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شكل59-7– چند نمونه از فشى هاى مورد استفاده در تراكتور ها

شكل60-7– چند نمونه از سرسيم هاى متداول در اتصال سيم ها

شكل61-7– مراحل پرس كردن سرسيم و اتصال آن به سيم 
توسط ابزار مخصوص
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 در اتصاالت فيشى براى خارج نشدن سرسيم از فيش قفل هاى روى سر سيم 
تعبيه مى شود. براى جلوگيرى از جدا شدن فيش ها از هم روى آن ها نيز قفل هايى تعبيه 
شده است. براى آنكه فيش ها در جهت صحيح به هم متصل شوند، ريل وشيارراهنما 

روى فيش ها تعيبه شده است. 

كار در كارگاه:
چند نوع فيش و سر سيم را به هم متصل نماييد

نكته: 
سر سيم و فيش ها بايد نسبت به بدنه تراكتور عايق بوده و با اتصال بر قرار نكنند 
براى اين منظور روى فيشها و محل اتصال سيمها را با عايق پالستيكى ( روكش، نور 

چسب برق و تيوپ و... ) مى پوشانند. 

براى آنكه كه دو سر سيم را با لحيم كارى ( بدون استفاده از فيش ويا سر سيم) 
به هم متصل نمايم به روش زير عمل كنيد: 

1- توسط سيم لخت كن روپوش عايق سيم ها ( حدود 10 ميلى متر) را جدا 
كنيد. 

2- يك سر سيم را به داخل تيوپ عايق وارد كنيد. 
 
 

شكل62-7– اتصال دو سرسيم ها به هم

شكل63-7– ساختمان فيش ها و سرسيم هاى مربوط به آن ها
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3- دو سر سيم ها را به هم بپيچيد. 
4- محل اتصال را لحيم كارى كنيد. 

 

5- تيوپ عايق را روى محل اتصال سيم ها ( قسمت لحيم كارى شده ) قرار دهيد. 
 

6- بوسيله دمنده هواى گرم تيوپ عايق را حرارت دهيد. 

 

شكل64-7– وارد كردن سيم به داخل عايق تيوپى

شكل65-7– نحوه لحيم كارى سيم ها

شكل66-7– قرار دادن تيوپ عايق روى محل اتصال سيم ها



ور
كت

را
ر ت

تو
مو

ى 
ها

م 
ست

سي
ر 

مي
تع

 : 
وم

 د
نه

ما
پي

٢١٢

7- انقباض تيوپ عايق در اثر حرارت باعث پوشش محل اتصال سيم ها مى شود. 

 نكته: 
برق  چسب  نوار  پيچيدن  با  سيم هارا  اتصال  محل  مى توانيد  عايق  تيوپ  بجاى 
عايق بندى كنيد ولى اين نوع چسب بر اثر حرارت اطراف به مرور زمان شل شده و باز 

مى شود و احتمال اتصالى افزايش مى يابد 

ج) فيوز: 
فيوزدر مسير مصرف كننده در مدار قرار مى گيرد. زمانى كه اتصالى و يا افزايش 
جريان در مدار پيش بيايد، فيوز مدار را قطع مى كند. اگر در اين مواقع مدار توسط فيوز 

قطع نشود، بر اثر عبور جريان زياد از مدار، سيم ها گرم شده و ذوب مى شوند. 
 فيوز ها در يك مجموعه ( جعبه فيوز) و معموال در زير داشبورد قرار دارند. 

شكل67-7– گرم كردن تيوپ عايق با دستگاه دمنده هوا
ب- دمنده هوا با محافظ الف- دمنده هوا بدون محافظ

شكل68-7– اتصال كامل سيم ها با روكش 
تيوپ عايق

شكل69-7– محل قرار گرفتن فيوز ها

(JD3140 تراكتور) ب- كيت الكترونيكى (MF399 تراكتور) الف- جعبه فيوز
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در صورت سوختن فيوز بايد آنرا با فيوز سالم تعويض نماييم ( 
براى تعويض فيور آنرا با دو انگشت گرفته و بكشيد تا خارج شود 
سپس آمپر روى فيوز را بخوانيد و فيوزى هم آمپر با آن رامجددا 

با فشار در جاى فيوز قبلى جا بزنيد)

كار در كارگاه: 
در جعبه فيوز، نوع فيوز گچى سوخته را با فيوز گچى سالم 

تعويض كنيد 

پرسش 
فيوز گچى و دو پايه از نظر عملكرد چه تفاوتى باهم دارند 

د) عيب يابى سيستم روشنايى تراكتور: 
به  تراكتور  الكتريكى  ايجاد شده در مدار سيستم  عيب هاى 

چهار دسته تقسيم مى شوند: 
- قطع مدار الكتريكى 

- اتصال كوتاه در مدار الكتريكى 
- ايجاد مقاومت زياد در مدار الكتريكى 

- سوختن مصرف كننده 

قطعى در مدار الكتريكى زمانى اتفاق مى افتد كه ارتباط منبع 
قطع  اثر  در  وضعيت  اين  مى شود.  قطع  كننده  مصرف  با  تغذيه 
شدن سيم يا كابل هادى جريان، جدا شدن اتصال ترمينال ها يا 
عايق شدن محل اتصال، عدم اتصال در كليد و سوختن فيوز مدار 

ايجاد مى شود. 

شكل71-7- انواع فيوز A= فيوز دو پايه B= فيوز گچى = فيوز شيشه اىشكل70-7– جازدن فيوز در محل آن

شكل72-7– وضعيت قطعى در يك مدار ساده
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اتصال كوتاه در مدار الكتريكى درنتيجه اتصال قسمتى ازقطعات مدار با سيم ها 
در  كننده  مصرف  گرفتن  قرار  بدون  سيم ها  از  جريان  عبور  باعث  اتصال  اين  است. 
مى نمايد  عبور  سيم ها  از  بااليى  جريان  مقدار  كوتاه  اتصال  نتيجه  در  مدارمى شود. 
مسير  در  (كه  الكتريكى  دستگاه  شدن  معيوب  يا  و  سيم ها  فيوز،  سوختن  باعث  كه 
جريان قرار دارد) مى شود. گاهى دو رشته سيم مربوط به يك مداربا هم اتصال كوتاه 
مى شوندكه در نتيجه جريان الكتريكى بودن عبور از مصرف كننده درسيم ها جريان 

مى يابد.
 در بعضى مواقع دو مدار الكتريكى با يكديگر اتصال كوتاه مى شوند كه در نتيجه 
جريان الكتريكى يك مدار در مدار ديگر جريان مى يابد. در اين صورت با راه اندازى 
يكى از اين مدارها مدار ديگر نيز به راه مى افتد. مثال با روشن شدن چراغ ترمز، بوق 

نيز به صدا در مى آيد. 
 مقاومت در مدار با مصرف مقدارى از جريان الكتريكى باعث كاهش شدت جريان 
عايق  باترى،  بست هاى  شدن  سولفاته  مى شود.  كننده  مصرف  از  عبورى  الكتريكى 
افزايش مقاومت  باعث  الكتريكى، كليد، چراغ ها و غيره  اتصاالت دستگاه هاى  شدن 

مدار مى گردد. 
 مقاومت ايجاد شده در مدار الكتريكى تنها باعث كاهش جريان (آمپر) نمى شود 

بلكه بخشى از ولتاژ مدار را نيز كم مى كند. 
 

ابزار هاى  و  سايل  و  تراكتور  الكتريكى  سيستم  مدار  يابى  عيب  و  بررسى  براى 
اندازه گيرى متنوعى ( اهم متر، آمپر متر، مولتى متر و... )استفاده مى شود كه ساده ترين 

آن ها چراغ آزمايش ( المپ آزمايش )است. 

از المپ آزمايش براى عيب يابى قطع بودن مدار الكتريكى و و جود اتصال كوتاه 
در مداراستفاده مى شود. 

 

شكل73-7– مسير عبور جريان بعد 
از اتصال كوتاه در مدار

شكل74-7– مسير عبور جريان در مدار بعد 
از اتصال كوتاه بين دو مدار (چراغ هاى ترمز 

و بوق)

شكل75-7– ايجاد مقاومت در مدار 
به صورت موازى باعث كاهش شدت جريان 

عبورى در مدار ميگردد.

شكل76-7– ايجاد مقاومت در مدار به صورت 
سرى باعث كاهش ولتاژ در مدار مى گردد. 
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از المپ آزمايش به روش زير استفاده كنيد: 
تراكتور  بدنه  ترين قسمت  نزديك  به  را  آزمايش  منفى)المپ   ) دار  انبر  1- سر 

وصل كنيد. 
2- نوك پيچ گوشتى را به پشت اتصال المپ (مصرف كننده) وصل كنيد. 

پيچ  يا سر  به المپ  مربوط  آزمايش روشن شد عيب  در صورتى كه المپ   -3
است. 

4- در صورتى كه المپ روشن نشود همين آزمايش را در نزديكترين فيش يا سر 
سيم به المپ تكرار كنيد. 

5- اين عمليات را تا محل اتصال مدار به برق مثبت ادامه دهيد. 
6- آخرين محلى كه المپ روشن مى شودويا سيمى كه در فاصله بين دو محل 

آزمايش قرار دارد، محل قطعى يا اتصال بدنه مى باشد. 
از يافتن اتصال بدنه يا قطعى( با عايق كردن محل اتصال و يا متصل  7- بعد 

كردن دو سر سيم قطع شده به هم ) آنرا رفع كنيد. 

كار در كارگاه:
با كمك المپ آزمايش سالم بودن مدار چراغ هاى جلو تراكتور را كنترل كنيد. 

كار در كارگاه:
كليه اتصاالت الكتريكى سيستم شارژ، استارتر،روشنايى تراكتور را 

بررسى و كنترل كنيد. 

كار در كارگاه:
اتصال سيم هاى ورودى و خروجى سوئيچ اصلى تراكتور را كنترل 

كنيد. 

ب- المپ آزمايشالف– المپ آزمايش باطرى دار
شكل77-7- انواع المپ آزمايش

شكل78-7- اتصال المپ آزمايش به مدار

شكل79-7– اتصال المپ آزمايش به محل فيش
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از قسمتهاى  نمايشگرى در بعضى  الكتريكى، هشدار دهنده و  معموال مدار هاى 
تراكتور نصب مى گردد كه در صورت به خطر افتادن كار كرد تراكتور به راننده هشدار 
مى دهد و يا وضعيت كار صحيح سيستم هاى ترا كتور را به اطالع را ننده مى رساند. 

تعدادى از اين وسايل هشدار دهنده و نمايشگرعبارتند از: 
دور سنج: تعداد دور در دقيقه ميل لنگ را نشان مى دهد 

ساعت شمار: ساعات روشن بودن موتور را نشان مى دهد. 
نشان دهنده فشار روغن: وضعيت فشار روغن در سيستم روغن كارى موتور را 

نشان مى دهد 
نشان دهنده درجه آب: وضعيت دماى آب موتور را نشان مى دهد 

نشان دهنده شارژ: وضعيت ميزان توليد برق در مولد در هنگام شارژ باترى را در 
سيستم شارژ نشان مى دهد 

نشان دهنده سطح سوخت: مقدار سوخت موجود در باك را نشان مى دهد 

دور سنج 
در دور سنج از طريق چرخ دنده اى دور موتور به سيم روكش دارى منتقل شده و با 
چرخش اين سيم نيروى دورانى به آهنرباى دائمى داخل دور سنج انتقال مى يابدو باعث 
چر خش آن مى گردد. با چرخش آهنربا، ميدان مغناطيسى متحركى ايجاد مى گردد كه 
به كاسه فلزى متصل به عقربه نيروى دورانى وارد مى نمايد. اين نيرو باعث چرخش 
عقربه مى شود. با كم شدن دور موتور فنر عقربه را به سمت صفر بر مى گرداند. روى 
صفحه دور سنج اعدادى نوشته شده است كه قرار گرفتن عقربه مقابل هركدام نشان 

دهنده دور موتور مى باشد. 

باز و بسته كردن دور سنج 
براى باز كردن دور سنج به روش زير عمل كنيد: 

1- مهره سيم كيلومتر دور سنج را از سمت موتور باز كنيد. 
 

 

2- با باز كردن پيچ هاى اطراف داشبورد، انرا از جاى خود بلند كنيد. 
 

شكل80-7– قطعات داخلى دور سنج

MF285 الف– تراكتور
شكل81-7– محل اتصال سيم كيلومتر به موتور

U650 ب- تراكتور
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3- مهره سيم كيلومتر دورسنج را باز كنيد. 
4- سيم مربوط به چراغ دور سنج را جدا كنيد. 

5- دور سنج بوسيله دو يا چهار مهره و يك پايه به داشبورد متصل مى باشد. 
6- با باز كردن مهره ها پايه نگه دارنده دور سنج را برداريد. 

7- دور سنج را از طرف روى داشبورد از محل خود خارج كنيد. 

نكته: 
باز كردن آن  از  و  بسپاريد  به دست فرد متخصص  را  تعمير دور سنج آن  براى 

اجتناب كنيد 

8- براى بستن دور سنج بر عكس باز كردن آن عمل كنيد. 

نكته: 
 در حين بستن سيم كيلومتر دور سنج اول سمت موتور را جا زده و مهره آن را 

ببنديد سپس سمت درو سنج را جا زده و مهره آن را ببنديد 

9- از جا افتادن سيم كيلومتر در سوراخ و شيار دور سنج اطمينان حاصل كنيد 
سپس مهره را ببنديد 

ساعت شمار 
روى صفحه دور سنج تراكتورها براى آنكه مدت زمان روشن بودن موتور مشخص 
شود ساعت شمارى روى صفحه دور سنج تراكتور تعبيه مى كنند. كه به صورت ديجيتال 

و يا مكانيكى مى باشد. 
ساعت شمار مكانيكى داراى حلقه هاى شماره گذارى شده اى است كه در روى 
محورهاى دندانه دار سوار شده است. نيروى محرك اين حلقه ها با در گير شدن چرخ 
دنده متصل به حلقه ها به دنده حلزونى روى محور آهنر بايى دور سنج تامين مى گردد. 
با توجه به سرعت دوران چرخ دنده حلزونى كه با سيم كيلومتر به موتور متصل است 

حلقه هاى ساعت شمار چر خيده و تك به تك به شماره ها اضافه مى شود. 
 

نكته: 
باز و بسته كردن و تعمير ساعت شمار بايد توسط فرد متخصص انجام گيرد 

شكل82-7– جلو داشبورد باز شده تراكتور 
U650 از قسمت روى داشبورد

شكل83-7– دور سنچ از قسمت پشت 
U650 داشبورد تراكتور

شكل84-7- ساختمان ساعت شمار
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درجه نشان دهنده شارژ باترى 
اين درجه از دو قسمت ساكن و دوار تشكيل شده است. در قسمت ساكن يك 
بتواند  دوار  قسمت  كه  طورى  به  است.  شده  داده  قرار  شكل  دايمى نعلى  مغناطيس 
حول يك محور ثابت در داخل آن گردش كند. ميدان مغناطيسى آهنرباى نعلى شكل 
 است در حالى كه ميدان مغناطيسى  به قطب    ثابت و جهت آن قطب  هميشه 
اطراف قاب گردان كه از يك استوانه آهن نرم و چند حلقه سيم تشكيل شده است 
نسبت به جريان عبورى از آن ] هم از نظر مقدار و هم از نظر جهت متغير خواهد بود 
كه همين امر باعث حركت عقربه نيز مى شود. به طورى كه هر چه مقدار جريانى كه 
عبور ميكند بيشتر باشد، ميدان مغناطيسى اطراف بوبين قويتر خواهد بود و در نتيجه 
بوبين (قاب) بيشتر دوران ميكند و عقربه متصل به آن مقدار بيشترى را نشان مى دهد. 
است  آفتامات  و  دينام  بين  كه  سيمى  مسير  در  به صورت سرى  درجه  اين   ( شكل 

قرارگرفته مى گيرد. 

 

باز كردن و بستن درجه شارژ باترى 
براى باز كردن آن به طريق زير عمل كنيد: 

1- داشبورد را باز كنيد. 
2- سيم متصل به درجه شارژ را باز كنيد. 

3- مهره هاى نگهدارنده پايه درجه شارژ را باز كنيد. 
4- پايه نگهدارنده را بر دايد. 

5- درجه را از سمت روى داشبورد خارج كنيد. 

نكته: 
اين درجه قابل تعمير كردن نمى باشد و در صورت خراب شدن بايد با درجه نو 

تعويض گردد

6- براى بستن درجه بر عكس باز كردن عمل كنيد. 

شكل85-7– ساختمان درجه نشان دهنده شارژ باطرى
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درجه هشدار دهنده درجه حرارت آب
اصول كار اين درجه همانند درجه شارژر مى باشد. 

اين درجه توسط سيمى به حسگر ( سنسور يا شمع آب) كه روى بدنه موتور در 
مسير كانالهاى آب موتور قرار دارد متصل مى باشد. سيم ديگرى برق مثبت باترى را از 

طريق سوئيچ و فيوز به درجه آب منتقل ميكند. 
 

از طريق شمع آب تغيير كرده و در  با تغيير دماى آب موتور شدت اتصال بدنه 
نتيجه جريان عبورى از درجه نشان دهنده نيز تغيير مى كند و با توجه به آمپر عبورى 

عقربه درجه آب عددى را نشان مى دهد كه نشان دهنده دماى موتور مى باشد. 

نكته: 
براى آزمايش مدار درجه آب كافى است سيم شمع آب را جدا كرده و به بدنه بزنيد 

در اين صورت درجه آب حد اكثر را نشان خواهد داد 

كار در كارگاه: 
 درجه نشان دهنده درجه آب را از روى داشبورد باز كرده و بجاى آن يك درجه 

سالم نصب كنيد 

كار در كارگاه: 
شمع آب ( فشنگى آب ) را از روى بدنه موتور باز كرده و بجاى آن شمع آب نو 

ببنديد. 

پرسش: 
در صورتى كه درجه نشان دهنده درجه حرارت آب موتور با وجود گرم بودن موتور 
عدد حداقل حرارت را نشان دهد چگونه مى توانيد تشخيص دهيد كه اشكال از شمع 

آب مى باشد؟ 

نكته: 
در بعضى از تراكتور ها بجاى درجه آب از المپى استفاده مى شود كه و قتى درجه 
حرارت آب موتور از حداكثر تعيين شده باالتر برود اين چراغ روشن شده و به راننده 

هشدار مى دهد مدار اين چراغ هم مانند درجه آب مى باشد 
 

پرسش: 
چگونه مى توان عيب چراغ آب موتور را تشخيص داد 

درجه نشان دهنده سطح سوخت 
اصول كار اين درجه نيز همانند دو نوع قبلى است. وروش باز كردن آن از روى 

داشبورد نيز هماننده درجه هاى ديگر مى باشد. 

شكل 86-7- درجه نشان دهنده دماى آب 
U650 از پشت داشبورد تراكتور
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 در داخل باك شناورى قرار داده شده است كه به كمك اهرمى به يك حسگر 
تيغه متصل به  پايين شدن سطح سوخت درباك،  باال و  با  مقاومت دار متصل است 
شناور روى سيم مقاوت دار حسگر حركت كرده و در نتيجه جريان هاى متفاوتى را 
براى درجه سوخت ارسال ميكند كه باعث حركت عقربه و نشان دادن سطح سوخت 

داخل باك مى گردد. 

كار در كارگاه: 
درجه نشان دهنده سطح سوخت را از روى داشبورد تراكتور باز كرده و آنرا با درجه 

نو تعويض نماييد 

تعويض درجه باك: 
براى تعويض درجه باك به تر تيب زير عمل كنيد: 

1- كاپوت تراكتور را باز كنيد. 
2- سيم متصل به درجه باك را جدا كنيد. 

نكته: 
براى تشخيص خرابى درجه باك سر سيم را به بدنه تراكتور بزنيد. در صورتى كه 
زياد درجه باك خراب  احتمال  به  عقربه درجه نشاندهنده سطح سوخت حركت كرد 

است. 

پرسش: 
پيدا  را  شكال  چگونه  و  كجاست  از  اشكال  نكند  حركت  عقربه  كه  صورتى  در 

مى كنيم؟

3- مهره ها و يا ضامن نگهدارنده درجه باك را باز كنيد. 
4- درجه باك را خارج نماييد. 

5- شناور را كنترل كنيد كه گازوييل داخل آن نباشد. 

نكته: 
براى تعمير درجه باك به فرد متخصص مراجعه كنيد و از دستكارى آن بپرهيزيد

6- براى بستن درجه باك بر عكس باز كردن عمل كنيد. 

درجه فشار روغن
اين درجه از ايك كپسول مار پيچى تشكيل شده است كه مركز آن به يك چرخ 
دنده هاللى وصل است اين چرخ دنده به نو به خود با يك چرخ دنده متصل به عقربه 
دارد. در  راه  مارپيچى  به داخل كپسول  در گير است روغن مدار روغن كارى موتور 
صورت باال رفتن فشار روغن كپسولى تمايل دارد كه صاف شود كه اين حركت باعث 

شكل87-7– درجه نشان دهنده سطح 
گازوييل در باك از پشت داشبورد
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به حركت در آمدن چرخ دنده هاللى و در نتيجه چرخش عقربه شده كه فشار روغن 
را با قرار گرفتن مقابل يكى از اعداد روى صفحه نشان مى دهد. اين درجه توسط لوله 

اى به مسير روغن كارى موتور مرتبط مى باشد. 
 

كار در كارگاه: 
به كمك مربى قطعات داخل درجه روغن را باز كرده آن را بررسى كنيد 

باز وبسته كردن درجه فشار روغن 
براى اين كار به روش زير عمل كنيد: 

1- داشبورد تراكتور را باز كنيد. 
2- مهره روى لوله روغن پشت درجه فشار روغن را باز كنيد. 

3- مهره هاى پايه درجه روغن را باز كنيد. 
4- پايه نگهدارنده درجه روغن را برداريد. 

5- درجه روغن را از سمت روى داشبورد خارج كنيد. 

 بررسى: 
آيا درجه فشار روغن قابل تعمير كردن است؟

6- براى بستن درجه روغن بر عكس باز كردن آن عمل كنيد. 

كار در كارگاه: 
جلو داشبورد تراكتور را به طور كامل باز كنيد درجه هاى نشان دهنده روى آن را 

باز كنيد. 

شكل88-7– ساختمان درجه نشان دهنده فشار



واحـد كـار  8 
تعمير مكانيزم هوا رسانى و تخليه 

دود تراكتور 
توانـايي: پياده و سوار كردن باترى

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

• گردگير فيلتر هوا و انواع آن را توضيح دهد. 
•  اصول پياده و سوار كردن گردگير فيلترهوا را توضيح 

دهد. 
•  گردگير فيلتر هوا را ببندد. 

•  صافي هوا و انواع آن را توضيح دهد. 
•  اصول تميز كردن صافي هوا طبق دستورالعمل 

كارخانه سازنده را توضيح دهد. 
•  اصول تعويض فيلتر هوا را بيان كند. 

•  فيلتر هوا را تعويض كند. 
•  فيلتر هوا تميز كند. 

•  سيستم تخليه دود را توضيح دهد. 

•  اصول باز و بسته كردن اگزوز را توضيح دهد. 
•  روش باز كردن بست اگزوز را توضيح دهد. 

•  منبع اگزوز باز كند. 
•  روش باز كردن لوله اگزوز را توضيح دهد. 

•  لوله و منبع اگزوز را ببندد. 
•  اثر درپوش اگزوز در تراكتور را توضيح دهد. 

•  اصول عيب يابي از سيستم تخليه را توضيح دهد. 
•  علت زنگ زدن پيچ و مهره و نحوه روان كردن آن 

درسيستم تخليه را توضيح دهد. 
•  روان كردن پيچ و مهره بست اگزوز را انجام دهد. 

عملىنظرى
26

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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 سيستم هوارسانى
و  خاك  معلق،  مواد  باكمترين  و  تميز  هواى  بتوان  آنكه  براى 
خاشاك را در زمان تنفس به داخل موتور منتقل كرد از سيستم هوا 
رسانى موتور استفاده مى شود اين سيستم داراى اجزاء زير مى باشد: 

1- صافى ( صافى ) هوا 
2- شيلنگهاى رابط 

3- چند شاخه اى هوا (مانيفلد)
 8-1 شكل  در  را  رسانى  هوا  سيستم  اجزاء  و  هوا  عبور  مسير 

مشاهده مى كنيد. 

  صافى هوا و انواع آن 
يك موتور در هنگام كار، در هر ساعت 150 تا 400 متر مكعب 
هوا مصرف مى كند. در حاليكه اگر گرد و خاك، آلودگى ها، ذرات ريز 
شن موجود در هوا، هنگام تنفس وارد موتور شود باعث خراشيدگى 
و فرسودگى سريع سوپاپها، پيستون ها و سيلندرها و حتى ياتاقان ها 

ميگردد. 
ر  كا  آن  در  كه  پرگردوخاك  شرايط  به  توجه  با  تراكتورها  در 
مى كنند، گرد و خاك موجود در هوا هنگام ورود به موتور در دو مرحله 
تميز مى شود كه اين دو مرحله توسط دو نوع صافى انجام مى گيرد 

كه عبارتند از: 
1الف) پيش صافى ب) صافى اصلى 

الف- پيش صافى: ذرات درشت گرد و خاك و آلودگى هاى هوا 
با آلودگى كمتر براى تميز شدن بيشتر به صافى  را مى گيرد و هوا 
هنگام  در  شده  توليد  خالء  صافى ها  پيش  دربيشتر  مى رود.  اصلى 
مكش موتور، هواى آلوده محيط را از طريق مجارى مورب وارد كاسه 
پالستيكى مى كند. پره هاى مورب حالت گرد بادى به هواى ورودى 
داده و باعث مى شود ذرات درشت گرد و خاك، بوسيله نيروى گريز 
ارمركز به جداره صافى برخورد كرده در ته پياله جمع مى شود. هوا ى 
نسبتا تميزشده به همراه ذرات ريز و سبكتر به صافى اصلى مى روند. 

 نكته: 
هنگامى كه گرد و خاك داخل پياله تا حد عالمت MAX يا خط 

روى پياله رسيد بايد پيش صافى را بازكرده و آن را تميز كنيد

شكل1-8– مسير عبور هوا در سيستم هوا رسانى

شكل2-8– پيش صافى
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سرويس و تميز كردن پيش صافى: 
براى تميز كردن پيش صافى به روش زير عمل كنيد: 

موتور را خاموش كنيد. 
مهره در پوش را باز كرده، در پوش صافى را بر داريد. 

پياله صافى را خارج كرده، خاك آن را خالى كنيد. سپس با پارچه پياله را تميز 
كرده، در صورت لزوم آن را با آب بشوييد و با پارچه خشك كنيد. 

نكته: 
بايد بدنه پيش صافى را از نظر شكستگى يا خم شدن پره هاى بازديد كنيد و در 

صورت نياز به رفع عيب يا تعويض اقدام نماييد. 

پياله را در محل خود قرار داده، در پوش را نصب كنيد و مهره را مجددا ببنديد. 
يك نوع پيش صافى درتراكتور هاى امروزى به كار رفته است كه به طور خودكار 

عمل تميز كردن پياله خاكدان را انجام مى دهد و ديگر نيازى به باز كردن كالهك 
پيش صافى نيست. 

ساختمان آن تشكيل شده است از: يك كالهك كه با بدنه يك پارچه مى باشد و 
مجموعه پيش صافى به وسيله بست به لوله ورودى صافى اصلى سوارمى شود. محيط 
كالهك پيش صافى با يك لوله راه پيدا كرده كه توسط يك الستيك لوله اى به لوله 

اگزوز متصل مى باشد. 
خاك جمع شده در ته پياله با لرزش موتور به لوله خروج خاك منتقل مى گردد. از 
طرفى دود حاصل از احتراق با سرعت خيلى زيادى از لوله اگزوز خارج مى شود، لذا در 
داخل لوله اختالف فشار به وجود مى آيد اين اختالف فشار باعث خروج ذرات از پياله 
خاكدان مى شود، در نتيجه خاك جمع شده همراه با گاز خروجى اگزوز به فضاى آزاد 

هدايت مى شود. 

 

1– مهره در پوش 2- در پوش 3- پياله 
شكل3-8–قطعات پيش صافى

شكل4-8– مسير هوا در پيش صافى خودكار



واحد كار 8

٢٢٥٢٢٥

ب) صافى اصلى: اين صافى در دو نوع خشك و روغنى به كار برده مى شود: 
كاغذ  جنس  از  اى  استوانه  صافى  يك  داراى  صافى  اين  خشك:  الف-صافى 
مخصوص مى باشد كه آنرا به صورت چين دار و تا كرده ساخته اند، تا سطح موثر آن 

افزايش يابد اين صافى در داخل بدنه استوانه اى شكل قرار دارد. ( شكل)
محل نصب صافى خشك معموال جلو رادياتور يا روى موتور است. در بعضى از 
صافى ها قبل يا بعد از صافى خشك در مسير هوا كليدى ( حسگر يا فشنگى هوا) قرار 
گرفته در صورتى كه صا فى نتواند هوا را از خود عبور دهد يا بازده آن كم شده باشد، 
چراغ هشدار دهنده اى را كه در صفحه عاليم و كنترل، مقابل راننده قرار دارد راروشن 

كند. با روشن شدن آن راننده بايد نسبت به سرويس صافى هوا اقدام كند. شكل) 
 

اين نوع صافى ها به گونه اى است كه هنگام كار، هوا از طريق لوله ورودى وارد 
صافى شده و با حالت دورانى و گريز از مركز حركت مى كند شكل)

 
با چرخش هوا به دور المنت( صافى ثانويه ) گرد و غبار آن جدا گشته و از طريق 
شكافى وارد كاسه گردگير شده و در آنجا جمع آورى مى شود. سپس هوا از المنت عبور 
كرده و باقى مانده گرد وغبار ضمن عبور هوا در اين قسمت جدا مى گردد. هواى تميز 
از طريق دهانه خروجى صافى به سمت موتور مى رود. تراكتور MF399 و JD4030 داراى 

صافى خشك مى باشند. 

صافى روغنى: 
اين صافى مركب از يك كاسه محتوى روغن و يك يا دو تورى فلزى است كه 

يكى از آن ها ثابت بوده ولى ديگرى را مى توان از جاى آن خارج نموده وتميزكرد. 
 

 هوا پس از ورود به پيش صافى از مسير لوله اى وارد صافى اصلى مى شود. در 
انتهاى لوله هوا با برخوردبه سطح روغن تغيير مسير مى دهد وضمن عبور ازداخل روغن 
مقدار زيادى از ذرات سنگين ( گرد و خاك) همراه آن توسط روغن جذب شده ودر ته 
كاسه روغن ته نشين مى شود. سپس هوا به همراه كمى روغن به سمت باال حركت 
كرده و ضمن عبور از تورى اول روغن آن گرفته مى شود. هوا پس از عبور از تورى 
اول تقريبا به طور كامل تميز شده است ولى اگر هنوز ناخالصى همراه داشته باشد در 

تورى دوم از آن جدا خواهد مى شود. 
 

نكته: 
تورى اول احتياج به تميز كردن و سرويس منظم دارد ولى تورى دوم را مى توان 

درفاصله زمان هاى طوالنى تر تميز كنيد.

 
 

شكل5-8- صافى خشك و محل 
قرار گرفتن آن

شكل 6-8- محل قرار گرفتن صافى خشك 
MF399 در تراكتور

شكل7-8– مسير حركت هوا در صافى 
خشك
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تميز كردن صافى هوا: 
با روشن شدن چراغ هشدار دهنده صافى هوا، راننده بايد نسبت به سرويس 

صافى هوا اقدام كند.

تميز كردن صافى اصلى: 
كارخانه  العمل  دستور  و  تراكتور  كرد  كار  ساعت  اساس  بر  درتراكتور ها 

سازنده اين صافى را تميز مى كنند. 
روش كار عبارت است از:

موتور تراكتور ا خاموش كرده، شبكه بغل يا جلو را براى دسترسى به صافى باز 
كنيد. 

شكل9-8– مسير عبور هوا در صافى روغنى

MF285 شكل11-8- باز كردن پياله زير صافىشكل10-8– محل قرار گرفتن صافى هوا در تراكتور

1- بدنه صافى 2- تورى دوم 3- لوله ورودى هوا 4- تورى 
اول 5- خار حلقوى 6- پياله روغن 7- واشر حلقوى 

شكل8-8- قطعات صافى روغنى
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 در حالى كه پياله روغن را با يك دست از زير گرفته ايد با 
دست ديگر بست نگهدارنده آن را باز كنيد. 

 
نكته: 

دستتان  باشد  گرم  خيلى  موتور  بدنه  اگر  كه  باشيد  مواظب 
نسوزد. 

نريزد،  آن  داخل  روغن  كه  كنيد  خارج  طورى  را  روغن  پياله 
سپس روغن پياله را خالى كرده، پياله را با نفت يا گازوييل بشوييد. 

نكته: 
آلودگى  باعث  تعميرگاه  اطراف  ريختن روغن كثيف در محيط 
آلودگى  را در محلى تخليه كنيد كه  محيط زيست مى شود. روغن 

ايجاد نشود. 

تورى اول را بعد از خارج كردن خارآن برداشته و با نفت بشوييد 
و سپس به وسيله هواى فشرده خشك كنيد. 

داخل لوله ورودى صافى را با پارچه تميز كنيد. 
تورسيمى را در محل خود قرار داده و خار نگهدارنده را نصب 

كنيد. 
( طبق كاتالوگ كارخانه سازنده  با روغن موتور فصل  را  پياله 
) تا عالمت مشخص شده داخل پياله پر كنيد و روى صافى نصب 

نماييد. 
نظر  از  را  هوا  مانيفلد  به  صافى  اتصال  الستيكى  لوله هاى 
بودن  محكم  نظر  از  را  آن  بست هاى  و  بررسى  سوراخ  و  بريدگى 

كنترل كنيد. 
تراكتور  از  را  بايد صافى  ثانويه   در صورت كثيف شدن تورى 
پس  نماييد.  تميز  را  آن  خروجى  لوله  از  نفت  ريختن  با  كرده،  باز 
از شستشو، بايد صافى را با فشار باد خشك كنيد و در محل خود 

ببنديد. 

باز كردن صافى اصلى: 
براى باز كردن بدنه صافى اصلى به شرح زير عمل كنيد: 

لوله اگزوز، پيش صافى و كاپوت روى تراكتور را باز كنيد 
بست لوله هاى الستيكى را باز و شيلنگ الستيكى را از مانيفلد 

خارج كنيد 
شده  بدنه وصل  به  مهره  و  پيچ  و  بست  بوسيله  اصلى  صافى 

است، مهره هاى مربوطه را شل كنيد و به آرامى آن را پياده نماييد.

شكل12-8- محل عالمت روى پياله صافى

شكل13-8- محل بريدگى وسوراخ شدگى در شيلنگ ها
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روش تميز كردن صافى خشك
به روش زير عمل كنيد: 

1- موتور را خاموش كرده و شبكه بغل را براى دسترسى به صافى باز كنيد. 
 
 

3- گرد و خاك روى صافى را تميز كرده، با تكان دادن، خاكدان گرد و خاك آن 
را خالى كنيد.

4- بست يا مهره نگهدانده در پوش صافى را باز كرده، استوانه هاى صافى ا خارج 
كنيد. 

 

5- قسمت داخلى بدنه صافى را با پارچه تميز كنيد. 
اثر  يا پارگى صافى و سالم بودن و  از نظر نداشتن سوراخ  6- استوانه صافى را 
اقدام  استوانه صافى  تعويض  به  نسبت  لزوم  در صورت  و  كنيد  بازديد  آن  الستيكى 

نماييد. 

شكل15-8- محل خاكدان در تراكتور جاندير

شكل16-8–باز كردن مهره نگهدارنده و خارج كردن صافى

شكل17-8– تميز كردن بدنه 
صافى با پارچه

2-شكل14-8– باز كردن شبكه بغل
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7- استوانه صافى را تميز كنيد. ( اگر هواى تحت فشار در اختيار داريد مى توانيد 
استوانه را از طرف داخل به سمت خارج باز كنيد، تا ذرات خاك از منافذ صافى خارج 

شود. 

 

نكته: 
شيلنگ هواى فشرده را در چند سانتى متر ى دورتر از تور سيمى بگيريد و از فشار 
بيش تر از 7 اتمسفر استفاده نكنيد در غير اين صورت منافذاستوانه صافى پاره شده 

استوانه صافى معيوب خواهد شد.
 

8- صافى ثانويه بعد از باز كردن مهره نگهدارنده آن از محل خود را خارج كنيد. 
 
 
 
 

نكته: 
استوانه داخلى قابل تميز شدن نيست و بايد بعد از گرفتگى منافذ، آن را تعويض 

كرد. گرفتن باد به اين استوانه صافى، كاغذ آن را خراب خواهد كرد.

9- قطعات باز شده را در جهت عكس مراحل باز كردن، ببنديد. 
10- اتصاالت لوله هاى الستيكى را كنترل كنيد. 

شكل18-8–باد گردفتن صافى از داخل

ب- محل قرار گرفتن صافى ثانويهالف– خارج كردن صافى ثانويه
شكل19-8– باز كردن وخارج كردن صافى ثانويه
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سيستم تخليه (دود): 
و  و كاهش صدا  و خنك كردن  اورى  تخليه وظيفه جمع  به طور كلى سيستم 

االيندگى دود خروجى را از موتور به عهده دارد. 
اجزا سيستم تخليه دود عبارتند از: 

1-مانيفلد دود 
2-لوله اگزوز 
3-منبع اگزوز 

4-درپوش اگزوز

 مانيفلد: 
مانيفلد به زير شاخه هايى تقسيم مى شود. زير شاخه ها، دود حاصل از احتراق را از 
هر يك از سيلندر ها و يا دوتا از سيلندر ها جمع اورى نموده و به مجرايى كه شاخه ها 

به هم مى پيوندند هدايت مى كند. 

مانيفلد دود در يك طرف سرسيلندر قرار گرفته و به ان پيچ شده است. جنس مانيفلد 
از چدن مى باشد.

 
 لوله اگزوز: 

گاز هاى خارج شده از منبع اگزوز داراى مواد سمى و خفه كننده مى باشند كه براى 
راننده مضر مى باشد براى دور كردن اين مواد از راننده لوله اى را به منبع اگزوز متصل 
مى كنند تا دود را به سطوح باال تر منتقل كرده و از بر خورد آن با راننده جلوگيرى 

كند 
 

شكل20-8– اجزاى سيستم تخليه دود

شكل22-8-محل مانيفلد دود وهوا شكل21-8–مانيفلد اگزوز تراكتور 
MF399 در تراكتور

MF285 شكل23-8- اگزوز تراكتور
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 منبع اگزوز (صدا خفه كن): 
گازهاى خارج شده از موتور حاوى جرقه هايى(ذرات داغ كربن)هستند كه مى توانند 
زيادى  سرعت  با  گازها  اين  همچنين  شود.  خشك  را  گياهان  سوزى  آتش  موجب 
ازمانيفلد دودخارج ميشود كه سروصداى گوش خراشى بوجود مى اورند لذا براى رفع 

اين نقيصه از انباره اگزوز يا صدا خفه كن استفاده مى شود. 
دو نوع متداول خفه كن ها ى اگزوز عبارتند از: 

خفه كن يكسره: 
3برابر  تقريبا  بدنه خارجى  قطر  يكسره  در صدا خفه كن 
بزرگ تر از قطر لوله وسطى مى باشد. فضاى بين لوله ها با مواد 

نسوز جذب كننده صدا پرميگردد. 
خفه كن معكوس: 

موانع موجود در داخل صدا خفه كن معكوس چندين بار 
مسير دود خروجى را در هنگام عبور از خفه كن تغيير مى دهدكه به كاهش سرعت دود 
خروجى كمك مى كند و ضمنا سطح وسيع پوسته خفه كن به خنك شدن دود عبورى 

ازُ ُُاگزوز كمك مى كند.. 
 

درپوش اگزوز: 
درپوش اگزوز تراكتور قطعه اى است كه در باالترين قسمت اگزوز قرار دارد. لوله 
اگزوز داراى يك دريچه لواليى مى باشد. زمانى كه تراكتور خاموش مى باشد مجراى 
اگزوز  داخل  به  باران  و  پرندگان  وغبار،  گرد  ورود  از  مانع  و  بسته  را  اگزوز  خروجى 

مى شود. 
 

در گروهى از تراكتور ها (شركت تراكتورسازى 
تبريز، فيات و... ) اگزوز بدون درچه مى باشد شكل 
به گونه اى است كه گازهاى سوخته شده  اگزوز 
حال  عين  ودر  شده  هدايت  بيرون  به  راحتى  به 
مانع از ورود اجسام خارجى به داخل اگزوزمى شود. 

(شكل8-25 )

شكل 24-8- خفه كن يكسره

شكل25-8– خفه كن معكوس

شكل27-8–اگزوز بدون در پوش شكل26-8– اگزوز با درپوش
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مراحل باز كردن اگزوز و مانيفلد دود: 
1- موتور را خاموش كرده و صبر كنيد تا اگزوز كامال سرد شود. 

2- درپوش هاى بغل تراكتور را باز كنيد. 
3- كابل اتصال باترى را جدا نماييد. 

4- بست اگزوز را باز كنيد. 
 
 

نكته: 
در موقع باز كردن پيچ و مهره اگزوز دقت كنيد كه پيچ هرز نشده يا نبرد ( در 

صورت لزوم اول پيچ را گرم كرده سپس اقدام به باز كردن آن كنيد. )

5- اگزوز را با كشيدن به سمت باال پياده كنيد. 
6- پيچ هاى اتصال منبع اگزوز به مانيفلد را باز كنيد. 

 
7- پيچ هاى اتصال مانيفلد به سرسيلندر را باز كنيد. 

روش بستن مانيفلد دود: 
روش بستن اگزوزومانيفلد دود عكس روش و باز نمودن آ ن است فقط الزم است 
كه هنگام بستن آ ن دقت شود كه كه از واشر نو استفاده كنيم و پيچ ها را با گشتاور 

توصيه شده در دستور العمل سفت نماييد. 

MF399 الف- بست اگزوز در تراكتورMF285 ب- بست اگزوز در تراكتور

شكل28-8– بست اگزوز

شكل30-8– محل اتصال منبع اگزوز به مانيفلدشكل29-8- پياده كردن اگزوز

شكل31-8- محل اتصال مانيفلد به سر 
U650 سيلندر تراكتور
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نكته: 
در هنگام بستن اگزوز تراكتور دقت كنيد كه قسمت خروجى لوله اگزوز به سمت 

راننده نباشد. 

باز كردن مانيفلد هوا: 
مراحل باز كردن مانيفلد هوا ( تراكتور فرگوسن 285): 

1-كاپوت را برداريد
2-لوله سوخت شمع گرمكن را جدا نماييد. 

3-كابل اتصال باترى را باز كنيد. 
4-شيلنگ الستيكى ورودى هواباز كنيد. 

5-پيچ ها، مهره ها وواشرآن را باز كنيد. 
6-مانيفلد را جدا نماييد. 

7-واشر منيفلد را برداريد. 

مراحل بستن مانيفلد هوا: 
عكس مراحل باز كردن را بارعايت موارد زير انجام دهيد: 

1-از واشرنو استفاده كنيد. 
2-هر دو مانيفلد را با هم ببنديد. 

3-لوله سوخت شمع گرمكن را هوا گيرى نماييد
العمل  دستور  به  توجه   ) مناسب  كششى  گشتاور  با  را  هوا  مانيفلد  پيچ هاى   -4

كتابچه راهنما) سفت كنيد. (در تراكتور مسى فرگوسن 285 20 نيوتن متر)

عيب يابى از سيستم تخليه دود: 
- گرفتگى اگزوز: در شرايطى كه اگزوز بر اثر ورود اجسام خارجى وياپوسيدگى 
منبع اگزوز مسدود شود. چون خروج دود با مشكل مواجه مى شود تخليه دود از سيلندر 
به خوبى انجام نگرفته و راندمان كار موتور به شدت پايين مى آيد در ضمن لوله اگزوز 
در نزديكى مانيفلد بشدت گرم شده و در مواقع خاصى كامال سرخ مى شود. براى رفع 

اين عيب اگزوز را از مواد خارجى تخليه و يا منبع اگزوز را تعويض كنيد. 
- صداى لرزش در اگزوز: در صورت خرابى واشر اگزوز و يا پوسيدگى منبع اين 

صدا و لرزش ايجاد مى گردد. براى رفع آن واشر يا منبع اگزوز راتعويض كنيد. 
- زنگ زدن پيچ هاى اگزوز: بر اثر گرما ورطوبت پيچ ها زنگ زده و گيرپاژ مى كنند. 

براى باز كردن آن ها بعد از سرد شدن موتور پيچ را گرم كرده وآن را باز كنيد. 
- صداى خروج دود از مانيفلد دود: بر اثر شل شدن پيچ ها و يا خرابى واشر مانيفلد 

صداى خروج دود از درز مانيفلد وسر سيلندر شنيده مى شود
پيچ هاى مانيفلد را سفت كرده و در صورت رفع نشدن عيب واشر مانيفلد را تعويض 

نماييد. 
باشد ويا واشر آن  مانيفلد هوا شل شده  پيچ  اگر  مانيفلد هوا:  از  -صداى مكش 
خراب شود اين صدا شنيده مى شود براى رفع عيب پيچ هاى مانيفلد هوا را سفت كرده 

و درصورتى كه عيب برطرف نشد واشر مانيفلد راتعويض كنيد. 



عملىنظرى
12

واحـد كـار  9 
تعمير سيستم تأمين هواى فشرده 

در تراكتور 
توانـايي:  تعمير سيستم تأمين هواى فشرده در تراكتور

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

• كمپرسور و انواع آن را توضيح دهد. 
•  درگيري كمپرسور با موتور تراكتور را توضيح دهد. 

•  تسمه گرداننده كمپرسور خارج كند. 
•  اصول پياده و سوار كردن كمپرسور باد را توضيح دهد. 

 كمپرسور باد پياده و سوار كند. • 

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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كمپرسور بادتراكتور 
كمپرسورباد در روى موتور بعضى تراكتور ها( مانند U650M ) نصب مى گردد كه 
معموال براى تامين هواى فشرده جهت تنظيم فشار الستيك ها، ترمز كردن تريلى ها 
يى كه به تراكتور متصل مى شوند و در تراكتور هايى كه داراى ترمز بادى مى باشندو يا 

سيستمهاى بادى به آن ها متصل مى گردد استفاده مى شود. 
 

 :( U650M تراكتور ) كمپرسور هواى فشرده
اين كمپرسور يك سيلندر بوده و نيروى خود را از طريق تسمه از چرخ تسمه پروانه 
موتور ميگيرد. روى اين چرخ تسمه كالچى نصب شده كه مى توان به كمك آن در 

مواقع لزوم كمپرسور را به حركت در آورد. 
 اين كمپرسور فشارهواى برابر 6 آتمسفر در 1700 دور در دقيقه توليد مى كند. 

 اجزا تشكيل دهنده كمپرسور باد: 
-پيستون، سيلندر: 

 به طور كلى وظيفه اين دو قطعه در كمپرسور باد، مكش هوا با كمك پيستون و 
تحت فشار قرار دادن هواى مكيده شده و ارسال هوا ازطريق دريچه خروج مى باشد.  

الف-9-3 

شكل 1-9- اجزاى مدار 
كمپرسور باد

شكل2-9– محل قرار گرفتن پمپ باد در 
U650 تراكتور

شكل 3-9- اجزاى كمپرسور باد
ه– صافى  د- چرخ تسمهج- واشر آببندىب- سوپاپ هاالف- پيستون وسيلندر
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 -سوپاپ ها: 
 سوپاپ هاى (مكش و ارسال) مانند يك شير يك طرفه عمل مى كنند. در مرحله 
مكش هوا پس از عبور از فيلتر از سوپاپ ورودى وارد وپس از آنكه تحت فشار قرار 

گرفت، از سوپاپ خروجى به بيرون ارسال مى گردد. شكل ب-9-3

نكته: 
سوپاپ ها بايد در فاصله زمانى معين تميز شوند. 

- واشر آببندى: 
 واشر اببندى بين بدنه سيلندرو سرسيلندر و يا ورودى وخروجى هاى مدار روغن 

كارى قرار مى گيرد. شكل ج-9-3

 - چرخ تسمه: 
 اين قطعه كه دايره اى شكل مى باشد، داراى شيارى ذوزنقه اى بر روى سطح 
تسمه  چرخ  ان  محرك  مى باشد.  تسمه  گرفتن  قرار  محل  كه  مى باشد  خود  خارجى 

پروانه موتور مى باشد. شكل د-9-3

 - فيلتر: 
 هوايى كه توسط كمپرسور باد مكيده مى شود، بايد عارى از هر گونه كثافات، مواد 
خارجى و گرد و غبار باشد. زيرا در صورت ورود اين ذرات به داخل كمپرسور باد سبب 
، بروز مشكالتى نظير: گرفتگى مجارى و در نهايت كاهش راندمان نهايى در كمپرسور 

باد مى  شود. براى تميز كردن هوا از اين صافى استفاده مى شود. شكل ه-9-3

 سيستم خنك كارى كمپرسور باد: 
 به علت باال رفتن فشار هوا در كمرسور گرماى زيادى توليد مى گردد. براى دفع 

اين گرما بدنه سيلندر و سر سيلندرآن را پره دار مى سازند. 
 

 نكته: 
 سطح خارجى سيلندر وسر سيلندر (بدنه پره دار) را هميشه تميز نگهداريد. زيرا در 
صورت مسدود شدن آن ها، جريان باد به طور كامل عبور نكرده و عمل خنك شدن با 

مشكل مواجه مى شود. 

شكل4-9– كمپرسور كامل با بدنه پره اى براى خنك شدن
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 سيستم روغن كارى كمپرسور باد: 
- سيستم روغن كارى كمپرسور هاى باد ممكن است به دو صورت كلى انجام 

شود: 
 1-تامين روغن مورد نياز كمپرسور باد از مدار اصلى: 

انجام مى گيرد براى  روغن كارى اين كمپرسور توسط روغن موتورو تحت فشار 
اين منظور لوله روغنى از كانال روغن موتور در كنار پايه صافى روغن به كمپرسور 
متصل بوده كه بعد از روغن كارى قطعات متحرك كمپرسور روغن اضافه از مجراى 

زير كمپرسور كه به موتور راه دارد به داخل موتور ريخته مى شود. 
 

نكته: 
درصورت نشتى از اين لوله نسبت به تعمير و نشتى گيرى از اين لوله اقدام كنيد. 

 2-تامين روغن مورد نياز كمپرسور باد به طور مستقل: 
 در اين نوع از روغن كارى، سيستم روغن كارى به طور مستقل از ساير قسمت ها 

روغن كارى مى شود، و داراى يك مدار مستقل(مخزن، صافى، مجاى ورودى و 
خروجى) مى باشد. 

 انواع كمپرسور باد در تراكتور: 
 كمپرسور نيروى محركه خود را از طريق تسمه ذوزنقه اى از پروانه موتور مى گيرد 

ويا مستقيما به آن وصل مى شود. 
 بسته به مقدار هواى الزم كمپرسورها يك سيلندر يا دو سيلندر هستند. هواى تازه 
كه مكيده مى شود در يك صافى هوا تميز مى گردد. روغن كارى قطعات اصطكاكى 
انجام  موتور  كارى  روغن  همراه  يا  پرتابى)  روغن(سيستم  پاشيدن  با  ياتاقان ها  و 

مى گردد. 
 كمپرسور باد در تراكتور يونيورسال تك سيلندر بوده و با روغن كارى تحت فشار 
كه نيروى محركه خود را از تسمه اى از پروانه موتور مى گيرد. فشار موثر آن 6اتمسفر 

وسرعت آن 1700دور در دقيقه مى باشد
 راه اندازى كمپرسور باد و طريقه استفاده از آن: 

براى راه اندازى كمپرسور، تسمه مربوط به كمپرسور را به چرخ تسمه كمپرسور 
و چرخ تسمه موتور متصل مى كنم. و براى استفاده از كمپرسور ابتدا موتور را خاموش 
به  را  الستيكى  شيلنگ  سر  يك  مى كنيم.  باز  را  كمپرسور  محافظ  درپوش  و  كرده 
نماييد سپس  والو تيوپ الستيك متصل  به  را  انتهاى ديگر شيلنگ  جاى درپوش و 
را  موتور  باد مى كنيم. سپس  كافى  اندازه  به  را  و الستيك  را روشن مى كنيم  موتور 
خاموش مى كنيم وشيلنگ را از كمپرسور هوا و تيوپ خارج مى كنيم و در پوش محافظ 

كمپرسور را مى بنديم. 

شكل 5-9– لوله روغن كارى كمپرسور در 
 U650 تراكتور
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 سرويس ونگهداري كمپرسور باد: 
1- تعويض روغن كمپرسور باد: چنانچه تسمه مربوط به كمپرسور را بر نداريم و 
كمپرسور در هنگامي كه موتور تراكتور را روشن مى كنيم، كار كند بايد هر 60 ساعت 
كار كمپرسور روغن آن را تعويض كنيم براي تعويض روغن كمپرسور بايد ابتدا پيچ 
تخليه روغن كمپرسور باد را باز كنيم ( پيچ مربوط به محل تخليه روغن را نيز باز مي 
كنيم تا روغن به خوبي خارج شود. ) بعد از تخليه روغن پيچ تخليه را بسته و رو را 
مى ريزيم. روغني كه در داخل كمپرسور مى ريزيم بايد از نوع 30 يا 40 باشد. ( روغن 

موتور ) و آنقدر روغن مى ريزيم تا به دهانه محل ريختن روغن برسد. 
2)- تنظيم كشش تسمه كمپرسور باد: تسمه كمپرسور بايد به قدري سفت باشد 
كه در هنگام فشردن تسمه توسط انگشت دست مقدار فرو رفتگي آن حدود 20-15 
ميلى متر باشد. در صورتي كه تسمه تنظيم نباشد بايد پيچ روي پولي را شل كنيم، فلكه 
را به اين كه تسمه شل يا سفت باشد در جهت مطلوب مى چرخانيم تا كشش مورد نظر 

به دست آيد، سپس پيچ را محكم مى كنيم. 

معايب كمپرسور باد: 
اين معايب عبارتند از: 

كثيف شدن صافى ورودى: دراين صورت فير تر را چرخاندن در خالف عقربه هاى 
ساعت باز كنيد و بعد از شستشو با گازوييل آنرا در محل خود ببنديد. 

كمپرسور  رينگهاى  و  سيلندر  شدن  ساييده  با  كمپرسور:  هواى  فشار  شدن  كم 
كمپرس كم مى شود. براى تعمير آن كمپرسور را از روى موتور پياده كرده و با باز كردن 
سر سيلندر، پيستون و رينگ ها خارج كرده و سيلندر را براى برقو زدن به تراشكارى 
متنتقل و پيستون و رينگ مناسب را انتخاب و در سيلندر جا بزنيد و بعداز تعويض واشر 

سر سيلندر، سر سيلندر را بسته و سپس كمپرسور را روى موتور نصب كنيد.




