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واحد یادگیری 5
تعمیر سیستم روغن كاری موتور تراكتور

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

٨١٢٢٠
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بخش دوم: راهنمای تدريس واحدهای يادگيری

خالصه محتوا:
هنرجو در اين واحد يادگيري با وظايف روغن در موتور و اجزاي سيستم روغن كاري 
و وظايف اين اجزا آشنا مي شود و نحوۀ روغن كاري موتور توسط سيستم روغن كاري 
باز كردن  با  و  كرده  تعيين  را  روغن كاري  سيستم  عيوب  هنرجويان  مي آموزد.  را 
قطعات و تفكيك كردن اجزاي آنها عيوب قطعات را رفع و يا آنها را تعويض نموده 
و قطعات را با رعايت نكات فني و ايمني در محل خود مي بندد و كنترل هاي نهايي 

را انجام مي دهد.

ابزار، وسايل، مواد و امكانات مورد نياز
ابزار  ـ  مكانيكی  ابزار  جعبه  تراكتورـ  تراكتورـ  تعميرات  كتابچه  ـ  درسی  كتاب 
مخصوص ـ اجزای سيستم روغن كاری )پمپ روغن، صافی اوليه، سوپاپ فشار، پايه 
صافی، صافی روغن اصلی، فشنگی روغن و ...(ـ  ظرف جمع آوری روغن موتورـ ماده 

شستشو ـ مانومتر ـ آچار فيلتر ـ اهم متر.

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 روغن كاري موتور را شناسايي كند.

 سيستم روغن كاري موتور را بدون باز كردن اجزای آن عيب يابي كند.
 سيستم روغن كاري موتور را بدون باز كردن اجزای آن رفع عيب كند.

 اجزای سيستم روغن كاري موتور را باز كند.
 اجزای سيستم روغن كاري موتور را شست وشو كند.

 اجزای سيستم روغن كاري موتور را سواركند.
 سيستم روغن كاري موتور را كنترل كند.

بودجه بندی واحد يادگيري تعمير سرسيلندر تراكتور
پس از بررسي شرايط اقليمي، اجرايي و آموزشي، واحد يادگيري تعمير سرسيلندر 
تراكتور را در قالب فرم صفحه بعد به ترتيبي تنظيم نماييد كه با توزيع مناسب 

زماني قابل اجرا گردد.
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گفتگوی كالسی

واحد 
موضوع و عنوان جلسهيادگيري

فعاليتهای وسعت محتوادرس
تكميلی

تعمير سيستم 
روغن كاري 
موتور تراكتور

اول
ساختمان و 

عيب يابي اوليه 
سيستم روغن كاري

ساختمان سيستم روغن كاري موتور
مدار روغن كاري

عيوب سيستم روغن كاري
فشار سنجي مدار روغن كاري

بررسی های مقدماتی سيستم روغن كاری

اساليد، 
بازديد

دوم
باز كردن و 

شستشوی اجزای 
سيستم روغن كاری

سيستم  قطعات  پياده كردن  و  كردن  باز 
روغن كاري

شستشوي اجزاي سيستم روغن كاري

بستن اجزاي سوم
سيستم روغن كاري

نصب قطعات سيستم روغن كاري
كنترل عملكرد سيستم روغن كاري

ساختمان سیستم روغن كاري موتور

موارد پيشنهادی:
با مطرح كردن سؤاالت مناسب و بحث در كالس داليل روغن كاری قطعات موتور را 
توضيح دهيد. به كمك نمايش فيلم و تصاوير مناسب ساختمان سيستم روغن كاري 
از گروه ها بخواهيد در مورد علل روغن كاری موتور و مشكالتی  را توضيح دهيد. 
كه در عدم روغن كاری پيش مي آيد با هم بحث كنند آنها را راهنمايی كنيد تا به 

نتيجه برسند و گزارش بحث خود را به كالس ارائه نمايند.
قسمت هاي سيستم هاي روغن كاري بر روي ماكت در كارگاه به هنرجويان نشان 
دهيد. كار هركدام از اجزای را با كمك فيلم توضيح دهيد. ماكت را در اختيار گروه 
قرار دهيد و اجازه دهيد با هم در مورد اين قسمت ها وكار آنها در روغن كاری موتور 

باهم بحث كنند آنها را تا رسيدن به نتيجه هدايت كنيد.
در كارگاه اجزای روغن كاري را در اختيار هنرجويان قرار دهيد تا قطعات آنها را 
مورد بررسي قرار دهند از آنها بخواهيد در مورد كاركرد هر جزء با هم بحث كنند. 

توضيحات الزم در حين كار به آنها بدهيد.

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته:

در مورد معايبی كه در اثر كاهش فشار روغن و افزايش فشار آن از حد مجاز ايجاد 
مي شود بحث و گفتگو كنيد.

هدف: تفهيم بهتر اهميت ميزان فشار روغن در عملكرد صحيح سيستم روغن كاري



99

بخش دوم: راهنمای تدريس واحدهای يادگيری

مدار روغن كاري

موارد پيشنهادی:
به كمك تصاوير مناسب و فيلم آموزشي مدار روغن كاري و وضعيت فشار در هر 
هر  در  متفاوت  فشار های  دليل  بخواهيد  گروه  از  دهيد.  توضيح  را  مدار  قسمت 
قسمت را به بحث گذاشته و نتيجه را به كالس گزارش دهند در حين بحث آنها 

را راهنمايی كنيد.
انتقال روغن به هر قسمت از مدار روغن كاري را جداگانه به كمك تصاوير  نحوۀ 
مناسب توضيح دهيد. با طرح سؤاالت مناسب قطعاتی را كه روغن كاری مي شوند و 
مسير روغن كاری آنها را در كالس به بحث بگذاريد و با هدايت بحث آن را به نتيجه 
برسانيد. پاسخ های داده شده را روی تخته يادداشت كرده و جواب های درست را 

مشخص كنيد. 
در كارگاه بلوكه سيلندری را در اختيار گروه قرار دهيد از آنها بخواهيد با كمك 
سيم های فوالدی نازک مسير های روغن كاری را دنبال كرده و آنها را به صورت 

گزارش ارائه دهند. 

عیب یابي اولیه سیستم روغن كاري

موارد پيشنهادی:
هنرجويان را كنار تراكتور ببريد و عالئمي را كه نشان دهنده اشكال در سيستم 
تراكتور  اطراف  اجازه دهيد در  به گروه  نشان دهيد.  آنها  به  روغن كاري مي باشد 
بچرخند و عالئم را بررسی كرده و آنها را در جداول مناسب وارد كنند. با طرح 
سؤالی از آنها بخواهيد كه علل به وجود آمدن اين عالئم در موتور را به بحث گذاشته 
و نتيجه را به صورت گزارش به كالس ارائه كنند. در حين بحث آنها را راهنمايی 

و هدايت كنيد.
داليلي را كه باعث به وجود آمدن اين عالئم مي شوند به آنها توضيح دهيد. راه هاي 
رفع اين عيوب را به آنها توضيح دهيد. از گروه بخواهيد راه های رفع اين عيوب را 

به بحث گذاشته و گزارش نمايند آنها را در حين بحث راهنمايی كنيد.
قسمت  در  كه  به صداهای  و  گرفته  قرار  روشن  موتور  كنار  در  بخواهيد  گروه  از 
روغن كاری موتور شنيده مي شوند توجه كنند. در مورد علل توليد اين صدا ها در 
از نتايج به دست  با راهنمايی و هدايت شما به جواب برسند.  گروه بحث كنند و 

آماده گزارش تهيه كرده و در كالس ارائه نمايند. 
داليل روشن ماندن يا دير خاموش شدن چراغ روغن را در گروه به بحث بگذاريد از 
آنها بخواهيد اين عالئم را روی موتور تشخيص داده و در مورد آن بحث كنند. آنها 

را در بحث هدايت و راهنمايی كنيد.
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تحقيق  كنيد

گفتگوی كالسی

پرسش كالسی

موتوري را در اختيار گروه قرار دهيد و از آنها بخواهيد عالئمي را كه نشان دهنده 
عيب در سيستم روغن كاري مي باشد روي موتور مشخص كنند و عيوبي كه در 
سيستم روغن كاري موتور وجود دارد تعيين نمايند. در حين كار آنها را راهنمايي 

نماييد.
روش كنترل فشنگي روغن موتور به وسيله اهم متر را نشان داده و از گروه بخواهيد 
سالمت فشنگي روغن را با اهم متركنترل كنند و طرز عمل فشنگی روغن در مدار 

هشدار فشار روغن را به بحث بگذارند در حين بحث آنها را هدايت كنيد.
فشار روغن موتور به وسيله مانومتر اندازه گيری نماييد و از گروه بخواهيد فشار را 

كنترل و با فشار روغن تعيين شده در كتابچه تعميرات انطباق دهند.

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته:

اجزاي  از  كدام يك  بررسي  به  بايد  خنك كننده  مايع  در  روغن  وجود  صورت  در 
سيستم خنك كاري پرداخت؟ 

پاسخ: 

قسمت های مورد نياز بررسیداليل بروز عيبعيب

داخل  در  روغن  وجود 
مايع خنك كاری.

داشتن نشتی و نفوذ روغن. ترک  ـ  روغن  كن  خنك 
قسمت  از  سليندر  سر  يا  بلوک 

پرفشار مدار.

خنك كاری  مايع  وجود 
و  روغن كاری  مدار  در 
شيری شدن رنگ روغن.

نشتی و نفوذ آب به 
مدار روغن كاری.

ترک  سرسيلندرـ  واشر  سوختن 
داشتن بلوک يا سر سيلندر و نفوذ 

آب به داخل روغن.

متحرک،  و  ثابت  ياتاقان های  تغييرات سايز  موتور،  تعمير  تأثير  مورد چگونگی  در 
بوش های ميل سوپاپ در عملكرد چراغ اخطار فشار روغن و زمان خاموش شدن 

آن بحث و گفتگو كنيد.
هدف: بيان اهميت انتخاب صحيح ياتاقان ها و ارتباط مستقيم بين خالصي اجزاء و 

افت فشار روغن در مدار روغن كاري

 
با مراجعه به كتاب راهنمای سرويس و تعميرات تراكتورهای موجود در كارگاه ميزان 

فشار مجاز روغن مدار روغن كاری آنها را بيان كنيد.
پاسخ:

فشار حداقل در مدار روغن كاري در دور RPM ١٠٠٠ حدود PSI ١٠ در نظر گرفته 
مي شود.
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ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار مي 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 
نتيجه  در  نمايد.  بهتر كمك  قضاوت  در  مي تواند  كارها  گزارش  بررسی  مي باشد. 
نياز به يك زمان مجزا و افزون بر زمان آموزش برای ارزشيابی نمی باشد. بديهی 
سنجش  مهارتی،  و  فنی  عملكرد  بر  مقدم   بلكه  افزون  ارزشيابی،  در  كه  است 
نياز  پيش  يا  الزمه  زيرا  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايستی  فنی  غير  شايستگی های 
سنجش مهارت فنی، قبولی در مهارت های غير فنی است. شاخص های ارزيابی و 

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

مرا حل رديف
كار

 شرايط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، 

مكان و ...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/داوری/
نمرهنمره دهی(

1

عيب يابی و 
رفع عيوب 
سيستم 

روغن كاري 
موتور بدون 
باز كردن 
تجهيزات

تراكتورـ  ابزار، مواد، تجهيزات:   
كتاب راهنمای تعميرات تراكتورـ 
ابزار  ـ  مكانيكی  ابزار  جعبه 
فيلرـ  ـ  پمپ  اويل  ـ  مخصوص 
فشارـ  گيج  ـ  فلزی  خط كش 
خنك كننده روغن ـ فيلتر روغن

زمان: 20 دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

بررسی مقدماتی سيستم روغن كاری 
ـ  نشتی(  و  )فشارسنجی  موتور 
تكميل چك ليست تعميرات به طور 

كامل

3

قابل 
قبول

بررسی مقدماتی سيستم روغن كاری 
موتور )فشارسنجی و نشتی(ـ  تكميل 
چك ليست تعميرات با ايرادات جزئي

2

غيرقابل 
قبول

عدم توانايي در عيب يابي سيستم 
1روغن كاري

باز كردن و شستشوی اجزای سیستم روغن كاری

موارد پيشنهادی:
و  كرده  پياده  موتور  روی  از  هنرجويان  مقابل  در  را  روغن كاری  سيستم  اجزاي 
از گروه بخواهيد اجزای سيستم را زير نظر شما پياده كنند در حين كار آنها را 

راهنمايی كرده و نكات الزم و نكات ايمنی و محيط زيستی را متذكر شويد.
قطعات اجزای روغن كاري را يكبار در مقابل گروه باز كنيد و از آنها بخواهد قطعات 
را بازكرده و كاماًل شست و شو دهند. در حين كار آنها را هدايت و راهنمايي نماييد. 

نكات ايمنی و محيط زيست را مرتباً تذكر دهيد.
قطعات پمپ روغن و سوپاپ كنترل فشار را باز كرده و در مقابل گروه بررسي كرده 
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از گروه بخواهيد قطعات را بررسي و  آنها نشان داده و سپس  به  و معايب آن را 
اندازه ها را با كتابچه تعميرات مقايسه كنند و گزارش كار خود را ارائه نمايند. در 

حين كار موارد الزم را تذكر دهيد.
از گروه بخواهيد قطعات سوپاپ فشار را با راهنمايی شما باز كنند آنها را راهنمايی 

كرده و نكات الزم را يادآور شويد.
از  گروه بخواهيد لوله های روغن و خنك كن را باز كنند در حين كار نكات الزم را 
متذكر شويد حتماً اعالم كنيد كه موقع باز كردن لوله ها تغييری در فرم و زاويه 

لوله ها داده نشود. 
رادياتور روغن )خنك كن( را در مقابل هنرجويان تست كنيد و از گروه بخواهيد اين 
كار را تكرار كنند بر كار آنها نظارت كنيد و ضمن راهنمای نكات الزم را تذكر دهيد.

از گروه بخواهيد كارتر را باز كرده و واشر چسبيده به آن را تميز كنند بر كار آنها 
نظارت كرده و راهنمايی كنيد نكات الزم را متذكر شويد.

ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار مي 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 
مي باشد. بررسی گزارش كارها مي 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.

مرا حل كاررديف
 شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، 
زمان، مكان و ...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/داوری/
نمرهنمره دهی(

2
باز كردن 
اجزای 
سيستم 

روغن كاري

ابزار، مواد، تجهيزات:   تراكتورـ 
كتاب راهنمای تعميرات تراكتورـ 
ابزار  ـ  مكانيكی  ابزار  جعبه 

مخصوصـ  اويل پمپ
زمان: 20 دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

بازكردن اجزاي سيستم روغن كاري از 
روی موتور مطابق دستورالعمل هاي 

كتاب تعميرات
3

قابل 
قبول

بازكردن اجزاي سيستم روغن كاري 
2از روی موتور  با ايرادات جزئي

غيرقابل 
قبول

اجزاي  بازكردن  در  توانايي  عدم 
1سيستم روغن كاري
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بستن اجزاي سیستم روغن كاري

موارد پيشنهادی:
از گروه بخواهيد  و  نكات فني سوار كرده  با رعايت  را  قطعات اجزای روغن كاري 
قطعات را زير نظر شما روي هم سوار كنند در حين كار آنها را هدايت و راهنمايي 

كنيد. 
را در مقابل هنرجويان روی موتور سوار كنيد. گروه،  اجزای سيستم روغن كاری 
اجزای سيستم را زير نظر و راهنمايی شما روی موتور سوار كرده و حين كار نكات 
الزم را تذكر دهيد. از عمليات انجام داده گزارش تهيه كرده و به شما ارائه نمايند.

گروه موتور را روشن كرده و فشار روغن اندازه گرفته و نشتی های روغن را بررسی 
و تعيين كنند ضمناً صداهای مربوط به عملكرد سيستم سوخت رسانی را بررسی 
كرده و در گروه در مورد آنها بحث كنند. موارد تشخيص داده شده را در جداول 

مناسب به شما ارائه نمايند.

ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار مي 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 
مي باشد. بررسی گزارش كارها مي 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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مرا حل رديف
كار

 شرايط عملكرد
)ابزار،مواد، تجهيزات، 

زمان، مكان و ...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره 
نمرهدهی(

3

تعمير 
و بستن 
اجزای 
سيستم 

روغن كاري

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتورـ 
تعميرات  راهنمای  كتاب 
مكانيكی  ابزار  تراكتورـ جعبه 
ـ ابزار مخصوص ـ اويل پمپ 
ـ فيلرـ خط كش فلزی ـ گيج 
فشارـ كور كنـ  فشنگی روغن 
خنك كننده  نمدهاـ  كاسه  ـ 
روغن ـ فيلتر روغن ـ سوپاپ 

بای پس
زمان: 30 دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

روغن كاری  سيستم  اجزای  بررسی 
)فيلتر، سوپاپ كنترل فشار، فشنگی 
روغن، اويل پمپ و ..( ـ تميز كردن 
مجاری روغن كاریـ  تعويض و نصب 
ـ  موتور  روغن كاری  سيستم  اجزای 
روغن كاری  سيستم  نهايی  كنترل 
كتاب  دستورالعمل هاي  مطابق 

تعميرات

3

قابل 
قبول

روغن كاری  سيستم  اجزای  بررسی 
فشار،  كنترل  سوپاپ  )فيلتر، 
ـ   ).. و  پمپ  اويل  روغن،  فشنگی 
روغن كاری  مجاری  كردن  تميز 
سيستم  اجزای  نصب  و  تعويض  ـ 
نهايی  كنترل  ـ  موتور  روغن كاری 
سيستم روغن كاری با ايرادات جزئي

2

غيرقابل 
قبول

بستن  و  تعمير  در  توانايي  عدم 
1اجزای سيستم روغن كاري
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ارزشيابي شايستگی تعمير سيستم روغن كاری موتور تراكتور

شرح كار:
سيستم  اساسی  بررسی  ـ  تعميرات  ليست  تكميل چك  ـ  نشتی(  و  )فشارسنجی  موتور  روغن كاری  سيستم  مقدماتی  بررسی 
روغن كاری موتورـ تكميل چك ليست تعميرات ـ بررسی اجزای سيستم روغن كاری )فيلتر، سوپاپ كنترل فشار، فشنگی روغن، 
اويل پمپ و ..( ـ تميز كردن مجاری روغن كاری ـ تعويض و نصب اجزای سيستم روغن كاری موتور ـ كنترل نهايی سيستم 

روغن كاری

استاندارد عملكرد: 
با استفاده از تجهيزات الزم و دستورالعمل های تعميرات موتورتراكتور، ضمن بررسی و آزمايش ها سيستم روغن كاری ، تعميرات 

انواع و اجزای سيستم روغن كاری تراكتورهای رايج در كشور را انجام دهد.

شاخص ها:
مشاهده رويه بررسی سيستم روغن كاری موتور )فشارسنجی و نشتی(ـ  مشاهده چك ليست تكميل شدهـ  مشاهده روند بازكردن 
اجزای سيستم روغن كاری مطابق دستورالعمل ـ كنترل روند بررسی اجزای سيستم روغن كاری )فيلتر، سوپاپ كنترل فشار، 
فشنگی روغن، اويل پمپ و ...( ـ تميز بودن كانال ها و مجاری روغن كاری ـ بررسی نحوه نصب اجزای سيستم روغن كاری موتورـ 

كنترل عملكرد سيستم پس از اتمام كار

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط: كارگاه ـ زمان 100 دقيقه

ابزار و تجهيزات:    
تراكتورـ كتاب راهنمای تعميرات تراكتورـ جعبه ابزار مكانيكی ـ ابزار مخصوص ـ اويل پمپ ـ فيلرـ خط كش فلزی ـ گيج فشارـ 

كوركن ـ فشنگی روغن ـ كاسه نمدها ـ خنك كننده روغن ـ فيلتر روغن ـ سوپاپ بای پس

معيار شايستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
نمره هنرجواز 3 

عيب يابی و رفع عيوب سيستم روغن كاري موتور بدون 1
1باز كردن تجهيزات

1باز كردن اجزای سيستم روغن كاري2

2تعمير و بستن اجزای سيستم روغن كاري3

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

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

رفع عيوب سرسيلندر نماييد.

2

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 مي باشد.
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واحد یادگیری 6
تعمیر و تنظیم سیستم های انتقال قدرت تراكتور

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

٢4366٠

پودمان چهارم
تعمیر سیستم انتقال قدرت تراكتور
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خالصه محتوا:
اجزای  و  تراكتور  قدرت  انتقال  كاركرد سيستم  و  وظايف  يادگيری  واحد  اين  در 
تشكيل دهنده اين سيستم مورد بررسی قرار گرفته و دو مسيری كه توان موتور 
در اين سيستم طی مي كند معرفی مي گردد. اجزاء موجود در هر كدام از اين دو 
مسير و ساختمان، انواع و عملكرد هر كدام از اين اجزا توضيح داده مي شود. آنگاه 
روش تشخيص عيوب سيستم انتقال قدرت در موقع كار تراكتور شرح داده مي شود. 
سپس مرحله به مرحله پياده كردن اجزای سيستم و باز كردن قطعات اين اجزا 
قطعات و  و تشخيص عيوب  ادامه روش هواگيری، كنترل  در  و  مطرح مي گردد. 

بستن آنها توضيح داده مي شود.  

ابزار، وسايل، مواد و امكانات مورد نياز
كتاب ـ كتابچه تعميرات تراكتور ـ جعبه ابزار مكانيك ـ ابزار مخصوص ـ تراكتور 
ـ ديك و صفحه كالچ و بلبرينگ كالچ ـ جعبه دنده و دنده كمك ـ ديفرانسيل ـ 

كاهنده نهايی ـ ماكت برش خورده سيستم انتقال قدرت تراكتور 

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

تعمير تراكتور

اهداف توانمندسازي
 مسير انتقال توان به چرخ هاي محرک و محور تواندهي را شناسايي كند.

 اجزای ساختماني سيستم انتقال قدرت را شناسايي كند.
 سيستم انتقال قدرت را بدون باز كردن اجزای آن عيب يابي كند.
 سيستم انتقال قدرت را بدون باز كردن اجزای آن رفع عيب كند.

 اجزای سيستم انتقال قدرت را پياده كند.
 مجموعه كالچ را پياده كند.

 جعبه دنده را پياده كند.
 مجموعه ليور دنده و ماهك ها راپياده كند.

 كاهنده نهايي را پياده كند.
 قطعات ليور دنده و ماهك ها را عيب يابي كند.

 قطعات سيستم محور تواندهي را پياده كند.
 قطعات سيستم محور تواندهي را عيب يابي كند.

 اجزای سيستم تواندهي را مونتاژ كند.
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 اجزای سيستم انتقال قدرت را سوار كند.
 جعبه دنده را روي تراكتور نصب كند.

 كالچ را نصب كند.
 سيستم انتقال قدرت را كنترل كند.

بودجه بندی واحد يادگيري تعمير و تنظيم سيستم های انتقال قدرت 
تراكتور

پس از بررسي شرايط اقليمي، اجرايي و آموزشي، واحد يادگيري تعمير و تنظيم 
سيستم های انتقال قدرت تراكتور را در قالب فرم زير به ترتيبي تنظيم نماييد كه 

با توزيع مناسب زماني قابل اجرا گردد.

واحد 
موضوع و عنوان جلسهيادگيري

فعاليت های وسعت محتوادرس
تكميلی

تعمير و تنظيم 
سيستم های 
انتقال قدرت 

تراكتور

ساختمان و اجزاي اول
سيستم انتقال قدرت

مسير انتقال توان به چرخ هاي محرک
مسير سيستم انتقال قدرت به محور تواندهي

اساليد، بازديد

عيب يابي اوليه دوم
سيستم انتقال قدرت

عيوب سيستم انتقال قدرت و روش تشخيص 
آنها

آزمايش بوكسوات صفحه كالچ
عيب يابي سيستم انتقال قدرت

سوم 
چهارم

باز كردن قطعات 
سيستم انتقال قدرت

پياده كردن و تفكيك قطعات كالچ يك مرحله ای
پياده كردن  و تفكيك قطعات كالچ دو مرحله ای 

MF285 تراكتور
تراكتور  دنده  جعبه  ماهك هاي  پياده كردن 

MF285
پياده كردن كاهنده نهايی

تفكيك قطعات كاهنده نهايي
خارج كردن اهرم تغيير وضعيت محور تواندهی 

MF285 در تراكتور

كنترل و بستن قطعات پنجم
سيستم انتقال قدرت

مونتاژ مجموعه كالچ تراكتور MF285 و بستن 
آن روی تراكتور

بستن جعبه دنده

ششم 
هفتم

كنترل و بستن قطعات 
سيستم انتقال قدرت

مونتاژ قطعات و بستن كاهنده نهايي
در  تواندهی  محور  وضعيت  تغيير  اهرم  بستن 

MF285 تراكتور
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ساختمان و اجزاي سیستم انتقال قدرت

موارد پيشنهادی:
به كمك فيلم و تصاوير مناسب مسير عبور نيرو در سيستم انتقال قدرت را توضيح 
دهيد. به گروه فرصت دهيد كه اين مسير را روی تصاوير برش خورده بررسی نموده 
و در مورد نام و عملكرد اجزای اين مسير با هم گفتگو كنند در حين گفتگو آنها 

را هدايت و راهنمايی كنيد.
ضمن  دهيد.  توضيح  را  محرک  چرخ هاي  به  توان  انتقال  مسير  تصاوير  كمك  با 
مراجعه به كارگاه تعمير اجازه دهيد گروه از روی ماكت برش خورده سيستم انتقال 
قدرت به چرخ ها را نام و محل اجرا و كاركرد آنها را بررسی كرده و باهم به بحث 

بگذارند و در حين بحث آنها را هدايت و راهنمايی كنيد.
با كمك تصاوير مسير انتقال توان به محور تواندهي را توضيح دهيد. ضمن مراجعه 
به كارگاه تعمير اجازه دهيد گروه از روی ماكت برش خورده سيستم انتقال قدرت 
به محور تواندهي را نام و محل اجرا و كاركرد آنها را بررسی كرده و باهم به بحث 

بگذارند و در حين بحث آنها را هدايت و راهنمايی كنيد.
ساختمان و طرز عملكرد كالچ را از روی ماكت توضيح داده و اجازه دهيد گروه 
آن را از روی ماكت مورد بررسی و بحث قرار دهند آنها را در حين بحث راهنمايی 

كنيد و نكات الزم را متذكر شويد.
سيستم های مختلف فرمان كالچ را به هنرجويان نشان داده و نحوۀ عملكرد آنها را 
توضيح دهيد. از گروه بخواهيد اين سيستم ها را بررسی كرده و اجزا و طرز عمل 

آنها را در گروه به بحث بگذارند.
انواع جعبه دنده ساده و سنكرونيزه را در كارگاه به هنرجويان نشان دهيد و اختالف 

آنها را در گروه به بحث بگذاريد. در حين راهنمايی نكات الزم را تذكر دهيد.
هنرجويان  به  برش خورده  ماكت  روی  از  را  دنده  در جعبه  دنده  تعويض  اجزای 
توضيح دهيد. از گروه بخواهيد نحوۀ عملكرد اين اجزا را به بحث بگذارند. آنها را 

راهنمايی و نكات الزم را متذكر شويد.
قطعات جعبه دنده سنكرونيزه را در اختيار گروه قرار دهيد از آنها بخواهيد نحوۀ 
عملكرد آن را بررسی كرده و به بحث بگذارند در حين بحث آنها را راهنمايی كنيد 

تا به نتيجه برسند.
جعبه دنده ستاره ای را در اختيار گروه قرار دهيد و اجازه دهيد اجزا و عملكرد آن 
را بررسی كنند سپس طرز كار و عملكرد آن را به كمك جدول كتاب توضيح داده و 
از گروه بخواهيد هر كدام از عملكرد های موجود در جدول را روی جعبه دنده پياده 

كرده و بازخورد آن را ببينند. در حين كار آنها را راهنمايی كنيد.
ماكت ديفرانسيل را در اختيار گروه قرار دهيد و اجازه دهيد عملكرد آن را مورد 
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مروری بر 
دانسته ها

تحقيق  كنيد

گفتگوی كالسی

بررسی قرار دهند در حين بررسی طرز كار آن را توضيح دهيد و از گروه بخواهيد 
را  آنها  كار  پياده كنند. در حين  را روی ماكت  از عملكرد ديفرانسيل  هر مرحله 

راهنمايی كنيد.
عملكرد قفل ديفرانسيل را از روی ماكت برش خورده به هنرجويان نشان دهيد و 

اجازه دهيد آنها به دفعات اين عملكرد را بررسی وبا هم در مورد آن بحث كنند. 
عملكرد كاهنده نهايی را از روی ماكت برش خورده به هنرجويان نشان دهيد و 

اجازه دهيد آنها به دفعات اين عملكرد را بررسی وبا هم در مورد آن بحث كنند.
وضعيت كالچ محور تواندهی را بر روی ماكت به بحث بگذاريد. نحوۀ عملكرد اين 

كالچ در كالچ دو مرحله ای را به آنها نشان دهيد. 
جعبه دنده محور تواندهی و عملكرد آن را در گروه به بحث بگذاريد و دور الزم برای 

كار اين جعبه دنده را توضيح دهيد و دليل آن را در گروه به بحث بگذاريد.
به  خورده  برش  ماكت  روی  از  را  تراكتور  تواندهی  محور  به  توان  انتقال  مسير 
هنرجويان نشان دهيد به گروه اجازه دهيد كه از روی ماكت اين مسير را دنبال 
كرده و عملكرد اجزا را در اين مسير بررسی و به بحث بگذارند آنها را راهنمايی 
بحث  به  دنده  جعبه  داخل  در  را  گرد  چرخ  و  گرد  موتور  وضعيت  تغيير  كنيد. 

بگذاريد. تأمين نيرو را در دو حالت به بحث بگذاريد. آنها را راهنمايی كنيد.

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته:

شيارهای روی لنت كالچ چه كاربردی دارند؟
پاسخ: 

در روی لنت شيارهايی وجود دارد كه برای تخليه مواد توليد شده )در اثر اصطالک 
بين اجزای كالچ( و جلوگيری از لغزش ايجاد مي گردد.

در مورد نحوۀ كار سيستم های فرمان هيدروليكی كالچ تحقيق كنيد.

 
اين سيستم درجايی كه اهرم بندی زيادی برای انتقال حركت از پدال به دوشاخه 
كالچ الزم است يا در مواردی كه فنرهای نيرومندی در كالچ برای جلوگيری از ايجاد 
و لغزش مابين فاليويل، صفحه كالچ و صفحۀ فشاری به كار مي رود و جهت سهولت 

در آزاد كردن كالچ، مورد استفاده قرار مي گيرد )شكل١(.
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موجب  اصلی  سيلندر  و  پدال  بين  رابط  ميلۀ  كالچ،  پدال  فشرده شدن  هنگام  در 
به   حركت درآمدن يك پيستون و الستيك آب بندی در داخل سيلندر اصلی مي گردد، 
اين عمل باعث تحت فشار قرار گرفتن مايع ترمز )روغن ترمز( و خارج شدن آن از 
سيلندر اصلی و انتقال فشار هيدروليكی به مايع داخل لوله رابط و سيلندر پايين 
مي شود و پيستون و ميله فشاری سيلندر پايين را به حركت درمي آورد، كه به دليل 
متصل بودن ميله  فشاری به دو شاخه كالچ حركت پدال به ياتاقان كف گرد انتقال 
مي يابد و كالچ آزاد مي شود.  وقتی پدال كالچ رها شود، نيروی اعمالی قطع مي شود 
و فنر برگردان پيستون در سيلندر اصلی را به ابتدای مسير حركت برمی گرداند تا 

١ـ  پدال، ٢ـ  ميله رابط، 3ـ  مخزن مايع قرمز، 4ـ سيلندر اصلی، 5ـ  ياتاقان كف گرد، 
6ـ لوله، 7ـ دو شاخه كالچ، ٨  ـ  گردگير، 9ـ سيلندر پايين، ١٠ـ  صفحه كالچ

شكل١ـ سيستم فرمان هيدروليكي كالچ

 ، مخزن  5ـ   شناور،  4ـ  بندی،  آب  داخلی، 3ـ الستيك  درپوش  ٢ـ  مخزن،  درپوش  ١ـ 
6ـ بست، 7ـ واشر، ٨ـ دوشاخه، 9ـ مهره، ١٠ـ  گردگير، ١١ـ  خار حلقه ای، ١٢ـ  صفحه 

نگهدارنده، ١3ـ  ميله فشاری، ١4ـ  مجموعه پيستون، ١5ـ  بدنه سيلندر اصلی
شكل ٢
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فضای الزم برای بازگشت مايع ارسالی ايجاد گردد و مايع تحت نيروی فنر صفحۀ 
فشاری كه به ترتيب به ياتاقان كف گرد، دوشاخه، ميله فشاری و پيستون سيلندر 

پايين اعمال گردد، به سيلندر اصلی يا مخزن آن بازگشت مي كند.

١ـ گردگير، ٢ـ ميله فشاری، 3ـ مجموعه پيستون و الستيك آب بندی، 
4ـ فنر، 5ـ بدنه سيلندرپايين

شكل3

عیب یابي اولیه سیستم انتقال قدرت

موارد پيشنهادی:
گروه را كنار تراكتور ببريد و عاليمي را كه باعث كاركرد ناصحيح سيستم انتقال 
قدرت مي شود به آنها نشان دهيد و علل به وجود آمدن اين عيوب را توضيح دهيد.

هنرجويان كنار تراكتوری كه دنده آن جا نمی رود يا با صدا جا مي رود ببريد از 
گروه بخواهيد عيب جعبه دنده را تعيين كنند و سپس داليل ايجاد اين عيب را به 
بحث گذاشته و نتيجه را به صورت گزارش ارائه نمايند. آنها را حين بحث راهنمايی 

و هدايت كنيد.
تراكتوری را كه دنده آن جا رفته ولی حركت نمی كند را در اختيارر گروه قرار دهيد 
از آنها بخواهيد داليل به وجود آمدن اين عيب را بررسی و با بحث در گروه آنها را 

مشخص كنند و در گزارش ارائه دهند. در حين كار آنها را راهنمايی كنيد.
تراكتوری را كه دنده هايش قاطی كرده است در اختيار گروه قرار دهيد به آنها اجازه 

دهيد در پوش را باز كنند و داليل قاطی كردن دنده را پيدا كرده و گزارش كنند.
تراكتوری را كه دنده آن بيرون مي زند در اختيار گروه قرار ددهيد و از آنها بخواهيد 
با بحث وبه كمك راهنمايی های شما مشخص كرده و  را  بيرون زدن دنده  علت 

گزارش دهند.
تراكتوری كه پدال كالچ آن موقع كالچ گرفتن می لرزد را در اختيار گروه قرار دهيد 

وبا آنها كمك كنيد تا علل آن را پيدا كنند.
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در گروه سؤاالتی را مطرح كنيد كه در صورتی كه كشش تراكتور كم شود چه مشكلی 
در سيستم انتقال قدرت پيش آمده است و اجازه دهيد با كمك شما و بحث در گروه 

آن را حدس بزنند.
از گروه بخواهيد در مورد اشكاالت ديگر و علل آنها در دستگاه انتقال قدرت تحقيق 

كرده و به كالس ارائه نمايند.
آزمايش بوكسوات كردن صفحه كالچ را مقابل هنرجويان انجام داده و از آنها بخواهيد 
سالمت صفحه كالچ را با آزمايش تعيين كنند. در حين كار آنها را راهنمايی كرده و 

نكات الزم و نكات ايمنی را متذكر شويد.
تراكتور سالم را در اختيار گروه قرار دهيد و از آنها بخواهيد صداهای دستگاه انتقال 
قدرت را گوش كنند و سپس تراكتور خراب را در اختيار گروه قرار دهيد و از گروه 
بخواهيد صداهای نا متعارفی كه از سيستم انتقال قدرت شنيده می شود را مشخص 

كرده و در مورد علل ايجاد آنها بحث كنند و گزارش دهند. 
ازآنها بخواهيد علل به وجود آمدن  روش آزمايش كالچ را به گروه نشان دهيد و 

عيب در كالچ را به بحث بگذارند و معايب موجود را تعيين و گزارش نمايند.

قسمت های مورد نياز بررسیداليل بروز عيبعيب

ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار مي 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 
مي باشد. بررسی گزارش كارها مي 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 غيرفنی 
بايستی مورد توجه قرار گيرد. زيرا الزمه يا پيش نياز سنجش مهارت فنی، قبولی در 
مهارت های غير فنی 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(

1

عيب يابی و 
رفع عيوب 

سيستم انتقال 
قدرت بدون 
باز كردن 
تجهيزات

ابزار، مواد، تجهيزات:   كتاب 
تراكتورـ  تعميرات  راهنمای 
جعبه  ـ  رايج  تراكتورهای 
اجزای  ـ  مكانيكی  ابزار 
ـ  قدرت  انتقال  سيستم 

روغن هيدروليك 

زمان: 20 دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

كنترل و عيب يابی سيستم انتقال 
نرفتن  جا  علل  )بررسی  قدرت 
ولی حركت  دنده  رفتن  جا  دنده، 
نكردن تراكتور، قاطی كردن دنده، 
بيرون زدن دنده، صدای غير عادی، 
روغن  نشتی  كالچ،  پدال  لرزش 
هيدروليك، جا نرفتن اهرم محور 
كالچ( بوكسوات صفحه  تواندهی، 

اطالعات  ليست  چك  تكميل  ـ 
تعمير مطابق دستورالعمل

3

قابل 
قبول

انتقال  كنترل و عيب يابی سيستم 
ليست  چك  تكميل  ـ  قدرت 

اطالعات تعمير با ايرادات جزئي
2

غيرقابل 
قبول

عدم توانايي در عيب يابي سيستم 
1انتقال قدرت

باز كردن قطعات سیستم انتقال قدرت

موارد پيشنهادی:
از جعبه دنده جدا كنند. روش پياده كردن  از گروه بخواهيد كه موتور تراكتور را 
كالچ های يك و دو مرحله ای را به آنها نشان دهيد سپس كالچ را ببنيد. از گروه 
بخواهيد زير نظر شما كالچ را باز كنند. در حين كار آنها را هدايت و راهنمايي كنيد. 

نكات ايمني و فني را قبل ودر حين كار متذكر شويد.
قطعات كالچ های يك و دو مرحله ای را براي گروه باز و تفكيك كنيد سپس از گروه 
بخواهيد قطعات كالچ را تفكيك كرده و آنها را به طور منظم در محل مناسب قرار 

دهند. نكات ايمنی و فنی را يادآور شويد.
كه  بخواهيد  گروه  از  كنيد.  پياده  هنرجويان  مقابل  در  را  دنده  ماهك هاي جعبه 
ماهك هاي جعبه دنده را زير نظر شما پياده كنند در حين كار آنها را راهنمايي و 

نكات ايمني و فني را متذكر شويد.
از گروه بخواهيد زير نظر شما و با راهنمايي كاهنده نهايي را پياده كنند در حين 

كار نكات ايمني و فني را متذكر شويد.
 قطعات كاهنده نهايي را به كمك گروه تفكيك نماييد. در حين كار آنها را راهنمايی 
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كرده و نكات الزم را تذكر دهيد.
از گروه بخواهيد با راهنمايي شما اهرم تغيير وضعيت كاهنده نهايي را باز و تفكيك 

نمايند. در موقع عمليات نكات فنی را مطرح كنيد.

ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار مي 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 
مي باشد. بررسی گزارش كارها مي 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 غيرفنی 
بايستی مورد توجه قرار گيرد. زيرا الزمه يا پيش نياز سنجش مهارت فنی، قبولی در 
مهارت های غير فنی 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/نمره 
نمرهدهی(

2
باز كردن 
اجزای 
سيستم 

انتقال قدرت

ابزار، مواد، تجهيزات:   كتاب 
تراكتورـ  تعميرات  راهنمای 
تراكتورهای رايجـ  جعبه ابزار 

مكانيكیـ  ابزار مخصوص 
زمان: 20 دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

پياده كردن و تفكيك قطعات كالچ يك 
ـ  دنده  جعبه  پياده كردن  ـ  مرحله ای 
تعويض ماهك های دنده ـ پياده كردن 
و تفكيك قطعات كاهنده نهايیـ  خارج 
مطابق  تواندهی  محور  اهرم  كردن 

دستورالعمل هاي كتاب تعميرات

3

قابل 
قبول

پياده كردن و تفكيك قطعات كالچ يك 
ـ  پياده كردن جعبه دنده  ـ  مرحله ای 
تعويض ماهك های دنده ـ پياده كردن 
و تفكيك قطعات كاهنده نهايیـ  خارج 
ايرادات  با  تواندهی  محور  اهرم  كردن 

جزئي

2

غيرقابل 
قبول

اجزاي  بازكردن  در  توانايي  عدم 
1سيستم انتقال قدرت
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موارد پيشنهادی:
آنها  از  و  دهيد  قرار  گروه  اختيار  در  هستند  مختلف  معايب  داراي  را  كالچ هايي 
بخواهيد در مورد معايب قابل رؤيت با هم بحث كنند در ضمن كار آنها را راهنمايي 
كرده و آنها را به سمت تشخيص عيوب هدايت كنيد. پس از تعيين عيوب علت 
را هدايت و  آنها  به جواب  تا رسيدن  و  به بحث گذاشته  را  به وجود آمدن عيوب 

راهنمايي كنيد.
از گروه بخواهيد زير نظر و راهنمايي شما قطعات كالچ را روي هم سوار كنند. در 

حين كار نكات ايمني و فني را متذكر شويد.
به كمك گروه و راهنمايي شما كالچ را روي فاليويل نصب كنيد. كالچ را در مقابل 
گروه تنظيم كنيد و از گروه بخواهيد پس از نصب كالچ روی فاليويل اين تنظيمات 
را روي كالچ انجام داده و اندازه ها را با اندازه هاي موجود در كتابچه تعمير مقايسه 

كنند. در موقع عمليات نكات ايمنی و فنی را متذكر شويد. 
از گروه بخواهيد معايب قطعات مجموعه ماهك ها را تعيين نموده و علل به وجود 
آمدن آنها را در گروه به بحث بگذارند حين بحث آنها را راهنمايی و هدايت كنيد 
تا به جواب درست برسند سپس آنها را در جداول درج و به شما ارائه نمايند. گروه 
زير نظر شما مجموعه ماهك ها را روي جعبه دنده ببندند.درحين كار آنها را هدايت 

و راهنمايي كرده و نكات ايمني و فني را متذكر شويد.
از گروه بخواهيد قطعات مجموعه كاهنده نهايي را عيب يابی كرده و علل بوجود 
آمدن عيوب را در گروه به بحث بگذارند آنها را هدايت كنيد تا به جواب برسند. 
سپس مجموعه كاهنده نهايی را روي تراكتور ببندند در حين كار آنها را هدايت و 

راهنمايي كرده و نكات ايمني و فني را متذكر شويد.
به كمك گروه قطعات اهرم تغيير وضعيت كاهنده نهايي را بررسی كرده و عيوب و 
علل آن را مشخص كنيد سپس اهرم تغيير وضعيت كاهنده نهايي روي جعبه دنده 

مونتاژ كنيد. در حين كار نكات فنی و ايمنی را تذكر دهيد.

ارزشيابی مرحله ای
در اين مرحله فراگيران به صورت فردی يا گروهی مورد ارزشيابی قرار مي 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 مي باشد.
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بخش دوم: راهنمای تدريس واحدهای يادگيری

مراحل كاررديف
 شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، 
زمان، مكان و ...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/داوری/
نمرهنمره دهی(

3

تعمير و 
بستن اجزای 
سيستم انتقال 

قدرت

ابزار، مواد، تجهيزات:   كتاب 
تراكتورـ  تعميرات  راهنمای 
تراكتورهای رايج ـ جعبه ابزار 
ـ  ابزار مخصوص  ـ  مكانيكی 
انتقال قدرت  اجزای سيستم 
روغن  شستشوـ  ماده  ـ 

هيدروليك
زمان: 30 دقيقه
مكان: تعميرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

تميز كردن و شستشوی قطعات 
باز شدهـ  تعمير و بستن كالچ های 
و  تعمير  ـ  مرحله ای  دو  و  يك 
نصب ماهك هاـ سوار كردن جعبه 
كاهنده  بستن  و  تعمير  ـ  دنده 
نهايیـ  تعمير و بستن اهرم محور 
تواندهی مطابق دستورالعمل هاي 

كتاب تعميرات

3

قابل 
قبول

تميز كردن و شستشوی قطعات 
بستن  و  تعمير  ـ  شده  باز 
مرحله ای  دو  و  يك  كالچ های 
ـ تعمير و نصب ماهك هاـ سوار 
و  تعمير  ـ  دنده  جعبه  كردن 
تعمير  ـ  نهايی  كاهنده  بستن 
و بستن اهرم محور تواندهی با 

ايرادات جزئي

2

غيرقابل 
قبول

عدم توانايي در تعمير و بستن 
1اجزای سيستم انتقال قدرت
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ارزشيابي شايستگی تعمير سيستم انتقال قدرت تراكتور

شرح كار:
كنترل و عيب يابی سيستم انتقال قدرت )بررسی علل جا نرفتن دنده، جا رفتن دنده ولی حركت نكردن تراكتور، قاطی كردن 
دنده، بيرون زدن دنده، صدای غير عادی، لرزش پدال كالچ، نشتی روغن هيدروليك، جا نرفتن اهرم محور تواندهی، بوكسوات 
صفحه كالچ( ـ تكميل چك ليست اطالعات تعميرـ پياده كردن و تفكيك قطعات كالچ يك مرحله ای ـ پياده كردن و تفكيك 
قطعات كالچ يك مرحله ای ـ پياده كردن جعبه دنده ـ تعويض ماهك های دنده ـ پياده كردن و تفكيك قطعات كاهنده نهايی 
ـ خارج كردن اهرم محور تواندهی ـ  تميز كردن و شستشوی قطعات باز شده ـ تعمير و بستن كالچ های يك و دو مرحله ای ـ 

تعمير و نصب ماهك هاـ سوار كردن جعبه دنده ـ تعمير و بستن كاهنده نهايی ـ تعمير و بستن اهرم محور تواندهی 

استاندارد عملكرد: 
تراكتور،  قدرت  انتقال  سيستم  آزمايش های  و  بررسی  ضمن  تراكتور،  تعمير  دستورالعمل های  و  الزم  تجهيزات  از  استفاده  با 

تعميرات انواع و اجزای سيستم انتقال قدرت تراكتورهای رايج در كشور را انجام دهد.
شاخص ها:

مشاهده روند بررسی علل جا نرفتن دنده ، مشاهده روند بررسی جا رفتن دنده ولی حركت نكردن تراكتور، مشاهده روند بررسی 
علل قاطی كردن دنده، مشاهده روند بررسی صدای غير عادی ، مشاهده روند كنترل بوكسوات صفحه كالچـ  مشاهده روند كنترل 
نشتی روغن هيدروليك ـ مشاهده روند كنترل علل جا نرفتن اهرم محور تواندهی ـ مشاهده روند كنترل علل لرزش پدال كالچ ـ  
مشاهده چك ليست تكميل شدهـ  مشاهده رويه باز كردن اجزای سيستم انتقال قدرت مطابق دستورالعملـ  كنترل نحوه بررسی 
اجزای سيستم انتقال قدرت ـ تميز بودن قطعات هنگام كنترل و نصب ـ مشاهده روند نصب اجزای سيستم انتقال قدرت مطابق 

دستورالعمل ـ كنترل نحوه شارژ روغن هيدروليك ـ كنترل نهايی پس از انجام كار )نشتی، اتصاالت و .....(

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط : كارگاه ـ زمان 30 دقيقه

ابزار و تجهيزات:    
كتاب راهنمای تعميرات تراكتورـ تراكتورهای رايج ـ جعبه ابزار مكانيكی ـ ابزار مخصوص ـ اجزای سيستم انتقال قدرت ـ ماده 

شستشوـ روغن هيدروليك

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

عيب يابی و رفع عيوب سيستم انتقال قدرت  بدون باز  كردن 1
1تجهيزات

1باز كردن اجزای سيستم انتقال قدرت2

2تعمير و بستن اجزای سيستم انتقال قدرت3

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

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

عيوب سرسيلندر نماييد.

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 مي باشد.




