
تعمير سيستم هاى موتور تراكتور تعمير سيستم هاى موتور تراكتور 

پيمانه دوم

هدف كلى:

آشنايى با اجزاى ظاهرى تراكتور و قطعات ظاهرى موتور و مكانيزم هاى 
آن و توانايى پياده و سوار كردن مكانيزم هاى موتور تراكتور و تعمير آن ها





واحـد كـار1 

اجزاء ظاهرى تراكتور
توانايى: شناخت قطعات ظاهرى تراكتور

 اهـداف رفـتاري: فراگير پس از پايان اين درس بايد بتواند:

•   قسمت هاى ظاهرى تراكتور را نشان داده نام آن ها را بيان كند. 
•   وظايف قسمت هاى ظاهرى تراكتور را بيان كند. 

•   قسمت هاى ظاهرى موتور تراكتور كه در زمان پياده كردن موتور الزم است  را نشان داده، نام      
•   آن ها را بيان كند.

•   وظايف قسمت هاى ظاهرى موتور تراكتور رابيان كند.

عملىنظرى
13

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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1-1- آشنايى با كتابچه هاى راهنما: 
بيشتر ابزار ها، دستگاه ها و ماشين هايى كه توليد مى شوند به همراه آن يك يا چند كتابچه راهنما، CD يا نوار 
آموزشى تحويل مى شود در برخى موارد نيز توليد كننده يا ارايه كننده دستگاه، اطالعات مورد نياز كاربران را در 
تار نماى خود ارايه مى كند. اين رسانه هاى آموزشى، اطالعاتى در مورد مشخصات فنى و عمومى، روش و موارد 
كاربرد، روش نگهدارى، ليست قطعات و موقعيت آنها و روش بازسازى محصول دارد زمانى كه يك دستگاه يا 
ماشينى در اختيار شما قرار مى گيرد بايد قبل از كار با آن براى كسب اطالعات الزم در مورد مشخصات دستگاه 
و نحوه كار با آن به كتابچه هاى مربوط مراجعه كنيد تا اطالعات الزم را كسب كرده و با موارد ايمنى آن آشنا 

شويد. 

نكته: 
  دستگاه ها و ماشين هاى ساده ممكن است برخى از كتابچه ها را نداشته باشند يا محتواى چند كتابچه در 

قالب يك كتابچه ارايه شده باشد و شايد كتابچه مربوط به صورت ديجيتالى باشد. 

براى ماشين هايى كه  توليد كننده است و  به زبان كشور  قابل توجه است كه كتابچه هاى راهنما معموًال 
توليد كننده مى خواهد آن را به كشور هاى ديگر صادر كند كتابچه هاى چند زبانه تهيه مى شود كه در اين صورت 
با  بنابر اين يكى از مهارت هايى كه بايد يك تكنسين داشته باشد آشنايى  انگليسى است.  يكى از آن زبان ها 
انواع كتابچه هاى راهنما و مهارت استفاده از كتابچه هاى مربوط به تجهيزات و ماشينهاى مربوط در رشته(زبان 

عمومى كتابچه، زبان فنى، عالئم استاندارد و... ) است. برخى از انواع مهم كتابچه هاى راهنما عبارتند از: 

كاالنما (كاتالوگ)1  
اغلب به صورت چند صفحه رنگى و جذاب است كه هدف آن دادن اطالعات كلى در مورد   اين كتابچه 
خواندن  با  افراد  است  آن  فروش  از  پس  خدمات  و  محصول  فنى  مشخصات  از  برخى  و  ظاهرى  مشخصات 
بيشتر  نياز هايشان تصميم گيرى كنند.  با  آن  تناسب  يا عدم  ماشين  اوليه  انتخاب  براى  كتابچه مى توانند  اين 
فروشنده هاى محصول كاالنما را در اختيار دارند و براى خريداران ارايه مى دهند همچنين در نمايشگاههايى كه 

براى اين محصوالت برگزار مى شود كاالنما در اختيار بازديد كنندگان قرار مى گيرد. 

راهنماى كاربر 2
 اين كتابچه اطالعاتى در مورد روش نصب، راه اندازى و كاربرد دستگاه ارايه مى دهد زمانى كه دستگاه يا 

ماشينى خريدارى مى شود اين كتابچه ها همراه دستگاه به خريدار تحويل مى شود. 

راهنماى نگهدارى3  
راهنماى نگهدارى اطالعاتى را براى سرويس و نگهدارى دستگاه ارايه مى كند و در صورتى كه عمليات 
نگهدارى دستگاه ساده باشد توليد كنندگان اين راهنما را همراه با راهنماى كاربر چاپ و در اختيار خريدار قرار 

مى دهند اين كتابچه براى محصوالت پيچيده فقط به نمايندگى هاى خدمات پس از فروش ارسال مى شود. 

١- Catalog

٢- User Guide، Instruction Manual

٣- Service Manual
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راهنماى قطعات1  
 براى ماشين ها و تجهيزات پيچيده يك كتابچه كه شامل ليست تمام قطعات به همراه نقشه تفكيلكى آنها است 
ارايه مى شود سفارش قطعات بايد بر مبناى كد قطعات كه در اين كتابچه وجود دارد انجام شود تا در فروشگاه هاى 
توزيع لوازم يدكى، قطعه سفارش داده شده، براحتى شناسايى شود. از نقشه هاى تفكيكى قطعات در مرحله تعمير و باز 
سازى، براى پياده و سوار كردن اجزاى ماشين نيز مى توان استفاده كرد. اين كتابچه معموٌال در اختيار نمايندگى هاى 

تعمير و فروش لوازم يدكى قرار داده مى شود. 

كتابچه تعمير2 
روش پياده سازى قطعات، سوار كردن، تنظيم و روند درست تعمير و باز سازى دستگاه را در كتابچه تعمير 

ارايه مى شود اين كتابچه در اختيار تعمير گاههاى مجاز دستگاه قرار داده مى شود

تهيه كتابچه هاى راهنما:
براى تهيه كتابچه هاى راهنما مى توان به توليد كننده يا مراكز خدمات پس از فروش محصول مراجعه كرد. 

امروزه برخى از توليد كننده ها كتابچه هاى راهنما را در تارنماى خود به صورت كتاب ديجيتالى ارايه مى كنند. 

كار در كارگاه: 
كتابچه راهنماى يكى از تراكتور هاى متداول را تهيه كرده و برخى از اطالعات مربوط به مشخصات فنى 

تراكتور را از آن استخراج كنيد. 

2-1- قسمت هاى اصلى تراكتور 

تراكتور هاى امروزى معموًال چند قسمت اصلى دارند كه عبارت اند از: 

:(engin)موتور
توان الزم را براى انجام كار هاى مختلف تراكتور تامين مى كند. بيشتر تراكتور ها موتور احتراقى دارند. 

دستگاه انتقال نيرو:
وظيفه اين دستگاه، انتقال نيروى مكانيكى موتور به چرخ هاى محّرك براى به حركت درآوردن تراكتور است. 
در طى اين انتقال، تغييرات الزم بر روى دور و گشتاور توليد شده موتور انجام مى شود. بخشى از نيروى موتور به 

محور گردنده اى به نام محور نيروده كه در عقب تراكتور نصب شده است، منتقل مى شود. 

سيستم تعليق، هدايت و كنترل:
امكان حركت راحت و هدايت تراكتور را ميسر مى سازد. 

سيستم هيدروليك:
سيستمى است كه بخشى از توان موتور را به صورت هيدروليكى براى به كار انداختن و كنترل جك ها و 

قسمت هاى هيدروليكى تراكتور و ماشين هاى كشاورزى در اختيار مى گذارد. 
١- Part Manual

٢- Repair Manual
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سيستم برق رسانى:
بخشى از اين سيستم برق مورد نياز مصرف كننده را تامين مى كند، اين سيستم قطعاتى براى ذخيره برق 

توليد شده دارد. 

تجهيزات مختلف:
تراكتور هاى امروزى معموًال مجّهز به اتاق، سيستم گرمايشى (براى ايجاد دماى مناسب)، شاسى، قالب هاى 

اتصال سريع و... براى آسايش راننده و آسان شدن كار هستند. 

3-1- اجزاى ظاهرى تراكتور
تعميرات صحيح تراكتور نياز به شناخت اجزاى تشكيل دهنده آن دارد و بايد كاربرد هر يك را آموخت. 

براى شناخت قطعات ظاهرى تراكتور به كنار تراكتور رفته و هر قطعه را از نزديك مورد بررسى قرار دهيد. 
اين قطعات در ادامه مطلب معرفى مى گردند. 

نكته: 
نام و محل قرار گرفتن و نام اجزاى ظاهرى تراكتور را به خاطر بسپاريد تا در مراحل بعد بتوانيد آن هارا 

شناسايى كنيد. 

 بدنه و پوشش هاى تراكتور: 
اين قطعات در تراكتور كار محافظت و پوشش دادن قسمت هاى تراكتور را بر عهده دارندو باعث زيبايى ظاهر 
تراكتور مى شوند. اين پوشش ها عبارتند از: گلگيرها، درپوش موتور، شبكه هاى بغل، شبكه جلو، پوشش داشبورد، 

قاب محافظ و اتاقك محافظ. 

الف) گلگيرها:
روى چرخ هاى عقب نصب شده و جلوى پاشيده شدن گل و خاك را به سمت راننده مى گيرد. 

ب) درپوش موتور:
در قسمت باالى موتور نصب شده و آن را مى پوشاند. 

ج) شبكه بغل:
اين شبكه ها مشبك بوده و در كناره هاى رادياتور و پروانه نصب مى شود. اين شبكه ها بعنوان محافظ و 

سپرى در مقابل خطر برخورد اجسام خارجى با پروانه عمل مى كنند. 

د) شبكه جلو:
 ،U650 در جلو تراكتور نصب شده و در مقابل برخورد اجسام خارجى از رادياتور محافظت كرده و در تراكتور

باترى در پشت آن قرار گرفته محافظت مى شود. 

هـ) پوشش داشبورد:
در باالى داشبورد قرار گرفته و از مدارات و سيم كشى هاى پشت داشبورد محافظت مى كند. 
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شكل 1-1– قطعات ظاهرى تراكتور

MF399 شكل 2-1– بدنه و پوشش هاى تراكتور
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و) قاب محافظ:
قاب محافظ معموال دو يا چهار ميله متصل به شاسى تراكتور است. و در 

صورت واژگونى تراكتور از افتادن تراكتور روى راننده جلوگيرى مى كند. 

ز) اتاقك محافظ:
اين اتاقك عالوه بر محافظت از راننده در زمان واژگون شدن تراكتور، 

راننده را در مقابل عوامل جوى و غيره محفوظ نگه مى دارد. 

 وسايل راه اندازى و كنترل تراكتور 
 تعدادى از اين اجزاء وظيفه راه اندازى و كنترل تراكتور را بر عهده دارند 
اكثر  كه  مى رود  كار  عاليمى به  معموًال  تجهيزات  اين  كردن  مشخص  براى 
كارخانه  هاى سازنده از اين عاليم استفاده مى كنند. شكل ) برخى از اين عاليم 

را نشان مى دهد. 
 پس از آشنايى با عاليم مربوط به وسايل راه اندازى، كنترل تراكتور، قبل 
از اقدام به تعميرات بايد با اين وسايل آشنا شويد تا در زمان عيب يابى تراكتور 

وموتور بتوانيد از درستى كار آن ها اطمينان حاصل كنيد. 

( steering ) الف) فرمان
جلوى  در  تراكتور  فرمان  مى شود.  استفاده  فرمان  از  تراكتور  هدايت  براى 

صندلى راننده قرار دارد. 

ب) صندلى راننده
 جايگاهى است كه راننده روى آن مى نشيند و معموال قابل تنظيم است. 

شكل 3-1– عاليم اختصارى

شكل 4-1– عاليم روى تراكتور

شكل 6-1– صندلى تراكتور شكل 5-1- فرمان تراكتور
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راننده  كنترل  و  دهنده  هشدار  و  اندازه گيرى  وسايل  صفحه 
(داشبورد)

در رانندگى با تراكتور، راننده عالوه بر تعيين مسير و هدايت صحيح تراكتور، به 
طور همزمان بايد كار قسمت ها و سيستمهاى مختلف آن را به كمك عاليم هشدار 
چراغ هاى  كليه  دارد.  وجود  داشبورد  راننده  جلوى  قسمت  در  لذا  كند.  كنترل  دهنده 
هشداردهنده، كليد ها، درجه  ها، چراغ هاى آگاهى دهنده از وضعيت كار تراكتور، بر روى 

آن نصب شده اند. 

 

الف) درجه فشار روغن و يا چراغ هشدار دهنده فشار روغن
روى  راننده  درجلوى  معموًال  كه  درجه،  يك  توسط  موتور  روغن  فشار  ميزان   

داشبورد قرار دارد، نشان داده مى شود. 

نكته: 
 اين درجه مقدار روغن در كارتر را نشان نمى دهد. 

شكل 7-1- جلو داشبورد تراكتور

شكل 8-1– درجه نشان دهنده فشار روغن

MF399 ب- تراكتور U650 الف– تراكتور

MF285 ج-تراكتور
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( fuelgauge ) (باك) ب) درجه نشان دهنده ميزان سوخت مخزن 
 اين درجه ميزان سوخت موجود در مخزن سوخت را نشان مى دهد. كه بيشتر با 

عدد يا رنگ مشخص مى گردد.
 

 ج) درجه آب
 در تراكتور هايى كه موتور آن ها داراى سيستم خنك كننده آبى هستند، درجه آب، 

دماى آب موتور را برحسب سانتيگراد يا فارنهايت نشان مى دهد. 

د) درجه شارژ باترى يا چراغ هشدار دهنده
از  برخى  در  مى باشد.  برق  مولد  كار  وضعيت  دهنده  نشان  باترى  شارژ  درجه 

تراكتور ها به جاى درجه، از چراغ هشداردهنده استفاده مى شود. 
 

هـ) دورسنج، ساعت شمار، سرعت سنج
 دورسنج: ميزان دور موتور را (برحسب دور در دقيقه (rpm)) نشان مى دهد. 

ساعت شمار تراكتور: ميزان كاركرد موتور را بر حسب ساعت نشان مى دهد. 
سرعت سنج: سرعت پيشروى تراكتور به وسيله آن اندازه گيرى مى شود 

شكل 9-1– درجه نشان دهنده مقدار 
گازوييل در باك

شكل 10-1– درجه نشان دهنده دماى آب

MF285 شكل 12-1– سرعت سنج تراكتور

شكل 11-1–درجه نشان دهنده شارژ باترى

الف- چراغ هشدار دهنده شارژ 

ب- درجه شارژ
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و) چراغ هشدار دهنده وضعيت صافى هوا: 
برخى از تراكتور ها داراى اين چراغ هشدار دهنده هستند. اين چراغ هنگامى كه 
سوئيچ در وضعيت روشن قرار مى گيرد ولى موتور هنوز روشن نشده است، روشن بوده 
و بالفاصله پس از روشن شدن موتور خاموش مى شود. در صورت گرفتگى صافى هوا 

اين چراغ روشن مى شود. 

 ز) چراغ هشداردهنده ترمز دستى: 
چنانچه ترمز دستى كشيده شود و سوئيچ در وضعيت روشن باشد، چراغ مربوط 

روشن مى شود. با خارج شدن ترمز دستى از درگيرى، اين چراغ خاموش خواهد شد. 

 ح) چراغ هشداردهنده فشار روغن هيدروليك و جعبه دنده: 
اين چراغ در بعضى از تراكتور ها وجود دارد. روشن شدن اين چراغ در حاليكه موتور 
از حد  روشن است اخطار مى دهدكه فشار روغن در سيستم هيدروليك تراكتوركمتر 

مجاز مى باشد. 

ط) دكمه خاموش كن: 
 در بعضى از تراكتور ها (U650) براى خاموش كردن موتور كافى است با استفاده 
از اهرم گاز دستى دور موتوررا كم كرد تا به صفر برسد. اين عمل جريان سوخت را 

قطع نموده، و باعث خاموش شدن موتور مى شود. 
در نوع ديگرى از تراكتور ها (MF285) راننده با دكمه خاموش كن، جريان سوخت را 

قطع مى كند، تا موتور خاموش شود و براى روشن نمودن مجدد بايد دكمه خاموش 
كن به وضعيت روشن برگردد تا سوخت جريان يابد. اين اهرم در كنار فرمان و در 

دست رس راننده قراردارد. 
 

وسايل هدايت تراكتور:

الف) چراغ هاى جلو
در قسمت جلوى تراكتور دو چراغ با نور سفيد وجود دارد كه هر كدام در يك طرف 

نصب شده اند و مسير حركت تراكتور را در مواقع تاريك روشن مى كنند. 

 ب) چراغ اصلى عقب
روى گلگير عقب تراكتور نصب شده و براى روشن كردن پشت تراكتور در حين 

كار شبانه كاربرد دارد. اين چراغ را اصطالحًا «چراغ كار» مى نامند 

 ج) چراغ هاى راهنما: 
 اين چراغ ها در دو سمت جلو و عقب گلگير هاى تراكتور نصب شده اند و با حركت 
اهرم راهنما روى داشبورد روشن مى شوند. آن ها در موقع روشن بودن به حالت چشمك 

زن كار مى كند. 

شكل 13-1- اهرم خاموش كن تراكتور
MF285

شكل 14-1– چراغ هاى جلوى تراكتور

شكل 15-1– چراغ اصلى عقب تراكتور
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 د) چراغ هاى خطر: 
چراغ خطر به رنگ قرمز بوده و روى گلگير هاى عقب تراكتور قرار دارند. هنگام 

حركت تراكتور درشب، نور قرمز آن ها در عقب تراكتور مشخص مى باشد. 

هـ) چراغ هاى ترمز: 
در كنار چراغ خطر ها قرار دارند كه با فشار دادن پدال ترمز روشن مى شوند. روشن 
شدن آن ها نشان دهنده استفاده از ترمز و كاهش سرعت حركت تراكتورمى باشد. 

و)  پريز تريلر (پى نورد): 
 اين پريز معموًال در عقب تراكتور قرار دارد و با وصل نمودن سيم برق تريلر به اين 
پريز، چراغ هاى ترمز، خطر و راهنما كه در پشت تريلر قرار دارند، به مدار چراغ هاى 

تراكتور متصل مى شوند.

ز) پدال گاز: 
 بافشارروى پدال گاز كه در زير پاى راست راننده تراكتور قرار دارد ميتواند با ارسال 

سوخت بيشتر به موتور، دور آن را تغيير د ا د. 

ح) اهرم گازدستى: 
اين اهرم در كنار فرمان و در دست رس راننده قر ار دارد راننده تراكتور براى ثابت 
نگه داشتن دور موتور و يا سرعت حركت تراكتور، از اين اهرم استفاده مى كند. اگراين 
اهرم در هر وضعّيتى قرار داده شود در همان حالت باقى مانده و دور موتور را نيز ثابت 

نگه مى دارد. 

ط) پدال هاى ترمز: 
زير پاى راننده تراكتور دو پدال ترمز قرار دارد. هر كدام از پدال ها به ترمز يكى 
ازچرخ هاى عقب مرتبط است. دو پدال ترمز را با جفت كن مى توان به هم وصل كرد. 
پدال هاى ترمز براى متوقف نمودن تراكتور يا كاهش سرعت آن مورد استفاده قرار 
مى گيرند. در تراكتور هاى كوچكتر مانند تراكتور هاى باغى يك پدال ترمز وجود دارد. 

شكل 17-1– چراغ خطر و ترمز و پريز تريلر تراكتور

شكل 18-1– پدال گاز تراكتور

شكل 16-1– چراغ راهنماى تراكتور
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ى) اهرم ترمز دستى: 
اهرم ترمزدستى معموًال در سمت چپ تراكتور قرار دارد و بعد از توقف تراكتور 
براى جلو گيرى از حركت تراكتور بايد آن را كشيد. براى ازاد كردن اهرم ترمز دستى، 
دكمه سر اهرم را به داخل فشار داده، اهرم را در همان حالت كمى به سمت باالبكشيد 

و پس از داخل رفتن دكمه آن را به سمت پايين حركت دهيد. 

ك) پدال كالچ: 
 اين پدال زير پاى چپ راننده تراكتور قرار دارد و در اثر فشارى كه با پا به آن وارد 

مى شود، انتقال نيرو از موتور به جعبه دنده را قطع مى كند. 

ل) اهرم تعويض دنده و دنده كمك: 
در  اهرم كمك  و  دارد  قرار  راننده  در جلوى صندلى  معموًال  دنده  تعويض  اهرم 
برخى از تراكتور ها (MF285 ) در كنار اهرم اصلى تعويض دنده و در برخى ديگر در 

شكل 19-1- پدال هاى ترمز

شكل 20-1– ترمز دستى تراكتور  شكل 21-1– پدال كالچ 
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كنار صندلى نصب مى شود. اين اهرم ها براى انتخاب دنده مناسب تراكتور، متناسب با 
وضعيت كار و سرعت آن به كار مى رود. 

 

م) محور يا اكسل جلو: 
در قسمت جلوى تراكتور قرار دارد و چرخ هاى جلو روى آن نصب 
شده اند. اكسل از يك نقطه در وسط شاسى به تراكتور مفصل بندى 

شده است. 

 ن) پمپ و صافى روغن هيدروليك فرمان: 
 به طور مثال پمپ فرمان تراكتور MF285 دركنار موتور قرار دارد. 
اين پمپ فشار روغن الزم براى سيستم هيدروليك فرمان تراكتور را 

تامين ميكند 

كار در كارگاه:
مشخصات  و  كرده  بازديد  هنرستان  در  موجود  تراكتور هاى  از  هنرآموز  نظر  زير 

ظاهرى، وسايل راه اندازى، كنترل تراكتور ها را مورد بررسى قرار دهيد. 

شكل 23-1– اكسل جلو تراكتور

شكل 22-1– اهرم هاى تعويض دنده و دنده كمك

MF285شكل 24-1–پمپ وصافى فرمان تراكتور
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4-1- اجزاى ظاهرى موتور
در  كه  ظاهرى  اجزاى  با  بايد  تراكتور  موتور  تعمير  براى 
اطراف موتور تراكتور قرار دارند آشنا شويد در شكل 25-1 اين 
اند نام و محل قرار گرفتن آن ها را به  قطعات نشان داده شده 

خاطر بسپاريد. 
اجزاى قابل رويت سيستم هاى موتور تراكتور را مى توان در 

چند سيستم زير طبقه بندى كرد كه عبارتند از:
- سيستم هوارسانى 

- سيستم سوخت رسانى
- سيستم خنك كننده 
 - سيستم روغن كارى
- سيستم برق رسانى
- وسايل تخليه دود 

اين سيستم ها داراى اجزايى مى باشند كه برخى از آن ها در 
خارج از موتور ديده مى شوند. 

سيستم هوا رسانى:
اين سيستم هواى مورد نياز موتور را پس از تصفيه در اختيار 
پيش صافى، صافى  قطعات:  شامل  كه  مى دهد.  قرار  سيلندر ها 

اصلى و مانيفولد هوا مى باشد. 

الف)پيش صافى:
در مسير ورود هوا به صافى اصلى و روى قسمت جلو درپوش 

تراكتور قرار دارد.

ب) صافى اصلى:
در زير درپوش تراكتور قرارگرفته و جلو ورود گرد و غبار هوا 

به داخل موتور مى گيرد. 

ج) مانيفلد هوا:
هواى خارج شده از صافى اصلى را بين دريچه هاى ورود هوا 

به موتور تقسيم مى كند. 

وسايل تخليه دود: 
براى انتقال دود از داخل موتور به خارج آن و كاهش صداى 
حاصل از انفجار در خارج از موتور قطعاتى روى موتور نصب شده 

است كه عبارتند از: مانيفلد دود، لوله اگزوز و منبع اگزوز 

MF285شكل 26-1– پيش صافى تراكتور

شكل 25-1– قطعات ظاهرى موتور تراكتور

MF285 الف- موتور

MF399 ب- موتور
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الف) مانيفلد:
دود خارج شده از دريچه تخليه سيلندر موتور را در يافت و به لوله اگزوز منتقل 

مى كند اين قطعه به سر سيلندر متصل مى باشد. 

ب) لوله اگزوز:
از مانيفولد دريافت و به سمت منبع اگزوز، باالى در پوش موتور منتقل  دود را 

مى كند. 

ج) منبع اگزوز:
در باالى در پوش موتور قرار دارد. صداى دود خروجى را كاهش داده و دود را در 

مسيرى كه به راننده تراكتور برخورد نكند قرار مى دهد. 

سيستم سوخت رسانى 
اين سيستم سوخت را در زمان و فشار مناسب و به مقدار الزم در موتور تزريق 
مى كند. قطعات آن شامل: باك، پمپ مقدماتى، صافى سوخت، پمپ انژكتور و انژكتور ها 

مى باشد. 

الف) باك ( مخزن سوخـت): 
سوخت مصرفى تراكتور در آن ذخيره مى شود. سوخت از مجراى خروجى زير باك 
با عبور از شير سوخت و از مسير لوله هاى پالستيكى به پمپ مقدماتى مى رسد. دريچه 
اى در باالى باك قرار دارد كه سوخت از طريق آن به داخل باك ريخته مى شود. اين 

دريچه بوسيله درب باك بسته مى شود. 

ب) پمپ مقدماتى:
در كنار موتور قرار گرفته و سوخت تحويلى از باك را با فشار كم به پمپ انژكتور 

منتقل مى كند. 

MF399 شكل 27-1– صافى اصلى تراكتورMF399 شكل 28-1– مانيفلد هوا و دود تراكتور

شكل 29-1– لوله و منبع اگزوز تراكتور 
MF285
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ج) صافى سوخت:
دركنار موتور و بعد از پمپ مقدماتى قرار داشته و وظيفه تميز كردن سوخت را 

برعهده دارد. 

 

د) پمپ انژكتور:
سوخت پس از عبور از صافى به پمپ پمپ انژكتوروارد شده سپس تحت فشار زياد 

و در زمان مناسب ازطريق مسير لوله هاى فوالدى به انژكتور ها ارسال مى گردد. 

 
هـ) انژكتور ها ( سوخت پاش ها):

هواى  داخل  به  شده  تعيين  زمان  پودردر  به صورت  مناسب  فشار  در  را  سوخت 
فشرده شده داخل سيلندر مى پاشند. 

و) لوله هاى برگشت:
برگردانده  باك  به  لوله ها  اين  طريق  از  انژكتور ها  و  انژكتور  پمپ  اضافه  سوخت 

مى شوند. 

MF399 شكل 31-1- پمپ انژكتورMF399 شكل 32-1– انژكتور هاى تراكتور

شكل 30-1– صافى گازوييل
MF285 الف- تراكتورMF399 ب- تراكتور
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سيستم خنك كننده:
استفاده  سيستم  اين  از  تراكتور،  موتور  در  شده  توليد  حرارت  كردن  خارج  براى 

مى شود. قطعات اين سيستم عبارتنداز: 
رادياتور، پمپ آب، پروانه، تر موستات و شمع آب

الف) رادياتور: 
رادياتور در جلو موتور قرار گرفته و آب گرمى را كه از موتور وارد آن مى گردد خنك 
مى كند. در باالى رادياتور دريچه اى براى ريختن آب به داخل آن قرار دارد. اين دريچه 

توسط درب رادياتور بسته مى شود. 

 ب) پمپ آب ( واتر پمپ):
در قسمت جلو موتور روى بدنه سيلندر نصب شده است و آب را از رادياتور گرفته 
و به داخل موتور پمپ مى كند. آب بعد از گرفتن گرماى موتور از آن خارج شده و به 

رادياتور بر مى گردد. 
 
 

ج) پروانه:
پروانه بين رادياتور و موتور قرار گرفته و روى محور پمپ آب نصب مى شود. اين 
دو به وسيله تسمه پروانه اى كه روى چرخ تسمه ( چرخ تسمه) قرار دارد به چرخ 
تسمه ميل لنگ مرتبط شده و با چرخش ميل لنگ پروانه و پمپ آب نيز به چرخش 
در مى آيند. پروانه هوا را از رادياتور كشيده و به موتور مى زند. در اطراف پروانه بادگير 
روى رادياتور نصب شده كه مكش هوا از رادياتور را متمركز كرده و از بر خورد اجسام 

با پروانه جلوگيرى مى كند. 

 د) ترموستات:
اين قطعه در زير در پوشى كنار سر سيلندر قرار دارد. ترموستات دماى موتور را 
متفاوت  موتور هاى مختلف  در  دما  اين  نرمال(  در حد  آب  وبسته كردن مسير  باز  با 

مى باشد) نگه مى دارد. 

هـ) شمع آب:
قطعه الكترونيكى است كه روى سر سيلندر نزديك در پوش ترموستات نصب شده 

و به نشان دهنده دماى موتور، جلو داشبورد مرتبط مى باشد. 

MF285 شكل 33-1– رادياتور تراكتور

شكل 35-1- پروانه

شكل 34-1– پمپ آب تراكتور
MF399 ب- تراكتور U650 الف– تراكتور
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 سيستم روغن كارى 
اين سيستم  قطعات  مى كند.  روغن كارى  را  موتور  متحرك  قطعات  اين سيستم 

عبارتند از: 
 كارتر، پمپ روغن، صافى روغن، ميله سنجش سطح روغن، شمع روغن و 

خنك كننده روغن 

الف) كارتر ( مخزن روغن ):
ذخيره  آن  در  موتور  روغن كارى  براى  الزم  روغن  و  گرفته  قرار  موتور  زير  در 

مى گردد. در زير كارتر دريچه اى براى تخليه روغن قرار دارد. 

:(OIL PUMP) ب) پمپ روغن
اين پمپ در داخل كارتر قرار گرفته و روغن را تحت فشار به قطعات متحرك 

موتور مى رساند. 

 ج) صافى روغن موتور:
در كنار موتور روى پايه صافى نصب شده است. روغن قبل از ورود به پمپ از اين 

صافى گذشته و مواد معلق در آن گرفته مى شود.

د) دريچه ريختن روغن در موتور: 
با باز كردن اين دريچه مى توان روغن را در موتور ريخت. 

U650 شكل 37-1– شمع آب موتور شكل 36-1- ترموستات و پوسته ترموستات تراكتور

شكل 38-1– پمپ روغن

MF285 الف- تراكتور MF399 شكل 39-1– صافى روغنب- تراكتور

MF399الف– تراكتور

MF285 ب- تراكتور
شكل 40-1–دريچه ريختن روغن در كارتر
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 هـ) ميله سنجش سطح روغن ( گيج روغن):
در كنار موتور قرار گرفته است. وقتى آن را از محل خود خارج كنيم از روى آن 

سطح روغن در كارتر مشاهده مى شود. 

و) شمع روغن:
داشبورد  جلو  روى  روغن  فشار  دهنده  نشان  با  و  شده  نصب  سيلندر  بدنه  روى 
ارتباط دارد. اين قطعات باهم فشار روغن را در حين روشن بودن موتور به راننده نشان 

مى دهند. 

ز) خنك كننده روغن:
در بعضى از تراكتور ها رادياتورى براى كمك به خنك كردن روغن موتور در جلو 

رادياتور آب قرار دارد. 

 

سيستم برق رسانى 
هرگاه بخواهيم موتور تراكتور را روشن كنيم مى توانيم با چرخاندن سوييچ موتور 
استارتر را به چرخش در آوريم و به كمك آن ميل لنگ موتور را چرخانده و موتور را روشن 

كنيم. براى اين كار قطعاتى استفاده مى شوند كه عبارتند از: باترى، استارتر و سوييچ. 
در صورت استفاده از برق باترى، به مرور باترى خالى مى شود براى آنكه باترى 
هميشه پر بوده و آماده استفاده باشد از قطعاتى استفاده مى شود كه عبارتند از: مولد 

برق، آفتامات و چراغ شارژ 

الف)باترى:
معموال در محفظه محكمى روى تراكتور قرار ميگيرد كه از آن براى تامين برق 

مورد نياز قطعات مختلف تراكتور استفاده مى شود.
قطب مثبت باترى به وسيله كابل مثبت به استارتر و قطب منفى باترى بوسيله 

كابل منفى به بدنه تراكتور متصل مى شود. 

U650 الف- خنك كن روغن تراكتور

MF399 ب- خنك كن روغن
شكل 42-1– خنك كن روغن

MF285 الف- تراكتور

JD3140 ب- تراكتور
شكل 43-1– اتاقك باترى تراكتور

MF399 الف– تراكتورU650 ب- تراكتور
شكل 41-1– گيج روغن و شمع روغن موتور
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ب) استارتر:
در كنار موتور به صورتى نصب شده است كه چرخ دنده آن نزديك دنده چرخ طيار 
موتور قرار بگيرد. با شروع چرخش استارتر چرخ دنده آن با چرخ دنده چرخ طيار در گير 

شده و ميل لنگ را به چرخش در مى آورد.

ج) سوئيچ تراكتور و دكمه استارت:
سوئيچ براى كنترل مدار روشنايى و ساير مدارهاى الكتريكى تراكتور است ولى 
استارتر دكمه ويژه اى دارد. امروزه در بيشتر تراكتور ها سوئيج براى راه اندازى استارتر 

نيز به كار گرفته مى شود. 

د) مولد برق:
روى بدنه موتور روى پايه مخصوص قرار دارد و بوسيله تسمه پروانه از ميل لنگ 
نيرو گرفته و محورآن مى چرخد. برق مورد نياز براى شارژ ( پر كردن) باترى بوسيله 

اين ژنراتور كوچك توليد ميشود. 

هـ) آفتامات:
به وسيله سيم هايى در مدار شارژباترى قرار گرفته و وضعيت شارژ را تحت كنترل 
بعضى  در  و  مى شود  نصب  تراكتور  بدنه  روى  تراكتور ها  بعضى  در  قطعه  اين  دارد. 

درداخل محفظه مولد نصب مى شود. 

شكل 44-1– استارتر تراكتور

MF399 الف- تراكتورMF285 ب- تراكتورMF285 ج- سوئيچ كامل
شكل 45-1– سوييچ تراكتور

شكل 46-1– مولد برق تراكتور 

ب- آفتامات جدا از آلترناتور JD3140 الف- تراكتور
شكل 47-1– آفتامات تراكتور 
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بازكردن و بستن ملحقات اطراف تراكتور 
توانـايي: باز كردن و بستن ملحقات اطراف تراكتور

اهـداف رفـتاري: فراگيـر پس از پايان اين درس بايـد بتوانـد:
 

•   اصول پياده و سوار كردن كاپوت، گلگير، صندلي و تنظيم آن ها را بيان كند. 
•   كاپوت، گلگير، صندلي را پياده و سوار كند.

•   اصول باز كردن ملحقات خارجي موتور، باز كردن ملحقات خارجي موتور را بيان كند.
•   ملحقات خارجي موتور، باز كردن ملحقات خارجي موتور را بازكند.

•   اصول بستن ملحقات خارجي موتور بر روي شاسي تراكتور، بستن ملحقات خارجي موتور بر روي شاسي تراكتور 
•   را بيان كند.

•   ملحقات خارجي موتور بر روي شاسي تراكتور، بستن ملحقات خارجي موتور بر روي شاسي تراكتور   
•   سوار كند.

•   اصول بستن ملحقات خارجي موتور را بيان كند.
•   ملحقات خارجي موتوررا ببندد. 

عملىنظرى
13

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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براى آنكه بتوان موتور تراكتور رابه منظور تعمير پياده كردالزم است تا ملحقاتى 
كه در اطراف موتور قرار دارندرا باز نمود. با باز كردن اين ملحقات امكان دسترسى به 
موتور و پيچ هاى متصل كننده موتور به پوسته جعبه دنده و اكسل جلو را امكان پذير 
مى شود. ضمنا اين كار اجازه مى دهد كه موتور به وسيله جرثقيل مهار شود تا با باز 

كردن پيچ هاى اتصال، موتور سقوط نكند. 

1-2- باز كردن ملحقات بين موتور و جعبه دنده: 
مرحله اول براى پياده كردن موتور از روى تراكتور جدا كردن موتور از جعبه دنده 
است. در اين مرحله ملحقاتى كه بايد باز شوندعبارتند از: اگزوز، پيش صافى، شبكه 
بغل، درپوش موتور ( كاپوت)، باك، ميله رابط فرمان، ميله رابط پدال گاز، ميله رابط 
خاموش كن، سيم هاى موجود بين موتور وجعبه دنده، وكليه ملحقاتى كه بين موتور 

وجعبه دنده مى باشد. 

باز كردن بست هاى باترى:
بست هاى قطب منفى ومثبت 

باترى را باز كنيد. 

باز كردن منبع اگزوز:
منبع  پايين  قسمت  بست  پيچ 
اگزوز  منبع  كشيدن  با  كنيد.  باز  را 
به سمت باال آن را از مانيفولد جدا 

كنيد. 

باز كردن پيش صافى:
پيش صافى  گلويى  بست  پيچ 
را شل كنيد. با كشيدن پيش صافى 
به سمت باال آن را از لوله ورودى 

صافى اصلى جدا كنيد. 

باز كردن شبكه بغل:
را ضمن  پيچ هاى روى شبكه 
نگه داشتن شبكه با دست، باز كرده 

و هر دو شبكه را بر داريد. 

 ب- بست پايين منبع اگزوزالف- جدا كردن گزوز
شكل 1-2– باز كردن اگزوز

شكل 3-2- پيچ هاى شبكه بغلشكل 2-2- باز كردن پيش صافى
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باز كردن درپوش موتور:
درب هاى باك و رادياتور را باز نماييد. پيچ هاى نگهدارنده در پوش را از دو طرف 

باز و به كمك فرد ديگرى در پوش را بلند كرده بر داريد. 

باز كردن باك:
داخل  را  باك  داخل  گازوئيل  كنيد.  باز  را  با ك  به شير خروجى  شيلنگ متصل 
ظرف تخليه تخليه نماييد. سيم نشان دهنده سطح سوخت در باك را جدا كنيد. سپس 
پيچ هاى نگهدارنده باك را باز كرده و به كمك فرد ديگرى باك را از روى تراكتور 

پياده كنيد. 

باز كردن ميل رابط فرمان:
مهره هاى سيبك سر ميل رابط از سمت فرمان را باز كرده با چكش ضرباتى را به 

محل اتصال سيبك وارد كنيد تا سيبك آزاد شود. 

باز كردن ميله رابط پدال گاز:
خار اتصال ميله به اهرم گاز روى پمپ انژكتور را آزاد كنيد و ميله را از محل خود 

خارج كنيد.

باز كردن ميله رابط خاموش كن:
سر ميله را از سمت پمپ انژكتور با جدا كردن خار آن آزاد كنيد. 

ج- برداشتن درپوش موتورب- باز كردن در رادياتورالف- باز كردن در باك
شكل 4-2- درپوش موتور

شكل 7-2- ميل رابط خاموش كنشكل 6-2- ميل رابط پدال گازشكل 5-2- ميل رابط فرمان
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باز كردن سيم ها: 
تعدادى رشته سيم از طرف جلو داشبورد به سمت جلو تراكتور و 
استارتر رفته است. براى جدا كردن موتور از جعبه دنده اين سيم هارا 

از محل فيش هايشان آزاد كرده و در محل مناسب قرار دهيد. 

باز كردن استارتر:
را  استارتر  و  كنيد  باز  را  بدنه  به  استارتر  نگهدارنده  پيچ هاى 

برداريد. 
 در صورتى كه ملحقات ديگرى مابين موتور وجعبه دنده قرار دارند 

ويا جلو پيچ هاى اتصال را گرفته اند آن ها را باز كنيد. 

2-2- جدا كردن موتور از جعبه دنده:
بعد از باز كردن ملحقات موتور، آن را طى مراحل زير از جعبه دنده جدا كنيد.

1) پشت وجلو چرخ هاى عقب تراكتور موانعى قرار دهيد تا جلوى حركت چرخ ها 
گرفته شود.

2) زير پوسته جعبه دنده خرك محكمى را قرار دهيد به شكلى كه امكان جابجا 
شدن وليز خوردن نداشته باشدو وزن جعبه دنده وقسمت عقب تراكتور روى آن وارد 

شود. اين خرك بايد بتواند وزن وارده را تحمل كند.
3) بوسيله جرثقيل دروازه اى ( زنجيرى ) و با اتصال چنگك طناب، زنجير و يا 
آن روى  قرار دهيد كه وزن  را در وضعيتى  موتور  اتصال،  به حلقه هاى  سيم بكسل 
جرثقيل وارد شود. ويا وزن موتوررا روى جكى كه در امتداد ريل حركت مى كند وارد 

كنيد. 
4) اتصال پايه جعبه فرمان به موتوررا باز كنيد. 

شكل 8-2- باز كردن سيم استارتر

شكل 9-2- پيچ هاى اتصال استارتر

شكل 10-2- بقيه ملحقات مابين موتور وجعبه دنده
شكل 11-2– پيچ هاى اتصال موتور به 

جعبه دنده قسمت باال


