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توجه:
از اين كتــاب براي درس تراكتور) كاربرد و ســرويس( به ارزش 2 

واحد در رشتهء امور زراعي و باغي و منابع طبيعي استفاده خواهد شد.



مقدمه
ازدياد روز افزون جمعيت جهان و نياز شديد آنها به غذا مستلزم تالش بيشتر، 
براي توليد و تأمين مواد غذايي اســت. دســت يافتن به اين هدف جز از مســير 

كشاورزي امكان پذير نخواهد بود.
براي توليد بيشتر غذا بايد نيروي زيادي در بخش كشاورزي بكار گرفته شود 
تا بتوان در همه شرايط و حتي به صورت ضربتي و متناسب با آب و هواي مناطق 

مختلف اقدامات الزم را بعمل آورد.
در طــول زمان تالش زيادي براي جايگزين كردن موتور و ماشــين به جاي 
نيروي انساني صورت گرفته و در نهايت منجر به مكانيزه شدن كشاورزي امروزي 
گرديده است. تراكتور يكي از عوامل مهم مكانيزه شدن كشاورزي است. استفاده 
صحيح از تراكتور نياز به اطالعات كافي دربارۀ تراكتور، كاربرد و سرويس آن دارد.
در اين كتاب ســعي شــده اســت فراگيران با تراكتور و انواع آن آشنا شوند؛ 
قســمت هاي مختلف آن را بشناســند؛ تراكتور را براي كار در شــرايط مختلف 
و زمان بيكاري آماده كنند. راه اســتفاده از تراكتور و قســمت هاي مختلف آن را 
بياموزند. سرويس هاي مختلف تراكتور را آموزش ببينند. با تراكتور كاركنند و در 

همهء مراحل فوق نكات ايمني را رعايت نمايند.
در رابطه با انجام فعاليت هاي عملي كه در سه فصل اول كتاب به عنوان نمونه 

پيش بيني شده است رعايت نكات زير توصيه مي شود.
- فعاليت هــاي عملــي زير نظر هنرآموز و به همراه اســتادكار مربوطه انجام 

مي شود.
- فعاليت هاي عملي پيشنهادي ممكن است در يك جلسه قابل انجام باشد و 

يا در چند جلسه متوالي به پايان برسد.
- فعاليت هاي عملي به صورت انفرادي و يا در گروه هاي 8-2 نفره انجام مي گيرد.
قابل ذكر است كه فعاليت هاي عملي كليۀ فصول كتاب بايد مطابق هدف هاي 

رفتاري توسط هنرآموز درس طراحي و اجرا شود.
                                                                               مؤلفين



                            هدف كلي
شناخت قطعات و مكانيسم هاي انواع تراكتورهاي متداول و توانايي 

كاربرد و سرويس آن.



    
ساعات عمليساعات  تئوريعنوان فصل

199- آشنايي با تراكتور
2422- رانندگي تراكتور

3410- تراكتور و ادوات كشاورزي
4919- سرويس و نگهداري موتور

5612- سيستم انتقال قدرت
6412- سيستم فرمان و چرخ هاي تراكتور

766- محور انتقال نيرو
8812-  سيستم هيدروليك تراكتور

9612- تراكتور دوچرخ
1046- سرويس هاي دوره اي

60120  جمع

زمان بندي تدريس كتاب سرويس و كاربرد تراكتور



1

فصل اول

تراكتور
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هدف های رفتاری: در پايان اين فصل، فراگير بايد بتواند: 
• منابع انرژی در كشاورزی را توضيح دهد. 

• برخی از انواع طبقه بندی تراكتور را توضيح دهد. 
• قسمت های اصلی تراكتور را نشان دهد. 

• وظيفۀ قسمت های اصلی تراكتور را شرح دهد. 
• وسايل راه اندازي، كنترل و هدايت تراكتور را نشان دهد. 

• كار وسايل راه اندازي، كنترل و هدايت تراكتور را توضيح دهد. 
• صندلی تراكتور را متناسب با جثّه خود تنظيم كند. 

  تــوان يك مرد زمانی كه به طور دائم كار می كند به طور ميانگين 150 وات 
اســت كه معادل توان به وجود آمده از 0/50 ليتر سوخت ديزل در يك تراكتور 
اســت. بنابراين نمی توان در كشاورزی انسان را به عنوان عامل توان تلقی كرد و 
انسان به تدريج از توان دام و سپس توان ناشی از سوخت های فسيلی مانند بنزين 
و گازوئيل به عنوان منبع انرژی اســتفاده كرده است. امروزه از منابع ديگر انرژی 

مانند انرژی خورشيدی و انرژی باد نيز در كشاورزی استفاده می شود.

از زمانی كه تراكتور جانشــين دام در مزارع شد، تاكنون، بتدريج تكامل يافته، 
به طوری كه امروزه به صورت ماشــين توليد توان در كشاورزی درآمده است و 

می تواند به همراه ادوات مناسب، كليّه عمليات كشاورزی را انجام دهد. 

تعريف تراكتور : تراكتور، ماشــين خودگردانی است كه می تواند ضمن 
توليد توان كششــی، توان دورانی و هيدروليكی ســاير ادوات ديگر را نيز 

تأمين نمايد.

1-1 توان دركشاورزی   
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2- 1 تاریخچه تراكتور
 تاريخچه تراكتور در جهان: درگذشــته برای گرداندن تسمه و چرخ تسمه 
يا تأمين قدرت مورد نياز كارهای كشــاورزی از ماشين های بخار اوليه استفاده 
می شــد. اين ماشــين ها خودرو نبودند و اغلب به كمك دام از نقطه ای به نقطۀ 
ديگر در مزرعه كشــيده می شدند. اولين قدم در تحّول ماشين های بخار، تبديل 

آنها به تراكتورهای كششی بود كه در دهه 1850 اتفاق افتاد. 
در ســال 1912 سازندگان موفق شدند تراكتورهايی با موتور بنزينی به بازار 
عرضه نمايند. با اختراع موتور ديزل توسط دكتر ردلف ديزل اين نوع موتور به 
عنوان مولد قــدرت بر روی تراكتورها نصب گرديد كه خود فصل جديدی در 

صنعت تراكتورسازی به شمار می رفت. 
درســال های اخيرصنعت تراكتورسازی درجهان پيشرفت چشمگيری داشته 
اســت. اكنون تراكتورها مجّهز به اطاقك راننده با كليّه وســايل و تجهيزات از 
جمله وسايل ايمنی می باشــند. قدرت اين گونه تراكتورها زياد، و دارای جعبه 
دنده های خودكار، چهار چرخ محرک و فرمان هيدروليك هســتند. در شــكل 
1-1 تراكتور اولّيه و درشــكل 2-1 نمونه ای از يك تراكتور امروزی نشان داده 

شده است .
 تاريخچه تراكتور در ايران:  استفاده از تراكتور و ماشين های كشاورزی در 
ايران به دنبال اولين نمايشگاه ماشين های كشاورزی كه در سال 1300 شمسی 

در تهران برگزار شد متداول گرديد. 
در ســال 1308 شمسی اوليّن تراكتور نفتی ساده برای مدرسه عالی فالحت 
در شهرســتان كرج خريداری گرديد تا دانشجويان بتوانند با روش كار آن آشنا 

شوند و آن را در مزارع برای عمليات كشاورزی بكار برند.

             مطالعه آزاد
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                             شكل 1- 1 تراكتور اوليه
آغاز   فعاليت بنگاه توسعه ماشين های كشاورزی در سال 1331 شمسی بود. 
درحقيقت اين اقدام، نقطۀ شروع ماشينی كردن كشاورزی ايران به شمار می رود. 
در ســال 1345 شمسی تعدادی تراكتور يونيورسال از كشور رومانی وارد و 
در اختيار كشــاورزان مستعد گذارده شد. از سال 1353 شمسی پس ازتأسيس 
كارخانه ي تراكتورســازی تبريز، اين كارخانه شروع به وارد كردن تراكتور مسی 

  فرگوسن و مونتاژ آن نموده است. 
به موازات اين   كارخانه، كارخانه ي جان ديراراک در ســال 1352 شروع به 
مونتاژ تراكتور جان ديركرده بود. درحال حاضراغلب قطعات تراكتور در داخل 
كشورســاخته می شــود، به طوری كه توليد و مونتاژ انبوه تراكتورها، عالوه بر 

مصارف صنعتی وكشاورزی در داخل، به كشورهای ديگر نيز صادر می شود.

 شكل 2-1يك نوع تراكتور امروزی و اجزاي مهم آن
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فعاليت پژوهشي

مراكز مختلف توليد تراكتور را در ايران بررســی و نام آنها را به همراه نوع 
توليدات به هنرآموز مربوطه گزارش كنيد. 

3-1 انواع تراكتور 

تراكتــور، نيروی محركۀ الزم را برای بكارگيری ادوات مختلف كشــاورزی 
تأمين می كند. اســتفاده از انواع مختلف تراكتور در كشــاورزی مكانيزۀ امروزی 
امری ضروری به شــمار می رود. شــناخت انواع تراكتور، بــه ما در انتخاب نوع 
مناســب آن و متناســب با كار، كمــك می كند. در زير فهرســت برخی از انواع 

تراكتورها آمده است: 
الف - انواع تراكتور بر اساس موارد استفاده 

• تراكتورهای عمومی )يونيورسال( 
• تراكتورهای باغی 

• تراكتورهای صنعتی 
• تراكتورهای شاليزاری و باغچه ای

ب- انواع تراكتور بر اساس نوع چرخ 
• تراكتورهای چرخ الستيكی 
• تراكتورهای چرخ زنجيری 

ج- انواع تراكتورها از نظر تعداد محور محرک 
• تراكتورهای دوچرخ )تيلر( 

• تراكتورهای سه چرخ 
• تراكتورهای چهارچرخ )دو چرخ محرک1 – چهار چرخ محرک2( 

1 - تراكتورهايي كه توان موتور آنها فقط به محور عقب منتقل مي شود، دو چرخ مي گويند .
2 - تراكتورهايي كه توان موتور آنها را به محور عقب و محور جلو منتقل مي كنند، چهارچرخ محرک مي گويند .
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د- انواع تراكتور از نظر قدرت مالبندی 
توان خالص روي مالبند تراكتور را قدرت مالبندي مي گويند

15-35kW )20-45Hp1( تراكتورهای گروه اول، با قدرت مالبندی •
 30-75kW)40-100Hp( تراكتورهای گروه دوم، با قدرت مالبندی •

 60-168kW)80-225Hp( تراكتورهای گروه سوم، با قدرت مالبندی •
135-300kW)180-400Hp(تراكتورهای گروه چهارم، با قدرت مالبندی •

) HP( 0/7457 = 1  اسب بخار ) KW ( 1- كيلوگرم متر بر ثانيه  76/04  = كيلو وات   
  ) PSI ( 0/7355 = 1 اسب بخار متريك ) KW ( 2 - كيلو گرم متر بر ثانيه  75 = كيلو وات  

تراكتورهای عمومی :
تراكتوری اســت كه بــرای انجام اكثــر كارهای مزرعه از جملــه، عمليات 
آماده ســازی زمين، كاشت، داشت و برداشت و غيره در مزارع طراحی شده است 

)شكل 1-3(. 

 شكل 3-1 تراكتور چهار چرخ عمومی
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مهمترين مشخصات اين نوع تراكتور عبارت انداز: 

•  قابليت تنظيم فاصلۀ چرخ ها 
•  قابليت گردش سريع در شعاع كم 

•  سهولت و سرعت در متّصل كردن و به كارگيری ادوات 
تراكتورهای باغی : 

اين تراكتورها،  تراكتورهای كوچك و متوســط هســتند و معموالً كمرشكن 
و دارای فرمــان هيدروليكی می باشــند. اين ويژگی آن ها را قــادر به حركت و 
كار با ادوات در اطراف  و زير درختان می ســازد. عمومًا شاســی كوتاه و دارای 
چهار چرخ محرک هســتند )شــكل 4-1(. موتور اين تراكتورها معموالً از نوع 
ديزلی با قدرتی در محدوده 15 تا 40 اســب بخار و 2 يا 3 ســيلندر هســتند.

    ب الف

 شكل4-1تراكتورهای باغی

تراكتورهای صنعتی :
 تراكتورهايی هســتند در اندازه و انواع مختلف، كه برای كارهای مخصوص 
صنعتی و حمل وســايل ســنگين در كارخانجات، فرودگاه ها و راه سازی ساخته 
شــده اند. اين تراكتورها را می توان به دستگاه های باالبر، حفاری، باركن مكانيكی 

و ضمايم مشابه كه روی آنها سوار می شوند مجهز نمود )شكل 1-5(. 
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شكل 5-1 يك نوع تراكتور صنعتی

تراكتورهای دوچرخ )تيلر(: 
اين تراكتورها، دوچرخ محرک دارند، با دســت هدايت می  شوند و اغلب در 

سطوح كوچك و شاليزارها به كار می روند )شكل 1-6(. 

  شكل 6-1تراكتور دو چرخ همراه با خاک همزن

تراكتورهای چرخ الستيكی:  
تراكتورهای چرخ الستيكی متداول در ايران چهارچرخ هستند. محور جلوی 
ايــن تراكتورها دوچرخ دارد كه برای فرمــان دادن به كار می رود. اين تراكتورها 
حركت خود را از طريق دوچرخ محرک در عقب كسب می كنند. بعضی از انواع 
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اين تراكتورها دارای دوجفت چرخ در عقب هستند )تراكتور شش چرخ(. 
در نــوع ديگر اين تراكتورها كه قدرت مالبندي بيشــتري دارند عالوه بر دو 

چرخ محرک عقب، چرخ های جلو نيز محرک است .
بعضی از انواع اين تراكتورها دارای دو جفت چرخ در جلو و دو جفت چرخ، 

در عقب می باشند)تراكتور هشت چرخ( )شكل 1-7(. 

  شكل 7-1 يك نوع تراكتور هشت چرخ

در بعضی از تراكتورهای چهار چرخ، ارتفاع شاســی از سطح زمين زياد است 
اين نوع تراكتور، تراكتور شاســی بلند ناميده می شود. تراكتور شاسی بلند ويژه 

مرحله داشت محصوالت با ارتفاع زياد مثال نيشكر است )شكل 1-8(. 

  شكل 8-1تراكتور شاسی بلند 
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تراكتورهای چرخ زنجيری :
 در انجام برخی امور به ويژه در زمين های سبك و شنی به عّلت نياز به نيروی 
كششــی و درگيری زياد چرخ با زمين، از تراكتورهای چرخ زنجيری اســتفاده 

می  شود. استفاده از اين تراكتورها در كشاورزی محدود است )شكل 1-9(. 

شكل 9-1تراكتور چرخ زنجيری

     فعاليت عملي

از تراكتورهای موجود هنرستان بازديد كرده و نوع آنها را مشخص كنيد.  

4-1 قسمت های اصلی تراكتور 
تراكتورهای امروزی – از هر نوع كه باشــند معموالً چند قسمت اصلی دارند 

كه عبارت اند از: 
1 - موتور 2-  دســتگاه انتقال قدرت 3 - سيســتم تعليق، هدايت و كنترل 
4 - سيســتم هيدروليك 5 - تجهيزات مختلف مانند اتاق و شاســی و سيســتم 

گرمايشی و ... 
•  موتور: توان الزم را برای انجام كارهای مختلف تراكتور توليد می كند. 

•  دســتگاه انتقال توان: وظيفه اين دســتگاه، انتقال توان مكانيكی موتور به 
چرخ هــای محّرک جهت به حركت درآوردن تراكتور اســت.در طی اين انتقال، 
تغييرات الزم بر روی دور و گشــتاور توليد شده موتور انجام می شود. قسمتی از 
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ايــن دســتگاه وظيفه دارد، بخشــی از توان موتــور را براي بــكار انداختن 
قطعــات گردندۀ ادواتی كــه از تراكتور نيــرو می گيرند، به محــور گردنده ای 
) محــور P .T .O(كــه در عقــب تراكتــور نصــب شــده اســت، برســاند. 
•    سيستم تعليق، هدايت و كنترل: تراكتور را روی زمين نگه می دارد و امكان 

حركت راحت و هدايت تراكتور را ميّسر می سازد. 
•  سيستم هيدروليك: سيستمی است كه بخشی از توان موتور را گرفته و به 
صورت توان هيدروليكی ارايه می كند. اين سيســتم برای بكار انداختن و كنترل 

جكها و قسمت های هيدروليكی تراكتور و ادوات مورد استفاده قرار می گيرد. 
•  تجهيــزات مختلف: تراكتورهای امروزی معموالً مجّهز به اتاق، سيســتم 
گرمايشــی )برای ايجاد دمای مناسب(، شاسی، قالب های اتصال سريع و ... برای 

آسايش راننده و آسان شدن كار هستند. 

وسایل محافظت در مقابل واژگون شدن تراكتور 
دو نوع ســاختار محافظ برای ايمنی در حين واژگون شدن توسعه پيدا كرده 

است: قاب محافظ و اتاقك محافظ. 
قاب محافظ: قاب محافظ معموالً دو يا چهار ميله متصل به شاســی تراكتور 
اســت. در تراكتورهای دارای قاب محافــظ در روی صندلی يك كمربند ايمنی 
برای راننده منظور شــده است. درصورت واژگون شدن كمربند ايمنی، راننده را 
در داخل قاب محافظ حفظ می كند و از پرتاب شدن او جلوگيری می كند. ) شكل 

10 - 1 الف(
اتاقك محافظ: اتاقكی است كه دور يك قالب محافظ ساخته شده يا يك قاب 

فلزی محكم در طراحی آنها به كار رفته باشد )شكل 10-1 ب (. 
اين اتاقك ها، عــالوه بر محافظت از راننده در زمان واژگون شــدن تراكتور 
مزايای ايمنی و ســالمتی ديگــری نيز دارند. از آنجا كه اين اتاقك ها به وســيله 
درهــا و پنجره هــا احاطه شــده اند و هوا توســط پنكه هايــی از داخل صافی 
عبور كــرده و وارد اتاق می شــود و بديــن ترتيب هوای داخــل اتاقك تحت 
فشــار قرار مي گيرد تا از ورود گــرد و خاک به داخل اتاقك جلوگيری شــود.
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      ب   الــف

بســياری از اتاقك هــا انتقال صــدا و لرزش موتــور را كاهــش می دهند. 
اتاقك  هــا ممكن اســت مجهــز به بخــاری، تهويــه مطبوع، ضبــط صوت و 
راديــو باشــند و راحتی بيشــتر را برای راننده فراهم ســاخته و بــا جلوگيری 
از خســتگی زودرس، ســبب افزايش كارايــی او در حين انجام كار می شــود.       

5-1 وسایل راه اندازي، كنترل و هدایت  

چنانچه تراكتور به طور صحيح مورد اســتفاده قرار نگيرد، خيلی زود فرسوده 
مي شــود كه عالوه بر افزايش هزينه های كشــاورزی، عمر مفيــد آن نيز كاهش 
خواهــد يافت. از اين رو برای راه انــدازي، هدايت و كنترل تراكتور ابتدا بايد آن 
را شــناخت تا بتوان به طور صحيح از حداكثر قابليت های آن در شرايط مختلف 

استفاده نمود. 
هدايت صحيح تراكتور نياز به شــناخت اجزای تشكيل دهندۀ آن دارد و بايد 
كاربرد هر يك را آموخت. برای مشخص كردن اين تجهيزات معموالً عاليمی به 

كار می رود كه اكثر كارخانه های سازنده از اين عاليم استفاده می كنند. 
جدول1-1 برخی از اين عاليم را نشان می دهد. 

شــكل10- 1 قاب محافــظ و   اتاقك محافظ
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پس ازآشــنايی با عاليم مربوط به وسايل راه اندازي، كنترل و هدايت تراكتور، 
قبل از اقدام به رانندگی بايد روش استفاده از اين وسايل را فرا بگيريد. 

• فرمان 
برای هدايت تراكتور از فرمان استفاده می شود. فرمان تراكتور در جلوی صندلی 
راننده قرار دارد و راننده بــا گردونه ای كه فلكۀ فرمان نام دارد وضعيت چرخ ها 
را تغيير می دهد تا تراكتور را در جهت مورد نظر براند. در تراكتورهای پيشــرفته

چراغ كار پشت

سوئيچ اصلی چراغها

دورسنج موتور
درجه شارژباتری

صافی روغن جعبه دنده

درجه حرارت روغن جعبه 
دنده

درجه فشارروغن جعبه دنده

دستورالعمل را بخوانيد

محور انتقال نيرودرحالت 
خالص 

محور انتقال نيرودر حال كار

چراغ احتياط و اعالم خطر

كارگرمكن

فقط گرمكن

 جدول1-1 برخی از عاليم عمومی
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زاويه و طول فرمان قابل تنظيم اســت. شكل 11-1 فلكه فرمان و تغيير طول 
و زاويه فرمان را نشان می دهد. 

• صندلی راننده:
 صندلی محل نشســتن راننده اســت و بايد طوری تنظيم شــود كه در زمان 
رانندگی تســّلط كامل او را بر هدايت و كنترل تراكتور تأمين نمايد و در كار های 
طوالنی مانع از خستگی او گردد. صندلی راننده دارای تنظيم های مختلفی به شرح 

زير است :
•  تنظيم افقــی صندلی يا تنظيم فاصله با فرمان: اين تنظيم برای تســلط، 
دسترسی كامل راننده به كليه اهرم ها و پدال ها انجام می شود. ) شكل 12 - 1 -د(      
•  تنظيم ارتفاع صندلی: اين تنظيم برای تسلط بيشتر راننده به پدال ها صورت 

می گيرد تا عمل برای فشار دادن پدال ها به طول كامل و راحت انجام پذيرد. 
) شكل 12 - 1 - ج (

•  تنظيــم وزنی صندلی: ايــن تنظيم، برای ايجاد هماهنگــی وزن راننده و 
خاصيت ارتجاعی فنر صندلی صورت می گيرد. ) شكل 12 - 1 - ب (

بــه طــور كلی صندلــی راننــده بايد بــه نحوی تنظيم شــود، كــه مطابق 
فرمــان  روی  راننــده  دســت های  كــه  هنگامــی   الــف(   -1-12 شــكل) 
قــرار می گيــرد، زاويــه بيــن ســاعد و بــازوی راننــده 90 درجــه باشــد. 

ب- تغييــر طــول و زاويــه فرمــانالف-  فلكه فرمان

شكل 1-11
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شكل 12- 1- الف

     فعاليت عملي

 در يكی از تراكتور های موجود هنرستان، صندلی را متناسب با خود تنظيم كنيد. 

•  صفحه وســايل اندازه گيری و هشــدار دهنده و كنترل راننده 
)داشبورد(:

در رانندگی با تراكتور، راننده عالوه بر تعيين مسير و هدايت صحيح تراكتور، 
به طور همزمان بايد كار آن را به كمك عاليم هشــدار دهنده كنترل كند. لذا در 
قســمت جلوی راننده بر روی تراكتور صفحــه ای وجود دارد كه كليه چراغ های 
هشداردهنده، كليد ها، درجه  ها، چراغ های آگاهی دهنده از وضعيت كار تراكتور، 

روي آن نصب گرديده اند. اين قسمت  ها در شكل13-  1 ديده می شوند. 

شكل 12 - 1 - ب

شكل 12 - 1 - د شكل 12 - 1 - ج
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JD 3140 الف - داشبورد تراكتور  

G 238 ب  -  داشبورد تراكتور 

1-  دکمه بوق
2- کلید چراغ  های جلو با نور باال 

3- کلید چراغ اعالم خطر چشمک زن 
4 - کلید چراغ راهنما و بوق 

5 - صفحه ی درجه 
6. - گاز دستی 

7- اهرم خاموش کننده موتور
8. - سوئیچ موتور 

9.- کلید چراغ 
10- کلید راهنما

11- چراغ سوخت باک
12- چراغ روغن 

13- چراغ باتری   
15-چراغ نور باال 

16 - نشانگر چراغ راهنما 
17- ساعت شمار و دورسنج 

شكل 13 - 1

MF 399 ج - جلو داشبورد تراكتور
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• سوئيچ تراكتور و دكمه استارت
در تراكتور ها شكل، محل نصب و عملكردهاي سوئيچ و دكمه استارت متفاوت 
اســت اين دو در اكثر تراكتور ها در هم ادغام شده اند. در تراكتور U650M قرار 
دادن كليد در ســوئيچ موجب وصل شــدن جريان برق به قسمت های مختلف 
می گردد، بدون اينكه موتور روشــن شود. اين حالت را وضعيت روشن می نامند.

زيرا تعدادي از چراغ هاي هشداردهنده روي داشبورد روشن مي باشند و مدارات 
تراكتور آماده راه اندازي مي شوند. در اين حالت دكمه ی استارت به طور جداگانه 
عمل می نمايد كه با فشــاردادن آن، استارتر عمل می كند و موتور روشن می شود. 

در اين وضعيّت چراغ هاي هشدار دهنده خاموش مي شود.
اّما در بعضی از تراكتور ها عالوه بر قرار دادن كليد در ســوئيچ بايد آن را يك 
مرحله چرخاند، تا ســوئيچ در وضعيت روشــن قرار گيرد. با چرخاندن كليد به 
مرحله بعد كه حالت فنری دارد اســتارتر شــروع به كار می  كند و موتور روشن 

می شود. با ر ها كردن آن، كليد به مرحله قبل برمی گردد.)شكل 14 - 1 (

1- خاموش 2 - روشن 3 - استفاده از گرمكن 4 - استارت

MF399 الف - سوئيچMF 285 ب - سوئيچ

شكل 14 - 1 - سوئيچ تراكتور
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درجه فشار روغن و يا چراغ هشدار دهنده ی فشار روغن:  •
ميزان فشــار روغن موتور توسط يك درجه، كه معموالً در جلوی راننده قرار 
دارد، نشــان داده می شود. ميزان فشــار روغن مناسب برای هر تراكتور در كتاب 
راهنمای آن ذكر شده است. هنگامی  كه موتور سرد است، روغن آن نيز سرد بوده 

و فشار روغن باالتر از حد معمول خواهد بود. 
پس از گرم شدن موتور، فشار روغن كمي كاهش می  يابد. چنانچه ميزان فشار 
روغن موتور كمتر از حد الزم باشد بايد بالفاصله علت آن را يافت و رفع عيب 
كرد. در غير اينصورت، به موتور آســيب فراوان خواهد رسيد. برخی تراكتور ها 
فاقد درجه فشــار روغن اند و به جای آن يك چراغ هشدار دهنده دارند، هنگامی  
كه سوئيچ تراكتور در وضعيت روشن قرار دارد و هنوز موتور روشن نشده است 
اين چراغ بايد روشن باشد. لحظه ای پس از روشن شدن موتور، همراه با افزايش 
دور آن، بايد اين چراغ خاموش شــود.چنانچه خاموش نشد، دليل بر پائين بودن 
فشــار روغن اســت و بايد بالفاصله موتور را خاموش كرد و علت را يافت. در 
هنگام روشن بودن موتور نيز اگر فشار روغن كاهش پيدا كند و از حد مجاز كمتر 
شــود، اين چراغ روشن مي شود. كه بايد - بالفاصله تراكتور را خاموش و  علت 

را يافته و رفع عيب كرد ) شكل 15 - 1(.

شكل 15 - 1

• درجه نشان دهنده ی ميزان سوخت مخزن )باک(:
اين درجه ميزان ســوخت موجود در مخزن ســوخت را نشــان می دهد. كه 
معموالً با عدد يا رنگ مشــخص می  گردد رنگ قرمز ) E ( نشانه كمبود سوخت 

در مخزن  سوخت است.
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شكل 16 - 1 
• درجه ي آب 

در تراكتور هايی كه موتور آن ها دارای سيســتم خنك كننده ی آبی هســتند، 
درجه ی آب، دمای آب موتور را برحسب سانتيگراد يا فارنهايت نشان می دهد. 

در بعضی از تراكتور ها، صفحه ی درجه به ســه قســمت تقسيم شده است و 
ممكن است به ترتيب با حروف )C( و )N( و )H( و يا با رنگ های سفيد و سبز 
و قرمز نشان داده شود. كه به ترتيب نشانگر سرد)C(، مناسب )N( و جوش بودن 

)H(آب موتور تراكتور هستند. 
كاركردن با موتور سرد می تواند مانند كاركردن در درجه حرارت باال به موتور 
صدمه برساند. در ابتدای روشن شدن موتور عقربه روی قسمت سرد قرار می گيرد. 
در برخــي از تراكتورها در اين حالــت نبايد تراكتور را حركت داد. پس از اينكه 
موتور گرم شد و عقربه روی قسمت مناسب قرار گرفت می توان حركت كرد. قرار 
گرفتن عقربه روی قسمت جوش، مي تواند نشان دهنده عيب در سيستم خنك كننده 
يا كم بودن آب در رادياتور باشــدكه بايد به رفع اشكال پرداخت )شكل 17 -  1(. 

شكل 17 - 1
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• درجه ی شارژ باتری يا چراغ هشدار دهنده
درجه ی شارژ باتری نشــان دهنده ی وضعيت كار مولد برق می باشد. معموالً 
عدد صفر در وســط اين درجه و عالمت مثبت و منفی در طرفين عدد صفر ديده 
می  شوند. هنگامی  كه عقربه به ســمت عالمت منفی حركت كند، نشان دهنده ی 
تخليه )دشارژ( باتری است. كه به دليل مصرف برق توسط مصرف كننده  ها بروز 
می  كند. حركت كردن عقربه به ســمت عالمت مثبت، نشــانگر شارژ )پرشدن( 
باتری اســت. زمانی كه عقربه روی صفر باقی می ماند حالت تعادل باتري از نظر 

شارژ و دشارژ خواهد بود. 
در برخــی از تراكتور هــا بــه جای درجه، از چراغ هشــداردهنده اســتفاده 
مي شــود. ايــن چــراغ در زمان بــاز كردن ســوئيچ روشــن شــده و پس از 
روشــن شــدن موتور خاموش مي شــود. چنانچه پس از روشن شــدن موتور، 
اين  چراغ روشــن شــود، نشــان دهنده ی تخليه  شــدن  باتری و يا عدم شارژ 
آن توســط مولد برق  می  باشــد. روشــن مانــدن اين چراغ در دور متوســط 
يا دور باالی موتور، نشــان دهنده وجود اشــكال می  باشــد )شــكل 18 -  1(. 

شكل 18 - 1

ب - درجه شارژالف - چراغ اخطار

دورسنج، ساعت شمار، سرعت سنج  •
 دورســنج ميزان دور موتوررا )برحســب دور در دقيقه( نشــان می دهد. در 
كتابچه ی راهنمای تراكتور ميزان دور مناســب موتور ذكر شــده است، درشكل 

19 -  1 دورسنج با شماره )2( نشان داده شده است. 
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ســرعت حركت تراكتور به وسيله سرعت ســنج اندازه گيری می  شود كه در 
برخی از تراكتور ها مســتقل از دورسنج موتور اســت و در بعضی ديگر دنباله ی 
عقربه دورسنج روی درجات ديگری قرار می  گيرد هر سری از درجات، مربوط به 
يك دنده ی تراكتور است. در شكل 19-  1 يك عقربه دو سر وجود دارد )شماره 

2( كه در باال، دور موتور و در پايين سرعت حركت تراكتور را نشان می  دهد. 

1 - درجــه ســوخت 2 - درجات نشــان دهنده ي ســرعت تراكتــور و دور موتــور 3 - چراغ 
آگاهــي دهنده ي نــور باال 4 - چــراغ آگاهي دهنــده ي چراغهــاي راهنما 5 - چراغ هشــدار 
دهنــده ي صافي هــوا 6 - چراغ نشــان دهنده ســرعت محور انتقال نيرو 7 - ســاعت شــمار 
8 - چــراغ آگاهي دهنــده ي درگير بودن محور جلــو در تراكتورهاي دو ديفرانســيل 9 - چراغ 
هشــدار دهنــده مولــد 10 - چــراغ هشــدار دهنده فشــار روغــن هيدروليك و جعبــه دنده 
11 - چراغ اعالم خطر كه كه با روشــن شــدن چراغهاي شــماره 9، 10، 12 روشــن مي شود.

 12 - چراغ هشدار دهنده ي فشار روغن موتور 13 - چراغ هشدار دهنده درگير بودن ترمز 

JD 3140شكل19 - 1 صفحه درجه در تراكتور

ساعت شمار تراكتور، ميزان كاركرد موتور را بر حسب ساعت نشان مي دهد. 
همچنين با توجه به آن مي توان زمان دقيق ســرويس های تراكتور را تعيين نمود. 

در شكل19-  1 ساعت شمار با شماره )7( مشخص گرديده  است. 
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چراغ هشداردهنده ی ترمز دستی  •
در تراكتور هايی كه مجهز به چراغ هشداردهنده ی ترمز دستي هستند، چنانچه 
ترمز دســتی كشيده شود و سوئيچ در وضعيت روشن باشد، چراغ مربوط روشن 
مي شــود كه نشان دهنده درگير بودن ترمز دستی است. با خارج شدن ترمزدستي 

از درگيری، اين چراغ خاموش خواهد شد) شكل19 -  1 -  شماره ی 13(. 

•  چراغ هشداردهنده ی فشار روغن هيدروليك و جعبه دنده
چراغ هشداردهنده ی روغن هيدروليك در بعضی از تراكتور ها وجود دارد. با 
بازكردن سوئيچ اين چراغ روشن شده و با روشن شدن موتور خاموش مي شود. روشن 
ماندن اين چراغ در حالی كه موتور روشن است نشان دهنده ی افت فشار روغن می  
باشد و علت آن می تواند كمی  روغن هيدروليك يا كثيف بودن صافی های روغن 
هيدروليك باشدكه بايد بررسی و اشكال آن رفع شود ) شكل 19-  1 شماره 10(. 

•  دكمه خاموش كن
در بعضی از تراكتور ها برای خاموش كردن موتور كافی اســت با اســتفاده از 
اهرم گاز دستی دور موتور را كم كرد تا به صفر برسد. اين عمل جريان سوخت 

را قطع نموده و باعث خاموش شدن موتور می شود. 
در نوع ديگــری از تراكتور ها، راننده با دكمه خاموش كن، جريان ســوخت 
را قطع می  كند، تا موتور خاموش شــود و برای روشن نمودن مجدد بايد دكمه 

خاموش كن به وضعيت روشن برگردد تا سوخت جريان يابد. 
•  دكمه بوق برای بكار انداختن بوق از آن استفاده می شود. 

•  چراغ هشدار دهنده ی وضعيت صافی هوا: 
برخــی از تراكتور هــا دارای اين چراغ هشــدار دهنده هســتند، اين چراغ 
هنگامــی  كــه ســوئيچ در وضعيت روشــن قرارمی گيــرد ولی موتــور هنوز 
روشــن نشــده است، روشــن اســت و بالفاصله پس از روشن شــدن موتور 
خامــوش مي شــود. در صــورت روشــن ماندن اين چــراغ، پس از روشــن 
شــدن موتور، صافی هــوا نياز به ســرويس دارد)شــكل 19 -  1 شــماره 5(.
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•  چراغ های جلو
 در قسمت جلوی تراكتور دو چراغ با نور سفيد وجود دارد كه هر كدام در يك 
طرف نصب شده اند و دارای دو وضعيت نور پايين و نور باال برای روشن كردن 
جلوی تراكتور هستند. معموالً وقتی كه چراغ های نور باال روشن هستند يك چراغ 
آگاهی دهنده روي داشــبورد در جلوی راننده روشن می شود ) شكل 20 - 1 (.

شكل20 -  1 چراغ هاي جلو و راهنما

•  چراغ اصلی عقب
 برای روشن كردن پشــت تراكتور در حين كار شبانه كاربرد دارد. اين چراغ 
را اصطالحًا »چراغ كار« می  نامند و در شــكل21 -  1 مشــخص گرديده اســت. 

1 - چراغ كار 2 - چراغ راهنما و خطر و ترمز 3 - پريز تريلر
شكل 21 - 1
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•  چراغ های راهنما
 اين چراغ ها چهار عدد هستند كه در دو سمت جلو و عقب تراكتور قرار دارند و به 
صورت چشمك زن روشن مي شود. روشن كردن چراغ های  راهنمای هر سمت نشان 
دهنده ی تصميم راننده، به هدايت تراكتور به آن سمت است. معموالً در اين وضعيت 
يك چراغ آگاهی دهنده در جلوی راننده روشن می شود ) شكل 21 - 1 شماره 2(.

•  چراغ های خطر
 در تراكتور ها دو عدد چــراغ خطر با نور قرمز روی گلگير های عقب وجود 
دارند تا در هنگام حركت شبانه، تراكتور از عقب مشخص باشد. در شكل 21 -  1 

چراغ های خطر با )شماره 2( مشخص شده است. 

•  چراغ های ترمز
دو عدد چراغ قرمز در عقب تراكتور وجود دارد كه با فشــار دادن پدال ترمز 
روشن می شوند. روشن شدن آن ها نشان دهنده ی كاهش سرعت حركت تراكتور، 
به منظور توقف است. اين چراغ ها در شكل21-  1 با )شماره 2( مشخص شده است. 

•   پريز تريلر )پی نورد(: 
اين پريز معموالًدر عقب تراكتورقرار دارد و با وصل نمودن سيم برق تريلر به اين 
پريز، برق به قسمت های مختلف از جمله چراغ ترمز و راهنما كه در پشت تريلر قرار 
دارند، خواهد رسيد. پريز تريلردر شكل21 -  1 با )شماره 3( مشخص شده است. 

•  پدال گاز
 بــرای تغيير دور موتور از پــدال گاز پايی كه در زير پای  راســت راننده ی 

تراكتور قرار دارد استفاده می كنند )شكل 22 -  1 - شماره 2(.
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U 650 M شكل 22 -  1اهرم هاي تراكتور

     فعاليت عملي

به همراه هنرآموزكاربرد وسايل راه اندازي، كنترل و هدايت تراكتور را بررسی 
كنيــد و در حالت خاموش بودن موتور تراكتور كاربرد آن ها را تمرين كنيد.

• اهرم گازدستی
 برای ثابت نگه داشــتن دور موتور يا سرعت حركت تراكتور در هردنده، از 
اين اهرم استفاده می  شود. اين اهرم در هر وضعيّتی قرار داده شود دور موتور در 

همان حالت باقی می ماند)شكل 22 -  1 شماره 1(.
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•  پدال های ترمز
 معموالً تراكتور دارای دو پدال ترمز می باشد. هر پدال يكی از چرخ های عقب 
را ترمز می كنند. پدال های ترمز برای متوقف نمودن تراكتور يا كاهش سرعت آن 
مورد استفاده قرار می  گيرند. اين دو پدال كنار هم و در زير پای راست راننده قرار 
دارند. دو پدال ترمز را با جفت كن می توان به هم وصل كرد. در شــكل 22 -  1 
شــماره  های )7( و )8( پدال های ترمز می باشند. در تراكتور های كوچك تر مانند 

تراكتور های باغی يك پدال ترمز وجود دارد. 
•  اهرم ترمز دستی

امروزه تراكتور ها دارای اهرم ترمزدســتی هســتند كه معموالً در سمت چپ 
تراكتور قرار دارد و بعد از متوقف شدن تراكتور با كشيدن آن، ترمز تراكتور درگير 
مي شود. برای خارج كردن تراكتور از اين وضعيت الزم است دكمه ی سر اهرم را 
به داخل فشار داده، اهرم را در همان حالت كمی  به سمت باال و سپس به سمت 
پايين حركت داد. در تراكتور U560M به جای ترمزدســتی، يك ضامن قفل كن 
وجود دارد، براي درگير كردن آن در حالی كه پدال ترمز فشــار داده شــده است 
بايد، ضامن ترمز را با دست باال كشيده، پدال ترمز ر ها شود. برای آزاد كردن پدال 
ترمز، كافی است پدال ترمز مجدداً قدری فشار داده شود. در شكل 22 -  1 ضامن 

قفل كن با شماره )10( مشخص گرديده است. 

•  پدال كالچ
 اين پدال در ســمت چپ تراكتور قرار دارد و در اثر فشــاری كه با پا به آن 
وارد می شــود، انتقال نيرو از موتور به جعبه دنده قطع می  گردد. در تراكتور مسی 
فرگوســن مدل MF285( 285( فشار دادن پدال كالچ تا نيمه، برای قطع انتقال 
توان به جعبه دنده كافی اســت و فشار دادن آن تا انتها سبب قطع انتقال توان به 

محور انتقال نيرو)P .T .O( می گردد.) شكل23-  1 شماره 2( 
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)G 238( شكل23-1 اهرم ها و پدال های تراكتور باغی
1- اهرم هيدروليك

2 - پدال كالچ
3 - اهرم گاز دستي

4 - اهرم تعيين دنده جلو)سبك، سنگين(-
عقب      

5 - اهرم انتقال نيرو

6 - اهرم ترمز دستي 
7 - اهرم انتخاب دنده

8 - پدال ترمز
9 - پدال گاز 

10-پدال قفل ديفرانسيل
11 -اهرم وضعيت محور انتقال نيرو 

•   اهرم تعويض دنده و دنده كمك:
اين اهرم ها برای انتخاب دنده ی مناســب تراكتور، متناسب با وضعيت كار و 
ســرعت آن به كار می رود. برای شروع حركت بايد پدال كالچ را تا حد مناسب 
فشار داد و بعد به كمك اهرم تعويض دنده و اهرم دنده كمك، وضعيّت درگيری 
دلخواه )دنده مناسب( را در جعبه دنده به وجود آورد و سپس كالچ را به آرامی  
ر ها كرد.) شكل 22 -  1 شماره  های 4 و 5(. اهرم تعويض دنده معموالً در جلوی 
صندلی راننده قرار دارد و اهرم كمك در برخی از تراكتور ها در كنار اهرم اصلی 

تعويض دنده و در برخی ديگر در كنار صندلی نصب می شود. 
در بعضی از تراكتور ها )مثاًل U650M( برای تغيير وضعيت درگيری عالوه بر 
فشار دادن پدال كالچ )كالچ گرفتن(، تراكتور نيز بايد كاماًل متوقّف )ترمز( شود. 
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در غير اينصورت به دنده  ها آسيب می  رسد. 
در تراكتــور JD3140، تعويض دنده اصلــی در حين حركت انجام می گيرد. 
ولی برای تعويض دنده كمك، عالوه بر فشــردن پدال كالچ، تراكتور بايد كاماًل 
متوقف شــود. در شــكل24-  1 چندين نمونه از وضعيت های درگيری اهرم های 

دنده وكمك در تراكتور ها مشاهده می شود. 

الف و ب - تراكتور جان دير 
U 650 M - ج

G 238 - د 
FM 285 - ه

I و L - دنده سنگين، H - دنده سبك

R - دنده عقب كه همراه دنده 1-4 دنده 
سنگين تا سبك عقب را ايجاد مي كند.

P - پارک 
S - خالص

شكل 24 - 1 وضعيت اهرم دنده در چند نوع تراكتور
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سرعت وضعيّت دنده 
)Km/h(

دنده يك جلو - كيلومتر در ساعت
دنده دو جلو - كيلومتر در ساعت
دنده سه جلو - كيلومتر در ساعت

دنده چهار جلو - كيلومتر در ساعت
دنده پنج جلو - كيلومتر درساعت

دنده شش جلو - كيلومتر در ساعت
دنده يك عقب - كيلومتر در ساعت
دنده دو عقب - كياومتر درساعت 

دنده سه عقب - كيلومتر در ساعت 

1/24
2/59
3/90
6/67

13/94
20/94

1/63
3/40
5/12

VALTRA VALMET ب - نمودار سرعت در تراكتور

MF 285 الف - نمودار سرعت در تراكتور

 G 238 ج - جدول سرعت تراكتور
) 750R ×16 با الستيك(      

شكل 25 -  1 



30

• پدال قفل ديفرانسيل
 برای درگير كردن قفل ديفرانســيل اهــرم يا پدالی در تراكتور وجود دارد كه 
در هنگام بكسوات چرخ عقب تراكتور راننده با فشار دادن آن قفل ديفرانسيل را 

درگير می كند) شكل 26 - 1( .

     فعاليت عملي
شكل 26 - 1

از تراكتور های موجود هنرستان بازديد كرده و نوع آن ها را مشخص كنيد. 
زير نظر هنرآموز درس،  با اهرم ها و پدال هاي تراكتور های متداول در وضعيّت 

خاموش بودن موتور به صورت انفرادی و با رعايت نكات ايمنی، كاركنيد. 

•  اهرم های هيدروليك
بازو های  می توانيد  اهرم ها  اين  با 
هيدروليــك را بــه منظــور تغييــر 
وضعيــت ادوات متصــل شــده به 
كنيد.تراكتور هــا  كنتــرل  را  آن هــا 
سيســتم  های  از  مختلفــی  انــواع 
هيدروليك را دارند كه متناســب با 
درتراكتور  كنترل  برای  اهرم هايی  آن 
نصب می شــود يكــی از اهرم های

شكل 27 - 1
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موقع روشن كردن  موتور بايد  اهرم هيدروليك را در پايين ترين وضعيّت  قرارداد.

زير نظر هنر آموز درس، در تراكتور موجود هنرستان اهرم  های هيدروليك را برای 
باال و  پايين بردن بازو های هيدروليك در وضعيّت روشن موتور تراكتور تمرين كنيد .

•   محور يا اكسل جلو
ســطح مزارع دارای پستی و بلندی است. برای حفظ تعادل تراكتور و شرايط 
مناسب كار همواره بايد دو چرخ جلو با سطح زمين در تماس باشد. به اين منظور 
اكســل جلو حالت االكلنگی )تعليق( دارد و از يك نقطه در وســط آن با شاسی 

تراكتور مفصل بندی شده است. 
5-1- كتابچه  های راهنما 1

بيشــتر ابزار ها، دستگاه ها و ماشين هايی كه توليد می شوند به همراه آن يك يا 
چند كتابچه راهنما، CD يا نوار آموزشــی تحويل می شــود در برخی موارد نيز 
توليد كننده يا ارايه كننده دســتگاه، اطالعات مــورد نياز كاربران را در تار نمای 
خود ارايه می كند. اين رســانه های آموزشی، اطالعاتی در مورد مشخصات فنی و 
عمومی، روش و موارد كاربرد، روش نگهداری، ليســت قطعات و موقعيت آنها 
و روش بازســازی محصول دارد زمانی كه يك دستگاه يا ماشينی در اختيار شما

 1- Manual

هيدروليك كه در شكل 27-1 مشاهده می شود برای باال و پايين بردن بازو های 
اتصال ســه نقطه است  اهرم هيدروليك ديگر برای كنترل جك ماشين های دنباله 

بندتراكتور قابل استفاده است. 

نكته

     فعاليت عملي
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قرار می گيرد بايد قبل از كار با آن برای كسب اطالعات الزم در مورد مشخصات 
دســتگاه و نحوه كار با آن به كتابچه های مربوط مراجعه كنيد تا اطالعات الزم را 

كسب كرده و با موارد ايمنی آن آشنا شويد.

  دستگاه ها و ماشين های ســاده ممكن است برخی از كتابچه ها را نداشته 
باشــند يا محتوای چند كتابچه در قالب يك كتابچه ارايه شــده باشد و شايد 

كتابچه مربوط به صورت ديجيتالی باشد

 قابل توجه اســت كه كتابچه های راهنما معموالً به زبان كشــور توليد كننده 
اســت و برای ماشــين هايی كه توليد كننده می خواهد آن را به كشور های ديگر 
صــادر كند كتابچه های چند زبانه تهيه می شــود كه در ايــن صورت يكی از آن 
زبان ها انگليسی اســت. بنابراين يكی از مهارت هايی كه بايد يك تكنسين داشته 
باشد آشــنايی با انواع كتابچه های راهنما و مهارت استفاده از كتابچه های مربوط 
به تجهيزات و ماشين های مربوط در رشته)زبان عمومی كتابچه، زبان فنی، عالئم 

استاندارد و ...( است. برخی از انواع مهم كتابچه های راهنما عبارتند از: 
•  كاالنما )كاتالوگ(1

 اين كتابچه اغلب بصورت چند صفحه رنگی و جذاب است كه هدف آن دادن 
اطالعات كلی در مورد مشــخصات ظاهری و برخی از مشخصات فنی محصول 
و خدمات پس از فروش آن اســت افراد با خواندن ايــن كتابچه می توانند برای 
انتخاب اوليه ماشــين يا عدم تناسب آن با نياز هايشــان تصميم گيري كنند.بيشتر 
فروشنده های محصول كاالنما را در اختيار دارند و برای خريداران ارايه مي دهند 
همچنين در نمايشــگاه هايی كه برای اين محصوالت برگزار مي شــود كاالنما در 

اختيار بازديدكنندگان قرار می گيرد.

1  - Catalog

نكته
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•  راهنمای كاربر1
 اين كتابچه اطالعاتی در مورد روش نصب، راه اندازي و كاربرد دســتگاه ارايه 
مي دهد زمانی كه دستگاه يا ماشينی خريداری مي شود اين كتابچه ها همراه دستگاه 

به خريدار تحويل می شود.

 1 - User Guide, Instruction  Manual  

•  راهنمای نگهداری2
راهنمای نگهداری اطالعاتی را برای سرويس و نگهداری دستگاه ارايه مي كند 
و در صورتی كه عمليات نگهداری دستگاه ساده باشد توليد كنندگان اين راهنما را 
همراه با راهنمای كاربر چاپ و در اختيار خريدار قرار مي دهند اين كتابچه برای 
محصوالت پيچيده فقط به نمايندگی های خدمات پس از فروش ارسال می شود.

•  راهنمای قطعات3 برای ماشين ها و تجهيزات پيچيده يك كتابچه كه شامل 
ليســت تمام قطعات به همراه نقشــه تفكيكی آنها اســت ارايه مي شود سفارش 
قطعــات بايد بــر مبنای كد قطعات كه در اين كتابچه وجود دارد انجام شــود تا 
در فروشــگاه های توزيع لوازم يدكی، قطعه سفارش داده شده، براحتی شناسايی 
شــود. از نقشــه های تفكيكی قطعات در مرحله تعمير و باز سازی، برای پياده و 
ســوار كردن اجزای ماشين نيز مي توان استفاده كرد. اين كتابچه معمواٌل در اختيار 

نمايندگی های تعمير و فروش لوازم يدكی قرار داده می شود.
كتابچه تعمير4  •

روش پياده سازی قطعات، سوار كردن، تنظيم و روند درست تعمير و بازسازی 
دســتگاه در كتابچه تعمير ارايه می شود اين كتابچه در اختيار تعميرگاه های مجاز 

دستگاه قرار داده می شود.
تهيه كتابچه های راهنما: برای تهيه كتابچه های راهنما مي توان به توليد كننده يا 
مراكز خدمات پس از فروش محصول مراجعه كرد. امروزه برخی از توليد كننده ها 
كتابچه هــای راهنما را در تارنمای خود بصورت كتــاب ديجيتالی ارايه می كنند.

2 -Service Manual
3 -Part Manual
4 -Repair Manual
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خودآزمايی و تحقيق 

1 - سه مورد از مشخصات تراكتور های امروزی را بنويسيد. 
2 - كاربرد تراكتور های دوچرخ و تراكتور های چهار چرخ محرک را بنويسيد. 

3 - صندلی راننده چگونه تنظيم می شود؟ توضيح دهيد. 
4 - اگر المپ فشــار روغن موتور بعد از روشن شدن موتور خاموش نشود، 

نشان دهنده چه عيبی است؟ توضيح دهيد. 
5. - كار كردن با تراكتور زمانی كه درجه آب حالت ســرد را نشــان می دهد، 

چه مشكلی را ايجاد می كند؟ توضيح دهيد. 
6 - وظيفه ی دورسنج و ساعت شمارتراكتور را بنويسيد. 

7 - از اهرم گازدستی به چه منظوری استفاده  می شود؟ بيان كنيد. 
8.  - روش آزاد كردن اهرم ترمز دستی را بنويسيد. 

9. - عاليم عمومی  ترمز دســتی، درجه ی شارژ باتری، نشان دهنده ی مسير، 
چراغ گردش راهنما را رسم كنيد. 

*10 1- وضعيــت درگيــری دنده  های تراكتور های موجود در هنرســتان را 
بررسی نموده، آن را رسم كنيد. 

*11 - با توجه به نمودار سرعت تراكتور Valmet تعيين كنيد برای عمليات 
كشاورزی از چه دنده  هايی استفاده می شود؟ )شكل 25-  1 - ب( 

*12 - با تهيه كتابچه راهنما مشــخصات فنی موتور تراكتور های هنرستان را 
در جدول زير بنويسيد. 

ترتيب احتراقتعداد سيلندرحداكثر گشتاور )Nm( حداكثر قدرت )Hp(نوع موتوررديف

1
2
3

 1 - سؤاالتي كه با عالمت * مشخص شده اند مخصوص هنرجويان رشته ي ماشينهاي كشاورزي مي باشد .
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فصل دوم

رانندگي تراكتور
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هدف  های رفتاری - با يادگيری اين فصل هنرجو می تواند:

•  بازديد های قبل از روشن كردن موتور را انجام دهد. 
•  موتور تراكتور را با رعايت نكات ايمنی روشن كرده، خاموش نمايد. 
•  تراكتــور را با رعايت نكات ايمنی به حركت درآورد و پس از طی 

مسيری كوتاه متوقف كند. 
•  تراكتور را در مسير مستقيم هدايت كند. 

•  كاربرد قفل ديفرانسيل را بداند و بتواند از آن استفاده كند. 
•  با رعايت نكات ايمنی در شعاع كم دور بزند. 

•  مراحل سه چرخ كردن تراكتور را بيان كند. 
•  تراكتور را به حالت سه چرخ درآورد. 

•  تراكتور دو ديفرانسيل را نشان دهد. 
•  تراكتور دو ديفرانسيل را در وضعيت چهار چرخ محرک به كار اندازد. 

•  قوانين رانندگی با تراكتور را رعايت نمايد. 
•  با انواع تراكتور در شرايط مختلف رانندگی كند. 

•  جفت كن پدال های ترمز را درگير كند. 

رانندگی يك مهارت اســت. راننده ی ماهر تراكتور كســی است كه بتواند با 
آشنايی كامل به نسبت قســمت های ظاهری تراكتور و استفاده صحيح از وسايل 
راه انــدازي، آن را هدايت و كنترل نمايد. عالوه بر اين راننده بايد بتواند برخی از 

سرويس های ساده را انجام دهد. 
 راننده تراكتور بايد مورد اعتماد كارفرما بوده و ضمن انجام صحيح امور فنی، 

داراي انضباط كاری، مسئوليت پذيری و حسن معاشرت با همكاران باشد. 
بعد از آن كه با قسمت های ظاهری تراكتور و  وسايل كنترل  و هدايت  آن  در  اين كتاب 
آشنا شديد مي توانيد مهارت الزم را در رانندگی انواع تراكتور كسب نماييد و با توجه
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به عاليم و مقررات راهنمايی و رانندگي1 و رعايت اصول رانندگی، تحت نظر 
هنرآموز تراكتور را برانيد.

سالم ماندن تراكتور در اختيار، برای انجام عمليات مختلف آموزشی و توليدی، 
وابسته به اجرای صحيح و منظم دستورات رانندگي تراكتور و رعايت نكات فني 

است.

1-2 روشن كردن موتور تراكتور 

رعايت اصول ايمنی در رانندگی با تراكتور يك امر ضروری و حياتی اســت. 
غفلت راننده شــايد منجر به مرگ او يا ســاير افراد و از بين رفتن تراكتور گردد. 

بنابراين الزم است، رانندگان عزيز در رعايت دقيق اصول ايمنی كوشا باشند. 

1-1-2-اصول ايمنی روشن كردن تراكتور: 
راننده بايد:

توانايی جسمی  برای رانندگی را داشته باشد.   •
• از لباس و كفش مناسب استفاده نمايد. 

•  قوانين راهنمايی و رانندگی را بخوبی بداند، و بتواند آنها را اجرا كند.
• بــا تراكتوری كه آشــنايی كامل بــه تجهيزات آن نــدارد رانندگی نكند. 

• صندلی تراكتور را متناسب با جثۀ خود تنظيم كند. 
• قبل از روشن كردن تراكتور دنده را خالص نمايد. 

• بازديد های قبل از روشن شدن را حتمًا انجام داده باشد. 

 موتور تراكتور را در محيط سربســته روشن نكنيد )شكل 1-2( در صورت 
ناگزير بودن از انجام اين كار پنجره ها يا در محل را باز كنيد. 

 1- در صورت تمايل به فراگيري قوانين راهنمايي و رانندگي مي توانيد از كتابچه هاي قوانين راهنمايي و رانندگي و 
يا كتاب رانندگي تراكتور و تيلر) كتاب درسي گروه ماشين هاي كشاورزي شاخه كاردانش( استفاده كنيد.

نكته
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شكل 1 - 2

2- 1-2- بازديد  های قبل از روشن كردن
اين بازديدها در مراحل اوليه كار توسط استادكار درس انجام شود. 

• وضعيت ظاهری تراكتور و الستيك ها و ميزان باد چرخ ها را كنترل كنيد. 
• روغن موتور و آب رادياتور را بررسی كنيد. 

• محل اتصال لوله  های روغن، آب و ســوخت را بازديد كنيد و در صورت 
وجود نشتی يا خرابی، برای رفع عيب آن اقدام نماييد. 

• از وجود سوخت در مخزن مطمئن شويد و شير زير مخزن را باز نماييد. 
• چنانچه در پيالۀ رسوب ســوخت، آب يا رسوباتی جمع شده است آن را 

تخليه كنيد. 
• باتری و اتّصاالت سيستم برقی را بازديدكنيد.

3-1-2- طرز روشن كردن موتور تراكتور: 
• پس از اســتقرار كامل در صندلی، ابتدا اهرم ترمزدســتی را اگر در حالت 

ترمز نيست، بكشيد. 
• اهرم های تعويض دنده و محور انتقال نيرو و سيستم هيدروليك را خالص 

كنيد. 
• دكمــه خاموش كن را از وضعيّت خاموش خارج كنيد)درتراكتور هايی كه 
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دكمه خاموش كن دارند(. 
• اهرم گاز دستی را در وضعيت وسط قراردهيد. 

• سوئيچ تراكتور را در وضعيت روشن قرار دهيد و روشن شدن المپ های 
هشداردهنده را كنترل كنيد. 

• دكمه اســتارت را فشار دهيد تا موتور روشن شود )در تراكتور هايی كه به 
جای دكمه استارت يا سوئيچ استارت زده مي شود، سوئيچ را در وضعيت استارت 

قرار داده، موتور را روشن نماييد(. 
•  چنانچه موتور روشن نشد 3 تا 4 بار استارت زدن را به مدت15– 10ثانيه، 
هر بار به فاصله زمانی 2 دقيقه تكرار كنيد. اگر موتور روشن نشد يك ربع ساعت 
صبر نماييد و مجدداً اقدام به اســتارت زدن كنيد. چنانچه باز هم روشــن نشد از 

متخصص مرتبط برای بازديد و رفع عيب آن كمك بگيريد. 

 تراكتور هايی كه شــمع گرمكن دارند، معموالً به جای دكمۀ اســتارت، 
دارای سوئيچ وضعيتی هســتند. در هواي سرد اگر سوئيچ اين تراكتورها را 
قبل از قرار دادن در وضعيت استارت 20-15 ثانيه در وضعيت شمع گرمكن 

قرار دهيد، موتور زودتر روشن خواهد شد. 

• پس از روشن شدن موتور، دكمه استارت را رها كنيد. 
• به چراغ های هشــداردهنده، بخصوص چراغ روغن و مولد برق توجه كنيد 

كه به موقع خاموش شوند. 
• صبر كنيد تا موتور گرم شود. 

 زير نظر هنرآموز و پس از بازديد های الزم، يكی از تراكتور های موجود  
در هنرستان را روشن كنيد. 

نكته

     فعاليت عملي
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 2-2 حركت و توقف تراكتور 

1-2-2- اصول ايمنی رانندگی تراكتور 
اصول ايمنی كه در هنگام رانندگی تراكتور بايد رعايت شود، عبارتند از:

• در رانندگی عجله نكنيد و حواس خود را متّوجه كار خود نماييد. 
• با تراكتور معيوب رانندگی  نكنيد. 

• قبل از حركت ترمزها را آزمايش نماييد و از سالم بودن آنها مطمئن شويد. 
• از سوار كردن افراد ديگر بر روی گلگيرها خودداری كنيد. 

• بجز مواقع ضروری، جفت كن پدال های ترمز تراكتور را آزاد نكنيد. 
• قبل از عبور از مسير دشوار و موانع، مطمئن شويد كه عبور امكان پذير است. 

• ترمز دستی را قبل از حركت آزاد نماييد. 
• در صورتــی كه تراكتور دارای اتاقك يا محافظ باشــد در هنگام رانندگی 

كمربند ايمنی را ببنديد.  
• در هنگام رانندگی با تراكتور در شــيب های تند و كار های سنگين، از دنده 

سنگين استفاده كنيد. 
• از قابليت های تراكتور برای موقعيت های مناسب استفاده كنيد. 

• در حال حركت تراكتور، سوار يا پياده نشويد. 
• در هنگام دور زدن، شعاع گردش را در نظر گرفته، به آرامی  دور بزنيد. 

• در شب و در هوای مه آلود بدون چراغ رانندگی نكنيد. 
• در ســرعت های زياد به طور ناگهانی و سريع فرمان را نچرخانيد زيرا اين 

عمل موجب واژگون شدن تراكتورمي شود. 
• از دور زدن در زمين های ناهموار خودداری كنيد. 

2-2-2- شروع حركت با تراكتور
پس از گرم شــدن تراكتــور و اطمينان كامل از درســت كار كردن موتور و 
سيســتم های آن مي توانيد حركت با تراكتور را با رعايت قوانين رانندگی به شرح 

زير آغاز كنيد. 
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• قبل از حركت مطمئن شــويد در اطراف تراكتــور چيزی كه مانع حركت 
شود وجود ندارد. 

• پدال كالچ را فشار دهيد. 
• اهرم های تعويض دنده را در وضعيت مناسب قرار دهيد. 

• با در نظر گرفتن مسير حركت چراغ راهنما را روشن و ترمز دستی را آزاد كنيد. 
• با رها كردن آهســتۀ پدال كالچ و همزمان وارد آوردن فشار بر پدال گاز و 

كنترل صحيح فرمان تراكتور را به جلو برانيد. 
• در تراكتورهايــي كه جعبه دنده پيش رفته تر دارند مي توانيد  برای تعويض 
دنــده، پدال كالچ را فشــار داده، اهرم دنــده را از وضعيّت قبلی خالص نماييد 
سپس با انتخاب دنده مناسب و تنظيم گاز موتور، اهرم دنده را در وضعيت مورد 
نظــر قرار دهيد. پدال كالچ را بــه آرامی  رها كنيد و به حركت ادامه دهيد )مانند 

.) JD3140

3-2-2- اصول ايمنی متوقف كردن تراكتور  و خاموش كردن آن
اصــول ايمنی كه در موقع توقف تراكتــور و خاموش نمودن آن بايد رعايت 

كرد عبارت اند از: 
• قبل از توقف كامل، از سرعت خود بكاهيد. 

• تراكتور را در محل مناسب متوقف كنيد. 
• پس از توقف تراكتور ترمزدستی را بكشيد. 

• پس از سردشدن موتور، آن را خاموش كنيد. 
• تراكتور را در دندۀ سنگين قرار دهيد. 

• تراكتــور را در شــيب های تند پــارک نكنيد. چنانچه مجبــور به اين كار 
شديد عالوه بر مراحل فوق، در مقابل چرخ های عقب مانعی قرار دهيد و جهت 
چرخ های جلو را رو به ســمتی قرار دهيد كه تراكتور در صورت حركت خود به 

خود ، به سمت كناره جاده هدايت شود. 

4-2-2- متوّقف كردن تراكتور و خاموش كردن موتور
 روش كار:
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• محل توقف را قباًل تعيين نماييد. 
• چراغ راهنما را روشن كنيد. 

• با كم كردن دور موتور با پدال گاز، پدال كالچ را فشار داده، اهرم دنده را 
خالص كنيد و پدال كالچ را رها نماييد. 

• با فشــار دادن تدريجی پدال ترمز، ســرعت تراكتور را كاهش داده، آن را 
متّوقف سازيد. 

•    ترمزدستی را بكشيد و پدال ترمز را رهاكنيد كمی  صبر نماييد تا موتور خنك شود. 

• پــس از توقــف كامل تراكتور و خنك شــدن موتــور، مي توانيد اقدام به 
خاموش كردن موتور كنيد. 

• ســوخت موتور را با اهرم گازدســتی كم كنيد )بعضی از تراكتورها بدين 
طريق خاموش می شوند(. 

• در تراكتور هايی كه گيره خاموش كن دارند، گيره خاموش كن را بكشــيد 
تا موتور خاموش شود. 

• پس از خاموش شدن موتور،سوئيچ را بيرون آوريد

3-2  كاربرد جفت كن پدال های ترمز 
همانطــور كــه گفته شــد، اكثر 
تراكتورها دو پــدال ترمز دارند. در 
هنگام حركت در جاده بايد دو پدال 
ترمز به هم قفل باشــند تا دو چرخ 
يكنواخت ترمز كنند. استفاده از پدال 
ترمز هر طرف به طور مجزا ســبب 
انحــراف تراكتور به همان ســمت 
می شــود كــه در حالت های خاص 
مورد استفاده قرار می گيرد. جفت كن 
با حرف  ترمزدرشكل2-2  پدال های 

)A( مشخص شده است. 

جفــت   2-2 شــكل 
كــن پدال ترمــز در تراكتور 
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1-3-2- اصول ايمنی كه در هنگام گردش در حداقل شعاع بايد 
رعايت شود: 

• با احتياط رانندگی كنيد. 
• فرمان را در همان جهتی بچرخانيد كه پدال ترمز آن ســمت را می فشاريد. 
• در موقعی كه از گاوآهن و يا پنجه بشــقابی سوار )ديسك( و ادواتی نظير 

آنها استفاده می كنيد قبل از دور زدن، ابتدا آنها را از خاک خارج كنيد. 
• موقــع دور زدن در حالی كه ادوات به تراكتور متصل می  باشــند، شــعاع 

گردش را در نظر گرفته دقت كنيد تا به مانعی برخورد نكنيد. 

2-3-3- گردش در شعاع كم
گاهی به عّلت محدود بودن فضا، در عمليات با تراكتور الزم است تراكتور در 
شــعاع كم گردش نمايد. اين عمل به كمك فرمان و استفاده هم زمان از پدال های 

مستقل ترمز امكان پذير است.
 مراحل كار برای گردش در حداقل شعاع به شرح زير است: 

• ابتدا تراكتور را متوقّف كنيد. 
• جفت كن پدال های ترمز را باز نماييد. 

•  پدال ترمز سمت گردش را فشار دهيد و فرمان را به همان سمت بچرخانيد. 
• كالچ را گرفته، دنده را درگير كنيد. 

• برای گاز دادن از گاز دستی استفاده كنيد. 
• كالچ را به آرامی  رها كنيد تا تراكتور حركت كند. 

• پس از پايان كار، پدال های ترمز را به هم وصل كنيد. 

4-2 هدایت مستقیم تراكتور 
حركت مســتقيم تراكتور در عمليات كشــاورزی بسيار مهم است، از اين رو 
راننده بايد مهارت كامل برای اين كار داشــته باشــد. به اين منظور بايد به روش 

زير عمل كرد: 
• تراكتور را در ابتدای مسيرحركت در سر زمين قرار می دهيم. 
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• يك نقطه را در كنار اگزوز يا هواكش تراكتور با يك نقطه در انتهای زمين 
درنظر می گيريم. 

• با ثابت نگه داشتن موقعيت چشم خود در امتداد دو نقطۀ فوق )لبه اگزوز و 
نقطۀ انتهای زمين(وكنترل فرمان، تراكتور را در اين مسير مستقيم هدايت می كنيم 

)شكل 2-3(. 

         شكل2-3 

به صــورت انفرادی با رعايت اصول ايمنی و زيــر نظر هنرآموز يكی از 
تراكتور های متداول را راه اندازي و در مسير مستقيم هدايت كنيد. 

در اين فعاليت تعويض دنده، دور زدن و متوقف ساختن تراكتور را تمرين 
كنيد. 

تراكتور باغی يكی از تراكتور هايی اســت كه هنرجو در اين مرحله بايد با 
آن كار كند. 

نكته

     فعاليت عملي
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5-2 جلوگیری از بکسوات چرخ تراكتور

زمانی كه يكی از چرخ های محرک تراكتور در ســطح يخ زده يا زمين سست 
و گلی و چرخ ديگر در زمين ســخت و خشــك قرار گيرد چرخی كه اصطكاک 
كمتری با زمين دارد با ســرعت بيشتری می چرخد و چرخ ديگر چرخشی ندارد 
و تراكتور ضمن چرخش آزاد يكی ازچرخ ها، متوقّف می گردد )بكسوات كردن( 
در ايــن حال برای انتقال نيروی دورانی يكنواخت به هر دو چرخ و فعال نمودن 

هر دوی آنها از قفل ديفرانسيل استفاده می شود .
1-5-2- نكات ايمنی در هنگام استفاده از قفل ديفرانسيل

 نكاتی كه در هنگام استفاده از قفل ديفرانسيل بايد رعايت شود، عبارتند از: 
• قبل از بكاربردن قفل ديفرانسيل حتمًا كالچ بگيريد. 

• تنها در مواردی كه الزم است از قفل ديفرانسيل استفاده كنيد. 
• پدال قفل ديفرانسيل را به آرامی  به طرف پايين فشار دهيد. 

• در زمانی كه پدال پايين و ديفرانســيل قفل است، فرمان بايد كاماًل مستقيم 
باشد تا از آسيب رسيدن به تراكتور جلوگيری شود. 

• زمانی كه از قفل ديفرانســيل اســتفاده می  كنيد تراكتور را در دندۀ سنگين 
برانيد. 

2-5-2- طرز استفاده از قفل ديفرانسيل
برای استفاده از قفل ديفرانسيل به ترتيب زير عمل كنيد: 

• در حالی كه تراكتور متوقف است پدال كالچ را تا انتها فشار دهيد. 
• پدال قفل ديفرانسيل را فشار دهيد تا قفل ديفرانسيل درگيرشود. 

•   فرمان  را كاماًل مستقيم نگه داريد و تا پايان كار از چرخانيدن آن خودداری كنيد. 
• با انتخاب دندۀ سنگين و رها كردن آرام كالچ، به كمك گازدستی حركت 

را آغاز كنيد. 
• پس از پايان كار كالچ را گرفته، قفل ديفرانسيل را به آرامی  آزاد كنيد و از 

آزاد شدن آن مطمئن شويد. 
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6-2  انتقال تراكتور با سه چرخ 

در بيشــترتراكتور های چهار چرخ محور جلو نسبت به شاسی حالت لواليی 
دارد )شكل 2-4(.  

شكل 2-4
گاهی اتفاق می افتد كه يكی از چرخ های جلوی تراكتور پنچر شده، يا به عللی 
از كار می  افتد و به علت نداشــتن  وســايل و امكانات مجبوريد تراكتور را با سه 
چرخ به محل ديگری هدايت و منتقل نماييد به طوری كه چرخ آســيب ديده در 
ارتفاع مناســبی از زمين قرار گيرد و با زمين تماس نداشته باشد. يعني تراكتور با 

سه چرخ حركت كند. 

1-6-2- اصول ايمنی كه در هنگام انتقال تراكتور با ســه چرخ 
بايد رعايت شود: 

• فرمان را محكم نگه داريد. 
• با سرعت كم و با احتياط رانندگی كنيد. 

•  با سرعت كم دور بزنيد. 
• از سه چرخ كردن تراكتور در جاده  های دشوار كوهستانی خودداری نماييد. 
• تراكتــور را به تعميرگاه ببريد و قبل از تعميــر چرخ از انجام هر كاری با 

تراكتور خودداری  كنيد. 
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2-6-2- مراحل سه چرخ كردن تراكتور
• ابتدا چرخی را كه از كار افتاده با جك بلند كنيد يا چرخ ســالم جلو را در 
سطح پايين تری قرار دهيد به طوری كه در طرف ديگر بين محور و بدنۀ تراكتور 

فاصله ايجاد شود.
•  سپس قطعه ای مناسب از چوب را در فاصله ايجاد شده بين محور و بدنه 

تراكتور قرار دهيد)شكل 5-2( . جك را از زير محور جلو برداريد. 
• تراكتور را در مسير صاف و هموار با دنده سنگين به تعميرگاه منتقل كنيد. 
• قطعه قرار داده شــده، مانع افقی شدن محورمي شود و چرخ آسيب ديده را 

باالتر از زمين نگه می دارد. 

    شكل 5-2    شكل2-6

7-2- افزایش كشش تراكتور 

برای افزايش كشش در انجام كار های سنگين، بعضی از تراكتورها را به محور 
محرک جلو مجهز نموده اند. يعنی محور جلو نيز ديفرانسيل دارد به اين مفهوم كه 
توان موتور به چرخ های جلو نيز منتقل مي شود. بيشتر اين تراكتورها در كار های 

سنگين صنعتی و كشاورزی مورد استفاده قرار می گيرند. 
تراكتور هــای چهارچرخ محرک، اغلب به يكی از ســه صورت زيرســاخته 

مي شود: 
1- تراكتور های چهارچرخ محرک با چرخ های كوچك جلو متصل به فرمان. 
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2- تراكتور هــای چهارچرخ محرک با چرخ هــای هم اندازه جلو و عقب كه 
چرخ های جلو به فرمان متصل می شوند. 

3- تراكتور هــای چهار چرخ محرک با چرخ های هــم اندازۀ جلو وعقب و 
شاسی كمرشكن يا مفصلی. 

1-7-2- درگيری و خالص كردن ديفرانسيل جلو 
ديفرانســيل جلو را بايد در كار هايی كه نياز به نيروی كششی زياد است بكار 
گرفت. برای اســتفاده از ديفرانسيل، كالچ بگيريد و دسته كنترل شكل )7-2( را 
به پائين فشــار دهيد. برای خالص كردن نيز الزم اســت، پدال كالچ را گرفته و 

دسته كنترل را به باال بكشيد.

 توجه

هرگز نبايد با تراكتور دو ديفرانســيل در حالی كه ديفرانســيل جلوی 
آن درگير اســت در جاده ها رانندگی كرد زيرا ســبب الســتيك سايی در 

چرخ های جلو و زياد شدن مصرف سوخت می شود. 

شكل2-7

A

B

A : اهرم كنترل ديفرانسيل جلو ، B:  نمايه حركت دسته كنترل ديفرانسيل جلو
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جهت استفاده از ديفرانسيل جلو، كالچ را گرفته دسته كنترل را به پايين فشار 
دهيد. براي خالص كردن نيز الزم است، پدال كالچ راگرفته ودسته كنترل مربوطه 

را به باال بكشيد.

وقتي در حالت ايستاده خالص كن ديفرانسيل جلو خراب شده است، تراكتور 
را به آرامي در دنده عقب قرار داده آنگاه دسته كنترل مربوطه را باالبكشيد.

شكل 8-2 اهرم ديفرانسيل جلو

زير نظر هنرآموز با رعايت نكات ايمني در محوطه رانندگي مطابق شكل 
9-2 عبور از موانع، ســطوح شيبدار و ... و به كارگيري اهرم ها و پدال هاي 

مربوطه را تمرين كنيد.

     فعاليت عملي

 توجه
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1 -  چهار مورد از بازديد های قبل از روشن كردن موتور را بنويسيد. 
2 -  روش اســتفاده از شمع گرمكن برای روشن كردن موتور در هوای سرد 

را توضيح دهيد. 
3 -  برای خاموش كردن موتور تراكتور چه عملی انجام می دهيد؟ 

4 -  از قفل ديفرانســيل به چه منظوری و چگونه اســتفاده مي شود؟ توضيح 
دهيد. 

5 - منظور از بكسوات كردن چرخ تراكتور چيست؟ شرح دهيد. 
6 - روش درگير و خالص كردن ديفرانسيل جلو در تراكتور های دو ديفرانسيل 

را توضيح دهيد. 

خودآزمايی و تحقيق 
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فصل سوم

تراكتور و ادوات كشاورزي



53

هدف های رفتاری: درپايان اين فصل، فراگير بايد بتواند:
• مالبند اتّصال سه نقطه تراكتور را شناسايی كند.

• روش هاي اتّصال ادوات به مالبند اتّصال سه نقطه تراكتور را توضيح دهد.
• ماشين را در وضعيت های متفاوت به مالبند اتّصال سه نقطه بارعايت 

اصول ايمنی، متصل و جدا نمايد.
• سرويس و نگهداری مالبند اتّصال سه نقطه را توضيح دهد.

• نقاط اتّصال تراكتور در جلو و عقب را نشان داده، ماشين را به مالبند 
قابل تنظيم ادوات متّصل و جدا نمايد.

 • نقاط اتّصال تراكتور را ســرويس كرده و عمليات نگهداری مربوط 
را انجام دهد.              .

• روش تنظيم مالبند قابل تنظيم را توضيح دهد.
• اصول هدايت غلتك و تريلر دو چرخ را توضيح دهد.

• غلتك و تريلر دو چرخ و چهار چرخ را به تراكتور متّصل نمايد.
• غلتك و تريلر دو چرخ را به سمت جلو و عقب هدايت نمايد.

 • مشخصات كاربردی بيل تراكتوری و باركن تراكتوری را توضيح دهد.
• روش كار با بيل و باركن تراكتوری را توضيح دهد.

• طبقه بندی ادوات از نظر ابعاد نقاط اتّصال را توضيح دهد.
• كاربرد جك روی مالبند ادوات را توضيح دهد.

• موارد ايمنی در موقع اتّصال غلتك، تريلر را توضيح دهد.

 3  تراكتور و ادوات كشاورزی

درايــن فصل ابتدا اتّصاالت تراكتور و نحــوه ی اتّصال برخی از ادوات به آن 
توضيح داده مي شود سپس مختصری در مورد روش بكارگيری اتصاالت ادوات 

و تراكتور و هدايت تراكتور متّصل به ادوات شرح داده خواهد شد.
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1 - 3 نقاط اّتصال تراكتور و ماشین هاي كشاورزي و 
روش اّتصال آنها

تراكتور و ادوات دارای نقاطی هستند كه به وسيله ی آنها به هم وصل می شوند. 
چنانچه اين اتّصال فقط در يك نقطه برقرار شــود و وزن  دســتگاه روی تراكتور 
نباشــد اتّصال را » كششــی با يك نقطه « می نامند. اگراتّصال در دو نقطه برقرار 
شــود به نحوی كه  وزن جلوی دســتگاه روی تراكتور و وزن عقب آن بر روی 
چرخ ها باشــد آن را » نيمه سوار يا اتّصال دو نقطه«گويند. در صورتی كه اتّصال 
در ســه نقطه برقرار گردد به نحوی كه وزن كل دستگاه بر تراكتور حمل  شود آن 
را » سوار يا اتّصال سه نقطه « می گويند. برخی از ادوات به وسيله ی پيچ و مهره 
به صورت تقريبًا دايمی تراكتور بســته مي شود، اين روش اتّصال را اتّصال ثابت 

می نامند) شكل21 - 3 (.

1 - 1 - 3 - اتّصال سوار
 برای اتّصال سوار از مالبند سه نقطه استفاده مي شود.

• اهداف عمده ی اتّصال سوار ادوات به تراكتور عبارت است از:
• اتّصــال ادوات به تراكتور به طوری كــه ادوات و تراكتور به صورت يك 

مجموعه واحد درآيند.
• باال و پايين كردن ادوات به منظور حمل ونقل يا كار.

• انتقال وزن به چرخ های عقب تراكتور.
قسمت های مختلف مالبند سه نقطه تراكتور:  

مالبند سه نقطـه از قسمت های اصلی زيـر تشكيل شده است كه در شكـل 

  برخــی از ماشــين ها، با اينكه دو نقطه ی اتّصال دارند، شــرايطی مانند 
اتّصال سوار دارند )اتّصال گاو آهن به بازوهای تحتانی با دو پيچ(.معموالًٌ در 

ادوات كوچك كه به تراكتورهاي باغي متّصل مي شوند بكار برده مي شود.

نكته



55

1 - 3 ديده مي شود.
1 - بازوهای كششی چپ و راست )5( كه ماشين هاي مختلف به آن متّصل مي شود. 
2 - دوعدد بازوهای رابط )4(كه هركدام به يك بازوي كششــي بسته شده و 

آن را باال يا پايين مي برد.
3 - دو بازوهــای باالبــر)3(، كــه هركــدام بــه يــك طــرف محــور 
باالبــر)2( بــه صــورت هــزار خــاري بســته شــده اســت و همــراه با آن 
حركــت مي كنــد تا به كمــك بازوي رابــط، بازوهاي كششــي را بــاال ببرد.
4 - بازوی مياني يا بازوی سوم )9(، يك سر اين بازو در ميان دو بازوی باالبر 
به شاســی تراكتور بسته مي شود و ســر ديگر آن، به نقطه ي  اتّصال سوم ماشين 

سواربسته خواهد شد.
5 - زنجيرهای مهاركننده )6(، تعداد آنها دو عدد است و يك سر هر كدام به 
يك بازوی كششی و سر ديگرشان به تكيه گاهی در بدنه تراكتور متّصل مي شود. 
كار اين زنجيرها جلوگيری از حركت نوسانی زياد ادوات متّصل به اتّصال سه نقطه 
می باشد. بايد دقت شود كه زنجيرها خيلی سفت نباشند و تاب نداشته باشند. بعضی 
از تراكتورها دارای مالبند اتّصال سه نقطه در جلو تراكتور می باشند. )شكل 2- 3(

) U 650 M شكل 1-3- قسمت هاي مختلف مالبند سه نقطه )در تراكتور     
1 - صفحه تكيه گاه چپ، 2 - محور، 3 - بازوي بلندكن، 4 - بازوي رابط، 5 - بازوي كششي يا جانبي، 
6 - تنظيم كننده طول زنجير مهار، 7 - تكيه گاه زنجير مهار، 8 - تكيه گاه بازوي وسط، 9 - بازوي وسط .



56

JD 3350 شكل2- 3-  مالبند اتّصال سه نقطه جلو) در تراكتور       

)JD 3140 شكل3-3- اجزاي مالبند اتّصال سه نقطه ) در تراكتور

 Draft(1 - بازوهاي جانبي
)Link

 Center ( 2 - بازوي وسط
)Link

 Lift ( 3 - بــازوي رابــط
)Link

 Sway 4 - محدود كننده ) 
)Blocks

 Rock (باالبر بــازوي   - 5
)shaft lif link

 ( گيــر  نوســان  فنــر   -  6
)Spring

- تنظيم های اتّصال سه نقطه:
 در انتهای بااليی بازوی رابط ســمت راســت يا هر دو بازوی رابط دسته ای 
وجود دارد كه با چرخاندن آن طول بازوی رابط كوتاه يا بلند مي شــود در نتيجه 
بازوي كششــي مرتبط به آن باال يا پايين مي شود. تا بتوان ادوات متّصل به اتّصال 

سه نقطه را در جهت عرضی ترازكرد)شكل 4- 3 (
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A- دسته تنظيم طول بازو
B - قفل دسته

شكل 4 - 3 دسته تنظيم طول بازوي رابط سمت راست

بلندي بازوي مياني نيز براي تراز كردن ماشين در راستاي طولي تراكتور كوتاه 
يا بلند مي شود. ) شكل 3-5 (

A - با چرخاندن اين دسته طول بازوي وسط تغيير مي كند.B -  طول بازوي وسط
شكل5-3 بازوي اتّصال مياني و چگونگي تغيير طول آن

اصول ايمنی در هنگام اتّصال و جدا كردن ماشــين به اتّصال سه نقطه   -
تراكتور و مالبندها:

تراكتور را نســبت به ماشين در موقعيت مناســب قرار دهيد تا در هنگام   •
بستن ماشين مجبور به جا به جا كردن ماشين نشويد)شكل 3-6(. 

قبل از اينكه از تراكتوربرای اتّصال ماشــين به مالبند پياده شويد،تراكتور را   •
در وضعيّت پارک قرار دهيد، يا ترمز دستی آن را بكشيد.  
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شكل 3-6

در هنگام اتّصال و جداســازی عالوه بر رعايــت كليه اصول ايمنی، حتمًا   •
مواظب انگشتان دست  خود باشيد.

چنانچه در اتّصال ماشــين به راننده كمك می كنيد هرگز در پشت و پايين   •
تراكتور و ماشــين قرار نگيريد، بلكه در كنار آن طوری كه در ديد راننده باشــيد 
بايســتيد و با عالمــت دادن به راننده، او را برای در يك راســتا قرار دادن محّل 

اتّصاالت ياری كنيد ) شكل 7 - 3(.

شكل 7 - 3

طريقه وصل كردن ماشين به اتّصال سه نقطه ی تراكتور :  -

 برای اتّصال ماشين به ترتيب زير عمل كنيد:
تراكتور را طوری به عقب برانيد كه توپی بازوی كششــی ســمت چپ،   •
نزديك انگشتی اتّصال چپ ماشين قرار گيرد)شكل 8 - 3 (، به كمك اهرم كنترل 
هيدروليك، بازوهای كششــی را در مقابل نقاط اتصال پايين وســيله مورد نظر
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قرار دهيد.ترمز دستی را بكشيد و از تراكتور پياده شويد.
 

شكل 3-8

• بازوی كششی ســمت چپ تراكتور را به مالبند ماشين ببنديد سپس پين و 
ضامن نگهدارنده آن را محكم كنيد.

اگر توپی ســمت راســت مالبند تراكتور روبروی نقطه اتصال سمت چپ   •
ماشــين قرار گرفت توپی را به نقطه اتصال ببنديد. در غير اين صورت، نخست 

بلندی بازوی رابط سمت راست را تنظيم كنيد.
بازوی ميانی را به اندازه ی الزم كوتاه يا بلند كنيد و به نقطه ی ســوم مالبند   •
ماشــين ببنديد. توجه كنيد كه رزوه در دو طرف بازوی اتّصال به يك اندازه باز 

شده باشد.
طول زنجير مهاركننده ی بازوهای پايين را به طور مناسب تنظيم كنيد.  •
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- باز كردن ماشين سوار از مالبند سه نقطه تراكتور
برای باز كردن ماشين،حتی االمكان زمين صافی را انتخاب كنيد.  •

با اســتفاده از اهرم كنترل هيدروليك، وســيله متّصل به اتّصال سه نقطه را   •
روی زمين قرار دهيد.

قبل از باز كردن ماشين از تراكتور، حتمَا ترمز دستی را بكشيد.

بازوی ميانی را با بازكردن پين آن از مالبند ماشــين جدا سازيد. اگر اين بازو 
زير بار است با كمی باز كردن و بستن بازوآن را از زير بار آزاد كنيد. 

بازوی كششی راست را پس از باز كردن پين، از ماشين آزادكنيد.  •
•  بازوی كششــی چپ را پس از باز كردن پين، از ماشين آزاد كنيد. اگر اين 
بازو زير بار است نخست كمی بازوی رابط را باز كنيد يا ببنديد تا بازوی كششی 

از زير بار رها شود.

هنگامی كه بازوی كششی زير بار است اگر بازوی رابط را بيش از اندازه 
باز كنيد ماشين متصل به تراكتور به يك باره رها مي شود كه مي تواند آسيبی 

به شما يا ماشين وارد نمايد.

2 - 1 - 3 - اتّصال نيمه سوار 
در اين نوع اتّصال، ماشــين تنها به بازوهای كششی تراكتور وصل مي شود در 
اين روش جلوی ماشين به بازوی كششی بسته شده است و عقب آن روی زمين 
كشيده مي شــود. به كمك نيروی هيدروليك قسمت جلوی ماشين از زمين بلند 
مي شود و قســمت عقب آنها معموالً به كمك جك كنترل می گردد. در اين نوع 

اتّصال، قسمتی از وزن ماشين به تراكتور منتقل مي شود.

نكته

نكته
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3 - 1 - 3 - اتِّصال كششی 
برخی از ماشين ها در يك نقطه به تراكتور وصل مي شود. به نحوی كه ماشين 
مي تواند متناســب با ناهمواری های زمين بــاال و پايين حركت كند و هنگام دور 
زدن، به چپ و راســت بــرود. مالبندها و نقاط اتّصــال تراكتور امكان اين گونه 

اتّصال را فراهم می كنند.

- انواع مالبند و نقاط اتّصال در تراكتور:
مالبند قابل تنظيم، مالبند متحرک و مالبند بلند از مهم ترين مالبندها در تراكتور 

هستند. نقاط اتّصال تراكتور شامل نقطه اتّصال تريلر در عقب تراكتور و نقطه اتّصال 
جلو می باشد.

مالبند قابل تنظيم   -
ايــن مالبندها در جهت های افقی، عمودی، جلو و عقب قابل تنظيم هســتند 

)شكل 9 - 3 (.
           

ب الف
شكل 9 - 3 مالبند قابل تنظيم در دو موقعيت

برای ماشــين هايی كه با محور انتقال نيــروی تراكتور كار می كنند، اين مالبند 
بايد در وســط بسته شود هنگامی كه ماشــين سنگينی به اين مالبند بسته مي شود 
بايد آن را در وضعيّت چرخشــی قرار داد و اگر ماشين نياز به توان محور انتقال 
نيرو دارد بايد اين مالبند به طور وارونه بســته شود تا هنگام كار،گاردان به مالبند 

گير نكند )شكل 10 - 3 (. 
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شكل 10-3 موقعيت وارونه مالبند

مالبند متحرک   -

 از اين مالبند برای كشــيدن ماشين سنگين و يا كشيدن چند وسيله كه به هم 
قالب شده اند استفاده می شود. با بكارگيری اين مالبند پيچيدن درسر پيچ ها آسانتر 
مي شــود. مالبند متحرک همانند مالبند قابل تنظيم در وضعيّت های مختلف تنظيم 
 مي شــود. از اين مالبندها برای ادواتی كه نياز به وصل شدن به محور انتقال نيرو 

دارند نبايد در حركت متحرک استفاده كرد )شكل 11 - 3 (.

الف - قسمت هاي مختلف مالبند متحرک
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ب - هنگام كار با ادوات ســنگين مالبند بايد در وضعيت متحرک و موقع حمل و نقل در 
وضعيت ثابت قرارگيرد.

شكل 11 - 3 - مالبند متحرک

- روش بستن ماشين به مالبند متحرک: 

بررســی كنيد مالبند ماشين در ارتفاع مناسب نسبت به مالبند متحرک قرار   •
گرفته باشد، اگر چنين نيســت، ارتفاع مالبند ماشين را هم ارتفاع مالبند متحرک 

تنظيم كنيد. 
ضامن نگهدارنده پين اتصال مالبند را بلند كرده و به سمت چپ يا راست   •

بكشيد و سپس پين را خارج كنيد. 
تراكتور را با رعايت نكات ايمنی به عقب برانيد به نحوی كه مالبند ماشين   •

در داخل قالب مالبند قرارگيرد. 
پين را در داخل سوراخ مالبندها قرار دهيد تا ماشين به تراكتور متصل شود.   •
اتصاالت ديگر مانند اتصاالت هيدروليكی و ... را برقرار كنيد )اين بند پس   •

از آموزش های بعدی اجرا می شود(. 
•  پايه يا جك مالبند ماشين را در حالت حمل و نقل قرار دهيد. 
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- مالبند بلند 

 اين مالبند بين دو بازوی تحتانی تراكتور بســته مي شود. برخی مواقع به اين 
مالبند تسمه هايی برای قفل كردن ارتفاع مالبند در حد مطلوب نصب مي شود. در 
طول اين مالبند ســوراخ هايی برای هم راستا كردن نقطه ی اتّصال ماشين با محور 

طولی تراكتور وجود دارد) شكل 12 - 3 (.

شكل 12- 3 مالبند بلند

- مالبند خودكار و قالب عقب و جلو:

قالب جلو در بعضی از تراكتورها روی تنه مخصوص وزنه های سنگين كننده 
قرار می گيرد و برای كشيدن و هل دادن ماشين بكار می رود )شكل 13-3 قسمت 

الف(. 
قالب خودكار در قسمت عقب پوسته محور انتقال نيرو قرار می گيرد و برای 
بســتن تريلر به تراكتور استفاده می شود. پس از قرار گرفتن قالب تريلر در مالبند 

پين آن به طور خودكار قفل می شود)شكل 13-3 ب( .
هنگام اتّصال و جدا كردن تريلر، مواظب انگشتان دست خود باشيد كه با پين 

تحت فشار فنر مالبند خودكار اتّصال تريلر برخورد نكند. 
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هنگام بســتن اين ماشــين ها به 
تراكتور، مي توانيد با پايه مذكور بلندی 
مالبند ماشــين را هم ارتفــاع مالبند 
تراكتور تنظيم كنيد تا اتصال ماشــين 
به راحتی انجام شــود. پس از اتصال 
ماشين و قبل از حركت دادن آن،  اگر 
مالبند آن روی پايه قرار گرفته است 
بايــد پايه را به وضعيّت حمل و نقل 
درآوريــد و پس از پايان كار، قبل از 
جدا كردن ماشين از تراكتور، پايه را 
به حالت اوليّه برگردانيد و بلندی آن 
را چنان تنظيــم كنيد كه وزن جلوی 
ماشــين روی پايه قرار گيرد )شكل 

شكل 14 - 3 - پايه قابل تنظيم مالبند3-14(.

بعضی از ماشــين ها در كنار مالبند خود يك پايه دارند كه وزن قسمت جلوی 
ماشين را تحمل مي كند و مي تواند ارتفاع مالبند آن را نسبت به زمين باال و پايين ببرد. 

شكل 13 - 3 

خــودكار مالبنــد 

قالب عقب

ب - مالبند خودكارالف -  قالب جلو تراكتور
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4-1-3- اتصال ثابت 

برخی از ماشين های كشاورزی مانند بيل هيدروليكی، ماشين برداشت نيشكر و 
... به علت اينكه مدت زيادی بايد روی تراكتور بسته باشند، به صورت ثابت با پيچ 
و مهره روی تراكتور بسته می شوند. اين ماشين ها ويژه ی يك نوع تراكتور مشخص 
طراحی و ســاخته مي شــوند و معموالً براحتی نمي توان آن را روی تراكتورهای 
ديگر متصل كرد. برای اتصال اين ماشــين ها بايد بــا مراجعه به كتابچه راهنمای 
تراكتور و ماشــين، اطالعات مورد نياز را كسب كرد و در هنگام اتصال ماشين به 
تراكتور الزم اســت از افراد ديگر كمك گرفت و اتصال را با جرثقيل انجام داد. 

5-1-3- طبقه بندی ماشين از نظر ابعاد نقاط اتصال
ماشين های كشاورزی )مخصوصًا انواع سوار( از نظر ابعاد نقاط اتصال و قدرت 
مصرفی به چهار گروه تقســيم مي شــود. قبل از اتصال ماشين به تراكتور، بايد به 
متناسب بودن ماشين از نظر ظرفيت و ابعاد و قدرت مصرفی با تراكتور توجه  كنيد. 

گروه اول:  -

 ايــن ادوات نيــاز به تراكتوری دارند كه قدرت مالبنــدی آن در حدود 35-
15 كيلووات )45-20 اســب بخار( است. ماشــين تراكتور گلدونی مدل 930 

)G930( جزو گروه اول هستند. 

شكل 15 - 3
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گروه دوم:  -
 

اين ماشــين ها مناسب تراكتورهايی هســتند كه قدرت مالبندی آنها 30-75 
كيلووات )100-40 اسب بخار( است. اين ماشين ها  را نيز مي توان به تراكتورهای 

گروه سوم وصل كرد. ماشين تراكتور MF285 جزو گروه دوم هستند. 

گروه سوم:  -

 گروهی از ماشــين هســتند كه 
به قدرت زيــادی نيــاز دارند و به 
تراكتورهای قوی متصل می شــوند. 
قدرت مورد نياز آنها در حدود 168-
60 كيلووات )225-80 اسب بخار( 
 MF399 و JD3140 است. تراكتور
و ماشين هاي مربوط به آنها جزو اين 
دسته  از ماشين و تراكتورها هستند. 

شكل3-17 

شكل 3-16 
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- گروه چهارم:

 اين گروه ادوات، مخصوص يك تراكتور ســاخته و متناسب با تجهيزات آن 
طراحی می شوند. قدرت تراكتورهايی كه ماشين گروه چهارم را به كار می اندازند، 

در حدود 300-135 كيلووات )400-180 اسب بخار( است. 
برخی از ماشــين ها مجهز به شاخك و پين هايی هستند كه بتوانند به دو گروه 

از تراكتورها متصل شوند )شكل 18 - 3(.

شــكل 18 - 3 - بذرپاش قابل اتصال به دو گروه از تراكتورها

نقاط اتصال سه نقطه گروه اول و دوم را مي توان با استفاده از بوش به نحوی 
تغيير داد كه به ترتيب به تراكتور های گروه دوم  و ســوم متصل شــوند )شــكل 

.)3-19

شكل 19 - 3
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6-1-3- سرويس و نگهداری مالبندها: 

بــه كليه بازديدها و مراقبت هايی كه در زمان های معين به منظور جلوگيری از 
خرابی قطعات و افزايش عمر مفيد دستگاه و كاهش هزينه های آن انجام می شود 

سرويس و نگهداری گفته مي شود.
اين ســرويس ها را برای تراكتور و ماشــين های كشــاورزی معموالً راننده و 
در صورت لزوم، ســرويس كاران نمايندگی های فروش انجام مي دهند. هرچند 
سرويس تراكتور نياز به اطالعات فنی زيادی ندارد اما به منظور اطمينان از درستی 
كار بايد سرويس و نگهداری با توجه به توصيه های كتابچه ی نگهداری و كاربرد 

انجام شود.

همان گونه كه پيشگيری، ساده تر و كم خرج تر از درمان بيماری است، مراقبت 
و نگهــداری منظم و صحيح تراكتور نيــز هزينه ای به مراتب كمتر از تعمير دارد. 
در كشاورزی، انجام به موقع كارها امری حياتی است. با انجام به موقع بازديدها 
مي توان به آماده بودن تراكتور در هر زمانی كه نياز به كار باشــد اطمينان داشت. 
سرويس های نامرتب يا غير صحيح تراكتور موجب فرسودگی سريع و از كارافتادن 
آن در مدت كوتاه می شــود، به عنوان مثال كار كردن تراكتور در محيط پرگرد و 
خاک بدون برخورداری از هواكش مناســب، عالوه بــر كاهش قدرت موتور و 
افزايش مصرف ســوخت، قطعات داخلی موتور را فرســوده مي كند و حتی در 
مدت چند روز ممكن اســت نياز به تعمير اساسی در موتور مشاهده شود. عالوه 
بر اين دقت در انجام وظايف محوله باعث ايجاد محيط كاری با نشــاط، افزايش 

كارايی و امنيت شغلی و جلب اطمينان كارفرمايان مي شود. 
•  بازوهای اتّصــال، محل اتّصال آنها به تراكتــور و ادوات، بازوهای رابط، 
مالبندها و قالب جلو و عقب و غيره را بررســی كنيد. اين قسمت ها كمتر آسيب 
می بينند. در صورت معيوب بودن محل های اتّصال، خطر باز شــدن اتّصال وجود 

دارد. در صورت لزوم قطعات را ترميم يا تعويض كنيد. 
•  قسمت هايی را كه نياز به گريس كاری دارند، گريس كاری كنيد



70

• زنجيرها به ندرت آســيب می بينند آنها را بررســی كنيد و در صورت نياز، 
اقدامــات الزم را به عمل آوريد. پيچ های تنظيم طول زنجيرها بايد روان باشــند. 
دنده های پيچ بازوی ميانی و بازوهای رابط را بررسی و آنها را در صورت كثيف 
بــودن تميز و روان كنيد. بازوهــا را در صورت كج بودن تعمير يا تعويض كنيد. 
قفل ها و پين ها را بررسی كنيد كه سالم باشند و در صورت لزوم ترميم يا تعويض 

كنيد. 

1-2-3- هدايت تريلرهای دوچرخ و غلتك ها: 
 

تريلر ممكن است دوچرخ يا چهارچرخ باشد. در تريلرهای دوچرخ، معموالً 
محور چرخ ها درمحلی قرار گرفته است كه در صورت پخش مناسب بار در كف 
آن، قســمت زيادی از وزن، روی چرخ های تريلر قرار خواهد گرفت و قسمت 
كمی از وزن به مالبند منتقل مي شود و قسمت عقب تراكتور را سنگين می كند كه 
باعث درگيری بهتر چرخ ها با زمين می شــود. در تريلرهای چهارچرخ، كل وزن 
تريلر روی چرخ های آن قرار می گيرد ودر صورت ســنگين بودن بار، الزم است 
عقب تراكتور در حد الزم سنگين شود تا حالت چرخش آزاد چرخ ها )بكسوات( 
بوجود نيايد چنانچه غلتك ها، ســبك باشند،سنگين كردن عقب تراكتور موردی 
ندارد تنها در صورت ســنگين بودن آنها، بايد محــور عقب را به منظور افزايش 
درگيری و محور جلو را برای جلوگيری از بلند شدن جلوی تراكتور در حد الزم 

سنگين كرد. 

2-3 هدایت تراكتور متصل به ماشــین هاي كشــاورزی 

روش اتّصال تريلر و غلتك به تراكتور:  -

برای وصل كردن تريلر يا غلتك به تراكتور، بايد تراكتور را طوری به ســمت 
عقب حركت داد كه مالبند آن در وضعيّت مناسب نسبت به قالب اتّصال تريلر يا 
غلتك قرار گيرد. بعد مي توان اتّصال را برقرار كرد. دقت كنيد كه پين های اتّصال 

كاماًل در جای خود قرار گيرند و ضامن نگهدارنده پين نصب شود تا در هنگام
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حركت خطر بازشدن آنها وجود نداشته باشد. 
كابل بــرق تريلر را به پريز مخصوص تريلر كه بــر روی تراكتور قرار دارد، 
وصل كنيد زيــرا چراغ های عقب تراكتور در هنگام اتّصــال تريلر به تراكتور از 
پشت سر ديده نمی شوند. با استفاده از اين پريز، برق مورد نياز چراغ های ترمز و 
چراغ های خطر عقب تريلر تأمين مي شود. در صورتی كه تريلر چراغ عقب ندارد، 

چراغ گردان در عقب آن نصب كنيد.

هدايت تريلر دوچرخ و غلتك:   -

•  برای هدايت مســتقيم تراكتور به همراه تريلر دوچرخ يا غلتك به عقب در 
حالی كه تراكتور و تريلر در يك امتداد قرار گرفته اند، سعی كنيد فرمان را مستقيم 

نگه داريد. 
•  در صورتی كه در حين حركت به ســمت عقب، تريلر ناخواســته به يك 
ســمت منحرف شد، الزم اســت فرمان را به همان جهت بچرخانيد.تا وقتی كه 
تريلر به مســير مســتقيم قبلی نزديك شــود بالفاصله فرمان را به حالت هدايت 

مستقيم درآوريد. 
•  برای هدايت تريلر به يك ســمت، در هنگام حركت رو به عقب، فرمان را 
در جهت عكس بچرخانيد و بعد از منحرف شــدن تريلر، برای حركت مستقيم، 
ابتــدا فرمان را در جهت انحراف تريلر بچرخانيد و پس از قرار گرفتن تراكتور و 

تريلر در يك امتداد، فرمان را به حالت هدايت مستقيم نگه داريد.
•  برای دور زدن با دندۀ عقب، الزم است فرمان را متناسب با ميزان انحراف 

در همان جهتی كه تريلر منحرف شده است، نگه داريد. 
•  توجه كنيد كه حركت با دندۀ عقب به همراه تريلر بايد با ســرعت خيلی 
كم انجام شود تا از انحراف شديد تريلر نسبت به تراكتور جلوگيری كند، در اين 
وضعيت الزم اســت با حركت به جلو زاويۀ تريلر و تراكتور كم شــده و سپس 

مجدداً حركت به عقب ادامه يابد. 
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نكات ايمنی كار با تريلرها و غلتك ها:   -

الزم است بين تريلر و غلتك با تراكتور تناسب جثه ای وجود داشته باشد و   •
نيروی مورد نياز برای كشش ماشين متصل به تراكتور متناسب با قدرت تراكتور باشد. 
ترمز تراكتور برای متوقّف كردن مجموعه تراكتور و غلتك ها و تريلرهای   •
بدون ترمز، ســرعت عمل هميشگی را ندارد. لذا بايد آرامتر حركت كنيد و دقت 
بيشــتری به عمل آوريد تا فرصت مناسب و كافی برای ترمز كردن داشته باشيد. 
ترمز شديد در حالی كه يدک به تراكتور متصل است، مي تواند حادثه آفرين باشد. 
در حركت با تريلر و غلتك توجه داشته باشيد كه موقع دور زدن، تريلر يا   •
غلتك درست در مسير تراكتور حركت نمی كند و نياز به فضای  گردشی عريض  تر 
از عــرض تراكتــور دارد. از اين رو، بخصوص در هنــگام حركت در جاده های 
باريك و نزديك موانع، به پيچ های موجود در مسيرو طول تراكتور و ماشين توجه 

داشته باشيد تا يدک در پيچ منحرف نشود يا به مانعی برخورد نكند. 
در هنگام ورود به جاده توجه داشته باشيدكه، معموالً سرعت حركت ساير   •
وسايط نقليه كه در جاده درحال حركت می باشند، بيشتر از تراكتور است. به آنها 
فرصــت عبور دهيد. ورود تراكتور متصل به غلتــك يا تريلر به جاده با توجه به 

اختالف سرعت، مي تواند حوادث ناگواری بيافريند. 
هنگام رانندگی در جاده، حين عبور از كنار وســايط نقليه ديگركه متوقف   •
هســتند يا آرام تر حركت می كنند، به طول مجموعۀ تراكتور و يدک توجه داشته 
باشيد كه هنگام پيچيدن، بايد تمام طول مجموعه از وسيلۀ ديگر عبور كرده باشد 

سپس اقدام به  پيچيدن كنيد. 

به هنگام حركت از روی دســت اندازها و گودال ها و سربااليی ها به آرامی   •
حركــت كنيد و كالچ را به آرامی درگير كنيــد تا حركت آرام تر صورت گيرد و 
آماده باشيد تا درصورت بلند شــدن جلوی تراكتور از زمين، برای جلوگيری از 

خطر واژگون شدن تراكتور فوراً پدال كالچ را فشار دهيد.
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به هنگام حركت در شــيب های تند، تراكتوررا در دندۀ مناسب قراردهيد و   •
هرگز با دندۀ خالص در سرازيری ها حركت نكنيد. زيرا سرعت تراكتور بيش از 
حد زياد مي شــود و ممكن است نتوانيد آن را كنترل كنيد. توجه داشته باشيد كه 
در ســرازيری ها بايد تراكتور در همان دنده ای حركت كند كه رو به باال در همان 
شيب می تواند حركت كند تا كنترل و حفظ تعادل تراكتور برای راننده آسان باشد. 
محور جلو و عقب تراكتور را در حد الزم ســنگين كنيد تا چرخ ها به طور   •
آزاد گردش )يكســوات( نكنند و فرمان به خوبی كار كند و تعادل تراكتور حفظ 

شود. 
پدال هــای ترمز بايد در جاده حتمًا به هم متصل باشــند در غير اينصورت   •

حادثه آفرين خواهند بود. 
حتی االمكان از مالبندهای كوتاه اســتفاده كنيد تا طول مجموعه زياد نشود   •
ولی توجه داشته باشــيد كه اگر فاصله تراكتور با يدک خيلی كم باشد در هنگام 
پيچيدن، خطر برخورد بيــن جلوی يدک با چرخ های عقب تراكتور وجود دارد. 
برای جلوگيری از اين برخورد، هرچه تريلر يا غلتك به تراكتور نزديك تر باشــد، 

الزم است شعاع گردش بزرگتر انتخاب شود. 
چنانچه بار از اطراف تريلر بيرون می زند، الزم اســت در شــب با نصب   •
چراغ های گردان با نور مناسب و در روز با قرار دادن پارچه ای با رنگ قرمز سير 

در لبه های بار، توّجه ساير رانندگان را به آن جلب كرد. 
ارتفاع بار تريلر نبايد در حّدی باشــد كه سبب واژگون شدن تريلر شود.   •
اين مشــكل بخصوص روی دست اندازها و يا در هنگام پيچيدن تراكتور و تريلر 

پيش می آيد. 
بار درتريلر بايد ثابت و مهار شــود. درغير ايــن صورت، هنگام پيچيدن،   •
شــروع حركت، يا ترمز كردن و غيره، ممكن اســت بار حركــت كند و در اثر 

برخورد با لبۀ تريلر، سبب خرابی آن و حتی واژگون شدن تريلر شود. 
مركز ثقل بارهای سنگين وكم حجم بايد در تريلرهای چهارچرخ در ميان   •
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دو محور و درتريلرهای دوچرخ روی محور يا كمی جلوتر از آن باشــد. اين 
مركــز بايد درامتداد محورطولی تراكتور و تريلر باشــد تا تعادل مجموعه برقرار 

گردد. 
توجه داشته باشــيد كه قرار دادن بار ســنگين درلبۀ جلو تريلر دوچرخ،   •
سبب افزايش بار روی مالبند می شود و قرار دادن بار درعقب تريلردوچرخ سبب 

كاهش وزن روی  محورعقب تراكتور می شود كه هر دو حالت غلط است. 

بــا رعايت نكات ايمنی و زير نظر هنرآموز تراكتور را به يكی از ماشــين 
كششــی ترجيحًا تريلر )پی نورد( متصل نموده و در مسير مستقيم در جهت 
جلــو و عقب به صورت انفرادی هدايت كنيــد. همچنين گردش به چپ و 

راست را در دنده عقب تمرين كنيد.

هدف: توانايی اتصال ماشــين سوار و نيمه ســوار به تراكتور و هدايت 
تراكتور متصل به ماشين سوار و نيمه سوار 

شــرح: هنرجو به صورت انفرادی تراكتور را به يكی از ماشين هاي سوار 
متصل نموده و در وضعيت حمل و نقل تراكتور را هدايت می نمايد.اين كار 

را يك بار ديگر با ماشين نيمه سوار تكرار می نمايد. 

2-2-3- باركن )زنبه( تراكتوری: 

دســتگاه مخصوصی اســت كه در جلو يا عقب تراكتور نصب مي شود و به 
وسيلۀ سيســتم هيدروليك باال و پايين می رود. چنانچه باركن در جلوی تراكتور 
نصب شــود به علت افزايش فشار بر روی چرخ های جلو،كنترل و هدايت فرمان 

مشكل می شود )شكل 3-20(. 

     فعاليت عملي

     فعاليت عملي
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شكل 20 - 3- باركن جلو تراكتور

باركن تراكتوری از اجزای زير تشكيل شده است: 
زنبه:   -

يك قطعه جعبۀ ساده است و عمومًا دارای عرضی برابر عرض تراكتور می باشد 
و ظرفيت های مختلف را بنا به شــرايط كار خواهد داشت. زنبه ها برحسب نوع 

استفاده به شكل های مختلف ساخته می شوند. 
بازوهــا و اهرم ها: اين بازوها و اهرم ها از پروفيل های فلزی تقريبًا ســنگين 
ســاخته می شوند كه وزن زنبه و بار آن را مي توانند تحمل كنند. عالوه بر اين به 
علت اتّصال لواليی در جهت های خاص می توانند حركت كنند. بازوها به تراكتور 

حامل زنبه وصل می شوند. 
جك ها: برای باال و پايين بردن زنبه و بازوهای آن و هدايت زنبه از جك1استفاده 

می شود .
3-2-3- بيل تراكتوری:

 اين دســتگاه برای كار در شرايطی كه ارتفاع كار و محل خاكبرداری پايين تر 
از سطح اســتقرار تراكتور باشد، بسيار مناسب است و بيشتر برای كندن كانال به 

كار می رود.
 مســير كار بيل هيدروليكی در جهت مخالف حركت تراكتور می باشد، يعنی 
مواد را با كشــيدن به طرف دهانۀ دســتگاه كنده، در داخل بيل خود قرار می دهد 

)شكل 3-21(. 
 1- در فصل های بعد در مورد سيستم هيدروليك و جك  توضيح داده خواهد شد.
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اجزای تشكيل دهندة بيل تراكتوری عبارت اند از:   -

•  بوم و اجزای سوارشونده برروی آن مانند كابل ها و قرقره ها 
•  اجزای هيدروليك مانند جك ها ولوله ها 

•  اجزای كنترل 
•  جام و دندانه های آن 

نحوة كار با بيل تراكتوری:  -

 معموالً با قرار گرفتن دســتگاه در محل خاكبــرداری يا در موقع حفر كانال 
بــا قرار دادن چرخ ها در طرفين محل كندن و ســپس پاييــن آوردن بيل و نفوذ 
دندانه های بيل در زاويه ای مناسب نسبت به سطح زمين ممكن مي شود. با اعمال 
فشار يكنواخت و گردش مفصلی بيل و جمع كردن بوم و بازوها، سعی در بريدن 

خاک و پركردن جام به عمل می آيد.  
سرعت و يكنواختی كار به وضعيت كار و نوع مواد و مهارت راننده بستگی دارد. 
وزنه های تعادل: هنگام كار با بيل و باركن تراكتوری، به ويژه در حال بارگيری، 

احتمال اينكه تعادل تراكتور به  هم خورده، واژگون شود، وجوددارد. درچنين 

شكل 3-21

1- بيل تراكتوري، 2- باركن تراكتوري

2
1
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وضعيتی ممكن اســت الزم باشد وزنه های تعادل متناسب با طرح ساختمانی 
باركن و بيل تراكتوری و شــرايط كار به آن افزوده شود در اين زمينه، در مبحث 

سنگين كردن تراكتور سخن خواهيم گفت. 

اصول فنی و ايمنی در كار با بيل و باركن تراكتوری:   -

• با بيل به خاک ضربه نزنيد. 
• جك ها را تا آخرين حّد باز نكنيد. 

• عمق كار زنبه را متناسب با ظرفيت دستگاه انتخاب نماييد. 
• از بيل و باركن فقط برای حمل مواد اســتفاده نماييد.از جابجايی انســان و 

حيوان با بيل و باركن خودداری كنيد. 
• در شــيب های بيشتر از 30 درجه نبايد با بيل و باركن كار كرد. زيرا ممكن 

است تراكتور واژگون گردد. 
• در موقع حمل بار، زنبه  را حداكثر در ارتفاع يك متری نگه داريد. 
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1 - طريقۀ وصل كردن ماشــين به اتّصال سه نقطه تراكتور را مختصراً توضيح 
دهيد. 

2 - در موقع بازكردن ماشــين ســوار از تراكتور ابتدا بايد كدام اتّصال را باز 
نمود؟ 

3 - مالبند قابل تنظيم را در چه جهت هايی مي توان تنظيم كرد؟ نام ببريد. 
4 - جك روی مالبند ماشين چه كاربردی دارد؟ توضيح دهيد. 

5 - روش اتّصال تريلر)پی نورد(و غلتك به  تراكتور را بنويسيد. 
6 - در صورتی كه در حين حركت به ســمت عقب، تريلر ناخواســته به يك 

سمت منحرف شود چه كار بايد كرد؟ 
7 - در موقع دور زدن با تريلر به چه نكته ای بايد توّجه كرد؟ شرح دهيد. 

8 -  باركن تراكتوری از چه قســمت های اصلی تشــكيل شــده است؟ نام 
ببريد. 

9 - چهار مورد از موارد ايمنی در موقع كار با بيل تراكتوری و باركن تراكتوری 
را بنويسيد. 

خودآزمايی و تحقيق 
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فصل چهارم

سرویس و نگهداري تراكتور
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هدف  های رفتاری - با يادگيری اين فصل، هنرجو مي تواند:

•  سرويس و نگهداری را تعريف كند. 
•  روش هاي سرويس سيستم احتراق را توضيح دهد. 

•  سرويس های سيستم احتراق را انجام دهد. 
•  مقدار مناسب ضديخ برای موتور تراكتور را تعيين كند. 

•  روش ريختن ضديخ در سيستم خنك كننده را توضيح دهد. 
•  كاربرد ابزارها و وسايل سرويس سيستم های خنك كننده را نمايش دهد. 

•  سيستم خنك كنندۀ موتورتراكتور را سرويس كند. 
•  نكات ايمنی  وفنی در مورد سرويس سيستم خنك كننده را بيان كند. 

•  روش سرويس سيستم روغن كاری موتور تراكتور را توضيح دهد. 
• هدف از گريس كاری را بيان كند. 

•  انواع گريس خور را نام ببرد. 
•  روش گريس كاری را توضيح دهد. 

•  گريس را داخل پمپ گريس كاری پر كند و تراكتور را گريس كاری كند. 
•  سيستم روغن كاری موتور تراكتور را سرويس كند. 

•  سرويس سيستم برق رسانی را شرح دهد. 
•  چراغ های  جلو تراكتور را تنظيم كند. 

•  سرويس سيستم برق رسانی را انجام دهد. 
•  نكات ايمنی را هنگام سرويس تراكتور رعايت كند. 

هر ماشين نياز به سرويس و نگهداری دارد سرويس و نگهداری كمك زيادی 
به كاهش هزينه  های كاربرد و تعمير ماشــين خواهد كرد و موجب افزايش طول 
عمرمفيد ماشــين مي شــود. به عنوان مثال اگر هواكش موتور به موقع تميز و يا 
تعويض نشــود عالوه بر كم شدن توان موتور و افزايش مصرف سوخت موجب 
خرابی برخی از قطعات خواهد شــدكه نياز به تعميرخواهد داشت. در كشاورزی 
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عالوه بر هزينه  های تعمير، اتالف وقت برای تعمير ماشــين می تواند موجب 
سپری شدن زمان مناسب عمليات زراعی و زيان  های ناشی از آن شود. 

يك ســرويس كار تراكتور بايد نسبت به مســائل فنی كه در ادامه به صورت 
مشــروح خواهدآمد مسلط باشد،هنگام ســرويس دقت كافی داشته باشد و محيط 

كارخود را برای انجام فعاليت های روزمره، به طور مناسبی آماده نمايد. 

 به نظر شما يك سرويس كار بايد با مشتريان، چه رفتاری را داشته باشد 
تا در كار خود موفق شود.

1-4 سرویس و نگهداری سیستم هوارساني و سوخت رساني 
تراكتور

1-1-4- سرويس و تميز كردن پيش صافی
 قبل از اينكه گرد و خاک داخل پياله پيش صافی از حّد مجاز بيشــتر شــود 
)باالتر از عالمت Max يا خط روی پياله( بايد پيش صافی را بازكرده، پيالۀ آن را 

تميزنمود )شكل 4-1(.  

1 - مهره
2 - درپوش

3 - پياله خاک
4 -  بدنه

شكل 1 - 4 اجزاي پيش صافي

1

2

3

4

پرسش
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روش كار: 
1-  موتور تراكتور را خاموش كنيد. 
2-   مـهرۀ درپـوش  را بـازكـرده، 
درپوش  صافـی  را بـرداريـد)شكـل 

1-4 شماره 1و2(.
3- پيالــۀ صافی )شــماره3( را 
خارج كرده، خاک آن را خالی كنيد. 
ســپس با پارچه تميز پيالــه را تميز 
كرده، در صــورت لزوم آن را با آب 
بشوييد، و با پارچه تميز خشك كنيد. 
4- بدنــه پيش صافــی را از نظر 
شكســتگی يا خم شدن پره ها يا پاره 
شدن توری بازديد كنيد و در صورت 

نياز به رفع عيب اقدام نماييد. 

        شكل 2 - 4 
پيش صافي و تميز كردن آن

5-  پيالــه را در محل خود قرار داده، درپوش را نصب كنيد و مهره  را مجدداً 
ببنديد. )شكل 4-2(

در برخی از پيش صافی ها، روی پياله خاک خطی رسم مي شود كه تعدادی 
از رانندگان به اشــتباه پياله خاک را تــا خط مذكور با روغن پر می كنند اين 
كار اشتباه، موجب عملكرد نامناسب پيش صافی خواهد شد. به هيچ وجه در 

پياله پيش صافي روغن نريزيد. 

2-1-4- بازديد و تميز كردن صافی اصلی هوا 
سرويس صافی روغنی: صافی روغنی را بايد قبل از اينكه روغن داخل پيالۀ 
آن غليظ شــود ســرويس كنيد. در تراكتورها بر اساس ساعت كاركرد تراكتور و 

نكته
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دستورالعمل كارخانۀ سازنده، اين صافی را سرويس می كنند. 

روش كار: 
1- موتور تراكتور را خاموش كرده، شــبكه  های بغل يا جلو را برای دسترسی 

به صافی باز كنيد. 
2- در حالی كه پيالۀ روغن را با يك دســت از زير گرفته ايد با دســت ديگر 
بســت نگهدارندۀ آن را باز كنيد )شكل 3-4(. مواظب باشيد كه اگر بدنه موتور 

خيلی گرم باشد، دستتان نسوزد. 

    شكل 3 - 4 اجزاي صافي هوا نوع روغني

1- بدنه ي صافي
2 - توري سيمي ثانويه

3 - لوله ورود هوا به پياله
4 - توري سيمي اوليه 

5 - خار حلقوي
6 - پياله روغن و بست نگهدارنده ي آن

7 - واشر حلقوي 

3- پياله روغن را طوری خارج كنيد كه  روغن داخل آن نريزد. ســپس روغن 
پياله را تخليه كرده، پياله را با نفت يا گازوئيل بشوييد. 

4- توری سيمی  )4( را بعد از خارج كردن خارِ)5(برداشته، درنفت بشوييد و 
به وسيلۀ هوای فشرده خشك كنيد. 

5 - داخل لوله ورودی صافی را با پارچه تميز كنيد. 
6 - توری سيمی  را در محل  خود قرار داده، خار نگه دارنده را نصب كنيد. 
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شكل 4 - 4 عالمت روي پياله سطح مناسب روغن را نشان مي دهد.

8.- لوله  های الستيكی اتصال صافی به مانيفلد هوا را از نظر بريدگی و سوراخ 
بررسی و بست های آن را از نظر محكم بودن كنترل كنيد )شكل 4-5(. 

 

1 - روغن موتور فصل : روغني كه با توجه به موتور و شرايط محيط از نظر گرما و سرما براي روغن كاري موتور 
استفاده مي شود .

7- پياله را با روغن موتورفصل1 طبق كتابچه راهنما تا عالمت مشخص شدۀ 
داخل پياله، پركنيد و روی  صافی نصب كنيد )شكل 4-4(. 

شكل 5-4 عوامل كاهش كارآيي صافي
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9 - در صورت كثيف شــدن توری ثانويه، بايد صافی را  از روی  تراكتور باز 
كرده، با ريختن نفت از لولۀ خروجی آن را تميز كنيد. پس از شستشو، بايد صافی 

را با فشار باد خشك كنيد و آن  را در محل خود ببنديد. 

هيچ گاه از بنزين يا مايعات ديگری كه زود مشتعل مي شود برای شستشوی 
پياله و توری سيمی  استفاده نكنيد. 

 

- سرويس  های صافی خشك:
 اين صافی ضمن اينكه تميزتر و ســبك تر از نوع روغنی اســت، هوا را بهتر 
تصفيه مي كند و نياز كمتری نيز به مراقبت دارد. برای بازديد و تميز كردن صافی 

خشك به ترتيب زير عمل كنيد: 

JD 3040 شكل 6 - 4 باز كردن شبكه هاي بغل تراكتور        

1- موتور تراكتور را خاموش و شــبكه  های جلو يا بغل را برای دسترسی به 
صافی باز كنيد. )شكل 4-6(

2 - گرد و خاک روی صافی را تميز كرده، با تكان دادن خاكدان گرد و خاک 
آن را خالی كنيد )شكل 4-7(. 

3 - بست يا مهرۀ نگه دارنده  درپوش صافی را بازكرده، استوانه يا استوانه  های 
صافی را خارج كنيد. 

نكته
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خاكدان

خاک
شكل 7 - 4 تميز كردن خاكدان

4 - قسمت داخلی بدنۀ صافی را با پارچه  تميزكنيد )شكل 4-8(. 

شكل 8 - 4 خارج كردن استوانه صافي و تميز كردن بدنه صافي
     ب  الف

5 - استوانه صافی را از نظرنداشتن سوراخ يا پارگی صافی و سالم بودن واشر 
الستيكی آن بازديد كنيد و در صورت لزوم نسبت به تعويض استوانۀ صافی اقدام 

نماييد. 
6 - اســتوانۀ صافی راتميز كنيد.)روش هاي تميز كــردن توضيح داده خواهد 

شد.( 
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7 - قطعات باز شده را درجهت عكس مراحل باز كردن، ببنديد. 
8 - اتّصاالت و وضعيت لوله  های الستيكی را كنترل كنيد. درصورت معيوب 

بودن آن ها را تعويض كنيد. 

روش هاي تميز كردن استوانة صافی: 
با خارج كردن استوانۀ صافی، اگر هوای تحت فشار )باد كمپرسور( در اختيار 
داريد، می توانيد اســتوانه را ازطرف داخل به ســمت خارج باد بگيريد، تا ذرات 

خاک از منافذ صافی خارج شود. 

نوک لوله هوای فشرده را چند سانيمتر دورتر از تور سيمی  بگيريد، و از 
فشار بيش از 7 اتمسفر استفاده نكنيد وگرنه منافذ استوانه صافی پاره شده، 

استوانه صافی معيوب خواهد شد. 

شكل 9-4 تميز كردن استوانۀ صافی را با هوای تحت فشار نشان مي دهد. 
اســتوانۀ داخلی قابل تميز شدن نيست و در صورت گرفتگی منافذ، بايد آن را 

تعويض كرد.گرفتن باد به اين استوانه صافی،كاغذ آن راخراب خواهد كرد.  

شكل 9 - 4

نكته
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در صورتی كه بخارات روغن،گرد وغبار و دود اســتوانۀ صافی را كثيف كرده 
باشد بهتر است آن را با آب و صابون به روش زير شستشو دهيد: 

1- ابتدا با گرفتن شيلنگ آب از طرف داخل استوانه را با آب كم فشار بشوييد 
و در همين حال آن را در دست گرفته، آرام بچرخانيد. 

2- برای پاک شــدن بهتر، استوانه را در ظرفی كه آب و مواد پاک كننده چون 
صابــون يا پودر بدون كــف در آن ريخته ايد قرار دهيــد.از بنزين يا گازوئيل و 

حالل های نفتی براي شستشوي صافي استفاده نكنيد. 
3- بعد از شستشــو اســتوانه را در جای خشك تقريبًا به مدت 48ساعت در 
درجه حرارت حدود 25 درجه قرار دهيد تاخشك شود. برای خشك كردن استوانه 
در اين مرحله از هوای فشــرده يا گرمای بخاری اســتفاده نكنيد )شكل 4-10(. 

   

 الف - شستن استوانه ي صافي با آب ب - شستن استوانه ي صافي با موادشوينده

شكل 10 - 4 

4- در صورتــی كه تميز كردن صافی ضروری بوده و امكان اســتفاده از دو 
روش قبلی مقدور نباشــد با اســتفاده از ضربه می توان صافی را تميز نموده ولی 
بايد توجه شــود كه روش ضربه فقط ذرات درشت روی صافی را تميز می كند، 
برای اين كار استوانه را درحالی كه آرام می گردانيد به جسم نرم مثاًل كف دست 

بزنيد.ضربه بايد آرام باشد )شكل 4-11(. 
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شكل 11 - 4 تميز كردن استوانه ي صافي با ضربه

3-1-4- تخليه رسوبات از پيالۀ رسوب گير
 آب يا مواد خارجی در سوخت سبب زنگ زدگی قطعات و خوردگی شديد 
قطعات سيســتم سوخت رسانی مي شود. برای جلوگيری از اين ضايعه، بايد پياله 

رسوب گير )شكل12-4( را به موقع تخليه و تميز كنيد. 
روش كار: 

1- در صورتي كه پياله رســوب گير شيشه اي و شفاف باشد، آب و رسوبات 
داخل پيالۀ رسوب گير )شكل 12-4( را بازديدكنيد.

1 - پياله رسوب گير
2 - شيرتخليه رسوبات شكل 

12 - 4 صافي سوخت مجهز به رسوب گير       
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2- برای تخليّه رسوبات، مهره يا شيرتخليه )شماره 2 در شكل 12-4( را شل 
كرده، اهرم پمپ دســتی را حركت دهيد تا آب و رسوبات داخل پياله شيشه ای 

تخليه شود و در همين حال شير را ببنديد.
در بعضی از تراكتورها يك توری درپيالۀ رسوب گير وجود دارد كه بايد آن را 
تميز يا تعويض كنيد. در شكل 13-4 اين نوع پيالۀ رسوب گير مشخص شده است.

روش كار: 
1.- شير مخزن سوخت را ببنديد. 

2- پيچ نگهدارندۀ پياله را شل كنيد و پياله رابيرون آوريد)شكل 4-13(.

شكل 13 - 4 پياله رسوب گير در زير مخزن سوخت
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3- توری يا استوانه صافی را خارج كرده، تميز و در صورت لزوم تعويض كنيد. 
4- پيالۀ رسوب گيرراتميز كنيد. 

5- برای چند لحظه با بازكردن شير مخزن اجازه دهيد، سوخت ازلوله سوخت 
رسانی خارج شود، تا اگر مواد خارجی در لوله باشد به همراه سوخت بيرون آيد. 

سپس شير را ببنديد. 
6. - مجموعۀ باز شده را با بكار بردن يك واشر نو مجّدداً در محل خود ببنديد. 

7- شير مخزن را باز كرده، تراكتور را روشن كنيد. اگر نشتی وجود دارد، آن را 
برطرف كنيد، در صورت نياز به هواگيری، به ترتيبی كه گفته خواهد شد عمل كنيد. 

4-1 -4- هواگيری از سيستم سوخت رسانی
چنانچه هوا وارد مدار ســوخت رسانی شــود باعث بدكار كردن موتور و يا 
حتی روشــن نشدن آن می شــود. برای برطرف كردن اين عيب بايد هوا از مدار 

سوخت رساني خارج شود به اين عمل »هواگيری« می گويند. 
مهم ترين عواملی كه باعث هواگرفتن سيستم سوخت رسانی مي شود عبارت اند 

از: 
• تمام شــدن سوخت يا بستن شير خروج سوخت از مخزن وقتی كه موتور 

روشن است. 
•  سوراخ بودن لوله  های سوخت 

•  شل بودن اتّصاالت لوله  های سوخت 
•  تعويض صافی سوخت 

•  خراب بودن واشر های صافی سوخت 
• مســدود شدن لوله  های سوخت و شير مخزن سوخت به وسيلۀ مواد جامد 

و رسوبات 
روش كار:  

1- عاملی را كه باعث نفوذ هوا به داخل سيستم سوخت رسانی شده برطرف 
كنيد، و در صورتی كه شيرمخزن بسته است، آن را باز كنيد. 

2- پيچ هواگيری صافي سوخت )شماره )1( در شكل 14-4( را شل كنيد. 
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1 - پيچ هواگيري صافي سوخت
2 - پيچ نگهدارنده پياله صافي

3 - استوانه صافي سوخت
4 - پمپ دستي پمپ مقدماتي 

5 - شير تخليه رسوبات 
6 - پياله رسوب گير

شكل 14 - 4 پمپ مقدماتي و صافي سوخت

3- به وســيلۀ حركت دادن اهرم پمپ دستی شــماره )4( هوای داخل لوله 
ســوخت را خارج كنيد.خروج ســوخت بدون حباب نشــانۀ خارج شدن كامل 
هواســت. پس از خروج هوا در حالی كه هنوز پمــپ می  زنيد پيچ هواگيری را 

ببنديد. 
 

شكل 15 - 4 پيچ هواگيري در صافي سوخت نوع دوتايي
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در بعضی از تراكتورها اگر اهرم پمپ سوخت حركت نكرد، بايد ميل  
لنگ را يك دوربچرخانيدوسپس هواگيری كنيد. 

  4 - پيچ پمپ انژكتور )شــماره )1( در شــكل 16-4( را شل كنيد. پس از 
هواگيری آن را محكم كنيد. در مرحلۀ بعد،ازپيچ)2( هواگيری كنيد. 

 شكل 16 - 4 پيچهاي هواگيري پمپ انژكتور دوراني

5 - مهرۀ لولۀ انژكتورراروی انژكتور شل كرده، و با استارت زدن موتور، آن را 
هواگيری كنيد.سپس مهره آن را محكم كنيد. همۀ لوله  های انژكتورها را به همين 

ترتيب هواگيری كنيد )شكل 4-17(. 

شكل 17 - 4محل هواگيري از شمع گرمكن

نكته
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6 - به وســيله پمپ دستی از لولۀ ورودی سوخت به شمع گرمكن را با شل 
كردن مهره آن هواگيری كرده و سپس مهره را سفت كنيد.)شكل 4-18(. 

   

شكل 18 - 4 

5-1-4- تعويض صافی سوخت
زمانی كه سوخت به مرور از صافی عبور می كند، مواد خارجی سوخت منافذ 
آن را مسدود می ســازد و زمانی می  رسد كه صافی نمی تواند سوخت مورد نياز 
موتــور را از خود عبور دهد. بنابراين صافی را، بايد تعويض و يا تميز كنيد. اكثر 
صافی های سوخت در تراكتور های امروزی از نوع قابل تعويض هستند، و معموالً 

بعد از 500 ساعت كار بايد عوض شوند. 
روش كار: 

1 - شير خروجی سوخت مخزن را ببنديد. 
2 - اطراف پايۀ صافی و روی صافی را با پارچه تميز كنيد. 

3 - اگر صافی مجهز به پيالۀ رســوب گير است شــير خروج رسوبات را باز 
كنيد، تاسوخت پياله تخليه شود. 

4 - پياله رسوب گير و استوانۀ صافی را نگه داشته، پيچ مركزی )1( را باز كنيد. 
5 - مجموعۀ صافی )2و3( را باز كنيد. 

6 - قسمت تحتانی كاسۀ صافی را تميز كنيد. 
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7 - استوانه صافی نو را در محّل خود ببنديد. واشر های حلقوی )4(را بازديد 
كنيد و در صورتی كه خراب شده باشند آنها را تعويض كنيد. 

8 - شــيرمخزن را بازكنيد و سپس سيستم سوخت رساني را هواگيری نماييد. 

شكل 19 - 4 صافي تكي

شكل 20 - 4   صافي دوتايي                                                                                                                                          
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6-1-4- سرويس انژكتور و پمپ انژكتور
 به مرورو در كاركرد های بين1000 تا 2000 ســاعت ممكن است سوراخ 
انژكتور مسدود شود و يا به جای پخش سوخت به صورت پودر آن را به صورت 
ه كند(.در اين موقع تراكتور ديرتر روشن می شود  قطرات درشــت تر بپاشد )ُشــرِّ
و يا در موقع كار دود می كنــد. بنابراين با توجه به كتابچه راهنمای تراكتور بايد 
انژكتورها باز شــده و سرويس شــوند، برای اين كار لوله رابط پمپ انژكتور و 
انژكتورها را باز كنيد و ســپس انژكتورها را باز كرده و برای ســرويس در اختيار 

متخصص مربوط قرار دهيد. 

7-1-4- نگهداری سوخت و سوخت گيری
 نگهداری مناسب سوخت مانع از نفوذ آب و مواد خارجی به سيستم سوخت 
رسانی مي شــود و لذا رعايت موارد زير مانع از بروز خسارت و حوادث ناگوار 

می شود. 
منبع اصلی ســوخت بايد حداقل 12متر از ســاختمان های مجاور، فاصله   •

داشته باشد. 
•  منبع ســوخت بهتراســت به صورت مايل به نحوی كه قســمت عقب آن 
پايين باشد، نصب شــود و در پايين ترين نقطه آن شيرتخليه رسوبات قرار گيرد                   

)شكل 4-21(. 

             شكل 21 - 4  منبع سوخت و شير تخليه رسوبات
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با تمام شــدن سوخت منبع اصلی و قبل از پر كردن مجّدد آن، رسوبات و   •
محتويات باقيمانده را به وسيلۀ شير تخليه، خالی كنيد. 

پس از پايان كار روزانه با تراكتور، سوخت گيری كنيد )شكل 4-22(.   •

شكل 22 - 4 سوخت گيري 

بخــارات ســوخت قابل انفجــار اســت بنابراين هنگام ســوخت گيری   •
نبايدشعله ای درنزديكی محل سوخت گيری بوده، يا تراكتور روشن باشد. 

برای حمل و نقل ســوخت از ظروف تميز، دربسته وغيرگالوانيزه استفاده   •
كنيد. 

قبل از جوشــكاری قسمت هايی از تراكتور آغشــته به روغن يا سوخت   •
مي باشند، اين محل ها را كاماًل از روغن يا سوخت تميز كنيد. 

در روی تراكتور و محل های ذخيرۀ ســوخت وسايل آتش نشانی مناسب   •
مانند كپسول آتش نشانی نصب كنيد. 

در مناطق سردسير برای جلوگيری از يخ زدن گازوئيل مقداری نفت سفيد   •
به آن اضافه كنيد. 
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2-4 سرویس و نگهداری سیستم خنک كننده موتور 

1-2-4- كنترل سطح آب
قبل از شروع كار روزانه و روشن كردن موتور تراكتور، بايد سطح آب رادياتور 
را بازديد كنيد، ودرصورت لزوم رادياتور را با آب سبك )آبی كه امالح كم دارد( 

تا حدود 5 سانتيمتر پايين تر از گلويی رادياتور پركنيد )شكل 4-23(.   

شكل 23 - 4 سطح آب در رادياتور و محل ريختن آب

كم شــدن آب سيستم خنك كننده بيشــتر به علت نشتی آب از قسمت های 
مختلف اســت كه بايد بازديد و عيب آن رفع شــود. از جملــۀ اين محلها بدنۀ 
رادياتور، شــيلنگ های رادياتور، بدنۀ پمپ آب و ... است.خرابی واشر الستيكی 
در رادياتــور و ضعيف شــدن فنر آن نيــز باعث كاهش آب رادياتور می شــود                      

)شكل 24 -4( .

سوپاپ فشارشكن

لوله آبريز

شكل 24 - 4 تخليه فشار اضافي
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2-2-4- تميز كردن پره  های رادياتور
 به علت قرار گرفتن در قسمت جلوی تراكتور، مواد خارجی پره  های رادياتور 
را مسدود می سازد. بنابراين پره  های آن را بايد بازديد و در صورت لزوم تميزكنيد. 
كثيف بودن پره ها مانع از خنك شــدن آب موتور مي شود. برای تميز كردن آنها 
بهتر اســت رادياتور را از طرف پروانه با آب تحت فشار به سمت بيرون بشوييد. 
در بعضی از تراكتورها رادياتور دارای پره ای اســت كه راننده به وســيلۀ آن 
در زمســتان جلوی رادياتور را می  پوشاند و مانع برخورد هوای سرد با پره  های 
رادياتور مي شود. اين پرده را بايد برای فصل زمستان يا مواقعی كه هوا سرد است 

آماده به كار نگه داريد. 

3-2-4- برطرف كردن گرفتگی لوله  های رادياتور
 رســوب امــالح در مجاری عبور آب باعث كاهش تبــادل حرارتی بين هوا 
و آب مي شــود يا مجرای لوله ها را مســدود می  كند كه بايد با اســتفاده از مواد 
شستشــودهندۀ مخصوص آنها را برطرف كرد. چگونگی استفاده از اين مواد در 
دستورالعمل مربوط نوشته می شود، در بعضی از موارد زدودن رسوبات به صورت 
مكانيكی )سيخك زدن( انجام می شود. اين كار بعد از گرفتگي رادياتور و توسط 

تعميركاران رادياتور انجام شود. 

4-2-4- جلوگيری از يخ زدن آب موتور
 در هوای سرد زمستان، آب خالص در سيستم خنك كنندۀ موتور يخ می زند 

و به علت انبساطی در حدود        باعث تركيدن رادياتور يا موتور می شود. 
بــرای جلوگيری از صدمه ديدن موتور بايد مقدار مناســبی ضديخ را با آب 
سيســتم خنك كننده مخلوط كرد. هر چه ميزان ضديخ در محلول بيشــتر باشد 
دمــای انجماد محلول پايين تر خواهد بــود. در صورت نبودن ضديخ در موتورو 
احتمــال يخ بســتن آب پس از خاموش كردن موتــور، آب موتور و رادياتور را 
مي توان به وســيلۀ شير يا پيچ های تخليه)شماره  های 2و7 در شكل25-4( خالی 

كرد. 

%9
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9

3 10 8

6

5
7

21

1- رادياتور آب
2- شير تخليه آب رادياتور

3- درب رادياتور
4- ترموستات

5 و 6 - مجاري گردش آب
7- شير تخليه آب موتور
8- درجه آب)آمپر آب(

9- پمپ آب
10- پروانه

  گردش آب قبل از باز شدن ترموستات
گردش آب بعد از باز شدن ترموستات

U 650 شكل 25 - 4 سيستم خنك كننده موتور و مسير آب در تراكتور

روش ريختن ضديخ در موتور:
 ابتدا بايد متناســب با كمترين دمای ممكن منطقه در ســردترين موقع شبانه 
روز و ظرفيت آب سيســتم خنك كننده، درصد محلول مناســب ضديخ را تهيه 
كرد. )جدول 1-4( اين كار بايد با توجه به دســتورالعمل اســتفاده از ضديخ كه 
روی قوطی ضديخ وجود دارد، انجام شــود. مثاًل اگر برودت هوا در ســردترين 
 -15 C o 15- باشــد و مخلــوط          ضديخ در دمايی پاييــن تر از coموقــع
منجمد شــود و ظرفيّت آب سيستم خنك كننده 20 ليتر باشد، ضديخ مورد نياز 
برای اين سيســتم خنك كننده و با توجه به شرايط فوق، چنين محاسبه می شود: 

ضديخ مورد  ميزان آب در محلول به ليتر 12=20-8  

%40

%× =20 40 8
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)Co( نقطه انجماد)ميزان ضديخ در محلول )درصد

-  12 25
-  1835
-  3550

جدول 1 - 4 درصد اختالط در يك نوع ضديخ

برای ريختن ضديخ در رادياتور مراحل زير را انجام دهيد: 
1 - موتور را روشــن كنيد و سيستم خنك كننده را از نظرنشتی بازديدكرده، 

در صورت مشاهده نشتی آن را برطرف كنيد. 
2 - موتور را خاموش كرده، آب سيســتم خنك كننده را با باز كردن پيچ های 

تخليه موتور و رادياتور خالی كنيد، سپس پيچ ها را ببنديد. 
3 - محلول آمده شده ضديخ را در موتور ريخته سپس تاپرشدن كامل رادياتور 

آب را در رادياتور بريزيد. 
4 - موتور را روشن نموده، حدود20دقيقه روشن نگهداريد تا ضديخ با آب 
مخلوط شــود، و محل هايی كه خوردگی دارند، در صورت نشتی مشخص شود. 
)ضّديخ خاصيت ضدزنگ دارد و در صورتی كه ســوراخی با زنگ گرفته شــده 

باشد، مجدداً باز شده، نشتی ايجاد خواهد شد.( 
5 - در صورت وجود نشتی، آن را برطرف كنيد. كمبود محلول ضديخ و آب 

را بايد با محلول مناسب ضديخ برطرف كرد. 

5-2-4- بازديد تسمه
 اگر تسمه خيلی سفت يا خيلی شل باشد، صدمه می بيند. از جمله اين موارد: 
اگر تسمه شل باشد زود سائيده مي شود و موتورنيز داغ مي كند و اگر سفت باشد 
زود پاره مي شود همچنين ياتاقان های پمپ آب خراب می شود ميزان كشش تسمه 
معموالً  در بين چرخ تســمه مولّد برق و پمپ آب يا چرخ تسمه سرميل لنگ  و 
مولدبازديدمي شود  اين كار طبق توصيه كتابچه راهنمای تراكتور بايد انجام گيرد  برای
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بررسی كشش تسمه  می توان از وسيله  
مخصوص آن استفاده  كرد )شكل4-26(.  

در صورت نبودن وســيلۀ اندازه 
گيری كشــش تســمه، برای كنترل 
كشــش تســمه مي توانيد باانگشت 
شست ويا طبق شكل 27-4  بر روی 
تسمه فشار بياوريد. ميزان جابه جايی 
تســمه در حدود 6 تــا 25ميلی متر 
مختلف است)شــكل  درتراكتور های  

 .)4-27

1 و 2 - پيچ هاي اتّصال مولّد به برق  3 - بازديد كشش تسمه با دست شكل27- 4 بازديد شش تسمه 

روش كار: 
1- پيچ های پايين و كشويی مولّد برق را شل كنيد )شماره  های 1و2 شكل 4-27(. 
2- با استفاده از اهرمی  كه در پشت مولّد قرار می دهيد آن را آرام عقب بكشيد 

و در همان حال كشيدگی تسمه را بررسی كنيد. 
3- در صورت مناسب بودن كشش تسمه پيچ هايی را كه شل كرده ايد محكم كنيد. 

4- مجّدداً كشش تسمه را كنترل كنيد تا از صّحت تنظيم مطمئن شويد. 

تســمه بايد از نظــر پارگی يا ترک نيز كنترل شــود و در صورت لزوم 
تعويض شود. آغشته شدن تسمه به مواد روغنی موجب فرسودگی ولغزش 
تسمه مي شود.بنابراين تسمه را از آغشته شدن به مواّد روغنی محافظت كنيد. 

  شكل 26 - 4 وسيله اندازه گيري كشش تسمه

نكته
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6-2-4- آزمايش ترموستات
مقداری آب در داخل ظرفی ريخته و دماســنج C o 110-10- و ترموستات 
را در داخل آن بگذاريد وحرارت دهيد.چنانچه ترموستات در درجه حرارتی كه 
بر روی آن نوشته شده است باز شود و بعد ازسرد شدن  آب به اندازه چند درجه 

بسته شود سالم است.
7-2-4- موارد ايمنی و فنّی در مورد سيستم خنك كننده

• در رادياتور را وقتی كه آب آن جوش آمده اســت بايد با دستمال و در دو 
مرحله و در حاليكه ســرتان را عقب نگه داشته ايد بازكنيد و همچنان كه موتور 

روشن است به تدريج داخل رادياتور آب بريزيد. 

•  در حالی كه موتور روشن است ابزار يا دست را نبايد به تسمه يا پروانه نزديك كرد. 
• وقتــی آب رادياتور جوش آمده نبايد به يكباره در آن آب ســرد ريخت يا 

موتور را خاموش كرد. 
• ترموستات را در فصل تابستان نيز از روی موتور باز نكنيد. 

• ضديخ به علت داشتن نقطۀ جوش باالتر از  C o 100 مانع از جوش آمدن 
آب موتور درCo 100مي شود بنابراين آن را در تابستان تخليه نكنيد. 

• وقتی كه در زمســتان  موتور خيلي  سرد است آب خيلی گرم در رادياتور 
يا روی موتور نريزيد.

3-4  گریس كاری 
گريس كاری نوعی روغن كاری است كه در آن از روغن جامد و يا نيمه جامد 
اســتفاده مي شود. بعضی از قســمت های موتور و قسمت های ديگر تراكتور بايد 
گريس كاری شــوند برای گريس كاری، نقاطی كه نيــاز به گريس دارند و محل 
گريس خور آنها و نوع گريس مناسب را با توجه به كتابچه راهنما مشخص كنيد، 

و سپس به اين كار اقدام نماييد. 
گريس خور، مجرای يك طرفه ای اســت كه از طريق آن گريس تحت فشــار 

پمپ، به قسمت مورد نظر فرستاده می شود )شكل 4-29(. 
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1-3-4  پر كردن پمپ گريس
 اهرم فشارندۀ گريس را عقب بكشيد و با ضامن قفل كنيد و درپوش جلويی 
پمپ گريس را باز كنيد. بعد از پركردن پمپ با گريس، درپوش جلويی را بسته، 
ضامــن را آزاد كنيد. برای جلوگيری از آلوده شــدن گريــس در هنگام پركردن 

می توان از قوطی ها يا كپسول های مخصوص استفاده كرد )شكل 4-28(.  

2-3-4- روش گريس كاری
1- اطراف گريس خور را با پارچۀ تميزی پاک كنيد. چنانچه اين عمل صورت 
نگيرد، مواد خارجی همراه گريس وارد گريس خور شده، باعث ساييدگی قطعات 

مي شود. 
 2- ســر لوله پمپ گريس را در امتداد گريس خور قرارداده،ســر لوله را با 

گريس خور مرتبط كنيد.
  3- به آهستگی دسته پمپ را حركت دهيد تا گريس وارد گريس خور شود 

)شكل 4-29(. 

شكل 28-4 روشهاي جلوگيري از آلودگي گريس
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اهرم فشارنده گريس

گريس خور

ياتاقان تخت

محور

ساچمه

سرپمپ گريس

دسته پمپ

ب - ساختمان داخلي گريس خور

شكل 29 - 4

1 - گريس خورها از نظر قطر قسمت دنده شده و اندازه آچارخور نيز به انواع مختلف تقسيم مي شود .

الف -انواع گريس خور1
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توجه كنيد كه بعضی از گريس خورها در محلی نصب می شــوند كه خروج 
گريس اضافی از آنجا امكانپذير اســت به اين گريــس خورها بايد آنقدرگريس 
بزنيد كه كمی  گريس تازه از محل مذكور خارج شود. بعضی ازگريس خورها نيز 
در محل بسته ای نصب می شوند كه در هنگام گريس كاری امكان خروج گريس 
اضافــی از آنجا وجود ندارد زدن گريس زياد به اين گريس خورها باعث صدمه 
خوردن قطعات خواهد شــد. در اين گريس خورها به ميزان توصيه شده گريس 

بزنيد. 

4 - پس از تمام شــدن گريس كاری لوله پمپ گريس را به يك ســمت خم 
كرده، عقب بكشيد تا لوله پمپ گريس ازگريس خورجدا شود. 

5 - گريس های اضافی را از اطراف گريس خور تميز كنيد تا باعث آلودگی نشود. 

چنانچه دســته پمپ گريس بدون مقاومت حركت كند، احتماالً گريس 
تمام شده يا پمپ خراب است و يا هوايی كه در پمپ گريس موقع پركردن 

ايجاد می شود خارج نگرديده است. 
6- اگر گريس خوری خراب بود ابتدا آن را عوض كنيد سپس گريس كاری كنيد. 
بعضی از قســمت هايی كه در تراكتور بايد گريس كاری شوند در شكل های 

30-4 و31-4 نشان داده شده است.  

               شكل 30 - 4 گريس خور بلبرينگ كالچ
           بابرداشتن درپوش 1 مي توان گريس خوركالچ را گريس كاري كرد .

نكته



107

ب - گريس خور بلبرينگ چرخ لنگر  الف - گريس خور محور جلو

 د - گريس خور مفصل دسته كمك دنده ج - گريس  خور مفصل پدال كالچ

U 650 M شكل 31 - 4 چند گريس خور در تراكتور

در تراكتور های باغی معموالً پس از50 ساعت كار )هفتگی( گريس كاری در 
محل های تعيين شده الزامی  است. 
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4-4 سرویس و نگهداری سیستم روغن كاری موتور 

1 - بازديد سطح روغن
2- تعويض روغن موتور 
3- تعويض صافی روغن 

1-4-4- بازديد سطح روغن

 قبل از روشــن كردن موتور بايد مطمئن باشــيد كه روغن به اندازۀ كافی در 
مخزن روغن وجود دارد. چنانچه مقدار روغن كم باشد، پمپ روغن هوا می كشد 
و سيستم روغن كاری نمي تواند وظايف خود را انجام دهد و موتور آسيب می بيند. 
برای بازديد ســطح روغن از ميله ی سنجش اســتفاده كنيد. معموالً روی اين 
ميله دو عالمت وجود دارد كه نشان دهندۀ حداقل و حداكثر سطح روغن موتور 
 Min , Max است. اين عالمتها مي تواند دوخط يا حرف يا كلمات انگليسی مانند

ياFull و ... باشند )شكل4-32(. 

روش بازديد سطح روغن: 
1 - در حالی كه تراكتور در ســطح صاف )افقی( قرار دارد و موتور خاموش 

است ميله ی سنجش را خارج كنيد و روغن روی ميله را تميز كنيد. 
تذكر: اگر موتور قباًل روشــن بوده است بايد چند دقيقه  صبركنيد تا روغن در 

مخزن جمع شود. 
2 - مجدداً ميله را در محل خود قرار دهيد و دوباره آن را خارج كنيد و سطح 
روغن را روی ميله بررســی كنيد اگر روغن بيــن دو عالمت حداكثر و حداقل 
باشــد، سطح روغن در حد مطلوب است. در غير اينصورت بايد سطح روغن را 

به حد مطلوب برسانيد. 
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شكل 32 - 4 ميله سنجش روغن

ميله ي روغن

        كارتر

2-4-4- تعويــض روغن 
موتور:

روغن موتورهر قــدر هم دارای 
كيفيّت بااليی  باشــد، بعــد از مدتی 
دســت  از  را  خــود  كار،خــواص 
مي دهــد و بايــد آن را عوض كنيد. 

روش تعويض روغن موتور: 
1 - تراكتــور را روشــن كنيد تا 
روغــن گرم و روان شــود. ســپس 
تراكتور را در محل مناســب و افقی 

قرار داده، وآن راخاموش كنيد. 
2 - ظــرف مناســبی را در زير 
تراكتــور قرار داده، پيچ تخليه روغن 

را باز كنيد )شكل 4-33(. 

شكل 33 - 4 تخليه روغن موتور
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3 - صبر كنيد تا آخرين قطرات روغن خارج شــود. درصورتی كه روغن به 
آهســتگی خارج مي شود بهتر است درپوش محل ريختن روغن را باز كنيد. )اين 

حالت به علت گرفتگی هواكش مخزن روغن ايجاد می شود.( 
4 - پيچ تخليــه روغن و محل خروج روغن را تميز كنيد و پيچ تخليه را در 

محل خود ببنديد. از سالم بودن واشرآن مطمئن شويد. 
5 - روغنی را كه متناسب با درجه حرارت محيط و نوع موتور تهيه كرده ايد 
با توجه به ظرفيت موتور در مخزن بريزيد. قباًل محل ريختن روغن را تميز كنيد. 
6 - موتور را روشــن كنيد و كنترل كنيد كه نشتی وجود نداشته باشد، سپس 

موتور را خاموش كنيد. 
7 - پس از چند دقيقه كه روغن در مخزن ته نشــين شــد، ســطح روغن را 
با ميله ی ســنجش انــدازه بگيريد و در صورت لزوم روغن اضافه كنيد )شــكل 

 .)4-33
3-4-4- تعويض صافی روغن: 

صافــی روغن پس از مدتی كار نياز به تعويض دارد.زمان تعويض صافی بايد 
مطابق با توصيۀ كتابچه راهنما باشد. تعويض صافی روغن معموالً هنگام عوض 

كردن روغن موتور و پس ازتخليه روغن به شرح زير انجام می گيرد: 
1 - صافی كهنه را با آچار مخصوص باز كنيد.) اين صافی مجدداً قابل استفاده 

نيست ( )شكل 4-34(.  

شكل 34-4 تعويض صافي روغن بالف
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2 - صافی نو را پس از آنكه واشــر آن را با گريس چرب كرديد و روی پايه 
صافی قرار داديد، با دست ببنديد. 

3 - صافی را به اندازۀ نيم دور با آچار مخصوص محكم كنيد و ســپس ساير 
مراحل تعويض روغن را ادامه دهيد. 

4 - بعضی از صافی های روغن دارای كاسه صافی هستند كه بايد روغن آن را 
با بازكردن پيچ تخليه، خالی كنيد و پس از باز كردن كاســه صافی، استوانۀ صافی 

را خارج و با يك استوانه صافی نوعوض كنيد و سپس كاسه  صافی  را ببنديد.  
5 - پس از تعويض صافی روغن در موقع تعويض روغن موتور بايد به اندازۀ 
ظرفيّت صافی، روغن موتور اضافی بريزيد. اين مقدار معموالً بين 0/5 تا 1 ليتر است. 

4-4-4- نگهداری روغن: 
روغن هيدروليك يا روغن موتور را كه معموالًدر بشــكه  های 220 ليتری   •
يا قوطی های 1و4 ليتری عرضه مي شــود در جای مسقف نگهداريد، تا ازسرما و 

گرمای شديد،گردوخاک، باران و غيره محفوظ باشد. 
اگر مجبور هســتيد روغن را در محلی غير مسقف نگهداريد، بشكه را به   •

نحوی قرار دهيد كه آب روی آن جمع نشود )شكل 4-35(.  

قبل از بازكردن درب بشكه، سطح آن را كاماًل شسته و خشك كنيد، به طوری 
كه هيچ نوع آلودگی وارد روغن نشود. 

برای انتقال روغن از بشــكه ها به مخزن روغن در تراكتور از ظروف كاماًل   •
تميز استفاده كنيد

شكل 35-4 نگهداري بشكه هاي روغن در محل غير مسقف        
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5-4  سرویس و نگهداری سیستم برق رسانی 

مراقبت از سيســتم برق رسانی، باعث مي شود قسمت های الكتريكی تراكتور 
مانند اســتارتر، مولد برق، چراغ ها و ... بتوانند هميشه آماده كار باشند و مواردی 
مانند هل دادن و بكســل كردن تراكتور پيش نيايد. مــواردی از اين قبيل ضمن 
تلف كردن وقت راننده، می تواند ســبب  تصادفات و به  بارآمدن هزينه  های گزاف 

شود.
1-5-4- سرويس  های باتری: 

•  بررسی سطح خارجی باتری و وضعيّت قطبها 
بازديد سطح آب اسيد   •

بررسی وضعيّت پر)شارژ( بودن باتری   •
•  شارژ باتری 

 پياده كردن باتری: معموالً برای انجام سرويس های باتری الزم است ابتدا آن 
را از روی تراكتور پياده كنيد.برای اين  كار: 

1 - درپوش جعبه باتری را باز كنيد )شكل4-36(.  

     1 -قطب مثبت 2 - قطب منفي
JD 3140 شكل 36 - 4 قاب و موقعيّت باتري در تراكتور
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2 -هميشــه ابتدا بست منفی و سپس بست مثبت باتری را باز كنيد. برای باز 
كردن بســتها نخست بايد مهره  های آن را باز كنيد.آنگاه می توان با استفاده از ابزار 

مخصوص يا پيچ گوشتی مطابق شكل 37-4 بستها را باز كرد.  

بست باطري

    شكل 4-37

الف- بررسی سطح خارجی باتری و وضعيّت قطب ها: سطح خارجی باتری 
بايد تميز و خشك باشد كه اگر احتماالً ترک يا شكستگی در آن ايجاد شده باشد 
مشخص شود و يا خيس بودن بدنۀ باتری سبب خالی شدن خودبخود باتری نشود. 
قبل از شستن كامل باتری قطب های آن را از نظر سولفاته1 شدن بررسی كنيد. 
سولفاته شدن قطب ها ضمن ايجاد مقاومت در مقابل عبور جريان، باعث خوردگی 
قطب ها و بست های آن مي شود.برای برطرف كردن سولفات های روی قطب ها بايد 
ابتدا آنها را با برس سيمی  )شكل38-4( يا ابزار مخصوص )شكل 39-4( تميز كنيد.

مواظب باشيد آب اسيد روی لباس و بدنتان نريزد. 

1- سولفاته شدن: بر اثر نشست محلول الكتروليت و تماس آن قطب هاي باطري كه معموالً جنس آنها از سرب 
مي باشد ماده خميري و سفيد رنگي )سولفات سرب( توليد مي شود كه در مقابل عبور جريان الكتريسيته عايق 

مي باشد. به اين ماده سولفاته مي گويند.

3 - به كمك فرد ديگري باتری را با احتياط از روی تراكتور برداريد.

نكته
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                 شكل 38- 4
 تميز كردن قطب هاي باتري با برس سيمي

 شكل 39 - 4 
 وسيله مخصوص تميز كردن قطب ها 

و بست هاي باتري
برای تميز كردن سطح خارجی باتری آن را با آب گرم يا محلول رقيق جوش 
شــيرين )60 گرم جوش شــيرين در يك ليتر آب( بشوييدوسپس خشك كنيد 

)شكل 4-40(.    

الف- شستن بدنه باتري با آب و برس
ب- شستن بدنه باتري با محلول جوش شيرين، مواظب 

باشيد محلول جوش شيرين وارد باتري نشود.

ج- آب كشيدن باتري براي از بين بردن اثرات جوش شيرين            شكل 40 - 4 شستن باتري
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در صورتی كه بســت های باتری خراب يا فرسوده شده باشند آنها را تعويض 
كنيد، توجه داشته باشيدكه بست با سوراخ كوچك تر براي قطب منفي و با سوراخ 
بزرگ تر را براي قطب مثبت بكار ببريد، و بعد از بســتن بستها برای جلوگيری از 
سولفاته شدن قطبها بر روی بستها و قطبها اليه نازكی از گريس بماليد )شكل4-41(.  

 شكل 41 - 4 زدن گريس بر روي قطبهاي باتري     

اسيد  آب  ســطح  بازديد  ب- 
باتری: سطح آب  اسيد بايد تا اندازه ای 
باشــد كه حدوداً 1 سانتی متر باالتر 
از ســطح صفحات آن قرار گيرد. در 
بعضی  از باتری ها كه جعبۀ پالستيكی 
شّفاف دارند سطح آب اسيد را بين دو 
عالمتMax ,Min كه در روی جعبه 
باتري مشخص شده است نگهداريد، 
در غير اينصورت با برداشتن درپوش 
و اســتفاده از لولۀ شيشه ای باريك 
توخالی )شكل42-4( مي توان سطح 
آب اســيد هر خانه را اندازه گرفت.  
اگر سطح آب اسيدكم بود فقط بايد 

آب مقطر به باتری اضافه كرد.  

  a - اندازه گيري سطح آب باتري با لوله شيشه اي
  b - تعيين ولتاژ يك خانه با تستر 

  c - تعيين چگالي آب باتري با هيدرومتر

شكل 42 - 4   
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در صورتی كه آب اسيد به علت واژگون شدن باتری يا وجود ترک و شكستگی 
در بدنه، خالی شده باشد بايد مخلوط مناسب آب اسيد به باتری اضافه كنيد. 

كم بودن آب اســيد باعث خراب شدن صفحات باتری شده، جريان خروجی 
آن را كاهش می دهد. زياد بودن آن نيز باعث مي شود آب اسيد از سوراخ درپوش 
باتــری در اثر تالطم و تكان هاي تراكتور خارج شــده، باعث ايجاد خوردگی در 

قطعات فلزی تراكتور شود. 
در صورتی كه آب اســيد يك خانه مكرراً كم شود، وجود ترک يا سوراخ را 

در بدنۀ همان خانه بررسی كنيد. 
اگر آب اسيد باتری روی دست و لباس ريخت بايد خيلی زود با مقدار زيادی 
آب شسته شود. درصورت ريخته شدن آن در چشم و صورت ابتدا بايد آن را با 

آب زياد شسته، سپس به پزشك مراجعه كنيد )شكل 4-43(.  

                شكل 43 - 4 
  شستن چشم زماني كه آب اسيدبه آن ريخته شده باشد  .

ج- بررسی وضعيّت برق باتری: درصورتي كه باتري كمي خالي)دشارژ( شود 
به وسيله مولد برق تراكتور پر)شارژ( مي شود. ولی در بعضی موارد از جمله، اگر 
باتری برای مدتی طوالنی بدون استفاده مانده و خالی شده باشد باتری را بايد از 
روی تراكتور بازكرده، به وســيلۀ دستگاه های مولد برق مستقيم )دستگاه شارژر( 

مجدداً پر كنيد. )شكل 4-44 (
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روش هاي تعيين وضعيّت برق باتری: 
• با استفاده از ولت متر مخصوص)تستر( 
با استفاده از غلظت سنج)هيدرومتر(   •

تعيين وضعيّت برق باتری باولت مترمخصوص:  

ولت متر مخصوص باتری، عبارت از يك تيغه با مقاومت الكتريكی كم و يك 
ولت متر3 يا 2 ولت DC اســت كه به صورت موازی به هم بســته شده است و 
ممكن است صفحۀ آن در دو طرف راست و چپ مّدرج شده باشد )شكل 4-45(. 

DC شكل 45 - 4 ولت متر 3 ولت

  شكل 44 - 4 برخي از وسايل شارژ باتري

ولت متر

كليد قطع و وصل

مقاومت موازي

دوشاخه ولت متر
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كاربــرد ولت متر بــرای تعيين 
ولتاژ باتری: دونوع ولت متر15و 3 
ولت برای تعيين ولتاژ باتری استفاده 
مي شــود.برای استفاده از ولت متر 3 
ولتی شــاخك يا اتّصاالت ولت متر 
را بــه قطب های  هرخانه وصل كنيد، 
توّجــه كنيد كه در موقــع آزمايش، 
ولتاژ يك خانه بررســی شود، )برای 
استفاده از ولت متر بايد درپوش خانه 

در وسط شاخك ها قرار گيرد.(
  شكل 46 - 4 آزمايش ولتاژ يك خانه باتري

 در صورتی كه در مــدت 10 ثانيه ولتاژ هر خانه از 1/5ولت پايين تر نرود، 
ولتاژ آن خانه در وضعيّت خوبی است. 

با اين دســتگاه نبايد باتری را به طور مكرر آزمايش كرد، يا باتری ضعيف را 
امتحان نمود.دقت كنيدكه تيغۀ ولت متر در موقع آزمايش   گرم مي شود و ممكن 

است دستتان را بسوزاند. 
تعيين وضعيت باطری با غلظت 
ســنج: چون غلظت محلول آب و 
اسيد باطری با ولتاژ آن رابطه مستقيم 
دارد با تعيين غلظت محلول آب اسيد 
مي توان وضعيت ولتاژ آن را مشخص 
كرد برای اين منظور از غلظت سنج 
)شكل 47 - 4( استفاده می شود. اين 
 c كار بهتــر اســت در دمايی حدود

25o  انجام گيرد.

 
                   شكل 47 - 4 

       روش استفاده و خواندن غلظت سنج
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روش استفاده از غلظت سنج:
1 - در پوش های باطری را باز كنيد.

2 - لوله پالستيكی غلظت سنج را وارد اولين خانه باتري كنيد و با فشار دادن 
مكنده الســتيكی و رها كردن آهســته آن مقدار كافی محلول آب اسيد به داخل 

غلظت سنج بكشيد به نحوی كه شناور آن به حالت آزاد قرارگيرد.
3 - اگر آب مقطر در باطری ريخته ايد بايد حدود چهار ســاعت باطری روی 

تراكتور كار كند.سپس آن را آزمايش كنيد.

4 - غلظت سنج را به طور عمودی بگيريد و درجه ای را كه مقابل سطح مايع 
داخل غلظت سنج قرار گرفته است بخوانيد)شكل 4-47( 

5 - آب اسيد داخل غلظت سنج را به داخل خانه باطری بريزيد.
6 -  خانه  های ديگر باتري  را به همين  ترتيب آزمايش كنيد.

7 - غلظت سنج را با آب تميز بشوييد.
8 -با استفاده از جدول 1-4 نتايج بدست آمده را تفسير كنيد.

تفسيردرجه خوانده شده

 
 1/280-1/300

- حالت مناسب برای زمستان
  - به جای آب مقطر آب اسيد در   باطری  ريخته شده

- سطح آب اسيد پايين است.

باطری در وضعييت خوبی است.1/225-1/280

باتري خالي است، آن را شارژ كنيد .كمتر از 225/ 1

جدول 1- 4
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د - شارژ باطری: 
در صورتی كه ولتاژ باطری از حد معيني پايين تر آيد بايد با پياده كردن باطری و 

اتصال آن به دستگاه شارژر نسبت به شارژ آن اقدام نماييد.
2-5-4-سرويس مولد برق و استارتر:  اين دستگاه ها نياز به سرويس و نگهداری 
كمی  دارند. معموآل موارد زير برای سرويس آنها در كتابچه  های راهنما توصيه مي شود: 

بهتر اســت غلظت آب اسيد باطری را نزديك1/280 نگه داريد. باالتر بودن 
غلظت باعث كاهش عمر مفيد باطری می شود.

1 - پوسته استارتر و مولد برق و تنظيم كننده برق را با پارچه تميز كنيد.
2 - محل اتصال سيم ها به اين دستگاه را بازديد كنيد و در صورت نياز آن را 

تميز كرده محكم كنيد.
3 - بوش يا بلبرينگ محور استارتر و مولد برق نياز به روغن كاری دارد طبق 

توصيه و دستورالعمل كتابچه راهنما اين قسمت ها را روغن كاری كنيد.
4 - قبل از جوشكاری برق روی تراكتور يا برای پياده كردن باطری ابتدا بست 

منفی باطری را برداريد.
تعويض زغال استارتر يا مولد برق: زغال  های اين دستگاه ها به مرور ساييده 
و كوتاه می شــوند آنها را مطابق توصيه كتابچه راهنما تعويض كنيد. شكل4-48 

محل زغال در يك نوع استارتر را نشان مي دهد .  

  شكل 48 - 4
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U650Mتعويض زغال استارتر تراكتور 
•  در پوش عقب استارتررا باز كنيد.

•  فنر هــای زغال را با چنگكی بلنــد كنيد)فنر را زياد بلند نكنيد يا به طرفين 
خم نكنيد چون احتمال دارد بشكند( )4-49(.

•  زغال را خارج كنيد و فنر را به آرامي  رها كنيد.
•  سيم اتصال زغال را باز كنيد.

•  فنر را با چنگك به عقب بكشيد.
•  زغال نو را جايگزين زغال فرسوده كنيد.

•  كنترل كنيد زغال در محل خود به راحتی حركت كند. ســپس فنر زغال را 
نصب كرده سيم آن را متصل نماييد.

•   در صورتی كه زغال در محل خود به خوبی حركت نكند يا گير كرده باشد الزم 
است جا زغالی را با پارچه آغشته به بنزين تميز كنيد و سپس خوب خشك كنيد.

•  در پوش را در محل خود ببنديد. 

شكل 49 - 4 نحوه ي بلند كردن فنر زغال

3-5-4- بررسی فيوزها: 
در صورتی كه يك مدار الكتريكی كار نكرد، ابتدا وضعيّت باتری ســپس   •
ســالم بودن مدار و فيوز مربوط را بررســی كنيد. اگر مشخص شد كه فيوز مدار 
سوخته است، عاملی را كه باعث اتصالی يا سوختن فيوز شده برطرف كنيد سپس 
فيوزی از همان نوع و با مشــخصات الكتريكی فيوز سوخته تهيه كرده، جايگزين 

نماييد. 
محل جعبه فيوز در شكل50-4 نشان داده شده است.    •
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  شكل 50- 4
4-5-4- تنظيم نور چراغ های جلو: در رانندگی با تراكتور به ويژه در 
كار های شبانه ورانندگی در هوای ابری و مه آلود، داشتن نوركافی  و تنظيم بودن 
نور چراغ ها امری مهم محسوب می گردد، زيرا نداشتن ميدان ديدكافی، رانندگی را 
مشكل مي كند و راننده نمي تواند به راحتی مسير حركت تراكتور را مشخص نمايد.
چراغ های جلوی تراكتــور معموالًدر دو جهت عمودی )باال و پايين( و افقی 
)چپ و راست( قابل تنظيم می باشــد.اين تنظيم با پيچاندن پيچ هاي تنظيم كاسه 

چراغ ميسر خواهد بود )شكل های 51-4 و 4-52(. 
روش تنظيم نور چراغ: )با توجه به شكل4-51( 

1- تراكتور را در فاصله 2متری مقابل ديوار قرار دهيد. 
2- در روی ديــوار محل تالقی امتداد افقی و خط وســط كاپوت را عالمت 

 )A بگذاريد. )نقطه
3 - خط عمودی )1( را از نقطۀ A رسم كنيد.  

           شكل 51 - 4 تنظيم چراغهاي تراكتور

بالف



123

MF 369 شكل 52 - 4 پيچهاي تنظيم چراغ در تراكتور

4 - خط افقی )2( را هم ارتفاع با چراغ های بزرگ )4( رسم كنيد. 
5 -  نقطه  های )3( روی خــط افقی در طرفين خط عمودی )1( را به اندازۀ 

فاصله چراغ ها مشخص كنيد. 
6 - نور هر چراغ به طور تكی و با كور كردن چراغ ديگر تنظيم می گردد. برای 

اين كار وسط نور چراغ ها را روی نقطه )3( تنظيم كنيد. 
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خودآزمايی و تحقيق 

1- روش هاي تميز كردن استوانۀ صافی خشك را نام ببريد. 
2- پياله رسوب گير به چه دليلی روی موتور نصب مي شود؟ 

3 - چرا صافی سوخت نياز به تعويض دارد؟ شرح دهيد. 
4 - مهم ترين عواملی را كه باعث هواگرفتن سيســتم سوخت رسانی مي شود 

نام ببريد. 
5 - دو مورد از موارد ايمنی در مورد سوخت گيری را نام ببريد. 

6 - جــدول زيررا در مورد چهار تراكتور)ترجيحــًا متداول در منطقه( كامل 
كنيد. 
ظرفيت مخزن زمان تعويض صافي سوختزمان سرويس صافي هوانوع صافي هوانام تراكتوررديف

سوخت

1
2
3
4

7 - در صورتــی كه صافی هوا گرفته باشــد چه عيوبــی  در كار موتورايجاد                      
می شود؟ با استفاده از پيوست 2 جواب دهيد. 

8 - شل بودن تســمه پروانه چه اثری در كار سيستم خنك كننده می  گذارد؟ 
توضيح دهيد.

9 - روش تنظيم كشش تسمه پروانه را توضيح دهيد. 

10 - ضديخ چگونه از يخ بستن آب سيستم خنك كننده جلوگيری می كند؟ 
11 - مشــخصات يك نمونه ضديخ را تهيه كرده و طرز استفاده از آن را در 

منطقه  خود برای يكی از تراكتور های هنرستان بنويسيد. 
12 - اگــر آب در سيســتم خنك كننده جوش آورده باشــد، در رادياتور را 

چگونه بازمی كنيد؟ 
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13 - مــوارد ايمنــی و فنــی را در مورد سيســتم خنك كننده بيــان كنيد. 
)چهارمورد( 

14 - تراكتور های موجود درهنرستان به چه روش هايی خنك می شوند؟. 
15 - سرويس  های مربوط به سيستم خنك كننده تراكتورMF 399  را با توجه 

به پيوست 3 توضيح دهيد. 
16 - روش پركردن پمپ گريس ازگريس را توضيح دهيد. 

 17 - اولين مرحله گريس كاری بعد از آماده كردن پمپ گريس چيست؟
 18 - چرا پيچ تخليۀ مخزن روغن آهنربايی است؟

 19 - جدول زير را در مورد تراكتور های هنرستان كامل كنيد. 

ظرفيت محفظه قدرت موتورنام مدلرديف
روغن هيدروليك

ظرفيت مخزن 
روغن موتور

ظرفيت مخزن 
سوخت

ظرفيت 
رادياتور

 1

 2

3

4

20 - روش پياده كردن باتری از روي تراكتوررا به ترتيب بنويسيد. 
21 - روش خواندن درجه روی غلظت سنج آب اسيد باتری را بنويسيد. 

22 - در صورتی كه يك مدار الكتريكی تراكتور كار نكند اولين كار برای پيدا  
كردن عيب چيست؟  

23- روش تعويــض المپ چراغ جلوی تراكتــور را در يكی از تراكتور های 
هنرستان بررسی كنيد. 

24 - با استفاده از پيوست 4 و به كمك هنرآموز مشخصات باتری و استارتر 
و مولد برق و پريز تراكتور Valmet مدل8550 را تعيين كنيد. 



126

25 - مدار الكتريكی يكی از تراكتور های متداول مانند تراكتور MF 285 را با 
استفاده از كتابچه راهنما و به كمك هنرآموز درس به تفكيك موارد زير رسم نماييد. 

- مدارشارژ
- مدار استارت

- مدار روشنايي 
26 - روش شــارژ دو باتری به صورت موازی و سری را به كمك هنرآموز 

درس تحقيق و سپس باتري را شارژ نماييد. 



127

فصل پنجم

سیستم انتقال توان
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هدف  های رفتاری- با يادگيری اين فصل، هنرجو مي تواند:

سيستم انتقال توان را تعريف كند.   •
وظايف سيستم انتقال توان را بيان كند.   •

اجزای اصلی سيستم انتقال توان را نام ببرد.   •
وظيفۀ اجزای سيستم انتقال توان را توضيح دهد.   •

اجزای اصلی سيستم انتقال توان و موقعيت آنها را نشان دهد.   •
• سرويس های سيستم انتقال توان را توضيح دهد. 
سرويس های سيستم انتقال توان را انجام دهد.   •

كاربرد ابزارها و لوازم و  وسايل سرويس سيستم انتقال توان را نمايش دهد.  •

موتور، توان توليد می  كند. قســمتی از اين تــوان به انرژی الكتريكی و توان 
هيدروليكی تبديل شــده، كه در تراكتور يا ادوات كشــاورزی مورد استفاده قرار            
می گيرد. ولی قسمت اعظم توان توليد شده به صورت مكانيكی به محور تواندهي 

و چرخ هاي محرک منتقل می شود. 
به طور معمول مجموعه دستگاه ها و قطعاتی كه قدرت موتور را به چرخ های 

محرک منتقل می  كند، »سيستم انتقال توان1« ناميده می شود. 

              1 - Powertrain

1-5  وظایف سیستم انتقال توان

به طور كلی سيستم انتقال توان وظايف زيررابرعهده دارد: 
انتقال توان موتور به چرخ های محرک  •

تغيير در سرعت و گشتاور انتقالی   •
تغيير جهت حركت   •
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قطع انتقال توان موتوربه چرخ ها به طور موقت يا طوالنی مدت   •
تغيير دور چرخ های محرک نسبت به هم در حين دورزدن   •

اجزای سيستم انتقال توان و نحوۀ ارتباط و موقعيت اين قسمتها در شكل 5-1 
مشخص شده است. 

1 - كالچ موتور2 - جعبه دنده كمك 3 - جعبه دنده اصلي 4 - محرک چرخ هاي 
جلوديفرانسيل جلو(5 -ديفرانسيل 6- مجموعه ي كاهنده نهايي

شكل 1 - 5 سيستم انتقال توان

تراكتورها برای كار، به دوركم  وگشتاور زياد روی چرخ ها نيازدارند. بنابراين 
در چندين نقطه دور موتور كاهش و گشــتاور افزايش داده مي شــود. جعبه دندۀ 
اصلی، جعبه دندۀ كمك، ديفرانسيل و باالخره كاهنده نهايی، قسمت هايی هستند 

كه اين كاررا انجام مي دهند. 

1

4

3

6

2

5
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با فشــار پا روي  پدال، كالچ عمل مي كند و انتقــال توان به جعبه دنده قطع 
مي شــود با رهاكردن پدال كالچ مجدداً توان موتوربه جعبــه دنده منتقل خواهد 

شد.
گرفتن كالچ )فشــردن پدال كالچ( بايد ســريع ولی آزاد كردن آن به آرامی  
صــورت گيرد. در بعضی از تراكتور های با تــوان باال برای به كارانداختن كالچ، 
ممكن است عالوه بر نيروی هيدروليك از فشار باد كمپرسور نيز استفاده شود. 

 )P.T.O( كالچ محــور انتقال نيرو U 445 و MF 285 تراكتور هايــی مانند 
روی كالچ اصلی سوارشــده و مجموعه ای به نــام كالچ دو مرحله ای به وجود 
می آورد )شــكل 3-5(. در اين نوع كالچ ها اگر پــدال كالچ تاحد معينی مثاًل تا 
نيمه فشرده شود، صفحه كالچ اصلی آزاد شده جريان حركت به جعبه دنده قطع 

و تراكتور متوقف می گردد.
ولی كالچ محور انتقال نيرو هنوز درگير اســت و محور انتقال نيرو به حركت 
خود ادامه مي دهد اگر پدال را تا ته فشــار دهيم اين كالچ نيز خالص شــده از 

حركت می  ايستد و لذا محور انتقال نيرو نيز متوقف می  شود 
كالچ ممكن است از نوع خشك يا تر باشد كالچ تر درمحفظه ای از روغن كار 
مي كند مانند تراكتورJD4030 كالچ خشك متداول تر است و بيشتر تراكتورها ی 
امروزی كالچ خشــك دارند. كالچ ها هم چنين در دو نــوع يك مرحله ای و دو 
مرحله ای ساخته مي شود.شكل 2-5 يك نوع كالچ يك مرحله ای يك صفحه ای 

را نشان  می دهد.

1-2-5 - كالچ
 يك وســيله انتقال توان اســت،كه امكان قطع و وصل توان بين موتور و جعبه 
دنده را به دلخواه راننده ميســر می سازد. تراكتور شايد كالچ های متعّددی داشته 
باشــد. كالچی كه بين موتور و جعبه دنده اســت »كالچ اصلی« ناميده می شود. 

2-5  اجزای سیستم انتقال توان و وظایف آنها 
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1 - پــدال كالچ 2 - فنــر برگشــت پدال 3 - ميل رابط 4 - مهــره 5 - قالب 6 - اهرم 
كالچ  7- دوشــاخه كالچ 8 - بلبرينگ كالچ 9 - انگشتي  10 - مهره چاكدار 11 - صفحه 

فشاردهنده 12 - صفحه كالچ 13 - محور كالچ 

U 650 M شكل 2 - 5 اجزاي كالچ يك مرحله اي در تراكتور
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MF 285شكل 3 - 5 اجزاي كالچ دو مرحله اي تراكتور

1 - فنر 2 - توپي بلبرينگ كالچ 3 - بلبريـــنگ كالچ 4 - فنرانگشتي 5 - پيچ تـــنظيم 
6 - گيره 7 - انگشتي 8 - پيـــن 9 - پوسته 10 - فنر صفحه اي 11 - صفحه ي فشاردهنده    
12- صفحه كالچ محور انتقال نيرو13- چرخ لنگرمجازي 14 - بست 15- صفحه فشاردهنده 
اصلي 16 - صفحه كالچ اصلي 17 - واشر18- فنر 19 - پيچ تنظيم كالچ محور انتقال نيرو 
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2-2-5 - جعبه دنده
جعبه دنده، دســتگاهی است كه تغيير سرعت يا گشتاور را متناسب با شرايط 
كار برای راننده ميسر می  كند. عالوه بر اين مي توان ازجعبه دنده  برای تغيير جهت 
حركت )دنده مستقيم يا معكوس(و يا قطع انتقال توان برای زمان طوالنی)حالت 
خالص( استفاده كرد. اين دســتگاه مجموعه ای از دنده  های مختلف است كه به 

ترتيب معين در كنار هم قرار می گيرند )شكل 5-4(.
جعبه دنده به ســه نوع كلی مكانيكی، نيمه هيدروليكی و هيدروليكی تقسيم 

می  شوند. 

بيشــتر تراكتورها دارای جعبه دنده مكانيكی هســتند اين نوع جعبه دنده شامل 
مجموعه ای از دنده ها با قطرهاي مختلف است كه به ترتيب معين در كنار هم قرار 
داده شده است و متناسب با شرايط كار با هم درگير می شوند )شكل 4-5(. سرعت 
دورانــی چرخ دنده های درگير رابطه عكس با قطر آن چرخ دنده ها دارد . با درگير 
كردن چرخ دنده  های با قطرهاي مختلف مي توان ســرعت دورانی محور خروجی 

را تغيير داد. 
با فرض ثابت بودن توانی كه وارد جعبه دنده مي شــود و صرف نظر كردن از 
تلفات توان، محور خروجی جعبه دنده توانی معادل توان وارد شده به جعبه دنده 
را منتقل خواهد كرد توان معادل حاصل ضرب ســرعت و گشــتاور است لذا با 
كاهش يا افزايش سرعت دورانی محور خروجی نسبت به سرعت دورانی محور 

ورودی، گشتاور به ترتيب افزايش يا كاهش می  يابد. 
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 U 650 M شكل 4 - 5 تصوير واقعي جعبه دنده ساده در تراكتور
1 - محور ورودي 2 - محور هميشه گرد 3 - محور خروجي 4 - ماهك

 )MF285تعويض وضعيّت دنده در جعبه دنده  های ساده )جعبه دنده تراكتور
بايــد بعد از متوقف كردن تراكتور و گرفتــن كالچ انجام گيرد ولی در بعضی از 
تراكتورها )به عنوان مثال JD3140( پس از گرفتن كالچ مي توان در حال حركت 
نيــز وضعيّت دنده  های جعبه دنده را عوض كرد. در برخی از تراكتورها نيز برای 
تعويض دنده به جای اهرم تعويض دنده از كليدها و دكمه  های خاص اســتفاده 

مي شود. 

جعبه دنده سياره ای
 يك واحد جعبه دنده ســياره ای متشــكل از يك چرخ دنده در وسط به نام 
خورشــيدی، دو يا چند چرخ دنده كوچك )معموالً ســه عدد( به نام سياره هاو 

1

2

4

3
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يك چرخ دنده با دنده ای داخلی به نام دنده محيطی می باشد. چرخ دنده  های 
ســياره ای روی يك صفحه مشترک سوارشــده اند اين صفحه را حامل می  نامند. 
سياره ها مي توانند روی محور خود حركت وضعی داشته باشند يعنی روی محور 
خود هرز می گردند همچنين مي توانند حول دنده خورشيدی يا داخل دنده محيطی 

)شكل 5-5( حركت انتقالی داشته باشند. 

شكل 6 - 5 )يك حالت از انتقال حركت در جعبه دنده سياره اي دنده محيطي ترمز، دنده خورشيدي 
گرداننده و حامل گردانيده. حركت به خورشيدي داده و از حامل گرفته مي شود.(

شكل 5-5 - اجزاء جعبه دنده سياره اي

دنده خورشيدی

دنده سياره ای

دنده محيطی
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حركت را مي توان به هر يك از سه جزء دنده خورشيدی، حامل، دنده محيطی 
داده و از هر يك از اين سه جزء حركت گرفت به شرط آن كه يكی از آنها ترمز 
شــود. به  عنوان مثال، در شــكل 6-5 كه دنده محيطی ترمز شده است می توان 
حركت را به چرخ دنده خورشيدی داده و از حامل گرفت. يا مي توان حركت را 
به حامل داده و ازخورشــيدی گرفت ولی در اين حالت سرعت محور متصل به 

چرخ دنده خورشيد بيش از محور حامل خواهد شد. 

             مطالعه آزاد

                 جدول 1 - 5 وضعيت دنده ها در جعبه دنده سياره  اي ساده 
نسبت سرعت محور خروجي و سوي گردانيدهترمز شدهگردانندهرديف 

چرخش آن نسبت به محور ورودي
كمتر - همسوحامل محيطي يا درون دندهخورشيدي1
 خيلي كمتر -وارونهمحيطيحاملخورشيدي2
بيشتر - همسومحيطيخورشيديحامل3
خيلي بيشتر - همسو خورشيديمحيطيحامل4

كمتر - همسوحاملخورشيديمحيطي5
بيشتر - وارونهخورشيديحاملمحيطي6

 7 - اگر دو اندام  از سه اندام چرخ دنده  های سياره ای بر هم قفل شوند سرعت 
محورگرداننده و گردانيده يكسان و همسو می شوند. 

 8 -  اگر  هيچ  يك  از سه اندام فوق ترمز نشوند. انتقال توان انجام نمی  شود   )حالت خالص(. 
با يك جعبه دندۀ سياره ای ساده مي توان 8 حالت مختلف )4 سرعت مستقيم و 2 
سرعت وارونه، يك حالت خالص ويك حالت انتقال بدون تغيير جهت و سرعت( 
داشــت. ولی برای انتقال توان به هر يك از ســه اندام، احتياج به كالچ های اضافی 

خواهدبود. 
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از حالت اول به عنوان دنده كمك يا كاهنده نهايي اســتفاده می شــود. مانند 
تراكتور MF 285 كه از اين حالت استفاده شده است. 

برای ترمز كردن دنده محيطی مي توان آن را به پوسته جعبه دنده پيچ يا از يكی 
از انواع ترمزها بهره گرفت ولی معموالً روش اول اتخاذ می گردد. 

3-2-5- جعبه دنده كمك
 جعبه دنده اصلی به همراه كاهش سرعت، گشتاور موتور را افزايش مي دهد، 
حال اگر الزم باشــد، گشتاور موتور بيش از اين اضافه شود از جعبه دنده كمك 

استفاده می كنند. 
اكثر تراكتورها دارای جعبه دندۀ كمك هســتند، كه قبــل يا بعدازجعبه دنده 
اصلــی قرار می  گيــرد. در تراكتورMF 285 جعبه دنده  كمــك بعد ازجعبه دندۀ 
اصلی نصب شــده است. با يك اهرم تعويض دنده، جعبه دندۀ كمك را در يكی 
از حالت های سبك )سرعت زياد و گشتاور كم( يا سنگين )سرعت كم و گشتاور 
زياد( قرار مي دهند. در بيشــتر تراكتور های امــروزی از يك جعبه دنده مكانيكی 
سياره ای به عنوان جعبه دندۀ كمك استفاده می كنند، برای قراردادن تراكتوردردندۀ 
كمك حتمًا بايد تراكتور را متوقف كنيد، ســپس با رعايت موارد ديگرتراكتوررا 

دردنده كمك قراردهيد )شكل 5-7(. 

U 650 M شكل 7 - 5 جعبه دنده كمك از نوع سياره اي توأم با كالچ اصلي در تراكتور
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4-2-5- ديفرانسيل
 دستگاهی است شامل مجموعه ای از چرخ دنده  های مخروطی كه توان موتور 

را از جعبه دنده گرفته، بر روی  چرخ ها تقسيم می كند. 
وظايف ديفرانسيل عبارت اند از:   

1- نيروی دورانی را كه دريافت می  كند، با توجه به وضعيتی كه چرخ های 
محرک دارند بين آنها تقسيم مي كند. 

در موقع حركت مســتقيم چون چرخ های محرک وضعيّت تقريبًا يكســانی 
دارند، با سرعت مساوی می چرخند ولي در موقع دور زدن، در سر پيچ ها مسيری 
كه چرخ داخلی طی می كند كمتر از چرخ بيرونی است، لذا ديفرانسيل بايد چرخ 
داخلی را با سرعت كمتر و چرخ خارجی را با سرعت بيشتر بچرخانيد. اين عمل 

امكان دور زدن را در سرپيچ ها ميسر می سازد. 
2 - تغيير مســير انتقال نيرو به اندازة 90: موتور روي شاســي تراكتور به 
صورت طولی قرار می گيرد ولی محــور چرخ ها بايد به طورعرضی دوران كند.

تغييرمسيربين محور موتور و محور چرخ ها را ديفرانسيل امكان پذير می كند 

3 - افزايش گشتاور چرخ های 
تراكتور: ديفرانســيل به علت داشتن 
دوچرخ دنده مخروطی )شماره 3و4 
در شــكل 8-5( با قطر های مختلف 
گشــتاور چرخ ها را افزايــش داده، 
سرعت آنها را نسبت به سرعت محور 
خروجی جعبــه دنده،كاهش می دهد. 
اجزای داخلی ديفرانسيل و نحوۀ 
عمل آن در شكل 8-5 مشخص شده 

است
 1 - دنده سرمحور چرخ ) دنده پلوس ( 2 - محور و دنده هرزگرد  3 - كراون ويل 4 - دنده پينيون 

شكل 8 - 5  الف - حركت در مسير مستقيم ، ب - حركت هنگام دورزدن
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در صورتی كه تراكتور دارای دو 
محور محرک باشــد، يك ديفرانسيل 
نيــز در محور جلو وجــود خواهد 

داشت .
 در تراكتور MF 399 با دو محور 
محرک، محور جلو با استفاده از يك 
 اهرم  درگير می شــود تا تراكتور در 
وضعيت دو محور محرک قرار گيرد 

          شكل 9-5)شكل 5-9(. 
 1 - اهرم 2- تابلو وضعيت اهرم

5-2-5- كاهنده نهايی
 كاهنده نهايی در آخرين مرحله انتقال توان موتور به چرخ ها قرار گرفته است 
و در حدود 3تا 5 مرتبه افزايش گشــتاور و كاهش دور را ســبب مي شــود. اين 
مجموعه ممكن اســت به صورت درگيری يك چرخ دنده كوچك با چرخ دنده 

بزرگ يا از نوع جعبه دنده سياره ای  يك وضعيّتی باشد. 

3-5  سرویس و تنظیم سیستم انتقال توان

1-3-5-گريس كاری پدال وبلبرينگ كالچ
با استفاده از كتابچه راهنما، موقعيت گريس خورها را شناسايی كنيد و متناسب 
با زمانبندی پيشــنهادی، آنها را گريس كاری كنيــد چگونگی كار قباًل در بحث 

گريس كاری توضيح داده شده است. 

برای ســرويس سيســتم انتقال توان ابتدا كتابچه راهنمــا را مطالعه كنيد تا با 
روش هاي سرويس و اجزايی كه بايد سرويس يا تنظيم شوند آشنا شويد. 

2-3-5- تنظيم كالچ
پدال كالچ پس از مدتی كار به علت ساييده شدن لنت كالچ، نيازمند تنظيم است. 

برخی از نشانه  های تمام شدن ) خوردگی بيش از حد( لنت كالچ: 
كاهش خالصی پدال كالچ و امكان پذير نبودن تنظيم مجدد آن به چرخ لنگر   •
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صدای فلز روی فلز هنگام رها كردن پدال كالچ )برخورد پرچ لنت كالچ   •
به چرخ لنگر(

عاليم تنظيم نبودن كالچ
عاليم زير از جمله مواردی است كه مشخص مي كند كالچ نياز به تنظيم دارد: 

داغ شدن اطراف كالچ   •
بكسوات كردن كالچ   •

• لرزش پدال كالچ در زير پا در هنگام حركت 
كاهش كشش تراكتور   •
مشكل تعويض دنده   •

در تراكتور U650M كالچ موقعی تنظيم اســت كه پدال كالچ به اندازۀ 30-
25 ميلی متر از بدنه )شكل 10-5( خالصی داشته باشد و يا در حالت رها بودن 
پدال كالچ، بلبرينگ كالچ 2 ميلی متر از انگشــتي ها فاصله داشــته باشد)شــكل 

روش تنظيم خالصی پدال كالچ )با توجه به شكل 5-2( 
1 - پين اتّصال دو قطعه 5 و6 را باز كنيد. 

2 - مهرۀ 4 راشــل كرده، قطعه 5 را به اندازه ای ببنديد كه طول بازی پدال به 
حد مطلوب برسد. 

3 - پين اتّصال را در جای خود قرار دهيد و خار ضامن  را نصب كنيد. 
4 - چنانچه پدال كالچ به اين وســيله تنظيم نشد درپوش واقع در زيرپوسته 
كالچ )شــكل 11-5( را باز كرده، هر سه مهرۀ شــياردار تنظيم اهرم فشاردهندۀ 
شماره )10( )شــكل 2-5( را 2تا3 دور شل كنيد و سپس خار آن را در جايش 

قرار دهيد. در پايان، مراحل 1 تا 3 رامجّدداً انجام دهيد. 

 زيرنظرهنرآموز درس كالچ يكی از تراكتور های موجود هنرستان را تنظيم 
كنيد. 

     فعاليت عملي
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شكل 11 - 5 درپوش زير پوسته كالچ

  برای دسترسی به  مهره  های شياردار بايد چرخ لنگر را بچرخانيد. 

1- محور اصلي 2- ديفرانسيل 3- محور كاهنده ي نهايي 4- كاهنده نهايي) از نوع سياره اي(                    

شكل 10 - 5 - كاهنده ي نهايي نوع سياره اي و ديفرانسيل

نكته
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3-3-5- تعويض لنت صفحه كالچ
 لنتی كه روی صفحه كالچ نصب شــده است به مرور خورده و ضخامت آن 
كم مي شــود. زمانی می  رســد كه لنت ها كاماًل ساييده مي شود و پرچ های صفحه 
كالچ بــا فاليويل تماس پيدا كرده، بــه آن صدمه می زنند، لذا قبل از اينكه چنين 
وضعيّتی ايجاد شود بايد كالچ را باز كرده، لنت های صفحه كالچ را عوض كنيد. 

پياده كردن كالچ و تعويض لنت ها توسط فرد متخصص انجام شود.   
4-3-5 - بررسی ســطح روغن محفظه جعبه دنده، ديفرانسيل، 

كاهنده نهايی:
 در تراكتورهــا معموالً محفظۀ جعبه دنده، ديفرانســيل و كاهندۀ نهايی به هم 
مرتبط هســتند و اين محفظه، مخزن روغن هيدروليك تراكتور است. در صورتی 
كه اين محفظه مخزن روغن هيدروليك نباشد برای روغن كاری از روغن های 90 
يا 140 طبق طبقه بندی SAE استفاده می  كنند. روش بررسی سطح روغن محفظه 
هيدروليك و ساير سرويس های مربوط در فصل يازدهم توضيح داده خواهد شد. 

در برخــی از تراكتورها )تراكتور MF399(، محفظه كاهنده نهايی به صورت 
مجزا روغن كاری مي شــود. در تعويض روغن اين محفظــه بايد مطابق توصيه 
كتابچه راهنمای تراكتور عمل كنيد. شكل 12-5 پيچ بررسی سطح روغن و پيچ 

تخليه محفظه كاهنده نهايی رادراين تراكتورها نشان مي دهد.
برای ريختن روغن در محفظۀ كاهنده نهايی يا ديفرانســيل و... در صورتی كه 
درپوش محفظۀ روغن به اندازۀ كافی بزرگ نباشد بايد از پمپ  و اسكازين استفاده كرد. 

شكل 12-- 5 

1 - پيچ سنجش سطح و پركردن روغن  2- پيچ تخليه روغن
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G 238 13- 5 پدال و مخزن روغن قفل ديفرانسيل

 :)MF 399 6-3-5- تنظيــم پدال قفل ديفرانســيل )تراكتور
در بيشــتر تراكتورهــا پدال قفل ديفرانســيل پس از هر 500 ســاعت كار نياز 
بــه تنظيــم دارد اين تنظيم بايد مطابق كتابچه راهنما باشــد بــه عنوان مثال اگر 
بخواهيــد در تراكتــورMF 285  يــا MF399  پدال قفل ديفرانســيل را تنظيم 
كنيــد بايد فاصله اهرم پدال قفل ديفرانســيل را با ســرپيچ تنظيــم عمل كننده 
1 ميلی متر باشــد كه با بســتن يا باز كردن پيچ انجام می شــود )شكل 5-14(.

5-3-5- تعويض روغن قفل كن هيدروليكی
 در برخی از تراكتورها از جمله تراكتورها G238 برای قفل كن ديفرانســيل 
مخزن روغن جداگانه ای درنظرگرفته شده است شكل13-5 كه روغن آن از نوع 
روغن ترمز اســت و هميشه بايد كنترل وكســری آن جبران شود. پيشنهاد شده 

روغن قفل كن هيدروليكی هر دوسال يكبار كاماًل تعويض شود. 

شكل 14- 5
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1 - سيستم انتقال توان راتعريف كرده، وظايف آن را بنويسيد. 
2 - اجزای سيستم انتقال توان رانام ببريد. 
3 - كالچ در تراكتور چه وظيفه ای دارد؟ 

4 - وظيفۀ جعبه دنده چيست؟ 
5 - جعبه دنده كمك با جعبه دنده اصلی چه تفاوتی دارد؟ 

6 - ديفرانســيل چگونه از چرخش آزاد چرخ ها )بكسوات كردن( جلوگيری 
می كند؟ توضيح دهيد. 

*7 - اجزای تشكيل دهندۀ دستگاه انتقال نيرو به محور جلو را نام ببريد. 
8 - وظيفۀ كاهندۀ نهايی چيست؟ توضيح دهيد. 

*9 - چهار عالمت ازعاليم تنظيم نبودن كالچ را نام ببريد. 
10 - در صورتی كه جعبه دنده يا محفظۀ كاهنده نهايی مخزن روغن هيدروليك 

نباشد، چه نوع روغنی بايد درآن ريخته شود؟
 MF 28511 - با راهنمايی هنرآموز درس روش كار و تنظيم كالچ تراكتور*

)شكل 3-5(راتحقيق كنيد. 
*12 - مسيرانتقال قدرت در تراكتورFENDT )پيوست 5(را بنويسيد. 

خودآزمايی و تحقيق 
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فصل ششم

سیستم هیدرولیک تراكتور
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هدف  های رفتاری – با يادگيری اين فصل، هنرجو می تواند: 

•  مفهوم سيستم هيدروليك  و نيوماتيك را شرح دهد.
•   مزايای سيســتم هيدروليك نسبت به ساير سيستم های مكانيكی را 

بيان كند.
•  هدف از بكارگيری سيستم هيدروليك را بيان كند. 

•  اجزای سيستم هيدروليك  و نيوماتيك راتوضيح دهد. 
•  مصرف كننده  های نيروی هيدروليك را نام ببرد. 

•  انواع جك های هيدروليكی را نام ببرد. 
•  روش كار جك های يك طرفه و دو طرفه را توضيح دهد. 

•   تجهيزات كنترل سيستم هيدروليك و روش كاربرد آنها را توضيح دهد. 
•  كاربرد اهرم های هيدروليــك تراكتورهای متداول را توضيح دهد. 
•  اهرم هــای هيدروليــك تراكتور هــای متــداول را بــكار بــرد.

•  رابط )كوپلينگ های( هيدروليك تراكتور را نشان دهد. 
•  مشخصات انواع رابط هيدروليك تراكتوررا توضيح دهد. 

•  قطعات رابط  را  متّصل نمايد. 
•  سرويس های سيستم هيدروليك را بيان كند. 

•  روش سرويس سيستم هيدروليك را توضيح دهد. 
•  سيستم هيدروليك تراكتور را سرويس كند. 

1-6  مفهوم سیستم هیدرولیکی 
به موادی مانند آب و هوا كه روان اســت  وقابليت جاری شــدن دارد، سيال 
گفته می  شود. سياالت ممكن اســت تراكم پذير) مانند هوا ( ياتراكم ناپذير )مانند 

آب( باشند.
از سياالت برای تبديل  و انتقال انرژی استفاده می شود.با استفاده ازاين ويژگی 
می توانيم ماشــين هايی راطراحی كنيم كه درعين سادگی، بانيروی محرک خيلی 
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كم، بر نيرو های مقاوم بزرگی غلبه كند، از ســياالت در دو شاخه هيدروليك و 
نيوماتيك برای انتقال و تبديل انرژی استفاده مي شود.

 سيســتمی را كه درآن انتقال و تبديل انرژی با ســياالت تراكــم ناپذير1 )مانند 
روغن های هيدروليكی( انجام می شود سيستم هيدروليكی مي گويند. شاخه هيدروليك 

كاربرد سياالت تراكم ناپذير براي انتقال نيرو وحركت را بررسی  می كند. 
اگر در يك سيستم مكانيكی برای تبديل و انتقال انرژی، از گازها استفاده شود 
آن را سيســتم نيوماتيكی2  می گويند. سيســتم  های نيوماتيكی برای شرايط كاری 
با عكس العمل ســريع و نيروی نســبتًا كم )حدود يك تن( به كار می روند ولی 
سيســتم  های هيدروليكی معموالً برای شرايطي كه عكس العمل كند و نيرو   زياد  

است مورد استفاده قرار می گيرند.

در بيشترماشــين  های كشاورزی به ويژه تراكتورها سيستم هيدروليكی قسمتی 
از سيستم انتقال توان و كنترل است .

1- مايعات نيز در فشار  های زياد به اندازه خيلی كم )حدود 0/5 درصد( متراكم مي شود.

      2-   Pneumatic System    

 برای نمونه سيستم ترمز، اتصال سه نقطه و فرمان از جمله قطعات هيدروليكی 
در تراكتور های امروزی هســتند. در برخی تراكتورها و ماشــين های كشاورزی 

عالوه بر سيستم هيدروليكی ازسيستم  های نيوماتيكی نيزاستفاده می شود

اصول كار سيستم  های هيدروليكی
سيســتم های هيدروليكی  و نيوماتيكی، برمبنای قوانين پاســكال كارمي كنند.  
طبق اين قانون در يك فضای بســته، فشار وارد به هرنقطه از يك سيال، به طور 
مساوی در تمام جهات منتقل مي شود و روی سطوح مساوی، نيروی مساوی وارد 

می كند)شكل 6-1(.
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سيستم نشان داده شده در شكل 2-6 چه تغييری  را در نيروی وارد شده 
ايجاد می كند؟ 

با استفاده از اين قانون مي توان جهت، اندازه، نقطه اثر نيرو را تغيير داد. ماشين    های 
هيدروليكــی از مايعات برای انتقــال نيرو و تغيير اندازه نيرو اســتفاده می كنند.

پرسش

شكل 1-6 انتقال فشار مساوی در تمام جهات در يك محيط بسته

شكل 2-6 كاربرد سيستم هيدروليك
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در سيســتم هاي هيدروليك مايعی)ســيالی( مانند روغن هيدروليك در داخل 
سيســتم وجود دارد. روغن هيدروليك ،انرژی را،دريك نقطه دريافت و به نقطه 
ديگر سيستم منتقل می كند، هم چنين اصطكاک بين قطعات متحرک  را كاهش داده 

و در خنك شدن سيستم نيز نقش دارد. 

نبايد داخل مايع سيستم هيدروليكی، حباب  های هوا وجود داشته باشد زيرا 
هوا قابل تراكم اســت و كاركرد صحيح سيستم هيدروليكی را مختل می كند.

سيســتم  های هيدروليكی اجزای مختلفی دارند ولی به طور كلی می توان برای 
يك سيستم هيدروليكی قطعاتی مطابق شكل 3- 6 را معرفی كرد. 

شكل 3- 6 نقشه شماتيك يك سيستم هيدروليكی نمونه

پرسش

معني واژه هاي فني شكل 3-6 را با استفاده از يك  واژه نامه پيدا كنيد.

2-6  اجزای سیستم هیدرولیکی

نكته
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شكل 4-6 نقشه اختصاری يك سيستم هيدروليكی 

مشخصات  و وظايف اجزای اين سيستم به شرح زير است:
1-2-6  مخزن 1 

مخزن، محل نگه داری  روغن )مايع (هيدروليك مورد نياز سيستم است.
2-2-6  پمپ 2

پمپ، نيروی مكانيكی را از منبع توان ) مانند موتور احتراقی يا الكتروموتور( 
می  گيرد و سيال را به جريان می اندازد )شكل 6-5(.

ب ( اصول كار يك نوع پمپ هيدروليكالف ( شكل ظاهری يك نوع پمپ هيدروليك

1-Reservoir 
2-Pump  

شكل 6-5
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3-2-6 عملگر1  
 عملگر، انرژی سيال تحت فشار)توان هيدروليكی( را به توان مكانيكی تبديل 
می  كند دو نوع مهم عملگرها ســيلندر های هيدروليكی)جك(و هيدروموتورها 
هستند ســيلندر ها، حركت خطی  و هيدروموتورها،حركت دورانی توليد می كنند.

سيلندر  هيدروليك )جك (2
سيلندر های هيدروليك به دو نوع يك طرفه3  و دو طرفه 4 دسته بندی می شوند 
در سيلندر های يك طرفه سيال از يك سو به  درون سيلندر می رود و با فشارآوردن 
به سرپيســتون، ســبب جابجايی خطی دسته پيســتون در همان سو می شود. در 
اين نوع ســيلندرها نيروی وزن يا نيروی خارجی ديگر، پيســتون را به جای قبل 
برمی گرداند. سيلندر های دو طرفه  دو دهانه دارند و سيال، از هر دو دهانه می تواند 

وارد يا خارج شود 
جك های دو طرفه  اين جك ها دارای دو ورود و خروج روغن به ســيلندر 
هســتند. روغــن هيدروليك می توانــد از هردهانه، وارد يا خارج شــود. زمانی 
كه روغن از دهانه اول وارد ســيلندر می گردد، پيســتون به ســمت مقابل رانده 
می شــود. در اين هنــگام روغن موجود در ســمت ديگرپيســتون از دهانه دوم
خارج مي شــود و به مخــزن می ريزد با كنترل اهــرم هيدروليك، حركت روغن 
متوقّف شــده ، پيستون جك در جای خود می ايســتد. با حركت اهرم مذكوردر 
سمت مخالف، روغن از دهانه ی دوم وارد سيلندر می شود و پيستون را به سمت 
مخالف می راند.اين جك ها درجا هايی اســتفاده می شــوند كه نيروی وزن برای 
برگرداندن پيســتون به سيلندر مناسب نيست و الزم اســت  حركت پيستون در 
ســيلندردر هر دو جهت به وسيله ی روغن تحت فشار، كنترل شود )شكل 6-6(.

1-Actuator  
2-Cylinders , Linear Actuators  
3-Single-Acting Cylinders   
4-Duble - Acting Cylinders    
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A - جريان روغن در جك هيدروليكي در وضع قفل سوپاپ هنگام باال رفتن و پايين آمدن پيستون 
B - با بســتن قفل يا طوقه محدود كننده در وســط شــاتون ســوپاپ جريان روغن را در جك 

هيدروليكي متوقف و در نتيجه حركت پيستون به طرف پايين محدود مي شود .
1 بدنه جك 2 - سرپوش 3 - سرپوش 4 - دسته پيستون 5 - سوپاپ 6 - ضامن تنظيم حركت 

پيستون 7 - پيستون 8 - مجراي روغني 9 - پين 10 - كاسه نمد 

شكل 6 - 6 جك يك طرفه و دو طرفه

ب الف

دج
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 در صورتی كه در يك سيستم هيدروليكی دبی پمپ ثابت باشد آيا سرعت 
باز و بسته شدن يك جك دو طرفه برابر است؟چرا؟

1)Hydro Motor(  هيدرو موتور
هيدروموتورها نيز برای تبديل توان هيدورليكی به توان مكانيكی به كار می رود، 
با اين  تفاوت كه خروجی آنها حركت دورانی)گردشی( است.اين عملگرها مانند 

سيلندر های هيدروليكی با شير های مختلف كنترل می شوند.

1 - Rotary Actuators

پرسش

شكل 7-6  هيدروموتور



154

4-2-6  سوپاپ)شير ( های هيدروليك1 
سيســتم  های هيدروليكی با استفاده از انواع ســوپاپ  های هيدروليكی كنترل 
می شوند. سه نوع سوپاپ هيدروليكی متداول عبارت اند از سوپاپ كنترل مسير2، 

سوپاپ كنترل فشار3و سوپاپ كنترل دبی4  . 

   1 - Hydraulic Valves
   2 - Directional Contorl Valve
   3 - Pressure Valve
   4 - Volume Contorl Valve

باز و بســتن اين سوپاپ ها ممكن است به  صورت دســتی، برقی، مكانيكی ، 
هيدروليكی يا بادی انجام شود.

5-2-6  اتصاالت
 اجزای مختلف سيســتم با اســتفاده  از اتصاالت مختلف و لوله ، شيلنگ ها و 
بســت ها را به هم مرتبط می شود برای سيستم  های هيدروليكی با فشار باالبايداز  
لوله ها وشيلنگ هاي مقاوم تر استفاده نمود. معموالً روی شيلنگ های هيدروليكی، 

اندازه مجاز فشار نوشته  می شود. 

MF 285 شكل 8 - 6 اهرم هاي هيدروليك در تراكتور
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6-2-6  صافی روغن
يكی ازقطعات سيســتم های هيدروليكی صافی روغن اســت سيستم هايی كه 
دارای مصرف كننده های بزرگ هســتند معموالً نيــاز به صافی روغن دارند تا از 
ورود آلودگی های احتمالی روغن هيدروليك به قطعات حساس سيستم جلوگيري 

شود.  
7-2-6  انباره1 

اين وسيله، فشار سيستم هيدروليكی را متعادل نگه می دارد به  اين ترتيب كه در 
صورت افزايش فشار قسمتی از روغن  در انباره ذخيره مي شود و با كاهش فشار، 
روغــن از انباره، وارد مدار می گردد. ذخيره روغن در انباره موجب جلوگيری از 
افزايش فشار مدار می شود و تخليه روغن از انباره به مدار نيز از افت فشار مدار 

جلوگيری می كند. اين وسيله، در مدار هيدروليكی ويژگی  ضربه گير را دارد. 

3-6 اجزای سیستم نیوماتیکی:

اجزای سيستم نيوماتيكی مانند سيستم هيدروليكی است ولی برخی اجزای آن 
ويژگی های متفاوتی دارند.

1- Accumulator  

1-3-6 كمپرسور
 سيســتم نيوماتيكــی بــا هــوای فشــرده كار می كنــد. كمپرســور انرژی 
مكانيكــی را از موتور  هــای الكتريكــی يا احتراقــی، دريافت می كنــد و هوا 
يا گاز مخصوص را فشــرده كرده برای ذخيره شــدن به مخزن ارســال می كند .
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2-3-6 صافی هوا
در بيشــتر سيســتم های نيوماتيك هوا سيالی اســت كه موجب انتقال انرژی 
می شود هوا با مكش كمپرسور وارد سيستم گرديده و تحت فشار به ساير قطعات 
منتقل می شود با توجه به آلودگی های احتمالی هوا و وجود گرد و خاک در آن ها،  

يك صافی برای تصفيه هوا در ورودي هوا به كمپرسور، نصب می شود.

3- 3-6 مخزن )تانك هوا(
 مخزن، هوای فشــرده را در خــود ذخيره می كند و زمانــی كه عملگرهای 
سيســتم نيوماتيك نياز داشــته باشند با اســتفاده از شــيرهای كنترل در اختيار 
آنان قــرار مي دهد. معمــوالً روی مخزن،  شــيری برای خــروج گاز يا هوای 
فشــرده شــده نصب می شــود. ممكــن اســت روی آن درجه ای برای نشــان 
دادن حجم يا فشــار هوای فشــرده شده نيز وجود داشــته باشد)شكل 6-10(. 

شكل 9-6 كمپرسور باد
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شكل 10-6 مخزن هواي فشرده در يك كمپرسور

4- 3-6 خنك كننده 
در سيســتم  های نيوماتيكی فشرده شدن هوا موجب افزايش دما می شود، اين 
گرما تا حدودی توسط بدنه مخزن، لوله ها و ساير قطعات به محيط منتقل می شود 

اگرگرمای ايجاد شده زياد باشد نياز به خنك كننده خواهد بود.

5-3-6 خشك كننده هوای تحت فشار
زمانی كه هوا فشــرده می شود بخار هوا به صورت قطرات آب تقطير می شود 
اين قطرات بتدريج در مخزن جمع شده و به همراه هوای فشرده شده وارد مدار 
می گردد كه می تواند موجب اختالل در برخی از قطعات شــود معموالً برای رفع 

مشكل از خشك كننده هوا استفاده می شود.
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 اين سيستم ها، نسبت به ساير سيستم های مكانيكی مزايای زيادی دارد برخی 
از اين مزايا به شرح زير است.

• قيمت اقتصادی مناسب
سيســتم هاي هيدروليكی نسبت به ساير سيستم هاي مكانيكي قطعات كم تري 

دارند لذا هزينه ساخت و نگه داری آنها كم تر و نگه داری شان راحت تر است. 

4-6  مزایای سیستم هیدرولیکی و سیستم نیوماتیکی 

• انعطاف پذيري
چون انتقال توان در سيستم هاي هيدروليك و نيوماتيك با استفاده از شيلنگ ها 
و لوله  هــای انعطاف پذير انجام می شــود لذا انعطاف پذيری در اين سيســتم ها، 

نسبت به ساير سيستم  های مكانيكی باالتر است. 
• دقت كنترل

به دليل اينكه در سيســتم هاي هيدروليكي از ســياالت غيرقابل تراكم استفاده 
مي شــود، می توان حركت و نيرو را در اين سيســتم ها، بطور دقيق كنترل كرد لذا 

بيش تر دستگاه  های حساس به صورت هيدروليكی كنترل می شوند.

• راندمان باال
بدليل تعداد قطعات كم تر و شكل ساده تر قطعات و وجود روغن در سيستم های 
هيدروليكی، اصطكاک بين قطعات در اين سيستم ها كم تر است لذا تلفات انرژی 

در اين سيستم كم و راندمان آن باالتر می باشد.
• سادگی كنترل و تنوع سرعت  

در سيســتم هيدروليكی با امكانات كم و سيســتم های ساده می توان تغييرات 
زيادی در سرعت و قدرت ورودی اعمال كرد. 

5-6  اجزای سیستم هیدرولیکی تراكتور 
قطعات عمومی سيستم هيدروليكی تراكتور مانند ساير سيستم های هيدروليكی 

است ولی تراكتور به دليل برخی از كاربردها، مكانيزم  های هيدروليكی ويژه ای
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نيز دارد. شــكل 11-6 قطعات يك سيســتم هيدروليكی در تراكتور را نشان 
می دهد.

معموالً درسيستم هيدروليك تراكتور موارد زير وجود دارد:
•  مخزن روغن سيستم هيدروليك و انتقال نيرو يكي است. 

•  روغن با پمپ از مخزن مكيده مي شود.
•  براي تصفيه روغن بين مخزن و پمپ يك دستگاه صافي قرار دارد. 

•  روغن تحت فشــار از پمپ به مقســم روغن مي رود. با حركت دادن اهرم 
مقسم، روغن تحت فشار از طريق مجاري مقسم به مصرف كننده مي رود.

•  مازاد روغن از مقسم به مخزن روغن باز مي گردد.

1 - پمپ هيدروليك 2 - صافي 3 - لوله مكش 4 - لوله رابط 5 - لوله رفت 6و7و8 - سوپاپ 9 - 
پوسته 10 - درپوش 11 - پيستون 12 - شاتون 13 - پايه 14و15 - فنر 16 - شاتون 17 و18و19 
- اهرم 20 - بادامك 21- بازو 22- اهرم 23- اهرم كنترل حساسيت 24 - اهرم انتخاب وضعيت 

25و26و27 - اهرم خروجي 28 - ضامن نگهدارنده 29 - هادي اهرم 30 - بازوي باالبر 

U 650 M شكل 11-6 اجزاي سيستم هيدروليك با كنترل كشش در تراكتور
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• جك ها
  بعضی از ادوات كشاورزی يك يا چند جك هيدروليكی دارند با اتّصال اين 
جك ها  به خروجی يدكی مقسم تراكتور، می توان با اهرم خروجی يدكی، جك را 
كنترل كرد. در قسمت داخلی تراكتور نيز يك جك وجود دارد كه به وسيله ی آن 
می  توان ادوات سوار شونده را با بازو های هيدروليكی تراكتور از زمين بلند كرد. 

جك سيســتم هيدروليك اتّصال ســه نقطه اغلب از نوع  يك طرفه  است. با 
حركت دادن اهرم كنترل اصلی، روغن وارد ســيلندر مربوط می  شود. پيستون را 
بيــرون می راند و بازوها را باال می  بــرد. وقتی بازوهای هيدروليك به ارتفاع الزم 
رســيد، به صورت خودكار يا دستی ارتفاع بازوها تثبيت می شود. با حركت دادن 
اهرم مذكور در خالف جهت قبل، مسير خروج روغن باز می شود و وزن ادوات 
متّصل به بازوها، بازوها را پايين می راند و روغن از همان مســير كه وارد سيلندر 
شده بود خارج می شود. اين جك  با اهرم روی مقسم كنترل می گردند) شكل 6-7(. 

•  روغن هيدروليك
سيالی كه در سيستم هيدروليك تراكتور بكار می رود مشابه روغن موتور اما با 

غلظت كم تر و مواد افزودني مخصوص است. 
• مخزن روغن هيدروليك در تراكتور

در بيش تر تراكتورها، روغن هيدروليك در محفظه جعبه دنده ذخيره می شود 
در اين صورت روغن كاری جعبه دنده نيز با روغن هيدروليك انجام می شود.

•  خروجی های يدكی
تراكتور ماشــينی است كه به وسيله آن می توان ســاير ماشين ها را راه اندازی 
كرد لذا سيستم هيدروليك تراكتور نيز، دارای خروجی  های ويژه ای برای استفاده 
از توان هيدروليكی آن  اســت. با اســتفاده از شــلنگ های هيدروليكی مي توان، 
عملگرهای ماشــين های مختلف را به سيســتم هيدروليك تراكتور متصل كرد و 
با اســتفاده از اهرم های هيدروليك تراكتور، ماشــين متصــل به آن را به صورت 

هيدروليكی كنترل نمود. )شكل 6-12(.
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شكل 12 - 6

1-5-6- اتّصــال سيســتم هيدروليك تراكتــور به جك های 
هيدروليكی ادوات: 

•  نخســت بايد نوع جــك روی ادوات و همچنين مادگی تراكتور)شــكل 
12-6( از نظــر يــك طرفه يــا دو طرفــه بودن مشــخص گــردد. بعضی از 
تراكتورهــا مجّهــز به هر دو سيســتم )يك طرفــه و دو طرفــه( و برخی ديگر 
برای يك طرفه و دو طرفه شــدن قابل تنظيم هســتند و معموالً ســوپاپی روی 
بدنــه وضعيّت مورد نظــر را تعيين می كند. با توجه به گــروه ادوات و تراكتور، 
متناســب با ظرفيت باالی سيســتم هيدروليــك، اتصــال ادوات را انجام دهيد. 
•  قبــل از اتصال شــيلنگ ها، با يك پارچه خــاک و آلودگی ها را از رابط ها 

)مادگی و سرشيلنگی( پاک كنيد) شكل 6-13 (.   

شكل 13 - 6 سرشيلنگي و مادگي را با پارچه تميز كنيد.

سرشیلنگی

مادگی
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•  اهرم سيستم هيدروليك را در وضعيّت خالص قرار دهيد، فشار زياد در لوله ها 
باعث ايجاد اشكال در هنگام اتّصال شيلنگ ها می  شود. فشار موجود در لوله ها را 
بــا خاموش كردن تراكتور و پس و پيش كردن اهرم كنترل جك ها  برطرف كنيد. 
•  غالبًا اتّصال كامل، بين جك و تراكتوری كه ســاخت كارخانه  های متفاوت 
باشند انجام نمی گيرد. كشاورزانی كه ادوات ساخت كارخانجات مختلف دارند، 
معموالً نوع مشــخصی كوپلينگ را روی ادوات خود نصب می كنند كه با اتّصال 

تراكتورشان مناسب باشد. 
•  اگر خروجی يدكی مقسم تراكتور دوطرفه و جك ادوات يك طرفه است، 
كنترل كنيد كه كدام كوپلينگ واحد اتّصال تراكتور را بايد مورد استفاده قرار دهيد. 
•  با اطمينان از تميز بودن محّل اتّصاالت، شــيلنگ جك ادوات را به جفت 

خود در تراكتور متصل كنيد. 
•  زمان اتّصال، جك های دو طرفه سرشيلنگی ها بايد به طور مناسب به جفت 
خود در تراكتور متّصل شوند. گرچه بدون توجه به نحوه ی اتّصال نيز كار خواهند 
كرد، ولی در صورت اشتباه بودن اتّصال عمل اهرم كنترل معكوس خواهد شد. در 
بعضی از سيستم ها اگر شيلنگ ها معكوس بسته شوند، كار نخواهند كرد. با مراجعه 
به دفترچه ی راهنما نحوه ی صحيح اتّصال را مشخص كنيد و برای اتّصال سريع روی 
مادگی تراكتور و شيلنگ جك هيدروليكی را عالمت گذاری نماييد)شكل 6-14(. 

• اگــر عالمت وجود نداشــت، 
شــيلنگ را متّصــل كنيــد. اهــرم 
هيدروليــك را حركــت دهيد. با در 
نظر گرفتن مســير حركــت اهرم از 
عمل درست آن روی ادوات مطمئن 
شويد، اگر عمل عكس انجام گرفت، 

محّل اتّصاالت را عوض كنيد. 

شكل 6-14



163

2-5-6- مراقبت های الزم هنگام استفاده از خروجی هيدروليكی 
تراكتور :

•  شيلنگ ها و رابط ها  را قبل از اتّصال بررسی كنيد. 
•  شيلنگ ها را  از نظر  زخمی  شدن، ترک برداشتن و شل شدن اتّصاالت بررسی كنيد. 

•  رابط ها را در صورت كثيف بودن با پارچه مناسب تميز كنيد. 
•  مطمئن شويد كه طول شيلنگ ها برای دور زدن تراكتور و ادوات كافی است. 
•  برای ايجاد سهولت در چرخش برخی از ادوات، ممكن است طول اضافی 

برای شيلنگ های هيدروليك آنها نياز باشد. 
•  شيلنگ ها را طوری محكم كنيد كه بر روی زمين كشيده نشوند و به ادوات 

نيز گير نكنند. 
•  رابط ها طوری طراحی شــده اند كه اگر ادوات از تراكتور جدا شــوند، در 
اثر كشــش از جفت هايشان جدا می شوند. گره زدن شيلنگ به تراكتور، اين طرح 

حفاظتی را خنثی می كند. )شكل 6-15( 

شكل 6-15 

•  در صورت نياز برای خارج كردن هوا، فرد ديگری جك را روی زمين قرار 
داده، شــيلنگ آن را به تراكتور وصل می كند. راننده پس از روشن كردن تراكتور، 
بايد چندين مرتبه اهرم هيدروليك خروجی را جلو و عقب ببرد تا ضمن گردش 

روغن در مدار، هوای آن خارج شده، جك به آرامی  كار كند )شكل 6-16( .
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شكل 16 - 6 هوا را از جك هاي هيدروليك خارج كنيد.

6-6  تجهیزات كنترل سیستم هیدرولیک 

سيســتم های كنترل هيدروليكی مختلفی مرتبط با محــور باالبر در تراكتورها 
وجود دارد كه مهم ترين آنها عبارت اند از: 

•  سيستم كنترل كشش )بار( 
•  سيستم كنترل وضعيّت )ارتفاع( 

•  سيستم كنترل فشار 
•  سيستم كنترل حساسيت 

1-6-6- سيستم كنترل كشش )بار( 
 اين سيســتم برای ادواتی كاربرد دارد كه به اتّصال ســه نقطه تراكتور متّصل 
می شــوند و در داخل خاک كار می كنند، گاوآهن ها، كولتيواتورها و زيرشكن ها 
نمونه  هايی از اين ادوات هســتند. اين سيستم باعث می شود كه همواره بار ثابتی 

بر تراكتور اعمال شود. 
دو عامل معموالً باعث افزايش بار روی تراكتور می  شــود. يكی افزايش عمق 
كار و ديگری موانع و اليه  های سخت خاک. به عنوان مثال اگر گاوآهن در هنگام 
كار به زمين يا مانع ســختی برخورد كند بــار روی تراكتور افزايش يافته، بازوها
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باال می  روند و عمق كار دستگاه كم شده يا كاماًل از خاک خارج مي شود. زمانی 
كــه گاوآهن مانع را رد كرد، بــار روی تراكتور كاهش يافته، بازوها مجدداً پايين 
مــی  آيند و گاوآهــن به كار خود ادامه می  دهد. اين حالــت را »كنترل عمق« نيز 

می گويند)شكل 17-6- ب(.

         الف( اهرم كنترل وضعيت )ارتفاع (

MF 2 85 شكل 17 - 6 اهرمهاي هيدروليك در تراكتور

3-6-6  سيستم كنترل حساسيت )كنترل فرمان(
 در اكثر تراكتورها با اســتفاده از اين سيســتم مي توان ســرعت پايين آمدن 
بازو های هيدروليكی را كم يا زياد كرد. در برخی از تراكتورها ســرعت باال رفتن 
بازوها نيز تنظيم مي شود. كنترل حساسيت بيشتر با كنترل كشش بكار می  رود. 

اهرم كنترل وضعيت

پايينكنترل كششباال

پايين

كنترل وضعيت

حمل و نقل

فشار ثابت
پمپ

پايين

باال

2-6-6- سيستم كنترل وضعيّت )ارتفاع(
 اين سيستم برای ادواتی استفاده مي شود كه به اتّصال سه نقطه تراكتور متّصل 
هســتند و بايد در تمــام مّدت انجام كار ارتفاع آنها از ســطح زمين ثابت بماند. 
ادواتی مانند كودپاش ها، ســم پاش ها، دروگرها، چنگك های علف جمع كن از 
اين دسته هســتند. دراين سيستم محّل قرار گرفتن اهرم كنترل اصلی هيدروليك 

مشخص كننده ی ارتفاع دستگاه از سطح زمين می  باشد)شكل 17- 6- الف(.

           ب( اهرم كنترل كشش )بار(

كنترل كششباال

پايين فشار ثابت
پمپ

پايين

كنترل وضعيت
 حمل و نقل باال

بالف
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شكل 18 - 6

4-6-6  سيستم كنترل فشار
   MF 285 اين سيستم يكی از ويژگی  های برخی از تراكتورها از جمله تراكتور 
است و برای انتقال وزن بيشتر ادوات كششی بر روی چرخ های عقب تراكتور استفاده 
می  شود. برای استفاده از اين سيستم بايد از مالبند مخصوصی استفاده نمود )شكل 6-19(. 

شكل 19 - 6

در قســمت كنترل كشش توضيح داده شــد كه اگر گاوآهنی به زمين سخت 
يا مانعــی برخورد كند، بازوها باال آمده، عمــق كار گاوآهن كاهش می  يابد و يا 
گاوآهن، به كّلی از خاک خارج می  شــود. موقعيّت استقرار شيركنترل حساسيت، 
ســرعت پايين آمدن بازوها و گاوآهن را تعيين می كند. اگر شير كنترل در حالت 

سريع باشد، سرعت پايين آمدن زياد خواهد بود.

 شير كنترل حساسيت در خاک های 
ســخت در حالت تند و در خاک های 
متوســط تا نرم در حالت كند قرار داده 
مي شــود. در خاک های با بافت نامنظم 
اين شــير بايد در موقعيّــت كند قرار 

گيرد)شكل 6-18(. 

سريع

کنترل حساسیت

آهسته

روغن  هیدرولیک
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در نبودن مالبند مخصوص مي توانيد پس از اتصال ماشين به مالبند قابل تنظيم 
مالبند بلند را به بازو های كششی متصل كرده، و آن را با زنجير قوی تحت زاويه 
 UP 45 درجه به مالبند ماشــين وصل كنيد. سپس دسته ی كنترل كشش را روی
)باال( قرار دهيد. دســته مشــترک كنترل وضعيّت و كنترل فشــار را به نيم قطاع 
مربوط به كنترل فشــار برده، روی LOW )كم( قرار دهيد )شكل 19-6(. سپس 

اهرم كنترل حساسيت را در  وضعيت نزديك به سريع ببريد.)شكل 6-20( 

حال اگر يك ديســك سنگين به مالبند بســته باشيد چنانچه چرخ های عقب 
تراكتور چرخش آزاد )بكســوات( نمايند، اهرم كنترل فشار را كمی  باال بياوريد. 
اين عمل باعث می  شود كه بازوی تحتانی تراكتور برای بلند كردن ديسك حركت 
كند و چون اين كار عملی نيست، مقداری از وزن ديسك و وزن جلوی تراكتور 
به چرخ های عقب منتقل می  شــود، در نتيجه بكســوات كم می شود. باال آوردن 
اهرم كنترل فشــار را به طور تدريجی تا برطرف شدن كامل بكسوات ادامه دهيد. 
مواظب باشــيد كه افزايش فشار بيش از حد مخصوصًا به طور ناگهانی )حركت 
تند اهرم( موجب بلند شــدن جلوی تراكتور از زمين يا حتی واژگون شــدن آن 

خواهد شد. 

     شكل 6-20 

 کنترل وضعیت

اهرم کنترل کشش

 فشار ثابت پمپ

زياد
 کنترل کششباال

پايین

کم

پايین
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شكل 21-6 موقعيت اهرم های هيدروليك در تراكتورU650M  را نشان می دهد. 
در اين تراكتور، اهرم كنترل كشش )بار( و كنترل وضعيت )1( با قرار گرفتن در موقعيّت 
جلو و عقب، اهرم كنترل اصلی )2( را به ترتيب در حالت كنترل وضعيت و كنترل 
كشش قرار می دهد. شير كنترل حساسيت )فرمان( با شماره )3( مشخص شده است. 

1- اهرم انتخاب وضعيت 2- اهرم كنترل اصلي 3- شير كنترل حساسيت )فرمان(4- اهرم هاي 
خروجي هيدروليك

    شكل 21 - 6 سيستم هيدروليك تراكتور U 650 M و موقعيت اهرم هاي هيدروليك آن 

در تراكتورJD 3140  اهرم اصلی سيســتم هيدروليك ميزان باال و پايين رفتن 
بازوها را تنظيم می كند)شــكل 22-6 -ب( و اهرم ديگر كه اهرم انتخاب )شكل 
22-6- الف( ناميده می شــود بين دو حالت Min )1( و Max)3( حركت كرده، 
مقدار بار وارد بر بازو های تحتانی را تغييرمی دهد. اگر اين اهرم روی )1( باشــد، 
سيســتم هيدروليك به صــورت كنترل وضعيّت كامل و اگر روی )3( باشــد به 
صورت كنترل كشــش كامل است. در بين اين دو نقطه تركيبی از كنترل كشش و 

وضعيّت را ارائه می  دهد. 
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 الف - A -اهــرم انتخاب 1 - كنترل    
وضعيت 

2 - كنترل وضعيت و كشش 
3 - كنترل كشش 

ب - اهرم اصلي هيدروليك 

JD 3140 شكل 22 - 6 اهرمهاي هيدروليك در تراكتور

 هنرجويان با رعايت نكات ايمنی زير نظر مربی خود ضمن اتصال يكی 
از ادوات سوار شونده ،به تراكتور،  با استفاده از اهرم های هيدروليك آن ها 

را در وضعيت های مختلف كنترل كنند. 

سيســتم كنترل حساســيت اين تراكتور عالوه بر كنترل ســرعت پايين آمدن 
بازوها، سرعت باال رفتن آنها را نيز كنترل می  كند.

) A( شكل 23 - 6 اهرم كنترل حساسيت
     ب      الف

     فعاليت عملي
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7-6  سرویس سیستم هیدرولیک 

انجام سرويس و بازديد سيستم هيدروليك هر تراكتور بايد مطابق دستورات و 
راهنمايی های كتابچه راهنمای آن تراكتور انجام شــود برخی از نكات قابل توجه  

برای سرويس سيستم هيدروليك عبارت اند از: 
•  در هر نوبت ســرويس سيستم هيدروليك، ميزان روغن مورد استفاده بايد 
مطابق اندازه توصيه شــده باشــد ريختن روغن بيش از حد تعيين شــده باعث 
افزايش هزينه ها و مصرف كم روغن، ســبب استهالک بيشتر ماشين آالت و كم 

شدن عمر آنان می گردد.

مهم ترين بازديدها و سرويس هاي سيستم هيدروليك عبارت اند از: 
•   بررسی ميزان روغن موجود در سيستم و در صورت لزوم اضافه كردن روغن 

•  تعويض صافی روغن هيدروليك 
•  تعويض روغن هيدروليك 

1-7-6- بررسی ميزان روغن سيستم هيدروليك
 برای بررسی ميزان روغن هيدروليك تراكتورJD 3140 شرح زير عمل كنيد: 

1 -  تراكتور را در يك سطح صاف پارک كنيد. 
2 -  دســته دنده را در وضعيّت خالص، ترمز دســتی در حالت كشــيده و 

بازو های عقب را در وضعيّت پايين قرار دهيد. 

3 - موتور را روشــن كنيد و اجازه دهيد حداقل سه دقيقه روشن بماند و در 
دور آرام )800 دور در دقيقه( كار كند. 

4 - ميله سنجش روغن )سنجه( را خارج كرده و تميز كنيد. )شكل 6-24(
5 - سنجه را در جای خود قرار داده، مجدداً آن را خارج كنيد و سطح روغن 

را روی آن مشاهده كنيد. 
6 - با توجه به عالمت های روی ميله ی سنجش و ميزان روغن موجود در 

•  روغن تخليه شــده نبايد در محلی قرار داده شــود كه نشت آن، موجبات 
آلودگی آب های سطحی و يا زمين های كشاورزی را فراهم كند. 
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سيستم، در صورت نياز از دهانه ی روغن ريزی، روغن اضافه كنيد. كمی  صبر 
كنيد، بعد دوباره ســطح روغن را اندازه بگيريد تا مطمئن شويد به اندازه ی كافی 

روغن در سيستم وجود دارد. 
7 - پس از هر 50 ساعت كار اين بررسی را تكرار كنيد. 

JD 3140 شكل 24 - 6 بررسي ميزان روغن هيدروليك و اضافه كردن روغن در تراكتور
                   A -ميله سنجش روغن هيدروليك B - درپوش دهانه روغن ريزي 

بــرای بررســی ميــزان روغــن 
هيدروليــك در تراكتور U650M به 

شرح زيرعمل كنيد: 
•  تراكتور  را در يك سطح افقی 
پارک كرده، موتور را خاموش كنيد. 

•  با گذشــت چند دقيقه، زمانی 
كه روغن پايين رفــت، در حالی كه 
بازو هــای هيدروليك پايين هســتند 
ميزان روغن  بررسی  پيچ چهارگوش 
هيدروليك  را باز كنيد. الزم اســت 
روغن تا لبه ی پايينی اين پيچ پر باشد. 
در شكل 25-6 محل اين پيچ با يك 

پيكان نشان داده شده است. 

 

1 - پيچ بازديد ميزان روغن هيدروليك در 
U 650 M تراكتور

شكل 25 - 6     
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هيدروليك  روغن  ســنجه  محل 
تراكتورMF 285 در شــكل 6-26 
ديده می شــود. بازديد بايد در حالت 
خاموش بودن موتــور و پايين بودن 
بازو های هيدروليــك صورت گيرد 
و تراكتور بايد در يك ســطح صاف 

پارک شده باشد. 
شكل 26 - 6

2-7-6- تعويض صافی روغن هيدروليك: 
پوسته ی صافی روغن هيدروليك تراكتورJD3140 در شكل 27-6 با حرف 
)A( در قســمت راست تصوير و با حرف )C( در قسمت چپ تصوير مشخص 
شده است. قسمت های داخل پوســته در سمت راست تصوير مالحظه می شود. 
برای تعويض صافی در حاليكه موتور خاموش است بايد به ترتيب زير عمل كنيد: 

•  پيچ نگهدارنده ء )D( را باز كرده، پوسته )C( را برداريد. 
•  صافی و واشر آن را جدا كنيد. 

•  واشر نو را گريس زده، در شيار پوسته قرار دهيد. 
•  صافی نو را در محل قرار داده، پوسته صافی را نصب كنيد. 

•  پيچ را سفت كنيد.  

A -  واشر B - صافي C - پوسته D - پيچ نگهدارنده 

JD 3140شكل 27 - 6  صافي روغن هيدروليك تراكتور
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در شــكل 28-6 درب صافــی 
هيدروليــك تراكتور MF 285 ديده 
مي شود و در شكل 29-6 قطعات باز 

شده آن نشان داده شده اند. 

شكل 28 - 6 درب صافي روغن هيدروليك 
MF 285 تراكتور

برای تعويض صافی به شرح زير عمل كنيد: 
•  در حالی كه تراكتور خاموش است، روغن هيدروليك را تخليه كنيد. 

•  پيچ های درپوش صافی )8( را باز كرده، درپوش )7( را برداريد. 
•  بست )9(، مهره )6(، فنر )5(، واشر )4(، و اورينگ )3( را خارج كنيد. 

•  صافی )2( و پوشش )1( آن را بيرون بياوريد.  

MF 285 شكل 29 - 6 قسمت هاي مختلف صافي روغن هيدروليك تراكتور

برای بســتن قطعات، عكس ترتيب فوق عمل كنيد. به همراه صافی، واشر و 
اورينگ را نيز تعويض كنيد.
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3-7-6- تعويض روغن هيدروليك و جعبه دنده 

•  قبــل از تعويض روغن هيدروليك، موتور را روشــن كنيد و با سيســتم 
هيدروليك كار كنيد تا روغن گرم شــود. )بازو های هيدروليك را چند مرتبه باال 

و پايين ببريد( 
•  تراكتور را در يك سطح صاف پارک كرده، موتور را خاموش كنيد. 

•  پيچ های تخليه را باز كنيد تا روغن تخليه شود. 
•  صافی روغن هيدروليك را تعويض كنيد. 

•  پيچ های تخليه را ببنديد. 

•  به ميزان الزم روغن مناســب روغنی كه توســط سازنده ی تراكتور توصيه 
شده است در سيستم بريزيد. به عنوان مثال برای تراكتور G 238 مقدار 8 ليتر با 

 . SAE 80 W 90درجه گرانروی
• سطح روغن را بررسی كنيد و در صورت نياز روغن اضافه كنيد. 

در شــكل 30-6 پيچ های تخليه در تراكتور JD  3140 با شــماره  های 1و 2 
نشــان داده شده اند )سه پيچ تخليه(. توجه داشته باشيد كه درپوش شماره ی )3( 
نيز بايد برداشته شود و توری استوانه ای پشت درپوش با گازوئيل تميز گردد. در 

اين شكل پوسته ی صافی نيز با شماره )4( مشخص شده است. 

1 و 2 - پيچ هاي تخليه روغن هيدروليك3 و 4 - توري و صافي روغن هيدروليك 
JD 3140 شكل 30- 6 پيچ هاي تخليه روغن هيدروليك تراكتور           
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پيچ های تخليه روغن هيدروليك و جعبه دنده ی تراكتورU650M در شــكل 
31-6 ديده می شــوند و با شماره  های 2،1و3 مشخص شده اند. كتابچه راهنمای 

اين تراكتور توصيه می كند كه: 
•  پس از تخليه ی روغن هيدروليك، پيچ های تخليه را ببنديد و سيســتم را با 

گازوئيل تميز تا حد تعيين شده برای روغن پر كنيد. 
•  تراكتور را روشن كنيد. 

•  فرمان را چندبار به چپ و راست بگردانيد.   

•  بازو های هيدروليك را چندبار باال و پايين ببريد. 
•  موتور را خاموش كرده، گازوئيل را تخليه كنيد. 

•  اين عمل ســبب شستشوی سيستم هيدروليك می شود. توجه داشته باشيد 
كه در اين مدت نبايد تراكتور را حركت داد. 

محل های تخليه روغن هيدروليك 
در تراكتور MF285 در شكل 6-32 
با دو عالمت پيكان نشان داده شده اند. 

شكل 32 - 6 پيچهاي تخليه روغن
MF 285 هيدروليك تراكتور 

  شكل 31 -6 پيچ هاي تخليه روغن هيدروليك در تراكتور U 650 M )شماره هاي 3، 2 و 1 (
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تذكر

كتابچه ی راهنمای تراكتور های JD3140 و MF285، شستشوی سيستم 
هيدروليك با گازوئيل را توصيه نمی كنند. 

پس از شستشوی سيستم هيدروليك با گازوئيل پيچ های تخليه را ببنديد و به 
اندازه ی توصيه شده روغن در سيستم هيدروليك بريزيد. 

 هنرجويان زير نظر هنرآموز مربوطه با رعايت نكات ايمنی نسبت به تعويض 
صافی روغن هيدروليك و روغن جعبه دنده يكی از تراكتور های موجود اقدام نمايند. 

     فعاليت عملي



177

1 -قسمت های مختلف سيستم هيدروليك را نام ببريد و كار هر يك را شرح 
دهيد. 

2 - جك های روی ادوات چند نوع هستند؟ نام ببريد. 
3 - سرويس های سيستم هيدروليك را نام ببريد. 

4 - روش بررســی ميزان روغن هيدروليك در تراكتور JD3140 با تراكتور 
MF285 چه تفاوت اساسی دارد؟ بنويسيد. 

5 - اولين كار برای برقراری اتّصال بين خروجی هيدروليك تراكتور)مادگی( 
و سرشيلنگی ادوات چيست؟ 

6 - چهار مورد از موارد ايمنی در هنگام اســتفاده از خروجی هيدروليك را 
بنويسيد.  

7 - دو مورد از ادواتی را كه از سيستم كنترل كشش استفاده می كنند نام ببريد. 
8 - سيستم كنترل فشار چگونه می تواند از بكسوات كردن تراكتور جلوگيری 

كند؟ شرح دهيد. 
9 - اگر سيســتم هيدروليك در حالت كنترل وضعيّت باشــد چرا به راحتي 

نمی توان شخم زد؟ توضيح دهيد. 
10 - تراكتور های هنرستان به چه تجهيزات كنترل هيدروليك مجّهز هستند؟ 

بنويسيد. 
11 -سرويس های مربوط به سيستم هيدروليك تراكتور MF399 را با استفاده 

از پيوست 3 بنويسيد. 
 Valmet 12 - با اســتفاده از پيوست 4 مشخصات خواسته شده برای تراكتور

مدل 8550 را بنويسيد. 
 )Lit/min( الف- دبی پمپ هيدروليك 
 )Mpa( ب- ماكزيمم فشار هيدروليك

خودآزمايی و تحقيق 
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فصل هفتم

              محور انتقال نیرو
) P.T.O)
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هدف های رفتاری: با يادگيری اين فصل، هنرجو می تواند: 
•  محور انتقال نيرو1 را در تراكتورهای مختلف تعريف كند. 

•  انــواع محور انتقال نيرو را از نظر ســرعت، جهت دوران و نحوۀ 
تأمين حركت توضيح دهد. 

•  روش تنظيم ســرعت دوران محور انتقال نيرو را در حالت موتور 
گرد و چرخ گرد توضيح دهد. 

•  سرعت دوران محور انتقال نيرو را در حالت موتور گرد تنظيم كند. 
•  اصول اتّصــال و جداكردن محورگاردان به محــور انتقال نيرو و 

محور محرک ماشين را توضيح دهد. 
•  محور انتقال نيرو را برای تغيير سرعت تعويض نمايد. 

•  محــور گاردان را به محور انتقــال نيروی تراكتور و محور محرک 
ماشين متصل و جدا نمايد. 

•  محل انتقال نيرو را برای به حركت درآوردن قطعات يك ماشــين 
به آن وصل كند. 

•  با استفاده از محور انتقال نيرو قطعات متحرک يك ماشين را كنترل كند. 

تراكتورهــای امــروزی مجهز به محور گردنده ای هســتند كــه تأمين كنندۀ 
حركــت دورانی اســت و بــه راحتی می تــوان حركــت دورانی مــورد نياز، 
ماشــين های كشــاورزی را به وســيلۀ آن تأمين نمود. ماشــين های كشاورزی 
می توانند در حالت ســوار، نيمه ســوار، كششی و يا حتی ســاكن، از اين محور 
اســتفاده كنند. نمونه هايی از ماشــين های كشــاورزی كه با محــور انتقال نيرو 
حركــت می كنند دروگرها، بســته بندها، خرمنكوب ها، ماشــين های برداشــت 
و... می باشــند. بيشــتر تراكتورها به يك يا دو محور انتقال نيرو مجّهز هســتند. 

1 -Power Take Off Drive Shaft    
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1-7  انواع محور انتقال نیرو 

محور انتقال نيرو را از سه نظر می توان طبقه بندی كرد: 
•  تعداد دور در دقيقه 

•  نحوۀ تأمين نيرو 
•  جهت دوران 

1-1-7- انواع محور انتقال نيرو از نظر تعداد دور
 در اكثر تراكتورها محور انتقال نيرو دارای ســرعت دورانی استاندارد 540 يا 
1000 دور در دقيقه در دور مشــخصه موتور است. دور مشخصۀ موتور دوری 
اســت كه به ازای آن محور انتقال نيرو 540 يا 1000 دور در دقيقه می زند. اين 
دور در تراكتــور U650M برابر 1800 و در تراكتور MF285 برابر 2000 دور 
در دقيقه می باشــد. برخــی از تراكتورها يكی از دو محــور انتقال نيرو 540 يا 
1000 دور در دقيقــه را دارند و تعدادی ديگر مجهز به هر دو محور هســتند و 
گروهی نيز محــور قابل تعويض دارند. در تراكتور باغی G238 دو محور انتقال 
نيرو وجود دارد كه محور بااليی در جهت عقربه های ســاعت و محور پايين در 
خالف جهت عقربه های ساعت می چرخد. در تراكتورها محور انتقال نيرو 540 
دور در دقيقه دارای 6 شيار و 1000 دور در دقيقه دارای 21 شيار است )شكل 

شكل 1 - 7 محور انتقال نيروي 6 شيار و 21 شيار

2-1-7- انواع محور انتقال نيرو از نظر محل تأمين نيرو:
 از اين نظر محور انتقال نيرو ممكن است موتور گرد و يا چرخ گرد باشد. 

محور پي تي او 21 شياره و 1000 دور در دقيقه

محور پي تي او 6 شياره و 540 دور در دقيقه
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معموالً تراكتورها مجهز به هر دو نوع هستند. از تراكتورهای موجود در ايران 
MF399 و JD3140 فاقد محور انتقال نيرو چرخ گرد می باشند. 

در اســتانداردهای ASAE ســه نوع محور انتقال نيرو تعريف شده اند: محور 
انتقال نيروی جعبه دنده – گرد توسط همان كالچی كه توان را به جعبه دنده قطع 
می كند كنترل می شــود. لذا هر موقع كه راننده برای متوقف كردن تراكتور كالچ 
را بگيرد محور انتقال نيرو متوقف می شــود. چون اغلب الزم اســت موقعی كه 
تراكتور متوقف است محور انتقال نيرو كار كند، محور انتقال نيرو دائم – گرد به 
وجود آمد. برای كنترل آن از كالچ جداگانه ای استفاده می شود، ولی هر دو كالچ 
توســط يك پدال پايی كنترل می شوند. پدال در ابتدای حركت خود كالچ جعبه 
دنده را آزاد می كند و حركت بيشتر پدال كالچ محور انتقال نيرو را آزاد می نمايد. 

محور انتقال نيروی مستقل نيز دارای كالچ جداگانه ای است، ولی با يك دستۀ 
كاماًل مســتقل از كالچ جعبه دنده كنترل می شود. در روش جاری تراكتورها را به 

محور انتقال نيروی مستقل مجهز می كنند.  

نمودار 1 - 7 سه نوع محور انتقال نيرو

 الف

  ب

  ج
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برای كنترل محور انتقال نيرو در تراكتورU650M اهرم سه وضعيّتی در طرف 
راســت صندلی راننده وجود دارد. شــكل 3-7 اين اهرم را نشــان می دهد. در 
وضعيّت )1( محور انتقال نيرو ترمز اســت و در وضعيّت )2( خالص می گردد. 

در وضعيّت )3( درگير شده، شروع به چرخش می كند.  

وضعيت )1( موتورگرد، وضعيت )2( خالص، وضعيت )3( چرخ گرد
U 650 M شكل 2-7  اهرم محور انتقال نيرو در تراكتور      

برای قرار گرفتن در وضعيّت های 
ذكر شده، محور انتقال نيرو مجّهز به 

يك سيستم سياره ای است. 
 U445 و   MF285تراكتورهــای
مجهز به كالچ دو مرحله ای هستند. 
در اين كالچ ها اگر پدال آن را تا نيمه 
فشار دهيم، انتقال نيرو به جعبه دنده 
قطع می شود و چنانچه تا آخر فشار 
دهيم، انتقال نيرو به محور انتقال نيرو 

نيز قطع خواهد شد. 

شكل 3- 7 اهرم سه وضعيتي محور انتقال نيرو
1 - ترمز2 - خالص 3- درگير
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2-7  تنظیــم اهرم كنترل محور انتقــال نیرو (در تراكتور 
 :)U650M

اگر اهرم كنترل محور انتقال نيرو در وضعيّت درگيری باشــد و محور نچرخد 
و يا دور آن كم باشد، الزم است قسمت های زير بررسی شود: 

چنانچه از قسمت تحتانی پوستۀ 
محور انتقال نيــرو، روغن چكه كند 
بايد محفظه لنت های ترمز شستشو و 
در صورت لزوم با مراجعه به دفترچه 
راهنما عيب آن رفع شده و تنظيم گردد. 
اگر بــا اقدام مذكــور، عيب آن 
برطــرف نشــد الزم اســت فاصلۀ 
نشــان داده شده در شــكل 4-7 در 
سه وضعيّت خالص، ترمز و درگير 
تنظيم شود. برای اجرای دقيق اين كار 
و تنظيم فاصلــه، به كتابچۀ راهنمای 

تراكتور مراجعه شود. 

شكل 4 - 7 فاصله اي كه در سه وضعيت خالص، 
ترمز و درگير انتقال نيرو بايد تنظيم شــود .

3-1-7- انواع محور انتقال نيرو از نظر جهت َدَوران: 

اكثر تراكتورها محور انتقال نيروی راســت گرد دارند ولی بعضی از تراكتورها 
هم به نوع راست گرد و هم به نوع چپ گرد مجهز هستند. 

 كالچ محور انتقال نيرو )در تراكتورMF285( را زير نظر هنرآموز مربوطه 
تنظيم نموده و در حالت موتور گرد سرعت آن را طبق استاندارد تنظيم نمايد. 

     فعاليت عملي
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3-7  روش تعویض محور انتقال نیرو 

در شــكل 5-7 محور انتقال نيرو متصــل با حرف A و محور انتقال نيرو غير 
متصل، با حرف B نشــان داده شده است. برای تعويض محور A,B به شرح زير 

عمل كنيد: 
•  تراكتور را در يك شــيب ماليم طوری پــارک كنيد كه جلوی آن پايين تر 

باشد، اين كار مانع روغن ريزی می شود. 
•  خار حلقوی فنری )1( دور هر يك از محورها را درآوريد.

•  محورها را خارج كنيد و  محل محورها را عوض كرده، خارها را در محل 
خود قرار دهيد. 

براي جلوگيري از روغن ريزي هر بار اورينگ را تعويض نمائيد.

A - محور انتقال نيرو متصل، B محور انتقال نيرو غير متصل، 1- خار حلقوي 2- محور 3- اورينگ 

        ب  الف

شكل 5 - 7 محور انتقال نيرو قابل تعويض

نكته
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4-7  گاردان 
يك محور كشويی، محور انتقال نيروی تراكتور را به ادوات وصل می كند. در 
هر ســر اين محور يك چهار شــاخه گاردان قرار گرفته است كه تا حدی امكان 

تغيير محل ادوات نسبت به تراكتور را ميسر می سازد. 

1-4-7- اصــول ايمنی در موقع اســتفاده از محور انتقال نيرو، 
اتصال و جدا كردن گاردان 

كاربــر تراكتور در هنگام كار با محور انتقــال نيرو با توجه به اطالعات كافي 
فني كه در خصوص بكاربري آن كسب كرده است و با حفظ آرامش و به دور از 
هرگونــه تعجيل بي مورد و با در نظر گرفتن فرصت كافي براي انجام كار محوله 

به نكات ديگر توجه مي نمايد.
•  مراقب باشيد كه درپوش و حفاظ محور انتقال نيرو، حتی موقعی كه از آن 

استفاده نمی شود در محل خود قرار گرفته باشند. 
•  موقعی كه از محور انتقال نيرو اســتفاده نمی شود، اهرم آن را در وضعيّت 

خالص قرار دهيد. 
•  هنگام چرخش محور انتقال نيرو مواظب باشــيد كه لباس يا دست و پای 

شما با محور تماس پيدا نكند و از آن فاصله بگيريد.
•  ســعی كنيد محور ماشــين های نيروگيرنده از محور انتقال نيرو در زوايای 

بيشتر از 30 درجه به كار گرفته نشوند. 
• از نشستن روی مالبند به هنگام كار محور انتقال نيرو و حتی در مواقع ديگر، 

جداً خودداری كنيد. 
•  هرگز ادواتی را كه بايد با محور انتقال نيروی 540 دور در دقيقه كار كنند 

با محور انتقال نيروی 1000 دور در دقيقه بكار نيندازيد و برعكس. 
•  مطمئن شويد كه حفاظ های گاردان با گاردان درگير نيستند. قبل از بررسی 

تراكتور را خالص و سپس خاموش كنيد.
•  از محكم بودن اتّصال دو سرگاردان و قفل شدن ضامن در دو سمت ماشين 

و تراكتور اطمينان حاصل كنيد. 
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•  قبل از انجام هر ســرويس يا اقدامی، محور انتقال نيرو را خالص و موتور 
را خاموش كنيد. 

•  همپوشانی كشويی گاردان در هنگام كار هيچگاه نبايد از 140 ميليمتر كمتر 
باشد. ) شكل 7-6(

LZ=كمترين طول گاردان

PU=طول جمع ترين حالت كشويي

LB=بيشترين طول گاردان

1/2PU=حداقل درگيري كشويي

شكل 6 -7
•  به هنگام بروز هر اشــكال از جمله جدا شدن محور كشويی گاردان سريعًا 
محــور انتقال نيرو را خالص و تراكتور را خاموش كنيد، زيرا بخشــی از گاردان 
كه به محور انتقال نيرو متّصل است با سرعت زياد می چرخد و می تواند منجر به 

حوادث ناگوار شود. 
•  دوشاخه های طرفين گاردان هميشه بايد در يك صفحه باشند. اين عمل با 
تداخل مناسب دو تكه محور داخل هم شونده ميسر است. در شكل 7-7 حالت 

صحيح در باال و حالت غلط در پايين نشان داده شده است. 

      صحيح

        غلط

شكل 7 - 7 دو شاخه هاي طرفين گاردان بايد در يك صفحه باشند.
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مواقعی كه از محور انتقال نيروی تراكتور استفاده نمی كنيد، با جدا كردن 
گاردان از تراكتور، درپوش محور انتقال نيرو را ببنديد. 

•  كشويی گاردان هميشــه بايد روغن كاری شده باشد تا بتواند بر روی هم 
آزادانه حركت كنند. 

•  توجه كنيد كه هر ماشين برای خود گاردان ويژه ای دارد. ماشينی كه توان 
بيشتری مصرف مي كنددارای گاردانی قوی تر با شيارهای بيشتر در محور گاردان 

است. 

2-4-7- روش اتصال گاردان به محور انتقال نيروی تراكتور و 
محور روی ماشين: 

•  قبل از اتصال محور بر روی ماشــين، دوشاخه )يوک( آن را از لحاظ تعداد 
شــيار و مطابقت با شــيارهای محور انتقال نيروی تراكتور بررسی كنيد، چنانچه 
مطابقت نداشــت، درصورتی كه تراكتور مجّهز به دو محور انتقال نيرو است، -

تذكر

شكل 8 - 7
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 به شرحی كه گذشت – اقدام به تعويض محورها بنماييد. در غير اين صورت 
اتصال برقرار نخواهد شد. 

•  گريس هاو آلودگی های اطراف دوشاخه گاردان را تميز كنيد. 
•  شــيارهای محور انتقال نيرو و شيارهای محور ماشين را چنانچه زنگ زده 

هستند، بعد از زدودن زنگ ها با روغن آغشته نماييد. 
•  شــيارهای محور انتقال نيرو و شــيارهای دو شاخه گاردان را در يك خط 
قرار داده، با لغزاندن دو شــاخه گاردان روی محــور انتقال نيرو اتّصال را برقرار 
خارج شدن دوشاخه گاردان از محور انتقال نيرو در حال كار كه دور زيادی نيز 
دارد می تواند منجر به حوادث ناگواری شود. برای جلوگيری از خارج شدن محور 
گاردان از روی محور انتقال نيرو آنها را با استفاده از روش هايی به هم قفل می كنند كه 
عبارت اند از: 1. پين فنری  2. استفاده از پيچ و مهره  3. پين قفل كننده 4. قفل خودكار 

1 - پين فنری
 دوشاخه شياردار را به طور مناسب روی محور انتقال نيرو قرار داده، بلغزانيد تا 
با مقاومتی برخورد كنيد. در اين لحظه پين را فشار دهيد و حدود 12 ميليمتر ديگر 
دوشاخه شياردار را روی محور انتقال نيرو فشار دهيد، و سپس پين را رها كنيد تا 
با فشار فنر، در داخل شيار قطری محور انتقال نيرو قرار گيرد )شكل 9-7-الف(. 

3 -پين قفل كننده
 در اين نوع، يك پين از ميان سوراخهای عرضی دوشاخه و محور انتقال نيرو 
عبور می كند. اين سوراخ ها بطور قطری روی محور انتقال نيرو و دو شاخه ايجاد 
شــده است. قطر پين مورد اســتفاده بايد كاماًل نزديك به قطر سوراخ باشد. يك 

اشپيل، اتّصال محكمی بين دوشاخه و محور ايجاد می كند )شكل 9-7-ج(. 

2 - پيچ و مهره
 در اين روش پس از روبرو قرار دادن شــكاف سرتاســری دوشاخه و محور 
انتقال نيرو، دوشــاخه را روی محور لغزانده، سپس يك پيچ در شكاف مشترک 
دوشــاخه و محور قرار مي دهند. با ســفت كردن مهرۀ آن درگيری محكمی بين 

گاردان و محور انتقال نيرو ايجادمي شود )شكل 9-7-ب(. 
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4 -قفل خودكار
 ايــن قفل خيلی شــبيه پيــن فنری اســت. هنــگام اتّصال محــور انتقال 
نيرو بــه دوشــاخه، روكش دوشــاخه اتّصالی قفــل كن را به طــرف گاردان 
كشــيده، پــس از آنكه دوشــاخه و محور به طور مناســب داخل هم شــدند، 
آن را رهــا كنيــد تــا قفــل بــر روی محور قــرار گيــرد )شــكل 9-7-د(. 

ج - پين قفل كننده

ب - پيچ و مهره 

 د - قفل خودكار

 الف - پين فنري

شكل 9- 7
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1-  از محور انتقال نيرو چه اســتفاده ای می شود؟ چهار ماشين كشاورزی كه 
از آن استفاده می كنند نام ببريد. 

2-  انواع محور انتقال نيرو را نام ببريد.
3-  دور مشــخصه موتور تراكتور را تعريف كرده، دور مشخصه تراكتورهای 

هنرستان را بنويسيد. 
4- تفــاوت محور انتقال نيروی 540 و 1000 دور در دقيقه را از نظر ظاهر 

توضيح دهيد
5 - محور انتقال نيرو در وضعيّت چرخ گرد چه تفاوتی از نظر كار با وضعيّت 

موتور گرد دارد؟ 

6 - قطع و وصل انتقال نيرو به محور انتقال نيرو را در تراكتورهای هنرســتان 
بررسی كنيد و روش هاي قطع و وصل نيرو را در آنها توضيح دهيد.

7- روش هــاي اتّصال گاردان به محور انتقال نيــروی تراكتور و محور روی 
ماشين را نام برده، توضيح دهيد. 

8 - چهار مورد از موارد ايمنی كار با محور انتقال نيرو را بنويسيد. 
9- تحقيق كنيد كالچ های يك طرفه وايمنی به چه منظوری در روی گاردان ها 

نصب می شوند؟ 
 Valmet 10- با استفاده از پيوست 4 تعيين كنيد محور انتقال نيرو در تراكتور

مدل 8050 چه مشخصاتی دارد. 

خودآزمايی و تحقيق 
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فصل هشتم

سیستم فرمان و چرخ هاي تراكتور
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هدف  های رفتاری- با يادگيری اين فصل هنرجو می تواند:

• تعليق را تعريف كند. 
اجزای چرخ الستيكی را نام ببرد.    •

با توجه به نوشته  های روی الستيك، مشخصات آن را بيان كند.   •
انواع سيستم های مختلف فرمان را نام ببرد.   •

•  اجزای سيستم فرمان مكانيكی را نام ببرد. 
•  اجزای سيستم فرمان هيدروليكی و نيمه هيدروليكی را بيان كند. 

•  زاويه تمايل و سرجمعی را تعريف كند. 
•  سرويس های مربوط به سيستم فرمان را نام ببرد. 

•  روش هاي سرويس سيستم فرمان را توضيح دهد. 
•  باد الستيك چرخ را تنظيم كند. 

الستيك چرخ جلو را از رينگ خارج كند.    •
روش هاي تنظيم فاصله چرخ های تراكتور را شرح دهد.   •

فاصله چرخ های تراكتور را تنظيم نمايد.   •
اصول ايمنی را در هنگام تنظيــم فاصله چرخ های تراكتور رعايت كند.   •
اندازۀ تنظيم فاصله د هانه چرخ های تراكتور های متداول در ايران را بيان كند.   •

د هانۀ چرخ های جلوی تراكتور را تنظيم كند.   •
داليل سنگين كردن محور عقب تراكتور را توضيح دهد.   •

چرخ های عقب تراكتور را با استفاده از وزنه و يا آب سنگين نمايد.  •
•  روش جلوگيری از يخ زدن آب درون الســتيك چرخ های عقب تراكتور 

را با استفاده از كلرور منيزيم يا كلسيم توضيح دهد. 
داليل استفاده از وزنه  های تعادل جلوی تراكتور را توضيح دهد.   •

جلوی تراكتور را با وزنه  های تعادل سنگين نمايد.   •
لقی چرخ های جلو را تنظيم نمايد.   •

ترمز چرخ های عقب تراكتور را تنظيم نمايد.   •
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1-8 سیستم فرمان تراكتور 

راننده، از سيستم فرمان برای هدايت تراكتور در مسير مستقيم، گردش به چپ و 
راست و دور زدن استفاده می كند، اين كار با گرداندن چرخ های  هادی انجام می شود. 
چرخ های  هادی، چرخ هايی هستند كه فلكۀ فرمان به وسيلۀ سيستم فرمان با آن 
ارتباط دارد و راننده به وسيلۀ آن تراكتور را در جهت مورد نظر هدايت می كند. 

١-1-8- سيستم های مختلف فرمان در تراكتور
سيســتم فرمان به انواع مكانيكی، نيمه هيدروليكی و تمام هيدروليك تقسيم 
می شــود، تراكتور U650M , MF285 سيســتم فرمان نيمه هيدروليكی دارند، 

فرمان تراكتور JD3140 از نوع تمام هيدروليكی است. 
فرمان مكانيكی

 اجزای سيستم فرمان مكانيكی در شكل 1-8 مشخص شده است. 

شكل 1- 8 اجزاي فرمان مكانيكي

1- فلكــه فرمــان 2- ميل فرمان 3- جعبــه فرمان 4- بازوي فرمان )چالقدســت( 5 - 
بازوي رابط 6- ســيبك 7- سه شــاخه انتقال 8- ميل عامل 9- اهرم فرمان)شغالدست( 10- 

شاه پيچ)سگدست( 11- محور چرخ)محور سگدست(
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امروزه در تراكتور ها و ماشين های ســنگين، از سيستم فرمان مكانيكی بدليل 
فرمان گيرايی ضعيف آن، كم تر استفاده می شود.

فرمان تمام هيدروليك )هيدروليكی(
 در اين سيستم دســته فرمان، جعبه فرمان، دسته گاردان حذف و اتّصال های 

مكانيكی به مقدار زيادی كم شده است )شكل 8-2(. 
اجزای اصلی فرمان هيدروليكی عبارت اند از: 

1. فلكه فرمان، 2. سوپاپ)شير( فرمان كه در زير فلكه فرمان نصب می شود، 
3. جك هيدروليكی، 4. پمپ فرمان، 5. لوله  های رابط 

شكل 2-8 فرمان تمام هيدروليكي

فرمان نيمه هيدروليكی
 در اين سيســتم نيروی هيدروليكی، نيروی دســت راننده را برای چرخاندن 
فلكه فرمان تقويت می  كند تا تراكتور با راحتی بيش تر هدايت شــود. اگر در اين 
نوع فرمان، سيستم هيدروليك فرمان از كار بيفتد، تراكتور را هنوز می توان هدايت 
كــرد، اما بايد نيروی زيادی برای فرمان دادن بكار برد. اجزای هيدروليكی فرمان 

نيمه هيدروليك در شكل 3-8 نشان داده شده است. 
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1 - صافي2- پمپ هيدروليكي3- پيســتون كار4-مقســم و كنترل كننده پيستون كار 5 - لوله هاي 
روغن 6 - مخزن روغن 

شكل 3- 8 اجزاي هيدروليكي فرمان نيمه هيدروليكي 

فرمان كمر شكن
تراكتور هــای  هدايــت  بــرای 
كمرشكن، سيســتم فرمان، با كنترل 
جك های هيدروليكی جلوی تراكتور 
را نسبت به قســمت عقب تراكتور 
تغيير موقعيت می دهد در اين سيستم 
تراكتور در شــعاع كوچــك تر دور 

    شكل 4 - 8مي زند)شكل 8-4(. 

چهار سيســتم فرمان گفته شــده را، در تراكتورهای موجود هنرستان يا 
منطقه مورد بازديد قرار داده و نحوه فرمان گيريی آنها را با هم مقايســه كنيد.

     فعاليت عملي
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2-8  سیستم تعلیق

تعليق اصطالحی است كه به وضعيّت حركت چرخ های خودرو در امتداد قائم 
نســبت به شاسی و فنربندی آن گفته می شود. سيســتم تعليق نوعی حالت معلق 

بودن چرخ نسبت به شاسی را به وجود می آورد. 

تراكتور های چرخ الســتيكی، معموالً شاســی ندارند و بدنۀ قطعات سيستم 
انتقال توان و موتور، بدنه تراكتور را می ســازد. تراكتور MF285 بدون شاســی 
است ولی به تراكتورU650M با داشتن دو تير عرضی در طرفين موتور، می توان 
تراكتور نيمه شاســی گفت. در اكثر تراكتور های چرخ الستيكی چرخ های عقب 
محرک هستند و هيچ حركتی نســبت به بدنۀ تراكتور در امتداد قائم ندارند ولی 
همان طور كه قباًل شــرح داده شــد محور جلو حول يك نقطه )مفصل( به بدنۀ 
تراكتور مفصل بندی شــده است. در نبود سيستم فنربندی، حركت مفصلی محور 
جلو باعث می شــود كه ارتعاشــات كم تری به تراكتور وارد شود )شكل 2-5(. 
از مشــخصات ديگر تراكتور اين است كه در اغلب تراكتور ها فاصله چرخ ها 

برروی محور قابل تنظيم است. 

3-8  چرخ الستیکی تراكتور

چرخ تراكتور ها برای سرعت كم و در عين حال مقاوم نسبت به ضربه ساخته 
می شــوند تا ضرباتی را كه در حين حركت تراكتور به آن ها وارد می شود تحمل 
كنند. تراكتور ها بــه علت وزن زياد و حركت در زمين های ناصاف و پرمانع نياز 

به اين چرخ های مقاوم دارند. 

1-3-8 اجزای چرخ الستيكی

 اجزای مهم يك چرخ الستيكی به شرح زير است:
1 - رويه 2 - تيوپ 3 - رينگ 4 - ديسك 
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•  رويه
 اين قســمت اصطالحًا تاير يا الستيك ناميده می شود، الستيك قسمتی است 
كه چرخ از طريق آن با زمين در تماس اســت. روی اين قسمت برجستگی هايی 
به نام آج وجود دارد كه باعث درگيری بهتر چرخ با زمين می شــود و مانع از سر 
خوردن )بكسوات( چرخ می گردد. در ديوارۀ الستيك نوشته  هايی وجود دارد كه 

مفهوم بعضی از اين نوشته  ها در زير توضيح داده شده است. 
در بعضی از الستيك ها حرفی نشان دهنده نوع كاربرد آن می باشد مثاًل: 

F: كاربرد الستيك به عنوان چرخ جلو 
R: چرخ عقب 

I: چرخ ادوات كشاورزی 
يك عدد به همراه حرف P يا كلمه Ply به معنی اليه، نشان دهندۀ تعداد اليه يا 
ميزان تحمل بار الستيك است. هر چه اين عدد بزرگتر باشد می توان بار بيش تری 
را بر آن وارد نمود در حالی كه معموالً الستيك چرخ ماشين های سواری 2 تا 6 

اليه است، تراكتور MF285 الستيكی 6 تا 8 اليه دارد. 
اندازۀ الســتيك چرخ را نيز با دو عدد تعيين می كنند عدد اول از چپ پهنای 
الســتيك و عدد دوم قطر داخلی يا قطر رينگ آن را نشــان می دهد. اگر اين دو 
عدد با خط تيره از هم جدا شوند، بايد اندازه  ها بر حسب اينچ خوانده شود و در 
صورتی كه با مميز يا عالمت × از هم جدا شوند، بايد اندازه  ها برحسب سانتيمتر 

خوانده شود. شكل 5-8 اين اعداد و مفهوم آن را نشان می دهد.

شكل 5 - 8 اندازه هاي نوشته شده روي چرخ



198

 •  تويی )تيوب(: 
اين قســمت، از يك نوع الستيك نرم كه قابليت ارتجاعی زيادی دارد، ساخته 
می شود. تيوب در فضای داخلی الستيك قرار گرفته، با هوا پر می شود) شكل 8-6 (. 
مجرايی كه در درون آن يك ســوپاپ سالم باشد تا هنگامی  كه سوزن درون 
سوپاپ فشار داده نشود هوای داخل تيوب خارج نمی شود. برای تخليه كامل هوا 

اين سوزن را مانند يك پيچ می توان از داخل سوپاپ خارج كرد.

  شكل 6 - 8 تيوب و الستيك چرخ

•  رينگ: 
قسمتی از چرخ اســت كه الستيك به همراه تيوب در روی آن قرار می گيرد. 

اصطالحًا اين قسمت را »طوقه« نيز می گويند. 
•  ديسك: 

چرخ دارای صفحه يا پره  هايی است كه به وسيلۀ آن رينگ برروی توپی1 بسته 
می شود. اين قســمت را ديسك می نامند. در چرخ های عقب تراكتور اين صفحه 
می تواند به رينگ وصل يا از آن جدا شود، ديسك چرخ عقب معموالً به صورت 
محّدب ســاخته می شــود و در هر دو جهت به رينگ قابل وصل است. در روی 
ديسك چرخ جلو بعضی از تراكتور ها و چرخ های عقب اكثر تراكتور ها محل هايی 

برای بستن وزنه  های سنگين كننده در نظر می گيرند. شكل )8-7( 

1- محل بسته شدن چرخ روي محور را توپي مي گويند.
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        شكل 7 - 8 الف- چرخ بدون ديسك ب - چرخ با ديسك
2-3-8 زوايای چرخ ها 

برای جلوگيری از الستيك سايی چرخ های   هادی و هدايت آسان وسايل نقليه 
) مانند انواع ســواری، كشنده ها( و جلوگيری از الستيك سايی، زوايايی در روی 
چرخ های   هادی ايجاد می شــود. در تراكتور ها معموالً زاويه تمايل و ســرجمعی 

قابل تنظيم هستند. 
• زاويه تمايل )كمبِر(1

 انحراف محورو چرخ های جلو نســبت به خط قائــم از ديد جلو را »زاويه 
تمايل« گويند. اگر فاصلۀ چرخ ها در قسمت باال بيش از پايين باشد، زاويۀ تمايل 
مثبت و در غير اين صورت منفی خواهد بود. اين زاويه معموالً بين 0 تا 4+ درجه 

است. زاويۀ تمايل را می توان به صورت فاصله نيز نشان داد )شكل 8-8(. 

 1- Camber

زاويــه تمايل، فرمان دادن را راحت و بار وارد برروی مهرۀ چرخ جلو را كم 
می كند، پس از وارد شدن بار روی محور ها، چرخ ها به حالت قائم درمی آيند. 

ب- زاويۀ سرجمعی )تقارب(: اگر فاصله چرخ های جلو در قسمت عقب بيش 
از همين فاصله در قسمت جلو باشــد چرخ ها دارای »زاويه سرجمعی« هستند. 
اين زاويه باعث می شــود چرخ های   هــادی در حال حركت به حالت موازی 

درآيند تا الستيك سايی كم و هدايت آسان باشد )شكل 8-9(. 
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زاويه  های ســرجمعی و تمايل به صورت فاصله در شــكل های 8-8 و 8-9 
مربوط به تراكتور U650M نشان داده شده است. 

شكل 9 - 8 زاويه سرجمعي )نماي باال(

4-8  سرویس سیستم فرمان 
برای اســتفاده صحيح و هدايت آســان تراكتور بايد مجموعۀ فرمان به نحو 
صحيح و به موقع بازديد و ســرويس ها و تنظيم های الزم انجام شود. هرچند هر 
تراكتور مشخصات خاصی دارد و بايد مطابق توصيه  های كتابچۀ راهنمای تراكتور 
اين تنظيم ها و سرويس ها انجام گيرد ولی در صورت نبودن دفترچه می توانيد از 

مطالب زير به عنوان راهنما استفاده كنيد. 

1-4-8- كنترل و تعويض روغن جعبه فرمان

 در تراكتور هايی كه فرمان مكانيكی يا نيمه هيدروليكی دارند بايد سطح روغن 
جعبه فرمان بازديد شــود و در صورت لــزوم روغن كافی، به آن افزوده گردد و

شكل 8 - 8 زاويه تمايل )نماي روبرو(
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يا در زمان معين نسبت به تعويض روغن اقدام شود. به عنوان مثال بعد از 100 ساعت 
كار بايد سطح روغن جعبه فرمان در تراكتور MF285 بازديد شود ) شكل 8-10(.

MF 285 شكل 10- 8 محل ريختن روغن در جعبه فرمان تراكتور

2-4-8- كنترل و تعويض روغن و صافی پمپ فرمان

در برخی از تراكتور ها )مانندMF285( كه روغن پمپ فرمان از روغن سيستم 
هيدروليك مجزاســت، بايد سطح روغن بازديد و تعويض روغن و صافی آن به 

موقع انجام شود .

 زير نظر هنرآموز مربوطه در تراكتورMF285 ســطح روغن پمپ فرمان 
را بازديد و نسبت به تعويض روغن و صافی مربوطه اقدام كنيد. 

قســمت های مكانيكی فرمان از نظر شل و لق بودن بايد بازديد و به موقع 
عيب آن ها رفع شود. 

•  سيبك های سيستم فرمان بعضی از تراكتور ها از نوع قابل تنظيم هستند، آن ها را 
تنظيم كنيد و گريس خور های موجود روی آن ها را گريس كاری نماييد )شكل 8-11(. 

نكته

     فعاليت عملي
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شكل 11-  8 گريس خور سيبكهاي ميل فرمان

5-8  سرویس و تنظیم چرخ های تراكتور 

چرخ هــای تراكتور نياز به ســرويس و تنظيم های مختلفــی دارند كه در اين 
قسمت برخی از اين موارد توضيح داده می شود. 

1-5-8- تنظيم فاصله بين چرخ های تراكتور روی محور 

داليل تنظيم فاصله بين چرخ های تراكتور:
تراكتور با ادوات گوناگون و در شرايط مختلفی كار می كند. برای كار با بعضی 
از اين ادوات الزم اســت فاصلۀ چرخ های تراكتور مقدار خاصی باشد، از جمله: 
•  در هنگام شــخم زدن با گاو آهن الزم اســت چرخ های سمت راست در 
راستای مشخصی نسبت به تيغۀ گاو آهن قرار داشته باشند تا تنظيم درست باشد. 
•  در هنگام عمليات داشت در كشت های رديفی، الزم است تراكتور در مزارع 
كشــت شده حركت كند. در اين موقع بايد فاصله بين چرخ های تراكتور متناسب 
با وضعيّت كشــت تنظيم شــود. اگر چرخ تراكتور روی پشته حركت كند. سبب 

خرابی آن ها شده، گيا هان كشت شده را له كرده، از بين می برد. 
•  در هنگام كار در زمين های شــيب دار، برای جلوگيری از واژگون شــدن 

تراكتور، الزم است د هانۀ چرخ ها تا حّد ممكن باز شوند. 
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هرگونــه تغيير در فاصلۀ بين چرخ ها بايد به اندازۀ مســاوی در چرخ 
ســمت چپ و راست اعمال شــود، به اين معنی كه اگر الزم است د هانۀ 
چرخ ها به اندازۀ بيست سانتيمتر افزايش داده شود، بايد فاصله چرخ سمت 
چپ از مركز تقارن به ميزان ده ســانتيمتر و چرخ ســمت راســت نيز ده 

سانتيمتر اضافه شود تا تقارن عرضی تراكتور به هم نخورد. 

تغيير فاصله بين چرخ های عقب تراكتور
 تغيير فاصله بين چرخ های عقب تراكتور به روش هاي زير انجام می شود: 

•  تغيير مّحل اتّصال تويی چرخ نسبت به محور چرخ 
•  تغيير جهت تحّدب ديسك چرخ ها 

•  تغيير محل اتّصال ديسك چرخ به رينگ چرخ 
الف- تغيير محل اتّصال تويی چرخ به محور چرخ: برای تغيير دادن محل 

اتّصال توپی چرخ نسبت به محور چرخ به روش زير عمل كنيد: 
•  در جلوی چرخ های جلو، ســنگ يا مانع مناسب بگذاريد تا در حين كار، 

تراكتور حركت نكند. 
•  محور چرخ های عقب را با جك از زمين بلند كنيد. 

•  خرک مناسب زير محور قرار دهيد. 
•  پيچ های توپی چرخ را شل كنيد. 

•  توپی چرخ را به ميزان الزم به سمت داخل يا بيرون حركت دهيد. 
•  پيچ ها را سفت كنيد و خرک ها را از زير محور ها خارج كنيد. جك را برداريد. 

در شكل 12-8 محور و توپی چرخ ديده می شوند. در سمت راست تصوير، 
فاصله بين چرخ ها كم تر اســت. در سمت چپ تصوير، چرخ ها تا حداكثر ممكن 

روی محور بيرون كشيده شده اند. 

نكته
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ب- تغيير جهت تحّدب ديســك ها: با تغيير جهت تحّدب ديسك ها، فاصلۀ 
بين چرخ ها تغيير می كند. برای ســهولت كار به منظور رســيدن به اين نتيجه، به 
جای باز كردن ديســك چرخ ها و معكوس كردن جهت آن ها، محل چرخ سمت 

چپ و راست را عوض می كنند. 
روی الســتيك چرخ های عقب تراكتور و الســتيك جلــوی تراكتور های دو 
ديفرانســيل، يك پيكان وجود دارد. توجه داشــته باشيد كه هرگاه چرخ ها را باز 
می كنيــد، آن ها را طوری ببنديد كه وقتی اين پيكان ها در باال قرار می گيرند رو به 
جلو باشند. در غير اينصورت چرخ ها چرخش آزاد )بكسوات( زيادتری خواهند 
داشت و آج های چرخ ها زودتر ساييده خواهند شد. گفتنی است كه اين موضوع 

در هنگام پنچرگيری نيز بايد رعايت شود. 
ج- تغيير مّحل اتّصال ديســك چرخ به رينگ چرخ: رينگ و ديسك چرخ 
عقب تراكتور را بررسی كنيد تا راه های تغيير فاصله را بيابيد. در كتابچۀ راهنمای 
تراكتــور، راه های صحيــح اين تغييرات را خواهيد يافت. بــا توجه به اطالعات 

مذكور، آسانترين راه رسيدن به اندازۀ مورد نظر را بيابيد. 
اتّصال ديسك به رينگ در بعضی از تراكتور ها روی چند ريل مورب می باشد. 
در اين تراكتور ها برای تغيير دادن فاصله بين چرخ ها می توان به روش زير عمل كرد: 

•  بســت های دو طرف نقطه اتّصال ديســك به ريل روی رينگ و پيچ های 
اتّصال را بر حسب نياز شل يا باز كنيد. 

شكل 12- 8 درقسمت ب توپي )A( روي محور چرخ به ميزان حداكثر بيرون كشيده شده است.
  ب الف
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•  تراكتور را در دنده جلو وعقب قرار دهيد و آرام به مقدار كم، پا را از روی 
كالچ برداريد و دوباره بگيريد تا ديسك روی ريل شروع به چرخش كند. با اين 
كار به جای حركت تراكتور به سمت جلو يا عقب محل اتّصال ديسك روی ريل 

حركت خواهد كرد و فاصله بين چرخ ها را تغيير خواهد داد. 
•  بــرای اينكه فاصله مورد نظر به راحتی بدســت آيد می توانيد بســت های 
موجود روی ريل را كه باز كرده ايد. در نقطۀ مورد نظر ببنديد تا بعد از برداشــتن 
پا از روی كالچ و حركت ديسك روی ريل، ديسك در اين نقطه متوقف شود. 

•  پس از رســيدن به فاصلۀ مورد نظر، بســت ها را دقيقًا در دو طرف مّحل 
اتّصال ديسك به رينگ قرار داده، كليه پيچ هايی را كه باز يا شل كرده ايد ببنديد و 
در حد الزم سفت كنيد. پس از كمی  حركت با تراكتور، پيچ ها را آچار كشی كنيد. 

در شكل 13-8 اين نوع چرخ ديده می شود. همانطور كه مالحظه می كنيد، دو 
مانع در دو طرف يكی از نقاط اتّصال ديسك به رينگ بسته شده اند. 

شكل 13 - 8 اتصال ديسك به رينگ روي ريل

به شــكل 14-8 توجه كنيد. تغييرات محل اتّصال ديســك به رينگ را دقيقًا 
بررسی كنيد.

 چهار مورد از اتّصاالت دوبه دو به هم وصل شــده اند. اين دو حالت مربوط 
به تغيير جهت تحّدب ديســك می باشد. يعنی با جابه جا كردن چرخ سمت چپ 

با راست می توان از يك وضعيّت به وضعيّت ديگر رفت.
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مــوارد ديگر مربوط به تغيير محل نقاط اتّصال هســتند كه فاصله  های الزم را 
ايجاد می كنند. 

در اين شــكل صفحه فرضی وســط الســتيك با خط چين در هر قسمت از 
تصوير نشان داده شده است. 

نوک يك پيكان به اين خط چين 
اندازه  های نوشته شده  ختم می شود. 
در كنار پيكان، ميزان فاصله بين وسط 
 JD3140 دو الستيك را در تراكتور

نشان می دهد. 
به نقطه ای از رينگ كه ديسك به 
آن بسته می شود توجه كنيد. ديسك 
را در هــر يك از دو طرف اين نقطه 
می توان بســت كه اين كار خود دو 
فاصلۀ مختلف را به وجود می آورد. 
اين دو نقطه نسبت به وسط الستيك 
متقارن نيســتند تا امــكان تغييرات 
بيش تری را در هنگام معكوس كردن 

جهت ها به وجود آورند. 

شكل 14 - 8 تغيير فاصله بين چرخ هاي 
عقــب تراكتــور JD 3140باتغيير محل 
اتصال ديسك به رينگ و جابه جا كردن 

چرخ سمت چپ و راست

تغييــر فاصلة بين چرخ های جلوی تراكتور: محور جلو در اغلب تراكتور ها 
حالت كشــويی دارد. با بازكردن پيچ های محور و پيچ های دســته عامل فرمان، 
می توان فاصله چرخ ها را تغيير داد. برای رسيدن به اندازۀ مورد نظر به شرح زير 

عمل كنيد: 
•  زير قسمت جلوی تراكتور جك زده، آن را از زمين بلند كنيد.)جك را زير 

مخزن روغن قرار ندهيد( 
•  پيچ های دسته عامل فرمان و پيچ های محور را باز كنيد. 

•  با تغيير محل دو انتهای محور، فاصلۀ دلخواه را بدست آوريد. 

 )  59( متــر   1/50
اينچ

1/60 متر )63 ( اينچ

1/70 متر ) 67 ( اينچ
1/80 متر ) 71 ( اينچ

1/90 متر ) 51 ( اينچ

2/00 متر ) 79 ( اينچ



207

•  پيچ ها را ببنديد و به اندازۀ الزم سفت كنيد. 
•  جك را از زير تراكتور خارج كنيد. 

•  ســرجمعی چرخ های جلو را به شرحی كه گفته خواهد شد بررسی و در 
صورت لزوم تنظيم كنيد

محور جلــوی تراكتورMF285 در شــكل 15-8 ديده می شــوند. پيچ ها و 
مهره  هايی را كه بايد به منظور فوق باز شــوند در سمت چپ شكل با شماره  های 
1، 2، 3، 4 مشــخص شــده اند. در جدول سمت راست اندازه  های بدست آمده 

مشاهده می شوند. 

MF 285 شكل 15 - 8 محور جلوي تراكتور  

محــور جلوی تراكتور JD3140 در شــكل 16-8 ديده می شــوند. پيچ ها و 
مهره  هايی كه بايد باز شوند با حروف A,B,C نشان داده شده اند. 

JD 3140 شكل 16 - 8 محور جلوي تراكتور

1346mm
53 in

1449mm
57 in

1651mm
in65

1549mm
61 in

1753mm
69 in
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بــرای تغيير بيش تر فاصلۀ بين چرخ های جلو در ايــن نوع تراكتور، می توان 
جهــت تحدب ديســك چرخ های جلو را نيز تغيير داد. )جــا به جا كردن چرخ 
ســمت چپ و راســت در جلو(. در جدول شــماره 1-8 با تّوجه به سه اندازه 
الســتيك و رينگ كه در اين تراكتور استفاده می شود، حدود تغيير د هانه چرخ ها 

ذكر شده است. 
 JD3140 جدول 1-8 حدود تغيير فاصلۀ چرخ های جلو در تراكتور

ديسك چرخ به طرف خارجديسك چرخ به طرف داخلنوع الستيك ها

2/10-1/58 متر1/96-1/45 متر7/50-18

2/06-1/55 متر1/99-1/48 متر7/50-20

10/00-16
 11/00-16   

2/05-1/54 متر2/00 – 1/49 متر

2-5-8- اندازه گيری زاوية سرجمعی چرخ های جلو و تنظيم آن 
اندازه گيری سرجمعی چرخ های جلو 

•  چرخ هــای جلو را با چرخاندن فرمان در حالت كاماًل مســتقيم )موازی با 
محورطولی تراكتور( قرار دهيد. 

•  د هانۀ چرخ های جلو را در قسمت جلو و عقب آن در ارتفاع مركز چرخ و 
از لبۀ رينگ اندازه بگيريد. دو محل اندازه گيری در قســمت الف شكل 17-8 در 
تراكتور JD3140 ديده می شــود. فاصله اندازه گيری شده در سر جلو چرخ های 

جلو بايد مقداری كم تر از سرعقب آن باشد. 
ميزان صحيح اين اختالف را در كتابچۀ راهنمای تراكتور بيابيد. اين مقدار در 
تراكتور JD3140 برابر 3 تا 7 ميلی متر و در تراكتور MF285 برابر 3 ميلی متر و 

در تراكتور U650M برابر 4 تا 8 ميلی متر می باشد. 
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  بالف
شكل 17-8 الف - محل اندازه گيري سرجمعي چرخ هاي جلو، ب - محل تنظيم

•  تنظيم مقدار ســرجمعی: در صورتی كه مقدار سرجمعی درست نيست، با 
توجه به قســمت ب شــكل 17-8 پين متصل به دسته عامل )1( را خارج كرده، 
پيچ بست )2( را شكل كنيد. بعد با پيچاندن انتهای دسته عامل فرمان كه از اهرم 
فرمان خارج شده است طول مورد نظر را به دست آوريد )كم يا زياد كنيد(. پس 
از اين كار، قطعات باز شــده را ببنديد و قطعاتی را كه شل كرده ايد سفت كنيد و 

فاصله را دوباره اندازه بگيريد تا از درستی آن مطمئن شويد.)8-18(

نكات ايمنی 
•  توجه داشــته باشــيد كه چرخ های عقب تراكتور بسيار سنگين هستند. در 
هنگام باز كردن چرخ ها به خطر ســقوط آن ها توجه داشــته باشــيد و وزنه  های 

سنگين كننده را قباًل از روی چرخ باز كنيد. 
•   برای جابه جا كردن چرخ های عقب باز شده،  آن ها را بلند نكنيد بلكه با چرخاندن 

                 1 - ميله اندازه گير 
شكل 18 - 8 ابزار و روش تعيين اندازه سر جمعي
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آن ها روی زمين حركتشان دهيد.
 •  در هنــگام بلند كردن هر چرخ يا محــور تراكتور با جك، محور ديگر را 
با قرار دادن ســنگ يا بلوک چوبی در جلو و عقب چرخ مهار كنيد تا از حركت 

كردن تراكتور در حين كار جلوگيری شود. 
•  از ســفت بودن كليۀ پيچ ها و مهره  ها در حد الزم اطمينان حاصل كنيد. در 
پايان كار و كمی  حركت، مجدداً پيچ ها را كنترل و در صورت لزوم آچاركشی كنيد. 

3-5-8- سنگين كردن تراكتور

 تراكتــور كار های متنّوعی انجام می دهد. به منظور متناســب كردن اصطكاک 
بيــن چرخ ها و زمين با كاری كه تراكتــور انجام می دهد، در بعضی از موارد نياز 
به ســنگين كردن تراكتور يا چرخ ها می باشد. معموالً برای انجام شخم های عميق 
وزن روی محور عقب تراكتــور نمی تواند اصطكاک الزم بين چرخ های عقب و 
زمين را تأمين كند.در هنگام يدک كشی تريلر های دو چرخ قسمتی از وزن جلوی 
تريلر روی نقطه اتّصال قرار می گيرد و وزن روی محور عقب تراكتور را افزايش 
می  دهد كه مفيد اســت ولی اين عمل وزن روی محور جلو را كاهش می دهد كه 
اگر اين كاهش زياد باشــد فرمان تراكتور خــوب كار نمی  كند و چرخ های جلو 
از زمين بلند می شــود. در هنگام يدک كشــی تريلر های چهار چرخ، در صورت 
ســنگين بودن تريلر، وزن محور عقب تراكتور برای كار كم می باشد و الزم است 

محور عقب سنگين شود. 
وزن بيــش از حد روی چرخ های عقب، از آثر آج الســتيك روی زمين قابل 
تشــخيص اســت و نتيجه افزايش وزن روي چرخ هاي عقب، هدر رفتن قدرت 
موتور می باشــد. چون نيروی زيادی صرف خنثی نمودن مقاومت زمين در مقابل 
چرخش چرخ ها می شــود و ضمن اينكه خاک را بيهوده فشرده می كند، موجب 

وارد آمدن فشار بيش از حد به الستيك می شود. 
اگر وزن روی محور عقب كم باشــد، اثر آج الســتيك به دليل چرخش آزاد 
)بكسوات( زياد از بين می رود اين امر موجب هدر رفتن نيروی تراكتور و سايش 

اضافی الستيك می شود. 
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كم بــودن وزن روی محور جلو از خوب فرمان نگرفتن تراكتور محســوس 
می باشــد و اثر ديگر آن بلند شــدن جلوی تراكتور در هنگام برداشتن پا از روی 

كالچ است. 
تعيين ميزان چرخش آزاد چرخ )بكسوات(:

 برای تعيين ميزان چرخش آزاد چرخ به روش زير عمل كنيد: 
•  وسيلۀ مورد نظر )مانند گاو آهن( را به تراكتور متصل كنيد و به زمين محل 

كار ببريد. 
•  با گچ روی الستيك و در امتداد شعاع چرخ عالمت بزنيد. 

•  شــروع به كار كنيد تا وســيله در خاک فرو رود و به حداكثر عمق برسد 
)حداكثر مصرف توان(. 

•  وقتی عالمت روی چرخ به زمين رســيد، روی زمين عالمت بزنيد و آن را 
نقطۀ )A( بناميد. در حالی كه وسيله در زمين كار می كند، آنقدر تراكتور را برانيد 
تــا چرخ عقب ده دور بزند. محل عالمت روی چــرخ را وقتی در پايان ده دور 

مقابل زمين قرار می گيرد، روي زمين مشخص كنيد و آن را ) B( بناميد. 
•  تراكتور را متوقف كنيد و عالمت را از روی چرخ پاک كنيد. 

•  وســيله پشــت تراكتور را از زمين بلند كنيد. بين دو عالمت Aو B كه قباًل 
با ده دور چرخ عقب تراكتور پيموده شــده بود، تراكتــور را برانيد. هنگام عبور 
تراكتور از روی نقطۀ A، بر نقطه ای از چرخ كه روی زمين است عالمت بزنيد و 

توجه كنيد كه تا رسيدن به نقطۀ B، چرخ عقب چند دور می زند. 
بــا توجه به تعداد دور چرخ در دو حالت، می توان درصد چرخش آزاد چرخ 

)بكسوات( را از رابطۀ زير حساب كرد: 
                                                                       درصد بكسوات

N= تعداد دور چرخ در حالی كه وســيله پشت تراكتور در حداكثر عمق كار 
می كند و فاصلۀ بين نقطه AوB را می پيمايد. 

N1= تعداد دور چرخ در حالی كه وســيله پشــت تراكتور باال است و فاصلۀ 
بين نقطه B,A را می پيمايد. 

N N
N
−

= ×1 100
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با توجه به روش اندازه گيری مذكور، ســازندگان تراكتور جان دير، ميزان 10 
تا 15 درصد بكسوات را بهترين شرايط كاری می دانند و توصيه می كنند چنانچه 
ميزان بكسوات زياد باشد، محور عقب تراكتور را بايد سنگين تر كرد و در صورت 

كم بودن بكسوات محور مذكور بايد سبكتر شود. 
ميزان سنگين كردن تراكتور با توجه به وضعيّت تراكتور، زمين و شرايط كاری 

كه بايد انجام شود تعيين می گردد. 
سنگين كردن محور عقب تراكتور: اين كار به دو طريق صورت می گيرد: 

•  با نصب وزنه روی چرخ عقب 
•  با پركردن الستيك چرخ عقب از محلول مناسب1

الف- سنگين كردن محور عقب تراكتور با وزنه
 بعضــی از تراكتور هــا دارای وزنه  هــای قابل نصــب روی چرخ های عقب 
می باشــند. در شــكل 19-8 وزنه  های قابل نصب روی چرخ های عقب تراكتور 
JD3140 ديده می شود. اولين وزنه با سه پيچ به رينگ چرخ متصل می شود. اين 
پيچ ها با حرف A در اين تصوير ديده می شــوند. وزنه دارای دوگيره است. برای 
نصب وزنه  های بعدی، بايد چرخ در وضعيّتی قرار گيرد كه اين گيره  ها در سمت 
باال باشــند. اين گيره  ها در شكل 20-8 با حرف A نشان داده شده اند. وزنه  های 

جديد روی گيره  های »A« نصب شده و با پيچ »B« محكم می شوند. 

                                             شكل19 - 8 
        وزنه اول در چرخ عقب تراكتور JD 3140 با سه پيچ )A( به چرخ بسته مي شود .

1- چون عمليات كشاورزي عمدتَا در فصول گرم سال انجام مي گيرد در بيشتر مواقع از آب براي پركردن الستيك 
استفاده مي شود.
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                                         شكل 20 - 8 
وزنه هاي بعدي چرخ عقب در اين تراكتور روي دو گيره  ي A نصب و با پيچ B سفت مي شوند.

ب- سنگين كردن محور عقب تراكتور با پركردن تيوب الستيك با مايع 

برای پركردن تيوب الستيك عقب با مايع به روش زير عمل كنيد: 
•  با قرار دادن جك زير چرخ عقب، آن را از زمين بلند كنيد. 

•  چرخ را بچرخانيد تا سوپاپ باد آن در باال قرار گيرد.
•  سوپاپ هوا را خارج كرده ، به جای آن سوپاپ آب را نصب كنيد.

•  شــيلنگ آب تحت فشار را به ســوپاپ آب وصل كنيد. برای اين منظور 
می توانيد شــيلنگ آب لوله كشــی را به سوپاپ آب وصل كنيد و اگر الزم است 
ضديخ در الســتيك بريزيد، آن را در مخزن و در ارتفاع مناســب قرار دهيد و با 
شــيلنگ به سوپاپ آب وصل كنيد. با وارد شــدن آب به تيوب، هوا از مجرای 
خروج هوا خارج می شــود. پس از پرشــدن تيوب با آب تا سطح سوپاپ، وقتی 
كــه مايع از مجــرای خروج هوا به بيرون ريزش كرد بايــد كار را متوقف نمود. 

•  سوپاپ آب را خارج كنيد و به جای آن سوپاپ هوا را ببنديد. 
•  الستيك را تا حد الزم باد كنيد و جك را پايين بياوريد. 

در شــكل 21-8 سوپاپ آب )والو( در دو وضيعت ديده می شود. در قسمت 
سمت چپ مخزن در ارتفاع قرار گرفته است و تيوب در حال پر شدن می باشد. 

در قسمت سمت راست آب در حال تخليه شدن می باشد.
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تخليه مايع درون الســتيك: وقتی نيازی به وجود آب درون الستيك نيست، 
به روش زير آن را تخليه كنيد:

•  چرخ را با جك از زمين بلند كنيد.
•  با چرخاندن چرخ، سوپاپ هوا را در پايين نقطه قرار دهيد.
•  سوپاپ هوا را باز كنيد تا فشار هوا سبب خروج مايع شود.

•  بــراي تخليه كامل الســتيك، اتصال را مانند حالــت تخليه ببنديد وآن را 
بادكنيد تا مايع درون الستيك تخليه شود.

•  سوپاپ هوا را در جای خود ببنديد و الستيك رادر حد الزم باد كنيد.
•  جك را از زير چرخ برداريد.

ج -  تهيه ضد يخ برای سنگين كردن الستيك 

 در صــورت وجود خطر يخبندان، بايد از محلول ضد يخ مناســب برای پر 
كردن الســتيك استفاده كنيد. شركت های سازنده ،محلول آب و كلرور كلسيم يا 

كلرورمنيزيم را توصيه می كند.

1 - بدنه سوپاپ 2- درپوش رزوه دار 3 - واسطه 4 - لوله تخليه 5 - مخزن آب 6 - لوله آب 
7 - سوپاپ 8 - شيلنگ باد 

شكل 21 - 8 سوپاپ آب و استفاده از آن براي پركردن و تخليه الستيك از آب
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توجه داشــته باشــيد كه در هنگام تهيه اين محلول ها نبايد آب روی 
منيزيم ريخته شود بلكه بايد به آرامی منيزيم را به آب اضافه كرد.

 اين محلول ها قابل استفاده در رادياتور نيستند.

سنگين كردن جلوی تراكتور
 در شــكل 22-8 مراحل اضافه كردن وزنه جلوی تراكتورJD3140 مشاهده 
می شود. درقسمت باال وسمت چپ شكل، يك وزنه اساسی جلوی تراكتور بسته 

شده است.

در ســاير قســمت ها تصوير، وزنه  های ديگری روی وزنه اساسی نصب شده 
است. اين وزنه  ها مرحله به مرحله قابل افزايش هستند تا وزن مورد نياز به دست 
آيد . ســاير تراكتور ها نيز دارای وزنه  های مشابه می باشند كه روی چرخ جلوی 

تراكتور قرار می گيرند.

    شكل 22 - 8 وزنه هاي جلوي تراكتور 3140 

نكته
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4-5-8- تنظيم باد چرخ ها
يكی از عوامل مهم،كه در كنتــرل و هدايت تراكتور به هنگام حركت و دوام 
بيش تر الستيك ها موثر است تنظيم ميزان فشار باد چرخ های آن می باشد. بنابراين 
ميزان كردن باد چرخ ها مطابق با توصيه كارخانه ســازنده تراكتور امری ضروری 
به شــمار می رود. به طور مثال در جدول زير فشار باد چرخ های دو مدل تراكتور 

متداول ايران در شرايط مختلف كار نشان داده شده است.

چرخ عقبچرخ جلوشرايط كارتراكتور

U 650 M
1 اتمسفر2/2 اتمسفركشاورزي

1/2 اتمسفر2/2 اتمسفرحمل ونقل

U 650 M
1 اتمسفر2/7 اتمسفركشاورزي

1/2 اتمسفر3/5 اتمسفرحمل و نقل

          جدول 2 - 8

فشار باد واقعی الستيك ، زمانی كه در آن آب ريخته شده است تقريبًا برابر با 
 Psi1 (0/035 kg/cm2  فشاری است كه فشارســنج آن را نشان می دهد به اضافه

0/5(ازای هر 30 سانتيمتر ارتفاع آب در چرخ.

Psi-1 پوند بر اينچ مربع واحد اندازه گيري فشار در دستگاه اندازه گيري انگليسي پوند بر اينچ مربع14/7 = 1 آتمسفر

 شكل 23 - 8  اندازه گيري فشار باد الستيكي كه در آن آب ريخته شده است .
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برای باد كردن تويی می توان از باد تحت فشاری كه بوسيله ی كمپرسور تامين 
می شــود اســتفاده كرد )شــكل 24-8( برخی از تراكتورها دارای پمپ باد تك 
ســيلندری هستند كه برای تامين هوای فشــرده مورد نياز سيستم های نيوماتيك 
نصب شــده روی تراكتور به كار می رود در مواقع ضروری از اين پمپ می توان 
برای باد كردن الستيك های تراكتور نيز استفاده كرد. نيروی محركه پمپ به كمك 

تسمه ای از موتور تامين می گردد.

                     شكل 24 - 8 كمپرسور

زياد بودن باد الستيك های چرخ موجب ساييدگی و فرسودگی قسمت وسط 
الســتيك و كم بودن فشار باد موجب گرم شــدن آن ها خواهد شد. در فشار باد 
مناســب، كف الســتيك ها به صورت صاف با زمين در تماس است. از اين رو 
درگيری مناســب با زمين ايجاد كرده، فرســايش الستيك ها نيز به ميزان كم و به 

صورت يكنواخت می گردد. 

 الف - كم باد

 ب - پرباد

  ج - باد كافي

شكل 25 - 8 حالت هاي مختلف الستيك
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بعضی از وصله  ها برای يك پارچه 
شــدن با تيوب نياز به حرارت دارند 
كه حرارت مــورد نياز آن توســط 
آپارات(  اتوی مخصوص )دســتگاه 
ولی   .)8-26 می شود)شــكل  تامين 
وصله  های ســرد نياز به اتو ندارند.

در برخــی موارد ســوراخ و پارگی 
های كوچك روی الســتيك ها را نيز 

مي توان تعمير كرد. 

برای پنچر گيری بايد چرخ تراكتور باز شــود و الستيك از رينگ خارج شده 
باشد شكل 27-8 خارج كردن الستيك از رينگ در چرخ های جلو را نشان می دهد.

شكل 26 - 8

     ب   الف

5-5-8- پنچر گيری

وقتی چرخی پنچر می شود )تيوب سوراخ می شود( بايد الستيك ها را از رينگ 
خارج كرده و ســپس نسبت به تعمير و گرفتن سوراخ تيوب اقدام نمود. اين كار 
به وســيله سمباده زدن محل سوراخ وچســباندن وصله  های مناسب روی تيوب 

انجام  می شود. 
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   د    ج
شكل 27 - 8 روش خارج كردن الستيك از رينگ چرخ جلو

هرگز الســتيك را بيش از حــد مجاز باد نكنيد، زيرا فشــار زياد باد   .1
می تواند موجب تركيدن الستيك وبروز حوادث ناگوار شود.

2.  در موقع باد كردن الستيك دقت كنيد كه انگشتتان بين رينگ والستيك 
قرار نگيرد. اين حالت صدمه ی جدی به انگشت وارد می كند.

چنانچه با حداكثر فشــار باد الســتيك در جای خود قرار نگرفته اســت باد 
الستيك را خالی كرده، پس از تغيير وضعيت الستيك، دوباره آنرا باد كنيد.

6-5-8 تنظيم توپی چرخ های جلو 
 توپی چرخ هــای جلو در تراكتور های كه محور جلــوی غير متحرک دارند 
نيــاز به تنظيم دارد و معموالً بعد از 250 ســاعت كنترل ودر صورت نياز تنظيم 

می شود.
روش بررسی لقی چرخ جلو

1 - جلــو و عقب چرخ عقب را با مانع يا ســنگ مهار كنيد تا در حين كار، 
تراكتور حركت نكند.

2 - بــا جــك، چرخ  جلــو را اندكی بلنــد كنيد به نحوی كه چــرخ بتواند 

نكته
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 تنظيم لقی چرخ جلو
1 - سرپوش توپی را برداريد )شكل 8-28(

2 - ضامن نگهدارنده )1( رادر آورده مهره شــياردار )2( را سفت كنيد سفت 
كردن بايد به اندازه ای باشد كه چرخ بدون لقی و با كمی  سفتی بچرخد.

1 دور شل كنيد چرخ در اين حال بايد به راحتی و 3 - مهره را حدود           
15

تا  
بدون لقی بچرخد.

4 - در صورتی كه توپی از داخل گريس كاری می شود ابتدا محفظه توپی را 
تميز نماييد سپس آن را با گريس مناسب )معموالً والوالين( پر كنيد.

5 - در پوش توپی را ببنديد و مجدداً وضعيت حركت ولقی چرخ را بررسی 
كنيد.

6 - در صورت تنظيم بودن چرخ ها جك را از زير تراكتور خارج كنيد. 

آزادانه حركت كند.
•  دو طرف چرخ را گرفته، بازی جانبی آنرا بررســی ودر صورت نياز آن را 

تنظيم كنيد.

شكل 28 - 8 تنظيم توپي چرخ جلو

1
5
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ترمزها
براي متوقف كردن تراكتور، يا كاهش سرعت از ترمز استفاده مي شود.

7-5-8 تنظيم ترمز ها 

در اثر ترمز های مكّرر لنت ترمز های تراكتور ساييده می شوند و خالصی پدال 
ترمز افزايش می يابد. ممكن اســت اين افزايش در دو چرخ يكنواخت نباشد. در 
نتيجه، چرخ ها همزمان و با يك شــّدت ترمز نگيرند. اين موضوع می تواند باعث 
حادثه شــود، زيرا ترمز غيريكنواخت دو چرخ سبب كشيده شدن تراكتور به يك 

سمت خواهد شد. 
در تراكتورU650M اگر ترمز خوب تنظيم شــود و درست عمل نمايد، بايد 
خالصــی پدال آن حدود 25 تا 30 ميلی متر باشــد. برای تنظيم خالصی ترمز از 

مهرۀ تنظيم و مهرۀ ضامن استفاده می گردد.

روش كار
بــرای تنظيم ترمز ها درتراكتور U650M ، بايد پدال ترمز را فشــار داد. تا از 
قسمت خالصی گذشــته، به ابتدای درگيری برسد. در اين هنگام خالصی آن را 
اندازه گيری كرده، در صورت مناسب نبودن ميزان خالصی پدال مربوط، مهرۀ ضامن 
شماره )9( در شكل29-8 را شل كرده، مهره تنظيم شماره )8( را در جهت الزم 
بچرخانيد، تا ميزان خالصی به حد مطلوب برسد. آنگاه مهرۀ ضامن را سفت كنيد. 
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 زير نظر هنرآموز مربوطه ترمز يكی از تراكتور های هنرستان را تنظيم كنيد. 

 عالمــت ظاهري كاهش ضخامت لنت ترمز افزايش خالصي پدال ترمز 
)بيش از 3 سانتي متر( مي باشد.

اگــر ضخامت لنت ترمز به حداقل رســيد بايد صفحــه و لنت همزمان 
تعويض شود. 

1- پدال ترمز طرف راست
2- پدال ترمز طرف چپ

3- جفت كن پدال ها
4- كاسه ترمز طرف راست
5- كاسه ترمز طرف چپ

6- محور پدال ها

 7- اهــرم كنتــرل ترمز طرف
چپ

8- مهره تنظيم
9- مهره ضامن
10- دوشاخه

11- اهرم

12- ديسك متحرک
13- لنت ترمز

14- محور متحرک
15- پدال كالچ

16- ضامن قفل ترمزها

شكل 29 - 8

نكته

     فعاليت عملي



223

13 - ترمز يكی از تراكتور های هنرستان را از نظر اصول و روش كار بررسی 
كنيد و نتيجه را در كالس ارائه نماييد. 

7 - تغيير فاصله بين چرخ های عقب به چند روش ممكن اســت انجام شود؟ 
توضيح دهيد. 

8 - سبك يا سنگين بودن محور عقب و جلوی تراكتور چه اثری دارد؟ شرح دهيد. 
9 - چرا و چگونه تيوب الستيك عقب تراكتور را با آب پر می كنند؟ شرح دهيد. 

10 - تنظيم زاويه سرجمعی چگونه انجام می شود؟ توضيح دهيد. 
11 - كم يا زياد بودن فشــار باد الســتيك های چرخ چه اثری در عمر و كار 

آن دارد؟
12 - چگونه می توان بدون استفاده از سوپاپ مخصوص، الستيك تراكتور را 

با آب سنگين كرد؟ 

1 - چرخ های  هادی را تعريف كنيد. 
2 - اجزای اصلی فرمان مكانيكی را نام ببريد. 

3 - تراكتور های باغی كمرشكن چگونه هدايت می شوند؟ توضيح دهيد. 
4 - زاويه تمايل چرخ های تراكتور را تعريف كنيد. اين زاويه معموالً چقدر است؟ 

5 - اجزای اصلی چرخ را نام ببريد. 
6 - اندازۀ الستيك و تعداد اليه آن را در يك نوع تراكتور هنرستان تعيين كنيد. 

خودآزمايی و تحقيق 
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فصل نهم

 تراكتور هاي دو چرخ  
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هدف  های رفتاری - با يادگيری اين فصل، هنرجو می  تواند:

مشّخصات فنی و كاربردی انواع تراكتور دوچرخ را توضيح دهد.   •
موارد كاربرد تراكتور دوچرخ را تشريح نمايد.   •

مشّخصات وســايل راه اندازی، كنترل و هدايت تراكتور دوچرخ را   •
توضيح دهد. 

مشّخصات و موارد كاربرد انواع چرخ های تراكتور دوچرخ را بيان كند.   •
تنظيمات تراكتور دوچرخ را توضيح دهد.   •

تراكتور دوچرخ را بكار انداخته، هدايت نمايد.   •
اتّصال ادوات آماده ســازی زمين و همچنين تراكتور دو چرخ را به   •

تراكتور دوچرخ توضيح دهد. 
با ادوات آماده سازی زمين تراكتور دوچرخ، عمليات مربوط را انجام   •

دهد. 
با تراكتور دوچرخ متصل به تريلر رانندگي كند.  •

تراكتور دوچرخ تراكتوری اســت كه در ابتدا بــرای خرد كردن كلوخه بكار 
می  رفت، يعنی كلوخ خرد كن)تيلر( را به آن وصل و كار می كردند. بعد به تدريج 

اين نوع تراكتور را متناسب با كار آن »تراكتور دو چرخ« ناميدند. 

1-9  مشخصات تراكتور دوچرخ 

تراكتور دو چرخ، تراكتوری است كه معموالً راننده به دنبال آن راه رفته، آن را 
هدايت می  كند. اين تراكتور، »تراكتور دستی« نيز ناميده می شود. 

تراكتور دو چرخ نسبت به تراكتور های ديگر ويژگی هايی دارد كه در شرايطی 
كاربرد آن را با مزيت هايی همراه می ســازد برخی از اين ويژگی ها به شــرح زير 

است:
•  قيمت كم 

نگهداری و كاربرد آسان  •
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• جثه كوچك، جثه كوچك اين تراكتور، امكان اســتفاده از آن را در محيط ها 
و سطوح كشت كوچك ميسر می  سازد. 

وزن كــم، وزن كم اين تراكتور ســبب مي شــود كه بــه كمك چرخ های   •
مخصوص كه در كنار چرخ های اصلی بســته مي شود و يا بطور كّلی به جای آن 
قــرار می  گيرد، كار های خاصی را بتواند انجــام دهد كه برای تراكتور های ديگر 

مشكل و در مواقعی غير ممكن است )مانند كار در مزارع برنج(.

2-9  موارد كاربرد تراكتور دوچرخ 

اين تراكتور می تواند تقريبًا تمام كار هايی را كه تراكتور های  بزرگ در ســطح 
وســيع انجام می دهند، در سطح كوچك انجام دهد. در شكل 1-9 نمونه  هايی از 
اين ادوات دنباله بند ديده  می شــوند كــه تراكتور دوچرخ به كمك آنها می تواند 

كار های مختلفی را انجام دهد. مانند: 

•  حمل و نقل به كمك تريلر )تنها در اين حالت راننده روی صندلی جلوی 
تريلر می نشيند و آن را هدايت می كند(. 

•  شخم به كمك گاو آهن 
•  ايجاد جوی و پشته 

•  ايجاد نهر آبياری  
•   برداشت علوفه به كمك دروگر كه در جلوی تراكتور دوچرخ بسته می شود. 

•   بكارگيری انواع هرس های دندانه ميخی و فنری 
•   خاک دادن پای بوته ها

•   خرد كردن كلوخ به وسيلۀ تيغه دّوار و يا چرخ فلزی 
•   كار در مزارع برنج 

•   سمپاشی 
•   راه اندازی پمپ و ... 
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  شكل 1- 9 تراكتور دو چرخ و ادوات قابل اتّصال به آن

3-9  قطعات ظاهری تراكتور دوچرخ 

قطعات مهم تراكتور دوچرخ را می توان به چهار دســته عمده تقسيم كرد كه 
عبارت اند از: 
موتور   •

سيستم انتقال نيرو   •
شاسی   •

دسته  های فرمان   •

 1 - 3 - 9 موتور  

موتور معموالً گازوئيلی بوده و می تواند بنزينی و يا نفتی باشد و در قدرت های 
3 تا 15 قوه اســب بخار ساخته می شــود. موتور تراكتور دوچرخ را می  توان از 

شاسی جدا كرده و به صورت مجزا از آن به عنوان منبع نيرو استفاده كرد. 
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   شكل 2 - 9

     شكل 3- 9

3 -3 -9- شاسی: 

شاسی تراكتور دوچرخ از ورقه ها و پروفيل های فوالدی ساخته مي شود كه از 
يك طرف نشيمنگاه موتور است و از طرف ديگر جعبه دنده روی آن سوارمي شود. 

2-3-9 - سيستم انتقال نيرو
 قدرت از موتور توسط تسمه به محور وروی جعبه دنده منتقل مي شود. 

محور انتقال نيرو در قســمت عقب يا جلو تراكتــور دوچرخ قرار گرفته كه 
مستقيمًا از جعبه دنده نيرو می  گيرد و دائمًا در حالت چرخشی است، برای ايمنی 

بيشتر پوششی بر روی آن نصب می شود. )شكل 9-3(
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شاســی شامل قطعات ديگری مانند: جك، سپر، قطعات اتصال ادوات و غيره 
می  باشد. )شكل 4 - 9( 

         شكل4 - 9

4-3-9- دسته  های فرمان:

 دسته قسمت های راه اندازی و هدايت تراكتور دوچرخ مانند: دسته گاز، دسته 
كالچ اصلی، دســته دنده، اهرم هدايت و دســته تكيه گاه و ... را شامل می شود 

)شكل 9-5(. 

شكل 5 - 9
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دســته فرمان بعضی از تراكتور های دوچرخ برای تســلط بهتر راننده بر روی 
دستگاه به سمت باال و پايين )شكل 6-9-ب( و برای بهتر ديدن محل انجام كار 

در مسير حركت به سمت چپ و راست )شكل 6-9-الف( قابل تنظيم است. 

دسته كالچ اصلی )دسته ترمز(: 
اين اهرم در سه وضعيت قرار می گيرد: 
الف- حركــت )ON(: در اين 
وضعيت نيرو به جعبــه دنده منتقل 
می شود و تراكتور دوچرخ به حركت 

در می آيد. 
اين  در   :)OFF( ب- خــالص 
وضعيت نيرو به جعبــه دنده منتقل 
نمی  شــود ولی تراكتور دوچرخ را 
می توان با فشــار دست به جلو و يا 

عقب حركت داد. 
ج- ترمــز )BRAKE(: در اين 
وضعيت چرخ ها حالت ترمز داشــته 
و تراكتور دوچرخ حركتی نمی كند. 

الف شكل 6 - 9
ب
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جالف ب

 شكل 7 - 9

دسته كالچ: دو عدد اهرم هدايت در طرفين اصلی قرار دارند كه برای گردش 
به چپ يا راست مورد استفاده قرار می گيرد، هرگاه دسته سمت راست را بگيريد 
چرخ سمت راست حالت خالصی پيدا می كند و تراكتور دوچرخ به سمت راست 
تغيير جهت می دهد. برای گردش به ســمت چپ دســته سمت چپ را بگيريد 

)شكل 9-8(. 

     شكل 8 - 9

•  دسته تكيه گاه: برای تسلط روی 
تراكتور دوچرخ و بلند كردن قسمت 
جلو آن ما بين دو دسته لوله اي فرم دار 
قــرار دارد كه می توان آن را به كمك 
دوپيچ در وضعيت دلخواه تنظيم كرد.

    شكل 9- 9
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شكل 10 - 9 قسمت هاي مختلف يك تراكتور دو چرخ در حالي كه يك گاوآهن دوار به آن بسته شده است .

دسته دنده گاوآهن دوار

دسته دنده
اهرم مشترک كالچ و ترمز
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4-9  چرخ های تراكتور دوچرخ 

تراكتور دوچرخ دارای يك جفت چرخ الستيكی است كه برای كار های عادی 
مورد استفاده قرار می  گيرد. ميزان اصطكاک بين اين نوع چرخ با زمين مناسب است و 
تراكتور دوچرخ  مي تواند به راحتی كار كند. اين چرخ ها در شكل 11-9 ديده مي شود. 
يك نوع چرخ فلزی عريض نيز همراه تراكتور دوچرخ وجود دارد كه می تواند 
به جای چرخ الســتيكی بسته شــود و به آن امكان حركت و كار در شاليزارها را 

بدهد.)شكل 12-9- الف(
 چرخ فلزی با عرض كم نيز وجود دارد كه برای درگيری بيشــتر با زمين در 

هنگام كار های سنگين مانند شخم زدن استفاده می شود.)شكل 12-9 - ب( 
دو نوع چرخ فلزی مذكور، به جای چرخ الســتيكی بسته می شوند. يك نوع 
چرخ فلزی ديگر نيز وجود دارد كه در كنار چرخ الستيكی بسته می  شود. اين نوع 
چرخ در شكل 12-9- ج ديده مي شود. با استفاده از اين نوع چرخ در كنار چرخ 
الستيكی، ســطح اتكا زياد می شود و از فرو رفتن تراكتور دوچرخ در خاک های 

نرم می  كاهد. 

  شكل 11 - 9  يك تراكتور دو چرخ در حال نرم كردن سطح خاک. مالحظه كنيد كه فرمان را در حالت 
غير مستقيم قرار داده اند تا پيشرفت كار بهتر مشاهده شود.     
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الف-چرخ استوانه اي )فلزي عريض(

  ب - چرخ فلزي كم عرض

شكل 12 - 9 - انواع چرخ فلزي
ج _ چرخ فلزي در كنار چرخ الستيكي

5-9 روشن كردن تراكتور دوچرخ و هدایت آن 

1 - 5 - 9- روشن كردن تراكتور دوچرخ:

برای روشن كردن تراكتور دوچرخ بنزينی به شرح زير عمل كنيد: 
كليد را در وضعيّت روشن قرار دهيد.   •

اهرم گاز دستی را در وضعيّت استارت قرار دهيد.   •
شير عبور سوخت را باز كنيد.   •

دقت كنيد كه دنده درگير نباشد.   •
با هندل يا طناب دور پولی، دســته لنگ را بچرخانيد تا موتور روشن شود.   •
پس از روشن شدن صبر كنيد تا موتور گرم شود، آنگاه شروع به كار كنيد.   •
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اگر تراكتور دوچرخ ديزلی است دقت كنيد كه دگمۀ خاموش كن از وضعيّت 
خاموش خارج شــده باشــد. پس از آن، اقدام به روشــن كردن موتور كنيد. اين 
دستگاه ها ســوئيچ ندارند و ساير موارد روشــن كردن آنها مانند نوع بنزينی آن 
اســت. فقط قبل از چرخاندن دسته لنگ بايد اهرم آزاد كن سوپاپ )دی كمپرس( 
را گرفته،)شــكل 13-9( دسته لنگ را بچرخانيد، پس از رسيدن دسته لنگ به دور 

مناسب آن را رها كنيد. 

  شكل 13 - 9

  شكل 14 - 9
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به شكل 15-9 توجه كنيد. موارد صحيح و غلط را به خاطر بسپاريد و رعايت كنيد. 

در قسمت شماره )1( طناب، برای گرداندن پولی ديده می شود. گره انتهای   •
اين طناب بايد در شكاف پولی قرار گيرد )شماره 2(. از قرار دادن گره طناب در 

كف شيار خودداری كنيد )شماره 3(. 

دسته طناب را با دو دست بگيريد )شماره 4( از كشيدن طناب با يك دست   •
و يا پيچاندن طناب دور دست خودداری كنيد )شماره  های 5و6(. 

از قــرار دادن پا بر روی تراكتور دوچرخ خودداری كنيد و بدن خود را در   •
وضعيّت مناسب نسبت به تراكتور دوچرخ قرار دهيد )شماره  های 7و8(. 

•  اگــر تراكتور دوچرخ هندل دارد آن را با دو دســت در حالت مســلط به 
دستگاه بگردانيد. )شماره  های 9و10(. دقت كنيد كه در مسير گردش هندل مانعی 

قرار نگرفته باشد )شماره 11(. 
هر چند وقت يك بار انتهای هندل و محل قرار گرفتن آن روی دسته لنگ   •

را روغن كاری كنيد تا پس از روشن شدن موتور به راحتی از هم جدا شوند. 
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   شكل 15 - 9

1110
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•  اهرم دســته کالچ اصلی را به آرامی  از وضعیت ترمز )Brake( به وضعیت 
خالصی )OFF( حرکت دهید. 

•      با فشار بدن، بر روی دسته تکیه گاه جلو تراکتور دوچرخ را  از روی زمین  بلند کنید. 
با کمک اهرم، جک را جمع کنید.    •

6-9  اّتصال ادوات به تراکتور دوچرخ 

مجدداً به شــکل 1-9 نگاه کنید. نقطــة اتّصال ادوات و تراکتور دوچرخ باید 
به هم وصل شــوند. پس از اتّصال، تعادل دســتگاه به خوبی برقرارمي شود. اکثر 
تراکتور هــای دوچرخ حالت تعادل دارند ولی در صــورت نیاز مي توان از وزنة 

تعادل استفاده کرد. 
برای انجام هر کار وسیلة مورد نظر را به آن وصل کنید. برای حمل و نقل از تریلر 
استفاده کنید. مراقب باشید که در همه حالتها، اتّصاالت درست برقرار شده باشند. 

 )ON( به آرامی  اهرم دسته کالچ اصلی را با یک دست در وضعیت حرکت  •
قرار دهید. 

در حالیکه دسته دیگر تراکتور را نگه می  دارید.   •
•  با شروع حرکت تراکتور با هر دو دست دسته  های تراکتور را جهت هدایت 

در دست نگهدارید. 
برای گردش به چپ و راست دسته کالچ ها را بگیرید.  •

2-5-9- هدایت تراکتور دوچرخ: 

برای هدایت تراکتور دوچرخ به روش زیر عمل کنید: 
•  اهــرم دنده کمک را در وضعیت مورد نظر )در اینجا ســنگین( قرار دهید.

 •  اهرم دسته دنده را در یکی از وضعیت های دنده 1و2و3 یا عقب )R( قرار دهید. 
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7-9 سرویس و نگهداری تراكتور دوچرخ 

به طور كّلی عمليات سرويس و نگهداری تراكتور دوچرخ با ساير تراكتورها 
تفــاوت اصولی ندارد، لذا با توجه به ديزلــی يا بنزينی بودن موتور و با توجه به 
دستگاه ها و سيستم های موجود روی آن، سرويس ها و بازديد های الزم بايد انجام 
شــود. كتابچه راهنمای تراكتور دوچرخ در اين زمينه اطالعات الزم را در اختيار 

شما خواهد گذاشت. 
در شكل 16-9 سرويس های الزم در يك نوع تراكتور دوچرخ مشاهده می  شود. 
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شكل 16-9 سرويس هاي يك موتور تر       

پيچ تخليه روغن

      تنظيم تسمه پروانه
بعد از هر 100 ســاعت كاركرد تسمه 
پروانه را كنترل كنيد. اندازه خالصي 10 تا 

12 ميلي متر است.

ريختن آب ب 
هميشه آب ر  

ريختن گازوئيل به باک
باک گازوئيل هميشه پرباشد. پاک كردن باک گازوئيل

بعد از هر 100 ساعت كاركرد پيچ زير 
باک را باز كرده آب و آشغال را خالي كنيد.

چراغ

     سفت كردن پيچ و مهره
هميشه بايد پيچ  و مهره ها را كنترل كنيد 

اگر شل شده باشد فوراً سفت نماييد.
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پمپ

راكتور دو چرخ و قسمت هاي مختلف آن       

تعويض روغن موتور
دفعه اول بعد از 10 ســاعت كاركرد و بعداً 

هر 30 ساعت كاركرد عوض كنيد

پاک كردن فيلتر گازوئيل
بعد از هر 100 ســاعت كاركرد تميز 
كنيــد اگــر خراب اســت عــوض كنيد.

تعويض روغن هواكش و تميز كردن فيلتر
بعد از هر 30 ساعت كاركرد كنترل كنيد.

لوله اگزوز
كاپوت

  به رادياتور
  رادياتور پر باشد

دريچه ريختن روغن به موتور
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بررسی های قبل از روشن كردن موتور و پاره ای از سرويس های تراكتور دوچرخ 

•  بررسی ميزان روغن موتور: محل بررسی روغن موتور، همان محل ريختن 
روغن در موتور است. ممكن اســت يك دسته سنجش به درپوش دهانۀ روغن 
موتور متّصل باشد كه عالمت حداقل و حداكثر روغن بر روی آن درج شده است. 
چنانچه درپوش دهانۀ روغن موتور، دسته سنجش ندارد، بايد روغن تا لبه پايينی 
آن پر باشــد. توجه داشته باشيد كه در هنگام بررسی روغن، بايد موتور خاموش 
باشــد و تراكتور دوچرخ در وضعيّتی باشــد كه موتور آن كاماًل افقی قرار گيرد. 

•  بررســی آب رادياتور: در صورت كم بودن آب، آن را تا كمی  پايين تر از 
گلوی رادياتور پر كنيد. هميشه از آب تميز استفاده كنيد. 

•  ميزان ســوخت موجود در باک: در صورت كم بودن سوخت، باک را پر 
كنيد. هميشه در هنگام سوختگيری، از سالم بودن صافی دهانۀ باک مطمئن شويد 

تا از ورودی هر نوع مواد زائد جلوگيری به عمل آيد. 
•  باد الســتيك ها: چنانچه ميزان باد كم به نظر می  رسد، آن را با درجه اندازه 

گيری كرده، به مقدار الزم باد بزنيد. 
•  صافی هوا: در صورت روغنی بودن صافی هوا، ميزان روغن بايد بررســی 
شــود و روغن به موقع تعويض گردد. در صــورت كاغذی بودن صافی، بايد به 
موقع با فشار هوا در جهت معكوس، تميز شود و در مواقع الزم نسبت به تعويض 

آن اقدام گردد. 
•  صافی گازوئيل: پس از مدت مشــخص شده در كتابچۀ راهنما، نسبت به 

تميز كردن آن با نفت و يا تعويض آن اقدام كنيد. 

•  تســمه ها: در صورت شل بودن تســمه پروانه و يا ساير تسمه ها، ازمّحل 
تنظيم نسبت به سفت كردن آنها به حّد الزم اقدام كنيد. ميزان آزادی تسمه هارادر 

كتاب راهنما بيابيد. 
•  ســفت كردن پيچ و مهره ها: كليه پيچ و مهره هارا بررسی كنيد كه در حّد 

الزم سفت باشند. 
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1 - تراكتــور دوچرخ را با يــك تراكتور چهار چرخ مقايســه كنيد. مزايا و 
محدوديت های كاری آن را بنويسيد. 

2 - چهار مورد از ادواتی را كه می توانند به تراكتور دوچرخ متّصل شــده، از 
آن نيرو بگيرند، نام ببريد.

3 -  انواع چرخ های تراكتور دوچرخ و كار هريك را بنويسيد. 
4 - تراكتور دوچرخ موجود در هنرســتان را بررسی كنيد و مشخصات آن را 

درجدولی بنويسيد. 
5 - معموالً دســتۀ فرمان در تراكتور دوچــرخ در چند جهت می تواند تنظيم 

شود؟ توضيح دهيد. 
6 - روش روشن كردن تراكتور دوچرخ را توضيح دهيد. 

7 - با اســتفاده از كتابچه راهنما مشــخصات فنی يك تراكتور دوچرخ را به 
كالس ارائه دهيد. 

خودآزمايی و تحقيق 
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فصل دهم

 ســرویس هاي دوره اي و نگهداري  
تراكتور در فصل بیکاري
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هدف هاي رفتارهاي: در پايان اين فصل، فراگير بايد بتواند:

برنامه سرويس روزانه را توضيح دهد.  •
سرويس روزانه را انجام دهد.  •

زمان بندي سرويس دوره اي را توضيح دهيد.  •
بــا توجه به برنامه ســرويس دوره اي تراكتورهاي متداول عمليات   •

سرويس دوره اي را انجام دهد.
اقدامات الزم براي نگهداري تراكتور در فصل بيكاري را توضيح دهيد.  •

تراكتور را براي نگهداري در فصل بيكاري آماده كند.  •

10– سرويس هاي دوره اي
 هر تراكتور با انجام مقدار مشخصي كار بايد سرويس شود؛ در غير اين صورت 
مشــكالت مختلفي پيش خواهد آمد. در كتابچة راهنماي تراكتور اطالعات الزم 
براي استفاده از تراكتور و نگهداري و مراقبت بهتر از آن ذكر شده است كه الزم 

است با دقت مطالعه و عمل شود.
سرويس ها و مراقبت ها بســيار متفاوت هستند و عمومًا با ذكر زمان انجام يا 

فاصلة زماني بين دو سرويس تقسيم بندي مي شوند و عبارت اند از:

سرويس ها و بازديدهاي قبل از روشن كردن تراكتور  •
مراقبت هاي حين روشن بودن موتور  •
سرويس هاي پس از پايان كار روزانه  •

سرويس هاي پس از گذشت  مدت  زمان مشخص )مثالً 50 ساعتي يا 200 ساعتي(  •
ســرويس هاي فصلي كه با تغيير شــرايط هوا الزم است اجرا شوند. براي   •
مثال با رسيدن فصل سرما الزم است بعضي سرويس ها انجام شود. به عنوان مثال 

از روغن موتور مناسب فصل براي موتور استفاده شود.
 توجه داشته باشيد كه ممكن است با توّجه به نوع تراكتور و دستگاه هاي موجود در 
آن، سرويس هاي خاصي مورد نياز يك تراكتور باشد كه انواع ديگر نيازمند آن نباشد.
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به اين علت براي ســرويس هاي هر تراكتور بايد با توّجه به كتابچۀ راهنماي 
آن عمل گردد.

در صفحات بعد قســمتي از ســرويس هاي مختلف سه نوع تراكتور رايج در 
كشــور با توّجه به كتابچه راهنماي آن ذكر مي شود. براي كسب اطالعات دقيق تر 
و كامل تر مي توانيد به كتابچه هر تراكتور مراجعه كنيدوتوّجه داشــته باشيد كه هر 
ســرويس بايد پس از گذشت مدت زمان دوره اي مربوط به آن تكرار شود، براي 
مثال ســرويس هاي 50 ساعتي را بايد پس از گذشت هر 50 ساعت تكرار كرد. 

يعني پس از 50، 100، 150، 200 و ... ساعت كار بايد تكرار شود.

در صفحات بعد هر جا صحبت از بازديد يا بررسي يك قسمت مي شود، الزم 
است در صورت مشاهدۀ كمبود يا مشكل اقدام به رفع آن گردد كه براي كوتاهي 

كالم از ذكر آن خودداري مي شود.
براي مثال با ذكر »بررسي آب رادياتور« منظور اين است كه در صورت كمبود 

آب در آن تا حّد الزم با آب پر شود.

             مطالعه آزاد

بازديد و ســرويس هاي روزانه يا پس از گذشت هر 10 ساعت كار در 
 M650U تراكتور

بازديد آب رادياتور  •
بازديد ميزان سوخت موجود در باک  •

بازديد الستيك ها  •
بازديد كليــه لوله هاي روغن، آب و گازوئيل براي يافتن نشــتي يا   •

خرابي
بازديد ســطح روغن موتور، روغن بدنــه پمپ انژكتور، روغن بدنه   •

رگالتور و روغن سيستم هيدروليك.

U650 M1-10 سرویس هاي تراكتور
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بازديد روغن صافي هــوا )در صورتي كه تراكتور با خرمنكوب كار كرده   •
باشد بايد پس از 10 ساعت كار، روغن آن عوض شود(.

بازديد اتّصاالت برقي  •
بازديد كشش تسمه پروانه  •

بازديد سطح آب باتري  •
1-1-10- سرويس هاي پس از اولين 60 ساعت كار در تراكتور

 :U650M

فقط پس از اولين 60 ساعت كار الزم است عالوه بر موارد فوق، اقدامات زير 
براي يك مرتبه انجام شــود و پس از آن سرويس ها برابر ساير ساعات ذكر شده 
در قسمت هاي ديگر انجام گردد. براي مثال پس از اولين 60 ساعت كار تعويض 
روغن موتور انجام مي شــود و تعويض هاي بعدي روغن پس از هر 250 ساعت 

كار تكرار مي شود.
بازديد كليه پيچ و مهره هاي تراكتور و در صورت لزوم سفت كردن آنها در   •

حد كافي
تعويض روغن موتور و صافي آن   •

تعويض روغن هيدروليك و صافي آن  •
تعويض صافي هاي سوخت  •

تعويض روغن پمپ انژكتور و تنظيم كنندۀ آن  •
بازديد كالج، ترمز، محور انتقال نيرو، سوپاپها، فرمان و سيستم هيدروليك  •
گريس كاري كليۀ قســمت ها كه در سرويس 120 ساعتي ذكر شده است.  •
 تذكر: پس از تعمير اساسي موتور، الزم است سرويس هاي مربوط به تعويض 

روغن و صافي آن بعد از اولين 60 ساعت كار انجام شود.
2-1-10- سرويس هاي هفتگي يا پس از هر 60 ساعت كار در 

 U650M تراكتور
تميز كردن صافي روغن هيدروليك  •

خارج كردن رسوبات ته نشين شده در پياله رسوب گير  •
تميز كردن صافي هوا و تعويض روغن آن  •
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گريس كاري گريس خور پمپ آب  •
گريس كاري ميلۀ متحرک محور جلو  •

گريس كاري بلبرينگ چرخ جلو  •
گريس كاري محور شغالدست فرمان  •

گريس كاري سيبك هاي ميل عامل فرمان  •
3-1-10- ســرويس هاي پس از 120 ســاعت كار در تراكتور

 U650M
انجام سرويس هاي 60 ساعتي  •

بازديد كليّه پيچ و مهره ها و در صورت لزوم سفت كردن آن ها  •
باز كردن درپوش پوستۀ زير كالج و در صورت وجود روغن، خارج كردن   •

روغن ها از پوسته 
تعويض صافي روغن هيدروليك  •

تعويض صافي روغن موتور  •
گريس كاري بلبرينگ كفگرد كالچ اصلي و بلبرينگ فاليول  •
گريس كاري مفصل پدال كالچ و ترمز و دسته دنده كمك  •
گريس كاري بلبرينگ محور انتقال نيرو و اهرم محرک آن  •

روغن كاري بوش اصلي دندۀ استارتر  •
تميزكردن سطح خارجي باتري و قطب هاي آن و سپس چرب كردن قطب ها   •

و سركابل ها با گريس

4-1-10- سرويس هاي پس از هر 250 ساعت كار در تراكتور 
U650M

انجام سرويس هاي 120 ساعتي  •
•  تميز كردن سطح خارجي رادياتور

تميز كردن مخزن سوخت و خارج كردن رسوبات آن  •
تعويض صافي سوخت   •

بازديد انژكتورها و فشار آن ها و كيفيّت پاشيدن سوخت  •
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MF2852-10 سرویس هاي تراكتور

تعويض روغن موتور و صافي آن  •
تعويض روغن بدنۀ پمپ انژكتور و تنظيم كننده  •

چرب كردن دنده هاي استارتر با كمي گريس  •
روغن كاري كاسه نمد داخلي دنده استارتر  •

بازديد كالچ و ترمز  •
بازديد آزادي سوپاپ هاي موتور )فيلرگيري(  •

بازديد رول برينگ هاي چرخ جلو  •
بازديد غلظت اسيد باتري  •

بازديد نور چراغ ها و تنظيم آن ها  •
5-1-10- سرويس هاي پس از هر 1000 ساعت كار در تراكتور 

 U650M
انجام سرويس هاي 250 ساعتي  •

پمپ انژكتور آزمايش شود.  •
پــس از بازكردن كارتر، پيچ هاي ياتاقان هاي ثابت و متجرم بازديد شــود.  •

استارتر بازديد و سرويس شود.  •
مولد برق بازديد و سرويس شود.  •

سيســتم هيدروليك و انتقال نيرو بازديد و در صورت لزوم تنظيم شود. از   •
جمله سرپوش سيستم هيدروليك برداشته شود و دنده ها و وضعيت گردش آنها 

مورد بازديد و بررسي قرار گيرد.

MF285 1-2-10- سرويس هاي روزانه يا 10 ساعتي در تراكتور
• گريس كاري به شــرح زير انجام شود. اين قسمت ها در شكل 1-10 ديده 
مي شوند: توپي چرخ جلو )شماره 1(، شاه پيچ فرمان )شماره 2(، بين اتّصال ميل فرمان 
)شماره 3(، گهواره هاي شفت جلو )شماره 4(، بوش پدال ترمز )شماره 5(، محور 
بازي فرمان )شماره 6(، بوش پدال كالچ )شماره 7(، شيش سرمه مالبند )شماره 8(
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MF285شكل 1-10 گريس خورهاي تراكتور                 

12

34

•  صافي هوا بازديد شود و در صورت لزوم روغن آن عوض شود.
سطح آب رادياتور بررسي شود.  •
سطح روغن موتور بررسي شود.  •

پياله رسوب گير صافي سوخت بازديد و آب و رسوبات آن خارج گردد.  •

MF285 2-2-10- سرويس هاي پس از 50 ساعت كار در تراكتور
بازديد و تنظيم سوپاپ ها )فقط اولين 50 ساعت كار(  •

تعويض صافي سوخت )فقط اولين 50 ساعت كار(  •
روغن كاري بلبرينگ مولد برق )فقط اولين 50 ساعت كار(  •
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بررسي كليه پيچ و مهره ها از نظر سفت بودن در حد لزوم  •
بازديد توپي چرخ جلو و ميزان لقي آن )فقط اولين 50 ساعت كار(  •

بازديد سطح آب اسيد باتري  •
بازديد كشش تسمه پروانه  •

بازديد ســطح روغن جعبه فرمان كه محل آن در شــكل 10-6 با عالمت   •
پيكان مشخص گرديده است.

بازديد سطح روغن هيدروليك  •
بازديد خالصي پدال كالچ و ترمز  •

بازديد درپوش صافي سيستم هيدروليك  •
3-2-10- ســرويس هاي الزم پس از هر 100 ســاعت كار در 

 MF285 تراكتور
انجام سرويس هاي 50 ساعتي  •

بازديد دينام و تسمه پروانه  •
•  بازديد پيچ و مهره هاي چرخ از نظر سفت بودن

4-2-10- ســرويس هاي الزم پس از هر 250 ساعت كار در 
MF285 تراكتور

انجام سرويس هاي 120 ساعتي  •
تميز كردن شبكه رادياتور آب  •

تميز كردن قطب هاي باتري و گريس زدن روي  آنها   •
بازديد لقي چرخ هاي جلو و در صورت لزوم تنظيم كردن آنها  •

تعويض روغن موتور و صافي آن  •
صافي هوا بازديد و تميز شود.  •

5-2-10- ســرويس هاي الزم پس از هر 500 ساعت كار در 
MF285 تراكتور

انجام سرويس هاي 250 ساعتي   •
بازديد و تنظيم سوپاپ ها )فيلرگيري(  •
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بازديد انژكتورها  •
تعويض آب رادياتور  •

تعويض روغن و صافي سيستم هيدروليك  •
تعويص صافي پمپ فرمان كه در شكل 2-10 ديده مي شود.  •

MF285 شكل 2-10 صافي پمپ فرمان در تراكتور  

6-2-10- ســرويس هاي الزم پس از 1000 ســاعت كار در 
MF285تراكتور

انجام سرويس هاي 500 ساعتي  •
تميز كردن مخزن سوخت  •

تعويض صافي هوا در نوع خشك  •
بازديد مولد برق از نظر نحوۀ كار  •
بازديد سرجمعي چرخ هاي جلو  •

JD31403-10 سرویس هاي مورد نیاز تراكتور
1-3-10- سرويس هاي »در صورت لزوم«

صافي هوا: در صورت روشن شدن چراغ هشدار دهندۀ مربوط، تميز و در   •
صورت نياز تعويض شود.

ترمزها: در صورت نياز، ترمز پايي هواگيري و ترمزدستي تنظيم شود.  •
صندلي راننده: سطوح متحرک آن گريس كاري شود.  •
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صافــي مقدماتي هوا )گريز از مركز(: در صورت مشــاهدۀ خاک در آن،   •
تخليه شود.

2-3-10- سرويس هاي روزانه يا پس از هر 10 ساعت كار در 
JD3140 تراكتور

بازديد سطح روغن موتور  •
بازديد رادياتور  •

بازديد صافي سوخت و خارج كردن رسوبات  •
گريس كاري محور جلو و محور عقب در صورتي كه كار در شــرايط گلي   •

و بارندگي صورت گرفته باشد.

3-3-10- ســرويس هاي الزم پس از هر 50 ســاعت كار در 
 JD3140 تراكتور

انجام سرويس هاي 10 ساعتي  •
شير الستيكي تخليۀ صافي هوا بازديد و تميز شود.  •

بازديد ميزان روغن هيدروليك   •
بازديد سطح آب باتري و تميز كردن اتّصاالت و سيم ها  •

بازديد الستيك ها و ميزان باد آنها  •
گريس كاري محور و چرخ هاي جلو  •

تذكر: فقط پس از اولين 50 ساعت كار صافي روغن هيدروليك تعويض شود 
و پس از آن هر 500 ساعت يك بار تعويض انجام گيرد.

4-3-10- ســرويس هاي الزم پس از هر 100 ساعت كار در 
 JD3140 تراكتور

انجام سرويس هاي 50 ساعتي  •
تعويض روغن موتور  •

تذكر: پس از اولين 100 ساعت كار، صافي روغن موتور تعويض شود.
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5-3-10- ســرويس هاي الزم پس از هر 200 ساعت كار در 
 JD3140 تراكتور

•  انجام سرويس هاي 100 ساعتي
•  تعويض صافي روغن موتور

•  بازديد تسمه پروانه
•  گريس كاري اتّصال سه نقطه

6-3-10- ســرويس هاي الزم پس از هر 500 ساعت كار در 
 JD3140 تراكتور

انجام سرويس هاي 200 ساعتي  •
تعويض صافي سوخت  •

تميز كردن صافي پمپ مقدماتي سوخت )پمپ لوله(  •
تعويض صافي روغن هيدروليك  •

بازديد اتّصاالت و شيلنگ هاي صافي هوا  •
گريس كاري محور عقب  •

بازديد سوپاپها )فيلرگيري(  •
7-3-10- ســرويس هاي الزم پس از هر 1000 ساعت كار در 

 JD3140 تراكتور
انجام سرويس هاي 500 ساعتي  •

تعويض روغن سيستم هيدروليك  •
رول برينگ هاي چرخ جلو باز و تميز شده، سپس جاگذاري شود.  •

استارتر بازديد شود.  •
صافي فرمان هيدروليكي تعويض شود.  •

تميز كردن توري جعبه دنده  •
8-3-10- سرويس هر فصل بهار و پاييز

تعويض صافي و روغن موتور با روغن مناسب فصل  •
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9-3-10- ســرويس هاي الزم پس از يك سال كار در تراكتور 
JD3140

صافــي مقدماتي هــوا را پس از 6 بار تميز كردن يا پس از يك ســال كار   •
تعويض كنيد.

صافي ثانويه را پس از يك سال كار تعويض كنيد.  •

10-3-10- ســرويس هاي الزم پس از دو ســال در تراكتور 
JD3140

رادياتور را تخليه و پس از تميز كردن پر كنيد.  •
ترموستات را تعويض كنيد.  •

كارهاي كشــاورزي غالبًا فصلي هســتند و وســيله براي مدتي از سال مورد 
نياز مي باشــد و در بقيه مدت بايد در انبار نگهداري شود. تراكتور نيروي محركۀ 
بســياري از ادوات كشاورزي است. به اين علت مدت زمان كار آن در طول سال 
از ســاير دستگاه ها بيشتر اســت. اّما باز هم ممكن است در مدت زماني از سال 
نيازي به آن نباشــد، بخصوص اگر مزرعه تك محصولي باشــد. در اين صورت 
عدم اســتفاده از تراكتور به مدت طوالني مي تواند مشكالتي ايجاد كند كه براي 

جلوگيري از بوجود آمدن بعضي از آن ها، انجام اقدامات زير ضروري است:

1-4-10- سيستم خنك كننده: مايع درون سيستم خنك كننده بايد تخليه 
شود و پس از شستشوي كامل، مجدداً از مايع مناسب فصل پر شود.

2-4-10- سيســتم هيدروليك: چنانچه روغن هيدروليك كثيف است 
يا براي مدت طوالني كار كرده، الزم اســت روغن و صافي هاي مربوط تعويض 
شــوند. پس از ريختن روغن تازه، بايد موتور روشن شــود و كليّه قسمت هاي 
هيدروليك چند بار كار كنند تا روغن تازه در آن ها وارد و خارج شود )بازوهاي 

عقب، فرمان هيدروليك و...(

4-10 نگهداري تراكتور درفصل بیکاري
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3-4-10- گريس خورها: كليّه گريس خورهاي تراكتور گريس كاري شوند 
تا گريس كهنه در قسمت ها باقي نماند.

4-4-10- سيستم هوارساني: چنانچه در پيش صافي خاک وجود دارد 
تخليه شود. و اگر سيستم هوارساني صافي روغني دارد، بايد عمل تعويض روغن 

و تميز كردن صافي صورت گيرد. صافي هاي خشك را نيز تميز كنيد.
5-4-10- سيســتم روغن كاري موتور: روغن موتور و صافي آن را 
در صورتــي كه زايد كار كرده اند تعويض كنيد. پس از تعويض روغن، موتور را 

روشن كنيد تا كليه قسمت هاي موتور به روغن جديد آغشته شوند.

بعضي از كارخانه هاي ســازنده تراكتور، اضافه كردن مواد ضد زنگ به روغن 
موتــور و جعبه دنده و مخزن ســوخت را توصيه مي كنند. در اين صورت فقط با 
توجه به دستورالعمل كتابچه راهنما و به طور دقيق عمل كنيد. در غير اين صورت 
پس از پارک كــردن تراكتور در محل نگهداري طوالنــي، مي توانيد با باز كردن 
انژكتورها، چند قطره روغن  روي جدار ســيلندر بريزيد و موتور را با دست چند 
دور بگردانيد تا جدار سيلندر و پيستون چرب شود و از زنگ زدگي آن جلوگيري 

به عمل آيد.
6-4-10- باتــري: در بيكاري كوتاه مدت تراكتــور، باتري را باز كرده، 
قطب هــاي آن را تميز كنيد. در صورت كم بودن آب باتري، آن را تا حد الزم پر 
كنيد. باتري را با دســتگاه شارژ در حد پر شــدن كامل شارژ كرده، در جايي كه 
خطر يخ زدگي وجود نداشــته باشد نگهداري كنيد. دقت كنيد كه با دستگاه شارژ 

هميشه باتري را شارژ نگهداريد تا از بين نرود.

7-4-10- الستيك ها: با قرار دادن بلوک چوبي يا خرک در زير محورها، 
تماس الستيك ها را با زمين قطع كنيد تا از فرسودگي الستيك ها در اثر فشار ثابت 

روي يك نقطه جلوگيري شود. فشار هواي الستيك ها را تا حدي كم كنيد.
8-4-10- لوله اگزوز: چنانچه لوله اگزوز درپوش دارد، توجه كنيد كه در 
وضعيت كاماًل بسته قرار گيرد. چنانچه درپوش ندارد، با قرار دادن يك قوطي خالي 
بــه صورت وارونه بر روي آن، از ورود هر چيزي به لوله اگزوز جلوگيري كنيد.
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9-4-10- بدنة تراكتور: چنانچه رنگ قســمتي از تراكتور آســيب ديده 
اســت، فرصت بيكاري، بهترين زمان ترميم آن است. حتي اگر نمي خواهيد آن را 
صاف كنيد، بهتر اســت پس از سمباده كشيدن به محل هاي زنگ زده، با ضدزنگ 
و رنگ، روي آن را بپوشــانيد تا از توسعه سطحي و عمق زنگ زدگي جلوگيري 

كنيد.

5-10 محل نگهداري تراكتور در مدت بیکاري

نور مســتقيم خورشيد در دراز مدت اثر مخربي روي تراكتور دارد. بخصوص 
قســمت هاي غيرفلزي مانند الستيك، چرم، پالســتيك و طلق را خراب مي كند. 
بــرف و بــاران نيز بر اثر ســرما و رطوبتي كه ايجاد مي كنند به تراكتور آســيب 

مي رسانند. رطوبت يكي از عوامل زنگ زدگي و پوسيدگي است. 
بهتر است محل پارک تراكتور سرپوشيده و ديواردار باشد تا از نور خورشيد، 
برف و باران و گرما و ســرماي زياد محفوظ بماند. اگر چنين محلي نداريد، يك 
محل سرپوشيده بدون ديوار، آن را از نور خورشيد و برف و باران حفظ مي كند. 
در صورت نبودن محل سرپوشيده، با پوشاندن تراكتور توسط يك قطعه پالستيك 
بــزرگ يا پارچه ضد آب مي تــوان از ريختن برف و باران بر روي آن جلوگيري 
كرد. اگر پارچه يا پالســتيك مذكور نور را از خود عبور ندهد )پالستيك تيره(، 
محافظت در مقابل نور نيز صورت گرفته است. در صورت مقدور نبودن اين كار، 

پوشاندن الستيك ها، درجه ها و ساير قسمت هاي غيرفلزي مفيد است.
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1 -  سرويس هاي دوره اي را تعريف كنيد.
2 -  سرويس هاي فصلي را تعريف كنيد.

3 -  تعويض صافي هاي سوخت بعد از چه مدت كار در تراكتورهاي هنرستان 
انجام مي گيرد؟

4 -  در چــه مواقعي در مزرعه كار براي تراكتور وجود ندارد يا كار تراكتور 
كم است؟

5 -  چــرا بايد در فصل بيكاري تراكتور نيــز، گريس خورها را گريس كاري 
كرد؟ دليل كار را بنويسيد.

6 -  در فصل بيكاري الســتيك هاي روي تراكتور را چگونه بايد نگه داشت؟ 
شرح دهيد.

7 - محل پارک كردن تراكتور در فصل بيكاري بايد چگونه باشــد؟ توضيح 
دهيد.

                                      

خودآزمايی و تحقيق 

تحقيق: سرويس هاي دوره اي تراكتور باغي هنرستان را مطابق آنچه كه براي 
تراكتور MF285 در كتاب آورده شده است جمع آوري و در كالس ارائه دهيد
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پيوست 2: جدول عيب يابي

برخي از عيوب تراكتور كه فراگير مي تواند آنها را برطرف نمايد در زير آمده 
است.

              علت
مخزن سوخت خالي است.

شير مخزن سوخت بسته است.
هوا در مجاري ســوخت نفوذ كرده اســت.

صافي سوخت گرفته است.
موتور به اندازۀ كافي گرم نمي شود.

            رفع عيب
سوخت گيري و سپس هواگيري كنيد.
شير مخزن را باز و هواگيري كنيد.
عيب را برطرف و هواگيري كنيد.

صافي سوخت را تعويض كنيد.
مخصــوص  كــه  تجهيزاتــي  از 
روشــن كــردن موتــور در هواي 
كنيــد. اســتفاده  اســت  ســرد 

2- موتور يكنواخت كار نمي كند.

1- موتور روشن نمي شود يا دير روشن مي شود. )با فرض درست  كار كردن 
سيستم راه اندازي(

در مجــاري ســوخت هوا نفــوذ كرده 
است.

سوخت كثيف اســت يا گرفتگي كمي 
در لوله هاي انتقال ســوخت ايجاد شده 

است. 

عيب را برطرف و سپس هواگيري كنيد.
مخزن ســوخت را تخليه و ســپس 

سوخت گيري كنيد.
لوله ها را از نظر گرفتگي بررسي و در 
صورت لزوم عيب آن ها را برطرف كنيد.

3- دود موتور سياه است.

انژكتور يا پمپ انژكتور تنظيم نيست.
گازوئيل كيفيت الزم را ندارد.

صافــي هوا گرفته اســت يــا نياز به 
سرويس دارد.

از متخصص بــراي رفع عيب   
كمك بگيرد.

نــوع گازوئيــل را عــوض كنيد يا 
مخزن ســوخت را تخليــه و مجدداً 

سوخت گيري كنيد.
صافي هوا را تميز كنيد.
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4- دود موتور سفيد است.

موتور خيلي سرد است.

ترموستات خراب است.
گازوئيل با آب مخلوط شده است

.
نيســت تنظيــم  انژكتــور  پمــپ 

پردۀ جلــوي رادياتور را بكشــيد و دور 
موتور را باال ببريد.
آن را تعويض كنيد.

گازوئيل را تعويض و دستگاه سوخت را 
هواگيري كنيد.

به كمك متخصص پمپ انژكتور را تنظيم كنيد.

5- موتور ناگهان خاموش مي شود.

سوخت تمام شده است.
ســوراخ ورود هوا به مخزن سوخت 

گرفته شده است.
وارد  به سيســتم سوخت رساني  هوا 

مي شود.
صافي هاي سوخت گرفته است.

ســوخت گيري و سپس هواگيري كنيد.
ســوراخ درپوش مخــزن را تميز و باز 

كنيد.
رفع عيب و هواگيري كنيد.

صافي هاي سوخت را عوض كنيد.

6- موتور زياد داغ مي كند.

درپوش رادياتور خراب است.
لوله هاي رادياتور گرفته است.

ترموستات خراب است.
آب رادياتور كم است.
تسمه پروانه شل است.

پردۀ جلوي رادياتور بسته است.
شبكۀ خارجي رادياتور كثيف است.

آن را عوض كنيد.
رفع عيب كنيد.

عوض كنيد.
نشتي را برطرف و آب اضافه كنيد.

آن را ميزان كنيد.
آن را باز كنيد.

شبكۀ رادياتور را تميز كنيد.
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روغن سيستم روغن كاري كم است.

ترمزها تنظيم نيستند.
مجاري موتور با رسوب گرفته شده است.

بار موتور بيش از حد زياد است

به اندازه كافي روغن بريزيد.

آنها را تنظيم كنيد.
رسوبات را برطرف كنيد.

بار را كم كرده يا از دندۀ سنگين استفاده كنيد.

روغن مناسب نيست.

نشــتي در لوله هــا وجود دارد.
درجه خراب است.

روغن را تخليه و از روغن مناسب 
استفاده كنيد.

آن را برطرف كنيد.
آن را عوض كنيد.

7- فشار روغن در مجاري كم است.

صافي هوا كثيف شده يا گرفته است.
گرفتگي  سوخت رســاني  لوله هاي  در 

وجود دارد.
هوا در مجاري سوخت نفوذ كرده است.

كالچ تنظيم نيست.
صفحه كالچ به روغن آغشته شده است.

هواكش را تميز يا تعويض كنيد.
آن را برطرف كنيد.

رفع عيب و سپس هواگيري كنيد.
آن را تنظيم كنيد.

با رعايت احتيــاط صفحه كالچ را با 
بنزين بشوييد.

8- قدرت موتور )كشش موتور( كم شده است.

بست هاي باتري شل بسته شده اند.
باتري ضعيف است.

دندۀ استارتر بيش از حد فرسوده 
است.

روغن غليظ در موتور ريخته شده است.
زغال استارتر خورده شده است.

بست هاي باتري را محكم كنيد.
باتري را سرويس و سپس شارژ كنيد.

دنده را به كمك متخصص عوض كنيد.
روغن را تخليه و سپس از روغن مناسب 

استفاده كنيد.
زغال هاي استارتر را عوض كنيد.

9- استارتر، موتور را نمي تواند بچرخاند.
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MF399پيوست 3 : سرويس هاي دوره اي تراكتور

پيش صافي فيلتر هوا را تميز و سطح روغن سطح روغن موتور را كنترل كنيد.
كاسه صافي هوا را كنترل كنيد.

ســطح آب رادياتور را كنترل و شــبكه هاي رسوبات فنجان فيلتر سوخت را خالي كنيد.
رادياتور آب و روغن را تميز كنيد.

فشــار باد الســتيك ها را هر بار قبل از كار با 
تراكتور كنترل كنيد.

 - زمان ســرويس هاي متغير بسته به شرايط 
كاري تراكتور مي باشد.

 - زمان اين سرويس هارا خود شما مي توانيد 
تعيين كنيد.

 - هر بار قبل از شــروع كار با تراكتور اين 
سرويس ها را انجام دهيد.
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خالصــي پــدال كالچ را بازديــد و تنظيم كنيد.محور انتقال نيرو را از نظر نشتي روغن بررسي كنيد.

فشار باد الستيك ها و سفتي مهره هاي چرخ ها را كنترل كنيدسطح روغن جعبه دنده و محفظه هيدروليك را بازديد كنيد.
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ترمزهــا را كنترل و تنظيم كرد. ســطح روغن ترمز را روغن موتور و صافي روغن موتور را عوض كنيد.
بازديد و در صورت نياز پر كنيد.

سطح روغن توپي و ديفرانســيل جلو را بازديد و در پيش صافي هوا را تميز و روغن صافي هوا را عوض كنيد.
صورت نياز پر كنيد.

ســطح آب باتري را بازديد و بســت هاي باتري را صافي پمپ كمكي را عوض كنيد.
گريس زده و تسمه پروانه را كنترل و تنظيم كنيد.
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گريس خورهاي اتصاالت معمولي محور ديفرانسيل 
جلو را گريس كاري كنيد.

تنظيم بودن توپي هاي چرخ هاي جلو را كنترل كنيد.

عملكرد پدال قفل ديفرانسيل را بررسي و تنظيم كنيد.صافي سوخت را عوض كنيد.

گريس خورهــاي اتصاالت معمولــي محور جلو را توري پمپ دستي سوخت را تميز كنيد.
گريس كاري كنيد.
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سوپاپ ها را فيلترگذاري كنيد.پيش صافي هوا را تميز و روغن هوا را عوض كنيد.

مايع سيستم خنك كننده را تخليه و سيستم را شستشو 
و دوباره پر كنيد

صافي پمپ كمكي و پمپ روغن هيدروليكي تراكتور را تميز كنيد.

انژكتورهاي سوخت را سرويس كنيد.روغن جعبه دنده و هيدروليك را عوض كنيد.

روغن توپي هاي چرخ ها را عوض كنيد.
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                          محل هاي گريس كاري 
پس از هر 100 ساعت كار تراكتور:

)2WD( 1- توپي جلو در تراكتور
)2WD( 2- پين اصلي محور جلو در تراكتور

)4WD( 3- پين محوري جلو در تراكتور
4- گريس خورهاي بازوهاي بلند كننده

)2WD( 5- پين محوري محور جلو در تراكتور
6- پين محوري بازوي فرمان

پس از هر 500 ساعت كار تراكتور:
7- اتصاالت معمولي محور گرداننــده )گاردان( و رابط )4WD( را 

گريس كاري و درپوش رابط گرداننده را كنترل كنيد.
)4WD( 8- اتصاالت معمولي گرداننده محور جلو در تراكتور



269

                                  توجه
1- روغــن موتور را پس از هر 250 ســاعت كار بايد عوض كرد. زمان 
دقيق ســرويس موتور و تعويضي صافي هــوا و صافي روغن را رعايت 
كرده و دقت كنيد كه اگر روغن و مواد روغني تأييد نشــده باشــد زمان 

تعويض آنها را كم كنيد.
2- اگر كارهاي سنگين با تراكتور انجام مي دهيد زمان تنظيم ترمزها بايد 

زود به زود انجام شود.
3- زمان گريس كاري ذكر شــده براي شرايط معمولي است. اگر تراكتور 
در شرايط پرگرد و خاک كار مي كند. اين زمان بايست به نصف و يا حتي 

به روزانه كاهش يابد.
4- تمــام اتصاالت و بازوها را پس از هر 250 ســاعت كار روغنكاري 

كنيد.
5- روغن ترمز را بعد از 2000 ساعت كار و يا 2 سال يكبار عوض كنيد 

و وضعيت لوله هاي ترمز را بازديد و كنترل كنيد

                                    ظرفيت  ها
ظرفيت باک گازوئيل                                    118 ليتر
ظرفيت روغن                                               14/3 ليتر
ظرفيت روغن كاسۀ صافي هوا                            1 ليتر
ظرفيت سيستم خنك كننده                            23 ليتر

ظرفيت روغن هيدروليك جعبه دنده                         47/4 ليتر
ظرفيت روغن توپي چرخ عقب در هر طرف              2/9 ليتر
ظرفيت روغن اكسيل جلو در تراكتور )4WD(   5/8 ليتر
ظرفيت توپي چرخ جلو در هر طرف                          1/3 ليتر



270

پيوست 4: مشخصات فني چند مدل تراكتور
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ادامه پيوست 4
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پيوست 5: اجزاي داخلي تراكتور
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 پيوست 6
واژه نامه انگليسي به فارسي

تذكر: معادل هاي نادرست و نامناسب براي بعضي واژه ها متداول است. اين معادل ها 
در پرانتز آمده است.

A
Add Oil اضافه كردن روغن  
Adjustable Clamp گيره قابل تنظيم 
Adjusting rod بازوي رابط 
Adjustments تنظيمات 
Advance پيش رفتن، جلو بودن، )آوانس( 
Air intake ورودي هوا 

 Agricultural ادوات كشاورزي 
 implements
 Agricultural machinery ماشين هاي كشاورزي 
Air bleed هواگيري 
Air brake ترمز بادي 
Air cleaner صافي هوا 
 Air متراكم كننده هوا، )كمپرسور هوا(  
compressor

Air cooling خنك كننده هوايي، خنك كردن هوا 
Air filter صافي هوا، )فيلتر هوا( 
Air pressure gauge درجه باد، فشارسنج باد 
Air pump تلمبه باد، )پمپ هوا( 
All purpose tractor تراكتور عمومي  

مولد جريان برق متناوب، )آلترناتور( 
Alternator

 American Petroleum انجمن نفت آمريكا 
Ampremeter API( institute)آمپرمتر( 
Anchor link اتصال قالب 
 Anti clock خالف گردش عقربه ساعت 
wise
 Anti freeze solution محول ضد يخ 
Anti rust ضد زنگ  
Application كاربرد 
Articulated tractor تراكتور كمرشكن 
 Ato صنايع خودرو، )اتومكانيك( 
mechanics
Automatic خودكار، )اتوماتيك( 
Automobile خودرو، )اتومبيل( 
Axle محور )آكسل( چرخ 

    B
Ball bearing پاتاقا ساچمه اي، )بلبرينگ( 
Ballast سنگين كردن 
Battery انباره، )باتري( 
B.charger )دستگاه شارژ باتري(، )شارژ( 
B. post قطب باتري 
Belt تسمه  
B. pulley چرخ تسمه، )پولي تسمه( 
Bleeding هواگيري 
Blow off تخليه باد، كم شدن باد 
Brake ترمز كردن 
Brake hand lever دسته ترمز دستي 
Brake pedal پاي ترمز )پدال ترمز( 
Breather هواكش، دنده  
Bushing )بوش( 
By pass valve سوپاپ كنارگذر 

C
Catalog كتابچه، )كاتالوگ( 
Center link بازوي وسط 
Charge پركردن باتري، )شارژ( 
 Charge تنظيم كننده مولد برق، )آفتومات( 
regulator
Check valve سوپاپ يك طرفه 
Circlip خار حلقوي 
Clutch )كالچ( 
Code عالمت، )كد(  
Compressor منگنه، ماشين فشار، )كمپرسور( 
Cooling system دستگاه خنك كننده  
Cotterpin خارشيار )اشپيل( 
Crank دستگيره، دسته، هندل زدن 
Crank Case محفظه ميل لنگ، مخزن روغن 
Crawler tractor تراكتور زنجيري 
Cross Shaft چهارشاخه گاردان 
Cup پياله، فنجان 



274

D
Dash board داشبورد 
Depth or high Control كنترل عمق 
Diesel ديزل 
Differential ديفرانسيل 
Discharge تخليه، )دشارژ( 
Distributor مقسم 
 Directional- Control سوپاپ مقسم 
Valve
 Double action )جك دوطرفه( 
cylinder
Draft Control )كنترل بار، كنترل مقاومت كششي( 
Drain خشك شدن، خالي كردن، زهكش 
Drain tap شير تخليه 
Draw bar مالبند 
Dry air filter صافي هوا خشك 
Dynamo )دينام( ، مولد برق مستقيم 

E
Engine )موتور( 
Exhaust خروجي، تخليه )اگزوز( 
E. Manifold )مانيفلد دود( 
E. muffler )صدا خفه كن اگزوز( 
E. system )سيستم اگزوز( 

F
Fabric اصلي، ساختمان داخلي، )فابريك(  
Fan پروانه 
Fan belt تسمه پروانه 
 Farm )مكانيزاسيون كشاورزي( 
mechanization
Filter پااليه، صافي، )فيلتر( 
Filter bowl پياله ي صافي 
Final drive كاهنده نهايي 
Fixed drawbar مالبند ثابت 
Flywheel چرخ لنگر )فاليويل( 
Foot throttle گاز پايي 
Fuel سوخت  
F. pump )پمپ مقدماتي( 
Fuel-shut off خاموش كن 
Fuel system دستگاه سوخت رساني 
Fuel tank مخزن سوخت 
Fuse )فيوز( 

G
Garage انبار، )گاراژ( 

Garden tractor تراكتور، باغي 
Gauge اندازه گير، )گيج( 
Gear box جعبه دنده، )گيربكس( 
Generator مولد برق )ژنراتور( 
Glow play شمع گرم كن 
Grease روغن، روغن جامد، )گريس( 
G. cup )گريس خور( 
G. gun )پمپ دستي گريس( 
Guarantee ضمانت، )گارانتي( 

H
Handle دسته )هندل( 
Hand brake ترمز دستي 
Hand throttle گاز دستي 
Horn بوق 
Horse power اسب بخار 
Hub توپي 
Hydraulic Jack )جك هيدروليكي( 
H. steering )فرمان تمام هيدروليك( 
Hydrometer چگالي سنج، )هيدرومتر( 

I
Industrial tractor تراكتور صنعتي 
Injector افشانك، )انژكتور( 
I. pump )پمپ انژكتور( 
Instruction manual كتابچه دستورالعمل 
Intake manifold چند راهۀ هوا، )مانيفلد( 

J. K
Jack )جك( 
Joint مفصل، اتّصال 
Key خار 

L
Lamp چراغ، )المپ( 
Lever اهرم دسته 
Lift arm بازوي باالبر 
Lift system )سيستم باالبر( 
Lin kage مالبند 
Loader باركن، )لودر( 
Lockpin ضامن 
Lubricating روغن كاري، )گريس كاري( 
Lug آج 

O
Oil روغن 
Oil system سيستم روغن كاري 
Oil bath air cleaner صافي هوا نوع روغني 
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Oil cooler خنك كن روغن 
Oil filter صافي روغن 
Oil gauge درجه روغن 
Oil pump )اويل پمپ(، )پمپ روغن( 
Operators manual كتابچه راهنماي كاربر 
O” ring” واشر و حلقه الستيكي، )اورينگ( 

P
Pedal اهرم  پايي، ركاب، )پدال( 
Pin )پين(، ميخ محور 
Piston پيستون 
Power take off )P.T.O( محور انتقال نيرو 
 Pre cleaner پيش صافي 
Pulley چرخ تسمه، )پولي( 
 Pump تلمبه، )پمپ( 

Q
 Quick تند، سريع 
 Quick جفت كن هاي اتصال سريع 
 attaching coupler

R
Radiator خنك كن، )رادياتور( 
Regulator تنظيم كننده، )رگوالتور( 
Relief valve سوپاپ اطمينان 

 Response control كنترل حساسيت 
 Revolution per minute دور در دقيقه 
)R.P.M(
Role فلكه فرمان، )رل( 

S
Sofety warning signs عاليم هشدار دهنده 
Servo وسيله كمكي براي ازدياد فشار 
Service نگهداري، )سرويس( 
Shim واشر تنظيم، )شيم( 
Slippage لغزش، )بكسوات( 
 Society of انجمن مهندسين خودرو 
  automotive engineers
Strainer توري فلزي، فيلتر زير، صافي 
Starter راه انداز، )استارتر( 
Steering فرمان، هدايت 
Switch كليد، )سوئيچ( 
System دستگاه، )سيستم( 

T
Tachometer سرعت سنج 
Tank منبع، مخزن، )تانك( 

Temperature sensor فشنگي آب 
Thermostat )ترموستات( 
Three-point hitch اتصال سه نقطه 
Tiller )تيلر(، )تراكتور دوچرخ( 
Tire )Type( الستيك، رويه، )تاير( 
Tractor يدک كش، كشنده، )تراكتور( 
Transport حمل و نقل، )ترانسپورت( 
Trailer يدک، پي نورد )تريلر( 
 Tube توپي، )تيوپ( 
Tune up تنظيم كردن، )تون آب( 
Turbochrge )توربوشارژ( 

U
  Universal joint قفل گاردان 
 Un loading بدون بار- خالي 
Uper link بازوي بااليي 

V
Valve سوپاپ )والو( 
Viscosity گرانروي )ويسكوزيته( 
Voltmeter )ولت متر( 
Voltage ميزان اختالف پتانسيل 
برق برحسب ولت )ولتاژ(

W
Warning اخطار، هشدار 
W. light چراغ خطر 
Washer )واشر(، پولك 
Water pump )واترپمپ(، )پمپ آب( 
 Wheel چرخ 
Wire )واير(، سيم 

Y
Yoke دوشاخه، ميله اتصال، )يوک( 

 

)S.AE(
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