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مقدمه
افزایش روزافزون جمعیت جهان و نیاز شدید آنها به غذا، نیاز به تالش بیشتر برای تولید و تأمین 
مواد غذایی دارد. دست یافتن به این هدف با گسترش کشاورزی و فراوری مواد خوراکی انجام پذیر است.
برای تولید بیشتر غذا باید نیروی زیادی در بخش کشاورزی به کار گرفته شود تا بتوان در همه 

شرایط و متناسب با آب و هوای مناطق گوناگون اقدامات الزم را انجام داد .
در طول زمان تالش زیادی برای جایگزین کردن موتور و ماشین به جای نیروی انسانی شده و در 
نهایت منجر به مکانیزه شدن کشاورزی امروزی گردیده است. تراکتور یکی از عوامل مهم مکانیزه شدن 
کشاورزی است. بهره برداری درست از تراکتور نیاز به دانش کافی دربارٔه تراکتور، کاربرد و سرویس 

آن دارد.
در این کتاب تالش شده است هنرجویان با انواع تراکتور و ساختمان آن آشنا شوند؛ تراکتور را 
برای کار در شرایط گوناگون و زمان بیکاری آماده کنند. سرویس تراکتور را آموزش ببینند. با تراکتور 

کارکنند و در همٔه مراحل کار با آن نکات ایمنی را رعایت نمایند.
برای انجام کارهای عملی که کتاب پیش بینی شده است رعایت نکات زیر پیشنهاد می شود.

ــ  کارهای عملی با راهنمایی هنرآموز و به همراه استادکار درس انجام می شود.
ــ کارهای عملی پیشنهادی ممکن است در یک جلسه یا در چند جلسه پی در پی به پایان برسد.

ــ کارهای عملی انفرادی یا در گروه های ٢ تا  ٨ نفر انجام می گیرد.
گفتنی است که کارهای عملی کتاب باید مطابق هدف های رفتاری توسط هنرآموز درس طراحی 

و اجرا شود.
مؤلفین
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هدف	کلی

شناخت	قطعات	و	مکانیسم	های	انواع	تراکتورهای	رایج	و	

توانایی	کاربرد	و	سرویس	آنها.
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آشنایی با تراکتور

1

آشنایی با تراکتور

فصل اول
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فصل اول

2

1ـ1ـ توان درکشاورزی  

میانگین توان یک مرد هنگامی که پیوسته کار می کند 150 وات است که برابر با توان به وجود آمده 
به عنوان  بنابراین نمی توان در کشاورزی انسان را  تراکتور است.  لیتر سوخت دیزل در یک  از 0/5 
عامل توان تلقی کرد و انسان به تدریج از توان دام و سپس توان ناشی از سوخت های فسیلی مانند بنزین 
و گازوئیل به عنوان منبع انرژی استفاده کرده است. امروزه منابع دیگر انرژی مانند انرژی خورشیدی 

و انرژی باد نیز در کشاورزی به کار برده می شود.
که  به طوری  یافته،  تکامل  به تدریج  تاکنون  شد،  مزارع  در  دام  جانشین  تراکتور  که  زمانی  از 
امروزه به صورت ماشین تولید توان در کشاورزی درآمده است و می تواند به همراه ادوات مناسب کلیه 

عملیات کشاورزی را انجام دهد. 

با یادگیری این فصل، هنرجو می تواند: 
• منابع انرژی در کشاورزی را توضیح دهد. 

• برخی از انواع طبقه بندی تراکتور را توضیح دهد. 
• قسمت های اصلی تراکتور را نشان دهد. 

• وظیفٔه قسمت های اصلی تراکتور را شرح دهد. 
• وسایل راه اندازی، کنترل و هدایت تراکتور را نشان دهد. 

• کار وسایل راه اندازی، کنترل و هدایت تراکتور را توضیح دهد. 
• صندلی تراکتور را متناسب با جثه خود تنظیم کند.

ی
ی رفتار

ف ها
هد

تعریف تراکتور: تراکتور، ماشین خودگردانی است که می تواند توان کششی، توان 
دورانی و هیدرولیکی بسیاری از ماشین های کشاورزی را تأمین نماید.
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آشنایی با تراکتور

3

مطالعه آزاد

2ـ1ـ تاریخچه تراکتور

 تاریخچه تراکتور در جهان: درگذشته برای گرداندن تسمه و چرخ تسمه یا تأمین توان 
مورد نیاز کارهای کشاورزی از ماشین های بخار اولیه استفاده می شد. این ماشین ها خودرو 
نبودند و اغلب به کمک دام از نقطه ای به نقطٔه دیگر در مزرعه کشیده می شدند. اولین قدم در 

تحول ماشین های بخار، تبدیل آنها به تراکتورهای کششی بود که در دهه 1850 اتفاق افتاد. 
عرضه  بازار  به  بنزینی  موتور  با  تراکتورهایی  شدند  موفق  سازندگان   1912 سال  در 
نمایند. با اختراع موتور دیزل توسط دکتر ردلف دیزل این نوع موتور به عنوان مولد توان بر 
روی تراکتورها نصب گردید که خود فصل جدیدی در صنعت تراکتورسازی به شمار می رفت. 
است.  داشته  چشمگیری  پیشرفت  جهان  در  تراکتورسازی  اخیرصنعت  درسال های 
ایمنی  وسایل  جمله  از  تجهیزات  و  وسایل  کلیه  با  راننده  اتاقک  به  مجهز  تراکتورها  اکنون 
می باشند. توان این گونه تراکتورها زیاد و دارای جعبه دنده های خودکار، چهار چرخ محرک 

و فرمان هیدرولیک هستند. 
 تاریخچه تراکتور در ایران:  
استفاده از تراکتور و ماشین های کشاورزی 
در ایران به دنبال اولین نمایشگاه ماشین های 
کشاورزی که در سال 1300 شمسی در 

تهران برگزار شد متداول گردید. 
اولین  شمسی   1308 سال  در 
عالی  مدرسه  برای  ساده  نفتی  تراکتور 
فالحت در شهرستان کرج خریداری گردید 

تا دانشجویان بتوانند با روش کار آن آشنا شوند و آن را در مزارع برای عملیات کشاورزی به کار ببرند.
آغاز   فعالیت بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی در سال 1331 شمسی بود. درحقیقت این 

اقدام، نقطٔه شروع ماشینی کردن کشاورزی ایران به شمار می رود. 
در سال 1345 شمسی تعدادی تراکتور یونیورسال1 از کشور رومانی وارد و در اختیار 

Tractor Universal ــ1

شکل 1ــ1ــ تراکتور اولیه
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 پژوهش

3ـ1ـ انواع تراکتور 

تراکتور، توان الزم را برای به کارگیری ماشین های کشاورزی تأمین می کند. کاربرد انواع تراکتور در 
کشاورزی مکانیزهٔ امروزی امری ضروری به شمار می رود. شناخت انواع تراکتور به ما در گزینش درست آن 

و برای کار، کمک می کند. در زیر فهرست برخی از انواع تراکتورها آمده است: 
الف( انواع تراکتور بر اساس موارد استفاده 

• تراکتورهای عمومی )یونیورسال( 
• تراکتورهای باغی 

• تراکتورهای صنعتی 
• تراکتورهای شالیزار و باغچه ای

شکل 2ــ1ــ یک نوع تراکتور امروزی

کشاورزان مستعد گذارده شد. از سال 1353 شمسی پس از تأسیس کارخانٔه تراکتورسازی 
تبریز، این کارخانه شروع به وارد کردن تراکتور مسی   فرگوسن1 و مونتاژ آن نموده است. 

مونتاژ  به  شروع   1352 سال  در  اراک  جان دیر2  کارخانٔه  این   کارخانه،  موازات  به 
درحال  بود.  کرده  جان دیر  تراکتور 
در  تراکتور  قطعات  حاضراغلب 
به  می شود  کشورساخته  داخل 
انبوه  مونتاژ  و  تولید  که  طوری 
تراکتورها عالوه بر مصارف صنعتی 
وکشاورزی در داخل به کشورهای 

دیگر نیز صادر می شود.

نوع  همراه  به  را  آنها  نام  و  بررسی  ایران  در  را  تراکتور  تولید  گوناگون  مراکز 
تولیدات به هنرآموز مربوطه گزارش کنید. 

John Deere ــMassey Ferguson   2 ــ1
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ب( انواع تراکتور بر اساس نوع چرخ 
• تراکتورهای چرخ الستیکی 
• تراکتورهای چرخ زنجیری 

ج( انواع تراکتورها از نظر تعداد محور محرک 
• تراکتورهای دوچرخ )تیلر( 

• تراکتورهای سه چرخ 
• تراکتورهای چهارچرخ )دو چرخ محرک1 ــ چهار چرخ محرک2( 

د( انواع تراکتور از نظر توان مالبندی 
تراکتورها براساس توان مالبندی به چهار گروه زیر تقسیم می شوند.

توان خالص روی مالبند تراکتور را توان مالبندی می گویند.
ـ 15  تراکتورهای گروه اول، با توان مالبندی45Hp( 3ــ35kW )20ـ

 تراکتورهای گروه دوم، با توان مالبندی )100Hpــ75kW )40ــ30 
 تراکتورهای گروه سوم، با توان مالبندی225Hp( 4ــ168kW )80ــ60 

ـ 135  تراکتورهای گروه چهارم، با توان مالبندی )400Hpــ300kW )180ـ
تراکتورهای عمومی: تراکتوری است که برای انجام بیشتر کارهای مزرعه از جمله، عملیات 

آماده سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و غیره در مزارع طراحی شده است. 

1ــ تراکتورهایی که توان موتور آنها به محور عقب داده می شود، دو چرخ می گویند.
2ــ تراکتورهایی که توان موتور آنها به محور عقب و محور جلو داده می شوند، چهارچرخ محرک می گویند.

)Hp( 0/7457=1 اسب بخار )KW( 3ــ کیلوگرم متر بر ثانیه 76/04= کیلووات
)PSI( 0/7355=1 اسب بخار متریک )KW( 4ــ کیلوگرم متر بر ثانیه 75= کیلووات

شکل 3ــ1ــ تراکتور چهار چرخ عمومی
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مهم ترین ویژگی های این نوع تراکتور عبارت اند از: 
 قابلیت تنظیم فاصلٔه چرخ ها 

 قابلیت گردش سریع در شعاع کم 
 سهولت و سرعت در متصل کردن و به کارگیری ادوات 

تراکتورهای باغی: این تراکتورها، تراکتورهای کوچک و متوسط و بیشتر کمرشکن با فرمان 
هیدرولیکی هستند. این ویژگی آنها را قادر به حرکت و کار با ادوات در اطراف و زیر درختان می سازد. 
تراکتورهای باغی بیشتر شاسی کوتاه و دارای چهار چرخ محرک و موتور دیزل با توانی نزدیک به 15 

تا 40 اسب بخار و 2 یا 3 سیلندر هستند.

ب( الف(

تراکتورهایی در اندازه و ویژگی های گوناگون برای کارهای صنعتی و  تراکتورهای صنعتی: 
به  جابه جایی وسایل سنگین در کارخانجات، فرودگاه ها و راه سازی هستند. این تراکتورها را می توان 

دستگاه های باالبر، حفاری، بارکن مکانیکی و … که روی آنها سوار می شوند مجهز نمود. 

شکل4ــ1ــ تراکتورهای باغی

شکل 5ــ1ــ یک نوع تراکتور صنعتی
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تراکتورهای دوچرخ )تیلر(: این تراکتورها، دوچرخ محرک دارند، با دست کنترل می  شوند و 
بیشتر در زمین های کوچک و شالیزارها به کار می روند. 

شکل 6ــ1ــ تراکتور دو چرخ همراه با خاک همزن

تراکتورهای چرخ الستیکی:  تراکتورهای چرخ الستیکی رایج در ایران دارای دو محور 
و چهارچرخ هستند. محور جلوی این تراکتورها دو چرخ دارد که برای فرمان دادن به کار می رود. 
دو چرخ عقب محرک اند و تراکتور را به حرکت درمی آورند. برخی از انواع این تراکتورها دارای دو 

جفت چرخ در عقب هستند )تراکتور شش چرخ(. 
در نوع دیگر این تراکتورها که توان مالبندی بیشتری دارند عالوه بر دو چرخ محرک عقب، 
چرخ های جلو نیز محرک است. برخی از انواع این تراکتورها دارای دو جفت چرخ در جلو و دو 

جفت چرخ، در عقب می باشند )تراکتور هشت چرخ(. 

شکل 7ــ1ــ یک نوع تراکتور هشت چرخ
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در برخی از تراکتورهای چهار چرخ، بلندی شاسی از سطح زمین زیاد است این نوع تراکتور، 
تراکتور شاسی بلند نامیده می شود. تراکتور شاسی بلند ویژه داشت گیاهان با ساقه بلند مانند نیشکر 

است. 

 شکل 8  ــ1ــ تراکتور شاسی بلند

تراکتورهای چرخ زنجیری:  در انجام برخی امور به ویژه در زمین های سبک و شنی به علت 
نیاز به نیروی کششی و درگیری زیاد چرخ با زمین، از تراکتورهای چرخ زنجیری استفاده می  شود. 

استفاده از این تراکتورها در کشاورزی محدود است. 

شکل 9ــ1ــ تراکتور چرخ زنجیری

بررسی

از تراکتورهای هنرستان بازدید کرده و نوع آنها را مشخص کنید. 
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٤ـ1ـ ساختمان تراکتور

ساختمان تراکتورهای امروزی ــ از هر نوع که باشند دارای چند بخش زیر است: 
1ــ موتور 2ــ  دستگاه انتقال توان 3ــ سیستم تعلیق، هدایت و کنترل 4ــ سیستم هیدرولیک 

5   ــ تجهیزات گوناگون مانند اتاق، شاسی، سیستم گرمایشی و ... 
 موتور: توان الزم را برای انجام کارهای گوناگون تراکتور ایجاد می کند. 

 دستگاه انتقال توان: وظیفه این دستگاه، انتقال توان مکانیکی موتور به چرخ های محرک 
برای به حرکت درآوردن تراکتور است. در این انتقال، تغییراتی در دور و گشتاور موتور انجام می شود. 
این دستگاه، بخشی از توان موتور را برای به کار انداختن قطعات گردندٔه ادواتی که از تراکتور نیرو 

می گیرند، به محور گردنده ای که در عقب تراکتور نصب شده است )محور P .T .O(، می رساند.
  سیستم تعلیق، هدایت و کنترل: تراکتور را روی زمین نگه می دارد و امکان حرکت و 

هدایت تراکتور را میسر می سازد. 
 سیستم هیدرولیک: سیستمی است که بخشی از توان موتور را گرفته و به صورت توان 
هیدرولیکی  قسمت های  و  جک ها  کنترل  و  راه اندازی  برای  سیستم  این   می کند.  ارائه  هیدرولیکی 

تراکتور و ادوات به کار می رود. 
•  تجهیزات گوناگون: بیشتر تراکتورهای امروزی دارای اتاق، سیستم گرمایشی )برای ایجاد 

دمای مناسب(، شاسی، قالب های اتصال سریع و ... برای آسایش راننده و آسان شدن کار هستند. 

وسایل محافظت در مقابل واژگون شدن تراکتور 

دو نوع ساختار محافظ برای ایمنی در هنگام واژگون شدن تراکتور به کار گرفته می شوند: قاب 
محافظ و اتاقک محافظ.   

قاب محافظ: دو یا چهار میله متصل به شاسی تراکتور است. صندلی تراکتورهای دارای قاب 
محافظ، یک کمربند ایمنی برای راننده دارد که هنگام واژگون شدن تراکتور، راننده را در داخل قاب 

محافظ حفظ می کند و از پرتاب شدن او جلوگیری می کند.
اتاقک محافظ: اتاقکی است که دور یک قالب محافظ ساخته شده یا یک قاب فلزی محکم 

در طراحی آنها به کار رفته است. 
این اتاقک افزون بر محافظت از راننده در زمان واژگون شدن تراکتور، مزایای دیگری برای ایمنی 
و سالمتی دارد. اتاقک دارای  در و پنجره ها است و هوا به کمک پنکه هایی از صافی عبور می کند و پس 
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است  ممکن  اتاقک  ها  می دهند.  کاهش  را  موتور  لرزش  و  صدا  انتقال  اتاقک ها  از  بسیاری 
دارای بخاری، تهویه مطبوع، پخش صدا و رادیو باشند و آسایش بیشتر را برای راننده فراهم ساخته و 

با جلوگیری از خستگی زودرس، سبب افزایش کارایی او در هنگام کار می شوند.

5ـ1ـ وسایل راه اندازی، کنترل و هدایت  

چنانچه تراکتور به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، خیلی زود فرسوده می شود که افزون  بر افزایش 
هزینه های کشاورزی، عمر مفید آن نیز کاهش خواهد یافت. از این رو برای راه اندازی، هدایت  و کنترل 
تراکتور نخست باید آن را شناخت تا بتوان به طور صحیح از حداکثر قابلیت های آن در شرایط گوناگون 

استفاده نمود. 
رانندگی درست تراکتور نیاز به شناخت اجزای تشکیل دهندٔه آن دارد و باید کاربرد هر یک را 

آموخت. برای شناسایی این تجهیزات کارخانه ها نشانه هایی را به کار می برند )جدول 1ــ1(. 

از تمیز شدن وارد اتاق می شود، بدین ترتیب هوای داخل اتاقک تحت فشار قرار می گیرد تا از ورود گرد 
و خاک به داخل اتاقک جلوگیری شود.

شکل10ــ1      

ب( قاب محافظ الف( اتاقک محافظ
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جدول1ــ1ــ برخی از نشانه های رایج

ترمز موتور بستهچراغ نور باالچراغ کار پشت

چراغ نور پایینچراغ های بزرگسوئیچ اصلی چراغ ها

چراغ کار جلوچراغ احتیاطدورسنج موتور

نشانگر چراغ راهنمادرجه گازوئیلدرجه شارژباتری

بوقدرجه فشار روغن موتور صافی روغن جعبه دنده

درجه آبفندکدرجه دمای روغن جعبه دنده

ساعتسیستم انتقال توان 2 محوردرجه فشارروغن جعبه دنده

صافی هواخاموش بودن موتوردستورالعمل را بخوانید

روشن  بودن سوئیچکندمحور انتقال نیرودرحالت خالص 

قفل دیفرانسیلتندمحور انتقال نیرودر حال کار

قفل دیفرانسیل جلوترمز دستیچراغ احتیاط و اعالم خطر

خاموش کننشان دهنده مسیرکارگرمکن

بلند کن تریلرترمز موتور بازفقط گرمکن

تریلر )پی نورد(

پس ازآشنایی با عالیم مربوط به وسایل راه اندازی، کنترل و هدایت تراکتور، پیش از رانندگی 
باید روش کاربرد این وسایل را فرا بگیرید. 
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 فرمان: فرمان تراکتور در جلوی صندلی راننده قرار دارد و راننده با گردونه ای که فلکٔه فرمان 
نام دارد وضعیت چرخ ها را تغییر می دهد تا تراکتور را به سوی دلخواه براند. در تراکتورهای پیشرفته زاویه 

و طول فرمان قابل تنظیم است. شکل 11ــ1 فلکه فرمان و تغییر طول و زاویه فرمان را نشان می دهد. 

شکل11ــ1

ب( تغییر طول و زاویه فرمانالف(  فلکه فرمان

 صندلی راننده: صندلی راننده باید دارای کمربند ایمنی باشد )شکل 12ــ1ــ الف( و چنان 
تنظیم شود که در هنگام رانندگی تسلط کامل او بر هدایت و کنترل تراکتور را تأمین نماید و در کار های 
طوالنی راننده را خسته نکند. پس از تنظیم درست صندلی هنگامی  که دست های راننده روی فرمان 
قرار می گیرد، زاویه بین ساعد و بازوی راننده 90 درجه خواهد  بود )شکل 12ــ1ــ ب(. صندلی راننده 

دارای تنظیم هایی به شرح زیر است:
 تنظیم افقی صندلی یا تنظیم فاصله با فرمان: این تنظیم برای دسترسی درست راننده به 

اهرم ها و پدال ها انجام می شود )شکل12ــ1ــ پ(.      
 تنظیم ارتفاع صندلی: این تنظیم برای دسترسی بیشتر راننده به پدال ها، فشاردادن آسان 

پدال ها با پا و دید بهتر او انجام می گیرد )شکل 12ــ1ــ ت(.
 تنظیم وزنی صندلی: برای ایجاد هماهنگی وزن راننده و خاصیت ارتجاعی فنر صندلی باید 

تنظیم وزنی صندلی انجام شود )شکل 12ــ1ــ ث(.

کار کارگاهی

در یکی از تراکتور های هنرستان، صندلی را متناسب با خود تنظیم کنید.
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شکل 12ــ1ــ تنظیمات صندلی

)پ()ب(

)ث()ت(

 صفحه وسایل اندازه گیری و هشدار دهنده و کنترل راننده )داشبورد(: در رانندگی 
نشانگرهای  کمک  به  را  تراکتور  کار  باید  تراکتور،  درست  راهبری  با  همزمان  راننده  تراکتور، 
که چراغ های  دارد  راننده، صفحه ای وجود  در جلوی  کار  این  برای  کند.  کنترل  هشداردهنده 
کار  آن  تراکتور، روی  کار  از وضعیت  دهنده  آگاهی  کلید ها، درجه  ها، چراغ های  هشداردهنده، 

گذاشته شده  است.  

)الف(
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 سوئیچ تراکتور و دکمه استارت: در تراکتور ها شکل، چگونگی کاربرد، جای سوئیچ و 
دکمه استارت یکسان نیست. امروزه در بیشتر تراکتور ها سوئیچ و دکمه استارت در هم ادغام شده اند. 
در تراکتور U650M جای  دادن کلید در سوئیچ جریان برق به قسمت های دیگر را برقرار می کند. بدون 
اینکه موتور روشن شود. این حالت را وضعیت روشن می نامند، زیرا برخی از چراغ های هشداردهنده 

JD 3140 الف( داشبورد تراکتور

G 238 ب(  داشبورد تراکتورMF 399 پ( جلو داشبورد تراکتور 

شکل 13ــ1ــ نمونه داشبورد تراکتور جدید

1
5 54

6

6

2
3

7

7 8

9

1ــ  دکمه بوق
2ــ کلید چراغ  های جلو با نور باال

3ــ کلید چراغ اعالم خطر چشمک زن
4 ــ کلید چراغ راهنما و بوق

5 ــ صفحۀ درجه
6  ــ گاز دستی

7ــ اهرم خاموش کننده موتور
8  ــ سوئیچ موتور

9ــ کلید چراغ
10ــ کلید راهنما

11ــ چراغ سوخت باک

12ــ چراغ روغن
13ــ چراغ باتری

14ــ چراغ نور باال
15ــ نشانگر چراغ راهنما

16ــ ساعت شمار و دورسنج
17ــ دورسنج دیجیتال

18ــ نشانگر مصرف سوخت
P.T 19ــ دوره

)Km/h( 20ــ سرعت تراکتور
21ــ سرعت تراکتور )مایل بر ساعت(

22ــ ساعت
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روی داشبورد روشن می باشند و مدارهای تراکتور آماده راه اندازی می شوند. در این حالت می توان با 
با  ج(.  14ــ1ــ  )شکل  روشن  شود  موتور  تا  انداخت  کار  به  را  استارتر  استارت،  دکمه  فشار  دادن 

روشن شدن موتور چراغ های هشداردهنده خاموش می شوند.
در برخی  از تراکتور ها پس از گذاشتن کلید در سوئیچ باید آن را یک مرحله چرخاند، تا سوئیچ 
در وضعیت روشن )شکل 14ــ1ــ الف( قرار گیرد. با چرخاندن کلید به مرحله بعد که حالت فنری دارد 
راه انداز شروع به کار می  کند و موتور روشن می شود. با ر ها کردن آن، کلید به مرحله قبل برمی گردد. 

1ــ خاموش     
2ــ روشن    

3ــ استفاده از گرمکن     
 4ــ راه اندازی

شکل 14ــ1ــ سوئیچ تراکتور

MF399 الف( سوئیچMF285 ب( سوئیچ

  درجه فشار روغن و یا چراغ هشداردهنده 
فشار روغن: فشار روغن موتور با یک نشانگر، نشان 
هر  برای  مناسب  روغن  فشار  میزان  می شود.  داده 
تراکتور در کتابچه راهنمای آن داده شده است. هنگامی 
که موتور و روغن موتور سرد باشد فشار روغن باالتر از 

شکل 15ــ1ــ درجه فشار روغناندازه معمول خواهد بود.

14 23

1 42 3

ج( سوئیچ و دگمه استارت 
U650M تراکتور
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پس از گرم شدن موتور، فشار روغن کمی کاهش می  یابد. چنانچه فشار روغن موتور کمتر از 
اندازه الزم باشد باید تراکتور را خاموش کرده و رفع عیب کرد. وگرنه به موتور آسیب فراوان خواهد 
رسید. برخی تراکتور ها به جای درجه فشار روغن، یک چراغ هشداردهنده دارند، هنگامی  که سوئیچ 
تراکتور در وضعیت روشن باشد و هنوز موتور روشن نشده است این چراغ باید روشن باشد. لحظه ای 
پس از روشن شدن موتور، همراه با افزایش دور آن، باید این چراغ خاموش شود.خاموش نشدن این 
چراغ پس از راه اندازی موتورنشان دهندٔه پائین بودن فشار روغن است. در هنگام روشن بودن موتور 

نیز اگر فشار روغن کاهش پیدا کند و از اندازه مجاز کمتر شود این چراغ روشن می شود. 
 نشانگر حجم سوخت مخزن  ) باک(: 
این درجه حجم سوخت درون مخزن سوخت 
قرمز  رنگ  می دهد.  نشان  رنگ  یا  عدد  با  را 
مخزن  سوخت  در  سوخت  کمبود  نشانه   ) E (

است.
 نشانگر دمای آب: در تراکتور هایی 
آبی  خنک کنندٔه  سیستم  دارای  آنها  موتور  که 
هستند، نشانگرهای آب، دمای آب موتور را با 

یکای سانتی گراد یا فارنهایت نشان می دهد. 
در برخی از تراکتور ها، صفحٔه نشانگر دمای آب، به سه بخش تقسیم شده است و ممکن است 
به ترتیب با حروف )H(، )N(، )C( و یا با رنگ های سفید، سبز و قرمز نشان داده شود. که به ترتیب 

نشان دهندٔه سرد)C(، مناسب )N( و جوش بودن )H( آب موتور تراکتور هستند. 
هنگام  برساند.  آسیب  موتور  به  باال  دمای  در  کارکردن  مانند  می تواند  موتور سرد  با  کارکردن 
را  تراکتور  نباید  تراکتورها  از  برخی  در  می گیرد.  قرار  سرد  بخش  روی  عقربه  موتور،  شدن  روشن 

عقربه روی  و  گرم شد  موتور  اینکه  از  پس  داد.  دما حرکت  این  در 
کرد.  حرکت  می توان  گرفت  قرار  سبز(  رنگ  یا   N( مناسب  قسمت 
قرار گرفتن عقربه روی قسمت جوش، می تواند نشان دهنده خرابی در 
سیستم خنک کننده یا کم بودن آب در رادیاتور باشد که باید تراکتور را 

خاموش و به رفع خرابی پرداخت. 

شکل 16ــ1

 شکل 17ــ1
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 نشانگر شارژ باتری یا چراغ هشدار دهنده: در بسیاری از تراکتور ها، وضعیت کار مولد 
برق را، چراغ هشداردهنده ای )شکل 16ــ1( نشان می دهد. این چراغ هنگام باز کردن سوئیچ روشن 
شده و پس از روشن شدن موتور، خاموش می شود. چنانچه پس از روشن شدن موتور، این  چراغ 
این  باشد. روشن ماندن  برق  می   با مولد  آن  یا شارژ  نشدن  باتری  روشن شود نشان دهندٔه تخلیه شدن 
چراغ در دور متوسط یا دور باالی موتور، نشان دهنده وجود اشکال می  باشد. و در برخی از تراکتورها 

نشانگر شارژ باتری یک درجه است.

شکل 18ــ1              

ب( درجه شارژالف( 

 دورسنج، ساعت شمار، سرعت سنج: دورسنج دور موتور را )برحسب دور در دقیقه( نشان 
می دهد. در کتابچٔه راهنمای تراکتور دور مناسب موتور نوشته می شود، )شکل 19 ــ  1 شماره 2(. 

در روی دورسنج یک نشانه برای تعیین دور مشخصه موتور وجود دارد. دور مشخصه، دوری 
است که در آن موتور بهترین راندمان را دارد. 

به کمک ساعت شمار  تراکتور، کارکرد موتور را برحسب ساعت نشان می دهد.  ساعت شمار 
می توان زمان درست سرویس های تراکتور را تعیین نمود)شکل19ــ  1 شماره 7(. 

از  برخی  در  می  شود.  اندازه گیری  )کیلومتر شمار(  سرعت سنج  با  تراکتور  حرکت  سرعت 
تراکتور ها کیلومتر شمار از  دورسنج موتور جدا است و در بعضی دیگر دنبالٔه عقربه دورسنج روی 
به یک دندٔه تراکتور است. در شکل  درجات دیگری قرار می  گیرد. هر سری از درجات، مربوط 
19ــ  1 یک عقربه دو سر وجود دارد )شماره 2( که در باال، دور موتور و در پایین سرعت حرکت 

تراکتور را نشان می  دهد. 
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 چراغ نشانگر وضعیت صافی هوا: برخی از تراکتور ها دارای این نشانگر هستند، که با 
وضعیت روشن سوئیچ، روشن می شود و پس از روشن شدن موتور خاموش می شود. اگر این چراغ، 

پس از روشن شدن موتور، روشن بماند صافی هوا نیاز به سرویس دارد.
 نشانگر ترمز دستی: در تراکتور هایی که دارای نشانگر درگیری ترمز دستی هستند، اگر ترمز 
دستی کشیده شود و سوئیچ در وضعیت روشن باشد، چراغ روشن می شود که نشان دهندٔه درگیر بودن 
ترمز دستی است. با خارج شدن ترمز  دستی از درگیری، این چراغ خاموش خواهد شد )شکل 19ــ1 

شماره 13(.
از  برخی  در  هیدرولیک  روغن  نشانگر  جعبه دنده:  و  هیدرولیک  روغن  فشار  نشانگر   
تراکتور ها وجود دارد. با بازکردن سوئیچ این چراغ نشانگر روشن شده و با روشن شدن موتور خاموش 
می شود. روشن ماندن این چراغ هنگامی که موتور روشن است نشان دهندٔه افت فشار روغن است و 
علت آن می تواند کمی  روغن هیدرولیک یا کثیف بودن صافی های روغن هیدرولیک باشدکه باید بررسی 

و اشکال آن رفع شود.
 خاموش کن: در بعضی از تراکتور ها برای خاموش کردن موتور کافی است دور موتور را با اهرم 

گاز دستی کم کرد تا به صفر برسد. این کار جریان سوخت را قطع نموده و موتور را خاموش می کند. 
در نوع دیگری از تراکتور ها، راننده با خاموش کن، جریان سوخت را قطع می  کند، تا موتور خاموش 

شود و برای روشن نمودن دوباره، باید خاموش کن به وضعیت روشن برگردد تا سوخت جریان یابد. 

1ــ نشانگر سوخت 2ــ کیلومترشمار و دورسنج 3ــ نشانگر 
چراغ  نشانگر  5 ــ  راهنما  چراغ های  نشانگر  4ــ  باال  نور 
صافی هوا 6 ــ نشانگر سرعت محور انتقال نیرو 7 ــ ساعت 
تراکتورهای  در  جلو  محور  بودن  درگیر  نشانگر  8  ــ  شمار 
روغن  فشار  نشانگر  10ــ   مولد  نشانگر  9ــ  دیفرانسیل  دو 
هیدرولیک و جعبه دنده 11ــ چراغ هشدار که با روشن  شدن 
نشانگر  می شود. 12ــ  9، 10و 12 روشن  چراغ های شماره 
فشار روغن موتور 13ــ نشانگر درگیر  بودن ترمز دستی 14ــ 

درجۀ آب  15ــ نشانگر روشن بودن چراغ های مه شکن

JD  3140 شکل 19ــ1ــ نشانگرها در تراکتور
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  چراغ های جلو: در جلوی تراکتور دو 
چراغ با نور سفید یا زرد نصب شده اند و دارای 
روشن  برای  باال  نور  و  پایین  نور  وضعیت  دو 
که  هنگامی  هستند.  تراکتور  جلوی  کردن 
چراغ های نور باال روشن باشند یک نشانگر روی 

داشبورد روشن می شود )شکل 20ــ1(.
ـ  1ــ چراغ های جلو و راهنما شکل20 ـ

  چراغ عقب: این چراغ هنگام کار شبانه برای روشن کردن پشت تراکتور کاربرد دارد. چراغ  
عقب تراکتور را اصطالحاً »چراغ کار« یا چراغ شخم نیز می  نامند. 

شکل 21 ــ 1                        

1 ــ چراغ کار  
2 ــ چراغ راهنما و خطر و ترمز  

3 ــ پریز تریلر

  چراغ های راهنما: در دو سوی چپ و راست تراکتور چراغ های کوچکی قرار دارند که به صورت 
چشمک زن روشن می شوند. روشن کردن چراغ های راهنمای هر سمت نشان دهندهٔ تصمیم راننده، به راندن 

تراکتور به آن سمت است. با روشن شدن چراغ راهنما یک نشانگر در جلوی راننده روشن می شود.
  چراغ های خطر: در تراکتور ها دو چراغ خطر با نور قرمز روی گلگیر های عقب وجود دارند 

تا در هنگام حرکت شبانه، تراکتور از پشت مشخص باشد.  
  چراغ های ترمز: دو چراغ قرمز در کنار چراغ های خطر در عقب تراکتور وجود دارد که با 
فشار دادن پدال ترمز روشن می شوند. روشن شدن آنها نشان دهندٔه کاهش سرعت حرکت تراکتور، یا 

نگه داشتن تراکتور است )شکل 21ــ1 شمارٔه 2(.
  پریز تریلر )پی نورد(: این پریز معموالًدر عقب تراکتور قرار دارد و با وصل نمودن چند 

چراغ  راهنمای چپ
چراغ  های جلو
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شاخه برق تریلر به این پریز، برق به سیستم برق تریلر مانند چراغ ترمز و راهنمای تریلر، خواهد رسید 
)شکل 21ــ1 شمارٔه 3(. 

 پدال گاز: برای تغییر دور موتور، پدال گاز در سمت راست رانندٔه تراکتور قرار دارد )شکل 
22ــ1 شمارٔه 2(.

U 650 M ـ  1ــ اهرم های تراکتو ر شکل 22 ـ

1ــ گاز دستی، 2ــ پدال گاز، 3ــ پدال کالچ، 4ــ دسته دنده، 5ــ دسته دنده کمک  ،6ــ فلکه 
فرمان،  7ــ پدال ترمز، 8  ــ پدال ترمز، 9ــ جفت کن پدال های ترمز، 10ــ قفل کن پدال ترمز

کارکارگاهی

به همراه هنر آموز کاربرد وسایل راه اندازی، کنترل و هدایت تراکتور را بررسی کنید و در 
حالت خاموش بودن موتور تراکتور کاربرد آنها را تمرین کنید.

1

5

4

6

23

710

11

12

17

13 141516

8

9

 اهرم گازدستی: برای ثابت نگه داشتن دور موتور یا سرعت حرکت تراکتور در هر دنده، 
اهرم گاز دستی به کار می رود. با جابه جایی این اهرم در هر دنده دور موتور کم و زیاد می شود )شکل 

22 ــ  1، شماره 1(.
 پدال های ترمز: معموالً تراکتورها دارای دو پدال ترمز هستند. هر پدال یکی از چرخ های 
عقب را ترمز می کند. این دو پدال کنار هم و در زیر پای راست راننده قرار دارند. برای حرکت در جاده 
ترمز  پدال های   )8( و   )7( در شکل 22 ــ  1 شماره  های  بست.  هم  به  با جفت کن  را  ترمز  پدال  بایددو 
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می باشند. در تراکتور های کوچک تر مانند تراکتور های باغی یک پدال ترمز وجود دارد. 
 اهرم ترمز دستی: در سمت چپ بیشتر تراکتور ها اهرم ترمزدستی وجود دارد. که پس از 
نگه داشتن تراکتور با کشیدن آن، ترمز تراکتور درگیر می شود. برای آزاد کردن اهرم ترمز دستی باید دکمٔه 
سر اهرم را فشار داده، اهرم را در همان حالت کمی  به سمت باال و سپس به سمت پایین حرکت داد. در 

تراکتور U560M به جای ترمزدستی، یک ضامن قفل کن وجود دارد )شکل 23ــ1 شماره 6(.
 پدال کالچ: در سمت چپ تراکتور پدالی است که با فشار پا روی آن انتقال نیرو از موتور به 
جعبه  دنده قطع می  شود. در تراکتور مسی فرگوسن مدل MF285( 285( فشار دادن پدال کالچ تا نیمه، 
انتقال توان به جعبه دنده و فشار دادن آن تا انتها انتقال توان به محور انتقال نیرو)P .T .O( را قطع 

می کند )شکل 23ــ1 شمارٔه 9(. 

)G 238( شکل23ــ1ــ اهرم ها و پدال های تراکتور باغی

1ــ اهرم هیدرولیک
2ــ پدال کالچ

3ــ اهرم گاز دستی
4ــ اهرم تعیین دنده جلو   )سبک، 

سنگین(  ــ عقب   
5  ــ اهرم انتقال نیرو
6ــ اهرم ترمز دستی

7ــ اهرم انتخاب دنده
8  ــ پدال ترمز
9ــ پدال گاز 

10ــ پدال قفل دیفرانسیل
11ــ اهرم وضعیت محور انتقال نیرو

1

54

6
2

3

7

10

11 8

9

الف( 

ب( 
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 اهرم تعویض دنده و دنده کمک: این اهرم ها برای انتخاب دندٔه مناسب تراکتور، متناسب 
با وضعیت کار و سرعت آن به کار می رود. برای شروع حرکت باید پدال کالچ را تا حد مناسب فشار 
داد سپس به کمک اهرم تعویض دنده و اهرم دنده کمک، وضعیت درگیری دلخواه )دنده مناسب( را در 
جعبه دنده به وجود آورد و پس از آن کالچ را به آرامی  ر ها کرد )  شکل 22 ــ  1 شماره  های 4 و 5(. اهرم 
تعویض دنده معموالً در جلوی صندلی راننده قرار دارد و اهرم کمک در برخی از تراکتور ها در کنار 

اهرم اصلی تعویض دنده و در برخی دیگر در کنار صندلی نصب می شود. 
در برخی از تراکتور ها )مانند U650M( برای تغییر وضعیت درگیری عالوه بر فشار دادن پدال 

کالچ )کالچ گرفتن(، تراکتور باید کامالً متوقف )ترمز( شودتا به دنده  ها آسیب نر  سد. 
در تراکتور JD3140، می توان دنده اصلی را هنگام حرکت عوض کرد. ولی برای تعویض دنده 
کمک، باید تراکتور کامالً متوقف شود. در شکل24ــ  1چندین نمونه از وضعیت های درگیری اهرم های 

دنده اصلی وکمک در تراکتور ها دیده می شود.

شکل 24ــ1ــ وضعیت اهرم دنده در چند نوع تراکتور

الف و ب( تراکتور جان دیر 
         U 650 M )ج

G 238 )د
MF 285 )هـ

I و L ــ دنده سنگین، 
H ــ دنده سبک

همراه  که  عقب  دنده  ــ   R
دنده 1تا 4 دنده اصلی دنده 
را  سبک  تا  سنگین  عقب 

ایجاد می کند.
P ــ پارک 
S ــ خالص

٭ مفهوم MI دندٔه عقب، R دندٔه سبک و I دندٔه سنگین می باشد.

ب(الف(

ج(

هـ(د(

٭
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MF 285 الف( نمودار سرعت در تراکتور

سرعت وضعیت دنده 
)Km/h(

دنده یک جلو ــ کیلومتر در ساعت
دنده دو جلو ــ کیلومتر در ساعت
دنده سه جلو ــ کیلومتر در ساعت

دنده چهار جلو ــ کیلومتر در ساعت
دنده پنج جلو ــ کیلومتر درساعت

دنده شش جلو ــ کیلومتر در ساعت
دنده یک عقب ــ کیلومتر در ساعت

دنده دو عقب ــ کیلومتر درساعت 
دنده سه عقب ــ کیلومتر در ساعت 

1/24
2/59
3/90
6/67

13/94
20/94
1/63
3/40
5/12

VALTRA VALMET ب( نمودار سرعت در تراکتور G 238 ج( جدول سرعت تراکتور
)750R ×16 با الستیک(

ـ  1 شکل 25 ـ
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قفل  درگیرکردن  تراکتور،  بکسوات کردن  موارد  از  بسیاری  در  دیفرانسیل:  قفل  پدال   
دیفرانسیل، تراکتور را از بکسوات کردن خارج می کند. برای درگیرکردن قفل دیفرانسیل اهرم یا پدالی 
قفل  آن  دادن  فشار  با  راننده  تراکتور،  عقب  چرخ  بکسوات  هنگام  در  که  دارد  وجود  تراکتور  در 

دیفرانسیل را درگیر می کند.

شکل 26ــ1

شکل 27ــ1

کار کارگاهی

از تراکتور های هنرستان بازدید کرده و نوع آنها را شناسایی کنید. زیر نظر هنرآموز،  با 
اهرم ها و پدال های تراکتور های رایج در وضعیت خاموش بودن موتور به صورت انفرادی و با 

رعایت نکات ایمنی، کارکنید. 

 اهرم های هیدرولیک
تغییر  برای  را  هیدرولیک  بازو های  می توانید  اهرم ها  این  با 
وضعیت ماشین هایی که به تراکتور بسته شده اند کنترل کنید. تراکتور ها 
با  متناسب  که  دارند  را  هیدرولیک  سیستم  های  از  گوناگونی  انواع 
آنها، اهرم هایی برای کنترل در تراکتور کارگذاشته می شود. یکی از 
و  باال  برای  می شود  دیده  27ــ1  در شکل  که  هیدرولیک  اهرم های 
دیگر  هیدرولیک  است.  اهرم  نقطه  سه  اتصال  بازو های  بردن  پایین 

جک ماشین های دنباله بند تراکتور را کنترل می کند.

نکته

هنگام روشن کردن موتور باید اهرم هیدرولیک را در پایین ترین وضعیت قرار داد.
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کار کارگاهی

با هنرآموز درس، در یکی از تراکتورهای هنرستان، اهرم  های هیدرولیک را برای باال و  
پایین بردن بازوهای هیدرولیک در وضعیت روشن موتور تراکتور تمرین کنید. 

تعادل  برای  است.  بلندی  و  پستی  دارای  بیشتر کشت زارها  سطح  جلو:  اکسل  یا  محور   
داشتن تراکتور و شرایط مناسب کار همواره باید دو چرخ جلو با سطح زمین در تماس باشند. برای 
چنین کاری، اکسل جلو حالت االکلنگی )تعلیق ( دارد و از یک نقطه در وسط آن با شاسی تراکتور 

مفصل بندی شده است.

6   ـ1ـ کتابچه  های راهنما1

 CD ،هنگام فروش بیشتر ابزار ها، دستگاه ها و ماشین ها، به همراه آن یک یا چند کتابچه راهنما
یا نوار آموزشی تحویل می شود. در برخی موارد نیز تولید کننده یا ارائه کننده دستگاه، اطالعات مورد 
نیاز کاربران را در تارنمای2 خود ارائه می کند. این رسانه های آموزشی، اطالعاتی در باره ویژگی های 
فنی و عمومی، روش و موارد کاربرد، روش نگهداری، لیست قطعات و موقعیت آنها و روش بازسازی 
با  باید پیش از کار  یا ماشینی در اختیار شما گذاشته می شود  محصول دارد. زمانی که یک دستگاه 
دستگاه کتابچه های دستگاه را بخوانید تا اطالعات الزم را کسب کرده و با موارد ایمنی آن آشنا شوید.

Website ــManual    2 ــ1

نکته

همراه بیشتر دستگاه ها و ماشین های ساده یک کتابچه راهنما داده می شود.

گفتنی است که کتابچه های راهنما بیشتر به زبان کشور تولید کننده است و برای ماشین هایی که 
تولید کننده می خواهد آن را به کشور های دیگر صادر کند کتابچه های چند زبانه تهیه می شود که در این 
صورت یکی از آن زبان ها انگلیسی است. بنابراین یکی از مهارت هایی که باید یک تکنسین داشته باشد 
آشنایی با انواع کتابچه های راهنما و مهارت کاربرد کتابچه های مربوط به تجهیزات و ماشین های مربوط 
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در رشته )زبان فنی، عالئم استاندارد و ...( است. برخی از انواع مهم کتابچه های راهنما عبارت  اند 
از: 

 کاالنما )کاتالوگ(1:  این کتابچه اغلب به صورت چند صفحه رنگی و تجاری است که هدف آن 
دادن اطالعات کلی در مورد ویژگی های ظاهری و فنی محصول و خدمات پس از فروش آن است. افراد با 
خواندن این کتابچه می توانند برای انتخاب اولیه ماشین یا تناسب آن با نیاز هایشان تصمیم گیری کنند. بیشتر 
در  همچنین  می دهند  ارائه  خریداران  برای  و  دارند  اختیار  در  آن را  کاالنمای  محصول،  فروشنده های 

نمایشگاه هایی که برای این محصوالت برگزار می شود کاالنما در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد.
 راهنمای کاربر2: این کتابچه اطالعاتی درباره روش نصب، راه اندازی و کاربرد دستگاه دارد 

هنگامی که دستگاه یا ماشینی خریداری می شود، خریدار باید این کتابچه ها را همراه دستگاه بگیرد.
 راهنمای نگهداری3: راهنمای نگهداری اطالعاتی را برای سرویس و نگهداری دستگاه 
ارائه می کند و در صورتی که عملیات نگهداری دستگاه ساده باشد تولید کنندگان این راهنما را همراه با 
راهنمای کاربر چاپ و در اختیار خریدار قرار می دهند. این کتابچه برای محصوالت پیچیده فقط به 

نمایندگی های خدمات پس از فروش ارسال می شود.
قطعات  تمام  لیست  که  کتابچه  پیچیده یک  تجهیزات  و  ها  ماشین  برای  راهنمای قطعات4:   
ماشین به همراه نقشه تفکیکی آنها را دارد ارائه می شود. سفارش قطعات باید با شماره فنی آن که در 
این کتابچه نوشته شده است انجام شود تا در فروشگاه های توزیع لوازم یدکی، قطعه سفارش داده شده 
و  پیاده  برای  و  بازسازی  تعمیر،  مرحله  در  قطعات  تفکیکی  نقشه های  از  شود.  شناسایی  آسانی  به 
سوارکردن اجزای ماشین نیز می توان استفاده کرد. این کتابچه بیشتر در اختیار نمایندگی های خدمات 

پس از فروش گذاشته می شود.
 کتابچه تعمیر5 : روش پیاده سازی قطعات، سوارکردن، تنظیم و فرایند درست تعمیر و بازسازی 
دستگاه در کتابچه تعمیر ارائه می شود. این کتابچه در اختیار تعمیرگاه های مجاز دستگاه گذاشته می شود.
تهیه کتابچه های راهنما: کتابچه های راهنما را می توان از تولید کننده یا مراکز خدمات پس 
از فروش محصول خرید. امروزه برخی از تولیدکننده ها کتابچه های راهنمای دیجیتالی را در تارنمای 

خود ارائه می کنند.

User Guide, Instruction  Manual ــCatalog    2 ــ1
Part Manual ــService Manual   4 ــ3
Repair Manual ــ5
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1ــ سه مورد از ویژگی های تراکتور های امروزی را بنویسید. 
2ــ کاربرد تراکتور های دوچرخ و تراکتور های چهارچرخ محرک را بنویسید. 

3ــ صندلی راننده چگونه تنظیم می شود؟ توضیح دهید. 
4ــ اگر المپ فشار روغن موتور بعد از روشن شدن موتور خاموش نشود، نشان دهنده چه 

عیبی است؟ توضیح دهید. 
5 ــ کارکردن با تراکتور هنگامی که درجه آب حالت سرد را نشان می دهد، چه مشکلی را ایجاد 

می کند؟ توضیح دهید.  
6  ــ وظیفٔه دورسنج و ساعت شمار تراکتور را بنویسید. 

7ــ کاربرد اهرم گازدستی را بنویسید. 
8  ــ روش آزاد کردن اهرم ترمز  دستی را بنویسید. 

باتری، نشان دهندهٔ مسیر، چراغ گردش راهنما را  9ــ نشانه عمومی  ترمز دستی، درجٔه شارژ 
رسم کنید. 

٭10 1ــ وضعیت درگیری دنده  های تراکتور های موجود در هنرستان را بررسی نموده، آن را 
رسم  کنید. 

به نمودار سرعت تراکتور Valmet )شکل 25ــ1( تعیین کنید برای عملیات  با توجه  ٭11ــ 
کشاورزی در این تراکتور از چه دنده  هایی استفاده می شود؟ 

٭ 12ــ با تهیه کتابچه راهنما، ویژگی های فنی موتور تراکتور های هنرستان را در جدول زیر 
بنویسید. 

ترتیب احتراقتعداد سیلندرحداکثر گشتاور )Nm(حداکثر توان )Hp(نوع موتورردیف

1

2

3

خودآزمایی و پژوهش

1ــ پرسش هایی که با نشانه ٭ مشخص شده اند ویژه هنرجویان رشته ماشین های کشاورزی است.
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رانندگی تراکتور

ی
ی رفتار

ف ها
هد
بایادگیریاینفصلهنرجومیتواند:

 بازدید های قبل از روشن کردن موتور را انجام دهد. 
 موتور تراکتور را با رعایت نکات ایمنی روشن کرده، خاموش کند. 

از حرکت در مسیری کوتاه  به حرکت درآورد و پس  ایمنی  نکات  با رعایت  را  تراکتور   
متوقف کند. 

 تراکتور را در مسیر مستقیم براند. 
 با قفل دیفرانسیل را قفل کند. 

 با رعایت نکات ایمنی در شعاع کم دور بزند. 
 مراحل سه چرخ کردن تراکتور را بیان کند. 

 تراکتور را به حالت سه چرخ درآورد. 
 تراکتور دو دیفرانسیل را نشان دهد. 

 تراکتور دو دیفرانسیل را در وضعیت چهار چرخ محرک به کار اندازد. 
 قوانین رانندگی با تراکتور را رعایت نماید. 

 با انواع تراکتور در شرایط گوناگون رانندگی کند. 
 جفت کن پدال های ترمز را درگیر کند. 

رانندگی یک مهارت است. رانندٔه ماهر تراکتور کسی است که بتواند با آشنایی کامل به قسمت های 
ظاهری تراکتور و کاربرد درست از وسایل راه اندازی، آن را هدایت و کنترل نماید. راننده همچنین باید 

بتواند برخی از سرویس های ساده تراکتور را انجام دهد. 
انضباط  دارای  فنی،  امور  درست  انجام  با  و  بوده  کارفرما  اعتماد  مورد  باید  تراکتور  راننده   

کاری، مسئولیت پذیری و حسن معاشرت با همکاران باشد. 
بعد از آنکه با قسمت های ظاهری تراکتور و  وسایل کنترل  و هدایت  آن  آشنا شدید می توانید 
و  راهنمایی  مقررات  و  عالئم  به  توجه  با  و  نمایید  کسب  تراکتور  انواع  رانندگی  در  را  الزم  مهارت 

رانندگی1  و رعایت اصول رانندگی، با راهنمایی هنرآموز تراکتور را برانید.

 1ــ برای یادگرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی می توانید از کتابچه های قوانین راهنمایی و رانندگی و یا کتاب رانندگی تراکتور و تیلر
) کتاب درسی گروه ماشین های کشاورزی شاخه کاردانش( استفاده کنید.
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به  وابسته  تولیدی،  و  آموزشی  گوناگون  عملیات  انجام  برای  اختیار،  در  تراکتور  سالم ماندن 
اجرای درست و منظم دستورات رانندگی تراکتور و رعایت نکات فنی است.

١ـ2ـ روشن کردن موتور تراکتور 

رعایت اصول ایمنی در رانندگی با تراکتور یک امر ضروری و حیاتی است. غفلت راننده شاید 
منجر به مرگ او یا سایر افراد و از بین رفتن تراکتور شود. بنابراین الزم است رانندگان عزیز در رعایت 

دقیق اصول ایمنی کوشا باشند. 
1ــ1ــ2ــاصولایمنیروشنکردنتراکتور:رانندهباید:

 توانایی جسمی  برای رانندگی را داشته باشد. 
 از لباس و کفش مناسب استفاده نماید. 

 بتواند قوانین راهنمایی و رانندگی را به خوبی اجرا کند.
 با تراکتوری که آشنایی کامل به تجهیزات آن ندارد رانندگی نکند. 

 صندلی تراکتور را متناسب با جثٔه خود تنظیم کند. 
 پیش از روشن کردن تراکتور دنده را خالص نماید. 

 بازدید های پیش از روشن شدن را انجام دهد. 

نکته

موتور تراکتور را نباید در جایگاه سربسته روشن کنید در صورت ناگزیر بودن از انجام 
این کار پنجره ها یا در جایگاه را باز کنید. 

2ــ1ــ2ــبازدیدهای1پیشازروشنکردن: 
 وضعیت ظاهری تراکتور و الستیک ها و میزان باد چرخ ها را کنترل کنید. 

 روغن موتور و آب رادیاتور را بررسی کنید. 
 محل اتصال لوله  های روغن، آب و سوخت را بازدید کنید و اگر در آن نشتی یا خرابی دیده 

می شود، برای رفع عیب آن اقدام نمایید. 
 از وجود سوخت در مخزن مطمئن شوید و شیر زیر مخزن را باز کنید. 

1ــ این بازدیدها را در مراحل اولیه کار استادکار درس انجام دهد.
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 چنانچه در پیالٔه رسوب سوخت، آب یا رسوباتی جمع شده است آن را خالی کنید. 
 باتری و اتصاالت سیستم برقی را بازدید کنید.

نشستن درست روی صندلی،  از  پس  تراکتور: 3ــ1ــ2ــروشروشنکردنموتور
نخست اهرم ترمزدستی را اگر در حالت ترمز نیست، درگیر کنید. 

 اهرم های دنده و محور انتقال نیرو و سیستم هیدرولیک را خالص کنید. 
 خاموش کن را از وضعیت خاموش خارج کنید )درتراکتور هایی که خاموش کن دارند(. 

 اهرم گاز  دستی را در وضعیت وسط قراردهید. 
تراکتور را در وضعیت روشن قرار دهید و روشن شدن المپ های هشداردهنده را   سوئیچ 

کنترل کنید. 
 دکمه راه انداز را فشار دهید تا موتور روشن شود )در تراکتور هایی که به جای دکمه راه انداز 

یا سوئیچ روشن می شود، سوئیچ را در وضعیت راه اندازی قرار داده، موتور را روشن نمایید(. 
چنانچه موتور روشن نشد 3 تا 4 بار استارت زدن را به مدت 10تا 15 ثانیه، هر بار به فاصله 
زمانی 2 دقیقه تکرار کنید. اگر موتور روشن نشد یک ربع ساعت صبر نمایید و دوباره استارت بزنید. 

چنانچه باز هم روشن نشد از تعمیرکار یا تکنسین برای بازدید و رفع عیب آن کمک بگیرید.

نکته

سوئیچ  دارای  راه انداز،  دکمٔه  جای  به  معموالً  دارند،  گرمکن  شمع  که  تراکتور هایی 
وضعیتی هستند. در هوای سرد اگر سوئیچ این تراکتورها را پیش از قرار دادن در وضعیت 
راه اندازی، 15 تا 20 ثانیه در وضعیت شمع گرمکن قرار دهید، موتور زودتر روشن خواهد شد. 

 پس از روشن شدن موتور، دکمه استارت را رها کنید.
 به چراغ های هشداردهنده، به ویژه چراغ روغن و مولد برق توجه کنید که به موقع خاموش شوند.

 صبر کنید تا موتور گرم شود.

کار میدانی

با راهنمایی هنرآموز و پس از بازدید های الزم، یکی از تراکتور های هنرستان را روشن 
کنید. 
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2ـ2ـ حرکت و توقف تراکتور 

1ــ2ــ2ــاصولایمنیرانندگیتراکتور:اصول ایمنی که در هنگام رانندگی تراکتور 
باید رعایت شود، عبارت اند از:

 در رانندگی عجله نکنید و حواس خود را متوجه کار خود نمایید. 
 با تراکتور معیوب رانندگی  نکنید. 

 پیش از حرکت با تراکتور ترمزها را آزمایش نمایید و از سالم بودن آنها مطمئن شوید. 
 از سوار کردن افراد دیگر بر روی گلگیرهای تراکتور خودداری کنید. 
 به  جز مواقع ضروری، جفت کن پدال های ترمز تراکتور را آزاد نکنید. 

 پیش از عبور از مسیر دشوار و موانع، مطمئن شوید که عبور امکان پذیر است. 
 ترمز دستی را پیش از حرکت آزاد نمایید. 

 اگر تراکتور دارای اتاقک یا محافظ است در هنگام رانندگی کمربند ایمنی را ببندید.  
 در هنگام رانندگی با تراکتور در شیب های تند و کار های سنگین، از دنده سنگین استفاده  کنید. 

 از قابلیت های تراکتور برای موقعیت های مناسب استفاده  کنید. 
 در حال حرکت تراکتور، سوار یا پیاده نشوید. 

 در هنگام دور زدن، شعاع گردش را در نظر گرفته، به آرامی  دور بزنید. 
 در شب و در هوای مه آلود بدون چراغ رانندگی نکنید. 

موجب  عمل  این  زیرا  نچرخانید  را  فرمان  سریع  و  ناگهانی  طور  به  زیاد  سرعت های  در   
واژگون شدن تراکتور می شود. 

 از دور زدن در زمین های ناهموار خودداری کنید. 
2ــ2ــ2ــشروعحرکتباتراکتور:پس از گرم شدن تراکتور و اطمینان کامل از درست 
کار کردن موتور و سیستم های آن می توانید حرکت با تراکتور را با رعایت قوانین رانندگی به شرح زیر 

آغاز کنید.
 پیش از حرکت مطمئن شوید در اطراف تراکتور چیزی که مانع حرکت شود وجود ندارد. 

 پدال کالچ را فشار دهید. 
 اهرم های تعویض دنده را در وضعیت مناسب قرار دهید. 

 با در نظر گرفتن مسیر حرکت چراغ راهنما را روشن و ترمز  دستی را آزاد کنید. 
 با رها کردن آهستٔه پدال کالچ و هم زمان وارد آوردن فشار بر پدال گاز و کنترل درست فرمان 
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تراکتور را به جلو برانید. 
 در تراکتورهایی که جعبه  دنده پیشرفته تر دارند می توانید  برای تعویض دنده، پدال کالچ را فشار 
داده، با تنظیم گاز موتور، اهرم دنده را در دنده مناسب قرار دهید. پدال کالچ را به آرامی  رها کنید و به 

.) JD3140 حرکت ادامه دهید )مانند
3ــ2ــ2ــاصولایمنیمتوقفکردنتراکتوروخاموشکردنآن:اصول ایمنی که 

در هنگام توقف تراکتور و خاموش نمودن آن باید رعایت کرد عبارت اند از: 
 پیش از توقف کامل، از سرعت خود بکاهید. 

 تراکتور را در محل مناسب متوقف کنید. 
 پس از توقف تراکتور ترمزدستی را بکشید. 

 پس از سرد  شدن موتور، آن را خاموش کنید. 
 تراکتور را در دندهٔ سنگین بگذارید. 

 تراکتور را در شیب های تند پارک نکنید. چنانچه مجبور به این کار شدید عالوه بر مراحل 
فوق، در برابر چرخ های عقب مانعی قرار دهید و جهت چرخ های جلو را رو به سمتی قرار دهید که 

تراکتور با حرکت خود به خود ، به سمت کناره جاده هدایت شود. 
4ــ2ــ2ــنگهداشتنتراکتوروخاموشکردنموتور

روشکار:
 محل توقف را پیش از توقف تعیین نمایید. 

 چراغ راهنما را روشن کنید. 
 با کم کردن دور موتور با پدال گاز، پدال کالچ را فشار داده، اهرم دنده را خالص کنید و پدال 

کالچ را رها نمایید. 
 با فشار دادن آرام پدال ترمز، سرعت تراکتور را کاهش داده، آن را متوقف سازید. 

 ترمزدستی را بکشید و پدال ترمز را رهاکنید.
کنید.  خاموش  را  موتور  می توانید  موتور،  شدن  خنک  و  تراکتور  کامل  توقف  از  پس   
 سوخت موتور را با اهرم گازدستی کم کنید )بعضی از تراکتورها با این روش خاموش می شوند(. 
 در تراکتور هایی که اهرم   خاموش کن دارند، گیره خاموش کن را بکشید تا موتور خاموش شود. 

 پس از خاموش شدن موتور،سوئیچ را بیرون آورید.
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3ـ2ـ  کاربرد جفت  کن پدال های ترمز 

استفاده  دارند.  ترمز  پدال  دو  تراکتورها  بیشتر 
جداگانه از پدال ترمز هر طرف سبب انحراف تراکتور به 
همان سمت می شود که این کار بیشتر برای دورزدن در 
شعاع کم انجام می شود. در هنگام حرکت در جاده باید 
دو پدال ترمز به هم قفل باشند تا دو چرخ هم زمان ترمز 
حرف  با  1ــ2  ترمزدرشکل  پدال های  جفت کن  کنند. 

)A( نشان داده شده است. 

1ــ3ــ2ــاصولایمنیکهدرهنگامگردشدرشعاعکمبایدرعایتشود: 
 با احتیاط رانندگی کنید. 

 فرمان را در همان جهتی بچرخانید که پدال ترمز آن سمت را می فشارید. 
تراکتور  به  را  کار می کنند(  )که داخل خاک  گاو آهن  مانند  دنباله بند  ماشین های  که   هنگامی 

بسته اید پیش از دور زدن، نخست آنها را از خاک بیرون آورید. 
 برای دور زدن هنگامی که ادوات به تراکتور بسته شده است، شعاع گردش را در نظر گرفته 

دقت کنید تا به مانعی برخورد نکنید.
2ــ3ــ2ــگردشدرشعاعکم:گاهی، در کار با تراکتور الزم است تراکتور در شعاع کم 

دور بزند. این کار به کمک فرمان و استفاده هم زمان از پدال های مستقل ترمز امکان پذیر است.
 روش کار برای گردش در شعاع کم به شرح زیر است: 

 نخست تراکتور را متوقف کنید. 
 جفت کن پدال های ترمز را باز نمایید. 

 پدال ترمز سمت گردش را فشار دهید و فرمان را به همان سمت بچرخانید. 
 کالچ را گرفته، دنده را درگیر کنید. 

 برای گاز دادن از گاز  دستی استفاده کنید. 
 کالچ را به آرامی  رها کنید تا تراکتور حرکت کند. 

 پس از پایان کار، پدال های ترمز را به هم ببندید. 

MF399شکل1ــ2ــجفتکنپدالترمزدرتراکتور
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4ـ2ـ هدایت مستقیم تراکتور 

حرکت مستقیم تراکتور در عملیات کشاورزی 
بسیار مهم است، از این رو راننده باید مهارت کامل 
برای این کار داشته باشد. برای این کار باید به روش 

زیر عمل کرد: 
 تراکتور را در ابتدای مسیرحرکت در سر 

زمین قرار می دهیم. 
هواکش  یا  اگزوز  کنار  در  را  نقطه  یک   

تراکتور با یک نقطه در انتهای زمین درنظر می گیریم. 
با ثابت نگه داشتن موقعیت چشم خود در امتداد دو نقطٔه )لبه اگزوز و نقطٔه انتهای زمین(   

وکنترل فرمان، تراکتور را در این مسیر مستقیم هدایت می کنیم. 

شکل2ــ2ــهدایتمستقیمتراکتور

کار میدانی

با رعایت اصول ایمنی و با راهنمایی هنرآموز یکی از تراکتور های رایج را راه اندازی و 
در مسیر مستقیم برانید. 

در این کار باید تعویض دنده، دور زدن و نگه داشتن تراکتور را یاد بگیرید. 

نکته

تراکتور باغی یکی از تراکتور هایی است که هنرجو در این مرحله باید با آن کار کند. 

5  ـ2ـ جلوگیری از بکسوات چرخ تراکتور

گلی و چرخ  و  یا زمین سست  یخ زده  تراکتور در سطح  از چرخ های محرک  یکی  که  هنگامی 
دیگر در زمین سخت و خشک قرار گیرد چرخی که اصطکاک کمتری با زمین دارد با سرعت بیشتری 
می ایستد  کار  از  ازچرخ ها،  یکی  آزاد  چرخش  با  تراکتور  و  می ماند  درجا  دیگر  چرخ  و  می چرخد 
)بکسوات کردن(. در این حال برای انتقال نیروی دورانی یکنواخت به هر دو چرخ و فعال نمودن هر 

دوی آنها از قفل دیفرانسیل استفاده می شود.
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هنگام  در  که  نکاتی  دیفرانسیل: قفل از استفاده هنگام در ایمنی نکات 1ــ5ــ2ــ
به کارگیری قفل دیفرانسیل باید رعایت شود، عبارت اند از: 

 پیش از درگیرکردن قفل دیفرانسیل حتماً کالچ بگیرید. 
 تنها هنگامی که الزم است از قفل دیفرانسیل استفاده کنید. 
 پدال قفل دیفرانسیل را به آرامی  به طرف پایین فشار دهید. 

از آسیب  تا  باشد  راست  باید کامالً  پایین و دیفرانسیل قفل است، چرخ ها  پدال   هنگامی که 
رسیدن به تراکتور جلوگیری شود. 

 هنگام درگیربودن قفل دیفرانسیل، تراکتور را در دندهٔ سنگین برانید. 
2ــ5ــ2ــروشبهکارگیریقفلدیفرانسیل:

 در حالی که تراکتور متوقف است پدال کالچ را تا انتها فشار دهید. 
 پدال قفل دیفرانسیل را فشار دهید تا قفل دیفرانسیل درگیرشود. پایتان را روی پدال نگه دارید.

 فرمان را کامالً راست نگه دارید و تا پایان کار از چرخانیدن آن خودداری کنید.
 با دندٔهٔ سنگین و رها کردن آرام کالچ، به کمک گازدستی حرکت را آغاز کنید. 

 پس از پایان کار کالچ را گرفته، قفل دیفرانسیل را به آرامی  آزاد کنید و از آزاد شدن آن مطمئن1 شوید. 

6  ـ2ـ انتقال تراکتور با سه چرخ 

در بیشتر تراکتور های چهارچرخ، محور جلو نسبت به شاسی حالت لوالیی دارد.  

شکل3ــ2ــحالتاالکلنگیمحورجلودرتراکتورهایچهارچرخ

1ــ اگر قفل دیفرانسیل آزاد نشود هنگام دوزدن با سرعت متوسط یا زیاد، تراکتور ممکن است واژگون شود.
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گاهی اتفاق می افتد که یکی از چرخ های جلوی تراکتور پنچر شده، یا به عللی از کار می  افتد 
و شما در نداشتن  وسایل و امکانات مجبورید تراکتور را با سه چرخ به محل دیگری جابه جا کنید.این 
کار را در برخی از تراکتورها می توانید انجام دهید به گونه ای که چرخ آسیب دیده با زمین تماس نداشته 

باشد. یعنی تراکتور با سه چرخ حرکت کند.
1ــ6ــ2ــاصولایمنیکهدرهنگامانتقالتراکتورباسهچرخبایدرعایتشود:

 فرمان را محکم نگه دارید. 
 با سرعت کم و با احتیاط رانندگی کنید. 

 با سرعت کم دور بزنید. 
 از سه چرخ کردن تراکتور در جاده  های دشوار کوهستانی خودداری نمایید. 

 تراکتور را به تعمیرگاه ببرید و پیش از تعمیر چرخ از انجام هر کاری با تراکتور خودداری  کنید. 
2ــ6ــ2ــمراحلسهچرخکردنتراکتور

 نخست چرخ از کار افتاده را با جک بلند کنید یا چرخ سالم جلو را در سطح پایین تری قرار 
دهید به طوری که در طرف دیگر بین محور و بدنٔه تراکتور فاصله ایجاد شود.

 پس از آن قطعه ای مناسب از چوب محکم )شکل 4ــ2ــ A( را در فاصله ایجاد شده بین 
محور و بدنه تراکتور بگذارید )شکل 4 ــ2(. جک را از زیر محور جلو بردارید. 

قطعه قرار داده شده، مانع افقی شدن محورمی شود و چرخ آسیب دیده را باالتر از زمین نگه 
می دارد )شکل 5  ــ2(.

 تراکتور را در مسیر صاف و هموار با دنده سنگین به تعمیرگاه منتقل کنید. 

شکل5ــ2شکل4ــ2
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7ـ2ـ افزایش توان کششی تراکتور 

برخی از تراکتورها را برای افزایش توان کششی، به محور محرک جلو نیز  مجهز نموده اند. 
یعنی محور جلو نیز دیفرانسیل دارد با این کار توان موتور به چرخ های جلو نیز منتقل می شود. بیشتر 

این تراکتورها در کار های سنگین صنعتی و کشاورزی به کار برده می شوند. 
تراکتور های چهارچرخ محرک، بیشتر به یکی از سه صورت زیر ساخته می شوند: 

1ــ تراکتور های چهارچرخ محرک با چرخ های کوچک جلو متصل به فرمان. 
2ــ تراکتور های چهارچرخ محرک با چرخ های جلو و عقب هم اندازه که چرخ های جلو به فرمان 

متصل می شوند. 
3ــ تراکتور های چهار چرخ محرک با چرخ های هم اندازٔه جلو وعقب و شاسی کمرشکن یا مفصلی.
1ــ7ــ2ــدرگیریوخالصکردندیفرانسیلجلو:دیفرانسیل جلو را باید در کار هایی 
که نیاز به نیروی کششی زیاد است به کار گرفت. برای استفاده از دیفرانسیل جلو، کالچ بگیرید و اهرم 
کنترل دیفرانسیل جلو شکل )6ــ2( را به پائین فشار دهید. برای خالص کردن نیز باید، پدال کالچ را 

گرفته و اهرم کنترل را به باال بکشید.

A:اهرمکنترلدیفرانسیلجلو
B:نمایهحرکتاهرمکنترلدیفرانسیلجلو

شکل6ــ2

A

B
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نکته

هرگز نباید با تراکتور دو دیفرانسیل در حالی که دیفرانسیل جلوی آن درگیر است در جاده ها 
رانندگی کرد زیرا سبب الستیک سایی در چرخ های جلو و زیاد شدن مصرف سوخت می شود. 

کار میدانی

)U650Mشکل7ــ2ــاهرمدیفرانسیلجلو)درتراکتور

و  هنرآموز  راهنمایی  با 
محوطه  در  ایمنی  نکات  رعایت 
عبور  9ــ2  شکل  مانند  رانندگی 
 ... و  شیبدار  سطوح  موانع،  از 
پدال های  و  اهرم ها  به کارگیری  و 

تراکتور را تمرین  کنید.
شکل8ــ2ــشبیهسازیرانندگیتراکتور
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توضیحاتشماره
مسیر اصلی آسفالته یا شوسه1
محوطه کاربرد ماشین های کشاورزی2

3
نهر طولی به عرض 1متر و عمق 0/3 متر و 

شیب جانبی متداول نهرهای آبیاری
مسیر منحنی4
مسیر با شیب 25+ درجه5
مسیر با شیب 25- درجه6
مسیر با شیب مایل 8+ درجه7
مسیر با شیب مایل 8 - درجه8
مسیر سنگالخ9

چهار راه برای دور 270 درجه10
پل به عرض 3/5 متر و ارتفاع 0/4 متر11

12
عمق 0/50  و   1/5 به عرض  نهر عرضی 

متر
شانه خاکی13

شکل9ــ2ــنقشهزمینآموزشینمونهبرایرانندگیتراکتور

شکل10ــ2ــآموزشرانندگیتراکتوروعبور
ازموانع
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1ــ چهار مورد از بازدید های پیش از روشن کردن موتور را بنویسید. 
2ــ روش کاربرد شمع گرمکن برای روشن کردن موتور در هوای سرد را توضیح دهید. 

3ــ برای خاموش کردن موتور تراکتور چه  عملی انجام می دهید؟ 
4 ــ قفل دیفرانسیل به چه دلیل و چگونه به کار برده می شود؟ توضیح دهید. 

5  ــ منظور از بکسوات کردن چرخ تراکتور چیست؟ شرح دهید. 
ـ   روش درگیر و خالص کردن دیفرانسیل جلو در تراکتور های دو دیفرانسیل را توضیح دهید.  6 ـ

خودآزمایی و پژوهش
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تراکتور و ماشین های کشاورزی

فصل سوم
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ی
ی رفتار

ف ها
هد

بایادگیریاینفصل،هنرجوبایدبتواند:
 اتصال سه نقطه تراکتور را شناسایی کند.

 روش های اتصال ادوات به اتصال سه نقطه تراکتور را توضیح دهد.
 ماشین را در وضعیت های متفاوت با رعایت اصول ایمنی، به اتصال سه نقطه تراکتور متصل و جدا 

نماید.
 سرویس و نگهداری اتصال سه نقطه را توضیح دهد.

 نقاط اتصال تراکتور در جلو و عقب را نشان داده، ماشین را به مالبند قابل تنظیم تراکتور 
متصل و جدا نماید.

 نقاط اتصال تراکتور را سرویس کرده و عملیات نگهداری مربوط را انجام دهد.              
 روش تنظیم انواع مالبند را توضیح دهد.

 اصول هدایت غلتک و تریلر دو  چرخ را توضیح دهد.
 غلتک و تریلر دو  چرخ و چهار چرخ را به تراکتور ببندد.

 غلتک و تریلر دو  چرخ را با تراکتور به سمت جلو و عقب هدایت نماید.
 ویژگی های کاربردی بیل تراکتوری و بارکن تراکتوری را توضیح دهد.

 روش کار با بیل و بارکن تراکتوری را توضیح دهد.
 طبقه بندی ماشین های کشاورزی از نظر ابعاد نقاط اتصال را توضیح دهد.

 کاربرد جک روی مالبند ماشین های کشاورزی را توضیح دهد.
 موارد ایمنی در هنگام بستن غلتک و تریلر به تراکتور را توضیح دهد.

3ـ  تراکتور و ادوات کشاورزی

در این فصل نخست اتصاالت تراکتور و چگونگی اتصال برخی از ادوات به آن توضیح داده 
و  تراکتور  و  کشاورزی  ماشین های  اتصاالت  به کارگیری  مورد روش  در  مختصری  می شود. سپس 

هدایت آنها شرح داده خواهد شد.

١ـ3ـ نقاط اتصال تراکتور و ماشین های کشاورزی و روش اتصال آنها

تراکتور و بیشتر ماشین های کشاورزی دارای نقاطی هستند که به وسیلٔه آنها به هم بسته می شوند. چنانچه 
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این اتصال فقط در یک نقطه برقرار شود و وزن  دستگاه روی تراکتور نباشد آن را »اتصال کششی« می نامند. 
اگراتصال در دو نقطه برقرار شود به نحوی که  وزن جلوی دستگاه روی تراکتور و وزن عقب آن روی چرخ های 
دستگاه باشد آن را »اتصال نیمه سوار یا دو نقطه«گویند. اگر اتصال در سه نقطه برقرار گردد به گونه ای که وزن 
دستگاه بر تراکتور اعمال  شود آن را »اتصال سوار یا سه نقطه« می گویند. برخی از ادوات به وسیلٔه پیچ و مهره 

به صورت تقریباً دایمی به تراکتور بسته می شود، این روش اتصال را اتصال ثابت می نامند )شکل21ــ3(.

نکته

دارند  اتصال سوار  مانند  دارند، شرایطی  اتصال  نقطٔه  دو  اینکه  با  ماشین ها،  از  برخی 
)اتصال گاوآهن به بازوهای تحتانی با دو پیچ( که معموالً در ادوات کوچک که به تراکتورهای 

باغی متّصل می شوند به کار برده می شوند.

1ــ1ــ3ــاتصالسوار: اهداف عمدهٔ اتصال سوار ادوات به تراکتور عبارت است از:
 اتصال ماشین به تراکتور چنانکه ماشین و تراکتور به صورت یک مجموعه واحد درآیند.

 باال و پایین کردن ماشین برای حمل و  نقل یا کار.
 انتقال وزن ماشین به چرخ های عقب تراکتور هنگام جابه جایی ماشین.

قسمتهایگوناگوناتصالسهنقطهتراکتور:اتصال سه نقطه از قسمت های اصلی زیـر 
تشکیل شده است که در شکل 1ــ3 دیده می شود.

1ــ بازوهای کششی چپ و راست )5( که ماشین های گوناگون به آنها متصل می شوند. 
2ــ دوعدد بازوهای رابط )4(که هرکدام به یک بازوی کششی بسته شده و آن را باال یا پایین می برد.
3ــ دو بازوهای باالبر)3(، که هرکدام به یک طرف محور باالبر )2( به صورت هزارخاری بسته 

شده است و همراه با آن حرکت می کند تا به کمک بازوی رابط، بازوهای کششی را باال ببرد.
4ــ بازوی میانی یا بازوی سوم )9(، یک سر این بازو در میان دو بازوی باالبر به شاسی تراکتور 

بسته می شود و سر دیگر آن، به نقطٔه  اتصال سوم ماشین سوار بسته خواهد شد.
ـ زنجیرهای مهارکننده )6(، تعداد آنها دو عدد است و یک سر هر کدام به یک بازوی کششی و  5ـ 
سر دیگرشان به تکیه گاهی در بدنه تراکتور متصل می شود. کار این زنجیرها جلوگیری از حرکت نوسانی 
زیاد ادوات متصل به اتصال سه نقطه می باشد. باید دقت شود که زنجیرها بدون تاب بوده و خیلی محکم 
بسته نشده باشند. برخی از تراکتورها دارای اتصال سه نقطه در جلوی تراکتور می باشند )شکل 2ــ3(.
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)U650Mشکل1ــ3ــقسمتهایگوناگوناتصالسهنقطه)درتراکتور

محور، ـ 2ـ چپ، تکیهگاه صفحه ـ 1ـ
رابط، بازوی ـ 4ـ باالبر، بازوی ـ 3ـ
ـتنظیمکننده ـبازویکششییاجانبی،6ـ 5ـ
ـتکیهگاهزنجیرمهار، طولزنجیرمهار،7ـ
بازوی ـ 9ـ  وسط، بازوی تکیهگاه ـ 8ـ

وسط.

)JD3350شکل2ــ3ــاتصالسهنقطهجلو)درتراکتور

)JD3140شکل3ــ3ــاجزایاتصالسهنقطه)درتراکتور

)DraftLink(1ــبازوهایجانبی
)CenterLink(2ــبازویوسط

)LiftLink(3ــبازویرابط
)SwayBlocks(4ــمحدودکننده

)Rackshaftliftlink(5ــبازویباالبر
)Spring(6ــفنرنوسانگیر
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بازوی  باالیی  انتهای  در  نقطه: اتصالسه تنظیمهای
دارد  دسته ای وجود  رابط،  بازوی  دو  هر  یا  راست  رابط سمت 
که با چرخاندن آن طول بازوی رابط کوتاه یا بلند می شود درنتیجه 
ادوات  بتوان  تا  پایین می شود  یا  باال  آن  به  مرتبط  بازوی کششی 
کرد  تراز  عرضی  جهت  در  را  نقطه  سه  اتصال  به  بسته  شده 

) شکل4ــ3(.

بلندی بازوی میانی نیز برای تراز کردن ماشین در راستای طولی تراکتور کوتاه یا بلند می شود. 

شکل4ــ3ــدستهتنظیمطولبازوی
رابطسمتراست
Aــدستهتنظیمطولبازو

Bــقفلدسته

شکل5ــ3ــبازویاتصالمیانیوچگونگیتغییرطولآن
Aــباچرخاندنایندستهطولبازویوسطتغییرمیکند.Bــطولبازویوسط

اصولایمنیدرهنگاماتصالوجداکردنماشینبهاتصالسهنقطهتراکتورومالبندها: ـ ـ
 تراکتور را نسبت به ماشین در موقعیت مناسب قرار دهید تا در هنگام بستن ماشین مجبور به 

جا به جا کردن ماشین نشوید )شکل 6ــ3(. 
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تراکتور را در وضعیت  پیاده شوید،  تراکتور  از  مالبند  به  برای اتصال ماشین  اینکه  از   پیش 
پارک قرار دهید، یا ترمز  دستی آن را بکشید.  

شکل6ــ3

 در هنگام اتصال و جداسازی عالوه بر رعایت کلیه اصول ایمنی، حتماً مواظب انگشتان دست 
 خود باشید.

 چنانچه در اتصال ماشین به راننده کمک می کنید هرگز در پشت و پایین تراکتور و ماشین قرار 
نگیرید، بلکه در کنار آن طوری که در دید راننده باشید بایستید و با عالمت دادن به راننده، او را برای 

در یک راستا قرار دادن محل اتصاالت یاری کنید )شکل 7ــ3(.

شکل7ــ3

طریقهوصلکردنماشینبهاتصالسهنقطۀتراکتور:برای اتصال ماشین به ترتیب  ـ ـ
زیر عمل کنید:

 تراکتور را طوری به عقب برانید که توپی بازوی کششی سمت چپ، نزدیک انگشتی اتصال 
چپ ماشین قرار گیرد)شکل 8  ــ3(، به کمک اهرم کنترل هیدرولیک، بازوهای کششی را در مقابل 

نقاط اتصال پایین وسیله مورد نظر قرار دهید.ترمز دستی را بکشید و از تراکتور پیاده شوید.
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چپ  سمت  کششی  بازوی   
تراکتور را به مالبند ماشین ببندید، سپس 
محکم  را  آن  نگهدارنده  ضامن  و  پین 

کنید.
مالبند  راست  سمت  توپی  اگر   
تراکتور روبه روی نقطه اتصال سمت چپ 
ماشین قرار گرفت، توپی را به نقطه اتصال 
ببندید. در غیر این صورت، نخست بلندی 

بازوی رابط سمت راست را تنظیم کنید.
الزم  اندازٔه  به  را  میانی  بازوی   
مالبند  سوم  نقطٔه  به  و  کنید  بلند  یا  کوتاه 
ماشین ببندید. توجه کنید که رزوه در دو 
طرف بازوی اتصال به یک اندازه باز شده 

باشد.
بازوهای   طول زنجیر مهارکنندٔه 

پایین  را به طور مناسب تنظیم کنید.
از سوار ماشین کردن باز ــ
اتصالسهنقطهتراکتور: برای باز 

کردن ماشین،حتی  االمکان زمین صافی  را انتخاب کنید.
 با استفاده از اهرم کنترل هیدرولیک، وسیله بسته  شده به اتصال سه نقطه را روی زمین قرار دهید.

شکل8ــ3

نکته

پیش از باز کردن ماشین از تراکتور، حتماً ترمز  دستی را بکشید.

 بازوی میانی را با بازکردن پین آن از مالبند ماشین جدا سازید. اگر این بازو زیر بار است با 
کمی باز کردن و بستن بازو آن را از زیر بار آزاد کنید. 

 بازوی کششی راست را پس از باز کردن پین، از ماشین آزاد کنید.
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نکته

هنگامی که بازوی کششی زیر بار است اگر بازوی رابط را بیش از اندازه باز کنید ماشین 
متصل به تراکتور به یک باره رها می شود که می تواند آسیبی به شما یا ماشین وارد نماید.

کششی  بازوهای  به  ماشین  جلوی  اتصال،  نوع  این  در  سوار:  نیمه  اتصال  2ــ1ــ3ــ 
تراکتور بسته می شود و عقب آن روی زمین کشیده می شود. به کمک نیروی هیدرولیک قسمت جلوی 
ماشین از زمین بلند می شود و قسمت عقب آن معموالً به کمک چرخ حامل دستگاه کنترل می گردد. در 
این نوع اتصال، قسمتی از وزن ماشین به تراکتور منتقل می شود و ماشین  در حالی که برای عبور از 

موانع زمین آزادی دارد حرکت به چپ و راست آن وابسته به حرکت تراکتور است.
تراکتور بسته می شوند، که  به  نقطه  برخی از ماشین ها در یک  3ــ1ــ3ــ اتصال کششی: 
می توانند متناسب با ناهمواری های زمین باال و پایین و هنگام دورزدن، به چپ و راست برود. همه وزن  

ماشین روی زمین بوده و روی تراکتور نخواهد بود.
انواع مالبند و نقاط اتصال در تراکتور: مالبند قابل تنظیم، مالبند متحرک و مالبند بلند از 
مهم ترین مالبندها در تراکتور هستند. نقاط اتصال تراکتور شامل نقطه اتصال تریلر در عقب تراکتور و نقطه 

اتصال جلو می باشد.
مالبند قابل تنظیم: این مالبندها در جهت های افقی، عمودی، جلو و عقب قابل تنظیم هستند 

)شکل 9ــ3(.

شکل 9ــ3ــ انواع اتصال ادوات به تراکتور

 بازوی کششی چپ را پس از باز کردن پین، از ماشین آزاد کنید. اگر این بازو زیر بار است، 
نخست کمی بازوی رابط را باز و بسته کنید تا بازوی کششی از زیر بار رها شود.

ب( اتصال کششیالف( اتصال نیمه سوار
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ب(الف(

شکل10ــ3ــمالبندقابلتنظیم

ت(موقعیتوارونهمالبند

برای ماشین هایی که با محور انتقال نیروی تراکتور کار می کنند، این مالبند باید در وسط بسته 
قرار  وضعیت چرخشی  در  را  آن  باید  می شود  بسته  مالبند  این  به  سنگینی  ماشین  که  هنگامی  شود. 
داده و اگر ماشین نیاز به توان محور انتقال نیرو دارد باید این مالبند به طور وارونه بسته شود تا هنگام 

ـ 10ــ3(.  کار،گاردان به مالبند گیر نکند )شکل ت ـ
ــمالبندمتحرک: از این مالبند برای کشیدن ماشین سنگین و یا کشیدن چند وسیله که به 
هم قالب شده اند استفاده می شود. با به کارگیری این مالبند، دورزدن سر پیچ ها آسان تر می شود. مالبند 
متحرک همانند مالبند قابل  تنظیم در وضعیت های گوناگون تنظیم  می شود. ماشین هایی که هنگام حرکت 

از محور تواندهی تراکتور نیرو می گیرند نباید به مالبند متحرک بسته شوند.
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شکل11ــ3ــمالبندمتحرک

الف(قسمتهایگوناگونمالبندمتحرک

ب(هنگامکارباادواتسنگینمالبندبایددروضعیتمتحرکوهنگامجابهجاییدروضعیتثابتقرارگیرد.

ــروشبستنماشینبهمالبندمتحرک:
به مالبند متحرک قرار گرفته باشد، اگر   بررسی کنید مالبند ماشین در ارتفاع مناسب نسبت 

چنین نیست، ارتفاع مالبند ماشین را هم ارتفاع مالبند متحرک تنظیم کنید. 
 ضامن نگهدارنده پین اتصال مالبند را بلند کرده و به سمت چپ یا راست بکشید و سپس پین 

را خارج کنید. 
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 تراکتور را با رعایت نکات ایمنی به عقب برانید به نحوی که مالبند ماشین در داخل قالب مالبند 
قرارگیرد. 

 پین را داخل سوراخ مالبندها قرار دهید تا ماشین به تراکتور متصل شود. 
 اتصاالت دیگر مانند اتصاالت هیدرولیکی و ... را برقرار کنید )این بند پس از آموزش های 

بعدی اجرا می شود(. 
 پایه یا جک مالبند ماشین را در حالت جابجایی قرار دهید.

این  به  مواقع  برخی  و  می شود  بسته  تراکتور  تحتانی  بازوی  دو  بین  مالبند  این  بلند: مالبند
مالبند تسمه هایی برای قفل کردن ارتفاع مالبند در اندازه دلخواه نصب می شود. در طول این مالبند 

سوراخ هایی برای هم راستا کردن نقطٔه اتصال ماشین با محور طولی تراکتور وجود دارد.

شکل12ــ3ــمالبندبلند

مالبندخودکاروقالبعقبوجلو:قالب جلو در برخی از تراکتورها روی تنه مخصوص وزنه های 
سنگین کننده قرار می گیرد و برای کشیدن و هل دادن ماشین به کار می رود )شکل13ــ3ــ الف(. 

تریلر  بستن  برای  و  می گیرد  قرار  نیرو  انتقال  محور  پوسته  عقب  قسمت  در  خودکار  قالب 
قفل  طور خودکار  به  آن  پین  مالبند  در  تریلر  قالب  گرفتن  قرار  از  پس  می شود.  استفاده  تراکتور  به 

می شود)شکل 13ــ3(.
هنگام اتصال و جدا کردن تریلر، مواظب انگشتان دست خود باشید که با پین تحت فشار فنر 

مالبند خودکار برخورد نکند.
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خود  مالبند  کنار  در  ماشین ها  از  برخی 
ماشین  جلوی  قسمت  وزن  که  دارند  پایه  یک 
را تحمل می کند و می تواند ارتفاع مالبند آن را 

نسبت به زمین باال و پایین ببرد.
تراکتور،  به  ماشین ها  این  بستن  هنگام 
ماشین  مالبند  بلندی  گفته شده  پایه  با  می توانید 
را با ارتفاع مالبند تراکتور تنظیم کنید تا اتصال 
اتصال  از  پس  شود.  انجام  راحتی  به  ماشین 
ماشین و پیش از حرکت دادن آن،  اگر مالبند آن 
روی پایه قرار گرفته است باید پایه را به وضعیت 
از  پیش  کار،  پایان  از  پس  و  درآورید  جابجایی 
به حالت  را  پایه  تراکتور،  از  ماشین  کردن  جدا 
اولیه برگردانید و بلندی آن را چنان تنظیم کنید 

که وزن جلوی ماشین روی پایه قرار گیرد.
ماشین  هیدرولیکی،  بیل  مانند  کشاورزی  ماشین های  از  برخی  ثابت: اتصال 4ــ1ــ3ــ
برداشت نیشکر و... به علت اینکه باید مدت زیادی روی تراکتور بسته باشند، به صورت ثابت با پیچ 
و مهره روی تراکتور بسته می شوند. این ماشین ها ویژٔه یک نوع تراکتور مشخص طراحی و ساخته 
این  اتصال  برای  کرد.  متصل  دیگر  تراکتورهای  روی  را  آن  نمی توان  به راحتی  معموالً  و  می شوند 
ماشین ها باید با مراجعه به کتابچه راهنمای تراکتور و ماشین، اطالعات مورد نیاز را دریافت کرد و در 

شکل13ــ3

قالبعقب

ب(مالبندخودکارالف(قالبجلوتراکتور

مالبندخودکار

شکل14ــ3ــپایهقابلتنظیممالبند
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هنگام اتصال ماشین به تراکتور الزم است از افراد دیگر کمک گرفت و اتصال را با جرثقیل انجام داد.
ماشین های کشاورزی  نقاطاتصال: ابعاد 5ــ1ــ3ــطبقهبندیماشینوتراکتورازنظر
)مخصوصاً انواع سوار( از نظر ابعاد نقاط اتصال و توان مصرفی به چهار گروه تقسیم می شود. پیش از اتصال 

ماشین به تراکتور، باید به متناسب بودن ماشین از نظر ظرفیت و ابعاد و توان مصرفی با تراکتور توجه  کنید. 
ـ 15  35ـ در حدود  آن  مالبندی  توان  که  دارند  تراکتوری  به  نیاز  ادوات  این  اول:  گروه ــ
کیلووات )45ــ20 اسب بخار( است. تراکتور گلدونی مدل 930 )G930( و ماشین های مربوط به آن 

جزء این گروه هستند. 

شکل15ــ3ــاندازهاستاندارداتصالسهنقطهگروهاولدریکماشین

ــگروهدوم:این گروه از ماشین ها به تراکتورهایی نیاز دارند که قدرت مالبندی آنها 75ــ30 
کیلووات )100ــ40 اسب بخار( است. تراکتور MF285 و ماشین های مربوط به آن جزء این گروه 

هستند.

شکل16ــ3ــاندازهاستاندارداتصالسهنقطهگروهدومدریکماشین
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گروهسوم: گروهی از ماشین ها هستند که به توان زیادی نیاز دارند و به تراکتورهای قوی  ـ ـ
متصل می شوند. توان مورد نیاز آنها حدود 168ــ60 کیلووات )225ــ80 اسب بخار( است. تراکتور 

JD3140 و MF399 و ماشین های مربوط به آنها جزو این دسته  از ماشین و تراکتورها هستند. 

شکل17ــ3ــاندازهاستاندارداتصالسهنقطهگروهسومدریکماشین

ــگروهچهارم: این گروه ادوات، مخصوص یک تراکتور ساخته و متناسب با تجهیزات آن 
طراحی می شوند. توان تراکتورهایی که ماشین گروه چهارم را به کار می اندازند، در حدود 300ــ135 

کیلووات )400ــ180 اسب بخار( است. 
برخی از ماشین ها مجهز به شاخک و پین هایی هستند که بتوانند به دو گروه از تراکتورها متصل 

شوند )شکل 18 ــ 3(.

شکل18ــ3ــبذرپاشقابلاتصالبهدوگروهازتراکتورها
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نقاط اتصال سه نقطه گروه اول و دوم را می توان با به کارگیری از بوش به نحوی تغییر داد که به 
ترتیب به تراکتورهای گروه دوم  و سوم متصل شوند.

شکل19ــ3

6ــ1ــ3ــسرویسونگهداریمالبندها:به کلیه بازدیدها و مراقبت هایی که در زمان های 
معین برای جلوگیری از خرابی قطعات و افزایش عمر مفید دستگاه و کاهش هزینه های آن انجام می شود 

سرویسونگهداری گفته می شود.
لزوم،  صورت  در  و  راننده  بیشتر  کشاورزی  ماشین های  و  تراکتور  برای  را  سرویس ها  این 
سرویس کاران نمایندگی های فروش انجام می دهند. هرچند سرویس تراکتور نیاز به اطالعات فنی زیادی 
ندارد اما برای اطمینان از درستی کار باید سرویس و نگهداری با توجه به توصیه های کتابچٔه نگهداری و 

کاربرد انجام شود.
همان گونه که پیشگیری، ساده تر و کم خرج تر از درمان بیماری است، مراقبت و نگهداری منظم و 
درست تراکتور نیز هزینه ای به مراتب کمتر از تعمیر دارد. در کشاورزی، انجام به موقع کارها امری حیاتی 
است. با انجام به موقع بازدیدها می توان به آماده بودن تراکتور در هر زمانی که نیاز به کار باشد اطمینان 
داشت. سرویس های نامرتب یا غیر صحیح تراکتور موجب فرسودگی سریع و از کار افتادن آن در مدت کوتاه 
می شود، به عنوان مثال کار کردن تراکتور در محیط پرگرد و خاک بدون داشتن هواکش مناسب، افزون بر 
کاهش توان موتور و افزایش مصرف سوخت، قطعات داخلی موتور را فرسوده می کند و حتی در مدت چند 
روز ممکن است نیاز به تعمیر اساسی در موتور دیده شود. افزون بر این دقت در انجام وظایف محوله باعث 

ایجاد محیط کاری با نشاط، افزایش کارایی و امنیت شغلی و جلب اطمینان کارفرمایان می شود.
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روشکار
 بازوهای اتصال، محل اتصال آنها به تراکتور و ادوات، بازوهای رابط، مالبندها و قالب جلو 
و عقب و …  را بررسی کنید. این قسمت ها کمتر آسیب می بینند. در صورت معیوب بودن محل های 

اتصال، خطر باز شدن اتصال وجود دارد. در صورت لزوم قطعات را ترمیم یا تعویض کنید. 
 قسمت هایی را که نیاز به گریس کاری دارند، گریس کاری کنید.

 زنجیرها به ندرت آسیب می بینند آنها را بررسی کنید و در صورت نیاز، اقدامات الزم را به کار 
را  رابط  بازوهای  و  میانی  بازوی  پیچ  دنده های  باشند.  روان  باید  زنجیرها  تنظیم طول  پیچ های  برید. 
یا  بازوها را در صورت کج بودن تعمیر  آنها را در صورت کثیف بودن تمیز و روان کنید.  بررسی و 

تعویض کنید. قفل ها و پین ها را بررسی کنید که سالم باشند و در صورت لزوم ترمیم یا تعویض کنید.
 

2ـ3ـ هدایت تراکتور متصل به ماشین های کشاورزی

1ــ2ــ3ــهدایتتریلرهایدوچرخوغلتکها:تریلر ممکن است دوچرخ یا چهارچرخ 
پخش  صورت  در  که  است  گرفته  قرار  محلی  در  بیشتر  چرخ ها  محور  دوچرخ،  تریلرهای  در  باشد. 
مناسب بار در کف آن، قسمت زیادی از وزن، روی چرخ های تریلر قرار خواهد گرفت و قسمت کمی از 
وزن به مالبند منتقل می شود و قسمت عقب تراکتور را سنگین می کند که موجب درگیری بهتر چرخ ها 
با زمین می شود. در تریلرهای چهارچرخ، کل وزن تریلر روی چرخ های آن قرار می گیرد و در صورت 
سنگین بودن بار، الزم است عقب تراکتور به اندازه نیاز سنگین شود تا حالت چرخش آزاد چرخ ها 
)بکسوات( به وجود نیاید. چنانچه غلتک ها، سبک باشند، سنگین کردن عقب تراکتور موردی ندارد 
باید محور عقب را برای افزایش درگیری و محور جلو را برای  تنها در صورت سنگین بودن آنها، 

جلوگیری از بلند شدن جلوی تراکتور به اندازه الزم سنگین کرد. 
روشاتصالتریلروغلتکبهتراکتور:برای وصل کردن تریلر یا غلتک به تراکتور،  ـ ـ
باید تراکتور را طوری به سمت عقب حرکت داد که مالبند آن در وضعیت مناسب نسبت به قالب اتصال 
تریلر یا غلتک قرار گیرد. سپس می توان اتصال را برقرار کرد. دقت کنید که پین های اتصال کامالً در 
جای خود قرار گیرند و ضامن نگهدارنده پین نصب شود تا در هنگام حرکت خطر باز شدن آنها وجود 

نداشته باشد. 
کابل برق تریلر را به پریز مخصوص تریلر که روی تراکتور قرار دارد، وصل کنید زیرا چراغ های 
عقب تراکتور در هنگام اتصال تریلر به تراکتور از پشت سر دیده نمی شوند. با به کارگیری این پریز، برق 
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مورد نیاز چراغ های ترمز و چراغ های خطر عقب تریلر تأمین می شود. در صورتی که تریلر چراغ عقب 
ندارد، چراغ گردان در عقب آن نصب کنید.

یا  تریلر دوچرخ  به همراه  تراکتور  برای هدایت مستقیم  تریلردوچرخوغلتک: هدایت ـ ـ
غلتک به عقب در حالی که تراکتور و تریلر در یک راستا  قرار گرفته اند، سعی کنید فرمان را مستقیم 

نگه دارید. 
 در صورتی که در هنگام حرکت به سمت عقب، تریلر ناخواسته به یک سمت منحرف شد، الزم 
است فرمان را به همان سمت بچرخانید.تا هنگامی که تریلر به مسیر مستقیم قبلی نزدیک شود سپس 

بالفاصله فرمان را به حالت هدایت مستقیم درآورید. 
را در سمت عکس  فرمان  به عقب،  رو  هنگام حرکت  در  به یک سمت،  تریلر  برای هدایت   
بچرخانید و پس از منحرف شدن تریلر، برای حرکت مستقیم، نخست فرمان را در سمت انحراف تریلر 
بچرخانید و پس از قرار گرفتن تراکتور و تریلر در یک راستا، فرمان را به حالت هدایت مستقیم نگه 

دارید.
 برای دور زدن با دندٔه عقب، الزم است فرمان را متناسب با میزان انحراف در همان سمتی که 

تریلر منحرف شده است، نگه دارید. 
از  تا  انجام شود  کم  با سرعت خیلی  باید  تریلر  به همراه  دندٔه عقب  با  که حرکت  کنید   توجه 
انحراف شدید تریلر نسبت به تراکتور جلوگیری کند، در این وضعیت الزم است با حرکت به جلو زاویٔه 

تریلر و تراکتور کم شده و سپس دوباره حرکت به عقب ادامه یابد. 
نکاتایمنیکارباتریلرهاوغلتکها: ـ ـ

 الزم است بین تریلر و غلتک با تراکتور تناسب جثه ای وجود داشته باشد و نیروی مورد نیاز 
برای کشش ماشین متصل به تراکتور متناسب با توان تراکتور باشد. 

 ترمز تراکتور برای متوقف کردن مجموعه تراکتور و غلتک ها و تریلرهای بدون ترمز، سرعت عمل 
همیشگی را ندارد. بنابراین باید آرام تر حرکت کنید و دقت بیشتری کنید تا فرصت مناسب و کافی برای 
ترمز کردن داشته باشید. ترمز شدید در حالی که یدک به تراکتور متصل است، می تواند حادثه آفرین باشد. 
 در حرکت با تریلر و غلتک توجه داشته باشید که هنگام دور زدن، تریلر یا غلتک درست در مسیر 
تراکتور حرکت نمی کند و نیاز به فضای  گردشی عریض  تر از عرض تراکتور دارد. از این رو، به ویژه در 
طولتراکتور و  به پیچ های موجود در مسیر و  باریک و نزدیک موانع،  هنگام حرکت در جاده های 

ماشین بسته به آن توجه داشته باشید تا یدک در پیچ منحرف نشود یا به مانعی برخورد نکند. 
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 در هنگام ورود به جاده توجه داشته باشید که بیشتر سرعت حرکت سایر وسایط نقلیه که در 
جاده درحال حرکت می باشند، بیشتر از تراکتور است. به آنها فرصت عبور دهید. ورود تراکتور متصل 

به غلتک یا تریلر به جاده با توجه به اختالف سرعت، می تواند پیشامدهای ناگواری بیافریند. 
 هنگام رانندگی در جاده، هنگام عبور از کنار وسایط نقلیه دیگر که متوقف هستند یا آرام تر 
حرکت می کنند، به طول مجموعٔه تراکتور و یدک توجه داشته باشید که هنگام دور زدن، باید تمام طول 

مجموعه از وسیلٔه دیگر عبور کرده باشد سپس اقدام به  دور زدن کنید. 
 به هنگام حرکت از روی دست اندازها، گودال ها و سرباالیی ها به آرامی حرکت کنید و کالچ را 
به آرامی درگیر کنید تا حرکت آرام تر صورت گیرد و آماده باشید تا در صورت بلند شدن جلوی تراکتور 

از زمین، برای جلوگیری از خطر واژگون شدن تراکتور سریع پدال کالچ را فشار دهید.
 به هنگام حرکت در شیب های تند، تراکتور را در دندهٔ مناسب قرار دهید و هرگز با دندهٔ خالص 
در سرازیری ها حرکت نکنید، زیرا سرعت تراکتور بیش از اندازه زیاد می شود و ممکن است نتوانید آن را 
کنترل کنید. توجه داشته باشید که در سرازیری ها تراکتور باید در همان دنده ای حرکت کند که در سرباالیی ها 

در همان شیب می تواند حرکت کند تا کنترل و حفظ تعادل تراکتور برای راننده آسان باشد. 
 محور جلو و عقب تراکتور را به اندازه الزم سنگین کنید تا چرخ ها به طور آزاد گردش نکنند 

و فرمان به خوبی کار کند و تعادل تراکتور حفظ شود. 
 پدال های ترمز باید در جاده حتماً به هم بسته شده باشند وگرنه حادثه آفرین خواهند بود. 

 در صورت امکان مالبندهای کوتاه را به کار گیرید تا طول مجموعه زیاد نشود ولی توجه داشته 
باشید که اگر فاصله تراکتور با یدک خیلی کم باشد در هنگام دور زدن، خطر برخورد بین جلوی یدک 
با چرخ های عقب تراکتور وجود دارد. برای جلوگیری از این برخورد، هرچه تریلر یا غلتک به تراکتور 

نزدیک تر باشد، الزم است شعاع گردش بزرگ تر انتخاب شود. 
 چنانچه بار از اطراف تریلر بیرون می زند، الزم است در شب با نصب چراغ های گردان با نور 
مناسب و در روز با قرار دادن پارچه ای با رنگ قرمز پر رنگ در لبه های بار، توجه سایر رانندگان را به 

آن جلب کرد. 
 ارتفاع بار تریلر نباید به اندازه ای باشد که سبب واژگون شدن تریلر شود. این مشکل به ویژه 

روی دست اندازها و یا در هنگام پیچیدن تراکتور و تریلر پیش می آید. 
 بار در تریلر باید ثابت و مهار شود. وگرنه، هنگام دور زدن، شروع حرکت، یا ترمز کردن و …، 
ممکن است بار حرکت کند و در اثر برخورد با لبٔه تریلر، سبب خرابی آن و حتی واژگون شدن تریلر شود. 
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در  و  دو محور  میان در  تریلرهای چهارچرخ  در  باید  و  کم حجم  بارهای سنگین  ثقل   مرکز 
تریلرهای دوچرخ روی محور یا کمی جلوتر از آن باشد. این مرکز باید در امتداد محورطولی تراکتور و 

تریلر باشد تا تعادل مجموعه برقرار گردد. 
 توجه داشته باشید که قرار دادن بار سنگین درلبٔه جلو تریلر دوچرخ، سبب افزایش بار روی 
مالبند می شود و قرار دادن بار درعقب تریلردوچرخ سبب کاهش وزن روی  محورعقب تراکتور می شود 

که هر دو حالت نادرست است. 

کار میدانی

با رعایت نکات ایمنی و با راهنمایی هنرآموز تراکتور را به یکی از ماشین های کششی 
به صورت  و عقب  در جهت جلو  مستقیم  در مسیر  و  نموده  متصل  نورد(  )پی  تریلر  ترجیحاً 

انفرادی هدایت کنید. همچنین گردش به چپ و راست را در دنده عقب تمرین کنید.

کار میدانی

به صورت انفرادی تراکتور را به یکی از ماشین های سوار متصل نموده و در وضعیت 
حمل و نقل تراکتور را هدایت کنید.این کار را یک بار دیگر با ماشین نیمه سوار تکرار کنید. 

2ــ2ــ3ــبارکن)زنبه(تراکتوری:دستگاه مخصوصی است که در جلو یا عقب تراکتور 
تراکتور  بارکن در جلوی  پایین می رود. چنانچه  باال و  به وسیلٔه سیستم هیدرولیک  نصب می شود و 

نصب شود به دلیل افزایش فشار بر روی چرخ های جلو،کنترل و هدایت فرمان مشکل می شود. 

شکل20ــ3ــبارکنجلوتراکتور

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


61

تراکتور و ماشین های کشاورزی

بارکن تراکتوری از اجزای زیر تشکیل شده است: 
و  می باشد  تراکتور  برابر عرض  دارای عرضی  بیشتر  و  است  قطعه جعبٔه ساده  یک  زنبه: ـ ـ
به شکل های  کاربرد  نوع  اساس  بر  زنبه ها  داشت.  کار خواهد  به شرایط  بنا  را  گوناگون  ظرفیت های 

گوناگون ساخته می شوند. 
بازوهاواهرمها: این بازوها و اهرم ها برای تحمل وزن زنبه و بار از پروفیل های فلزی تقریباً 

سنگین ساخته می شوند. به علت اتصال لوالیی بازوها می توانند در جهت های خاص حرکت کنند.  
جکها: برای باال و پایین بردن زنبه و بازوهای آن و هدایت زنبه از جک1 استفاده می شود.

محل  و  کار  ارتفاع  که  شرایطی  در  کار  برای  دستگاه  این  تراکتوری:  بیل 3ــ2ــ3ــ
خاک برداری پایین تر از سطح استقرار تراکتور باشد، بسیار مناسب است و بیشتر برای کندن کانال به 

کار می رود.
 مسیر کار بیل هیدرولیکی در سمت مخالف حرکت تراکتور است، یعنی مواد را با کشیدن به 

طرف دهانٔه دستگاه، کنده و در داخل بیل خود قرار می دهد.

1ــ در فصل های بعد در مورد سیستم هیدرولیک و جک توضیح داده خواهد شد.

1ــبیلتراکتوری2ــبارکنتراکتوری
شکل21ــ3

اجزایتشکیلدهندۀبیلتراکتوریعبارتانداز:
 بوم و اجزای سوارشونده روی آن مانند کابل ها و قرقره ها 

 اجزای هیدرولیک مانند جک ها ولوله ها 
 اجزای کنترل 
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 جام و دندانه های آن 
روشکاربابیلتراکتوری: هنگام حفر کانال می توانید چرخ ها را در طرفین کانال قرار دهید 
پایین آوردن بیل و در زاویه ای مناسب نسبت به سطح زمین و اعمال فشار یکنواخت و گردش  با  و 

مفصلی بیل و جمع کردن بوم و بازوها، خاک را بریده و زنبه را پر کنید.  
دارد.  بستگی  راننده  مهارت  و  مواد  نوع  و  کار  وضعیت  به  کار  یکنواختی  و  سرعت 
وزنههایتعادل: هنگام کار با بیل و بارکن تراکتوری، به ویژه در حال بارگیری، احتمال اینکه 
به  هم خورده و واژگون شود، وجود دارد. در چنین وضعیتی ممکن است الزم باشد  تعادل تراکتور 
وزنه های تعادل متناسب با طرح ساختمانی بارکن و بیل تراکتوری و شرایط کار به آن افزوده شود. در 

این زمینه، در بخش سنگین کردن تراکتور سخن خواهیم گفت.
اصولفنیوایمنیدرکاربابیلوبارکنتراکتوری:

 با بیل به خاک ضربه نزنید. 
 جک ها را تا آخرین اندازه باز نکنید. 

 عمق کار زنبه را متناسب با ظرفیت دستگاه انتخاب نمایید. 
 بیل و بارکن را فقط برای جابه جایی مواد به کار گیرید. از جابجایی انسان و حیوان با بیل و 

بارکن خودداری کنید. 
تراکتور  است  ممکن  زیرا  کرد  کار  بارکن  و  بیل  با  نباید  درجه   30 از  بیشتر  شیب های  در   

واژگون گردد. 
 در هنگام حمل بار، زنبه  را در ارتفاع بیشتر از یک متری نگه  ندارید. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


63

تراکتور و ماشین های کشاورزی

خودآزمایی و پژوهش

1ــ روش وصل کردن ماشین به اتصال سه نقطه تراکتور را توضیح دهید. 
2ــ در هنگام باز  کردن ماشین سوار از تراکتور نخست باید کدام اتصال را باز نمود؟ 

3ــ مالبند قابل تنظیم را در چه جهت هایی می توان تنظیم کرد؟ نام ببرید. 
4ــ جک روی مالبند ماشین چه کاربردی دارد؟ توضیح دهید. 

5  ــ روش اتصال تریلر)پی نورد( و غلتک به  تراکتور را بنویسید. 
6 ــ در صورتی که در هنگام حرکت به سمت عقب، تریلر ناخواسته به یک سمت منحرف شود 

چه کار باید کرد؟ 
7ــ در هنگام دور زدن با تریلر به چه نکته ای باید توجه کرد؟ شرح دهید. 

8  ــ  بارکن تراکتوری از چه بخش های اصلی تشکیل شده است؟ نام ببرید. 
9ــ چهار مورد از موارد ایمنی در هنگام کار با بیل تراکتوری و بارکن تراکتوری را بنویسید. 
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ی
ی رفتار

ف ها
هد

بایادگیریاینفصل،هنرجومیتواند:
سرویس و نگهداری را تعریف کند. 

روش های سرویس سیستم احتراق را توضیح دهد. 
سرویس های سیستم احتراق را انجام دهد. 

مقدار مناسب ضدیخ برای موتور تراکتور را تعیین کند. 
روش ریختن ضدیخ در سیستم خنک کننده را توضیح دهد. 

کاربرد ابزارها و وسایل سرویس سیستم های خنک کننده را نمایش دهد. 
سیستم خنک کنندٔه موتور تراکتور را سرویس کند. 

نکات ایمنی  و فنی در مورد سرویس سیستم خنک کننده را بیان کند. 
روش سرویس سیستم روغن کاری موتور تراکتور را توضیح دهد. 

هدف از گریس کاری را بیان کند. 
انواع گریس خور را نام ببرد. 

روش گریس کاری را توضیح دهد. 
گریس را داخل پمپ گریس کاری پر کند و تراکتور را گریس کاری کند. 

سیستم روغن کاری موتور تراکتور را سرویس کند. 
سرویس سیستم برق رسانی را شرح دهد. 

چراغ های  جلو تراکتور را تنظیم کند. 
سرویس سیستم برق رسانی را انجام دهد. 

نکات ایمنی را هنگام سرویس تراکتور رعایت کند. 

کاهش  به  زیادی  کمک  نگهداری  و  سرویس  دارد.  نگهداری  و  سرویس  به  نیاز  ماشین  هر 
هزینه  های کاربرد و تعمیر ماشین خواهد کرد و موجب افزایش طول عمرمفید ماشین می شود. به عنوان 
مثال اگر هواکش موتور به موقع تمیز و یا تعویض نشود افزون بر کم شدن توان موتور و افزایش مصرف 
سوخت سبب خرابی برخی از قطعات خواهد شدکه نیاز به تعمیرخواهد داشت. در کشاورزی افزون بر 
هزینه  های تعمیر، تعمیر ماشین در مدت زمان مشخص می تواند موجب سپری شدن زمان مناسب عملیات 

زراعی و زیان  های ناشی از آن شود. 
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یک سرویس کار تراکتور باید نسبت به مسائل فنی که در ادامه به صورت کامل خواهد آمد مسلط 
فعالیت های روزمره،  انجام  برای  را  باشد و محیط کار خود  باشد، هنگام سرویس دقت کافی داشته 

به طور مناسبی آماده نماید. 

1ــ مهره
2ــ درپوش

3ــ پیاله خاک
4ــ بدنه

شکل 1ــ4ــ اجزای پیش صافی

1

2

3

4

پرسش ؟
به نظر شما یک سرویس کار باید با مشتریان، چه رفتاری را داشته باشد تا در کار خود 

موفق شود؟

1ـ4ـ سرویس و نگهداری سیستم هوارسانی و سوخت رسانی تراکتور

پیاله  داخل  خاک  و  گرد  اینکه  از  پیش  پیش صافی:  کردن  تمیز  و  سرویس  1ــ1ــ4ــ 
پیش صافی از اندازه مجاز بیشتر شود )باالتر از عالمت Max یا خط روی پیاله( باید پیش صافی را باز 

کرده، پیالٔه آن را تمیز نمود. 

روش کار: 
1ــ موتور تراکتور را خاموش کنید. 

2ــ   مهرٔه درپوش  را بازکرده، درپوش  صافی  را بردارید )شکل 1ــ4ــ شماره 1و2(.
3ــ پیالٔه صافی )شماره3( را خارج کرده، خاک آن را خالی کنید. سپس با پارچٔه تمیز پیاله را 
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تمیز کرده، در صورت لزوم آن را با آب بشویید و با پارچه تمیز خشک کنید. 
4ــ بدنه پیش صافی را از نظر شکستگی یا خم شدن پره ها یا پاره شدن توری بازدید کنید و در 

صورت نیاز به رفع مشکل اقدام نمایید. 
5  ــ پیاله را در محل خود قرار داده، درپوش را نصب کنید و مهره  را مجددًا ببندید.

شکل2ــ4ــپیشصافیوتمیزکردنآن

در برخی از پیش صافی ها، روی پیاله خاک خطی رسم می شود که تعدادی از رانندگان 
عملکرد  موجب  اشتباه  کار  این  می کنند.  پر  روغن  با  مذکور  تا خط  را  پیاله خاک  اشتباه  به 

نامناسب پیش صافی خواهد شد. به هیچ وجه در پیاله پیش صافی روغن نریزید. 

نکته

2ــ1ــ4ــبازدیدوتمیزکردنصافیاصلیهوا:صافی هوا می تواند از جنس خشک 
یا روغنی باشد.

سرویسصافیروغنی: صافی روغنی را باید قبل از اینکه روغن داخل پیالٔه آن غلیظ شود 
سرویس کنید. در تراکتورها بر اساس ساعت کارکرد تراکتور و روش کار کارخانٔه سازنده، این صافی 

را سرویس می کنند. 
روشکار:

1ــ موتور تراکتور را خاموش کرده، شبکه  های بغل یا جلو را برای دسترسی به صافی باز کنید. 
2ــ در حالی که پیالٔه روغن را با یک دست از زیر گرفته اید با دست دیگر بست نگهدارندٔه آن را 

باز کنید )شکل 3ــ4(. مواظب باشید که اگر بدنه موتور خیلی گرم باشد، دستتان نسوزد. 
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مناسب سطح پیاله روی عالمت شکل4ــ4ــ
روغنرانشانمیدهد.

1ــ روغن موتور فصل: روغنی که با توجه به موتور و شرایط محیط از نظر گرما و سرما برای روغن کاری موتور استفاده می شود.

3ــ پیاله روغن را طوری خارج کنید که  روغن 
داخل آن نریزد. سپس روغن پیاله را تخلیه کرده، پیاله 

را با نفت یا گازوئیل بشویید. 
کردن  خارج  از  بعد  را   )4( سیمی   توری  4ــ 
هوای  به کمک  و  بشویید  نفت  در  خار)5(برداشته، 

فشرده خشک کنید. 
5  ــ داخل لوله ورودی صافی  را با پارچه تمیز 

کنید. 
6  ــ توری سیمی  را در محل  خود قرار داده، 

خار نگه دارنده را نصب کنید.
7ــ پیاله را با روغن موتورفصل 1ــ طبق کتابچه راهنما تا عالمت مشخص شدٔه داخل پیاله، 

پرکنید و روی  صافی نصب کنید.
8   ــ لوله  های الستیکی اتصال صافی به چند شاخه ای هوا )مانیفولد( را از نظر بریدگی و سوراخ 

بررسی و بست های آن را از نظر محکم بودن کنترل کنید.

1ــبدنۀصافی
2ــتوریسیمیثانویه

3ــلولهورودهوابهپیاله
4ــتوریسیمیاولیه

5ــخارحلقوی
6ــپیالهروغنوبستنگهدارندۀآن

7ــواشرحلقوی

شکل3ــ4ــاجزایصافیهوانوعروغنی

1

2

3

4

5
6

7
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9ــ در صورت کثیف شدن توری ثانویه، باید صافی را  از روی  تراکتور باز کرده با ریختن نفت 
از لولٔه خروجی آن را تمیز کنید. پس از شستشو، باید صافی را با فشار باد خشک کنید و آن  را در 

محل خود ببندید. 

شکل5ــ4ــعواملکاهشکاراییصافی

نکته

هیچ گاه از بنزین یا مایعات دیگری که زود مشتعل می شوند برای شستشوی پیاله و توری 
سیمی  استفاده نکنید. 

صافی  این  خشک: صافی سرویسهای ــ
تمیزتر و سبک تر از نوع روغنی است، هوا را بهتر تصفیه 
می کند و نیاز کمتری به نگهداری دارد. برای بازدید و 

تمیز کردن صافی خشک به ترتیب زیر عمل کنید:
شبکه  های  و  خاموش  را  تراکتور  موتور  1ــ 

جلو یا بغل را برای دسترسی به صافی باز کنید. 
JD3040شکل6ــ4ــبازکردنشبکههایبغلتراکتور

ذراتخاک

هوایصافشده)تمیز(

هوایآلودهخاک

بستشل
ذراتخاک

شیلنگترکخورده
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3ــ بست یا مهرٔه نگه دارنده درپوش صافی را بازکرده، استوانه یا استوانه  های صافی را خارج 
کنید. 

4ــ قسمت داخلی بدنٔه صافی را با پارچه  تمیزکنید )شکل 8ــ4(. 

شکل8ــ4ــخارجکردناستوانهصافیوتمیزکردنبدنهصافی

ب(الف(

5  ــ سالم بودن یا پارگی و سوراخ نداشتن واشر الستیکی استوانه صافی را بازدید کنید و در 
صورت لزوم نسبت به تعویض استوانٔه صافی اقدام نمایید. 

6  ــ استوانٔه صافی را تمیز کنید )روش های تمیز کردن توضیح داده خواهد شد(. 

2ــ گرد و خاک روی صافی را تمیز کرده، با تکان دادن خاکدان گرد و خاک آن را خالی کنید 
)شکل 7ــ4(. 

شکل7ــ4ــتمیزکردنخاکدان

خاکدان

خاک
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نکته

شکل 9ــ4ــ تمیز کردن استوانٔه صافی را با هوای تحت فشار نشان می دهد. 
استوانٔه داخلی قابل تمیز شدن نیست و در صورت گرفتگی سوراخ ها، باید آن را تعویض کرد.

گرفتن باد به این استوانه صافی، کاغذ آن را خراب خواهد کرد. 

نوک لوله هوای فشرده را چند سانتی متر دورتر از تور سیمی  بگیرید، و از فشار بیش از 
7 اتمسفر استفاده نکنید وگرنه منافذ استوانه صافی پاره شده و خراب خواهد شد. 

شکل9ــ4

7ــ قطعات باز شده را در جهت عکس مراحل باز کردن، ببندید. 
8  ــ اتصاالت و وضعیت لوله  های الستیکی را کنترل کنید. درصورت خرابی آنها را تعویض 

کنید. 
تحت  هوای  صافی،  استوانٔه  کردن  خارج  با  استوانۀصافی: کردن تمیز روشهای
منافذ  از  تا ذرات خاک  بگیرید  به سمت خارج استوانه  )باد کمپرسور( را ازطرف داخل  فشار 

صافی خارج شود. 
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اگر بخارهای روغن، گرد وغبار و دود استوانٔه صافی را کثیف کرده باشد، بهتر است آن را با 
آب و صابون به روش زیر شستشو دهید: 

1ــ نخست با گرفتن شیلنگ آب از طرف داخل استوانه را با آب کم فشار بشویید و در همین 
حال آن را در دست گرفته، آرام بچرخانید. 

2ــ برای پاک شدن بهتر، استوانه را در ظرفی که آب و مواد پاک کننده چون صابون یا پودر 
بدون کف در آن ریخته اید قرار دهید بنزین یا گازوئیل و حالل های نفتی را برای شستشوی صافی به کار 

نبرید. 
در درجه حرارت  به مدت 48ساعت  تقریباً  را در جای خشک  استوانه  از شستشو  3ــ پس 
حدود 25- درجه قرار دهید تاخشک شود. برای خشک کردن استوانه در این مرحله هوای فشرده یا 

گرمای بخاری را به کار ببندید.

ب(شستناستوانۀصافیباموادشوینده الف(شستناستوانۀصافیباآب
شکل10ــ4

بوده  موردنیاز  صافی  کردن  تمیز  اگر  4ــ 
نباشد،  ممکن  شده،  گفته  روش  دو  به کارگیری  و 
می توان با ضربه صافی را تمیز نمود. ولی باید توجه 
شود که روش ضربه فقط ذرات درشت روی صافی 
را تمیز می کند، برای این کار استوانه را در حالی که 
بزنید.  نرم مثالً کف دست  به جسم  آرام می گردانید 

شکل11ــ4ــتمیزکردناستوانۀصافیباضربهضربه باید آرام باشد. 
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3ــ1ــ4ــ تخلیه رسوبات از پیالۀ رسوب گیر:  آب یا مواد خارجی در سوخت سبب 
زنگ زدگی قطعات و خوردگی شدید قطعات سیستم سوخت رسانی می شود. برای جلوگیری از این 

آسیب، باید پیاله رسوب گیر را به موقع تخلیه و تمیز کنید. 
روش کار: 

1ــ در صورتی که پیاله رسوب گیر شیشه ای و شفاف باشد، آب و رسوبات داخل پیالٔه رسوب گیر 
را بازدید کنید.

1ــ پیاله رسوب گیر
2ــ شیر تخلیه رسوبات شکل 

شکل 12ــ4ــ صافی سوخت مجهز به رسوب گیر 

شیرتخلیه  یا  مهره  رسوبات،  تخلیه  برای  2ــ 
پمپ  اهرم  کرده،  را شل  12ــ4(  در شکل   2 )شماره 
پیاله  داخل  رسوبات  و  آب  تا  دهید  حرکت  را  دستی 

شیشه ای تخلیه شود و در همین حال شیر را ببندید.
در برخی از تراکتورها یک توری در پیالٔه رسوب گیر 

وجود دارد که باید آن را تمیز یا تعویض کنید.
روش کار: 

1ــ شیر مخزن سوخت را ببندید. 
پیاله را  پیاله را شل کنید و  2ــ پیچ نگهدارندهٔ 

شکل 13ــ4ــ پیاله رسوب گیر زیر مخزن سوختبیرون آورید.
مهره دسته

دسته

پیاله

توری

واشر

سرصافی

توری فلزی شیرقطع جریان سوخت
تصفیه سوخت
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3ــ توری یا استوانه صافی را خارج کرده، تمیز و در صورت نیاز تعویض کنید. 
4ــ پیالٔه رسوب گیر را تمیز کنید. 

با بازکردن شیر مخزن اجازه دهید برای چند لحظه سوخت از لوله سوخت رسانی خارج  5ــ 
شود تا اگر مواد خارجی در لوله باشد به همراه سوخت بیرون آید. سپس شیر را ببندید. 
6  ــ مجموعٔه باز شده را با به کار بردن یک واشر نو دوباره در محل خود ببندید. 

7ــ شیر مخزن را باز کرده، تراکتور را روشن کنید. اگر نشتی وجود دارد، آن را برطرف کنید، 
در صورت نیاز به هواگیری به ترتیبی که گفته خواهد شد عمل کنید. 

چنانچه هوا وارد مدار سوخت رسانی  4ــ1ــ4ــهواگیریازسیستمسوخترسانی:
شود موجب بد کارکردن موتور و یا حتی روشن نشدن آن می شود. برای برطرف کردن این عیب باید 

هوا از مدار سوخت رسانی خارج شود، به این عمل »هواگیری« می گویند. 
مهم ترین عواملی که موجب هوا گرفتن سیستم سوخت رسانی می شود عبارت اند از: 

تمام شدن سوخت یا بستن شیر خروج سوخت از مخزن وقتی که موتور روشن است. 
سوراخ بودن لوله  های سوخت 

شل بودن اتصاالت لوله  های سوخت 
تعویض صافی سوخت 

خراب بودن واشر های صافی سوخت 
بسته شدن لوله  های سوخت و شیر مخزن سوخت به وسیلٔه مواد جامد و رسوبات

روشکار:
داخل  به  هوا  ورود  سبب  که  را  عاملی  1ــ 
در  و  کنید  برطرف  شده  رسانی  سوخت  سیستم 

صورتی که شیر مخزن بسته است آن را باز کنید. 
2ــ پیچ هواگیری صافی سوخت )شماره )1( 

در شکل 14ــ4( را شل کنید. 

2ــپیچنگهدارندهپیالهصافی 1ــپیچهواگیریصافیسوخت
4ــپمپدستیپمپمقدماتی 3ــاستوانهصافیسوخت

6ــپیالهرسوبگیر  5ــشیرتخلیهرسوبات
شکل14ــ4ــپمپمقدماتیوصافیسوخت
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3ــ به وسیلٔه حرکت دادن اهرم پمپ دستی شماره )4( هوای داخل لوله سوخت را خارج کنید. 
خروج سوخت بدون حباب نشانٔه خارج شدن کامل هواست. پس از خروج هوا در حالی که هنوز پمپ 

می  زنید پیچ هواگیری را ببندید. 

شکل15ــ4ــپیچهواگیریدرصافیسوختنوعدوتایی

نکته

در برخی از تراکتورها اگر اهرم پمپ سوخت حرکت نکرد باید میل لنگ را یک دور 
بچرخانید و سپس هواگیری کنید. 

در   )1( )شماره  انژکتور  پمپ  پیچ  4ــ 
شکل 16ــ4( را شل کنید. پس از هواگیری آن 
را محکم کنید. پس از آن، از پیچ )2( هواگیری 

کنید.

شکل16ــ4ــپیچهایهواگیریپمپانژکتوردورانی
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5  ــ مهرٔه لولٔه انژکتور را روی انژکتور شل کرده و با استارت زدن موتور، آن را هواگیری کنید. 
سپس مهره آن را محکم کنید. همٔه لوله  های انژکتورها را به همین ترتیب هواگیری کنید )شکل 17ــ4(. 

6ــ به وسیله پمپ دستی لولٔه ورودی سوخت به شمع گرمکن را با شل کردن مهره آن هواگیری 
کرده و سپس مهره را سفت کنید )شکل 18ــ4(. 

شکل17ــ4ــمحلهواگیریازشمعگرمکن

شکل18ــ4

5ــ1ــ4ــتعویضصافیسوخت:هنگامی که سوخت از صافی عبور داده می شود صافی، 
مواد خارجی موجود در سوخت را می گیرد. با گرفته شدن بخشی از سوراخ های صافی عبور سوخت 
از آن دشوار خواهد بود. در این هنگام باید صافی  تعویض یا تمیز شود. بیشتر صافی های سوخت در 

تراکتور های امروزی از نوع تعویضی هستند و بیشتر پس از 500 ساعت کار باید عوض شوند. 
روشکار:

1ــ شیر خروجی سوخت مخزن را ببندید. 
2ــ اطراف پایٔه صافی و روی صافی را با پارچه تمیز کنید. 

3ــ اگر صافی مجهز به پیالٔه رسوب گیر است شیر خروج رسوبات را باز کنید تا سوخت پیاله 
تخلیه شود. 
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4ــ پیاله رسوب گیر و استوانٔه صافی را نگه داشته، پیچ مرکزی )1( را باز کنید. 
5ــ مجموعٔه صافی )2و3( را باز کنید. 

6ــ پیاله پایین صافی را تمیز کنید.

شکل 19ــ4ــ صافی تکی

7ــ استوانه صافی نو را در جای آن ببندید. واشر های حلقوی )4( را بازدید کنید اگر خراب 
شده باشند آنها را تعویض کنید. 

8  ــ شیر مخزن را باز کنید و سپس سیستم سوخت رسانی را هواگیری نمایید. 

شکل 20 ــ4ــ صافی دوتایی 

1ــ درپوش
2ــ پیاله پایینی

3ــ استوانه صافی
4ــ پیاله رسوب گیر
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6ــ1ــ4ــسرویسانژکتوروپمپانژکتور:در کارکرد های بین1000 تا 2000 ساعت 
ممکن است سوراخ انژکتور بسته شده و یا به جای پخش سوخت به صورت پودر، آن را به صورت 
ه کند(. در این شرایط تراکتور دیرتر روشن می شود و یا در حین کار دود  قطرات درشت تر بپاشد )ُشرِّ
می کند. بنابراین با توجه به کتابچه راهنمای تراکتور باید انژکتورها باز شده و سرویس شوند. برای این 
کار لوله رابط پمپ انژکتور و انژکتورها را باز کنید و سپس انژکتورها را باز کرده و برای سرویس در 

اختیار متخصص مربوط قرار دهید. 
7ــ1ــ4ــنگهداریسوختوسوختگیری:نگهداری مناسب سوخت مانع از نفوذ آب 
و مواد خارجی به سیستم سوخت رسانی می شود و رعایت موارد زیر مانع از بروز خسارت و حوادث 

ناگوار می شود. 
منبع اصلی سوخت باید حداقل 12 متر از ساختمان های مجاور  فاصله داشته باشد.   

منبع سوخت بهتر است به صورت مایل در حالتی که قسمت عقب آن پایین باشد، نصب شود 
و در پایین ترین نقطه آن شیرتخلیه رسوبات قرار گیرد.

شکل21ــ4ــمنبعسوختوشیرتخلیهرسوبات

از  پیش  و  اصلی  منبع  سوخت  شدن  تمام  با   
به  باقیمانده را  پر کردن دوباره آن، رسوبات و محتویات 

وسیلٔه شیر تخلیه خالی کنید. 
تراکتور،  با  روزانه  کار  پایان  از  پس   

سوخت گیری کنید. 

شکل22ــ4ــسوختگیریتراکتور
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بخارها ی سوخت قابل انفجار است، بنابراین هنگام سوخت گیری نباید تراکتور روشن بوده   
و یا در نزدیکی محل سوخت گیری شعله ای باشد. 

برای جابه جایی سوخت ظروف تمیز، دربسته وغیرگالوانیزه به کار ببرید.   
پیش از جوشکاری قسمت هایی از تراکتور آغشته به روغن یا سوخت می باشند، این محل ها   

را کامالً از روغن یا سوخت تمیز کنید. 
روی تراکتور و محل های ذخیرٔه سوخت وسایل آتش نشانی مناسب مانند کپسول آتش نشانی   

نصب کنید. 
در مناطق سردسیر برای جلوگیری از یخ زدن گازوئیل مقداری نفت سفید به آن اضافه کنید.   

2ـ4ـ سرویس و نگهداری سیستم خنک کننده موتور 

1ــ2ــ4ــکنترلسطحآب: پیش از شروع کار روزانه و روشن کردن موتور تراکتور باید 
سطح آب رادیاتور را بازدید کنید و درصورت لزوم رادیاتور را با آب سبک )آبی که امالح کم دارد( تا 

حدود 5 سانتی متر پایین تر از گلویی رادیاتور پر کنید.

شکل23ــ4ــسطحآبدررادیاتورومحلریختنآب

کم شدن آب سیستم خنک کننده بیشتر به علت نشتی 
آب از قسمت های مختلف است که باید بازدید و مشکل آن 
رفع شود. از جملٔه این محل ها بدنٔه رادیاتور، شیلنگ های 
رادیاتور، بدنٔه پمپ آب و … است. خرابی واشر الستیکی 
آب  کاهش  موجب  نیز  آن  فنر  شدن  ضعیف  و  رادیاتور  در 

شکل24ــ4ــشمایدربرادیاتوررادیاتور می شود.
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2ــ2ــ4ــتمیزکردنپرههایرادیاتور: به علت قرار گرفتن رادیاتور در قسمت جلوی 
تراکتور، مواد خارجی پره  های آن را مسدود می سازد. بنابراین الزم است پره  های رادیاتور را بازدید 
و در صورت لزوم تمیز کنید. کثیف بودن پره ها از خنک شدن آب موتور جلوگیری می کند. برای تمیز 

کردن آنها بهتر است رادیاتور را از طرف پروانه با آب تحت فشار به سمت بیرون بشویید. 
در برخی از تراکتورها، رادیاتور دارای پرده ای است که راننده در زمستان جلوی رادیاتور را با 
آن می پوشاند و از برخورد هوای سرد با پره  های رادیاتور جلوگیری می کند. این پره را باید برای فصل 

زمستان یا مواقعی که هوا سرد است آماده به کار نگه دارید. 
3ــ2ــ4ــبرطرفکردنگرفتگیلولههایرادیاتور:رسوب امالح در مجاری عبور آب 
موجب کاهش تبادل حرارتی بین هوا و آب می شود یا مجرای لوله ها را می بندد که باید با به کارگیری 
مواد شستشودهندٔه ویژه آنها را برطرف کرد. چگونگی کاربرد این مواد در روش کار مربوطه نوشته 
می شود. در برخی از موارد، زدودن رسوبات به صورت مکانیکی )سیخک زدن( انجام می شود. این 

کار پس از گرفتگی رادیاتور و توسط تعمیرکاران رادیاتور انجام می شود.
4ــ2ــ4ــجلوگیریازیخزدنآبموتور:در هوای سرد زمستان، آب خالص در سیستم 
خنک کنندٔه موتور یخ می زند و به دلیل انبساطی در حدود %9 باعث ترکیدن رادیاتور یا موتور می شود. 
برای جلوگیری از آسیب دیدن موتور باید مقدار مناسبی ضدیخ را با آب سیستم خنک کننده 
بود.  پایین تر خواهد  انجماد محلول  باشد دمای  بیشتر  مخلوط کرد. هر چه میزان ضدیخ در محلول 
در صورت نبودن ضدیخ در موتور و احتمال یخ بستن آب پس از خاموش کردن موتور، آب موتور و 

رادیاتور را می توان به وسیلٔه شیر یا پیچ های تخلیه )شماره  های 2و7 در شکل 25ــ4( خالی کرد. 

9

3 8

6
5
7

21

10
1ــرادیاتورآب

2ــشیرتخلیهآبرادیاتور
3ــدربرادیاتور

4ــترموستات
5ــو6ــمجاریگردشآب

7ــشیرتخلیهآبموتور
8ــدرجهآب)آمپرآب(

9ــپمپآب
10ــپروانه

گردشآبپیشازبازشدنترموستات
گردشآبپسازبازشدنترموستات

U650شکل25ــ4ــسیستمخنککنندهموتورومسیرآبدرتراکتور
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روش ریختن ضدیخ در موتور: نخست باید متناسب با کمترین دمای ممکن منطقه و ظرفیت 
آب سیستم خنک کننده، درصد محلول مناسب ضدیخ را تهیه کرد )جدول 1ــ4(. این کار باید با توجه 
به دستورالعمل استفاده از ضدیخ که روی قوطی آن وجود دارد، انجام شود. مثالً اگر برودت هوا در 
سردترین ساعت شبانه روز C° 15- باشد و مخلوط %40 ضدیخ در دمایی پایین تر از C° 15- منجمد 
شود و ظرفیت آب سیستم خنک کننده 20 لیتر باشد، ضدیخ مورد نیاز برای این سیستم خنک کننده و 

با توجه به شرایط فوق، چنین محاسبه می شود: 
ضدیخ مورد نیاز به لیتر   8=%40 * 20

میزان آب در محلول به لیتر   12=20-8

جدول 1ــ 4ــ درصد اختالط در یک نوع ضدیخ

)°C( نقطه انجماد)میزان ضدیخ در محلول )درصد
 -1225
 -1835
 -3550

برای ریختن ضدیخ در رادیاتور مراحل زیر را انجام دهید: 
مشاهده  در صورت  و  کرده  بازدید  را  نشتی سیستم خنک کننده  و  کنید  را روشن  موتور  1ــ 

نشتی، آن را برطرف کنید. 
و  موتور  تخلیه  پیچ های  کردن  باز  با  را  آب سیستم خنک کننده  کرده،  را خاموش  موتور  2ــ 

رادیاتور خالی کنید، سپس پیچ ها را ببندید. 
3ــ نخست مقدار ضدیخ تعیین شده را در رادیاتور ریخته، سپس تا پرشدن کامل رادیاتور، آب 

در داخل آن بریزید. 
که  محل هایی  و  شود  مخلوط  آب  با  ضدیخ  تا  نگهدارید  روشن  دقیقه   20 را  موتور  4ــ 
خوردگی دارند در صورت نشتی مشخص شود. )ضدیخ خاصیت ضد زنگ دارد و اگر سوراخی با 

زنگ گرفته شده باشد، دوباره باز شده، نشتی ایجاد خواهد شد(. 
با  را  آب  و  ضدیخ  محلول  کمبود  سپس  کنید.  برطرف  می شود،  ایجاد  که  را  نشتی هایی  5  ــ 

محلول مناسب ضدیخ برطرف کنید. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


82

فصل چهارم

اگر  تسمه:  بازدید  5ــ2ــ4ــ 
تسمه خیلی سفت یا خیلی شل باشد، صدمه 
می بیند. از جمله این موارد: اگر تسمه شل 
داغ  نیز  موتور  و  می شود  سائیده  زود  باشد 
می کند و اگر سفت باشد زود پاره می شود، 
خراب  آب  پمپ  یاتاقان های  همچنین 
می شود. میزان کشش تسمه معموالً در بین 
چرخ تسمه مولد برق و پمپ آب یا چرخ تسمه 
این  می شود.  بازدید  مولد  و  میل لنگ  سر 
تراکتور  راهنمای  کتابچه  توصیه  طبق  کار 
بررسی کشش تسمه   برای  گیرد.  انجام  باید 
می توان از وسیله  مخصوص آن استفاده  کرد 

 )شکل26ــ4(. 

 شکل 26ــ4ــ وسیله اندازه گیری کشش تسمه

1 و 2ــ پیچ های اتّصال موّلد به برق 3ــ بازدید کشش تسمه با دست 
شکل27ــ4ــ بازدید کشش تسمه 

در نبود وسیلٔه اندازه گیری کشش تسمه، برای کنترل کشش تسمه می توانید با انگشت شست 
مانند شکل 27ــ4 روی تسمه فشار بیاورید. میزان جابه جایی تسمه در تراکتورها بین 6   تا 25میلی متر 

است. 
روش کار: 

1ــ پیچ های پایین و کشویی مولّد برق را شل کنید )شماره  های 1و2 شکل 27ــ4(. 
2ــ به کمک اهرمی  که در پشت مولّد قرار می دهید آن را آرام عقب بکشید و در همان حال 

کشیدگی تسمه را بررسی کنید. 
3ــ در صورت مناسب بودن کشش تسمه پیچ هایی را که شل کرده اید محکم کنید. 

4ــ دوباره کشش تسمه را کنترل کنید تا از درستی تنظیم مطمئن شوید. 

3
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نکته

تسمه باید از نظر پارگی یا ترک نیز کنترل شود و در صورت نیاز تعویض شود. آغشته 
شدن تسمه به مواد روغنی موجب فرسودگی و لغزش تسمه می شود.بنابراین تسمه را از آغشته 

شدن به مواد روغنی محافظت کنید.

6ــ2ــ4ــآزمایشترموستات:مقداری آب در داخل ظرفی ریخته و دماسنج با گسترٔه 
دمایی C°10- تا C°110 و ترموستات را در داخل آن بگذارید وحرارت دهید. چنانچه ترموستات در 
درجه حرارتی که بر روی آن نوشته شده است باز شود و پس از سرد شدن  آب به اندازه چند درجه بسته 

شود سالم است.
7ــ2ــ4ــمواردایمنیوفنیدرموردسیستمخنککننده

هنگامی که آب رادیاتور جوش آمده است باید با دستمال و در دو مرحله در حالیکه سرتان 
را عقب نگه داشته اید در آن را بازکنید و همچنان که موتور روشن است داخل رادیاتور کم کم 

آب بریزید. 
در حالی که موتور روشن است ابزار یا دست را نباید به تسمه یا پروانه نزدیک کرد. 

را  موتور  یا  ریخت  آب سرد  آن  در  یکباره  به  نباید  آمده  رادیاتور جوش  آب  که  هنگامی 
خاموش کرد. 

 ترموستات را در فصل تابستان نیز از روی موتور باز نکنید. 
 100°C 100 از جوش آمدن آب موتور در°C ضدیخ به دلیل داشتن نقطٔه جوش باالتر از

جلوگیری می کند، بنابراین آن را در تابستان تخلیه نکنید. 
هنگامی که در زمستان موتور خیلی سرد است، آب خیلی گرم در رادیاتور یا روی موتور نریزید.

3ـ4ـ گریس کاری 

گریس کاری نوعی روغن کاری است که در آن روغن جامد و یا نیمه جامد به کار برده می شود. 
برخی از بخش های موتور و بخش های دیگر تراکتور باید گریس کاری شوند. برای گریس کاری، نقاطی 
که نیاز به گریس دارند و محل گریس خور آنها و نوع گریس مناسب را با توجه به کتابچه راهنما مشخص 

کنید و سپس به این کار اقدام نمایید. 
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گریس  خور، مجرای یک طرفه ای است که از طریق آن، گریس با فشار پمپ به بخش مورد نظر 
فرستاده می شود )شکل 29ــ4(. 

1ــ3ــ4ــپرکردنپمپگریس:اهرم فشارندٔه گریس را عقب بکشید و با ضامن قفل کنید 
و درپوش جلویی پمپ گریس را باز کنید. پس از پرکردن پمپ با گریس، درپوش جلویی را بسته، ضامن 
را آزاد کنید. برای جلوگیری از آلوده شدن گریس در هنگام پر کردن می توان قوطی ها یا کپسول های 

مخصوصی به کار برد. 

شکل28ــ4ــروشهایجلوگیریازآلودگیگریس

2ــ3ــ4ــروشگریسکاری
مواد  نگیرد  این عمل صورت  کنید. چنانچه  پاک  تمیزی  پارچٔه  با  را  گریس خور  اطراف  1ــ 

خارجی همراه گریس وارد گریس خور شده موجب ساییدگی قطعات می شود. 
2ــ سر لوله پمپ گریس را در راستای گریس خور قرارداده، سر لوله را با گریس خور مرتبط کنید.

3ــ به آهستگی دسته پمپ را حرکت دهید تا گریس وارد گریس خور شود. 
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الف(انواعگریسخور1

اهرمفشارندهگریس

گریسخور

یاتاقانتخت
محور

ساچمه

سرپمپگریس

دستهپمپ

ب(ساختمانداخلیگریسخور

شکل29ــ4

1ــ گریس خورها از نظر قطر قسمت دنده شده و اندازه آچارخور نیز به انواع مختلف تقسیم می شود. 

آنجا  از  که خروج گریس اضافی  در محلی نصب می شوند  از گریس خورها  برخی  کنید  توجه 
بزنید که کمی  گریس تازه از آن خارج شود.  باید آن قدرگریس  به این گریس خورها  امکان پذیر است، 
امکان خروج  گریس کاری  هنگام  در  که  می شوند  نصب  بسته ای  در محل  نیز  گریس خورها  برخی  از 
گریس اضافی از آنجا وجود ندارد. زدن گریس زیاد به این گریس خورها موجب آسیب دیدن قطعات 

خواهد شد. در این گریس خورها به میزان پیشنهاد شده گریس بزنید. 
4ــ پس از تمام شدن گریس کاری لوله پمپ گریس را به یک سمت خم کرده، عقب بکشید تا لوله 

پمپ گریس از گریس خورجدا شود. 
5  ــ گریس های اضافی را از اطراف گریس خور تمیز کنید تا موجب آلودگی نشود.
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شکل30ــ4ــگریسخوربلبرینگکالچ
بابرداشتندرپوش1میتوانگریسخور

کالچراگریسکاریکرد.

نکته

چنانچه دسته پمپ گریس بدون مقاومت حرکت کند، احتماالً گریس تمام شده یا پمپ 
خراب است و یا هوایی که در پمپ گریس موقع پرکردن ایجاد می شود خارج نگردیده است.

6  ــ اگر گریس خوری خراب بود نخست آن 
را عوض کنید سپس گریس کاری کنید. 

باید  تراکتور  در  که  قسمت هایی  از  برخی 
و31ــ4  30ــ4  شکل های  در  شوند  گریس کاری 

نشان داده  شده  است. 
در تراکتور های باغی بیشتر پس از50 ساعت 
کار )هفتگی( گریس کاری در محل های تعیین شده 

الزم است.

ب(گریسخوربلبرینگچرخلنگرالف(گریسخورمحورجلو

د(گریسخورمفصلدستهکمکدندهج(گریسخورمفصلپدالکالچ
U650Mشکل31ــ4ــچندگریسخوردرتراکتور
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 4ـ4ـ سرویس و نگهداری سیستم روغن کاری موتور 

1ــ بازدید سطح روغن
2ــ تعویض روغن موتور 
3ــ تعویض صافی روغن 

1ــ4ــ4ــبازدیدسطحروغن: پیش از روشن کردن موتور باید مطمئن باشید که روغن به 
اندازٔه کافی در مخزن روغن وجود دارد. چنانچه مقدار روغن کم باشد، پمپ روغن هوا می کشد و 

سیستم روغن کاری نمی تواند وظایف خود را انجام دهد و موتور آسیب می بیند. 
برای بازدید سطح روغن میلٔه سنجش را به کار گیرید. بیشتر روی این میله دو عالمت وجود 
دارد که نشان دهندٔه کمینهmin( 1( و بیشینه2 )max( سطح روغن موتور است. این عالمت ها می تواند 

دوخط یا حرف یا کلمات انگلیسی مانند Min , Max یا Full و … باشند )شکل32ــ4(. 

میلۀروغن

کارتر

شکل32ــ4ــمیلهسنجشروغن

روشبازدیدسطحروغن:
1ــ در حالی که تراکتور در سطح صاف )افقی( قرار دارد و موتور خاموش است میلٔه سنجش 

را خارج کنید و روغن روی میله را تمیز کنید. 

Minimum ــ1
Maximum ــ2
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شکل33ــ4ــتخلیهروغنموتور

تذکر: اگر موتور از پیش روشن بوده است باید چند دقیقه  صبرکنید تا روغن در مخزن جمع شود. 
2ــ میله را دوباره در محل خود قرار دهید و دوباره آن را خارج کنید و سطح روغن را روی میله 
بررسی کنید اگر روغن بین دو عالمت بیشینه و کمینه باشد، سطح روغن در حد مطلوب است. و گرنه 

باید سطح روغن را به حد مطلوب برسانید. 
2ــ4ــ4ــتعویضروغنموتور:روغن موتور  
هرقدر هم دارای کیفّیت باالیی  باشد، پس از مدتی کار،خواص 

خود را از دست می دهد و باید آن را عوض کنید. 
روشتعویضروغنموتور:

روان  و  گرم  روغن  تا  کنید  روشن  را  تراکتور  1ــ 
شود. سپس تراکتور را در محل مناسب و افقی قرار داده 

وآن را خاموش کنید. 
2ــ ظرف مناسبی را زیر تراکتور قرار داده، پیچ تخلیه 

روغن را باز کنید )شکل 33ــ4(.
3ــ صبر کنید تا آخرین قطرات روغن خارج شود. 

در صورتی که روغن به آهستگی خارج می شود بهتر است درپوش محل ریختن روغن را باز کنید )این 
حالت به علت گرفتگی هواکش مخزن روغن ایجاد می شود(. 

4ــ پیچ تخلیه روغن و محل خروج روغن را تمیز کنید و پیچ تخلیه را در محل خود ببندید. از 
سالم بودن واشر آن مطمئن شوید. 

5ــ روغنی را که متناسب با درجه حرارت محیط و نوع موتور تهیه کرده اید را با توجه به ظرفیت 
موتور در مخزن بریزید. پیش از آن محل ریختن روغن را تمیز کنید. 

6ــ موتور را روشن کنید و کنترل کنید که نشتی وجود نداشته باشد، سپس موتور را خاموش 
کنید. 

7ــ پس از چند دقیقه که روغن در مخزن ته نشین شد، سطح روغن را با میلٔه سنجش اندازه 
بگیرید و در صورت نیاز روغن اضافه کنید )شکل 33ــ4(. 

3ــ4ــ4ــتعویضصافیروغن: صافی روغن پس از مدتی کار نیاز به تعویض دارد.زمان 
تعویض صافی باید بر پایه توصیٔه کتابچه راهنما باشد. تعویض صافی روغن هنگام عوض کردن روغن 

موتور و پس  از تخلیه روغن به شرح زیر انجام می گیرد: 
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شکل34ــ4ــتعویضصافیروغن
ب(الف(

1ــ صافی کهنه را با آچار مخصوص باز کنید ) این صافی دوباره قابل استفاده نیست(.

2ــ صافی نو را پس از آنکه واشر آن را با گریس چرب کردید و روی پایه صافی قرار دادید، با 
دست ببندید. 

با آچار مخصوص محکم کنید و سپس سایر مراحل تعویض  نیم دور  اندازٔه  به  3ــ صافی را 
روغن را ادامه دهید. 

4ــ برخی از صافی های روغن دارای کاسه صافی هستند که باید روغن آن را با بازکردن پیچ 
تخلیه، خالی کنید و پس از باز کردن کاسه صافی، استوانٔه صافی را خارج و با یک استوانه صافی نو 

عوض  کنید و سپس کاسه  صافی  را ببندید. 
5ــ پس از تعویض صافی روغن در هنگام تعویض روغن موتور باید به اندازٔه ظرفیت صافی، 

روغن موتور اضافی بریزید. این اندازه بین 0/5 تا 1 لیتر است. 
4ــ4ــ4ــنگهداریروغن:

قوطی های  یا  لیتری   220 بشکه  های  در  بیشتر  که  را  موتور  روغن  یا  هیدرولیک  روغن   
1و4 لیتری1 فروخته می شود در جای سرپوشیده نگه دارید تا از سرما و گرمای شدید،گردوخاک، باران 

و … محفوظ باشد. 
اگر مجبور هستید روغن را در محلی روباز نگهدارید، بشکه را به نحوی قرار دهید که آب   

روی آن جمع نشود.

1ــ بسته بندی های روغن موتور بیشتر برحسب گالن )یک گالن = 3/785 لیتر( است.
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شکل35ــ4ــنگهداریبشکههایروغندرمحلروباز

1ــقطبمثبت2ــقطبمنفی
JD3140شکل36ــ4ــقابوموقعیتباتریدرتراکتور

 پیش از باز کردن درب بشکه، سطح آن را شسته و خشک کنید تا هیچ نوع آلودگی وارد روغن 
نشود. 

 برای انتقال روغن از بشکه ها به مخزن روغن در تراکتور از ظروف تمیز استفاده کنید.

5ـ4ـ سرویس و نگهداری سیستم برق رسانی 

مراقبت از سیستم برق رسانی، موجب می شود قسمت های الکتریکی تراکتور مانند استارتر، مولد 
برق، چراغ ها و … بتوانند همیشه آماده به کار باشند کارهایی مانند هل دادن و بکسل کردن تراکتور پیش 
نیاید. چنین مواردی افزون بر تلف کردن وقت راننده می تواند سبب تصادفات و به  بار آمدن هزینه  های 

گزاف شود.
ـ5ــ4ــسرویسهایباتری: 1ـ

 بررسی سطح خارجی باتری و وضعیت قطب ها 
  بازدید سطح آب اسید 

بودن  پر)شارژ(  وضعیت  بررسی   
باتری 

 شارژ باتری 
پیادهکردنباتری:بیشتر برای انجام 
سرویس های باتری الزم است نخست آن را از 

روی تراکتور پیاده کنید. برای این  کار: 
1ــ درپوش جعبه باتری را باز کنید. 
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2ــ همیشه نخست بست منفی و سپس بست مثبت باتری را باز کنید. برای باز کردن بست ها 
نخست باید مهره  های آن را باز کنید. آنگاه می توان با به کارگیری ابزار مخصوص یا پیچ گوشتی مطابق 

شکل 37ــ4 بست ها را باز کرد. 

بستباتری

شکل37ــ4

3ــ به کمک فرد دیگری باتری را با احتیاط از روی تراکتور بردارید.

نکته

مواظب باشید آب اسید روی لباس و بدنتان نریزد. 

و  تمیز  باید  باتری  باتریووضعیتقطبها: سطح خارجی  بررسیسطحخارجی الف(
خشک باشد که اگر احتماالً ترک یا شکستگی در آن ایجاد شده باشد مشخص شود و یا خیس بودن 

بدنٔه باتری سبب خالی شدن خودبه خود باتری نشود. 
پیش از شستن کامل باتری قطب های آن را از نظر سولفاته1  شدن بررسی کنید. سولفاته شدن 
قطب ها افزون بر ایجاد مقاومت در مقابل عبور جریان، سبب خوردگی قطب ها و بست های آن می شود.
برای برطرف کردن سولفات های روی قطب ها باید نخست آنها را با برس سیمی  )شکل38ــ4( یا ابزار 

مخصوص )شکل 39ــ4( تمیز کنید.

باتری که معموالً جنس آنها از سرب می باشد ماده  با قطب های  1ــسولفاتهشدن: بر اثر نشست محلول الکترولیت و تماس آن 
خمیری و سفید رنگی )سولفات سرب( تولید می شود که در مقابل عبور جریان الکتریسیته عایق می باشد. به این ماده سولفاته می گویند.
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شکل39ــ4ــوسیلهمخصوصتمیزکردنقطبهاوبستهایباتریشکل38ــ4ــتمیزکردنقطبهایباتریبابرسسیمی

ب(شستنبدنهباتریبامحلولجوششیرین،مواظبباشیدالف(شستنبدنهباتریباآبوبرس
محلولجوششیرینواردباترینشود.

ج(آبکشیدنباتریبرایازبینبردناثراتجوششیرین

شکل40ــ4ــشستنباتری

برای تمیز کردن سطح خارجی باتری آن را با آب گرم یا محلول رقیق جوش شیرین )60 گرم 
جوش شیرین در یک لیتر آب( بشویید و سپس خشک کنید.

برس
کثافاتو
محلولجوششیرینخوردگیها

درآب

برس

آببرایآبکشیدن
باتری
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در صورتی که بست های باتری خراب یا فرسوده شده باشند آنها را تعویض کنید. توجه داشته 
باشید که بست با سوراخ کوچک تر برای قطب منفی و سوراخ بزرگ تر را برای قطب مثبت به کار ببرید 
و سپس از بستن بست ها برای جلوگیری از سولفاته شدن قطب ها بر روی بست ها و قطب ها الیه نازکی 

از گریس بمالید. 

شکل41ــ4ــزدنگریسبررویقطبهایباتری

گریسیاوازلین

ب(بازدیدسطحآباسیدباتری: سطح آب 
سانتی متر   1 به  نزدیک  که  باشد  اندازه ای  تا  باید   اسید 
برخی  از  در  گیرد.  قرار  آن  صفحات  سطح  از  باالتر 
باتری ها که جعبٔه پالستیکی شّفاف دارند سطح آب اسید 
باتری  جعبه  روی  که   Max , Minعالمت دو  بین  را 
با  این صورت  غیر  در  دارید،  نگه  است  شده  مشخص 
باریک  شیشه ای  لولٔه  کمک  به  و  درپوش  برداشتن 
توخالی )شکل42ــ4( می توان سطح آب اسید هر خانه 
را اندازه گرفت. اگر سطح آب اسید کم بود فقط باید 

آب مقطر به باتری اضافه کرد. 
شدن  واژگون  دلیل  به  اسید  آب  که  صورتی  در 
باتری یا وجود ترک و شکستگی در بدنه، خالی شده باشد 

باید مخلوط مناسب آب اسید به باتری اضافه کنید. 
اسید سبب خراب شدن صفحات  آب  بودن  کم 
می دهد.  کاهش  را  آن  خروجی  جریان  شده،  باتری 

aــاندازهگیریسطحآبباتریبالولهشیشهای
bــتعیینولتاژیکخانهباتستر

cــتعیینچگالیآبباتریباهیدرومتر

شکل42ــ4
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شکل43ــ4ــشستنچشمزمانیکهآباسیدبهآنریختهشدهباشد.

تراکتور  اثر تالطم و تکان های  باتری در  نیز سبب می شود آب اسید از سوراخ درپوش  زیاد  بودن آن 
خارج شده، سبب ایجاد خوردگی در قطعات فلزی تراکتور شود. 

در صورتی که آب اسید یک خانه همواره کم شود، وجود ترک یا سوراخ را در بدنٔه همان خانه 
بررسی کنید. 

اگر آب اسید باتری روی دست و لباس ریخت، باید خیلی زود با مقدار زیادی آب شسته شود. 
به پزشک  با آب زیاد شسته، سپس  باید آن را  درصورت ریخته شدن آن در چشم و صورت نخست 

مراجعه کنید. 

ج(بررسیشارژبودنبرقباتری:درصورتی که باتری کمی خالی)دشارژ( شود با مولد برق 
باشد  مانده و خالی شده  استفاده  بدون  مدتی طوالنی  برای  باتری  اگر  ولی  پر)شارژ( می شود.  تراکتور 
باتری را باید از روی تراکتور بازکرده و با دستگاه های مولد برق مستقیم )دستگاه شارژر( دوباره پر کنید.

شکل44ــ4ــبرخیازوسایلشارژباتری

سیستماتصال
باتری

هیدرومتر)غلظتسنج(

انبر

ظرفاسید

دستگاهشارژباتری
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روشهایبررسیشارژباتری:
با استفاده از ولت متر مخصوص )تستر( 

 با استفاده از غلظت سنج )هیدرومتر( 
بررسیشارژبودنباتریباولتمترمخصوص:ولت متر ویژه باتری، عبارت از یک تیغه 
با مقاومت الکتریکی کم و یک ولت متر3 یا 2 ولت DC است که به صورت موازی به هم بسته شده اند 

و ممکن است صفحٔه آن در دو طرف راست و چپ درجه بندی شده باشد. 

DCشکل45ــ4ــولتمتر3ولت

ولتمتر

کلیدقطعووصل

مقاومتموازی

دوشاخهولتمتر

کاربردولتمتربرایتعیینولتاژباتری: دونوع ولت متر 1/5 و 3 ولت برای تعیین ولتاژ 
باتری استفاده می شود. برای به کارگیری ولت متر 3 ولتی شاخک یا اتّصاالت ولت متر را به قطب های 
 هرخانه وصل کنید. توّجه کنید که در هنگام آزمایش، ولتاژ یک خانه بررسی شود. برای به کارگیری از 

ولت متر باید در پوش خانه در وسط شاخک ها قرار گیرد.

شکل46ــ4ــآزمایشولتاژیکخانهباتری
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شکل47ــ4ــروشاستفادهوخواندنغلظتسنج

اگر در مدت 10 ثانیه ولتاژ هر خانه از 1/5ولت پایین تر نرود، ولتاژ آن خانه در وضعّیت خوبی 
است. 

با این دستگاه نباید باتری را بیش از حد بررسی کرد. دقت کنید که هنگام آزمایش تیغٔه ولت متر  
گرم می شود و ممکن است دستتان را بسوزاند. 

بررسیشارژبودنباتریباغلظتسنج:چون غلظت محلول آب و اسید باتری با ولتاژ آن 
رابطه مستقیم دارد با تعیین غلظت محلول آب اسید می توان وضعیت ولتاژ آن را مشخص کرد. برای این 

کار از غلظت سنج استفاده می شود. این کار بهتر است در دمایی حدود c °25  انجام گیرد.

روشاستفادهازغلظتسنج:
1ــ در پوش های باتری را باز کنید.

2ــ لوله پالستیکی غلظت سنج را وارد نخستین خانه باتری کنید و با فشار دادن مکنده الستیکی 
و رها کردن آهسته آن مقدار کافی محلول آب اسید به داخل غلظت سنج بکشید به گونه ای که شناور آن 

به حالت آزاد قرارگیرد.
باید نزدیک چهار ساعت باتری روی تراکتور کار کند.  3ــ اگر آب مقطر در باتری ریخته اید 

سپس  آن  را آزمایش کنید.
4ــ غلظت سنج را در حالت عمودی بگیرید و درجه ای را که مقابل سطح مایع داخل غلظت سنج 
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قرار گرفته است را بخوانید.  
5  ــ آب اسید داخل غلظت سنج را به داخل خانه باتری بریزید.

6ــ خانه  های دیگر باتری  را به همین  ترتیب آزمایش کنید.
7ــ غلظت سنج را با آب تمیز بشویید.

8  ــ به کمک جدول 1ــ4 نتایج به دست آمده را تفسیر کنید.

جدول1ــ4

تفسیردرجهخواندهشده

1/300ــ1/280
ــ حالت مناسب برای زمستان به جای آب مقطر آب اسید در 

باتری ریخته شده.
ــ سطح آب اسید پایین است.

باتری در وضعیت خوبی است.1/280ــ1/225

باتری خالی است، آن را شارژ کنید. کمتر از 225/ 1

بهتر است غلظت آب اسید باتری را نزدیک1/280 نگه دارید. باالتر بودن غلظت موجب کاهش 
عمر مفید باتری می شود.

باتری و  پیاده کردن  با  پایین تر رود،  باتری از حد معینی  هنگامی که ولتاژ  باتری: دــشارژ
اتصال آن به دستگاه شارژر نسبت به شارژ آن اقدام نمایید.

ـ5ــ4ــسرویسمولدبرقواستارتر:این دستگاه ها نیاز به سرویس و نگهداری کمی   2ـ
دارند. معموالً موارد زیر برای سرویس آنها در کتابچه  های راهنما توصیه می شود: 

1ــ پوسته استارتر و مولد برق و تنظیم کننده برق را با پارچه تمیز کنید.
2ــ محل اتصال سیم ها به این دستگاه را بازدید کنید و در صورت نیاز آن را تمیز کرده محکم 

کنید.
3ــ بوش یا بلبرینگ محور استارتر و مولد برق نیاز به روغن کاری دارد. طبق توصیه و روش 

کار کتابچه راهنما این قسمت ها را روغن کاری کنید.
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شکل48ــ4

شکل49ــ4ــروشبلندکردنفنرزغال

ـ پیش از جوشکاری برق روی تراکتور یا برای پیاده کردن باتری نخست بست منفی باتری را بردارید. 4ـ
تعویضزغالراهانداز)استارتر(یامولدبرق:زغال  های این دستگاه ها به مرور ساییده 
و کوتاه می شوند، آنها را مطابق توصیه کتابچه راهنما تعویض کنید. شکل 48ــ4 محل زغال در یک 

نوع استارتر را نشان می دهد. 

U650Mتعویضزغالاستارترتراکتور
درپوش عقب استارتر را باز کنید.

 فنر های زغال را با چنگکی بلند کنید)فنر را زیاد بلند نکنید یا به طرفین خم نکنید چون احتمال 
دارد بشکند(.

زغال را خارج کنید و فنر را به آرامی  رها کنید.
سیم اتصال زغال را باز کنید.

فنر را با چنگک به عقب بکشید.
زغال نو را جایگزین زغال فرسوده کنید.

کنترل کنید زغال در محل خود به راحتی 
حرکت کند. سپس فنر زغال را نصب کرده سیم آن 

را متصل نمایید.
اگر زغال در جای خود به خوبی حرکت نکند یا گیر کرده باشد الزم است جا زغالی را با پارچه 

آغشته به بنزین تمیز کنید و سپس خوب خشک کنید.
 درپوش را در محل خود ببندید. 

مجرایروغنکاری
فنرمحرک

محفظه

یاتاقان

یاتاقانمیانیدندهاستارتر
صفحهانتهاییزغالآرمیچر

یاتاقان

کموتاتور
ترمینالاستارتر بالشتک

بالشتک
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ـ5ــ4ــبررسیفیوزها: 3ـ
فیوز  و  مدار  بودن  سالم  باتری سپس  نخست وضعیت  نکرد،  کار  الکتریکی  مدار  اگر یک   
مربوط را بررسی کنید. اگر مشخص شد که فیوز مدار سوخته است، عاملی را که باعث اتصالی یا 
سوختن فیوز شده برطرف کنید، سپس فیوزی با همان ویژگی های الکتریکی فیوز سوخته تهیه کرده، 

جایگزین نمایید. 
محل جعبه فیوز در شکل50  ــ4 نشان داده شده است.    

شکل50ــ4
ب(الف(

4ــ5ــ4ــتنظیمنورچراغهایجلو: در رانندگی با تراکتور به ویژه در کار های شبانه و 
امری مهم محسوب  نور چراغ ها  بودن  تنظیم  نورکافی  و  آلود، داشتن  مه  و  ابری  رانندگی در هوای 
می گردد، زیرا نداشتن میدان دید کافی، رانندگی را مشکل می کند و راننده نمی تواند به راحتی مسیر 

حرکت تراکتور را مشخص نماید.
چراغ های جلوی تراکتور معموالً در دو سمت عمودی )باال و پایین( و افقی )چپ و راست( 

قابل تنظیم می باشد. این تنظیم با پیچاندن پیچ های تنظیم کاسه چراغ ممکن خواهد بود. 
روش تنظیم نور چراغ: )با توجه به شکل 51  ــ4(.

1ــ تراکتور را در فاصله 2متری مقابل دیوار قرار دهید. 
 .)A 2ــ روی دیوار محل تالقی امتداد افقی و خط وسط کاپوت را عالمت بگذارید )نقطه

3ــ خط عمودی )1( را از نقطٔه A رسم کنید. 
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شکل51ــ4ــتنظیمچراغهایتراکتور

MF369شکل52ــ4ــپیچهایتنظیمچراغدرتراکتور

4ــ خط افقی )2( را هم ارتفاع با چراغ های بزرگ )4( رسم کنید. 
چراغ ها  فاصله  اندازٔه  به  را   )1( عمودی  خط  طرفین  در  افقی  خط  روی   )3( نقطه  های  5  ــ 

مشخص کنید. 
6ــ نور هر چراغ به طور تکی و با کور کردن چراغ دیگر تنظیم می گردد. برای این کار وسط نور 

چراغ ها را روی نقطه )3( تنظیم کنید. 
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خودآزمایی و پژوهش

1ــ روش های تمیز کردن استوانٔه صافی  خشک را نام ببرید. 
2ــ پیاله رسوب گیر به چه دلیلی روی موتور نصب می شود؟ 

3ــ چرا صافی سوخت نیاز به تعویض دارد؟ شرح دهید. 
4ــ مهم ترین عواملی را که سبب هوا گرفتن سیستم سوخت رسانی می شود نام ببرید. 

5ــ دو مورد از موارد ایمنی در مورد سوخت گیری را نام ببرید. 
6ــ جدول زیر را در مورد چهار تراکتور)رایج در منطقه( کامل کنید. 

نوعصافینامتراکتورردیف
هوا

زمانسرویس
ظرفیتمخزنزمانتعویضصافیسوختصافیهوا

سوخت
1
2
3
4

7ــ در صورتی که صافی هوا گرفته باشد، چه اشکاالتی  در کار موتور ایجاد می شود؟ با استفاده 
از پیوست 2 جواب دهید. 

8  ــ شل بودن تسمه پروانه چه اثری در کار سیستم خنک کننده می  گذارد؟ توضیح دهید.
9ــ روش تنظیم کشش تسمه پروانه را توضیح دهید. 

10ــ ضدیخ چگونه از یخ بستن آب سیستم خنک کننده جلوگیری می کند؟ 
11ــ مشخصات یک نمونه ضدیخ را تهیه کرده و روش به کارگیری آن را در منطقه  خود برای 

یکی از تراکتور های هنرستان بنویسید. 
12ــ اگر آب در سیستم خنک کننده جوش آورده باشد، در رادیاتور را چگونه باز می کنید؟

13ــ موارد ایمنی و فنی را در مورد سیستم خنک کننده بیان کنید. )چهارمورد( 
14ــ تراکتور های موجود درهنرستان به چه روش هایی خنک می شوند؟. 

پیوست 3  به  توجه  با  را   MF تراکتور399  کننده  به سیستم خنک  مربوط  15ــ سرویس  های 
توضیح دهید. 
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16ــ روش پرکردن پمپ گریس ازگریس را توضیح دهید. 
 17ــ اولین مرحله گریس کاری پس از آماده کردن پمپ گریس چیست؟

 18ــ چرا پیچ تخلیٔه مخزن روغن آهنربایی است؟
 19ــ جدول زیر را در مورد تراکتور های هنرستان کامل کنید. 

ظرفیتمحفظهتوانموتورناممدلردیف
روغنهیدرولیک

ظرفیتمخزن
روغنموتور

ظرفیتمخزن
سوخت

ظرفیت
رادیاتور

 1

 2

3

4

20ــ روش پیاده کردن باتری از روی تراکتور را به ترتیب بنویسید. 
21ــ روش خواندن درجه روی غلظت سنج آب اسید باتری را بنویسید. 

22ــ در صورتی که یک مدار الکتریکی تراکتور کار نکند نخستین کار برای پیدا کردن عیب چیست؟ 
23ــ روش تعویض المپ چراغ جلوی تراکتور را در یکی از تراکتور های هنرستان بررسی کنید. 
24ــ با استفاده از پیوست 4 و به کمک هنرآموز ویژگی ها باتری و استارتر و مولد برق و پریز 

تراکتور Valmet مدل 8550 را تعیین کنید. 
25ــ مدار الکتریکی یکی از تراکتور های رایج مانند تراکتور MF 285 را با استفاده از کتابچه 

راهنما و به کمک هنرآموز درس به تفکیک موارد زیر رسم نمایید. 
ــ مدار شارژ

ــ مدار استارت
ــ مدار روشنایی 

26ــ روش شارژ باتری به دو صورت موازی و سری را به کمک هنرآموز درس، بررسی کرده 
و سپس باتری را شارژ نمایید. 
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تبدیل  توان هیدرولیکی  و  الکتریکی  انرژی  به  توان  این  از  تولید می  کند. قسمتی  توان  موتور 
یا ادوات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. ولی بیشترین قسمت توان  می شود، که در تراکتور 

تولید شده به صورت مکانیکی به محور تواندهی و چرخ های محرک منتقل می شود. 
مجموعه دستگاه ها و قطعاتی که توان موتور را به چرخ های محرک منتقل می کند، »سیستم انتقال 

توان1« نامیده می شود. 

ـ  5  ـ وظایف سیستم انتقال توان 1

به طور کلی سیستم انتقال توان وظایف زیر را برعهده دارد: 
 انتقال توان موتور به چرخ های محرک.

 تغییر در سرعت و گشتاور انتقالی.
 تغییر جهت حرکت.

قطع انتقال توان موتوربه چرخ ها به طور موقت یا طوالنی مدت.   
تغییر دور چرخ های محرک نسبت به هم در هنگام دورزدن.  

ـ  5 مشخص  اجزای سیستم انتقال توان و چگونگی ارتباط و موقعیت این قسمت ها در شکل 1ـ
شده است. 

Powertrain ــ1

ی
ی رفتار

ف ها
هد

هدفهایرفتاری:بایادگیریاینفصلهنرجومیتواند:
 سیستم انتقال توان را تعریف کند. 

 وظایف سیستم انتقال توان را بیان کند. 
 اجزای اصلی سیستم انتقال توان را نام ببرد. 

 وظیفٔه اجزای سیستم انتقال توان را توضیح دهد. 
 اجزای اصلی سیستم انتقال توان و موقعیت آنها را نشان دهد. 

 سرویس های سیستم انتقال توان را توضیح دهد. 
 سرویس های سیستم انتقال توان را انجام دهد. 

 کاربرد ابزار، لوازم و وسایل سرویس سیستم انتقال توان را نمایش دهد.
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ـ5ــسیستمانتقالتوان شکل1ـ

1ــکالچموتور،2ــجعبهدندهکمک،3ــجعبهدندهاصلی،4ــمحرکچرخهایجلودیفرانسیلجلو،5ــدیفرانسیل،
6ــمجموعهکاهندهنهایی

1

4

3

6

2

5

تراکتورها برای کار، به دور کم  وگشتاور زیاد روی چرخ ها نیاز دارند. بنابراین در چندین نقطه 
دور موتور کاهش و گشتاور افزایش داده می شود. جعبه دندٔه اصلی، جعبه دندٔه کمک، دیفرانسیل و 

کاهنده نهایی قسمت هایی هستند که این کار را انجام می دهند. 

ـ  5  ـ اجزای سیستم انتقال توان و وظایف آنها  2

و  بین  موتور  و وصل توان  قطع  که  امکان  توان است  انتقال  ـ5ــکالچ: یک وسیله  1ــ2ـ
بین موتور و  باشد. کالچی که  تراکتور شاید کالچ های متعّددی داشته  جعبه دنده را ممکن می سازد. 

جعبه دنده است »کالچ اصلی« نامیده می شود. 
با فشار پا روی پدال، کالچ عمل می کند و انتقال توان به جعبه دنده قطع می شود. با رهاکردن 

پدال کالچ دوباره توان موتور به  جعبه دنده منتقل خواهد شد.
گرفتن کالچ )فشردن پدال کالچ( باید سریع، ولی آزاد کردن آن به آرامی  صورت گیرد. در برخی 
از تراکتور های با توان باال برای به کار انداختن کالچ، ممکن است عالوه بر نیروی هیدرولیک از فشار 

باد کمپرسور نیز استفاده شود. 
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1ــپدالکالچ،2ــفنربرگشتپدال،3ــمیلرابط،4ــمهره،5ــقالب،6ــاهرمکالچ،7ــدوشاخهکالچ،
8ــبلبرینگکالچ،9ــانگشتی،10ــمهرهچاکدار،11ــصفحهفشاردهنده،12ــصفحهکالچ،13ــمحورکالچ

U650Mشکل2ــ5ــاجزایکالچیکمرحلهایدرتراکتور

تراکتور هایی مانند MF  285 و U 445 کالچ محور انتقال نیرو )P.T.O( روی کالچ اصلی 
سوار شده و مجموعه ای به نام کالچ دو مرحله ای به وجود می آورد )شکل 3ــ5(. در این نوع کالچ ها، 
تا نیمه فشرده شود، صفحه کالچ اصلی آزاد شده جریان حرکت به  اگر پدال کالچ تا حد معینی مثالً 

جعبه دنده قطع و تراکتور متوقف می گردد.
ولی کالچ محور انتقال نیرو هنوز درگیر است و محور انتقال نیرو به حرکت خود ادامه می دهد. 
اگر پدال را تا ته فشار دهیم این کالچ نیز خالص شده از حرکت می  ایستد و لذا محور انتقال نیرو نیز 

متوقف می  شود.
کالچ ممکن است از نوع خشک یا تر باشد. کالچ تر درمحفظه ای از روغن کار می کند مانند 
تراکتورJD4030. کالچ خشک متداول تر است و بیشتر تراکتورها ی امروزی کالچ خشک دارند. 
ـ  5 یک نوع کالچ  کالچ ها همچنین  در دو نوع یک مرحله ای و دو مرحله ای ساخته می شود. شکل 2ـ

یک مرحله ای یک صفحه ای را نشان  می دهد.

12

13
1

2

4

3

5

6

7

8

9
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MF285شکل3ــ5ــاجزایکالچدومرحلهایتراکتور

1ــفنر،2ــتوپیبلبرینگکالچ،3ــبلبرینگکالچ،4ــفنرانگشتی،5ــپیچتـنظیم،6ــگیره،7ــانگشتی،8ــپین،9ــ
ـبست، پوسته،10ــفنرصفحهای،11ــصفحۀفشاردهنده،12ــصفحهکالچمحورانتقالنیرو،13ــچرخلنگرمجازی،14ـ

15ــصفحهفشاردهندهاصلی،16ــصفحهکالچاصلی،17ــواشر،18ــفنر،19ــپیچتنظیمکالچمحورانتقالنیرو

1
2
4
5

5

6
7

7

8

9

9

10

10

11

11

12

1213
13

14

14

15

15

16

16

3

18

1817
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متناسب  را  گشتاور  یا  سرعت  تغییر  که  است  دستگاهی  جعبه دنده  جعبهدنده: ـ5ــ 2ــ2ـ
تغییر جهت حرکت  برای  از جعبه دنده   می توان  همچنین  می سازد.  ممکن  راننده  برای  کار  شرایط  با 

)دنده مستقیم یا معکوس( و یا قطع انتقال توان برای زمان طوالنی )حالت خالص( استفاده کرد.  
جعبه دنده به سه نوع کلی مکانیکی، نیمه هیدرولیکی و هیدرولیکی تقسیم می  شود.

از  مجموعه ای  نوع جعبه دنده شامل  این  هستند.  مکانیکی  دارای جعبه دنده  تراکتورها  بیشتر 
دنده ها با قطرهای مختلف است که به ترتیب معین در کنار هم قرار داده شده اند و متناسب با شرایط 
ـ  5(. سرعت دورانی چرخ دنده های درگیر رابطه عکس با قطر آن  کار با هم درگیر می شوند )شکل 4ـ
محور  دورانی  سرعت  می توان  مختلف  قطرهای  با  چرخ دنده   های  کردن  درگیر  با  دارند.  چرخ دنده  ها 

خروجی را تغییر داد. 
با فرض ثابت بودن توانی که وارد جعبه دنده می شود و نادیده گرفتن تلفات توان، محور خروجی 
جعبه دنده توانی معادل توان وارد شده به جعبه دنده را منتقل خواهد کرد. توان معادل حاصل ضرب 
سرعت و گشتاور است، بنابراین با کاهش یا افزایش سرعت دورانی محور خروجی نسبت به سرعت 

دورانی محور ورودی، گشتاور به ترتیب افزایش یا کاهش می یابد. 

U650Mـ5ــتصویرواقعیجعبهدندهسادهدرتراکتور شکل4ـ

1ــمحورورودی،2ــمحورهمیشهگرد،3ــمحورخروجی،4ــماهک

3

4

1

2
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از  پس  باید   )MF285تراکتور )جعبه دنده  ساده  جعبه دنده  های  در  دنده  وضعیت  تعویض 
متوقف کردن تراکتور و گرفتن کالچ انجام گیرد. ولی در برخی از تراکتورها )مانند JD3140( می توان 
در حال حرکت نیز وضعیت دنده  های جعبه دنده را با گرفتن کالچ عوض کرد. در برخی از تراکتورها نیز 

برای تعویض دنده به جای اهرم تعویض دنده، کلیدها و دکمه  های خاصی به کار گرفته می شود. 
به نام  وسط  در  چرخ دنده   یک  از  متشکل  سیاره ای  جعبه دنده  واحد  یک  سیارهای:  جعبهدنده
خورشیدی، دو یا چند چرخ دنده  کوچک )معموالً سه عدد( به نام سیاره ها و یک چرخ دنده  با دنده داخلی به نام 
دنده محیطی می باشد. چرخ دنده   های سیاره ای روی یک صفحه مشترک سوار شده اند. این صفحه را حامل 
می  نامند. سیاره ها می توانند روی محور خود حرکت وضعی داشته باشند یعنی روی محور خود هرز می گردند. 

ـ  5( حرکت انتقالی داشته باشند. همچنین می توانند حول دنده خورشیدی یا داخل دنده محیطی )شکل 6  ـ

دنده ترمز، محیطی دنده آن در که سیارهای جعبهدنده در حرکت انتقال از حالت یک 5ــ 6ــ شکل
خورشیدیگردانندهوحاملگردانیدهاست.حرکتبهخورشیدیدادهوازحاملگرفتهمیشود.

ـ5ــاجزاءجعبهدندهسیارهای شکل5ـ

دندهخورشیدی

دندهسیارهای
دندهمحیطی

خورشیدی)ورودی( دندهمحیطی
)ثابت(

محرکیاگرداننده

متحرکیاگردانیده)محورحامل(
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در سیستم سیاره ای که سه جزء دارد، برای تبدیل سرعت و جهت حرکت می توان به یکی از سه 
جزء دنده خورشیدی،حامل و دنده محیطی نیرو داد، یکی را ترمز کرد و از دیگری حرکت تغییر یافته 
را گرفت. به  عنوان مثال، در شکل 6ــ5 که دنده محیطی ترمز شده است می توان حرکت را به چرخ دنده  
خورشیدی داده و از حامل گرفت. یا می توان حرکت را به حامل داده و ازخورشیدی گرفت. ولی در 

این حالت سرعت محور متصل به چرخ دنده  خورشیدی بیشتر از محور حامل خواهد شد. 

مطالعه آزاد

جدول1ــ5ــوضعیتدندههادرجعبهدندهسیارهایساده

نسبتسرعتمحورخروجیوسویگردانیدهترمزشدهگردانندهردیف
چرخشآننسبتبهمحورورودی

کمتر ــ همسوحامل محیطی یا درون دندهخورشیدی1
 خیلی کمتر ــ وارونهمحیطیحاملخورشیدی2
بیشتر ــ همسومحیطیخورشیدیحامل3
خیلی بیشتر ــ همسو خورشیدیمحیطیحامل4
کمتر ــ همسوحاملخورشیدیمحیطی5
بیشتر ــ وارونهخورشیدیحاملمحیطی6

سرعت  شوند  قفل  هم  بر  سیاره ای  چرخ دنده   های  اندام  سه  اندام  از  دو  اگر  7ــ   
محورگرداننده و گردانیده یکسان و همسو می شوند. 

نمی  شود  انجام  توان  انتقال  نشوند.  ترمز  فوق  اندام  سه  از  یک  هیچ  اگر  8  ــ   
)حالت خالص(. با یک جعبه دندٔه سیاره ای ساده می توان 8 حالت مختلف )4 سرعت مستقیم و 
2 سرعت وارونه، یک حالت خالص  و یک حالت انتقال بدون تغییر جهت و سرعت( داشت. 

ولی برای انتقال توان به هر یک از سه اندام، احتیاج به کالچ های اضافی خواهد بود. 

 .)MF 285 ردیف اول بیشتر برای دنده کمک یا کاهنده نهایی به کار برده می شود )مانند تراکتور
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برای ترمز کردن دنده محیطی می توان آن را به پوسته جعبه دنده پیچ یا از یکی از انواع ترمزها بهره 
گرفت. ولی بیشتر روش اول به کار گرفته می شود. 

به همراه کاهش سرعت، گشتاور موتور را  ـ5ــجعبهدندهکمک: جعبه دنده اصلی  3ــ2ـ
افزایش می دهد، حال اگر الزم باشد که گشتاور موتور بیش از این افزوده شود، جعبه دنده کمک به کار 

می رود. 
بیشتر تراکتورها دارای جعبه دندٔه کمک هستند که قبل یا بعد از جعبه دنده اصلی قرار می  گیرد. 
در تراکتور MF 285 جعبه دنده  کمک پس از جعبه دندٔه اصلی نصب شده است. با یک اهرم تعویض 
دنده جعبه دندٔه کمک را در یکی از حالت های سبک )سرعت زیاد و گشتاور کم( یا سنگین )سرعت کم 
و گشتاور زیاد( قرار می دهند. در بیشتر تراکتور های امروزی از یک جعبه دنده مکانیکی سیاره ای به 
عنوان جعبه دندٔه کمک استفاده می کنند. برای قراردادن تراکتور در دندٔه کمک حتماً باید تراکتور را 

ـ  5(.  متوقف کنید. سپس با رعایت موارد دیگر تراکتور را در دنده کمک قراردهید )شکل 7ـ

U650Mـ5ــجعبهدندهکمکازنوعسیارهایهمراهباکالچاصلیدرتراکتور شکل7ـ

ـ5ــدیفرانسیل:دستگاهی است دارای چندین چرخ دنده   مخروطی که توان موتور  4ــ2ـ
را از جعبه دنده گرفته بر روی  چرخ ها تقسیم می کند. 
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وظایف دیفرانسیل عبارت اند از:   
1ــنیرویدورانیرادریافتکردهوباتوجهبهوضعیتیکهچرخهایمحرکدارند
یکسانی  تقریباً  در هنگام حرکت مستقیم چون چرخ های محرک وضعیت  آنهاتقسیممیکند. بین
دارند با سرعت مساوی می چرخند ولی هنگام دور زدن  سر پیچ ها مسیری که چرخ داخلی می پیماید 
کمتر از چرخ بیرونی است. بنابراین دیفرانسیل باید چرخ داخلی را با سرعت کمتر و چرخ خارجی را با 

سرعت بیشتر بچرخاند. این عمل امکان دور زدن را در سرپیچ ها ممکن می سازد. 
2ــتغییرمسیرانتقالنیروبهاندازۀ°90:موتور روی شاسی تراکتور به صورت طولی 
قرار می گیرد. ولی محور چرخ ها باید به طورعرضی دوران کند. تغییر مسیر بین محور موتور و محور 

چرخ ها را دیفرانسیل امکان پذیر می کند.
3ــافزایشگشتاورچرخهایتراکتور:دیفرانسیل به علت داشتن دو چرخ دنده  مخروطی 
ـ  5( با قطر های مختلف گشتاور چرخ ها را افزایش داده، سرعت آنها را نسبت  )شماره 3و4 در شکل 8   ـ

به سرعت محور خروجی جعبه دنده، کاهش  می دهد.

1ــدندهسرمحورچرخ)دندهپلوس(،2ــمحورودندههرزگرد،3ــکراونویل،4ــدندهپینیون

ـ5ــالف(حرکتدرمسیرمستقیم،ب(حرکتهنگامدورزدن شکل8ـ
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محرک  محور  دو  دارای  تراکتور  در صورتی که 
نیز در محور جلو وجود خواهد  دیفرانسیل  باشد، یک 

داشت. 
محرک،  محور  دو  با   MF  399 تراکتور  در   
تا  می شود  درگیر  یک  اهرم   با  جلو  محور  دیفرانسیل 

تراکتور در وضعیت دو محور محرک قرار گیرد.
در  نهایی  کاهنده  نهایی:  کاهنده ـ5ــ 5ــ2ـ
گرفته  قرار  به چرخ ها  موتور  توان  انتقال  مرحله  آخرین 

است و در حدود 3 تا 5 مرتبه افزایش گشتاور و کاهش دور را سبب می شود. این مجموعه ممکن 
است به صورت درگیری یک چرخ دنده  کوچک با چرخ دنده  بزرگ یا از نوع جعبه دنده سیاره ای  یک 

وضعّیتی باشد. 

ـ 5  ـ سرویس و تنظیم سیستم انتقال توان  3

برای سرویس سیستم انتقال توان نخست کتابچه راهنما را مطالعه کنید تا با روش های سرویس 
و اجزایی که باید سرویس یا تنظیم شوند آشنا شوید. 

موقعیت  راهنما،  کتابچه  از  استفاده  با  بلبرینگکالچ: و پدال گریسکاری ـ5ــ 1ــ3ـ
گریس خورها را شناسایی کنید و متناسب با زمان بندی پیشنهادی، آنها را گریس کاری کنید. چگونگی 

کار در بحث گریس کاری توضیح داده شده است. 
ـ5ــتنظیمکالچ:پدال کالچ پس از مدتی کار به علت ساییده شدن لنت کالچ، نیازمند  2ــ3ـ

تنظیم است. 
برخی از نشانه  های تمام شدن )خوردگی بیش از حد( لنت کالچ عبارت اند از: 
 کاهش خالصی پدال کالچ و امکان پذیر نبودن تنظیم دوباره آن به چرخ لنگر 

صدای فلز روی فلز هنگام رها کردن پدال کالچ )برخورد پرچ لنت کالچ به چرخ لنگر(  
عالیمتنظیمنبودنکالچ:عالیم زیر از جمله مواردی است که مشخص می کند کالچ نیاز به 

تنظیم دارد: 
 داغ  شدن اطراف کالچ 

 بکسوات کردن کالچ 

1ــاهرم2ــتابلووضعیتاهرم
ـ5 شکل9ـ
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لرزش پدال کالچ زیر پا هنگام حرکت 
 کاهش کشش تراکتور 

 مشکل تعویض دنده 
ـ  25 میلی متر از  در تراکتور U650M کالچ هنگامی تنظیم است که پدال کالچ به اندازٔه 30ـ
ـ  5( و یا در حالت رها بودن پدال کالچ، بلبرینگ کالچ 2 میلی متر  بدنه خالصی داشته باشد )شکل 10ـ

از انگشتی ها فاصله داشته باشد.
ـ5( روشتنظیمخالصیپدالکالچ)باتوجهبهشکل2ـ

1ــ پین اتصال دو قطعه 5 و 6 را باز کنید. 
2ــ مهرهٔ 4 را شل کرده، قطعه 5 را به اندازه ای ببندید که طول بازی پدال به حد مطلوب برسد. 

3ــ پین اتصال را در جای خود قرار دهید و خار ضامن  را نصب کنید. 
ـ  5( را باز  4ــ چنانچه پدال کالچ به این وسیله تنظیم نشد درپوش زیر پوسته کالچ )شکل 11ـ
ـ  5( را 2 تا 3 دور شل کنید و  کرده، هر سه مهرٔه شیاردار تنظیم اهرم فشاردهندٔه شماره )10( )شکل 2ـ

سپس خار آن را در جایش قرار دهید. در پایان، مراحل 1 تا 3 را دوباره انجام  دهید. 

کار کارگاهی

با راهنمایی هنرآموز کالچ یکی از تراکتور های موجود هنرستان را تنظیم کنید. 

1ــمحوراصلی،2ــدیفرانسیل،3ــمحورکاهندۀنهایی،4ــکاهندهنهایی)ازنوعسیارهای(
ـ5ــکاهندۀنهایینوعسیارهایودیفرانسیل شکل10ـ
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نکته

برای دسترسی به  مهره  های شیاردار باید چرخ لنگر را بچرخانید. 

ـ5ــدرپوشزیرپوستهکالچ شکل11ـ

ـ5ــتعویضلنتصفحهکالچ:لنتی که روی صفحه کالچ نصب شده است به مرور  3ــ3ـ
مستهلک شده و ضخامت آن کم می شود و زمانی می  رسد که لنت ها کامالً ساییده  می شود و پرچ های 
صفحه کالچ با چرخ طیار تماس پیدا کرده، به آن صدمه می زنند. بنابراین پیش از اینکه چنین وضعیتی 
ایجاد شود باید کالچ را باز کرده، لنت های صفحه کالچ را عوض کنید. پیاده کردن کالچ و تعویض 

لنت ها باید توسط فرد متخصص انجام شود.
در  نهایی: کاهنده دیفرانسیل، جعبهدنده، محفظه روغن سطح بررسی ـ5ــ 4ــ3ـ
تراکتورها بیشتر محفظٔه جعبه دنده، دیفرانسیل و کاهندٔه نهایی به  هم مرتبط هستند و این محفظه، مخزن 
برای  نباشد  هیدرولیک  روغن  مخزن  محفظه  این  که  صورتی  در  است.  تراکتور  هیدرولیک  روغن 
بررسی سطح  استفاده می شود. روش   SAE یا 140 طبق طبقه بندی از روغن های 90  روغن کاری 

روغن محفظه هیدرولیک و سایر سرویس های مربوط در فصل یازدهم توضیح داده خواهد شد. 
در برخی از تراکتورها )تراکتور MF399(، محفظه کاهنده نهایی به صورت جداگانه روغن کاری 
ـ  5  می شود. در تعویض روغن این محفظه باید مطابق توصیه کتابچه راهنمای تراکتور عمل کنید. شکل12ـ

پیچ بررسی سطح روغن و پیچ تخلیه محفظه کاهنده نهایی را در این تراکتورها نشان می دهد.
برای ریختن روغن در محفظٔه کاهنده نهایی یا دیفرانسیل و… در صورتی که درپوش محفظٔه 

روغن به اندازهٔ کافی بزرگ نباشد باید از پمپ و اسکازین استفاده کرد. 
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ـ5ــ1ــپیچسنجشسطحوپرکردنروغن2ــپیچ شکل12ـ
تخلیهروغن

G23813ــ5ــپدالومخزنروغنقفلدیفرانسیل

ـ5ــتعویضروغنقفلکنهیدرولیکی: در برخی از تراکتورها از جمله تراکتور  5ــ3ـ
ـ  5( که  G238 برای قفل کن دیفرانسیل مخزن روغن جداگانه ای در نظر گرفته شده است )شکل13ـ
روغن آن از نوع روغن ترمز است و همیشه باید کنترل و کسری آن جبران شود. پیشنهاد شده روغن 

قفل کن هیدرولیکی هر دو سال یکبار تعویض شود. 
ـ5ــتنظیمپدالقفلدیفرانسیل: در بیشتر تراکتورها پدال قفل دیفرانسیل پس از  6ــ3ـ
هر 500 ساعت کار نیاز به تنظیم دارد. این تنظیم باید مطابق کتابچه راهنما باشد. به عنوان مثال اگر 
بخواهید در تراکتورMF 285 یا MF399 پدال قفل دیفرانسیل را تنظیم کنید باید فاصله اهرم پدال 
قفل دیفرانسیل را با سر پیچ تنظیم عمل کننده 1 میلی متر باشد که با بستن یا باز کردن پیچ انجام می شود 

ـ  5(. )شکل 14ـ

MF399شکل14ــ5ــپدالقفلدیفرانسیل
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1ــ سیستم انتقال توان راتعریف کرده و وظایف آن را بنویسید. 
2ــ اجزای سیستم انتقال توان را نام ببرید. 

3ــ کالچ در تراکتور چه وظیفه ای دارد؟ 
4ــ وظیفٔه جعبه دنده چیست؟ 

5  ــ جعبه دنده کمک با جعبه دنده اصلی چه تفاوتی دارد؟ 
6ــ دیفرانسیل چگونه از چرخش آزاد چرخ ها )بکسوات کردن( جلوگیری می کند؟ توضیح دهید. 

٭7ــ اجزای تشکیل دهندهٔ دستگاه انتقال نیرو به محور جلو را نام ببرید. 
8  ــ وظیفٔه کاهندٔه نهایی چیست؟ توضیح دهید. 

٭9ــ چهار عالمت از عالیم تنظیم نبودن کالچ را نام ببرید. 
10ــ اگر جعبه دنده یا محفظٔه کاهنده نهایی، مخزن روغن هیدرولیک نباشد، چه نوع روغنی باید 

درآن ریخته شود؟
٭11ــ با راهنمایی هنرآموز درس، روش کار و تنظیم کالچ تراکتور MF 285 را بررسی کنید. 

٭12ــ مسیر انتقال توان در تراکتورFENDT )پیوست 5( را بنویسید.

خودآزمایی و پژوهش
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ی
ی رفتار

ف ها
هد

بایادگیریاینفصلهنرجومیتواند:
مفهوم سیستم هیدرولیک  و نیوماتیک را شرح دهد.

مزایای سیستم هیدرولیک نسبت به سایر سیستم های مکانیکی را بیان کند.
هدف از به کارگیری سیستم هیدرولیک را بیان کند. 

اجزای سیستم هیدرولیک  و نیوماتیک راتوضیح دهد. 
مصرف کننده  های نیروی هیدرولیک  را نام ببرد. 

انواع جک های هیدرولیکی را نام ببرد. 
روش کار جک های یک طرفه و دو طرفه را توضیح دهد. 

تجهیزات کنترل سیستم هیدرولیک و روش کاربرد آنها را توضیح دهد. 
کاربرد اهرم های هیدرولیک تراکتورهای متداول را توضیح دهد. 

اهرم های هیدرولیک تراکتور های متداول را به کار برد.
رابط )کوپلینگ های( هیدرولیک تراکتور را نشان دهد. 

ویژگی های انواع رابط هیدرولیک تراکتور را توضیح دهد. 
قطعات رابط  را  متصل نماید. 

سرویس های سیستم هیدرولیک را بیان کند. 
روش سرویس سیستم هیدرولیک را توضیح دهد. 

سیستم هیدرولیک تراکتور را سرویس کند. 

به موادی مانند آب و هوا که روان است  و قابلیت جاری شدن دارد، سیال گفته می  شود. سیاالت 
ممکن است تراکم پذیر)مانند هوا( یا تراکم ناپذیر )مانند آب( باشند.

از سیاالت برای تبدیل  و انتقال انرژی استفاده می شود. با استفاده از این ویژگی می توانیم 
نیرو های مقاوم  بر  نیروی محرک خیلی کم،  با  ماشین هایی را طراحی کنیم که هم ساده بوده و هم، 
بزرگی  غلبه کند. سیاالت در دو شاخه هیدرولیک و نیوماتیک برای انتقال و تبدیل انرژی به کار 

می روند.
 سیستمی را که در آن انتقال و تبدیل انرژی با سیاالت تراکم ناپذیر1 )مانند روغن های هیدرولیکی( 
انجام می شود، سیستم هیدرولیکی می گویند. شاخه هیدرولیک کاربرد سیاالت تراکم ناپذیر برای انتقال نیرو 

1ــ مایعات نیز در فشارهای زیاد به اندازه خیلی کم )حدود 0/5 درصد( متراکم می شوند.
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و حرکت را بررسی  می کند. 
اگر در یک سیستم مکانیکی برای تبدیل و انتقال انرژی از گازها استفاده شود آن را سیستم 
کم  نسبتاً  نیروی  و  سریع  واکنش  با  کاری  شرایط  برای  نیوماتیکی  سیستم  های  نیوماتیکی1 می گویند. 
)حدود یک تن( به کار می روند. ولی سیستم  های هیدرولیکی بیشتر در شرایطی که واکنش کند و نیرو   

زیاد است به کار گرفته می شوند.

1ـ6ـ مقایسه سیستم هیدرولیکی و سیستم نیوماتیکی با سیستم مکانیکی 

مزایا  این  از  برخی  که  دارند  زیادی  مزایای  مکانیکی  به سایر سیستم های  نسبت  این سیستم ها 
عبارت اند از:

قیمت اقتصادی مناسب
سیستم های هیدرولیکی نسبت به سایر سیستم های مکانیکی قطعات کمتری دارند بنابراین هزینه 
نیاز  بیشتری  به دانش فنی  نگهداری شان راحت تر است هر چند که  آنها کمتر و  نگهداری  ساخت و 

است.
انعطاف پذیری

چون انتقال توان در سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک با شیلنگ ها و لوله  های انعطاف پذیر 
انجام می شود. بنابراین انعطاف پذیری در این سیستم ها، نسبت به سیستم  های مکانیکی بیشتر است. 

دقت کنترل
بیشتر  بنابراین  کرد.  کنترل  دقیق تر  می توان  هیدرولیکی  سیستم های  در  را  نیرو  و  حرکت 

دستگاه  های حساس با سیستم های هیدرولیکی کنترل می شوند.
راندمان باال

هیدرولیکی،  سیستم های  در  روغن  وجود  و  قطعات  ساده تر  شکل  و  کمتر  قطعات  تعداد  با 
اصطکاک بین قطعات در این سیستم ها کمتر است بنابراین تلفات انرژی کمتر و راندمان بیشتری دارند.

سادگی کنترل سرعت  
در سیستم هیدرولیکی با امکانات کم و سیستم های ساده می توان تغییرات زیادی در سرعت و 

توان ورودی اعمال کرد. 

        Pneumatic System ــ 1
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در بیشتر ماشین  های کشاورزی به ویژه تراکتورها سیستم هیدرولیکی بخشی از سیستم انتقال 
توان و کنترل است.

برای نمونه سیستم ترمز، اتصال سه نقطه و فرمان از جمله قطعات هیدرولیکی در تراکتور های 
امروزی هستند. در برخی تراکتورها و ماشین های کشاورزی افزون بر سیستم هیدرولیکی سیستم  های 

نیوماتیکی نیز به کار گرفته می شوند.

2ـ6ـ اصول کار سیستم  های هیدرولیکی نیوماتیکی

سیستم های هیدرولیکی  و نیوماتیکی برمبنای قوانین پاسکال کارمی کنند. طبق این قانون در یک 
فضای بسته، فشار وارد به هر نقطه از یک سیال به طور مساوی در تمام جهات منتقل می شود و روی 

سطوح مساوی، نیروی مساوی وارد می کند )شکل 1ــ6(.
تغییر داد. در ماشین    های  نیرو را  اثر  نقطه  اندازه،  این قانون می توان جهت،  به کارگیری از  با 
هیدرولیکی برای انتقال نیرو و تغییر اندازه نیرو مایعات به کار می روند.و در ماشین های نیوماتیکی از 

یک گاز برای همین کار استفاده می شود.

شکل1ــ6ــانتقالفشارمساویدرتمامجهاتدریکمحیطبسته

پرسش ؟
سیستم نشان داده شده در شکل 2ــ6 چه تغییری  را در نیروی وارد شده ایجاد می کند؟ 
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در سیستم های هیدرولیک، مایعی )سیالی( مانند روغن هیدرولیک در داخل سیستم وجود دارد. 
روغن هیدرولیک انرژی را در یک نقطه دریافت و به نقطه دیگر منتقل می کند، همچنین اصطکاک بین 

قطعات متحرک  را کاهش داده و در خنک شدن سیستم نیز نقش دارد. 

شکل2ــ6ــکاربردسیستمهیدرولیک

نکته

قابل  باشد زیرا هوا  نباید حباب های هوا وجود داشته  مایع سیستم هیدرولیکی  داخل 
تراکم است و کارکرد درست سیستم هیدرولیکی را دچار اشکال می کند.

3ـ6ـ اجزای سیستم هیدرولیکی

سیستم  یک  برای  می توان  کلی  به طور  ولی  دارند  گوناگونی  اجزای  هیدرولیکی  سیستم  های 
هیدرولیکی قطعاتی مطابق شکل 3ــ 6 را معرفی کرد. 

شکل3ــ6ــنقشهشماتیکیکسیستمهیدرولیکینمونه
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بررسی ؟
معنی واژه های فنی شکل 3ــ6 را به کمک یک  واژه نامه پیدا کنید.

شکل4ــ6ــنقشهاختصارییکسیستمهیدرولیکی

ویژگی ها  و وظایف اجزای این سیستم به شرح زیر است:
1ــ3ــ6ــمخزن1: مخزن، محل نگهداری  روغن هیدرولیک، مورد نیاز سیستم است.

2ــ3ــ6ــپمپ2:پمپ، نیروی مکانیکی را از منبع توان )مانند موتور احتراقی یاالکتروموتور( 
می  گیرد و سیال را به جریان می اندازد.

   Pump ــ Reservoir    2 ــ 1

ب(اصولکاریکنوعپمپهیدرولیکالف(شکلظاهرییکنوعپمپهیدرولیک

شکل5ــ6
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3ــ3ــ6ــعملگر1:عملگر، انرژی سیال تحت فشار )توان هیدرولیکی( را به توان مکانیکی 
تبدیل می کند. دو نوع مهم عملگرها سیلندر های هیدرولیکی )جک( و هیدروموتورها هستند. سیلندر ها، 

حرکت  خطی  و هیدروموتورها، حرکت دورانی  تولید می کنند.
سیلندرهیدرولیک)جک(2:سیلندر های هیدرولیک به دو نوع یک طرفه3 و دوطرفه4 دسته بندی 
می شوند. در سیلندر های یک طرفه  سیال از یک سو به  درون سیلندر می رود و با فشار آوردن به سرپیستون، 
سبب جابجایی خطی دسته پیستون در همان سو می شود. در این نوع سیلندرها نیروی وزن یا نیروی 
خارجی دیگر، پیستون را به جای نخست برمی گرداند. سیلندر های دوطرفه  دودهانه دارند و سیال، از 

هر دو دهانه می تواند وارد یا خارج شود.
هنگامی که روغن از دهانه اول وارد سیلندر می گردد، پیستون به سمت مقابل رانده می شود. 
در این هنگام روغن موجود در سمت دیگر پیستون از دهانه دوم خارج می شود و به مخزن می ریزد 
با کنترل اهرم هیدرولیک، حرکت روغن متوّقف شده، پیستون جک در جای خود می ایستد. با 
حرکت اهرم گفته شده در سمت مخالف روغن از دهانٔه دوم وارد سیلندر می شود و پیستون را به 
برگرداندن  برای  نیروی وزن  این جک ها در جا هایی استفاده می شوند که  سمت مخالف می راند. 
پیستون به سیلندر مناسب نیست و  حرکت پیستون در سیلندر در هر دو سمت به وسیلٔه روغن تحت 

فشار کنترل می شود )شکل 6  ــ6(.

     Actuator ــ 1
Cylinders , Linear Actuators ــ 2
   Acting Cylinders ــ Single ــ 3
Acting Cylinders ــ Duble ــ 4
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پرسش ؟
اگر در یک سیستم هیدرولیکی حجم روغن منتقل شده با پمپ ثابت باشد آیا سرعت باز 

و بسته شدن یک جک دوطرفه برابر است؟ چرا؟

Aــجریانروغندرجکهیدرولیکیدروضعقفلسوپاپهنگامباالرفتنوپایینآمدنپیستون
Bــبابستنقفلیاطوقهمحدودکنندهدروسطشاتونسوپاپجریانروغنرادرجکهیدرولیکیمتوقفودرنتیجهحرکتپیستونبه

طرفپایینمحدودمیشود.
1ــبدنهجک،2ــسرپوش،3ــسرپوش،4ــدستهپیستون،5ــسوپاپ،6ــسوپاپتنظیمحرکتپیستون،7ــپیستون،8ــمجرای

روغنی،9ــپین،10ــکاسهنمد

ب(اجزایجکدوطرفهالف(چگونگیحرکتجکیکطرفهودوطرفه

شکل6ــ6ــجکیکطرفهودوطرفه

ج(
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هیدروموتور)HydroMotor(1: هیدروموتورها مانند جک ها سیلندرهای هیدرولیکی برای تبدیل 
توان هیدرولیکی به توان مکانیکی به کار می روند، با این  تفاوت که خروجی آنها، حرکت دورانی)گردشی( 

است. این عملگرها نیز مانند سیلندر های هیدرولیکی با شیر های گوناگون کنترل می شوند.

شکل7ــ6ــهیدروموتور

4ــ3ــ6ــسوپاپ)شیر(هایهیدرولیک2: سیستم  های هیدرولیکی با استفاده از انواع 
سوپاپ  های هیدرولیکی کنترل می شوند. سه نوع سوپاپ هیدرولیکی متداول عبارت اند از: سوپاپ کنترل 

مسیر3، سوپاپ کنترل فشار4و سوپاپ کنترل دبی5.
باز و بستن این  سوپاپ ها ممکن است به  صورت دستی، برقی، مکانیکی، هیدرولیکی یا بادی 

انجام شود.

Hydraulic Valves ــ Rotary Actuators    2 ــ 1
Pressure Valve ــ Directional Contorl Valve   4 ــ 3
Volume Contorl Valve ــ 5

MF285شکل8ــ6ــاهرمهایهیدرولیکدرتراکتور
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استفاده  از  با  نیوماتیکی  و  5ــ3ــ6ــاتصاالت: اجزای گوناگون سیستم های هیدرولیکی 
اتصاالت گوناگون لوله ها ، شیلنگ ها و بست ها به هم بسته می شوند برای سیستم  های هیدرولیکی با فشار 
باال باید لوله ها و شیلنگ های مقاوم تر به کار گرفت. روی بیشتر شیلنگ های هیدرولیکی، اندازه مجاز 

فشار نوشته  می شود. 
یکی از قطعات سیستم های هیدرولیکی صافی روغن است.  6ــ3ــ6ــصافیروغن:
صافی روغن از ورود آلودگی های احتمالی روغن هیدرولیک به قطعات حساس سیستم جلوگیری 

می کند. 
7ــ3ــ6ــانباره1:این وسیله فشار سیستم هیدرولیکی را یکنواخت نگه می دارد. به  این 
ترتیب که با افزایش فشار، قسمتی از روغن  در انباره ذخیره می شود و با کاهش فشار، روغن از انباره 
وارد مدار می گردد. ذخیره روغن در انباره موجب جلوگیری از افزایش فشار مدار می شود و تخلیه 
روغن از انباره به مدار نیز از افت فشار مدار جلوگیری می کند. این وسیله در مدار هیدرولیکی ویژگی 

 ضربه گیر را دارد. 

٤ـ6ـ اجزای سیستم هیدرولیکی تراکتور

ولی  است.  هیدرولیکی  سیستم های  سایر  مانند  تراکتور  هیدرولیکی  سیستم  عمومی  قطعات 
تراکتور به دلیل برخی از کاربردها، مکانیزم  های هیدرولیکی ویژه ای نیز دارد. شکل 9ــ6 قطعات یک 

سیستم هیدرولیکی در تراکتور را نشان می دهد.
معموالً درسیستم هیدرولیک تراکتور موارد زیر وجود دارد:

مخزن روغن سیستم هیدرولیک و انتقال نیرو یکی است. 
روغن با پمپ از مخزن مکیده می شود.

برای تصفیه روغن بین مخزن و پمپ یک دستگاه صافی قرار دارد. 
روغن تحت فشار از پمپ به مقسم روغن می رود. با حرکت دادن اهرم مقسم، روغن تحت 

فشار از طریق مجاری مقسم به مصرف کننده می رود.

Accumulator ــ 1
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روغن اضافی از مقسم به مخزن روغن باز می گردد.
با  دارند.  هیدرولیکی  جک  چند  یا  یک  کشاورزی  ادوات  از  برخی  جکها: 1ــ4ــ6ــ
اتصال این جک ها  به خروجی یدکی مقسم تراکتور می توان با اهرم خروجی یدکی، جک را کنترل کرد. 
در قسمت داخلی تراکتور نیز یک جک وجود دارد که به وسیلٔه آن می  توان ادوات سوارشونده را با 

بازو های هیدرولیکی تراکتور از زمین بلند کرد. 
اهرم  با حرکت دادن  نوع  یک طرفه است.  از  بیشتر  نقطه،  اتصال سه  جک سیستم هیدرولیک 
سوپاپ هیدرولیک، روغن وارد سیلندر مربوط می  شود. پیستون را بیرون می راند و بازوها را باال می  برد. 
شده  تنظیم  ارتفاع  در  دستی  یا  خودکار  صورت  به  رسید،  الزم  ارتفاع  به  هیدرولیک  بازوهای  وقتی 
می ایستد. با بازکردن مسیر خروج روغن به وسیله اهرم، ادوات در اثر وزنشان پایین می آیند و روغن از 

1ــپمپهیدرولیک،2ــصافی،3ــلولهمکش،4ــلولهرابط،5ــلولهرفت،6و7و8ــسوپاپ،9ــپوسته،10ــدرپوش،
11ــپیستون،12ــشاتون،13ــپایه،14و15ــفنر،16ــشاتون،17و18و19ــاهرم،20ــبادامک،21ــبازو،
22ــاهرم،23ــاهرمکنترلحساسیت،24ــاهرمانتخابوضعیت،25و26و27ــاهرمخروجی،28ــضامننگهدارنده،

29ــهادیاهرم،30ــبازویباالبر

U650Mشکل9ــ6ــاجزایسیستمهیدرولیکباکنترلکششدرتراکتور
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همان مسیر وارد شده به سیلندر خارج می شود. این جک  با اهرم روی مقسم کنترل می گردد )شکل 7ــ6(. 
2ــ4ــ6ــمخزنروغنهیدرولیکدرتراکتور:در بیشتر تراکتورها، روغن هیدرولیک 
در محفظه جعبه دنده نگهداری می شود. بنابراین روغن کاری جعبه دنده نیز با روغن هیدرولیک انجام 

می شود.
سیالی که در سیستم هیدرولیک تراکتور به کار می رود مشابه روغن موتور اما با غلظت کمتر و 

مواد افزودنی مخصوص است. 
3ــ4ــ6ــخروجیهاییدکی:تراکتور ماشینی است که به وسیله آن می توان سایر ماشین ها 
را راه اندازی کرد. بنابراین سیستم هیدرولیک تراکتور نیز دارای خروجی  های ویژه ای برای استفاده 
با استفاده از شلنگ های هیدرولیکی می توان، عملگرهای ماشین های  از توان هیدرولیکی آن است. 
تراکتور،  هیدرولیک  اهرم های  از  استفاده  با  و  کرد  تراکتور متصل  هیدرولیک  به سیستم  را  مختلف 

ماشین متصل به آن را به شکل هیدرولیکی کنترل نمود )شکل 10ــ6(.

شکل10ــ6ــخروجیهیدرولیکتراکتور

5 ـ6 ـ اتصال عملگرها به سیستم هیدرولیک تراکتور 

نخست باید یک طرفه یا دوطرفه بودن جک روی ادوات و همچنین مادگی تراکتور)شکل  12ــ6( 
مشخص گردد. برخی از تراکتورها دارای هر دو سیستم )یک طرفه و دوطرفه( بوده و برخی دیگر برای 
یک طرفه و دوطرفه شدن قابل تنظیم هستند و معموالً سوپاپی روی بدنه وضعیت مورد نظر را تعیین 
می کند. با توجه به گروه ادوات و تراکتور، متناسب با ظرفیت باالی سیستم هیدرولیک، اتصال ادوات 

را انجام دهید. 
پیش از اتصال شیلنگ ها، با یک پارچه، خاک و آلودگی ها را از رابط ها )مادگی و سرشیلنگی( 

پاک کنید )شکل 11ــ6(.   
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اهرم سیستم هیدرولیک را در وضعیت خالص قرار دهید، فشار زیاد در لوله ها سبب ایجاد 
اشکال در هنگام اتصال شیلنگ ها می  شود. فشار موجود در لوله ها را با خاموش کردن تراکتور و پس 

و پیش کردن اهرم کنترل جک ها  برطرف کنید. 
کشاورزانی که ادوات ساخت کارخانه های گوناگون دارند معموالً نوع مشخصی کوپلینگ را 

روی ادوات خود نصب می کنند که با اتصال تراکتورشان مناسب باشد. 
اگر خروجی یدکی مقسم تراکتور دوطرفه و جک ادوات یک طرفه است، کنترل کنید که کدام 

کوپلینگ واحد اتصال تراکتور را باید مورد استفاده 
قرار دهید. 

اتصاالت،  محّل  بودن  تمیز  از  اطمینان  با  
تراکتور  در  خود  جفت  به  را  ادوات  جک  شیلنگ 

متصل کنید. 
زمان اتصال، جک های دوطرفه سرشیلنگی ها 
باید به طور مناسب به جفت خود در تراکتور مّتصل 
کار  نیز  اتصال  نحؤه  به  توجه  بدون  گرچه  شوند. 
اتصال  بودن  اشتباه  صورت  در  ولی  کرد،  خواهند 
از  برخی  در  شد.  خواهد  وارونه  کنترل  اهرم  عمل 
کار  شوند،  بسته  وارونه  شیلنگ ها  اگر  سیستم ها 

شکل11ــ6ــسرشیلنگیومادگیراباپارچهتمیزکنید.

شکل12ــ6
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نخواهند کرد. با مراجعه به دفترچٔه راهنما نحؤه صحیح اتصال را مشخص کنید و برای اتصال سریع 
روی مادگی تراکتور و شیلنگ جک هیدرولیکی را عالمت گذاری نمایید. 

اگر عالمت وجود نداشت، شیلنگ را مّتصل کنید. اهرم هیدرولیک را حرکت دهید با کنترل 
کردن مسیر حرکت اهرم از عمل درست آن روی ادوات مطمئن شوید. 
اگر عمل عکس انجام گرفت، محّل اتصاالت را عوض کنید. 

ــمراقبتهایالزمهنگاماستفادهازخروجیهیدرولیکیتراکتور
شیلنگ ها و رابط ها را پیش از اتصال بررسی کنید. 

شیلنگ ها را  ازنظر  زخمی  شدن، ترک برداشتن و شل شدن اتصاالت بررسی کنید. 
رابط ها را در صورت کثیف بودن با پارچه مناسب تمیز کنید. 

مطمئن شوید که طول شیلنگ ها برای دور زدن تراکتور و ادوات کافی است. 
برای ایجاد سهولت در چرخش برخی از ادوات، ممکن است طول اضافی برای شیلنگ های 

هیدرولیک آنها نیاز باشد. 
شیلنگ ها را طوری محکم کنید که روی زمین کشیده نشوند و به ادوات نیز گیر نکنند. 

از  کشش  اثر  در  شوند،  جدا  تراکتور  از  ادوات  اگر  که  است  به گونه ای  رابط ها  طراحی  
جفت هایشان جدا می شوند. گره زدن شیلنگ به تراکتور، این طرح حفاظتی را خنثی می کند.

شکل13ــ6ــمهارنامناسبشیلنگهایهیدرولیک
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برای خارج کردن هوا، فرد دیگری جک را روی زمین قرار داده، شیلنگ آن را به تراکتور 
وصل می کند. راننده پس از روشن کردن تراکتور باید چندین مرتبه اهرم هیدرولیک خروجی را جلو و 

عقب ببرد تا روغن در مدار به گردش درآمده، هوای آن خارج شده و جک به آرامی  کار کند.

شکل14ــ6ــخارجکردنهواازجکهایهیدرولیک

6  ـ6 ـ تجهیزات کنترل سیستم هیدرولیک 

که  دارد  وجود  تراکتورها  در  باالبر  محور  با  مرتبط  گوناگونی  هیدرولیکی  کنترل  سیستم های 
مهم ترین آنها عبارت اند از: 

سیستم کنترل کشش )بار( 
سیستم کنترل وضعیت )ارتفاع( 

سیستم کنترل فشار 
سیستم کنترل حساسیت 

1ــ6ــ6ــسیستمکنترلکشش)بار(: این سیستم برای ادواتی کاربرد دارد که به اتصال 
سه نقطه تراکتور متصل می شوند و در داخل خاک کار می کنند. گاوآهن ها، کولتیواتورها و زیرشکن ها 
نمونه  هایی از این ادوات هستند. این سیستم سبب می شود که همواره بار ثابتی بر تراکتور اعمال شود. 
دو عامل معموالً سبب افزایش بار روی تراکتور می  شود. یکی افزایش عمق کار و دیگری موانع 
و الیه  های سخت خاک. به عنوان مثال اگر گاو آهن در هنگام کار به زمین یا مانع سختی برخورد کند، بار 
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روی تراکتور افزایش یافته، بازوها باال می روند و عمق کار دستگاه کم شده یا از خاک خارج می شود. 
هنگامی که گاوآهن مانع را رد کرد، بار روی تراکتور کاهش یافته، بازوها دوباره پایین می  آیند و گاوآهن 

به کار خود ادامه می  دهد. این حالت را »کنترل عمق« نیز می گویند )شکل 15ــ6ــ ب(.
2ــ6ــ6ــسیستمکنترلوضعیت)ارتفاع(: این سیستم برای ادواتی استفاده می شود که 
به اتصال سه نقطه تراکتور متصل هستند و باید در تمام مدت، ارتفاع آنها از سطح زمین ثابت بماند. 
ادواتی مانند کودپاش ها، سم پاش ها، دروگرها، چنگک های علف جمع کن از این دسته هستند. در این 
سیستم محل قرار گرفتن اهرم کنترل اصلی هیدرولیک مشخص کنندٔه ارتفاع دستگاه از سطح زمین 

می  باشد )شکل 15ــ 6ــ الف(.

MF285شکل15ــ6ــاهرمهایهیدرولیکدرتراکتور

ب(اهرمکنترلکشش)بار(الف(اهرمکنترلوضعیت)ارتفاع(

از  استفاده  با  تراکتورها  بیشتر  در  فرمان(:  )کنترل کنترلحساسیت 3ــ6ــ6ــسیستم
این سیستم می توان سرعت پایین آمدن بازو های هیدرولیکی را کم یا زیاد کرد. در برخی از تراکتورها 

سرعت باال رفتن بازوها نیز تنظیم می شود. کنترل حساسیت بیشتر با کنترل کشش به کار می رود.
در بخش کنترل کشش توضیح داده شد که اگر گاوآهنی به زمین سخت یا مانعی برخورد کند، 
بازوها باال آمده، عمق کار گاوآهن کاهش می  یابد و یا گاوآهن، از خاک خارج می  شود. مکان قرارگیری 
شیر کنترل حساسیت، سرعت پایین آمدن بازوها و گاوآهن را تعیین می کند. اگر شیر کنترل در حالت 

سریع باشد، سرعت پایین آمدن زیاد خواهد بود.
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در  سخت  خاک های  در  حساسیت  کنترل  شیر 
حالت تند و در خاک های متوسط تا نرم در حالت کند 
قرار داده می شود. در خاک های با بافت نامنظم این شیر 

باید در موقعّیت کند قرار گیرد. 
از  یکی  فشار:  کنترل سیستم 4ــ6ــ6ــ
 MF 285 ویژگی  های برخی از تراکتورها از جمله تراکتور
انتقال وزن  برای  که  کنترل فشار است  بودن سیستم  دارا 

به کار  تراکتور  عقب  چرخ های  روی  کششی  ادوات  بیشتر 
می رود. برای کاربرد این سیستم باید از مالبند ویژه ای استفاده شود. 

شکل16ــ6ــسیستمکنترلحساسیت

شکل17ــ6ــسیستمدرحالکارباسیستمکنترلفشار

را  بلند  مالبند  تنظیم،  قابل  مالبند  به  ماشین  اتصال  از  پس  می توانید  مالبندی  چنین  نبودن  در 
و  کرده  متصل  کششی  بازو های  به 
درجه   45 زاویه  با  زنجیر  با  را  آن 
سپس  کنید.  وصل  ماشین  مالبند  به 
 UP روی  را  کشش  کنترل  دستٔه 
مشترک  دسته  و  بگذارید  )باال( 
به  را  فشار  کنترل  و  وضعیت  کنترل 
نیم قطاع مربوط به کنترل فشار برده، 
روی LOW )کم( قرار دهید. سپس 
اهرم کنترل حساسیت را در وضعیت 
نزدیک به سریع ببرید )شکل 18ــ6(.

شکل18ــ6ــاهرمکنترلکشش

آهستهسریع
کنترلحساسیت

روغنهیدرولیک

کنترلوضعیت

باالپایین

کنترل

کشش

یین
پا

فشار
ثابت

پمپ

کم

اهرمکنترلکشش
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اگر هنگام کار با دنباله بند چرخ های عقب تراکتور چرخش آزاد )بکسوات( نمایند، اهرم کنترل 
فشار را کمی  باال بیاورید. با حرکت اهرم بازوی تحتانی تراکتور دنباله بند را با زنجیر به باال می کشد تا 
نیاز به توان زیادی دارد و کمی از وزن دنباله بند و وزن جلوی تراکتور به چرخ های عقب منتقل شده 
و بکسوات کم می شود. باال آوردن اهرم کنترل فشار را باید به آرامی انجام دهید و مواظب باشید که 
افزایش فشار بیش از اندازه به ویژه به طور ناگهانی )حرکت تند اهرم( موجب بلند شدن جلوی تراکتور 

از زمین یا حتی واژگون شدن آن خواهد شد. 
این  در  می دهد.  نشان   U650Mتراکتور در  را  هیدرولیک  اهرم های  موقعیت  19ــ6  شکل 
تراکتور اهرم کنترل کشش )بار( و کنترل وضعیت )1( با قرار گرفتن در موقعیت جلو و عقب، اهرم کنترل 
اصلی )2( را به ترتیب در حالت کنترل وضعیت و کنترل کشش قرار می دهد. شیر کنترل حساسیت 

)فرمان( با شماره )3( مشخص شده است. 

1ــاهرمانتخابوضعیت،2ــاهرمکنترلاصلی،3ــشیرکنترلحساسیت)فرمان(،4ــاهرمهایخروجیهیدرولیک
شکل19ــ6ــسیستمهیدرولیکتراکتورU650Mوموقعیتاهرمهایهیدرولیکآن

1 3
4 2

در تراکتورJD 3140  اهرم اصلی سیستم هیدرولیک میزان باال و پایین رفتن بازوها را تنظیم 
ـ ب( و اهرم دیگر که اهرم انتخاب )شکل 20ــ6ــ الف( نامیده می شود بین دوحالت  می کند)شکل 20ــ6ـ 
Min )1( و Max)3( حرکت کرده، مقدار بار وارد بر بازو های تحتانی را تغییر می دهد. اگر این اهرم 
روی )1( باشد، سیستم هیدرولیک به صورت کنترل وضعیت کامل و اگر روی )3( باشد به صورت کنترل 

کشش کامل است. بین این دو نقطه ترکیبی از کنترل کشش و وضعیت را خواهیم داشت. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


136

فصل ششم

سیستم کنترل حساسیت این تراکتور عالوه بر کنترل سرعت پایین آمدن بازوها، سرعت باال رفتن 
آنها را نیز کنترل می  کند.

الف(Aــاهرمانتخاب1ــکنترلوضعیت
2ــکنترلوضعیتوکشش

3ــکنترلکشش

ب(اهرماصلیهیدرولیک

JD3140شکل20ــ6ــاهرمهایهیدرولیکدرتراکتور

)A(شکل21ــ6ــاهرمکنترلحساسیت
ب(الف(

کار کارگاهی

با رعایت نکات ایمنی و راهنمایی هنرآموز خود، با اتصال یکی از ادوات سوارشونده به 
تراکتور، با اهرم های هیدرولیک آنها را در وضعیت های گوناگون کنترل کنید. 
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٧ـ6 ـ سرویس سیستم هیدرولیک

انجام سرویس و بازدید سیستم هیدرولیک هر تراکتور باید مطابق دستورات و راهنمایی های 
کتابچه راهنمای آن تراکتور انجام شود. برخی از نکات قابل توجه  برای سرویس سیستم هیدرولیک 

عبارت اند از: 
در هر نوبت سرویس سیستم هیدرولیک، میزان روغن مورد استفاده باید مطابق اندازه توصیه 
شده باشد. ریختن روغن بیش از حد تعیین شده موجب افزایش هزینه ها و مصرف کم روغن، سبب 

استهالک بیشتر ماشین آالت و کم شدن عمر آنان می گردد.
روغن تخلیه شده نباید در محلی قرار داده شود که نشت آن موجبات آلودگی آب های سطحی 

و یا زمین های کشاورزی را فراهم کند. 
مهمترینبازدیدهاوسرویسهایسیستمهیدرولیکعبارتانداز:

بررسی میزان روغن موجود در سیستم و در صورت نیاز اضافه کردن روغن 
تعویض صافی روغن هیدرولیک 

تعویض روغن هیدرولیک 
1ــ7ــ6ــبررسیمیزانروغنسیستمهیدرولیک: برای بررسی میزان روغن هیدرولیک 

تراکتورJD 3140 مطابق روش زیر عمل کنید: 
1 ــ  تراکتور را در یک سطح صاف پارک کنید. 

2 ــ  دسته دنده را در وضعیت خالص، ترمز دستی را در حالت کشیده و بازو های عقب را در 
وضعیت پایین قرار دهید. 

3 ــ موتور را روشن کنید و اجازه دهید حداقل سه دقیقه روشن بماند و در دور آرام )800 دور 
در دقیقه( کار کند. 

4 ــ میله سنجش روغن )سنجه( را خارج کرده و تمیز کنید. )شکل 22ــ6(
ــ سنجه را در جای خود قرار داده، دوباره آن را خارج کنید و سطح روغن را روی آن   5

مشاهده کنید. 
6 ــ با توجه به عالمت های روی میلٔه سنجش و میزان روغن موجود در سیستم، در صورت نیاز 
از دهانٔه روغن ریزی، روغن اضافه کنید. کمی  صبر کنید بعد دوباره سطح روغن را اندازه بگیرید تا 

مطمئن شوید به اندازهٔ کافی روغن در سیستم وجود دارد.
7 ــ پس از هر 50 ساعت کار این بررسی را تکرار کنید. 
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برای بررسی میزان روغن هیدرولیک در تراکتور U650M به روش زیرعمل کنید: 
تراکتور را در یک سطح افقی پارک کرده، موتور را خاموش کنید. 

پس از چند دقیقه، هنگامی که روغن پایین رفت، در حالی که بازو های هیدرولیک پایین هستند 
پیچ چهارگوش بررسی میزان روغن هیدرولیک  را باز کنید. الزم است روغن تا لبٔه پایینی این پیچ پر باشد.  

Aــمیلهسنجشروغنهیدرولیک،Bــدرپوشدهانهروغنریزی
JD3140شکل22ــ6ــبررسیمیزانروغنهیدرولیکواضافهکردنروغندرتراکتور

U650M1ــپیچبازدیدمیزانروغنهیدرولیکدرتراکتور
شکل23ــ6

محل سنجه روغن هیدرولیک تراکتورMF 285 در شکل 24ــ6 دیده می شود. بازدید باید در 
حالت خاموش بودن موتور و پایین بودن بازو های هیدرولیک صورت گیرد و تراکتور باید در یک سطح 

صاف پارک شده باشد. 
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شکل24ــ6ــمحلسنجهروغنهیدرولیک

2ــ7ــ6ــتعویضصافیروغنهیدرولیک: پوستٔه صافی روغن هیدرولیک تراکتور
JD3140 در شکل 25ــ6 با حرف )A( در سمت راست تصویر و با حرف )C( در سمت چپ تصویر 
مشخص شده است. قسمت های داخل پوسته در سمت راست تصویر مالحظه می شود. برای تعویض 

صافی در حالی که موتور خاموش است باید به ترتیب زیر عمل کنید: 
پیچ نگهدارندٔه )D( را باز کرده، پوسته )C( را بردارید. 

صافی و واشر آن را جدا کنید. 
واشر نو را گریس زده در شیار پوسته قرار دهید. 

صافی نو را در محل قرار داده، پوسته صافی را ببندید. 
پیچ را سفت کنید.  

Aــواشر،Bــصافی،Cــپوسته،Dــپیچنگهدارنده
JD3140شکل25ــ6ــصافیروغنهیدرولیکتراکتور

A

B

C
D

C
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تـراکـتـور  هیدرولـیک  صـافـی  درب  26ــ6  شـکل   در 
MF 285 دیده می شود و در شکل 27ــ6 قطعات باز شده آن نشان 

داده شده اند. 
برای تعویض صافی به روش زیر عمل کنید: 

در حالی که تراکتور خاموش است روغن هیدرولیک را 
تخلیه کنید. 

پیچ های درپوش صافی )8( را باز کرده درپوش )7( را 
بردارید. 

بست )9(، مهره )6(، فنر )5(، واشر )4(، و اورینگ )3( 
را خارج کنید. 

صافی )2( و پوشش )1( آن را بیرون بیاورید.  

شکل26ــ6ــدربصافیروغن
MF285هیدرولیکتراکتور

MF285شکل27ــ6ــقسمتهایگوناگونصافیروغنهیدرولیکتراکتور

قطعات باز شده را برعکس مراحل باز کردن ببندید. هنگام بستن صافی آن، واشر و اورینگ را 
نیز تعویض کنید.

3ــ7ــ6ــتعویضروغنهیدرولیکوجعبهدنده:پیش از تعویض روغن هیدرولیک، 
موتور را روشن کنید و با سیستم هیدرولیک کار کنید تا روغن گرم شود )بازو های هیدرولیک را چند 

مرتبه باال و پایین ببرید(.
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 تراکتور را در یک سطح صاف پارک کرده، موتور را خاموش کنید. 
 پیچ های تخلیه را باز کنید تا روغن تخلیه شود. 

 صافی روغن هیدرولیک را تعویض کنید. 
 پیچ های تخلیه را ببندید. 

 به میزان الزم روغنی که توسط سازندٔه تراکتور توصیه شده است در سیستم بریزید. به عنوان 
 .SAE 80 W 90مقدار 8 لیتر با درجه گرانروی G 238 مثال برای تراکتور

 سطح روغن را بررسی کنید و در صورت نیاز روغن اضافه کنید. 
در شکل 28ــ6 پیچ های تخلیه در تراکتور JD  3140 با شماره  های 1و 2 نشان داده شده اند 
باید برداشته شود و توری استوانه ای  نیز   )3( )سه پیچ تخلیه(. توجه داشته باشید که درپوش شمارهٔ 
پشت درپوش با گازوئیل تمیز گردد. در این شکل پوستٔه صافی نیز با شماره )4( مشخص شده است. 

1 و 2ــ پیچ های تخلیه روغن هیدرولیک، 3 و 4ــ توری و صافی روغن هیدرولیک
JD3140 شکل 2٨ــ ٦ــ پیچ های تخلیه روغن هیدرولیک تراکتور

پیچ های تخلیه روغن هیدرولیک و جعبه دندٔه تراکتورU650M در شکل 29ــ6 دیده می شوند و 
با شماره  های 2،1و3 مشخص شده اند. کتابچه راهنمای این تراکتور توصیه می کند که: 

 پس از تخلیٔه روغن هیدرولیک، پیچ های تخلیه را ببندید و برای شستشوی محفظه روغن، آن 
را با گازوئیل تمیز و تا اندازه مجاز پر کنید. 

 تراکتور را روشن کنید. 
 فرمان را چندبار به چپ و راست بگردانید.  
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بازو های هیدرولیک را چندبار باال و پایین ببرید. 
موتور را خاموش کرده، گازوئیل را تخلیه کنید. 

این عمل سبب شستشوی سیستم هیدرولیک می شود. توجه داشته باشید که در این مدت نباید 
تراکتور را حرکت داد. 

محل های تخلیه روغن هیدرولیک در تراکتور MF285 در شکل 30ــ6 با دو عالمت پیکان 
نشان داده شده اند. 

شکل29ــ6ــپیچهایتخلیهروغنهیدرولیکدرتراکتورU650M)شمارههای2،3و1(

MF285شکل30ــ6ــپیچهایتخلیهروغنهیدرولیکتراکتور

نکته

کتابچٔه راهنمای تراکتور های JD3140 و MF285، شستشوی سیستم هیدرولیک با 
گازوئیل را پیشنهاد نمی کنند. 
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پس از شستشوی سیستم هیدرولیک با گازوئیل، پیچ های تخلیه را ببندید و به اندازٔه توصیه شده 
روغن در سیستم هیدرولیک بریزید. 

کار کارگاهی

روغن  و  هیدرولیک  روغن  صافی  ایمنی،  نکات  رعایت  و  خود  هنرآموز  راهنمایی  با 
جعبه دنده یکی از تراکتور های موجود را تعویض کنید. 

٨  ـ6  ـ اجزای سیستم نیوماتیکی

ویژگی های  آن  اجزای  برخی  ولی  است  هیدرولیکی  سیستم  مانند  نیوماتیکی  سیستم  اجزای 
متفاوتی دارند.

انرژی  کمپرسور  می کند.  کار  فشرده  هوای  با  نیوماتیکی  سیستم  کمپرسور:  ـ8ــ6ــ 1ـ
مکانیکی را از موتور  های الکتریکی یا احتراقی دریافت می کند و هوا یا گاز مخصوص را فشرده کرده 

برای ذخیره شدن به مخزن ارسال می کند .

شکل31ــ6ــکمپرسورباد
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موجب  که  است  سیالی  هوا  نیوماتیک،  سیستم های  بیشتر  در  هوا: صافی ـ8ــ6ــ 2ـ
انتقال انرژی می شود. هوا با مکش کمپرسور وارد سیستم گردیده و تحت فشار به سایر قطعات منتقل 
می شود. با توجه به آلودگی های احتمالی هوا و وجود گرد و خاک در آنها  یک صافی برای تصفیه هوا 

در ورودی هوا به کمپرسور نصب می شود.
ـ8ــ6ــمخزن)تانکهوا(: مخزن، هوای فشرده را در خود ذخیره می کند و هنگامی که  3ـ
عملگرهای سیستم نیوماتیک نیاز داشته باشند با به کارگیری شیرهای کنترل، آن را در اختیار آنان قرار 
می دهد. بیشتر روی مخزن شیری برای خروج گاز یا هوای فشرده شده نصب می شود. ممکن است روی 

آن درجه ای برای نشان دادن حجم یا فشار هوای فشرده شده نیز وجود داشته باشد)شکل 32ــ6(. 

دما  افزایش  موجب  هوا  شدن  فشرده  نیوماتیکی،  سیستم  های  در  خنککننده: ـ8ــ6ــ 4ـ
می شود. این گرما تاحدودی توسط بدنه مخزن، لوله ها و سایر قطعات به محیط منتقل می شود. اگر گرمای 

ایجاد شده زیاد باشد نیاز به خنک کننده خواهد بود.
هوا  بخار  می شود،  فشرده  هوا  که  هنگامی  فشار: تحت هوای خشککننده ـ8ــ6ــ 5ـ
به صورت قطرات آب تقطیر می شود. این قطرات به مرور در مخزن جمع شده و به همراه هوای فشرده 
شده وارد مدار می گردد که می تواند موجب اختالل در برخی از قطعات شود. بیشتر برای رفع مشکل 

خشک کننده هوا به کار برده می شود.

شکل32ــ6ــمخزنهوایفشردهدریککمپرسور
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خودآزمایی و پژوهش

1 ــ قسمت های گوناگون سیستم هیدرولیک را نام ببرید و کار هر یک را بنویسید. 
2 ــ جک های روی ادوات چند نوع هستند؟ نام ببرید. 

3 ــ سرویس های سیستم هیدرولیک را نام ببرید. 
4 ــ روش بررسی میزان روغن هیدرولیک در تراکتور JD3140 با تراکتور MF285 چه تفاوت 

اساسی دارد؟ بنویسید. 
5 ــ نخستین کار برای برقراری اتصال بین خروجی هیدرولیک تراکتور)مادگی( و سرشیلنگی 

ادوات چیست؟ 
6 ــ چهار مورد از موارد ایمنی در هنگام استفاده از خروجی هیدرولیک را بنویسید.  

7 ــ دو مورد از ادواتی را که سیستم کنترل کشش در آن ها به کار رفته، نام ببرید. 
8 ــ سیستم کنترل فشار چگونه می تواند از بکسوات کردن تراکتور جلوگیری کند؟ بنویسید. 

9 ــ اگر سیستم هیدرولیک در حالت کنترل وضعیت باشد چرا به راحتی نمی توان شخم زد؟ 
توضیح دهید. 

10 ــ تراکتور های هنرستان به چه تجهیزات کنترل هیدرولیک مجهز هستند؟ بنویسید. 
11 ــ سرویس های مربوط به سیستم هیدرولیک تراکتور MF399 را با استفاده از پیوست 3 

بنویسید. 
ـ به کمک پیوست 4 ویژگی ها خواسته شده برای تراکتور Valmet مدل 8550 را بنویسید.  12ـ 

 )Lit/min( دبی پمپ هیدرولیک )الف 
 )Mpa( فشار هیدرولیک بیشینه )ب
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ی
ی رفتار

ف ها
هد

بایادگیریاینفصل،هنرجومیتواند:
محور انتقال نیرو1 را در تراکتورهای مختلف تعریف کند. 

انواع محور انتقال نیرو را از نظر سرعت، جهت دوران و نحؤه تأمین حرکت توضیح دهد. 
روش تنظیم سرعت دوران محور انتقال نیرو را در حالت موتورگرد و چرخ گرد توضیح دهد. 

سرعت دوران محور انتقال نیرو را در حالت موتورگرد تنظیم کند. 
را  ماشین  محرک  محور  و  نیرو  انتقال  محور  به  گاردان  محور  کردن  و جدا  اتصال  اصول  

توضیح دهد. 
محور انتقال نیرو را برای تغییر سرعت تعویض نماید. 

محور گاردان را به محور انتقال نیروی تراکتور و محور محرک ماشین متصل و جدا نماید. 
محل انتقال نیرو را برای به حرکت درآوردن قطعات یک ماشین به آن وصل کند. 

با استفاده از محور انتقال نیرو قطعات متحرک یک ماشین را کنترل کند. 

تراکتورهای امروزی دارای محور گردنده ای هستند که تأمین کنندٔه حرکت دورانی است و به 
راحتی می توان حرکت دورانی مورد نیاز ماشین های کشاورزی را به وسیلٔه آن تأمین نمود. ماشین های 
کشاورزی می توانند در حالت سوار، نیمه سوار، کششی و یا حتی ساکن از این محور استفاده کنند. 
بسته بندها،  دروگرها،  می کنند  حرکت  نیرو  انتقال  محور  با  که  کشاورزی  ماشین های  از  نمونه هایی 
نیرو  انتقال  محور  دو  یا  یک  به  تراکتورها  بیشتر  می باشند.  و...  برداشت  ماشین های  خرمنکوب ها، 

مجهز هستند. 

1ـ٧ـ انواع محور انتقال نیرو 

محور انتقال نیرو را می توان با سه دیدگاه دسته بندی کرد: 
تعداد دور در دقیقه 

نحؤه تأمین نیرو 
جهت دوران 

Power Take Off  Drive Shaft ــ 1
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1ــ1ــ7ــانواعمحورانتقالنیروازنظرتعداددور: در بیشتر تراکتورها محور انتقال 
نیرو دارای سرعت دورانی استاندارد 540 یا 1000 دور در دقیقه در دور مشخصه موتور است. این 
دور در تراکتور U650M برابر 1800 و در تراکتور MF285 برابر 2000 دور در دقیقه می باشد. 

برخی از تراکتورها یکی از دو محور انتقال نیرو )540 یا 
1000 دور در دقیقه( را دارند و تعدادی دیگر مجهز به هر 
دو محور هستند و گروهی نیز محور قابل تعویض دارند. 
در تراکتور باغی G238 دو محور انتقال نیرو وجود دارد 
که محور باالیی در جهت عقربه های ساعت و محور پایین 
در خالف جهت عقربه های ساعت می چرخد. در تراکتور، 
نیروی 540 دور در دقیقه دارای 6 شیار و  انتقال  محور 
1000 دور در دقیقه دارای 21 شیار است )شکل 1ــ7(.

2ــ1ــ7ــانواعمحورانتقالنیروازنظرمحلتأمیننیرو: دراین دسته بندی، محور 
انتقال نیرو دو حالت موتورگرد و یا چرخ گرد )جعبه دنده گرد( دارد.

و   MF399 ایران در  تراکتورهای موجود  از  نوع هستند.  به هر دو  تراکتورها مجهز  معموالً 
JD  3140 محور انتقال نیرو چرخ گرد ندارد. 

به نمودار  1ــ7 نگاه کنید، حرکت محور انتقال نیرو در شکل الف پس از موتور گرفته شده است 
و اگر موتور روشن و کالچ محور انتقال نیرو درگیر باشد، محور انتقال نیرو متناسب با سرعت دورانی 
موتور، خواهد چرخید. این نوع محور در بیشتر تراکتورهای امروزی )MF 399 و …( نصب می شود 

و باید د ر سرعت مشخصه موتور به کار گرفته شود.
محور انتقال نیرو که در شکل پ نشان داده شده است نیروی خود را از جعبه دنده می گیرد. 
بنابراین با حرکت محور خروجی جعبه دنده اگر کالچ محور انتقال نیرودرگیر باشد، محور انتقال نیرو و 
چرخ های تراکتور خواهند چرخید، این نوع محور را محور انتقال نیروی چرخ گرد می گویند. سرعت 
دورانی محور انتقال نیرو چرخ گرد با کاهش و افزایش سرعت پیشروی تراکتور تغییر می کند. برخی 
تراکتورها این نوع محور انتقال نیرو را دارند )U 650 M( هر دو  محور انتقال نیروی شکل الف و پ 
دارای کالچ ویژه خود هستند در شکل ب محور انتقال نیروی موتورگرد نشان داده شده است که کالچ 
آن با کالچ جعبه دنده در یک پوسته است و پدال کالچ اگر تا نیمه فشرده شود جعبه دنده را خالص 

.)MF 285( می کند و اگر بیشتر فشرده شود محور انتقال نیرو آزاد خواهد شد

محورپیتیاو6شیارهو540دوردردقیقه
شکل1ــ7ــمحورانتقالنیروی6شیارو

21شیار

محورپیتیاو21شیارهو100دوردردقیقه
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برای کنترل محور انتقال نیرو در تراکتورU650M اهرم سه وضعیتی در طرف راست صندلی 
 )2( در وضعیت  و  است  ترمز  نیرو  انتقال  محور   )1( در وضعیت  3ــ7(.  )شکل  دارد  وجود  راننده 

خالص می گردد. در وضعیت )3( درگیر شده، شروع به چرخش می کند.  

نمودار1ــ7ــسهنوعمحورانتقالنیرو

وضعیت)1(موتورگرد،وضعیت)2(خالص،وضعیت)3(چرخگرد
U650Mشکل2ــ7ــاهرممحورانتقالنیرودرتراکتور

چرخها

چرخها

چرخها

کالچمحور
انتقالنیرو

کالچمحور
انتقالنیرو

کالچمحور
انتقالنیرو

جعبهدنده

کالچجعبهدنده

کالچجعبهدنده

جعبهدنده

جعبهدنده

موتور

موتور

موتور

محورانتقالنیرویچرخگرد)جعبهدندهگرد(

محورانتقالنیرو
کالچ

محورانتقالنیرویموتورگرد

محورانتقالنیرو

محورانتقالنیرو

محورانتقالهمیشهگرد

)الف

)ب

)پ
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برای قرار گرفتن در وضعیت های گفته شده، محور 
انتقال نیرو مجهز به یک سیستم سیاره ای است. 

تراکتورهایMF285 و U445 مجهز به کالچ دو 
نیمه  تا  را  آن  پدال  اگر  این کالچ ها  در  هستند.  مرحله ای 
و  می شود  متوقف  جعبه دنده  به  نیرو  انتقال  دهیم،  فشار 
چنانچه تا آخر فشار دهیم، انتقال نیرو به محور انتقال نیرو 

نیز قطع خواهد شد. 
نظر از نیرو انتقال انواعمحور 3ــ1ــ7ــ
نیروی  انتقال  محور  تراکتورها  بیشتر  َدَوران:  جهت
نوع  به  هم  تراکتورها  از  برخی  ولی  دارند  راست گرد 

راست گرد و هم به نوع چپ گرد مجهز هستند. 

)U650M 2ـ٧ـ تنظیم اهرم کنترل محور انتقال نیرو )در تراکتور

وضعیت  در  نیرو  انتقال  محور  کنترل  اهرم  اگر 
درگیری باشد و محور نچرخد و یا دور آن کم باشد الزم 

است بخش های زیر بررسی شود: 
انتقال  محور  پوستٔه  تحتانی  قسمت  از  چنانچه 
نیرو، روغن چکه کند باید محفظه لنت های ترمز شستشو 
و در صورت نیاز با مراجعه به دفترچه راهنما عیب آن رفع 

شده و تنظیم گردد. 
الزم  نشد  برطرف  آن  عیب  یادشده،  اقدام  با  اگر 
سه  در  4ــ7  شکل  در  شده  داده  نشان  فاصلٔه  است 
وضعیت خالص، ترمز و درگیر تنظیم شود. برای اجرای 
دقیق این کار و تنظیم فاصله، به کتابچٔه راهنمای تراکتور 

مراجعه شود. 

1ــترمز2ــخالص3ــدرگیر
شکل3ــ7ــاهرمسهوضعیتیمحورانتقال

U650Mنیرودرتراکتور

شکل4ــ7ــفاصلهایکهدرسهوضعیتخالص،
ترمزودرگیرانتقالنیروبایدتنظیمشود.
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کار کارگاهی

کالچ محور انتقال نیرو )در تراکتورMF285( را با راهنمایی هنرآموز خود تنظیم کنید. 

3ـ٧ـ روش تعویض محور انتقال نیرو 

در شکل 5ــ7 محور انتقال نیرو در تراکتور متصل با حرف A و محور انتقال نیروی آزاد، با 
حرف B نشان داده شده است. برای تعویض محور A,B به روش زیر عمل کنید: 

تراکتور را در یک شیب مالیم طوری پارک کنید که جلوی آن پایین تر باشد، این کار مانع  
روغن ریزی می شود. 

خار حلقوی فنری )1( دور هر یک از محورها را درآورید.
محورها را خارج کنید و محل محورها را عوض کرده، خارها را در محل خود جابزنید. 

Aــمحورانتقالنیرومتصل،Bمحورانتقالنیروغیرمتصل،1ــخارحلقوی2ــمحور3ــاورینگ
JD3140شکل5ــ7ــمحورانتقالنیروقابلتعویضدرتراکتور

نکته

برای جلوگیری از روغن ریزی هر بار اورینگ را تعویض نمایید.

1

2

3

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


152

فصل هفتم

٤ـ٧ـ گاردان

یک محور کشویی، محور انتقال نیروی تراکتور را به ادوات وصل می کند. در هر سر این محور 
یک چهار شاخه گاردان قرار گرفته است که تا حدی امکان تغییر محل ادوات نسبت به تراکتور را 

ممکن می سازد. 
1ــ4ــ7ــاصولایمنیدرهنگاماستفادهازمحورانتقالنیرو،اتصالوجداکردن
گاردان:برای کار با محور انتقال نیرو با توجه به دانسته های فنی که دربارٔه کاربری آن یادگرفته اید 

نکات زیر را رعایت کنید.
مراقب باشید که درپوش و حفاظ محور انتقال نیرو حتی هنگامی که به کار برده نمی شود در 

محل خود قرار گرفته باشند. 
هنگامی که محور انتقال نیرو به کار برده نمی شود اهرم آن را در وضعیت آزاد قرار دهید. 

هنگام چرخش محور انتقال نیرو مواظب باشید که لباس یا دست و پای شما با محور تماس 
پیدا نکند و از آن فاصله بگیرید.

تالش کنید محور ماشین های نیروگیرنده از محور انتقال نیرو در زاویه های بیشتر از 30 درجه 
به کار گرفته نشوند. 

از نشستن روی مالبند به هنگام کار محور انتقال نیرو و حتی در مواقع دیگر جدًا خودداری 
کنید. 

با محور انتقال  انتقال نیروی 540 دور در دقیقه کار کنند  با محور  باید  هرگز ادواتی را که  
نیروی 1000 دور در دقیقه به کار نیندازید و برعکس. 

مطمئن شوید که حفاظ های گاردان با گاردان درگیر نیستند. پیش از بررسی تراکتور را خالص 
و پس از آن خاموش کنید.

محکم بودن اتصال دو سر گاردان و قفل شدن نگهدارنده در دو سمت ماشین و تراکتور را 
بررسی کنید. 

پیش از انجام هر سرویس یا اقدامی، محور انتقال نیرو را خالص و موتور را خاموش کنید. 
همپوشانی کشویی گاردان در هنگام کار هیچ گاه نباید از 140 میلی متر کمتر باشد.

به هنگام بروز هر اشکال از جمله جدا شدن محور کشویی گاردان به سرعت محور انتقال نیرو 
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LZ=کمترینطولگاردان

PU=طولجمعترینحالتکشویی

LB=بیشترینطولگاردان

=حداقلدرگیریکشویی 1___
2 PU

شکل6ــ7

را خالص و تراکتور را خاموش کنید، زیرا بخشی از گاردان که به محور انتقال نیرو متصل است با 
سرعت زیاد می چرخد و می تواند منجر به پیشامدهای ناگوار شود. 

دوشاخه های طرفین گاردان همیشه باید در یک صفحه باشند. این عمل با تداخل مناسب دو 
تکه محور داخل هم شونده ممکن است. 

شکل7ــ7ــدوشاخههایطرفینگاردانبایددریکصفحهباشند.

نکته

از  گاردان  کردن  جدا  با  نمی برید  به کار  را  تراکتور  نیروی  انتقال  محور  که  هنگامی 
تراکتور، درپوش محور انتقال نیرو را ببندید. 

کشویی گاردان همیشه باید روغن کاری شده باشد تا بتواند روی هم آزادانه حرکت کنند. 
توجه کنید که هر ماشین برای خود گاردان ویژه ای دارد. ماشینی که توان بیشتری مصرف 

می کند دارای گاردانی قوی تر با شیارهای بیشتر در محور گاردان است. 

درست

غلط

LZ

PU

LB

1___
2 PU
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روی محور و تراکتور نیروی انتقال محور به گاردان اتصال روش 2ــ4ــ7ــ
ماشین: پیش از اتصال محور روی ماشین، دوشاخه )یوک( آن را از لحاظ تعداد شیار و هم خوانی 
با شیارهای محور انتقال نیروی تراکتور بررسی کنید، چنانچه هم خوانی نداشت اگر تراکتور دارای دو 

محور انتقال نیرو است محورها را تعویض کنید. در غیر این صورت اتصال برقرار نخواهد شد. 
گریس ها و آلودگی های اطراف دوشاخه گاردان را تمیز کنید. 

نیرو و شیارهای محور ماشین را چنانچه زنگ زده هستند، پس از  انتقال  شیارهای محور  
زدودن زنگ ها با روغن آغشته نمایید. 

شیارهای محور انتقال نیرو و شیارهای دوشاخه گاردان را در یک خط قرار داده با لغزاندن 
دوشاخه گاردان روی محور انتقال نیرو اتصال را برقرار کنید. 

خارج شدن دوشاخه گاردان از محور انتقال نیرو در حال کار که دور زیادی نیز دارد می تواند 
اتفاقات بدی به همراه داشته باشد برای جلوگیری از خارج شدن محور گاردان از روی محور انتقال 
نیرو آنها را با روش هایی به هم قفل می کنند که عبارت اند از: 1. پین فنری  2. به کارگیری پیچ و مهره  

3. پین قفل کننده 4. قفل خودکار 
1ــپینفنری: دوشاخه شیاردار را به طور مناسب روی محور انتقال نیرو قرار داده، بلغزانید 
تا با مقاومتی برخورد کنید. در این هنگام پین را فشار دهید و حدود 12 میلی متر دیگر دوشاخه شیاردار 
را روی محور انتقال نیرو فشار دهید و پس از آن پین را رها کنید تا با فشار فنر در داخل شیار قطری 

محور انتقال نیرو قرار گیرد )شکل 9ــ7ــ الف(. 

الف(کشوییدوشیار

ب(کشوییشششیار

شکل8ــ7
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2ــپیچومهره: در این روش پس از روبه رو قرار دادن شکاف سرتاسری دوشاخه و محور 
انتقال نیرو، دوشاخه را روی محور لغزانده، پس از آن یک پیچ در شکاف مشترک دوشاخه و محور 
قرار می دهند. با سفت کردن مهرٔه آن درگیری محکمی بین گاردان و محور انتقال نیرو ایجاد می شود 

)شکل 9ــ7ــ ب(. 
3ــپینقفلکننده: در این نوع یک پین از میان سوراخ های عرضی دوشاخه و محور انتقال 
نیرو عبور می کند. این سوراخ ها به طور قطری روی محور انتقال نیرو و دو شاخه ایجاد شده است. 
قطر پین مورد کاربرد باید کامل نزدیک به قطر سوراخ باشد. یک اشپیل، اتصال محکمی بین دوشاخه 

و محور ایجاد می کند )شکل 9ــ7ــ ج(. 
4ــقفلخودکار:این قفل خیلی شبیه پین فنری است. هنگام اتصال محور انتقال نیرو به 
دوشاخه، روکش دوشاخه اتصالی قفل کن را به طرف گاردان کشیده، پس از آنکه دوشاخه و محور به 

طور مناسب داخل هم شدند، آن را رها کنید تا قفل روی محور قرار گیرد )شکل 9ــ7ــ د(. 

شکل9ــ7ــروشهایقفلکردنمحورگاردانومحورانتقالنیرو

ب(پیچومهرهالف(پینفنری

د(قفلخودکارج(پینقفلکننده

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


156

فصل هفتم

نام  به کار می برند  را  آن  بنویسید. چهار ماشین کشاورزی که  را  نیرو  انتقال  1ــ کاربرد محور 
ببرید. 

2ــ  انواع محور انتقال نیرو را نام ببرید.
را  هنرستان  تراکتورهای  مشخصه  دور  کرده،  تعریف  را  تراکتور  موتور  مشخصه  دور  3ــ  

بنویسید. 
4ــ تفاوت محور انتقال نیروی 540 و 1000 دور در دقیقه را از نظر ظاهر توضیح دهید.

5 ــ محور انتقال نیرو در وضعیت چرخ گرد چه تفاوتی از نظر کار با وضعیت موتورگرد دارد؟ 
6 ــ قطع و وصل انتقال نیرو به محور انتقال نیرو را در تراکتورهای هنرستان بررسی کنید و 

روش های قطع و وصل نیرو را در آنها توضیح دهید.
7ــ روش های اتصال گاردان به محور انتقال نیروی تراکتور و محور روی ماشین را نام برده، 

توضیح دهید. 
8 ــ چهار مورد از موارد ایمنی کار با محور انتقال نیرو را بنویسید. 

9ــ تحقیق کنید کالچ های یک طرفه و ایمنی به چه دلیلی روی گاردان ها نصب می شوند؟ 
10ــ به کمک پیوست 4 تعیین کنید محور انتقال نیرو در تراکتور Valmet مدل 8050 چه 

ویژگی هایی دارد؟ 

خودآزمایی و پژوهش
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ی
ی رفتار

ف ها
هد

بایادگیریاینفصل،هنرجومیتواند:
تعلیق را تعریف کند. 

اجزای چرخ الستیکی را نام ببرد. 
با توجه به نوشته  های روی الستیک، ویژگی های آن را بیان کند. 

انواع سیستم های گوناگون فرمان را نام ببرد. 
اجزای سیستم فرمان مکانیکی را نام ببرد. 

اجزای سیستم فرمان هیدرولیکی و نیمه هیدرولیکی را بیان کند. 
زاویه تمایل و سرجمعی را تعریف کند. 

سرویس های مربوط به سیستم فرمان را نام ببرد. 
روش های سرویس سیستم فرمان را توضیح دهد. 

باد الستیک چرخ را تنظیم کند. 
الستیک چرخ جلو را از رینگ خارج کند. 

روش های تنظیم فاصله چرخ های تراکتور را شرح دهد. 
فاصله چرخ های تراکتور را تنظیم نماید. 

اصول ایمنی را در هنگام تنظیم فاصله چرخ های تراکتور رعایت کند. 
اندازٔه تنظیم فاصله د هانه چرخ های تراکتور های متداول در ایران را بیان کند. 

د هانٔه چرخ های جلوی تراکتور را تنظیم کند. 
دالیل سنگین کردن محور عقب تراکتور را توضیح دهد. 

چرخ های عقب تراکتور را به کمک وزنه و یا آب سنگین نماید.
کلرور  با  را  تراکتور  آب درون الستیک چرخ های عقب  یخ زدن  از  روش جلوگیری  

منیزیم یا کلسیم توضیح دهد. 
دالیل کاربرد وزنه  های تعادل جلوی تراکتور را توضیح دهد. 

جلوی تراکتور را با وزنه  های تعادل سنگین نماید. 
لقی چرخ های جلو را تنظیم نماید. 

ترمز چرخ های عقب تراکتور را تنظیم نماید. 
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1ـ ٨ ـ سیستم فرمان تراکتور 

سیستم فرمان در هدایت تراکتور در مسیر مستقیم، گردش به چپ و راست و دور زدن است. 
این کار با گرداندن چرخ های   هادی انجام می شود. 

چرخ های   هادی، چرخ هایی هستند که فلکٔه فرمان به وسیلٔه سیستم فرمان با آن ارتباط دارد و 
راننده به وسیلٔه آن تراکتور را در سوی دلخواه هدایت می کند. 

انواع مکانیکی،  به  فرمان  سیستم  تراکتور: 1ــ1ــ8ــسیستمهایگوناگونفرماندر
نیمه هیدرولیکی و تمام هیدرولیک تقسیم می شود. تراکتور U650M , MF285 سیستم فرمان نیمه 

هیدرولیکی دارند. فرمان تراکتور JD3140 از نوع تمام هیدرولیکی است. 
فرمانمکانیکی: اجزای سیستم فرمان مکانیکی در شکل 1ــ 8 نشان داده شده است. 

)چالقدست( فرمان بازوی 4ــ فرمان جعبه 3ــ فرمان میل 2ــ فرمان فلکه 1ــ
اهرم 9ــ عامل میل 8ــ انتقال شاخه سه 7ــ سیبک 6ــ رابط بازوی ــ 5

فرمان)شغالدست(10ــشاهپیچ)سگدست(11ــمحورچرخ)محورسگدست(
ـ8ــاجزایفرمانمکانیکی شکل1ـ

به دلیل فرمان گیری ضعیف  امروزه در تراکتور ها و ماشین های سنگین سیستم فرمان مکانیکی 
آن، کمتر به کار برده می شود.

دسته  فرمان،  جعبه  فرمان،  دسته  سیستم  این  در  )هیدرولیکی(:  هیدرولیک تمام فرمان
گاردان حذف و اتصال های مکانیکی به مقدار زیادی کم شده است. 

1

2

4

5

6 6
7 8

9

10
11

3
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اجزایاصلیفرمانهیدرولیکیعبارتانداز:
1. فلکه فرمان، 2. سوپاپ )شیر( فرمان که در زیر فلکه فرمان نصب می شود، 3. جک هیدرولیکی، 

4. پمپ فرمان، 5. لوله  های رابط، 6. مخزن روغن.

برای  را  راننده  دست  نیروی  هیدرولیکی،  نیروی  سیستم  این  در  نیمههیدرولیکی:  فرمان
با راحتی بیشتر هدایت شود. در این نوع فرمان اگر  تا تراکتور  چرخاندن فلکه فرمان تقویت می  کند 
سیستم هیدرولیک فرمان از کار بیفتد، هنوز می توان تراکتور را هدایت کرد اما باید نیروی زیادی برای 
فرمان دادن به کار برد. اجزای هیدرولیکی فرمان نیمه هیدرولیک در شکل 3ــ 8 نشان داده شده است. 

شکل2ــ8ــفرمانتماممکانیکی

فلکهفرمان

سوپاپ

مخزنروغن

جک)سیلندر(
پمپ

1

3

4 2 6 5

1 ــ صافی
2ــ پمپ هیدرولیکی

3ــ پیستون کار
4ــ مقسم و کنترل کننده 

پیستون کار
5 ــ لوله های روغن

6 ــ مخزن روغن 

شکل 3ــ 8   ــ اجزای هیدرولیکی 
فرمان نیمه هیدرولیکی 
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جک های  کنترل  با  فرمان  سیستم  کمرشکن  تراکتور های  هدایت  برای  کمرشکن: فرمان
هیدرولیکی، جلوی تراکتور را نسبت به قسمت عقب تراکتور تغییر موقعیت می دهد. در این سیستم 

تراکتور در شعاع کوچک تر دور می زند. 

شکل4ــ8ــکاربردفرمانکمرشکن

بررسی

چهار سیستم فرمان گفته شده را در تراکتورهای موجود هنرستان یا منطقه مورد بازدید 
قرار داده و چگونگی فرمان گیریی آنها را با هم مقایسه کنید.

ـ   ٨ ـ سیستم تعلیق 2

تعلیق اصطالحی است که به وضعیت حرکت چرخ های خودرو در امتداد قائم نسبت به شاسی و 
فنربندی آن گفته می شود. سیستم تعلیق نوعی حالت معلق بودن چرخ نسبت به شاسی را به وجود می آورد. 
تراکتور های چرخ الستیکی معموالً شاسی ندارند و بدنٔه قطعات سیستم انتقال توان و موتور، بدنه 
تراکتور را می سازد. تراکتور MF285 بدون شاسی است ولی به تراکتورU650M با داشتن دو تیر عرضی 
در طرفین موتور می توان تراکتور نیمه شاسی گفت. در بیشتر تراکتور های چرخ الستیکی چرخ های عقب 
محرک هستند و هیچ حرکتی نسبت به بدنٔه تراکتور در امتداد قائم ندارند ولی همان طور که پیش تر گفته 
شد محور جلو حول یک نقطه )مفصل( به بدنٔه تراکتور مفصل بندی شده است. در نبود سیستم فنربندی، 

حرکت مفصلی محور جلو سبب می شود که ارتعاشات کمتری به تراکتور وارد شود )شکل 3ــ 2(. 
از ویژگی های دیگر تراکتور این است که در بیشتر تراکتور ها فاصله چرخ ها روی محور قابل 

تنظیم است. 
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3ـ ٨ ـ چرخ الستیکی تراکتور

چرخ تراکتور ها برای سرعت کم و مقاوم نسبت به ضربه ساخته می شوند تا ضرباتی را که در 
در  حرکت  و  زیاد  وزن  علت  به  تراکتور ها  کنند.  تحمل  می شود  وارد  آنها  به  تراکتور  حرکت  هنگام 

زمین های ناصاف و پرمانع نیاز به این چرخ های مقاوم دارند. 
1ــ3ــ8ــاجزایچرخالستیکی: اجزای مهم یک چرخ الستیکی به شرح زیر است:

1 ــ رویه 2 ــ تیوپ 3 ــ رینگ 4 ــ دیسک 
رویه: این قسمت اصطالحاً تایر یا الستیک نامیده می شود. الستیک قسمتی است که چرخ 
از طریق آن با زمین در تماس است. روی این قسمت برجستگی هایی به نام آج وجود دارد که سبب 
با زمین می شود و از سر خوردن )بکسوات( چرخ جلوگیری می کند. در دیوارٔه  بهتر چرخ  درگیری 

الستیک نوشته  هایی وجود دارد که مفهوم برخی از این نوشته  ها در زیر توضیح داده شده است. 
در برخی از الستیک ها حروف حک شده نشان دهنده نوع کاربرد آن می باشد مثالً: 

F: کاربرد الستیک به عنوان چرخ جلو 
R: چرخ عقب 

I: چرخ ادوات کشاورزی 
یک عدد به همراه حرف P یا کلمه Ply به معنی الیه، نشان دهندٔه تعداد الیه یا میزان تحمل بار 
الستیک است. هر چه این عدد بزرگتر باشد می توان بار بیشتری را بر آن وارد نمود. الستیک چرخ 

ماشین های سواری بیشتر 2 تا 6 الیه است، تراکتور MF285 الستیکی 6 تا 8 الیه دارد. 
اندازٔه الستیک چرخ را نیز با دو عدد تعیین می کنند. عدد اول از چپ پهنای الستیک و عدد 
دوم قطر داخلی یا قطر رینگ آن را نشان می دهد. اگر این دو عدد با خط تیره از هم جدا شوند، باید 
اندازه  ها برمبنای اینچ خوانده شود و در صورتی که با ممیز یا عالمت × از هم جدا شوند، باید اندازه  ها 

برمبنای سانتی متر خوانده شود. 

شکل5ــ8ــاندازههاینوشتهشدهرویچرخ

24/5-32

24/5 32
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تویی)تیوب(:این قسمت از یک نوع الستیک نرم که قابلیت زیادی دارد ساخته می شود. 
تیوب در فضای داخلی الستیک قرار گرفته و با هوا پر می شود. 

تیوب دارای مجرایی است که با یک سوزن بسته می شود. با باز کردن این سوزن یا فشار آن به 
داخل هوای داخل تیوب خارج می شود.

شکل6ــ8ــتیوبوالستیکچرخ

رینگ:بخشی از چرخ است که الستیک به همراه تیوب روی آن قرار می گیرد. اصطالحاً 
این قسمت را »طوقه« نیز می گویند. 

دیسک:چرخ دارای صفحه یا پره  هایی است که به وسیلٔه آن رینگ روی توپی1 بسته می شود. 
این قسمت را دیسک می نامند. در چرخ های عقب تراکتور این صفحه می تواند به رینگ بسته یا از آن 
جدا شود. دیسک چرخ عقب بیشتر محّدب ساخته می شود و در هر دوسو به رینگ قابل وصل است. 
روی دیسک چرخ جلو برخی از تراکتور ها و چرخ های عقب بیشتر تراکتور ها محل هایی برای بستن 

وزنه  های سنگین کننده در نظر می گیرند.  

1 ــ محل بسته شدن چرخ روی محور را توپی می گویند.

ب(چرخبادیسک

شکل7ــ8

الف(چرخبدوندیسک
دیسک

رینگ

دیوارهرینگ دیوارهرینگ
رینگ

الستیک

آج

تیوب

سوپاپ
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2ــ3ــ8ــزوایایچرخها:برای جلوگیری از الستیک سایی چرخ های   هادی و هدایت 
آسان وسایل نقلیه )مانند انواع سواری و کشنده ها( زاویه هایی روی چرخ های   هادی ایجاد می شود. در 

تراکتور ها معموالً زاویه تمایل و سرجمعی قابل تنظیم هستند. 
زاویهتمایل)کمِبر(1: انحراف محور و چرخ های جلو نسبت به خط قائم از دید جلو را 
»زاویه تمایل« گویند. اگر فاصلٔه چرخ ها در قسمت باال بیش از پایین باشد، زاویٔه تمایل مثبت و اگر کمتر 
از پایین باشد منفی خواهد بود. این زاویه معموالً بین 0 تا 4+ درجه است. زاویٔه تمایل را می توان به 

صورت فاصله نیز نشان داد. 
زاویه تمایل، فرمان دادن را راحت و بار وارد بر روی مهرهٔ چرخ جلو را کم می کند. پس از وارد 

شدن بار روی محور ها، چرخ ها به حالت قائم درمی آیند. 
زاویۀسرجمعی)تقارب(: اگر فاصله چرخ های جلو در قسمت عقب بیش از همین فاصله 

در قسمت جلو باشد چرخ ها دارای »زاویه سرجمعی« هستند. 
این زاویه موجب می شود چرخ های   هادی در حال حرکت به حالت موازی درآیند تا الستیک سایی 

کم و هدایت آسان باشد. 

Camber ــ 1

U650Mشکل8ــ8ــزاویهتمایل)نمایروبهرو(چرخجلوتراکتور

U650Mشکل9ــ8ــزاویهسرجمعی)نمایباال(چرخجلوتراکتور

+0/5mm

A0-40

A+15mm
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٤ـ ٨ ـ سرویس سیستم فرمان

برای کاربرد درست و هدایت آسان تراکتور باید مجموعٔه فرمان به شکل درست و به موقع بازدید 
و سرویس ها و تنظیم های الزم انجام شود. هرچند هر تراکتور ویژگی های خاصی دارد و باید مطابق 
توصیه  های کتابچٔه راهنمای تراکتور این تنظیم ها و سرویس ها انجام گیرد ولی در صورت نبودن دفترچه 

می توانید از مطالب زیر به عنوان راهنما استفاده کنید. 
1ــ4ــ8ــکنترلوتعویضروغنجعبهفرمان: در تراکتور هایی که فرمان مکانیکی یا 
نیمه هیدرولیکی دارند، باید سطح روغن جعبه فرمان بازدید شود و در صورت نیاز روغن کافی به آن 
افزوده گردد و یا در زمان معین نسبت به تعویض روغن اقدام شود. برای مثال پس از 100 ساعت کار 

باید سطح روغن جعبه فرمان در تراکتور MF285 بازدید شود.

MF285شکل10ــ8ــمحلریختنروغندرجعبهفرمانتراکتور

2ــ4ــ8ــکنترلوتعویضروغنوصافیپمپفرمان:در برخی از تراکتور ها )مانند
بازدید و  باید سطح روغن  MF285( که روغن پمپ فرمان از روغن سیستم هیدرولیک جدا است، 

تعویض روغن و صافی آن در زمان مناسب انجام شود.

کار کارگاهی

و  بازدید  را  فرمان  پمپ  روغن  تراکتورMF285 سطح  در  هنرآموز خود  راهنمایی  با 
نسبت به تعویض روغن و صافی مربوطه اقدام کنید. 
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نکته

بخش های مکانیکی فرمان از نظر شل و لق بودن باید بازدید و به موقع عیب آنها رفع شود. 

   5ـ ٨ ـ سرویس و تنظیم چرخ های تراکتور 

چرخ های تراکتور نیاز به سرویس و تنظیم های گوناگونی دارند که در این بخش، برخی از این 
موارد توضیح داده می شود. 

ـ5ــ8ــتنظیمفاصلهبینچرخهایتراکتوررویمحور:دالیل تنظیم فاصله بین  1ـ
چرخ های تراکتور: تراکتور با ادوات گوناگون و در شرایط گوناگونی کار می کند. برای کار با برخی از 

این ادوات الزم است فاصلٔه چرخ های تراکتور مقدار خاصی باشد، از جمله: 
در هنگام شخم زدن با گاوآهن الزم است چرخ های سمت راست در راستای مشخصی نسبت 

به تیغٔه گاوآهن قرار داشته باشند تا تنظیم درست باشد. 
در هنگام عملیات داشت در کشت های ردیفی الزم است تراکتور در مزارع کشت شده حرکت 
کند. در این هنگام باید فاصله بین چرخ های تراکتور متناسب با وضعیت کشت تنظیم شود. اگر چرخ 

تراکتور روی پشته حرکت کند سبب خرابی آنها شده، گیا هان کشت شده را له کرده، از بین می برد. 
در هنگام کار در زمین های شیب دار برای جلوگیری از واژگون شدن تراکتور الزم است  

د هانٔه چرخ ها تا اندازه ممکن باز شوند. 

سیبک های سیستم فرمان برخی از تراکتور ها از نوع قابل تنظیم هستند، آنها را تنظیم کنید و 
گریس خور های موجود روی آنها را گریس کاری کنید. 

ـ8ــگریسخورسیبکهایمیلفرمان شکل11ـ

گریسخور
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نکته

هرگونه تغییر در فاصلٔه بین چرخ ها باید به اندازٔه مساوی در چرخ سمت چپ و راست 
به کار گرفته شود، به این معنی که اگر الزم است د هانٔه چرخ ها به اندازٔه بیست سانتی متر افزایش 
داده شود باید فاصله چرخ سمت چپ از مرکز تقارن به میزان ده سانتی متر و چرخ سمت راست 

نیز ده سانتی متر اضافه شود تا تقارن عرضی تراکتور به هم نخورد. 

به  تراکتور  عقب  چرخ های  بین  فاصله  تغییر  تراکتور: عقب چرخهای بین فاصله تغییر
روش های زیر انجام می شود: 

تغییر محل اتصال تویی چرخ نسبت به محور چرخ 
تغییر جهت تحّدب دیسک چرخ ها 

تغییر محل اتصال دیسک چرخ به رینگ چرخ 
برای تغییر دادن محل اتصال توپی  الف(تغییرمحلاتصالتوییچرخبهمحورچرخ:

چرخ نسبت به محور چرخ به روش زیر عمل کنید: 
در جلوی چرخ های جلو، سنگ یا مانع مناسب بگذارید تا در حین کار تراکتور حرکت نکند. 

محور چرخ های عقب را با جک از زمین بلند کنید. 
خرک مناسب زیر محور قرار دهید. 

پیچ های توپی چرخ را شل کنید. 
توپی چرخ را به میزان الزم به سمت داخل یا بیرون حرکت دهید. 

پیچ ها را سفت کنید و خرک ها را از زیر محور ها خارج کنید. جک را بردارید. 
در شکل 12ــ 8 محور و توپی چرخ دیده می شوند. در سمت راست تصویر، فاصله بین چرخ ها 
کمتر است. در سمت چپ تصویر چرخ ها تا بیشترین مقدار ممکن روی محور بیرون کشیده شده اند. 

)A(شکل12ــ8ــدرقسمتبتوپی
رویمحورچرخبهبیشترینمیزانممکن

بیرونکشیدهشدهاست.
ب(الف(
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ب(تغییرجهتتحدبدیسکها:با تغییر جهت تحدب دیسک ها، فاصلٔه بین چرخ ها تغییر 
می کند. برای رسیدن به این نتیجه و سهولت کار به جای باز کردن دیسک چرخ ها و معکوس کردن 

سوی آنها محل چرخ سمت چپ و راست را عوض می کنند. 
پیکان  تراکتور های دو دیفرانسیل، یک  تراکتور و الستیک جلوی  روی الستیک چرخ های عقب 
وجود دارد. توجه داشته باشید که هرگاه چرخ ها را باز می کنید آنها را طوری ببندید که وقتی این پیکان ها در 
باال قرار می گیرند رو به جلو باشند. وگرنه چرخ ها چرخش آزاد )بکسوات( زیادتری خواهند داشت و آج های 

چرخ ها زودتر ساییده خواهند شد. گفتنی است که این موضوع در هنگام پنچرگیری نیز باید رعایت شود. 
ج(تغییرمحلاتصالدیسکچرخبهرینگچرخ:رینگ و دیسک چرخ عقب تراکتور را 
بررسی کنید تا راه های تغییر فاصله را بیابید. در کتابچٔه راهنمای تراکتور راه های درست این تغییرات 

را خواهید یافت. با توجه به اطالعات گفته شده، آسانترین راه رسیدن به اندازٔه مورد نظر را بیابید. 
اتصال دیسک به رینگ در برخی از تراکتور ها روی چند ریل مورب می باشد. در این تراکتور ها 

برای تغییر دادن فاصله بین چرخ ها می توان به روش زیر عمل کرد: 
بست های دو طرف نقطه اتصال دیسک به ریل روی رینگ و پیچ های اتصال را بر حسب نیاز 

شل یا باز کنید. 
تراکتور را در دنده جلو و عقب قرار دهید و آرام به مقدار کم، پا را از روی کالچ بردارید و 
دوباره بگیرید تا دیسک روی ریل شروع به چرخش کند. با این کار به جای حرکت تراکتور به سمت جلو 

یا عقب محل اتصال دیسک روی ریل حرکت خواهد کرد و فاصله بین چرخ ها را تغییر خواهد داد.
برای اینکه فاصله مورد نظر به راحتی به دست آید می توانید بست های موجود روی ریل را که 

از  پس  تا  ببندید  نظر  مورد  نقطٔه  در  کرده اید  باز 
برداشتن پا از روی کالچ و حرکت دیسک روی 

ریل، دیسک در این نقطه بایستد. 
پس از رسیدن به فاصلٔه دلخواه بست ها 
به  دیسک  اتصال  محل  طرف  دو  در  درست  را 
یا شل  باز  که  را  پیچ هایی  تمام  داده  قرار  رینگ 
کرده اید ببندید و در حد الزم سفت کنید. پس از 
کمی  حرکت با تراکتور پیچ ها را آچارکشی کنید. 

شکل13ــ8ــاتصالدیسکبهرینگرویریل
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به شکل 14ــ 8 توجه کنید. تغییرات محل 
اتصال دیسک به رینگ را درست بررسی کنید.

هم  به  دو  دو  به  اتصاالت  از  مورد  چهار   
وصل شده اند. این دو حالت مربوط به تغییر جهت 
تحدب دیسک می باشد. یعنی با جابه جا کردن چرخ 
به  وضعیت  یک  از  می توان  راست  با  چپ  سمت 

وضعیت دیگر رفت.
نقاط  محل  تغییر  به  مربوط  دیگر  موارد 
اتصال هستند که فاصله  های الزم را ایجاد می کنند. 
فرضی  صفحه  شکل  این  از  بخش  هر  در 

وسط الستیک با خط چین نشان داده شده است.
ختم  خط چین  این  به  پیکان  یک  نوک 
پیکان،  کنار  در  شده  نوشته  اندازه  های  می شود. 
تراکتور  در  را  الستیک  دو  وسط  بین  فاصله 

JD3140 نشان می دهد. 
بسته  آن  به  که دیسک  از رینگ  نقطه ای  به 
دو  از  یک  هر  در  را  دیسک  کنید.  توجه  می شود 

طرف این نقطه می توان بست که این کار خود دو فاصلٔه گوناگون را به وجود می آورد. این دو نقطه 
نسبت به وسط الستیک متقارن نیستند تا امکان تغییرات بیش تری را در هنگام معکوس کردن جهت ها 

به وجود آورند. 
تغییرفاصلۀبینچرخهایجلویتراکتور:محور جلو در بیشتر تراکتور ها حالت کشویی 
دارد. با بازکردن پیچ های محور و پیچ های دسته عامل فرمان می توان فاصله چرخ ها را تغییر داد. برای 

رسیدن به اندازهٔ مورد نظر به روش زیر عمل کنید: 
زیر بخش جلوی تراکتور جک زده، آن را از زمین بلند کنید )جک را زیر مخزن روغن قرار ندهید(.

پیچ های دسته عامل فرمان و پیچ های محور را باز کنید. 
با تغییر محل دو انتهای محور، فاصلٔه دلخواه را به دست آورید. 

پیچ ها را ببندید و به اندازٔه الزم سفت کنید. 

شکل14ــ8ــتغییرفاصلهبینچرخهایعقب
تراکتورJD3140باتغییرمحلاتصالدیسکبه

رینگوجابهجاکردنچرخسمتچپوراست

1/50متر)59(اینچ

1/60متر)63(اینچ

1/70متر)67(اینچ

1/80متر)71(اینچ

1/90متر)51(اینچ

2/00متر)79(اینچ
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جک را از زیر تراکتور خارج کنید. 
سرجمعی چرخ های جلو را به روشی که گفته خواهد شد بررسی و در صورت نیاز تنظیم کنید.
باید  محور جلوی تراکتورMF285 در شکل 15ــ 8 دیده می شود. پیچ ها و مهره  هایی را که 
برای تغییر فاصله چرخ های جلو باز شوند در سمت چپ شکل با شماره  های 1، 2، 3، 4 نشان داده 

شده اند. در جدول سمت راست اندازه  های به دست آمده مشاهده می شوند. 

MF285شکل15ــ8ــمحورجلویتراکتور

1346mm
53in

1449mm
57in

1549mm
61in

1651mm
65in

1753mm
69in

محور جلوی تراکتور JD3140 در شکل 16ــ 8 دیده می شود. پیچ ها و مهره  هایی که باید باز 
شوند با حروف A,B,C نشان داده شده اند. 

JD3140شکل16ــ8ــمحورجلویتراکتور
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در این نوع تراکتور، برای تغییر بیشتر فاصلٔه بین چرخ های جلو می توان جهت تحدب دیسک 
چرخ های جلو را نیز تغییر داد )جابه جا کردن چرخ سمت چپ و راست در جلو(. در جدول شماره 
1ــ 8 با توجه به سه اندازه الستیک و رینگ که در این تراکتور به کار برده می شود حدود تغییر د هانه 

چرخ ها گفته شده است. 

JD3140جدول1ــ8ــحدودتغییرفاصلۀچرخهایجلودرتراکتور

دیسکچرخبهطرفخارجدیسکچرخبهطرفداخلنوعالستیکها

2/10 ــ 1/58 متر1/96ــ 1/45 متر18ــ 7/50

2/06 ــ 1/55 متر1/99ــ 1/48 متر20ــ 7/50

16ــ 10/00
   16ــ 11/00

2/05 ــ 1/54 متر2/00 ــ 1/49 متر

2ــ5ــ8ــاندازهگیریزاویۀسرجمعیچرخهایجلووتنظیمآن
اندازهگیریسرجمعیچرخهایجلو

چرخ های جلو را با چرخاندن فرمان در راستای مستقیم )موازی با محورطولی تراکتور( قرار دهید. 
د هانٔه چرخ های جلو را در بخش جلو و عقب آن در ارتفاع مرکز چرخ و از لبٔه رینگ اندازه 
بگیرید. دو محل اندازه گیری در بخش الف شکل 17ــ 8 در تراکتور JD3140 دیده می شود. فاصله 

اندازه گیری شده در سر جلو چرخ های جلو باید مقداری کمتر از سر عقب آن باشد.
میزان درست این اختالف را در کتابچٔه راهنمای تراکتور بیابید. این مقدار در تراکتور JD3140 برابر 
3 تا 7 میلی متر و در تراکتور MF285 برابر 3 میلی متر و در تراکتور U650M برابر 4 تا 8 میلی متر می باشد. 

ـ8ــالفــمحلاندازهگیریسرجمعیچرخهایجلو،ب(محلتنظیم شکل17ـ

ب(الف(
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تنظیممقدارسرجمعی: 
سرجمعی  مقدار  که  صورتی  در 
درست نیست، با توجه به قسمت ب 
دسته  به  متصل  پین   8 17ــ  شکل 
عامل )1( را خارج کرده، پیچ بست 
با  آن  از  پس  کنید.  شل  را   )2(
پیچاندن انتهای دسته عامل فرمان که 
از اهرم فرمان خارج شده است طول 
دلخواه را به دست آورید )کم یا زیاد 
باز  قطعات  کار  این  از  پس  کنید(. 

شده را ببندید و قطعاتی را که شل کرده اید سفت کنید و فاصله را دوباره اندازه بگیرید تا از درستی آن 
مطمئن شوید.

نکاتایمنی
توجه داشته باشید که چرخ های عقب تراکتور بسیار سنگین هستند. در هنگام باز کردن چرخ ها 

به خطر سقوط آنها توجه داشته باشید و وزنه  های سنگین کننده را از پیش از روی چرخ باز کنید. 
برای جابه جا کردن چرخ های عقب باز شده، آنها را بلند نکنید بلکه با چرخاندن آنها روی زمین 

حرکتشان دهید.
در هنگام بلند کردن هر چرخ یا محور تراکتور با جک، محور دیگر را با قرار دادن سنگ یا 
بلوک چوبی در جلو و عقب چرخ مهار کنید تا از حرکت کردن تراکتور در حین کار جلوگیری شود. 
از سفت بودن کلیٔه پیچ ها و مهره  ها به اندازه کافی اطمینان حاصل کنید. در پایان کار و کمی  

حرکت دوباره پیچ ها را کنترل و در صورت نیاز آچارکشی کنید. 
برای  می دهد.  انجام  گوناگونی  کار های  تراکتور  تراکتور: کردن سنگین ـ8ــ 3ــ5ـ
با کاری که تراکتور انجام می دهد، در برخی از موارد  متناسب کردن اصطکاک بین چرخ ها و زمین 
نیاز به سنگین کردن تراکتور یا چرخ ها می باشد. بیشتر برای انجام شخم های عمیق وزن روی محور 
عقب تراکتور نمی تواند اصطکاک الزم بین چرخ های عقب و زمین را تأمین کند. در هنگام یدک کشی 
تریلر های دو چرخ قسمتی از وزن جلوی تریلر روی نقطه اتصال قرار می گیرد و وزن روی محور عقب 
تراکتور را افزایش می  دهد که مفید است ولی این عمل وزن روی محور جلو را کاهش می دهد که اگر 

شکل18ــ8ــابزاروروشتعییناندازهسرجمعی

میلهاندازهگیر
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این کاهش زیاد باشد فرمان تراکتور خوب کار نمی  کند و چرخ های جلو از زمین بلند می شوند. در هنگام 
یدک کشی تریلر های چهار چرخ، در صورت سنگین بودن تریلر، وزن محور عقب تراکتور برای کار کم 

می باشد و الزم است محور عقب سنگین شود. 
وزن بیش از حد روی چرخ های عقب، از اثر آج الستیک روی زمین قابل مشاهده است و نتیجه 
افزایش وزن روی چرخ های عقب، هدر رفتن توان موتور می باشد. چون نیروی زیادی صرف خنثی 
نمودن مقاومت زمین در مقابل چرخش چرخ ها می شود و عالوه بر اینکه خاک را بیهوده فشرده می کند، 

موجب وارد آمدن فشار بیش از اندازه به الستیک می شود. 
اگر وزن روی محور عقب کم باشد، اثر آج الستیک به دلیل چرخش آزاد )بکسوات( زیاد از بین 

می رود این امر سبب هدر رفتن نیروی تراکتور و سایش اضافی الستیک می شود. 
کم بودن وزن روی محور جلو از خوب فرمان نگرفتن تراکتور قابل مشاهده می باشد و اثر دیگر 

آن بلند شدن جلوی تراکتور در هنگام برداشتن پا از روی کالچ است. 
تعیینمیزانچرخشآزادچرخ)بکسوات(: برای تعیین میزان چرخش آزاد چرخ به روش 

زیر عمل کنید: 
وسیلٔه مورد نظر )مانند گاوآهن( را به تراکتور بسته و به زمین محل کار ببرید. 

با گچ روی الستیک و در راستای شعاع چرخ عالمت بزنید. 
شروع به کار کنید تا وسیله در خاک فرو رود و به بیشترین عمق برسد )مصرف توان بیشتر(. 

هنگامی که عالمت روی چرخ به زمین رسید، روی زمین عالمت بزنید و آن را نقطٔه )A( بنامید. 
در حالی که وسیله در زمین کار می کند، آنقدر تراکتور را برانید تا چرخ عقب ده دور بزند. محل عالمت 
روی چرخ را وقتی در پایان ده دور مقابل زمین قرار می گیرد، روی زمین مشخص کنید و آن را ) B( بنامید.

تراکتور را متوقف کنید و عالمت را از روی چرخ پاک کنید. 
وسیله پشت تراکتور را از زمین بلند کنید. بین دو عالمت A و B که با ده دور چرخ عقب 
تراکتور پیموده شده بود، تراکتور را برانید. هنگام عبور تراکتور از روی نقطٔه A، بر نقطه ای از چرخ 

که روی زمین است عالمت بزنید و توجه کنید که تا رسیدن به نقطٔه B، چرخ عقب چند دور می زند. 
با توجه به تعداد دور چرخ در دو حالت، می توان درصد چرخش آزاد چرخ )بکسوات( را از 

رابطٔه زیر حساب کرد: 
N = درصد بکسوات N

N
−

×1 100  

N= تعداد دور چرخ در حالی که وسیله پشت تراکتور در بیشترین عمق کار می کند و فاصلٔه بین 
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نقطه A و B را می پیماید. 
N1= تعداد دور چرخ در حالی که وسیله پشت تراکتور باال است و فاصلٔه بین نقطه B , A را 

می پیماید. 
تا 15 درصد  میزان 10  دیر  تراکتور جان  گفته شده، سازندگان  اندازه گیری  به روش  توجه  با 
بکسوات را بهترین شرایط کاری می دانند و سفارش می کنند چنانچه میزان بکسوات زیاد باشد، محور 

عقب تراکتور را باید سنگین تر کرد و در صورت کم بودن بکسوات باید آن را سبکتر کرد. 
باید انجام  با توجه به وضعیت تراکتور، زمین و شرایط کاری که  میزان سنگین کردن تراکتور 

شود تعیین می گردد. 
سنگینکردنمحورعقبتراکتور:این کار به دو روش انجام می شود: 

با نصب وزنه روی چرخ عقب 
با پرکردن الستیک چرخ عقب از محلول مناسب1

الف(سنگینکردنمحورعقبتراکتورباوزنه: برخی از تراکتور ها دارای وزنه  های قابل 
قابل نصب روی چرخ های عقب  وزنه  های   8 در شکل 19ــ  می باشند.  نصب روی چرخ های عقب 
با  به رینگ چرخ بسته می شود. این پیچ ها  با سه پیچ  تراکتور JD3140 دیده می شود. نخستین وزنه 
حرف A در این تصویر دیده می شوند. وزنه دارای دو گیره است. برای نصب وزنه  های بعدی باید چرخ 
ـ   8 با حرف A نشان  در وضعیتی قرار گیرد که این گیره  ها در سمت باال باشند. این گیره  ها در شکل 20ـ

داده شده اند. وزنه  های جدید روی گیره  های »A« نصب شده و با پیچ »B« محکم می شوند. 

1 ــ چون عملیات کشاورزی بیشتر در فصول گرم سال انجام می گیرد، در بیشتر مواقع از آب برای پرکردن الستیک استفاده می شود.

ـ8ــوزنهاولدرچرخعقبتراکتور شکل19ـ
JD3140باسهپیچ)A(بهچرخبستهمیشود.

این در عقب چرخ بعدی وزنههای ـ8ــ 20ـ شکل
تراکتوررویدوگیرهAنصبوباپیچBسفتمیشوند.
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ب(سنگینکردنمحورعقبتراکتورباپرکردنتیوبالستیکبامایع:برای پرکردن 
تیوب الستیک عقب با مایع به روش زیر عمل کنید: 

با قرار دادن جک زیر چرخ عقب آن را از زمین بلند کنید. 
چرخ را بچرخانید تا سوپاپ باد آن در باال قرار گیرد.

سوپاپ هوا را خارج کرده به جای آن سوپاپ آب را نصب کنید.
شیلنگ آب با فشار زیاد را به سوپاپ آب وصل کنید. برای این کار می توانید شیلنگ آب  
لوله کشی را به سوپاپ آب وصل کنید و اگر الزم است ضدیخ در الستیک بریزید، آن را در مخزن و در 
به تیوب، هوا از  با وارد شدن آب  با شیلنگ به سوپاپ آب وصل کنید.  ارتفاع مناسب قرار دهید و 
از  مایع  که  تا سطح سوپاپ، هنگامی  با آب  تیوب  پرشدن  از  مجرای خروج هوا خارج می شود. پس 

مجرای خروج هوا به بیرون ریزش کرد باید کار را متوقف نمود. 
سوپاپ آب را خارج کنید و به جای آن سوپاپ هوا را ببندید. 

الستیک را تا اندازه الزم باد کنید و جک را پایین بیاورید. 
دیده می شود. در سمت چپ مخزن در  )والو( در دو وضیعت  در شکل 21ــ 8 سوپاپ آب 
ارتفاع قرار گرفته است و تیوب در حال پر شدن می باشد. در سمت راست آب در حال تخلیه شدن 

می باشد.

1ــبدنهسوپاپ2ــدرپوشرزوهدار
3ــواسطه4ــلولهتخلیه5ــمخزنآب
6ــلولهآب7ــسوپاپ8ــشیلنگباد

شکل21ــ8ــسوپاپآبوکاربردآندرپرکردنوتخلیهالستیکازآب

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


176

فصل هشتم

تخلیهمایعدرونالستیک:هنگامی که به آب درون الستیک نیازی نباشد،، به روش زیر آن 
را تخلیه کنید:

چرخ را با جک از زمین بلند کنید.
با چرخاندن چرخ، سوپاپ هوا را در پایین نقطه قرار دهید.
سوپاپ هوا را باز کنید تا فشار هوا سبب خروج مایع شود.

برای تخلیه کامل الستیک، اتصال را مانند حالت تخلیه ببندید وآن را بادکنید تا مایع درون 
الستیک تخلیه شود.

سوپاپ هوا را در جای خود ببندید و الستیک را به اندازه الزم باد کنید.
جک را از زیر چرخ بردارید.

ج(تهیهضدیخبرایسنگینکردنالستیک:در آب و هوای خیلی سرد و یخبندان، باید 
محلول ضدیخ مناسب برای پرکردن الستیک به کار برد. شرکت های سازنده، محلول آب و کلرور کلسیم 

یا کلرورمنیزیم را توصیه می کند.

نکته

توجه داشته باشید که در هنگام تهیه این محلول ها نباید آب روی منیزیم ریخته شود بلکه 
باید به آرامی منیزیم را به آب اضافه کرد.

 این محلول ها قابل کاربرد در رادیاتور نیستند.

 JD3140سنگینکردنجلویتراکتور: در شکل 22ــ 8 مراحل افزودن وزنه جلوی تراکتور
دیده می شود. درقسمت باال و سمت چپ شکل، یک وزنه اساسی جلوی تراکتور بسته شده است.

افزودن  است.  شده  نصب  اساسی  وزنه  روی  دیگری  وزنه  های  تصویر،  دیگر  بخش های  در 
دارای  نیز  تراکتور ها  سایر  آید.  دست  به  نیاز  مورد  وزن  تا  می شود،  انجام  مرحله  به  مرحله  وزنه ها، 

وزنه  های مشابه می باشند که روی چرخ جلوی تراکتور قرار می گیرند.
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JD3140شکل22ــ8ــوزنههایجلویتراکتور

4ــ5ــ8ــتنظیمبادچرخها:یکی از عوامل مهم، که در کنترل و هدایت تراکتور به هنگام 
حرکت و دوام بیشتر الستیک ها مؤثر است تنظیم میزان فشار باد چرخ های آن می باشد. بنابراین میزان 
کردن باد چرخ ها براساس توصیه کارخانه سازنده تراکتور امری واجب به شمار می رود. به طور مثال در 
جدول زیر فشار باد چرخ های دو مدل تراکتور رایج ایران در شرایط گوناگون کار نشان داده شده است.

جدول2ــ8

چرخعقبچرخجلوشرایطکارتراکتور

U 650 M
1 اتمسفر2/2 اتمسفرکشاورزی

1/2 اتمسفر2/2 اتمسفرجابه جایی

U 650 M
1 اتمسفر2/7 اتمسفرکشاورزی

1/2 اتمسفر3/5 اتمسفرجابه جایی

فشار باد واقعی الستیک، هنگامی که در آن آب ریخته شده است تا اندازه ای نزدیک به فشاری 
است که فشارسنج آن را نشان می دهد.
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ـ8ــاندازهگیریفشاربادالستیکیکهدرآنآبریختهشدهاست. شکل23ـ

ـ   8(. برخی از تراکتورها  برای باد کردن تویی می توان باد بر فشار کمپرسور را به کار برد )شکل 24ـ
دارای پمپ باد تک سیلندری هستند که برای تأمین هوای فشرده مورد نیاز سیستم های نیوماتیک نصب 
شده روی تراکتور به کار می رود. در مواقع ضروری می توان این پمپ را برای باد کردن الستیک های 

تراکتور نیز به کار گرفت. نیروی محرکه پمپ به کمک تسمه ای از موتور تأمین می گردد.

شکل24ــ8ــکمپرسور

و کم  و فرسودگی قسمت وسط الستیک  باد الستیک های چرخ موجب ساییدگی  بودن  زیاد 
بودن فشار باد موجب گرم شدن آنها خواهد شد. در فشار باد مناسب، کف الستیک ها به صورت صاف 
با زمین در تماس است. از این رو درگیری مناسب با زمین ایجاد کرده، فرسایش الستیک ها نیز به میزان 

کم و به صورت هم زمان انجام می شود. 

ارتفاع

الف
ب

فاصلهدرجاتزیاد
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شکل26ــ8ــدستگاهآپاراتشکل25ــ8ــحالتهایگوناگونالستیک

الف(کمباد

ب(پرباد

ج(بادکافی

باید  می شود(  سوراخ  )تیوب  می شود  پنچر  چرخی  که  هنگامی  پنچرگیری: ـ8ــ ـ5ـ 5ـ
الستیک ها را از رینگ خارج کرده و سپس به تعمیر و گرفتن سوراخ تیوب پرداخت. این کار با سمباده 

زدن محل سوراخ و چسباندن وصله  های مناسب روی تیوب انجام  می شود.
برخی از وصله  ها برای یک پارچه شدن با تیوب نیاز به حرارت دارند که حرارت مورد نیاز آن 
به  نیاز  توسط اتوی مخصوص )دستگاه آپارات( تأمین می شود)شکل 26ــ 8(. ولی وصله  های سرد 

اتو ندارند.در برخی موارد سوراخ و پارگی های کوچک روی الستیک ها را نیز می توان تعمیر کرد. 
برای پنچرگیری باید چرخ تراکتور باز شود و الستیک از رینگ خارج شده باشد )شکل 27ــ 8(. 

شکل27ــ8ــروشخارجکردنالستیکازرینگچرخجلو

ب(الف(

د(ج(

اتو

تویی
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نکته

می تواند  باد  زیاد  فشار  زیرا  نکنید،  باد  مجاز  اندازه  از  بیش  را  هیچ گاه الستیک  1ــ 
موجب ترکیدن الستیک و بروز حوادث ناگوار شود.

باد کردن الستیک دقت کنید که انگشتتان بین رینگ و الستیک قرار  2ــ در هنگام 
نگیرد. این حالت صدمٔه جدی به انگشت وارد می کند.

چنانچه با فشار باد، بیشینه الستیک در جای خود قرار نگرفته است باد الستیک را خالی کرده، 
پس از تغییر وضعیت الستیک، دوباره آن را باد کنید.

که محور  تراکتور هایی  در  توپی چرخ های جلو  توپیچرخهایجلو: تنظیم ـ8ــ ـ5ـ 6ـ
جلوی غیر متحرک دارند نیاز به تنظیم دارد و بیشتر پس از 250 ساعت کنترل و در صورت نیاز تنظیم 

می شود.
روشبررسیلقیچرخجلو

1ــجلو و عقب چرخ عقب را با مانع یا سنگ مهار کنید تا در حین کار، تراکتور حرکت نکند.
2ــبا جک، چرخ  جلو را اندکی بلند کنید تا چرخ بتواند آزادانه حرکت کند.

دو طرف چرخ را گرفته، بازی جانبی )لقی( آن را بررسی و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.
تنظیملقیچرخجلو

1 ــ سرپوش توپی را بردارید )شکل 28ــ 8(.
باید  کردن  سفت  کنید.  سفت  را   )2( شیاردار  مهره  آورده  در  را   )1( نگهدارنده  ضامن  ــ   2

سفتی  کمی   با  و  لقی  بدون  چرخ  که  باشد  اندازه ای  به 
بچرخد.

___  1 دور شل کنید. 
 تا  15

1  ___
ـ مهره را حدود   5 3ـ 

چرخ در این حال باید به راحتی و بدون لقی بچرخد.
4 ــ در صورتی که توپی از داخل گریس کاری 
می شود نخست محفظه توپی را تمیز نمایید سپس آن را 

با گریس مناسب )والوالین( پر کنید.

ـ8ــتنظیمتوپیچرخجلو شکل28ـ

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


181

سیستم فرمان و چرخ های تراکتور

5 ــ درپوش توپی را ببندید و دوباره وضعیت حرکت و لقی چرخ را بررسی کنید.
6 ــ در صورت تنظیم بودن چرخ ها جک را از زیر تراکتور خارج کنید. 

ترمزها:ترمز برای کاهش سرعت یا از حرکت ایستادن تراکتور به کار می رود.
ـتنظیمترمزها:به دلیل ترمزهای پی درپی، لنت ترمز های تراکتور ساییده می شوند  7ــ5ــ8ـ
و خالصی پدال ترمز افزایش می یابد. ممکن است این افزایش در دو چرخ به یک اندازه نباشد. در 
زیرا  شود  حادثه  موجب  می تواند  موضوع  این  نگیرند.  ترمز  شّدت  یک  با  و  همزمان  چرخ ها  نتیجه، 

هم زمان نبودن ترمز دو چرخ سبب کشیده شدن تراکتور به یک سمت خواهد شد. 
در تراکتورU650M اگر ترمز خوب تنظیم شود و درست کار کند باید خالصی پدال آن حدود 

25 تا 30 میلی متر باشد. برای تنظیم خالصی ترمز مهرهٔ تنظیم و مهرٔه ضامن به کار گرفته می شوند.
روشکار:برای تنظیم ترمز ها درتراکتور U650M باید پدال ترمز را فشار داد. تا لنت های 
ترمز، کمی درگیر شوند. در این هنگام خالصی آن را اندازه گیری کرده، در صورت مناسب نبودن میزان 
خالصی پدال مربوط، مهرٔه ضامن شماره )9( در شکل29ــ 8 را شل کرده، مهره تنظیم شماره )8( را 

در سمت الزم بچرخانید تا میزان خالصی به حد دلخواه برسد آنگاه مهرٔه ضامن را سفت کنید. 

1ــپدالترمزطرفراست
2ــپدالترمزطرفچپ

3ــجفتکنپدالها
4ــکاسهترمزطرفراست
5ــکاسهترمزطرفچپ

6ــمحورپدالها
7ــاهرمکنترلترمزطرفچپ

8ــمهرهتنظیم
9ــمهرهضامن
10ــدوشاخه

11ــاهرم
12ــدیسکمتحرک

13ــلنتترمز
14ــمحورمتحرک

15ــپدالکالچ
16ــضامنقفلترمزها

شکل29ــ8
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نکته

عالمت ظاهری کاهش ضخامت لنت ترمز افزایش خالصی پدال ترمز )بیش از 3 سانتی متر( 
می باشد.

اگر ضخامت لنت ترمز به کمترین اندازه مجاز رسید باید صفحه و لنت همزمان تعویض 
شود. 

کار کارگاهی

با راهنمایی هنرآموز مربوطه ترمز یکی از تراکتور های هنرستان را تنظیم کنید. 
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خودآزمایی و پژوهش

1 ــ چرخ های   هادی را تعریف کنید. 
2 ــ اجزای اصلی فرمان مکانیکی را نام ببرید. 

3 ــ تراکتور های باغی کمرشکن چگونه هدایت می شوند؟ توضیح دهید. 
4 ــ زاویه تمایل چرخ های تراکتور را تعریف کنید. این زاویه چقدر است؟ 

5 ــ اجزای اصلی چرخ را نام ببرید. 
6 ــ اندازهٔ الستیک و تعداد الیه آن را در یک نوع تراکتور هنرستان تعیین کنید. 

7 ــ تغییر فاصله بین چرخ های عقب به چند روش ممکن است انجام شود؟ توضیح دهید. 
8 ــ سبک یا سنگین بودن محور عقب و جلوی تراکتور چه اثری دارد؟ شرح دهید. 

9 ــ چرا و چگونه تیوب الستیک عقب تراکتور را با آب پر می کنند؟ شرح دهید. 
10 ــ تنظیم زاویه سرجمعی چگونه انجام می شود؟ توضیح دهید. 

11 ــ کم یا زیاد بودن فشار باد الستیک های چرخ چه اثری در عمر و کار آن دارد؟
12 ــ چگونه می توان بدون کاربرد سوپاپ مخصوص، الستیک تراکتور را با آب سنگین کرد؟ 
13 ــ اصول و روش کار ترمز یکی از تراکتور های هنرستان را بررسی کنید و نتیجه را در کالس 

شرح دهید. 
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تراکتور دوچرخ تراکتوری است که برای خرد کردن کلوخه به کار گرفته می شد و به تدریج این 
نوع تراکتور متناسب با کار آن »تراکتور دوچرخ« نامیده شد.

 
ـ  9ـ  ویژگی های تراکتور دوچرخ  1

این  به دنبال آن راه رفته، آن را هدایت می  کند.  تراکتوری است که راننده  تراکتور دو چرخ، 
تراکتور، »تراکتور دستی« نیز نامیده می شود. 

با  به تراکتورهای دیگر ویژگی هایی دارد که در شرایطی کاربرد آن را  تراکتور دو چرخ نسبت 
مزیت هایی همراه می سازد. برخی از این ویژگی ها به شرح زیر است:

  قیمت کم 
نگهداری و کاربرد آسان  

 جثه کوچک ــ جثه کوچک این تراکتور، امکان کاربرد آن را در محیط ها و سطوح کشت 
کوچک ممکن می  سازد. 

 وزن کم ــ وزن کم این تراکتور سبب می شود که به کمک چرخ های مخصوص که در کنار 
چرخ های اصلی بسته می شود و یا به جای آن قرار می  گیرد، کار های خاصی را بتواند انجام دهد که 

برای تراکتور های دیگر مشکل و در مواقعی غیر ممکن است )مانند کار در مزارع برنج(.

ی
ی رفتار

ف ها
هد

با یادگیری این فصل هنرجو می تواند: 
 ویژگی های فنی و کاربردی انواع تراکتور دوچرخ را توضیح دهد. 

 موارد کاربرد تراکتور دوچرخ را تشریح نماید. 
 ویژگی های وسایل راه اندازی، کنترل و هدایت تراکتور دوچرخ را توضیح دهد. 

 ویژگی ها و موارد کاربرد انواع چرخ های تراکتور دوچرخ را بیان کند. 
 تنظیمات تراکتور دوچرخ را توضیح دهد. 

 تراکتور دوچرخ را به کار انداخته، هدایت نماید. 
 اتصال ادوات آماده سازی زمین را به تراکتور دوچرخ توضیح دهد. 

 با ادوات آماده سازی زمین و تراکتور دوچرخ، عملیات مربوط را انجام دهد. 
 با تراکتور دوچرخ متصل به تریلر رانندگی کند.
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ـ  9ـ موارد کاربرد تراکتور دوچرخ  2

این تراکتور می تواند بیشتر کار هایی را که تراکتور های  بزرگ در سطح وسیع انجام می دهند، 
در سطح کوچک انجام دهد. در شکل 1ــ9 نمونه  هایی از ادوات دنباله بند دیده می شوند که تراکتور 

دوچرخ به کمک آنها می تواند کار های گوناگونی را انجام دهد. مانند:
 جابه جایی به کمک تریلر )تنها در این حالت راننده روی صندلی جلوی تریلر می نشیند و آن را 

هدایت می کند(. 
 شخم به کمک گاوآهن 

 ایجاد جوی و پشته 
 ایجاد نهر آبیاری  

 برداشت علوفه به کمک دروگر که در جلوی تراکتور دوچرخ بسته می شود. 
 به کارگیری انواع هرس های دندانه میخی و فنری 

 خاک دادن پای بوته ها
 خرد کردن کلوخ به وسیلٔه تیغه دوار و یا چرخ فلزی 

 کار در مزارع برنج 
 سمپاشی 

 راه اندازی پمپ و … 

  شکل 1ــ9ــ تراکتور دوچرخ و برخی ادوات قابل اتصال به آن
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ـ  9ـ قطعات ظاهری تراکتور دوچرخ 3

قطعات مهم تراکتور دوچرخ را می توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد که عبارت اند از: 
 موتور 

 سیستم انتقال نیرو 
 شاسی 

 دسته  های فرمان 
1ــ3 ــ9ــ موتور: موتور می تواند گازوئیلی، بنزینی و یا نفتی باشد اما بیشتر گازوئیلی است 
و با توان های 3 تا 15 قوه اسب بخار ساخته می شود. موتور تراکتور دوچرخ را می  توان از شاسی جدا 

کرده و آن را به تنهایی و جداگانه به عنوان منبع نیرو به کار برد. 

شکل 2ــ9ــ تراکتور دوچرخ

2ــ3ــ9 ــ سیستم انتقال نیرو: توان از موتور توسط تسمه به محور ورودی جعبه دنده و 
با تغییر جهت و سرعت دوران برای حرکت به چرخ ها منتقل می شود.

محور انتقال نیرو در این تراکتور در بخش عقب یا جلو قرار گرفته که از جعبه دنده نیرو می  گیرد 
و همیشه در حالت چرخش است. برای ایمنی بیشتر پوششی روی آن نصب می شود. 

شکل 3ــ9ــ محور انتقال نیرو و درپوش روی آن  
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مانند  دوچرخ  تراکتور  کنترل  و  راه اندازی  بخش های  دسته  فرمان:  دسته  های  4ــ3ــ9ــ 
دسته گاز، دسته کالچ اصلی، دسته دنده، اهرم هدایت و دسته تکیه گاه و … را شامل می شود. 

شکل4 ــ9ــ نمای سمت چپ تراکتور دوچرخ

شکل 5 ــ9ــ دسته فرمان تراکتور دوچرخ

3 ــ3ــ9ــ شاسی: شاسی تراکتور دوچرخ از ورقه ها و پروفیل های فوالدی ساخته می شود 
که از یک طرف نشیمنگاه موتور است و از طرف دیگر جعبه دنده روی آن سوار می شود. 

شاسی شامل قطعات دیگری مانند جک، سپر، قطعات اتصال ادوات و … می  باشد. 
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دسته فرمان برخی از تراکتور های دوچرخ برای دسترسی بهتر راننده بر روی دستگاه به سمت 
باال و پایین )شکل 6ــ9ــ ب( و برای بهتر دیدن محل انجام کار در مسیر حرکت به سمت چپ و راست 

)شکل 6ــ9ــ الف( قابل تنظیم است. 

 شکل 6  ــ9ــ تنظیم دسته فرمان به سمت باال وپایین یا چپ و راست

ب(الف(

اهرم کالچ اصلی )دسته ترمز(: این اهرم 
در سه وضعیت قرار می گیرد: 

وضعیت  این  در   :)ON( حرکت  الف( 
نیرو به جعبه دنده منتقل می شود و تراکتور دوچرخ 

به حرکت در می آید. 
وضعیت  این  در   :)OFF( خالص  ب( 
تراکتور  ولی  شود  نمی   منتقل  جعبه دنده  به  نیرو 
یا  و  جلو  به  دست  فشار  با  می توان  را  دوچرخ 

عقب حرکت داد. 
ج( ترمز )BRAKE(: در این وضعیت 
دوچرخ  تراکتور  و  داشته  ترمز  حالت  چرخ ها 

حرکتی نمی کند. 
شکل 7ــ9ــ اهرم کالچ اصلی
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ج(الف( ب(

 شکل 8   ــ9ــ حالت های اهرم کالچ اصلی

 شکل 9  ــ9ــ دسته کالچ

شکل 10ــ 9ــ میله تکیه گاه

دسته کالچ: دو عدد دسته کنترل در طرفین اصلی قرار دارند که برای گردش به چپ یا راست 
به کار می روند. هرگاه دسته سمت راست را بگیرید چرخ سمت راست حالت خالصی پیدا می کند و تراکتور 

دوچرخ به سمت راست تغییر مسیر می دهد. برای گردش به سمت چپ، دسته سمت چپ را بگیرید. 

بلند کردن  و  مهار  برای  تکیه گاه:  میله 
دسته  دو  بین  ما  دوچرخ  تراکتور  جلو،  قسمت 
لوله ای فرم دار قرار دارد که می توان آن را به کمک 

دوپیچ در وضعیت دلخواه تنظیم کرد.
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شکل 11ــ9ــ قسمت های گوناگون یک تراکتور دو چرخ در حالی که یک گاوآهن دوار به آن بسته شده است .

اهرم  کالچ اصلی

موتور
قاب زنجیر گاوآهن دوار

دسته گاز

دسته کالچ

دسته دنده 
گاوآهن دوار

پیچ تنظیم

گلگیر
قاب گلگیر

جک

کلید چراغ

دسته چرخ گاوآهن دوار

چرخ گاوآهن دوار

قرقره کالچچرختیغه گاوآهن دوار

محافظ

تسمه
کیف آچار
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ـ9ــ  یک تراکتور دو چرخ در حال نرم کردن    شکل 12ـ 
سطح خاک. توجه کنید که فرمان را در حالت غیرمستقیم 

قرار داده اند تا پیشرفت کار بهتر دیده شود.   

  ب( چرخ فلزی کم عرضالف( چرخ استوانه ای )فلزی عریض(

شکل 13ــ9ــ انواع چرخ فلزی

ج( چرخ فلزی در کنار چرخ الستیکی

4ـ9ـ چرخ های تراکتور دوچرخ 

تراکتور دوچرخ دارای یک جفت چرخ الستیکی 
میزان  می رود.  به کار  عادی  کار های  برای  که  است 
و  است  مناسب  زمین  با  چرخ  نوع  این  بین  اصطکاک 

تراکتور دوچرخ  می تواند به راحتی کار کند. 
همراه  نیز  زیاد  پهنای  با  فلزی  چرخ  نوع  یک 
تراکتور دوچرخ وجود دارد که می تواند به جای چرخ 
در  کار  و  حرکت  امکان  آن  به  و  شود  بسته  الستیکی 

شالیزارها را بدهد )شکل 13ــ9ــ الف(.
چرخ فلزی با عرض کم نیز وجود دارد که برای 

درگیری بیشتر با زمین در هنگام کار های سنگین مانند شخم زدن به کار می رود.
دو نوع چرخ فلزی گفته شده به جای چرخ الستیکی بسته می شوند. یک نوع چرخ فلزی دیگر 
دیده  ج  در شکل 13ــ9ــ  نوع چرخ  این  می  شود.  بسته  کنار چرخ الستیکی  در  که  دارد  نیز وجود 
می شود. با به کارگیری این نوع چرخ در کنار چرخ الستیکی، سطح اتکا زیاد می شود و از فرو رفتن 

تراکتور دوچرخ در خاک های نرم می  کاهد. 

بررسی

با راهنمایی هنرآموز خود و رعایت نکات ایمنی، اهرم ها و قطعات کنترلی یک دستگاه 
تیلر را بررسی کنید.
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5  ـ9ـ روشن کردن تراکتور دوچرخ و هدایت آن

1ــ 5 ــ 9ــ روشن کردن تراکتور دوچرخ: برای روشن کردن تراکتور دوچرخ به روش 
زیر عمل کنید: 

  اهرم گاز دستی را در وضعیت استارت قرار دهید )شکل 14ــ9(. 
 شیر عبور سوخت را باز کنید. 

 دقت کنید که دنده درگیر نباشد. 
را  )دی کمپرس(  سوپاپ  آزادکن  اهرم   

درگیر کنید.
یا طناب دور پولی دسته لنگ را  با هندل   

بچرخانید تا موتور روشن شود. 
موتور  تا  کنید  روشن شدن صبر  از  پس   

گرم شود، آنگاه شروع به کار کنید.  
به موارد درست و اشتباه در شکل 16ــ9 

توجه کنید.  
برای  طناب،   )1( شماره  قسمت  در   

این  انتهای  گره  می شود.  دیده  پولی  گرداندن 
)شماره  گیرد  قرار  پولی  در شکاف  باید  طناب 
شیار  کف  در  طناب  گره  دادن  قرار  از   .)2

خودداری کنید )شماره 3(. 
بگیرید  دست  دو  با  را  طناب  دسته   
)شماره 4(. از کشیدن طناب با یک دست و یا 
کنید  خودداری  دست  دور  طناب  پیچاندن 

)شماره  های 5 و6(. 
تراکتور دوچرخ خودداری کنید و بدن خود را در وضعیت مناسب  بر روی  پا   از گذاشتن 

نسبت به تراکتور دوچرخ قرار دهید )شماره  های 7 و 8(. 
بگردانید  دستگاه  به  مسلط  حالت  در  دست  دو  با  را  آن  دارد  هندل  دوچرخ  تراکتور  اگر   

)شماره  های 9 و10(. دقت کنید که در مسیر گردش هندل مانعی قرار نگرفته باشد )شماره 11(. 

  شکل 14 ــ9ــ اهرم گاز در حالت استارت

ـ  9   شکل 15ـ
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 هر چند وقت یک بار انتهای هندل و محل قرار گرفتن آن روی دسته لنگ را روغن کاری کنید 
تا پس از روشن شدن موتور به راحتی از هم جدا شوند. 

شکل 16ــ9ــ موارد مهم در راه اندازی تیلر

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10 11

2ــ5ــ9ــ هدایت تراکتور دوچرخ 
روش کار: 

 اهرم دنده کمک را در وضعیت دلخواه )در اینجا سنگین( قرار دهید.
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کار کارگاهی

 اهرم دسته دنده را در یکی از وضعیت های دنده 1و2و3 یا عقب )R( قرار دهید.
 اهرم کالچ اصلی را به آرامی  از وضعیت ترمز )Brake( به وضعیت خالص )OFF( حرکت دهید. 

 با فشار بدن بر روی دسته تکیه گاه جلو، تراکتور دوچرخ را  از روی زمین  بلند کنید. 
 با کمک اهرم، جک را جمع کنید.  

 به آرامی  اهرم دسته کالچ اصلی را با یک دست در وضعیت حرکت )ON( قرار دهید. 
 در حالی که دسته دیگر تراکتور را نگه می دارید، اهرم کالچ اصلی را در وضعیت )ON( قرار 

دهید. 
 با شروع حرکت تراکتور به کمک فرمان، تراکتور را کنترل کنید. 

 برای گردش به چپ و راست، دسته کالچ ها را بگیرید.

ـ  9ـ اتصال ادوات به تراکتور دوچرخ    6

بیشتر  شوند.  بسته  دوچرخ  تراکتور  به  می توانند  خود  نیروی  تأمین  برای  مختلف  ماشین های 
تراکتورهای دو چرخ در حالت عادی دارای تعادل هستند ولی هنگامی که ماشین به آن بسته شود ممکن 
است نیاز به وزنه های تعادل داشته باشند. ماشین های ویژه تراکتور دوچرخ ممکن است به قالب اتصال 

جلو یا عقب آن بسته شود. 

با راهنمایی هنرآموز خود و رعایت نکات ایمنی یک دستگاه تیلر را روشن و به ماشین 
مناسب متصل کنید.

7ـ9ـ سرویس و نگهداری تراکتور دوچرخ 

عملیات سرویس و نگهداری تراکتور دوچرخ با سایر تراکتورها تفاوت اصولی ندارد. بنابراین 
با توجه به دیزلی یا بنزینی بودن موتور و با توجه به دستگاه ها و سیستم های موجود روی آن، سرویس ها 
و بازدید های الزم باید انجام شود. کتابچه راهنمای تراکتور دوچرخ در این زمینه اطالعات الزم را در 

اختیار شما خواهد گذاشت. 
در شکل 16ــ9 سرویس های الزم در یک نوع تراکتور دوچرخ دیده می  شود. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


196

فصل نهم

پیچ تخلیه روغن

تنظیم تسمه پروانه
پس از هر 100 ساعت کارکرد تسمه پروانه را کنترل کنید. 

اندازه خالصی 10 تا 12 میلی متر است.

ریختن گازوئیل به باک
باک گازوئیل همیشه پر باشد.

پاک کردن باک گازوئیل
پس از هر 100 ساعت کارکرد پیچ زیر باک 

را باز کرده آب و آشغال را خالی کنید.

چراغ

سفت کردن پیچ و مهره
همیشه باید پیچ  و مهره ها را کنترل کنید اگر 

شل شده بود زود سفت نمایید.

شکل 17ــ9ــ سرویس های یک موتور تراکتور دو چرخ و قسمت های مختلف آن

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


197

تراکتورهای دوچرخ ریختن آب به رادیاتور
همیشه آب رادیاتور پر باشد

پمپ

تعویض روغن موتور
بار نخست پس از 10 ساعت کارکرد و پس از آن 
هر 30 ساعت کارکرد روغن موتور را عوض کنید.

پاک کردن فیلتر گازوئیل
پس از هر 100 ساعت کارکرد فیلتر گازوئیل را 

تمیز کنید اگر خراب است عوض کنید.

تعویض روغن هواکش و تمیز کردن فیلتر
پس از هر 30 ساعت کارکرد کنترل کنید.

لوله اگزوز

کاپوت

دریچه ریختن روغن به موتور
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بررسی های پیش از روشن کردن موتور و پاره ای از سرویس های تراکتور دوچرخ 
بررسی روغن موتور، همان محل ریختن روغن در  محل   بررسی میزان روغن موتور: 
موتور است. ممکن است یک دسته سنجش به درپوش دهانٔه روغن موتور مّتصل باشد که عالمت کمینه 
و بیشینه روغن بر روی آن درج شده است. چنانچه درپوش دهانٔه روغن موتور، دسته سنجش ندارد، 
باید روغن تا لبه پایینی آن پر باشد. توجه داشته باشید که در هنگام بررسی روغن، باید موتور خاموش 

باشد و تراکتور دوچرخ در وضعیتی باشد که موتور آن افقی قرار گیرد.
 بررسی آب رادیاتور: اگر آب رادیاتور کم بود، آن را تا کمی  پایین تر از گلوی رادیاتور پر 

کنید. همیشه از آب تمیز استفاده کنید. 
 میزان سوخت موجود در باک: اگر سوخت داخل باک کم بود، آن را پر کنید. همیشه در 
زائد  مواد  نوع  هر  ورود  از  تا  شوید  مطمئن  باک  دهانٔه  صافی  بودن  سالم  از  سوخت گیری،  هنگام 

جلوگیری شود. 
 باد الستیک ها: چنانچه میزان باد کم به نظر می  رسد، آن را با درجه اندازه گیری کرده، به 

مقدار الزم باد بزنید. 
 صافی هوا: در صورت روغنی بودن صافی هوا، باید میزان روغن بررسی شود و روغن به 
موقع تعویض گردد. در صورت کاغذی بودن صافی، باید به موقع با فشار هوا در سوی مخالف تمیز 

شود و در مواقع الزم نسبت به تعویض آن اقدام گردد. 
 صافی گازوئیل: پس از مدت مشخص شده در کتابچٔه راهنما نسبت به تمیز کردن آن با نفت 

و یا تعویض آن اقدام کنید. 
به  نسبت  تنظیم  محل  از  تسمه ها،  سایر  یا  و  پروانه  تسمه  بودن  شل  صورت  در  تسمه ها:   

سفت کردن آنها به حد الزم اقدام کنید. میزان آزادی تسمه ها را در کتاب راهنما بیابید. 
 سفت کردن پیچ و مهره ها: کلیه پیچ و مهره ها را بررسی کنید که به اندازه الزم سفت باشند. 

کار کارگاهی

یک دستگاه تیلر را با راهنمایی هنرآموز خود و رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


199

تراکتورهای دوچرخ

خودآزمایی و پژوهش

1ــ تراکتور دوچرخ را با یک تراکتور چهار چرخ مقایسه کنید. مزایا و محدودیت های کاری 
آن را بنویسید. 

2ــ چهار مورد از ادواتی را که می توانند به تراکتور دوچرخ متصل شده، از آن نیرو بگیرند، 
نام ببرید.

3ــ  انواع چرخ های تراکتور دوچرخ و کار هریک را بنویسید. 
4ــ تراکتور دوچرخ موجود در هنرستان را بررسی کنید و ویژگی های آن را در جدولی بنویسید. 

5  ــ دستٔه فرمان در تراکتور دوچرخ بیشتر می تواند در چند جهت تنظیم شود؟ توضیح دهید. 
6  ــ روش روشن کردن تراکتور دوچرخ را توضیح دهید. 

7ــ با استفاده از کتابچه راهنما ویژگی های فنی یک تراکتور دوچرخ را به کالس ارائه دهید. 
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فصل دهم

سرویس های دوره ای و نگهداری 
تراکتور در فصل بیکاری
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سرویس های دوره ای و نگهداری تراکتور در فصل بیکاری

ی
ی رفتار

ف ها
هد

با یادگیری این فصل هنرجو می تواند:
 برنامه سرویس روزانه را توضیح دهد.

 سرویس روزانه را انجام دهد.
 زمان بندی سرویس دوره ای را توضیح دهد.

 با توجه به برنامه سرویس دوره   ای تراکتورهای رایج عملیات سرویس دوره ای را انجام دهد.
 اقدامات الزم برای نگهداری تراکتور در فصل بیکاری را توضیح دهد.

 تراکتور را برای نگهداری در فصل بیکاری آماده کند.

10ـ سرویس های دوره ای

پیش  گوناگونی  مشکالت  وگرنه  شود  سرویس  باید  کار  مشخصی  مقدار  انجام  با  تراکتور  هر 
خواهد آمد. در کتابچٔه راهنمای تراکتور اطالعات الزم برای به کارگیری بهتر تراکتور و نگهداری و 

مراقبت از آن گفته شده است که باید با دقت مطالعه و عمل شود.
دو  بین  زمانی  فاصلٔه  یا  انجام  زمان  با  بیشتر  و  هستند  متفاوت  بسیار  مراقبت ها  و  سرویس ها 

سرویس تقسیم بندی می شوند که عبارت اند از:
 سرویس ها و بازدیدهای پیش از روشن کردن تراکتور

 مراقبت های حین روشن بودن موتور
 سرویس های پس از پایان کار روزانه

 سرویس های پس از گذشت  مدت  زمان مشخص )مثالً 50 ساعتی یا 200 ساعتی(
 سرویس های فصلی که با تغییر شرایط هوا الزم است اجرا شوند. برای مثال با رسیدن فصل 
سرما الزم است برخی سرویس ها از جمله به کارگیری روغن موتور مناسب فصل برای موتور انجام شود.
آن،  در  موجود  دستگاه های  و  تراکتور  نوع  به  توجه  با  است  ممکن  که  باشید  داشته  توجه   

سرویس های ویژه ای مورد نیاز یک تراکتور باشد که انواع دیگر نیازمند آن نباشند.
به همین دلیل سرویس های هر تراکتور باید با توجه به کتابچٔه راهنمای آن انجام گیرد.

در صفحات جلوتر بخشی از سرویس های گوناگون سه نوع تراکتور رایج در کشور با توجه به 
کتابچه راهنمای آن توضیح داده می شود. برای کسب اطالعات دقیق تر و کامل تر می توانید کتابچه هر 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


202

فصل دهم

تراکتور را بخوانید و توجه داشته باشید که هر سرویس باید پس از گذشت مدت زمان دوره ای مربوط 
به آن تکرار شود، برای مثال سرویس های 50 ساعتی را باید پس از گذشت هر 50 ساعت تکرار کرد. 

یعنی پس از 50، 100، 150، 200 و ... ساعت کار باید تکرار شود.
پس از این هر جا که بازدید یا بررسی یک قسمت گفته می شود، باید با مشاهدٔه کمبود یا مشکل 

آن را جبران یا درست کرد که برای کوتاهی کالم از گفتن آن خودداری می شود.
برای مثال هنگامی که »بررسی آب رادیاتور« گفته می شود، هدف این است که با مشاهده کمبود 

آب در رادیاتور آن را به میزان الزم با آب پر کنید.

مطالعه آزاد

U650 Mـ  10 ـ سرویس های تراکتور 1

 U650M بازدید و بررسی های روزانه یا پس از گذشت هر 10 ساعت کار در تراکتور
 بازدید آب رادیاتور.

 بازدید میزان سوخت موجود در باک.
 بازدید الستیک ها.

 بازدید کلیه لوله های روغن، آب و گازوئیل برای یافتن نشتی یا خرابی.
و روغن  بدنه رگالتور  انژکتور، روغن  پمپ  بدنه  موتور، روغن  بازدید سطح روغن   

سیستم هیدرولیک.
باید پس از 10  با خرمنکوب کار کرده است  بازدید روغن صافی هوا )اگر تراکتور   

ساعت کار، روغن آن عوض شود(.
 بازدید اتصاالت برقی.

 بازدید کشش تسمه پروانه.
 بازدید سطح آب باتری.

 :U650M1ــ1ــ10ــ سرویس های پس از نخستین 60 ساعت کار در تراکتور
پس از نخستین 60 ساعت کار باید افزون بر موارد گفته شده باال، اقدامات زیر نیز برای یک 
برابر سایر ساعت های گفته شده در قسمت های دیگر  انجام شود و پس از آن سرویس ها  بار 
انجام گردد. برای مثال پس از نخستین 60 ساعت کار تعویض روغن موتور انجام می شود و 

تعویض های بعدی روغن پس از هر 250 ساعت کار تکرار می شود.
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 بازدید تمام پیچ و مهره های تراکتور و در صورت نیاز سفت کردن آنها به اندازٔه کافی.
 تعویض روغن موتور و صافی آن. 

 تعویض روغن هیدرولیک و صافی آن.
 تعویض صافی های سوخت.

 تعویض روغن پمپ انژکتور و تنظیم کنندٔه آن.
هیدرولیک. سیستم  و  فرمان  سوپاپ ها،  نیرو،  انتقال  محور  ترمز،  کالچ،  بازدید   

 گریس کاری تمام بخش ها که در سرویس 120 ساعتی بیان شده است.
تذکر: پس از تعمیر اساسی موتور، الزم است سرویس های مربوط به تعویض روغن و 

صافی آن پس از نخستین 60 ساعت کار انجام شود.
تراکتور  در  کار  ساعت   60 هر  از  پس  یا  هفتگی  سرویس های  2ــ1ــ10ــ 

 U650M
 تمیز کردن صافی روغن هیدرولیک.

 خارج کردن رسوبات ته نشین شده در پیاله رسوب گیر.
 تمیز کردن صافی هوا و تعویض روغن آن.

 گریس کاری گریس خور پمپ آب.
 گریس کاری میلٔه متحرک محور جلو.

 گریس کاری بلبرینگ چرخ جلو.
 گریس کاری محور شغال دست فرمان.

 گریس کاری سیبک های میل عامل فرمان.
 U650M3ــ1ــ10ــ سرویس های پس از 120 ساعت کار در تراکتور

 انجام سرویس های 60 ساعتی.
 بازدید تمام پیچ و مهره ها و در صورت نیاز سفت کردن آنها.

 باز کردن درپوش پوستٔه زیر کالچ و در صورت وجود روغن، خارج کردن روغن ها از 
پوسته.

 تعویض صافی روغن هیدرولیک.
 تعویض صافی روغن موتور.
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 گریس کاری بلبرینگ کفگرد کالچ اصلی و بلبرینگ فالیول.
 گریس کاری مفصل پدال کالچ و ترمز و دسته دنده کمک.
 گریس کاری بلبرینگ محور انتقال نیرو و اهرم محرک آن.

 روغن کاری بوش اصلی دندٔه استارتر.
 تمیزکردن سطح خارجی باتری و قطب های آن و سپس چرب کردن قطب ها و سرکابل ها 

با گریس.
U650M 4ــ1ــ10ــ سرویس های پس از هر 250 ساعت کار در تراکتور

 انجام سرویس های 120 ساعتی.
 تمیز کردن سطح خارجی رادیاتور.

 تمیز کردن مخزن سوخت و خارج کردن رسوبات آن.
 تعویض صافی سوخت.

 بازدید انژکتورها و فشار آنها و کیفیت پاشیدن سوخت.
 تعویض روغن موتور و صافی آن.

 تعویض روغن بدنٔه پمپ انژکتور و تنظیم کننده.
 چرب کردن دنده های استارتر با کمی گریس.

 روغن کاری کاسه نمد داخلی دنده استارتر.
 بازدید کالچ و ترمز.

 بازدید آزادی سوپاپ های موتور )فیلرگیری(.
 بازدید رول برینگ های چرخ جلو.

 بازدید غلظت اسید باتری.
 بازدید نور چراغ ها و تنظیم آنها.

 U650M 5   ــ1ــ10ــ سرویس های پس از هر 1000 ساعت کار در تراکتور
 انجام سرویس های 250 ساعتی.

 پمپ انژکتور آزمایش شود.
 پس از بازکردن کارتر، پیچ های یاتاقان های ثابت و متحرک بازدید شود.

 استارتر بازدید و سرویس شود.
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 مولد برق بازدید و سرویس شود.
سیستم  سرپوش  جمله  از  شود.  تنظیم  یا  بازدید  نیرو  انتقال  و  هیدرولیک  سیستم   

هیدرولیک برداشته شود و دنده ها و وضعیت گردش آنها مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.

MF285 2ـ10ـ سرویس های تراکتور

MF285 1ــ2ــ10ــ سرویس های روزانه یا 10 ساعتی در تراکتور
 گریس کاری برخی از این موارد باید به شرح زیر انجام شود )شکل 1ــ10(: 

توپی چرخ جلو )شمارٔه 1(، شاه پیچ فرمان )شمارهٔ 2(، پین اتصال میل فرمان )شمارٔه 
3(، گهواره های شفت جلو )شمارٔه 4(.

12

34

MF285 شکل 1ــ10ــ گریس خورهای تراکتور
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  صافی هوا بازدید شود و در صورت نیاز روغن آن عوض شود.
 سطح آب رادیاتور بررسی شود.
 سطح روغن موتور بررسی شود.

 پیالٔه رسوب گیر صافی سوخت بازدید و آب و رسوبات آن خارج گردد.
MF285 2ــ2ــ10ــ سرویس های پس از 50 ساعت کار در تراکتور

 بازدید و تنظیم سوپاپ ها )فقط نخستین 50 ساعت کار(.
 تعویض صافی سوخت )فقط نخستین 50 ساعت کار(.

 روغن کاری بلبرینگ مولد برق )فقط نخستین  50 ساعت کار(.
 بررسی سفتی یا شلی تمام پیچ و مهره ها به اندازٔه کافی.

 بازدید توپی چرخ جلو و میزان لقی آن )فقط نخستین 50 ساعت کار(.
 بازدید سطح آب اسید باتری.

 بازدید کشش تسمٔه پروانه.
 بازدید سطح روغن جعبه فرمان شکل 2ــ10 با عالمت پیکان مشخص گردیده است.

 بازدید سطح روغن هیدرولیک.
 بازدید خالصی پدال کالچ و ترمز.

 بازدید درپوش صافی سیستم هیدرولیک.
 MF285 3ــ2ــ10ــ سرویس های الزم پس از هر 100 ساعت کار در تراکتور

 انجام سرویس های 50 ساعتی.
 بازدید دینام و تسمه پروانه.

 بازدید سفت بودن پیچ و مهره های چرخ.
MF285 4ــ2ــ10ــ سرویس های الزم پس از هر 250 ساعت کار در تراکتور

 انجام سرویس های 120 ساعتی.
 تمیز کردن شبکٔه رادیاتور آب.

 تمیز کردن قطب های باتری و گریس زدن روی  آنها.
 بازدید لقی چرخ های جلو و در صورت نیاز تنظیم کردن آنها.

 تعویض روغن موتور و صافی آن.
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 صافی هوا بازدید و تمیز شود.
MF285 5ــ2ــ10ــ سرویس های الزم پس از هر 500 ساعت کار در تراکتور

 انجام سرویس های 250 ساعتی. 
 بازدید و تنظیم سوپاپ ها )فیلرگیری(.

 بازدید انژکتورها.
 تعویض آب رادیاتور.

 تعویض روغن و صافی سیستم هیدرولیک.
 تعویص صافی پمپ فرمان که در شکل 2ــ10 دیده می شود.

MF285 شکل 2ــ10ــ صافی پمپ فرمان در تراکتور  

MF2856  ــ2ــ10ــ سرویس های الزم پس از 1000 ساعت کار در تراکتور
 انجام سرویس های 500 ساعتی.

 تمیز کردن مخزن سوخت.
 تعویض صافی هوا در نوع خشک.

 بازدید نحؤه کار مولد برق.
 بازدید سرجمعی چرخ های جلو.

JD31403ـ10ـ سرویس های مورد نیاز تراکتور

1ــ3ــ10ــ سرویس های »در صورت لزوم«
 صافی هوا: اگر نشانگر مربوط روشن بود، صافی هوا تمیز و در صورت نیاز تعویض شود.
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 ترمزها: در صورت نیاز، ترمز پایی هواگیری و ترمزدستی تنظیم شود.
 صندلی راننده: سطوح متحرک آن گریس کاری شود.

 پیش صافی مقدماتی هوا )گریز از مرکز(: در صورت مشاهدٔه خاک در آن، تخلیه 
شود.

JD3140 2ــ3ــ10ــ سرویس های روزانه یا پس از هر 10 ساعت کار در تراکتور
 بازدید سطح روغن موتور.

 بازدید رادیاتور.
 بازدید صافی سوخت و خارج کردن رسوبات.

 گریس کاری محور جلو و محور عقب اگر در شرایط گلی و بارندگی کار شده است.
 JD3140 3ــ3ــ10ــ سرویس های الزم پس از هر 50 ساعت کار در تراکتور

 انجام سرویس های 10 ساعتی.
 شیر الستیکی تخلیٔه صافی هوا بازدید و تمیز شود.

 بازدید میزان روغن هیدرولیک. 
 بازدید سطح آب باتری و تمیز کردن اتّصاالت و سیم ها.

 بازدید الستیک ها و میزان باد آنها.
 گریس کاری محور و چرخ های جلو.

تذکر: فقط پس از نخستین 50 ساعت کار صافی روغن هیدرولیک تعویض شود و 
پس از آن هر 500 ساعت یک بار تعویض انجام گیرد.

 JD3140 4ــ3ــ10ــ سرویس های الزم پس از هر 100 ساعت کار در تراکتور
 انجام سرویس های 50 ساعتی.

 تعویض روغن موتور.
تذکر: پس از نخستین 100 ساعت کار، صافی روغن موتور تعویض شود.

 JD3140 5ــ3ــ10ــ سرویس های الزم پس از هر 200 ساعت کار در تراکتور
 انجام سرویس های 100 ساعتی.

 تعویض صافی روغن موتور.
 بازدید تسمه پروانه.
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 گریس کاری اتصال سه نقطه.
 JD3140 6ــ3ــ10ــ سرویس های الزم پس از هر 500 ساعت کار در تراکتور

 انجام سرویس های 200 ساعتی.
 تعویض صافی سوخت.

 تمیز کردن صافی پمپ مقدماتی سوخت )پمپ لوله(.
 تعویض صافی روغن هیدرولیک.

 بازدید اتصاالت و شیلنگ های صافی هوا.
 گریس کاری محور عقب.

 بازدید سوپاپ ها )فیلرگیری(.
 JD3140 7ــ3ــ10ــ سرویس های الزم پس از هر 1000 ساعت کار در تراکتور

 انجام سرویس های 500 ساعتی.
 تعویض روغن سیستم هیدرولیک.

 رول برینگ های چرخ جلو باز و تمیز شده، سپس جاگذاری شود.
 استارتر بازدید شود.

 صافی فرمان هیدرولیکی تعویض شود.
 تمیز کردن توری جعبه دنده.

8  ــ3ــ10ــ سرویس هر فصل بهار و پاییز
 تعویض صافی و روغن موتور با روغن مناسب فصل.

JD3140 9ــ3ــ10ــ سرویس های الزم پس از یک سال کار در تراکتور
 صافی مقدماتی هوا را پس از 6 بار تمیز کردن یا پس از یک سال کار تعویض کنید.

 صافی ثانویه هوا را پس از یک  سال کار تعویض کنید.
JD3140 10ــ3ــ10ــ سرویس های الزم پس از دو سال در تراکتور

 رادیاتور را تخلیه و پس از تمیز کردن پر کنید.
 ترموستات را تعویض کنید.
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4ـ10ـ نگهداری تراکتور درفصل بیکاری

کارهای کشاورزی بیشتر فصلی هستند و وسیله برای مدتی از سال مورد نیاز می باشد و پس از 
آن باید در انبار نگهداری شود. تراکتور نیروی محرکٔه بسیاری از ادوات کشاورزی است. به همین 
بیشتر است. هرچند ممکن است در مدت  از سایر دستگاه ها  آن در طول سال  کار  دلیل مدت زمان 
زمانی از سال نیازی به آن نباشد، به ویژه اگر مزرعه تک محصولی باشد. به کار نگرفتن تراکتور به مدت 
طوالنی می تواند مشکالتی را برای آن ایجاد کند. برای جلوگیری از این موارد می تواند اقدامات زیر 

انجام شود:
1ــ4ــ10ــ سیستم خنک کننده: مایع درون سیستم خنک کننده باید تخلیه شود و پس از 

شستشوی کامل، دوباره از مایع مناسب فصل پر شود.
مدت  برای  یا  است  کثیف  هیدرولیک  روغن  چنانچه  هیدرولیک:  سیستم  2ــ4ــ10ــ 
طوالنی کار کرده، الزم است روغن و صافی های مربوط تعویض شوند. پس از ریختن روغن تازه باید 
موتور روشن شود و همٔه بخش های هیدرولیک چند بار کار کنند تا روغن تازه در آنها وارد و خارج 

شود )بازوهای عقب، فرمان هیدرولیک و…(
3ــ4ــ10ــ گریس خورها: تمام گریس خورهای تراکتور گریس کاری شوند تا گریس کهنه 

در قسمت ها باقی نماند.
4ــ4ــ10ــ سیستم هوارسانی: چنانچه در پیش صافی خاک وجود دارد تخلیه شود و اگر 
سیستم هوارسانی صافی روغنی دارد، تعویض روغن و تمیز کردن صافی باید صورت گیرد. صافی های 

خشک را نیز تمیز کنید.
5ــ4ــ10ــ سیستم روغن کاری موتور: روغن موتور و صافی آن را اگر زیاد کار کرده اند تعویض 

کنید. پس از تعویض روغن، موتور را روشن کنید تا تمام بخش های موتور به روغن تازه آغشته شوند.
برخی از کارخانه های سازندٔه تراکتور، اضافه کردن مواد ضد زنگ به روغن موتور و جعبه دنده 
به دستورالعمل کتابچٔه راهنما و  با توجه  و مخزن سوخت را سفارش می کنند. در این صورت فقط 
به طور دقیق عمل کنید. وگرنه پس از پارک کردن تراکتور در محل نگهداری طوالنی می توانید با باز 
کردن انژکتورها چند قطره روغن  روی جدار سیلندر بریزید و موتور را با دست چند دور بگردانید تا 

جدار سیلندر و پیستون چرب شود و از زنگ زدگی آن جلوگیری شود.
6   ــ4ــ10ــ باتری: در بیکاری کوتاه مدت تراکتور باتری را باز کرده، قطب های آن را تمیز 
کنید. در صورت کم بودن آب باتری، آن را تا اندازٔه الزم پر کنید. باتری را با دستگاه شارژ در حد پر 
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شدن کامل شارژ کرده در جایی که خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد نگهداری کنید. دقت کنید که با 
دستگاه شارژ همیشه باتری را شارژ نگهدارید تا از بین نرود.

تماس  محورها،  زیر  در  خرک  یا  چوبی  بلوک  دادن  قرار  با  الستیک ها:  7ــ4ــ10ــ 
الستیک ها را با زمین قطع کنید تا از فرسودگی الستیک ها در اثر فشار ثابت روی یک نقطه جلوگیری 

شود. فشار هوای الستیک ها را تا اندازه ای کم کنید.
8   ــ4ــ10ــ لوله اگزوز: چنانچه لولٔه اگزوز درپوش دارد، توجه کنید که کامل بسته شده 
باشد. چنانچه درپوش ندارد، با قرار دادن یک قوطی خالی به صورت وارونه بر روی آن از ورود هر 

چیزی به لولٔه اگزوز جلوگیری کنید.
فرصت  است،  دیده  آسیب  تراکتور  از  قسمتی  رنگ  چنانچه  تراکتور:  بدنۀ  9ــ4ــ10ــ 
بیکاری بهترین زمان ترمیم آن است. حتی اگر نمی خواهید آن را صاف کنید، بهتر است پس از سمباده 
کشیدن به محل های زنگ زده با ضدزنگ و رنگ، روی آن را بپوشانید تا از پیشرفت سطحی و عمیق 

زنگ زدگی جلوگیری کنید.

ـ  10ـ محل نگهداری تراکتور در مدت بیکاری   5

نور مستقیم خورشید در دراز مدت اثر مخربی روی تراکتور دارد. به ویژه بخش های غیرفلزی 
مانند الستیک، چرم، پالستیک و طلق را خراب می کند. برف و باران نیز بر اثر سرما و رطوبتی که ایجاد 

می کنند به تراکتور آسیب می رسانند. رطوبت یکی از عوامل زنگ زدگی و پوسیدگی است. 
بهتر است محل پارک تراکتور سرپوشیده و دیواردار باشد تا از نور خورشید، برف و باران و 
گرما و سرمای زیاد ایمن بماند. اگر چنین محلی ندارید، یک محل سرپوشیده بدون دیوار، آن را از 
نور خورشید و برف و باران ایمن می کند. اگر محل سرپوشیده ندارید با پوشاندن تراکتور با یک قطعه 
پالستیک بزرگ یا پارچٔه ضد آب می توان از ریختن برف و باران بر روی آن جلوگیری کرد. اگر پارچه 
یا پالستیک نور را از خود عبور ندهد )پالستیک تیره(، محافظت در مقابل نور نیز صورت گرفته است. 
در صورت ممکن نبودن این کار، پوشاندن الستیک ها، درجه ها و سایر بخش های غیرفلزی مفید است.

کار کارگاهی

با راهنمایی هنرآموز خود سرویس دوره ای یکی از تراکتورهای موجود در هنرستان را 
با رعایت نکات ایمنی انجام دهید.
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1 ــ  سرویس های دوره ای را تعریف کنید.
2 ــ  سرویس های فصلی را تعریف کنید.

3 ــ  تعویض صافی های سوخت پس از چه مدت کار در تراکتورهای هنرستان انجام می گیرد؟
4 ــ  در چه مواقعی در مزرعه کار برای تراکتور وجود ندارد یا کار تراکتور کم است؟

نیز، گریس خورها را گریس کاری کرد؟ دلیل کار را  باید در فصل بیکاری تراکتور  5 ــ  چرا 
بنویسید.

6 ــ  در فصل بیکاری الستیک های روی تراکتور را چگونه باید نگه داشت؟ شرح دهید.

تحقیق: سرویس های دوره ای تراکتور باغی هنرستان را براساس آنچه که برای 
تراکتور MF285 در کتاب آورده شده است جمع آوری و در کالس ارائه دهید.  

                                                                                                                                         
7 ــ محل پارک کردن تراکتور در فصل بیکاری باید چگونه باشد؟ توضیح دهید.      

خودآزمایی و پژوهش
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مدل 
تراکتور

ظرفیت لیتر
ک

اندازه الستی
ک بر حسب بار

فشار مجاز باد الستی
توان

)اسب بخار(
)mm( فیلر سوپاپ

دود ــ هوا
رادیاتور

روغن موتور
روغن 

ک
هیدرولی

سوخت
جلو

عقب
چرخ جلو

چرخ عقب
چرخ جلو

چرخ عقب

کار کشاورزی
جابه جایی

JD3140
19

11
60

126
18ــ7/50
20ــ7/50
16ــ10

38ــ15/5
38ــ18/4

1/5ــ1/4
1/5ــ1/4

97
0/45ــ0/35

JD3350
17

11/5
49

121
16ــ10

26ــ23/1
ــ

1/7ــ1/1
100

0/45ــ0/35

MF240
10/2

6/8
25

48
16ــ6

24ــ13
24ــ9ــ14

ــ
ــ

47
0/30

MF285
14/2

8
40

90
16ــ7/5
18ــ7/5

38ــ12
1/8ــ0/8

2ــ1/1
75

0/30

MF399
23

14/3
47/4

118
16ــ7/5

و چند اندازٔه دیگر
34ــ14

و چند اندازٔه دیگر
2/8ــ1/3
حداکثر

2/8ــ1/2
حداکثر

110
0/45ــ  0/20

238 گلدونی
ندارد

3/5
8/5

16
16ــ7/5

16ــ8/25
16ــ7/5

16ــ8/25
0/61/1

0/61/1
38

ــ

U650M
18/8

14
60

98
20ــ6/5

38ــ14
2/2ــ1

2/2ــ1/2
65

سرد
0/45ــ0/40

U651M
18/8

14
60

98
20ــ7/5

38ــ14
2/7ــ1

3/5ــ1/2
65

0/45ــ0/40

U445
29

16
47

90
20ــ6/5

38ــ14یا 38ــ11
2/2ــ1

2/6ــ1/2
45

0/25 ــ 0/25
گرم

پیوست 1: برخی از ویژگی های تراکتورها
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برخی از عیوب تراکتور که فراگیر می تواند آنها را برطرف نماید در زیر آمده است.

1ــ موتور روشن نمی شود یا دیر روشن می شود. )با فرض درست  کار کردن سیستم راه اندازی(
 رفع عیبعلت

مخزن سوخت خالی است.
شیر مخزن سوخت بسته است.

هوا در مجاری سوخت نفوذ کرده است.
صافی سوخت گرفته است.

موتور به اندازهٔ کافی گرم نمی شود.

سوخت گیری و سپس هواگیری کنید.
شیر مخزن را باز و هواگیری کنید.
عیب را برطرف و هواگیری کنید.

صافی سوخت را تعویض کنید.
از تجهیزاتی که مخصوص روشن کردن موتور در هوای 

سرد است استفاده کنید.

2ــ موتور یکنواخت کار نمی کند.
در مجاری سوخت هوا نفوذ کرده است.

انتقال  لوله های  در  کمی  گرفتگی  یا  است  کثیف  سوخت 
سوخت ایجاد شده است.

عیب را برطرف و سپس هواگیری کنید.
مخزن سوخت را تخلیه و سپس سوخت گیری کنید.

لوله ها را از نظر گرفتگی بررسی و در صورت لزوم عیب 
آنها را برطرف کنید.

3ــ دود موتور سیاه است.
انژکتور یا پمپ انژکتور تنظیم نیست.

گازوئیل کیفیت الزم را ندارد.
صافی هوا گرفته است یا نیاز به سرویس دارد.

از متخصص برای رفع عیب کمک بگیرد.
نوع گازوئیل را عوض کنید یا مخزن سوخت را تخلیه و 

دوباره سوخت گیری کنید.
صافی هوا را تمیز کنید.

4ــ دود موتور سفید است.
موتور خیلی سرد است.

ترموستات خراب است.
گازوئیل با آب مخلوط شده است.

پمپ انژکتور تنظیم نیست.

باال  را  موتور  دور  و  بکشید  را  رادیاتور  جلوی  پردٔه 
ببرید.

آن را تعویض کنید.
هواگیری  را  سوخت  دستگاه  و  تعویض  را  گازوئیل 

کنید.
به کمک متخصص پمپ انژکتور را تنظیم کنید.

پیوست 2: جدول عیب یابی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


215

پیوست

5ــ موتور ناگهان خاموش می شود.
سوخت تمام شده است.

سوراخ ورود هوا به مخزن سوخت گرفته شده است.
هوا به سیستم سوخت رسانی وارد می شود.

صافی های سوخت گرفته است.

سوخت گیری و سپس هواگیری کنید.
سوراخ درپوش مخزن را تمیز و باز کنید.

رفع عیب و هواگیری کنید.
صافی های سوخت را عوض کنید.

6ــ موتور زیاد داغ می کند.
درپوش رادیاتور خراب است.
لوله های رادیاتور گرفته است.

ترموستات خراب است.
آب رادیاتور کم است.

شل است.
بسته است.

شبکٔه خارجی رادیاتور کثیف است.

روغن سیستم روغن کاری کم است.
ترمزها تنظیم نیستند.

مجاری موتور با رسوب گرفته شده است.
بار موتور بیش از حد زیاد است.

درپوش رادیاتور را عوض کنید.
رفع عیب کنید.

ترموستات را عوض کنید.
نشتی را برطرف و آب اضافه کنید.

تسمٔه پروانه را میزان کنید.
پردٔه جلوی رادیاتور  را باز کنید.

شبکٔه رادیاتور را تمیز کنید.

به اندازٔه کافی روغن بریزید.
ترمزها را تنظیم کنید.

رسوبات را برطرف کنید.
بار را کم کرده یا از دندٔه سنگین استفاده کنید.

7ــ فشار روغن در مجاری کم است.
روغن مناسب نیست.

نشتی در لوله ها وجود دارد.
درجه خراب است.

روغن را تخلیه و روغن مناسب به کار ببرید.
نشتی لوله ها برطرف کنید.

درجٔه فشار روغن را عوض کنید.

8  ــ توان موتور )کشش موتور( کم شده است.
صافی هوا کثیف شده یا گرفته است.

در لوله های سوخت رسانی گرفتگی وجود دارد.
هوا در مجاری سوخت نفوذ کرده است.

تنظیم نیست.
صفحه کالچ به روغن آغشته شده است.

هواکش را تمیز یا تعویض کنید.
گرفتگی لوله های سوخت رسانی را برطرف کنید.

رفع عیب و سپس هواگیری کنید.
کالچ را تنظیم کنید.

با رعایت احتیاط صفحه کالچ را با بنزین بشویید.
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9ــ استارتر، موتور را نمی تواند بچرخاند.
بست های باتری شل بسته شده اند.

باتری ضعیف است.
دندهٔ استارتر بیش از حد فرسوده است.

روغن غلیظ در موتور ریخته شده است.
ذغال استارتر خورده شده است.

بست های باتری را محکم کنید.
باتری را سرویس و سپس شارژ کنید.

دنده را به کمک متخصص عوض کنید.
روغن را تخلیه و سپس از روغن مناسب استفاده کنید.

ذغال های استارتر را عوض کنید.
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MF399 پیوست 3: سرویس های دوره ای تراکتور

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

سرویس های متغیر

سطح آب رادیاتور را کنترل و شبکه های رادیاتور آب رسوبات فنجان فیلتر سوخت را خالی کنید.
و روغن را تمیز کنید.

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

ــ زمان سرویس های متغیر بسته به شرایط کاری تراکتور 
می باشد.

 ــ زمان این سرویس ها را خود شما می توانید تعیین کنید.
 ــ هر بار پیش از شروع کار با تراکتور این سرویس ها را 

انجام دهید.
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سرویس های 100 ساعته  

خالصی پدال کالچ را بازدید و تنظیم کنید.محور انتقال نیرو را از نظر نشتی روغن بررسی کنید.

سطح روغن جعبه دنده و محفظٔه هیدرولیک را بازدید 
کنید.

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

سرویس های 250 ساعته

را روغن موتور و صافی روغن موتور را عوض کنید. ترمز  روغن  سطح  کرد.  تنظیم  و  کنترل  را  ترمزها 
بازدید و در صورت نیاز پر کنید.

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

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

سطح آب باتری را بازدید و بست های باتری را گریس زده و صافی پمپ کمکی را عوض کنید.
تسمه پروانه را کنترل و تنظیم کنید.
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سرویس های 500 ساعته

گریس خورهای اتصاالت معمولی محور دیفرانسیل جلو 
را گریس کاری کنید.

تنظیم بودن توپی های چرخ های جلو را کنترل کنید.

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

گریس خورهای اتصاالت معمولی محور جلو را گریس کاری توری پمپ دستی سوخت را تمیز کنید.
کنید.
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سرویس های 1000 ساعته

سوپاپ ها را فیلرگذاری کنید.پیش صافی هوا را تمیز و روغن صافی هوا را عوض کنید.

مایع سیستم خنک کننده را تخلیه و سیستم را شستشو و 
دوباره پر کنید.

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

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

روغن توپی های چرخ ها را عوض کنید.
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محل های گریس کاری
پس از هر 100 ساعت کار تراکتور:
)2WD( 1ــ توپی جلو در تراکتور

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

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

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

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

)4WD( 8  ــ اتصاالت معمولی گردانندٔه محور جلو در تراکتور
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توجه
1ــ روغن موتور را پس از هر 250 ساعت کار باید عوض کرد. زمان دقیق سرویس موتور و تعویض صافی 
هوا و صافی روغن را رعایت کرده و دقت کنید که اگر روغن و مواد روغنی استاندارد نباشند زمان تعویض 

آنها را کم کنید.
2ــ اگر کارهای سنگین با تراکتور انجام می دهید زمان تنظیم ترمزها باید زود به زود انجام شود.

3ــ زمان گریس کاری گفته شده برای شرایط معمولی است. اگر تراکتور در شرایط پرگرد و خاک کار می کند. 
این زمان باید به نصف و یا گاهی به روزانه کاهش یابد.

4ــ تمام اتصاالت و بازوها را پس از هر 250 ساعت کار روغن کاری کنید.
5ــ روغن ترمز را پس از 2000 ساعت کار و یا 2 سال یک بار عوض کنید و وضعیت لوله های ترمز را بازدید 

و کنترل کنید.

ظرفیت  ها
ظرفیت باک گازوئیل                                    118 لیتر
ظرفیت روغن                                               14/3 لیتر
ظرفیت روغن کاسٔه صافی هوا                            1 لیتر
ظرفیت سیستم خنک کننده                            23 لیتر
47/4 لیتر ظرفیت روغن هیدرولیک جعبه دنده 
ظرفیت روغن توپی چرخ عقب در هر طرف              2/9 لیتر
ظرفیت روغن اکسیل جلو در تراکتور )4WD(   5/8 لیتر
ظرفیت توپی چرخ جلو در هر طرف                          1/3 لیتر
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پیوست 4: ویژگی های فنی چند مدل تراکتور
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پیوست 5: اجزای داخلی تراکتور

چرخ  گاردان  2ــ  جلو  چرخ  کاهنده  1ــ 
جعبه  4ــ  جلو  چرخ  دیفرانسیل  3ــ  جلو 
موتور  5 ــ  نهایی(  )کاهنده  سیاره ای  دنده 
هیدرولیکی  ـ   کالچ  ٧ـ شارژر  ـ   سوپر  6 ـ
جعبه  دنده  ٩ــ   P.T.O ـ   کالچ   8 ـ
نهایی  کاهنده  11ــ  دیفرانسیل   10ــ 
نیرو انتقال  محور  دنده  جعبه   12ــ 

 13ــ پلوس 14ــ کالچ دیفرانسیل جلو
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معادل های نادرست و نامناسب برای برخی واژه ها رایج است. این معادل ها در پرانتز  تذکر: 
آمده است.

 پیوست 6 : واژه نامه انگلیسی به فارسی

A
Add oil اضافه کردن روغن  
Adjustable clamp گیره قابل تنظیم 
Adjusting rod بازوی رابط 
Adjustments تنظیمات 
Advance پیش رفتن، جلو بودن، )آوانس( 
Air intake ورودی هوا 
 Agricultural implements ادوات کشاورزی 
 Agricultural machinery ماشین های کشاورزی 
Air bleed هواگیری 
Air brake ترمز بادی 
Air cleaner صافی هوا 
 Air compressor متراکم کننده هوا، )کمپرسور هوا(   
Air cooling خنک کننده هوایی، خنک کردن هوا 
Air filter صافی هوا، )فیلتر هوا( 
Air pressure gauge درجٔه باد، فشارسنج باد 
Air pump تلمبٔه باد، )پمپ هوا( 
All purpose tractor تراکتور عمومی  
Alternator مولد جریان برق متناوب، )آلترناتور( 
Amper meter آمپرمتر 
Anchor link اتصال قالب 

 Anti clock wise خالف گردش عقربه ساعت 
 Anti freeze solution محلول ضد یخ 
Anti rust ضد زنگ  
Application کاربرد 
Articulated tractor تراکتور کمرشکن 
Auto mechanics صنایع خودرو، )اتومکانیک( 
Automatic خودکار، )اتوماتیک( 
Automobile خودرو، )اتومبیل( 
Axle محور )آکسل( چرخ 

B
Ball bearing پاتاقان ساچمه ای، )بلبرینگ( 
Ballast سنگین کردن 

Battery انباره، )باتری( 
B.charger )دستگاه شارژ باتری(، )شارژ( 
B. post قطب باتری 
Belt تسمه  
B. pulley چرخ تسمه، )پولی تسمه( 
Bleeding هواگیری 
Blow off تخلیه باد، کم شدن باد 
Brake ترمز کردن 
Brake hand lever دسته ترمز دستی 
Brake pedal پای ترمز )پدال ترمز( 
Breather هواکش، دنده  
Bushing )بوش( 
By pass valve سوپاپ کنارگذر 

C
Catalog کتابچه، )کاتالوگ( 
Center link بازوی وسط 
Charge پرکردن باتری، )شارژ( 
Charge regulator تنظیم کننده مولد برق، )آفتومات( 
Check valve سوپاپ یک طرفه 
Circlip خار حلقوی 
Clutch )کالچ( 
Code عالمت، )کد(  
Compressor منگنه، ماشین فشار، )کمپرسور( 
Cooling system دستگاه خنک کننده  
Cotterpin خار شیار )اشپیل( 
Crank دستگیره، دسته، هندل زدن 
Crank case محفظه میل لنگ، مخزن روغن 
Crawler tractor تراکتور زنجیری 
Cross shaft چهارشاخه گاردان 
Cup پیاله، فنجان 

 
D

Dash board داشبورد 
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Depth or height Control کنترل عمق 
Diesel دیزل 
Differential دیفرانسیل 
Discharge تخلیه، )دشارژ( 
Distributor مقسم 
Directional Control valve   سوپاپ مقسم
Double action cylinder جک دوطرفه 
Draft Control        کنترل بار، کنترل مقاومت کششی
Drain خشک شدن، خالی کردن، زهکش 
Drain tap شیر تخلیه 
Drawbar مالبند 
Dry air filter صافی هوا خشک 
Dynamo )دینام( ، مولد برق مستقیم 

E
Engine موتور 
Exhaust خروجی، تخلیه )اگزوز( 
E.manifold مانیفلد دود 
E. muffler صدا خفه کن اگزوز 
E. system سیستم اگزوز 

F
Fabric اصلی، ساختمان داخلی، )فابریک(  
Fan پروانه 
Fan belt تسمه پروانه 
Farm mechanization مکانیزاسیون کشاورزی 
Filter پاالیه، صافی، فیلتر 
Filter bowl پیالٔه صافی 
Final drive کاهندٔه نهایی 
Fixed drawbar مالبند ثابت 
Flywheel چرخ لنگر )فالیویل( 
Foot throttle گاز پایی 
Fuel سوخت  
F. pump پمپ مقدماتی 
Fuel ــ shut off خاموش کن 
Fuel system دستگاه سوخت رسانی 
Fuel tank مخزن سوخت 
Fuse فیوز 

G
Garage انبار، )گاراژ( 
Garden tractor تراکتور باغی 

Gauge اندازه گیر، )گیج( 
Gear box جعبه دنده، )گیربکس( 
Generator مولد برق )ژنراتور( 
Glow play شمع گرم کن 
Grease روغن جامد، )گریس( 
G. cup )گریس خور( 
G. gun )پمپ دستی گریس( 
Guarantee ضمانت، )گارانتی( 

H
Handle دسته )هندل( 
Hand brake ترمز دستی 
Hand throttle گاز دستی 
Horn بوق 
Horse power اسب بخار 
Hub توپی 
Hydraulic Jack جک هیدرولیکی 
H. steering فرمان تمام هیدرولیک 
Hydrometer چگالی سنج، )هیدرومتر( 

I
Industrial tractor تراکتور صنعتی 
Injector افشانک، )انژکتور( 
I. pump پمپ انژکتور 
Instruction manual کتابچٔه دستورالعمل 
Intake manifold چند راهٔه هوا، )مانیفلد( 

J. K
Jack جک 
Joint مفصل، اتصال 
Key خار 

L
Lamp چراغ، )المپ( 
Lever اهرم دسته 
Lift arm بازوی باالبر 
Lift system سیستم باالبر 
Linkage مالبند 
Loader بارکن، )لودر( 
Lockpin ضامن 
Lubricating روغن کاری، )گریس کاری( 
Lug آج 
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O
Oil روغن 
Oil system سیستم روغن کاری 
Oil bath air cleaner صافی هوا نوع روغنی 
Oil cooler خنک کن روغن 
Oil filter صافی روغن 
Oil gauge درجه روغن 
Oil pump پمپ روغن )اویل پمپ( 
Operators manual کتابچٔه راهنمای کاربر 
O ring واشر و حلقه الستیکی، )اورینگ( 

P
Pedal اهرم  پایی، رکاب، )پدال( 
Pin میخ محور )پین( 
Piston پیستون 
Power take off )P.T.O( محور انتقال نیرو 
 Pre cleaner پیش صافی 
Pulley چرخ تسمه، )پولی( 

 Pump تلمبه، )پمپ( 

Q
 Quick attaching coupler جفت کن های اتصال سریع 

R
Radiator خنک کن، )رادیاتور( 
Regulator تنظیم کننده، )رگوالتور( 
Relief valve سوپاپ اطمینان 

 Response کنترل حساسیت 
  Revolution per minute )R.P.M( دور در دقیقه 
Role فلکٔه فرمان، )رل( 

S
Safety warning signs عالیم هشدار دهنده 
Servo وسیلٔه کمکی برای ازدیاد فشار 
Service نگهداری، )سرویس( 
Shim واشر تنظیم، )شیم( 
Slippage لغزش، )بکسوات( 
Strainer توری فلزی، فیلتر زیر، صافی 
Starter راه انداز، )استارتر( 
Steering فرمان، هدایت 

Switch کلید، )سوئیچ( 
System دستگاه، )سیستم( 

T
Tachometer دورسنج 
Tank منبع، مخزن، )تانک( 
Temperature sensor فشنگی آب 
Thermostat ترموستات 
Threeــpoint hitch اتصال سه نقطه 
Tiller تیلر )تراکتور دوچرخ( 
Tire الستیک، رویه، )تایر( 
Tractor تراکتور 
Transport حمل و نقل، )ترانسپورت( 
Trailer یدک، پی نورد )تریلر( 
 Tube توپی، )تیوپ( 
Tune up تنظیم کردن، )تون آب( 
Turbochrge توربوشارژ 

U
  Universal joint قفل گاردان 
 Un loading بدون بارــ خالی 
Uper link بازوی باالیی 

V
Valve سوپاپ )والو( 
Viscosity گرانروی )ویسکوزیته( 
Voltmeter ولت متر 
Voltage میزان اختالف پتانسیل 

برق برحسب ولت )ولتاژ(

W
Warning اخطار، هشدار 
W. light چراغ خطر 
Washer )واشر(، پولک 
Water pump پمپ آب )واترپمپ( 
 Wheel چرخ 
Wire سیم )وایر( 

Y
Yoke دوشاخه، میله اتصال، )یوک( 
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  منابع فارسی
1369 کشاورزی،  ترویج  سازمان  تراکتور،  کاربرد  و  شناخت  منصور،  الر،  بهروزی  1ــ 

2ــ منصوری راد، داود، تراکتور و ماشین های کشاورزی، ج1، دانشگاه بوعلی سینا، 1367
3ــ ملکی، اسدالله، مکانیک تراکتور، 1367

4ــ انگیز، عبدالرسول و جمعی از همکاران، ماشین های کشاورزی، 1371، آموزش و پرورش، کد 985
5  ــ گورینگ، کارول، ای، توان موتور و تراکتور، رنجبر، ایرج و همکاران، دانشگاه تبریز، 1376

 ،1374 کشاورزی،  ماشین های  کاربرد  و  نگهداری  و  سرویس  همکاران،  از  جمعی  و  حمید  نیکویی،  6ــ 
آموزش و پرورش، کد 464/9

7ــ بیرجندی، مجید و جمعی از همکاران، ماشین های کشاورزی، نظام جدید سال دوم، 1373، آموزش و 
پرورش، کد 356/9

8  ــ آویکی، سروپ، سرویس روزانه و رانندگی تراکتور، 1373، آموزش و پرورش، کد 341
9ــ سرویس و نگهداری تراکتور، 1356، آموزش و پرورش، کد 701

10ــ محمدی بوساری، محمد، درس فنی، 1368، آموزش و پرورش، کد 506
11ــ محمد بوساری، محمد، تکنولوژی کارگاهی، 1368، آموزش و پرورش، کد 507/1

627/3 کد  پرورش،  و  آموزش   ،1373 فنی،  درس  ضمیمٔه  محمد،   بوساری،  محمد  12ــ 
13ــ راهنمای کاربرد و ویژگی ها محصوالت شرکت نفت بهران، 1374

14ــ کتابچٔه راهنمای تیلر اشتاد
JD 3140 15ــ کتابچٔه راهنمای تراکتور

16ــ کتابچٔه راهنمای تراکتور U650 تراکتورسازی ایران
17ــ کتابچٔه راهنمای تراکتور MF399 ،MF285 تراکتورسازی ایران
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Tractorul Works Bras,ov Romania 1970.
-Automobile Truck Driver’s Manual Translated from the Russian by V.A. Kochin Eng ــ 5 
lish translation, Mir Publishers ،1984
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