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ـ حمل بار با پی نورد تراکتوری ـ واحد یادگیری7 فصل4

رانندگي تراكتور، شاه كليد كاربري ماشين هاي كشاورزي است. بدون داشتن اين مهارت 
تراكتور  از  بهره برداري  براي  كرد.  استفاده  كشاورزي  ماشين هاي  و  تراكتور  از  نمي توان 

داشتن دانش فني كافي درباره نحوۀ هدايت و كنترل تراكتور ضروري است. 

رانندگی تراکتور
فصل 4
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آیا تا 
به حال پی 

برده اید

واحد یادگیری 7  

 استاندارد عملكرد 
پس از اتمام اين واحد يادگيري هنرجويان قادر خواهند بود تحت نظارت هنرآموز ضمن رانندگي با تراكتور، 

هدايت و كنترل پي نورد را با مهارت انجام دهند.

هدف از اين بخش آشنايي هنرجويان با تجهيزات كنترل و هدايت تراكتور و كسب مهارت رانندگي ايمن تراكتور، 
اتصال پي نورد، هدايت و كنترل پي نورد به تراكتور و بارگيري و تخليه پي نورد است.

1 چه تجهيزاتي براي هدايت و كنترل در تراكتور تعبيه شده است؟
2 آيا مي توان جفت كن پدال هاي ترمز تراكتور را آزاد گذاشت؟

3 پي نورد چيست و چه كاربردهايي دارد؟
4 نحوۀ اتصال پي نورد به  تراكتور چگونه است؟

5 شعاع دور زدن پي نورد و تراكتور چگونه بايد باشد؟
6 چگونه كنترل جك تخليه در پي نورد به وسيله سيستم هيدروليك تراكتور انجام مي شود؟

حمل بار با پي نورد تراکتوري
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یادداشت 
نام قطعات نشان داده شده در شكل را مشخص کنید.کنید

به منظور توانايي كاربر براي راه اندازي، هدايت و كنترل، تراكتور تجهيزات گوناگوني در قسمت هاي مختلف آن تعبيه شده 
است تا با به كارگيري آنها سالمت تراكتور و راننده تضمين گردد. اين تجهيزات شامل اهرم ها و پدال هاي كنترلي، عالئم 

هشداردهنده و تجهيزات ايمني است.
براى رانندگی تراكتور بايد ضمن شناخت قسمت هاى ظاهرى تراكتور، نحوه استفاده صحيح از وسايل آن را فرا گرفت. 

تجهیزات کنترل و هدایت تراکتور

....................................  1    .................................... 8    

....................................  2    ....................................  9    

....................................  3  پدال قفل دیفرانسیل    10    

....................................  4  اهرم کنترل محور تواندهی    11    

....................................  5    ....................................  12    

....................................  6    ....................................  13    

....................................  7    ....................................  14    
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MF285 شكل2ـ4ـ اجزای هدایت و کنترل تراکتور

هدایت  و  کنترل  تجهیزات  با  آشنایی  برای  راه  بهترین  شما  نظر  به 
در تراکتورهای مختلف کدام است؟

الف - مراجعه به سايت هاى مرتبط
ب - مشورت با ساير راننده ها

ج - مراجعه به دفترچه راهنماى كاربرى تراكتور

گفت وگو
 کنید

شكل 1ـ4ـ استفاده از دفترچه راهنمای تراکتور

آشنايی با تجهيزات كنترل و هدايت تراكتور
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صفحه وسایل اندازه گیری و هشدار دهنده و کنترل راننده )داشبورد(:
در رانندگـی بـا تراكتـور، راننـده عـالوه بـر تعييـن مسـير و هدايت صحيـح تراكتور، بـه طور هم زمـان بايـد كار آن را 

نام قطعه
تصویروظیفهنام قطعه کنترليتصویروظیفه کنترلي

رهايي تراكتور از ترمز دستی
بوكسوات

پدال گاز

انتخاب حالت هاي 
مختلف سرعت، 
قدرت و جهت 

حركت

قفل كن 
پدال هاي ترمز

ثابت نگهداشتن دور 
موتور

قطع و وصل توانخفه كن

كنترل بازوهاي 
تراكتور

كنترل وضعيت دوران 
محور تواندهي

جدول 1ـ4ـ وظایف اجزای هدایت و کنترل تراکتور

یادداشت 
پس از مشاهده فیلم آموزشی جدول 1ـ4 را کامل کنید.کنید
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یادداشت 
پس از مشاهده فیلم نام قطعات نشان داده شده کنید

در شكل را مشخص کنید.

یادداشت 
پس از مشاهده فیلم جدول 2ـ4 را کامل کنید.کنید

....................................  1    ....................................  4    

....................................  2    ....................................  5    

....................................  3    ....................................  6    
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شكل 3ـ4ـ وسایل اندازه گیری و هشداردهنده تراکتور

تصویر وظیفهنامتصویر وظیفهنام

دور سنج 
و ساعت 

شمار
چراغ دينام

درجه سوختدرجه آب

جدول 2ـ4ـ وظیفه وسایل اندازه گیری و هشداردهنده تراکتور

بـه كمـك عاليـم هشـدار دهنـده كنتـرل كنـد. لذا در قسـمت جلـوى راننـده بـر روى تراكتـور صفحه اى  بـه نام 
داشـبورد وجـود دارد كـه كليـه چراغ هـاى هشـداردهنده، كليد ها، درجه هـا، چراغ هـاى آگاهی دهنـده از وضعيت 

كار تراكتـور، روي آن نصـب گرديـده اند.

معرفی ابزارها و تجهیزات کنترل و هدایت تراکتور



148

كار با تراكتور بدون حضور هنرآموز ممنوع است.
برای روشن کردن تراکتور باید به ترتیب زیر عمل کرد:

هنگامی که سوئیچ  تراکتور در وضعیت روشن قرار دارد و هنوز موتور روشن نشده است چراغ های روغن، توجه
دینام و هواکش باید روشن باشند. لحظه ای پس از روشن شدن موتور، همراه با افزایش دور آن، باید این 
چراغ ها خاموش شوند.چنانچه هر کدام خاموش نشد، باید بالفاصله موتور را خاموش کرد و علت را یافت.

رانندگی تراکتور
MF399 و MF285 تجهیزات مورد نیاز: تراكتور

شرح فعالیت: با مراجعه به كارگاه زير نظر هنرآموز تجهيزات كنترلي تراكتور را مشاهده نماييد و كار با آنها را تمرين كنيد.

فعالیت

روشن کردن تراکتور

3ـ انجام بازديدهاى قبل از روشن كردن تراكتور2ـ اطمينان از كشيده بودن ترمز دستی1ـ پوشيدن لباس كار مناسب

نشستن  براى  مخصوص  پلکان  از  استفاده  4ـ 
روى صندلی

6  ـ خالص كردن محور انتقال نيرو و قرار دادن 5  ـ خالص كردن اهرم هاى تعويض دنده
سيستم هيدروليك در پايين ترين حالت

9ـ قرار دادن سوئيچ در وضعيت روشن، كنترل 8  ـ فشار دادن خفه كن به داخل7ـ قرار دادن گازدستی در وضعيت وسط
استارت  هشداردهنده،  المپ هاى  شدن  روشن 
زدن و رها كردن كليد پس از روشن شدن موتور

جدول 3ـ4ـ مراحل روشن کردن تراکتور
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با توجه به تصویر مقابل، متن زیر را کامل کنید.
اولین اقدام قبل از شروع حرکت با تراکتور

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

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

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

گفت وگو
 کنید

پس از اطمينان كامل از درست كار كردن موتور و سيستم هاى آن مي توانيد حركت با  تراكتور را با رعايت قوانين 
راهنمايی و رانندگی آغاز كنيد. 

هدایت تراکتور

در تراکتورهاي جدید اگر اهرم کمك دنده در وضعیت خالص نباشد، موتور استارت نمي خورد.توجه

رانندگی تراکتور
MF285 تجهیزات مورد نیاز: تراكتور

شرح فعالیت: زير نظر هنرآموز اقدام به روشن نمودن تراكتور كنيد.

فعالیت

● موتور تراکتور را در محیط سربسته روشن نكنید. در صورت ناگزیر بودن از انجام این کار پنجره ها یا در  ایمنی
محل را باز کنید.

● تنظیمات صندلي را فقط هنگامی که تراکتور متوقف است، انجام دهید. 

●  از درجا کار کردن تراکتور به منظور گرم کردن اولیه اجتناب کنید.
●  بهتر است این فرایند با حرکت کردن آرام تراکتور انجام گیرد.

نكته زیست
محیطی

اخذ گواهینامه رانندگی تراکتور برای رانندگی تراکتور اجباری است.توجه

چهار مرحله سوئیچ چه کاربردی دارند؟ گفت وگو
 کنید

شكل 4ـ4ـ بازدید اطراف تراکتور
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● قبل از ترك صندلي تراکتور حتي براي یك لحظه
● هنگامي که شخص دیگري مي خواهد سوار تراکتور شود

● هنگامي که شخص دیگري مي خواهد از تراکتور پیاده شود
توقف ایمن را انجام دهید.همیشه؛

براى حركت  تراكتور بايد به ترتيب زير عمل كرد:

3- ترمز دستی را آزاد كنيد.2- دنده مناسب را انتخاب كنيد.1- با پاى چپ پدال كالچ را تا انتها فشار دهيد.

 4- با پاى راست به آرامی پدال گاز را 
6   ـ با كنترل فرمان تراكتور را به آرامی جلو برانيد.5  ـ پدال كالچ را به آرامی رها كنيد.كمی فشار دهيد.

8- با فشار دادن تدريجی پدال ترمز، سرعت 7- پدال كالچ را تا انتها فشار دهيد.
تراكتور را كاهش داده، آن را متّوقف سازيد.

9- اهرم دنده را خالص كنيد و پدال كالچ را 
آرام رها كنيد.

جدول 4ـ4ـ مراحل به حرکت درآوردن تراکتور

 ایمنی
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● در هنگام رانندگی با تراکتور در شیب های تند و کار های 
سنگین، از دنده سنگین استفاده کنید.

● در هنگام رانندگي در جاده گاز دستي را بسته و  فقط با 
پدال گاز کار کنید.

را  تراکتور  پدال های ترمز  مواقع ضروری، جفت کن  به جز   ●
آزاد نكنید.

 ایمنی

نمودار 1ـ4ـ مراحل توقف ایمن رانندگی تراکتور
MF285 تجهیزات مورد نیاز: تراكتور

شرح فعالیت: زير نظر هنرآموز اقدام به 
رانندگی تراكتور در مسير مشخص شده 

كنيد.

فعالیت

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممكن
 شرایط عملكرد

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

مراحل کار ردیف

3 انجام بازديد قبل از روشن كردن، روشن كردن 
تراكتور، هدايت تراكتور به موقعيت

باالتر از حد 
انتظار

ابزار، مواد و تجهیزات: تراكتور، جعبه 
ابزار

زمان: 20 دقيقه
مكان:  هانگار ماشين هاى كشاورزى

هدایت 
تراکتور

1
2 رعايت  بدون  تراكتور  هدايت  و  كردن  روشن 

دستورالعمل ها و قوانين قابل قبول

1 عدم توانايی در هدايت يا روشن كردن تراكتور غير قابل قبول

ارزیابی 
عملكرد

شكل 5ـ4ـ واژگونی تراکتور
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در تصاوير زير نمونه هايی از كاربردهاى پی نورد نشان داده شده است.

حمل کودراه سازی حمل گندم

شكل 7ـ4ـ کاربردهای پی نورد

اتصال مالبند

اتصال شیلنگ
هیدرولیك

اتصال پریز برق

اتصال پی نورد به  تراكتور از نوع كششی می باشد. 
براى اتصال پی نورد به تراكتور می توان از 

مالبندهاى قابل تنظيم يا مالبند بلند استفاده كرد.

چراغ هاى ترمز و راهنماى تراكتور بعد از نصب 
پی نورد ديده نمی شوند. براى آگاه كردن راننده 

عقبی هنگام ترمز كردن يا دور زدن بايد پريز 
برق پی نورد را متصل كرد.

براى به كار گيرى سيستم تخليه پی نوردهايی كه داراى كفی 
متحرک هستند، بايد آنها را به وسيله شيلنگ هيدروليك به 
خروجی هيدروليك تراكتور متصل كرد. عالوه بر  آن برخی 
پی نوردهاى چهار چرخ داراى  ترمز هيدروليکی هستند. كه 

به وسيله سيستم هيدروليك تراكتور كنترل می شود.
شكل 8ـ4ـ اتصاالت پی نورد

اتصال پی نورد به  تراکتور

پی نورد ماشين دنباله بندى است كه از آن براى حمل انواع بار می توان استفاده 
نمود. سهولت به كارگيرى و ويژگی هاى خاص اين ماشين سبب شده است كه 
عالوه بر كشاورزى در صنعت و راه سازى نيز به طور گسترده اى مورد استفاده 
ظرفيت هاى  با  و  چرخ  چهار  و  چرخ  دو  انواع  در  ماشين  اين  گيرد.  قرار 

گوناگون ساخته می شود.

شكل 6ـ4ـ پی نورد دو چرخ
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یادداشت 
مراحل اتصال پی نورد به تراکتور در تصاویر زیر نشان داده شده است. با توجه به تصاویر متن مناسب را کنید

جاگذاری کنید.

.....................................................................-1.....................................................................-2......................................................................-3

.....................................................................-4 .....................................................................-5.....................................................................-6

جدول 5  ـ4ـ مراحل اتصال پی نورد به تراکتور

شیلنگ هیدرولیك را به گونه ای مهار کنید که هنگام کار صدمه نبیند.توجه

در مورد درست یا اشتباه بودن اتصال شیلنگ هیدرولیك تصاویر زیر در کالس گفت وگو کنید. گفت وگوی
 کالسی

ب(الف( شكل 9ـ4ـ اتصال شیلنگ های هیدرولیك

اتصال پی نورد به تراکتور
تجهیزات مورد نیاز: پی نورد دو چرخ يا چهار چرخ، تراكتور MF285، پين استاندارد

شرح فعالیت: پی نورد دو چرخ يا چهار چرخ را زير نظر هنر آموز به تراكتور متصل كنيد. اتصال برق و هيدروليك را نيز انجام دهيد.

فعالیت
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● هرگز بین تراکتور و پی نورد نایستید مگر آنكه ترمز دستی را کشیده باشید و یا از عدم حرکت تراکتور  ایمنی
مطمئن باشید.

● قبل از اتصال شیلنگ هیدرولیك، تراکتور را خاموش کرده اهرم هاي سیستم هیدرولیك را در وضعیت 
خالص قرار دهید. 

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممكن  شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار ردیف

3
هدايت تراكتور به سمت پی نورد، اتصال پی نورد 
اتصال  هيدروليك،  خروجی  اتصال  تراكتور،  به 

پريز برق
باالتر از حد 

انتظار
ابزار، مواد و تجهیزات: تراکتور، 

پی نورد
زمان: 15 دقیقه
مكان:  هانگار

اتصال 
پی نورد به 
تراکتور

2
2

هدايت تراكتور به سمت پی نورد، اتصال پی نورد 
اتصال  هيدروليك،  اتصال خروجی  تراكتور،  به 

پريز برق با ايرادات جزئی
قابل قبول

1 عدم توانايی در اتصال پی نورد به تراكتور غير قابل قبول

ارزیابی 
عملكرد

هدايت تراكتـور متصـل بـه پی نـورد تفاوت هايـی بـا هدايت تراكتـور به خصـوص در هنگام ترمـز كـردن، دور زدن 
يـا حركـت به سـمت عقـب دارد. كسـب مهارت در ايـن زمينه نيـاز به تجربـه و تمرين فـراوان دارد. 

در هنـگام دور زدن پی نـورد نمی توانـد هم زمـان بـا زاويـه  تراكتـور بچرخـد لـذا بايد بـا زاويه كمتـرى دور زد تا 
احتمـال برخـورد پـی نورد و تراكتـور از بيـن بـرود. به عبـارت ديگـر، شـعاع دور زدن در اين حالت بايـد بزرگ تر 

انتخـاب شـود. ايـن مطلـب را در تصاويـر صفحۀ بعـد می توانيد مشـاهده كنيد. 

هدایت تراکتور متصل به پي نورد

با دقت در تصویر مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1 در صورتی که پی نورد به اندازه 35 درجه نسبت به 

خط مرکز  تراکتور منحرف شود، چه اتفاقی می افتد؟
2  انحراف 65 درجه چه عواقبی می تواند داشته باشد؟

گفت وگو
 کنید

شكل 10ـ4ـ زاویه انحراف تراکتور در حین حمل پی نورد
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شكل 11ـ4ـ تراکتور متصل به پی نورد در حین تغییر جهت

برخورد پی نورد و تراکتور

به زاویه چرخ ها دقت شود.

تصاویر روبه رو تأثیر ترمز ناگهانی در زمین لغزنده 
را در حالت های مختلف نشان می دهند. با دقت در 
این تصاویر برداشت خود را در کالس بیان کنید.

گفت وگوی
 کالسی

ترمز های ناگهانی با سرعت زیاد و یا  ترمز کردن در سرازیری ها سبب  
ضربه زدن پی نورد به تراکتور می شود. 

آیا می دانید کدام قانون فیزیك می تواند این اتفاق را توجیه کند؟

فكر کنید

شكل 12ـ4ـ ضربه پی نورد به تراکتور در 
ترمزهای ناگهانی

اين ضربات به خصوص در پی نوردهاى سنگين می تواند منجر به حوادث ناگوار شود لذا پی نوردهاى ظرفيت باال 
بايد مجهز به سيستم ترمز مستقل باشند.  ترمز پی نوردها ممکن است هيدروليکی، پنوماتيکی يا مکانيکی باشد.

1

شكل 13ـ4ـ چرخش پی نورد در ترمزهای ناگهانی

23
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هدایت پی نورد به سمت عقب: 
هنـگام حركـت بـا دنـده عقـب پی نـورد تمايـل دارد 
خـود را از مسـير مسـتقيم منحـرف كنـد. ايـن تمايل 
بـه علـت نيروهـاى مقاومی  اسـت كـه از طـرف زمين 
بـر آن اعمـال می شـود. بنابرايـن هنـگام حركـت بـا 

دنـده عقـب مـوارد زيـر را مـد نظـر قرار دهيـد.
همـراه  بـه  تراكتـور  مسـتقيم  هدايـت  بـراى    1
پي نـورد بـه عقـب درحالـی كـه تراكتـور و پي نـورد 
در يـك امتـداد قـرار گرفته اند، سـعی كنيـد فرمان را 

مسـتقيم نگـه داريـد.
2  در صورتـی كـه در حيـن حركت به سـمت عقب، 
پي نـورد ناخواسـته بـه يك سـمت منحرف شـد، الزم 
اسـت فرمـان را بـه همـان جهـت بچرخانيد. تـا وقتی 
كـه پي نـورد بـه مسـير مسـتقيم قبلـی نزديك شـود، 
بالفاصلـه فرمان را به حالت هدايت مسـتقيم درآوريد.

3  بـراى هدايـت پي نـورد بـه يك سـمت، در هنگام 

طول بلندتر 

فضای گردشی عریض تر مورد 
نیاز در هنگام دور زدن

بلند شدن جلوی تراکتور در  
سرباالیی،  گودال و دست انداز

شعاع دور زدن بزرگ تر

ضربه زدن پی نورد به تراکتور 
هنگام ترمز ناگهانی به خصوص در 

سرازیری

هدایت پی نورد

نمودار زير تفاوت هاى هدايت تراكتور و تراكتور متصل به پی نورد را نشان می دهد.

نمودار 2ـ4ـ تفاوت هدایت پی نورد و تراکتور

شكل 14ـ4ـ هدایت پی نورد به سمت عقب
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شكل 15ـ4ـ دور زدن با دنده عقب
ب(الف(

توجه کنید که حرکت با دندة عقب به همراه پي نورد باید با سرعت خیلی کم انجام شود تا از انحراف شدید توجه
پي نورد نسبت به تراکتور جلوگیری کند. در این وضعیت الزم است با حرکت به جلو زاویة پي نورد و تراکتور 

کم شده و سپس مجدداًً حرکت به عقب ادامه یابد. 

حركـت رو بـه عقـب، فرمـان را در جهـت عکـس بچرخانيـد و بعـد از منحـرف شـدن پي نـورد، بـراى حركـت 
مسـتقيم، ابتـدا فرمـان را در جهـت انحـراف پي نـورد بچرخانيـد و پس از قرار گرفتـن تراكتور و پي نـورد در يك 

امتـداد، فرمـان را بـه حالت هدايت مسـتقيم نگـه داريد.
4 بـراى دور زدن بـا دنـدۀ عقـب، الزم اسـت فرمان را متناسـب با ميزان انحـراف در همان جهتـی كه پي نورد 

منحرف شـده اسـت، نگه داريد. )شـکل 15ـ4(

شكل 16ـ4ـ خطر ایستادن روی مالبند پی نورد و تراکتور

 ایستادن روی مالبند تراکتور یا پی نورد می تواند منجر به مرگ شود.  ایمنی

هدایت و کنترل پي نورد
تجهیزات مورد نیاز: پي نورد متصل به تراكتور

شرح فعالیت: زير نظر هنرآموز پی نورد را به سمت جلو و 
عقب و در مسير مستقيم هدايت كنيد.

فعالیت
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در پي نورد هاى دوچرخ، معموالً محور چرخ ها در محلی قرار گرفته است كه در صورت پخش مناسب بار در كف 
آن، قسمت زيادى از وزن، روى چرخ هاى پي نورد قرار خواهد گرفت و قسمت كمی از وزن به مالبند منتقل

مي شود كه قسمت عقب  تراكتور را سنگين می كند و باعث درگيرى بهتر چرخ ها با زمين می شود.
بارگيرى بيش از حد مجاز در پی نوردهاى دو چرخ سبب بلند شدن جلوى  تراكتور و كاهش فرمان گيرى می شود.
مركز ثقل بارهاى سنگين وكم حجم بايد در پي نوردهاي دوچرخ روى محور يا كمی جلوتر از آن باشد. اين مركز بايد در امتداد 

محور طولی تراكتور و پی نورد باشد تا تعادل مجموعه برقرار 
گردد.

توجه داشته باشيد كه قرار دادن بار سنگين در لبۀ جلو 
پی نورد دوچرخ، سبب افزايش بار روى مالبند مي شود و 
قرار  دادن بار در عقب آن سبب كاهش وزن روى محور 

عقب تراكتور مي شود كه هر دو حالت غلط است.

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممكن  شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار ردیف

3 با تسلط كامل تراكتور متصل به پی نورد 2 و4 چرخ را به 
سمت جلو و عقب هدايت می كند.

باالتر از
حد انتظار

ابزار، مواد و تجهیزات: تراكتور متصل 
به پی نورد

زمان: 20 دقيقه
مكان:  هانگار ماشين هاى كشاورزى

هدایت 
و کنترل 
پی نورد

32 و  هدايت  جلو  سمت  به  را  پی نورد  به  متصل  تراكتور 
كنترل می كند. قابل قبول

1 عدم تسلط در هدايت تراكتور متصل به پی نورد 2 و يا 4 
چرخ به سمت عقب غير قابل قبول

ارزیابی 
عملكرد

بارگیري  پي نورد

کشش تراکتورتعادل تراکتور

ظرفیت پی نورد

محل بارگیری

بارگیری
پی نورد

در بارگيرى پی نورد به چهار نکته بايد توجه كرد: 

نمودار 3ـ4ـ شرایط بارگیری پی نورد

شكل 17ـ4ـ بارگیری پی نورد

شكل 18ـ4ـ بارگیری بیش از حد مجاز
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در پي نورد هاى چهارچرخ، كل وزن پي نورد روى چرخ هاى آن قرار می گيرد و در صورت سنگين بودن بار، ضرورى است 
عقب تراكتور به اندازه الزم سنگين شود تا حالت چرخش آزاد چرخ ها )بکسوات( به وجود نيايد. چنانچه پي نورد ها، سبك 
باشند، سنگين كردن عقب  تراكتور موردى ندارد. تنها در صورت سنگين بودن پي نورد، بايد محور عقب را به منظور 

افزايش درگيرى و محور جلو را براى جلوگيرى از بلند شدن جلوى تراكتور در حد الزم سنگين كرد.
مركـز ثقـل بارهـاى سـنگين وكم حجـم بايد در پی نوردهـاى چهارچـرخ در ميان دو محور باشـد. ايـن مركز بايد 

در امتـداد محـور طولـی تراكتـور و  پی نورد باشـد تا تعـادل مجموعه برقـرار گردد.

شكل 19ـ4ـ محل بار در پی نورد دوچرخ

شكل 20ـ4ـ محل بار در پی نورد چهارچرخ

با دقت در تصویر زیر درباره مخاطرات محل بارگیری نامناسب و اهمیت توجه به آن بحث کنید. گفت وگوی
 کالسی

شكل 21ـ4ـ بارگیری نامناسب پی نورد
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حمل بار ترافیكي در شب ممنوع است. ایمنی
در هنگام بارگیري و تخلیه بار پي نورد توجه داشته باشید که محل توقف پي نورد و در زیر چرخ ها سست نباشد.

چنانچه بار از اطراف پی نورد بیرون می زند، الزم است با نصب چراغ های گردان با نور مناسب در لبه های بار، 
توّجه سایر رانندگان را به آن جلب کرد.

ارتفاع بار پی نورد نباید در حّدی باشد که سبب واژگون شدن  پی نورد شود. این مشكل به خصوص روی دست اندازها
و یا در هنگام پیچیدن تراکتور و  پی نورد پیش می آید.

بار در پی نورد باید ثابت و مهار شود. درغیر این صورت، هنگام پیچیدن، شروع حرکت، یا ترمز کردن و غیره، ممكن 
است بار حرکت کند و در اثر برخورد با لبة پی نورد، سبب خرابی آن و حتی واژگون شدن پی نورد شود.

بارگیری پی نورد
تجهیزات مورد نیاز:  تراكتور متصل به پی نورد، بار سنگين و كم حجم، جرثقيل سقفی يا متحرک

شرح فعالیت: بار سنگين و كم حجم را در پی نورد بارگيرى كنيد.

فعالیت

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممكن  شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار ردیف

3 پارک كردن در محل مناسب براى بارگيرى، تعيين محل 
قرارگيرى بارهاى سبك و كم حجم

باالتر از
حد انتظار ابزار، مواد، تجهیزات: تراكتور متصل 

به پی نورد، بار حجيم و سنگين و بار 
كم حجم و سنگين

زمان: 20 دقيقه
مكان: محل بار

بارگیری 
پی نورد 42 قابل قبول تعيين محل قرارگيرى بارهاى سبك و كم حجم

1 عدم توانايی در تعيين محل قرارگيرى بارهاى سبك و 
كم حجم غير قابل قبول

ارزیابی 
عملكرد

پی نوردها از لحاظ نوع تخليه به دو گروه تقسيم می شوند. گروه اول پی نوردهايی كه داراى كفی ثابت هستند و بايد به 
صورت دستی تخليه شوند. اما گروه دوم داراى كفی متحرک می باشند كه به وسيله جك هيدروليك باال و پايين می رود. در 
اين نوع پی نوردها عمليات تخليه به صورت خودكار انجام می گيرد. سيستم تخليه اين پی نوردها به گونه اى طراحی می شود 

كه از انتها يا يکی از طرفين كفی بلند می شود و تخليه مواد صورت می گيرد.

تخلیه  پي نورد

شكل 22ـ4ـ روش های تخلیه پی نورد
ب(الف(
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شكل 26ـ4ـ اهرم های کنترل کشش و وضعیتشكل 25ـ4ـ اهرم کنترل حساسیت

سریع

روغن هیدرولیك

کنترل 
آهستهحساسیت

در هر دو روش جهت سهولت در تخليه ديواره هاى كنارى و انتهايی پی نوردها قابليت باز شدن دارند. 

قفل دیواره کناری

ب( الف(
شكل 23ـ4ـ باز شدن دیواره های پی نورد

در تخليه خودكار كنترل جك تخليه پی نورد به وسيله سيستم هيدروليك تراكتور انجام می شود.  

شكل 24ـ4ـ اهرم جك هیدرولیك تراکتور

براي  مجزا  اهرم  داراي  تراكتورها  اكثر 
در  هستند.  هيدروليك  خروجي  كنترل 
جك  اهرم  آوردن  پايين  با  اين تراكتورها 
ماشين بسته می شود و  با باال بردن آن جك 

باز می شود. 
 

خالصپر شدن

تخلیه

ب(الف(

تراكتور MF285 فاقد اهرم مجزا براى كنترل خروجی هيدروليك بوده و دو اهرم كنترل كشش و كنترل وضعيت 
عالوه بر كار اهرم هاى گفته شده كار اهرم خروجی يدكی را نيز انجام می دهند.

براى كنترل خروجی هيدروليك در اين تراكتورها بايد اهرم كنترل وضعيت روى فشار ثابت پمپ قرار گيرند و 
اهرم كنترل حساسيت در وضعيت سريع قرار گرفته باشد. در اين حالت می توان با حركت اهرم كنترل كشش 

جك ماشين را كنترل كرد.
سري جديد تراكتورهاي MF285 داراي اهرم مجزا براي كنترل خروجي هيدروليك هستند. 
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توجه کنید در موقع استفاده از این اهرم و به کار انداختن جك باید حدود 16 لیتر روغن هیدرولیك به 
مخزن روغن هیدرولیك ریخت. برای به کار انداختن جك های دوطرفه و موتورهای هیدرولیكی الزم است 

تراکتور را به سوپاپ های مخصوص )مقسم( مجهز کنید.

هشدار

تخلیه بار پی نورد
مهارت: تخليه پی نورد مجهز به جك تخليه

 تجهیرات مورد نیاز: تراكتور MF285 ، پي نورد داراي كفي مجهز به جك هيدروليك
شرح فعالیت: زير نظر هنرآموز عمليات باال و پايين بردن كفی پی نورد را تمرين كنيد. 

فعالیت

خطر برخورد پی نورد با کابل برققرار گرفتن در موقعیت مناسب هنگام تخلیه بار ضروري است. ایمنی

شكل 27ـ4ـ ارتفاع پی نورد را در هنگام تخلیه را در نظر بگیرید.

در صورت مشاهده هرگونه نشتي روغن هیدرولیك سریعاً نسبت به رفع آن اقدام کنید تا از آلودگي محیط 
زیست جلوگیري شود.

نكته زیست
محیطی

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممكن  شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار ردیف

3 قرار گرفتن در موقعيت مناسب جهت تخليه بار، استفاده 
از اهرم هاى خروجی هيدروليك

باالتر از
حد انتظار

ابزار، مواد، تجهیزات: تراكتور متصل 
به پی نورد

زمان: 20 دقيقه
مكان: محل تخليه بار

تخلیه بار 
پی نورد

42 قابل قبول استفاده از اهرم هاى خروجی هيدروليك براى تخليه بار

1 نداشتن توانايی استفاده از اهرم هاى خروجی هيدروليك غير قابل قبول

ارزیابی 
عملكرد
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 شرح کار: 1
ـ بازديد قبل از روشن كردن ـ روشن كردن تراكتور ـ هدايت تراكتور به موقعيت ـ اتصال مالبند پی نورد  ـ اتصال برق پی نورد 

ـ اتصال خروجی هيدروليك ـ هدايت پی نورد به جلو ـ هدايت پی نورد به عقب ـ بارگيرى پی نورد ـ تخليه بار پی نورد 

 استاندارد عملكرد  2
هدايت تراكتور متصل به پی نورد در مسير مشخص

شاخص ها
ـ بازديد آب رادياتور، بازديد روغن موتور، بازديد برق و باترى، بازديد چرخ ها

ـ مستقر شدن روى صندلی، تنظيم صندلی، خالص كردن دنده ها، خالص كردن محور تواندهی، چك كردن چراغ هاى 
هشداردهنده، استارت زدن

ـ انتخاب دنده مناسب، خواباندن ترمز دستی، حركت به سمت جلو، حركت با دنده عقب، پارک كردن ايمن
ـ هدايت تراكتور به سمت پی نورد، هم راستا كردن مالبند تراكتور و پی نورد، كشيدن ترمز دستی، استفاده از پين مناسب، 

خواباندن جك پی نورد
ـ تطبيق تعداد خارها و شيارهاى روى پريز تراكتور و چند شاخه پی نورد، اتصال برق پی نورد

ـ تميز كردن نرى و مادگی قبل از اتصال، خاموش كردن تراكتور، اتصال خروجی هيدروليك، كنترل صحت جهت اتصال، 
كنترل نشتی

ـ انتخاب شعاع صحيح دور زدن، ترمز كردن آرام، پارک كردن تراكتور در موقعيت مشخص
ـ هدايت تراكتور در مسير مستقيم به عقب، هدايت تراكتور در مسير منحنی به عقب، پارک كردن تراكتور در موقعيت مشخص

ـ پارک كردن در محل مناسب براى بارگيرى، تعيين محل قرارگيرى بارهاى سبك و كم حجم
ـ قرار گرفتن در موقعيت مناسب جهت تخليه بار، استفاده از اهرم هاى خروجی هيدروليك

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 3
شرایط: پيست آماده شده براى آموزش رانندگی تراكتور

ابزار و تجهیزات:
پی نورد دوچرخ و چهارچرخ مجهز به كفی تخليه هيدروليکی، تراكتور

 معیار شایستگی: 4

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 هدايت تراكتور 1

1 اتصال پی نورد به تراكتور 2

2 هدايت و كنترل پی نورد 3

1 بارگيرى پی نورد 4

1 تخليه بار پی نورد 5

2  شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت،
توجهات زیست محیطی و نگرش

* میانگین نمرات

     * حداقل ميانگين نمرات هنرجو براى قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی حمل بار با پی نورد تراکتوری
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آیا تا 
به حال پی 

برده اید

واحد یادگیری 8  

 استاندارد عملكرد 
پس از اتمام اين واحد يادگيري، هنرجويان قادر خواهند بود ضمن شناخت قسمت هاي مختلف بيل  تراكتوري 

و نحوه سرويس و نگهداري آن بتوانند  تراكتور مجهز به بيل تراكتوري را هدايت كنند.

هدف از اين بخش آشنايي هنرجويان با بيل تراكتوري، انواع، ساختمان و كاربردهاي آن در بخش كشاورزي است. 
هنرجويان ضمن انجام اقدامات الزم براي سرويس و نگهداري بيل  تراكتوري، با هدايت  تراكتور مجهز به بيل 

تراكتوري در شرايط مختلف و همراه با بار به صورت عملي آشنا خواهند شد.

1 بيل تراكتوري چه كاربردهايي دارد؟
2 بيل تراكتورى داراى چه اجزايی است؟

3 براى آماده به كار نگهداشتن بيل تراكتورى چه اقداماتی بايد انجام داد؟
4 روغن كاري بيل تراكتوري پس از چه مدت كار انجام مي شود؟

کاربری بیل تراکتوری
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با توجه به تصویر جدول را کامل کنید.

ساختمان بيل تراكتورى از سه قسمت اصلی تشکيل شده است:

  پمپ و مخزن روغن هيدروليك: بيل هاى تراكتورى  1

داراى يك پمپ هيدروليك هستند كه به وسيله كوپلينگ 
به محور تواندهی  تراكتور بسته می شود. باالى اين پمپ، 
ليتر   50 حدود  كه  دارد  قرار  هيدروليك  روغن  مخزن 

گنجايش دارد.

2  لودر كه از چندين قطعه تشکيل يافته است.

1

2

3

4

5

6

شكل 29ـ4ـ اجزای بیل تراکتوری

ساختمان  بیل 

کاربردشمارهنام

ظرف مخصوص جهت حمل مواد مختلف...........................باكت

اتصال لودر به تراكتور...........................شاسی

انتقال روغن هيدروليك...........................

رابط بين باكت و شاسي بوده كه مي تواند...........................بازوى باالبر
 به صورت لواليي باال و پايين برود.

.....................................................................................................................................جك باكت

....................................................................................................................................جك بازو

جدول 6ـ4ـ کاربرد اجزای بیل تراکتوری

شكل 28ـ4ـ بیل تراکتوری

ـ کاربری بیل تراکتوری ـ واحد یادگیری8 فصل4

بیل  تراکتوري وسیله اي است که به منظور بار برداري
و  جنگل داري  کشاورزي،  کارهاي  در  بار  حمل  و 

راه سازي مورد استفاده قرار مي گیرد.

یادداشت 
کنید
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3  واحد كنترل كه شامل يك يا دو شير هيدروليك 

هستند.  شير  دو  داراى  بيل ها  عموماً  ايران  در  است. 
يکی براى كنترل باكت و ديگرى براى كنترل بازوى 

باالبر. 

باكت ها انواع مختلف دارند و متناسب با نوع ماده اى كه حمل می كنند بايد انتخاب و روى لودر نصب شوند.

نوع مناسب باكت براى جابه جايی اجسام مختلف در تصاوير زير مشخص شده است. 
شكل 31ـ4ـ اتصال باکت ها به بیل     

شكل 30ـ4ـ اهرم کنترل بیل
ب( الف(

شكل 32ـ4ـ کاربرد انواع باکت قابل اتصال به بیل

ج(ب(الف(

وهـ(د(

الف(

ب

ب(
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با توجه به تصاویر صفحه قبل ارتباط بین نوع کاربرد و باکت مناسب را نشان دهید.
گفت وگو
 کنید

بيل تراكتوري به صورت ثابت با پيچ و مهره روى  تراكتور بسته می شود. اين ماشين ويژۀ يك نوع  تراكتور مشخص 
طراحی و ساخته مي شود و معموالً به راحتی نمي توان آن را روى  تراكتورهاى ديگر متصل كرد.

اتصال بيل به تراكتور در سه مرحله صورت می گيرد.

حمل بسته های مكعبی

جنگل داری

حمل بسته ای مكعبی

حمل مواد دانه ای و خاك

حمل سیلو و 
فضوالت دامپروری

شكل 33 ـ4ـ ارتباط انواع باکت با کاربرد آنها

در تراكتورهاى جديد براى اتصال بيل تراكتورى نيازى به پمپ و مخزن روغن مجزا نيست. در اين تراكتورها براي 
جلوگيري از بلند شدن چرخ هاي عقب و حفظ تعادل تراكتور در هنگام بلند كردن بار تعدادي وزنه سنگين كننده 
به عقب تراكتور متصل مي شود. مقدار اين وزنه ها متناسب با تراكتور، بيل و ظرفيت باربرداري بوده و به گونه اي 

انتخاب مي شود كه در هنگام  ترمز كردن يا دور زدن سبب واژگوني تراكتور نشود. 

جدول 7ـ4ـ مراحل اتصال بیل به تراکتور

اتصال بیل به شاسياتصال شاسیچك کردن بیل متصل به تراکتور 

ـ کاربری بیل تراکتوری ـ واحد یادگیری8 فصل4
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پس از برداشتن گام هاى اوليه و به منظور اجراى كار با بيل تراكتورى، نخست بايد بازديدهاى مربوط به بيل 
و  تراكتور را انجام داد.

بازدیدهاي قبل از کار با بیل

نمودار 4ـ4ـ پلكانی که قبل از شروع کار با بیل باید طی شود.

با بيل تراكتورى كار كنيد.

لباس کار 
مفاهیم تمامی عالئم و  مناسب بپوشید.

برچسب هاي ایمني 
روي آن را با مراجعه

 به دفترچه راهنما بدانید.  

دفترچه راهنماي 
کاربري و سرویس 
بیل را به دقت 

بخوانید.

دقت کنید تمامي اتصاالت به درستي انجام شده باشد. دستگاه را تا 
رفع تمامی  نواقص به راه  نیندازید.

قطعات معیوب و یا تغییر شكل داده را تعمیر و یا جایگزین کنید.

کلیه پیچ و مهره ها را با گشتاور مناسب آچارکشی کنید )هر 5 ساعت 
این کار را تكرار کنید(

قطعات متحرك را گریس کاری کنید.

صحیح 
بدون واشر 

محل های گریس کاری

قبل از نصب وزنه ها باید سنگین کننده های جلو تراکتور را حذف نمود. هشدار
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جدول 8ـ4ـ بازدیدهای بیل قبل از شروع کار

سیسـتم هیدرولیك را از لحاظ نشـتي و لوله ها و شـیلنگ ها را از نظر 
پوسـیدگي و  ترك بررسي کنید.

السـتیك ها را بازبینـی کنیـد کـه بریدگـی، یـا بـر آمدگی نداشـته 
باشـند. فشـار بـاد چرخ هـاي جلـو در محـدوده اي باشـد که توسـط 
شـرکت سـازنده تراکتـور بـراي باربـرداري مشـخص گردیده اسـت.

دقـت کنیـد لوله هـا و اتصـاالت هیدرولیـك بـه گونه اي نصب شـده 
باشـند کـه در اثـر حرکت بیـل صدمـه نبینند.

قبـل از شـروع کار با بیـل تراکتـوري حتماً بـا جابه جا کـردن جك ها 
سیسـتم هیدرولیـك را در شـرایط بدون بـار آزمایش کنید.

آماده سازی بیل برای شروع کار
تجهیزات مورد نیاز: ابزار عمومی مکانيك، بيل متصل به  تراكتور
شرح فعالیت: بازديدهاى اوليه را قبل از كار با بيل انجام دهيد.

فعالیت

● در بيل هاي تراكتوري از روغن هيدروليك با فشار باال استفاده مي شود و حتی در  ایمنی
می تواند  كه  دارد  وجود  در سيستم  فشار  احتمال  نيز  دستگاه  بودن  خاموش  هنگام 
هنگام خروج از سوراخ شيلنگ ها با نفوذ به پوست يا چشم منجر به جراحات عميق، 
مختلف  قسمت هاي  در  نشتي  بررسي  براي  هيچ گاه  لذا  گردد؛  مرگ  يا حتی  كورى 
سيستم هيدروليك دست را مقابل سوراخ قرار ندهيد براي اين كار مي توانيد از چوب 
و يا كاغذ استفاده كنيد. اگر روغن به پوست شما نفوذ كرد سريعاً به پزشك مراجعه 

كنيد.
● در هنگام بازديد بيل تراكتوري، هيچ گاه بين چرخ و بيل قرار نگيريد و تنها زماني كه بيل 

پايين است، اقدام به بازديد كنيد.
● قبل از شروع كار با بيل تراكتوري حتماً با جابه جا كردن جك ها سيستم هيدروليك را در 

شرايط بدون بار آزمايش كنيد.

شكل 34ـ4ـ نكات ایمنی کار با بیل

الف

ب(

ـ کاربری بیل تراکتوری ـ  واحد یادگیری8 فصل4

الف(
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نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممكن  شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار ردیف

3 روشن  از  قبل  اوليه  عيوب  رفع  و  بازديدها  تمامی 
كردن موتور به طور كامل انجام شود

باالتر از
حد انتظار به  تراكتور  تجهیزات:  مواد،  ابزار، 

همراه بيل، جعبه ابزار، روغن
زمان: 40 دقيقه

مكان:  هانگار ماشين هاى كشاورزى
آماده سازی بیل 
برای شروع کار

12 برخی از بازديدها انجام شود قابل قبول

1 بازديدها و رفع عيوب اوليه قبل از روشن كردن موتور 
به طور كامل انجام نمی شود. غير قابل قبول

ارزیابی 
عملكرد

از بيل تراكتوري براي عمليات مختلفي نظير بار برداري، هل دادن مواد و تسطيح مي توان استفاده كرد. بيل را 
در هنگام كار مي توان در چهار وضعيت قرار داد. كنترل اين چهار حركت به وسيله اهرم هايي كه در سمت راست 

صندلي راننده تعبيه مي شود، انجام مي گيرد.

انجام عملیات به وسیله بیل تراکتوري

ب 

الف

د 

ج 

ب د

ج 

الف( باال بردن
ب( پايين آوردن

ج( بارگيرى
د( تخليه

شكل 36ـ4ـ حرکت اهرم های کنترل بیلشكل 35ـ4ـ چهار جهت حرکت بیل

شكل 37ـ4ـ مراحل باربرداری با بیل

 بار
زیر
 به 
کت
ت با

دای
ه

 بار 
لیه
تخ

جابه جایی بار
بلند کردن بار

الف

الف( باربرداري: باربردارى شامل چهار مرحله است:
1ـ هدايت باكت به زير بار

2ـ بلند كردن بار
3ـ جابه جايی بار

4ـ تخليه بار
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براي انتقال بارهایي نظیر خاك یا کود به ترتیب زیر عمل کنید:

1ـ باكت را صاف روي زمين قرار دهيد 
نگه  مستقيم  را  فرمان  در حالي كه  و 
تا باكت  داشته ايد به جلو حركت كنيد 

به زير بار نفوذ كند.

نفوذ  بار  زير  به  باكت  در حالي كه  2ـ 
مي كند آن را در وضعيت بارگيري قرار 
دهيد. در اين حالت زاويه باكت به 45 

درجه مي رسد.

3ـ وقتي كه باكت پر شد با گرفتن كالچ 
و ترمز توقف نموده بازوها را تا انتها باال 
بياوريد. در اين حالت زاويه بار از سطح 
افق به 70 درجه مي رسد. )تا ارتفاع 2 

متري(

4ـ به سمت محل تخليه حركت كنيد.
قدرت  و  پايداري  حداكثر  منظور  به 
ديد بيل را در پايين ترين ارتفاع ممکن 
نگه داريد. سرعت هنگام حمل بار بايد 

حداكثر 8 كيلومتر بر ساعت باشد. 

5ـ بار را تخليه كنيد. در محل تخليه، 
باكت را تا ارتفاع مورد نظر باال ببريد و 
سپس به حالت تخليه قرار دهيد.  براي 
است  ممکن  بارها  برخي  كامل  تخليه 
مجبور شويد باكت را دوبار تکان دهيد.

شكل 38ـ4ـ مراحل انتقال بار با بیل

حرکت به سمت بار

ـ کاربری بیل تراکتوری ـ واحد یادگیری8 فصل4

روش نادرست پر کردن باکت

روش صحیح پر کردن باکت
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پیرامون تصاویر نشان داده شده در کالس گفت وگو کرده و نتیجه را یادداشت کنید. گفت وگوی
 کالسی

باربرداري از پشته: 
هنگام باربرداري از پشته خطر ريزش مواد وجود دارد.

براي كاهش خطر ريزش مواد، سه روش نشان داده شده در شکل 39ـ4 پيشنهاد مي شود. 

شكل 39ـ4ـ مراحل باربرداری از پشته توسط بیل

جابه جایی بار با بیل تراکتوری
تجهیزات مورد نیاز: تراكتور مجهز به بيل

شرح فعالیت: به وسيله بيل تراكتوري از يك پشته خاک برداري كرده و در محل مناسب تخليه كنيد.

فعالیت

1ـ  هرگز باری را باالی سر کسی بلند نكنید یا حرکت ندهید. ایمنی

2ـ هرگز باری را در حالت معلق باال نگه ندارید و در صورت نیاز به ترك 
بیل تراکتوري، باکت را پایین آورده و روی زمین قرار دهید.

3ـ براي برداشتن اجسام گرد مانند بشكه و یا بسته هاي علوفه از باکت 
یا  چنگك ها  مانند  مختلفي  تجهیزات  منظور  این  براي  نكنید.  استفاده 

زنبه ها طراحي شده اند که مي توان آنها را جایگزین باکت کرد.

4ـ هیچ گاه از بیل براي جابه جایي افراد یا حیوانات استفاده نكنید.

شكل 40ـ4ـ نكات ایمنی در کار با بیل

ج(

ب(

الف(
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در تصاویر زیر چه ایراداتی مشاهده می کنید؟ گفت وگوی
 کالسی

ـ  کاربری بیل تراکتوری ـ واحد یادگیری8 فصل4

ب( صاف کردن:

1ـ براي صاف كردن زمين نوک باكت را با زاويه 45 درجه روي خاک قرار دهيد. 
2ـ تراكتور را در سنگين ترين حالت دنده عقب قرار دهيد.

3ـ با مستقيم نگه داشتن فرمان به عقب حركت كنيد. 

ج( هل دادن:

1( كف باكت را روي زمين قرار داده و سيستم هيدروليك را در وضعيت شناوري 
قرار دهيد.

2( با انتخاب سنگين ترين دنده به سمت جلو حركت كنيد.
3( فرمان را مستقيم نگه داريد.

4( پس از برخورد باكت به پشته گاز را رها نکرده و پشته را تا مسافت مورد نظر 
هل دهيد.

5( مواد داخل باكت را تخليه كرده و تراكتور را به محل قبلي برانيد. 
هل دادن بار
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صاف کردن زمین به وسیله بیل
تجهیزات مورد نیاز: تراكتور مجهز به بيل

شرح فعالیت: به وسيله بيل تراكتوري زمين را تسطيح و چاله ها را پر كنيد.

فعالیت

 ایمنی
1ـ از کار کردن دستگاه در نزدیكی زهكشی ها بپرهیزید، زیرا کناره های نهر و زهكشی ممكن است ریزش 

کند. لغزش جزئی بیل تراکتوري صدمه جدی یا مرگ را به دنبال دارد .
2ـ حداکثر شیب مجاز کار با بیل تراکتوري را در نظر داشته باشید. اگر قرار است در مسیری شیب دار حرکت 
کنید، بار باکت را کم کنید و با احتیاط پیش بروید و در چنین مواقعی تا حد امكان از گردش به چپ یا راست 

خود داري کنید.

شكل 42ـ4ـ حرکت صحیح روی شیب در جابه جایی حمل بار

بيل را قبل از انجام عمليات سرويس تميز كنيد. اين عمل به خصوص قبل از سرويس سيستم هيدروليك ضروري است.
توجه داشته باشيد زمان انجام سرويس ها به شرايط كاري بيل تراكتوري بستگي دارد و در شرايط كاري سخت 

بايد فاصله زمان انجام سرويس ها كوتاه گردد.
الف( سرویس سیستم هیدرولیك:

1  سطح روغن مخزن هيدروليك را بر روي سطح صاف و در شرايطي كه بيل پايين است، بررسي كنيد. تنها 

از روغن توصيه شده توسط شركت سازنده استفاده كنيد.
2  لوله و اتصاالت را از لحاظ نشتي بررسي كنيد.

3  سيلندرها را از لحاظ نشتي بررسي كنيد. تعمير جك هاي هيدروليك احتياج به مهارت و ابزار ويژه دارد، لذا 

براي تعمير آنها به نمايندگي هاي مجاز مراجعه كنيد.
4  فيلتر مخزن را تميز كنيد.

سرویس و نگهداري بیل تراکتوري

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممكن  شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار ردیف

3
بيل، هل  با  بار، خاک بردارى  بدون  بيل  هدايت 
دادن بار با بيل، تسطيح زمين با بيل، تخليه بار 

از باكت بيل به داخل پی نورد
باالتر از حد انتظار

به  تراكتور  تجهیزات:  مواد،  ابزار، 
همراه بيل

زمان: 20 دقيقه
مكان: مزرعه

جابه جایی بار با 
بیل تراکتوری 2

2
بيل، هل  با  بار، خاک بردارى  بدون  بيل  هدايت 
دادن بار با بيل، تسطيح زمين با بيل، تخليه بار از 

باكت بيل به داخل پی نورد با ايرادات جزئی
قابل قبول

1 عدم تسلط در رانندگی و كار با بيل تراكتورى غير قابل قبول

نادرستدرست

ارزیابی 
عملكرد
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ب( روغن کاری:
قطعات  بين  اصطکاک  كاهش  با  را  بيل  مفيد  عمر  می تواند  كه  است  بيل  يك  سرويس  مهم ترين  روغن كارى 
متحرک باال ببرد. روغن كارى بايد در پايان كار روزانه و هر 8 ساعت يکبار انجام گيرد. روغن كارى بيل ها در واقع 

گريس كارى ياتاقان ها است. براى اين منظور از گريس هاى عمومی  استفاده می شود.

ج( آچار کشي:
آچار كشي قطعات متحرک طبق گشتاور معين و پس از هر 5 ساعت كاري الزامي  است. شاسي و نقاط اتصال به 

تراكتور را پس از هر 100 ساعت آچاركشي كنيد.

د( هواگیري سیستم هیدرولیك:
براى هواگيرى دستگاه هيدروليك، درپوش فيلتر را شل كرده و به آرامی  برداريد و جك ها را تا آخر چند مرحله باز و بسته كنيد.

 هوا گرفتن سیستم هیدرولیك چه تأثیری در کار خواهد گذاشت؟تحقیق کنید

سرویس و نگهداری بیل تراکتوری
تجهیزات مورد نیاز: تراكتور مجهز به بيل، گريس، گريس پمپ، پارچه تنظيف، قيف، روغن هيدروليك

شرح فعالیت: سرويس هاى دوره اى بيل را انجام دهيد.

فعالیت

قبل از انجام هرگونه عملیات تعمیر و یا سرویس روی بیل تراکتوری باید:  ایمنی

محل مناسب را
 انتخاب کنید.

بیل را روی 
زمین قرار دهید.

برچسب »روشن 
نكنید« روی 

فرمان بچسبانید

توقف ایمن 
تراکتور را 
انجام دهید.

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممكن  شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار ردیف

3 سرويس ها كامل و مطابق دفترچه كاربرى بيل و تراكتور 
انجام گيرد.

باالتر از حد 
انتظار

به  تراكتور  ابزار، مواد و تجهیزات: 
همراه بيل، بار سنگين و حجيم

زمان: 20 دقيقه
مكان:  مزرعه

انجام 
سرویس های 
دوره ای 

بیل تراکتوری

32 انجام سرويس ها ناقص يا بدون رعايت پيش نيازهاى 
ضرورى و تميز كردن باشد. قابل قبول

1 سرويس انجام نشود. غير قابل قبول

ارزیابی 
عملكرد

ـ   کاربری بیل تراکتوری ـ واحد یادگیری8 فصل4
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 شرح کار: 1
ـ انجام بازديدهاى قبل از شروع كـار ـ هدايت بيل بدون بـار در مسير صحيح ـ خاک بردارى با بيل ـ هل دادن بـار با بيل
  ـ تسطيح زمين با بيل   ـ تخليه بار از باكت بيل به داخل پی نوردـ  انجام سرويس هاى بيل   ـ عيب يابی و رفع عيوب جزيی بيل

 استاندارد عملكرد: 2
كاربرى بيل جلو تراكتور براى انجام عمليات هاى خاک بردارى، تسطيح خاک و هل دادن مواد

شاخص ها:
ـ بازديدهاى قبل از روشن كردن تراكتور، بازديدهاى بيل

ـ باال بردن و پايين آوردن بيل، ثابت نگه داشتن بيل در ارتفاع مشخص، هدايت تراكتور با بيل به سمت جلو و عقب، پارک 
كردن تراكتور متصل به بيل، خواباندن بيل روى زمين در هنگام پارک

ـ سرعت مناسب پيشروى براى باربردارى، هدايت بيل به زير بار و بلند كردن آن، باال آوردن بيل تا ارتفاع مناسب جهت حمل بار
ـ سرعت مناسب پيشروى، زاويه مناسب نوک تيغه باكت هنگام هل دادن بار، بارگيرى از تمام سطح باكت

ـ هدايت در كوتاه ترين مسير به سمت پی نورد، تخليه بار در پی نورد با حداكثر كردن ارتفاع و تغيير زاويه بيل
ـ تميز كردن محل هاى گريس كارى قبل از انجام عمليات، آچاركشی پيچ ها با ترک متر و گشتاور مشخص

ـ تشخيص دليل عيوب مختلف بيل، تعيين روش رفع عيب

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 3
تراكتور و بيل تراكتورى آماده

تل كود و يا خاک آماده، زمين ناهموار
ابزار و تجهیزات: 

جعبه ابزار مکانيك، گريس، گريس پمپ، روغن هيدروليك

 معیار شایستگی: 4

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 آماده سازى بيل براى شروع كار 1

2 جابه جايی بار با بيل تراكتورى 2

1 انجام سرويس هاى دوره اى بيل تراكتورى 3

1 رفع عيب هاى جزئی بيل 4

2  شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت،
توجهات زیست محیطی و نگرش

* میانگین نمرات

     * حداقل ميانگين نمرات هنرجو براى قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی کاربری بیل تراکتور


