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5)پيچ هاى اتصال موتور به جعبه دنده را باز كنيد. 
 6) موتور را بوسيله جرثقيل دروازه روى چرخ هاى جلو به سمت عقب بكشيدو يا 

روى ريل به عقب حركت دهيد تا موتور ازجعبه دنده جدا شود. 

3-2- باز كردن ملحقات موتور و قسمت جلو تراكتور: 
در مرحله دوم بايد قسمت جلو تراكتور را از موتور جدا كرد در اين مرحله ملحقاتى 

كه بايد باز شوند عبارتند از: لوله هاى پمپ فرمان و شيلنگ هاى رادياتور 

باز كردن لوله هاى پمپ فرمان:
دو لوله رفت وبرگشت را از روى جعبه فرمان باز كنيد. 

 

بازكردن شيلنگ هاى رادياتور:
محفظه  و  آب  پمپ  به  متصل  شيلنگ 

ترموستات را باز كنيد. 

شكل 12-2– محل پيچ هاى اتصال موتور 
به جعبه دنده و جعبه فرمان

شكل 13-2– پيچ هاى اتصال موتور به جعبه دنده قسمت پايين

شكل 14- 2– باحركت جك روى ريل موتور از جعبه دنده جدا مى شود

شكل 15-2– لوله هاى پمپ فرمان

شكل 16-2– اتصال شيلنگ رادياتور



واحد كار 2

١٠١١٠١

جدا كردن قسمت جلو تراكتور از موتور:
براى جدا كردن قسمت جلو مراحل زير را انجام دهيد: 

1) زير موتور تراكتور را با خرك ببنديد. 
2) قسمت جلورا به جرثقيل متصل كنيد. 

3) پيچ هاى دو طرف شاسى و موتوركه موتور را به شاسى 
جلو متصل مى كند را باز كنيد. 

4) به آرامى قسمت جلو را به عقب بكشيد. 

نكته: 
دقت كنيد ميله رابط فرمان به موتور گير نكند.

5) ضمنا دقت كنيد لوله هاى جعبه فرمان كج نشود. 

نكته: 
در حين به عقب كشيدن قسمت جلو دقت كنيد، پروانه به 

بادگير رادياتور گير نكند. 
 

6) موتور روى خرك باقى مى ماند. 

سوار كردن قسمت جلوى تراكتور: 
براى اين منظور به ترتيب زير عمل كنيد: 

به سمت  جرثقيل  از  آويزان  به صورت  را  جلو  قسمت   (1
موتور تراكتور انتقال دهيد. 

محل  جرثقيل  با  جلو  قسمت  بردن  پايين  و  باال  با   (2
سوراخ هاى عبور پيچ روى شاسى جلو و موتور را در يك امتداد 

قرار دهيد. 

نكته: 
موقع اتصال جلو تراكتور به موتور به ميل رابط فرمان و 

لوله هاى پمپ فرمان توجه كنيد كه كج نشوند. 

نكته: 
موقع اتصال موتور به شاسى جلو توجه كنيد كه پروانه با 

برخورد به بادگير رادياتور نشكند. 

3) پيچ هاى اتصال را در محل خود ببنديد و محكم كنيد. 

نكته: 
در قسمت پايين بوش بايد مابين موتور و شاسى جلو قرار 

گيرد. 

شكل 17-2- محل پيچ ها و قطعاتى كه بايد باز شوند

شكل 18- 2– محل پيچ هاى اتصال موتور به جلو تراكتور

شكل 19- 2- وضعيت جدا كردن جلوى تراكتور از موتور
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4) شيلنگ هاى رادياتور و لوله هاى پمپ فرمان را در محل خود ببنديد. 
5) خرك زير موتور را برداريد. 

سوار كردن موتور روى جعبه دنده:
1) موتور را با جرثقيل به آرامى به سمت جعبه دنده حركت دهيد. 

2) با تنظيم ارتفاع قرار گرفتن موتور به كمك جرثقيل، شافت ورودى جعبه دنده 
را در امتداد سوراخ وسط ديسك كالچ قرار دهيد. 

3) ضمن جلو بردن موتور و هل دادن آن موتور را كم كم بچرخانيد تا هزارخارى 
شافت جعبه دنده در داخل هزارخارى صفحه كالچ جا برود. 

4) به هل دادن موتور ادامه دهيد تا پوسته موتور و جعبه دنده به هم بچسبند. 
5) پيچ ها ى اطراف موتور وجعبه دنده را در گير كنيد. 

نكته: 
در صورتى كه سوراخ پيچ ها در امتداد هم نبود كمى موتور را باال يا پايين برده و 

يا كمى حركت دهيد. 

6) بعد از جا زدن و درگير كردن تمام پيچ ها آن ها را تاگشتاور مناسب كامال سفت 
كنيد. 

7) استارتر را در محل خود ببنديد. 
8) تمام ملحقاتى را كه از اطراف موتور باز كرده ايد مجددا در محل خود ببنديد. 

9) قسمت جلو موتور تراكتور را عكس مرحله باز كردن به موتور وصل كنيد.
10) داخل رادياتور آب بريزيد. 

11) سطح روغن در پمپ فرمان را كنترل كنيد. 
12) سطح روغن موتور را كنترل كنيد. 

13) سيستم سوخت رسانى را هواگيرى كنيد. 
14) موتور را روشن كنيد. 

نكته: 
به چراغ روغن دقت كنيد كه قبل از روشن كردن موتور روشن باشد و بعد از روشن 

شدن موتور بعد از چند ثانيه خاموش شود. 



واحـد كـار 3 

آشنايى با موتور 
توانـايي: آشنايى با موتور ديزلى و بنزينى چهار زمانه

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

•    اصول كار موتور ديزل را توضيح دهد. 
•   اصول كار موتور بنزينى را توضيح دهد.

•   ترتيب چهار حالت موتور را توضيح دهد. 
 

عملىنظرى
22

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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1-3- اصول كار موتور ها
هر وسيله مكانيكى كه حرارت يا ساير اشكال انرژى (سوخت، باد، آب جارى و 
الكتريسيته) را به كارمكانيكى تبديل كند، موتور ناميده مى شود. نوعى از موتور ها كه 

انرژى حرارتى را به كار تبديل مى كنند، موتور حرارتى ناميده مى شوند. 
موتور هاى حرارتى به دو دسته تقسيم مى شوند كه عبارتند از: 

بيرون  با سوزاندن ذغال در  برونسوز)  ( موتورهاى  احتراق خارجى  - موتور هاى 
موتور و انتقال حرارت آن به آب توليد بخار شده، اين بخار به داخل موتور منتقل شده 

و آن را به كار مى اندازد. مانند: موتور بخار
- موتور هاى احتراق داخلى ( موتور هاى درونسوز) كه در آن ها سوخت در داخل 
موتور سوخته و انرژى آن آزاد مى گردد و اين انرژى در موتور به كار مكانيكى تبديل 

مى شود. مانند: موتور خودرو ها
متداول ترين اين نوع موتور ها عبارتند از:

و  رفت  پيستونى  موتور  دوار،  پيستونى  موتور  گازى،  توربينى  موتور  جت،  موتور 
برگشتى 

پر مصرف ترين موتورهايى كه امروزه در تراكتور ها به كار برده مى شود موتور هاى 
پيستونى رفت و بر گشتى مى باشد. 

موتور هاى پيستونى رفت و برگشتى ضمن داشتن قطعاتى مانند پيستون، سيلندر و 
سر سيلندر و غيره داراى مشخصاتى هستندكه مهمترين آن هاعبارتند از: 

قطر سيلندر، نقطه مرگ باال ( TDC )، نقطه مرگ پايين ( BDC )، جابجايى 
پيستون، حجم جابجايى، حجم محفظه احتراق، حجم كل سيلندر

اصول كار موتور هاى پيستونى رفت و برگشتى: 
براى آشنايى با طرز كار اين نوع موتور ها بهتر است اول با اصول كار آن ها آشنا شويد. 

عواملى كه در كار يك موتور ساده موثر هستند عبارتند از: 

الف) وجود هوا، سوخت و گرما:
اين سه جزء براى توليد انرژى حرارتى در موتور الزم مى باشد. به منظور احتراق 
مناسب با عملكرد باال سوخت و هوا قبل از احتراق با نسبت معينى با هم مخلوط شده 
وسپس در مجاورت گرما سريعا مشتعل مى گردد. انبساط سريع سوخت مشتعل شده 

باعث توليد فشار وحركت پيستون مى گردد. 

ب) تراكم هوا و سوخت:
حركت  آسانى  به  آن  داخل  در  سيلندر  ديواره  به  كمى نسبت  فاصله  با  پيستون 
پيستون  به وسيله سر سيلندر بسته است و فضاى كمى روى  باالى سيلندر  مى كند. 
پيستون  باباالرفتن  به سيلندر  دارد. هوا و سوخت وارد شده  احتراق وجود  اتاق  براى 
داخل  گاز  حجم  شدن  كوچك  مرتبه  چند  كمترمى شود.  آن ها  حجم  و  شده  متراكم 
سيلندر در زمان تراكم رابا نسبت تراكم بيان مى كنند. به عنوان نمونه در موتور بنزينى 

نسبت تراكم 1: 8 تا 1: 11 ودرموتورديزل نسبت تراكم 1: 16 تا 1: 22 مى باشد. 

شكل 1-3– مشخصات فنى موتور

شكل 2-3- عواملى كه در كار موتور مؤثرند
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ج) تبديل حركت رفت و برگشت به حركت دورانى:
توليد حركت رفت و برگشتى و تبديل آن به حركت دورانى توسط چهار قطعه اصلى 
در موتور انجام مى شود. اين قطعات عبارتند از: سيلندر، پيستون، دسته پيستون(شاتون) 

و ميل لنگ ( شكل )
با باال آمدن پيستون ( رفت) و احتراق سوخت و هوا و درنتيجه انبساط آن در اتاقك 
احتراق، پيستون از باالى سيلندر به پايين (برگشت ) منتقل مى شود. دسته پيستون 
ميل لنگ،  شكل  خاطر  به  نتيجه  در  مى كند.  منتقل  ميل لنگ  به  را  پيستون  حركت 

حركت رفت و برگشتى پيستون به حركت دورانى ميل لنگ تبديل مى شود. ( شكل )

د) چرخه( سيكل): 
مراحلى كه در يك موتور بنزينى براى توليد كار اتفاق مى افتد عبارتند از: 

• پرشدن سيلندر با يك مخلوط قابل اشتعال ( تنفس) 
• متراكم شدن مخلوط درون اتاق احتراق (تراكم)

• اشتعال مخلوط هوا وسوخت، انبساط سريع آن ها و توليد قدرت (احتراق ) 
• خارج شدن گاز هاى سوخته از سيلندر (تخليه) 

كار  توليد   ( تخليه  و  احتراق  تراكم،  تنفس،   ) مرحله  چهار  اين  تكرار  با  موتور 
مى كند. اتفاق افتادن اين چهار مرحله با ترتيب معين در موتور را يك چرخه ( سيكل ) 

مى نامند. 
موتور ها از نظر چرخه به دو دسته تقسيم مى شوند كه عبارتند از: دو زمانه و چهار زمانه 
موتور هاى دوزمانه در ماشين هاى كشاورزى سبك بنزينى مانند سمپاش ها به كار 

برده مى شوند. 
در موتور هاى چهار زمانه براى هرچرخه، دو بار رفت وبرگشت پيستون(دو تا به 
سمت باال و دو تا به سمت پايين)وجود دارد كه در آن ميل لنگ دو دور مى زند. سپس 

چرخه بعدى با دو بار رفت وبرگشت پيستون تكرار مى گردد. 

نكته: 
امروزه در تراكتور ها معموال از موتور هاى چهار زمانه استفاده مى شود. 

2-3- انواع موتور هاى چهار زمانه: 
موتور هاى چهارزمانه متداول را از نظر نوع سوخت مصرفى مى توان به سه گروه 

تقسيم نمود كه عبارتند از: موتور هاى بنزينى، موتور هاى گازسوز و موتور هاى ديزل 

نكته: 
استفاده  زمانه  چهار  موتور هاى  در  نيز  ديزل)  (بيو  گياهى  سوخت هاى  از  امروزه 

مى شود.

 موتور هاى بنزينى:
در موتور هاى بنزينى، هوا و بنزين به وسيله كاربراتور، بطور يكنواخت با هم مخلوط 

شكل 3-3– حجم مخلوط هوا وسوخت در زمان 
پايين بودن پيستون و زمان تراكم مخلوط 

شكل 4-3– تبديل حركت رفت وبرگشتى 
پيستون به حركت دورانى ميل لنگ

شكل 5-3– قطعاتى كه درموتور حركت 
رفت و برگشتى را به دورانى تبديل مى كنند
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شده و به صورت گازى شكل از دريچه سوپاپ گاز كه باز مى باشد وارد سيلندر مى گردد. 
سپس با باال رفتن پيستون در سيلندر متراكم مى شود. در اين لحظه جرقه الكتريكى 
بنزين مى شود.  ايجاد شده به وسيله شمع باعث منفجر شدن مخلوط متراكم هوا و 
انبساط گاز حاصل از انفجار مخلوط هوا و بنزين، پيستون را به پايين مى راند. پيستون 
بوسيله دسته پيستون باعث چرخش ميل لنگ مى گردد. پيستون حين باال آمدن دود 

حاصل از سوختن مخلوط را از دريچه سوپاپ دود كه باز شده است خارج مى كند. 

شكل 6-3– چرخه موتور چهار زمانه

شكل 8-3- موتور ديزل شكل 7-3– موتور بنزينى
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موتورهاى گازسوز:
طرز كار اين نوع موتور مانند موتور هاى بنزينى است كه در آن از مخلوط هوا و 

گاز استفاده مى شود.

موتور هاى ديزل:
در موتور هاى ديزل ابتدا هواى تميز توسط مكش پيستون از طريق دريچه سوپاپ 
گاز كه قبال باز شده است به داخل سيلندر كشيده مى شود. سپس با باال رفتن پيستون 
هوا متراكم شده و درجه حرارت هوا باالمى رود ( هر دو سوپاپ بسته اند ). سوختى كه 
به كمك پمپ انژكتور تحت فشار قرار گرفته توسط انژكتور( سوخت پاش) به صورت 
اكسيژن  ملكول هاى  با  ذرات سوخت  تزريق مى شود.  داخل سيلندر  ريز  بسيار  ذرات 
هواى گرم مخلوط شده وبر اثر گرماى زياد مشتعل مى گردد. با انبساط گاز محترق 
شده، پيستون به پايين رانده مى شود و ميل لنگ را به دوران در مى آورد ( هر دو سوپاپ 
بسته اند ). با باال رفتن پيستون دود حاصل از احتراق از طريق دريچه سوپاپ دود كه 

قبال باز شده خارج مى گردد. 

شكل 9-3- چهار زمان كار موتور چهار زمانه بنزينى

شكل 10-3-چهار زمان كار يك موتور چهارزمانه ديزل ( چرخه احتراق)



واحـد كـار 4 

تعمير سيستم خنك كننده موتور
توانـايي: تعمير سيستم خنك كننده موتور

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

• مدار سيستم خنك كننده آبى را توضيح دهد.
• امالح موجود در آب را بيان كند. 

رادياتور  خارجي  سطح  مى شود  باعث  كه  • عواملى 
كثيف شود را بيان كند.

• اثراتي كه موقع كثيف بودن سطح خارجي رادياتور 
روي موتور ايجاد مي شود بيان كند.

روي  بودن  بسته  حال  در  را  رادياتور  كه  • مواردي 
تراكتور مي توان تميز نمود بيان كند.

• سطح خارجي رادياتور تميز كند.
توضيح  رادياتور  خارجي  سطح  كردن  تميز  • اصول 

دهد.
ساختمان ترموستات را بيان كند.• 

• عمل ترموستات را توضيح دهد.
• اصول خراب شدن ترموستات را بيان كند. 

• اصول بازديد ترموستات قبل از باز كردن آن را بيان 
كند 

• اصول باز و بسته كردن پوسته ترموستات را توضيح 
دهد. 

• پوسته ترموستات باز و بسته كند. 
• آزمايش پوسته ترموستات را انجام دهد. 

• آزمايش ترموستات را انجام دهد. 
• ترموستات را در محل خود برداشتن و جاگذاري 

كند. 
• ترموستات را ببندد. 

• پوسته ترموستات بسته وآن را آب بندي كند. 
• عمل تسمه پروانه در سيستم خنك كننده و انواع 

آن در تراكتور را توضيح دهد. 
پروانه در سيستم خنك كننده و ساختمان  • عمل 

آن را توضيح دهد. 
خنك  سيستم  در  پمپ  واتر  عمل  و  • ساختمان 

كننده را توضيح دهد. 
• پولي و انواع آن را توضيح دهد. 

• اصول تعويض تسمه پروانه را توضيح دهد. 
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را سوار كند. 
• آزمايش واتر پمپ و پروانه بعد از تعمير را انجام دهد.
• اصول ساختمان رادياتور و در آن و اتصاالتي كه به 

رادياتور مربوط مي باشد را بيان كند. 
• رادياتور روي تراكتور نصب كند. 

• اصول پياده كردن رادياتور و ضمائم آن روي تراكتور را 
توضيح دهد. 

• رادياتور و ضمائم آن روي تراكتور پياده كند. 
• اصول باز كردن رادياتور را توضيح دهد. 

• اصول سوار كردن رادياتور روي تراكتوررا توضيح دهد. 
• رادياتور روي تراكتور سواركند. 

• پيچ و مهره هاي نگهدارنده رادياتور را ببندد. 
• بستن پيچ و مهره هاي نگهدارنده رادياتور را بيان كند 

• اتصاالت رادياتوررا ببندد. 
• اصول آزمايش درب رادياتور را بيان كند. 

• آزمايش درب رادياتور را انجام دهد. 
• خواص ضد يخ را بيان كند. 

• اصول مخلوط كردن ضد يخ با آب را بيان كند. 
• آب سيستم خنك كننده آبي تخليه و پركند. 

• جداول ضد يخ بيان كند. 
• اصول استفاده ازجدول ضديخ در درجه حرارت هاي 

مختلف بيان كند. 

• تسمه پروانه با دست و ابزار مخصوص تعويض نمايد. 
• اصول باز و بسته كردن پروانه را توضيح دهد. 

• پروانه را باز و بسته كند. 
• اصول پياده و سواركردن واتر پمپ را توضيح دهد. 

• واتر پمپ را پياده و سواركند. 
• اصول عيب يابي و رفع آن در پولي ها بيان كند. 

• اصول عيب يابي در تسمه پروانه را بيان كند. 
• اصول عيب يابي در پروانه را بيان كند. 
• اصول ساختمان واتر پمپ را بيان كند. 

• اصول باز كردن قطعات واتر پمپ را بيان كند. 
• اصول عيب يابي و رفع عيب واتر پمپ را توضيح دهد. 

• اصول بستن قطعات داخلي واتر پمپ را بيان كند. 
را  پروانه  و تسمه  پولي  واتر پمپ– •  اصول سوار كردن 

توضيح دهد. 
• واتر پمپ روي موتور سواركند. 

• قسمتهايي كه قبل از پياده كردن واتر پمپ بايد باز شود 
را پياده كند. 

• واتر پمپ از روي موتور پياده كند. 
• قطعات داخل واتر پمپ را باز كند. 

• تعمير واتر پمپ را انجام دهد. 
• قطعات واتر پمپ را ببندد. 

• قسمتهايي كه بعد از سوار كردن واتر پمپ انجام مي گردد 

عملىنظرى
622

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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براى خنك نگهداشتن قطعات داخلى موتور ويكنواخت نگه داشتن دماى آن ها، 
نياز به سيستم خنك كننده مى باشد تا گرماى اضافى ناخواسته را خارج سازد. در غير 
خواهد  كار  از  موتور  و  شده  بيشتر  فلز  ذوب  نقطه  از  احتراق  اوج  دماى  اين صورت 

افتاد. 
1-4- اجزاى سيستم خنك كننده آبى: 

رادياتور، درب رادياتور، تر موستات، شيرهاى تخليه، شمع آب، درجه آب، ترموستات، 
واتر پمپ (پمپ آب)، پروانه، تسمه پروانه و پوش آب (پيرا هن سيلندر) 

بررسى كنيد: 
زير نظر مربى اجزاء سيستم خنك كننده تراكتور هاى موجود را با هم مقايسه كنيد. 

 رادياتور آب: 
وظيفه رادياتور آب خنك كردن آب سيستم خنك كننده موتور است كه در جلوى 
موتور نصب مى شود و پره هاى آن در معرض دو نوع وزش هوا قرار مى گيرد يكى 

جريان هواى طبيعى و ديگرى جريان هوايى كه در اثر مكش پروانه ايجاد مى شود. 

الف) ساختمان رادياتور: 
مخزن باال ( منبع ورودى) و مخزن پايين ( منبع خروجى ) كه در ميان آن ها شبكه 
خنك كن قرار دارد. شبكه خنك كن دو دسته گذرگاه تشكيل شده اند. يك دسته از 
آن ها لوله اند كه منبع ورودى را به منبع خروجى وصل مى كنند و دسته ديگر پره هاى 

زيگزاگى هستند كه به اين لوله ها متصل اند.

شكل 1-4– محل هاى انتقال حرارت از 
پيستون به سيلندر

شكل 3-4– اجزاى رادياتورشكل 2-4– اجزاى سيستم خنك كننده آبى
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آب گرم موتور پس از باز شدن ترموستات توسط 
يك شيلنگ الستيكى از سر سيلندر به مخزن بااليى 
وارد شده و ضمن پايين رفتن از لوله ها گرماى خود 
را به پره ها (جنس آن ها از ورق نازك مس، برنج و 
تبادل  به  و جريان هوا  آلومينيم مى باشد) مى دهد  يا 
حرارتى بين پره ها و هواى محيط كمك كرده طورى 
كه آب در پايين رادياتور (مخزن پايين) خنك شده و 
مجددا آماده جذب گرماى اضافى اطراف سيلندر ها و 
سوپاپها مى گردد. اين آب از مسير پمپ آب به پوش 
آب  كردن  خالى  براى  مى يابد.  جريان  سيلندر  آب 
رادياتور و موتور يك يا دو شير تخليه در ته رادياتور و 

بدنه موتور تعبيه شده است. 

ب) درب رادياتور: 
درب رادياتور قطعه اى است كه دريچه ريختن آب در رادياتور را مى بندد و داراى 
دو عدد سوپاپ مى باشد. سوپاپ بيرونى كه سوپاپ فشار ناميده شده و بزرگتر است 
و هنگام توليد بخار آّب و باال رفتن فشار در رادياتور باز شده وجلو آسيب ديدن مدار 
خنك كننده را مى گيرد. آب اضافه در رادياتور از طريق لوله سر ريز به منبع انبساط يا 
بيرون از رادياتور منتقل مى شود. سوپاپ داخلى يا سوپاپ خالء به هنگام سرد شدن 
آب رادياتور و تقطير بخار آب كه باعث ايجاد فشار منفى در رادياتور مى شود، باز شده 
و آب مخزن انبساط يا هوا را به داخل رادياتور هدايت مى كند و از مچاله شدن رادياتور 

جلوگيرى مى كند.

شكل 5-4– مسير گردش آب در سيستم خنك كننده موتور

الف– وضعيت سوپاپ ها ى در رادياتور

ب- اجزاى در رادياتور
شكل4-4– در رادياتور و طرز كار سوپاپ هاى آن
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بررسى كنيد:
رادياتور تراكتور MF را با تراكتور MF مقايسه كنيد قدرت موتور چه تاثيرى در اندازه 

رادياتور دارد؟

پوش آب: 

پوش آب حفره هايى هستند كه در اطراف سيلندر هاى بدنه موتور و سوپاپ ها 
در سر سيلندر در آورده شده اند و آب در آن ها جريان دارد. ارتباط پوش آب بدنه و 
سرسيلندر از طريق مجراهايى است كه در بدنه و سر سيلندر در آورده شده اندو حد 

فاصل اين دو، واشر سر سيلندر است كه با ساختمان خاص خود ازنشت آب به خارج 
و يا اختالط آب در روغن جلوگيرى مى كند. 

ج) امالح موجود درآب: 
- امالح موجود در آب باعث ايجاد جرم در اجزاى مدار سيستم خنك كننده شده و 

سبب تضعيف انتقال حرارت از اين سيستم مى گردد. 
-زنگ كه نتيجه اكسيد شدن قطعات فلزى داخل موتور در مجاورت با اكسيژن 
و آب است. افزودن مواد شيميايى ضد زنگ موجود در ضد يخ از تشكيل نوع رسوبات 
جلوگيرى مى كند. در فواصل زمان معين سيستم خنك كارى را بايد با آب تميز شست 

و زنگ و گل آن را جدا كرد. 

د) تخليه آب سيستم خنك كن: 
سيستم  مدار  در  عيب  وجود  يا  و  سيلندر  سر  يا  موتور  اساسى  تعمير  در صورت 
خنك كننده الزم است ( زمانى كه نياز باشد موتور يا سر سيلندر را تعمير كرد يا عيب 
ناشى از سيستم خنك كننده را بر صرف شود ) آب مدار سيستم خنك كننده را خالى 

نمود كه به شرح زير عمل مى كنيم: 
1- موتور را گرم كنيد. 

2- درب رادياتور را با چرخش دو مرحله اى به آرامى و با احتياط باز كنيد. 

شكل 6-4– پوش آب در سيلندر و سر سيلندر
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3- با باز كردن شير تخليه پايين رادياتور و نيز بدنه موتور، آب سيستم خنك كننده 
را در ظرف مناسب جمع كنيد. 

هـ) پر كردن آب سيستم خنك كننده: 
پس از تعمير موتور يا سر سيلندر يا رفع عيب در مدار سيستم خنك كننده براى پر 

كردن رادياتور به شرح زير عمل كنيد: 
1- شير تخليه رادياتور و بدنه موتور را ببنديد. 

2- متناسب با ظرفيت سيستم خنك كننده، مايع خنك كن قبلى يا مخلوط آب و 
ضد يخ جديد را از دريچه رادياتور بريزيد 

نكته: 
رادياتور را هيچگاه تا لبالب پر نكنيد.

3- از سالم بودن درب رادياتور اطمينان حاصل كنيد. (سوپاپ ها را با دست باز و 
بسته كنيد). 

4- الستيك آب بندى درب رادياتور را باز ديد نماييد. 

نكته: 
الستيك درب رادياتور را در صو رت فرسودگى تعويض نماييد

5- موتور را روشن كرده آنقدر صبر كنيد تا ترموستات باز شود ( در اين موقع سطح 
رادياتور پايين مى رود ) 

6- موتور را از نظر نشتى آب بازديد كنيد. در صورت مشاهده نشتى آن را بر طرف 
نمايد. 

7- موتور را خاموش كرده و پس از خنك شدن موتور در صورت پايين بودن سطح 
مايع خنك كن در رادياتور تا حدود 4 سانتى متر زير گلويى آب بريزيد. 

8- درب رادياتور را ببنديد. 

و) آزمايش جريان آب در رادياتور: 
وقتى كه موتور روشن است و حرارت آن در حد نرمال است. با رعايت نكات ايمنى 
دست خود را روى قسمتهاى مختلف رادياتور بكشيد مالحظه كنيد كه مواضع از آن 
آب سرد است در اين قسمت ها آب چرخش نمى كند و نشانگر وجود عيب در رادياتور 
بايد براى زدن ميله و رسوب گيرى آن راپياده  لوله هاى آن مى باشد كه  و گرفتگى 

نمود. 

ز) تميز كردن سطح خارجى رادياتور: 
عوامل كثيف شدن سطح خارجى رادياتور عبارتند از: 

گرد و خاك موجود در هوا ناشى از انجام عمليات شخم، ديسك، تسطيح كن و 
خرمنكوب و..... 

رسوبات ناشى از نشتى روغن مدار روغن كارى ( رادياتور روغن) و گرد و غبار موجود.

شكل 7-4- باز كردن در رادياتور تراكتور 
MF285

شكل 8-4– شير تخليه آب سيلندر تراكتور
U650
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شاخ و برگ و كاه هاى ريز معلق در هوا و مكش ذرات ريز معلق هوا و چسبندگى 
آن ها به رادياتور در اثر مكش پروانه.

كثيف بودن سطح خارجى رادياتور يكى از علل داغ شدن موتور و جوش آوردن 
رادياتور كثيف بودن پره هاى رادياتور است. گرم شدن بيش از حد موتور ممكن است 

منجر به سوختن واشر سر سيلندر شود. 
براى تميز كردن سطح خارجى رادياتور به ترتيب زير عمل كنيد: 

اقدام  باز كردن دريچه جلو تراكتور  در حالى كه موتور خاموش است، نسبت به 
كنيد، سپس با استفاده از فشار باد و مخالف جهت جريان هوا رادياتور را تميز كنيد. 

نكته: 
در صورت وجود رسوبات روى سطح خارجى رادياتور با استفاده از پمپ شستشو و آب 

گرم مخالف جريان هواى طبيعى در رادياتور نسبت به تميز كردن رادياتور اقدام كنيد

كار در كارگاه: 
با پمپ شستشو وآب گرم سطح خارجى رادياتور تراكتور را تميز كنيد

ح) جرم زدايى داخل رادياتور در حالى كه روى تراكتور بسته است: 
يكى از مورد تعمير و نگهدارى سيستم خنك كننده تميز كردن رادياتور است. 

سيستم خنك كن را مى توان با استفاده از تميزكننده هاى شيميايى و شستشوى 
معكوس تميز نمود. براى اينكار به روش زير عمل كنيد: 

1- سيستم خنك كننده را تخليه كنيد
2- محفظه ترموستات را باز كرده و ترموستات را بر داريد. 

3- محفظه ترموستات را دوباره ببنديد. 

نكته: 
طبق  مى كنيد،  استفاده  كن  خنك  سيستم  كننده  پاك  شيميايى  مواد  از  اگر 

دستورالعمل نوشته شده روى ظرف حاوى اين مواد پيروى كنيد. 
معموال در اين دستورالعملها آمده است كه ماده پاك كننده را داخل رادياتور بريزيد.

4- سپس سيستم خنك كن را از آب پر كنيد 
5- موتور را روشن كنيد تا به مدت 20 دقيقه با دور آرام و تند كار كند. 

نكته: 
نگذاريد آب به جوش بيايد.

6- سپس پمپ شستشوى رادياتور به شيلنگ رادياتور متصل به طورى كه آب در 
رادياتور و مجراهاى آب موتور در جهت مخالف عادى كار موتور حركت كند. 

7- شستشورا ادامه دهيد تا آبى كه از موتور يا رادياتور بيرون مى آيد كامال زالل شود. 
8- پس از تخليه رادياتور و موتور، ترموستات را در محفظه تر موستات نصب كنيد. 

9- سيستم خنك كن را با آب حاوى ضد يخ پر كنيد. 

شكل 9-4– مواد كثيف كننده سطح رادياتور

شكل 10-4– روش شستشوى رادياتور با 
جريان آب
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ط) پياده و سوار كردن رادياتور 
در صورتى كه رادياتور نشتى داشته باشد، يا لوله رادياتور گرفتگى داشته باشد، نياز 

است رادياتور پياده شود. 
در چنين مواردى به روش زير عمل كنيد: 

1- پيش صافى، اگزوز و كاپوت بغل و روى تراكتور و تورى جلو تراكتور را برداريد. 
2- آب رادياتور را خالى كنيد. 

3- شيلنگهاى باال و پايين مخزن رادياتور را با باز كردن بست هاى مربوطه بيرون آوريد. 
4- صافى هوا را در صورتى كه جلو رادياتور قرار دارد، باز كنيد. 

5- مهره لوله هاى انتقال روغن به رادياتور روغن را باز كنيد ( تراكتور رومانى )
6- پيچ هاى نگهدارنده رادياتور را باز كنيد. 

7- رادياتور را همراه با پوسته مربوطه به آرامى پياده نماييد. 
براى بيرون آوردن رادياتور از پوسته طبق موارد زير عمل كنيد: 

1- پيچ هاى اتصال رادياتور به پوسته را با انتخاب آچار مناسب باز كنيد. 
2- رادياتور را با رعايت نكات ايمنى و به آرامى از پوسته خارج سازيد. 

پس از رفع عيب رادياتور ( نشتى يا گرفتگى لوله هاى آن) الزم است رادياتور را به 
روش زير روى تراكتور سوار كنيد: 

1- رادياتور را به طور صحيح و به آرامى در پوسته خود قرار داده و پيچ هاى طرفين 
آن را سفت كنيد. 

2- لوله هاى انتقال روغن به جعبه فرمان در زير پوسته رادياتور قرار مى گيرد. از 
نظر نشتى و ساييدگى بررسى كنيد. 

3- در صورت نياز بين پوسته رادياتور و جعبه فرمان از الستيك نازك يا تيوپ 
استفاده كنيد. شكل ) 

4- رادياتور را به آرامى در محل خود به طور صحيح قرار دهيد. طورى كه پروانه 
آنرا  نياز  به آن برخورد نكند. در صورت  به راحتى چرخش كرده و  باد گير  در داخل 

تنظيم كنيد. 

شكل11-4- محل بست شيلنگ محفظه 
ترموستات و رادياتور

شكل12-4– محل مهره هاى رادياتور روغن

شكل 13-4– قرار دادن الستيك زبين 
U650 رادياتور و پوسته فرمان در تراكتور

شكل 14-4– فاصله بادگير وپروانه
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5- نسبت به سفت كردن پيچ هاى رادياتور اقدام كنيد. 
به  و  مناسب چرب كرده  كننده  مواد چرب  با  را  رادياتور  داخل شيلنگ هاى   -6

وسيله بست مربوطه لوله هاى مخزن باال و پايين رادياتور وصل كنيد. 
7- لوله هاى انتقال روغن را به رادياتور روغن وصل كنيد و مهره مربوطه را سفت 

نماييد. 
8- صافى هوا را به پوسته رادياتور وصل كنيد. 

9- قطعات باز شده را ( كاپوت، تورى جلو، اگزوز، پيش صافى را بطور صحيح سر 
جاى خود نصب كنيد. 

10- از در رادياتور محلول ضد يخ را داخل رادياتور بريزيد تا پرشود. 
11- در رادياتور را ببنديد. 
12- موتور را روشن كنيد. 

13- نشتى سيستم خنك كننده را كنترل كنيد.

ى) آزمايش درب رادياتور: 
اگر سوپاپ هاى در پوش رادياتور خراب شوند معايب زير ايجاد مى شود: 

• موتور زود جوش مى آورد. 
• موتور آب كم مى كند. 

• تبخير آب رادياتور زياد مى شود. 
• كم كردن آب افزايش مى يابد. 

نكته: 
معموال فشار آب، با در پوش سوپاپ دار تا 1/2 آتمسفر از فشار جو بيشتر مى شود 
و نقطه جوش آب را 120 در جه سانتى گراد افزايش مى يابد. در چنين شرايطى موتور 

جوش نمى آورد. 

ب- جازدن شيلنگ رادياتور وسفت كردن بست هاالف- چرب كردن لوله هاى رادياتور
شكل 15-4– بستن شيلنگ رادياتور
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براى آزمايش درب رادياتور به ترتيب زير عمل كنيد: 
1) درب رادياتور رابه رابط لوله اى وصل كنيد. 

اندازه  به  را  تلمبه  فشار  سنج،  فشار  تلمبه  بوسيله   (2
توصيه  يا  و  رادياتور  پوش  در  روى  شده  نوشته  استاندارد 
كاتالوگ فنى باال ببريد. معموال فشار سوپاپ در رادياتور بين 

0/5 تا 1/5 اتمسفر است. 
3) به مدت 10 ثانيه صبر كنيد و سپس به افت فشار روى 
بماند نشانه  ثابت  اين مدت فشار  اگر طى  عقربه نگاه كنيد. 
سالم بودن سوپاپ است. ولى اگر فشار فورا افت كند. سوپاپ 

فشار خراب است 
4) سوپاپ برگشت يا سوپاپ خالء رادياتور را با دست بكشيد و رها كنيد بعد از رها 

نمودن بايد فورا در تكيه گاه خود قرار گيرد. 
5) الستيك آب بندى در رادياتور را بازديد كنيد. اگر فرسودگى يا ترك داشته باشد 

بايد تعويض شود. 

ترموستات

الف) طرز كار ترموستات 
ترموستات سوپاپ خودكارى است كه در سر را ه آب خروجى 
موتور قرار گرفته و روى در پوشى نصب مى شود كه وظيفه آن ثابت 
نگهداشتن درجه حرارت آب موتور است. زمانى كه دماى آب موتور 
به 90-80 مى رسد اين سوپاپ باز شده و اجازه مى دهد تا آب داغ 
از لوله باال به داخل رادياتور جريان پيدا كند و خنك شوددر نتيجه 

آب در سيستم خنك كننده به جريان مى افتد. 
و زمانى كه درجه حرارت آب موتور به كمتر از 75 درجه سانتى 

گراد برسد. موتور سوپاپ مدار خروجى را مى بندد. 
 

پرسش 
تحقيق كنيد درجه حرارتى كه ترموستات باز مى شود دركدام 

قسمت ترموستات نوشته شده است. 

ب) ساختمان ترموستات 
ترموستات وسيله كنترلى است كه يك عنصر حساس در برابر دما دارد. اين عنصر 
با خم شدن، يا انبساط و انقباض در برابر تغييرات دما واكنش نشان مى دهد در نتيجه 
واكنش عنصر حساس ترموستات شير باز و بسته مى شود تا جريان آب را كنترل كند.

شكل 16-4- تست سوپاپ فشار در رادياتور

شكل 17-4– تست سوپاپ مكش در رادياتور

شكل 18-4– وضعيت ترموستات در دو حالت باز وبسته بودن 
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كار در كارگاه
چند نوع ترموستات مورد استفاده در تراكتور هاى رايج را با هم مقايسه كنيد 

معايب ترموستات 
- جوش آوردن موتور: 

يكى از علل جوش آوردن موتور اين است كه ترموستات در حالت بسته بودن گير 
كرده و مانع گردش مايع خنك كن مى گردد. 

- دير گرم شدن موتور: 
مهمترين علت دير گرم شدن موتور باز ماندن ترموستات است دراين حالت وقتى 
موتور هنوز سرد است آب در رادياتور گردش مى كند در نتيجه موتور بايد بيشتر كار 
كند كه گرم شود. سايش اضافى قطعات، تشكيل لجن و افزايش آاليندگى ها نتيجه 

اين مشكل است. احتمال ديگر آن است كه ترموستات را باز كرده باشند. 

د) بازديد ترموستات قبل از باز كردن آن 
بايد  باز ماندن ترموستات شويم  يا  نبود ترموستات  آنكه به سرعت متوجه  براى 
بالفاصله پس از روشن كردن موتور شيلنگ بااليى رادياتور را با دست فشار دهيم ( 
دست خود را از پروانه دور نگه داريم) در اين حالت نبايد حس شود كه آب از داخل 

شيلنگ عبور مى كند. 
 اگر تسمه پروانه سالم و بكسوات نمى كند و موتور جوش مى آورد بدون آنكه آب 
رادياتور داغ باشد، احتماال ترموستات خراب است وقتى ترموستات در حالت بسته گير 
مى كند، دماى آب باال رفته تا به نقطه جوش برسد. سپس تبديل آب به بخار شروع 
مى شود. در نتيجه فشار سيستم خنك كن بيش از آن افزايش مى يابد كه درب رادياتور 
بتواند آن را كاهش دهد. فشار اضافى ممكن است سبب تركيدن يكى از شيلنگهاى 

رادياتور يا باز شدن يكى از درزهاى منبع رادياتور شود.
 

كار در كارگاه:
ترموستات روى تراكتور هاى موجود را از نظر سالم بودن آن ها كنترل كنيد

هـ) بازكردن پوسته ترموستات: 
1 دريچه بغل تراكتور را باز كنيد. 

اطمينان حاصل  موتور  از خنك شدن  ترموستات  پوش  در  باز كردن  از  قبل   (2
كنيد. 

3) ضمن برداشتن در پوش رادياتور، آب موتور و رادياتور را خالى كنيد. 
4) شيلنگ بااليى رادياتور را با شل كردن بست مربوطه آزاد كنيد. 

5) پيچ هاى در پوش ترموستات را با انتخاب آچار مناسب و رعايت اصول ايمنى 
باز كنيد. 

6) ترموستات را از محل در پوش بر داريد. 

الف- ترموستات بى متال

ب- ترموستات پروانه اى

ج- ترموستات فانوسى
شكل 19-4–انواع ترموستات

شكل 20-4– نحوه فشار دادن شيلنگ 
باالى رادياتور




