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- از روغنى كه بيش از 3 سال از تاريخ توليد آن گذشته، استفاده 
نكنيد. 

بدين  بلكه  نيست،  آن  مرغوبيت  نشانه  روغن،  نشدن  سياه   -
معناست كه روغن قابليت جذب ذرات اسيدى و ناخالصيها را نداشته 

است. 
- در صورتيكه سالهاست از روغن مينرال استفاده مى كنيد، اقدام 

به تعويض آن با نوع سنتتيك يا نيمه سنتتيك ننماييد

5-6- اجزاء سيستم روغن كارى موتور
اجزاء مدار روغن كارى موتور عبارتند از: 

كارتر ( مخزن روغن )
كارتر روغن، مخزنى است كه وظيفه آن نگهدارى روغن مورد 

نياز موتور مى باشد. 
جنس ان از ورقه هاى فوالدى، آلومينوم ويا چدن است كه آن 

راطورى شكل مى دهندكه با زير بدنه موتور جفت شود. 
در كف كارتربرخى از موتورها صفحه اى به طور عمودى به نام 
صفحه موج گير نصب شده است. وظيفه اين صفحه در شرايط خاص 
موتور(جاده هاى سربااليى وسرازيرى ودست اندازها كه لحظاتى بيش 

نيست) نگه داشتن سطح روغن كارتر به صورت استاندارد است. 
قرار  مخزن  همين  داخل  در  مربوطه  صافى  پيش  روغن،  پمپ 
گرفته ودر كف آن پيچى جهت تخليه روغن نيز تعبيه شده است. كه 

به هنگام تعويض روغن بايد باز شود. 

الف) تهويه محفظه كارتر
 تهويه كردن محفظه كارتر در جلوگيرى از كثيف شدن روغن و 
لجن گرفتن آن نقش بسزائى دارد. اگر دستگاه تهويه كارتر بدرستى 
آلوده  آنرا  عمل نكند كربن و ذرات شناور در روغن سقوط نموده و 

مى سازد. 
براى تهويه كارتر دو روش كلى وجود دارد: 

در نوع اول دود و گازهاى كارتر به هوا انتقال مى يابد. 
در نوع دوم دود و گازها از طريق هواكش كاربراتور به مانيفولد 

هوا فرستاده مى شود. 

ب) پيچ تخليه روغن: 
تخليه  به هنگام  دارد كه  قرار  كارتر  زيرين  در قسمت  پيچ  اين 
روغن بايد باز شود. اين پيچ به صورت تو گرد بوده كه در قسمت فرو 

رفتگى نوك پيچ از خاصيت آهنربايى استفاده مى شود. 

شكل 11-6– اجزاى مدار روغن كارى

U650 شكل 12-6– كارتر برش خورده تراكتور

MF285 شكل 13-6– كارتر تراكتور
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اگر از سايش قطعات متحرك موتور براده اى حاصل شود به وسيله 
آهنرباى پيچ جذب مى گردد. 

نكته: 
 در هر بار تعويض روغن نسبت به نظافت اين پيچ دقت كافى به 
عمل آورده ودر موقع باز وبسته كردن، حتمًا از آچار بوكس يا رينگى 

سالم استفاده شود تا از خرابى تاج پيچ جلوگيرى شود

ج) واشر مسى پيچ تخليه روغن: 
يك واشر مسى بين پيچ تخليه روغن وكارتر به كار برده مى شود تا با خاصيت 

انعطاف پذيرى خود، حالت آب بندى را به طور صحيح انجام دهد. 

 د) واشر كارتر: 
واشر معمولى كه براى آب بندى بين كارتر وبدنه سيلندر به كار مى رود از جنس 

ويكتورى بوده كه پايدارى نسبتًا خوبى در مقابل درجه حرارت روغن ورطوبت دارد. 

هـ) باز كردن كارتر: 
قبل از باز كردن كارتر الزم است كه ابتدا روغن موتور تخليه شود. 

و) تعويض روغن موتور: 
زمان مناسب براى تعويض روغن موتور بستگى به نحوه استفاده از موتور دارد ولى 

بهترين زمان آن است كه كارخانه سازنده روغن مشخص نموده است. 

نكته: 
ساعت  حسب  بر  روغن  تعويض  زمان   
خودرو ها)  در   ) كيلومتر  و   ( تراكتور ها  در   )
مى باشد و سياه بودن روغن معيارتعويض روغن 

نمى باشد. 
عمل  زير  روش  به  روغن  تعويض  براى 

كنيد: 
روشن  دقيقه   10 مدت  براى  را  1-موتور 
كرده تا گرم شود. (در اين حالت رسوبات ومواد 
معلق در روغن شناور بوده و به علت رقيق بودن 

روغن به خوبى از كارتر تخليه مى شود) 
قرار  همواروافقى  محل  در  را  تراكتور   -2

داده وموتور را خاموش كنيد.  ( MF285 ويكتورى)الف- واشركارتر(MF285 كائوچويى)ب- واشركارتر
شكل 16-6– واشر كارتر

كارتر  روغن  تخليه  پيچ   -6-14 شكل 
U650M

كارتر  روغن  تخليه  پيچ   -6-15 شكل 
MF399
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3- اطراف پيچ تخليه روغن را از كثافات پاك نماييد. 
4- ظرف مناسب براى جمع آورى روغن تخليه شده از موتور را زير پيچ تخليه 

كارتر قرار دهيد وبا آچار مناسب آن را باز كنيد. 
5- با بازديد پيچ تخليه روغن، ذرات فلزى ساييده شده را از روى آن برداريد(اگر 

پيچ داراى واشر فلزى است دقت كنيد تا خراب نشود)
6- آنقدر صبر كنيد تا آخرين قطرات روغن خارج شود. زيرا اين قطرات داراى 

بيشترين مواد آلوده كننده هستند

نكته: 
در صورتى كه روغن به آهستگى خارج مى شود. بهتر است درپوش محل ريختن 

روغن را باز كنيد(اين حالت به علت گرفتگى هواكش كارتر به وجود مى آيد) 

 7- اگر زمان تعويض صافى روغن رسيده باشد آن را تعويض كنيد. 
8- اگر مقدار رسوبات در موتور زياد باشد نسبت به شستشوى موتور اقدام كنيد 

نكته: 
در اين مورد اگر توصيه خاصى از طرف كارخانه سازنده نشده باشد. روغن رقيق 

برا ى شستشو مناسب است. 
9- پيچ تخليه روغن محل ريختن روغن و محل خروج روغن را تميز كنيد 

10- پيچ تخليه را در محل خود ببنديد از سالم بودن واشرمربوطه مطمئن شويد. 
11- مقدار روغن توصيه شده از طرف كارخانه سازنده را با توجه به ظرفيت موتور 

ومخزن( درتراكتور هاى U650 16ليتر ودر MF285 8ليتر ) بريزيد. 

نكته: 
قبل از باز كردن درب بشكه، سطح آن را كامال شسته و خشك كنيد، به طورى 

كه هيچ نوع آلودگى وارد روغن نشود. 
تميز  كامال  ظروف  از  تراكتور  در  روغن  مخزن  به  بشكه  از  روغن  انتقال  براى 

استفاده كنيد. 

12- موتور را روشن كنيد وكنترل كنيد كه نشتى وجود نداشته باشد سپس موتور 
را خاموش كنيد. 

13- پس از چند ثانيه كه روغن در مخزن ته نشين شد، سطح روغن را با ميله 
سنجش اندازه گيرى كنيد. 

14- در صورت پايين بودن سطح روغن تا حد ماكزيمم در كارتر روغن بريزيد. 

نكته: 
زمان  مى باشد.  ليتر   9 نو  صافى  تعويض  كارتربا  ظرفيت   MF285 تراكتور  در 

تعويض روغن در دفترچه سر ويس و نگهدارى تراكتور قيد شده است. 

U650 شكل 17-6- هوا كش روغن
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ز) جمع آورى روغن كاركرده: 
پس از تخليه روغن از كارتر موتور يا صافى روغن، روغن را داخل يك ظرف تميز 
و عارى از نشت با درپوش پيچى بريزيد. (ظروف اصلى روغن موتور براى اين منظور 
مناسب هستند. ) روغن كاركرده را به مركز بازيافت كه نماينده آن ها به تعميرگاه ها 
مراجعه مى كنند تحويل دهيد. از ريختن روغن كاركرده در محيط اطراف تعميرگاه جدا 

خود دارى نماييد زيرا روغن باعث آلودگى شديد خاك ومحيط زيست مى گردد. 

صافى روغن: 
در مدار روغن كارى موتوردو نوع صافى روغن وجود دارد كه عبارتند از: 

الف) پيش صافى: 
اين نوع صافى معموال در ورودى مجراى پمپ روغن قرار داشته و متصل به آن 
مى باشد اين صافى از تور فوالدى ساخته شده كه روى صفحه گودى كه به مجراى 
اثر مكش پمپ، ضمن عبور روغن  ورودى پمپ روغن راه دارد سوار شده است. در 
از اين صافى ذرات درشت و قطعات فلزى جدا شده از موتور كه احيانا همراه روغن 

موتورميباشند از روغن جدا شده ووارد پمپ روغن ويا مدار روغن كارى نمى شوند. 

ب) صافى اصلى: 
در مدار روغن كارى موتور اين صافى بعد از پمپ روغن قرار دارد. روغن ارسال 
شده توسط پمپ روغن قبل از ورود به كانالهاى روغن وارد صافى اصلى مى شود. مواد 
معلق ( دوده، ذرات فلزات، ذرات گردو غبار، آب وغيره ) در روغن موتو توسط اين 
صافى از روغن جدا شده و سپس روغن به مدار روغن كارى ارسال مى گردد. روغن 
ضمن ورود به صافى معموال از مجارى محيطى صافى وارد شده و از مجارى مركزى 

آن خارج مى شود. 

شكل 18-6– ميله سنجش سطح روغن 
MF285 تراكتور

شكل 19-6- صافى روغن

الف- گير كردن مواد معلق روغن درصافى

ج- مسير عبور روغن از صافى روغنب- مسير عبور روغن در صافى
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صافى ها به دو نوع كاغذى و پارچه اى مى باشند. صافى كاغذى به صورت نوار 
دو  بين  در  زيگزاگ  به صورت  كه  مى باشد  صافى  مخصوص  مقواى  جنس  از  پهن 

استوانه مشبك فلزى قرارداده شده اند. 
 صافى روغن پس از مدتى كار نياز به تعويض دارد. زمان تعويض صافى بايد مطابق 

با توصيه كتابچه راهنما باشد. تعويض صافى روغن معموًال هنگام تعويض روغن 
موتور پس از تخليه روغن به شرح زير انجام مى گيرد: 

1- صافى كهنه را باآچار مخصوص باز كنيد. 

نكته: 
صافى كار كرده مجدداً قابل استفاده نيست. 

 

2- صافى نو را پس از آنكه واشر آن را با روغن چرب كرديد روى پايه صافى قرار 
داده وبا دست ببنديد. 

 3- صافى را به اندازه نيم دور با آچار مخصوص محكم كنيد. 
4- بعضى صافى هاى روغن داراى كاسه صافى هستند كه بايد روغن آن را با باز 
كردن پيچ تخليه خالى كنيد وپس از باز كردن كاسه صافى، استوانه صافى را خارج 

كرده وبا يك استوانه صافى نو عوض كنيد 
5- كاسه صافى را ببنديد. 

نكته: 
در هنگام تعويض روغن و صافى روغن بايد به اندازه ظرفيت صافى روغن موتور 

اضافه تر در موتور ريخته شود. اين مقدار معموًال بين 0/5 تا 1ليتر است. 

كارتر:

الف) باز كردن كارتر: 
1- موتور را خاموش كرده ورغن آن را تخليه كنيد. 

2- يك جك سوسمارى زير كارتر قرار دهيد ومقدارى از وزن كارتر را در مركز 
توسط جك  كه  تراكتور مى باشد  كارتر  زياد  وزن  دليل  به  كار  اين  دهيد.  قرار  كارتر 

كنترل مى شود. 

شكل 20-6- طرز قرار گرفتن اليه كاغذى 
درصافى

شكل 21-6- باز كردن صافى روغن باآچار مخصوص

شكل 22-6- پايه صافى روغن 
U650M تراكتور

شكل 23-6- صافى روغن تراكتور 
رومانى
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3- پيچ ها، واشر و ورقه هاى تنظيم لقى را بيرون اوريد. 
4- پيچ ها وواشرها را باز كنيد. 

5- مهره ها و واشرهاى مربوطه را باز كنيد.
 

6- پيچ ها وواشرهاى اطراف كارتر را باز كنيد
7- كارتر را به كمك جك پايين آورده، سپس به محل مناسب منتقل كنيد. 

8- واشر آببندى را خارج كنيد. 

ب) تميز كردن كارتر: 
بدنه  كارترو  نشيمنگاه  روى  از  را  واشرخراب  بقاياى  مناسب،  كاردك  وسيله  به 

سيلندر بلند كرده وخوب تميز كنيد. 
سپس كارتر و نشيمنگاه آن را به وسيله نفت يا گازوئيل به طور كامل شست وشو 

داده وخشك كنيد. 

نكته: 
 بعد از خشك شدن كارتر نشيمنگاه كارتر و واشر آن را به چسب آغشته نموده وبا 

دقت در جاى خودنصب نماييد. 

ج) بستن كارتر: 
1-از صاف و تميز بودن لبه نشيمنگاه كارترو بدنه سيلندر اطمينان حاصل كنيد. 

2-مقدارى چسب مايع آببندى را به واشر كارتر بماليد. 
3-عكس مراحل 1الى8 اصول باز كردن را انجام دهيد. 

4- در تراكتور MF285 عالوه بر موارد فوق نسبت به مراحل زير نيزدقت نماييد 
(2 عدد ورقه تنظيم بين پوسته اكسل جلو و پوسته كارتر به درستى جاگذارى شده 

باشد).
 MF285 5-پيچ هاى بين اكسل ها را با گشتاور مناسب سفت كنيد. (در تراكتور

27 كيلوگرم متر است)

شكل 24-6– پيچ و مهره هاى كارتر

شكل 25-6– چسب زدن به محل قرار 
گيرى واشر كارتر
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پمپ روغن: 
پمپ روغن، روغن را از كارتر مكيده، به مدار روغن كارى ارسال ميكندو فشار 
پمپ هاى  ميكند.  تامين  را  روغن كارى  مدار  در  روغن  يافتن  جريان  براى  نياز  مورد 

روغن در دو نوع دنده اى و روتور ى در تراكتور به كار برده مى شوند: 

الف) پمپ روغن دنده اى:
 در پمپ دنده اى دو چرخ دنده كه با يكديگر درگير هستند در محفظه اى گردش 
مى كنند. يكى از اين چرخ دنده ها از محور پمپ نيرو گرفته و چرخ دنده ديگر را مى 
چرخاند. روغن از طريق مجراى ورودى پمپ به داخل پمپ كشيده مى شود اين روغن 
بين دنده هاى پمپ محبوس شده و با چرخش چرخ دنده ها به محفظه خروجى پمپ 
منتقل مى گردد با انتقال روغن به طور مرتب به محفظه خروجى چون روغن امكان 
برگشتن از بين دوچرخ دنده در گير را ندارد در اين محفظه تحت فشار قرار گرفته و 

به بيرون پمپ رانده مى شود 

 ب) پمپ روغن روتورى: 
روتور  دندانه هاى  و  است  محيطى  دندانه هاى  داراى  خارجى  روتور  پمپ  دراين 
داخلى كه يكى كمتر از روتور خارجى است با دندانه هاى روتور خارجى در گير مى باشد 
با چرخش روتور داخلى،رينگ خارجى نيز چرخيده و آن ها در محفظه ورودى از هم 
فاصله گرفته و روغن را به داخل پمپ مى كشند و در محفظه خروجى به هم نزديك 

شده وروغن را به خارج از پمپ مى رانند. 
 نيروى الز م براى چرخش محور پمپ با توجه به نوع تراكتور از محل هاى زير 

تامين مى گردد: 
- از چرخ دنده هاى سينى جلو موتور كه مستقيما با چرخ دنده سر ميل لنگ در گير 

U650M مى باشد مانند تراكتور
- از چرخ دنده موجود روى ميل بادامك كه بطور غير مستقيم با ميل لنگ در گير 

است. 

شكل 26-6– پمپ چرخ دنده اى روغن

شكل 27-6– پمپ روتورى روغن

MF285 شكل 28-6– محل قرار گرفتن پمپ روغن در تراكتور
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براى پياده كردن پمپ روغن تراكتور MF285 به روش زير عمل كنيد: 
1- روغن موتور را تخليه كنيد. 

2- كارتر را پياده كنيد 
3- هفت عدد پيچ اتصال پمپ به بدنه سيلندر را باز كنيد. 

4- پمپ را از محل خود خارج كنيد. 
5- پيش صافى پمپ را بيرون آوريد. 

نكته: 
براى آزمايش، عيب يابى و رفع عيب، پمپ روغن را به تعمير كار پمپ بسپاريد. 

براى سوار كردن پمپ روغن تراكتور MF285 به روش زير عمل كنيد: 
1- پيش صافى را به پمپ متصل كنيد. 

2- ميل لنگ را بچرخانيد تا پيستون هاى 1 و 4 در نقطه مرگ باال قرار گيرند 
3- چرخ دنده پمپ را بچرخانيد به صورتى كه در صورت جا زدن پمپ در محل خود 
عالمت روى چرخ دنده سر ميل لنگ در بين دو عالمت روى چرخ دنده پمپ روغن قرار 

گيرند. 
4- پمپ روغن را جا بزنيد و با دست نگه داريد 

5- هفت عدد پيچ پمپ را ببنديد و آن ها را با گشتاور 28 نيوتن متر با ترك متر 
سفت كنيد. 

6- كارتر موتور را در محل خود نصب كنيد. 
7- روغن را تا سطح مناسب در موتور بريزيد.

 سوپاپ كنترل فشار روغن: 
پمپ روغن در اكثر مواقع بيش از نياز، روغن، پمپ مى كند. زيرا بايد شدت جريان 
روغن ارسالى بيشتر از شدت جريان روغن مصرفى باشد، تا در صورت بروز نشتى و يا 
افزايش روغن ريزى در موتور، كمبود روغن در ياتاقان هاى اصلى بروز نكند. بنابر اين 
در وضعيت نو بودن موتور و يا بى عيب بودن آن، در مدار روغن كارى، فشار روغن باال 
رفته و باعث نشت شديد روغن مى گردد. براى جلو گيرى از باال رفتن فشار روغن از 

سوپاپ كنترل فشار در مدار روغن كارى استفاده مى شود. 
در سوپاپ كنترل فشاردر صورتى كه فشار از حد الزم تجاوز كند ساچمه به عقب 
مدار  به  ساچمه  اطراف  از  فشار  تحت  وروغن  مى شود  سوپاپ جمع  وفنر  رانده شده 
ورودى روغن بر گشته و فشار مدار كاهش مى يابد كه خود باعث برگشتن ساچمه بر 
اثر نيروى فنر سوپاپ شده مجرا بسته مى شود، درنتيجه فشار مدار روغن مجددا باال 
ميرود و باعث عقب رفتن مجدد ساچمه مى شود. اين عمل تا متعادل شدن فشار روغن 

با فشار فنر سوپاپ در هر لحظه تكرار مى گردد. 
محل قرار گرفتن سوپاپ كنترل فشار روغن در مسير كانال روغن بعد از صافى، 

روى پايه صافى و يا روى پمپ روغن مى باشد.
 

شكل 29-6– در گيرى پمپ روغن به ميل 
سوپاپ
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براى اندازه گيرى فشار روغن موتور طبق مراحل زير عمل كنيد: 
1- فشنگى روغن را باز كنيد( فشنگى روغن روى بلوكه سيلندر در مسير كانال 

روغن نصب مى شود و به نشان دهنده فشار روغن روى داشبورد متصل است ) 
2- شيلنگ فشار سنج را بوسيله پيچ سر آن به جاى فشنگى روغن موتور ببنديد 

 3- موتور را روشن كنيد 
4- دور موتور را در دور تعيين شده در دفترچه راهنماى تراكتور تنظيم كنيد. 

5- از روى فشار سنج مقدار فشار را قرائت كنيد

نكته: 
فشار قرائت شده را با فشار تعين شده در دفترچه راهنماى تراكتور مقايسه كنيد. 

در صورت پايين و يا زياد بودن فشار روغن نسبت به عيب يابى سيستم روغن 
كارى اقدام كنيد 

تجهيزات خنك كننده روغن موتور: 
در بعضى از موتور ها براى خنك كردن روغن در مسير روغن كارى تجهيزاتى قرار 
داده مى شود كه گرماى روغن موتور را گرفته و به هواى خارج از موتور منتقل ميكند. 
در صورتى كه كارتر توانايى خنك كردنكامل روغن موتور را نداشته باشد از تجهيزات 

خنك كننده روغن موتور نيز استفاده مى كنند.
خنك كارى روغن به صورت هاى زير انجام مى شود: 

الف) گردش آب دركويل كارتر:
در صورتى كه آب در لوله حركت كرده و در مجاورت روغن، آن را خنك كند به 

اين قطعه كويل مى گويند. 
 در اين روش لوله مار پيچى در داخل كارتر قرار دارد كه آ ب مدار خنك كننده در 
آن گردش كرده و حرارت را از روغن گرفته و از طريق رادياتور آ ب آنرا دفع ميكند. 

(تراكتور جاندير 4030).

ب) گردش آب در كويل مدار روغن كارى: 
 آب( خنك كن) ضمن عبور از لوله هاى خنك كن ( لوله هاى كويل) در مجاورت 
روغن كه در اطراف لوله ها قرار دارد حرارت روغن را گرفته و به رادياتور آب منتقل 
مى كند آب بعد از خنك شدن مجددا وارد كويل مى گردد. روغن خنك شده نيز بعد 

عبور از مدار روغن كارى گرم شده و مجددا به كويل بر مى گردد. 

شكل30-6– طرز عمل سوپاپ 
كنترل فشار روغن

شكل31-6- طرز قرار گرفتن اجزاى سوپاپ 
فشار روغن

شكل32-6– طرز اندازه گيرى فشار روغن

شكل33-6– لوله مارپيچ آب در كارتر 
تراكتور جاندير

شكل35-6– محل قرار گرفتن كويل روغنشكل34-6– مسير روغن در كويل خنك كن
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 ج) استفاده از رادياتور روغن: 
از  از خروج  بعد  رادياتور روغن در جلوى رادياتور آب موتور قرار گرفته و روغن 
صافى اصلى از ردياتور روغن عبور كرده و بر اثر جريان هواى پروانه خنك شده و 
و  گريدر  لودر،  و   650 يونيورسال  تراكتور  مى گردد(  بر  كاريى  روغن  مدار  به  سپس 

بولدوزر ) 
قطرلوله هاى رادياتور روغن بزرگتر از لوله هاى رادياتور آب بوده و بجاى برنج از 

فوالد ساخته شده و بجاى لحيم كارى بوسيله جوشكارى به هم متصل مى شود 
 

پرسش: 
تراكتور هاى MF285 و MF399 فاقد رادياتور روغن يا خنك كن روغن مى باشند. 

چرا؟

براى پياده كردن رادياتور روغن بدين صورت عمل مى كنيم: 
1- جلو پنجره تراكتور را باز كنيد. 

لوله ظرف  باز كنيد( زير  پايه صافى روغن  از روى  را  لوله روغن  2- مهره هاى 
مناسب قرار دهيد) 

3- مهره هاى لوله روغن را از روى رادياتور روغن باز كنيد 
4- مهره هاى اتصال رادياتور روغن به بدنه را باز كنيد. 

5- رادياتور روغن را از روى بدنه برداريد
6- رادياتور روغن را شستشو دهيد 

براى آزمايش نشت رادياتور روغن به روش زير عمل كنيد: 
1- يكى از سوراخ هاى رادياتور روغن را مسدود نماييد. 

2- رادياتور روغن را طورى در تشت آب قرار دهيد كه لوله باز آن بيرون باشد 
3- به لوله باز شيلنگ باد وصل كنيد 

 U650 شكل36- 6– رادياتور روغن تراكتور

شكل37-6- محل قرار گرفتن مهره هاى 
لوله روغن خنك كن

شكل38-6– مهره هاى لوله روغن سمت 
رادياتور روغن
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4- دقت كنيد كه آيا از بدنه رادياتور حباب هوا خارج مى شود 
5- محل خروج حباب هوا سوراخ مى باشد 

براى سوار كردن رادياتور روغن طبق مراحل زير عمل كنيد: 
1-رادياتور روغن را روى بدنه در محل خود قرار دهيد 

2- مهره هاى اتصال رابسته محكم كنيد 
3- سر لوله هاى روغن را با سفت كردن مهره ها به رادياتور روغن متصل كنيد 

4- لوله هاى روغن را با سفت كردن مهره هاى آن به پايه صافى ببنديد 
5- سطح روغن موتور را كنترل كنيد 

لوله هاى روغن را  از رادياتور روغن و  6-تراكتور را روشن كرده و نشتى روغن 
كنترل كنيد 

مدار اندازه گيرى فشار روغن: 
در صورتى كه فشار روغن در مدار روغن كارى موتور كاهش 
يابد در جلو داشبورد تراكتور چراغى روشن ميشود ( ويا عقربه فشار 
سنج فشار كم را نشان مى دهد) كه به راننده اخطار مى كند كه احتمال 
صدمه ديدن موتور وجود دارد در اين صورت راننده سريعا موتور را 
خاموش كرده و اقدام به عيب يابى مدار روغن كارى و رفع عيب 

آن مى كند. 

 6-6- روش هاى كنترل روغن ريزى 
كنترل  نمد  كاسه  بوسيله  را  ميل لنگ  عقب  و  جلو  ياتاقان هاى  ريزى  روغن 

مى كنند. 
 

روى ميل لنگ و قبل از ياتاقان ها ى عقب يك صفحه روغن برگردان وجود دارد 
كه قطرش بيشتر از قطر ميل لنگ بوده و روغن هاى رسيده را به كارتر باز مى گرداند. با 

شكل39-6– مدار اندازه گيرى فشار روغن

شكل40-6– كاسه نمد سر وته ميل لنگ
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وجود پيش بينى هاى الزم جهت جلوگيرى از روغن ريزى، در صورت خرابى ياتاقان ها 
و كاسه نمدها مقدار نشتى افزايش يافته و در ياتاقان هاى عقب روغن هاى نشت كرده 
به صفحه كالچ نفوذ نموده و كار دستگاه كالچ را مختل مى نمايد. عالوه بر اين در 
صورت اشكال در واشر بندى قسمت ها يى از موتور مانند قالپاق سوپاپ، سينى جلو،پايه 

صافى، پمپ مقدماتى، پمپ انژكتور و..... امكان نشت روغن وجود دارد. 
استفاده  واشر  از  معموال  موتور  قطعات  بندى  درز  و  بندى  روغن  آببندى،  براى 
و  ويكتورى  گليت،  كلين  مانند  گوناگونى  انواع  در  جنس  نظر  از  واشرها  مى شود. 

كائوچويى، كاغذى و غيره در تعميرگاه ها به كار برده مى شوند. 
از واشر ويكتورى و كائوچويى و يا تركيبى از اين دو در روغن بندى قطعات موتور 
بيشتر استفاده مى شود. واشر هاى معمولى كه براى پمپ مقدماتى، پمپ انژكتور، پمپ 
واشر  اين  است  ويكتورى)  واشر   ) كاغذى  واشر  جنس  از  مى روند  به كار  وغيره  آب 

پايدارى نسبتا خوبى در مقابل درجه حرارت، روغن، گازوييل و رطوبت دارد. 
و براى روغن بندى قالپاق سوپاپ، سينى جلو موتور، كارتر و.... كه داراى سطوح 
بزرگترى مى باشند از واشر كائوچويى و يا ويكتورى با ضخامت بيشتر و يا تركيبى از 

اين دو استفاده مى شود. 

كار در كارگاه: 
در كارگاه ضمن نشان دادن انواع واشر وكاسه نمد به هنرجويان از آن ها بخواهيد 

كه آن ها را با مقايسه كرده و اختالف بين ان ها را بيان كنند. 

نكته: 
در تعميرگاه ها براى آببندى و روغن بندى از انواع چسب نيز استفاده مى شود 

براى استفاده از واشر براى روغن بندى، آن ها بايد طبق نقشه قطعات موتور تهيه 
و آماده سازى شوند. ضمنا واشرها بايدمطابق ابعاد قطعه بوده و داراى تلرانس دقيقى 
به سوراخهاى  نسبت  واشر،  سوراخ هاى  محور  فواصل  هرگاه  كه  دانست  بايد  باشند. 
قطعه از حد مجاز تجاوز كند يا در حين كار ازدياد طول نسبى واشر از  درصد معينى 
بيشتر باشد واشر از دقت الزم برخوردار نخواهد بود. در نتيجه موقع اتصال قطعه با 
پيچ و مهره، واشر در مقابل سوراخ قطعه قرار گرفته و پيچ ها به سختى از سوراخ عبور 

مى كنند. 
واشر را مى توان به صورت آماده تهيه نمود. اين واشرها براى تعمير موتور كامال، 
تعمير نيم موتور و يا به صورت تكى در بسته هايى عرضه مى گردند. در اين بسته ها عالوه 
بر واشرهاى مورد نياز قطعات آب بندى و روغن بندى ديگر مانندكاسه نمد ها، اورينگ ها، 

واشرهاى الستيكى، واشرهاى فلزينيز براى قطعات مختلف موتور وجود دارند. 
در موقع اضطرارى كه به اين واشرهاى آماده دسترسي وجود ندارد تعميركاران از 
ورقه هاى واشر ويكتور ى با ضخامت هاى مختلف براى قطعه مورد نظر، واشر را بريده 

و سوراخ هاى الزم را در آن ايجاد مى كنند. 
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قطعاتى كه در موتور با واشر روغن بندى مى شوند: 
قطعاتى مانند قالپاق سوپاپ، كارتر، و سينى جلو موتور باتوجه به تماس زيادى كه 
با روغن دارند بايد با دقت بيشتر واشر گذارى و بسته شوند در غير اين صورت در حين 

كار موتور امكان نشت روغن از درز اين قطعات وجود خواهد داشت. 

الف) قالپاق سوپاپ: 
در قسمت باال سر سيلندر براى پوشاندن قطعات روى سر سيلندر ( اسبك ها، ميل 
اسبك، ميل تايپت ها و.... ) كه بطور مرتب در زمان روشن بودن موتور در حال روغن 
كارى شدن مى باشند از در پوشى استفاده مى شود كه به آن قالپاق سوپاپ مى گويند. 
قالپاق  زير  و چون  بسته مى شود  مهره روى سر سيلندر  يا  و  پيچ  توسط  قالپاق  اين 
سوپاپ جريان زيادى از روغن وجود دارد براى روغن بندى بين آن و سر سيلندر از 
تا درزى براى عبور روغن  اين واشر به صورت يك پارچه بوده  واشراستفاده مى شود 
آنرا  واشر  بايد  برداريم  آنرا  و  كرده  باز  را  قالپاق سوپاپ  كه  علت  هر  به  نماند.  باقى 
تعويض نموده و از واشر نو استفاده كنيم زيرا واشر كهنه در مجاورت گرماى موتور و 
فشار وارده بر آن تغيير حالت داده و اگر آنرا مجددا استفاده نماييم ديگر قادر به روغن 
بندى كامل نبوده و امكان نشت روغن وجود دارد. در صورت گرم شدن بيش از حد 
موتور امكان خراب شدن اين واشر وجود دارد. در صورت نشتى روغن از محل قالپاق 

سوپاپ نسبت به تعويض آن اقدام كنيد. 
براى تعويض واشر قالپاق سوپاپ به روش زير عمل كنيد: 

آنرا  كردن  باز  جلوى  و  دارند  قرار  سوپاپ  قالپاق  اطراف  در  كه  را  قطعاتى   -1
مى گيرند پياده كنيد. 

2- قالپاق سوپاپ و اطراف آنرا كامال تميز كنيد ( تا بعد باز كردن آلودگى به داخل 
موتور نفوذ نكند) 

3- پيچ هاى قالپاق سوپاپ را بطور يكنواخت باز كنيد. 
4- قالپاق سوپاپ را به سمت باال كشيده و آنرا برداريد. 

 
نكته: 

در صورتى كه قالپاق سوپاپ به راحتى جدا نشد مى توانيد بوسيله چكش الستيكى 
ضربات آرامى به اطراف آن وارد كرده تا آزاد شود. 

5- روى سطح سر سيلندر را با قطعه پارچه اى بپوشانيد. 
براى بستن قالپاق سوپاپ به روش زير عمل كنيد: 

1- واشر قالپاق سوپاپ را بر داريد ( در صورتى كه به آن چسبيده بود بو سيله 
كاردك آنرا از قالپاق جدا كرده و محل واشر را كامال تميز كنيد )

2- قالپاق را كامال بشوييد و براى پاك شدن كامل چربى آنرا با آب گرم شستشو 
دهيد. 

3- قالپاق را كامال خشك كرده و تميز كنيد. 
4- قالپاق را روى سطح صافى ( سنگ و يا شيشه ) قرار دهيد و از تاب نداشتن 

شكل41-6– برداشتن قالپاق سوپاپ
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آن اطمينان حاصل كنيد. 
نداشته  آمدگى  بر  ويا  رفتگى  فرو  تا  كنيد  بررسى  را  قالپاق  نشيمن  لبه هاى   -5

باشند. 
6- با چسب آهن و يا چسب واشر بندى، واشر را بطورى كه تمام سوراخهاى آن 

مقابل سوراخهاى قالپاق قرار داشته باشندروى قالپاق سوپاپ بچسبانيد. 
7- محل نشيمنگاه قالپاق روى سر سيلندر را تميز كنيد ( در صورتى كه قطعات 

واشر به آن چسبيده باشند آنرا پاك كنيد)
8- قالپاق را روى سر سيلندر قرار دهيد. 

9- پيچ هاى قالپاق را در دو يا سه مرحله و بطور يكنواخت بسته و سفت كنيد. 

نكته: 
پيچ ها  زياد  كردن  سفت  از  مى كنيد  استفاده  كائوچويى  واشر  از  كه  صورتى  در 
بپرهيزيد وتنها همه پيچ ها را به يك اندازه سفت كنيد چون در صورت سفت كردن 
زياد پيچ واشر كائوچويى له شده و در آن ترك هايى ايجاد مى شود كه بعدا روغن از 

اين محلها نشت مى كند. 

10- قطعات اطراف قالپاق را مجددا در محل خود ببنديد. 
11- پس از خشك شدن چسب ها موتور را روشن كنيد و بعد از گرم شدن موتور 

نشتى روغن از اطراف قالپاق سوپاپ را كنترل كنيد. 

ب) سينى جلو موتور: 
در قسمت جلو موتور جايى كه چرخ دنده هاى سر ميل لنگ و ميل سوپاپ با هم در 
گير مى شوند براى پوشاندن اين چرخ دنده ها كه مرتبا روغن كارى مى شوند در پوشى 

روى آن ها نصب مى گردد كه به آن سينى جلو موتور مى گويند. 
بوسيله  و  بوده  شدن  جدا  قابل  سينى  اين  دنده ها  چرخ  اين  به  دسترسى  براى 
تعدادى پيچ روى بلوكه سيلندر بسته مى شود و براى جلوگير از نشت روغن بين سينى 
و بدنه سيلندر از واشر استفاده مى شود ضمنا در محل عبور سر ميل لنگ از داخل سينى 

نيز براى روغن بندى يك كاسه نمد الستيك روى سينى نصب گرديده است. 
براى باز كردن سينى جلو موتور طبق مراحل زير عمل كنيد: 

1- براى دسترسى به سينى جلو موتور قطعاتى را كه نياز به باز كردن دارند باز 
كنيد. 

2- پيچ سر ميل لنگ را در جهت عقربه هاى ساعت باز كنيد. 

نكته: 
در  ميل لنگ  سر  پيچ  كردن  باز  موقع  در  ميل لنگ  چرخش  از  جلوگيرى  براى 
صورتى كه موتور روى تراكتور قرار دارد تراكتور را در دنده سنگين قرار دهيد و در 
صورتى كه موتور را پياده كرده ايد با قرار دادن مانعى در مقابل دنده فالويل ( چرخ 

طيار) از چرخش موتور جلو گيرى كنيد. 
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3- با كمك چرخ تسمه كش چرخ تسمه سرميل لنگ را خارج 
كنيد. 

4- پيچ هاى اطراف سينى جلو را بطور يكنواخت باز كنيد. 
5- سينى جلو از با كشيدن از روى سرميل لنگ بيرون بكشيد. 

براى بستن سينى جلو موتور طبق مراحل زير عمل كنيد: 
1- واشر سينى را با كاردك تميز كنيد. 

2- كاسه نمد را از روى سينى خارج كنيد 
3- سينى را كامال بشوييد

4- سينى را روى سطح صافى ( سنگ يا شيشه ) قرار داده و از 
تاب نداشتن آن اطمينان حاصل كنيد. 

5- لبه هاى سينى را بررسى كنيد تا كامال صاف باشد. 
6- كاسه نمد را در جهت صحيح روى سينى جا بزنيد. 

 
نكته: 

در قسمت لبه داخلى كاسه نمد فنرى قرار دارد كه لبه را جمع 
مى كند تا كامال با محور درگير شود. اين فنر بايد موقع بستن كاسه 

نمد به سمت روغن (داخل موتور) قرار گير د. 

7- واشر سينى را بوسيله چسب واشر بندى به دقت روى بدنه 
بچسبانيد. 

8- كاسه نمد را كمى چرب كرده و سپس سينى را با عبور كاسه 
نمد از سر ميل لنگ روى بدنه موتور قرار دهيد. 

نكته: 
از جا افتادن سوراخ سينى روى پين بدنه موتو ر اطمينان حاصل 
كنيد زيرا در غير اين صورت كاسه نمد هم مركز با ميل لنگ قرار 

نگرفته و سينى نيز كامال روى بدنه قرار نمى گيرد. 

شكل42-6– تميز كردن واشر سينى جلو با كاردك

شكل 44- 6– نحوى جازدن كاسه نمد روى سينى جلوشكل43-6– كاسه نمد خارج شده از سينى جلو

شكل45-6–چسب زدن به محل نصب سينى جلو
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9- پيچ هاى اطراف سينى را ببنديد. 
اطراف  فاصله  اندازه گيرى  وسيله  به  و  سينى  كردن  جابجا  با   -10 

كاسه نمد با محور كاسه نمد را با محور هم مركز كنيد. 
 11- پيچ هاى سينى را با گشتاور مناسب سفت كنيد.

آنرا بسته و كامال  پيچ سر  را جا زده و   12- چرخ تسمه ميل لنگ 
سفت كنيد. 

 13- قطعاتى را كه قبال باز كرده بوديد در محل خود ببنديد 
14- موتور را روشن كرده و نشتى روغن را از واشر سينى جلو و كاسه 

نمد سر ميل لنگ كنترل كنيد. 

7-6- گريس
گريس محصولي نيمه مايع تا خميرى است كه از اختالط يك عامل 
تغليظ كننده در مايعي روان كننده حاصل مى شود. اين تعريف نشانگر آن 
است كه گريس، روانكاري است كه به مقدار مشخصي سفت شده باشد 
و داراي خواص ويژه اي است كه روغن روانكار به تنهايي آن خواص را 

دارا نيست.
در مواردي كه نياز است تا ماده روان كننده دريك مكانيزم در وضعيت 
در  خصوصًا  چرخ ها)،  ياتاقان  (مثًال  نشود  وجارى  مانده  باقي  اش  اوليه 
اقتصادي  لحاظ  از  ويا  بوده  محدود  مجدد،  روانكاري  امكان  كه  جاهايي 
در  چنين  هم  دارد.  برتري  گريس  با  روانكاري  نباشد،  صرفه  به  مقرون 
مواردي كه نياز به آب بندي در سيستم وجود دارد، بايد بجاي روغن، از 

گريس استفاده كرد.
به دليل ماهيت ساختاري، گريس مانند روغن وظايف خنك كنندگي 
و پاك كنندگي را در سيستم به عهده ندارد. اما انتظار مى رود به غير از 
كاهش  نظير  روانكار،  روغن هاي  خواص  ديگر  گريس ها  مورد،  دو  اين 
اصطكاك، ايجاد اليه روانكاري، جلوگيري از ساييدگي، محافظت قطعات 
در برابر خوردگي، سازگاري با مواد موجود در قسمت هاي روانكاري را به 

طور كامل داشته باشند. 

شكل46-6– بستن پيچ هاى اطراف سينى

شكل48-6– جا زدن چرخ تسمه سر ميل لنگشكل47-6- هم محور كردن كاسه نمد و محور
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پرسش: 
تحقيق كنيد كه چند نوع گريس براى روغن كارى تراكتور به كار برده مى شود و 

هر كدام در كدام قسمت تراكتور كاربرد دارد. 

نكاتى در مورد مصرف گريس:
در صورتى كه در انبار، روغن از گريس جدا شود نبايد از آن استفاده كرد

نكته: 
با هم زدن نمى توان روغن جدا شده را به ساختار گريس بازگرداند.

(روانتر)  پايين  گرانروى  درجه  با  گريس هاى  نبودن  دسترس  در  صورت  در   -
نمى توان با اضافه كردن روغن درجه گرانروى آن را باال آورد.

- استفاده از گريس هاى نسوز بجاى ضد آب و بلعكس توصيه نمى شود.
- استفاده از گريس هاى شل تر يا سفت تر از آنچه در دستگاه مورد نياز است 

توصيه نمى گردد.
- از گريس به اندازه مورد نياز در دستگاه استفاده كنيد و از استفاده كمتر يا بيشتر 

از حد مجاز اجتناب نماييد.
- هنگام گريس كارى گريس قبلى را بطور كامل از محل روانكارى خارج كنيد

گريس پمپ
پمپ  گريس  از  دارند  گريسكارى  به  نياز  كه  قطعاتى  بين  گريس  انتقال  براى 

استفاده مى شود. 
انواع گريس پمپ: 

انواع گريس پمپ هاى متداول عبارتند از: 
گريس پمپ دستى 
گريس پمپ سطلى 

گريس پمپ نيوماتيكى 

الف) گريس پمپ دستى: 
قطعات اصلى اين گريس پمپ شامل: مخزن گريس، پمپ گريس، اهرم پمپ، 
پمپ  گريس  سر  و  لوله)  يا  شيلنگ(  و  هواگيرى  پيچ  گريس،  فشاردهنده  وفنر  ميله 

مى باشد. 

شكل49-6– انواع گريس پمپ دستى
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پر كردن گريس پمپ دستى: 
براى پر كردن اين گريس پمپ مراحل زير را انجام دهيد: 

1- گريس پمپ را كامال تميز كنيد. 
انتهاى مخزن  انتها بيرون گشيده و در شيار  تا  انتهاى گريس پمپ را  2- ميله 

ضامن كنيد. 
3- مخزن را باپيچاندن در جهت عقربه هاى ساعت باز كنيد. 

نكته: 
احتياط كنيد كه ميله از ضامن خارج نشود در صورت آزاد شدن ميله بر اثر فشار 

فنر گريس از مخزن به بيرون مى ريزد. 

4- دهانه مخزن را در سطل گريس گرفته و ميله را از ضامن آزاد كنيد. ( گريس 
داخل مخزن به داخل سطل تخليه مى گردد)

 

 
عقب  با  همزمان  و  گرفته  سطل  در  موجود  گريس  داخل  را  مخزن  دهانه   -5
كشيدن ميله مخزن را به داخل گريس ببريد ( گريس به آرامى وارد مخزن شده و آنرا 

كامال پر مى كند، بدون آنكه هوا همراه گريس وارد مخزن شود)
6- ميله را در وضعيت ضامن قرار دهيد. 

7- مخزن را از سطل خارج كرده، گريسهاى اضافه دراطراف مخزن را پاك كنيد. 
8- مخزن را روى بدنه گريس پمپ با پيچاندن در خالف عقربه هاى ساعت ببنديد. 

9- ميله را از ضامن آزاد كرده و آنرا تا آخر به داخل مخزن فشار دهيد. 
10- پيچ هوا گيرى را شل كرده و چند با اهرم پمپ را باال و پايين حركت دهيد 

(در اين صورت اگر در گريس پمپ هوايى وجود داشته باشد خارج مى گردد). 

شكل50-6– مراحل پر كردن گريس پمپ دستى

شكل51-6- كپسول گريس 
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نكته: 
براى پر كردن گريس پمپ مى توان از كپسولهاى گريس نيز استفاده كرد. 

 
براى جا زدن كپسول ميله گريس پمپ را بيرون كشيده در وضعيت ضامن قرار 
جايگزين  مخزن  كردن  باز  با  را  جديد  وكپسول  برداشته  را  كپسول  درپوش  و  دهيد 
كپسول خالى شده كنيد. حاالمخزن را روى بدنه ببنديد و سپس ميله را از وضعيت 

ضامن خارج كرده به داخل فشار دهيد. 
براى اتصال گريس پمپ به محل گريس كارى روى قطعه كار از دو قطعه ( سر 
گريس پمپ وگريس خور ) استفاده مى شود اين دو قطعه به صورت سريع به هم متصل 
شده و اتصالى كامال درز بندى شده ايجاد مى كنند در نتيجه گريس تحت فشار بعد از 
عبور از شيلنگ بدون نشتى از سر شيلنگ با عقب زدن ساچمه وارد گريسخور شده و 
از مسير گريس پمپ در بين ياتاقان و محور نفوذ مى كند و ضمن نفوذ گريسهاى كهنه 

را به خارج مى راند. 
- سر گريس پمپ از نظر اندازه سوراخ اتصال به گريسخور در چند نوع مى باشد 
كه براى گريس كارى بايد سرى مناسب با گريس خور را انتخاب و روى شيلنگ ( لوله 

) گريس پمپ نصب نمود. 

 
 

در هنگام گريس كارى تراكتور مى توانيد از لوله براى ارتباط دادن گريس پمپ 
و سر گريس پمپ استفاده كنيد. سپس مى توانيد گريس خور هاى مورد نظر راگريس 

بزنيد. 
ولى اگر گريس خورى در محلى قرار داشته باشد كه نتوان مستقيما به آن دسترسى 

داشت بايد از شيلنگ انعطاف پذير استفاده كرد.
 گريس خور معموال توسط پيچ انتهايش روى مهره اى كه در بدنه قطعه ايجاد 
شده است بسته مى شود. قطر اين پيچ با توجه به قطر مهره متفاوت مى باشد و از 4 تا 

14 ميلى متر متغير مى باشد. 

شكل52-6- مسير عبور گريس در سر 
گريس پمپ وقطعه

شكل53-6– انواع سر گريس پمپ

شكل54-6– شيلنگ و لوله گريس پمپ

شكل55-6– انواع گريس پمپ از نظر اندازه
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زاويه قرار گرفتن مجراى ورودى گريس پمپ اين امكان را مى دهد كه بتوان در 
جهت مناسب گريس پمپ را به گريس خور متصل وبا تسلط كامل گريس كارى نمود. 
از اين نظر گريس خورها در سه نوع مستقيم، 45 درجه، 30 درجه و 90 درجه ساخته 

شده اند. 

 

براى گريس كارى به روش زير عمل كنيد: 
1- اطراف گريس خور را با پارچه تميزى پاك كنيد. ( چنانچه اين عمل صورت 
قطعات  ساييدگى  باعث  شده،  خور  گريس  وارد  گريس  همراه  خارجى  مواد  نگيرد، 

مى شود.).
2- سر لوله پمپ گريس را در امتداد گريس خور قرار داده، سر آنرا با گريس خور 

مرتبط كنيد. 
3- به آهستگى اهرم پمپ را حركت دهيد تا گريس وارد گريس خور شود. 

نكته: 
بعضى از گريس خورها در محلى نصب مى شوند كه خروجى گريس اضافى از آنجا 
امكان پذير است به اين گريس خورها بايد آنقدر گريس بزنيد كه كمى گريس تازه از 
محل مذكور خارج شود. بعضى از گريس خورها نيز در محل بسته اى نصب مى شوند 
كه در هنگام گريس كارى امكان خروج گريس اضافى از آنجا وجود ندارد، زدن گريس 
زياد به اين گريس خور ها باعث صدمه خوردن همان قسمت خواهد شد. در اين گريس 

خورها به ميزان توصيه شده گريس بزنيد. 

4- پس از تمام شدن گريس كارى سر گريس پمپ را به يك سمت خم كرده، 
عقب بكشيد تا لوله پمپ گريس از گريس خور جدا شود. 

5- گريس هاى اضافى را از اطراف گريس خور تميز كنيد تا باعث آلودگى نشود. 

نكته: 
چنانچه دسته پمپ گريس بدون مقاومت حركت كند، احتماال گريس تمام شده 
يا پمپ خراب است ويا هوايى كه در پمپ گريس موقع پر كردن ايجاد مى شود خارج 

نگرديده است. 

شكل56-6- انواع گريس پمپ از نظر زاويه قرار گرفته
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U650M شكل57-6- محل هاى گريس كارى تراكتور
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MF285 شكل58-6- محلهاى گريس كارى تراكتور

نكته: 
اگر گريس خورى خراب بود ابتدا آنرا عوض كنيد سپس گريس كارى كنيد. 

در تراكتورمحل هايى را كه محورى داخل ياتاقان حركت مى كند و امكان روغن كارى مداوم در اين محل ها 
آن  نگهدارى  و  سرويس  دفترچه  در  تراكتور  هر  در  كارى  گريس  محل هاى  مى كنيم.  كارى  گريس  ندارد  وجود 

مشخص گرديده است دو نمونه از آن ها در شكل هاى 58-6 و 59-6 اورده شده است. 
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8-6- روغن جعبه دنده
روغن هاي جعبه دنده كه با عنوان هاي رايِج واسكازين شناخته شده اند بايد به 
اندازه كافي سيال بوده تا به راحتي در سيستم حتي زماني كه هوا سرد است توانايي 
گردش داشته باشد. در روغن هاي دنده نيز مانند روغن هاي موتوري، چند درجه اي 
بودن روانكار دامنه وسيعي از درجه حرارت عملياتي را پوشش مي دهد. ازطرف ديگر 
ديگر  يا  و  برنز  فوالد،  نظير  تماس  در  فلزات  با  مناسب  سازگاري  بايد  دنده  روغن 
آلياژ هاي مس را دارا بوده، مقاومت شيميايي بااليي در برابر اكسيداسيون و سفت شدن 
از خود نشان دهد و نيز روي قطعات، اليه روانكاري پايدار ايجاد كند ضمنا تحمل بار 

بااليى داشته تا جلو ساييدگى دنده هارا بگير د. 

انواع استاندارد روغن جعبه دنده: 
در جداول زير انواع روغن دنده در دو استاندارد معرفى شده در مبحث روغن موتور 

نشان داده شده است: 

جدول2-6– ميزان گرانروى روغن دنده در انواع استاندارد روغن
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كار در كارگاه: 
داراى  كه  را  اى  دنده  روغن  نوع  شده  ذكر  استاندارد  دو  در  آموز  هنر  كمك  با 

گرانروى بين 13. 5 تا 18. 5 مى باشد را معرفى كنيد. 

در تراكتور ها با توجه به اينكه مخزن روغن هيدروليك و جعبه دنده و ديفرانسيل 
يكى مى باشد روغن به كار رفته در جعبه دنده بايد خصوصيات روغن هيدروليك را نيز 
دارا باشد به همين دليل در تراكتور ها از روغن هاى مخصوص تراكتور استفاده مى گردد 

كه نمونه اى از آن در زير معرفى مى گردد. 

پرسش: 
براى آشنايى با برخى از انواع روغن هيدروليك وجعبه دنده دفترچ راهنماى يك 

نمونه روغن و ويژگى هاى آن را بررسى ونتيجه را در كالس ارايه دهيد. 

تعويض صافى روغن هيدروليك: 

الف) تعويض صافى روغن تراكتور: 
محل قرا گرفتن پوسته صافى روغن هيدروليك اين تراكتور در شكل 60-6 با 

حرف A نشان داده شده است. 
 براى تعويض صافى روغن هيدروليك در حالى كه تراكتور خالى است به ترتيب 

زير عمل كنيد: 
1- پيچ نگهدارنده را باز كرده، پوسته را برداريد. 

2- صافى و واشر آن را جدا كنيد. 
3- واشر نو را گريس زده، در شيار پوسته قرار دهيد. 

4- صافى نو را در محل آن در پوسته قرار دهيد. 
5- پوسته را نصب كرده و پيچ آنرا بسته و سفت كنيد.  شكل59-6– صافى روغن هيدروليك در 

تراكتور جاندير

Α- صافى روغن هيدروليك

شكل60-6– اجزاى صافى هيدروليك
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 ب) تعويض صافى روغن هيدروليك تراكتور: 
محل قرارگرفتن دريچه روغن هيدروليك تراكتور در شكل نشان داده شده است. 

 
 

براى تعويض صافى درحالى كه تراكتور خاموش است و روغن هيدروليك تخليه 
شده است مراحل زير را انجام دهيد: 

1- پيچ هاى دريچه صافى 8 را باز كرده و دريچه را بر داريد. 
2- بست 9، مهره 6، فنر 5، واشر 4 و اورينگ 3 را خارج كنيد. 

3- صافى 2 و پوشش 1 آن را بيرون آوريد. 
4- براى بستن قطعات ضمن استفاده از واشر، اورينگ و صافى نو، عكس ترتيب 

فوق عمل كنيد. 

محل پيچ تخليه روغن هيدروليك در تراكتور ها: 

الف) پيچ هاى تخليه روغن هيدروليك 
 :JD3140 تراكتور

سه پيچ تخليه باشماره هاى 1 و2 درشكل نشان 
داده شده است. توجه داشته باشيد كه در پوش شماره 
3 نيز بايد برداشته شود و تورى استوانه اى پشت در 

پوش خارج شده و با گازوييل شسته وتميز شود. 
 

ب) پيچ هاى تخليه روغن هيدروليك 
 :MF285 تراكتور

با دو  پيچ هاى تخليه روغن هيدروليك در شكل 
عالمت پيكان نشان داده شده است. 

شكل61-6– دريچه صافى هيدروليك تراكتور MF285 در زير جعبه دنده

1، 2 و 3- محل تخليه روغن هيدروليك 4- صافى روغن هيدروليك
 

شكل62-6– محل قرار گرفتن دريچه هاى تخليه روغن و صافى 
JD3140 هيدروليك در تراكتور
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تعويض روغن هيدروليك و جعبه دنده: 
براى اين منظور مراحل زير را انجام دهيد: 

1- قبل از تعويض روغن هيدروليك، موتور را روشن كنيد و بازوهاى هيدروليك 
را چند مرتبه باال و پايين ببريد، تا روغن گرم شود. 

2- تراكتور را در سطح صاف پارك كرده، موتور را خاموش كنيد. 
3- ظرف مناسبى زير جعبه دنده قراردهيد. 

4- پيچ هاى تخليه را باز كنيد تا روغن تخليه شود. 
5- صافى روغن هيدروليك را تعويض كنيد. 

6- پيچ هاى تخليه را ببنديد. 
7- به ميزان الزم روغن مناسب ( با مراجعه به دفترچه سرويس تراكتور) درسيستم 

بريزيد. 
8- سطح روغن را بررسى كنيد و در صورت نياز روغن اضافه كنيد. 

نكته: 
در  و  كنيد  روشن  را  جاندير  تراكتور  هيدروليك  روغن  سطح  اندازه گيرى  براى 

تراكتور فرگوسن تراكتور بايد خاموش باشد. 

نكته: 
كتابچه راهنماى تراكتور JD3140 و MF285 شستشوى سيستم هيدروليك با 

گازوييل را توصيه نمى كنند. 

پرسش: 
تحقيق كنيد تعويض روغن هيدروليك تراكتور U650 با تراكتور هاى معرفى شده 

چه تفاوتى دارد. 

 MF285 شكل63-6- محل قرار گرفتن پيچ تخليه روغن هيدروليك
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تعمير مكانيزم برق رسانى تراكتور 
توانـايي: پياده و سوار كردن باترى

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

• الكتريسيته و مسائلى از آن كه با تراكتور در ارتباط 
است را توضيح دهد. 

. انواع كابل هاي الكتريكي رابيان كند• 
قطبين باتري را تشخيص دهد.•  

نحوه اتصال باترى به مدار برق تراكتور بيان كند. • 
بيان  را  ازتراكتور  باتري  پياده و سوار كردن  • اصول 

كند. 
• محلول آب مقطر و اسيد سولفوريك توضيح دهد. 

• غلظت الكتروليتهاى مختلف باترى را بيان كند. 
• وسايل تهيه الكتروليت، تشتك پالستيكي يا ضد 
اسيد، قيف، بهم ز ن، ظرف مدرج و پلوار را دهد. 

• محلول الكتروليت باترى آماده سازى نمايد. 
• محلول الكتروليت در باترى نو بريزد. 

• محلول الكتروليت باترى را خالى كند. 
• باترى نو و كار كرده را شارژ كند. 

• مقدار شارژ و غلظت محلول الكتروليت باترى شارژ 
شده را كنترل كند. 

• سطح وغلظت الكتروليت باترى بازديد نمايد. 
• علت سولفاته كردن باترى بيان كرده و آنرا رفع 

كند. 
• خصوصيات دينام و آلترناتور را بيان كند. 

• خصوصيات استارتر را بيان كند. 
• مدار شارژ تراكتور را را توضيح دهد. 

• مدار را ه اندازى موتور را توضيح دهد. 
• اتصال سيم ها از دينام به آفتامات را انجام دهد. 

• آلترناتور از روى تراكتور پياده كند
• آلترناتور را روى تراكتور سوار كند

• كشش تسمه پروانه تنظيم كند
• استارتر از روى موتور باز كند

• استارتر روى موتور ببندد
• انواع المپ از نظر ولتاژ را بيان كند. 
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عملىنظرى
517

• اصول باز و بسته كردن درجه آب تراكتور را توضيح 
دهد. 

• درجه آب تراكتور باز وبسته كند
• درجه فشار روغن تراكتور باز وبسته كند. 

• اصول باز وبسته كردن درجه فشار روغن تراكتور را 
توضيح دهد. 

• اصول باز وبسته كردن آمپر هاى پشت داشبرد تراكتور 
را توضيح دهد. 

• دور سنج تراكتور باز وبسته كند. 
• آمپر هاى پشت داشبورد تراكتور باز و بسته كند. 

• اصول آزمايش المپ از نظر سوختگي بيان كند. 
• سرپيچ المپ و انواع آن را بيان كند. 

• اصول اتصال و رفع اتصالي در محل را بيان كند. 
• نوار چسب برق و انواع آن را بيان كند. 
• فيش سيم و انواع آن را توضيح دهد. 

• مدار سيم كشي را توضيح دهد. 
• فيوزها را توضيح دهد. 

• مدار برق در تراكتور را توضيح دهد. 
• اصول قطع و وصل كردن سيستم برق در تراكتور را 

توضيح دهد. 
• اصول كار درجات پشت داشبرد تراكتور را توضيح دهد 

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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استفاده از الكتريسيته در قسمتهاى مختلف تراكتور امروزه رو به افزايش است و در 
تراكتور هاى جديد بسيارى از فرمانها و كنترل كننده ها توسط تجهيزات الكتريكى راه 
اندازى مى گردند. لذا آشنايى با مدارات الكتريكى در تراكتور يكى از ضروريات تعمير 

كاران تراكتور مى باشد. 
جريان  ميكند.  ايجاد  را  الكتريسيته  جريان  طول هادى  در  الكترون ها  حركت 
آمپر)   ) جريان  ولتاژ)، شدت  پتانسيل(  اختالف  اصلى  مشخصه  سه  داراى  الكتريكى 
جريان  سيم  طول  در  الكترونها  حركت  جهت  به  توجه  با  مى باشد.  مقاومت(اهم)  و 
الكتريسته را به دو دسته 1- جريان متناوب (AC) (جهت حركت الكترون ها در واحد 
زمان تغيير مى كند و منبع جريان داراى دو سر فاز ونول مى باشد) 2- جريان مستقيم 
(DC) ( جهت حركت الكترونها در طول سيم تغيير نمى كند و منبع جريان داراى دو 

قطب مثبت و منفى مى باشد). 
از نوع جريان مستقيم  الكتريكى تراكتور  الكتريسيته مورد استفاده در مدارها ى 

بوده و منبع تغذيه( باترى ويا مولد) داراى دو قطب مثبت و منفى مى باشند. 
مدار هاى الكتريكى كه در تراكتور مورد استفاده است را مى توان به سه مدار تقسيم 

كرد: 
1- مدار توليد و ذخيره الكتريسيته 

2- مدار راه اندازى موتور 
3- مدار كنترل، هشدار دهنده و روشنايى 

1-7- مدار توليد و ذخيره الكتريسيته 
دراين مدارتوسط مولد، انرژى مكانيكى به انرژى الكتريكى تبديل شده و انرژى 
تمام  مصرف  به  مرور  به  و  مى شود  ذخيره  باترى  در  شيميايى  به صورت  الكتريكى 
مصرف كننده ها در تراكتور مى رسد. اين مدار از چند قسمت تشكيل شده است كه 

عبارتند از: 
باترى، مولد، آفتامات، نشانگر دينام، سيم هاى رابط و سوييچ

شكل1-7– مدار توليد وذخيره الكتريسيته در تراكتور




