسانی موتور تراكتور

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

8١220
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خالصه محتوا
هنرجويان ضمن آشنايي با سيستم سوخت رساني و مسير جريان سوخت در اين 
سيستم به صورت مجزا با اجزای اين سيستم و ساختمان، وظايف و نحوۀ كاركرد 
وجود  به  علل  و  عيوب سيستم سوخت رساني  مي توانند  آنها  مي شوند.  آشنا  آنها 
آمدن اين عيوب را قبل از باز كردن قطعات اين سيستم تعيين كنند و ضمن باز 
كردن قطعات نسبت به تعمير آنها به غير از پمپ و سوزن انژكتور اقدام نموده و 

سپس قطعات را در محل خود نصب، تنظيم و كنترل نمايند.

ابزار، وسايل، مواد و امكانات مورد نياز
كتاب درسی ـ كتابچه تعميرات تراكتور ـ تراكتور ـ جعبه ابزار مكانيكی ـ دستگاه 
تنظيم فشار انژكتور ـ اهرم مخصوص بيرون آوردن انژكتور ـ پمپ انژكتور آسيابي  ـ 
ـ  زبانه اي  انژكتور  ـ  واحده  تك  رديفي  پمپ  ـ  واحده  رديفي چند  انژكتور  پمپ 
انژكتور سوراخ دار ـ پمپ مقدماتي ديافراگمي ـ پمپ مقدماتي پيستوني ـ فيلتر 

گازوئيل ـ پياله آبگير ـ واشر مسي زير انژكتورها

محل تشكيل كالس
كالس نظري با امكانات نمايشي يا واحد سمعي و بصري و كالس عملي در كارگاه 

تعمير تراكتور

اهداف توانمندسازي
 اجزای ساختماني سيستم سوخت رساني ديزل را شناسايي كند.

 سيستم سوخت رساني ديزل را بدون باز كردن اجزای آن عيب يابي كند.
 سيستم سوخت رساني ديزل را بدون باز كردن اجزای آن رفع عيب كند.

 اجزای سيستم سوخت رساني ديزل را باز كند.
 اجزای سيستم سوخت رساني ديزل را تعمير كند.

 اجزای سيستم سوخت رساني ديزل را سواركند.

موتور  سوخت رساني  سيستم  تعمير  يادگيري  واحد  بودجه بندی 
تراكتور

اقليمي، اجرايي و آموزشي، واحد يادگيري تعمير سيستم  از بررسي شرايط  پس 
با  كه  نماييد  تنظيم  ترتيبي  به  زير  فرم  قالب  در  را  تراكتور  موتور  سوخت رساني 

توزيع مناسب زماني قابل اجرا گردد.
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واحد 
موضوع و عنوان جلسهيادگيري

فعاليت های وسعت محتوادرس
تكميلی

تعمير سيستم 
سوخت رساني 
موتور تراكتور

اّول

ساختمان و 
عيب يابی اوليه قبل 
از باز كردن و روش 

رفع عيب

سيستم  اجزاي  كار  طرز  و  ساختمان 
سوخت رساني

قبل  سيستم سوخت رساني  اوليه  عيب يابی 
از باز كردن

رفع عيوب سيستم سوخت رساني قبل از باز 
كردن

عيب يابی معكوس سيستم سوخت رسانی

اساليد، 
بازديد

دوم
باز كردن و تعمير 
اجزای سيستم 
سوخت رسانی

باز كردن پمپ انژكتور
باز كردن انژكتورها

باز كردن پمپ مقدماتي ديافراگمي
تعمير پمپ مقدماتي ديافراگمي

سوم

سوار كردن 
اجزای سيستم 

سوخت رسانی بعد 
از تعمير

سوار كردن پمپ مقدماتی ديافراگمی
سوار كردن انژكتور

ساختمان سیستم سوخت رسانی و اجزای آن

موارد پيشنهادی
از  بعد  نماييد.  استفاده  برش خورده  از ماكت  اجزاي سوخت رساني  آموزش  براي 
توضيحات كافي ماكت را در اختيار گروه ها قرار داده و به آنها زمان كافي بدهيد تا 
ضمن بحث و گفت وگو قسمت هاي مختلف را كاماًل مورد بررسي و دقت قرار دهند.

سيستم  در  سوخت  مسير  دادن  نشان  با  تصوير  و  فيلم  يا  و  ماكت  كمك  به 
سوخت رساني بر ميزان فشار در هر بخش اشاره نماييد. تفاوت فشار سوخت در 
هر قسمت و داليل آن را در گروه ها به بحث بگذاريد و آنها را راهنمايي و هدايت 

نماييد تا بحث به نتيجه مطلوب برسد.
هنرجويان را به گروه هاي 5 نفره تقسيم كنيد. هر گروه را اطراف ميزي مستقر 
كنيد. روي ميز اجزاي سوخت رساني را قرار دهيد. ضمن توضيح در مورد هر كدام 
از اجزا اجازه دهيد كه هنرجويان آن را بررسي كرده و در مورد آن با هم بحث كنند. 

در ضمن هدايت بحث به سؤاالت آنها پاسخ دهيد.
قطعات هر كدام از اجزا و عملكرد آنها را از روي ماكت برش خورده توضيح دهيد و 
از گروه ها بخواهيد در مورد كاركرد هر كدام از اجزا بحث و تبادل نظر نموده و آنها 

را هدايت و راهنمايي نماييد تا به نتيجه مطلوب برسند.
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تحقيق  كنيد

انژكتورهاي سوراخ دار و زبانه دار را به عنوان تحقيق از هنرجويان  مزايا و معايب 
بخواهيد. موارد را در جدول نمونه وارد كرده و به كالس ارائه نمايند.

معايبمحاسننوع انژكتور

زبانه اي 

سوراخ دار

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته

سوخت پاش های زبانه دار و سوراخ دار چه مزايا و معايبي نسبت به يكديگر دارند. 
پاسخ: سوخت پاش هاي پنتيل فقط يك سوراخ پودركننده دارند كه در داخل آن 
يك پيستون زبانه دار حركت مي كند. حركت زبانه از جمع شدن احتمالي هرگونه 
رسوبات كربن در داخل سوخت پاش جلوگيري مي كند. سوخت پاش هاي سوراخ دار 
نوك  پيستون  باشند كه يك  بيشتر داشته  يا  پودركننده  ممكن است يك سوراخ 
مخروطي راه ورود سوخت را باز يا قطع مي كند. بنابراين اگر در حين كار سوراخ هاي 
كه  هرچند  شوند  باز  نازك  سيم  قطعه  يك  با  بايد  گردند،  مسدود  پاش  سوخت 
اين  اما  است  زياد  حدي  تا  سوراخ دار  پاش هاي  سوخت  در  عيب  اين  بروز  امكان 
تأمين  فشرده  هواي  ميان  در  را  سوخت  از  يكنواخت تري  تقسيم  سوخت پاش ها 
مي كنند و براي يك احتراق خيلي كامل ساخته شده اند و سوخت مصرفي آنها به 

طور قابل مالحظه اي از سوخت پاش هاي زبانه دار كمتر است.

عیب یابی اولیه قبل از باز كردن و روش رفع عیب

موارد پيشنهادی
براي آموزش عيب يابي سوخت رساني هر گروه را جداگانه كنار تراكتور سالم برده 
را  موتور  لرزش  و  اگزوز  رنگ دود خروجي  موتور،  اجازه دهيد هنرجويان صداي 
بررسي كرده و در مورد آن با هم بحث كنند. در ضمن هدايت بحث نكات فني را 

كه بايد توجه كنند يادآوري كنيد.
از تراكتوري كه سيستم سوخت رساني آن معيوب است استفاده كنيد. گروه را كنار 
تراكتور برده و از آنها بخواهيد مشكالتي كه در كاركرد تراكتور به وجود آمده را 
مشخص نمايند. سپس آنها را به بحث در مورد علت به وجود آمدن آن هدايت كرده 

و ضمن آن سؤاالتي در مورد معايب مطرح كنيد.
در صورتي كه تراكتور معيوب وجود ندارد با ايجاد عيوب ساختگي و ايجاد عيب در 

قسمت هاي مختلف عمليات فوق را انجام دهيد.
تأثير اين عيوب را در عملكرد موتور تراكتور آزمايش كرده و در گروه ها به بحث 
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پرسش كالسی

گفتگوی كالسی

بگذاريد. ضمن راهنمايي گروه ها، آنها را در مسير صحيح هدايت كنيد تا به نتيجه 
مطلوب برسند.

با شناسايي هر كدام از عيوب توسط گروه ها عالئم موجود و روش هاي تشخيص آن 
عيب را با گروه مرور كرده و از آنها بخواهيد عالئم را به صورت گزارش در جداول 

مناسب وارد كنند. 

قسمت های مورد نياز بررسیداليل بروز عيبعيب

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته

با توجه به اينكه در صورت گيركردن رگالتور، اهرم خفه كن كار نمی كند چگونه بايد 
موتور را خاموش كرد؟

پاسخ: در صورت بروز اين اتفاق بايد سريعًا ارسال سوخت از مخزن تا پمپ را قطع 
كرد. 

چرا در پمپ های انژكتور آسيابی تك كار كردن كمتر مشاهده می شود؟
تمام  يا  ايراد مي شود  تمام پمپ كامل دچار  يا  اين پمپ ها معموالً  پاسخ: چون در 

واحدها درست كار مي كنند. 

ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار می گيرند. اين 
ارزشيابی فرايند محور بوده يعنی در ضمن انجام عمليات در قالب نمون برگ های 
فهرست وارسی )چك ليست( و همچنين از روی نمونه كار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش كارها می تواند در قضاوت بهتر كمك نمايد. در نتيجه نياز 
به يك زمان مجزا و افزون بر زمان آموزش برای ارزشيابی نمی باشد. بديهی است كه 
در ارزشيابی، افزون بلكه مقدم بر عملكرد فنی و مهارتی، سنجش شايستگی های 
مهارت  سنجش  پيش نياز  يا  الزمه  زيرا  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايستی  غيرفنی 
فنی، قبولی در مهارت های غيرفنی است. شاخص های ارزيابی و معيار نمره گذاری 

ارزشيابی در اين مرحله در جدول صفحه بعد آمده است.
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مراحل كاررديف
شرايط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهيزات، زمان، 

مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ 
نمرهنمره دهی(

١

عيب يابی و 
رفع عيوب 
سيستم 

سوخت رسانی 
بدون باز 
كردن 

تجهيزات

ابزار، مواد، تجهيزات: 
كتاب راهنمای تعميرات 
تراكتورهای  ـ  تراكتور 
ابزار  جعبه  ـ  رايج 
مكانيكیـ  اجزای سيستم 

سوخت رسانیـ  گازوئيل
زمان: ٢٠ دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

سيستم  عيب يابی  و  كنترل 
معكوس  روش  به  سوخت رسانی 
بد  موتور،  )بررسی علل روشن نشدن 
باالی موتور،  روشن شدن موتور، دور 
تك كار كردن موتور، صدای غيرعادی، 
قاطی  گازوئيل،  نشتی  غيرعادی،  دود 
كاهش  روغن،  و  گازوئيل  شدن 
كشش تراكتور( و تكميل چك ليست 

اطالعات تعمير به طور كامل

3

قابل 
قبول

كنترل و عيب يابی سيستم سوخت رسانی 
به روش معكوس و تكميل چك ليست 

اطالعات تعمير با ايرادات جزئي
٢

غيرقابل 
قبول

سيستم  عيب يابي  در  توانايي  عدم 
١سوخت رساني

باز كردن و تعمیر اجزای سیستم سوخت رسانی

موارد پيشنهادی
را  ايمني  و  فني  نكات  هم زمان  و  كنيد  پياده  هنرجويان  مقابل  را  انژكتور  پمپ 
با رعايت تمام  از روي موتور  انژكتور را  از گروه بخواهيد كه پمپ  توضيح دهيد. 
نكات فني و ايمني پياده كنند. در حين كار آنها را راهنمايي و هدايت نماييد و 

نكات ايمني و فني را متذكر شويد.
انژكتورها را مقابل هنرجويان پياده كنيد و همزمان نكات فني و ايمني را توضيح 
دهيد. گروه با كمك همديگر انژكتورها را از روي موتور با رعايت تمام نكات ايمني 
و فني پياده كرده و به ترتيب روي ميز قرار مي دهند. در حين كار آنها را راهنمايي 

نماييد و نكات ايمني و فني را متذكر شويد. 
پمپ مقدماتي ديافراگمي را مقابل هنرجويان از روي موتور پياده كنيد و هم زمان 
نكات فني و ايمني را توضيح دهيد. از گروه بخواهيد كه مقدماتي ديافراگمي را 
از روي موتور با رعايت تمام نكات فني و ايمني پياده كنند. در حين كار آنها را 
راهنمايي و هدايت نماييد و نكات ايمني و فني را متذكر شويد. قطعات پمپ را 
پياده كرده و روش تشخيص عيوب قطعات را براي هنرجويان توضيح داده و نشان 
دهيد و ضمن تعويض قطعات معيوب آن را مونتاژ كنيد. از گروه بخواهيد كه پمپ 
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مقدماتي ديافراگمي را دمونتاژ كرده و قطعات معيوب و علل معيوب شدن آنها را 
در گروه به بحث بگذارند و با تكميل جدول زير به شما گزارش نمايند. در ضمن كار 

آنها را راهنمايي نماييد و تا رسيدن به نتيجه مطلوب آنها را هدايت كنيد.

قسمت های مورد نياز بررسیداليل بروز عيبعيب

ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار می گيرند. اين 
ارزشيابی فرايند محور بوده يعنی در ضمن انجام عمليات در قالب نمون برگ های 
فهرست وارسی )چك ليست( و همچنين از روی نمونه كار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش كارها می تواند در قضاوت بهتر كمك نمايد. در نتيجه نياز 
به يك زمان مجزا و افزون بر زمان آموزش برای ارزشيابی نمی باشد. بديهی است كه 
در ارزشيابی، افزون بلكه مقدم بر عملكرد فنی و مهارتی، سنجش شايستگی های 
مهارت  سنجش  نياز  پيش  يا  الزمه  زيرا  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايستی  غيرفنی 
فنی، قبولی در مهارت های غيرفنی است. شاخص های ارزيابی و معيار نمره گذاری 

ارزشيابی در اين مرحله در جدول زير آمده است.

مراحل كاررديف
شرايط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهيزات، زمان، 

مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ 
نمرهنمره دهی(

٢
باز كردن 

اجزای سيستم 
سوخت رسانی

كتاب  تجهيزات:  مواد،  ابزار، 
راهنمای تعميرات تراكتور ـ 
تراكتورهای رايجـ  جعبه ابزار 
مكانيكی ـ ابزار مخصوص ـ 
اجزای سيستم سوخت رسانی

زمان: ٢٠ دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

پياده  ـ  انژكتور  پمپ  كردن  پياده 
و  كردن  پياده   – انژكتور  كردن 
مقدماتی  پمپ  قطعات  تفكيك 
ديافراگمی مطابق دستورالعمل هاي 

كتاب تعميرات

3

قابل 
قبول

پياده  ـ  انژكتور  پمپ  كردن  پياده 
و  كردن  پياده  ـ  انژكتور  كردن 
مقدماتی  پمپ  قطعات  تفكيك 

ديافراگمی با ايرادات جزئي

٢

غيرقابل 
قبول

اجزاي  بازكردن  در  توانايي  عدم 
١سيستم سوخت رساني
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سوار كردن اجزای سیستم سوخت رسانی بعد از تعمیر

موارد پيشنهادی
از گروه بخواهيد  با نصب واشر مناسب روي موتور سوار كنيد.  را  پمپ مقدماتي 
پمپ مقدماتي را نصب كنند. در حين كار آنها را راهنمايي كرده و نكات فني و 

ايمني را متذكر شويد.
پمپ انژكتور را روي موتور سوار كنيد و در حين كار نكات فني و ايمني را توضيح 
دهيد. گروه پمپ انژكتور را با رعايت نكات ايمني و فني سوار كنند و حين كار آنها 
را راهنمايي كرده و نكات ايمني و فني را متذكر شويد. از آنها بخواهيد به كمك 

شما پمپ انژكتور را تنظيم نمايند.
انژكتورها را روي موتور سوار كنيد و در حين كار نكات فني و ايمني را توضيح 
دهيد. گروه انژكتورها را با رعايت نكات ايمني و فني با تعويض واشرهاي نو سوار 
كنند و حين كار آنها را راهنمايي كرده و نكات ايمني و فني را متذكر شويد. از آنها 

بخواهيد به كمك شما نشتي ها را كنترل و گزارش نمايند.
قطعات باز شده را در اختيار گروه قرار دهيد. از آنها بخواهيد آن را بررسي و روي 
يادآور  را  مهم  نكات  و  نماييد  راهنمايي  را  آنها  كار  تراكتور سوار كنند. در حين 
شويد. در صورت مشكل در حين سوار كردن آنها را به بحث و گفت وگو در مورد 
مشكل هدايت كنيد. در صورت لزوم راهنمايي كنيد تا بتوانند قطعات را سوار كنند.

ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار می گيرند. اين 
ارزشيابی فرايند محور بوده يعنی در ضمن انجام عمليات در قالب نمون برگ های 
فهرست وارسی )چك ليست( و همچنين از روی نمونه كار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش كارها می تواند در قضاوت بهتر كمك نمايد. در نتيجه نياز 
به يك زمان مجزا و افزون بر زمان آموزش برای ارزشيابی نمی باشد. بديهی است كه 
در ارزشيابی، افزون بلكه مقدم بر عملكرد فنی و مهارتی، سنجش شايستگی های 
مهارت  سنجش  نياز  پيش  يا  الزمه  زيرا  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايستی  غيرفنی 
فنی، قبولی در مهارت های غيرفنی است. شاخص های ارزيابی و معيار نمره گذاری 

ارزشيابی در اين مرحله در جدول صفحه بعد آمده است.
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مراحل كاررديف
شرايط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهيزات، زمان، 

مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ 
نمرهنمره دهی(

3
تعمير و بستن 
اجزای سيستم 
سوخت رسانی

تجهيزات:  مواد،  ابزار، 
تعميرات  راهنمای  كتاب 
تراكتور ـ تراكتورهای رايج 
ـ  مكانيكی  ابزار  جعبه  ـ 
اجزای  ـ  مخصوص  ابزار 
ـ  سوخت رسانی  سيستم 
ماده شست وشو ـ گازوئيل

زمان: 3٠ دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

شست وشوی  و  كردن  تميز 
قطعات باز شده ـ بستن و تنظيم 
پمپ انژكتور ـ بستن انژكتورها ـ 
سوخت رسانی  سيستم  هواگيری 
كتاب  دستورالعمل هاي  مطابق 

تعميرات

3

قابل 
قبول

شست وشوی  و  كردن  تميز 
قطعات باز شده ـ بستن و تنظيم 
پمپ انژكتور ـ بستن انژكتورها ـ 
هواگيری سيستم سوخت رسانی با 

ايرادات جزئي

٢

غيرقابل 
قبول

بستن  و  تعمير  در  توانايي  عدم 
١اجزای سيستم سوخت رساني
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ارزشيابي شايستگی تعمير سيستم سوخت رسانی تراكتور
شرح كار:

كنترل و عيب يابی سيستم سوخت رسانی به روش معكوس )بررسی علل روشن نشدن موتور، بدروشن شدن موتور، دور باالی 
موتور، تك كار كردن موتور، صدای غيرعادی، دود غيرعادی، نشتی گازوئيل، قاطی شدن گازوئيل و روغن، كاهش كشش تراكتورـ 
پياده كردن و تفكيك قطعات پمپ  انژكتور ـ  پياده كردن  انژكتور ـ  پياده كردن پمپ  تكميل چك ليست اطالعات تعمير ـ 
مقدماتی ديافراگمی ـ تميز كردن و شست وشوی قطعات باز شده ـ بستن و تنظيم پمپ انژكتور ـ بستن انژكتورها ـ هواگيری 

سيستم سوخت رسانی 
استاندارد عملكرد:

با استفاده از تجهيزات الزم و دستورالعمل های تعمير تراكتور، ضمن بررسی و آزمايش های سيستم سوخت رسانی، تعميرات انواع 
و اجزای سيستم سوخت رسانی تراكتورهای رايج در كشور را انجام دهد.

شاخص ها:
مشاهده روند بررسی علل روشن نشدن موتور ـ مشاهده روند بررسی بدروشن شدن موتور ـ مشاهده روند بررسی علل دور باالی 
موتور ـ مشاهده روند بررسی صدای غيرعادی ـ مشاهده روند كنترل علل تك كار كردن موتور ـ مشاهده روند كنترل نشتی 
گازوئيل ـ مشاهده روند كنترل علل دود غيرعادی ـ مشاهده روند كنترل علل كاهش كشش تراكتور ـ مشاهده روند كنترل 
علل اختالط گازوئيل و روغن ـ مشاهده چك ليست تكميل شده ـ مشاهده رويه باز كردن اجزای سيستم سوخت رسانی مطابق 
دستورالعمل ـ كنترل نحوه بررسی اجزای سيستم سوخت رسانی ـ تميز بودن قطعات هنگام كنترل و نصب ـ مشاهده روند نصب 
اجزای سيستم سوخت رسانی مطابق دستورالعمل ـ كنترل نحوه هواگيری ـ كنترل نهايی پس از انجام كار )نشتی، اتصاالت، 

زمان بندی و...(
شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرايط: كارگاه ـ زمان 3٠ دقيقه
ابزار و تجهيزات:

كتاب راهنمای تعميرات تراكتور ـ تراكتورهای رايج ـ جعبه ابزار مكانيكی ـ ابزار مخصوص ـ اجزای سيستم سوخت رسانی ـ 
ماده شست وشو ـ گازوئيل

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله كاررديف

عيب يابی و رفع عيوب سيستم سوخت رسانی بدون ١
١باز كردن تجهيزات

١باز كردن اجزای سيستم سوخت رسانی٢

٢تعمير و بستن اجزای سيستم سوخت رسانی3

توجهات  بهداشت،  ايمنی،  غيرفنی،  شايستگی های 
زيست محيطی و نگرش:

با استفاده از لوازم ايمنی كار و رعايت نكات زيست محيطی و با 
در نظر گرفتن خطرات در فرآيند انجام كار، اقدام به عيب يابی و 

رفع عيوب سرسيلندر نماييد.

٢

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ٢ می باشد.




