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واحد یادگیری 7
تعمیر سیستم ترمز تراكتور

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

٨١٢٢٠

پودمان پنجم
تعمیر سیستم های فرمان و ترمز تراكتور
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خالصه محتوا:
در این واحد یادگیری هنرجویان ضمن آشنا شدن با سیستم های مختلف ترمز در 
تراکتورها، اجزای تشکیل دهنده آنها و طرز کار آنها را فراگرفته و با انواع مکانیزم 
اعمال فشار به ترمزها آشنا می شود. آنها می توانند عیوب ترمزها را تعیین نموده   و 
ضمن بازکردن قطعات آن عیوب را رفع کرده و مکانیزم ترمز را مونتاژ و تنظیم 

کند.

ابزار، وسايل، مواد و امكانات مورد نياز
ابزار مخصوص-   - ابزار مکانیک  - جعبه  تراکتور  کتاب درسی- کتابچه تعمیرات 
تراکتور   ترمز  تراکتور-  مکانیکی  ترمز  ماکت  تراکتور-  هیدرولیک  ترمز  ماکت 

MF285  تراکتور- روغن ترمز- آچار هواگیری ترمز

محل تشكيل كالس
کالس نظري با امکانات نمایشي یا واحد سمعي و بصري و کالس عملي در کارگاه 

تعمیر تراکتور

اهداف توانمند سازي
 اجزای ساختماني سیستم ترمز تراکتور را شناسایي کند.

 سیستم هاي ترمز تراکتور را طبقه بندي کند.
 سیستم ترمز تراکتور را بدون باز کردن اجزای آن عیب یابي کند.
 سیستم ترمز تراکتور را بدون باز کردن اجزای آن رفع عیب کند.

 قطعات سیستم ترمز تراکتور را باز کند.
 اجزای سیستم ترمز تراکتور را سوار کند.

 سیستم ترمز تراکتور را تنظیم کند.

 سیستم ترمز تراکتور را کنترل کند.

بودجه بندی واحد يادگيري تعمير سيستم ترمز تراكتور
پس از بررسي شرایط اقلیمي، اجرایي و آموزشي، واحد یادگیري تعمیر سیستم 
ترمز تراکتور را در قالب فرم صفحه بعد به ترتیبي تنظیم نمایید که با توزیع مناسب 

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

تكميلی

تعمیر سیستم 
ترمز تراکتور

اول
ساختمان و 

عیب یابي و سیستم 
ترمز

ساختمان سیستم تراکتور
طرز کار مکانیسم ترمز

عیوب سیستم ترمز
عیب یابي سیستم ترمز

اسالید، بازدید

دوم
باز کردن قطعات 

ترمز کنترل و 
بستن قطعات ترمز

پیاده کردن  ترمز تراکتور روماني
ترمز  کارانداز  مکانیزم  کردن  پیاده 

MF 285 تراکتور
پیاده کردن صفحات برنجي و دیسک 

MF 285 ترمز تراکتور
مکانیزم  بستن   و  قطعات  کنترل 

MF 285 کارانداز ترمز تراکتور
ترمز  مکانیزم  بستن  و  قطعات  کنترل 

MF 285 تراکتور

تنظیمات ترمزسوم

تنظیم خالصي پدال ترمز
تنظیم ترمز دستي

هواگیري سیستم ترمز
هواگیري مدار ترمز هیدرولیکي

ساختمان و طرز كار ترمز تراكتور
 

موارد پيشنهادی:
به کمک فیلم، ماکت برش خورده و تصاویر اجزای ساختماني ترمزهای تراکتور را 
توضیح دهید. به گروه فرصت دهید از روی ماکت قطعات را کامالً بررسی کرده و 
در مورد کار هر قطعه با هم گفتگو نمایند. در ضمن بازبینی آنها را راهنمایی کرده 

و توضیحات الزم را بدهید.
در کارگاه ترمزهاي دیسکي و اجزاي آنها را در اختیار هنرجویان قرار داده و اجازه 
دهید کاماًل آن را بررسي نمایند. در مورد جنس و ساختمان قطعات با هم بحث 
نموده و با راهنمایی شما در این مورد گزارش تهیه نمایند. از گروه بخواهید در 
مورد محاسن و معایب ترمز خشک و غوطه ور در روغن تحقیق نموده و نتیجه را 

به کالس ارائه نمایند. 
طرز کار مکانیزم ترمز دیسکي در تراکتورهاي MF 285 و U650M را با کمک 
ماکت و فیلم توضیح دهید. به گروه ها فرصت کافی دهید تا درمورد طرز کار ترمزها 
با هم بحث و گفتگو نمایند. آنها را راهنمایی نموده و نکات الزم را توضیح دهید.

اجزای و طرز عمل ترمزهاي هیدرولیکي را با کمک تصاویر و فیلم توضیح دهید. 



122

تحقيق  كنيد

گفتگوی كالسی

اگر ماکت مناسب در اختیار دارید طرز کار آن را به طور عملي نشان دهید. انواع 
روغن ترمز را با نشان دادن ظرف آنها معرفي کنید. به گروه فرصت کافی بدهید که 
نوشته های درج شده روی قوطی ها را بررسی و با هم تبادل نظر کنند در حین کار 

موارد الزم را توضیح دهید.
طرز اهرم بندي و اتصال ترمزدستي به ترمز تراکتور را روي تراکتور به هنرجویان 
نشان دهید. به گروه اجازه دهید که اهرم بندی را بررسی و در مورد طرز عمل آن 

باهم گفتگو نمایند آنها را راهنمایی کنید و نکات ایمنی و فنی را متذکر شوید.

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته:

آيا نيروي اوليه اعمال شده توسط پا به پدال، هنگام انتقال تا مكانيزم كارانداز ترمز 
تغيير مي كند؟

 اين تغيير به صورت افزايش است يا كاهش؟
با توجه به قانون اهرم ها »نسبت طول بازوی متحّرک به محّرک« به سؤاالت پاسخ دهيد. 
پاسخ: طبق قانون اهرم ها، »نسبت طول بازوی متحّرک به محّرک«، باعث افزايش 

نيروی اوليه )نيروی پدال( می شود. 

طول بازوی محرک × نيروی محرک = طول بازوی مقاوم × نيروی مقاوم

ترمزهاي غوطه ور در روغن چه مزايايي نسبت به ترمزهاي خشك دارند؟
هدف: توجه به ميزان خنك كاري ترمز و سائيده شدن لنت هاي ترمز

عیب یابي سیستم ترمز
 

موارد پيشنهادی
هنرجویان را کنار تراکتور ببرید و عالیمي را که نشان دهنده معایب ترمز مي باشند 
به آنها نشان دهید. علل به وجود آمدن هرکدام از این عالیم را به بحث بگذارید و با 
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هدایت بحث علل به وجود آمدن این عالیم را به هنرجویان توضیح دهید.
تراکتوری را که در موقع ترمز کردن به یک سمت منحرف می شود در اختیار گروه 
قرار دهید از آنها بخواهید علل به وجود آمدن این عیب را تعیین نمایند آنها را 

راهنمایی و هدایت کنید.
تراکتوری که ترمز آن صدا می کند را در اختیار گروه قرار دهید تا علل این عیب را 

جستجو و تعیین نمایند. آنها را راهنمایی کنید.
کورس پدال تراکتور را زیاد کرده و سپس آن را در اختیار گروه قرار دهید تا علت 

این عیب را تعیین نمایند.
تراکتوری را که ترمز آن ضعیف است در اختیار گروه قرار دهید تا آنها با گفتگو علل 
ضعیف بودن ترمز را تعیین و به شما گزارش نمایند. آنها را در حین کار راهنمایی 

نمایید.
تراکتوری که ترمزدستی آن خوب کار نمی کند را در اختیار گروه قرار دهید تا علل 
آن را تعیین کنند. گروه تمام موارد را در جدول وارد کرده و به شما تحویل دهند.

تراکتوری که چراغ ترمز آن روشن نمی شود در اختیار گروه قرار دهید و از آنها 
بخواهید علل این عیب را تعیین کنند آنها را راهنمایی و هدایت کنید.

تراکتوري را در اختیار گروه قرار دهید از آنها بخواهید از روي عالیم موجود معایبي 
که در ترمز تراکتور موجود مي باشد را تعیین و علل آن را مشخص و در جدول 

نمونه گزارش نمایند.

بررسی قسمت های مورد نياز داليل بروز عيبعيب

 ارزشيابی مرحله ای
در این مرحله فراگیران به صورت فردی یا گروهی مورد ارزشیابی قرار می گیرند. این 
ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی درضمن انجام عملیات در قالب نمون  برگ های 
فهرست وارسی )چک لیست( و همچنین از روی نمونه کار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش کارها می تواند در قضاوت بهتر کمک نماید. درنتیجه 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 شایستگی های 
مهارت  نیاز سنجش  یا پیش  زیرا الزمه  قرار گیرد.  توجه  مورد  بایستی  فنی  غیر 
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فنی، قبولی در مهارت های غیر فنی است. شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری 
ارزشیابی در این مرحله در جدول زیر آمده است.

مرا حل رديف
كار

 شرايط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهيزات، 

زمان، مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/داوری/
نمرهنمره دهی(

1

عیب یابی و 
رفع عیوب 
سیستم 

ترمز بدون 
باز کردن 
تجهیزات

ابزار، مواد، تجهیزات:   
کتاب راهنمای تعمیرات 

تراکتور- تراکتورهای رایج - 
جعبه ابزار مکانیکی - ابزار 
مخصوص - اجزای سیستم 
ترمز- ماده شستشو- روغن 

ترمز
زمان: 20 دقیقه
مکان: تعمیرگاه

باالتر از حد 
انتظار

کنترل و عیب یابی سیستم ترمز 
)بررسی کشیده شدن ترمز به یک 
سمت، صدای ترمز، خالصی پدال 
ترمز، ضعیف بودن ترمز، کنترل 

ترمز دستی( - تکمیل چک 
لیست اطالعات تعمیر مطابق 
دستورالعمل هاي کتاب تعمیر

3

قابل قبول
کنترل و عیب یابی سیستم ترمز- 
تکمیل چک لیست اطالعات تعمیر 

با ایرادات جزئي
2

غیر قابل 
قبول

عدم توانایي در عیب یابي سیستم 
1ترمز

باز كردن قطعات ترمز 

موارد پيشنهادی:
ترمز تراکتور روماني را مقابل هنرجویان پیاده کنید و نکات الزم را حین کار توضیح 
دهید. از گروه بخواهید ترمز دیگر را پیاده کنند آنها را حین کار راهنمایی و هدایت 

کنید. نکات ایمنی و فنی را تذکر دهید.  
پیاده  را   MF285 تراکتور  ترمز  کارانداز  آنها مکانیزم  راهنمایي  و  به کمک گروه 

کنید. درحین عملیات نکات فنی را توضیح داده و نکات ایمنی را متذکر شوید.
از گروه بخواهید با هدایت و راهنمایي شما روغن پوسته پلوس را تخلیه و بعد از 
پیاده  را   MF285 تراکتور  ترمز  دیسک  و  برنجي  صفحات  بازکردن پوسته پلوس 

کنند. در حین کار نکات ایمني و فني را متذکر شوید.

ارزشيابی مرحله ای
در این مرحله فراگیران به صورت فردی یا گروهی مورد ارزشیابی قرار می گیرند. این 
ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی درضمن انجام عملیات در قالب نمون برگ های 
فهرست وارسی )چک لیست( و همچنین از روی نمونه کار انجام شده، قابل انجام 
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می باشد. بررسی گزارش کارها می تواند در قضاوت بهتر کمک نماید. درنتیجه 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 شایستگی های 
مهارت  سنجش  پیش نیاز  یا  الزمه  زیرا  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بایستی  غیرفنی 
فنی، قبولی در مهارت های غیرفنی است. شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری 

ارزشیابی در این مرحله در جدول زیر آمده است.

مرا حل رديف
كار

 شرايط عملكرد
)ابزار،مواد، تجهيزات، 

زمان، مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/
نمرهداوری/نمره دهی(

2
باز کردن 
اجزای 
سیستم 

ترمز

کتاب  تجهیزات:    مواد،  ابزار، 
تراکتور-  تعمیرات  راهنمای 
ابزار  - جعبه  رایج  تراکتورهای 
مخصوص -  ابزار   - مکانیکی 
ماده  ترمز-  سیستم  اجزای 

شستشو- روغن ترمز
زمان: 20 دقیقه
مکان: تعمیرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

پیاده کردن مکانیزم کارانداز 
تراکتور  ترمز  قطعات  و 
دستورالعمل هاي  مطابق 

کتاب تعمیرات

3

قابل 
قبول

پیاده کردن مکانیزم کارانداز 
با  تراکتور  ترمز  قطعات  و 

ایرادات جزئي
2

غیر قابل 
قبول

بازکردن  در  توانایي  عدم 
1اجزاي سیستم ترمز

كنترل و بستن قطعات ترمز

موارد پيشنهادی:
از گروه بخواهید قطعات ترمز را کنترل کرده و معایب آنها را تعیین کنند. و سپس 
مکانیزم ترمز تراکتور MF285 را سوار کند. در حین کار آنها را راهنمایی کرده و 

نکات الزم را توضیح دهید.
گروه قطعات مکانیزم کارانداز ترمز تراکتور MF285 کنترل کرده و با راهنمایي شما 
سالمت آن را بررسي نموده عیوب را تعیین کنند و گزارش آن را به شما ارائه کنند.
از گروه بخواهید مکانیزم کارانداز ترمز تراکتور MF285 زیر نظر شما ببندند. درحین 

کار گروه را راهنمایي و هدایت کنید. در حین کار نکات ایمني را متذکر شوید.

ارزشيابی مرحله ای
در این مرحله فراگیران به صورت فردی یا گروهی مورد ارزشیابی قرار می گیرند. این 
ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی درضمن انجام عملیات در قالب نمون برگ های 
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فهرست وارسی )چک لیست( و همچنین از روی نمونه کار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش کارها می تواند در قضاوت بهتر کمک نماید. درنتیجه 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 شایستگی های 
مهارت  سنجش  نیاز  پیش  یا  الزمه  زیرا  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بایستی  غیرفنی 
فنی، قبولی در مهارت های غیرفنی است. شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری 

ارزشیابی در این مرحله در جدول زیر آمده است.

مرا حل كاررديف
 شرايط عملكرد

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

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/داوری/
نمرهنمره دهی(

3
تعمیر و 

بستن اجزای 
سیستم ترمز

ابزار، مواد، تجهیزات:   کتاب 
تراکتور-  تعمیرات  راهنمای 
تراکتورهای رایج - جعبه ابزار 
مخصوص  ابزار   - مکانیکی 
- اجزای سیستم ترمز- ماده 

شستشو- روغن ترمز
زمان: 30 دقیقه
مکان: تعمیرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

شستشوی  و  کردن  تمیز 
تعمیر   - شده  باز  قطعات 
و  کارانداز  مکانیزم  بستن  و 
قطعات ترمز تراکتور مطابق 
کتاب  دستورالعمل هاي 

تعمیرات

3

قابل 
قبول

شستشوی  و  کردن  تمیز 
تعمیر    و  شده-  باز  قطعات 
کارانداز     و  مکانیزم  بستن 
با  تراکتور  ترمز  قطعات 

ایرادات جزئي

2

غیر 
قابل 
قبول

و  تعمیر  در  توانایي  عدم 
1بستن اجزای سیستم ترمز

تنظیمات ترمز

موارد پيشنهادی:
تراکتور را در اختیار گروه قرار داده و یک بار خالصي پدال ترمز را تنظیم نمایید 
از گروه بخواهید آن را تنظیم نمایند و به کار آنها نظارت کنید. نکات الزم را حین 

کار توضیح دهید.
بخواهید  آنها  از  و  کنید  تنظیم  گروه  مقابل  در  را   MF285 تراکتور  ترمزدستي 

ترمزدستي را تنظیم کنند در حین کار نکات ایمني و فنی را متذکر شوید.
دالیل هوا گرفتن سیستم ترمز هیدرولیکي و معایب ایجاد شده را توضیح دهید. 
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گفتگوی  كالسی

روي تراکتور این موارد را نشان دهید.
سیستم ترمز هیدرولیکي را در مقابل گروه هواگیري نمایید و از آنها بخواهید زیر 
نظر شما ترمز را هواگیري نمایند. نکات ایمني، فنی و زیست محیطي را قبل و 

حین کار متذکر شوید.

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته:

هوا چگونه وارد مدار ترمز مي شود؟
هوا گرفتن سيستم ترمز با چه نشانه اي همراه است؟

پاسخ:
نرم بودن پدال ترمز زير پا معموالً نشانه وجود هوا در سيستم هيدروليك ترمز است. 
هوا به سبب پايين بودن سطح مايع ترمز در پمپ زير پا وارد آن می شود، در نتيجه 
وقتی ترمزگيری می كنيد پيستون ها به طرف جلو حركت می كنند و هوا با فشار وارد 

سيستم هيدروليك می شود.
هرگاه دريچه های هواكش و يا درپوش پمپ زير پا مسدود شوند نيز در حين برگشت 
پيستون ها، ممكن است به علت ايجاد خألها، هوا از كنار تشتكی پيستون اوليه عبور 
كند و وارد سيستم شود. بعضی از پمپ های زير پا يك شير يك طرفه در لوله ترمز 
منتهی به ترمزهای كاسه ای دارند. در صورت نشت اين شير نيز ممكن است هوا از 

كنار تشتكی های سيلندر چرخ وارد سيستم شود.
عالوه بر آن درصورتی كه درحين تعمير تراكتور اتصاالت سيستم هيدروليكی باز يا 

شل شود هوا وارد سيستم می شود.

ارزشيابی مرحله ای
در این مرحله فراگیران به صورت فردی یا گروهی مورد ارزشیابی قرار می گیرند. این 
ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی درضمن انجام عملیات در قالب نمون برگ های 
فهرست وارسی )چک لیست( و همچنین از روی نمونه کار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش کارها می تواند در قضاوت بهتر کمک نماید. درنتیجه 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 شایستگی های 
مهارت  سنجش  پیش نیاز  یا  الزمه  زیرا  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بایستی  غیرفنی 
فنی، قبولی در مهارت های غیرفنی است. شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری 

ارزشیابی در این مرحله در جدول صفحه بعد آمده است.
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مراحل رديف
كار

 شرايط عملكرد
)ابزار،مواد، تجهيزات، 

زمان، مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/داوری/
نمرهنمره دهی(

4
تنظیم و 
هواگیری 
سیستم 

ترمز

تجهیزات:   مواد،  ابزار، 
مکانیکي-  ابزار  جعبه 
رایج  تراکتورهاي  انواع 
راهنمای  کشور-کتاب  در 
ابزار  تراکتور-  تعمیرات 
کمپرس سنج-  مخصوص- 

فیلر
زمان: 20 دقیقه
مکان: تعمیرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

تنظیم  ترمز-  خالصی  تنظیم 
ترمز  هواگیری   - دستی  ترمز 
هیدرولیکی مطابق دستورالعمل

3

قابل 
قبول

تنظیم  ترمز-  خالصی  تنظیم 
ترمز  هواگیری   - دستی  ترمز 

هیدرولیکی با ایرادات جزئي
2

غیر قابل 
قبول

عدم توانایي در تنظیم و هواگیري 
1سیستم ترمز
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ارزشيابي نهايي شايستگي تعمير سيستم ترمز تراكتور

شرح كار:
کنترل و عیب یابی سیستم ترمز )بررسی کشیده شدن ترمز به یک سمت، صدای ترمز، خالصی پدال ترمز، ضعیف بودن ترمز، 
کنترل ترمز دستی( - تکمیل چک لیست اطالعات تعمیر- پیاده کردن مکانیزم کارانداز و قطعات ترمز تراکتور- تمیز کردن و 
شستشوی قطعات باز شده- تعمیر و بستن مکانیزم کارانداز و قطعات ترمز تراکتور - تنظیم خالصی ترمز- تنظیم ترمزدستی - 

هواگیری ترمز هیدرولیکی

استاندارد عملكرد: 
با استفاده از تجهیزات الزم و دستورالعمل های تعمیر تراکتور، ضمن بررسی و آزمایش های سیستم ترمز تراکتور، تعمیرات 

انواع و اجزای سیستم ترمز تراکتورهای رایج در کشور را انجام دهد.

شاخص ها:
مشاهده روند بررسی کشیده شدن ترمز به یک سمت، مشاهده روند بررسی صدای ترمز، مشاهده روند بررسی خالصی پدال 

ترمز، مشاهده روند بررسی ضعیف بودن ترمز، مشاهده روند کنترل ترمز دستی - مشاهده چک لیست تکمیل شده - مشاهده 
رویه باز کردن اجزای سیستم ترمز مطابق دستورالعمل - کنترل نحوه بررسی اجزای سیستم ترمز - تمیز بودن قطعات هنگام 

کنترل و نصب - مشاهده روند نصب اجزای سیستم ترمز مطابق دستورالعمل - کنترل نحوه شارژ روغن ترمز- کنترل نهایی 
پس از انجام کار )نشتی، اتصاالت و خالصی و کیفیت ترمزگیری(

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرايط : کارگاه - زمان 30 دقیقه
ابزار و تجهيزات:    

کتاب راهنمای تعمیرات تراکتور- تراکتورهای رایج - جعبه ابزار مکانیکی - ابزار مخصوص - اجزای سیستم ترمز- ماده 
شستشو- روغن ترمز

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

عیب یابی و رفع عیوب سیستم ترمز بدون باز کردن 1
1تجهیزات

1باز کردن اجزای سیستم ترمز2

2تعمیر و بستن اجزای سیستم ترمز3

1تنظیم و هواگیری سیستم ترمز4

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

با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با 
در نظر گرفتن خطرات در فرایند انجام کار، اقدام به عیب یابی و 

رفع عیوب سرسیلندر نمایید.

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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واحد یادگیری ٨
تعمیر سیستم فرمان تراكتور

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

٨١٢٢٠
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خالصه محتوا:
در این واحد یادگیری هنرجویان با انواع مکانیزم فرمان تراکتور و اجزای ساختمانی 
آنها و نیز طرز کار فرمان ها آشنا شده و عیوب آنها را تعیین می نمایند. برای رفع 
عیب قطعات فرمان ها را پیاده و تفکیک کرده و بعد از کنترل و عیب یابی آنها را 

مونتاژ و تنظیم می کنند.

ابزار، وسايل، مواد و امكانات مورد نياز
کتاب راهنمای تعمیرات تراکتور ـ تراکتورهای رایج ـ جعبه ابزار مکانیکی ـ ابزار 
مخصوصـ  اجزای سیستم فرمانـ  ظرف جمع آوری روغن هیدرولیک فرمانـ  ماده 

شستشو ـ روغن هیدرولیک فرمان

محل تشكيل كالس
کالس نظري با امکانات نمایشي یا واحد سمعي و بصري و کالس عملي در کارگاه 

تعمیر تراکتور

اهداف توانمندسازي
 اجزای ساختماني سیستم فرمان تراکتور را شناسایي کند.

 سیستم هاي فرمان تراکتور را طبقه بندي کند.
 سیستم فرمان تراکتور را بدون باز کردن اجزای آن عیب یابي کند.
 سیستم فرمان تراکتور را بدون باز کردن اجزای آن رفع عیب کند.

 قطعات فرمان تراکتور را باز کند.
 اجزای فرمان تراکتور را سوار کند.

 سیستم فرمان تراکتور را تنظیم کند.

بودجه بندی واحد يادگيري تعمير سيستم فرمان تراكتور
اقلیمي، اجرایي و آموزشي، واحد یادگیري تعمیر سیستم  از بررسي شرایط  پس 
توزیع  با  نمایید که  تنظیم  ترتیبي  به  بعد  فرم صفحه  قالب  در  را  تراکتور  فرمان 

مناسب زماني قابل اجرا گردد.
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واحد 
موضوع و جلسهيادگيري

فعاليت های وسعت محتواعنوان درس
تكميلی

تعمیر سیستم 
فرمان تراکتور

اول
ساختمان و 
عیب یابي و 
سیستم فرمان

فرمان مکانیکی )معمولی(
فرمان نیمه هیدرولیک

فرمان هیدرولیک
ایرادات سیستم فرمان

عیب یابي سیستم فرمان

اسالید، 
بازدید

دوم

باز کردن 
قطعات   و کنترل 
و بستن قطعات 

فرمان

تراکتور  فرمان  مکانیکی  اتصاالت  کردن  پیاده 
MF285

پیاده کردن و تفکیک قطعات جک هیدرولیک
فرمان  پمپ  قطعات  تفکیک  و  کردن  پیاده 

MF285 تراکتور
کنترل و بستن اتصاالت مکانیکی فرمان تراکتور 

MF285
کنترل، بستن قطعات و سوار کردن جک فرمان
کنترل، بستن قطعات و سوارکردن پمپ فرمان

تنظیمات فرمانسوم
هواگیري سیستم فرمان
تنظیم فشار پمپ فرمان

تنظیم شیر فرمان

ساختمان و طرز كار سیستم فرمان در تراكتور

موارد پيشنهادی
کاربرد و عملکرد فرمان در تراکتور را به کمک فیلم توضیح دهید. انواع فرمان در 

تراکتورها را طبقه بندي نمایید.
ساختمان و عملکرد هر کدام از اجزای فرمان مکانیکي به وسیله تصویر و فیلم و از 
روي ماکت برش خورده توضیح دهید. ماکت را در اختیار گروه قرار داده به آنها 
فرصت دهید تا در مورد اجزا و طرز کار فرمان مکانیکی  با هم گفتگو نمایند آنها 

را راهنمایی و مطالب الزم را توضیح دهید.
ساختمان و اجزای فرمان نیمه هیدرولیکي را در تراکتور MF285 به وسیله تصویر 
در  را  هیدرولیکي  نیمه  فرمان  کار  طرز  دهید.  توضیح  ماکت  روي  از  یا  و  فیلم  و 
تراکتور MF285 را به کمک فیلم و ماکت توضیح دهید. ماکت را در اختیار گروه 
قرار داده به آنها فرصت دهید تا در مورد اجزا و طرز کار فرمان مکانیکی  با هم 

گفتگو نمایند آنها را راهنمایی و مطالب الزم را توضیح دهید.
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مروری بر 
دانسته ها

تحقيق  كنيد

ساختمان و اجزای فرمان نیمه هیدرولیکي را در تراکتور U650M به وسیله تصویر 
در  را  هیدرولیکي  نیمه  فرمان  کار  طرز  دهید.  توضیح  ماکت  روي  از  یا  و  فیلم  و 
تراکتور U650M را به کمک فیلم و ماکت توضیح دهید ماکت را در اختیار گروه 
قرار داده به آنها فرصت دهید تا در مورد اجزای و طرز کار فرمان مکانیکی باهم 

گفتگو نمایند آنها را راهنمایی و مطالب الزم را توضیح دهید.
ساختمان و اجزای فرمان هیدرولیکي را به وسیله تصویر و فیلم و یا از روي ماکت 
توضیح دهید. طرز کار فرمان هیدرولیکي را به کمک فیلم و ماکت توضیح دهید 
ماکت را در اختیار گروه قرار داده به آنها فرصت دهید تا در مورد اجزا و طرز کار 
فرمان مکانیکی با هم گفتگو نمایند آنها را راهنمایی و مطالب الزم را توضیح دهید.

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته:

در مورد نحوه كار انواع جعبه فرمان تحقيق كنيد. 

انواع مختلف اين جعبه فرمان ها عبارت اند از:
 )Rack and pinion steering gear( )١. جعبه فرمان شانه ای )كشويی

اكثر خودروهای سواری از جعبه فرمان شانه ای )كشويی( استفاده می كنند )شكل هاي 
١ و٢(.

تنظيم كنندۀ محور دندۀ شانه ای

ميل فرمان    

شكل ١. جعبه فرمان شانه اي

 گردگير

 پينيون

محور هزارخار
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 در اين جعبه فرمان يك دنده كوتاه )پينيون( كه سرميل فرمان نصب شده است )با 
توجه به اشكال نشان داده شده در شكل3( و با يك دنده شانه ای )Rack( درگير 
می شود، استفاده شده است.  ميل فرمان ها روی دوسر دنده شانه ای نصب شده اند 
و در انتهای اين ميل فرمان ها، سيبك های اتصال به پايه های ميل فرمان كه روی 

مجموعه محور چرخ اند، قرار دارد.
وقتی فلكه فرمان به وسيله راننده به حركت درمی آيد، دنده پينيون دنده شانه ای را 
به طرف چپ يا راست به حركت درمی آورد. اين حركت سبب حركت ميل فرمان ها و 

اهرم بندی های آن می شود و چرخ ها را به طرف داخل يا خارج می چرخاند. 

شكل٢. قطعات جعبه فرمان شانه اي

بست
پينيون

 اجزای تنظيم كننده

دندۀ شانه ای

ميل فرمان

سيبك

شكل 3. انواع پينيون و دنده شانه اي
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)Recir culating Ball Steering gear( ٢.  جعبه فرمان ساچمه ای
 خودروهای سنگين و نيمه سنگين )كاميون ها و كاميونت ها و...(  و بعضی از خودروهای 

سبك )ون، وانت، سواری های قديمی( غالباً جعبه فرمان ساچمه ای دارند )شكل 4(.

در اين نوع جعبه فرمان، سر داخلی محور خروجی يك قطاع چرخ دنده )تاج  خروسی( 
يا پينيون قرار دارد.

اين دنده  فرمان درگير می شود.  مارپيچ  و  با دنده های شانه ای  پينيون  دندانه های 
)محور(  سرميل  به  كه  مارپيچی  دنده  روی  ساچمه  تعدادی  از  استفاده  با  شانه ای 
دنده  محفظه  داخل  شيارهای  در  ساچمه ها  و  می كند  حركت  است،  متصل  فرمان 

شانه ای در دنده مارپيچی می غلتند.

شكل4. جعبه فرمان ساچمه اي

محفظۀ ساچمهراهنمای ساچمه مهرۀ ضامن

كاسه نمد

مارپيچ
پوسته ياتاقان

 ياتاقان ياتاقان

 ياتاقان

تاج خروسی   

تاج خروسی   

مهرۀ تنظيم

 بلبرينگ

 بلبرينگ

ساچمه

مارپيچ

كاسۀ نمد

پوسته ياتاقان

محفظۀ ساچمه
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وقتی ميل فرمان می چرخد، مارپيچی ساچمه ها را به غلتش در شيار وادار می كند. 
ساچمه ها در حين غلتيدن، شانه ای را به طرف باال يا پايين مارپيچی می برند. حركت 
به نوسان  فرمان  هزارخار  درنتيجه  می شود.  فرمان  پينيون  چرخش  سبب  شانه ای 

درآمده و ميله بندی فرمان را وادار به چرخاندن چرخ ها به داخل يا خارج می كند.
نيز وجود دارند )شكل5(. نحوه كار جعبه فرمان های  نوع جعبه فرمان ديگر  چند 
جعبه  اين  همه  است.  ساچمه ای  فرمان  جعبه  مشابه  غلتكی  و  انگشتی  حلزونی، 

فرمان ها از هزار خاری و ميله بندی فرمان متوازی االضالع استفاده می كنند.

شكل 5. انواع جعبه فرمان

١ـ جعبه فرمان حلزونی          ٢ـ جعبه فرمان انگشتی             3ـ جعبه فرمان غلتكی

عیب یابی اولیه سیستم فرمان

موارد پيشنهادی:
فرمان ها  معایب  نشان دهنده  که  را  عالیمي  و  ببرید  تراکتور  کنار  را  هنرجویان 

مي باشند به آنها نشان دهید.
تراکتور را که لقی فرمان آن زیاد است را در اختیار گروه قرار دهید. از آنها بخواهید 
که عیب تراکتور را تعیین و علل به وجود آمدن این عیب را با گفتگو با هم تعیین 
نمایند. با هدایت بحث علل به وجود آمدن این عالیم را به هنرجویان توضیح دهید.

تراکتوری را که فرمان آن سفت است را در اختیار گروه قرار دهید. از آنها بخواهید 
که عیب تراکتور را تعیین و علل به وجود آمدن این عیب را با گفتگو با هم تعیین 
نمایند. با هدایت بحث علل به وجود آمدن این عالیم را به هنرجویان توضیح دهید.
تراکتور را که در زمان حرکت به طور مستقیم فرمان به یک سمت کشیده می شود 
و علل  تعیین  را  تراکتور  بخواهید که عیب  آنها  از  قرار دهید.  اختیار گروه  را در 
به وجود آمدن این عیب را با گفتگو با هم تعیین نمایند. با هدایت بحث علل به وجود 

آمدن این عالیم را به هنرجویان توضیح دهید.
تراکتور را که فرمان سفت می چرخد را در اختیار گروه قرار دهید. از آنها بخواهید 
که عیب تراکتور را تعیین و علل به وجود آمدن این عیب را با گفتگو با هم تعیین 
نمایند. با هدایت بحث علل به وجود آمدن این عالیم را به هنرجویان توضیح دهید.
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تراکتور را که فرمانش می زند را در اختیار گروه قرار دهید. از آنها بخواهید که عیب 
تراکتور را تعیین و علل به وجود آمدن این عیب را با گفتگو با هم تعیین نمایند. با 

هدایت بحث علل به وجود آمدن این عالیم را به هنرجویان توضیح دهید.
تراکتور را که فرمان به یک سمت روان تر می چرخد را در اختیار گروه قرار دهید. از 
آنها بخواهید که عیب تراکتور را تعیین و علل به وجود آمدن این عیب را با گفتگو 
با هم تعیین نمایند. با هدایت بحث علل به وجود آمدن این عالیم را به هنرجویان 

توضیح دهید.
تراکتوري را در اختیار گروه قرار دهید از آنها بخواهید از روي عالیم موجود معایبي 
که در فرمان تراکتور موجود مي باشد را تعیین و علل آن را مشخص و در جدول 

گزارش نمایند.

بررسی قسمت های مورد نياز داليل بروز عيبعيب

ارزشيابی مرحله ای
در این مرحله فراگیران به صورت فردی یا گروهی مورد ارزشیابی قرار می گیرند. این 
ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی در ضمن انجام عملیات در قالب نمون برگ های 
فهرست وارسی )چک لیست( و همچنین از روی نمونه کار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش کارها می تواند در قضاوت بهتر کمک نماید. درنتیجه 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 شایستگی های 
مهارت  سنجش  پیش نیاز  یا  الزمه  زیرا  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بایستی  غیرفنی 
فنی، قبولی در مهارت های غیرفنی است. شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری 

ارزشیابی در این 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/نمره 
نمرهدهی(

1

عیب یابی و 
رفع عیوب 
سیستم 

فرمان بدون 
باز کردن 
تجهیزات

ابزار، مواد، تجهیزات: کتاب 
راهنمای تعمیرات تراکتور 
- تراکتورهای رایج    - جعبه 
مکانیکی    -    اجزای  ابزار 

سیستم فرمان
زمان: 20 دقیقه
مکان: تعمیرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

کنترل و عیب یابی سیستم فرمان 
)بررسی لقی فرمان، سفتی فرمان، 
الستیک ها،  نامتقارن  سایش 
کشیده شدن فرمان به یک سمت، 
چک  تکمیل   - فرمان(  زدن 
مطابق  تعمیر  اطالعات  لیست 

دستورالعمل

3

قابل 
قبول

کنترل و عیب یابی سیستم فرمان - 
تکمیل چک لیست اطالعات تعمیر 

با ایرادات جزئي
2

غیر قابل 
قبول

عدم توانایي در عیب یابي سیستم 
1فرمان

باز كردن قطعات سیستم فرمان

موارد پيشنهادی
تراکتور را در اختیار هنرجویان قرار دهید و از آنها بخواهید زیرنظر شما اتصاالت 
و  هدایت  را  آنها  کار  حین  در  کنند.  پیاده  را   MF285 تراکتور  فرمان  مکانیکی 
راهنمایي نمایید و نکات ایمني را متذکر شوید.از آنها بخواهید قطعات باز شده را 

منظم در محل مناسب بچینند.
تراکتور را در اختیار گروه قرار دهید و از آنها بخواهید زیر نظر شما قطعات جک 
هیدرولیک فرمان تراکتور MF285 را پیاده و تفکیک کنند. در حین کار آنها را 
هدایت و راهنمایي نمایید و نکات ایمني را متذکر شوید. از آنها بخواهید قطعات 

بازشده را منظم در محل مناسب بچینند.
تراکتور را در اختیار هنرجویان قرار دهید و از آنها بخواهید زیرنظر شما قطعات 

پمپ فرمان تراکتور MF285 را پیاده و تفکیک کنند.
در حین کار آنها را هدایت و راهنمایي نمایید و نکات ایمني را متذکر شوید. از آنها 

بخواهید قطعات باز شده را مرتب در محل مناسب بچینند.

ارزشيابی مرحله ای
در این مرحله فراگیران به صورت فردی یا گروهی مورد ارزشیابی قرار می گیرند. این 
ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی درضمن انجام عملیات در قالب نمون برگ های 
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فهرست وارسی )چک لیست( و همچنین از روی نمونه کار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش کارها می تواند در قضاوت بهتر کمک نماید. درنتیجه 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 شایستگی های غیرفنی 
بایستی مورد توجه قرار گیرد. زیرا الزمه یا پیش نیاز سنجش مهارت فنی، قبولی در 
مهارت های غیرفنی است. شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری ارزشیابی در این 

مرحله در جدول زیر آمده است.

مراحل رديف
كار

 شرايط عملكرد
)ابزار،مواد، تجهيزات، 

زمان، مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره 
نمرهدهی(

٢
باز کردن 
اجزای 
سیستم 
فرمان

کتاب  تجهیزات:  مواد،  ابزار، 
تراکتور-  تعمیرات  راهنمای 
ابزار  جعبه   - رایج  تراکتورهای 
مکانیکی - ابزار مخصوص- ظرف 
هیدرولیک  روغن  جمع آوری 

فرمان
زمان: 20 دقیقه
مکان: تعمیرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

مکانیکی  اتصاالت  کردن  پیاده 
تفکیک  و  کردن  پیاده  فرمان- 
هیدرولیک-  جک  قطعات 
تفکیک  و  پیاده کردن 
مطابق  فرمان  پمپ  قطعات 
دستورالعمل هاي کتاب تعمیرات

3

قابل 
قبول

مکانیکی  اتصاالت  کردن  پیاده 
تفکیک  و  کردن  پیاده  فرمان- 
هیدرولیک-  جک  قطعات 
قطعات  تفکیک  و  پیاده کردن 

پمپ فرمان با ایرادات جزئي

2

غیر قابل 
قبول

عدم توانایي در بازکردن اجزاي 
1سیستم فرمان

كنترل و بستن قطعات سیستم فرمان

موارد پيشنهادی
از گروه بخواهید قطعات اتصاالت مکانیکی فرمان تراکتور MF285 را شست و شو 
را  آنها  عیوب ظاهري  و  کرده  بررسي  را  قطعات  از  کنند. هرکدام  و خشک  داده 
راهنمایي  و  را هدایت  آنها  کار  نمایند. درحین  و در جدول گزارش  تعیین کرده 

کنید. نکات فنی و ایمنی را متذکر شوید.
از گروه بخواهید قطعات اتصاالت مکانیکی فرمان تراکتور MF285 را ببندد. حین 

کار آنها را راهنمایی کرده و نکات فنی و ایمنی را متذکر شوید.
مقابل  و  رفع  و  تعیین  را  آن  عیوب  و  کنترل  را    MF285 فرمان  قطعات جک 
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هنرجویان مونتاژ نمایید و نکات فنی را حین کار توضیح دهید. از گروه بخواهید 
قطعات جک فرمان را کنترل و عیوب آن را تعیین و رفع کرده و مونتاژ کنند. آنها 

را راهنمایی و هدایت کرده و نکات فنی و ایمنی را حین کار تذکر دهید.
از گروه بخواهید جک فرمان MF285 را سوار کرده و تنظیم نمایند. حین کار آنها 

را راهنمایی کرده و نکات ایمنی و محیط زیستی و فنی را متذکر شوید.

ارزشيابی مرحله ای
در این مرحله فراگیران به صورت فردی یا گروهی مورد ارزشیابی قرار می گیرند. این 
ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی درضمن انجام عملیات در قالب نمون برگ های 
فهرست وارسی )چک لیست( و همچنین از روی نمونه کار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش کارها می تواند 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 شایستگی های 
مهارت  سنجش  پیش نیاز  یا  الزمه  زیرا  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بایستی  غیرفنی 
فنی، قبولی در مهارت های غیرفنی است. شاخص های ارزیابی و معیار نمره گذاری 

ارزشیابی در این مرحله در جدول زیر آمده است.

مراحل رديف
كار

 شرايط عملكرد
)ابزار،مواد، تجهيزات، 

زمان، مكان و...(

نتايج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/داوری/
نمرهنمره  دهی(

3

تعمیر 
و بستن 
اجزای 
سیستم 
فرمان

تجهیزات:  مواد،  ابزار، 
تعمیرات  راهنمای  کتاب 
رایج  تراکتورهای  تراکتور- 
- جعبه ابزارمکانیکی - ابزار 
مخصوص - اجزای سیستم 
جمع آوری  ظرف  فرمان- 
فرمان-  هیدرولیک  روغن 
روغن  شستشو-  ماده 

هیدرولیک فرمان
زمان: 30 دقیقه
مکان: تعمیرگاه

باالتر 
از حد 
انتظار

قطعات  شستشوی  و  کردن  تمیز 
اتصاالت  بستن  و  تعمیر  باز شده- 
بستن  و  تعمیر  فرمان-  مکانیکی 
جک هیدرولیک - تعمیر و بستن 
پمپ فرمان مطابق دستورالعمل هاي 

کتاب تعمیرات

3

قابل 
قبول

قطعات  شستشوی  و  کردن  تمیز 
باز شده- تعمیر و بستن اتصاالت 
بستن  و  تعمیر  فرمان-  مکانیکی 
جک هیدرولیک - تعمیر و بستن 

پمپ فرمان با ایرادات جزئي

2

غیر قابل 
قبول

بستن  و  تعمیر  در  توانایي  عدم 
1اجزای سیستم فرمان
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تنظیم نهایي سیستم فرمان بعد از سوار كردن قطعات

موارد پيشنهادی
هواگیري سیستم فرمان را در مقابل گروه انجام دهید و از آنها بخواهید سیستم 
فرمان تراکتور را زیرنظر شما هواگیري کنند. نکات فنی و ایمنی و محیط زیستی 

را حین کار متذکر شوید.
از  از گروه بخواهید پس  نمایید و  فشار سیستم فرمان را در حضور گروه تنظیم 
استخراج فشار مناسب از کتابچه تعمیر تراکتور فشار سیستم فرمان را با راهنمایي 

شما تنظیم نمایند. در حین کار نکات فنی و ایمنی را تذکر دهید.
شیر فرمان را درحضور گروه تنظیم نمایید و از گروه بخواهید پس از استخراج اندازه 
مناسب از کتابچه تعمیر شیر فرمان را با راهنمایي شما تنظیم نمایند. درحین کار 

نکات ایمني و محیط زیستي را متذکر شوید.
و موارد  را کنترل کنند  فرمان  بخواهید عملکرد  از گروه  و  را روشن کرده  موتور 
معیوب را گزارش نمایند. در حین عملیات آنها را راهنمایی کرده و نکات فنی و 

ایمنی را متذکر شوید.

ارزشيابی مرحله ای
در این مرحله فراگیران به صورت فردی یا گروهی مورد ارزشیابی قرار می گیرند. این 
ارزشیابی فرایند محور بوده یعنی درضمن انجام عملیات در قالب نمون برگ های 
فهرست وارسی )چک لیست( و همچنین از روی نمونه کار انجام شده، قابل انجام 
می باشد. بررسی گزارش کارها می تواند 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 شایستگی های 
غیرفنی بایستی موردتوجه قرار گیرد. زیرا الزمه یا پیش نیاز سنجش مهارت فنی، 
نمره گذاری  معیار  و  ارزیابی  شاخص های  است.  غیرفنی  مهارت های  در  قبولی 

ارزشیابی در این مرحله در جدول صفحه بعد آمده است.
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مراحل رديف
كار

 شرايط عملكرد
)ابزار،مواد، تجهيزات، 

زمان، مكان و...(
استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممكن

نمرهنمره دهی(

4
تنظیم 
نهایي 

سیستم 
فرمان

کتاب  تجهیزات:  مواد،  ابزار، 
تراکتور-  تعمیرات  راهنمای 
تراکتورهای رایج - جعبه ابزار 

مکانیکی - ابزار مخصوص
زمان: 30 دقیقه
مکان: تعمیرگاه

باالتر از حد 
انتظار

هواگیري سیستم فرمان- تنظیم 
شیر  تنظیم  فرمان-  پمپ  فشار 
سیستم  نهایی  کنترل   - فرمان 
دستورالعمل هاي  مطابق  فرمان 

کتاب تعمیرات

3

قابل قبول

هواگیري سیستم فرمان- تنظیم 
شیر  تنظیم  فرمان-  پمپ  فشار 
سیستم  نهایی  کنترل   - فرمان 

فرمان با ایرادات جزئي

2

نهایي غیر قابل قبول تنظیم  در  توانایي  عدم 
1سیستم فرمان
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ارزشيابي شايستگی تعمير سيستم فرمان تراكتور
شرح كار:

کنترل و عیب یابی سیستم فرمان )بررسی لقی فرمان، سفتی فرمان، سایش نامتقارن الستیک ها، کشیده شدن فرمان به یک 
سمت، زدن فرمان( - تکمیل چک لیست اطالعات تعمیر- پیاده کردن اتصاالت مکانیکی فرمان- پیاده کردن و تفکیک قطعات 
جک هیدرولیک- پیاده کردن و تفکیک قطعات پمپ فرمان - تمیز کردن و شستشوی قطعات باز شده- تعمیر و بستن اتصاالت 
مکانیکی فرمان- تعمیر و بستن جک هیدرولیک - تعمیر و بستن پمپ فرمان - هواگیري سیستم فرمان- تنظیم فشار پمپ 

فرمان- تنظیم شیر فرمان - کنترل نهایی سیستم فرمان

استاندارد عملكرد: 
با استفاده از تجهیزات الزم و دستورالعمل های تعمیر تراکتور، ضمن بررسی و آزمایش های سیستم فرمان تراکتور، تعمیرات انواع 

و اجزای سیستم فرمان تراکتورهای رایج در کشور را انجام دهد.
شاخص ها:

مشاهده روند بررسی لقی فرمان، مشاهده روند بررسی سفتی فرمان، مشاهده روند بررسی سایش نامتقارن الستیک ها، مشاهده 
روند بررسی دالیل کشیده شدن فرمان به یک سمت، مشاهده روند بررسی زدن فرمان- مشاهده چک لیست تکمیل شده - 
باز کردن اجزای سیستم فرمان مطابق دستورالعمل - کنترل نحوه بررسی اجزای سیستم فرمان - تمیز بودن  مشاهده رویه 
قطعات هنگام کنترل و نصب - مشاهده روند هواگیري سیستم فرمان- مشاهده روند تنظیم فشار پمپ فرمان- مشاهده روند 
تنظیم شیر فرمان نصب اجزای سیستم فرمان مطابق دستورالعمل - کنترل نحوه شارژ روغن هیدرولیک فرمان و روغن جعبه 

دنده- مشاهده روند کنترل نهایی پس از انجام کار )نشتی، اتصاالت و.....(
شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرايط : کارگاه - زمان 30 دقیقه
ابزار و تجهيزات:    

فرمان- ظرف  اجزای سیستم   - ابزار مخصوص   - مکانیکی  ابزار  - جعبه  رایج  تراکتورهای  تراکتور-  تعمیرات  راهنمای  کتاب 
جمع آوری روغن هیدرولیک فرمان- ماده شستشو- روغن هیدرولیک فرمان

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

عیب یابی و رفع عیوب سیستم فرمان بدون باز کردن 1
1تجهیزات

1باز کردن اجزای سیستم فرمان2

2تعمیر و بستن اجزای سیستم فرمان3

2تنظیم نهایي سیستم فرمان4

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

با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با 
در نظر گرفتن خطرات در فرایند انجام کار، اقدام به عیب یابی و 

رفع عیوب سرسیلندر نمایید.

2

*ميانگين نمرات

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