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فصل 4

فناوری ها، استانداردها  و  تجهیزات
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  جداول تبدیل آحاد و ابعاد

ضرایب اعشاری واحدها، محاسبه بهره

DIN 1301-1 (2002-10) طبق ضرایب اعشاری واحدها

ریاضی SI واحد

توان ده نام مقدار عددی پیشوند مثال

نام عالمت واحد معنی

1016

1015

1012

105

104

103

102

101

100

تریلیون
بیلیارد
بیلیون
میلیارد
میلیون
هزار
صد
ده
یک

1 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000

1 000 000 000 000
1 000 000 000

1 000 000
1 000

100
10

1

اکسا
پتا
ترا

گیگا
مگا
کیلو
هکتو
دکا
-

E
P
T
G
M
k
h
da
-

Em
Pm
TV
GW
MW
kN
hl

dam
m

1014

1013

1012

105

104

103

102

101

100

Meter
Meter
Volt
Watt
Watt
Newton
Liter
Meter
Meter

10-1

10-2

10-3

10-5

10-9

10-12

10-15

10-16

یک دهم
یک صدم
یک هزارم

یک میلیونیم
یک میلیاردم
یک بیلیونیم
یک بیلیاردم
یک تریلینیم

0/1
0/01

0/001
0/000 001

0/000 000 001
0/000 000 000 001

0/000 000 000 000 001
0/000 000 000 000 000 001

دسی
سانتی
میلی
میکرو
نانو
پیکو
فمنو
آتو

d
c
m
μ
n
p
f
a

dm
cm
mV
μA
nm
pF
fF
am

101

102

10-3

10-6

10
10-12

10-15

10-18

Meter
Meter
Volt
Ampere
Meter
Farad
Farad
Meter

اعداد بزرگتر از یک با توان مثبت و کوچکتر از یک با توان منفی نشان داده می شوند.
مثال:

  4300 = 4/3 . 1000 = 4/3 . 103                                                            
  14638 = 1/4638 . 104                                                                          
/ . −= = 270 0 7 10

100
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تبدیل واحدهای طول میلی متر

میلی متر سانتی متر متر کیلومتر اینچ فوت یارد مایل
mm cm m km in ft yd mi

1 0/1 0/001 0/000001 0/03937 0/003281 0/001094 6/21e-07
10 1 0/01 0/00001 0/393701 0/032808 0/010936 0/000006

1000 100 1 0/001 39/37008 3/28084 1/093613 0/000621
1000000 100000 1000 1 39370/08 3280/84 1093/613 0/621371

25/4 2/54 0/0254 0/000025 1 0/083333 0/027778 0/000016
304/8 30/48 0/3048 0/000305 12 1 0/333333 0/000189

914/4 91/44 0/9144 0/000914 36 3 1 0/000568

1609344 160934/4 1609/344 1/609344 63360 5280 1760 1

تبدیل واحدهای سطح

میلی متر مربع سانتی متر مربع متر مربع اینچ مربع فوت مربع یارد مربع

mm2 cm2 m2 in2 ft2 yd2

1 0/01 0/000001 0/00155 0/000011 0/000001
100 1 0/0001 0/155 0/001076 0/00012

1000000 10000 1 1550/003 10/76391 1/19599
654/16 6/4516 0/000645 1 0/006944 0/000772
92903 929/0304 0/092903 144 1 0/111111
836127 8361/274 0/836127 1296 9 1

تبدیل واحدهای حجم

 سانتی متر
مکعب

متر مکعب لیتر اینچ مکعب فوت مکعب (us) گالن
گالن 

(عمومی)
بشکه (نفت)

cm3 m3 ltr in3 ft3 US gal lmp. gal US brl

1 0/000001 0/001 0/061024 0/000035 0/000264 0/00022 0/000006

1000000 1 1000 61024 35 264 220 6/29

1000 0/001 1 61 0/035 0/264201 0/22 0/00629

16/4 0/000016 0/016387 1 0/000579 0/004329 0/003605 0/000103

28317 0/028317 28/31685 1728 1 7/481333 6/229712 0/178127

3785 0/003785 3/79 231 0/13 1 0/832701 0/02381

4545 0/004545 4/55 277 0/16 1/20 1 0/02593

158970 0/1597 159 9701 6 42 35 1
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تبدیل واحدهای وزن

گرم کیلوگرم تن متریک تن کوچک تن بزرگ پوند اونس

g kg tonne shton Lton lb oz

1 0/001 0/000001 0/000001 9/84e-07 0/002205 0/035273

1000 1 0/001 0/001102 0/000984 2/204586 35/27337

1000000 1000 1 1/102293 0/984252 2204/586 35273/37

907200 907/2 0/9072 1 0/892913 2000 32000

1016000 1016 0/016 1/119929 1 2239/859 35837/74

453/6 0/4536 0/000454 0/0005 0/000446 1 16

28 0/02835 0/000028 0/000031 0/000028 0/0625 1

جدول تبدیل فشار باال

بار  پوند/ اینچ
مربع کیلو پاسکال مگا پاسکال  کیلوگرم نیرو/

سانتی متر مربع
میلی متر 

جیوه اتمسفر

bar psi kPa MPa kgf/ cm2 mm Hg atm

1 14/50326 100 0/1 1/01968 750/0188 0/987167

0/06895 1 6/895 0/006895 0/070307 51/71379 0/068065

0/01 0/1450 1 0/001 0/01020 7/5002 0/00987

10 145/03 1000 1 10/197 7500/2 9/8717

0/9807 14/22335 98/07 0/09807 1 735/5434 0/968115

0/001333 0/019337 0/13333 0/000133 0/00136 1 0/001316

1/013 14/69181 101/3 0/1013 1/032936 759/769 1
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جدول تبدیل فشار پایین

متر آب فوت آب سانتی متر جیوه اینچ جیوه اینچ آب پاسکال

mH2O ftH2O cmHg inHg inH2O Pa

1 3/280696 7/356339 2/896043 39/36572 9806

0/304813 1 2/242311 0/882753 11/9992 2989

0/135937 0/445969 1 0/39368 5/351265 1333

0/345299 1/13282 2/540135 1 13/59293 3386

0/025403 0/083339 0/186872 0/073568 1 249/1

0/000102 0/000335 0/00075 0/000295 0/004014 1

جدول تبدیل سرعت

ثانیه/ متر دقیقه/ متر ساعت/ کیلومتر ثانیه/ فوت دقیقه/ فوت ساعت/ مایل
m/s m/min km/h ft/s ft/min mi/h

1 59/988 3/599712 3/28084 196/8504 2/237136

0/01667 1 0/060007 0/054692 3/21496 0/037293

0/2778 16/66467 1 0/911417 54/68504 0/621477

0/3048 18/28434 1/097192 1 60 0/681879

0/00508 0/304739 0/018287 0/016667 1 0/011365

0/447 68/81464 1/609071 1/466535 87/99213 1

جدول تبدیل گشتاور

نیوتن متر کیلوگرم متر فوت پوند اینچ پوند

Nm kgfm ftlb inlb

1 0/101972 0/737561 8/850732

9/80665 1 7/233003 86/79603

1/35582 0/138255 1 12

0/112985 0/011521 0/083333 1
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مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف
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جداول و استانداردهای الکتریکی         

نمادها و عالئم استاندارد در نقشه مدارهای الکتریکی

کلید تابع فشار

کلید شناور

تایمر با تأخیر در قطع )رله و کنتاکت(

تایمر با تأخیر در وصل )رله و کنتاکت(

المپ سیگنال

بوبین کنتاکتور

شستی وصل )استارت(

شستی قطع )استاپ(

شستی وصل و قطع )استارت استاپ دوبل(

میکروسوئیچ

کنتاکت با کنتاکتور

کنتاکت بسته کنتاکتور

کنتاکت بسته بی متال

رلۀ حرارتی
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شرح مختصرجزئیات نوع حفاظت ایجاد شده به وسیله پوشش دستگاهرقم اول

حفاظت نشدهحفاظت ویژه ای ندارد0

حفاظت شده در برابر چکیدن آبچکیدن آب )ریزش عمودی قطرات( اثرات زیان آوری ندارد1

حفاظت شده در برابر چکیدن آب با قطرات عمودی آب بر پوشش با زاویه انحراف تا 15 درجه زیان آور نخواهد بود2
زاویه انحراف تا 15 درجه

حفاظت شده در برابر پاشیدگی آببارش آب به صورت پاشیدگی تا زاویه 60 درجه از وضع قائم اثر زیان آور ندارد3

حفاظت شده در برابر ترشح آبآب ترشح شده از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان آور ندارد4

حفاظت در برابر فوران آبآب پرتاب شده توسط آب پخش کن از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان آور ندارد5

حفاظت شده در برابر امواج دریاآب حاصله از امواج دریای طوفانی یا فوران شدید آب نباید به مقدار زیان آور برسد6

هنگامی که پوشش دستگاه در شرایط معینی از فشار و زمان در آب غوطه ور می شود 7
نباید نفوذ آب به مقدار زیان آوری در آن امکان پذیر باشد.

حفاظت شده در برابر اثرات غوطه ور 
شدن آب

تجهیزات برای فرورفتگی مداوم در زیر آب در شرایطی که به وسیله سازنده مشخص 8
می شود مناسب است

برابر فرورفتگی در  حفاظت شده در 
زیر آب

IP درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی یا استاندارد

(IP استاندارد) اطالعات رقم اول درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی

شرح مختصرجزئیات نوع حفاظت ایجاد شده به وسیله پوشش دستگاهرقم اول

حفاظت نشدهحفاظت ویژه ای ندارد0

دارای حفاظت برای اعضای بزرگ بدن انسان مانند دست )ولی فاقد حفاظت در برابر 1
دسترسی عمدی(. مثل دست ها و سایر اعضای مشابه بدن انسان

سخت  اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر   50 از  بزرگ تر 

دارای حفاظت برای انگشتان یا اجسامی که طول آن از 80 میلی متر متجاوز نباشد. 2
مثل انگشتان یا سایر وسایل مشابه

سخت  اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر  12 از  بزرگ تر 

دارای حفاظت برای ابزارها، سیم ها و غیر با قطر یا ضخامت بیش از 2/5 میلی متر. 3
مثل ابزار یا سیم ها

سخت  اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر  2/5 از  بزرگ تر 

سخت دارای حفاظت برای سیم ها یا تسمه ها با ضخامت بیش از 1 میلی متر. مثل سیم ها4 اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر  1 از  بزرگ تر 

از نفوذ گرد و غبار به درون دستگاه کاماًل جلوگیری نشده است اما گرد و غبار به 5
حفاظت در برابر گرد و غبارمیزانی که در کار دستگاه ایجاد اختالل کند وارد نمی شود. مثل گرد و خاک

غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبارهیچ گونه گرد و غباری نفوذ نمی کند6

( IP استاندارد) اطالعات رقم دوم درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی
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  نماد ادوات انتقال انرژی و آماده سازی روغن در مدار هیدرولیک 

نمادنام قطعهنمادنام قطعه

عبور خطوط از روی هممنبع فشار هیدرولیک

کوپلینگ اتصال سریعالکتروموتور

مخزنموتور غیر الکتریکی 

فیلترخطوط فشار، مکش و برگشت

خنک کن روغنخط کنترل (پیلوت)

گرمکن روغنخط انعطاف پذیر

آکوموالتوراتصال خطوط
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                    روابط کاربردی تخصصی مربوط به ماشین های کشاورزی

کاربردعناصررابطه

N درصد بکسوات N
N
−= ×1 100

تعداد دور چرخ در حالي که وسیله پشت تراکتور در 
بیشترین عمق کار مي کند

تعداد دور چرخ در حالي که وسیله پشت تراکتور باال است
تعیین بوکسوات

B AL S−= +1 2

A- فاصله وسط به وسط دو چرخ جلو تراکتور بر حسب 
سانتي متر

B- عرض دستگاه )فاصله بین اولین تا آخرین شیار باز 
کن بر حسب سانتي متر(

S- فاصله بین دو شیار باز کن مجاور برحسب سانتي متر
-  طول عالمتگذار )فاصله بشقاب یا بیلچه مارکر تا ائلین 

شیار بازکن کنار بر حسب سانتي متر

تنظیم طول 
عالمت گذار )مارکر(  در 

کارنده ها

Q HP
E

×=
×75

P- قدرت خروجی پمپ بر حسب اسب بخار
Q- دبی بر حسب لیتر بر ثانیه

H- ارتفاع کلی بر حسب متر
E- بازده پمپ

قدرت خروجی پمپ

QV
A

=
Q – دبی بر حسب متر مکعب

A – سطح مقطع بر حسب متر مربع
V- سرعت متوسط بر حسب متر بر ثانیه

محاسبه دبی

VWeC =
10

C – ظرفیت مزرعه ای بر حسب هکتار در ساعت
v- سرعت برحسب کیلومتر درساعت

w- عرض کار ماشین بر حسب متر
e- بازده مزرعه ای برحسب درصد

ظرفیت مزرعه ای 
ماشین

h c

c

V V
V
+ε =

ε -  نسبت تراکم
Vh-  حجم مفید سیلندر

VC _ حجم اتاقک احتراق

محاسبه نسبت تراکم 
موتور

F VP
/

×=
3 6

F- نیرو به کیلو نیوتن
V- سرعت برحسب کیلومتر برساعت
P- توان کششی بر حسب کیلو وات

محاسبه توان 
کششی)مالبندی( 

تراکتور

P SD
L
−=

D- استهالک سالیانه
P- قیمت اولیه ماشین
L- عمر مفید ماشین

S- ارزش اسقاطی

محاسبه استهالک به 
روش خطی

P SI ) )i+=
2

I- سود سالیانه سرمایه
i- نرخ بهره

S و P مانند استهالک خطی
محاسبه سود سرمایه
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سیستم انتقال قدرت چرخ دنده ای

z1 ،z3 ،z5        چرخ دنده          تعداد دندانه
n1 ،n3 ،n5                  محرک             دور
z2 ،z4 ،z6        چرخ دنده          تعداد دندانه
n2 ،n4 ،n6                 متحرک            دور
na       دور اولین چرخ دنده                     
ne     دور آخرین چرخ دنده                     
i            نسبت انتقال کل                     
i1 ،i2 ،i3...نسبت انتقال تکی                     

مثال: 
z1=?; n2=?; z2=24; n1=180/min; i=0,4

z
n / minn / min
i /

= = =1 1800 450
0 4

n . z / min . z
n / min

= = =2 2
1

1

450 24 60
180

گشتاور دورانی چرخ دنده ها در صفحه 37

فرمول انتقال
n1 . z1 = n2 . z2

نسبت انتقال
a

e

z n ni
z n n

= = =2 1

1 2

نسبت انتقال کلی
...z  . z  . zi

z  . z  . z ...
= 2 4 6

1 3 5
i = i1 . i2 . i3... 

سیستم انتقال قدرت تسمه ای

d1 ،d3 ،d5                  پولی )فلکه(        قطر
n1 ،n3 ،n5                    محرک             دور
d2 ،d4 ،d6                   پولی                قطر
n2 ،n4 ،n6                    متحرک            دور
na               دور اولین پولی                     
ne             دور آخرین پولی                     
i               نسبت انتقال کل                     
i1 ،i2 ،i3 ...  نسبت انتقال تکی                      
v ،v1،v2       سرعت محیطی                     

مثال: 
d2=?; i=?; d1=240mm; n2=400/min; 
n1=600/min

n / min /i /
n / min

= = = =1

2

600 1 5 1 5
400 1

n  . d / min . mmd mm
n / min

= = =1 1
2

2

600 240 360
400

سرعت
v = v1 = v2

فرمول انتقال
n1 . d1 = n2 . d2

نسبت انتقال
a

e

d n ni
d n n

= = =2 1

1 2

نسبت انتقال کل
...d  . d  . di

d  . d  . d ...
= 2 4 6

1 3 5
i = i1 . i2 . i3... 

سیستم انتقال قدرت حلزونی

  روابط مربوط به سیستم های انتقال قدرت  
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 z1               تعداد راه )یا نخ( حلزون             
 n1                             دور حلزون            
 z2             تعداد دندانه چرخ حلزون            
n2                       دور چرخ حلزون            
i                                نسبت انتقال             

مثال: 
n2=?; z1=3; n1=1500/min; i=25

n / minn / min
i

= = =1
2

1500 60
25

فرمول انتقال
n1 . z1 = n2 . z2

نسبت انتقال
n zi
n z

= =1 2

2 1

 گشتاور بستن پیچ ها

قطر پیچ (اینچ)
گشتاور (پوند ـ فوت)

SAE 2 SAE 5  SAE 8              

1/4 7 10 14
5/16 14 21 30
3/8 24 37 52
7/16 39 60 84
1/2 59 90 128
9/16 85 130 184
5/8 117 180 255
3/4 205 320 450
7/8 200 515 730
1 300 775 1/090

قطر پیچ 
)میلی متر(

kg. cm kg. m :گشتاور

4/6 4/8 5/6 5/8 6/6 6/8 6/9 8/8 10/9 12/9

6 49 63 61 79 74 95 103 126 172 206

8 119 153 148 178 178 230 250 306 417 500

10 235 303 294 379 353 455 495 606 8/2 10

12 411 529 427 662 616 7/9 8/6 10/5 14 17

14 654 8/4 8/2 10/5 10 12 13 17 23 27

16 10 13 12 16 15 20 21 26 36 43

18 14 18 17 23 21 27 30 36 49 59

22 27 35 34 44 41 52 57 70 95 114

جداول و روابط مربوط به انواع پیچ      
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نام خواص

دندانه دار خارجی

انتقال گشتاور دورانی بزرگتر از شش گوش

دندانه دار داخلی

خوب،  خیلی  دورانی  گشتاور  انتقال 
جاگیری کم قالب آن

دندانه دار داخلی پینی

باز  خاصی  ابزار  با  فقط  ایمنی،  پیچ های 
از  مراقبت  جهت  ویژه  کاربرد  می شود، 
انتقالی  دورانی  گشتاور  دزدی،  و  خرابی 

خوب

Z شیار چهارسو

گشتاور دورانی بزرگتر از پیچ های با شیار تخت، 
مرکزیابی خوب ابزار، تنش سطحی کمتر، بدون 
 H فیلیپس  چهارسوی  شیار  قطری،  شیارهای 

نامیده می شود.

شش گوش

محور  نیروی  باال،  انتقالی  دورانی  گشتاور 
قالب  مناسب،  قیمت  است،  الزم  کوچکی 
مختلف،  انواع  است،  یکسان  مهره  و  پیچ 

قالب نسبتاً بزرگ

آلنی

مانند شش گوش ولی گشتاور دورانی انتقال 
کوچک تر، جاگیری کوچک تر از شش گوش 

جهت قالب

آلنی پینی

پیچ ایمنی، فقط با ابزار خاصی باز می شود، 
و  خرابی  از  مراقبت  جهت  ویژه  کاربرد 

دزدی، گشتاور دورانی انتقالی خوب

شیار تخت

انتقالی  دورانی  گشتاور  مناسب،  قیمت 
سطوح  در  بزرگ  سطحی  تنش  پایین، 
با  ولی  آسان  آچارخوری  نیرو،  اعمال 

هم مرکزی بد

جدول تبدیل آچارهای اینچی به میلی متریانواع کلگی، پیچ جهت بستن

اینچ میلی متر

1 __
16 1/5

1 __
8 3

3 __
16 4/5

1 __
4 6

5 __
16 8

3 __
8 10

7 __
16 11

1 __
2 13

9  __
16 14

5 __
8 16

11__
16 18

3 __
4 19

13 __
16 21

7 __
8 22

15 __
16 24

1 25
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اجزاء   شکل محدوده 
استاندارد تا .....از کاربرد،خواص   استاندارد

پیچ های سرشش گوش

با تنه و رزوه معمولی       M1/6…M64       DIN EN
   ISO 4014 در  رفته  به کار  پیچ  نوع  بیشترین 

ماشین سازی، دستگاه  ها و خودروسازی
در پیچ بارزوه تا سر: استحکام خستگی 

باال
با رزوه معمولی تا سر 

پیچ      M1/6…M64       DIN EN
   ISO 4017

با تنه و رزوه دندانه ریز M8×1...M64×4      DIN EN
  ISO 8765

عمق کم  معمولی:  رزوه  با  مقایسه  در 
بارگذاری  قابلیت  کوچک،  گام  رزوه، 
الزم  بیشتری   Leبست طول  باال،حداقل 

است.
با رزوه دندانه ریز تا 

سر پیچ
 M8×1…M

64×4
     DIN EN
  ISO 8676

با تنه باریک       M3…M20     DIN EN
ISO 24015

برای  )کششی(،  انبساطی  پیچ های 
مونتاژفنی  در  دینامیکی،  بارگذاری 
ضامنی  هیچگونه  اصولی  و  درست 

)واشر( الزم نیست.

پیچ های انتباقی   M8….M48   DIN 609
مقابل  در  اجزاء  موقعیت  دقیق  تعیین 
جابه جایی، تنه انطباقی نیروهای عرضی 

را منتقل می کند.

پیچ های سر شش گوش برای سازه  های فوالدی

با اندازه آچارگیر بزرگ    M12…M36
DIN 6914

به  مقاوم  اتصاالت  فوالدی؛  سازه  های 
جابه جایی)GVP(، اتصاالت تحت

نیروهای برشی

پیچ های انطباقی با 
اندازه آچارگیر بزرگ  M12….M30 DIN 7999

به  مقاوم  فوالدی،اتصاالت  سازه  های 
تحت  اتصاالت   ،)GVP(جابه جایی

نیروها برشی

پیچ های سر استوانه  ای

پیچ آلنی، رزوه معمولی   M1/6…M64
       DIN EN
   ISO 4762

و  تجهیزات  ماشین سازی،  نیروها 
دستگاه ها و خودروسازی،جاگیری کم،با 
ارتفاع  قابل خزینه در سر کوتاه:  کلگی 

کم،
بارگذاری پایین پیچ های با فشار تخت: 

پیچ های کوچک
عمق  ریز:  دندانه   رزوه  پایین  بارگذاری 
باال،  بارگذاری  قابلیت  رزوه،  کوچک 

حداقل عمق بست  L e  بزرگ

پیچ آلنی، رزوه دندانه 
ریز

M8×1….
M64×4

      DIN EN
  ISO 21269

پیچ آلنی با سر کوتاه           M3…M24   DIN 7984

با شیار تخت     M1/6….M10
     DIN EN
ISO 1207

انواع پیچ ها در نگاه کلی
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پیچ های سرخزینه

با شیار تخت     M1/6….M10
     DIN EN
 ISO 2009

کاربرد های متنوع در ماشین سازی،تجهیزات 
قابلیت  آلنی:  پیچ های  در  خودروسازی؛  و 
بارگذاری باال در پیچ های با شیار چهارسو: 
بستن مطمئن و لق نشدن نسبت به پیچ های 

شیار تخت

آلنی       M3…..M2
       DIN EN
ISO 10642

کلگی عدسی با شیار 
تخت    M 1/6….M10

     DIN EN
 ISO 2010

کلگی عدسی با شیار 
چهارسو    M1/6….M 10

      DIN EN
   ISO 7047

محدوده استاندارد  استاندارد کاربرد خواص
تا....از

شکلاجزا

پیچ ورق سوراخ کن

ورق کاری،  خودرو  بدنه 
هنگام  پیچ ها  این  ورق کاری، 
بستن ورق را سوراخ و قالویز 

می  کنند.

DIN EN
IS0 15481ST 2.2….ST 6.3 سرتخت با شیار چهارسو

    DIN EN
ISO 15483ST 2.2….ST 6.3 سرعدسی با شیار

چهارسو

پیچ های دوسر رزوه انطباقی                                                                                                      صفحه 219

برای آلیاژ آلومینیومی 
برای چدن ها

برای فوالد

DIN 835
DIN 939
DIN 938

   M 4….M 24
   M 4….M 48
  M 3….M 48

            Le≈2.d
Le≈1/5.d
Le≈1.d

 

پیچ ها ی مغزی                                                                                                                           صفحه 220

فشاری جهت  تش  تحت  پیچ 
موقعیت  مطمئن  نگهداری 
مثاًل  هم،  به  نسبت  قطعات 
یاتاقان،  بوش های  اهرنها، 

توپیها؛
انتقال  جهت  مغزی  پیچ های 

توان گشتاور پیچشی،
و  اتصال محور  عنوان  به  مثاًل 

توپی مناسب نیست.

      DIN EN
       27435     M 1/6…M 12 با به دنباله پینی و سر

پیچ گوشتی خور 
با دنبله پینی سر آلنی

DIN EN SIO
       4028     M 1/6…M 24

      DIN EN
      27434     M 1/6…..M 12 با دنبال مخروطی و سر

پیچ گوشتی خور
با دنباله مخروطی و سر 

آلنی
DIN EN ISO
       4027     M 1/6…..M 24

      DIN EN
       24766M 1/6….M 12 سر و  خورده  پخ  دنباله  با 

دنباله  با  خور  گوشتی  پیچ 
پخ خورده و سر آلنی DIN EN ISO

       4026     M 1/6….M 24

  پیچ ها ـ نگاه کلی ــ مشخصه پیچ ها
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پیچ های درپوش                                                                                                                         صفحه 219

گیربکس ها، پیچ های تخلیه، 
سرریز و پر کردن روغن، 
ماشین  کاری سطح نشین 

فالنچ روی بدنه 
الزم است، کاربرد با آب 

بندهای 
DIN 7603

 DIN 908
 DIN 910

M 10×1...
M 52×1/5

یقه  دار، سرشش گوش
یا آلنی

پیچ های رزوه کردن)بدون براده  برداری(                                                                                     صفحه 218

پیچ های تحت بار کم 
در مواد با شکل دهی 

بدون برداری،مثاًل 
  DC01….DC 04،S235
فلزات غیرآهنی، کاربرد بدون 

واشر قفل

DIN  7500-1M 2……M 10،فرم های مختلف کلگی
مثاًل سرشش گوش، آلنی

پیچ های گوشواره  ای،پیچ های قالب                                                                                           صفحه 219

 گوشواره  های حمل روی 
ماشین  ها، تجهیزات، مقدار 
بارگذاری بستگی به زاویه 

بار دارد، ماشین کاری 
سطح نشیمن فالنچ الزم است.

  DIN 580M8….M100×6یا رزوه معمولی

مشخصه پیچ ها

مثال:   ISO 4017 - M12×80 - A2-70  پیچ سر شش گوش
                 DIN 910 - M24×1/5 - St      پیچ درپوش

              ISO 4762 - M10×55 -8/8     پیچ استوانه ای
کالس استحکام مثاًل A4-70 ،A2-70 ،10/9 ،8/8، جنس فوالد مثاًل St )فوالد(، CuZn )آلیاژ مس ـ روی(

اطالعات نامی، مثاًل 
M← رزوه متریک
d 12 ← قطر نامی

l 80← طول
استاندارد مربوطه، مثاًل EN ،DIN ،ISO، شماره برگه استاندارد1(

نام

1( پیچ های طبق استانداردهای DIN EN ،ISO یا DIN EN ،ISO دارای عالمت ISO در نام گذاری هستند. 
پیچ های طبق استاندارد DIN، دارای عالمت DIN در نام گذاری هستند.
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تسمه های گوه ای شکل )7ـ شکل(، تسمه های دندانه دار)سنکرون(

شکل ساختمان

خواص، مثال های کاربردی

محدوده 
توان

محدوده 
سرعت

محدوده ابعاد

مشخصه
استاندارد

mm 2 بهLmm 1 بهh

Pmax به 
)3 kW

Vmax به 

m/sاستاندارد برای پولی های

توانایی  باال،  پاره کننده  بارهای  برای 
انتقال مطمئن، ماشین های ساختمانی، 
ماشین هـای کشاورزی، سیستم هـای 

نقاله، ماشین سازی عمومی

6530

تسمه های گوه ای شکل معمولی25...190004...185

DIN 2215, ISO 4184

DIN 2217. ISO 4183

عرض  در  توان،  خوب  انتقال 
دوبرابر  توان  دارای  یکسان 
شکل  گوه ای ـ  تسمه های  مانند 
جعبه دنده،  سیستم های  معمولی؛ 
مبرد ـ  ابزار،  ـ چوب،  ماشین های 

7040

تسمه های گوه ای شکل باریک18...125008...630

DIN 7753, ISO 4184

DIN 2211. ISO 4183

کوچک  قطر  کم،  طول  تغییر 
از  باال  حرارتی  پایداری  پولیها، 
محرکه  C˚80+؛  تا   -30˚C
سیستم های  خودروسواری،  دینام 
ماشین های  پمپ ها،  جعبه دنده، 

د مبر

7050

تسمه های گوه ای شکل جناح  باز25...31504...800

DIN 2215, DIN 7753

DIN 2211. DIN 2217

عدم حساسیت به ارتعاش و ضربه؛ 
عدم پیچش تسمه های تکی در پولی، 
توزیع کامالً یکنواخت نیرو، بارهای 
بزرگ  فواصل  برای  باال،  پاره کننده 

محورها؛ ماشین های کاغذ

6530

تسمه های گوه ای شکل یکپارچه 26...1500010...1250
)تسمه های قدرتی(

DIN 2211. DIN 2217

انواع تسمه های گوه ای شکل

  جداول و روابط مرتبط با انواع تسمه  
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بزرگ،  انتقال  نسبت  امکان 
دینام  محرکه  لرزش؛  کم  دوران 
محرکه  سیستم  خودروسواری، 
تبرید،  تأسیسات  در  کمپرسور 

کوچک ماشین های 

2060

تسمه های گوه ای شکل پره ای17...150003...600

DIN 7867

DIN 7867

مقاومت عرضی خوب، تطابق پروفیل 
خوب، بارهای پاره کننده خیلی باال، 
قابل انعطاف؛ جعبه دنده های با سرعت 
قابل تنظیم؛ ماشین های ابزار، نساجی، 

ماشین سازی عمومی

8530

تسمه های گوه ای شکل پهن18...25006...468

DIN 7719

DIN 7719

انتقال خوب برای موتورهای با چند 
پولی و جهت گردش متغیر؛ %10 
بازده کمتر از تسمه های معمولی؛ 
ماشین های کشاورزی، ماشین های 

نساجی، ماشین سازی عمومی 

2030

تسمه های گوه ای شکل دوبل 25...690010...2000
)تسمه های شش گوش(

DIN 7722, ISO 5289

DIN 2217

بــازده    ηmax≥0/98،   حــرکت 
نیروی  لغزش،  بدون  و  سنکرون 
کششی اولیه کمتر و در نتیجه اعمال 
بار کمتر به یاتاقان ها، سیستم های 
محرکه ظریف و دقیق و ماشین های 
اداری، در خودروهای باری، سیستم 

CNCاسپیندل محرکه 

0/5...90040...80

تسمه های دندانه دار5/0...36200/7...100

DIN 7721, ISO 5296

DIN ISO 5294

1ـ ارتفاع تسمه )صفحات 255، 256(
2ـ طول تسمه

3ـ توان قابل انتقال توسط هر تسمه
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جداول و روابط استاندارد انواع یاتاقان غلتشی 

جدول مشخصات یاتاقان های غلتشی استاندارد

ان
تاق

ت یا
خام

ض

ان
تاق

 یا
جی

خار
طر 

ق

ان
تاق

 یا
لی

اخ
خ د

ورا
 س

طر
ق

نشانه
ان

تاق
ت یا

صا
شخ

م

ان
تاق

 یا
جی

خار
طر 

ق

ان
تاق

 یا
لی

اخ
خ د

ورا
 س

طر
ق

نشانه

ان
تاق

ت یا
خام

ض

ان
تاق

 یا
جی

خار
طر 

ق

ان
تاق

 یا
لی

اخ
خ د

ورا
 س

طر
ق

نشانه

HDdHDdHDd

1135106300930106200826106000

12371263011032126201828126001

13421563021135156202932156002

144717630312401762031035176003

155220630414472062041242206004

176225630515522562051247256005

197230630616623062061355306006

218035630717723562071462356007

239040630818804062081568406008

2510045630919854562091675456009

2711050631020905062101680506010

29120556311211005562111890556011

31130606312221106062121895606012

331406563132312065621318100656013

351507063142412570621420110706014

371607563152513075621520115756015

391708063162614080621622120806016

411808563172815085`621722130856017

43190906318301609062182414906018

452009563193217095621924145956019

472151006320341801006220241501006020
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بررسی وضعیت محور یاتاقان

برای انتخاب یک بلبرینگ مناسب دو متغیر مهم را باید در نظر 
داشت:

1ـ قطر نشیمنگاه بلبرینگ که برابر است با قطر خارجی بلبرینگ 
 )D(

2ـ قطر محوری که داخل بلبرینگ قرار می گیرد که برابر است با 
)d( قطر داخلی بلبرینگ

 در طراحی و استفاده از بلبرینگ ها با توجه به مقدار بار اعمال 
شده بر محور، نوع بار )محوری یا شعاعی( و تعداد دوران مورد نیاز 

محور بلبرینگ مناسب را انتخاب می کنیم.
اگر محور یکنواخت باشد اما نشیمنگاه ها برابر نباشند. می توانیم 
از بلبرینگ هایی با قطر یکسان اما قطر خارجی متفاوت استفاده 

نماییم.

اگر محور یکنواخت نباشد اما نشیمنگاه ها برابر باشند. می توانیم از 
بلبرینگ هایی با قطر داخلی متفاوت اما قطر خارجی یکسان استفاده 

نماییم.

مفهوم عالئم حک شده بر روی یاتاقان های غلتشی

 مثال عملی برای مفهوم عالئم حک شده 

سری قطر 
سری اندازه سری پهناخارجی

سری
یاتاقان

نوع یاتاقان
اندازه یاتاقان

سری یاتاقان

نوع یاتاقان

سری قطریاتاقان

عدد مشخصه سوراخ

شماره3مربوط به یاتاقان غلتکی مخروطی است
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نوع پستانک جوش گاز باتوجه به ضخامت ورق، مقدار مصرف هر گاز و سرعت جوشکاری

گاز الزم برای یک متر جوش
سرعت )متر 

بر ساعت(
زمان برای یک متر 

برحسب دقیقه
پستانک مورد 

استفاده
ضخامت ورق 

اکسیژن به میلی متر
لیتر

استیلن به 
لیتر

3/6 3 24
1
2 70 0/8

6 5 20 3 100 1

9 7/5 16
3
4 100 1/2

13 11 14
1
3 140 1/5

42 18 12 5 200 2

زاویه مشعل در این روش جوشکاری متناسب با ضخامت قطعه کار باید باشد. جدول زیر زاویه 
مناسب مشعل را نشان می دهد.

mm ضخامت قطعه زاویه مشعل درجه

1
1-3
3-5
5-7

7-10
10-12
12-15

10
20
30
40
50
60
70

رنج آمپر برای الکترودهای جوشکاری متداول در فرایند الکترود دستی

Electrode Classification

Size

32/3in.)2/4mm(
8/1in.)3/2mm(
35/5in.)4mm(

E6010
110-70
165-90
220-125

E6011
105-75
150-100
190-140

E6012
85-40
120-70
160-130

E6013
90-40
130-75
200-120

E7016
70-50
125-85
160-130

E7018
80-40
130-70
165-110

  جداول استاندارد انواع جوش  
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(DIN EN 22553 (1997)) اصطالحات پایه ای جوشکاری

 زاویه خط اشاره و خط عمود 30 درجه باشد.
 نماد جوش فقط در یک نما ترسیم شود.

 قطعات مورد جوشکاری در حالت برش خورده مخالف 
یکدیگر هاشور زده شوند.

 چنانچه جوش در سمت پیکان باشد نماد مثلث جوش 
روی خط کامل مرجع )شکل الف( و اگر در سمت مقابل 

آن باشد روی خط چین مرجع )شکل ب( ترسیم شود.

بالف

 برای نمایش جوش دوطرفه از عالمت مقابل استفاده 
شود.

مثال:عالمت:

مونتاژکاری  در محل  بعداً  فرایند جوشکاری   چنانچه 
انجام خواهد شد از عالمت مقابل استفاده شود.

مثال:عالمت:

 برای نمایش جوشکاری در دورتادور محیط یک قطعه 
عالمت مقابل استفاده شود.

مثال:عالمت:

نوشته  جوش  نماد  کنار  در  جوش  درز  ضخامت   
)a3 یا z4 می شود. )مانند
 a( ضخامت درز جوش

 z( ضخامت پایه درز جوش

 عالئم تکمیلی شامل شکل سطح درز جوش است که 
به صورت مقابل می باشد.

بدون درزتختمحدبمقعر

نماد جوش
عالمت تکمیلی

خط کامل
مرجع

خط اندازه

خط چین مرجع
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شکل درز جوش

تصویر دوبعدیتصویر دوبعدی تصویر سه بعدیتصویر سه بعدی
نام درز جوشنماد

شکل درز جوش (قبل از جوشکاری)شکل درز جوش (بعد از جوشکاری)

ُگرده ماهی

لب به لب

جناغی تیز
)V شکل(

نیم جناغی تیز
)V نیم(

جناغی ُکند
)Vاتصال(

نیم جناغی ُکند

الله ای

نیم الله ای

گوشه
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قطر اسمی میخ پرچ 6 قطر اسمی میخ پرچ 5 قطر اسمی میخ پرچ 4

ضخامت قطعه کار 
)E(

طول پرچ
)L(

ضخامت قطعه کار 
)E(

طول پرچ
)L(

ضخامت قطعه کار 
)E(

طول پرچ 
)L(

4-6
6-8

8-10
10-12
12-15

10
12
15
18
21

-
3-4/5
4/5-6
6-8

8-10
10-12
12-14
16-20
20-23

-
8

10
12
14
16
18
24
27

1/5-3
3-5

5-6/5
6/5-8/5

8/5-12/5
12/5-14/5
14/5-16/5
16/5-19/5

6
8

10
1
12
15
18
21
25

رابطه ضخامت قطعه کار با طول و قطر میخ پرچ آلومینیومی

F  ـ قطر سوراخ )برابر با قطر اسمی میخ پرچ(،
D  ـ قطر ساقه کالهک

L ـ طول کالهک
 E ـ ضخامت قطعه کار

Wـ قطر میخ

ضخامت قطعات مورد اتصال، قطر پرچ و قطر سوراخ در پرچ کاری توپر

قطر سوراخ
(1d) پرچ 

قطر
(d)پرچ 

ضخامت 
(e) قطعه کار

ردیف
قطر سوراخ 

(1d)
قطر

(d) پرچ 
ضخامت 

(e) قطعه کار
ردیف

21
23
25
28
31
34
37

16
18
20
22
24
27
30
33
36

8
10
12
14
16
18
22
26
30

10
11
12
13
14
15
16
17
18

3/3
4/4

4/4-5/5
6/6
7/7
8/8
11
13
15

3
4

4-5
6
7
8

10
12
14

0/8
1

1/5
2

2/5
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جداول استاندارد پرچکاری     
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اندازه طول پرچ توپر برای پرچکاری

پرچ خزینه ای پرچ نیم کروی نوع پرچ کاری 

L=E+0/7 d
L=E+0/8 d
L=E+0/8 d

L=E+d

L=E+d

L=E+1/5d

L=E+1/6d

L=E+1/7d

L=E+1/7d

L=E+1/7d

پرچ کاری سرد با دست
پرچ کاری سرد پرسی
پرچ کاری سرد با هوا

پرچ کاری گرم با روغن
پرچ کاری گرم با ماشین

تعیین فاصله دو پرچ متوالی

B رابطه تعیین مقدار نوع پرچ کاری

B≤20d

B=410تا d
B=3/54تا d
B=2/53تا d
B=2/5d

B=2/5 d
B=2/25 d

پرچ کاری فقط برای اتصال
پرچ کاری در اتصاالت محکم

پرچ کاری به منظور اتصال و آب بندی مخازن آب
پرچ کاری و آب بندی مخازن روغن
پرچ کاری و آب بندی مخازن نفت

پرچ کاری و آب بندی مخازن تحت فشار
پرچ کاری اتصاالت مخصوص، مانند دیگ های بخار
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انواع تیغه اره  (از نظر اندازه دندانه)

تعداد دندانه در یک اینچ (25 میلی متر)طول تیغه اره (به میلی متر)

خیلی ظریفظریفمتوسطدرشتاندازه دندانه

250182432کوتاه

30014182432بلند

مواد نرمکاربرد
فوالد ساختمانی
چدن خاکستری

فوالد
چدن

فلزات سخت
فلزات شکننده

انواع سوهان (از نظر اندازه اسمی، عالمت مشخصه، ظریف یا خشن بودن و تعداد آج در یک سانتی متر طول سوهان)

ظریف یا 
خشن بودن 

سوهان

صه
شخ

ت م
الم

اندازه اسمی سوهان (mm)ع

کاربرد 80100125160200250315375450

تعداد آج در یک سانتی متر از طول سوهان

فلزات نرم، 010987/16/35/654/5خیلی خشن
پالستیک ها

1161412/511/51098خشن
شکل دادن   فلزات 
و پلیسه گیری 

قطعات 
ریخته گری

فلزات سخت و 22522/42081161412/5متوسط
صاف کردن سطح

پرداخت فلزات 335/513/5285222/420181614ظریف
سخت

450454035/531/52825خیلی ظریف
سوهان کاری 

دقیق و پرداخت 
ظریف

جداول استاندارد فلزکاری     
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انتخاب مته (براساس جنس قطعه کار)

DIN1414طبق 1ـ    (HSS) مته ها از جنس فوالد تندبر

زاویه 
رأس2)

زاویۀ 
مارپیچ 2)

نوعکاربرد

118°30°…40°

کاربرد عمومی برای مواد تا
 Rm  ≈1000N/mm2

مثاَل فوالدهای سازه ای، کربوره و بهسازی 
N

118°13°…19°

سوراخ کاری فلزات غیرآهنی ترد و براده کوتاه 
 CuZn و مواد مصنوعی، مثاًل آلیاژهای

و PMMA )پلکسی گالس( 
H

130°40°…47°

سوراخ کاری فلزات غیرآهنی نرم و براده بلند 
 PA, Cu, Mg و مواد مصنوعی، مثاًل آلیاژهای

 PVC   پلی آمید( و(
W

DIN1835 طبق HSS 1) گروه کاربرد ابزار برای ابزارهای
2) وابسته به قطر مته و گام

3) طرح معمولی
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سرعت کار km/hrنام دستگاه

9ـ  5گاو آهن برگردان

10ـ 6چنگه بشقابی

12ـ  6چنگه فنری یا دندانه میخی

9ـ 6پنجه خاک ورزی )کولتیواتور مزرعه ای(

10ـ7ردیف کار با کودپاش

10ـ 5غله کار با کودپاش

10ـ7کودافشان

12ـ9سیب زمینی کار

9ـ3پنجه ردیفی

10ـ9پنجه دوار

10ـ7سم پاش

9ـ 6کودکار

10ـ 6کودپاش

9ـ 5درو ساقه ساز

9ـ 6جارو )ریک(

10ـ 5مکعب بند

19ـ 5استوانه بند

10ـ 6خردکن علوفه )چاپر(

8  ـ3کمباین )چین کوب غالت(

6  ـ3ذرت چین

10  ـ6ردیف ساز

6  ـ3کمباین سیب زمینی

5  ـ3پنبه چین

10ـ 6ساقه خردکن دوار، دروگر

جدول دامنه سرعت های کار ادوات کشاورزی      
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گشتاور الزم براي آچارکشي پیچ هاي بسته بند علوفه  

گشتاور (ترک) الزم برای بستن پیچ ها 
(پیچ با ابعاد میلی متری) 

قطر پیچ نیوتن متر (فوت ـ پوند) 

10/98/8(A)

میلی متر65)5(9)7(

میلی متر116)9(17)12(

میلی متر288)20(40)30(

میلی متر5510)40(80)59(

میلی متر9512)70(140)103(

میلی متر23516)173(350)258(

میلی متر47520)350(675)498(

میلی متر82524)608(1170)863(

میلی متر163030)1201(2320)1712(

گشتاور الزم برای بستن پیچ های با ابعاد اینچی
نیوتن متر (فوت ـ پوند) 

SAE8SAE5SAE2)A( قطر پیچ

)14(19)10(14)6(81/4

)30(40)20(27)13(185/16

)50(70)35(45)23(303/8

)80(110)55(75)35(457/16

)120(160)85(115)55(751/2

)175(240)330(175)75(1009/16

)240(325)170(230)105(1405/8

)425(575)300(400)145(2003/4

)685(930)445(600)160(2207/8

)1030(1400)670(910)255(2451

 1/8ـ 4501)235(1230)910(1980)1460(

1/2 ـ 6501)380(1700)1250(2790)2060(

A
8/8 10/9

A

SAE -8SAE -5SAE -2
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مقدار بذر در هکتار براي کاشت با خطي کار  

نام 
محصول

مقدار بذر در هکتار
(کیلوگرم)

فاصله خطوط
(سانتي متر)

فاصله بذور
(سانتي متر)

عمق کاشت
زمان کاشت(سانتي متر)

پاییزه 180-120گندم
اول بهار7-74-205-15بهاره 140-200

اوایل پاییز

اول بهار7-74-205-14015-100جو
اوایل پاییز

7-4-20-3015-25یونجه
اول بهار بعد از سرماي 

زمستانه
پاییز در مناطق 

گرمسیر

چگونگي رفع انسداد قطره چکان ها  

نوع 
مواد مورد اهمیتانسداد

طول دوره نوع تزریقاندازه(دز)استفاده
شست و شو

زمان و موقع 
شست و شو

رسوبات 
کربنات 
کلسیم 

بر حسب 
اهمیت 

آن در آب 
آبیاري

ضعیف 100 
میلي گرم در 

هر لیتر
	اسید قوي  

%0/2
پمپ با اندازه 

2 تا 3 بار در هر نیم ساعتمشخص
فصل

متوسط 100 تا 
200 میلي گرم 

در هر لیتر
 اسید قوي

%0/5
پمپ با اندازه 

یک بار در هر 15 نیم ساعتمشخص
روز

قوي 200 میلي 
گرم در هر لیتر

اسید قوي به 
عالوه آب ژاول

 
%1

پمپ با اندازه 
و حجم 
مشخص

نیم ساعت در 
شروع آبیاري

حسب اهمیت یک 
بار در هفته یا بیشتر

باکتري و 
آهن

p.p.m آب ژاولحضور ضعیف
1تا 2

پمپ با اندازه 
مشخص

در خالل یک 
هفته اي یک بارنوبت آبیاري

حضور قوي و 
مهم

آب ژوال به 
عالوه اسید با 
Ph معادل 6

5 p.p.m
پمپ با اندازه 

و حجم 
مشخص

به طور مستمر

جلبک ها
حضور جلبک در  
قسمت خروجي 

قطره چکانها
p.p.m 1آب ژاول

پمپ با اندازه 
مشخص

در خالل یک 
هفته اي یک بارنوبت آبیاري
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سطوح کیفیت روغن های بنزینی در API بر اساس تکنولوژی ساخت

SN

عرضه به بازار مصرف، سال 2010 کاربرد در کلیه خودروهای مدرن تا سال 2015، دارای مقاومت بهتر در برابر 
اکسیداسیون، پوشش دهی بیشتر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور 
در دمای پایین بهبود یافته است. گریدهای سبک این روغن موتور صرفه جویی قابل مالحظه در مصرف سوخت 

فراهم می آورد. برخی روغن های SN دارای استاندارد ILSAC از نظر کیفیت حفظ انرژی هستند. 
 )650- 4000CC( مناسب خودروها و موتور سیکلت هایی با حجم

SM

عرضه به بازار مصرف، سال 2005 کاربرد در کلیه خودروهای مدرن تا سال 2010، دارای خاصیت پایداری خوب 
در برابر اکسیداسیون و سایش، محافظت بهتر در مقابل رسوب گذاری بر روی قطعات و کارایی بهتر روغن در دمای 

پایین. گریدهای سبک این روغن صرفه جویی قابل مالحظه ای را در مصرف سوخت فراهم می آورند.
)650- 2800CC( مناسب خودروها و موتورسیکلت هایی با حجم

SLبرای مصرف در خودروهای سال 2004 و قدیمی تر
 )650- 4000CC( مناسب خودروها و موتورسیکلت هایی با حجم

SJ.برای مصرف سوخت در خودروهای طراحی سال 2001 و قدیمی تر
 )450- 2000CC( مناسب خودروها و موتورسیکلت هایی با حجم

SH.برای مصرف سوخت در خودروهای طراحی سال 1996 و قدیمی تر
)450- 2000CC( منسوخ شده و مناسب موتورسیکلت های دارای فیلترهای کاغذی از

SGSF برای مصرف در خودروهای سال 1993 و قدیمی تر، دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی. نسبت به
)160- 2000CC( و مناسب خودروها و موتورسیکلت های دارای فیلترهای کاغذی از

SF
و ضد سائیدگی  مواد ضداکسیداسیون  دارای  اما  قدیمی تر.  و  در خودروهای طراحی سال 1993  برای مصرف 

SE به  نسبت  بیشتر 
)50- 2000CC( منسوخ شده و مناسب موتورسیکلت های دارای فیلترهای کاغذی از

SE
از سال 1979 ساخته  استفاده در خودروهایی که پس   ،  SD به  افزودنی نسبت  از مواد  بیشتری  دارای مقدار 

نمی شود.  توصیه  شده اند، 
)منسوخ شده و توصیه نمی شود(

SD
 دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی نسبت به SC، استفاده در خودروهای طراحی سال 1971 به بعد توصیه 

نمی شود.
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(

SC
توصیه  بعد  به   1967 سال  طراحی  خودروهای  در  استفاده  پاک کنندگی،   + ساییدگی  و  ضدرنگ  مواد   +  SB

نمی شود.
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(

SB .مواد ضدخوردگی و ضداکسیداسیون، استفاده در خودروهای طراحی سال 1963 به بعد توصیه نمی شود + SA
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(

SA.روغن پایه بدون مواد افزودنی، استفاده در خودروهایی که پس از سال 1930 ساخته شده اند، توصیه نمی شود
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(
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API طبقه بندی روغن جعبه دنده براساس کیفیت

طبقه بندی
API 

ماهیت و مورد مصرف آن

GL-1 خودروها در  که  )پایه(  خالص  معدنی  روغن 
دارد کاربرد 

GL-2

به  گیاهی  یا  حیوانی  روغن  که  دنده  روغن 
افزودنی  ماده  دارای  و  می شود  اضافه  آن 
ضدساییدگی کاربرد آن در دنده های فرسوده 

می باشد.

GL-3
دارای مقداری ماده افزودنی کاهش دهنده اثرات 
فشار کاربرد آن در وسایل حمل و نقل دستی و 

دنده فرمان 

GL-4 مواد افزودنی مناسب دنده ها و کاربرد آن در
جعبه دنده های بسیاری از خودروها

GL-5 مواد افزودنی مناسب دنده ها و کاربرد آن در
دیفرانسیل ها و دنده های هیپوئید

استانداردهای مایع هیدرولیک ترمز

نقطه جوش خشکنقطه جوش تر

140˚C )284 ˚F(205˚C )284 ˚F(DOT 3

155˚C )284 ˚F(230˚C )284 ˚F(DOT 4

180˚C )284 ˚F(260˚C )284 ˚F(DOT 5

190˚C )284 ˚F(270˚C )284 ˚F(DOT 5/1

مسیر ورود هوا ژیگور اصلی

مسیر ورود هوا ژیگور دور درجا

ژیگور دور درجا
پیچ تنظیم سوخت دور درجا

دریچه

نشیمنگاه سوپاپ

سوپاپ

نازل اصلی

ژیگور اصلی

محفظه شناور

شناور

تهویه هوا و سرریز 
کاربراتور

روزنه کنارگذر 
دریچه گاز

 روزنه دور درجا درجا

اجزای ساختمانی کاربراتور       
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معیارهای آالیندگی متورهای احتراقی

PPMHC+NOxNOxNMHCTHCCOردیفتاریخ

دیزل

یورو 19921 ژوالی)3/16( 2/72ــــــــ

یورو 19962 ژانویه1/0ــــــ0/7ــ

یورو 20003 ژانویه0/64ــــ0/560/50ــ

یورو 20054 ژانویه0/50ــــ0/300/25ــ

یورو 20095 ژانویه0/500ــــ0/2300/180ــ

یورو 20146 ژانویه0/500ــــ0/1700/080ــ

Petrol )Gasoline)

یورو 19921 ژوالی)3/16( 2/72ــــــ)1/13( 0/97ــــ

یورو 19962 ژانویه2/2ــــــ0/5ــــ

یورو 20003 ژانویه0/202/3ــ0/15ــــــ

یورو 20054 ژانویه0/101/0ــ0/08ــــــ

یورو 20095 سپتامبر0/0600/0680/1001/000ــ**0/005ــ

یورو 20146 سپتامبر0/0600/0680/1001/000ــ**0/005ــ

وظایف اجزای تشکیل دهنده کاربراتور

ژیگلور اصلی
  حجم بنزین مصرفی در دور زیاد را کنترل می کند.

 قطر داخلی ژیگلور  اصلی باتوجه به ارتفاع محل از سطح دریا تغییر می کند. هرچه 
ارتفاع بیشتر باشد باید از نازل با قطر کوچک تر استفاده کرد.

نازل اصلی  خروجی برای مخلوط هوا ـ بنزین در هنگام شتاب گیری کامل
 باعث مخلوط شدن هوای ورودی از ژیگلور اصلی هوا و ژیگلور اصلی سوخت می شود.

ژیگلور دور درجا حجم بنزین مصرفی برای دور در جا را کنترل می کند

سوپاپ شناور به شناور متصل شده و مسیر ورود بنزین به محفظه شناور را باز و بسته می کند و 
سطح بنزین را در پیاله سوخت ثابت نگه می دارد.

پیچ دور درجا
با تنظیم این پیچ در موقعیت صحیح، این پیچ حجم مخلوط که از روزنه دور درجا 
وارد می شود را تنظیم می کند. برای تنظیم باید کاماًل بسته شده و یک و یک چهارم 

دور باز شود و سپس در آن وضعیت قفل شود..

 پیچ تنظیم دور
درجا دور درجا را کنترل می کند
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 برخی از ویژگی های تراکتورها  

مدل تراکتور

ت لیتر
ظرفی

ک
اندازه الستی

ب بار
س

ک بر ح
شار مجاز باد الستی

ف

توان

ب بخار)
(اس

( mm) پ
فیلر سوپا

دود ــ هوا
رادیاتور

روغن موتور
ک

روغن هیدرولی
ت

سوخ
جلو

ب
عق

چرخ 
جلو

ب
چرخ عق

چرخ جلو
ب

چرخ عق

شاورزی
کار ک

جابه جایی

JD3140
19

11
60

126

18ــ7/50

7/ 20ــ50

16ــ10

38ــ15/5

38ــ18/4
1/5ــ1/4

1/5ــ1/4
97

0/45ــ0/35

JD3350
17

11/5
49

121
16ــ10

26ــ23/1
ــ

1/7ــ1/1
100

0/45ــ0/35

MF240
10/2

6/8
25

48
16ــ6

24ــ13

24ــ9ــ14
ــ

ــ
47

0/30

MF285
14/2

8
40

90
16ــ7/5

18ــ7/5
38ــ12

1/8ــ0/8
2ــ1/1

75
0/30

MF399
23

14/3
47/4

118
16ــ7/5

و چند اندازهٔ دیگر

34ــ14

و چند اندازهٔ دیگر
2/8ــ1/3 حداکثر

2/8ــ1/2  حداکثر
110

0/45ــ  0/20

238 گلدونی
ندارد

3/5
8/5

16
16ــ7/5

16ــ8/25

16ــ7/5

16ــ8/25

0/6

1/1

0/6

1/1
38

ــ

U650M
18/8

14
60

98
20ــ6/5

38ــ14
2/2ــ1

2/2ــ1/2
65

سرد

0/45ــ0/40

U651M
18/8

14
60

98
20ــ7/5

38ــ14
2/7ــ1

3/5ــ1/2
65

0/45ــ0/40

U445
29

16
47

90
20ــ6/5

38ــ14یا 38ــ11
2/2ــ1

2/6ــ1/2
45

0/25 ــ 0/25  گرم

جداول استاندارد مربوط به تراکتورها       
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ITM مشخصات عمومي تراکتورهاي

مشخصات عمومي موتور

تراکتور مشخصات
ITM399

تراکتور
ITM285 

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

پرکینزمدل
1006-6

پرکینز 
A4.248

پرکینز 
A4.236

 4.248 MT
Turbo

 4.248 MT
Turbo

 4.244 MT
stage II

325D MNADB-152

دیزلي با پاشش نوع موتور
مستقیم

دیزلي با 
پاشش مستقیم

دیزلي با 
پاشش مستقیم

دیزلي با 
پاشش مستقیم 

توربوشارژ

دیزلي با 
پاشش مستقیم 

توربوشارژ

دیزلي با 
پاشش مستقیم 

توربوشارژ

دیزلي با
 پاشش مستقیم

دیزلي با
 پاشش مستقیم

ساخت شرکت ساخت
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

خنک شونده به 
آبآبآبآبآبآبآبآبوسیله

شمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنکمک استارت

چهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهسیکل

100قطر سیلندر
میلي  متر

101
میلي  متر

 98/43
میلي متر

 101
میلي  متر

 101
میلي  متر

 100
میلي  متر

 91/4
میلي  متر

 91/4
میلي  متر

127 میلي متر127میلي متر127میلي متر127میلي متر127 میلي متر127 میلي متر127 میلي متر127 میلي مترکورس پیستون

2/5 لیتر2/5 لیتر4 لیتر4/06 لیتر4/06 لیتر3/86 لیتر4/06 لیتر6 لیترحجم جابه جایي

  6 تعداد سیلندر
سیلندر خطي

 4
سیلندر خطي

 4
سیلندر   خطي

 4
سیلندر خطي

 4
سیلندر خطي

 4
سیلندر خطي

 3
سیلندر خطي

 3
سیلندر خطي

16/5:116:116:116:116:117/5:118/5:118/5:1نسبت تراکم

3-2-31-2-21-4-3-21-4-3-21-4-3-21-4-3-21-4-3-41-2-6-3-5-1ترتیب احتراق

جهت 
در جهت عقربه هاي ساعت از دید جلوچرخش موتور

حداکثر قدرت
110 اسب 

بخار در 2200 
دور در دقیقه

77 اسب بخار 
در 2200 
دور در دقیقه

66 اسب بخار 
در 2200 
دور در دقیقه

82 اسب بخار 
در 2000 
دور در دقیقه

82 اسب بخار 
در 2000 
دور در دقیقه

82 اسب بخار 
در 2000 
دور در دقیقه

47 اسب بخار 
در 2250 

دور در دقیقه

47 اسب بخار 
در 2250 دور 

در دقیقه

حداکثر 
گشتاور

430 نیوتن 
متر در 1200 
دور در دقیقه

297 نیوتن 
متر در 

1400 دور 
در دقیقه

272 نیوتن 
متر در 

1400 دور 
در دقیقه

345 نیوتن 
متر در 

1400 دور 
در دقیقه

345 نیوتن 
متر در 

1400 دور 
در دقیقه

345 نیوتن 
متر در 

1300 دور 
در دقیقه

173 نیوتن 
متر در 1250 
دور در دقیقه

173 نیوتن 
متر در 1250 
دور در دقیقه

حداکثر قدرت 
P.T.O محور

 95
اسب بخار

 69/5
اسب   بخار

 75
اسب بخار

 75
اسب بخار

72
 اسب بخار

 44
اسب بخار

 44
اسب بخار

فیلتر هوا
خشک و همراه 
با پیش صافي

روغني با دو 
المنت و پیش 

صافي

روغني با دو 
المنت و پیش 

صافي

خشک با دو 
المنت و پیش 

صافي

خشک با دو 
المنت و پیش 

صافي

خشک با دو 
المنت و پیش 

صافي

روغني با دو خشک
المنت و پیش 

صافي

دوگانهفیلتر گازوئیل
تکي همراه با 

پیش فیلتر
تکي همراه با 

پیش فیلتر

تک با ظرفیت 
باال همراه 
رسوب گیر

دوگانه با 
ظرفیت باال

منفرد با 
ظرفیت باال با 

رسوب گیر
دوگانهدوگانه
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مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

12 ولت12ولت12ولت12 ولت12 ولت12ولت12 ولتولتاژ

دو عدد 70 باطري
آمپر ساعت

 125
آمپر ساعت

دو عدد 70 
آمپر ساعت

 125
آمپر ساعت

دو عدد 70 
آمپر ساعت

دو عدد 70 
آمپر ساعت

45 آمپر45 آمپر45 آمپر45 آمپر45 آمپر45 آمپردینام

1/8کیلو  وات1/8 کیلو  وات2/8  کیلو   وات2/8 کیلووات2/8   کیلو وات2/8   کیلو وات2/8 کیلو واتاستارتر

ITM مشخصات جعبه دنده تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

12 سرعته نوع
16 سرعته سنکرونیزهکشویيسنکرونیزه

کشویيکشویيسنکرونیزهسنکرونیزه

سرعت هاي 
خروجي 

12 سرعت جلو
4 سرعت عقب

8 سرعت جلو
2 سرعت عقب

12 سرعت جلو
4 سرعت عقب

12 سرعت جلو
4 سرعت عقب

12 سرعت جلو
4 سرعت عقب

8 سرعت جلو
2 سرعت عقب

8 سرعت جلو
2 سرعت عقب

ITM مشخصات کالچ تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

دو مرحله ايدو مرحله اياسپلیت ترکدو مرحله ايدو مرحله ايدو مرحله ايیک مرحله اينوع

305 میلي  متر305 میلي متر305 میلي  متر305 میلي  متر305 میلي  متر305 میلي متر330 میلي متراندازه  صفحه 

سرامتالیکسرامتالیکجنس لنت

ITM مشخصات هیدرولیک کمکي تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

ــــــــدنده ايــــــــــــدنده اينوع پمپ

حداکثر 
دبي روغن

35 لیتر در دقیقه 
در فشار 175 بار

ــــــــــــ
36 لیتر در دقیقه 
در فشار 175 بار

ــــــــ

مجموع دبي 
پمپ اصلي 

و کمکي
ــــــــ63/6 لیتر دردقیقهــــــــــــ63/6 لیتر در  دقیقه

ITM مشخصات تجهیزات الکتریکي تراکتورهاي
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ITM مشخصات ترمز تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

خشک کاسه  ايغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغننوع

تعداد صفحه ها
4عدد 

اصطکاکي و 2 
عدد فوالدي

5 عدد دیسک5 عدد دیسک5 عدد دیسک 
4عدد 

اصطکاکي و 
2 عدد فوالدي

قطر
 222/4
میلي  متر

 222/4
میلي  متر

 222/4
میلي  متر

 222/4
میلي  متر

 222/4
میلي  متر

 355*50
میلي متر

هیدرولیکيعملکرد
مکانیکي تک یا 
هر دو چرخ  با هم

هیدرولیکي
مکانیکي تک یا 
هر دو چرخ  با هم

مکانیکي تک یا 
هر دو چرخ  با هم

ITM ظرفیت هاي تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

48 لیتر50 لیتر126لیتر100 لیتر126 لیتر90 لیتر126 لیترمخزن سوخت

5/7 لیتر5/7 لیتر8 لیتر8 لیتر8 لیتر8 لیتر15/4 لیترروغن موتور

سیستم 
خنک کننده

10/2 لیتر10/2 لیتر 25 لیتر14/2 لیتر14/4 لیتر14/4 لیتر25 لیتر

سیستم 
هیدرولیک

31 لیتر31 لیتر43 لیتر43 لیتر25 لیتر43 لیتر47/4 لیتر

0/9 لیتر0/9 لیترجعبه فرمان 

1/1 لیتر1/1 لیتر1/1 لیتر1/1 لیترپمپ فرمان
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      ITM  285 گشتاور سفت کردن پیچ ها و مهره هاي موتور تراکتور

سر سیلندر ) با واشرهای لبه دار و با استفاده از پیچ های قابل تنظیم A4 .248 و 135A4.236 نیوتن 
متر در حال سرد

شاتون ها )مهره های فسفاته شده )A4 .248 و A4. 236(( ............................................  129 نیوتن متر
یاتاقان های ثابت )A4 .248 و A4. 236(  ..........................................................................  244 نیوتن متر
فالیویل میل لنگ در موتورهای )A4 .248 و A4. 236( .................................................  105 نیوتن متر
پولی میل لنگ در موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ....................................................  290 نیوتون متر
مجموعه باالنسر در بدنه موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ..............................................  54 نیوتن متر
دنده محرک وزنه باالنسر موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ..............................................95 نیوتن متر
نگه دارندگان شفت اسبک های موتورهای )A4 .248 و A4. 236( .....................................33 نیوتن متر
چند راهی )مانیفولد( هوا موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ............................................ 20 نیوتن متر
چند راهی )مانیفولد( هوا موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ............................................ 20 نیوتن متر
پمپ انژکتور موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ....................................................................27 نیوتن متر
دنده میل سوپاپ موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ............................................................65 نیوتن متر
هاب دنده هرزگرد موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ......................................................... 21 نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های کارتر به محفظه دنده های زمان بندی )A4 .248 و A4. 236(.......   18 نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های کارتر به بدنه موتورهای )A4 .248 و A4. 236(......................... 18 نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های کارتر به تکه برآمدۀ عقب .......................................................... 18 نیوتن متر
گشتاور بستن مهره ها مونتاژ انژکتور به موتور .................................................................. 12 نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های فیلتر روغن به موتورهای )A4 .248 و A4. 236(....................... 38 نیوتن متر
گشتاور بستن پمپ روغن به چهارچوب باالنسر موتورهای )A4 .248 و A4. 236(....... 32 نیوتن متر
نگه دارندۀ کاسه نمد در حد فاصل پوسته موتور و قطعه برآمده ................................... 18 نیوتن متر
این گشتاورها برای دندانه های تمیز یا شسته شدن با روغن رقیق تعیین شده و در صورت اضافه 

بودن مقادیر فوق به پیچ ها آسیب خواهد رسید.

   ITM 399 گشتاور سفت کردن پیچ ها و مهره هاي موتور تراکتور
سرسیلندر )در حالت سرد( .................................................................................................150 نیوتن متر
شاتون ................................................................................................................................... 125 نیوتن متر
یاتاقان هاي ثابت ................................................................................................................. 265 نیوتن متر
محفظه کاسه نمد عقب .......................................................................................................... 22 نیوتن متر
پیچ هاي اتصال محفظه کاسه نمد عقب به پل میل لنگ )خط کش میل لنگ(  ........ 18 نیوتن متر
پیچ هاي اتصال محفظه کاسه نمد به پل میل لنگ ........................................................... 16 نیوتن متر
فالیویل ................................................................................................................................. 105 نیوتن متر

  



131

پولي میل لنگ ..................................................................................................................... 115 نیوتن متر
چرخ دنده میل بادامک .......................................................................................................... 78 نیوتن متر
هاب دنده هرزگرد سیني جلو .............................................................................................. 44 نیوتن متر
مجموعه باالنسر ..................................................................................................................... 54 نیوتن متر
مهره سر پمپ انژکتور .......................................................................................................... 80 نیوتن متر
مهره انژکتور ........................................................................................................................... 12 نیوتن متر

گشتاور بستن پیچ و مهره هاي تراکتورهاي مختلف در سیستم متریک
)در مواقعي که به گشتاورهاي توصیه شده در دفترچه راهنماي تعمیرات دسترسي نداریم(

گشتاور بر حسب نیوتن متر (فوت پوند)

ISO GRADE 10.9
BS GRADE V

SAE grade 8
ISO GRADE 8 . 8

BS GRADE S
SAE grade 5

فوالد کم کربن با 
SAE grade زیر 5

اندازه مهره 
در سیستم 

متریک
پیچ مستعملپیچ نوپیچ مستعملپیچ نو

20ـ14
)15ـ10(

16ـ12
)12ـ 9(

14ـ10
)10ـ7(

11ـ8
)8  ـ6(

5  ـ4
M6)4ـ3(

46ـ36
)34ـ27(

37ـ29
)27ـ21(

35ـ25
)26ـ  18(

28ـ20
)21ـ  15(

13ـ10
M8)10ـ7(

96ـ72
)71ـ53(

77ـ57
)57 ـ42(

70ـ50
)52 ـ37(

56  ـ40
)41ـ30(

25ـ 19
M10)18ـ14(

160ـ120
)118ـ 89(

130ـ100
)96ـ74(

120ـ90
)89  ـ66(

96ـ72
)71ـ53(

43ـ33
M12)32ـ24(

400ـ300
)295ـ221(

320ـ240
)236ـ177(

260ـ200
)192ـ  148(

210ـ160
)155ـ  118(

110ـ84
M16)81  ـ62(

800 ـ600
)590 ـ443(

640 ـ480
)472ـ354(

560 ـ420
)413ـ310(

450ـ340
)332ـ251(

210ـ160
M20)155ـ  118(
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گشتاور بستن پیچ و مهره هاي تراکتورهاي مختلف درسیستم اینچي

)در مواقعي که به گشتاورهاي توصیه شده در دفترچه راهنماي تعمیرات دسترسي نداریم(

گشتاور بر حسب نیوتن متر (فوت پوند)

ISO GRADE 10.9
BS GRADE V

SAE grade 8
ISO GRADE 8. 8

BS GRADE S

SAE grade 5
فوالد کم کربن 
 SAE grade با

زیر 5

اندازه مهره در 
سیستم اینچي

پیچ مستعملپیچ نوپیچ مستعملپیچ نو

22ـ16
)16ـ12(

18ـ13
)13ـ10(

15ـ11
)11ـ 8(

12ـ 9
)9ـ7(

8 ـ6
)6 ـ4(

1
4

43ـ31
)32ـ23(

34ـ25
)25ـ 18(

30ـ22
)22ـ16(

24ـ18
)18ـ13(

16ـ12
)12ـ 9(

5
16

75ـ 55
)55 ـ41(

60 ـ44
)44ـ32(

ـ 39  53
)39ـ 29(

42ـ31
)31ـ23(

30ـ22
)22ـ16(

3
8

120ـ90
)89 ـ66(

96ـ72
)71ـ53(

86 ـ64
)63 ـ47(

ـ 69  51
ـ 38(  51(

47ـ 35
)35ـ26(

7
16

180ـ140
)133ـ103(

140ـ110
)103ـ81(

130ـ100
)96ـ74(

104ـ80
)77ـ 59(

72ـ54
)53 ـ40(

1
2

370ـ280
)273ـ207(

300ـ220
)221ـ162(

260ـ200
)192ـ 148(

210ـ160
)155ـ 118(

140ـ110
)103ـ81(

5
8

660ـ490
)487ـ361(

530 ـ390
)391ـ287(

460ـ350
)339ـ 258(

370ـ280
)273ـ207(

250ـ190
)184ـ140(

3
4

1060ـ800
)782ـ590(

850 ـ640
)672 ـ472(

760ـ560
)561 ـ413(

610 ـ450
)450ـ332(

410ـ310
)302ـ  228(

7
8

1600ـ1200
)1180ـ 885(

1280ـ960
)944ـ 708(

1120ـ840
)826 ـ620(

900ـ670
)664 ـ494(

620 ـ460
Inch 1)457ـ 339(



133

اعداد و اندازه های استاندارد مورد استفاده در تعمیر  موتورتراکتور ITM285 بوش های 
سیلندر:

نوع ..........................................................................................  چدنی که به صورت خشک پرس می شود.

قطر داخلی بوش ها:
ساخت بوش:

................................................  98/48 الی 98/5 میلی متر  )A4. 236( قطر بوش بعد از پرداخت کاری
.....................................  101/05 الی 101/07 میلی متر  )A4 .248( قطر بوش بعد از پرداخت کاری
.....................................................................  98/50 الی 98/52 میلی متر  )A4. 236( بوش های یدکی
................................................................  101/09 الی 101/12 میلی متر  )A4 .248( بوش های یدکی
................................  103/24 الی 103/26 میلی متر  )A4. 236( قطر بوش های تولیدی برای موتور
................................  104/25 الی 104/28 میلی متر  )A4 .248( قطر بوش های تولیدی برای موتور
................................................................  103/19 الی 104/23 میلی متر  )A4. 236( بوش های یدکی
................................................................ 104/20 الی 104/23 میلی متر  )A4 .248( بوش های یدکی
پرس بوش ها در پوسته موتور ...........................................................  103/19 الی 103/22 میلی متر
تلرانس ساخت بوش )A4. 236( ..............................................................  0/025 الی 0/076 میلی متر
تلرانس ساخت بوش )A4 .248( ....................................................................  0/03 الی 0/08 میلی متر
...................................................................  0/03 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( لقی بوش های یدکی
.......  0/71 الی 0/94 میلی متر  )A4. 236  ـA4 .248( استقرار بوش ها از قسمت باالی پوستۀ موتورهای

گژن پین
............................  34/92 الی 34/93 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( قطر گژن پین ها در موتورهای
لقی پین بوش شاتون )A4 .248 ـ A4. 236( .........................................  0/019 الی 0/043 میلی متر
...............  از 0/00 الی 0/01 میلی متر تلرانس مونتاژ گژن پین در بوش مربوطه )انطباق عبوری( 

رینگ های پیستون موتور A4 .248 که دارای 3 رینگ می باشد:
لقی کناری رینگ ها:

.........................  0/04 الی 0/07 میلی متر  )A4 .248( )شماره 1 رینگ کمپرس فوقانی )شکل گوه
شماره 2 رینگ کمپرس )A4 .248( .............................................................  0/04 الی 0/07 میلی متر
.......................................................  0/05 الی 0/1 میلی متر  )A4 .248( شماره 3 رینگ کنترل روغن

رینگ با انتهای شکاف دار با قطر سوراخ 98/43 میلی متر:
شماره 1 رینگ کمپرسی فوقانی )A4 .248( ...............................................  0/41 الی 0/86 میلی متر
............................................................  0/41 الی 0/86 میلی متر  )A4 .248( شماره 2 رینگ کمپرسی
.....................................................  0/41 الی 0/86 میلی متر  )A4 .248( شماره 3 رینگ کنترل روغن

عرض رینگ: 
.....................................................  2/46 الی 2/49 میلی متر  )A4 .248( شماره 2 رینگ های کمپرسی
...................................................... 4/99 الی 4/96 میلی متر  )A4 .248( شماره 3 رینگ های کمپرسی
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رینگ های پیستون: (A4. 236 ـ رینگ)
لقی کناری رینگ ها:

.........................................................  0/05 الی 0/1 میلی متر رینگ های کمپرسی شماره 1 و 2 و 3 
.................  0/06 الی 0/11 میلی متر رینگ های شماره 4 و 5 رینگ های کنترل روغن می باشند 

انتهای رینگ ها دارای شکاف بوده )اندازه گیری باید در سوراخ بوش کار نکرده انجام پذیرد(
رینگ کمپرسی شماره 1 ...............................................................................  0/41 الی 0/86 میلی متر
رینگ های کمپرسی شماره 2 و 3 ..............................................................  0/30 الی 0/76 میلی متر
.......................................................  0/30 الی 0/76 میلی متر رینگ های کنترل روغن شماره 4 و 5 

عرض رینگ:
رینگ های کمپرسی 1 و 2 و 3 .....................................................................  2/36 الی 2/38 میلی متر
.................................................................  6/33 الی 6/35 میلی متر رینگ کنترل روغن شماره 4 و 5 

 (A4 .248 موتور چهار رینگ) :رینگ های پیستون
کمپرسی فوقانی .................................................................................................... با سطح کرم دار یکسان
........................................................................................  پله دار توسعه یافته دومین و سومین کمپرسی 
..........................................................................................................  فنر با استقرار آسان چهارمین رینگ 
.....................................................................................  2/36 الی 2/38 میلی متر عرض رینگ کمپرسی 
لقی رینگ در شیار شماره 1 و 2 و 3 ........................................................  0/05 الی 0/10 میلی متر
شکاف رینگ کرم دار ........................................................................................ 0/41 الی 0/86 میلی متر
.......................................................................................  0/30 الی 0/76 میلی متر شکاف رینگ چدنی 
.......................................................................  0/30 الی 0/91 میلی متر شکاف رینگ رویه کاری شده 

شاتون ها:
.. ....38/92 الی 39/9 میلی متر  A4. 236 و A4 .248 قطر سوراخ بوش انتهایی شاتون در موتورهای
قطر داخلی بوش تمام شده )پرداخت شده( در موتورهای A4 .248 ـ A4. 236 ..  34/94 الی34/96 

میلی متر
قطر سوراخ شاتون )A4 .248 ـ A4. 236( .............................................. 67/21 الی 67/22 میلی متر

قطر داخلی یاتاقان شاتون )اندازه استاندارد( )A4 .248 ـ A4. 236( ...  63/52 الی 63/55 میلی متر
.................................................................  0/03 الی 0/08 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( لقی یاتاقان
.................................................  10/21 الی 0/27 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( بازی کناری شاترن

یاتاقان های اصلی میل لنگ:
...............................................  63/47 الی 63/49 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( قطر ثابت میل لنگ
سوراخ یاتاقان اصلی در وسط و در انتها )A4 .248 ـ A4. 236( ..........  80/42 الی 80/44 میلی متر
قطر داخلی یاتاقان اصلی )اندازه استاندارد( ..........................................  76/23 الی 76/28 میلی متر
........................................  76/16 الی 76/18 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( قطر ثابت یاتاقان اصلی
......................................................  0/05 الی 0/11 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( لقی یاتاقان اصلی
..............................  133/27 الی 133/32 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( قطر لبۀ فالیول میل لنگ
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شعاع سربند میل لنگ:
......................................  3/68 الی 3/96 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( شعاع سربند ثابت میل لنگ
...............................  3/68 الی 3/96 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( شعاع سربند ثابت یاتاقان اصلی

باالنسر مونتاژ شده در وسط موتور:
پیچ تنظیم پمپ روغن .....................................................................................  27 الی 32/5 نیوتن متر
.............................................................................  88 الی 97/5 نیوتن متر مهره نگه دارنده پمپ روغن 
........................................................................  53 الی 58 نیوتن متر پیچ های لبه دار وزنه های باالنسر 
........................................................................  27 الی 32/5 نیوتن متر پیچ های لبه دار صفحه انتقالی 
پیچ های تنظیم وزنه باالنسر ...............................................................................  9/5 الی 15 نیوتن متر
مهرۀ محکم کننده دنده هرزگرد به دنده .........................................................  52 الی 58 نیوتن متر
پیچ های لبه دار که مجموعه باالنسر را به بدنه موتور می بندد ....................................  54 نیوتن متر

:(A4. 236 ـ A4 .248) سوپاپ های موتور
لقی سوپاپ های: )هوا و دود( .................................................................  0/25 میلی متر در حالت گرم

موقعیت نشیمنگاه سوپاپ در سطح سرسیلندر:
تولید: 

........................................................................................................  0/89 الی 1/14 میلی متر سوپاپ هوا 
........................................................................................................ 1/19 الی 1/45 میلی متر سوپاپ دود 

محدودیت های نگه داری:
.............................................................  به گودی ماکزیمم 1/55 میلی متر از سطح باالیی  سوپاپ هوا 
............................................................  به گودی ماکزیمم 1/52 میلی متر از سطح باالیی سوپاپ دود 

 :(A4. 236 ـ A4 .248) قطر سرسوپاپ
................................................................................................... 44/09 الی 44/36 میلی متر سوپاپ هوا 
..................................................................................................  36/45 الی 36/70 میلی متر سوپاپ دود 

:(A4. 236 ـ A4 .248) قطر میله سوپاپ
.........................................................................................................  9/46 الی 9/49 میلی متر سوپاپ هوا 
........................................................................................................ 9/45 الی 9/47 میلی متر سوپاپ دود 

:(A4. 236 ـ A4 .248)زوایای سطح سوپاپ
....................................................................................................................................  45 درجه سوپاپ دود 
سوپاپ ورودی ...............................................................................................................................  45 درجه

:(A4. 236 ـ A4 .248) نشیمنگاه سوپاپ
زاویه نشیمنگاه سوپاپ:

.................................................................................................................................................  45 درجه دود: 
ورودی .............................................................................................................................................  45 درجه

:(A4. 236 ـ A4 .248) بوش راهنماهای سوپاپ
نوع ...........................................................................................................  ماشین کاری شده در سرسیلندر
قطر داخلی بوش های سوپاپ ......................................................................... 9/53 الی 9/55 میلی متر
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لقی بوش سوپاپ:
.....................................................................................................................  0/02 الی 0/07 میلی متر هوا 
....................................................................................................................  0/04 الی 0/08 میلی متر دود 

:(A4. 236 ـ A4 .248)فنرهای سوپاپ
فنرهای بیرونی: 

..................................................  28 کیلو ± 3 کیلو نیرو فنر در طول 33/2 میلی متر )سوپاپ بسته( 

:(A4. 236 ـ A4 .248) (تایپت) باالبرهای سوپاپ
.....................................................................................................  18/99 الی 19/02 میلی متر قطر میله 
............................................  19/05 الی 19/08 میلی متر قطر سوراخ باالبر سوپاپ در پوسته موتور 
........................................................................................  0/01 الی 0/04 میلی متر محدودیت های لقی 

:(A4. 236 ـ A4 .248) مجموعۀ شفت اسبک
...........................................................................  19/02 الی 19/04 میلی متر قطر شفت بازوی اسبک 
قطw بوش ..................................................................................................  19/06 الی 19/10 میلی متر
....................................................................................................  0/025 الی 0/089 میلی متر لقی بوش 

:(A4. 236 ـ A4 .248) دنده های زمان بندی
پس زنی دنده های زمان بندی )تمامی دنده ها به غیر از دنده شفت محرک باالنسر و دنده هرزگرد 

باالنسر(. 0/08 میلی متر

:(A4. 236 ـ A4 .248) هاب و دنده هرزگرد موتور
....................................................................................................  50/70 الی 50/74 میلی متر قطر هاب 
قطر سوراخ بوش دنده هرزگرد )تمام شده( .........................................  50/79 الی 50/82 میلی متر
مقدار لقی .........................................................................................................  0/06 الی 0/12 میلی متر
بازی انتهای دنده هرزگرد .............................................................................  0/10 الی 0/20 میلی متر

:(A4. 236 ـ A4 .248) دستگاه باالنسر
نوع ............................................................................................................................................  وضعیت مرکز
21  .......................................................................................................................................................... تعداد 
قطر شفت محرک )در یاتاقان جلو( ..................................................  28/562 الی 28/575 میلی متر
قطر شفت محرک )در یاتاقان عقب( ..................................................  23/787 الی 23/80 میلی متر
.............................................  28/562 الی 28/575 میلی متر قطر هزار خارهای محرک پمپ روغن 
تعداد هزار خار )اسپالین( ................................................................................................................. 6 عدد
قطر هزار خارهای دنده محرک وزنه باالنسر .........................................  15/51 الی 15/53 میلی متر
تعداد هزار خار )اسپالین( ................................................................................................................. 6 عدد
..........................................  34/912 الی 34/937 میلی متر قطر سوراخ یاتاقان جلو )شفت محرک( 
.....................................................................  34/92 میلی متر قطر بیرونی یاتاقان جلو )شفت محرک( 
....................................................................  28/58 میلی متر قطر داخلی یاتاقان جلو )شفت محرک( 
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قطر سوراخ یاتاقان عقب )شفت محرک( .........................................  29/972 الی 29/993 میلی متر
..................................................................  30/00 میلی متر قطر بیرونی یاتاقان عقب )شفت محرک( 
......................................................................  23/8 میلی متر قطر داخلی یاتاقان عقب )شفت محرک( 
........................................  42/070 الی 42/095 میلی متر قطر سوراخ های بوش چهارچوب باالنسر 

....................................................  42/164 میلی متر  قطر بیرونی بوش های انتهای چهارچوب باالنسر 
قطر داخلی بوش های انتهای چهارچوب باالنسر ............................  38/133 الی 38/174 میلی متر
..........................................................  0/064 الی 0/120 میلی متر لقی بوش های شفت وزنه باالنس 
قطر شفت وزنه های باالنس ...............................................................  38/054 الی 38/069 میلی متر
تعداد دندانه روی وزنه ها ...............................................................................................................  38 عدد
پس زنی مینیمم و ماکزیمم ..........................................................................  0/10 الی 0/20 میلی متر
تعداد دندانه شفت محرک دنده محرک وزنه باالنسر ..............................................................  24 عدد 
شناور انتهایی وزنه باالنس .......................................................................  0/186 الی 0/377 میلی متر
..........................................................................  0/17 الی 0/35 میلی متر شناور انتهایی شفت محرک 

(A4. 236 ـ A4 .248) (دستگاه باالنس کننده وضعیت مرکزی) پمپ روغن، روغن کاری
6  ................................................................................................................... تعداد آویز در چرخان داخلی 
تعداد آویز در چرخان بیرونی ...................................................................................................................  7

وضعیت محرک در موتور ..............................................................  شفت محرک بدون دستگاه باالنسر 
از چرخ دنده داخلی به بیرونی ...............................................................  0/025 الی 0/076 میلی متر
.......................................................................  0/304 الی 0/44 میلی متر از چرخ دنده بیرونی به بدنه 
لقی انتهای چرخ دنده های داخلی و بیرونی..........................................  0/035 الی 0/127 میلی متر

(A4. 236 ـ A4 .248) هاب و دنده هرزگرد دستگاه باالنسر
تعداد دندانه در دندۀ هرزگرد ................................................................................................................  37
........................................................................ 47/612 الی 47/638 میلی متر قطر سوراخ داخلی دنده 
قطر خارجی یاتاقان دنده ...............................................................................................  47/62 میلی متر
قطر داخلی یاتاقان دنده ....................................................................................................  38/1 میلی متر
قطر داخلی دنده هرزگرد استوانه ای ........................................................  38/097 الی 38/1 میل متر
تعداد دندانه در دنده هرزگرد ...............................................................................  20 دندانه در هر اینچ
.........................................................................  0/08 الی 0/23 میلی متر شناور انتهایی دندۀ هرزگرد 
......................................................................................... 4/14 الی 4/29 میلی متر ضخامت واشر فنری 
قطر داخلی واشر فنری ..........................................................................................................  20 میلی متر

(A4. 236 ـ A4 .248) فشار شیر آزاد کننده
نوع .............................................................................................................  غوطه ور شوندۀ تحت فشار فنر

تنظیم فشار:
.......  414 کیلو نیوتن بر متر مربع یا 4/22 کیلو نیوتن بر متر مربع موتور با تنفس هوای طبیعی 

                                                            مدل های آتی                 مدل های قبلی
طول غوطه ور شونده                                    37/5 میلی متر              20/98 میلی متر 
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قطر خارجی پالنچر )پیستون شناور( .... 15/95الی 15/98 میلی متر ............. 14/186الی14/211 میلی متر 
.............................................  14/5 میلی متر قطر داخلی سوراخ سوپاپ ..... 16 الی 16/03میلی متر 
لقی پیستون شناور در سوراخ ......0/02 الی 0/08 میلی متر ........... 0/209 الی 0/314 میلی متر
....................................................................... 32/5 میلی متر طول فنر مونتاژ شده .... 42/66 میلی متر 
نیرو فنری در طول تعیین شده ....... تنفس طبیعی 25 الی 29 نیوتن ............. 34/5 الی 36/7 میلی متر

    در توربو شارژ 34 الی 38 نیوتن

(A4. 236 ـ A4 .248) میل سوپاپ
................................................................................. 7/62 الی 7/70 میلی متر برجستگی بادامک تایپت 
برجستگی بادامک پمپ روغن ........................................................................ 2/54 الی 2/62 میلی متر
بازوی انتهای میل سوپاپ ............................................................................... 0/10 الی 0/41 میلی متر

یاتاقان جلو 
......................................................................................... 50/46 الی 50/48 میلی متر قطر یاتاقان جلو 
....................................................................... 50/55 الی 50/60 میلی متر قطر سوراخ یاتاقان مرکزی 
.......................................................................................... 0/06 الی 0/14 میلی متر محدودیت های لقی 

یاتاقان عقب
........................................................................................ 49/95 الی 49/98 میلی متر قطر یاتاقان عقب 
.......................................................................... 50/04 الی 50/09 میلی متر قطر سوراخ یاتاقان عقب 
.......................................................................................... 0/06 الی 0/14 میلی متر  محدودیت های لقی 

مشخصات سیستم روغن کاری 
روغن موتور: 

لزجت پیشنهادی 
SAE 30 ....................................................................................... باالتر از دمای 32/2 درجه سانتی گراد

 SAE 20 ............................................................................................ از صفر الی 32/2 درجه سانتی گراد
SAE 10 ................................................................................................................................ پایین تر از صفر

پیشنهاد فاصله زمانی تعویض روغن 
روغن موتور ................................................................................................................................. 250 ساعت
...................................................................................................................... 250 ساعت فیلتر روغن موتور 

فشار روغن ............................................ ........... حداقل PSI 30 در سرعت معمولی و حرارت معمولی 

ظرفیت کارتر
بدون تعویض فیلتر .............................................................................................................................. 8 لیتر
.............................................................................................................. 9 لیتر با تعویض فیلتر خالی و تازه 
............................................................................................. 8 الی 17 پوند بر اینچ مربع فشار شیر فیلتر 
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پمپ روغن (توسعه یافته با باالنسر): 
ماکزیمم ظرفیت تئوری )دبی( .............................................................. 58/8لیتر در 2200دور موتور
فشار روغن در دور متوسط .................................................................................... 30 پوند بر اینچ مربع

مشخصات سیستم سوخت 
پمپ انژکتور گازوئیل 

CAV.DPA  دستگاه مقسم گازوئیل با کاربراتور مکانیکی  ..........................  )A4. 236 ـ A4 .248( نوع
  3241F570 .................................................................................  A4. 236 برای موتور CAV مشخصات
  3241F350 ...................................................................................A4 .248 برای موتور CAV مشخصات

انژکتورهای سوخت: 
CAV ژیگلر با سوزن طویل با چندین ردیف سوراخ ...............................................A4. 236 نوع موتور
CAV ژیگلر با سوزن طویل با چندین ردیف سوراخ ............ ................................. A4. 248 نوع موتور
BKBL  67S5151 ...........................................................  A4. 236 برای موتور CAV شماره نگهدارنده
BKBL  67S5299 ...........................................................  A4 .248 برای موتور CAV شماره نگهدارنده
BDLL  15056705................................................................  A4. 236 برای موتور CAV شماره ژیگلر
BDLL  15056600 ...............................................................  A4 .248 برای موتور CAV شماره ژیگلر
FY ........................................................................................................................)A4. 236( حروف شناسایی
FW .......................................................................................................................)A4 .248( حروف شناسایی

فشار بازشدن ژیگلر (نازل) 
فشار کاری (با بیش از 250 ساعت کار پاشش) 

)A4. 236( ............................................................................................... 173 کیلوگرم نیوتن بر متر مربع
)A4 .248( ............................................................................................... 173 کیلوگرم نیوتن بر متر مربع

فشار تنظیمی (با به کارگیری انژکتور تازه با فنر تازه) 
)A4. 236( ............................................................................................... 177 کیلوگرم نیوتن بر متر مربع
)A4 .248( ............................................................................................... 177 کیلوگرم نیوتن بر متر مربع

سیفون
AC Delco VP series ...............................................................................  )A4. 236( )نوع پمپ )سیفون
............................................................................... میل سوپاپ با بادامک خارج از مرکز محرک سیفون 
فشار خروجی بسته شده با دو پیچ .............................................. 0/7ـ0/42 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 
........................................................................................................ سبز کد رنگ فنر بسته شده با دو پیچ 
.................................................................................................. قرمز کد رنگ فنر بسته شده با چهار پیچ 

فیلتر سوخت (نهایی) 
نوع ساده ................................................................................................................................................... کاغذ
........................................................................................................................... شیر با تخلیه ثقلی نوع شیر 
A2 و A1 گازوئیل ایران کالس ................................................................................ گازوئیل پیشنهادی 
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ظرفیت باک گازوئیل
برای تراکتور 285 ساخت ایران با باک منفرد............................................................................. 90 لیتر 

سیستم خنک کاری 
پمپ آب:

لقی پیش برنده )پره( در پمپ آب: 
تنظیم لقی در ساخت ................................................................................. 0/686 الی 0/889 میلی متر

...................................................... 0/30 الی0/81 میلی متر  لقی عملیات عادی )شامل بازی انتهای( 
...... 0/103 الی 0/06 میلی متر )انطباق تداخلی(  پولی که روی شفت پمپ آب بسته می شود .....
مونتاژ پره روی شفت پمپ آب...................................... 0/01 الی 0/05 میلی متر )انطباق تداخلی( 

ترموستات 
نوع ............................................................................................................................................. ساچمه مومی
درجه حرارت باز شدن معمولی .......................................................80/6 الی 83/9 درجه سانتی گراد
............................................................................. 97/8 درجه سانتی گراد درجه حرارت باز شدن کامل 
............................................................................................................. 8/89 میلی لیتر حداقل حرکت شیر 
B آب و الکل اتیلیک( نوع( BS3151 ...... )خنک کننده پیشنهادی )با نمک اسیدبزوئیک همراه با ضدیخ

زمانی که ضدیخ )Power part( به کار می رود ترکیب خوبی از آب و ضدیخ استاندارد شده به شرح 
زیر حاصل می گردد.

پایین ترین درجه دمای مورد نیاز جهت ایمنی     درصد ضدیخ )Power part(          نسبت ترکیب ضدیخ به آب 
1 :3                              25                               -12° C                   
1 :2                              33                               -18° C                  
1 :1/5                           40                               -25° C                  
1 :1                              50                               -37° C                  
2 :1                              60                               -60° C                  

کیفیت خنک کننده ضدیخ باید هرسال یکبار در شروع فصل سرما کنترل شود. 
ظرفیت رادیاتور  )A4 .248 ـ A4. 236( ......................................  14 لیتر تقریباً 3/69 گالن آمریکایی
درپوش فشاری رادیاتور ................................................................................. 10 پوند فوت بر اینچ مربع

برای تنظیم، انحراف تسمه پروانه در وسط پولی ها با اعمال نیروی معادل 6/8 کیلوگرم ... 12/7 
میلی متر الزم و کافی است. 

مشخصات تعمیر کلی موتور 
(A4. 236 ـ A4 .248) پیستون

قطر پیستون (اندازه گیری کامالً عمود بر سوراخ های پیستون انجام می گیرد): 
میانگین قطر )از قسمت پایین شکاف تحتانی( ........................  98/3818 الی 98/4173 میلی متر 
میانگین قطر )اندازه گیری کمی باالتر از پایین ترین نقطه پیستون( ....................... 98/3869 الی 

98/4224 میلی متر 
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قطر جمع شدگی رینگ:
)تمامی رینگ های که بین شیارهای پایین و باال قرار گرفته اند( ............... 98/0087 الی 98/0541 میلی متر 
................................... 34/92 الی 34/93 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248(  قطر سوراخ مقّر گژن پین

اندازه تقریبی سر پیستون از سطح فوقانی پوسته موتور، زمانی که پیستون در باالترین موقعیت 
....................................................................................... 0/41 الی 0/61 میلی متر  خود قرار گرفته است.
لقی سیلندر با پیستون ......................................................................... 0/3556 الی 0/8128 میلی متر 

(A4. 236 ـ A4 .248) حدود فرسایش قطعات برای تعمیر
ردیف های مرتب شده که وضعیت فرسایش قطعات برای تعمیر یا تعویض نشان داده شده اند.

قوس دار شدن سرسیلندر:
........................................................................................................................ 0/08میلی متر  اریب یا مورب 
تغییرات طولی ........................................................................................................................ 0/15میلی متر 
ماکزیمم سایش بوش )زمانی که نیاز به تعمیر یاتعویض بوش است( ........................ 0/2 میلی متر 
بیضی شدن یاتاقان های انتهای میل لنگ ....................................................................... 0/02 میلی متر 
.................................................................................... 0/28میلی متر ماکزیمم شناوری انتهای میل لنگ 

لقی راهنمای میلۀ سوپاپ (بوش میله سوپاپ)
ورودی .................................................................................................................................... 0/13 میلی متر
......................................................................................................................................... 0/15 میلی متر دود 
ضخامت سوپاپ بین نشیمنگاه و پیشانی سوپاپ که موجب غیرقابل استفاده می شود........  0/79 میلی متر
........................................................................................... 0/13 میلی متر لقی اسبک ها و شفت مربوطه 
فرسایش و بیضی شدن یاتاقان های میل سوپاپ .......................................................... 0/05 میلی متر
................................................................................................... 0/51 میلی متر بازی انتهای میلۀ سوپاپ 
بازی انتهای دندۀ هرزگرد .................................................................................................. 0/25 میلی متر

عمق سرسوپاپ در سطح پایین سرسیلندر 
......................................................................................................................................... 1/40 میلی متر دود 
........................................................................................................................................... 1/55 میلی متر هوا 
......................... 0/25 الی0/51 میلی متر تلرانس سنگ زنی میل لنگ نسبت به اندازه یاتاقان اصلی 
ناهمواری کف سرسیلندر ................................................................................................... 0/30 میلی متر
تعمیر به منظور ضخیم شدن میلۀ سوپاپ ............................................... 0/038 الی 0/08 میلی متر

(A4. 236 ـ A4 .248)وزنه های موتور
.............................................................................................................. 269 کیلوگرم  وزنه خشک برجسته 
............................................................................. 340 الی 409 کیلوگرم مونتاژ وزنه برجسته )تقریباً( 
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 نقطه اتصال
اتصال بدنه
اتصال موتور
اتصال گلگیر چپ
اتصال گلگیر راست اتصال المپ

اتصال خطی
اتصال برقی توسط فنر
اتصال صفحۀ زیرپایی
اتصال شاسی
سیم زمینی

MF 285نقشه مدار سیم کشی تراکتور



143

 MF 285 راهنمای نقشه مدار سیم کشی تراکتور

2   بوق 1 سوئیچ، برق و چراغ ها                            

4   باطری 3 سوئیچ گرم کن                                     

6 موتور استارت   5 سوئیچ اطمینان از خالصی                      

8 دستگاه سوئیچ راهنما و چراغ خطر 7   دینام )آلترناتور(                                   

9 جعبه فیوز 

10 فیوز محافظ جریان برق

11 فیوز محافظ راهنما، چراغ خطر، چراغ شخم کاری 

13 چراغ خطر دینام 12 چراغ زرد )اخطار(                                 

15 چراغ خطر استفاده از هیدرولیک 14 سوئیچ فشار روغن موتور                         

17 ترموستارت 16 سوئیچ تخلیه فیلتر هوا و روغن                 

19 سوئیچ گرفتگی سوراخ های میکرونی فیلتر 18 سوئیچ فشار روغن موتور                         

21 دستگاه انتقال مقدار سوخت آب 20 سوئیچ تخلیه فیلتر هوا                           

22 سوئیچ استفاده از فشار هیدرولیک               23 آمپر سوخت

24 آمپر درجۀ آب

25 شمع )دستگاه انتقال( درجۀ آب

26 آمپر وضعیت باطری )تنها در تراکتورهای با موتور 3 سیلندر(

27 چراغ )روشنایی( آمپر وضعیت باطری

   28   چراغ )روشنایی( آمپر درجۀ آب
29 چراغ )روشنایی( کیلومتر شمار

30  چراغ )روشنایی( آمپر سوخت

31 چراغ شخم کاری                                   32   پریز ترلر

34 چراغ شمارۀ تراکتور )در انگلستان( 33 سوئیچ ترمز                                         

36   چراغ قرمز سمت چپ 35 چراغ شمارۀ تراکتور                                

38 چراغ بغلی سمت راست 37 چراغ بغلی سمت چپ                              

40 چراغ های جلو سمت راست )نورباال( 39 چراغ قرمز سمت راست                          

42 چراغ های جلو سمت راست )نور پایین( 41 چراغ های جلو سمت چپ )نورباال(             

43 چراغ های جلو سمت چپ )نور پایین(

44 چراغ های راهنمایی روشنایی چراغ های جلو سمت راست

45 چراغ راهنمایی روشنایی چراغ های عقب سمت راست

46 چراغ راهنمایی روشنایی چراغ های جلو سمت چپ

47 چراغ های راهنمایی روشنایی چراغ های عقب سمت چپ

48 چراغ ایست ـ سمت چپ

49 چراغ ایست ـ سمت راست  
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50 فندک برقی                                        

51 سوئیچ چراغ قوی کابین

52 سوئیچ بادبزن )سه سرعته(

53 فیوز محافظ اتصال

54 موتور هوادهنده

55 رادیو

56 سوئیچ برف پا کن

57 موتور برف پاک کن

58 سوئیچ شیشه پاک کن جلو )شیشه شو(

59 موتور شیشه پاک کن جلو

60 سوئیچ چراغ شخم 

)NAO 61 چراغ خطر )تنها در

)NAO 62 چراغ شخم سمت راست )اختیاری( )تنها در

63 المپ )روشنایی( آمپر دمای انتقال نیرو )ترانسمیسون( )تنها در تراکتورهای صنعنی(

64 آمپر دمای انتقال نیرو )ترانسمیسون( )تنها در تراکتورهای صنعتی(

65 شمع )دستگاه انتقال( دمای انتقال نیرو )ترانسمیسون( )تنها در تراکتورهای صنعتی(

)NAO 66 دستگاه چشمک زن )تنها در

)NAO 67 فیوز محافظ جریان المپ های روشنایی آمپر )تنها در

)NAO 68 فیوز محافظ جریان چراغ یا چراغ های احتیاط )زرد( )تنها در

)NAO 69 فیوز محافظ بوق، فندک، چراغ های بیرون )تنها در

70 چراغ های اخطار جاّده سمت چپ )بنابه نوع گلگیر می توان از یکی یا دو( استفاده نمود )تنها 

)NAO در
)NAO71 چراغ های اخطار سمت راست )یکی یا دو بستگی به نوع گلگیر( )تنها در

72 سوئیچ برق

73 نورافکن سمت راست )تنها در NAO( )اختیاری(

74 نورافکن سمت چپ )تنها در NAO( )اختیاری(

75 سوئیچ چراغ

سیم کشی پریز تریلر
1 چشمک زن های جلو و عقب چپ

2 اضافی

3 اتصال بدنه

4 چشمک زن های جلو و عقب راست

5 چراخ خطر راست

6 چراغ های ترمز چپ و راست

7 چراغ خطر چپ و شمارۀ تراکتور

تنها در تراکتورهای مجهز 
LPQ به کابین
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کد رنگ سیم ها
B ـ مشکی               G ـ سبز                  K ـ صورتی                       L ـ روشن
N ـ قهوه ای               O ـ نارنجی               P ـ ارغوانی                       R ـ قرمز
S ـ خاکستری           U ـ آبی                   W ـ سفید                       Y ـ زرد

دیاگرام  در  ولی  می شود  بسته  سرعت سنج  تراکتورها  از  پاره ای  به  ممالک  برخی  در  توجه: 
سیم کشی نشان داده نشده است.

مشخصات فیوزهای مورد استفاده در تراکتور

حداکثر جریان برقجریان مداومشمارۀ فیوز

110A20A

210A20A

35A20A

45A20A

510A20A

5A20Aفیوز محافظ اتصال

12A25Aفیوز محافظ اتصال

چراغ های نور پایین جلو
چراغ های نور باالی جلو

وسایل  روشنـایـی  چــراغ هــای 
داشبورد، چراغ های خطر و بغلی 
چپ شمارۀ تراکتور، آمپر باطری، 
راست،  بغلـی  و  چراغ هـای خطر 
چراغ های ترمز، آمپرها، چراغ های 
اخطار،  چراغ هـای  آمپرها،  ترمز، 
راهنماهـا )چشمک زن هـا( بـوق، 

چراغ شخم، فندک، چراغ خطر

مشخصات المپ های مورد استفاده در تراکتور

قدرت (ظرفیت)سه پیچ المپنوع

45/40Wمیخیشیشه گردچراغ های جلو

5Wمیخیشیشه گردچراغ های بغلی جلو

چراغ های بغلی عقب
چراغ های ترمز

شیشه گرد
دو سیمی فیلمان

میخی
5W

21W
21Wمیخیشیشه گردچراغ های چشمک زن/ )راهنماها( و خطر

55Wهالوژن دارشیشه ای طویل )طوالنی(چراغ شخم کاری

3Wفشاریگنبدی شکلچراغ های اخطار داشبورد

3Wفشاریکشیده شده )طویل(چراغ های اعالم اخطار

3Wفشاریشیشه کشیدهچراغ های داشبورد

5Wمیخیشیشه گردچراغ شماره تراکتور

5Wمیخیشیشه گردچراغ داخلی )در صورت موجود(
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گشتاور سفت کردن پیچ های دو نمونه استارتر

M113 گشتاور سفت کردن استارت

ترمینال "Bal" اصلی بوبین M8 با گشتاور 3/9 نیوتون متر )0/4 کیلوگرم متر(

مهره های استارت کن اتصال استارت / بوبین

M8 با گشتاور 3/5 نیوتن متر )0/3 کیلوگرم متر(ترمینال بوبین
1/4 BSF با گشتاور 4 نیوتن متر )0/4 کیلوگرم متر(ترمینال استارت

بستن درپوش انتهایی بوبین

2 نیوتن متر )0/2 کیلوگرم متر(پیچ ها
6 نیوتن متر )0/6 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده سیستم بوبین

7 نیوتن متر )0/8 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده پوش ها
8 نیوتن متر )0/8 کیلوگرم متر(پیچ های دو سر بدنه استارت

41 نیوتن متر )4/1 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده کفشک های قطبی
11 نیوتن متر )1/1 کیلوگرم متر(پیچ های فشاری

20 نیوتن متر )0/2 کیلوگرم متر(مهره قفلی پین گریز از مرکز

M127 گشتاور سفت کردن استارت

ترمینال "Bal" اصلی بوبین پیچ دو سر M8 با گشتاور 6 نیوتون متر )0/6 کیلوگرم متر(

M8 با گشتاور 6 نیوتن متر )0/6 کیلوگرم متر(مهره سفت کن کابل بوبین
M12 با گشتاور 12 نیوتن متر )1/2 کیلوگرم متر(مهره سفت کن کابل بوبین

1/4 BSF با گشتاور 4 نیوتن متر )0/4 کیلوگرم متر(ترمینال استارت

بستن درپوش انتهایی بوبین

2 نیوتن متر )0/2 کیلوگرم متر(پیچ ها
6 نیوتن متر )0/6 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده سیستم بوبین

7 نیوتن متر )0/8 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده پوش ها
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سطح روغن موتور را کنترل 
کنید.                            

پیش صافی فیلتر هوا را تمیز و سطح 
روغن کاسه صافی هوا را کنترل کنید.

رسوبات فنجان فیلتر سوخت را خالی 
کنید.

و  کنترل  را  رادیاتور  آب  سطح 
را  روغن  و  آب  رادیاتور  شبکه های 

کنید. تمیز 

فشار باد الستیک ها را هر بار پیش 
از کار با تراکتور کنترل کنید.

متغیر  سرویس های  زمان  ـ   
تراکتور  کاری  به شرایط  بسته 

می باشد.
ـ زمان این سرویس ها را خود 

تعیین کنید. شما می توانید 
کار  شروع  از  پیش  هربار  ـ 
را  سرویس ها  این  تراکتور  با 

دهید. انجام 

سرویس های متغیر تراکتور      

سرویس های روزانه

نظر  از  را  نیرو  انتقال  محور 
کنید. بررسی  روغن  نشتی 

خالصی پدال کالچ را بازدید کنید.

سطح روغن جعبه دنده و محفظۀ 
هیدرولیک را بازدید کنید.

سفتی  و  الستیک ها  باد  فشار 
کنید. کنترل  را  چرخ ها  مهره های 

سرویس های 100 ساعته
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را عوض  روغن موتور و صافی روغن موتور 
کنید.

ترمزها را کنترل و تنظیم کنید. سطح روغن 
ترمز را بازدید و در صورت نیاز پر کنید.

تمیز و روغن صافی هوا  را  پیش صافی هوا 
کنید. عوض  را 

سطح روغن توپی و دیفرانسیل جلو را بازدید 
و در صورت نیاز پر کنید.

سطح آب باتری را بازدید و بست های باتری را صافی پمپ کمکی را عوض کنید.
گریس زده و تسمه پروانه را کنترل و تنظیم کنید.

سرویس های 250 ساعته
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محور  معمولی  اتصاالت  گریس  خورهای 
کنید. گریس کاری  را  جلو  دیفرانسیل 

تنظیم بودن توپی های چرخ های جلو را کنترل 
کنید.

عملکرد پدال قفل دیفرانسیل را بررسی و صافی سوخت را عوض کنید.
تنظیم کنید.

گریس خورهای اتصاالت معمولی محور جلو توری پمپ دستی سوخت را تمیز کنید.
را گریس کاری کنید.

سرویس های 500 ساعته
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پیش صافی هوا را تمیز و روغن صافی هوا را 
عوض کنید.

سوپاپ ها را فیلرگذاری کنید.

مایع سیستم خنک کننده را تخلیه و سیستم 
را شست وشو و دوباره پرکنید.

صافی پمپ کمکی و پمپ روغن هیدرولیکی 
تراکتور را تمیز کنید.

انژکتورهای سوخت را سرویس کنید.روغن جعبه دنده و هیدرولیک را عوض کنید.

روغن توپی های چرخ ها را عوض کنید.

سرویس های 1000 ساعته
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پس از هر 100 ساعت کار تراکتور:
)2WD( 1 توپی جلو در تراکتور

)2WD( 2 پین اصلی محور جلو در تراکتور
)4WD( 3 پین محوری جلو در تراکتور

4 گریس خورهای بازوهای بلند کننده
)2WD( 5 پین محوری محور جلو در تراکتور

6 پین محوری بازوی فرمان
پس از هر 500 ساعت کار تراکتور:

7 اتصاالت معمولی محور گرداننده )گاردان( و رابط )4WD( را گریس کاری و درپوش رابط گرداننده 
را کنترل کنید.

)4WD( 8 اتصاالت معمولی گردانندۀ محور جلو در تراکتور

  گریس کاری تراکتور    


