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موتــور بــرای تولید توان به غیر از اجــزای اصلی، نیاز به سیســتم هایی دارد که ضمن کم کردن 
اصطکاک قطعات متحرک موتور، در زمان مناسب سوخت را به سیلندر تزریق نموده و حرارت تولید 
شــده در موتور را از آن خارج نماید. این اعمال توســط سیستم های روغن کاری، سوخت رسانی و 
خنک کننده انجام می گیرد که  از سیستم های تکمیلی موتور می باشند. تعمیر سیستم های تکمیلی 
ضمن اینکه سبب می شود موتور در شرایط ایده آل کار کند از لحاظ زیست محیطی و مصرف بهینۀ 

سوخت نیز بسیار اهمیت دارد.

پودمان 3سيم و اتصاالت آن        
تعمير سيستم هاي تكميلي موتور تراکتور
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واحد یادگیری3

شایستگی تعمیر سیستم خنک کاری موتور تراکتور

آیا تا به حال پی برده اید: 
- سیستم خنک کاری موتور چگونه کار می کند؟
- دمای مایع خنک کننده چگونه کنترل می شود؟

- دمای مایع خنک کننده به چه دالیلی باال می رود؟
- چگونه می توان دلیل ایراد در سیستم خنک کننده را تشخیص داد؟

- چگونه می توان قطعات معیوب سیستم خنک کننده را تعویض نمود؟

برای یکنواخت نگه داشتن دمای قطعات داخلی موتور نیاز به سیستم خنک کننده می باشد تا گرمای اضافی را از 
موتور خارج سازد. در سیستم خنک کننده حرارت از طریق رینگ پیستون به سیلندر و پس از آن به مایع خنک 
کنندۀ اطراف ســیلندر انتقال یافته و باعث خنک شــدن قطعات موتور می گردد، درغیر این صورت دمای قطعات 

موتور باال رفته و بر اثر انبساط بیش از حد، قطعات متحرک درهم گیر کرده و از حرکت می ایستند.
افزایش بیش از حد دمای موتور باعث کاهش بازده موتور شده میزان مصرف، استهالک و گازهای آالینده خروجی 

را افزایش می دهد.  

تعمیر این سیستم عالوه بر حفظ منابع طبیعی باعث کاهش آثار مخرب زیست محیطی می گردد.

استاندارد عملکرد: 

هنرجویان پس از آموزش این واحد یادگیري قادر خواهند بود عیب یابي، باز کردن، بســتن، ارجاع قطعات معیوب 
به تعمیرکار تخصصي و تعمیر و تعویض برخي قطعات سیستم خنک کننده موتور انواع تراکتورهای رایج را انجام 

دهند.
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وظیفه و ساختمان سیستم خنک کننده موتور
در کتاب نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی فرا گرفتید 
که پمــپ آب )واتر پمپ( مایع خنک کننده را در رادیاتور ، 
لوله های رابط و موتور به گردش در می آورد. در سیستم خنک 
کننده حرارت موتور توســط مایع خنک کننده به رادیاتور 
مي رسد. پروانه ای در جلوی موتور  نصب شده که با مکش 

هوا از میان رادیاتور ، مایع را خنک می کند. مایع خنک کننده 
موتور با از دســت دادن حرارت به سمت موتور بر می گردد. 
میزان دماي مایع خنک کننده توســط ترموستات کنترل 
می شــود و تازمانی که درجه حرارت آن به مقدار مشخص 

نرسیده باشد ، اجازه گردش در رادیاتور را نمی یابد)شکل 1(. 

شكل 1. سيستم خنک کننده

درب رادیاتور

پروانه

جریان باد

دریچه تخليه

لوله سرریز سيلندرها

پمپ آب

ترموستات

پمپ آب: ساختمان پمپ آب از توپی پروانه، پوسته پمپ، 
بلبرینگ، کاسه نمد، محور و پره های آب پخش کن تشکیل 

شده است )شکل2(.
 پمپ آب به وسیلۀ واشر مخصوص روی دهانۀ ورودی بلوکه 

سیلندر بســته می شود و انرژی خود را به وسیلۀ تسمه از 
پولی سر میل لنگ تأمین می کند. با چرخش پره هاي آب 
پخش کن در اثر نیروي گریز از مرکز ایجاد شده ، سرعت و 

فشار مایع خنک کننده در مدار افزایش مي یابد.
آب پخش کن

فنر
فيبر

بلبرینگ ها

محور پمپ

اورینگ جلو
اورینگ عقب

مجرای خروج نشتی آب

واشر
شكل 2. اجزای پمپ آب

حلقه  آب بندی
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در برخي مدل هاي تراکتور MF399 پمپ از چرخ دنده هاي ســیني جلو نیرو مي گیرد و تســمه پروانه فقط 
دینام و پروانه را به گردش در مي آورد.

تراکتورهای دوچرخ با اینکه دارای سیستم مایع خنک هستند اما پمپ آب ندارند. به نظر شما در این موتورها 
حرکت مایع خنک کننده بین رادیاتور و موتور به چه روشی انجام می شود؟ 

پروانه و تســمه پروانه: پروانه به کار رفته در سیســتم 
خنک کننده تراکتورها عموماً از نوع مکانیکی است که 
روی محور پمپ آب بسته شده و به وسیلۀ تسمۀ پروانه 

به گردش در می آید .
کشش تسمه پروانه در عملکرد سیستم خنک کننده نقش 
مهمی را ایفا می کند زیرا اگر تسمه خیلی سفت یا شل باشد 

عیوب زیر ممکن است در مدار خنک کننده ایجاد شود.
- تسمه ای که شل باشد در هنگام سر خوردن )بکسوات 
کردن( روی چرخ تسمه صدا کرده و سرانجام پاره می شود.

- تســمه شل ســبب جوش آمدن آب موتور و خالی و 
شارژ نشدن باتری می شود.

- تسمه ای که سفت باشد زود پاره شده یا بلبرینگ های 
پمپ آب و مولد برق را فرسوده می کند.

برخی تراکتورهای با تــوان حجمی باال دارای فن های 
هیدرومکانیکــی )Viscous  fan( هستند)شــکل3(. 
فن هاي هیدرومکانیکي ، هنگامي که موتور سرد است با 
20 درصد ســرعت موتور و هنگامي که موتور در دماي 
عادي کار مي کند با 80 درصد سرعت موتور مي چرخند. 

شكل3. فن هيدرومكانيكي

فن هاي هیدرومکانیکي چگونه کار مي کنند؟

ترموســتات: ترموستات یک شیر حرارتي است که در دماي پایین بســته بوده و با رسیدن به دماي معین )دماي 
مشخص شده روي ترموستات( باز مي شود و مسیر انتقال مایع خنک کننده را به رادیاتور باز مي کند. 

به شکل توجه کنید، به نظر شما وظیفه قسمت نشان داده شده شکل Jiggle Valve(،4(چیست؟
دمایی که ترموستات در آن دما باز می شود در کدام قسمت ترموستات نوشته شده است؟

Jiggle Valve .4 شكل

توجه

پرسش

فکر کنید

تحقیق



119

تعمير سيستم هاي تكميلي موتور تراکتور

عیب یابی و رفع عیب سیستم خنک کاری موتور بدون باز کردن اجزا

مهمترین و بارز ترین نشــانه وجود مشکل در سیستم 
خنک کنندۀ موتور، افزایش دمای بیش از حد موتور یا 
ســرد بودن موتور به مدت طوالنی بعد از روشن شدن 
است که با کمک نشان دهنده دمای مایع خنک کننده 
یا روشن شدن چراغ هشدار دمای بیش از حد می توان 

به آن پی برد.
افزایش دمای مایع خنک کننده موتور می تواند به دالیل 

زیر اتفاق بیافتد:
- کم بودن میزان مایع خنک کننده در مدار

- پاره شدن تسمه پروانه
- گرفتگی لوله های رادیاتور و مجاري آب ســیلندر و 

سرسیلندر
- عملکرد نادرست ترموستات

- عملکرد نادرست درب رادیاتور

- خرابی واتر پمپ
- خرابی های موتور مانند سفت بودن بیش از حد فیلر 

سوپاپ ها، سوختن واشر سرسیلندر و  ......
در صورت افزایــش دمای مایع خنــک کننده موتور، 

بررسی ها را به ترتیب زیر انجام دهید:
- کنترل نشتی مایع خنک کننده 

کاهش مداوم میزان مایع خنک کننده به دلیل نشــتی 
آن در اجــزای سیســتم خنک کننــده، پولکی های 
سرسیلندر و بلوک ســیلندر یا نشتی داخلی در موتور 

می باشد. 
در صورتی که نشــتی مربوط به شیلنگ ها و پولکی ها 
باشد نیازی به پیاده کردن اجزای سیستم خنک کننده 
نیســت و با سفت کردن بست یا تعویض قطعه معیوب 

نشتی برطرف می شود )شکل های 5، 6 و 7(. 

شكل7. نشتي از پولكي هاي موتورشكل6. نشتي از شيلنگ ها       شكل5.  نشتي از محل اتصاالت

در صورت فرسودگی، ضربه و یا شوک ناشی از گرم و سرد شدن رادیاتور امکان نشت آب از نقاط مختلف آن وجود 
دارد .

اگر ســوراخ های رادیاتور بسیار ریز باشند می توان با ریختن موادی مانند پودر آلومینیوم  به داخل مایع خنک 
کننده ، ســوراخ ها را آب بندی کرد و اگر نشــتی به این ترتیب برطرف نشــد باید رادیاتور را بازکرده و برای 

تعمیرکار رادیاتور ارسال کرد.

بر اثر فرسودگی کاســه نمد واترپمپ امکان نشت آب 
از آن وجــود دارد.  در ایــن صورت آب از ســوراخ زیر 
واترپمپ به بیرون نشــت می کند. برای رفع این عیب 

باید واترپمپ را  پیاده کرده و تعمیر نمود.

 اگر میزان نشتی کم باشد شاید نتوان با روش چشمی 
آن را تشخیص داد و  بهترین روش استفاده از دستگاه 

نشتی یاب )آزمایش تحت فشار( می باشد)شکل6(.

توجه
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 شكل 6. آزمایش نشت یابی تحت فشار

روش آزمایش نشتی یابی تحت فشارچگونه است؟

در صورت کاهش سطح مایع خنک کننده موتور و مشاهده نشدن نشتی خارجی، نشتی داخلی محرز می گردد. 

با مراجعه به مطالب مربوط به سر سیلندر و نیم موتور بررسي کنید، چگونه می توان به وجود نشتی داخلی مایع 
خنک کننده موتور پی برد؟

- کنترل پروانه و تسمه پروانه:
تیغه های پروانه با یک زاویه معین ساخته شده اند. در 
صورت خمیدگی یا شکستگی پره های پروانه، بازده آن 

کاهش پیداکرده و باعث گرم شدن بیش از اندازۀ موتور 
می گردد. در این صورت پروانه باید تعویض شود. 

تعداد پره های فن چه تاثیری در مقدار خنک کردن دارد؟
آیا امکان برعکس بسته شدن پروانه وجود دارد؟ در صورتی که پروانه را برعکس ببندیم چه اتفاقی می افتد؟

کشــش تسمه پروانه و وضعیت ظاهري آن باید کنترل 
شود. در صورتی که تســمه ترک خوردگی، نخ زدگی، 

شکاف و پارگی داشته و یا روغنی شده و یا نشانه ای از 
سایش یا تخریب داشته باشد باید تعویض شود.

در تراکتورهایی که از دو تسمه استفاده می شود)MF399( ، هر دو تسمه را همزمان تعویض کنید. نکته

پرسش

گفتگو کالسی

تحقیق

به محفظه احتراقنشتی داخلی مایع خنک کننده به مدار روغن کاری
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MF399 شکل 7. استفاده از دو تسمه در تراکتور

شکل 8. شست وشوی معکوس سیستم خنک کننده

- کنترل تمیزی سطح خارجی رادیاتور
پره هــای رادیاتور بایــد همواره تمیز باشــند تا تبادل 
حــرارت بین آنها و هوا به خوبی انجام گیرد. در صورت 
کثیف بودن پره های رادیاتور باید آنها را به وسیله فشار 

باد و مخالف جهت جریان هوا در رادیاتور تمیز کرد.  
- کنترل جریان آب در رادیاتور

داخل لوله های رادیاتور ممکن است به مرور زمان جرم 

بگیرد. گرفتگي لوله هاي رادیاتور با ســه نشــانه همراه 
است:

1- گرم شدن بیش از حد موتور
2- مچاله شدن شیلنگ پاییني رادیاتور در دور باال

3- خارج شــدن بخار و قطــرات آب از درب رادیاتور 
در صورتــي که بالفاصله پس از گاز دادن به موتور ، پا از 

روي پدال برداشته شود. 

درباره علت وقوع نشانه هاي باال در کالس گفتگو نمائید.

بــرای باز کردن مجــاری لوله های رادیاتــور و موتور 
می توان از مواد رسوب گیر شیمیایی )طبق دستورالعمل 
اســتفاده از این مواد( و شست وشوی معکوس استفاده 

نمود )شــکل 8(. در صورتی که لولــه های رادیاتور به 
روش های ذکر شــده باز نشد باید رادیاتور را باز کرده و 

به رادیاتور ساز ارجاع داد .

گفتگو کالسی

لوله محفظه ترموستات

ترموستات برداشته شده

 ورودی آبتفنگی مخصوص
لوله باالیی 

رادیاتور

لوله پایینی رادیاتور

درب رادیاتور بسته استهوا آب

جنت

جنتتفنگی مخصوص جرم گیری
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کنترل ترموستات 
درب رادیاتور را برداشته ، موتور را روشن کنید و سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

- بالفاصله پس از اســتارت زدن که هنوز موتور ســرد است ، دماي شیلنگ باالیي و جریان آب داخل رادیاتور 
چگونه است؟

- بعد از گرم شدن موتور چه تغییري در دماي شیلنگ باالیي و جریان آب رادیاتور به وجود مي آید؟
- چگونه با استفاده از این روش مي توان به سالمت ترموستات پي برد؟

- کنترل ترموستات:
اگر ترموستات معیوب باشد اشکاالت زیر پیش خواهد آمد:
1- جوش آوردن موتور: اگر ترموستات در حالت بسته، 
گیر کرده باشد ، مانع گردش مایع خنک کننده شده و 

سبب جوش آوردن موتور مي شود.
2- دیر گرم شــدن موتور : مهمتریــن علت دیر گرم 
شدن موتور بازماندن ترموستات یا برداشتن ترموستات 
است در این حالت وقتی موتور هنوز سرد است آب در 

رادیاتور گردش می کند، در نتیجه موتور باید بیشتر کار 
کند که گرم شود. 

برای آنکه به سرعت متوجه نبودن ترموستات یا بازماندن 
ترموستات شویم باید بالفاصله پس از روشن کردن موتور 
شــیلنگ باالیی رادیاتور را با دست فشار دهیم )دست 
خود را از پروانه دور نگه دارید( در این حالت عبور آب از 

داخل شیلنگ حس می شود )شکل 9(. 

شكل 9. آزمایش صحت باز شدن مدار خنک کننده توسط ترموستات

- کنترل واتر پمپ: 
واتر پمپ ممکن اســت به علت خرابی کاسه نمد دچار 
نشتی شــود و یا بر اثر خرابی بلبرینگ ایجاد صدا کند 
که هردوی این موارد را می توان با کمی دقت تشخیص 

داد. عالوه بر این، خوردگی ، شکســتگی یا فرسودگی 
پره ها و پوســته واتر پمپ ممکن است باعث کم شدن 
گردش مایع خنک کننده شــود که روش تشخیص آن 

همانند روش تشخیص سالمت ترموستات می باشد.

در اتومبیل ها تعمیر واتر پمپ به صرفه نیســت و در صورت خرابی آنها را تعویض می کنند اما در تراکتورها با 
توجه به قیمت باالی واتر پمپ و همچنین کمبود لوازم یدکی, تعمیر آن هنوز رایج است.

- کنترل فشنگی و نشــان دهنده های دمای مایع خنک 
کننده

دمای مایع سیستم خنک کننده به وسیله یک فشنگی 

که روی بلوکه ســیلندر یا سرســیلندر بسته می شود 
مشخص شده و به وسیله نشانگرهای داشبورد به اطالع 

راننده رسانده می شود)شکل های 10 و 11(. 

نکته

فعالیت   کارگاهی
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شکل 10. محل فشنگی آب روی تراکتور MF399                                     شکل 11. فشنگی و نشانگر درجۀ آب

برای کنترل فشــنگی و نشــان دهنده دمــا می توان 
فشنگی را از محل خود باز کرده و در حالی که سوئیچ 
باز اســت ســر آن را در یک ظرف آب جوش قرار داد، 
در این حالت با مقایســه دمای ظرف آب و دمای نشان 
داده شده روی نشــان دهنده دمای مایع خنک کننده 
می توان به ســالمت فشنگی پی برد. در صورت خرابی 

فشنگی آب باید سریعاً آن را تعویض نمود.
- کنترل درب رادیاتور

درب رادیاتور دارای دو الستیک آب بندي و دو سوپاپ 
اســت. سوپاپ بزرگتر سوپاپ مکش و سوپاپ کوچکتر 

سوپاپ خأل است. 

شکل 12. درب رادیاتور و سوپاپ های آن

در مورد کاربرد سوپاپ های مکش و خأل درب رادیاتور در کالس گفتگو کنید.

در صورت خراب شدن سوپاپ ها یا الستیک هاي آب بندي 
درب رادیاتور ، آب از طریق مجراي تخلیه خارج مي شود و 
در اثر کم شدن آب در سیستم خنک کننده موتور جوش 

مي آورد. اگر بعد از برطرف کردن نشتي ها، کم شدن آب 
رادیاتور ادامه داشت و موتور بیش از حد گرم مي شد باید 

اقدام به تعویض درب رادیاتور نمود. 

با توجه به قیمت پایین درب رادیاتور، در صورت مشکوک شدن به ایراد، باید نسبت به تعویض درب اقدام نمود 
و استفاده از روش های تجربی یا علمی برای آزمایش درب توصیه نمی شود.

نکته

گفتگو کالسی

درب رادیاتور

سوراخ هوا

سوپاپ فشار

واشر آب بندیسوپاپ خأل
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از باز نمودن درب رادیاتور هنگام داغ بودن موتور خودداری کنید زیرا خطر ســوختگی ناشــی از پاشش بخار و 
آب داغ وجود دارد.

کنترل سالمتی اجزای سیستم خنک کننده
مراحل انجام کار:

1- نشتی های مدار خنک کننده را بررسی کنید.
2- کشش تسمه پروانه را مورد بررسی قرار دهید.

3- رادیاتور را در حالی که روی تراکتور بسته است جرم زدایی کنید.
4- سالمتی ترموستات را کنترل کنید. 
5- سالمتی واتر پمپ را بررسی کنید.

باز کردن رادیاتور )شکل 14(
مراحل انجام کار:

1- درب رادیاتور را باز کنید و مایع آن را از طریق شیرهای رادیاتور و بدنه موتور تخلیه کنید.
2- پیش صافی، اگزوز، درپوش بغل و روی تراکتور و توری جلو تراکتور را بردارید.
 .)U650M 3- مهره لوله های انتقال روغن به رادیاتور روغن را باز کنید )تراکتور

.)MF240 و MF285 4- صافی هوا را در صورتی که جلوی رادیاتور قرار دارد باز کنید )تراکتورهای
5- پیچ های اتصال دهنده بادگیر به رادیاتور را باز کنید.

U650 شكل 13. رادیاتور روغن تراکتور
6- شیلنگهای باال و پایین مخزن رادیاتور را با بازکردن بست های مربوطه بیرون آورید.

7- پیچ های اتصال دهنده رادیاتور به بدنه جلو تراکتور را باز کنید.
8- رادیاتور را به سمت باال بکشید و از جایش خارج کنید.

9- اگر الزم باشد بادگیر را نیز بردارید.

باز کردن اجزای سیستم خنک کننده موتور 
پس از انجام آزمایشات مربوطه و اطمینان به لزوم بازکردن 
اجزا سیستم خنک کاری باید مطابق دستورالعمل کتاب 

راهنمای تعمیرات تراکتور اقدام نمود. رویه ای که در ادامه 
می آید روش عمومی هر کدام از این فعالیت ها می باشد.

فعالیت   کارگاهی

فعالیت   کارگاهی

نکات ایمنی
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چنانچه رادیاتور پس از باز شــدن از روی تراکتور مدت زمان زیادی بدون استفاده بماند، بهتر است خالی باشد 
یا آن را با مایع خنک کننده موتور پر کرد، چرا؟

با توجه به این که احتمال دارد قصد اســتفاده مجدد از مایع خنک کننده تخلیه شــده را داشته باشید توصیه 
می شود که از یک ظرف تمیز و دارای گنجایش کافی جهت جمع آوری مایع خنک کننده استفاده کنید.

MF285 شكل 14. ترتيب باز کردن رادیاتور تراکتور

باز کردن پروانه و پمپ آب
مراحل انجام کار:

1- رادیاتور را باز کنید.
2- پیچ های دینام را شل کنید و تسمه پروانه را خارج کنید.

3- واشر فرم دار و پیچ هاي پروانه را باز کرده و آن را بردارید )شکل15(.

فعالیت   کارگاهی

نکته

پرسش

در صورتــی که نیاز به تعویض مایع خنک کننده باشــد، مایع خنک کننده موتــور را پس از تخلیه در ظروف 
مخصوص جمع آوری کنید و از پخش آن در محیط بپرهیزید.

نکات زیست 
محیطی

1

4

5

6

6

7

8

9
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تفکیک قطعات پمپ آب
مراحل انجام کار:

1- مهره پایه پروانه را باز کرده و پایه پروانه را از روي محور خارج کنید )شکل 16(.
2- مجموعه محور و آب پخش کن را با اعمال فشار از پوسته خارج کنید.

3- با اعمال فشار محور را از آب پخش کن خارج کنید.
4- کاسه نمد )فیبر و فنر( را خارج کنید.

5- خار حلقوی ، مجموعه دو بلبرینگ، فاصله انداز  و صفحه نگهدارنده را با استفاده از بلبرینگ کش و اعمال 
فشار خارج کنید.

MF285 شكل 16. مهره پایه پروانه و نماي برش خورده پمپ آب تراکتور

4- پولی پروانه را خارج کنید.
5- پیچ و مهره های پمپ آب را باز کرده و به آرامی پمپ را بردارید.                                                            

6- واشر پمپ را بردارید. 

MF285 شكل 15. پيچ هاي اتصال پروانه و پمپ آب تراکتور

فعالیت   کارگاهی

پيچ پروانه پيچ و مهره پمپ آب

بلبرینگ

پوسته پمپ آب

آب پخش کن

فيبروفنر

محور

مهره پایه پروانه

بلبرینگ
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بازکردن ترموستات
مراحل انجام کار:

1- اجازه دهید موتور خنک شود سپس مایع خنک کننده را تخلیه کنید.
2- کاپوت و دریچه بغل تراکتور را باز کنید.

3- شیلنگ باالیی رادیاتور را آزاد کنید.
4- پیچ های درپوش ترموستات را باز کنید.

5- درپوش ترموستات را بردارید.
6- واشر ترموستات را برداشته و دور بیاندازید.

7- ترموستات را خارج کنید.
                                                            

MF285 شكل 17. نماي برش خورده ترموستات تراکتور

مونتاژ پمپ آب
مراحل انجام کار:

1- بدنه پمپ را از نظر وجود ترک، صدمه و خوردگی کنترل کنید و در صورت مشاهده هر کدام از موارد، پمپ 
را تعویض کنید. 

2- ساییده شدن محور را کنترل کنید. 

اگر حلقــه درونی بلبرینگ روی محور بچرخد باید محور تعویض شــود و اگر حلقه خارجي بلبرینگ داخل 
پوسته بچرخد باید پوسته را تعویض کرد.

3- آب پخش کن را تعویض کنید.
4- بلبرینگ ها را کنترل و در صورت معیوب بودن تعویض کنید.

کنترل و بستن اجزای سیستم خنک کننده موتور

فعالیت   کارگاهی

فعالیت   کارگاهی

نکته

واشر ترموستات

درپوش ترموستات

ترموستات

پيچ درپوش
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5- تمام کاسه نمدها را تعویض کنید.
چرا توصیه مي شود در صورت خرابي بلبرینگ ها، کل مجموعه پمپ تعویض شود.

6- بلبرینگ عقبی را طوری روی محور سوار کنید که سطح روپوشدار آن به طرف عقب محور باشد.
7- فاصله انداز را سوار کنید.

8- بلبرینگ جلو را طوری روی محور سوار کنید که سطح روپوشدار آن به طرف جلوی محور باشد.
9- صفحه نگهدارنده را طوری به داخل محفظه وارد کنید که قسمت گودی آن به طرف عقب محفظه قرارگیرد.                             

شكل18. نحوه قرار دادن بلبرینگ ها روي محور پمپ
10- محفظه نگهدارنده و کاسه نمد را طوری بر محفظه پمپ سوار کنید که کاسه نمد روبه روی صفحۀ نگهدارنده 

قرار بگیرد.
11- با گریس نسوز نصف فاصله بین محور و بلبرینگ ها را پر کنید.

12- مجموعه بلبرینگ و محور را با اعمال فشار از پیشانی جلو به داخل پوسته وارد کنید.                  
13- خار حلقوی را نصب کنید.                                           

 شكل 19. کنترل خالصي آب پخش کن
14- کاسه نمد فنری را در محل خود قرار دهید.

15- کاسه نمد سرامیکی را طوری مونتاژ کنید که قسمت سرامیکی آن به طرف عقب باشد. 
16- مجموعه محور را بچرخانید تا از حرکت روان آن مطمئن شوید.

17- آب پخش کن را بر روی محور نصب کنید.
 MF285 18- خالصی بین پره های آب پخش کن با بدنه پمپ را کنترل کنید. این مقدار در پمپ آب تراکتور

باید بین 0/3 تا 0/81 میلی متر باشد )شکل 19(.
19- خار محور را در جایش قرار دهید. 

20- پایه پروانه را روي محور جا زده و مهره را ببندید.

پرسش
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فعالیت عملی: بستن پمپ آب روی تراکتور
مراحل انجام کار:

1- واشر بعد از هر بار باز شدن باید تعویض شود.
2- روي واشر پمپ کمي گریس بمالید و سپس آن را در جایش قرار دهید.

3- واشرهاي فرم دار را تعویض کنید.
4- برای بستن عکس مراحل باز کردن، عمل کنید. 

پیچ هاي اطراف پمپ آب را به صورت ضربدري و در چند مرحله سفت کنید. 

5- بعد از مونتاژ، کشش تسمه پروانه را تنظیم کنید.

سوار کردن رادیاتور روی تراکتور
مراحل انجام کار:

1- سوار کردن رادیاتور را عکس مراحل باز کردن آن انجام دهید.
2- شیرهای تخلیه رادیاتور و موتور را ببندید و رادیاتور را با مایع خنک کننده مناسب پر کنید.

3- درب رادیاتور را ببندید و موتور را روشــن کنید تا درجه حرارت مایع خنک کننده به حد نرمال برســد و 
ترموستات باز شود و مجدداً سطح مایع خنک کننده و نشتي رادیاتور را کنترل کنید.

بستن ترموستات
مراحل انجام کار:

1- ترموســتات را قبل از نصب از نظر شکستگی فنر، خوردگی نشیمنگاه دریچه و همچنین حساسیت به گرما 
کنترل کنید.

چگونه مي توان حساسیت حرارتي ترموستات را کنترل کرد؟

2- از سالم بودن در پوش ترموستات اطمینان حاصل کنید.
3- محل نشیمن درپوش و محفظه ترموستات را کاماًل تمیز کنید.

4-  ترموســتات سالم را به طور صحیح در محل خود قرار دهید )عنصر حساس به گرمای ترموستات به سمت 
سرسیلندر و دریچه ترموستات به سمت مجرای خروجی قرار گیرد(.

5-  واشر آب بندی نو را )پس از تعویض واشر قبلی( با چسب آب بندی یا گریس به طور صحیح نصب کنید.
6- درپوش را بسته و پیچ ها را با گشتاور معین سفت کنید.

برای جلوگیری از شکستن پوسته ترموستات پیچ ها را باهم و به یک اندازه سفت کنید.

فعالیت   کارگاهی

فعالیت   کارگاهی

نکته

نکته

پرسش
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ارزشیابی شایستگی تعمیر سیستم خنک کننده موتور

شرح کار: بررسی نشتی سیستم خنک کاری )نشتی مایع، کمپرس موتور داخل رادیاتور( - بررسی گردش 
سیستم مایع خنک کاری- بررسی عملکرد فن خنک کننده - تکمیل چک لیست اطالعات تعمیر- تخلیه مایع 
خنک کننده - پیاده کردن اجزای گردش مایع خنک کننده- بررسی اجزای گردش مایع سیستم خنک کننده 
- تمیز کردن مجاری و اجزای سیستم خنک کاری - نصب اجزای گردش مایع سیستم خنک کننده - کنترل 

نهایی سیستم خنک کاری
استاندارد عملکرد: 

با استفاده از تجهیزات الزم و دستورالعمل های تعمیرات تراکتور، ضمن بررسی و آزمایش سیستم خنک کاری 
موتور، تعمیرات انواع و اجزای سیستم خنک کاری تراکتورهای موجود در کشور را انجام دهد. 

شاخص ها: کنترل محل های نشتی روی تراکتور در سیستم خنک کاری - مشاهده روند بررسی گردش 
مایع سیستم خنک کاری- مشاهده رویه بررسی عملکرد فن - مشاهده چک لیست تکمیل شده - خالی بودن 
سیستم خنک کاری از مایع - مشاهده رویه بازکردن اجزای سیستم خنک کننده مطابق دستورالعمل-کنترل 
نحوه بررسی اجزای سیستم خنک کاری-  تمیز بودن مجاری و اجزای سیستم خنک کاری - مشاهده روند 
نصب اجزای سیستم خنک کننده مطابق دستورالعمل- کنترل نحوه شارژ مایع خنک کننده – کنترل نهایی 

پس از انجام کار )نشتی،اتصاالت و. ..(
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط : کارگاه- زمان 90 دقیقه
ابزار و تجهیزات: کتاب راهنمای تعمیرات- تراکتور- جعبه ابزار مکانیکی- ابزار مخصوص- اجزای سیستم 

خنک کاری- ظرف جمع آوری مایع خنک کاری- ماده شست وشو- مایع خنک کننده

معیار شایستگی: 

حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از 3 

نمره هنرجو

2عیب یابی و رفع عیوب سیستم خنک کاری موتور بدون باز کردن تجهیزات1
1باز کردن قطعات سیستم خنک کاری موتور2
1بستن و تعمیراجزا سیستم خنک کاری موتور3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 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 سیستم خنک کننده نمایید.
2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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واحد یادگیری4

شایستگی تعمیر سیستم سوخت رساني موتور تراکتور

آیا تا به حال پی برده اید: 
- سیستم سوخت رساني موتور چگونه کار می کند؟

- زمان و مقدار پاشش سوخت چگونه کنترل می شود؟
- احتراق ناقص به چه دالیلي رخ مي دهد؟

- چرا موتور برخي تراکتورها به شدت دود مي کند؟
- ایراد در سیستم سوخت رساني چه تأثیري بر محیط زیست خواهد گذاشت؟

- چگونه می توان دلیل ایراد در سیستم سوخت رساني را تشخیص داد؟
- چگونه می توان قطعات معیوب سیستم سوخت رساني را تعویض نمود؟

در کتاب نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی تا حدودی با ساختمان سیستم سوخت رسانی و رفع برخی 
در  شده اید.  آشنا  سیستم سوخت رسانی  هواگیری  و  آسیب دیده  لوله های  تعویض  فیلتر،  تعویض  نظیر  ایرادات 
انژکتورها و پمپ مقدماتی، نحوه عیب یابی و تعمیرات سیستم  انژکتور،  با ساختمان پمپ  یادگیری  این واحد 

سوخت رسانی آشنا خواهید شد.
ایراد در سیســتم سوخت رساني عالوه بر تأثیر بر کارکرد موتور با ایجاد دود و گازهاي آالینده مي تواند بر محیط 

زیست اثر مخرب بگذارد. 

تعمیر این سیستم عالوه بر حفظ منابع طبیعی باعث کاهش آثار مخرب زیست محیطی می گردد.

استاندارد عملکرد: 

هنرجویان پس از آموزش این واحد یادگیري قادر خواهند بود عیب یابي، باز کردن، بستن، ارجاع قطعات معیوب به 
تعمیر کار تخصصي  و تعمیر و تعویض برخي قطعات سیستم سوخت رساني موتور انواع تراکتورهای رایج را انجام 

دهند.
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 شکل 21. پمپ دیافراگمی

ساختمان و طرز کار اجزاي سیستم سوخت رساني
انتقال ســوخت از باک تا محفظه احتراق و پاشش سوخت با کیفیت، مقدار و زمانبندي مناسب ، وظیفه سیستم 

سوخت رساني موتور است. 

شکل 20. سیستم سوخت رساني تراکتور

از آنجا که با وظایف اجزاي سیستم سوخت رسانی قباًل 
آشنا شده اید، در ادامه ساختمان و طرز کار پمپ هاي 
سیستم سوخت رساني تراکتورها شرح داده مي شود. 

پمپ مقدماتی
)مانند  دیافراگمی  است  ممکن  مقدماتی  پمپ  پمپ، 
تراکتور MF 285( یا پیستونی)پمپ سه گوش( )مانند 

تراکتور U650  ( باشد.
-پمپ دیافراگمی 

پمپ مقدماتی دیافراگمی در کنار بدنه موتور نصب شده 
و نیروی خود را از بادامک خارج از مرکزی که روی میل 

بادامک قرار دارد می گیرد. 

شیطانک اهرم پمپ دستی

فشار ضعیف
فشار متوسط

فشار قوی
برگشت

پمپ سه گوش

پمپ انژکتور

انژکتور

باک
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طرز کار این پمپ بدین صورت است که وقتي بادامک 
خارج از مرکز میل سوپاپ در زیر شیطانک پمپ قرار 
، درنتیجه  داده  باال حرکت  به  را  ، شیطانک  می گیرد 
پایین  را  دیافراگم  به  متصل  میله  شیطانک،  انتهاي 
باالیي  ، حجم  پایین  به  دیافراگم  حرکت  با  می کشد. 
دیافراگم افزایش می یابد و فشار آن کمتر از فشار جو 
اختالف  تأثیر  تحت  باک  از  سوخت  بنابراین  می شود 
فشار به پمپ وارد می شود و فضاي باالي دیافراگم را 
پر می کند. در موقع ورود سوخت به پمپ مقدماتي ، 
سوپاپ ورودي پمپ باز است و سوخت قبل از رسیدن 
نموده  فلزي عبور  توري  از  باالي دیافراگم  به محفظه 

به خوبی تصفیه می شود.
وقتي استوانه خارج از مرکز میل بادامک از زیر شیطانک 
عبــور می کند، فنر زیر دیافراگــم که در مرحله مکش 
فشرده شــده بود آزاد می شــود و دیافراگم را به طرف 
باال هدایت می کند. در اثر کوچک شــدن حجم باالي 
دیافراگم فشار این منطقه افزایش یافته ، سوپاپ خروجي 
پمپ باز و سوپاپ ورودي بسته می شود. اهرم دیافراگم 
به شــیطانک طوري اتصال دارد که فقط به وســیله آن 
پایین کشیده می شود . یعني شیطانک نمی تواند میله 
دیافراگم را به باال هدایت کند و عمل باال بردن دیافراگم 

به عهده فنر است. 

شكل 22. نماي داخلي پمپ دیافراگمي
- پمپ پیستوني 

پمپ مقدماتی پیستونی با 2 یا 3 عدد مهره به پوسته انژکتور بسته می شود و به وسیله بادامک خارج از مرکزی که 
روی محور میل بادامک پمپ انژکتور تعبیه شده به حرکت درمی آید. 

صافی سيمیسوپاپ خروجی

سوپاپ ورودی

دیافراگم

شيطانک

فنر

دایره خارج از مرکز 
ميل بادامک

با حرکت دیافراگم به پایين سوخت داخل 
محفظه پمپ می شود )مرحله مكش(

پيچ درپوش سوپاپ 
پمپ دستیخروجی

ورودی

خروجی

تپت غلتكی

شكل 23. پمپ پيستوني و موقعيت آن روي پمپ انژکتور

پمپ دستی
پمپ پيستونی
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با توجه به شکل 24 ، در مورد نحوه کار پمپ مقدماتي پیستوني گفتگو کنید. 

شکل 24. طرز کار پمپ پیستونی

فنر
سوپاپ خروجی

سوپاپ ورودی

فنر و پیستون

تپت غلتکی

میل بادامک پمپ انژکتور

پمپ انژکتور
پمپ انژکتور عهده دار وظایف زیر است:

1- ایجاد فشــار کافي براي پودر کردن ســوخت مایع و 
فرستادن آن به داخل هواي متراکم و داغ محفظه احتراق.
2- اندازه گیری دقیق مقدار سوخت تزریق شده و تغییر 
این مقدار متناسب با مقدار هواي واردشده برحسب دور 

و بار مختلف موتور.
3- تحویل مقدار صحیح سوخت به انژکتورها در لحظه 
صحیح بسته به موقعیت پیستون ها بنا به ترتیب احتراق 

و برحسب زاویه دوران مساوي میل لنگ.
پمــپ انژکتور روي موتور نصب می شــود و به وســیله 
چرخ دنده ای از چرخ دنده سر میل لنگ نیرو می گیرد و 
با سرعتي معادل نصف سرعت میل لنگ )در موتورهاي 
چهارزمانــه( بــه دوران درمی آید و طــوري با موتور 
تنظیم شده است که پاشش سوخت به داخل هواي داغ 
و فشرده ســیلندر منطبق بر بهترین وضعیت پیستون 
باشد و بیشــترین نیرو را به میل لنگ اعمال نماید. در 
موتورهاي دیزل پر دور معموالً وسیله ای به نام دستگاه 
آوانس  تزریق )Advace( به کاربرده شــده اســت که 
زمان پاشیدن سوخت را همین که سرعت موتور افزایش 

می یابد، پیش می اندازد. 
- پمپ انژکتور ردیفي

 این پمپ شامل بدنه ای از جنس آلومینیوم است که به 
تعداد ســیلندرهاي موتور داراي واحدهاي پمپ کننده 
مجزا اســت. تمام واحدها با یك مجراي مشترك درون 
بدنه پمپ ، تغذیه می شوند و هرکدام به وسیله بادامك 
مخصوص به خود کــه روي میل بادامك پمپ انژکتور 
قرارگرفته اند به حرکت درمی آیند. هر واحد پمپ کننده 
شامل یك پالنجر )پیستون( و یك سیلندر )بارل( است 

)شکل 25(.
سوخت پس از عبور از فیلتر به فضاي اطراف بارل ها در 
بدنه پمپ وارد می شــود. هنگام پایین رفتن پالنجر در 
بارل ، در اثر ایجاد افت فشار ، سوخت از مجراي ورودي 
بــه بارل وارد می شــود که مرحله مکش پمپ اســت. 
موقع باال رفتن پالنجر و مسدود شدن مجراي ورودي، 
سوخت تحت فشار قرار می گیرد. زماني که فشار سوخت 
بر نیروي فنر سوپاپ )سوپاپ خروجي پمپ( غلبه کرد، 
سوپاپ باز می شــود و سوخت از لوله های فشارقوی به 
انژکتور منتقل و به وســیله آن به داخل سیلندر تزریق 

می گردد )مرحله ارسال سوخت( . 

گفتگو کالسی
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شكل 25. نمای برش خورده پمپ انژکتور ردیفی

شكل26. تغيير وضعيت پالنجر براي ارسال سوخت در مراحل مختلف

ـ تحویل صفر ـ تحویل نيمه باز                                 ج  ـ تحویل حداکثر سوخت                               ب             الف 

در اطراف پالنجر ها شــیار موربي قرار دارد که ارتباط 
باالي پیستون و محفظه سوخت در بدنه پمپ را برقرار 
می کند )شکل 26(. پیستون به وسیله شانه گاز می تواند 
کمي بچرخد و درنتیجه مقدار ســوخت تزریق شده را 
به تناسب احتیاجات موتور تأمین نماید. مقدار حداکثر 
تزریق، زماني صورت می گیرد که شیار در مقابل مجراي 
ورودي قرار نگرفته باشــد. یعني تا زماني که شــیار از 
مقابل مجرای ورود عبور نکند، ســوخت تحت فشــار 
قرار نمی گیرد و مقداري از ســوخت باالي پیســتون 

می تواند به مدار فشــار ضعیف در بدنه پمپ برگردد و 
مقدار تزریق را کم کند. از همین شــیار براي خاموش 
کردن موتور استفاده می شود. یعني زماني که پالنجر به 
باالترین نقطه بارل رسید و شیار هنوز در مقابل مجراي 
ورودي قرار داشته باشد ) این حالت به وسیله شانه گاز 
می تواند به وجود آید( سوخت تحت فشار قرار نمی گیرد 
و ســوپاپ فشار باز نمی شود و ســوختي به سیلندرها 

تزریق نمی گردد درنتیجه موتور خاموش می شود.

شانه گاز تمام واحدها را به یک نسبت و هم زمان می چرخاند و مقدار تزریق در تمام سیلندرها یکنواخت است. توجه

سوپاپ تحویل

بارل

پالنجر در نقطه مرگ پایين

فنر پالنجر در حالت باز

فنر پالنجر در حالت فشرده

پالنجر در حال ارسال سوخت
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شــانه گاز به وســیله اي به نام رگالتور متصل است که 
به طــور خودکار مقدار ســوخت تحویلــي را به منظور 

یکنواخت و پیوسته شدن دور موتور کنترل می کند. 
- پمپ انژکتور دوراني )آسیابي( 

پمپ هــای دوراني به علت دارا بــودن یک واحد پمپ 
کننده فشارقوی به جای واحدهای متعدد، کم حجم اند 
و از بهتریــن و کامل ترین پمپ ها به شــمار می آیند. 
به طوری که حجم یک پمپ شش سیلندر دوراني برابر 

با حجم یک پمپ چهار ســیلندر ردیفي اســت. ضمناً 
چون سوخت از طریق یک واحد پمپ کننده فشارقوی 
به تمام سیلندرها به طور یکسان ارسال می شود، زمان 
شروع تزریق و تحویل مقدار سوخت در همه سیلندرها 
یکســان اســت و نیازي به تنظیم جداگانه ندارد. این 
پمپ ها مانند پمپ های ردیفي داراي رگالتور و دستگاه 

تزریق هستند. 

بعضي از تراکتور ها مانند G238 براي هر سیلندر، یک پمپ انژکتور مجزا دارند. طرز کار این پمپ ها شبیه به 
کار یک واحد پمپ انژکتور ردیفي مي باشد.

شكل 26. پمپ انژکتور آسيابي

شكل 27. پمپ انژکتور واحدي و موقعيت آن روي تراکتور باغي با موتور لمباردیني

توجه

اهرم گاز

رگوالتور وزنه ای

غلتک ها و صفحه بادامک دار

دستگاه آوانس تزریق

فنر برگشت دهنده پالنجر
پالنجر

لوله های خروجی

سوپاپ برگشت سوخت مازاد

پيچ تنظيم دور تمام بار

خروجی

تپت غلتكی

اهرم گاز
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انژکتور
ســوخت تحت فشار قرارگرفته توســط پمپ انژکتور به 
ســوخت پاش ها )انژکتورها( ارسال می شود. سوخت در 
داخل انژکتور از مســیر خاصي عبــور کرده و به پایین 
ســوزن انژکتور فشــار وارد می کند. زماني که فشــار 
واردشده از طریق سوخت بیشتر از فشار واردشده توسط 
فنر سوزن باشد ، سوزن از محل خود بلند شده و سوخت 
تحت فشــار به صورت پودر درآمده بــه محفظه احتراق 

پاشیده می شود. 

سوخت پاش ها به صورت زبانه دار )در تیلرها و تراکتورهاي 
گلدوني( و ســوراخ دار )تراکتورهاي سه سیلندر به باال( 
ســاخته می شوند. ســوخت پاش های زبانه دار )پنتیل( 
فقط یک ســوراخ پودر کننده دارند و نوک سوزن حین 
پایین آمدن از سوراخ عبور مي کند. اما سوخت پاش های 
سوراخ دار داراي یک یا چند سوراخ بوده و نوک مخروطي 
سوزن حین بلند شدن از روي نشیمنگاه یا نشستن روي 
آن، راه ورود سوخت به سوراخ ها را باز کرده یا مي بندد. 

سوزن آنها مخروطي است. 

شكل 28. نماي داخلي پمپ انژکتور سوزني

سوخت پاش های زبانه دار و سوراخ دار چه مزایا و معایبي نسبت به یکدیگر دارند؟

وظیفه تعمیرکار تراکتور این است که تشخیص دهد پمپ انژکتور و یا انژکتورها نیاز به تعمیر دارند یا نه، ولي 
تعمیر و تنظیم آنها وظیفه پمپ ساز است.

عیب یابی سیستم سوخت رسانی به روش عیب یابی معکوس انجام می شود. در روش عیب یابی معکوس درحالی که 
موتور روشن است، قسمت های سیستم سوخت رسانی از سمت انژکتور تا باک به ترتیب بررسي می شوند.

عیب یابی اولیه قبل از باز کردن و روش رفع عیب
کوچک ترین ایراد در سیســتم سوخت رسانی می تواند تأثیر مستقیم بر عملکرد موتور داشته باشد به همین دلیل 

تعمیر و تنظیم کردن اجزاي سیستم سوخت رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نکته

تحقیق

لوله برگشت سوخت مازاد

اتاق احتراق

فنر سوزن

ورودی

سوزن
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مورد 2، مربوط به گیرکردن رگالتور پمپ انژکتور است و باید پمپ انژکتور به پمپ ساز ارجاع داده شود.

در ادامه برخی ایراداتي که سیســتم سوخت رســانی 
می تواند منجر به آنها شــود و نحوۀ تشــخیص علت و 

روش رفع عیب آنها بیان می شود. 

- موتور به سختی روشن می شود:
درصورتی که مدار سوخت رسانی به  طور کامل هواگیري 
شده باشــد اما موتور به سختی روشن شود ایراد عمدتاً 
مربوط به کمپرس موتور اســت. اما اگر پس از روشــن 
شدن نشــانه های زیر ظاهر شود می توان نتیجه گرفت 

سیستم سوخت رسانی ایراد دارد:

- موتور با صداي غیرعادی کار می کند:
در صورت به گوش رســیدن صداي غیرعادی از موتور 
ابتدا باید تشــخیص بدهید آیا صداي انفجار غیرعادی 
است یا صدا در اثر حرکت نادرست قطعات درون موتور 

است سپس منبع صدا را پیدا کنید. 
درصورتی که صــدای انفجار غیرعادی باشــد ، آوانس 
و ریتارد پمپ تغییر کرده اســت و باید تنظیم شــود. 
در غیر ایــن صورت باید از روی نــوع صدا علت عیب 

- موتور استارت خورده اما روشن نمی شود.
در صورتي که موتور استارت خورده اما روشن نشود مطابق 
با نمودار زیر مي توانید گام به گام عیب یابي را انجام دهید.

1- بالفاصله بعد از روشــن شــدن دود سفید از اگزوز 
خارج شود.

2- با فشــار دادن پدال گاز بعد از روشن شدن موتور، 
تغییر دور در موتور ایجاد نشود یا به اصطالح موتور گاز 

نخورد.

را یافت. اگرچه صداها بیشــتر مربوط به قطعات موتور 
اســت اما عواملي نظیر وجود آب در سوخت ، شکستن 
سر انژکتورها )همراه با دود سیاه( یا شل بودن قطعات 
سیستم سوخت رساني مي تواند سبب بروز صداي غیر 

عادي شوند. 
درصورتي که صدا مربوط به وجود آب در سوخت باشد 
به صورت ضربه هاي ناگهاني )سرفه کردن( مي باشد. 

نکته

موتور روشن نمی شود.

موتور روشن می شودموتور روشن نمی شود

موتور روشن شده و 
کار می کند.

از محفظه احتراق فرار 
کمپرس وجود دارد.

موتور روشن شده و 
بالفاصله خاموش می شود.

به روش عیب یابی معکوس 
تعیین عیب شود.

به روش عیب یابی معکوس 
تعیین عیب شود.

عیب یابی شود.

موتور استارت می خورد.موتور استارت نمی خورد.

در باک سوخت وجود دارد.

مدار سوخت رسانی هواگیری شود.

عامل هواگیری رفع شود

سیستم سوخت رسانی معیوب است.

سیستم سوخت رسانی معیوب است.

در مدار سیستم هوارسانی اتر 
تزریق شده و استارت زده شود.

باتری خالی شده است و باید 
به باتری ساز ارجاع داده شود.

موتور استارت معیوب است و باید 
به باتری ساز ارجاع داده شود.

از لوله پرفشار سر 
انژکتورها به هنگام استارت 

سوخت خارج می شود.

از لوله پرفشار سر 
انژکتورها به هنگام استارت 

سوختی خارج نمی شود.

سوخت باک تکمیل و هواگیری شود

در باک سوختی وجود ندارد استارتر تقۀ کوچکی می زند. استارتر عمل نمی کند
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وقتی که صداي غیرعادی شنیده می شود از کار دائم با تراکتور خودداری کنید ، موتور را خاموش کرده و مشکل 
را بررسی کنید.

درصورتی که بالفاصله بعد از روشن شدن، دور موتور به سرعت باال رفت باید سریعاً موتور را خاموش کنید.

چرا در پمپ های انژکتور آسیابی تک کار کردن کمتر مشاهده می شود؟

در صورتی که موتور دارای سیستم توربو شارژ باشد ، خرابی توربو شارژ نیز می تواند منجر به دود سیاه شود.

با توجه به اینکه در صورت گیرکردن رگالتور ، اهرم خفه کن کار نمی کند چگونه باید موتور را خاموش کرد؟

اگر پمپ انژکتور تعمیر شــده ولی انژکتورها تنظیم نشوند نیز دود سیاه از اگزوز خارج می شود بنابراین توصیه 
می شود همواره پمپ و انژکتورها با هم به پمپ ساز ارجاع داده شوند.

- موتور در حالت دور آرام با دور زیاد کار می کند:
اگر موتور در حالت دور آرام با دور باال کار کند ، گاورنر در حالت پر دور گیرکرده اســت در این حالت باید پمپ 

انژکتور بازشده و به پمپ ساز ارجاع داده شود.

- موتور تک کار می کند:
تک کار کردن بیشــتر در تراکتورهای با پمپ انژکتور ردیفی رایج است و علت آن عمدتاً نرسیدن سوخت به یکی 

از سیلندرها است.

برای تشخیص علت تک کار کردن موتور باید درحالی که 
موتور روشن است لوله های فشــارقوی انژکتورها را به 
ترتیب باز کرد. در این حالت در سیلندری که باز کردن 
لوله ســر انژکتور آن تغییری در صــدای موتور ایجاد 
نکند احتراق صورت نمی گیرد و باید به روش عیب یابی 

معکوس عیب یابی شود. 

- دود سیاه از اگزوز خارج می شود:
درصورتی که در حالت پر گاز دود سیاه از اگزوز خارج شود ، 
باید قبل از هر اقدامی فیلتر هوا تمیز شود. درصورتی که با 
تمیز کردن فیلتر هوا، دود سیاه اگزوز از بین نرفت علت 
دود سیاه ، شره کردن گازوئیل از انژکتورها است. در این 

صورت باید انژکتورها تنظیم شوند.  

توجه

توجه

نکته

پرسش

گفتگو کالسی

نکات ایمنی
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خروج دود سفید از اگزوز  در هوای سرد  کاماًل طبیعی است. 

کارکردن موتور زیر بار زیاد نیز ســبب دود سیاه می شود که این امر طبیعی است و در صورت مشاهده باید بار 
موتور کم و در محدوده مجاز قرار داده شود. 

اگــر موتور تک کار نکنــد و کاهش قدرت موتور هم ناگهانی نباشــد کاهش قدرت به وجــود آمده مربوط به 
فرسودگي پمپ انژکتور و انژکتورها است که باید به پمپ ساز ارجاع داده شوند. 

- روغن موتور در اثر نشــت گازوئیل بسیار رقیق شده 
است:

در صورتی که روغن بیش از حد رقیق شده باشد نشانه 
ورود گازوئیل به داخل مدار روغن کاری اســت. نشت 
گازوئیــل در مدار روغن کاری می تواند به دلیل شــره 
کردن انژکتورها باشــد که در این صورت از اگزوز دود 

سیاه خارج می شود.

در غیــر ایــن صورت خرابی کاســه نمدهای شــافت 
پمپ انژکتور و یا خرابــی دیافراگم در پمپ مقدماتی 
دیافراگمــی و یا خرابی اورینگ دور میله پیســتون در 
پمپ پیستونی سبب نفوذ گازوئیل در روغن می شود. 

ســاده ترین اقدام در این شرایط تعمیر پمپ مقدماتی 
است و در صورتی که با این عمل ایراد برطرف نشد باید 

پمپ انژکتور به پمپ ساز ارجاع داده شود. 

- موتور دود سفید می کند:
در صورتی که در حالت پرگاز، دود سفید از اگزوز خارج 
شود نشانه کافی نبودن سوخت پاشیده شده به محفظه 
احتراق یا وجود آب در ســوخت می باشــد. در صورتی 
که آب در ســوخت باشــد باید ابتدا با استفاده از شیر 
تخلیه رســوب گیر زیر فیلتر، آب را از مدار خارج کرد 
و سپس تراکتور را روشــن نموده و اجازه داد حدود 5 
دقیقه در حالت پــرگاز کار کند تا آب به طور کامل از 
مدار خارج شود . در این شرایط تعویض فیلتر سوخت 

ضروری است. 
مســدود بودن مسیر سوخت کم فشار یا ایراد در پمپ 
مقدماتی نیز می تواند ســبب دود ســفید شود. برای 
آزمایش مسدود بودن مسیر سوخت کم فشار می توان 
از پمپ دســتی اســتفاده کرد ؛ اگرلوله متصل به باک 

گرفته باشــد با کشیدن پمپ دســتی و رها کردن آن، 
پیســتون پمپ به جای خود بــر می گردد. اگر پمپ یا 
سوپاپ های آن خراب باشد تلمبه زدن به راحتی انجام 
شده و زیر دست پمپ شدن سوخت احساس نمی شود.  
بــرای آزمایش پمپ مقدماتی می تــوان روی خروجی 
پمپ فشــار ســنج نصب نمود در این صــورت بعد از 
استارت زدن ، فشار ســنج باید فشاری در حدود 2 تا 
3 اتمســفر در پمپ های پیستونی و 1 تا 2 اتمسفر در 

پمپ های مقدماتی نشان دهد. 
ضعیف شدن پمپ انژکتور و انژکتورها نیز یکی دیگر از 
عوامل خروج دود سفید از اگزوز هستند که باید آنها را 

باز کرده و برای تعمیر به پمپ ساز تحویل داد.  

- توان موتور کم است:
کاهش توان موتور دالیل گوناگونی می تواند داشــته باشــد که با بسیاری از آنها در بخش تعمیر سرسیلندر و نیم 

موتور آشنا شده اید . معیوب بودن سیستم سوخت رسانی نیز می تواند به کاهش قدرت موتور منجر شود. 

توجه

نکته

نکته
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اگر در تراکتور های رومانی از محل ریختن روغن در پمپ انژکتور، روغن و گازوئیل به بیرون نشت کند نشان دهندۀ 
این است که گازوئیل از طریق پمپ مقدماتی یا اطراف بارل و پالنجرها وارد محفظه میل بادامک پمپ شده است. 

عیب یابی معکوس سیستم سوخت رسانی
مراحل انجام کار:

1- یک تراکتور سالم تحویل بگیرید.
2- تراکتور را روشن کنید.

3- مهره لوله پر فشار سر یکی از انژکتورها را شل کرده به تغییر صدای به وجود آمده در کار موتور و نحوه خروج 
سوخت از لوله دقت کنید)شکل 29(.

4- مهرۀ لوله را ببندید.
5- مراحل 3 و 4  را روی تک تک انژکتورها انجام دهید.

6- یکی از مهره هاي لوله های پرفشار را از سمت پمپ انژکتور شل کرده به نحوه خروج سوخت و تغییر صدای 
تراکتور دقت کنید.

7- مهره لوله را ببندید.
8- مراحل 6 و 7 را برای تمام لوله ها تکرار کنید.                                                     

 شكل 29. شل کردن مهره لوله پرفشار انژکتور
9- مهره لوله ورودی پمپ انژکتور را باز کرده و خروج سوخت را بررسی کنید. 

10- تراکتور را خاموش کرده ، یکی از انژکتورها را خارج کرده و پس از خارج کردن از سرسیلندر، لوله پرفشار 
مربوطه را به آن ببندید.

11- موتور راروشن کرده و نحوه پاشش سوخت را کنترل کنید.
12- مراحل 10 و 11 را برای تک تک انژکتورها انجام دهید. 

13- از مشاهدات خود برای عیب یابی سیستم های سوخت رسانی معیوب بهره بگیرید.
14- نتیجه مشاهدات خود را به صورت یک گزارش به هنرآموزتان تحویل دهید.

باز کردن و تعمیر اجزای سیستم سوخت رسانی
در صورت مشــخص شدن ایراد در هریک از اجزاي سیستم سوخت رساني، قطعه معیوب را باید باز کرده تعمیر و 

سپس نصب نمود. در ادامه رویه عمومي باز کردن اجزاي سیستم سوخت رساني توضیح داده مي شود.

فعالیت   کارگاهی

نکته
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باز کردن پمپ انژکتور
مراحل انجام کار:

1- قبل از پیاده کردن پمپ انژکتور، کلیه قطعات اطراف آن را تمیز کنید. 
2-  شیر باک را ببندید.

3-  لوله فشار ضعیف متصل به پمپ را باز کنید)شکل های30 و 31(.
4-  لوله برگشت پمپ را باز کنید.

با استفاده از درپوش های مناسب سر و ته لوله های مهره ماسوره دار را مسدود کنید.

5- لوله های فشارقوی پمپ را باز کنید.

با استفاده از درپوش های مناسب خروجی های گازوئیل روی پمپ را بپوشانید.

6-  میله کنترل گاز و فنر آن را جدا کنید.
7-  اهرم خاموش کن را از پمپ جدا کنید.

در صورتی که خاموش کن پمپ انژکتور برقی است سرسیم آن را جدا کنید. 

در بعضی از تراکتورها الزم اســت شــیلنگ تحتانی رادیاتور باز شــود تا امکان دسترسی به پیچ های صفحه 
بازرسی وجود داشته باشد.

9- برای سهولت در سوار کردن مجدد پمپ انژکتور به عالئم تنظیم تایم، قبل از باز کردن پمپ توجه کنید.
10- مهره و واشــر نگهدارنده پمپ انژکتور را باز کنید. برای باز کردن مهره هایی که در دســترس نیســتند از 

لق لقه و رابط بلند استفاده کنید. 
برای سهولت در مونتاژ پمپ انژکتور روی موتور، بهتر است قبل از باز کردن خطی که از لبه پمپ انژکتور و 

 درپوش دنده های جلو میل لنگ بگذرد، رسم کنید.

شكل 30. لوله ها و اتصاالت پمپ انژکتور ردیفی              شكل 31. لوله ها و اتصاالت پمپ انژکتور آسيابی

لوله های انژکتورها لوله های انژکتورها

پيچ 
اتصال پيچ 

اتصال

اهرم گاز

اهرم 
گاز

لولۀ 
ورودی

لولۀ ورودی

فعالیت   کارگاهی

توجه

نکته

نکته

نکته

نکته
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11-  در پوش زمانبندی جلو صفحه بازرسی را باز کنید)شکل 32(.
12- پیچ و واشرهای فنری نگه دارنده چرخدنده روی پمپ انژکتور را باز کنید)شکل 32(.

MF285 شکل 32. پیچ هاي درپوش زمان بندی و چرخ دنده پمپ انژکتور تراکتور

در پمپ انژکتورهاي ردیفي مي توانید پیچ هاي فالنج پمپ را باز کنید یا با باز کردن مهره ســر میل بادامک 
پمپ، آن را خارج کنید. توجه کنید که باز کردن فالنج ها راحت تر بوده اما هنگام بستن نیاز به تایم کردن 

پمپ دارد. 

U650M شکل 33. تصویر برش خورده از درپوش زمان بندی و فالنج پمپ انژکتور تراکتور
13- پمپ انژکتور را با عقب کشیدن از محل خود خارج کنید.

تنظیم، تعمیر و سرویس پمپ انژکتور را به تعمیرکار متخصص بسپارید.

باز کردن انژکتورها
مراحل انجام کار:

برای باز کردن انژکتورها به روش زیر عمل کنید:
1- دریچه کنار تراکتور را باز کنید.

2- مهره لوله های فشارقوی متصل به انژکتورها را باز کنید)شکل های 34 الف و 34 ب(.
3- لوله برگشت انژکتورها را باز کنید.

4- دو عدد مهره نگهدارنده انژکتور را باز کنید.

فعالیت   کارگاهی

توجه

نکته
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باز کردن پمپ مقدماتي دیافراگمي
مراحل انجام کار:

1- شیر قطع و وصل گازوئیل از باک را ببندید.
2- لوله ورودي و خروجي پمپ مقدماتي را باز کنید.

3- انتهاي لوله ها را مسدود کنید.
4- مهره ها و واشرهاي مربوطه یا مهره ها و صفحات نگهدارنده را متناسب با نوع تراکتور باز کنید )شکل 36(.

5- با حرکت دادن شیطانک از طریق روزنه محفظه میل لنگ ، پمپ مقدماتي را جدا کنید.   

شکل 36. پیچ و مهره اتصال پمپ مقدماتی تراکتور MF285 به بدنه تراکتور
6- واشر آب بندي مابین پمپ مقدماتي و بدنه موتور را بردارید. 

در تراکتور MF285 قالب بلند کردن موتور مانع از باز کردن انژکتور شماره یک می شود که قباًل باید باز شود. 

5- انژکتور را از محل خود خارج کنید)شکل 35(.

در صورتی که انژکتور به راحتی خارج نشود از اهرم مخصوص خارج کردن انژکتور استفاده کنید.

شکل34 الف. اتصاالت انژکتور تراکتور MF285     شکل34 ب. اتصاالت انژکتور تراکتور MF399            شکل35. خارج کردن انژکتور

پس از باز کردن انژکتور و پمپ انژکتور آنها را برای آزمایش و تنظیم با دســتگاه های تســت انژکتور و پمپ 
انژکتور به تعمیرگاه تخصصی بفرستید.

فعالیت   کارگاهی

نکته

نکته

نکته
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تعمیر پمپ مقدماتي دیافراگمي)شکل 37(.
مراحل انجام کار:

1- پمپ مقدماتي را از روي تراکتور پیاده کنید.
2- با کمک سوهان، روي دو لبه پمپ عالمت بزنید تا هنگام بستن دچار مشکل نشوید.

3- پیچ هاي اتصال دو نیمه پمپ و واشرهاي مربوطه را باز کنید.
4- دو نیمه پمپ را از هم جدا کنید.

5- دیافراگم پمپ را به داخل بدنه آن فشار داده و 90 درجه بچرخانید تا آزاد شود.
6- فنر دیافراگم را بردارید.

7- پیچ نگهدارنده درپوش پمپ را باز کنید.
8- واشر آب بندي درپوش پمپ را بردارید.

9- صافي توري را خارج کرده و در گازوئیل کاماًل بشویید و با هواي فشرده خشک کنید.
10- به کمک اهرمي سوپاپ ها را از نشیمنگاه شان بیرون بیاورید.     

11- واشرهاي سوپاپ ها را بردارید.                                           

  MF285 شكل 37. شكل شماتيک و نماي برش خورده پمپ مقدماتی تراکتور
12- فنر را کنترل کنید و در صورتي که فرسودگي و تغییر شکل در آن دیده مي شود آن را تعویض کنید.

13- لبه هاي دو نیمه پمپ را کنترل و در صورت وجود تغییر شکل، لبه هاي آن را به آرامي ساییده و تخت نمایید.
14- نشیمنگاه سوپاپ ها را در بدنه پمپ کاماًل تمیز کنید.

15- دو عدد سوپاپ و واشر نو روي پمپ نصب کنید. 

به جهت سوپاپ ها در هنگام نصب دقت شود.

16- با استفاده از سنبه مناسب، سوپاپ ها را سر جایشان مستقر کنید.
17- صافي توري را سر جایش نصب کنید.

18- درپوش و اورینگ آب بندي را با پیچ نصب کنید.
19- فنر را زیر دیافراگم قرار دهید و دیافراگم را با چرخش نود درجه اي به سمت پایین فشار دهید تا در جاي 

خود قفل شود.
20 . دو نیمه پمپ را ببندید.

صافی درپوش

سوپاپ

اهرم پمپ  دستی

دیافراگم

فعالیت   کارگاهی

توجه

8

3

11

7

10
5

6

9
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سوار کردن اجزای سیستم سوخت رسانی بعد از تعمیر

سوار کردن پمپ مقدماتی دیافراگمی
مراحل انجام کار:

1- به واشر آب بندي پمپ گریس مالیده آن را سر جایش قرار دهید.
2- پمپ را عکس مراحل باز کردن در جاي خود سوار کنید.

3- از مدار سوخت رساني هواگیري کنید.

سوار کردن انژکتور
مراحل انجام کار: 

1-  با نصب واشر مسی نو روی انژکتورها آنها را در محل خود روی سرسیلندر جا بزنید.
2-  دو عدد مهره نگهدارنده انژکتور را در محل خود بسته و به صورت یکنواخت در سه مرحله سفت کنید.

3- لوله برگشت را با نصب واشرهای نو روی انژکتورها ببندید.
4- لوله های فشارقوی را روی انژکتور و پمپ انژکتور ببندید.

5- سیستم را هواگیری کنید.
6- موتور را روشن کنید و  نشتی گازوئیل را کنترل و در صورت لزوم نشتی را برطرف کنید.

7- درپوش بغل تراکتور را ببندید.

سوار کردن پمپ انژکتور
مراحل انجام کار:

1- محل بستن پمپ انژکتور را تمیز کنید.
2- پمپ انژکتور را به صورتی در جای خود بگذارید که شیارهای محور پمپ با خار چرخ دنده محرک پمپ در 

یک امتداد قرار گیرد.
3- پمپ انژکتور را طوری در محل خود قرار دهید که خط نشانه روی پمپ و بدنه در امتداد هم قرار گیرند.

4- مهره ها را با واشر فنری در محل خود ببندید.
5- پس از اطمینان از قرار گرفتن خار محور پمپ در محل خود ، پیچ  ها و واشر فنری مونتاژ چرخ دنده محرک 

به پمپ را ببندید.
6- درپوش را با واشر نو ببندید.

7- لوله ها را در محل قبلی روی پمپ ببندید.
8- اهرم خاموش کن و گاز را روی پمپ ببندید.

9- شیر باک را باز کنید.
10- سیستم را هواگیری کنید.

فعالیت   کارگاهی

فعالیت   کارگاهی

فعالیت   کارگاهی
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ارزشیابي شایستگی تعمیر سیستم سوخت رسانی تراکتور

شرح کار: کنترل و عیب یابی سیستم سوخت رسانی به روش معکوس )بررسی علل روشن نشدن موتور، بد روشن شدن موتور، دور باالی 
موتور، تک کار کردن موتور، صدای غیر عادی،دود غیر عادی، نشتی گازوئیل، قاطی شدن گازوئیل و روغن، کاهش کشش تراکتور( – تکمیل 
چک لیست اطالعات تعمیر- پیاده کردن پمپ انژکتور- پیاده کردن انژکتور – پیاده کردن و تفکیک قطعات پمپ مقدماتی دیافراگمی- تمیز 

کردن و شست وشوی قطعات باز شده- بستن و تنظیم پمپ انژکتور- بستن انژکتورها- هواگیری سیستم سوخت رسانی 

استاندارد عملكرد: با استفاده از تجهیزات الزم و دستورالعمل های تعمیر تراکتور، ضمن بررسی و آزمایش سیستم سوخت رسانی، 
تعمیرات انواع و اجزای سیستم سوخت رسانی تراکتورهای رایج در کشور را انجام دهد.

شاخص ها: مشاهده روند بررسی علل روشن نشدن موتورـ  مشاهده روند بررسی بد روشن شدن موتورـ  مشاهده روند بررسی علل دور باالی 
موتورـ مشاهده روند بررسی صدای غیر عادی ـ مشاهده روند کنترل علل تک کار کردن موتور ـ مشاهده روند کنترل نشتی گازوئیل ـ مشاهده 
روند کنترل علل دود غیر عادیـ  مشاهده روند کنترل علل کاهش کشش تراکتورـ  مشاهده روند کنترل علل اختالط گازوئیل و روغنـ  مشاهده 
چک لیست تکمیل شدهـ  مشاهده رویه باز کردن اجزای سیستم سوخت رسانی مطابق دستورالعملـ  کنترل نحوۀ بررسی اجزای سیستم سوخت 
رسانیـ  تمیز بودن قطعات هنگام کنترل و نصبـ  مشاهده روند نصب اجزای سیستم سوخت رسانی مطابق دستورالعملـ  کنترل نحوۀ هواگیری 

ـ کنترل نهایی پس از انجام کار )نشتی، اتصاالت، زمانبندی و .....(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
شرایط : کارگاه ـ زمان 30 دقیقه

ابزار و تجهيزات: کتاب راهنمای تعمیرات تراکتورـ تراکتورهای رایج ـ جعبه ابزار مکانیکی ـ ابزار مخصوص ـ اجزای سیستم سوخت 
رسانی ـ ماده شست وشو ـ گازوئیل

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
عیب یابی و رفع عیوب سیستم سوخت رسانی بدون 1

باز کردن تجهیزات
2

1باز کردن اجزای سیستم سوخت رسانی2

1تعمیر و بستن اجزای سیستم سوخت رسانی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

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

سیستم سوخت رسانی نمایید.

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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واحد یادگیری 5

شایستگی تعمیر سیستم روغن کاري موتور تراکتور

آیا تا به حال پی برده اید: 
- روغن کاري قطعات موتور چه ضرورتي دارد؟

- سیستم روغن کاری موتور چگونه کار می کند؟
- فشار روغن در سیستم روغن کاري چگونه کنترل می شود؟

- فشار روغن موتور به چه دالیلی باال می رود؟
- چگونه می توان دلیل ایراد در سیستم روغن کاري را تشخیص داد؟
- چگونه می توان قطعات معیوب سیستم روغن کاري را تعمیر نمود؟

سیســتم روغن کاری موتور عــالوه بر کاهش اصطکاک بین قطعات متحرک موتــور باعث خنک کاری مجموعه 
می شود، بنابراین بررسی، کنترل و رفع عیوب آن باعث افزایش طول عمر قطعات موتور می گردد.

در کتاب نگهداري و کاربرد ماشین هاي کشاورزي برخی از نکات مربوط به سیستم روغن کاری موتور مطرح شد. 
در این بخش انواع سیســتم های روغن کاری موتور و شیوه های عیب یابی و کنترل آن مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.

استاندارد عملکرد: 

هنرجویان پس از آموزش این واحد یادگیري قادر خواهند بود عیب یابي، باز کردن، بستن، تعمیر و تعویض قطعات 
سیستم روغن کاري موتور انواع تراکتورهای رایج را انجام دهند.
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ساختمان سیستم روغن کاري موتور
روغن کاری صحیح موتور تأثیر فراوانی در عملکرد مناسب موتور و عمر مفید آن دارد. به طور کلی وظایف سیستم 

روغن کاری را به صورت مختصر می توان به شرح ذیل بیان نمود:
ـ روغن کاری قطعات در حال حرکت و چرخش 

ـ کمک به خنک کاری قطعات موتور 
ـ کمک به آب بندی رینگ های پیستون 

ـ کمک به خنثی نمودن اثر اسیدهای تولید شده در فرایند احتراق 
ـ کاهش اصطکاک در موتور و بین اجزای متحرک آن 

ـ جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات موتور

در مورد چگونگی تأثیر روغن و سیستم روغن کاری در هر یک از موارد بیان شده فوق بحث و گفتگو نمایید.

اجزای سیستم روغن کاری موتور
نمای کلی از سیستم روغن کاری رایج موتورتراکتورها و 
اجزای آن در شکل 38 نشان داده شده است.  با بیشتر 

این اجزا قباًل آشــنا شــده اید. در این بخش به بررسی 
تهویه محفظه کارتر، پمپ روغن، سوپاپ کنترل فشار، 

خنک کن روغن و مدار روغن کاري پرداخته می شود.

شكل 38. سيستم روغن کاری موتور

گفتگو کالسی

مدار یاتاقان های 
ثابت

مجاری ميل لنگ

پایۀ فيلتر

مدار اصلی

درپوش قالپاق

بوش ميل سوپاپ

یاتاقان متحرک

یاتاقان ثابت

کارتر

ميل تپت

تپت

فيلتر

پمپ و صافی

اسبک

سيلندر

بادامک



150

با توجه به تصاویر، نحوۀ انتقال روغن در این دو نوع چگونه است؟ 

تهویه محفظه کارتــر: تهویه کردن محفظــه کارتر در 
جلوگیری از کثیف شــدن روغن و لجن گرفتن آن نقش 

بسزایی دارد.
اگر دســتگاه تهویه کارتر به درستی عمل نکند کربن و 
ذرات شناور در روغن سقوط نموده و آن را آلوده می سازد.

برای تهویه کارتر دو روش کلی وجود دارد )شــکل های 
39 و 40(:

در نوع اول دود و گازهای کارتر به هوا انتقال می یابد.
در نــوع دوم دود و گازها از طریق هواکش به مانیفلد هوا 

فرستاده می شود.

U650 40. تهویه محفظه کارتر در تراکتور           MF399 شكل 39.    تهویه محفظه کارتر در تراکتور

مجموعه پمپ روغن:
 پمــپ روغــن در واقع قلب سیســتم روغــن کاری 
می باشــدکه وظیفۀ ایجاد و حفظ فشــار در حدمجاز 
و مورد نیاز براي ارســال و گــردش روغن در مجاری 
مختلف  سیســتم روغن کاری را بــه عهده دارد. پمپ 

روغن معموالً دارای یک لولۀ واســط و صافی روغن در 
مجرای ورودی خود می باشــد که در داخل کارتر قرار 
می گیرند تا روغــن را از کارتر به ورودی پمپ هدایت 
کرده و نیز از ورود ناخالصی های داخل روغن به پمپ 

روغن جلوگیری نماید. 

شكل 41. پمپ روغن موتور و صافی آن

پمپ های روغن در دو نوع دنده ای و روتوری در تراکتور به کاربرده می شوند)شکل های 42 و 43(:

گفتگو کالسی

صافی 
روغن

پمپ روغن
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شكل 42. پمپ روغن دنده ای                  شكل 43. پمپ روغن روتوری

نیروی الزم برای چرخش محور پمپ در تراکتورها معموالً  از چرخ دنده های سینی جلو موتور که مستقیماً با چرخ 
دنده سر میل لنگ درگیر هستند تأمین مي شود.

در موتورهاي بنزیني پمپ روغن  از چرخ دنده موجود روی میل بادامک که به طور غیر مســتقیم با میل لنگ 
در گیر است  نیرو مي گیرد.

شكل 44. باالنسرهای نصب شده روی پمپ روغن

سوپاپ کنترل فشار روغن
پمــپ روغــن در اکثر مواقع بیش از حجــم مورد نیاز 
روغــن را پمپ می کند زیرا باید شــدت جریان روغن 
ارســالی بیشتر از شــدت جریان روغن مصرفی باشد، 
تا در صورت بروز نشــتی و یــا افزایش روغن ریزی در 
موتور، کمبود روغــن در یاتاقان های اصلی بروز نکند. 

عالوه بر این با افزایش سرعت دوران موتور میزان روغن 
ارســالی و در نتیجه فشار روغن ایجاد شده توسط آنها 
نیز افزایش می یابد. از این رو میزان حداکثر فشار روغن 
مدار روغن کاری باید مشخص و فشار روغن در آن حد 
محدود شــود. این وظیفه به عهده سوپاپ کنترل فشار 

روغن پمپ می باشد.

توجه

در برخي از تراکتورها مانند تراکتور MF285 ، پمپ روغن همراه با باالنســرهاي میل لنگ در یک مجموعه قرار 
گرفته اند. 

خروج

ورود



152

در سوپاپ کنترل فشار در صورتی که فشار از حد الزم 
تجاوز کند ســاچمه به عقب رانده شــده و فنر سوپاپ 
جمع می شــود و روغن تحت فشار از اطراف ساچمه به 
مدار ورودی روغن برگشته و فشار مدار کاهش می یابد. 
کاهش فشار باعث برگشــتن ساچمه بر اثر نیروی فنر 
ســوپاپ شده مجرا بسته می شود، در نتیجه فشار مدار 

خنک کن روغن
دمای کاری روغن موتور از موارد بسیار مهم در عملکرد 
مناســب موتور و سیستم روغن کاری می باشد که باید 
در حد مناســب کنترل شود. در برخی از تراکتورها به 
منظــور کنترل بهتر دمای روغــن از خنک کن روغن 

روغن مجــدداً باال می رود و باعــث عقب رفتن مجدد 
ساچمه می شود. این عمل تا متعادل شدن فشار روغن 

در هر لحظه تکرار می گردد.
محل قرار گرفتن ســوپاپ کنترل فشار روغن در مسیر 
کانــال روغن بعد از صافــی، روی پایه صافی و یا روی 

پمپ روغن می باشد)شکل45(.

اســتفاده می شــود. در این سیســتم ها با به چرخش 
درآوردن مایع خنک کاری در یک رادیاتور و عبور روغن 
موتور از داخل این رادیاتور دو هدف زیر دنبال می شود:

1- خنک کاری بهتــر روغن در زمان گرم بودن موتور  
2-گرم نمودن سریع تر روغن در زمان سرد بودن موتور

در مورد عواملی که می تواند باعث افزایش و کاهش فشار از حد مجاز آن شود بحث و گفتگو نمایید.

 در مورد معایبی که در اثر کاهش فشار روغن و افزایش فشار آن از حد مجاز ایجاد می شود بحث و گفتگو کنید.

در مورد چگونگی اینکه خنک کن روغن هم قابلیت گرم نمودن و باال بردن دمای روغن را داشــته و هم باعث 
خنک شدن آن می گردد بحث و گفتگو نمایید.

شكل45. موقعيت سوپاپ کنترل فشار در تراکتورهای مختلف و اجزای آن

 سوپاپ کنترل روی پایه
 فيلتر )MF399(                                 سوپاپ روی پمپ روغن

خروجی

ورودی

گفتگو کالسی

گفتگو کالسی

گفتگو کالسی
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خنــک کاری روغــن بــه ســه صــورت زیــر انجام 
می شود   )شکل46(:

ـ گردش آب در کویل کارتر: در صورتی که آب در لوله  1
حرکــت کرده و در مجاورت روغن، آن را خنک کند به این 

قطعه کویل می گویند.
در این روش لوله مار پیچی در داخل کارتر قرار دارد که آب 
مدار خنک کننده در آن گردش کرده و حرارت را از روغن 
گرفتــه و از طریق رادیاتور آب آن را دفع می کند )تراکتور 

جاندیر(.

ـ گردش آب در کویل مدار روغن کاری: 2
آب )خنک کن( ضمن عبور از لوله های خنک کن )لوله های 
کویل( در مجاورت روغن که در اطراف لوله ها قرار دارد حرارت 
روغــن را گرفته و به رادیاتور آب منتقل می کند. آب بعد از 

خنک شدن مجدداً وارد کویل می گردد ) جاندیر 3140(.
ـ استفاده از رادیاتور روغن: رادیاتور روغن در جلوی رادیاتور  3
آب موتور قرارگرفتــه و روغن بعد از خروج از صافی اصلی از 
رادیاتور روغن عبور کرده و بر اثر جریان هوای پروانه خنک شده 

.)U650Mو سپس به مدار روغن کاری بر می گردد )تراکتور

قطر لوله های رادیاتور روغن بزرگ تر از لوله های رادیاتور آب بوده و به جای برنج از فوالد ســاخته شــده و به 
جای لحیم کاری به وسیله جوش کاری به هم متصل می شود.

U650ج- رادیاتور روغن              JD3140 الف- عبور لوله مایع خنک کننده از کارتر     ب- عبور مایع خنک کننده از پایه فيلتر
شكل 46. انواع خنک کن روغن رایج در تراکتورها

مدار روغن کاري
مدار روغن کاری موتور با توجه به قطعاتی که روغن کاری 
می شوند در چند مسیر منشعب می شود )شکل38( که 

عبارت اند از:
انتقال روغن بــه کانال اصلی: روغن موجــود در کارتر 
توسط پمپ روغن )اویل پمپ( از مسیر صافی مقدماتی 
در کف کارتر کشــیده شــده و به صافی اصلی روغن 
منتقل می شــود و از محیط صافــی وارد و از مرکز آن 
خارج می شود و سپس به مدار اصلی روغن که در کنار 
بلوکه سیلندر به صورت کانال سراسری می باشد منتقل 

می گردد.

انتقــال روغن به یاتاقــا ن ها: روغن از کانــال اصلی به 
محورهای ثابت میل لنگ و از آنجا از طریق کانال هایی 
به محورهای متحرک )لنگ( میل لنگ منتقل می شود. 
روغــن پس از روغن کاری محــور لنگ و محور ثابت از 

کناره های آنها به کارتر می ریزد.
انتقال روغن به بوش گژن پین )انگشتی(: بوش گژن پین 
ممکن اســت با روغن تحت فشار روغن کاری شود. در 
این شــرایط روغن از مجرای وسط شاتون به گژن پین 

رسیده و بوش را روغن کاری می کند.
در نوع دیگــر گژن پین با روش پاششــی روغن کاری 

توجه
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می شود. در این حالت شاتون کانال روغن کاری سراسری 
نداشــته و در سر شاتون سوراخ مخروطی قرار دارد که 
روغن پاشــیده شده از طریق آن به گژن پین می رسد. 
در کنار شــاتون مجرای روغن پاشی تعبیه می شود که 
همزمان با خارج شــدن روغن از کنار یاتاقان ها، روغن 
را به سمت پر فشار ســیلندر که تماس پیستون با آن 

بیشتر است می پاشد.
انتقال روغن به سیستم سوپاپ ها: روغن از طریق لوله ای 
از کانال اصلی به میل اســبک رسیده و داخل مجرای 
میل اســبک می شود، سپس توسط سوراخ های زیر هر 
اسبک به اسبک و سوپاپ و میل تپت هدایت می شود. 

روغن کاری تپت ها از روغن برگشــتی)بدون فشــار( از 
روغن کاری اسبک و میل اسبک انجام می شود.

انتقال روغن به چرخ دنده های زما نبندی:
چرخ دنده هــای زمان بندی از طریق ریــزش روغن از 
لولــه ای، که از مدار اصلی تغذیه می شــود روغن کاری 
می شــوند. در بعضی از موتورها در اثر پاشــش روغن 

توسط چرخ دنده سر میل لنگ روغن کاری می شوند.
انتقال روغن به خنک کن روغن

در بعضی از موتورها روغن بعد از خارج شــدن از صافی 
روغن وارد رادیاتور روغن شده و پس از خنک شدن به 

مجرای اصلی روغن وارد می گردد.

عیب یابي اولیه سیستم روغنکاري
ایراد در سیستم روغن کاري موتور مي تواند به سرعت 
باعث خرابي و از کارافتادگي موتور شود به همین دلیل 
بررســي مداوم، عیب یابي و رفع عیــب آن از اهمیت 
ویــژه اي برخوردار اســت. مهمترین عیوب سیســتم 
روغن کاري عبارت اند از : افزایش فشــار روغن، کاهش 
فشــار روغن ، تغییر رنگ روغن، کاهش ســطح روغن 
موتــور و یا صداي غیر عادي از قســمت هاي مختلف 

سیستم. 
در ادامه برخي نشانه هایي که یک تعمیر کار باید بتواند 
از روي آنها عیوب سیستم روغن کاري را تشخیص دهد 

بیان مي شود.
-  صدای غیر عادی از قسمت های مختلف سیستم روغن 

کاری به ویژه پمپ و فیلتر روغن
دالیل صدای غیر عادی عملکرد این سیســتم و اجزای 

آن را مي توان به شرح ذیل بیان نمود:
1-  شــل بودن پیچ های اتصال لوله های صافی روغن 
سر پمپ به پمپ)نشتی و فرار روغن در ورودی پمپ(

2-  شل بودن پیچ های اتصال پمپ به بدنه در قسمت 
خروجی پمپ )نشــتی و فرار روغن از مجرای خروجی 

پمپ(
3- وجود هوا در سیستم روغن کاری )کف کردن روغن(

4-  گرفتگی و عملکرد ضعیف فیلتر روغن

- ترکیدن لوله ها یا فیلتر روغن
ترکیــدن لوله ها و فیلتر روغن به دلیل افزایش فشــار 
مدار روغــن کاري در اثر گرفتگي مجاري روغن کاري و 

خرابي شیر فشار شکن مي باشد. 
- روشن ماندن یا دیر خاموش شدن چراغ روغن

یکی از موارد بســیار مهم در عملکرد سیســتم روغن 
کاری فشار روغن و توجه به چراغ اخطار آن می باشد.

طوالنی شدن زمان خاموش شــدن چراغ اخطار فشار 
روغن می تواند از عالیم  کاهش فشار مدار روغن کاری 
باشد. بررسی این زمان به ویژه بعد از تعمیرات اساسی 
موتــور و نیز تعمیــر پمپ روغن و ســایر بخش های 

سیستم روغن کاری ضروری می باشد. 
در بررسي سیستم روغن کاري ابتدا باید میزان روغن و 
نشتي سیستم بررسي شود. نشتي در سیستم روغن کاري 

به دو شکل اتفاق مي افتد:
الف- نشــت روغن به خارج از موتور: نشتي خارجي با 
بررسي چشمي قابل مشــاهده مي باشد.  نشت روغن 
از قســمت هایی از موتور مانند درپوش سوپاپ، سینی 
جلو، پایه فیلتر و در اثر خرابي اورینگ ها، کاسه نمدها 

و یا واشرهاي مربوطه اتفاق مي افتد. 
واشرهایي که در روغن بندی قطعات موتور به کار برده 
می شــوند از نظر جنس شامل واشر ویکتوری یا چوب 

پنبه ای و یا ترکیبی از این دو هستند.  
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شكل 47. واشر کارتر
MF285 ب ـ  واشر کارتر ویكتوری                              MF285 الف ـ واشر کارتر چوب پنبه ای

روغن ریزی یاتاقان های جلو و عقب میل لنگ را به وسیله کاسه نمد کنترل می کنند.

در صورت خرابی کاســه نمد عقب میل لنگ روغن های نشــت کرده به صفحۀ کالچ نفوذ نموده و کار دستگاه 
کالچ را مختل می نماید. 

انتخاب اورینگ ها و کاســه نمدها باید با توجه به کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات تراکتور صورت پذیرد.در 
انتخاب کاســه نمد ها عالوه بر توجه به جنس و نوع آنها که باید مطابق با توصیه شرکت سازنده تراکتور باشد 
باید به اســتانداردهای اندازه کاسه نمد نیز توجه کرد که معموالً توسط سه عدد مطابق شکل بر روی آن حک 

می شود)شکل48(. 

شكل 48. ابعاد کاسه نمد

قطر داخلی

قطر خارجی

پهنا

ب- نشــتي داخلي: نشــتي داخلي شامل نشــت روغن به مدار خنک کننده و برعکس و یا نشت گازوئیل به مدار 
روغن کاري مي باشد.

نکته

نکته
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قابل ذکر است که بررسی عملکرد صحیح مدار الکتریکی فشنگی روغن و چراغ اخطار فشار روغن نیز در صورت 
بروزموارد فوق ضروری می باشد زیرا امکان عدم روشن شدن این چراغ و یا روشن ماندن آن پس از روشن شدن 

موتور به دلیل ایراد الکتریکی قطعات این مدار و سیم کشی نیز ممکن می باشد.

با توجه به آنچه تاکنون آموخته اید در مورد نشانه ها و علل انواع نشتي داخلي در کالس گفتگو نمایید.

در صورت وجود روغن در مایع خنک کننده باید به بررسي کدام یک از اجزاي سیستم خنک کاري پرداخت؟ 

در مورد چگونگی تأثیر تعمیر موتور، تغییرات ســایز یاتاقان های ثابت و متحرک و بوش های میل ســوپاپ در 
عملکرد چراغ اخطار فشار روغن و زمان خاموش شدن آن بحث و گفتگو کنید.

اگر کاهش فشــار روغن به دلیل کمبود روغن یا نشتي 
نباشد مربوط به قطعات داخلي موتور است که به دلیل 
خوردگي  بیش از انــدازه یاتاقان هاي ثابت و متحرک، 
بوش هاي  میل سوپاپ، بوش هاي اسبک ، روغن سوزي 

یا خرابي پمپ روغن مي باشد. 
برای تشخیص اینکه علت خرابي مربوط به پمپ روغن است 

یا فرسایش یاتاقان ها،  می توان به موارد ذیل دقت نمود:
- در صــورت فرســایش یاتاقان ها عــالوه بر کاهش 
فشــار روغن مدار به خصوص در دورهای پایین صدای 
غیرعادی از قســمت یاتاقان ها نیز به گوش می رسد و 

فشار روغن نیز با افزایش دور باال می رود اما در ابتدای 
روشن شــدن موتور و دورهای پایین فشار مدار پایین 
می باشــد و چراغ اخطار فشــار نیز در دورهای پایین 

روشن می ماند.
- در صورت خرابی پمپ، فشار مدار بیش از حد پایین 
بوده و با افزایش دور صدای زوزه فرار روغن از قســمت 

پمپ نیز به گوش خواهد رسید.
- در صورت ضعیف شدن و یا آسیب دیدن شیر کنترل 
فشار پمپ نیز فشار از حد مجاز پایین بوده و با افزایش 

دور نیز هیچ افزایش فشاری در مدار اتفاق نمی افتد.

شكل 49. کنترل فشنگی روغن

در صورت کم بودن فشــار روغن مدار و دیر خاموش شــدن چراغ اخطار فشار روغن می توان با انجام تست فشار 
ســنجی مدار سیستم روغن کاری به میزان فشار مدار پی برد و آن را با میزان مجاز بیان شده در کتاب راهنمای 

سرویس و تعمیرات مقایسه نمود. 

نکته

پرسش

گفتگو کالسی

گفتگو کالسی
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فشار سنجي مدار روغن کاري
مراحل انجام کار:

1- فشنگي روغن را باز کنید.
2- ابزار مخصوص فشار سنجي را به جاي فشنگي روغن نصب کنید)شکل50(. 

3- موتور را روشن کنید.
4- میزان فشار در دورهاي آرام، متوسط و حداکثر اندازه گیري شود.

5- اعداد به دست آمده را با دستورالعمل تعمیرات تراکتور مقایسه کنید.

شكل 50. فشار سنجی مدار روغن کاری

بررسی های مقدماتی سیستم روغن کاری
شرح فعالیت:

- قسمت های مختلف سیستم روغن کاری از نظر نشتی بررسی شود.
- کیفیت روغن موتور از نظر نفوذ آب در مدار روغن کاری بررسی شود.

- مایع خنک کاری از نظر وجود روغن در آن مورد بررسی قرار گیرد.
- عملکرد چراغ اخطار فشار روغن مورد بررسی قرار گیرد.

- تست فشار سنجی مدار انجام شود.

با مراجعه به کتاب راهنمای ســرویس و تعمیرات تراکتورهای موجود در کارگاه میزان فشــار مجاز روغن مدار 
روغن کاری آنها را بیان کنید.

پارچه های تنظیف و قطعات اســتفاده شــده را پس از اســتفاده در محیط رها نکنید و آنها را در سطل زباله 
بیندازید.

فعالیت   کارگاهی

فعالیت   کارگاهی

نکات زیست 
محیطی

تحقیق
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باز کردن و پیاده کردن قطعات سیستم روغن کاري
1- روغن موتور را تخلیه  و فیلتر روغن را باز کنید.

بهتر است پس از تخلیه، روغن موتور از نظر وجود ناخالصی و پلیسه و نیز کیفیت و رنگ به صورت دقیق بررسی گردد.

2-  پایه فیلتر روغن را باز کنید. 
3- رادیاتور روغن  را در صورت وجود پیاده  و آزمایش کنید. 

3-1-  جلو پنجره تراکتور را باز کنید.
3-2-  درپوش جلو رادیاتور را باز کنید.

3-3-  مهره های لوله روغن را از روی پایه صافی روغن باز کنید )زیر لوله ظرف مناسب قرار دهید(.
3-4-  مهره های لوله روغن را از روی رادیاتور روغن باز کنید.

3-5-  مهره های اتصال رادیاتور روغن به بدنه را باز کنید.
3-6-  رادیاتور روغن را از روی بدنه بردارید.

3-7-  یکی از سوراخ های رادیاتور روغن را مسدود نمایید.
3-8- رادیاتور روغن را طوری در تشت آب قرار دهید که لوله باز آن بیرون باشد.

3-9-  به لوله باز شیلنگ باد وصل کنید.
3-10- دقت کنید که آیا از بدنه رادیاتور حباب هوا خارج می شود.

3-11- محل خروج حباب هوا سوراخ می باشد.
4- کارتر را پیاده کرده و واشر آن را بردارید.

5- پمپ روغن را پیاده و آزمایش کنید:
5-1- صافی پمپ روغن و لوله های آن را از نظر ترك و گرفتگی مجاری مورد بررســی قرار داده و در صورت 

لزوم تعویض کنید.
5-2- چنانچه در بررســی های اولیه فشــار روغن مدار روغن کاری پایین بوده اســت، پمپ روغن را از نظر 

خوردگی سطوح آب بندی، روتور و چرخ دنده های آن بررسي کنید.

پس از اتمام مراحل عیب یابی و بررسی عملکرد سیستم 
روغن کاری در صورتی که رفــع عیب بدون باز نمودن 
اجزا امکان پذیر نباشــد باید باتوجه به کتاب راهنمای 
سرویس و تعمیرات تراکتور، اجزای سیستم روغن کاری 
باز و بررســی دقیق تر روی آنها انجام شود. از آنجا که 
تعویض و تخلیه روغن ، باز کردن پمپ روغن ، باز کردن 
فیلتر روغن و باز کردن رادیاتور روغن را در پودمان هاي 

باز کردن و شست وشوی اجزای سیستم روغن کاری
تعمیر نیم موتور و ســرویس هاي سیســتم روغن کاري 

انجام داده اید از تکرار مطالب اجتناب مي شود. 
پس از باز کردن قطعات و اجزای سیســتم روغن کاری 
باید اقدام به شست وشــوی اجزای مــدار روغن کاری و 
نیز مجاری روغن کاری توســط دستگاه شست وشوی 
قطعات و یا به صورت دستی کرد تا کنترل دقیق اجزا و 

عیب یابي قطعه به قطعه انجام شود.

دقت شود در زمان شست وشوی قطعات به لوازم آب بندی از جمله واشر ها و اورینگ ها و کاسه نمدها آسیب نرسد. 
براي شست وشو از مایع ظرفشویي یا گازوئیل استفاده نکنید زیرا باعث خرابي اورینگ ها و کاسه نمدها مي شود.

فعالیت   کارگاهی

نکته

نکته
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الف- اندازه گيری خالصی بين چرخ دنده و پوسته خارجی       ب- اندازه گيری خالصی بين روتور خارجی و پوسته     ج-  اندازه گيری خالصی بين روتورها و یا چرخ دنده ها  

شكل 51. اندازه گيری خالصی پمپ روغن
5-3- سوپاپ کنترل فشار روغن پمپ را از نظر شکستگی یا ضعیف شدن فنر آن، خوردگی ساچمه یا  پیستون 

و سیلندر پیستون آن مورد بررسی قرار دهید تا در صورت نیاز تعویض شود.
بسیاری از شرکت های سازنده تراکتور،  تعمیر پمپ روغن را مجاز ندانسته اند از این  رو در صورتی که پس 
از بررســی های الزم پمپ روغن نیاز به تعمیر دارد حتماً به دستورالعمل شرکت سازنده در خصوص تعویض 

یا تعمیر آن مراجعه شود.
6- سیني جلو را باز  و آن را کنترل کنید.
6-1- واشر سینی را با کاردک تمیز کنید .

6-2-  کاسه نمد را از روی سینی خارج کنید.
6-3-  سینی را روی سطح صافی )سنگ یا شیشه( قرار داده و از تاب نداشتن آن اطمینان حاصل کنید.

6-4-  لبه های سینی را بررسی کنید تا کاماًل صاف باشد.
7- درپوش سوپاپ ها را باز کنید و واشر آن را بردارید. 

8- نشــتی مجاری روغن کاری و کور کن های مدار را بررســي کنید. در قسمت های مختلفی از بلوک سیلندر 
پیچ های کور کن مدار روغن قرار دارد که روغن ریزی از آنها باعث کاهش سطح و فشار روغن می شود از این 
رو بررسی کیفیت آب بندي این پیچ ها نیز الزم وضروری است. همچنین امکان ترک داشتن بلوک از قسمت 
مدار روغن کاری نیز وجود داشته که در صورت این اتفاق عیوبی نظیر نفوذ روغن به داخل روغن و یا بالعکس 

وجود دارد.که با تست نشتی مدار روغن، توسط فشار باد و یا فشار مایع قابل شناسایی می باشد.

بستن اجزاي سیستم روغن کاري
پس از بررســی، عیب یابی، تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب عکس روش باز نمودن اجزای سیستم و با توجه به 

کتاب راهنمای تعمیر و نگهداری تراکتور اقدام به نصب آنها بر روی موتور شود. 

نصب قطعات سیستم روغن کاری
مراحل انجام کار

1- قسمت های مختلف سیستم روغنکاري را  نصب کنید.
2- پس از تکمیل مراحل نصب موتور با روشــن کردن موتور تست های نشتی، فشار و صدای عملکرد سیستم 

روغن کاری را بررسی کنید.

فعالیت   کارگاهی

نکته

فيلر ٪1 
اینچ

روتور دنده خارجی
روتور دنده 

داخلی

فيلر ٪14 
اینچ

فضای بين روتور و بدنه

چرخ دنده 
متحرک

چرخ دنده 
محرک

فيلر ٪05 
اینچ
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شرح کار: بررسی مقدماتی سیستم روغن کاری موتور )فشارسنجی و نشتی( - تکمیل چک لیست تعمیرات - بررسی اساسی 
سیستم روغن کاری موتور- تکمیل چک لیست تعمیرات - بررسی اجزای سیستم روغن کاری فیلتر، سوپاپ کنترل فشار، 

فشنگی روغن، اویل پمپ و ..( - تمیز کردن مجاری روغن کاری- تعویض و نصب اجزای سیستم روغن کاری موتور - کنترل 
نهایی سیستم روغن کاری

استاندارد عملكرد: با استفاده از تجهیزات الزم و دستورالعمل های تعمیرات موتورتراکتور، ضمن بررسی و آزمایش سیستم 
روغن کاری ، تعمیرات انواع و اجزا سیستم روغن کاری تراکتورهای رایج در کشور را انجام دهد.

شاخص ها: مشاهده رویه بررسی سیستم روغن کاری موتور )فشارسنجی و نشتی( - مشاهده چک لیست تکمیل شده - 
مشاهده روند بازکردن اجزای سیستم روغن کاری مطابق دستورالعمل - کنترل روند بررسی اجزای سیستم روغن کاری )فیلتر، 

سوپاپ کنترل فشار، فشنگی روغن، اویل پمپ و ...( - تمیز بودن کانال ها و مجاری روغن کاری - بررسی نحوه نصب اجزای 
سیستم روغن کاری موتور- کنترل عملکرد سیستم پس از اتمام کار

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
شرایط : کارگاه – زمان 100 دقیقه

ابزار و تجهيزات:    
تراکتور- کتاب راهنمای تعمیرات تراکتور- جعبه ابزار مکانیکی- ابزار مخصوص- اویل پمپ- فیلر- خط کش فلزی- گیج فشار- 

کور کن- فشنگی روغن- کاسه نمدها- خنک کننده روغن- فیلتر روغن- سوپاپ بای پس

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
عیب یابی و رفع عیوب سیستم روغن کاري موتور 1

بدون باز کردن تجهیزات
2

1باز کردن اجزای سیستم روغن کاري2

1تعمیر و بستن اجزای سیستم روغن کاري3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

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

سیستم روغن کاری نمائید.

2

*میانگین نمرات

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




