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تعمیر چاپرهای کششی

واحد یادگیری
()6

مدت زمان آموزش

نظری

عملی

جمع

24

36

60

ساختار کلی واحد یادگیری
واحد یادگیری تعمیر چاپر کششی ،بر مبنای برنامه درسی رشته ماشینهای کشاورزی
تدوین گردیده است و هنرجویان ضمن آشنایی با نکات ایمنی حین تعمیرات هر واحد
مجزای چاپر کششی ،با ساختمان ،اجزا ،انواع ،طرز کار و نکات فنی مربوط به آن
واحد آشنا میشود .سپس با روش باز کردن قطعات آن واحد آشنای پیدا کرده ،پس
از یادگیری روش عیبیابی قطعات و چگونگی تعمیر آنها ،طرز جمع کردن قطعات و
تنظیمات حین جمع کردن را میآموزد .در ادامه هنرجو با تنظیمات کارگاهی آن واحد
آشنا شده ،روش آزمایش نهایی آن را میآموزد .در این واحد یادگیری ،مطالب مربوط
به باز 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 کمی دقت و تهیه کتابچههای
تعمیراتی و قطعات ماشینهای دارای شانه برش دیگر بتوانند آنها را نیز تعمیر کنند.

ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز
کتاب درسی ،کتاب راهنمای تعمیر چاپر دوردیفه ،چاپر دوردیفه تراکتوری ،تراکتور،
گاردان مخصوص چاپر ،جعبه ابزار عمومی مکانیک ،روغندان ،گریس پمپ ،تایرلور،
خرک ،سندان ،گیره رومیزی ،چکش سنگین ،چکش چوبی ،پرس هیدرولیک ،فولیکش،
سنگ رومیزی
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اهداف توانمندسازی
واحدهای کاری چاپر دو ردیفه را شناسایی نماید.
اجزای ساختمانی واحد درو و بردارنده را شناسایی نماید.
واحد درو و بردارنده را عیبیابی کند.
قطعات واحد درو و بردارنده را پیاده کند.
قطعات واحد درو و بردارنده را بعد از پیاده کردن ،عیبیابی و تعمیر کند.
قطعات باز شده واحد درو و بردارنده را مونتاژ نموده و تنظیم کند.
اجزای ساختمانی واحد تغذیه را شناسایی نماید.
واحد تغذیه را عیبیابی کند.
قطعات واحد تغذیه را پیاده کند.
قطعات واحد تغذیه را بعد از پیاده کردن ،عیبیابی و تعمیر کند.
قطعات باز شده واحد تغذیه را مونتاژ نموده و تنظیم کند.
اجزای ساختمانی واحد برش و خردکننده را شناسایی نماید.
واحد برش و خردکننده را عیبیابی کند.
قطعات واحد برش و خردکننده را پیاده کند.
قطعات واحد برش و خردکننده را بعد از پیاده کردن ،عیبیابی و تعمیر کند.
قطعات باز شده واحد برش و خردکننده را مونتاژ نموده و تنظیم کند.
اجزای ساختمانی واحد انتقال قدرت را شناسایی نماید.
واحد انتقال قدرت را عیبیابی کند.
قطعات واحد انتقال قدرت را پیاده کند.
قطعات واحد انتقال قدرت را بعد از پیاده کردن ،عیبیابی و تعمیر کند.
قطعات باز شده واحد انتقال قدرت را مونتاژ نموده و تنظیم کند.

بودجهبندی واحد یادگیری تعمیر چاپرهای کششی
پیشنهاد میشود پس از بررسی شرایط اقلیمی ،اجرایی و آموزشی ،واحد یادگیری تعمیر
چاپر کششی را در قالب فرم زیر به ترتیبی تنظیم نمایید که با توزیع مناسب زمانی
قابل اجرا گردد.
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واحد
یادگیری

جلسه

موضوع و عنوان درس

اول و
دوم

اجزای انتقال قدرت به واحدهای کاری چاپر دو ردیفه
مسیر انتقال نیرو به استوانه خردکن
مسیر انتقال نیرو به غلتک های تغذیه و دماغه
شکستگی ماهک ها
معایب سیستم انتقال قدرت بریدن یا هرز شدن پیچ های اتصال جعبه دنده ها
تنظیم سیستم انتقال قدرت تنظیم کشش تسمه
تعمیر سیستم انتقال قدرت تنظیم کشش زنجیر محرک دماغه
تنظیم کشش زنجیر خروجی جعبه دنده به غلتک
تغذیه باالیی
تعویض میله تغذیه (میله اهرم) جعبهدنده معکوسکننده
تعویض ماهک تغییر سرعت

نمایش فیلم آموزشی،
تهیه و جمع آوری
مجموعه ای از قطعات
معیوب به عنوان
نمونه ،بازدید از مراکز
تعمیراتی

سوم و
چهارم

معایب واحد درو و هدایت
محصول (هد ،دماغه)
تعمیر واحد درو و هدایت
محصول (هد ،دماغه)

اجزای واحد درو و هدایت محصول (هد ،دماغه)
مسیر انتقال نیرو به واحد درو و انتقال محصول
کند شدن یا شکستن لبه تیغه ها
جدا شدن صفحه زیر تیغه متحرک
لق شدن زنجیرهای هدایت
ساییدگی چرخ زنجیرها
ساییدگی راهنمای زنجیرها و زنجیر سفت کن ها و یا
شکستگی آنها
کج شدن و شکستگی کلگی دماغه
کج شدن صفحه جدا کننده
معیوب شدن قطعات انتقال قدرت به تیغه متحرک
معیوب شدن قطعات انتقال قدرت به زنجیرهای هدایت

نمایش فیلم آموزشی،
تهیه و جمع آوری
مجموعه ای از قطعات
معیوب به عنوان
نمونه ،بازدید از مراکز
تعمیراتی

پنجم و
ششم

معایب واحد تغذیه
تعمیر واحد تغذیه
واحد خرد و پرتاب کننده

اجزای واحد تغذیه
نمایش فیلم آموزشی،
مسیر انتقال نیرو به واحد تغذیه
تهیه و جمع آوری
کج شدن و یا شکستن تیغه های غلتک های تغذیه
مجموعه ای از قطعات
شکستن فنرهای فشاری
معیوب شدن قطعات انتقال قدرت به غلتک های تغذیه معیوب به عنوان
نمونه ،بازدید از مراکز
تعویض چرخ زنجیر غلتک باالیی
تعمیراتی
اجزای واحد خرد و پرتاب کننده
مسیر انتقال نیرو به واحد خرد و پرتاب کننده

هفتم و
هشتم

معایب واحد خرد و
پرتاب کننده
تعمیر واحد خرد و
پرتاب کننده

تعمیر
چاپر
کششی
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وسعت محتوا

فعالیت های
تکمیلی

کند شدن تیغه های استوانه خرد کن
تنظیم نبودن فاصله تیغه های ثابت و متحرک
کند شدن یا شکستن تیغه ثابت
کاهش قدرت پرتاب
معیوب شدن قسمت تیز کننده تیغه ها (سنگ سنباده)
خرابی کالچ گریز از مرکز (کالچ سوتکی)
خرابی قطعات عمومی انتقال قدرت
تعویض سنگ سنباده و روان کاری جعبه تنظیم
تیز کردن و تنظیم فاصله تیغه ها
تعویض قطعات کالچ سوتکی

نمایش فیلم آموزشی،
تهیه و جمع آوری
مجموعه ای از قطعات
معیوب به عنوان
نمونه ،بازدید از مراکز
تعمیراتی
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محل تشکیل کالس
کالس نظری با امکانات نمایشی یا واحد سمعی و بصری و کالس عملی در کارگاه تعمیر

موارد پیشنهادی در آموزش اهداف توانمندسازی
آموزش مطالب تئوری بهتر است در کارگاه و در کنار دستگاه انجام گیرد.
پیشنهاد میشود تدریس این واحد یادگیری به ترتیب ارائه شده در کتاب صورت
پذیرد و در هر واحد ،مراحل بهطور کامل آموزش داده شود ،آنگاه تدریس واحد بعدی
مد نظر قرار گیرد.
بهتر است برای این منظور دستگاه را به محلی سرپوشیده که دارای نور کافی و
سیستم تهویه مناسب است منتقل کنید.
پیشنهاد میشود در محل آموزش به تعداد کافی صندلی قرار دهید تا هنرجویان در
اطراف دستگاه تجمع نکنند.
چیدمان صندلیها به گونهای باشد که تمام هنرجویان نسبت به فعالیت انجام گرفته
دید و تسلط کامل داشته باشند.
نمایش فیلمها و انیمیشنهای کوتاه برای آموزش میتواند مؤثر باشد.
در حین آموزش با سؤاالت مناسب و بحثهای کالسی هنرجویان را در کالس فعال
نگه دارید.
از فعالیتهای ساختیافته ( تحقیق کنید ،بحث کنید و )...که در کتاب عنوان شده
استفاده کنید.
همزمان با توضیح در مورد هر قطعه از هنرجویان بخواهید آن قطعه را بررسی نموده
و در مورد آن در گروه بحث کنند.
ابتدا خود یکبار تعمیرات را انجام دهید و سپس از گروهها بخواهید عملیات را تکرار
کنند.
هنگام کار یک گروه به سایر گروهها اجازه پرسش و اظهار نظر دهید و از گروه
بخواهید به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهند.
چکلیست ارزشیابی را هنگام کار در اختیار داشته باشید و در هنگام انجام عملیات
نمرات هنرجویان را ثبت کنید.
نکات زیر را قبل از اقدام به باز کردن قطعات به هنرجویان متذکر شوید و بر نحوۀ
اجرای آنها نظارت کنید.
 ١پس از باز کردن قطعات ،آنها را کام ً
ال شستوشو داده ،تمیز کنید تا معایب آنها
کام ً
ال معلوم و مشهود گردد.
 2برای باز کردن پیچ و مهرهها ،از آچار مناسب استفاده کنید.
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 3برای خارج کردن پولیها ،چرخدندهها و دنده زنجیرها از روی محور ،از پولیکش
یا پرس استفاده کنید.
 4برای خارج کردن محورها و پیچها ،از وارد کردن ضربه مستقیم چکش یا پتک به
سر آنها خودداری کنید .در این مواقع ،قطعهای جسم نرم (مانند چوب ،سری و )...را بر
روی محور یا پیچ قرار داده ،سپس اقدام به زدن پتک نمایید.
 5پس از باز کردن پیچ و مهره و واشرها و قطعات کوچک هر قسمت ،آنها را در
ظرفهای جداگانه قرار دهید تا در موقع بستن آن قسمت ،پیچ و مهرهها در محل
صحیح خود بسته شوند.
 6قطعات هر واحد را بهطور جداگانه و مرتب کنار هم در محل مناسبی قرار دهید تا
موقع بستن بتوانید قطعات را به راحتی تفکیک کنید و در محل مناسب خود ببندید.
 7هرگاه دو یا چند قطعه نسبت به هم در حالت خاصی قرار گرفتهاند بهتر است قبل
از باز کردن آنها را عالمتگذاری نمود تا به هنگام بستن در وضعیت صحیح بر روی هم
نصب شوند.
نکات ایمنی هنگام تعمیرات را به ترتیب زیر و قبل از شروع عملیات به هنرجویان
متذکر شوید و بر حسن اجرای آنها نظارت کنید.
 ١برای بلند کردن اجسام سنگین از جک ،جرثقیل و ...استفاده کنید و یا از دیگران
کمک بگیرید.
 2از بهکار بردن ابزار معیوب بپرهیزید.
 3برای هر کار ،از ابزار مناسب استفاده کنید.
 4با پوشیدن لباس کار مناسب ،از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نمایید.
 5قبل از شروع تعمیرات بر روی دستگاه متصل به تراکتور از خالص بودن تهرم محور
انتقال نیروی تراکتور اطمینان حاصل کنید.
 6تا توقف کامل قطعات چرخنده دستگاه از کار بر روی آنها اجتناب کنید.
 7در موقع کار در نزدیکی گاردان قب ً
ال از سالم بودن روکش گاردان اطمینان حاصل کنید.
 8قبل از شروع تعمیرات با قرار دادن مانع در مقابل و پشت الستیکها از بیحرکت
بودن دستگاه مطمئن شوید.

راهنمای تشریحی فعالیتهای یادگیری ساختیافته
گفت وگوی
كالسی

دلیل استفاده از کالچ سوتکی در چاپرهای دو ردیفه چیست؟
پاسخ :کالچ سوتکی یک کالچ یک طرفه است .از آنجا که استوانه دوار دارای دور
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باالیی است و پس از قطع توان همچنان به گردش خود ادامه می دهد ،کالچ سوتکی
از برگشت توان به سمت تراکتور جلوگیری می کند.
شکل های  5و  ،6قطعات داخلی جعبه دنده تغییر دور را نشان می دهد .با توجه به
شکل در مورد کارکرد این جعبه دنده گفت وگو کنید.

گفت وگوی
كالسی

1ـ پوسته جعبه دنده2 ،ـ پیچ3 ،ـ پیچ4 ،ـ لیور5 ،ـ واشر مسی6 ،ـ اورینگ7 ،ـ دسته دنده،
8ـ پین مخروطی9 ،ـ بلبرینگ10 ،ـ خار حلقوی11 ،ـ محور چرخ دنده12 ،ـ میل ماهک (محور
تغذیه)13 ،ـ ماهک (چنگال)14 ،ـ پین انبساطی15 ،ـ ساچمه16 ،ـ فنر فشاری17 ،ـ چرخ دنده
کشویی18 ،ـ درپوش جعبه دنده19 ،ـ چرخ زنجیر20 ،ـ بلبرینگ21 ،ـ چرخ دنده22 ،ـ خار تخت،
23ـ کاسه نمد24 ،ـ رینگ ضربه گیر25 ،ـ بلبرینگ سوزنی26 ،ـ بلبرینگ27 ،ـ چرخ زنجیر،
28ـ خار تخت29 ،ـ پیچ30 ،ـ واشر پولکی31 ،ـ پیچ32 ،ـ پین انبساطی33 ،ـ پیچ34 ،ـ پیچ
تنظیم35 ،ـ پیچ تخلیه36 ،ـ خار حلقوی37 ،ـ پین انبساطی38 ،ـ واشر39 ،ـ واشر فنری
اجزای مرتبط با محور فوقانی جعبه دنده تغییر سرعت

پاسخ :محور فوقانی جعبه دنده تغییر سرعت به وسیله محور خروجی جعبه دنده
معکوس به گردش در می آید .روی این محور سه چرخ دنده تعبیه شده است که
می توانند روی هزار خاری محور به صورت کشویی حرکت کنند .حرکت جانبی این
چرخ دنده ها توسط ماهک ،لیور و دسته دنده کنترل می شود .در انتهای این محور
چرخ زنجیرهای انتقال توان نصب شده اند.
حرکت از محور فوقانی و متناسب با موقعیت چرخ دنده های کشویی به محور تحتانی
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منتقل می شود .روی محور تحتانی نیز سه چرخ دنده با اندازه های گوناگون قرار
گرفته اند .به این ترتیب با توجه به موقعیت دسته دنده سه حالت خروجی سرعت در
محور تحتانی خواهیم داشت .دور محور تحتانی توسط کوپلینگ مستقیماً به غلتک ها
منتقل می شود.

گفت وگوی
كالسی
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به شکل  24توجه کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ـ اگر یکی از تیغه های متحرک چاپر ناگهان از کار بیفتد ،کدام قطعه یا
قطعات ممکن است معیوب باشند؟
2ـ اگر هر دو تیغه چاپر ناگهان از کار بیفتند ،علت چیست؟
ً
3ـ اگر تیغه را با دست گرفته به پایین و باال حرکت دهیم و تیغه کامال لق
بزند ،علت چیست؟
4ـ اگر تیغه را با دست گرفته و بچرخانیم و در یک نقطه از چرخش ،آزاد
حرکت نموده و بعد دوباره درگیر شود ،علت چیست؟
5ـ با توجه به سؤاالت باال ،آیا می توانید روش ساده ای برای عیب یابی قطعات
انتقال قدرت به تیغه برش ارائه دهید؟
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1ـ قفل زنجیر2 ،ـ زنجیر3 ،ـ لوله گریس خور4 ،ـ لوله گریس خور5 ،ـ پیچ6 ،ـ پیچ7 ،ـ مهره8 ،ـ واشر به
ضخامت های  0/5 ،0/3 ،0/1و  1میلی متر9 ،ـ پیچ آلن10 ،ـ تیغه ثابت11 ،ـ مهره12 ،ـ پیچ13 ،ـ پیچ،
14ـ گریس خور15 ،ـ پیچ16 ،ـ صفحه محافظ17 ،ـ پیچ18 ،ـ تیغه متحرک19 ،ـ پوسته جعبـه دنده،
20ـ واشر به ضخامت های  0/3و  1/5میلی متر21 ،ـ پیچ22 ،ـ مهره23 ،ـ تقویت کننده24 ،ـ چرخ زنجیر،
25ـ محور26 ،ـ خار گوه ای27 ،ـ بلبرینگ سوزنی28 ،ـ کاسه نمد29 ،ـ خار حلقوی30 ،ـ شیم (واشر
تنظیم) به ضخامتهای  0/5 ،0/3 ،0/1و  1میلیمتر31 ،ـ بلبرینگ32،ـ بوش33 ،ـ چرخ دنده مخروطی،
34ـ چرخ دنـده مخروطی35 ،ـ خار حلقوی36 ،ـ شیم به ضخامت های  0/5 ،0/3 ،0/1و  1میلی متر،
37ـ بلبرینگ38 ،ـ کاسه نمد39 ،ـ متصل کننده40 ،ـ محور محرک چاقو42 ،ـ خار تخت42 ،ـ واشر
فنری43 ،ـ مهره کاسل44 ،ـ پین45 ،ـ شیم به ضخامت های  0/5 ،0/3 ،0/1و  1میلی متر46 ،ـ خار تخت
جعبه دنده دوقلو و قطعات انتقال قدرت به تیغه

پاسخ:
 ١در صورتی که

فقط یکی از تیغه های متحرک از کار بیفتد ،خار یا پین مربوط به
چرخ دنده های مخروطی همان تیغه بریده است.
 ٢در صورتی که هر دو تیغه از کار بیفتند ،انتقال نیرو به محور افقی جعبه دنده دوقلو
قطع شده است که علت آن می تواند بریدن خار چرخ زنجیر یا پاره شدن زنجیر انتقال
نیروی اصلی باشد.
 ٣اگر یک تیغه را با دست به باال و پایین حرکت دهیم و احساس لقی کنیم علت
آن می تواند به بریدن پین باشد.
 ٤اگر تیغه را با دست گرفته و بچرخانیم و در یک نقطه از چرخش ،آزاد حرکت نموده و
بعد دوباره درگیر شود ،علت آن خرد شدن چند دنده از چرخدندههای مخروطی میباشد.
 ٥مطابق با سؤاالت مطرح شده می توان برای عیب یابی تیغه ها به ترتیب زیر عمل
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کرد .ابتدا بررسی می کنیم که یک تیغه نمی چرخد یا هر دو تیغه نمی چرخند .اگر هر
دو تیغه نمی چرخند چرخ زنجیر ،زنجیر و محور افقی را بررسی می کنیم و اگر تنها
یک تیغه نمی چرخید تیغه را با دست حرکت می دهیم و با توجه به وضعیت حرکت
می توانیم علت را پیدا کنیم.
گفت وگوی
كالسی

اگر قطر یک غلتک دو برابر غلتک دیگر باشد ،دور در دقیقه غلتک کوچک تر چند
برابر غلتک بزرگ تر باید باشد تا سرعت محیطی آنها یکسان شود؟
پاسخ :اگر قطر یکی نصف قطر دیگری باشد دور در دقیقه غلتک بزرگ تر باید نصف
دور در دقیقه غلتک کوچک تر باشد تا سرعت محیطی آنها یکسان شود.
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فصل  :4تعمیر چاپرهای کششی

ارزشیابی
این واحد یادگیری دارای  5مرحله کاری میباشد.
 ١راهاندازی و عیبیابی اولیه چاپر
 ٢پیاده کردن قطعه معیوب
 ٣تعمیر یا تعویض قطعه معیوب
 ٤بستن و تنظیم کردن قطعات باز شده
 ٥راهاندازی و ارزیابی نهایی
برای هر مرحله کاری باید شایستگیهای غیرفنی و شایستگیهای فنی را بهطور دقیق
مشخص کرده و در کاربرگ چکلیست ،ثبت کنید .ضمن انجام کار یا شایستگی،
درستی انجام آن کار را بررسی و نظارت کرده و با توجه به چکلیست ،جدول
ارزشیابی مرحلهای را تکمیل کنید .ارزشیابی مرحلهای میتواند بهصورت فردی یا
گروهی انجام گیرد .این ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی در ضمن انجام عملیات در
قالب نمونبرگهای فهرست وارسی (چکلیست) و همچنین از روی نمونه کار انجام
شده ،قابل انجام میباشد .بررسی گزارش کارها میتواند در قضاوت بهتر کمک نماید.
در نتیجه نیاز به یک زمان مجزا و افزون بر زمان آموزش برای ارزشیابی نمی باشد.
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 کار مناسب ،استفاده از تجهیزات ایمنی فردی ،رعایت
اصول ایمنی ،سرعت و دقت در انجام کار ،همکاری گروهی و ...باید مورد ارزیابی قرار
گیرد .شاخصهای ارزیابی و معیار نمرهگذاری ارزشیابی مراحل کاری این واحد یادگیری
به همراه چکلیستهای ارزشیابی مربوطه در ادامه آورده شده است.

109

ارزشیابی مرحله کاری راه اندازی و عیب یابی اولیه چاپر
جدول شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری
ردیف

مراحل کار

1

راه اندازی و
عیب یابی اولیه
چاپر

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

نتایج
ممکن

ابزار ،مواد ،تجهیزات :چاپر دو باالتر از حد
ردیفه تراکتوری ،تراکتور ،گاردان
انتظار
مخصوص چاپر
زمان 30 :دقیقه
قابل قبول
مکان :کارگاه تعمیر
غیر قابل
قبول

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

 %85از عیوب چاپر قبل از تعمیر را
تعیین می کند.

3

 %60از عیوب چاپر قبل از تعمیر را
تعیین می کند.

2

کمتر از  %60از عیوب چاپر قبل از
تعمیر را تعیین می کند.

1

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی

تعیین عیوب مسیر انتقال نیرو به
استوانه خردکن

تعیین عیوب مسیر انتقال نیرو به
غلتک های تغذیه و دماغه

تعیین عیوب واحد درو و هدایت
محصول

تعیین عیوب واحد تغذیه
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تعیین عیوب واحد خرد و
پرتاب کننده

........

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

........

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

........

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

........

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :راه اندازی و عیب یابی اولیه چاپر

فصل  :4تعمیر چاپرهای کششی

ارزشیابی مرحله کاری پیاده کردن قطعه معیوب چاپر
جدول شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری
ردیف

مراحل کار

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

نتایج
ممکن

2

پیاده کردن
قطعه معیوب
چاپر

ابزار ،مواد ،تجهیزات :چاپر دو ردیفه
تراکتوری ،تراکتور ،گاردان مخصوص
چاپر ،جعبه ابزار عمومی مکانیک،
روغندان ،گریس پمپ ،تایرلور ،خرک،
سندان ،گیره رومیزی ،چکش سنگین،
چکش چوبی ،پرس هیدرولیک،
فولیکش ،سنگ رومیزی
زمان 20 :دقیقه
مکان :کارگاه تعمیر

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

باالتر از حد
انتظار

 %85از قطعات چاپر را پیاده
می کند.

3

قابل قبول

 %60از قطعات چاپر را پیاده
می کند.

2

غیر قابل
قبول

کمتر از  %60از قطعات چاپر را
پیاده می کند.

1

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی

پیاده کردن قطعات مسیر انتقال
نیرو به استوانه خرد کن

پیاده کردن قطعات مسیر انتقال
نیرو به غلتک های تغذیه و دماغه

پیاده کردن قطعات واحد درو و
هدایت

پیاده کردن قطعات واحد تغذیه

پیاده کردن قطعات واحد خرد و
پرتاب کننده

جدا کردن هد از دستگاه

پیاده کردن قطعات واحد تیز کننده
تیغه

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

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :پیاده کردن قطعه معیوب چاپر

........
........
........
........
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ارزشیابی مرحله کاری تعمیر یا تعویض قطعه معیوب
جدول شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری
ردیف

مراحل کار

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

3

تعمیر یا
تعویض قطعه
معیوب

ابزار ،مواد ،تجهیزات :چاپر دو ردیفه
تراکتوری ،تراکتور ،گاردان مخصوص
چاپر ،جعبه ابزار عمومی مکانیک،
روغندان ،گریس پمپ ،تایرلور ،خرک،
سندان ،گیره رومیزی ،چکش سنگین،
چکش چوبی ،پرس هیدرولیک،
فولیکش ،خرک ،سنگ رومیزی
زمان 30 :دقیقه
مکان :کارگاه جوشکاری

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

باالتر از حد  %85ازعیوب قطعات چاپر را بعد
از باز کردن تعیین می کند.
انتظار

3

قابل قبول

 %60از عیوب قطعات چاپر را
بعد از باز کردن تعیین می کند.

2

غیر قابل
قبول

کمتر از  %60عیوب قطعات
چاپر را بعد از باز کردن تعیین
می کند.

1

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی

تعویض قطعات معیوب
جعبه دنده اصلی

تعویض قطعات معیوب
جعبه دنده معکوس

تعویض قطعات معیوب
جعبه دنده تغییر دور

تیز کردن ،ترمیم یا تعویض
تیغه های درو
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ترمیم کلگی دماغه

........

ترمیم زنجیر سفت کن ها

........

تعویض یا تیز کردن
تیغه های ثابت و متحرک
استوانه برش

........

تعویض سنگ سنباده

........

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :تعمیر یا تعویض قطعه معیوب

فصل  :4تعمیر چاپرهای کششی

ارزشیابی مرحله کاری بستن و تنظیم کردن قطعات باز شده
جدول شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری
ردیف

مراحل کار

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

4

تعمیر یا
تعویض قطعه
معیوب

ابزار ،مواد ،تجهیزات :چاپر دو ردیفه
تراکتوری ،تراکتور ،گاردان مخصوص
چاپر ،جعبه ابزار عمومی مکانیک،
روغندان ،گریس پمپ ،تایرلور ،خرک،
سندان ،گیره رومیزی ،چکش سنگین،
چکش چوبی ،پرس هیدرولیک،
فولیکش ،سنگ رومیزی
زمان 30 :دقیقه
مکان :کارگاه تعمیر

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

باالتر از حد
 %85از قطعات چاپر را نصب 3
انتظار
کرده و تنظیم می کند.

 %60از قطعات چاپر را
قابل قبول
نصب کرده و تنظیم می کند.

2

کمتر از  %60قطعات چاپر
را نصب کرده و تنظیم
می کند.

1

غیر قابل
قبول

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی

سوار کردن قطعات مسیر
انتقال نیرو به استوانه
خردکن

سوار کردن قطعات مسیر
انتقال نیرو به غلتک ها و
دماغه

بستن قطعات واحد تغذیه

سوار کردن هد روی دستگاه

تسوار کردن قطعات واحد
تیز کننده

تنظیم کشش زنجیرها و
تسمه ها

تنظیم فاصله تیغه ها ی
خردکن

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

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

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 کاری راه اندازی و ارزیابی نهایی
جدول شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری
ردیف

5

مراحل کار

نتایج
ممکن

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

ابزار ،مواد ،تجهیزات :چاپر دوردیفه باالتر از
حد انتظار
تراکتوری ،تراکتور ،گاردان
مخصوص چاپر
راه اندازی و
زمان 30 :دقیقه
قابل قبول
ارزیابی نهایی
مکان :کارگاه تعمیر

صفحه پاککننده

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

 %85ازعیوب بعد از تعمیر
چاپر را تعیین می کند.

3

 %60از عیوب بعد از تعمیر
چاپر را تعیین می کند.

2

زبانه

غیر قابل کمتر از  %60عیوب بعد از
قبول تعمیر چاپر را تعیین می کند.

1

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی

راه اندازی چاپر

کنترل تیغه های خردکن

کنترل لرزش و حرکات
جانبی

بررسی صدا ها
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کنترل نشتی ها

........

کنترل تیغه های درو

........

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

........

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

........

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

شایستگی های فنی مرحله کاری :راه اندازی و ارزیابی نهایی

