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باترى 
هر باترى داراى چندين خانه است كه در هر خانه باترى چندين صفحه مثبت و 
منفى و در بين آن ها صفحات عايق قرار گرفته است. هرچه تعداد صفحات مثبت و 
منفى باترى افزايش يابد مقدار ظرفيت باترى ( آمپر ساعت (Ah) ) افزايش مى يابد. اين 
صفحات در مجاورت محلول الكتروليت ( محلول آب مقطر و اسيد سولفوريك) قرار 
دارند. صفحات مثبت هر خانه باترى به قطب مثبت و صفحات منفى به قطب منفى 
انرژى  با توجه به تعداد صفحا ت آن مقدار معينى  باترى  متصل مى باشند. هر خانه 
الكتريكى ( آمپر) را با ولتاژ 2/2 ولت ذخيره مى كند. براى تامين ولتاژ مورد نياز تراكتور 
( 12 ولت ) 6 خانه باترى را به صورت سرى به هم متصل مى شوند. بعد از اتصال 
آن ها يك قطب منفى و يك قطب مثبت روى باترى باقيمانده كه ولتاژ دو سر آن ها 
12 ولت مى باشد. معموال روى بدنه باترى سه مشخصه آن ( ولتاژ، آمپر ساعت و تعداد 
صفحات ) نوشته مى شود در تراكتورها ى متداول در ايران از باترى با ولتاژ 12 ولت، 

100 تا 150 آمپر ساعت و 15 تا 19 صفحه (پليت) استفاده مى شود. 
 

كار در كارگاه
مقايسه  با هم  و  نموده  ياداشت  بدنه آن  از روى  را  باترى  مشخصات دودستگاه 

كنيد 

امروزه استفاده از باترى هاى خشك ( اتميك ) كه نياز به محلول الكتروليت ندارند 
متداول شده است اين نوع باترى درب بازديد سطح محلول الكتروليت نداشته و باترى 
كامال در بسته مى باشد. در نتيجه امكان نشت محلول الكتروليت وتماس آن با قطبين 

سربى باترى وجود ندارد. 

الف) اندازه گيرى شارژ باترى با هيدرومتر: 
شده  وتعبيه  طراحى  باترى  ساختمان  در  هيدرومتر هايى  خشك،  باترى هاى  در 
است كه مى توان با استفاده از آن وضعيت الكتروليت داخل باترى را كنترل نماييد. 
براى كنترل وضعيت الكتروليت داخل باترى دريچه اى شيشه اى در روى هيدرومتر 

شكل2-7- اجزاى باترى 
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پيش بينى شده است. وضوح و روشن بودن دريچه، نشان دهنده پايين بودن سطح 
الكتروليت از حد مجاز مى باشد. در صورتى كه تصوير مشاهده شده دردريچه شيشه اى 
تيره باشد، باترى نيمه شارژ است ( در وضعيت زير 65 درصد از حالت شارژ كامل قرار 
دارد). اگر تصوير در دريچه شيشه اى به صورت نقطه سبز رنگ مشاهده شود، باترى 

شارژ است ( در وضعيت باالى 65 درصد از حالت شارژ كامل قرار دارد). 
 

براى آزمايش شارژ باترى هاى سرب واسيد بوسيله هيدرومتر دستى به روش زير 
عمل كنيد: 

1- درب هاى باترى راباز كنيد. 
2- لوله غلظت سنج را در اسيد قرار دهيد. 

داخل  به  را  از محلول  مقدارى  مكنده الستيكى  رها كردن  و  دادن  فشار  با   -3
غلظت سنج بكشيد. 

 

4- غلظت سنج را به طور عمودى بگيريد. 
5- عددى را كه مقابل سطح مايع داخل غلظت سنج قرار گرفته است بخوانيد. 

 

شكل3-7– محل دريچه شيشه اى در باترى خشك 
و طرز تعيين شارژ يا دشارژ بودن باترى توسط آن

شكل4-7– نحوه اندازه گيرى غلظت محلول 
الكتروليت باترى با هيدرومتر دستى
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6- باتوجه به عداد جدول، شارژ بودن باترى را كنترل كنيد. 
 
 
 

پرسش: 
آيا درجه حرارت محلول الكتروليت در عدد خوانده شده از روى هيدرومتر تاثير دارد؟ 

در صورتى كه درجه حرارت محلول الكتروليت بيش از 25 درجه سانتى گراد باشد، 
چگونه عدد قرائت شده را اصالح مى كنيد؟ 

نكته: 
در صورت تماس محلول الكتروليت با قطبين باترى از تركيب اسيد سولفوريك و 
سرب پودر سفيد رنگى به نام سولفات سرب ايجاد مى شود كه اصطالحا به آن سولفاته 

كردن باترى مى گويند. 

ب) شناسايى قطب مثبت و منفى باترى: 
براى اتصال باترى به تراكتور الزم است كه قطب منفى باترى توسط كابل به بدنه 

تراكتور متصل گردد. 

نكته: 
استفاده  باترى  منفى  قطب  عنوان  به  تراكتور  فلزى  قسمتهاى  تمام  از  مى توان 

نمود. 

در اتصال باترى به مداربرق تراكتور قطب مثبت و منفى باترى را به طرق زير 
ميتوانيد از هم تشخيص دهيد: 

- قطر قطب مثبت بيشتر از منفى است.
-كنار قطب مثبت عالمت ( +) و كنار قطب منفى عالمت (-) مى باشد. 

- حلقه اى قرمز روى قطب مثبت و حلقه اى آبى روى قطب منفى قرار دارد. 
- قطب منفى با كابل به بدنه تراكتور متصل مى باشد.

شكل5-7– سطح محلول در مقابل 
اعداد هيدرومتر

جدول1-7–  درصد شارژ بادرى نسبت به عدد خوانده شده روى هيدرومتر
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پرسش
آيا روش ديگرى براى شناسايى قطبين باترى مى شناسيد؟

ج) پياده كردن باترى از روى تراكتور 
در مواقعى به علت مشكالتى در باترى و يا انجام شارژ باترى نياز است كه باترى، 

از جا باترى خارج شود 
براى اين كار مراحل زير را انجام دهيد: 

1- پيچ ومهره بست قطب منفى را شل كنيد. 
2- با قرار دادن پيچ گوشتى در شكاف بست و فشار دادن آن بست را آزاد كنيد. 

3- بست را از روى قطب مثبت باترى با كشيدن( يا از چرخ تسمه كش مخصوص) 
برداريد. 

 نكته: 
براى آزاد كردن بست هيچگاه پيچ گوشتى را زير بست قرار نداده و با فشار به آن 
بست را به باال هل ندهيد زيرا باعث ايجاد ترك در اطراف قطب باترى و محفظه شده 

كه از اين ترك محلول الكتروليت به بيرون نشت مى كند.
 

4- بست مثبت را هم مانند بست منفى جدا كنيد. 
 

نكته: 
از تجمع گاز و  انفجار ناشى  از  باترى به منظور جلوگيرى  بايد هنگام جداكردن 
خطرات ناشى از آن ابتدا قطب منفى و سپس قطب مثبت جداگردد، ضمنًا هنگام نصب 

نيز ابتدا قطب مثبت و سپس منفى متصل گردد. 
 

6-بست نگهدارنده باترى را با شل كردن مهره هاى آن آزاد كرده و برداريد. 
7-با همكارى فرد ديگرى باترى را از محفظه خارج كنيد. 

نكته: 
در صورت پياده كردن باترى براى آنكه باترى در مدت تعميرات موتور سالم بماند 
الزم است باترى را با دستگاه شارژر كامال شارژ نموده سطح آب باترى تنظيم كرده و 

باترى را در محلى دور از تابش مستقيم خورشيد نگهدارى نماييم.
 

د) اتصال باترى به مدار برق تراكتور 
براى قرار دادن باترى روى تراكتور و اتصال آن مراحل زير را انجام دهيد: 

1- دريچه جا باطرى( محفظه باطرى) روى تراكتور را باز كنيد 
2- باترى را باهمكارى فرد ديگرى با گرفتن دستگيره هاى آ ن بلند كرده و به 
آرامى در محفظه باترى قرار دهيد. ( توجه كنيد قطبهاى باترى در جهتى قرار گيرد كه 

نزديك به كابل هاى مثبت و منفى باشند) 

شكل6-7–باز كردن پيچ ومهره بست باطرى

شكل8-7– باز كردن بست مثبت باطرى

شكل7-7- جدا كردن بست باطرى از قطب 
منفى بوسيله ابزار مخصوص

شكل9-7– باز كردن بست نگهدارنده باطرى
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3- باترى را با بستن بست هاى مربوطه به بدنه محكم كنيد. 
( قطر  اتصال كنيد.  اماده  با شل كردن پيچ آن  را  اتصال مثبت كابل  4- بست 

سوراخ اين بست بزرگتر است) 
5- بست را روى قطب مثبت باترى قرار داده و آنرا فشار دهيد تا كامال در جاى 

خود قرار گيرد. 
6- پيچ و مهره بست را محكم كنيد. 

7- پيچ بست اتصال منفى را شل كنيد 
8- بست را روى قطب منفى قرار داده و فشار دهيد تا كامال در جاى خود قرار 

گيرد. 
9- پيچ و مهره بست را تا حد مناسب سفت كنيد.

 
پرسش: 

در صورتى كه بيش از اندازه پيچ و مهره بست باترى را سفت كنيم چه اتفاقى 
مى افتد؟

11-براى جلوگيرى از سولفاته كردن قطبين باترى مقدارى گريس روى بست هاى 
استفاده  منظور  اين  به  نيز  خورندگى  ضد  اسپرى  از  ميتوانيد   ( شكل  بماليد.  باترى 

نمائيد. 
 

 
12-كابل شو سر ديگر كابل منفى را در زير يكى از پيچ هاى بدنه تراكتور بسته 

و پيچ را كامال سفت كنيد ( قبل بستن پيچ دقت كنيد كه محل قرار گرفتن كابل شو 
بدون رنگ و زنگ زدگى باشد تا اتصال به بدنه بطور كامل انجام گيرد). 

13-كابل شو سر كابل مثبت را روى پيچ بزرگ استارتر ( معموال از جنس مس 
مى باشد) قرار داده و مهره آن را بسته وسفت كنيد. 

14-سوئيچ تراكتور را باز كنيد و با روشن شدن چراغ هاى جلو داشبورد و چرخش 
استارتر مى توانيد مطمئن شويد كه اتصال باترى صحيح انجام شده است. 

شكل11-7– پاشيدن اسپرى ضد خوردگى شكل10-7–ماليدن گريس به بست باترى
روى بست باترى
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نكته: 
در بعضى از تراكتور ها از يك باترى استفاده مى شود و لى در گروهى از تراكتور ها 
(مانند جاندير 3140) براى افزايش ظرفيت ( آمپر ساعت) دو باترى به صورت موازى 

متصل شده اند. براى افزايش ولتاژ، باترى هارا به صورت سرى به هم متصل كنيد. 

كار در كارگاه:
دوباترى را براى داشتن ظرفيت بيشتر به تراكتور متصل كنيد 

پرسش 
اتصال يك يا دو باترى به صورت موازى يا سرى به تراكتور چه تاثيرى بر استارت 

زدن تراكتور دارد؟ 

هـ) آماده سازى محلول الكتروليت باترى: 
محلول الكتروليت از انحالل 25 درصد اسيد سولفوريك غليظ در 75 درصد آب 
مقطر بدست مى آيد اين محلول باعث واكنش شيميايى روى تركيبات سرب موجود در 
صفحات باترى شده گه در نتيجه آن جريان الكتريسيته به صورت شيميايى در باترى 

ذخيره مى گردد. 
براى آماده سازى محلول الكتروليت براى باترى نو مراحل زير راانجام دهيد: 

1- بوسيله ظرف مدرج مقدار 7/5 ليتر آب مقطر را در تشت بريزيد. 
2- ميله پالستيكى را در تشت قرارداده تا به لبه آن تكيه كند. 

3- بوسيله ظرف مدرج 2/5 ليتر اسيد سولفوريك غليظ را اندازه گيرى كنيد.
 

نكته: 
مقابل  در  و  مقاوم  مقابل خوردگى  در  به  بايد  اسيدها  انتقال  و  نگهدارى  ظروف 

ضربات وارده از استحكام كافى برخوردار بوده و داراى برچسب مشخصات باشد. 

نكته: 
جهت تهيه آب باترى مى بايست تهويه موضعى مناسب در نظر گرفته شود. 

شكل12-7– اتصال باترى به صورت موازى و سرى

شكل13-7– اسيد را به آرامى به آب مقطر 
اضافه كنيد

شكل14-7– هيچگاه آب را روى اسيد نريزيد.
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4- اسيدرا به آرامى روى ميله پالستيكى بريزيد تا اسيد آرام آرام داخل آب مقطر 
شود. 

 
نكته: 

هيچگاه آب مقطر را روى اسيد نريزيد زيرا محلول باشدت به با ال پاشيده شده و 
باعث صدمه خواهد شد. 

5- محلول را به آرامى به هم بزنيد 
6- محلول را براى چند ساعت در محلى دور از دست رس قرار دهيد تا خنك 

شود. 
7- غلظت اسيد را با هيدرومتر اندازه بگيريد. 

8- در صورتى كه غلظت زير عدد 1/28 باشد، به محلول اسيد اضافه كنيد و اگر 
باالتر بود آب مقطر اضافه كنيد. 

پرسش: 
و  زمستان  براى  باترى  در  استفاده شده  الكتروليت  محلول  غلظت  كنيد  تحقيق 

تابستان چه تفاوتى مى كند؟

كار در كارگاه
مقدار 5 ليتر محلول الكتروليت با غلظت مناسب آماده نماييد. 

و) ريختن محلول الكتروليت در باترى نو: 
براى اين كار به روش زير عمل كنيد: 

1- باترى را روى سطح صاف قرار دهيد 
2- درب هاى باترى را باز كنيد( درب ها رادر محلى قرار دهيد كه كثيف نشوند)

3- به كمك قيف و ظرف مدرج به آرامى محلول الكتروليت را در خانه هاى باترى 
بريزيد ( سطح محلول 5 ميلى متر باالتر از صفحات باترى قرار گيرد )

4- باترى را براى 4 ساعت در محلى دور از دسترس قرار دهيد ( در اين مدت به 
آرامى محلول در خمير صفحات باترى نفوذ كرده و آن ها را نرم مى كند) 

5- سطح آب باترى كنترل كرده ودر صورت لزوم به آن آب اضافه كنيدو درب هاى 
آنرا ببنديد 

6- معموال باترى نو نياز به شارژ اوليه نداشته و مى توانيد آنرا روى تراكتور سوار 
كنيد ( دركارخانه هنگام ساخت باترى آنرا شارژ اوليه كرده اند)

نكته: 
به هيچ وجه براى كنترل شارژ باترى دو قطب آنرا با كابل مستقيما به هم وصل 
( اتصال كوتاه) نكنيد. زيرا باعث ريختن خمير صفحات باترى و كم شدن عمر آن 

مى گردد. 

شكل15-7– غلظت مناسب 
محلول 1. 28 مى باشد.

شكل16-7– باز كردن درهاى باترى و 
ريختن محلول الكتروليت در خانه هاى 

باترى
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ز) شارژ باترى كار كرده
گاهى اتفاق مى افتد كه باترى در حين كار به داليل مختلف ( استارت زدن بيش 
اتصالى در مدار برق  باطرى،  به  از حد ظرفيت  اتصال مصرف كننده بيش  اندازه،  از 
تراكتور، خراب شدن صفحات باترى، خالى شدن الكتروليت باترى، شكستگى قطبهاى 
باترى، شل شدن اتصال بست ها يا اتصال كابل هاى باترى، سولفاته كردن قطبهاى 

باترى و... ) خالى ( دشارژ) شود. 
براى مشخص كردن شارژ يا دشارژ بودن باترى به روش زير عمل كنيد: 

1- به كمك غلظت سنج مقدار غلظت محلول الكتروليت باترى را اندازه گيرى نماييد 
2- به كمك اعداد موجود در جدول شارژ بودن باترى را مشخص كنيد

پرسش 
در صورتى كه غلظت سنج عدد 1/225 را نشان دهد و سطح آب باترى پايين باشد 

چه محلولى به باترى اضافه مى كنيم. چرا؟

در صورت دشارژ بودن باترى مى توانيد با كمك گرفتن از باترى ديگرى بدون نياز 
به باز كردن باترى از روى تراكتور مى توانيد موتور را را ه انداز ى كنيد. 

اين عمل به روش زير انجام مى گيرد: 
1- باترى پر را نزديك باترى تراكتور قرار دهيد. 

2- دو كابل افشان كه دو گيره در دو سر آن ها قرار دارد بر داريد. 
3- يك سر كابل را به قطب مثبت باترى تراكتور و سر ديگر كابل را به قطب 

مثبت باترى كمكى مرتبط كنيد. 
4- يك سر كابل ديگر را به قطب منفى باترى كمكى و سر ديگر آنرا به قطب 

منفى باترى تراكتور و يا بدنه تراكتور مرتبط كنيد. 
5- تراكتور را استارت زده، روشن كنيد. 

6- بعد از روشن شدن تراكتور، اول سر كابل مثبت را از باترى تراكتور جدا كرده 
سپس سر كابل منفى را از تراكتور جدا كنيد. 

جدول( 17-7- تفسير اعداد خوانده شده 
روى غلظت سنج

تفسيردرجه خوانده شده

-حالت مناسب براى زمستان 1/300-1/280
-بجاى آب مقطر، آب اسيد در باترى ريخته شده 

- سطح آب اسيد پايين است 

-باترى در وضعيت خوبى است 1/280- 1/225

-باترى خالى است، آن را شارژ كنيدكمتر از 1/225
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نكته: 
بعد از روشن شدن تراكتور مولد تراكتور شروع به شارژ باترى خواهد كرد در اين 

مواقع الزم است تراكتور با دور متوسط موتور براى مدتى كار كند. 
 

ح) شارژباترى با دستگاه شارژر: 
در صورتى كه بخواهيد باترى به طور كامل شارژ شود بايد آنرا به دستگاه شارژر 

متصل نماييد. 
دستگاه هاى شارژر با توجه به ظرفيت آن ها ( تعداد باترى كه در هر نوبت مى توان 

به وسيله اين دستگاه شارژ كرد) در انواع مختلف ساخته مى شوند. 
دستگاه شارژر از يك ترانسفورماتورتشكيل شده كه روى آن دو كليد گردان و يك 
ولت متر و يك آمپر متر نصب شده است اين دستگاه با كابلى به برق شهر متصل 

مى شود خروجى ترانسفورماتور دو رشته سيم ( مثبت و منفى) مى باشد. 
 

 براى شارژ باترى با اين نوع شارژر به روش زير عمل كنيد: 
1- دستگاه شارژر باترى را به برق شهر ( 220 ولت ) وصل كنيد (شكل )

2- درب هاى باترى را باز كنيد. 
3- سيم مثبت دستگاه را بكمك انبر آن( رنگ قرمز) به قطب مثبت باترى 

متصل كنيد. 
4- سيم منفى دستگاه را بكمك انبر آن ( رنگ آبى) به قطب منفى باترى وصل 

كنيد. 
5- كليدگردان مربوط به تعداد باترى را روى ( 1 قرار دهيد. 

6- كليد گردان آمپر را روى كمترين آمپر قرار دهيد. 
7- كليد روشن كردن دستگاه را روى ΟΝ قرار دهيد. 

8- كليد گردان آمپر را پله پله بچرخانيد و به درجه آمپر متر نگاه كنيد.  شكل19-7– اتصال كابل هاى شارژر به 
باطرى

شكل18-7– دستگاه شارژر باترى
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9- زمانى كه درجه آمپر متر 10 آمپر را نشان داد چرخاندن كليد را متوقف كنيد. 
10- براى مدت 10 ساعت باترى در همين وضعيت نگهداريد. 

11- بعد از چند ساعت آمپر متر عدد كمترى را نشان مى دهد
12- تا زمانى كه آمپر متر عدد صفر را نشان نداده است مى توانيد به شارژ كردن 

باترى ادامه دهيد ( در اين حالت باترى كامال شارژ شده است) 
13- بعد شارژ باترى دستگاه را خاموش كرده و از برق جدا كنيد و سيمهاى 

دستگاه را از باترى جدا كنيد. 
14- سطح آب باترى را كنترل و تنظيم كرده درب هاى باترى را ببنديد 

15- براى شارژ چند باترى با هم مى توانيدآن ها را به صورت سرى و يا موازى 
به هم متصل نماييد و كليد گردان را روى عددى كه تعداد باترى را نشان 

مى دهد تنظيم كنيد. 

 

 

نكته: 
ايجاد جرقه و يا شعله در مجاورت باترى بدليل وجود گازهاى قابل اشتعال و انفجار 

ممنوع است. 
 

ط) سرويس ونگهدارى باطرى
قدرت  با  استارتر  كه  زمانى  نيز  و  آن  بهتر  آيى  كار  و  باترى  عمر  افزايش  براى 
كمترى موتور را به گردش در مى آورد و يا چرغهاى پشت آمپر كم نور روشن مى شوند 

بازديد و سرويسهاى زير را انجام دهيد: 
1- با كمك هيدرو متر مقدار شارژ باترى را آزمايش كنيد. 

2- قبل از شروع كار روزانه سطح محلول الكتروليت راكنترل كنيد. (در صورت 
لزوم آب مقطر به آن اضافه كنيد.)

ج- شماتيك اتصال موازى باترى هاب- شماتيك اتصال سرى باترى ها الف- نماى اتصال سرى باترى ها
شكل20-7– اتصال باترى ها به صورت سرى و موازى به شارژر

شكل21-7– از نزديك كردن شعله به باترى 
خوددارى كنيد
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3- در صورت سولفاته كردن باترى بكمك محلول جوش شيرين و آب گرم بستها 
و قطبين باترى را شستشو داده و تميز كنيد. 

4- مقدارى گريس روى بستها بماليد تا محلول نشت كرده از باترى كمتر با قطبها 
و بستها در تماس قرار گرفته و سولفاته كنند. 

 نكته: 
پودرسولفات سرب ( سولفاته)مانند عايقى بين بستها و قطب هاى باترى قرار گرفته 

و جلو عبور جريان را مى گيرددر نتيجه برق از باترى به مدار هاى تراكتور نمى رسد 

5- هر چند مدت يك بار بست هاى باترى را باز كرده و قطب ها و بست ها را به 
كمك برس سيمى و آب گرم شستشو دهيد. ( اين كار باعث مى شود هميشه اتصال 

كاملى را بين بست و قطب باترى داشته باشيم) 
 
 
 

نكته: 
براى تميز كردن قطب هاى باترى مى توانيد از ابزار مخصوص آن استفاده نمائيد. 

 

شكل24-7– تميز كردن قطب هاى باترى با ابزار مخصوص

شكل22-7– سولفاته كردن بست مثبت 
باترى

ب- تميز كردن با قلم مويى ومحلول جوش شيرينالف- تميز كردن با برس
شكل 23-7- تميز كردن قطب هاى باطرى
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6-در صورت كثيف شدن باترى آنرا با محلول جوش شيرين و آب گرم به كمك 
برس پالستيكى كامال تميز كنيد. 

 

هر چند يك بار بست ها را از نظر محكم بودن كنترل و در صورت لزوم سفت 
كنيد. 

ى) نگهدارى باترى براى مدت طوالنى: 
براى نگهدارى باترى در مدت طوالنى ( زمستان) كه تراكتور بيكار مى باشد به 

روش زير عمل كنيد: 
1- باترى را كامال شارژ كنيد. 

2- محلول الكتروليت باترى را با باز كردن درها و بر گرداندن آن كامال تخليه 
كنيد. 

نكته: 
محلول را در ظرف سر بسته نگهدارى نماييد. 

3- باترى را روى قطعه چوبى برگردانيد به صورتى كه درب ها بسمت پايين قرار 
گيرندو به همين شكل تا شروع فصل كار نگهدارى نماييد. 

4- براى را ه اندازى مجدد باترى الكتروليت نگهدارى شده را در خانه هاى 
باترى بريزيد و سپس در صورت نياز آن را شارژ نماييد. 

ج- تميز كردن با قلم مو و آبب- تميز كردن با قلم مو و محلول جوش شيرينالف- تميز كردن با برس و آب
شكل25-7– تميز كردن بدنه باترى
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هر چند برق مورد نياز مصرف كننده ها در تراكتور از باترى تامين مى گردد ولى 
برق باترى در طول مصرف برق آرام آرام تخليه مى گردد حال براى آنكه بتوان باترى 
هميشه پر و آماده به كار نگه داشت الزم است كه مولدى( ژنراتورى) ر ا در تراكتور 

نصب كرد كه به طور دائمى برق توليد كرده و باترى را شارژ كند. 
مولد هاى مورد استفاده در تراكتور ها به دو گروه تقسيم ميشوند كه عبارتند از: 

دينام:
اين مولد جريان مستقيم (DC) توليد مى كند و مى توان ازاين جريان مستقيما براى 
شارژ باترى استفاده نمود. ( اين نوع مولد روى بعضى از تراكتور هاى جانديرو مسى 

فرگوشن نصب گرديده بود و امروزه به ندرت روى تراكتور ها نصب مى گردد)

 

پرسش
باترى داراى چه نوع جريانى مى باشد؟

آلترناتور:
اين مولدجريان متناوب (AC) توليد مى كند اين جريان در قطعه الكتريكى (پل 
قرار  استفاده  مورد  باترى  شارژ  براى  سپس  و  شده  تبديل  مستقيم  جريان  به  ديود) 
U650M و MF285 ،MF399 مى گيرد. (اين نوع مولد روى انواع تراكتور از جمله

نصب شده است).
حركت دورانى مورد نياز براى راه اندازى دينام و آلترناتور از موتور تامين ميگردد. 
براى اين منظور دينام يا آلترناتور روى پايه اى كنار موتور نصب شده و بوسيله تسمه و 
چرخ تسمه به ميل لنگ مرتبط مى گردد. با چرخش ميل لنگ محورمولد نيز به چرخش 

در آمد ه و جريان توليد شده به باترى منتقل مى گردد. 
 

شكل26-7– دينام

شكل27-7- آلترناتور
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الف)پياده كردن آلترناتور: 
براى پياده كردن آلترناتور به ترتيب زير عمل كنيد: 

1- موتور تراكتور را خاموش كنيد. 
2- سيمهاى متصل به آلترناتور را با كشيدن فيش ها و باز كردن مهره باز كنيد. 

( محل سيمها را روى كاغذ نوشته و مشخص كنيد)
3- پيچ و مهره تنظيم را شل كنيد. 

4- آلترناتور را به سمت موتور فشار داده و تسمه را آزاد كنيد. 
5- پيچ و مهره پايه آلترناتور را باز كنيد. 

6- پيچ روكش محافظ تسمه را باز كرده و روكش را برداريد. 
7- پيچ و مهره تنظيم را باز كنيد و در همين حال آلترناتور را با دست نگهداريد. 

8- آلترناتور را درمحل مناسب قرار دهيد. 

ب- دينامالف- آلترناتور
شكل28-7– مولد روى تراكتور

شكل29-7- جدا كردن فيش از آلترناتور

شكل30-7– شل كردن پيچ و مهره تنظيم

شكل33-7– باز كردن روكش محافظ تسمهشكل32-7– باز كردن پيچ پايه آلترناتورشكل31-7– فشار دادن آلترناتور به عقب
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ب) سوار كردن آلترناتور: 
براى سوار كردن آلترناتور به ترتيب زير عمل كنيد: 

1- آلترناتور را روى پايه آن روى موتور قرار دهيد. 
2- پيچ و مهره پايه را ببنديد. 

3- آلترناتور را با دست به سمت موتور فشار داده و پيچ و مهره تنظيم را با دست 
ببنديد. 

4- تسمه را روى چرخ تسمه مولد جا بيندازيد. 
5- آلترناتور را با دست به عقب كشيده و پيچ و مهره تنظيم را سفت كنيد. 

6- پيچ و مهره پايه را سفت كنيد. 
7- سيم ضخيم را روى پايه بزرگ ببنديد. 

8- فيش كوچك را روى پايه كوچك جا بزنيد. 
9- سرسيم گرد را روى پيچ بدنه آلترناتور جازده و مهره آنرا ببنديد. 

ج) تنظيم كشش تسمه پروانه: 
تسمه پروانه را با شست دست فشار دهيد( از خط كش نيز مطابق شكل ) مى توانيد 

استفاده نماييد. 
 ( مقدار مناسب حركت تسمه 1 سانتى متر است).

 

در صورت شل بودن تسمه براى تنظيم كشش تسمه پروانه به روش زير عمل 
كنيد: 

1- پيچ و مهره تنظيم آلترناتور را شل كنيد. 
2- پيچ و مهره پايه آلترناتور را شل كنيد. 

3- آلترناتور را با كمك دست به عقب بكشيد. 
4- همزمان پيچ و مهره تنظيم را سفت كنيد. 

5- كشش تسمه را مجددا بسنجيد. 
6- درصورت مناسب بودن پيچ و مهره پايه را سفت كنيد. 

7- اگر كشش تسمه كم بود مراحل قبلى را تكرار كنيد. 

شكل34-7- بستن ( برق مثبت)

شكل35-7– جازدن فيش كوچك

شكل36-7– بستن سيم نازك

شكل 37-7– فشار دادن تسمه با شست

شكل38-7– عقب كشيدن آلترناتور

شكل39-7– سفت كردن پيچ تنظيم 
آلترناتور
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نكته: 
در صورت شل بودن تسمه مولد احتمال روشن شدن چراغ هشدار دهنده شارژ 

باترى وجود دارد. 

د) مدار شارژ: 
قطعات شارژ باترى توسط سيم كشى مدار شارژ به هم مرتبط مى شوند در اين 
مدار برق توليد شده توسط مولد ضمن عبور از تنظيم كننده( آفتامات يا رگوالتور ) كه 
كار كنترل ولتاژ، آمپر، قطع شارژ بعد از پر شدن باترى و نيز قطع ارتباط باترى و مولد 
بعد از خاموش كردن موتور را بر عهده داشته و از مسير سوئيچ به قطب مثبت باترى 
متصل مى گردد. يك المپ در مدار شارژ كار را ه اندازى آلترناتوررا بر عهده دارد اين 
المپ با باز كردن سوئيچ تراكتور روشن شده و بعد از روشن شدن موتوربا شروع شارژ 
باترى خاموش مى شود. در دينام در مدار شارژ روى داشبورد آمپر مترى نصب شده 

است كه مقدار شارژ در حين كار دينام را نشان مى دهد. 

 
 
 

كار در كارگاه: 
مدار شارژ دينام و آلترناتور واجزاء ان ( دسته سيمها، بست ها، و.... 

)را روى تراكتور  MF285 ،MF399 و U650M نشان دهيد. 
 

شكل40-7– سفت كردن پيچ پايه

ب- مدار شارژ دينامالف- مدار شارژ آلترناتور
شكل41-7- مدار شارژ

شكل42-7- مدار شارژ و راه 
 U650M اندازى تراكتور
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اتصال سيم ها از دينام به آفتامات: 
در بعضى از تراكتور هاى جاندير كه از دينام استفاده مى شودازآفتامات جدا استفاده 

مى شود. 
 براى اتصال دينام به آفتامات به صورت زير عمل كنيد: 

1- پيچى را كه در آفتامات عالمت BAT يا B را دارد از طريق سويچ به مثبت 
باترى وصل كنيد 

2- پيچى را كه در آفتامات عالمت ARM يا A دارد به پيچى كه در دينام عالمت 
ARM دارد وصل كنيد 

3- پيچى را كه در آفتامات عالمت FLD يا F دارد به پيچى كه در دينام عالمت 
FLD دارد وصل كنيد 

4- در بعضى آفتاماتها عالمت E نيز وجود دارد كه آنرا به عالمت E دينام وصل 
كنيد 

 
 

استارتر
اين مدار كار گرداندن و روشن كردن موتور را بر عهده دارد به اين منظور قطعاتى 

مانند: استارت، باترى، سوئيچ و كابل هاى رابط در مدار قرار داده شده اند. 

الف) مدار راه اندازى موتور: 
يك مدار است كه با دريافت برق موتور را به دوران در مى آورد و با دوران آن 
يك دنده با دنده چرخ لنگر در گير شده و ميل لنگ موتور را به گردش در مى آورد تا 

موتور روشن شود. 
 

تشكيل شده  استارتر  دنده  و  استارتر  اتوماتيك  الكتريكى،  موتور  از يك  استارتر 
است. 

 

ب- دينام با دو اتصالالف- دينام با سه اتصال
شكل43-7– اتصال سيم ها از دينام به آفتامات

شكل 44-7)- استارتر
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اتوماتيك  وارد  برق  مى دهيم  قرار  استارت  وضعيت  در  را  سوئيچ  وقتى 
استارترمى شود. 

اهرم اتوماتيك استارتر، دنده استارتر را با دنده فاليويل درگير ميكند. در اين حين 
كليد اتوماتيك استارتر برق را به موتورالكتريكى وصل مى كند 

سپس موتورالكتريكى مى چرخد و باعث چرخش دنده استارتر و فاليويل( چرخ 
طيار) مى گردد. 

با رها كردن سوييچ دنده استارتر با كمك فنراتوماتيك استارتر به عقب بر مى گردد 
و كليد اتوماتيك استارتر نيز برق را از موتور الكتريكى قطع ميكند 

 
نكته: 

در صورتى كه دنده استارتر بعد از رها كردن سوييچ بر نگردد ( گير كند ) پشت 
دنده استارتر گالچ يكطرفه اى قرار دارد كه باعث مى شود باچرخش موتور دنده استارتر 

همراه با موتور نچر خد. 

پرسش: 
اگر در زمانى كه موتور روشن است استارت بزنيم چه اشكالى پيش مى آيد؟

ب) باز كردن استارتر از روى موتور: 
در مواقعى كه استارتر با وجود شارژ بودن كامل باترى و متصل بودن سيمها به 
طور محكم در محل خود به سختى مى چرخد احتمال خرابى استارتر وجود دارد براى 

آزمايش و يا سرويس وتعميرآن، استارتر را به روش زير از روى موتور باز كنيد: 
1- كابل منفى باترى را قطع كنيد. 

2- كابل مثبت باترى رابا باز كردن بست باترى جدا كنيد. 
3- كابل مثبت باترى راكه بوسيله كابل شو به پيچ اتوماتيك استارت متصل 

شده با باز كردن مهره از استارت جدا كنيد. 
 

شكل45-7– قطعات استارتر

شكل46-7– ورود جريان به اتوماتيك 
استارتر

شكل47-7– در گير شدن دنده استارتر با 
دنده فاليويل

شكل48-7– چرخش دنده استارتر

شكل49-7- برگشت دنده استارتر به عقب
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4- در ضمن باز كردن كابل مثبت سيم هايى را كه برق مثبت تراكتور را تامين 
مى كنند و بوسيله كابل شو به پيچ اتوماتيك استارتر متصل مى باشند را نيز از استارتر 

جدا كنيد. ( مهره را روى استارتر ببنديد)
5- فيش متصل به اتوماتيك استارتر را با كشيدن سيم جدا كنيد. 

6- مهره هايى را كه استارتر را به موتور متصل كرده اند باز كنيدتا استارتر از موتور 
جدا شود. ( ضمن آن استارت را با دست نگهداريد)

 7- استارتر را بيرون كشيده و خارج كنيد. 

نكته: 
براى تعمير و يا سرويس استارتر آنرا به فرد متخصص ( باترى ساز) بسپاريد 
پس از سرويس و تعمير استارتر توسط فرد متخصص ( باترى ساز) مى توانيد آنرا 

روى موتور ببنديد. 

ج) آزمايش استارتر: 
قبل از بستن استارتر روى موتور آنرا به روش زير آزمايش كنيد: 

1- استارتر را به گيره ببنديد. 
2- يك باترى در نزديكى گيره قرار دهيد. 

3- كابل منفى باترى را به بدنه استارتر اتصال دهيد. 
4- سر كابل مثبت را به پيچ مسى استارتر ببنديد. 

5- بوسيله سيم ديگرى پايه فيش كوچك روى استارتر را به پيچ مسى بزنيد. 
6- در صورتى كه دنده استارتر به جلو حركت نمود و شروع به چرخش كرد استارتر 

سالم است. 
7- در غير اين صورت اتصاالت را كنترل كرده و مجددا تكرار كنيد. 

8- در صورت كار نكردن استارتر آنرا براى تعمير به باترى سازى ببريد.
 

د) بستن استارتر روى موتور: 
براى بستن استارتر روى موتور به روش زير عمل كنيد: 

1- استارتر را در محل آن روى موتور جا بزنيد بطورى كه سوراخ ها روى پيچ هاى 

شكل50-7– باز كردن 
كابل مثبت از استارتر

شكل52-7– باز كردن پيچ هاى اتصال استارتر به بدنه موتورشكل51-7– باز كردن فيش اتوماتيك استارتر
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روى بدنه موتور جا بيفتد. 
2- مهره هارا بسته و سفت كنيد. 

3- سيم نازكى كه روى آن فيش كوچكى قرار دارد را روى جاى فيش اتوماتيك 
استارتر جابزنيد. 

4- كابل شو روى كابل مثبت و كابل شو سيم هاى برق رسان تراكتور را روى پيچ 
مسى اتوماتيك استارتر جا بزنيد و مهره آنرا بسته و سفت كنيد. 

5- بست مثبت باترى را روى قطب مثبت باترى جازده و سفت كنيد 
6- براى آزمايش استارتر روى صندلى تراكتور قرار گرفته و با رعايت نكات الزم 

كه بايد در رانندگى تراكتور مدنظر قرار دهيم، استارت بزنيد 

نكته: 
در صورتى كه باترى كامال شارژ باشد و سيم هاى مدار در محل خود كامال محكم 

شده باشند موتور تراكتور شروع به چرخيدن نموده موتور روشن مى شود. 

3-7- مدارهاى كنترل، هشدار دهنده و روشنايى تراكتور: 
در تراكتور مدار هايى وجود دارد كه به كمك آن ها ميتوان برق باترى را به مصرف 
كننده هاى موجود در تراكتور انتقال داد اين شبكه شامل چندين مدار جدا از هم بوده 

كه هركدام به تنهايى وظيفه خاصى را در تراكتور بر عهده دارند. 
 اين مدار ها به سه دسته زير تقسيم بندى مى شوند كه عبارتند از: 

1-  مدارهاى روشنايى 
 2- مدارهاى هشدار دهنده

 3- مدارهاى كنترل 

مدارهاى روشنايى: 
اين مدار شامل راه اندازى كليه المپهاى مى شود كه در 
تراكتور به كار برده مى شوند، اين مدارها عموما شامل چند جزء 
چراغ،  كاسه  المپ،  پيچ  سر  المپ،  از:  عبارتند  كه  مى باشد 
كليد، فيوز، سيم و فيش سيم كه در مدار ساده اى مانند شكل  

قرار مى گيرند. 

شكل53-7– مدار چراغ هاى راهنما، خطر، پاركينگ و ترمز
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 الف) المپ: 
المپ هاى مورد استفاده در تراكتور از نوع رشته اى بوده و با توان هاى ( وات) 
مختلف طبق جدول با توجه به نوع مصرف به كار برده مى شوند المپ براى اتصال در 

مدار روى سرپيچ المپ به دو صورت بسته مى شود: سر پيچى و خارى 
از سر پيچ دو يا سه رشته سيم خارج مى گردد كه يكى متصل به بدنه المپ و هر 
كدام از سيمهاى ديگر به يكى از پايه هاى ته المپ متصل مى گردد ته المپهاى دو 
براى نصب المپ روى سر پيچ، پيچى المپ را روى  دارد  پايه وجود  دو  كنتاكت 
سر پيچ قرار داده آنرا بپيچيد تا محكم شود و براى سر پيچ خارى، المپ را روى سر 

پيچ قرار داده وكمى به پايين فشار داده و چند درجه بچرخانيد. 
قبل از نصب المپ روى سر پيچ المپ، آنرا به روش زير آزمايش كنيد: 

1- المپ را در دست طورى بگيريد كه ته آن به سمت باال باشد. 
2- بدنه المپ را با يك رشته سيم به منفى باترى وصل كنيد. 

3- سر سيم ديگر را كه به مثبت باترى متصل است به پايه ته المپ بزنيد. 

شكل54-7– مدار چراغ ها
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4- در صورتى كه المپ روشن شود سالم است و اگر روشن نشود سوخته است. 
5- اگر المپ دو كنتاكت باشد سيم مثبت را به دو پايه ته المپ بزنيد در صورت 

روشن نشدن هر يك از كنتاكت ها، المپ سوخته و قابل استفاده نيست. 

نكته: 
دقت كنيد كه دو رشته سيم منفى و مثبت به هم بر خورد ( اتصال كوتاه) نكنند 

چون جرقه مى زنند 

نكته: 
المپهايى مورد استفاده در محلهاى مختلف تراكتور داراى توان( وات W ) متفاوتى 
مى باشند كه مقدار اين توان بر روى بدنه المپ نوشته شده است. ( هرچه وات المپ 
باالتر باشد نور آن نيز بيشتر است) در هر محل از تراكتور بايد المپ با وات مشخص 

شده توسط كارخانه سازنده جايگزين المپ سوخته شود. 

ب) سيم وكابل: 
اكثر سيم هاى مورد استفاده در مدار هاى الكتريكى تراكتور از نوع افشان مى باشد 
جنس سيم عموما از مس بوده كه به وسيله روپوش عايقى از جنس الستيك نرم يا 
از  مدار،  يابى  براى سهولت در سيم كشى و عيب  است.  پوشانده شده  پى وى سى 
سيم هايى با روپوش رنگى در سيم كشى مدارهاى الكتريكى تراكتور استفاده مى شود. 
در تراكتور از سيم هاى باقطر هاى متفاوت با توجه به مقدار جريانى كه از آن مى گذرد 

استفاده مى شود. 
 

براى  لذا  مى باشد.  استارت  حالت  در  تراكتور  باترى  از  مصرفى  جريان  بيشترين 
اتصال باترى به استارتر از كابلى به قطر 10 الى 15 ميلى متر (بر حسب شدت جريان 

مصرفى استارتر) استفاده مى شود. 

الف- سر پيچ پيچى
شكل55-7– بستن المپ روى سر پيچ

ب- سر پيچ خارى

شكل56-7– انواع سيم هاى مورد 
استفاده در مدارها ى تراكتور
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كابل اتصال ترمينال مثبت ( قطب مثبت ) باترى به استارتر عموما با عايق قرمز 
و كابل اتصال ترمينال منفى باترى به بدنه تراكتور با روپوش مشكى رنگ و در بعضى 

تراكتور ها بدون روپوش ( بافته شده) مى باشد. 
براى ايجاد نظم در سيم كشى و محافظت سيم ها در مقابل سايش و غيره مسير 
عبور سيم هاى مدار هاى الكتريكى تراكتور ها را تعيين نموده و كليه سيم هاى هر يك 
از مسير ها را با چسب برقكارى يا نوارهاى پى وى سى بدون چسب به صورت كالف 
پيچيده يا از داخل لوله هاى خرطومى پى وى سى عبور مى دهند و سپس به وسيله 

اتصاالت پالستيكى به بدنه تراكتور ثابت مى كنند. 

براى اتصال سيم ها در مدار از سر سيم و فيش هاى مختلفى استفاده مى شود كه 
در شكل چند نمونه فيش را مشاهده مى كنيد. 

براى اتصال دو سر سيم ها مى توانيد هر كدام از سر سيم ها را به يك سر فيش يا 
سر سيم، بوسيله آچار مخصوص به ترتيب مشخص شده متصل نماييد. 

كار در كارگاه: 
بوسيله آچار مخصوص چند نوع سر سيم را به سيم محكم نموده و سر سيم ها را 

عايق بندى نماييد
سپس دو پايه را در هم جا بزنيد تا دو سر سيم ها به هم متصل شوند

 

شكل58-7– چند نمونه از سيم كشى كه سيم ها در آن ها با نظم كنار هم قرار گرفته اند

شكل57-7– انواع كابل باطرى




