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ابزار

آنچه که بتوان با آن کاری انجام داد را ابزار می گویند. ساختمان ابزارها برحسب کاربردشان از یک قطعه 
یا بیشتر تشکیل می شود که بعضی ساده هستند و تعدادی نیز ساختمانی پیچیده دارند.

ابزارها به طورکلی به سه گروه زیر  تقسیم بندی می شوند:
1 - ابزارهای عمومی 2 - ابزارهای اختصاصی 3 - ابزارهای مخصوص

ابزارهایی عمومي نامیده می شوند که خاص رشته مکانیک خودرو نیستند و به دلیل وسعت کاربردشان در 
اکثر کارگاه های دیگر نیز به کار می روند مانند: انبردست، چکش، پیچ گوشتي و مانند آن.

آنها  با  و  دارند  کاربرد  تعمیر قسمت هاي مختلف خودرو  انجام  در  اختصاصي می نامند که  را  ابزارهایی 
عملیات معیني را انجام مي دهد مانند: رینگ جمع کن، آچار تورکمتر و مانند آن.

ابزارهاي مخصوص که خاص یک خودروي مشخصي هستند و در انجام عملیات کارگاهي و تعمیراتي 
همان خودرو  به کار می روند. 

انواع ابزارها:

 انواع ابزارهاي مورد استفاده در کارگاه مکانیک خودرو عبارتند از:

آچارهاي تخت:

 ابزارهایی هستند که براي بازکردن و بستن پیچ و مهره ها استفاده می شوند. این آچارها از نظر اندازه ی 
دهانه، زاویه ی قرار گرفتن آن نسبت به محور طولي دسته آچار و نیز ضخامت دهانه با یکدیگر متفاوت هستند.          

شکل 1- آچار تخت          

شکل 2- اندازه دهانه آچار تخت

 نکات مورد توجه در انتخاب نوع آچارها عبارتند از:
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اندازه ی آچارخور پیچ یا مهره، محل و موقعیت قرار گرفتن پیچ یا مهره.
اندازه ی یک آچار با فاصله ی دهانه ی آن تعیین مي شود که به شکل عددي درروی دسته یا بازوي آچار 
حک شده است. این اندازه ها برحسب میلی متر یا اینچ هستند. همچنین آچارها بر اساس زاویه دهانه نام گذاری 

می شوند. در شکل های زیر تعدادی از این آچارها را می بینید. 

شکل 3- انواع آچار تخت و دهانه های مختلف

در هنگام انتخاب و استفاده از آچارها به توصیه هاي زیر عمل کنید:
- براي پیچ و مهره های میلی متری از آچارهاي میلی متری و براي پیچ و مهره های اینچي از آچارهاي 
اینچي استفاده کنید، زیرا  فاصله ی دهانه ی آچار میلی متری و  آچار اینچي برابر نیست و اندکي اختالف دارد.

- استفاده از آچار میلیمتري به جای آچار اینچي و برعکس، باعث ایجاد لهیدگي قسمت آچارخور پیچ و 
مهره می شود. درنتیجه آچار از سرپیچ یا مهره رها می گردد و باعث بروز حادثه مي شود.

- آچار تخت تا مقدار معیني از نیرو را تحمل میکند، لذا از وارد آوردن نیروي بیش از حد به  دسته ی آچار 
خودداري کنید زیرا باعث آسیب دیدن دهانه ی آچار می شود. 

شکل 4- شکستگی دهانه آچار تخت

آچارهاي رينگي:

 ایـن نـوع آچـار ماننـد آچـار تخـت بـراي باز و بسـتن پیـچ و مهره هـا بـه کار مـي رود. انـدازه ی دهانه ی 
آچارهـاي رینگـي نیـز برحسـب میلیمتـر و یـا اینـچ اسـت.  دهانه ی ایـن آچارها به شـکل حلقه ی شـیاردار 

طراحـي می شـود و تعـداد شـیار داخـل حلقـه )رینگ( معمـوالً 12 عدد اسـت.               

شکل 5 - آچار رینگی

بـراي افزایـش کارایـي آچارهـاي رینگـي آنها را در شـکل های متفاوتي ازنظـر زاویه و امتداد قـرار گرفتن 
قسـمت رینگي به دسـته آچـار و غیـره طراحي و تولیـد کرده اند.
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                 شکل 6- آچار دوسر رینگی میلی متری                                             شکل 7- آچار رینگی ضامن دار

                    شکل 8 - آچار دوسر رینگی قوس دار                                             شکل 9- آچار رینگی ضامن دار

آچارهاي يک سر تخت يک سر رينگي:

 فـرم سـاختمان ایـن نـوع آچارهـا ترکیبـي از آچـار تخـت و رینگـي اسـت و در شـرایط عـادي مزایـاي 
کاربـردي هـر دو نـوع را دارد. انـدازه ی دهانـه ی هـر دو طـرف آچار مانند هم اسـت و مقدار عددي یکسـاني 
دارد. آچارهـاي یک سـر رینگـي یک سـر تخـت نیـز در انـواع متنوعي طراحي و سـاخته می شـوند. در شـکل 

شـماره 10 انـدازه دو دهانـه آچـار، 17 میلی متر اسـت. 

شکل 10 - آچار یک  سر تخت یک  سر رینگی

 شکل 11- آچار ترکیبی یک سر تخت یک سر رینگی متحرک

شکل 12- آچار ترکیبی دسته کوتاه
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آچار بوکس:

 آچـار بوکـس بـه دلیـل درگیـر شـدن مطمئـن آچارخور بـا پیچ یا مهـره و همچنیـن بازکردن و بسـتن 
پیـچ و مهره هایـي کـه دسترسـي بـه آن ها بـا آچارهاي تخـت و رینگي امکان پذیر نیسـت، بسـیار موردتوجه 
اسـت. فـرم قسـمت اسـتوانه ای شـیاردار آچار بوکس، شـبیه آچـار رینگي اسـت و هنگامی کـه در روی پیچ 

یـا مهـره قـرار داده می شـود، کل آچارخـور، پیچ یـا مهـره را در برمی گیرد.
 در قسـمت انتهـاي آچـار، شـکافي بـه شـکل مربـع وجـود دارد کـه محـل قـرار گرفتـن زائده ی دسـته 
بوکـس یـا میلـه ی رابـط اسـت. آچـار بوکس هـا از نظـر انـدازه ی دهانـه بـه دو روش میلیمتـري و اینچي و 

همچنیـن  ازنظـر طولـي به صـورت پایـه کوتـاه و پایـه بلنـد سـاخته می شـوند.

                   شکل 13- آچار بوکس نوع میلی متری پایه کوتاه                   شکل 14- آچار بوکس نوع اینچي پایه کوتاه

 

شکل 15- آچار بوکس 12 شیاری پایه کوتاه                       شکل 16- آچار بوکس 6 شیاری معمولی

   شکل 18- آچار بوکس پایه بلند 6 شیاری اینچی               شکل 19- آچار بوکس پایه بلند 12 شیاری میلی متری

 در جعبه بوکس ها معموالً اجزاي زیر وجود دارد: 
آچـار بوکـس پایـه کوتـاه یـا پایه بلند نوع میلی متـری یا اینچي با دهانه 6 ، 8 یا 12 شـیاري، دسـته آچار 
نـوع دسـته هندلـي، دسـته میله ای، دسـته تاشـو یا متحـرک، دسـته جغجغه ای و دسـته نوع پیچ گوشـتی، 
میله هـای رابطـه کوتـاه، متوسـط یـا بلنـد و واسـطه ها و تبدیل هـا. تبدیل هاکـه  اتصـال آچـار بوکس هـای 

کوچک تـر را به واسـطه ها و یـا دسـته آچارهـا امکان پذیـر می کننـد.
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        شکل 20- دسته آچار بوکس هندلی شکل                                   21- دسته آچار بوکس میله ای

                شکل 22- دسته آچار بوکس تاشو           شکل 23- دو نوع دسته جغجغه ای

                شکل 24- دسته بوکس نوع پیچ گوشتی                            شکل 25 - میله واسط دسته بوکس

  شکل 26- واسط دسته بوکس میله ای         شکل 27- واسط تک مفصلی             شکل 28- واسط دسته بوکس دو مفصلی

در هنـگام اسـتفاده از آچـار بوکـس انـدازه ی مناسـب آچـار را بـا توجـه بـه مشـخصات پیـچ یـا مهره و 
همچنیـن نـوع رابـط و  انـدازه ی آن را بـا در نظـر گرفتـن موقعیت پیـچ یا مهر مـورد نظر انتخـاب کنید. در 
حیـن انجـام کار از واردکـردن نیـروي بیـش از حـد بـه آچـار خـودداري کنید، زیـرا باعث آسـیب دیدن آن 
می شـود. اعمـال نیـروي غیرمجـاز بـه  دسـته ی آچار، گشـتاور زیـادي در محـور میلـه رابط ایجـاد می کند. 
در نتیجـه ی  آن نیـروي محیطـي زیادي به گوشـه های داخلي قسـمت رینگـي بوکس وارد می گـردد و باعث 

لهیدگـي سـطح داخلـي شـیارها و یا ترک برداشـتن اسـتوانه بوکس می شـود.  
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شکل 29 - ترک برداشتن استوانه بوکس

طرح دیگری از  آچار بوکس ها نوع سوکتي آن است. این آچار براي بازکردن و بستن پیچ هایی که قسمت سرپیچ 
به شکل آچارخور داخلي است به کار می رود.مقطع سوکت این نوع آچارها به فرم های مختلفي ساخته می شود. نوع 

رایج آن که کاربرد بیشتري دارد به شکل شش ضلعی است و به عنوان آچار بوکس آلني شناخته می شود.
آچارهاي سوکتي در اندازه های کوتاه، متوسط و بلند ساخته می شوند.

شکل 30- جعبه بوکس سوکتی 9 پارچه نوع آلن                            شکل 31- کاربرد آچار بوکس سوکتی

آچار درجه دار)تورک متر( 
 این آچار مدرج است و میزان گشتاور بستن پیچ یا مهره ها را اندازه گیری می کند. در قسمت هایی از موتور 
الزم است که قطعات با نیروي معیني به یکدیگر متصل شوند مانند سرسیلندر به بلوک سیلندر، یاتاقان های 
میل لنگ و دسته پیستون، پیچ و مهره ها اتصاالتي هستند که این وظیفه را به عهده دارند و با نیروي یکساني 
دو قطعه را نسبت به همدیگر نگه می دارند. آچار درجه دار در حقیقت یک دسته آچار است که مقدار سفت 

شدن پیچ را برحسب گشتاور وارد شده به آن نشان می دهد.
 f-lb)فوت - پوند )Kg-M( کیلوگرم متر ، )N-M( میزان گشتاور در آچارهاي درجه دار برحسب نیوتن متر 

( یا اینچ – پوند )in-IP( است.
آچارهاي درجه دار به دو صورت مکانیکي و دیجیتالي حداکثر مقدار نیروي اعمال شده به پیچ یا مهره را 

نشان می دهند. همچنین به وسیله این آچار می توان پیچ یا مهره ای را تا گشتاور دلخواه محکم کرد. 

                   شکل 32- آچار درجه دار مکانیکي عقربه ای                               شکل 33- آچار مکانیکی درجه دار ضامن دار 
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شکل 34- آچار تورک متر زاویه ای                       شکل 35- نحوه کار آچار درجه دار عقربه ای

آچار آلن

 آچار آلن براي باز و بسته کردن پیچ های بدون سر داراي آچارخور شش گوش داخلي کاربرد دارد و در 
دو نوع میلی متری و اینچي تولید می شوند. این آچار در اندازه های مختلف طراحي و ساخته می شوند. شکل 

ظاهري این آچارها به شکل  (L(  است به همین دلیل آن را آچار » ال « می نامند

               شکل 36 - یک سري 8 تایي آچار آلناز نوع میلیمتری و اینچي                     شکل 37- آچار آلن ستارهای

آچارهاي قابل تنظیم

   دهانه ی این آچارها را به گونه ای طراحي می کنند که یکي از فک هاي آچار ثابت و دیگري متحرک باشد. 
با این طرح، فک متحرک میتواند از فک ثابت فاصله بگیرد و به وسیله ی پیچ تنظیم تا  اندازه ی موردنیاز باز 
شود. انواع این آچارها عبارتند  از: آچار فرانسه، آچار لوله گیر و آچار شالقي. البته آچار فرانسه در کارگاه تعمیر 

موتور کاربرد بیشتري دارد.

 

شکل 38- انواع آچار فرانسه ازنظر ابعاد آن                   شکل 39- آچار فرانسه مدرج 1. فک متحرک، 2. فک ثابت مدرج

                   شکل 40- آچار لوله گیر                                                     شکل 41- آچار شالقی
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آچارهاي پیچ گشتي ) پیچ گوشتی (

 ایـن ابـزار بـراي بـاز و بسـتن پیچ هایـی به کار می رود که قسـمت آچارخور آن ها به شـکل شـیار اسـت. 
دو نـوع پیـچ گشـتي کـه در کارگاه هـا و کارهـاي روزانـه کاربـرد وسـیعي دارنـد عبارتنـد از: آچارهـاي پیچ 

گشـتي دوسـو و چهارسو.

 شکل 42-  پیچ گوشتی های دو سو و چهارسو                           شکل 43- انواع سرپیچ گوشتی

انبردست

 از انبردست ها می توان براي باز و بسته کردن پیچ و مهره ها، قطع کردن مفتول های مسي، آلومینیومي و 
آهني، خم کاری ورق های نواري، نگه داشتن قطعات و غیره استفاده کرد. 

شکل 44 - انبردست ) 1. فک 2. شکاف دندانه 3 قطع کن 4 دسته(

انبر دم باريک

 انبرهای دم باریک که در دو نوع سر کج و سرصاف موجود هستند، در ابعاد و اندازه های مختلفي طراحي و 
ساخته می شوند.

 شکل 45- انبر دم باریک سرکج کوچک و بزرگ           شکل 46- انبر سر صاف

انبر کالغي
 این انبر طوري طراحي و ساخته می شود که یکي از فک های آن متحرک است و به همین منظور در دسته 
دسته ی آن شیاري وجود داردکه می تواند جابجا شود. حرکت فک متحرک فاصله ی دهانه انبر کالغي را زیادتر 

می کند و حوزه ی عمل آن را افزایش می دهد.
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  شکل 47-  انبر کالغي با شیار صاف                           شکل48- انبر کالغي با سطح شیاردار

خارجمع کن و خاربازکن

 تعدادي از قطعات خودرو به وسیله ی خارهاي حلقوی شکل نسبت به یکدیگر کنترل می شوند و هنگام 
جدا کردن این خارها  الزم است که آن هارا  با انبرهاي مخصوصي از محل خود خارج کنند.

                        

                            شکل 49- خاربازکن سرصاف                                          شکل 50- خاربازکن سرکج             

                      

                          شکل 51-کاربرد خار بازکن           شکل 52- کاربرد خار جمع کن

سنبه

 از سنبه ها براي بیرون آوردن )خارج کردن( پین ها، محورها و پرچ ها و نظایر آن ها استفاده می شود. قسمت 
چکش خور سنبه معموالً شش ضلعی و قسمت ساقه آن به شکل استوانه است. سنبه ها را از نظر قطر ساقه، 
اندازه های مختلفي می سازند و سر سنبه را به منظور افزایش مقاومت آن  طول سنبه و نیز طول ساقه در 

سخت کاری می کنند. 
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                                شکل 53- انواع سنبه شکل                                         شکل 54- کاربرد سنبه

فیلر

در موتـور خـودرو قطعاتـي وجـود دارد کـه اجـزاي آن بایـد با لقي تعیین شـده ای نسـبت بـه هم حرکت 
کننـد یـا قـرار داشـته باشـند ماننـد روتـور یـا چرخ دنده هـای پمـپ روغـن، دهانـه ی رینگ های پیسـتون،  
دهانـه ی شـمع موتـور، سـوپاپ ها و غیـره. ایـن قطعـه داراي تیغه هایـی اسـت کـه هرکـدام ضخامـت دقیـق 
و معینـي دارنـد فیلـر بـراي  اندازه گیـری و کنتـرل فاصلـه ی بیـن دو قطعـه یـا دهانـه دهانـه ی یـک قطعه 

مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. فیلرهـا در دو نـوع میلی متـری و اینچـي سـاخته می شـوند. 

           شکل 55- فیلر میلی متری اینچي                         شکل 56- کاربرد فیلر براي اندازه گیری دهانه ی رینگ

رينگ جمع کن

رینـگ جمع کـن در هنـگام جا زدن پیسـتون موتور مورداسـتفاده قرار می گیرد. در حالـت عادي رینگ ها 
در داخل شـیار پیسـتون آزاد هسـتند و از وارد شـدن پیستون به داخل سـیلندر جلوگیري می کنند.

رینگ جمع کـن ابـزاري اسـت کـه رینگ هـا را در محـل خـود تحت فشـار قـرار می دهـد. به طوری کـه 
رینـگ جمـع می گـردد و قطـر آن از قطـر دهانـه دهانـه ی سـیلندر  کم تـر می شـود. بـا این عمل پیسـتون 

به راحتـی بـه داخـل سـیلندر وارد می شـود. 

شکل 57 - رینگ جمع کن                             شکل 58 - کاربرد رینگ جمع کن
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رينگ بازکن

رینـگ بازکـن بـراي جـا زدن رینگ های پیسـتون بـه کار مـی رود. طراحي این ابـزار به گونه ای اسـت که  
دهانـه ی رینـگ بـا زایده هـای رینـگ بازکـن کنتـرل می گردد و نیـروي الزم بـراي بـاز کردن دهانـه رینگ 

به وسـیله ی دسـته های آن اعمـال می شـود.

شکل 59- رینگ بازکن تکیه گاه دار                                     شکل 60 -  طرز کار رینگ بازکن

فنر جمع کن سوپاپ

فنـر جمـع کـن ابـزاري اسـت کـه بـه وسـیله ی آن فنـر سـوپاپ تحت فشـار قرارمی گیـرد  تـا خارهـاي 
نگهدارنـده ی فنـر آزاد شـوند.

                

شکل 61- نوعي از فنر جمع کن سوپاپ                             شکل 62-  نوع دیگر فنر جمع کن سوپاپ

پمپ های واسكازين و گريس 

 از ایـن پمپ هـا بـراي گریـس کاری مواضـع گریس خـور خودروهـا و پُرکـردن روغـن جعبه دنـده و 
دیفرانسـیل بـا روغـن واسـکازین اسـتفاده می شـود. 

                      شکل 63- گریس پمپ                                                               شکل 64- پمپ واسکازین

پولی کش و بلبرينگ کش

براي خارج کردن پولی ها،  ابزارها  این  بلبرینگ کش در طرح های مختلفي ساخته می شوند.  و  پولی کش 
توپی ها، بلبرینگ ها و سایر قطعاتي به کار می روند که به صورت تحت فشار در روی محورها نصب می شوند.  ان   
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پولی کش ها یک، دو و یا چند شاخه هستند و در اندازه های گوناگوني براساس کاربردشان ساخته می شوند.

شکل 65- یک نوع پولی کش دوشاخه                             شکل 66-  پولی کش سه شاخه در دو نوع اندازه

                           شکل 67- کاربرد پولی کش                                          شکل 68- کاربرد پولی کش سه شاخه

چگالی سنج يا هیدرومتر
از چگالي سنج )هیدرومتر( براي اندازه گیری چگالي مایع الکترولیت باتري استفاده می شود. با توجه به 
اینکه الکترولیت مورد مصرف در باتری های سرب اسیدی، مخلوطي از اسیدسولفوریک و آب مقطر است، لذا 

چگالی سنج را اسیدسنج نیز می نامند.

                    شکل 69- دو نوع چگالی سنج باتري)معمولي(                                   شکل 70- چگالي سنج دیجیتالي

 جک ها
 از جک براي بلندکردن و باالبردن خودرو استفاده می شود. جک در دو نوع ثابت و قابل حمل طراحي و 

ساخته شده است. جک های ثابت در محل های مشخصي از کارگاه نصب می شوند و ثابت هستند.
جک هـای قابل حمـل عمومـاً در انـواع هیدرولیکـي، مکانیکـي و الکتریکـي سـاخته می شـوند کـه نـوع 
هیدرولیکـي آن در کارگاه مکانیـک خـودرو کاربـرد بیشـتري دارد. ایـن جک هـا ازنظـر شـکل در دو نـوع 
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چـرخ دار و بـدون چـرخ موجـود هسـتند که یک نوع چـرخ دار آن به جک سوسـماري معروف اسـت. این نوع 
جک هـا توانایـي تحمـل بارهـاي 1 تـن تا 5 تـن در خودروهاي سـواري و سـبک و همچنیـن در خودروهاي 
سـنگین تـا 20 تـن را دارنـد. مقـدار تحمـل بـار در پـالک نصـب شـده بـر روي بدنـه جـک درج می شـود. 
جک هـای مکانیکـي خـاص خـودرو هسـتند و معمـوالً هنـگام تعویـض چـرخ مورداسـتفاده قـرار می گیرند.

                 شکل 71- دو نوع جک هیدرولیکي 5 و 20 تن                     شکل 72- جک سوسماري 2 تن

آچار فیلتر روغن

 از این آچار براي باز کردن و بستن فیلتر روغن مدار روغن کاری موتور استفاده می شود. این ابزار در انواع 
زنجیري و تسمه ای ساخته می شود.

شکل 73- آچار فیلتر روغن                                                  شکل 74- کاربرد آچار فیلتر روغن

وسايل اندازه گیری
کولیس  -1

2-  میکرومتر
3-  اندازه گیر عقربه دار )ساعت اندازه گیر یا ساعت اندیکاتور(

4-  عمق سنج
5-  ابزار انتقال اندازه

 کولیس

 اندازه گیری در کولیس ها به دو صورت میلی متری و اینچي  انجام می شود. این ابزارها در انواع معمولی، 
عقربه ای و دیجیتالی طراحی و ساخته می شوند )شکل های 75، 76، 77(. کولیس  می تواند اندازه خارجي، 

داخلي و عمق شکاف قطعات را اندازه گیری کند )شکل 78 و 79(.
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شکل 75- شکل کولیس معمولی               شکل 76- کولیس دیجیتالی                شکل 77- کولیس عقربه ای

            شکل 78- اندازه گیری توسط کولیس                         شکل 79- انواع قابلیت های اندازه گیری توسط کولیس

اجزای کولیس در شکل 80 مشاهده می شود.
کولیس از دو قسمت اصلي خط کش و ورنیه تشکیل شده است. حرکت ورنیه با ضامن کنترل می شود که 

می تواند  فاصله ی فک های کولیس را به یکدیگر نزدیک و یا از هم دور کند.

 

شکل 80- اجزای کولیس

شکل 81 و 82 اندازه گیری توسط کولیس را نشان می دهد.
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شکل 81- اندازه گیری میلی متری توسط کولیس               

 شکل 82- اندازه گیری اینچی توسط کولیس

میكرومتر:

 میکرومتر یا ریزسنج وسیله ای است که براي اندازه گیری فاصله ی خطي بین دونقطه به کار می رود.
میکرومتر داراي فک ثابت و متحرکی است که قطعه را مابین فک ها قرار می دهند و قطر یا ضخامت آن 
را اندازه گیری می کنند. فک ثابت به بدنه ی میکرومتر و فک متحرک به غالف میکرومتر متصل است که 
با چرخش غالف به صورت رفت و برگشتي حرکت می کند. در اغلب میکرومترها جغجغه ی ضامن دار به کار 
می رود که مانع اعمال نیروي زیاد به میکرومتر می شود و پس از تماس کامل فک متحرک با قطعه، از پیشروي 
تحت فشار آن جلوگیری می کند. بدنه و غالف میکرومتر مدرج است و امکان خواندن طول اندازه گیری شده 

را برحسب میلی متر و یا اینچ فراهم می سازد )شکل های 83 و 84(.
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شکل 83 - میکرومتر خارجي 1. فک  ثابت 2. فک  متحرک، 3. بدنه ی مدرج 4. غالف و تقسیم بندی آن 5. جغجغه 6. ضامن قفل کننده، 
7 - گیره - شکل میکرومتر. 

                                            

 شکل 84 - اندازه گیری در میکرومتر

ساعت  اندازه گیر )ساعت انديكاتور(

 سـاعت اندازه گیـر بـراي تعییـن مقـدار سـاییدگي داخـل سـیلندر، مقـدار لقـي طولـي میل لنـگ، لقـي 
فالیویـل، مقـدار دو پهـن بـودن یاتاقان هـای ثابت میلنـگ و میل بادامک و غیـره به کاربرده می شـود. اجزای 

سـاعت اندیکاتور در شـکل 85 مشـاهده می شـود.

شکل 85- قسمت های مختلف ساعت اندازه گیر 1. شاخص های قابل تنظیم 2. نشان دهنده میلی متری   3. صفحه مدرج با تقسیمات یک هزارم 
میلی متر  4. محور متصل به صفحه
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عمق سنج

 عمق سنج ها، براي  اندازه گیری عمق شکاف، سوراخ و پله های ایجادشده در قطعه ها به کار می روند.              

شکل 86- اجزای عمق سنج

ابزار انتقال اندازه

 ابزارهاي انتقال اندازه در دو نوع تلسکوپي و پرگاري ساخته می شوند. نوع تلسکوپي فک هایی دارد که با 
پیچ روي دسته تا  اندازه ی معیني براي تماس با سطح داخلي یا دیواره قطعه جابه جا می شوند.

هرگاه دقت اندازه گیری مهم نباشد می توان از  اندازه گیر داخلي یا خارجي نوع پرگاري استفاده کرد )شکل 87 و 88(.

         شکل 87- دو نوع اندازه گیر پرگاري                        شکل 88- روش کاربرد اندازه گیر پرگاري

 مولتي متر

 مولتي متر دستگاهي است که براي اندازه گیری کمیت های الکتریکي مقاومت( اهم)ولتاژ یا اختالف سطح( 
ولت )و شدت جریان( آمپر )مدارهاي الکتریکي و الکترونیکي خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.

 مولتي مترها در دو نوع آنالوگ )عقربه ای( و دیجیتالي ساخته می شوند.   

شکل 89 -  مولتي متر عقربه ای )آنالوگ(                 شکل 90-  مولتی متر دیجیتالي
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فشارسنج

 فشارسنج ها براي اندازه گیری فشار مدارهاي مختلف خودرو مورداستفاده قرار می گیرند. این ابزارها براي 
اندازه گیری کمپرس موتور، فشار روغن در مدار روغن کاری و غیره به کار می روند. 

شکل 91 -فشارسنج

پرچ کاری

 اتصال دو قطعه فلزی به وسیله میخ پرچ را پرچ کاری گویند.
پـرچ کاری یکـی از روش هـای رایج بـرای اتصال ورق هـا، پروفیل ها، قطعات نیم سـاخته و مانند آن اسـت. 

در ایـن روش، قطعـات بـا میخ پرچ به هم بسـته می شـوند.           

 

شکل 92 - دستگاه پرچ کاری

میخ پرچ را از طرف میخ آن در داخل پرچ کش قرار می دهند و درون سوراخ می گذارند. سپس با فشاردادن 
دسته عمل پرچ کاری انجام می شود.

انواع میخ پرچ

از نظر شکل و کاربرد به صورت  آلومینیومی و مسی دارند. میخ ها   میخ پرچ ها بیش تر جنس فوالدی، 
پرچ های لوله ای، میخی و پین دار  هستند.
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شکل 93- انواع میخ پرچ ها

لحیم کاری

 لحیـم کاری عبـارت اسـت از: ذوب کـردن یـک فلـز به نـام لحیـم به منظور ایجـاد اتصال دایمـی بین دو 
قطعـه فلـزی کـه به انـدازه ی  کافی گرم شـده اند.

لحیم از جنس فلز یا آلیاژ است و از دو فلزی که باید به هم متصل کند نقطه ذوب کم تری دارد.
وسـایل موردنیـاز:1- هویـه: وسـیله ای بـرای گرم کردن قطعـه کار و انجام لحیم کاری اسـت. انـواع هویه: 

1- هویـه برقـی مقاومتـی 2- هویه برقـی هفت تیری 3- هویه چکشـی

                 شکل 94- مکانیزم هویه                                شکل 95- هویه برقی مقاومتی و هفت تیری

روان سازها

روان سازها نوعی از مواد شیمیایی هستند که برای برطرف کردن الیه اکسیدی روی فلز استفاده می شوند. 
به منظور جلوگیری از خوردگی پس از کاربرد روان سازهای اسیدی، باقی مانده آن ها را تمیز می نمایند. سپس 

محل استفاده را با مواد قلیایی مانند جوش شیرین شستشو می دهند و خشک می کنند.

 جوش کاری با قوس الكتريكی

جوش کاری یکی از روش های اتصال دایم دو یا چند قطعه، است. جوش کاری فرایندی است که در آن، 
محل اتصال تا دمای مناسب گرم می شود و سپس با استفاده از فشار یا بدون آن قطعات را به هم متصل 
می کنند. جوش کاری ممکن است با استفاده از مواد پرکننده درز یا بدون آن انجام شود. در فرایندی دیگر 
قطعات را روی هم یا کنار هم قرار می دهند و محل اتصال را تا دمای الزم گرم می کنند. سپس با فشار، دو 

قطعه را به هم جوش می دهند. به این نوع فرایند جوش کاری، فشاری می گویند.    
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شکل 96-   جوش کاری با قوس الکتریکی                   

شکل 97 -  جوش کاری فشاری

دستگاه های  جوش کاری قوس الكتريكی 

 در جوش کاری با قوس الکتریکی به ولتاژ کم و شدت جریان زیاد نیاز است تا ایمنی بیش تر، برقراری قوس 
الکتریکی سریع تر، قوس الکتریکی پایدار و انتقال ماده مذاب از الکترود به قطعه، مناسب باشد.

قوس الکتریکی موردنیاز جوش کاری از طریق یکی از دستگاه های زیر تامین می شود:

ترانسفورماتور جوش کاری  -1

این دستگاه که به اختصار ترانس جوش نامیده می شود، برق 220 ولت شهری یا 380 ولت صنعتی را به 
جریان متناوب با ولتاژ حدود 60  تا 80  ولت تبدیل می کند. این کاهش ولتاژ باعث باال رفتن آمپر خروجی 
ترانسفورماتور می شود. آمپر خروجی را می توان با تجهیزاتی تغییر داد که روی ترانسفورماتور نصب  شده است.

                              .

شکل 98- ترانسفورماتور  جوش کاری
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رکتی فاير  -2

رکتـی فایرهـا ماننـد ترانسـفورماتورهای جـوش کاری بـه برق شـبکه )شـهری( وصـل می شـوند اما برق 
خروجـی آن هـا جریـان مسـتقیم اسـت و از ایـن نظر بـا ترانسـفورماتورها تفـاوت دارند.

شکل 98 - رکتی فایر

تجهیزات جوش کاری قوس الكتريكی

در یک سر  است که  نیاز  برای جوش کاری  کابل  دو  به  الکتریکی  قوس  تامین جریان  عالوه بر دستگاه 
هرکدام فیش یا کابل شو قابل اتصال به دستگاه بسته می شود. در سر دیگر یکی از کابل ها انبر جوش کاری و 
در کابل دیگر گیره اتصال بسته می شود. کابل جوش کاری را از نوع افشان انتخاب می کنند تا قابلیت انعطاف 
خوبی داشته باشد. وسایل دیگر جوش کاری عبارتند از: چکش مخصوص برای زدودن گل  جوش کاری و برس 
سیمی برای تمیز کردن محل جوش کاری از زنگ زدگی و رفع گل های کنده شده. برای حفاظت چشم هنگام  

جوش کاری از کاله یا ماسک جوش کاری و برای جابجایی یا نگه داشتن قطعه کار از انبر استفاده می شود.

الكترود  جوش کاری قوس الكتريكی

 الکترود میله فلزی روکش شده با ترکیبات ویژه است که عمل انتقال جریان برای ایجاد قوس الکتریکی 
را با قطعه کار فراهم می نماید. در هنگام جوش کاری الکترود از طریق ذوب شدن با مذاب فلز مبنا مخلوط 

می شود و اتصال را ایجاد می کند.

شکل 99 - الکترود  جوش کاری
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وسايل ايمنی فردی جوش کار

ماسک جوش کاری، لباس کار، دستکش، کاله، کفش ایمنی، عینک، پیش بند، ساق بند، وسایلی هستند که 
یک جوش کار هنگام جوش کاری برای ایمنی به کار می برد.                         

شکل 100- تجهیزات ایمنی انفرادی جوش کاری

 جوش کاری با شعله گاز و اکسیژن )جوش کاری فورجینگ(

جوش کاری با گاز یکی از روش های اتصال دایم فلزات، است. در این روش از احتراق یک گاز سوختنی 
مانند استیلن، پروپان و هیدروژن به همراه گاز اکسیژن استفاده می شود.

شکل101- جوش کاری با گاز

تجهیزات  جوش کاری

 سیلندر اکسیژن 

گاز اکسیژن را در مخزن های استوانه ای شکل در اندازه های گوناگون ذخیره و به بازار عرضه می کنند. 
سیلندرهای اکسیژن معموالً دارای رنگ آبی یا خاکستری و شیرفلکه برنجی هستند  این شیرفلکه، هنگامی که 

سیلندر در سرویس گازرسانی نباشد با یک کالهک از آن محافظت می کند.
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شکل 102- تجهیزات  جوش کاری با گاز

سیلندر استیلن

 استیلن رایج ترین سوختی است که در برش کاری و جوش کاری با شعله گاز به کاربرده می شود. این گاز 
در سیلندرهای استیلن به رنگ زرد یا ارغوانی و در ظرفیت های مختلف ارایه می شود.

رگالتور)دستگاه کاهش فشار(
 اکسیژن و گاز سوختنی در سیلندرها با فشار زیاد ذخیره  شوند و برای مصرف فشار آن ها باید کاهش یابد؛ 
بنابراین رگالتور )دستگاه کاهش فشار( را بعد از شیر خروجی سیلندر، می بندند تا فشار ثابت و  کم تر از فشار 
مخزن را به سر مشعل )برشکاری یا  جوش کاری( منتقل نمایند. رگالتور دارای دو فشارسنج است که یکی 
فشار گاز داخل سیلندر و دیگری فشار گاز خروجی را نشان می دهد. با پیچ تنظیم که در زیر رگالتور قرار 

دارد، می توان فشار گاز خروجی را متناسب با نوع کار تنظیم کرد.

  

شکل 103- رگالتور

مشعل

 برای جوش کاری و برش کاری دو نوع مشعل، جوش کاری و برشکاری به کار گرفته می شود. این مشعل ها 
حجم سوخت و اکسیژن خروجی را کنترل می کنند. مشعل های جوش کاری در دو نوع فشارقوی و فشار 

ضعیف موجود هستند.
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شیلنگ گاز

 از شیلنگ گاز برای هدایت گاز رگالتورها به مشعل، استفاده می کنند. برای جلوگیری ازبروز اشتباه در 
اتصال شیلنگ ها، رنگ شیلنگ اکسیژن سبز یا آبی و رنگ شیلنگ استیلن قرمز یا قهوه ای است.اتصال شیلنگ 

به رگالتور و مشعل باید با بست های مناسب و ایمن انجام شود.

سیم جوش

 از سـیم جـوش بـرای  پـر کـردن درز اتصـال اسـتفاده می کنند. جنس سـیم  ازنظر اسـتحکام، سـختی، 
نقطـه ذوب وغیـره بایـد مانند قطعه کار باشـد.

خطرات  جوش کاری و برش کاری با شعله گاز

 برخـی از خطـرات جوش کاری با شـعله گاز عبارتند از: آتش سـوزی، انفجار و سـوختگی. برای جلوگیری 
از ایـن مـوارد بایـد نـکات ایمنی را رعایت کنید و از وسـایل حفاظت فردی مناسـب اسـتفاده نمایید.

نكات ايمنی در جوش کاری

  - کابل هـای بـرق،  زدگـی پیـدا نکرده باشـند و پوشـش عایق خود را از دسـت نداده باشـند. محل اتصال 
کابل هـا بـه یکدیگـر و کابل هـا  به دسـتگاه نیز به خوبی ایزوله شـده باشـد.

- از ابزارهای  جوش کاری ناقص یا صدمه دیده به هیچ وجه استفاده نشود.
- در موقـع  جـوش کاری از لباس هـای عایـق و کفـش مخصـوص بـا تخـت السـتیکی و پنجـه فلـزی و 

دسـتکش چرمـی  مخصوص جـوش کاری اسـتفاده شـود.
- جهت حفاظت کارگران از اشـعه حاصل از سـوختن گاز اسـتیلن و اکسـیژن از عینک دودی مخصوص   

جوش کاری اسـتفاده شـود. از جـوش کاری با لنز خـودداری گردد.
- از لـوازم و لبـاس کار مناسـب اسـتفاده شـود. لبـاس کار جوش کار، ابزار و دسـتکش ها نباید آغشـته به 

چربی و  روغن باشـند.
- از دسـت کاری اتصـاالت گازی و هیدرولیـک خـودداری نماییـد و در صورت مشـاهده هرگونـه ایراد در 

عملکـرد هرکـدام از آن هـا  مراتب را اطـالع دهید.
- در هنگام کار در ارتفاع و محل های پرمخاطره از کمربند و تجهیزات مخصوص کار استفاده نمایید. 

- فقـط افـراد آموزش دیـده و دارای گواهینامـه کتبـی معتبـر، مجـاز بـه کار بـا دسـتگاه و تجهیـزات   
جـوش کاری هسـتند.

- بـه کار بـردن قطعات غیراسـتاندارد و خارج ازتجهیـزات تحویلی، باعث اختالل در عملکرد کل دسـتگاه 
می شـود کـه در ایـن صورت مسـئولیت عواقب آن بـه عهده مصرف کننده اسـت.



                                                                                                                       فصل اول - فلزکاری و ابزارشناسی

35

- ضوابـط کارگاهـی و مقـررات تعیین شـده در محل جـوش کاری و همچنیـن نکات موجـود در آیین نامه 
حفاظتـی کارگاه های  سـاختمانی تدوین شـده توسـط اداره کار را رعایت نمایید.

- هنگام تعمیر یا سرویس دوره ای اره  یا زمان تعویض تیغه اره برق آن را قطع نمایید.
مراقب پارگی و سوختگی شلنگ های گاز و شلنگ هیدرولیک باشید. 

حتماً از شیر یک طرفه ایمنی گاز در مسیر مشعل تا کپسول ها استفاده نمایید.

مقدمات تعمیر تراکتور

 اسـتفاده از تراکتـور به عنـوان منبـع تـوان بـرای بـه حرکـت درآوردن ماشـین های گوناگـون کشـاورزی 
بسـیار رایج اسـت.

تعـدادی از تراکتورهایـی کـه امـروزه اسـتفاده می شـوند، در ایـران مونتـاژ یـا سـاخته می شـوند.موتور 
تراکتـور تولیـد تـوان را بـر عهده دارد. موتور تراکتور در شـرایط سـخت کشـاورزی کار می کنـد بنابراین نیاز 
بـه مراقبـت بیش تـری دارد. موتـور درطـول  عمـر مفید خـود توسـط تعمیـرکاران تراکتور تعمیـر می گردد.  
تعمیـرکار موتـور تراکتـور بایـد اجزای اصلی موتور و سیسـتم های مختلـف آن را تعمیر کنـد. در این مبحث 
سـعی شـده اسـت فراگیـران از جنبه های مختلف بـرای تعمیر موتـور دیزل آماده شـوند. فراگیر بـا آموختن 
روش تعمیـر موتـور دیـزل و سیسـتم های آن، آمادگی علمی و عملی در زمینه شـناخت سیسـتم ها، کارکرد 

اجـزای موتـور و مـواردی پیـدا می کنـد که یـک تعمیـرکار هنگام کار بـا آن روبرو می شـود.
این بخش مهارت های پایه تعمیرات یا تعمیر مقدماتی را تشریح می کند.

ايمنی و حفاظت در تعمیرگاه

انجـام بیش تـر کارهـای فنـی بـا خطـرات و پیشـامدها همـراه اسـت. رعایـت اصـول ایمنـی و بهداشـت 
حرفـه ای می توانـد باعـث کاهـش آسـیب های ناشـی از کار، پیشـامدها و حفـظ رفـاه و سـالمتی شـود.

ایمنی عبارت است از دور بودن کارکنان، تجهیزات و ساختمان ها از خطر.
منظـور از ایمـن و غیـر ایمـن: یـک مـکان، یـک کار معیـن و یـا یـک دسـتگاه زمانـی ایمـن اسـت  کـه 
احتمـال خطـر مـرگ، مجـروح شـدن و یـا ابتال بـه بیماری بـرای  افراد شـاغل در آنجا یـا  کاربران دسـتگاه 

پاییـن و در حد اسـتاندارد باشـد.
یکی از راهکارهای جلوگیری از پیشامدها، کاربرد وسایل حفاظتی و کارگاهی و فردی است.

وسايل حفاظتی و ايمنی کارگاهی

بـرای جلوگیـری از بـروز پیشـامدها در کارگاه بایـد برخی وسـایل را در محوطـه کارگاه یا روی دسـتگاه ها و 
تجهیـزات مورداسـتفاده نصب نمودکـه برخی از آن هـا عبارتند از:
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وسایل هشدار آتش سوزی و آتش نشانی، حفاظ سنگ رومیزی، حفاظ روی پمپ باد، پوشش روی چال 
سرویس، نصب سیم اتصال به زمین روی ماشین های الکتریکی، نصب ترمز ایمنی روی جرثقیل سقفی و غیره.

وسايل ايمنی و حفاظت فردی

فرد باید با توجه به نوع کاری که انجام می دهد از برخی از این وسایل مانند دستکش کار، کفش ایمنی، 
لباس کار، عینک ایمنی، کاله ایمنی، پیش بند چرمی و غیره استفاده نماید. این وسایل در هنگام کار از افراد 

محافظت می نماید.

لباس کار

معموالً لباس کار به عنوان یک پوشش سراسری از تنه، دست ها  و پاها در مقابل شرایط محیطی محافظت 
می کند. ساده ترین لباس کارها در دو فرم ظاهری بلوز و شلوار دو تکه و نوع یکسره موجود هستند. لباس ها 
از الیاف طبیعی یا درصدی الیاف طبیعی و مصنوعی و در مواردی تماماً از الیاف شیمیایی و صنعتی تولید 

می شوند. تمام کارگران باید بالباس کار مناسب در محل کار حاضر شوند.               

شکل 104 - لباس کار مناسب

لباس کار خصوصیات زیر را دارد:
 لباس کار باید متناسب با اندازه بدن فرد باشد. لباس کار باید از پارچه مرغوب، با دوخت محکم، چرخ کاری 

دوبله درزها و متناسب با شرایط محیط کار تهیه شود.
 لباس کار باید با استفاده از الگوی مناسب دوخته شود، خوش دوخت باشد و در اندازه های استاندارد تهیه شود.

نکات ایمنی در مورد استفاده از لباس کار به شرح زیر است:
لباس کار کارگرانی که با ماشین کار می کنند و یا در کنار ماشین آالت مشغول به کار هستند نباید باز یا 

پاره باشد.
اگر لباس کارگران به مواد نفتی یا شیمیایی خطرناک آغشته شود باید فوراً آن را بشویند و یا تعویض 
نمایند. عالوه  بر این باید قسمتی از بدن راکه با مواد نفتی درتماس بوده است نیز با شوینده های مناسب 

شستشو دهند.
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هیچ یک از کارگران حق ندارند با لباسی که به مواد نفتی و یا مواد شیمیایی آغشته است به آتش شعله 
و دیگر منابع حرارتی نزدیک شود و یا کبریت و فندک روشن نمایند. در صورت پارگی یا خرابی لباس کار 

باید آن را عوض کرد.
 باید از آویزان نمودن زنجیر ساعت، کلید و نظایر آن ها بر روی لباس کار خودداری شود.

کفش ايمنی:

 در هنگام کار ممکن است قطعه سنگینی روی پای تعمیرکار بیفتد، از این رو برای جلوگیری از صدمات 
احتمالی فرد باید کفش ایمنی به پا کند. این کفش از جنس چرم طبیعی است و ساق کمی بلند دارد تا مچ 
پا را حفاظت کند. در نوک این کفش قطعه ورق فوالدی کار گذاشته شده است که در صورت برخورد جسم 
سنگین به آن، جلوی واردشدن ضربه به پنجه های پا را می گیرد. کف کفش نیز از الستیک آج دار ساخته 
می شود که هم مقاوم به مواد روغنی و شیمیایی است و هم از لیز خوردن فرد جلوگیری می کند.                       

شکل 105 - کفش کار

دستكش کار

 با توجه به نوع کاربرای جلوگیری از آسیب رسیدن به دست ها از دستکش های مختلفی  استفاده می شود، 
مثاًل هنگام شستشوی قطعات و کار با مواد شیمیایی از دستکش الستیکی مقاوم به مواد نفتی و برای باز کردن 

قطعات از دستکش پارچه ای بهره می گیرند. 

شکل 106 - دستکش کار

عینک ايمنی

در مواقعی که حین کار احتمال برخورد براده به چشم وجود دارد باید از عینک ایمنی استفاده نمود مانند 
زمان کار با دستگاه فرز یا سنگ رومیزی و شستشوی قطعات موتور. 

شکل 107 - انواع عینک ایمنی
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مقررات حفاظت و ایمنی در کارگاه تعمیر تراکتور
 این مقررات شامل دو گروه زیر  است که:

1-  مقررات ایمنی و حفاظت فردی در کارگاه )تعمیرگاه(: هر فرد در محیط کارگاه باید نکاتی را رعایت 
کند تا   از خود در برابر خطر حفاظت نماید، مانند: اطمینان از سالم بودن ماشین ها و ابزار مورد استفاده قبل 
از آغاز کار با آن ها. حفظ آرامش فردی، پرهیز از عجله و شتاب در انجام کارها، به ویژه بعد از زمان تمام شدن 
ساعت کار موظف. خودداری از انجام کار با ماشین های خطرآفرین به هنگام بروز عصبانیت یا عجله و شتاب.

مقررات ایمنی و حفاظت عمومی در کارگاه)تعمیرگاه(:  -2
 انجام هم زمان کارهای مختلف تعمیراتی روی یک تراکتور ممنوع است.

 انجام تمام  کارهای تعمیر، تنظیم و آزمایش قطعات تراکتور صرفاً توسط افراد ماهر و با رعایت نکات ایمنی 
مجاز است.

 رفتار نا ایمن، غیر مرتبط باکار، خودسرانه و شوخی در کارگاه ممنوع است.
 هرگونه تغییر در تجهیزات به گونه ای که آن را از استاندارد یا طراحی اصلی کارخانه سازنده خارج نماید، 

ممنوع است.
 ابزار، تجهیزات و روش کار باید متناسب با نوع کارباشد و استفاده از ابزارهای مصرف شده، فرسوده، شکسته 

و معیوب ممنوع است.
 قرار دادن و انبار کردن وسایل و اشیا غیرضروری در داخل چاله سرویس ممنوع است.

 قرار دادن مواد منفجره و قابل اشتعال در داخل چاله سرویس ممنوع است.
 هنگام تعویض الستیک باید تدابیر الزم برای جلوگیری از جابجایی ناگهانی تراکتور اندیشه شود.

 انبارکردن مواد و لوازم  یدکی، قطعات فرسوده و ضایعاتی، کارتن ها و جعبه ها بر روی سقف، در چاله  
سرویس و همچنین در محوطه تعمیرگاه ممنوع است.

روشن گذاشتن موتورهای احتراقی در محوطه های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.
ظروف بنزین، روغن و دیگر مواد قابل اشتعال باید در مکانی نگهداری شوند که از حرارت، شعله، جرقه و 
ضربه محفوظ باشند. ظروف حاوی مواد قابل اشتعال باید دربسته و مستحکم و همچنین در برابر حرارت، 

شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشند.
 مواد منفجره و  قابل اشتعال را باید قبل از انجام عملیات  جوش کاری از محل کار خارج نمود.

 در داخل کارگاه استعمال دخانیات، افروختن آتش، استفاده از  شعله ی باز برای گرمایش و همچنین 
به کارگیری بخاری های غیراستاندارد ممنوع است.

انواع کپسول های آتش نشانی عبارتند از: کپسول آب، کپسول کف، کپسول پودر و کپسول دی اکسید کربن.
هر کپسول، برای خاموش کردن نوع خاصی از آتش طراحی شده است. استفاده نادرست از کپسول ها  

ممکن است باعث مشتعل تر شدن آتش و بروز خسارات جبران ناپذیری گردد.
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  شکل 108 - انواع کپسول های آتش نشانی

 کارکنان کارگاه های تعمیراتی باید با ابزارهای ایمنی و کپسول های آتش نشانی آشنا باشند و نحوه استفاده 
از آن ها را آموزش ببینند. به عالوه کارکنان باید آموزش های اولیه امدادرسانی به مصدومین حوادث کاری را 

ببینند تا در مواقع ضروری بتوانند در کمک رسانی مشارکت نمایند.

مواد استفاده از کپسول ها

کپسول آب: از این نوع خاموش کننده جهت خاموش کردن مشتقات چوب و کاغذ استفاده می شود.
کپسول کف: برای اطفا حریق مایعی است که روی مواد در حال اشتعال را می پوشاند تا از تصاعد گاز قابل 

اشتعال از روی مواد جلوگیری کند و مانع رسیدن اکسیژن به آتش شود.
کپسول پودر: برای خاموش کردن مایعات قابل اشتعال و آتش سوزی های ناشی از برق به کار می رود.

کپسول دی اکسید کربن: یکی از پر استفاده ترین کپسول های آتش نشانی برای خاموش کردن آتش سوزی 
الکتریکی است.

کار در کارگاه تعمیرات

برای کار در کارگاه های تعمیرات تراکتور، عالوه بر آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت کار، باید ابزار عمومی و 
اختصاصی کار را شناخت و نحوه به کارگیری آن ها را آموزش دید. عالوه براین دانستن نحوه جابجایی قطعات 
با  ابزار جابجایی را نیز ضروری است. فرد  از  تعمیراتی مانند موتور و تراکتور در کارگاه و استفاده صحیح 
یادگیری این موارد می تواند با کم ترین آسیب به خود و دیگران و به بهترین شکل ممکن کار را انجام دهد. 

برای آشنایی با ابزار تعمیرات جزوه مربوطه را مطالعه کنید.

جابجايی اجسام سنگین و تجهیزات

وضعیت ایمن بدن در زمان بلند کردن بارها در شکل 6 دیده می شود.
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شکل 109 - روش درست و نادرست بلند کردن بار

باالبردن اجسام سنگین در کارگاه

در مواقعی که الزم است اجسام سنگین تا حد معینی از سطح زمین بلند شوند تا بتوان آن ها را جابه جا 
نمود و یا زیر آن ها کاری را انجام داد از باالبر استفاده می شود.

نکته: پیش از رفتن زیر جسم سنگینی که  با وسایلی مانند باالبرها بلند شده است، خرک های مناسبی 
زیر آن بگذارید. به منظور جلوگیری از هرگونه خطر ناشی از خالی شدن، کج شدن و یا هر پیش آمد دیگری 

که سبب خروج این وسایل از زیر جسم سنگین گردد نکات ایمنی را رعایت کنید.
نکته: خرک در دو نوع قابل تنظیم یا ثابت دردسترس هستند. خرک باید پایه تکیه گاهی بزرگ داشته باشد.

خرک ها را معموالً به صورت جفت به کار می برند که بتوانند هر دو طرف جسم سنگین را هم زمان باال نگه 
دارند تا جسم در حالت تعادل قرار گیرد. خرک باید متناسب با وضعیت و وزن جسم سنگین انتخاب شود و از 
نظر ساخت نیز به اندازه ی کافی مستحکم و قابل  اطمینان باشد تا با وارد آمدن وزن جسم سنگین کج نشود 

یا تغییر شکل ندهد.

جک
جک یا جرثقیل برای بلندکردن اجسام سنگین در کارگاه های تعمیراتی به کار می رود. اگر زیر جسم 

سنگین فضای کافی باشد )جک( و در غیر این صورت از وسایل باالبر دیگر )جرثقیل( استفاده می شود.
جک ها در انواع مختلف، برای اهداف مشخص و در ظرفیت های موردنیاز ساخته می شوند. چند نوع جک 

متداول در کارگاه های تعمیراتی به کار می روند عبارتند از:

جک روغنی
 جک روغنی یک اهرم دستی دارد که با حرکت آن روغن زیر پیستون جک پمپ می گردد و سبب  می شود 
پیستون جک قطعات را بلند کند. برعکس برای پایین آوردن جسم، پیچ تخلیه روغن باز می شود تا روغن 
زیر پیستون باالبرنده به مخزن روغن برگردد. آن گاه پیستون جک با نیروی تحت وزن جسم سنگین پایین 
می آید. این نوع جک که در ظرفیت 0/5 تن تا 40 تن موجود است که با توجه به نوع کاربرد آن مورداستفاده 

قرار می گیرند.
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جک های روغنی که معموالً کوتاه هستند، بدون واسطه نمی توانند در زیر جسم سنگین با ارتفاع زیاد قرار بگیرند. 
از این رو قسمت باالی میله جک را که زیر جسم سنگین قرار می گیرد، به صورت پیچی و قابل تنظیم می سازند.                      

شکل 110- جک روغنی

برای بلند کردن جسم سنگین با جک به روش زیر عمل کنید:
پیچ تخلیه جک را بازکنید.  -1

روی جک فشار بیاورید تا پیستون جک کاماًل پایین برود.  -2
جک را زیر جسم سنگین قرار دهید)محل اهرم جک روبروی شما باشد(.  -3

پیچ روی پیستون را بچرخانید )تا حدی که باز شود و کاماًل زیر جسم قرارگیرد(.  -4

                      

شکل 111- استفاده از جک روغنی

نکته: قبل از پایین آوردن میله جک باید از عدم حضور افراد در زیر جک مطمئن شوید.

جک سوسماری

 جک سوسماری رایج ترین نوع جک در تعمیرگاه های تراکتور است. این نوع جک ها با ظرفیت های مختلف 
از 0/25 تا 10 تن ساخته می شود.

شکل 112- کاربرد و اجزای جک سوسماری
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وسايل بستن و بلند کردن بار

به  را  آن ها می توان جسم سنگین  به وسیله  استفاده می شود.  بستن جسم سنگین  برای  وسایل  این  از 
انواع جرثقیل بست. این وسایل شامل: طناب، کابل فوالدی، زنجیر و قطعات رابط مانند  باالبرهایی مانند 
)حلقه، قالب، بست کابل و غیره( هستند. اجسام سنگین را با طناب و سیم بکسل بلند می کنند و برای بلند 

کردن اجسام سنگین تر نیز از زنجیر استفاده می نمایند.                

شکل 113-  انواع قالب و زنجیر برای بلند کردن اجسام سنگین

شکل 114-  بستن موتور توسط زنجیر و قالب در کارگاه

دستگاه های باالبر

 دستگاه های باالبر، ماشین هایی هستند که می توانند بار را در امتداد عمودی یا افقی حرکت دهند. در 
مواقعی که امکان قرار دادن جک زیر جسم سنگین وجود ندارد از باالبرها برای بلندکردن آن استفاده می شود.

باالبرها با توجه به محل استفاده، ظرفیت و نوع کار در انواع مختلفی ساخته می شوند که در زیر چند نوع 
از آن ها معرفی  می گردد:

جرثقیل دستی متحرک زمینی يا پايه دار

 جرثقیل دستی برای بلندکردن موتور و اجسام سنگین دیگر به کار می رود. این جرثقیل بازوی بلندی 
دارد که روی شاسی چرخ دار سوار شده است، به صورتیکه می توان شاسی را با کمک چرخ های آن به زیر جسم 
سنگین )یا کنار آن( منتقل کرد. با بلند کردن جسم سنگین مرکز ثقل جسم در بین شاسی قرار می گیرد و 

تعادل جسم و جرثقیل به هم نمی خورد.     
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شکل 115- اجزای جرثقیل دستی پایه دار و نحوه حرکت آن در کارگاه

جرثقیل سقفی )زنجیری(

جرثقیل سقفی وسیله بسیار مناسبی برای بلند کردن موتور است. این جرثقیل به وسیله قالبی از سقف 
کارگاه و یا درگاه قابل حرکتی آویزان می شود. جرثقیل سقفی دو زنجیر دارد که به قرقره ای متصل است. با 
کشیدن هر زنجیر، قالب باالبر رو به باال یا پایین حرکت می کند. این نوع جرثقیل در انواع زنجیری، برقی و 

قرقره ای ساخته می شوند و در ظرفیت های از نیم تن به باال موجود است. 

شکل 116- جرثقیل سقفی زنجیری و قرار گرفتن روی ریل

جرثقیل با دروازه متحرک

 در کارگاه های کوچک از شاسی دروازه ای با ارتفاع کم استفاده می شود که روی چهارچرخ حرکت می کند و 
یک جرثقیل زنجیری روی تیر افقی آن سوار است. با انتقال دروازه به باالی جسم سنگین می توان آن را با 

جرثقیل زنجیری بلند کردو با هل دادن شاسی آن را به محل دیگری برد. 

شکل 117- جرثقیل دروازه ای متحرک و کاربرد آن در کارگاه
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وسايل جابه جا کردن اجسام سنگین در کارگاه

برای جابجا کردن اجسام سنگین در کارگاه با توجه به وزن، مقدار جابه جایی و حجم اجسام از وسایل 
مختلفی استفاده می کنند  که چند نمونه متداول از آن در زیر معرفی شده است.:

چرخ دستی

 چرخ دستی برای جابه جایی قطعات سنگین مانند موتور و اجزای باز شده آن در محوطه کارگاه به کار 
می رود. معموالً دو یا یک چرخ در چرخ دستی )در جلو یا عقب( ثابت است و دو یا یک چرخ آن قابلیت چرخش 

دارد تا هدایت چرخ دستی امکان پذیر شود.

شکل  118- چرخ دستی حمل اجسام سنگین در کارگاه

اصول شستشوی موتور

پیش از شروع تعمیر موتور، باید سطح خارجی آن را تمیز کرد. این کار برای جلوگیری از ورود خاک و 
مواد زاید به موضع در حال تعمیر و همچنین مشخص شدن عیوب ظاهری موتور انجام می شود.

وسايل شستشوی موتور

این وسایل عبارتند از: 1- پمپ موتورشویی 2- پیستوله شستشو 3- قلم مو 4- کاردک

پمپ موتورشويی

در این پمپ ها لوله ورودی پمپ به منبع آب گرم یا سرد متصل می شود. وقتی پمپ را راه اندازی می کنند 
آب با فشار زیاد از سر افشانک خارج می گردد. با فشار آب می توان  ، موادی که روی موتور چسبیده اند را جدا 

کرد و موتور را شست.
پمپ های موتورشویی که در اندازه های مختلف ساخته می شوند، به صورت ثابت یا سیار هستند. 
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شکل 119- موتور شوی ثابت و سیار

پیستوله شستشو

 پیستوله از لوله و نازل تشکیل شده است و مخزنی زیر آن قرار دارد. بین مخزن و لوله، اهرم شیر قرار 
دارد. انتهای لوله به وسیله شیلنگ بلندی به پمپ باد متصل است.

برای استفاده از پیستوله کافی است مخزن را با چرخاندن بازکنید. سپس مقداری مواد شوینده در آن 
بریزید و سر جای خودش ببندید. برای استفاده از پیستوله سر لوله را به سمت موتور بگیرید و اهرم شیر را 
فشار دهید.هوای فشرده شده حین عبور از لوله مقداری از مواد شوینده را به داخل لوله می کشد. هوا به همراه 

مواد شوینده به شدت به قطعات موتور برخورد می کند و باعث جداشدن مواد زاید از روی موتور می شود.

شکل 120- روش باز کردن رب مخزن پیستوله و استفاده از پیستوله در شستن تراکتور

قلم مو

اگر آلودگی زیادی به قطعات کوچکی که از موتور باز  میشوند چسبیده باشد، با قلم مو آغشته به نفت 
می توان آن ها را تمیز کرد.

کاردک

 کاردک برای تراشیدن مواد زاید از روی قطعات تراکتور به کار می رود.
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مواد شوينده برای شستشوی موتور

چند نمونه متداول این مواد عبارتند از:
 گازوییل: گازوییل برای پاک کردن موتور از روغن و گریس مناسب است. گازوییل با نرم و حل کردن 
مواد روغنی آن ها را از سطح موتور جدا می کند.پس از شستن موتور با گازوییل بهتر است آن را با آب گرم نیز 

شستشو دهید تا گازوییل تاثیر نامطلوبی روی قطعات الستیکی و سیم ها نگذارد.
نفت: در مواقعی که مواد نفتی محکم به قطعات چسبیده باشند، نفت ماده مناسبی برای نرم و جدا کردن 

آن ها است.
نکته: مواد نفتی مانند گازوییل و نفت باعث خشک شدن و ترک برداشتن قطعات الستیکی و روکش 

سیم های برق می شوند و باید هنگام شستشو از پاشیدن آن ها روی قطعات الستیکی پرهیز گردد.
نکته: در هنگام داغ بودن موتور از شستشوی آن با نفت و گازوییل خودداری کنید زیرا احتمال آتش سوزی زیاد است.

پودر و مایعات شوینده: از جمله این مواد پودرهای لباسشویی هستند که در آخرین مرحله شستشوی 
موتور برای از بین بردن چربی مواد نفتی استفاده می شوند. برای این منظور به کمک قطعه ابر بزرگی مواد شوینده 

حل شده در آب گرم را روی قطعات موتور بمالید. بعد از چند دقیقه با فشار آب گرم، موتور را شستشو دهید.
شستشوی موتور: برای شستشوی موتور به روش زیر عمل کنید:

موتور یا تراکتور را به محلی منتقل کنید که کف آن با کف پوشی مانند بتون یا موزاییک و مانند آن پوشیده باشد.
به مجرای  مواد شوینده ای که روی زمین می ریزند سریعاً  یا  باشد که آب  به گونه ای  شیب کف  نکته: 

فاضالب منتقل شوند.

شکل121- شستشوی موتور

نکته: برای پاک شدن کامل موتور از مواد نفتی می توانید مقداری پودر یا مایع شوینده را در آب گرم حل 
کنید و به وسیله ابر آن را روی سطح موتور بمالید. پس از چند دقیقه به کمک پمپ موتورشویی موتور را 

کاماًل شستشو دهید.

هم اکنون موتور تراکتور آماده تعمیر است.    



فصل دوم:

سرویس و نگهداری تراکتور 
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مقدمه

افزایش روزافزون جمعیت جهان با نیاز شدید به غذا و متنوع شدن خواسته های غذایی بشر همراه شده است. از 
این رو تامین غذای انسان به تالش دوچندان نیاز دارد. بر این اساس استفاده از ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون 
کشاورزی  ماشین های  از  استفاده  الزمه  است.  الزامی  کشاورزی  تولیدات  کیفیت  و  کمیت  افزایش  برای 
بهره برداری از تراکتور به عنوان منبع توان مکانیکی است. لذا استفاده درست از تراکتور نیازمند داشتن  دانش 

کافی در زمینه ی شناخت، کاربرد، سرویس و نگهداری آن است. 

تاريخچه تراکتور در ايران

به دنبـال برگـزاری اولیـن نمایشـگاه ماشـین های کشـاورزی در سـال 1300 شمسـی در تهران، اسـتفاده از 
تراکتـور و ماشـین های کشـاورزی در ایـران متـداول شـد. در سـال 1308 شمسـی اولیـن تراکتور نفتی سـاده 
بـرای مدرسـه عالـی فالحـت در شهرسـتان کـرج خریـداری گردیـد تـا دانشـجویان بتواننـد بـا طـرز کار ایـن 
ماشـین آشـنا شـوند و از آن بـرای انجـام عملیـات کشـاورزی در مزارع خـود اسـتفاده کنند. آغـاز فعالیت بنگاه 
توسـعه ماشـین های کشـاورزی در سـال 1331 شمسـی بود. درحقیقت این اقدام، نقطه شـروع ماشـینی کردن 
کشـاورزی ایـران به شـمار می رود. در سـال 1345 شمسـی تعـدادی تراکتور یونیورسـال از کشـور رومانی وارد 
شـد و در اختیار کشـاورزان مسـتعد قرار گرفت. از سـال 1353 شمسـی پس از تاسـیس کارخانه تراکتورسـازی 
تبریـز، واردات و مونتـاژ تراکتـور مسـی فرگوسـن توسـط کارخانـه مذکـور آغـاز شـد. به مـوازات تراکتورسـازی 
تبریـز، کارخانـه جاندیـر اراک نیـز در سـال 1352 مونتـاژ تراکتـور جاندیر را شـروع کرد. در حـال حاضر اغلب 
قطعـات تراکتـور در داخـل کشـور سـاخته می شـود. به طوری کـه تراکتورهـای تولیدی یـا مونتاژ شـده در ایران 

عـالوه بـر مصـارف صنعتـی و کشـاورزی در داخـل، به کشـورهای دیگـر نیز صادر می شـود.

انواع تراکتور

 تراکتـور، تـوان الزم را بـرای به کارگیری ماشـین های کشـاورزی تامیـن می کند. کاربرد انـواع تراکتور در 
کشـاورزی مکانیـزه امـروزی امـری ضـروری به شـمار می رود. شـناخت انـواع تراکتـور به مـا در گزینش نوع 

درسـت آن و انجـام کار کمـک می کنـد. در زیر فهرسـت برخی از انـواع تراکتورها آمده اسـت:
الف( انواع تراکتور بر اساس موارد استفاده

- تراکتورهای عمومی )یونیورسال(
- تراکتورهای باغی

- تراکتورهای صنعتی
- تراکتورهای شالیزار و باغچه ای
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ب( انواع تراکتور بر اساس نوع چرخ
- تراکتورهای چرخ الستیکی
- تراکتورهای چرخ زنجیری

ج ( انواع تراکتورها ازنظر تعداد محور محرک
تراکتورهای دوچرخ )تیلر(

 تراکتورهای سه چرخ
تراکتورهای چهارچرخ شامل تراکتورهای دوچرخ محرک )تک دیفرانسیل( و چهارچرخ محرک )دو دیفرانسیل(.

تراکتورهـای عمومـی: تراکتورهایی هسـتند که برای انجـام بیش تر کارهـای مزرعه ازجملـه، عملیات 
آماده سـازی زمین، کاشـت، داشـت، برداشـت و غیره طراحی می شـوند.

مهم ترین ویژگی های این نوع تراکتور عبارتند از:
قابلیت تنظیم فاصله چرخ ها.

قابلیت گردش سریع در شعاع کم.

شکل 1 - تراکتور عمومی

تراکتورهای باغی

شکل 2 - تراکتور باغی

ایـن تراکتورهـا کوچـک و متوسـط دارنـد و  بیش تر از نوع کمرشـکن بافرمـان هیدرولیکی هسـتند. این 
ویژگـی آن هـا را قـادر می کنـد کـه در اطراف و زیر درختـان به حرکت و کار بـا ادوات بپردازنـد. تراکتورهای 
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باغـی بیش تـر شاسـی کوتاه هسـتند و چهارچـرخ محـرک و موتـور دیـزل بـا توانـی نزدیک به 15 تـا 40 اسـب بخار و 
2 یـا 3 سـیلندر دارند.                    

شکل 3- تراکتور دوچرخ )تیلر(

تراکتورهای دوچرخ )تیلر(

ایـن تراکتورهـا کـه دوچـرخ محـرک دارنـد، با دسـت کنتـرل می شـوند و  بیش تـر در زمین هـای کوچک و 
شـالیزارها بـه کار می روند.

کار با يک تراکتور نو:

مهم تریـن مرحلـه در نگهـداري تراکتور عملیات پیشـگیری اسـت. وقتـي تراکتور نو را تحویـل می گیرید 
احتمـال دارد در قسـمت های مختلـف آن براده هـای آهـن و پلیسـه ها وجـود داشـته باشـد پس قبـل از هر 
کاري بایـد تراکتـور را روشـن کـرد. روغن موتـور و روغن گیربکـس )هیدرولیـک( و فیلترهـاي روغن موتور و 
هیدرولیـک را بایـد بعـداً تعویـض کـرد، بـا ایـن کار براده هـای موجـود از تراکتـور و مسـیر لوله هـای روغن 

می شـود. خارج 

آب بندي تراکتور:

پـس از تعویـض روغن هـا و فیلترهـا تراکتـور را روشـن کنید و بـه مدت 20 تا 50 سـاعت تراکتـور را در 
مسـیرهاي مختلـف برانیـد. در زمـان آب بنـدی تراکتـور با آن کار سـنگین مانند شـخم، دیسـک و یا سـایر 
عملیـات را انجـام ندهیـد. در ایـن مـدت حتمـاً  بـه راهنمایی هـا و توصیه های دفترچـه راهنما عمـل کنید. 
در هفتـه اول )50 تـا 60 سـاعت اولیـه( بـا  کم تـر از حد بـار مجاز کار نماییـد یعني با گاز کامـل کار نکنید. 

مـدت زیـادي بـا دور آرام و در جـا کار نکنیـد زیـرا روغـن کاری به خوبی انجام نمی شـود.
دقت کنید ممکن است تراکتور توسط شرکت سازنده آب بندی شده باشد.

دوره گرم کردن:

تراکتـور شـما وقتـي سـالم می ماند کـه قبل از کار کردن گرم شـود، ازایـن رو بعد از روشـن کردن تراکتور 
حـدود 5 دقیقـه آن را روشـن بگذاریـد تا روغن به قسـمت های مختلـف حرکت کند.

بیش ترین فرسودگي موتور در فاصله روشن کردن موتور و قبل از گرم شدن ایجاد می شود.
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بهتریـن حالـت گـرم کـردن تراکتـور پس از روشـن کـردن موتـور، حرکت با سـرعت و گاز کـم از کارگاه 
اسـت. مزرعه  تا 

خاموش کردن تراکتور

موتور تراکتور قبل از خاموش کردن باید مدت کوتاهي در جا کار کند تا کم کم خنک شود.
 »هرگز تراکتوري که در حال کار بوده است را سریع خاموش نکنید«

آشنايي با قطعات ظاهري تراکتور

شکل 4- نمای ظاهری سمت راست تراکتور رومانی        

شکل 5- نمای ظاهری چپ تراکتور رومانی

وسايل راه اندازی، کنترل و هدايت

 چنانچه تراکتور به درستی مورداستفاده قرار نگیرد، خیلی زود فرسوده می شود. این مسئله افزون بر آن که 
موجب افزایش هزینه های کشاورزی می شود، عمر مفید ماشین را نیز کاهش می دهد. از این رو برای راه اندازی، 
هدایت و کنترل تراکتور نخست باید آن را شناخت تا بتوان به طور صحیح از حداکثر قابلیت های این ماشین 
در شرایط گوناگون استفاده نمود. رانندگی درست با تراکتور نیاز به شناخت اجزای تشکیل دهنده آن دارد که 

باید کاربرد هر یک را آموخت. برای شناسایی این تجهیزات کارخانه ها نشانه هایی را به کار می برند.
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جدول 1- عالیم و نشانه های هشداردهنده در داشبورد تراکتورها

صفحه وسايل اندازه گیری و هشداردهنده و کنترل راننده  داشبورد:

 حیـن رانندگـی، راننـده هم زمـان بـا راهبری درسـت تراکتـور، باید کار ماشـین را به کمک نشـانگرهای 
هشـداردهنده کنتـرل کنـد. بـرای ایـن منظـور در جلـوی راننـده، صفحـه ای وجـود دارد کـه چراغ هـای 
هشـداردهنده، کلیدهـا، درجه هـا، چراغ هـای آگاهی دهنـده از وضعیـت کار تراکتـور، روی آن نصـب  اسـت 

)شکل شـماره 6(.             
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شکل 6 - داشبورد تراکتور مسی فرگوسن 399

 سويیچ تراکتور

 از  سوییچ برای روشن شدن تراکتور استفاده می کنند. در انواع تراکتورها  سوییچ حاالت مختلفی دارند. 
در بعضی از تراکتورها به جای استفاده از سوییچ از دکمه فشاری استفاده می شود. )شکل شماره 7(.        

شکل 7- حاالت  سوییچ در تراکتور مسی فرگوسن 285

موتور

 موتور تراکتورها از نوع دیزل است و وظیفه تولید نیرو براي حرکت دادن تراکتور را برعهده دارد. همیشه 
قبل از روشن کردن تراکتور هوا، روغن، آب و سوخت )هراس( را بررسي کنید.

با نظافت و سرویس به موقع تراکتور خود را سالم نگهدارید. )نهراس(: نظافت هوا، روغن، آب و سوخت

سیستم های مختلف موتور تراکتور

- سیستم سوخت رسانی- سیستم هوا رسانی )تهویه(- سیستم خنک کاري
-  سیستم روغن کاری- سیستم برق رسانی- سیستم هیدرولیک

سیستم سوخت رسانی تراکتور

 سیستم سوخت رسانی وظیفه انتقال سوخت از باک به داخل سیلندر و سپس برگشت سوخت اضافی را 
به عهده دارد.
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باک

باک محل ذخیره سوخت تراکتور ) گازوییل( است )شکل شماره 8(. حداقل سالي یک مرتبه باک را با  
گازوییل بشویید و تمیز کنید تا مواد خارجي و کثافات از آن خارج گردد. ظرفیت باک در تراکتور مسی 

فرگوسن 4 سیلندر MF 285 90 لیتر است.     

 شکل 8- اجزای باک

پمپ اولیه

پمپ اولیه وظیفه انتقال سوخت از باک به پمپ انژکتور را به عهده دارد. پمپ اولیه در دو نوع سه گوش 
)پیستونی( و دیافراگمی موجود است.( شکل 9 و 10. از این پمپ براي هواگیري سوخت استفاده می شود.

سرویس پمپ دستي نوع دیافراگمي به شرح زیر است:
درپوش کاسه ای را بازکنید و آن را تمیز نمایید. صافي )توري فلزي( را بردارید و با گازوییل بشویید )در 
صورتي که این قطعه خراب شد آن را تعویض کنید(. واشر صافي را پس از شستن و یا تعویض صافي، تعویض 

نمایید. سپس صافي را در محل خود قرار دهید و در پوش را نصب کنید.
اهرم پمپ دستي را به کار اندازید و در وضعیت پائین قرار دهید.

هر 500 ساعت یا 6 ماه یک بار سرویس پمپ دستي را انجام دهید. 

شکل 9- انواع پمپ اولیه و اجزا       
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شکل 10 - پمپ اولیه )دستی( دیافراگمی

فیلتر سوخت:
 وظیفه فیلتر تمیز کردن سوخت از مواد خروجی و آب است. فیلتر سوخت بعد از پمپ اولیه نصب می شود.

فیلتر  گازوییل تراکتور فرگوسن و جاندیر هر 500 ساعت )6 ماه( یک بار تعویض می شود.
در کنار فیلتر سوخت پیچي وجود دارد که براي هواگیري سوخت از آن استفاده می شود.

در بخش زیرین اکثر فیلترهای گازوییل پیاله ای وجود دارد که آب موجود در سوخت در آن تجمع می کند. آب 
نسبت به سوخت سنگین تر است و ته نشین می شود. با باز کردن شیر زیرین آب تخلیه می شود )شکل شماره 12(.

بعضی از تراکتورها یک فیلتر سوخت و بعضی دیگر دو فیلتر دارند.

شکل 11 -  اهرم پمپ دستی به منظور هواگیری                

شکل 12 - فیلتر گازوییل

پمپ انژکتور:

 پمپ انژکتور وسیله ای است که سوخت را در زمان مشخص به مقدار معین و با فشار معین به سوزن های 
انژکتور ارسال می کند )شکل 13(.
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شکل 13- پمپ انژکتور ردیفی

پمپ های انژکتور در تراکتورها در دو نوع 1- ردیفی یا پیستونی 2- آسیابی یا دوار وجود دارند.
باک   باید  این است. همیشه  انژکتور  بدون آب مهم ترین سرویس پمپ  استفاده  و  از سوخت  پاکسازی 
گازوییل را پر نگه داشت. )باک را به خصوص پس از پایان کار روزانه  باک حتماً پرکنید( زیرا درغیر این صورت 

بخارآب درون باک به صورت قطرات آب به درون گازوییل می ریزد. )اصطالحاً« باک عرق می کند(.
انژکتورها )افشانک ها( یا سوزن های انژکتور:                      

 شکل 15- سوزن انژکتور

سوزن های انژکتور قطعاتی هستند که سوخت را از پمپ انژکتور می گیرند و به صورت پودر شده )اتمیزه( 
داخل محفظه احتراق درون سیلندر می پاشند.

شکل 16- خارج کردن سوزن انژکتور به منظور سرویس

انژکتورها به سرویس خاصي نیاز ندارند، ولي هر 1000 ساعت )ساالنه  سوزن ها را باز نمایید و توسط 
متخصص سرویس کنید.
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سرويس های سیستم سوخت رسانی

- در پایان کار روزانه )10 ساعت کار( رسوبات و آب موجود در فیلتر سوخت را تخلیه کنید.
- فیلتر  گازوییل را پس از 50 ساعت اول کار تراکتور )تراکتور نو( تعویض کنید.

- همیشه جلوي نشتی های سیستم سوخت رسانی را بگیرید.
- پس از 500 ساعت کار صافي پمپ دستي را تمیز کنید.

-  پس از 500 ساعت کار فیلتر سوخت را تعویض کنید.
-  در تراکتور روماني روغن را باید درون پمپ انژکتور بریزید.

-  هرروز پس از پایان کار روزانه باک را پر کنید.

شکل 17- نکته مهم

نكات مهم سیستم سوخت رسانی

- هرگز مخزن سوخت رسانی را لبالب پر نکنید چون باید براي انبساط آن جایي باقي بماند.
- تراکتـور در حـال کار یـا خیلـي داغ را سـوخت گیری نکنیـد. بـراي جلوگیـري از یـخ زدن گازوییل در 

فصـل زمسـتان می تـوان از 10 تـا 20 درصدنفـت اسـتفاده کرد.
-  اگر تراکتور مدتي بدون استفاده مانده است، قبل از روشن کردن چند بار پمپ دستي گازوییل را فشار دهید.

-  بـراي خامـوش کـردن موتـور هرگز از شـیر زیر باک اسـتفاده نکنید زیرا پمـپ انژکتـور از گازوییل خالي 
می گـردد و قسـمت های داخلـي آن خـراب می شـود. عـالوه  بـر این بـه هواگیري مجـدد نیاز پیـدا می کند.

-  اگـر سـوراخ هـواي ورودي درب بـاک گازوییل مسـدود باشـد احتمال ترک برداشـتن پیاله شیشـه ای  
گازوییـل تراکتـور وجود دارد.

-  هرگـز پـس از شستشـوي پمـپ انژکتور با آب سـرد، موتور را روشـن نکنیـد زیرا باعث تاب برداشـتن 
پمـپ انژکتور می شـود.

سیستم هوا رسانی

هـواي تمیـز نقـش زیـادي در افزایـش عمـر تراکتـور دارد. موتـور بـا ورود گردوغبـار بـه آن، خیلـي زود 
فرسـوده می شـود و نیـاز بـه تعمیـر پیـدا می کنـد.
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اجزای سیستم هوا رسانی

پیش صافی

 پیش صافـی وظیفـه جلوگیـري از انتقـال ذرات درشـت خـاک موجـود در هوا بـه موتور را بـه عهده دارد 
)شـکل 18(. الزم اسـت پیش صافـی را مرتبـاً خالـي نماییـد تا دچـار گرفتگي نشـود و گردوغبار اجـازه عبور 

از آن را پیـدا نکند. 

شکل 18 - پیش صافی

پیش صافی عالمتي روي جدار خود دارد که باید قبل از پرشدن صافي از خاک و رسیدن به آن نسبت به 
تخلیه آن اقدام کرد.

شکل 19- پره های مورب پیش صافی

پره های مورب در بخش زیرین پیش صافی برای ایجاد حرکت گردبادی طراحی و ساخته شده است )شکل 19(.

صافي اصلي

صافی اصلی پس از پیش صافی نصب می شود. صافی اصلی در تراکتورها در انواع خشک و روغني )شکل 
21 و 22( وجود دارند. این صافي در تراکتور فرگوسن و روماني از نوع روغني و در تراکتور جاندیر از نوع 

خشک است.
مقدار روغن درون صافي اصلي باید در حد تعیین شده باشد )شکل 21( و طبق توصیه کارخانه سازنده 

باید نسبت به شستشو و یا تعویض فیلتر هوا اقدام کرد. 

شکل 20- صافی اصلی نوع روغنی



تعمیرکار سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک

60

شکل 21- خط نشانه سطح روغن فیلتر روغنی

به طورکلـی زمـان شسـتن فیلتـر اصلـی بـا توجـه بـه نـوع کار و میـزان گردوغبـار، متغیـر اسـت. فیلتـر 
هواکـش را پـس از 6 بـار شستشـو تعویـض کنیـد.

    شکل 22 - هواکش نوع خشک و نحوه تمیز کردن آن با فشار هوا

 بـراي شسـتن  فیلتـر هواکـش اصلـي پس از بازکـردن فیلتر و تخلیه روغـن درون آن توري سـیمي را با 
نفـت یـا  گازوییـل تمیـز بشـویید و با فشـار هوا کاماًل، خشـک کنید. سـپس روغن  موتـور فصل را بـه میزان 

مـورد نیـاز درون آن بریزیـد و آن را در محـل خـود نصب کنید.

لوله يا جنت هوا :  

جنت یا لوله هوا عامل انتقال هوا از هواکش به موتور است.                  

شکل 23 - جنت یا لوله هوا

جنـت هواکـش نبایـد سـوراخ یـا پاره باشـد. درصـورت پاره شـدن جنـت هواکـش، راه دزد هـوا به وجود 
می آیـد کـه موجـب خـروج دود سـیاه از موتـور و کاهـش قـدرت آن می شـود. براي مشـخص کـردن این که 

راه دزد هـوا وجـود دارد یـا نـه مراحـل زیر را انجـام دهید:
تراکتـور را روشـن کنیـد و کاسـه هواکـش را بـاز نمایید. سـپس کف دسـت را روي مسـیر لولـه هواکش 
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قـرار دهیـد چنانچـه تراکتـور فـوراً، خاموش شـد سیسـتم هوا سـالم اسـت. اگر خامـوش نشـد، راه دزد هوا 
دارد. وجود 

بایـد جنـت هواکـش را تعمیـر یا تعویض کرد. اگـر فیلتر هواکش گرفتـه و یا کثیف باشـد احتمال خروج 
دود سـیاه از اگزوز وجود دارد.

نکات مهم سیستم هوا رسانی:
-  اولین سرویس روزانه تخلیه خاک داخل کالهک هواکش است. 

- همیشـه تـوري روغنـي هواکـش را در داخـل نفـت یـا  گازوییـل خـوب بشـویید سـپس بـا فشـار بـاد 
خشـک کنید. 

-  هرگز در پیش صافی روغن یا گازوییل نریزید.  
-  از روغن موتور در صافي اصلي استفاده کنید. 

- پس  از 6  بار شستشو و تمیزکردن فیلتر اصلي هواکش آن را تعویض کنید. 
- زمان شستشو و تمیزکردن سیستم هواکش بستگي به نوع و میزان کار دارد.  

- از نشت هوا جلوگیري کنید. 
- لوله هواکش را از حالت استاندارد بلندتر نکنید.

سیستم خنک کننده 

   موتـور زمانـي کارایـي خـوب و عمـر طوالني خواهد داشـت کـه در دمـاي معین و مشـخصي کار کند. 
سیسـتم خنک کننـده اوالً از داغ کـردن موتـور جلوگیـري می کنـد ثانیـاً موتـور را در دماي مناسـب کارکرد 

آن نگـه مـی دارد تـا کارایـی بیش تـر و عمر طوالني تری داشـته باشـد.

اجزا سیستم خنک کننده

- رادیاتور آب - واترپمپ )پمپ آب( - ترموستات -  آمپر آب - پروانه - تسمه پروانه درب رادیاتور- شیر 
تخلیه آب رادیاتور- شیر تخلیه آب سیلندر- مجاري عبور آب )جنت های باال و پایین رادیاتور( 

    شکل 24 - اجزای سیستم خنک کننده
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رادياتور : 

مخـزن آب در موتورهـا را رادیاتور می نامند)شـکل(. ظرفیت رادیاتورها متفاوت اسـت.ظرفیت رادیاتور در 
تراکتـور مسـی فرگوسـن)MF 285( 14/2 لیتـر اسـت. دقـت کنید همیشـه بدنه رادیاتور شـما تمیـز و عاری 

از گردوخاک، کاه و غیره باشـد )شـکل 26(.

      

    شکل 25- رادیاتور                     شکل 26- رادیاتور آلوده به گردوخاک

درب رادياتور

 وجـود درپـوش دهانـه رادیاتـور تاثیـر زیـادي در کارایـي و سـالمت رادیاتـور دارد. اگـر درب رادیاتور به 
دلیلـی مفقـود )گـم( شـد هرگـز از چـوب و یا اجسـام دیگر به جـاي آن اسـتفاده نکنیـد، زیـرا درب رادیاتور 

داراي دو عـدد سـوپاپ اسـت کـه وظیفـه کنتـرل فشـار درون رادیاتـور و فضاي بیـرون را بـه عهده دارند.
اگـر تراکتـور شـما داغ کـرد و نیـاز شـد کـه درب رادیاتـور را بازکنیـد حتمـاً درب را در دو مرحلـه  و بـا 

پارچـه ای کـه در دسـت داریـد بـاز نمایید.                            

شکل 27- درب رادیاتور

واترپمپ 

 وظیفـه واترپمـپ انتقـال آب از رادیاتور به درون موتور اسـت. بعضي از پمپ هـای آب نیاز به گریس کاری 
دارنـد امـا تعـدادي از واترپمپ هـا فاقـد گریس خـور هسـتند. عـالوه بـر گریـس کاری واترپمپ، عـدم وجود 

نشـت آب نیـز از اهمیت زیادي برخوردار اسـت.            

شکل 28 - واترپمپ
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ترموستات : 

   ترموسـتات وظیفـه تنظیـم دمـاي موتـور را بـه عهـده دارد. از ایـن رو بـراي سـالمتي موتور همـواره از 
ترموسـتاتي اسـتفاده کنیـد کـه از نظـر درجـه حـرارت باز شـدن با دفترچـه راهنمـاي فني موتـور مطابقت 
داشـته باشـد. یکي از دالیل داغ شـدن موتور در تراکتورها می تواند خرابي ترموسـتات باشـد. براي آزمایش 

سـالم بودن ترموسـتات بـه روش زیر عمـل کنید:
ظرفـي را پـر از آب کـرده و روی چراغ یا شـعله گاز قرار دهید. ترموسـتات را توسـط نخـي به خوبی ببندید 
تـا بتوانیـد آن را درون ظـرف پـر از آبـی که در حال گرم شـدن تدریجي اسـت، قـرار دهید و درصـورت امکان 
دماسـنجي درون آب قـرار دهیـد. بـا افزایـش دمـای آب و رسـیدن آن بـه میـزان حـرارت موردنیـاز )معموالً” 
80-70 درجـه سـانتی گراد(، ترموسـتات سـالم شـروع بـه باز شـدن می کند. بازنشـدن ترموسـتات بـا افزایش 

درجـه حـرارت آب، نشـان دهنده خرابـی آن اسـت و در ایـن صورت بایـد ترموسـتات را تعویض کرد.
بـاز کـردن ترموسـتات از روي موتـور باعث می شـود که موتور در حرارت مناسـب کار نکند و این مسـئله 

عمـر آن را کاهش خواهد داد. 

شکل 29 - ترموستات

پروانه و تسمه پروانه:  

                     

 

شکل 30 - پروانه
پروانه )شکل 30( با انتقال دادن جریان هوا از میان رادیاتور باعث خنک شدن آب درون آن می شود. سفت 
بودن بیش از حد تسمه پروانه باعث خرابي بولبرینگ دینام می شود. شل بودن بیش ازحد تسمه پروانه باعث داغ 

کردن موتور می شود.

آمپر آب )درجه آب(:

از  بعضي  در  مختلف طراحي می شود.  به شکل های  و  است  موتور  آب  درجه حرارت  نشان دهنده  آمپر 
تراکتورها صفحه درجه ممکن است سه قسمتی باشد که رنگ سفید به معنی سرد بودن موتور، قسمت سبز 

به معنی حرارت مناسب و قسمت  قرمزرنگ به معنی داغ بودن است )شکل 31(.
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حرف )C( سرد بودن، )Rیا N( مناسب بودن حرارت آب و H داغ بودن موتور را مشخص می کند. دقت کنید 
همیشه درجه آب روي رنگ سبز یا N باشد.                               

شکل 31 - آمپر آب

شیر تخلیه آب بدنه موتور: روي بدنه بلوک سیلندر موتور، پیچي قرار داده شده است تا در زمان الزم 
بتوان آب بدنه موتور را تخلیه کرد.

شکل 32 - جنت آب

جنت های رادیاتور: جنت ها لوله های الستیکي انتقال آب از رادیاتور به موتور و بالعکس هستند که باید 
همواره سالم باشند تا بتواند آب را به خوبی منتقل کنند )شکل 32(.

سرويس ها و نكات مهم سیستم خنک کننده:

  - قبـل از شـروع کار روزانـه سـطح آب رادیاتـور را بازدیـد کنید و در صورت لزوم از آبي اسـتفاده نمایید 
که امـالح ندارد. 

- بازدیـد نشـتي آب از قسـمت های مختلـف و رفـع عیب آن هـا )بدنه رادیاتـور، جنت هـای رادیاتور، بدنه 
واترپمـپ، خرابـي واشـر السـتیکي درب رادیاتور و یا ضعیف شـدن فنـر درب رادیاتور(. 

-  همـواره دقـت کنیـد پره هـای رادیاتـور و بدنـه آن تمیـز و عـاري از گردوخـاک و کاه وغیـره باشـد. 
رادیاتـور را توسـط فشـار بـاد از قسـمت داخـل بـه بیـرون تمیـز کنیـد.

-  گرفتگـي لوله هـای رادیاتـور را می تـوان بـا مواد شـیمیایي موجود  برطـرف کنید )سـیخ زدن رادیاتور 
کاري اصولي و علمي نیسـت(.

-  در فصل سرما از ضدیخ به میزان 20 تا 50 درصد استفاده کنید )برای تراکتور  MF285 حدود 3 تا 5 لیتر(.  
-  بازدید تسمه پروانه ازنظر سالم بودن و شل یا سفت بودن اهمیت زیادي دارد. 

 - حداقل سالي یک بار آب رادیاتور را خالي نمایید و آن را پس از شستوی کامل، پر کنید.
- سعي کنید در تمام طول سال مخلوط آب تمیز به عالوه ضدیخ درون رادیاتور تراکتور بریزید. 
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-  سردی موتور و وجود گازوییل درون آب ازجمله دالیل خروج دود سفید از اگزوز تراکتور هستند. 
-  همیشه میزان آزادي تسمه باید 1/5 -1 سانتی متر باشد.

-  ضدیخ ها ضد جوش، ضد رسوب و ضدزنگ هستند. 
- قبل از ریختن ضد یخ درون رادیاتور آن را کاماًل با آب مخلوط کنید.

-  اگر تسمه پروانه شل باشد باعث داغ شدن موتور و شارژ نشدن باتري می شود. 
-  اگـر تسـمه پروانه  زیـاد سـفت باشـد باعـث خرابـي تسـمه و بلبرینگ دینام، سـاییده شـدن شـافت و 

بلبرینـگ واترپمـپ ، وارد آمـدن فشـار بـه موتـور و کاهـش قدرت آن می شـود.
-  گردش آب درون رادیاتور نشانه سالم بودن واترپمپ و ترموستات است.

-  تراکتور را حتي براي چند لحظه بدون آب روشن نکنید. 
-  یـک مسـئله مهـم در سـالم بـودن واترپمـپ لـق نبـودن آن اسـت، بنابرایـن نشـت آب و صداهـاي 

غیرعـادی را بـا دقـت کنتـرل کنیـد. 
-  براي تضمین سالمت سیستم خنک کننده موتور بهتر است آب جوشیده سرد را داخل رادیاتور بریزید. 

-  وقتي بدنه موتور خیلي سرد است آب جوش داخل رادیاتور نریزید. 
-  وقتـي موتـور خیلـي گـرم اسـت اگر آب سـرد داخـل آن بریزید، باعث ترکیدگي بدنه سـیلندر  و سـر 

سیلندرمی شود.
براي عیب یابی تراکتوري که جوش آورده است اعمال زیر را انجام دهید:

-  تراکتور را از نظر داشتن آب و کافی بودن مقدار آن بررسی کنید.  
- شل بودن و یا پاره شدن تسمه پروانه بررسی شود. شل یا پاره بودن تسمه پروانه بررسی شود.

- جلو و عقب رادیاتور از خاک و کاه کلش تمیز شود.
- از سالم بودن واترپمپ اطمینان حاصل کنید. 

-  از سالم بودن ترموستات مطمئن شوید. 
- سالم بودن درب رادیاتور را بررسی کنید.  

نوع کار و درجه حرارت محیط نیز در داغ شدن موتور موثر است. 
- خرابي صفحه کالچ ) بکسوات کالچ( نیز ممکن است در داغ کردن موتور نقش داشته باشد.  

-  اگر روغن موتور نامناسب و یا کم باشد موتور داغ می کند.
- تنظیم نبودن موتور و پمپ انژکتور نیز ممکن است موتور را داغ کند.

سیستم روغن کاري:  

از روغن برای روان کار کردن قطعات موتور و جلوگیری از فرسایش آن ها استفاده می شود.
 روغن ها بر اساس غلظت آن ها شماره گذاری می شوند. مثاًل روغن 10، روغن 20، روغن 30، روغن 40 و  
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غیره. هر چه اعداد باالتر باشند، روغن غلیظ تر است. براین اساس روغن 20 از روغن 10 و روغن 30 از روغن 
20غلظت بیش تری دارد.

روغنـي کـه حـرف W دارد، در زمسـتان و هـواي سـرد به کار مـی ر ود. روغن هایـی ماننـدSAE 10W 30 را 
روغن هـای چنـد درجـه ای یـا روغـن چهارفصـل می نامند. ایـن روغـن خـواص روغن هـای 10 و 30 را باهم 
دارد، یعنـي در زمسـتان ماننـد10 و در تابسـتان ماننـد30 عمـل می کند. اکثـر تراکتـورداران از روغن10 در 
سیسـتم هیدرولیـک اسـتفاده می کننـد امـا این روغـن تمام خـواص هیدرولیـک را نـدارد. بنابرایـن توصیه 

می شـود بر اسـاس دسـتورالعمل کارخانه سـازنده از روغن هیدولیک مناسـب اسـتفاده شـود.
.SAE90 روغن هایی که داراي عدد غلظت خیلي بزرگ هستند اصطالحاً واسکازین نامیده می شوند مانند

گریس: از این رو روغن جامد درجاهایی استفاده می شود که مصرف روغن های معمولي امکان پذیر نباشد 
مانند: توپي چرخ ها - پدال ترمز و کالچ ، بعضي اهرم ها و غیره. والوالین گریسي است که معموالً در توپي چرخ 

مورداستفاده قرار داده می گیرد.

اجزای سیستم روغن کاري: 

- مخزن روغن یا کارتل   
- رادیاتور و کولر روغن  

 - پمپ روغن یا اویل پمپ  
- فیلترهاي روغن  

- میله سنجش سطح روغن یا فول روغن موتور  
- درجه یا چراغ فشار روغن  

- پیچ تخلیه روغن  
- محل ریختن روغن                            

شکل 33 - اجزای سیستم روغن کاری

مخزن روغن )کارتل(:

 کارتـل در قسـمت پاییـن موتـور قـرار دارد و روغن موتـور در آن ذخیـره می شـود. ظرفیـت کارتـر در 
تراکتورهـا متفـاوت اسـت. در قسـمت پاییـن مخـزن یـک پیـچ  بـراي تخلیـه روغن وجـود دارد. ایـن  پیچ 
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معمـوالً خاصیـت آهن ربایـی دارد تـا براده هـاي آهنی وارد شـده بـه روغن را جـذب کند. بین کارتـل و بدنه 
موتـور یـک واشـر قـرار دارد کـه از نشـت روغـن جلوگیـری می کنـد و واشـر کارتل نامیـده می شـود. وقتي 
موتـور روشـن اسـت روغـن درون موتـور عمـل روغـن کاری را انجـام می دهـد و زمانـي کـه موتـور خاموش 

می شـود روغـن بـه کارتـر برمی گـردد.

رادياتور روغن:

در زمانـی کـه موتـور روشـن اسـت روغن موتـور در قسـمت های مختلـف موتـور حرکـت می کنـد. روغن 
عالوه بـر انجـام عمـل روغـن کاری تـا حـدي وظیفـه خنک کـردن موتـور را نیـز بـه عهـده دارد. بنابرایـن در 
بعضـي از تراکتورهـا  بـراي خنک شـدن مجـدد روغـن از رادیاتـور روغـن یـا کولـر روغن اسـتفاده می شـود.

پمپ روغن يا اويل پمپ: 

پمـپ روغـن درون کارتـر و بـر روي بدنـه نصـب می گردد. این پمپ هنگام روشـن شـدن  موتـور  روغن را از 
کارتـر بـه قسـمت های مختلـف موتور ارسـال مي کنـد. روغن قبـل از ورود به پمـپ از یک صافي عبـور می کند.

فیلترهاي روغن :                   

شکل 34- فیلتر روغن

 در تراکتورهـا دو فیلتـر روغـن وجـود دارد: یکـي فیلتر درون کارتل کـه درواقع یک توري اسـت و اجازه 
ورود مـواد کثیـف و زائـد را بـه پمـپ روغـن نمی دهد. دومـی فیلتر اصلي روغن اسـت که به نـام فیلتر روغن 
نیـز شـناخته می شـود. فیلتـر اصلـي در کنار موتـور نصب می شـود و وظیفه تصفیـه روغن را به عهـده دارد. 
بـا ایـن فیلتـر ذرات خارجـي ریـز موجـود در روغن هـا گرفته می شـوند. ایـن ذرات ریـز می توانند بـه موتور 
صدمـه زیـادي وارد کننـد. بنابرایـن بایـد همیشـه دقـت کنیـد که فیلتـر روغن پـس از مدت معینـي حتماً 

تعویـض گـردد. و برای ایـن منظور از فیلترهای اسـتاندارد اسـتفاده نمایید.
دقت کنید:  

- حتماً صافي روغن موتور را به موقع و قبل از مسدود شدن مسیر روغن تعویض کنید. 
- در تراکتورها به طورمعمول پس از دو بار عوض کردن روغن موتور، فیلتر روغن را تعویض می کنند. 

-  در تراکتـور فرگوسـن درصـورت اسـتفاده از روغـن مناسـب و توصیه شـده، پـس از 250 سـاعت کار 
موتور،روغـن موتـور و فیلتـر روغـن را پـس از 500 سـاعت کار موتـور، بایـد تعویـض نمـود.
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میله سنجش سطح روغن )فول يا گیج(:  

از میله سنجش سطح روغن براي اندازه گیری سطح روغن درون کارتل استفاده می شود.

شکل  35 - میله اندازه گیر سطح روغن )گیج روغن(

بـر روي گیـج دو عالمـت حداکثـر )MAX( و حداقل )MIN( نوشته شـده اسـت که همیشـه سـطح روغن 
بایـد بیـن ایـن دو عالمت باشـد. سـطح روغـن را باید زمانـي اندازه گیـری کرد کـه تراکتور خاموش اسـت و 

روي سـطحي کاماًل صاف قـرار دارد.

پیچ تخلیه روغن موتور )شكل شماره 36(: 

شکل 36 - محل تخلیه روغن

در زیـر کارتـر پیچـي بـراي تخلیـه روغن موتور تعبیه شـده اسـت که معموالً ایـن پیچ خاصیـت آهنربایی 
دارد تـا براده هـاي آهـن موجـود درون روغـن را جـذب کنـد. همیشـه پـس از تخلیـه روغن موتـور و قبل از  

تعویـض روغـن، ایـن پیچ را تمیـز کنید.

چراغ فشار روغن:

چـراغ فشـار روغـن وقتي روشـن می شـود که  سـوییچ روي روشـن اسـت. ایـن چراغ با روشـن کـردن موتور 
و بـه کار افتـادن آن خامـوش می شـود. اگـر در حالـت روشـن بودن موتور چراغ روشـن شـد سـریع موتور را 

خاموش کنیـد تـا از صدمـه دیـدن آن جلوگیري شـود، سـپس نسـبت به رفـع عیب اقـدام نمایید.

سرويس های سیستم روغن کاری:

 - زمـان تعویـض روغن موتـور در تراکتـور جاندیـر هـر 100 سـاعت کار و در فرگوسـن 285 هـر 250 
سـاعت کار اسـت )بـا توجـه بـه نـوع روغـن هـر 100 سـاعت کار روغـن را تعویـض کنید(.
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-   با هر بار تعویض روغن موتور فیلتر روغن را هم عوض کنید.
-  بـراي تخلیـه روغن موتـور، تراکتـور را روشـن کنیـد و بگذاریـد تـا روغـن گـرم و روان شـود. سـپس 
تراکتـور را در محـل مسـطحي قـرار دهید و پیچ تخلیـه را بازکنید تـا روغن موتور تخلیه گـردد. در این حال 
درپـوش ریختـن روغن موتـور را نیـز بازکنیـد تـا روغـن سـریع تر خارج گـردد. پـس از تخلیه کامـل روغن و 
تمیـز کـردن پیـچ خروجـي روغن کارتر، روغن مناسـب و توصیه شـده را از محـل ریختن روغـن درون کارتر 
بریزیـد. سـپس درپـوش را در محـل خود قرار دهید، موتور را روشـن کنید و بگذاریـد چنددقیقه ای کار کند. 
سـپس نشـت های روغـن را بازدیـد کنیـد. تراکتـور را خامـوش نماییـد و نشـتی ها را برطـرف کنید. سـپس 

سـطح روغـن را بازدیـد نماییـد و درصورت کافی نبـودن انـدازه ی آن روغن اضافـه نمایید.

نكات مهم سیستم روغن کاری:

رنگ تیره و سیاهي روغن نشانه کثیف بودن آن نیست بلکه روغن مشغول انجام دادن وظیفه خود است. 
-  وقتي تراکتور کار می کند )روشن است( هرگز  قسمت های مختلف آن را گریس کاری و روغن کاری نکنید. 
-  درصورت کم شدن فشار روغن موتور، قرارگرفتن عقربه آمپر روغن روی خط قرمز و روشن شدن چراغ 

فشارموتور را فوراً خاموش کنید. 
-  تراکتور نو نباید مدت زیادي در جا و با دور آرام کار کند زیرا روغن کاری ناکافي است و رینگ ها و 

بوش ها آسیب می بیند. 
-  همیشه از روغن مناسب فصل و توصیه شده استفاده کنید.   

- در دوره آب بندي و آمادگي تراکتور نو مصرف بیش ازحد روغن عادي است، لذا نگران نشوید.
-  هرگز براي بلند کردن  تراکتور و استفاده از جک، جک را زیر کارتر قرار ندهید. 

-  پس از تخلیه روغن موتور براده های  آهن چسبیده به پیچ تخلیه را تمیز کنید.
-  در زمان تعویض فیلتر روغن مقداري روغن درون فیلتر نو بریزید و بعد فیلتر را ببندید.

-  حتی المقدور سعي کنید سالي یک بار کارتل را باز و تمیز کنید و  با نفت بشویید. 
-  به منظور بستن فیلتر روغن موتور و آب بندی بهتر کمي روغن به واشر آن بمالید.

- جهت ریختن روغن درون موتور از قیف توري دار استفاده کنید.
- وجود آب در روغن موتور موجب کف کردن روغن می شود. خروج دود آبی از اگزوز ممکن است ناشی 

از وجود روغن زیاد در کارتل و یا روغن سوزی موتور باشد.

سیستم برق رساني:

   از سیستم برق رسانی براي راه اندازی موتور )روشن کردن تراکتور(، تولید انرژي الکتریکي و ذخیره آن 
براي مواقع موردنیاز، تامین انرژي برق الکتریکي براي روشنایي و سیستم هشداردهنده استفاده می شود.
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اجزای سیستم برق رسانی:   

باتري، استارتر، دینام، آفتامات، - چراغ ها، - کلیدها و آمپرها.

باتري:

 باتـري منبـع انرژي الکتریکي اسـت، درون باتري مایع الکترولیت )شـامل اسیدسـولفوریک و آب مقطر(، 
صفحـات مثبـت و منفـي و عایـق وجـود دارد.  هر باتـري داراي تعدادي خانه اسـت و هر خانـه باتري 2 ولت 
بـرق تولیـد می کنـد. اگـر باتري شـما دارای 6 خانه اسـتتوانایی تولیـد 12 ولت بـرق را دارد. باتـري تراکتور 
مسـي فرگوسـن 285 داراي 17 پلیـت و 12 ولـت اسـت. هـر خانـه باتري یـک درپوش از جنس پالسـتیک 
دارد کـه روي هر درپوش یک سـوراخ کوچک تعبیه شـده اسـت. مسـدود شـدن این سـوراخ ها باعـث انفجار 

باتـري می گـردد، بنابرایـن دقـت کنید که سـوراخ درپوش های باتري مسـدود نشـود.

قطب های باتري: 

روش شناسـایي قطب هـای باتـري: * قطـب مثبـت کلفت تر )قطورتـر( از قطب منفي اسـت. قطب مثبت 
را بـا P و قطـب منفـي را بـا N  نمایـش می دهنـد. * قطـب مثبـت بـا عالمـت + و قطـب منفـي بـا عالمـت – 
مشـخص می شـود. *قطـب منفـي یـک واشـر حلقـه ای پالسـتیکي آبی رنـگ و قطب مثبـت واشـر حلقه ای 
پالسـتیکي قرمزرنـگ دارد. * بـه هـر قطب یک سـیم می بندیم و سـر دیگر آن را درون آب نمک یا آب اسـید 
قـرار می دهیـم. از اطـراف هرکـدام از سـیم ها کـه حبـاب بیش تـری برخیـزد آن قطـب منفي و قطـب دیگر 

قطـب مثبـت )برق( باتري اسـت.           

شکل 37- اجزای باتری

سرويس ها و نكات مهم در خصوص باتري:

- همـواره قطب هـای باتـري را بازدیـد کنید و درصورتی که اتصاالت شـل شـده باشـند، بسـت هاي آن را 
محکـم نماییـد. بسـت ها را درصورت فرسـوده یا شکسـته شـدن، تعویض کنید 

-  همیشـه سـطح محلول درون باتري را بررسـي کنید تا حدود 1 سـانتی متر مایع روي سـطح صفحات 
راپوشانیده باشد.
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-  درصورت کم بودن آب باتری فقط از آب مقطر استفاده کنید )هفته ای یک بار بررسي  شود(.
-  پس از اضافه کردن آب مقطر، تراکتور را روشن نمایید و اجازه دهید موتور کمي با دور نسبتاً زیاد کار کند. 

- براي باز کردن باتري از روي تراکتور اول بست منفي و سپس بست مثبت را بازکنید.
- هرگز روي بست باتري ضربه نزنید. 

-  حداقل هرماه یک بار سطح خارجي باتري را کاماًل بررسي و تمیز نمایید.
-  براي مشخص کردن وضعیت شارژ  باتري از وسیله ای بنام هیدرومتر )غلظت سنج( استفاده می شود.

اعداد خوانده شده توسط هیدرومتر و تفسیر آن ها به شرح جدول زیر است:

تفسیردرجه خوانده شده

حالت مناسب براي زمستان1/300 - 1/280

1/225 - 1/280
بجاي آب مقطر، آب اسید در باتري ریخته شود 

غلظت محلول  پایین است

باتري خالي  است آن را شارژ کنید کم تر از 1/225

بهترین حالت غلظت آب اسید باتري 1/280 است باالتر از این مقدار باعث کاهش عمر مفید باتري می شود.
- براي تمیز کردن سطح خارجي باتري آن را با آب گرم یا محلول رقیق جوش شیرین )6 گرم جوش شیرین 

در یک لیتر آب( بشویید.
- در صورت خرابي بست هاي باتري آن ها را تعویض کنید. بعد از بستن بست ها الیه نازکی از گریس روي 

قطب ها بمالید تا از سولفاته شدن آن ها جلوگیری شود. 
-  اگر به هر علت اعم از ترک و شکستگي بدنه باتري و یا واژگون شدن باتري آب اسید موجود در آن خالي 

شود باید مخلوط مناسب آب اسید به باتري اضافه کنید.                  

شکل 38 - خطر منفجرشدن باتری

- گاز متصاعد شده از محلول داخل باتری قابل اشتعال است، بنابراین باطري را از جرقه و آتش دور نگهدارید.

نگهداري باتري در  فصل بیكاري:

  اگر به مدت طوالني از تراکتور استفاده نمی کنید براي سالم ماندن باتري باید اقدامات زیر را انجام دهید:
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باتري باید کاماًل شارژ باشد. اگر شارژ باتری کامل نیست ابتدا آن را شارژ کنید )با روشن کردن تراکتور و 
کارکردن آن باتري شارژ می شود(.

باتري را از روي تراکتور بردارید )ابتدا قطب منفي را بازکنید(. سپس مایع الکترولیت آن را خالي نمایید و 
در یک ظرف شیشه ای نگهداری کنید. توسط دو سیم و یک المپ که به قطب های باتري وصل می شوند برق 

باقیمانده در باتري را کاماًل تخلیه کنید.
درپوش های باتري را ببندید و روي سوراخ های تهویه آن ها را با نوارچسب کاماًل مسدود کنید. سپس باتري 

را به صورت وارونه در محل مناسبي قرار دهید.
براي استفاده مجدد کافي است باتري را از مایع الکترولیت مناسب پرکنید. پس از شارژکردن و بستن 

درپوش ها، سوراخ های تهویه آن را باز کنید و روي تراکتور قرار دهید.

استارتر: 

استارتر با برق مستقیم باتري کار می کند )شکل 39(. معموالً قطب مثبت باتري به استارتر و قطب منفي 
آن به بدنه تراکتور وصل می شود. در بعضي تراکتورها )مثاًل فرگوسن 285( کلیدي مدار استارتر را قطع 
مي کند. یعني تا زماني که دسته دنده کمک در حالت خالص قرار نگیرد استارتر کار نمی کند. پس همیشه 

قبل از زدن استارت دسته دنده را خالص کنید. هر مرحله استارت زدن نباید بیش از 10 ثانیه طول بکشد.

شکل 39 - استارتر

دينام: 

   دینام وظیفه شارژ باتري را به عهده دارد )شکل40(. بنابراین خرابی دینام باعث خالي شدن برق باتري 
می شود دقت کنید تسمه دینام شل یا سفت نباشد، حداقل هر50 ساعت یک بار و یا هر زمان که الزم است 
میزان کشش تسمه پروانه را بازرسي کنید )وقتي تسمه مابین پولي دینام و پولي سر میل لنگ را با انگشت 

شست فشار می دهید باید حدود 1 سانتی متر  فرو برود(. 

شکل 40- دینام
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اگر بخواهید روي تراکتور یا ادوات متصل به آن جوشکاري انجام دهید اول سیم های پشت دینام و کابل 
قطب منفي باتري را جدا کنید تا به باتري و آسیب نرسد. 

- دقت کنید زمان روشن بودن موتور کابل های باطري را جدا و یا وصل نکنید.
- از پیچ های مخصوص روي پایه دینام براي شل یا سفت کردن تسمه دینام استفاده کنید. 

آفتامات:

وظیفه آفتامات تنظیم میزان برق تراکتور است. در تراکتورهاي قدیمي )روماني( آفتامات به عنوان یک وسیله مجزا 
روي بدنه موتور دیده می شد اما در تراکتورهاي امروزي آفتامات را به شکل یک قطعه درون دینام نصب می کنند.

سیستم هیدرولیک: 

 وظیفه سیستم هیدرولیک انتقال نیرو یا ایجاد حرکت در قسمت های مختلفي مانند بازوهاي عقب، فرمان، 
جک و غیره است.

اجزای سیستم هیدرولیک :

3- پمپ هیدرولیک2- فیلتر یا صافي روغن هیدرولیک   1-  مخزن هیدرولیک
 6- کوپلینگ ها5- فرمان هیدرولیک4- جک های هیدرولیک

8- اهرم های هیدرولیک7- مقسم

شکل 41 - اجزای سیستم هیدرولیک تراکتور رومانی

مخزن روغن هیدرولیک:

در تراکتورها مخزن روغن هیدرولیک با محفظه جعبه دنده )گیربکس( یکي است )شکل 42(. ظرفیت 
روغن هیدرولیک در تراکتورها متفاوت است. به عنوان مثال ظرفیت روغن هیدرولیک تراکتور مسي فرگوسن 

285 به میزان 43 لیتر است)شکل 42 (.
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شکل 42 - محل ریختن روغن هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن 285

تراکتور  کارخانه سازنده  توسط  توصیه شده  روغن های  یا  و  روغن مخصوص هیدرولیک  از  است  بهتر   -
استفاده کرد. اکثر رانندگان تراکتور از روغن نمره 10 استفاده می نمایند اما این روغن کارایي روغن توصیه شده 

را ندارد و درصورت مصرف باید آن را سریع تر تعویض کرد.

فیلتر هیدرولیک: 

فیلتر  هیدرولیک روغن را تصفیه می کند تا روغن کثیف و یا ذرات فلز )پلیسه( وارد پمپ و سایر قسمت ها 
نشود. تعویض به موقع فیلتر و روغن هیدرولیک باعث افزایش عمر و سالم ماندن تراکتورمی شود.

- روغن و فیلتر هیدرولیک در تراکتور فرگوسن 285 را هر شش ماه یک بار )هر500 ساعت کار( تعویض 
کنید، اگر  از روغن توصیه شده استفاده نمی کنید این کار را  زودتر انجام دهید. 

 شکل 43 - فیلتر هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن 285

گیج )میله اندازه گیر سطح( روغن هیدرولیک:

شکل 44 - میله اندازه گیر سطح روغن هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن 285
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از میلـه اندازه گیـر سـطح روغـن هیدرولیـک )گیـج روغـن هیدرولیـک( بـرای اندازه گیری سـطح روغن 
هیدرولیک اسـتفاده می شـود )شـکل 44(. 

پمپ و فیلتر فرمان: 

در تراکتورهایـی کـه فرمـان تراکتور به صورت نیمه هیدرولیک )مسـی فرگوسـن 285( و یـا هیدرولیکی 
)جاندیـر شـش سـیلندر( اسـت، از پمپـی به نام پمپ فرمان اسـتفاده  می شـود.                  

شکل 45- فیلتر و پمپ فرمان تراکتور مسی فرگوسن 285

تعويض روغن هیدرولیک)جعبه دنده(

قبـل از تعویـض روغـن هیدرولیـک تراکتـور را روشـن کنیـد و بازوهـاي عقـب تراکتـور را بـاال و  پاییـن 
بیاوریـد تـا روغـن هیدرولیـک گـرم شـود. سـپس تراکتـور را در محلي کامـاًل صاف پـارک کنیـد و موتور را 
خامـوش نماییـد. ظرفـي کـه بیش از روغن هیدرولیـک تراکتور ظرفیـت دارد را زیر محل تخلیـه قرار دهید. 
پیچ هـای تخلیـه را بازکنیـد تا روغن تخلیه شـود. سـپس در صـورت نیاز فیلتـر هیدرولیک را تعویض کنیـد و پیچ های 
تخلیـه را ببندیـد. روغـن مناسـب را بـه میـزان موردنیـاز درون تراکتـور بریزیـد و توسـط میلـه اندازه گیری 

سـطح روغـن را بررسـي نماییـد و در صورت نیـاز روغن اضافـه کنید.

سیستم های هیدرولیک و اهرم های کنترل

- سیستم کنترل کشش )کنترل بار(   
- سیستم کنترل وضعیت )کنترل ارتفاع( 

- سیستم کنترل حساسیت )کنترل فرمان( یا )کنترل سرعت افت بازوها(

سیستم کنترل کشش يا کنترل بار يا کنترل عمق: 

ایـن قسـمت بـراي ادواتـي بـه کار مـی رود که بـه سـه نقطه اتصـال تراکتـور وصـل می شـوند و در داخل 
خـاک کار می کننـد ماننـد گاوآهن هـا و غیـره.

مثـال: بـرای مثـال گاوآهـن متصل بـه تراکتور درحین شـخم زدن اگـر به یک مانع سـخت برخـورد  کند و 
یـا در زمیـن بیـش از اندازه سـفت مشـغول کار باشـد، به طـور خودکار بـاال می آید و پـس از عبـور از مانع به 
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عمـق قبلـی برمی گـردد. ایـن کار وقتـي انجام می شـود که بازوهـاي هیدرولیـک در محل مخصوص باشـند. 
در تراکتـور فرگوسـن 285 اهـرم گـرد کامـاًل بـاال )حالـت الف( و اهـرم مکعبـی روی حمل ونقـل قرارگرفته 

باشـد. بـرای پاییـن رفتن گاوآهـن اهرم گرد را در قسـمت ب قـرار دهید.     

شکل 46 - اهرم هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن در حالت کنترل بار )کشش(

سیستم کنترل وضعیت)کنترل ارتفاع(  

این سیستم براي ادواتي است که به سه نقطه اتصال تراکتور وصل می شوند ولي در یک ارتفاع ثابت و معین 
از سطح خاک قرار می گیرند مانند کودپاش ها، سم پاش و دروگر )یونجه بر(. 

 در تراکتور فرگوسن 285:

- اهرم گرد کاماًل باال و اهرم مکعبي روي قسمت کنترل وضعیت حرکت داده می شود تا به ارتفاع دلخواه  
برسد. اهرم کنترل فرمان روي آهسته قرار داده می شود. در این وضعیت سم پاش یا کودپاش در حالت پر و یا 

خالي بودن، در ارتفاع دلخواه ثابت باقي می ماند.

شکل 48- اهرم هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن در حالت کنترل ارتفاع )وضعیت(

سیستم کنترل حساسیت )کنترل فرمان(:

- در اکثر تراکتورها با استفاده از این سیستم می توان سرعت پایین آمدن بازوهاي هیدرولیک را کم یا زیاد 
کرد. اهرم کنترل حساسیت )فرمان( در خاک های سخت در حالت تند و در خاک های نرم و متوسط روي 

حالت آهسته قرار داده می شود.       
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شکل 48 - کنترل حساسیت

محل بستن بازوي سوم در تراکتورهاي فرگوسن 285:             

شکل 49- محل اتصال بازوی وسط )دسته درجه(

محـل بسـتن بـازوي وسـط یـا )دسـته درجـه( در تراکتورهـاي فرگوسـن و رومانـي تعـدادي سـوراخ )نقطه 
اتصـال( دارد)شـکل 49(. 

به عنوان مثـال در تراکتـور فرگوسـن اگـر در زمان شـخم زدن بازوي سـوم )بازوي وسـط یا دسـته درجه( 
روي سـوراخ )نقطـه اتصـال( باالیـي باشـد حساسـیت زیاد اسـت و بـه ترتیب از سـوراخ باال به طـرف  پایین 
حساسـیت کـم می شـود. یعنـي اگـر  گاوآهـن متصـل بـه تراکتـور حیـن شـخم زدن ناگهـان بـه مانعي در 
زمیـن برخـورد می کنـد و یـا وقتـی زمیـن سـفت باشـد سـریع از زمیـن خارج می شـود. بـرای ایـن منظور 
بـازوي وسـط بایـد روي سـوراخ )نقطـه اتصـال( باالیـي قـرار بگیـرد یا حساسـیت زیاد باشـد. اگر بـازو روي 
سـوراخ هـاي پایین تـر باشـد گاوآهـن نه تنها سـریع باالنمي آید بلکه سـعي مي کنـد مانع را برطـرف نماید. 
چنانچـه مانـع برطرف نشـود گاو آهن پس از مقداري فشـار آوردن بـاال مي آید و بعد از ردکـردن مانع دوباره 
بـه عمـق فـرو می رودمـي رود. در تراکتـور رومانـي برعکـس تراکتور فرگوسـن سـوراخ )نقطه اتصـال( پایین 
حساسـیت زیـاد و سـوراخ های باالتـر حساسـیت  کم تري دارنـد. پس در زمین های سـفت باید بازوي وسـط 
روي حساسـیت کـم قـرار بگیـرد.  ایـن بـازو در زمین هـای نرم کـه تراکتور به راحتـی می تواند شـخم بزند و 

احیانـاً بـا سـرعت زیادتري حرکـت  می کنـد، روي حساسـیت زیادتر قـرار می گیرد.
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فرمان هیدرولیكي در فرگوسن 285 :

در تراکتور فرگوسن فرمان هیدرولیکي داراي جعبه فرمان، پمپ فرمان و جک فرمان است. 
درون جعبه فرمان باید از محل مربوطه به میزان 0/9 لیتر روغن موتور ریخته شود.

  شکل 50 - محل ریختن روغن جعبه فرمان

اگر تراکتور نو دارید حتماً بعد از 50 ساعت کار فیلتر و روغن فرمان هیدرولیکي را تعویض کنید. همواره 
دقت کنید که هر 100 ساعت کار یک بار سطح روغن پمپ فرمان را کنترل نمایید و درصورت کم بودن آن، 

از روغن مخصوص فرمان )اطران( یا روغن قرمزرنگ مخصوص فرمان استفاده کنید.

شکل 51 - اجزای فیلتر فرمان

) MF 285 تعويض فیلتر و تخلیه روغن و هواگیری  پمپ فرمان )تراکتور

-  پس از هر 500 ساعت کار، صافي پمپ فرمان را تعویض کنید. 
-  براي کنترل و هواگیري روغن پمپ فرمان به روش زیر عمل کنید: 

-  درحالی که تراکتور خاموش است با باز کردن پیچ پشت مخزن محفظه را جدا نمایید و روغن فرمان را 
تخلیه کنید. 

- فیلتر فرمان را باز و در صورت نیاز تعویض کنید. 
-  فیلتر نو را در محل مخصوص ببندید. 

- مخزن استوانه ای را در محل خود قرار دهید و پیچ پشت آن را محکم کنید. 
-  فرمان تراکتور را مستقیم نگه دارید. پس از بازکردن درپوش مخزن، آن را با روغن مخصوص تا زیر 

رزوه ها پرکنید و درپوش را ببندید. 
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-  تراکتور را روشن کنید و دور موتور را تا حدود 2000 دور در دقیقه برسانید )با افزایش گاز(. در این 
حالت فرمان را یک دور کامل بگردانید، بعد آن را در حالت مستقیم قرار دهید و موتور را خاموش کنید. 

- درپوش مخزن را بازکنید و سطح روغن را بازدید نمایید. اگر روغن کم بود اضافه کنید و درپوش را ببندید.
دقت کنید :

- همیشه موقع اضافه کردن روغن درون پمپ فرمان چرخ ها را مستقیم نگهدارید. 
- جلوی نشتی ها را بگیرید  و دقت کنید که هرگز سطح روغن پمپ فرمان کم نباشد. درصورت کم بودن 

روغن مخزن پمپ فرمان تراکتور را روشن نکنید. 
-  هرگز  روغن نمره 40  درون پمپ فرمان نریزید.

جک فرمان:

  گریس کاری جک فرمان از موارد مهم در حفظ سالمت آن است.

نكات مهم و سرويس های سیستم هیدرولیک تراکتور فرگوسن 285:

-  روغن و فیلتر هیدرولیک تراکتور را هر 500 ساعت تعویض کنید.  
-  براي جعبه فرمان از روغن موتور 0/9 لیتر  استفاده کنید. 

-  روغن پمپ فرمان 1/1 لیتر و ازنوع اطران است )روغن قرمز مخصوص فرمان(.
-  در تراکتور فرگوسن روغن فیلتر هوا و جعبه فرمان از روغن ایرانول - الوند، روغن توسن - رخش یا پارس 

کیان برای فیلتر هوا و جعبه فرمان استفاده کنید. 
-   از روغن گردان ویژه 56 یا  EPS80 )ای پی اس 80( به عنوان روغن هیدرولیک یا جعبه دنده استفاده کنید. 
-  روغن توپي چرخ های عقب را بررسي کنید و براي تخلیه روغن از پیچ هایی استفاده نمایید که در زیر 

توپي چرخ ها قرار دارد.
 - زمان روشن شدن چراغ فشار روغن هیدرولیک، تراکتور را خاموش کنید و وضعیت روغن هیدرولیک را 

بررسي نمایید. 
-   روغن هیدرولیک تراکتور فشار زیادي دارد، بنابراین در زمان باز کردن اتصاالت ولوله های هیدرولیک 

از کاهش فشار درون لوله ها مطمئن شوید.

سیستم فرمان: 

  به طورکلی سیستم فرمان در تراکتورها در انواع ذیل موجود است:
- فرمان مکانیکي )تراکتور جاندیر2040(  

- فرمان نیمه هیدرولیکي )تراکتور فرگوسن 285(  
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)MF 399 فرمان هیدرولیکي )تراکتور جاندیر 6 سیلندر و -
در سیستم های مختلف با توجه به نوع آن ها، انجام روغن کاری، گریس کاری و آچارکشی ضروري است و 

راننده باید در حفاظت آن دقت نماید.

چرخ های تراکتورها : 

تقریبـاً در تمـام تراکتورهـاي امـروزي از چرخ هـای السـتیکي اسـتفاده می شـود کـه معمـوالً چرخ هـای 
جلـو تراکتـور  از چرخ هـای عقـب کوچک تـر اسـت. در اکثـر تراکتورهـاي چرخ السـتیکي، چرخ هـای عقب 

محـرک هسـتند و هیـچ حرکتي نسـبت به بدنـه تراکتـور ندارند.
چرخ های تراکتور برای سرعت کم و مقاوم در مقابل ضربه ساخته می شوند.

اجزای چرخ الستیكي:

- الستیک یا رویه یا تایر، تیوپ، رینگ و دیسک.
تایر برجستگی هایی به نام آج دارد. آج ها باعث درگیري بهتر چرخ با زمین می شوند و از بکسوات چرخ 
جلوگیري می کنند. روي دیواره الستیک ها اعداد و حروفی نوشته می شود که معني آن ها در زیر آمده است:
می رود به کار  تراکتور  عقب  چرخ  براي  تایر   :R دارد.*حرف  کاربرد  جلو  چرخ  براي  تایر   :  F حرف   * 

*حرف I: تایر مخصوص چرخ ادوات کشاورزي است.

بار  باشد، الستیک  بیشتر  الیه ها  تعداد  چه  هر  است.  الیه های الستیک  تعداد  بیانگر   :Ply یا   P *حرف 

بیش تري را تحمل می کند مثاًل تراکتور فرگوسن 285 داراي 8-6 الیه است. 

آج الستیک: 

آج الستیک باعث افزایش درگیری الستیک با خاک نرم مزرعه می شود. در تراکتورها آج های الستیک ها 
به نحوی طراحی شده است که اگر از عقب تراکتور به آن  ها نگاه کنید به صورت 8 و از جلو به صورت 7 هستند. 

این حالت تایر براي درگیري بهتر الستیک با خاک نرم مزرعه است. 

شکل 52 - چرخ عقب تراکتور
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زاويه چرخ های جلو:

اگـر از جلـو تراکتـور بـه تایرهـاي جلـو نـگاه کنیـد متوجه می شـوید که قسـمت باالیـي تایر با قسـمت 
پاییـن در یـک خـط نیسـت و درواقـع کمـي کج اسـت. ایـن فاصلـه در تراکتورها باعث می شـود کـه فرمان 
دادن راحـت باشـد و بـار وارده بـروي مهـره چرخ جلو کم شـود، بنابراین پس از واردشـدن بـار روي محورها 

چرخ هـا بـه حالـت قایـم درمی آیند.

نكات و سرويس های فرمان و چرخ ها:

- روغن جعبه فرمان را بررسي و تعویض کنید )در فرگوسن 285 هر 100 ساعت کار روغن فرمان را کنترل کنید(.
- روغن و صافي پمپ فرمان را در زمان مقرر تعویض کنید. 

- گریس کاری سیبک ها و آچارکشی اتصاالت مربوط را هرگز فراموش نکنید.
- فاصله چرخ های جلو و عقب تراکتور قابل تنظیم است.

روش های تغییر فاصله چرخ های عقب تراکتور: 

- تغییر محل اتصال توپي چرخ نسبت به محور چرخ )تراکتور روماني( 
- تغییر جهت تحدب دیسک چرخ ها  

- تغییر محل اتصال دیسک چرخ به رینگ چرخ

سنگین کردن تراکتور:

از  جلوگیري  ضمن  چرخ ها  این  الستیک  در  آب  ریختن  یا  و  عقب  چرخ های  روي  وزنه  اضافه کردن   
بکسوات چرخ های تراکتور باعث افزایش قدرت کشش مخصوصاً در زمان شخم زدن می شود. وزنه هایی که 

روي چرخ های جلو و یا جلوی تراکتور قرار دارند تعادل تراکتور را حفظ می کنند.
- باد الستیک باید درحد مطلوب تنظیم شود. براي این منظور می توان از اطالعات حک شده بر روي 

الستیک ها نیز استفاده کرد )از دفترچه راهنما کمک گرفت(.

گريس کاری تراکتور:  

تراکتور مسی فرگوسن 285 دارای 13 عدد گریس خور است.  گریس کاری را باید با توجه به حساسیت 
محل مربوطه انجام داد. در شکل های زیر چند محل گریس کاری نشان داده شده است. 
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شکل 53 - تعدادی از گریسخورهای تراکتور مسی فرگوسن 285

شافت خرمن کوب:

از شـافت خرمن کـوب تراکتـور بـرای راه انـدازی بذرپاش ها  سـم پاش ها  مورهـا و خرمن کوب ها اسـتفاده  
می شـود. از ایـن شـافت در دو حالـت چرخگـرد و موتورگـرد  اسـتفاده  می شـود. از حالـت موتورگـرد بـرای 
سـم پاش، خرمن کـوب و مورهـا همچنیـن از حالـت چرخگرد برای بذرپاشـی اسـتفاده  می شـود. در تراکتور 
مسـی فرگوسـن 285 با فشـار اهرم راه اندازی به سـمت جلو، حالت چرخ گرد و با فشـار آن به سـمت عقب 
حالـت موتـور گرد ایجاد می شـود )در شـکل 54 اهرم راه اندازی شـافت خرمن کوب تراکتور مسـی فرگوسـن 

285 نشـان داده شده است(. 

شکل 54-  اهرم راه اندازی محور  توان دهی )PTO( تراکتور مسی فرگوسن 285

قفل ديفرانسیل:

از  اهرم یا پدال قفل دیفرانسیل در تراکتورها زمانی استفاده می شود که یکی از چرخ های تراکتور در جوی 
گیر کرده باشد و بکسوات کند. در این موقع کالچ را بگیرید و تراکتور را در دنده سنگین قرار دهید.               

شکل 55- پدال قفل دیفرانسیل در تراکتور مسی فرگوسن 285
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قفل دیفرانسیل  را درگیر کنید و آرام  آرام کالچ را رها نمایید. در این حالت تراکتور به راحتی از گودال 
خارج  می شود. پس از خارج شدن گودال قفل دیفرانسیل را آزاد کنید.

نكات مهم در کار با تراکتور:   

- از وزنه و یا اضافه کردن آب به چرخ های عقب برای کاهش بکسوات و افزایش کشش بخصوص در زمان 
شخم استفاده می کنند.  

- استفاده از وزنه روی چرخ های جلو برای حفظ تعادل است. 
- مهم ترین چراغ های هشداردهنده مربوط به آب و روغن است. 

- اگر سیستم سوخت رسانی مشکل داشته باشد )مثاًل فیلتر گازوییل و صافی پمپ اولیه کثیف باشد و یا 
لوله های عبور سوخت گرفتگی داشته باشند( موتور به خوبی گاز نمی خورد. 

-  سطح روغن هیدرولیک )جعبه دنده( را معموالً در زمان خاموش بودن، اندازه می گیرند اما در بعضی از 
تراکتورها در حالت روشن اندازه گیری می کنند. 

- از شافت خرمن کوب تراکتور در ئلت چرخ گرد و موتور گرد استفاده می شود. از حالت چرخ گرد برای 
بذرپاشی و کودپاشی استفاده می شود و حالت موتور گرد درسم پاشی و خرمن کوبی )کار درجا( کاربرد دارد.

-  در اتصال گاردان به تراکتور باید دقت کرد که محور گاردان دارای روپوش محافظ باشد. عالوه  براین از 
قفل بودن هزار خاری سروته آن مطمئن شد و برای محافظت از آن گریس کاری انجام  داد. 

- تراکتور مسی فرگوسن 285 دارای شافت خرمن کوب در سه حالت خالص، درگیر با چرخ )چرخ گرد( و 
درگیر با موتور )موتور گرد(  است. 

- برای ثابت نگه داشتن دور موتور در تراکتورها از گاز دستی استفاده می کنند. 
- کثیف بودن هوا، ورود هوا به سیستم سوخت رسانی، تنظیم نبودن کالچ و یا آغشته بودن آن به روغن 
باعث کاهش قدرت )کشش( موتور تراکتور می شود. این که دود آبی خارج شده از اگزوز نشانه روغن سوزی 

موتور است. 
- دود سفید خارج شده از اگزوز نشانه سرد بودن موتور  است. 

- تراکتور در زمان بازکردن فیلتر سوخت و یا تمام شدن گازوییل، هوا می گیرد که باید هواگیری شود. 
-  روغن های مخصوص هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن 285 که توسط کارخانه سازنده توصیه شده 

است عبارتند از: روغن  EPS 80  و گردان ویژه 56 . 
- برای اتصال شیلنگ هیدرولیک ادوات به تراکتور ابتدا باید آن را خاموش کرد،سپس سر شیلنگ و مادگی 

را تمیز نمود و اتصال را انجام داد.





فصل سوم:
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مقدمه 

موتور وسیله ای مکانیکی است که انرژی )سوخت، باد، آب جاری و الکتریسیته( را به توان مکانیکی تبدیل  می کند.
موتورهایی که با سوزاندن سوخت )بنزین، گازوییل و گاز(، انرژی مکانیکی تولید می کنند به موتورهای 

احتراقی معروف هستند. 
 این موتورها با توجه به محل سوزاندن سوخت به انواع موتورهای احتراق داخلی و موتورهای احتراق خارجی 
تقسیم بندی می شوند. موتورهایی را احتراق خارجی می نامند که سوزاندن سوخت در خارج از موتور انجام 
می شود. انرژی حاصل از سوخت پس از ورود به موتور احتراق خارجی و با استفاده از مکانیزم کار موتور، انرژی 
جنبشی و مکانیکی تولید می کند که باعث حرکت می شود . موتورهایی که سوختن سوخت و تبدیل به انرژی 
مکانیکی درون موتور انجام می شود را موتورهای احتراق داخلی می نامند. تقریباً تمام موتورهای مورداستفاده 

در کشاورزی )به جز موتورهای برقی و در آینده خورشیدی( از نوع موتورهای احتراق داخلی هستند. 
از سویی موتورهای احتراق داخلی را با توجه به سوخت مصرفی به انواع موتورهای بنزینی،گازوییلی )دیزلی( و 

گازسوز تقسیم بندی می کنند.

شکل 1- موتور دیزل

عوامل موثر در کار موتور

تولید انرژی مکانیکی در موتورهای احتراق داخلی نیازمند عوامل ذیل است: 
1- سوخت

 2- هوا
 3- عامل سوزاندن سوخت )جرقه شمع در موتورهای بنزینی و حرارت و گرما در موتورهای دیزلی(      

شکل 2- عوامل موثر در کار موتور
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 موتورهای احتراق داخلی در انواع مختلف طراحی، ساخته و بهره برداری می شوند.
  همچنین موتورها ازنظر شکل ظاهری بدنه نیز در انواع متنوعی طراحی می شوند. 

انواع موتور ازنظر شکل قرارگیری سیلندرها عبارتند از: موتورهای خطی، موتورهای وی شکل یا خورجینی و 
موتورهای پیستون متقابل )شکل 3(.       

       

شکل 3- انواع سیلندرهای معمول در موتورها

موتورهای خطی )موتورهای پیستونی رفت و برگشتی( معمول ترین نوع موتور مورداستفاده در تراکتورها،  هستند.
موتور تراکتور به طورکلی از سه قطعه اصلی شامل سیلندر، سر سیلندر و کارتل تشکیل شده است.

       

     شکل 4 - بلوک ) بدنه ( سیلندر                           شکل 5- سرسیلندر                                       شکل 6 - کارتل

پیسـتون ها قطعاتـی اسـتوانه ای شـکل هسـتند کـه درون سـیلندرها حرکت رفـت و برگشـتی دارند )شـکل 6 و 7(. 
پیسـتون بافاصلـه کمـی نسـبت بـه دیـواره سـیلندر در داخـل آن به آسـانی حرکـت می کنـد. بـاالی سـیلندر 

به وسـیله سرسـیلندر بسـته می شـود و فضـای کمـی روی پیسـتون بـرای اتاق احتـراق وجـود دارد.

 شکل 7 - حرکت پیستون در سیلندر                  شکل 8 - پیستون و شاتون

   این نوع موتورها )موتورهای خطی یا موتورهای پیستونی رفت و برگشتی( دارای مشخصات فنی هستند 
که مهم ترین آن ها عبارتند از:
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قطر سیلندر، نقطه مرگ باال )TDC( ، نقطه مرگ پایین )BDC(، جابجایی پیستون، حجم جابجایی، حجم 
محفظه احتراق، حجم کل سیلندر.

                                                               

شکل 9 - مشخصات فنی موتور

)TDC( نقطه مرگ باال

 باالترین نقطه ای از سیلندر که پیستون حین باالرفتن به آن می رسد و سپس شروع به پایین رفتن می کند.

 )BDC( نقطه مرگ پايین

پایین ترین نقطه در سیلندر که پیستون حین پایین رفتن در آن قرار می گیرد و سپس شروع به باال رفتن می کند.

کورس پیستون 

فاصله ای که پیستون از باالترین نقطه)TDC ( تا پایین ترین نقطه ) BDC( و یا از پایین ترین نقطه تا باالترین 
نقطه طی می کند را کورس پیستون می نامند.

)V2( حجم سیلندر

حجم محصور بین نقطه مرگ باال و نقطه مرگ پایین را حجم سیلندر می نامند.

شکل 10 - حجم سیلندر و حجم موتور
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)V1( حجم محفظه احتراق

حجم باالی پیستون وقتی در نقطه مرگ باال قرار دارد را حجم محفظه احتراق می نامند.

)CR( نسبت تراکم

 نسـبت تراکـم یعنی نسـبت حجم سـیلندر و حجم محفظه احتـراق )هنگامی که پیسـتون در پایین ترین 
حالـت ممکـن یـا درنقطه مـرگ پایین باشـد( به حجـم محفظه احتـراق )هنگامی کـه پیسـتون در باالترین 
نقطـه ممکـن یـا در نقطـه مـرگ بـاال باشـد(. به عنوان مثال اگر فـرض کنیم حجم سـیلندر یـک موتور 900 
سی سـی و حجـم محفظـه احتـراق آن 100 سی سـی باشـد، وقتـی پیسـتون بـه نقطـه مـرگ باال می رسـد 
حجـم باقی مانـده بـه 100 سی سـی کاهـش می یابـد. در ایـن حالـت نسـبت تراکم موتـور از تقسـیم 1000 
بـر 100 بـه دسـت می آیـد. بنابرایـن نسـبت تراکم ایـن موتور 10 به 1 اسـت یا بـه عبارتی اگـر کل 1000. 
سی سـی حجم را به 10 قسـمت مسـاوی تقسـیم کنیم، حجم محفظه احتراق 1 قسـمت از این 10 قسـمت 
اسـت. مهندسـان طـراح موتـور می تواننـد با طراحـی موتورهایـی با نسـبت تراکم بـاال راندمـان را افزایش و 
مصـرف سـوخت را کاهـش دهنـد. هرچقدر این نسـبت باالتر باشـد هوای داخـل سـیلندرها  بیش تر متراکم  
می شـود. هرچقـدر هـوا  بیش تـر متراکـم گـردد، انفجار حاصـل از مخلوط سـوخت و هوا قوی تری اسـت   و 

درصـد  بیش تـری از سـوخت بـه انرژی جنبشـی تبدیل می شـود.                         

شکل 11 - نسبت تراکم

نسـبت تراکـم در موتورهـای بنزینـی نسـبت تراکـم 1 : 8  تـا 1 : 11 و در موتـور دیزل نسـبت تراکم 1 : 
16 تا 1 : 22 اسـت.

مراحل کار موتورهای احتراق داخلی 

در موتورهـای احتـراق داخلـی بنزینـی، ابتـدا سـوخت و هـوا باهـم مخلـوط می گردنـد و وارد سـیلندر  
می شـود. بـا حرکـت پیسـتون مخلـوط سـوخت و هـوا  می شـود. در مرحلـه بعـد از طریـق عامـل سـوختن 
سـوخت )شـمع( جرقـه  زده می شـود و مخلـوط سـوخت و هـوا محتـرق می گردد. فشـار حاصـل از احتراق 
سـوخت، باعـث حرکـت پیسـتون و تولیـد انـرژی مکانیکـی می شـود و در ادامـه دود حاصـل از احتـراق، از 

موتـور خـارج  می شـود. 
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شکل 12- مراحل کار موتور احتراق داخلی

انواع موتورهای احتراق داخلی بر اساس اصول کار

1- موتورهای احتراق داخلی دو زمانه )برخی از موتورسیکلت ها و سم پاش های کشاورزی با سوخت بنزین(
2- موتورهای احتراق داخلی چهارزمانه )در تمام موتورهای خودروها و تراکتورها با سوخت فسیلی(

3- موتورهای وانکل

موتورهای احتراق داخلی چهارزمانه

   اگـر چهـار مرحلـه کار موتـور، در چهـار حرکت رفت وبرگشـت پیسـتون درون سـیلندر انجام شـود آن 
موتـور را چهارزمانـه می گوینـد. در شـکل 13 موتـور چهارزمانـه چهـار سـیلندر دیـده می شـود. همـواره دو 

سـیلندر باهـم بـه بـاال و دو سـیلندر باهـم بـه پایین حرکـت می کنند.
تقریبـاً تمامـی موتورهای سـنگین در کشـاورزی از نـوع چهار زمانه هسـتند. موتور خودروهـای احتراقی 

نیز چهارزمانه هسـتند.

                                                  

شکل 13 - موتور چهار سیلندر چهارزمانه

مراحل کار موتور چهارزمانه 

1- مکش )تنفس( 2- تراکم )کمپرس( 3- احتراق 4- تخلیه )اگزوز(       
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شکل 14 - مراحل کار موتور احتراق داخلی چهارزمانه

مكش  

در ایـن مرحلـه پیسـتون از نقطـه مـرگ باال به سـمت نقطـه مرگ پایین حرکـت  می کند و سـوپاپ هوا 
بـاز می شـود. هـوا از مسـیر هواکـش و پس از تمیز شـدن وارد محفظه سـیلندر می شـود و محفظه سـیلندر 
را پـر  می کنـد تـا زمانـی کـه پیسـتون بـه نقطه مـرگ پاییـن می رسـد )در موتورهـای بنزینی به جـای هوا 
مخلوطـی از سـوخت و هـوا، پـس از عبـور از کاربراتـور یـا با تزریق سـوخت توسـط انژکتور در داخـل هوا و 
تبدیل شـدن بـه مخلـوط سـوخت و هـوا به نام گاز وارد محفظه سـیلندر می شـود(. در مرحله مکش سـوپاپ 
هـوا بـاز و سـوپاپ دود بسـته اسـت. در انتهـای مرحله مکش پیسـتون یک کـورس را طی  می کنـد. در این 

مرحلـه میل لنـگ نیـم دور )یـک دوم دور( دوران  می کند.     

شکل 15- مرحله مکش

تراکم 

در انتهـای مرحلـه مکـش و بـا حرکـت پیسـتون از نقطه مـرگ پایین به سـمت نقطه مرگ بـاال، مرحله 
تراکم شـروع  می شـود. در این مرحله هر دو سـوپاپ هوا و دود بسـته هسـتند. با حرکت پیسـتون به سـمت 
بـاال ، هـوای موجـود در محفظـه )یـا مخلـوط هوا و سـوخت در موتورهای بنزینی( شـروع به فشـرده شـدن  
می کنـد. فشـرده شـدن ادامـه می یابـد تـا پیسـتون تقریبـاً بـه نقطـه مـرگ بـاال می رسـد. در این مسـیر به 

دلیـل فشـرده شـدن هـوا در موتورهـای دیزلی هوا به شـدت گرم  می شـود. 
در موتورهـای بنزینـی بـه دلیـل خاصیـت سـوخت )عـدد اکتـان بـاال( شـدت گرمـا باعـث سـوختن آن 
نمی شـود. بـا رسـیدن پیسـتون بـه نقطـه مـرگ بـاال، پیسـتون یـک کـورس طـی می کنـد. در ایـن مرحله 

میل لنـگ نیـم دور )یـک دوم دور( دوران می کنـد.           
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 شکل 16 - مرحله تراکم

احتراق 

ایـن مرحلـه بالفاصلـه بعـد از مرحلـه تراکـم انجـام  می شـود. چنـد درجـه ای قبل از رسـیدن پیسـتون به 
نقطـه مـرگ بـاال، سـوزن انژکتـور پاشـش سـوخت اتمیـزه در محفظـه احتـراق و درون هـوای فشـرده و گرم 
شـروع می شـود. به دلیل وجود گرمای زیاد و هوا، پاشـش سـوخت باعث سـوختن و احتراق  می شـود. انرژی 
تولیـدی روی پیسـتون فشـار مـی آورد و پیسـتون را بـا فشـار به سـمت پاییـن می رانـد. در این مرحلـه انرژی 
شـیمیایی سـوخت بـه انـرژی جنبشـی )حرکتـی( تبدیـل  می شـود. بـا حرکت پیسـتون بـه نقطه مـرگ پایین و 
دوران میل لنـگ کار انجـام می شـود و انـرژی مکانیکـی حاصـل میل لنـگ را بـه حرکـت درمـی آورد . در ایـن 
مرحلـه پیسـتون از نقطـه مـرگ بـاال بـه سـمت نقطه مـرگ پاییـن حرکـت می نماید و پیسـتون یـک کورس 
طـی  می کنـد. سـوپاپ های دود و هوا هر دو بسـته هسـتند و میل لنگ نیـم دور )یـک دوم دور( دوران می کند.

)در موتورهـای بنزینـی به جـای پاشـش سـوخت توسـط انژکتـور، شـمع جرقـه می زنـد و باعـث احتـراق 
مخلـوط سـوخت و هـوای موجـود می شـود. درنتیجـه آن انـرژی مکانیکـی تولیـد می گـردد(. در برخـی کتـب 
مرحلـه احتـراق را انفجـار می نامنـد. انفجار به معنی سـوختن یک بـاره و ناگهانی اسـت، درحالی کـه در موتورها 
ابتـدا سـوخت به آرامـی می سـوزد و سـپس تمـام سـوخت می سـوزد. لـذا اصطـالح احتـراق صحیح تـر اسـت.              

شکل 17 - مرحله احتراق

تخلیه

در ایـن مرحلـه دود حاصـل از سـوختن سـوخت از موتـور خـارج  می شـود. بـا حرکت پیسـتون از نقطه 
مـرگ پاییـن بـه سـمت نقطـه مـرگ باال، سـوپاپ دود بـاز می شـود و دود حاصـل از احتـراق با فشـار از آن 
خـارج می گـردد. پیسـتون بـه نقطـه مـرگ بـاال می رسـد و تمـام دود حاصـل از احتـراق از سـیلندر خـارج  
می شـود. چنـد درجـه قبل از رسـیدن پیسـتون به نقطه مرگ باال، سـوپاپ هـوا نیز باز می شـود. به نحوی که 
در انتهای بسـته شـدن سـوپاپ دود،  سـوپاپ  هوا شـروع به باز شـدن می کند. این حالت یعنی آخر بسـته 
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شـدن سـوپاپ دود و اول بازشـدن سـوپاپ هـوا را قیچـی سـوپاپ ) اله کلنگـی( یا باالنـس می گویند.
در این مرحله پیستون از نقطه مرگ پایین به سمت نقطه مرگ باال حرکت می نماید و پیستون یک کورس 
را طی  می کند. سوپاپ هوا بسته می شود و سوپاپ دود باز و میل لنگ نیم دور )یک دوم دور( دوران می کند.                        

شکل 18 - مرحله تخلیه

انجام چهار مرحله مکش، تراکم، احتراق و تخلیه را یک احتراق کامل می گویند. 
مراحل چهارگانه مکش، تراکم، احتراق و تخلیه را یک سیکل کاری موتور نیز می گویند. 

در یـک احتـراق کامل )یک سـیکل کامـل( در موتور احتراق داخلـی چهارزمانه، میل لنـگ دو دور دوران  
می کنـد و میل سـوپاپ یـک دور می چرخد. 

یـک دور دوران میل لنـگ معـادل 360 درجـه و دو دور دوران میل لنـگ بـه 720 درجـه دوران میل لنگ 
محـدود اسـت. به عبارتـی هـر سـیکل کامل موتـور احتراق داخلـی چهارزمانـه در دو دور میل لنـگ یعنی در 

720 درجـه میل لنـگ اتفـاق می افتد.

موتورهای احتراق داخلی دو زمانه

 اگـر چهـار مرحلـه کار موتور، در دو حرکت رفت وبرگشـت پیسـتون درون سـیلندر انجام شـود آن موتور 
را دو  زمانـه  می گویند.

مرحله مكش و تراکم:

در ایـن مرحلـه پیسـتون از نقطـه مـرگ پایین به سـمت نقطه مرگ باال حرکـت  می کند. مخلوط هوا و سـوخت از 
مسـیر فرعـی به باالی پیسـتون وارد می شـود و پیسـتون ضمـن باال رفتن مخلوط سـوخت و هـوا را متراکم  

می کنـد. یعنـی در زمـان بـاال رفتن پیسـتون دو مرحله مکـش و تراکم باهم انجام می شـود.

                               

 شکل 19 - مراحل مکش و تراکم در موتور احتراق داخلی دو زمانه
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مرحله احتراق و تخلیه:

در انتهـای مرحلـه تنفـس و تراکـم، شـمع جرقـه می زنـد و مخلـوط سـوخت و هـوا می سـوزد. انـرژی 
تولیدشـده پیسـتون را بـه سـمت پاییـن می رانـد. پیسـتون از کنار دریچـه تخلیـه دود که در بدنه سـیلندر 
تعبیه شـده اسـت عبـور می کنـد. بـه این ترتیـب دودها اجـازه خروج از سـیلندر را پیـدا می کننـد، یعنی در 

مرحلـه دوم احتـراق و تخلیـه باهـم اتفـاق می افتد )شـکل 20(.                

شکل 20 - مراحل احتراق و تخلیه در موتورهای احتراق داخلی دو زمانه

بلکه در بدنه  ندارد  در موتورهای احتراق داخلی دو زمانه سوپاپ به شکل موتورهای چهارزمانه وجود 
سیلندر تعبیه  شده است.

از این نوع موتورها در موتورسیکلت ها و موتورهای سبک کشاورزی مانند سم پاش ها استفاده می شود.
موتورهای دو زمانه در مقایسه با موتورهای چهارزمانه مشابه  تعداد سیلندر و اندازه توان تولیدی بیش تری 

دارند، زیرا در یک دور میل لنگ احتراق کامل انجام می شود.
به طورمعمول به منظور روغن کاری سیلندر، سوخت مصرفی )بنزین( با درصدی از روغن مورداستفاده قرار می گیرد.

  
تبديل حرکت رفت و برگشتی به حرکت دورانی

موتورهـا وظیفـه تولیـد نیـروی مکانیکـی به صـورت حرکـت رفـت و برگشـتی و تبدیـل آن بـه حرکـت 
دورانـی را بـه عهده دارنـد. قطعاتـی از موتـور کـه حرکـت رفـت و برگشـتی را بـه حرکـت دورانـی تبدیـل 

می کننـد عبارتنـد از: پیسـتون، دسـته پیسـتون )شـاتون( و میل لنـگ. 

 

شکل 21- قطعاتی که در موتور، حرکت رفت و برگشتی را به دورانی تبدیل می کنند
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به دلیل شکل خاص میل لنگ، حرکت رفت و برگشتی پیستون به حرکت دورانی میل لنگ تبدیل می شود.

شکل 22 - تبدیل حرکت رفت و برگشتی پیستون به حرکت دورانی میل لنگ

 ساختمان موتور احتراق داخلی

به طورکلی موتورهای احتراق داخلی از سه بخش اصلی تشکیل شده است: 1- سیلندر2- سرسیلندر 3- کارتل 

             شکل 23 - بخش های اصلی موتور                                      شکل 24 - قطعات داخلی موتور احتراق داخلی

معرفی قطعات موتور

  بلوک )بدنه( سیلندر

بلـوک سـیلندر بزرگ ترین قسـمت موتور اسـت و اجـزای تشـکیل دهنده آن عبارتند از: محفظه سـیلندرها، 
مجـاری آب، مجـاری روغـن کاری، سـوراخ های محـل عبـور میل تایپت هـا، محـل یاتاقان های ثابـت میل لنگ و 

یاتاقان هـای میل بادامـک و غیره.
سـیلندر، اسـتوانه ای توخالی اسـت که در بدنه موتور و در بلوک سـیلندر قرار دارد. سـطح داخل سـیلندر 
بـرای حرکـت رفت و برگشـتی پیسـتون صاف و صیقلی اسـت. جنس بدنه از چـدن یا آلیاژ آلومینیوم سـاخته 
می شـود. در برخی موتورها پوسـته داخلی سـیلندر )بوش سـیلندر(، از بدنه سـیلندرها جدا اسـت و در درون 

سـیلندرها جا انداخته می شـود.                      
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شکل 25 - بلوک سیلندر

انواع بوش

به طورکلی در موتورها دو نوع بوش وجود دارد: 1- بوش تر 2- بوش خشک. 

بوش تر   -1

سـطح بیرونـی بـوش تر با آب سیسـتم خنک کننده کـه در پیراهن آب بدنه سـیلندر جریـان دارد به طور 
مسـتقیم در تمـاس اسـت. در قسـمت پایین این بـوش معموالً دو حلقه السـتیک )اورینگ( نصب می شـود. 
وظیفـه حلقـه باالیـی، آب بندی )مانـع از ورود آب جـاری در پیراهن آب به داخل کارتل می شـوند( و وظیفه 
حلقـه پایینـی، روغن بنـدی اسـت )مانـع از ورود روغـن- کارتـل بـه آب جـاری در پیراهـن آب می شـود(. 

تراکتـور رومانـی U650 دارای بوش تر اسـت.                                 

شکل 26 - انواع بوش سیلندر

بوش خشک   -2

این بوش ها مستقیماً با آب سیستم خنک کاری تماس ندارند و به وسیله پرس در جدار داخلی بدنه سیلندر 
جا زده می شوند. سطح بیرونی این بوش ها که اورینگ ندارند، صاف و صیقلی است. تراکتورهای  MF285 و 

U445 دارای بوش خشک هستند. 

شکل 27 - بوش خشک
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خرابی های سیلندر:

- سیلندر در اثر اصطکاک دچار خوردگی می شود. 
- در سیلندرهای با بوش خشک، سیلندر را تراش می دهند و از پیستون بزرگ تر یا اورسایز استفاده می کنند. 

- در سیلندرهای با بوش تر، بوش پیستون تعویض می شود. 
- ترک خوردگـی از دیگـر خرابی هـای سـیلندر، اسـت. ترک خوردگـی کـه دارای عمـق و طـول  زیـاد 

نباشـد، قابـل تعمیر اسـت.
- در صورت ترکیدن سیلندر، امکان تعمیر آن وجود ندارد و باید تعویض شود.

همچنیـن اگـر درون سـیلندر بـوش آینه کرده باشـد، بایـد آن را رفع عیـب نمود( داخل بوش شـیارهای 
زیگزاگـی وجـود دارد کـه کار آن جـذب روغـن اسـت تـا  آب بنـدی گاز در بـوش و تبـادل گرما بهتـر انجام 

شـودوهمچنین از خوردگـی سـیلندر و رینگ جلوگیـری گردد(.

سرسیلندر

سرسـیلندر قطعـه ای اسـت کـه بـاالی بدنه موتـور قرار می گیـرد. با اسـتقرار ایـن قطعه، فضای مسـدود 
احتـراق  کامـل می شـود. سرسـیلندر بـا چندیـن پیـچ دو یـا یـک سـر دنـده بـه بدنه بسـته شـده اسـت و 
ازطریـق واشـر سرسـیلندر کـه در بیـن آن ها قـرار دارد، محفظـه احتراق و مجـاری آب و روغن را نسـبت به 
هـم و محیـط خـارج آب بنـدی می کنـد. اگـر موتـور به وسـیله هـوا خنـک شـود، سـطح بیرونی سرسـیلندر 

پره پـره اسـت تـا سـطح تمـاس بیش تـری بـا هـوای بیـرون داشـته باشـد و موتـور راحت تر خنک شـود.        

شکل 28 - قرار دادن سرسیلندر روی بدنه سیلندر              شکل 29 - سرسیلندر موتور هوا خنک

اجزای سرسیلندر عبارتند از:
1ـ کانال هـای مجـاری آب، پولکـی و محل ترموسـتات 2ـ  مجـاری ورود هوا به سرسـیلندر و خروج دود 

از سرسیلندر
3ـ نشـیمنگاه سـوپاپ )سـیت سـوپاپ( 4- راهنمای سـوپاپ )گاید سـوپاپ( 5 ـ محل نصب انژکتور یا 
شـمع در سـطح جانبـی یـا فوقانـی آن 6ـ  درصـورت قرارگرفتن سـوپاپ ها روی سرسـیلندر قطعاتـی مانند 
اسـبک، پایـه اسـبک، میـل اسـبک، سـوپاپ ها و متعلقـات مربوطـه روی آن نصـب می شـوند. 7ـ درپـوش 
سـوپاپ )قالپـاق( و واشـر مربوطـه 8ـ  مجـاری ورود و خـروج روغـن 9- سـوراخ های پیچ اتصال سرسـیلندر 

بـه بدنـه موتـور 10ـ مجـاری عبور میـل تایپیت
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شکل 30- اجزای سرسیلندر

 خرابی های سر سیلندر: 

- ترک برداشتن بین دو سیت )سیت درواقع نشیمنگاه سوپاپ است(. 
-  تاب برداشتن سرسیلندر

 در صورت معیوب شدن موتور، سر سیلندر توسط تراشکار تعمیر و رفع عیب می گردد. 

  واشر سرسیلندر
سـطح بدنـه سـیلندر و سرسـیلندر بـا آن که کامـاًل تراز و صاف اسـت، ماشـین کاری می شـود ولی قدرت 
آب بنـدی کامـل بیـن محفظـه احتـراق و مجاری آب و روغن نسـبت بـه خارج را نـدارد. بنابراین الزم اسـت 

بین سرسـیلندر و بدنه از واشـر سرسـیلندر اسـتفاده شود.

 وظايف واشر سرسیلندر
 1- پرکـردن پسـتی  و بلندی هـای ریـز سـطح سـیلندر و سرسـیلندر 2- جلوگیـری از خـروج کمپـرس
بـه داخـل سـیلندر از ورود روغـن و آب موتـور  از اختـالط آب و روغـن 4- جلوگیـری   3- جلوگیـری 

5- آب بندی سیلندر و سرسیلندر         

شکل 31 - وضعیت قرارگیری واشر سرسیلندر

  واشـر سرسـیلندر از ورقه هـای فلـزی نـرم )مـس و فـوالد( و پنبـه نسـوز سـاخته می شـود تـا بتواند در 
مقابـل حـرارت مقاومـت کنـد. سـوراخ های تعبیه شـده در واشـر سرسـیلندر درسـت بـه تعداد سـوراخ های 

روی بدنـه سـیلندر موتور اسـت.
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      شکل 32- چند نوع واشر سرسیلندر                              شکل 33-  ورق فوالدی اطراف لبه واشر سرسیلندر

لبه سوراخ های عبور روغن و بوش پیستون در واشر سرسیلندر با ورق فوالدی پوشانده می شود تا برمقاومت 
آن در مقابل سوختن افزوده گردد.

خواص واشر سرسیلندر 

تراکم پذیری )تا درون ناهمواری های بسیار ریز سطح سر سیلندر و بلوک سیلندر به خوبی نفوذ کند و   -1
عمل آب بندی را به طور مناسب و کامل انجام دهد(.

ضریب انتقال حرارت باال تا در اثر افزایش درجه حرارت، گرما را به خوبی منتقل کند و نسوزد(.  -2
قیمت پایین تا هزینه تعمیرات باال نرود، زیرا با هر بار باز شدن و تعمیر موتور باید واشر سرسیلندر   -3

را تعویض کرد(.

برخی داليل سوختن واشر سرسیلندر 

جنـس نامرغـوب  2- تـاب برداشـتن سرسـیلندر ) به دلیـل عدم اسـتفاده از آچار تـورک متر برای   -1
بسـتن پیچ هـای سـر سـیلندر و عدم دقـت در باز و بسـتن پیچ هـای سرسـیلندر( 3- داغ شـدن غیرطبیعی 

موتـور  4- کمبـود آب خنک کننـده یـا ایـراد در سیسـتم خنـک کاری موتـور 5 - ترکیدگی سرسـیلندر.

برخی  عاليم و نشانه های خرابی واشر سرسیلندر 

کم شدن آب رادیاتور   -1
اختـالط آب و روغـن )در ایـن زمان روغن موتور، شـیری رنگ می شـود و کف سـفیدرنگی در اطراف   -2

دهانـه رادیاتور قابل مشـاهده اسـت(
خروج بخار آب از اگزوز  -3

خروج دود سفید از اگزوز )گاهی به دلیل سردی موتور است(   -4
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کارکرد بد موتور   -5
کاهش قدرت یا کشش موتور  -6

گرم شدن بیش ازحد موتور  -7
ورود کمپرس در داخل رادیاتور )جوش کاذب(  -8

دیر روشن شدن موتور و بدکار کردن آن  -9
10-  وجود آب بر سر پیستون ها

11-  خـروج بخـار از اگـزوز در حالـت گـرم بـودن موتـور )البته خـروج بخار سـفید از اگزوز در زمسـتان 
موقـع روشـن کـردن موتور دلیل سـوختن واشـر سرسـیلندر نیسـت بلکـه ناشـی از برودت هوا اسـت(. 

پیستون 

 قطعـه ای اسـتوانه ای شـکل اسـت کـه در داخـل سـیلندر حرکت رفـت و برگشـتی دارد. شـکل ظاهری 
پیسـتون از نظر هندسـی اسـتوانه کامل اسـت. در عمل مقطع پیسـتون را کمی به شـکل بیضی می سـازند 
تـا پـس از گرم شـدن به صـورت دایره کامـل درآید. برای حرکت آسـان پیسـتون در سـیلندر و جلوگیری از 
گیرکـردن آن در اثـر انبسـاط، لقی اندکی بین پیسـتون و سـیلندر پیش بینی می شـودکه این فاصله توسـط 
رینگ هـا پـر می شـود. ایـن لقـی در حالت سـرد بـودن موتور زیادتر اسـت ولـی با گرم شـدن موتـور، اندازه 

پیسـتون کمـی بزرگ تـر می گـردد و لقـی آن با سـیلندر کم تر می شـود.
قسـمت بـاالی پیسـتون را سـر یـا تـاج پیسـتون و جـدار آن را دامـن پیسـتون می نامنـد. در دو طـرف 
پیسـتون تکیه گاه هایـی بـرای نگه داشـتن انگشـتی پیسـتون )گژن پیـن( سـاخته شـده اسـت کـه آن را 

می نامنـد.   پیسـتون  انگشـتی  یاتاقان هـای 

 شکل 34- اجزای پیستون

 رينگ های پیستون 

دو نوع رینگ روی پیستون سوار می شود که عبارت اند از: رینگ تراکم و رینگ روغن )شکل 35(.
الـف( رینـگ تراکـم )کمپـرس(: رینگ هـای تراکم )کمپـرس( بـه شـکل حلقه دایـره ای هسـتند و 
معمـوالً از چـدن یـا آلیـاژ فوالدی پرس شـده ، سـاخته می شـوند. ایـن رینگ ها خاصیـت فنـری دارند و در 
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بـاالی پیسـتون قـرار می گیرند. رینگ هـای تراکم ازیک طرف باز هسـتند و بـه علت داشـتن خاصیت فنری، 
فاصلـه بیـن دیـواره داخلـی سـیلندر و پیسـتون را به نحـوی پر می کننـد که گازهـای باالی پیسـتون راهی 
بـه قسـمت زیـر پیسـتون و کارتـل پیـدا نمی کنند. بـا توجه بـه   این که این رینگ بین پیسـتون و سـیلندر 
قـرار می گیـرد، گرمـای پیسـتون را بـه بدنـه سـیلندر منتقـل می کند. تعـداد رینگ هـای تراکم بیـن 2 تا 3 

عدد متغیر اسـت.

شکل 35 - رینگ های پیستون

در زمان احتراق، رینگ با نیروی ناشی از سوختن سوخت به کف شیار رینگ فشرده می شود که این 
عمل باعث آب بندی پیستون می گردد. به همین دلیل کف شیار باید کاماًل صاف و تمیز باشد تا رینگ بتواند 
به خوبی روی آن قرار بگیرد. فشار ناشی از احتراق همچنین بانفوذ به پشت رینگ، آن را به دیواره سیلندر 

می چسباند تا رینگ در حال حرکت، بتواند عمل آب بندی را به خوبی انجام دهد.
ب( رینگ  روغن: رینگ  روغن در قسمت پایین رینگ های تراکم قرار می گیرد. در جدار رینگ روغن 
سوراخ هایی برای عبور روغن وجود دارد. این رینگ، روغن های مازاد پاشیده شده به دیواره سیلندر را در 
کورس پایین آمدن پیستون از دیواره سیلندر می تراشد و به کارتل بازمی گردانند. رینگ روغن را به صورت 
فنر انبساطی و یا دو تیغه نازک می سازند. معموالً این رینگ دارای یک فنر فوالدی است که  نیروی شعاعی 

به رینگ روغن وارد می کند.                  

 شکل 36- وضعیت رینگ های پیستون

خرابی های پیستون

- ذوب شدن پیستون شکستگی )باید پیستون تعویض شود(.
-  گشادشدن جای رینگ ها )توسط تراشکار تراش داده می شود و سپس از زیر رینگی استفاده می کنند(.

دسته پیستون )شاتون( 
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   شاتون اهرمی برای انتقال حرکت از پیستون به میل لنگ و بالعکس است. سر کوچک شاتون که همراه 
پیستون باال و پایین می رود، حرکت خطی دارد و سربزرگ آن همراه میل لنگ حرکت دورانی می کند.                       

شکل 37- شاتون               

سه قسمت اصلی شاتون عبارتند از: 1ـ سر کوچک 2ـ بدنه 3ـ سر بزرگ.
در بخش مرکزی بدنه برخی شاتون ها، سوراخی برای روغن کاری انگشتی )گژن پین( تعبیه شده است که 
از سر تا انتهای شاتون ادامه دارد. سر بزرگ شاتون که به صورت دو تکه است، با پیچ و مهره به یکدیگر بسته 
می شود. هر تکه جداشونده آن را کپه یاتاقان می گویند. سر کوچک شاتون دارای بوش قابل تعویض برنجی است.                   

 شکل 38 - اجزای شاتون

در بعضی از شاتون ها ، برآمدگی هایی در قسمت باال و پایین آن به منظور باالنس کردن شاتون تعبیه می شود.

شکل 39- باالنس کننده های شاتون                         

خرابی های شاتون:

- شکستگی شاتون 
- تاب برداشتن شاتون 

- شاتون زدن )ضربه شاتون و برخورد با سیلندر(
تمام معایبی که در شاتون و قسمت های مختلف آن به وجود می آید، قابل تعمیر است و امکان تعویض 

قطعات آن نیز وجود دارد.
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پیچ های شاتون باید توسط آچار درجه )تورک متر( سفت شوند.               

شکل 40- شاتون آسیب دیده

انگشـتی )گژن پیـن(: محـور کوچکـی کـه اتصـال مفصلـی پیسـتون و شـاتون را برقـرار می سـازد، 
به صـورت توخالـی سـاخته می شـود.            انگشـتی  نـام دارد.  انگشـتی)گژن پین( 

شکل 41 - گژن پین

اتصـال شـاتون بـه پیسـتون: بـرای  این که انگشـتی، هنـگام کار از جـای خود خـارج نشـود آن را به طور 
پرسـی روی پیسـتون یا دسـته پیسـتون نصـب می کننـد. در تراکتورها و برخـی موتورها انگشـتی با دو عدد 

خـار حلقـوی یا پیـچ مهار می شـود.                        

شکل 42 - محل نصب گژن پین و متعلقات

میل لنگ
وظیفه میل لنگ تبدیل حرکت رفت و برگشتی پیستون به حرکت دورانی است.

میل لنـگ را به صـورت یکپارچـه از فـوالد ریخته گـری می سـازند و سـطوح محورهـا را تـا عمـق معینـی 
سـخت کاری می نماینـد. سـطح محورهـا را پـس از سـنگ زدن، صـاف می کننـد و پولیـش می زننـد.

بـه یاتاقان هایـی کـه میل لنـگ را روی بدنـه سـیلندر محکم می کننـد، یاتاقـان اصلی و بـه محورهای آن 
نیـز محـور ثابـت می گوینـد. محورهـای ثابـت، روی یـک خـط قـرار دارند کـه از مرکـز آن ها عبـور می کند. 

میل لنـگ، هنـگام چرخـش بـه دور ایـن محـور، دوران  می کند.
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یـک موتـور خطـی بـه تعداد سـیلندرهای موتور، محـور لنگ دارد و تعـداد محورهای اصلـی آن هم یکی  
بیش تـر از محورهای لنگ اسـت. 

یک موتور چهار سیلندر دارای چهار محور متحرک و پنج محور ثابت است.

          

 شکل 43- محورهای میل لنگ                                              شکل 44 - میل لنگ

میل لنگ ازنظر کارکرد بدون نوسان و لرزش است و به صورت متعادل کار می کند. از وزنه های تعادل برای 
باالنس بودن میل لنگ در مقابل هر لنگ، استفاده می کنند. با ایجاد سوراخ روی وزنه های تعادل، وزن وزنه ها 

کاهش می یابد و باعث هم وزن شدن دو طرف میل لنگ می شوند.   

شکل 45- وزنه های تعادل 

بـا تولیـد انـرژی در مرحله احتراق و حرکت پیسـتون به سـمت پایین، میل لنگ حرکت رفت و برگشـتی 
پیسـتون را بـه حرکـت دورانـی تبدیـل  می کنـد. بـا چهـار حرکـت پیسـتون به سـمت بـاال و پاییـن )چهار 
کـورس پیسـتون( ، میل لنـگ دو دور دوران  می کنـد. بـا توجـه بـه  این کـه مراحـل چهارگانـه فوق الذکر به 
ترتیـب و پشـت سـر هـم اتفـاق می افتند، همـواره یکـی از پیسـتون ها در مرحله احتـراق قـرار دارد و تولید 

انـرژی به طـور مـداوم انجام می شـود. 

شکل 46- میل لنگ و اجزای آن

از  بعد  میل لنگ  در سر  دارد.  وجود  لنگر  متصل شدن چرخ  برای  )فلنج(  توپی  یک  میل لنگ،  ته  در   
چرخ دنده، که توسط خار با محور میل لنگ درگیر است، یک پولی قرار دارد و حرکت دینام، پمپ آب و پروانه 

را توسط تسمه تامین می کند.
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یـک مجـرای سراسـری بـرای روغن کاری در میل لنگ تعبیه شـده اسـت. روغن به وسـیله پمـپ روغن از 
سـوراخ های یاتاقـان ثابـت وارد مجـرا می شـود و بـه یاتاقان های متحرک می رسـد.                    

شکل 47 - قطعات متصل به میل لنگ

خرابی های میل لنگ : 

- باالنس نبودن میل لنگ 
- گرفتگی کانال روغن و نرسیدن روغن به میل لنگ و یاتاقان ها

- لقی بیش ازاندازه میل لنگ
- خوردگی و خراش و ساییدگی

- تشخیص تعمیر میل لنگ توسط تراشکار تست  می شود.

ياتاقان

باریک است که ضمن تنظیم لقی میل لنگ و  یاتاقان درواقع نوعی بیرینگ به شکل ورقه  فلزی نسبتاً 
شاتون ها، حرکت روان آن ها حین روشن بودن موتور را تضمین می کند. 

شکل 48- یاتاقان

یاتاقان هـا در موتورهـای احتراقـی بـه دو نـوع ثابـت و متحرک دسـته بندی می شـوند. یاتاقان هـای ثابت 
بیـن محـل تمـاس میل لنـگ بـا بلـوک سـیلندر و کپه هـای آن قـرار می گیرنـد و لقـی عمـودی میل لنـگ 
نسـبت بـه بدنـه را تنظیـم می کننـد. یاتاقـان متحـرک نیـز به گونـه ای مشـابه در محـل تمـاس میل لنگ و 
دسـته شـاتون ها نصـب می شـود و لقـی شـاتون نسـبت بـه میل لنـگ را تنظیـم می کنـد. معمـوالً یـک یـا 
دو جفـت بغـل یاتاقـان نعلـی شـکل نیـز بـرای تنظیم لقـی افقـی میل لنـگ در موتورهـای احتـراق داخلی 

مورداسـتفاده قـرار می گیـرد.
زمانـی کـه موتـور خـودرو روشـن می شـود، الیـه  نازکـی از روغـن در فضـای باریـک میـان یاتاقان هـا و 
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میل لنـگ تشـکیل می شـود و اصطـکاک ایـن قسـمت ها را از بیـن می بـرد تـا حرکـت دورانـی میل لنـگ به 
سـهولت تـداوم یابـد و موتـور بـه کار خود ادامـه دهد.

شکل 49- وضعیت محور میل لنگ و یاتاقان

یاتاقان هـای ثابـت به کانال اصلی روغن متصل هسـتند و سـوراخ و شـیار روغن دارند ولـی در یاتاقان های 
متحـرک، سـوراخ و روغـن کاری وجـود نـدارد زیـرا روغـن کاری از سـوراخی انجـام می شـود کـه روی محور 

متحـرک میل لنـگ وجـود دارد. ایـن روغن در شـیار یاتاقان حرکـت می کند.
یاتاقـان بایـد به انـدازه کافـی توانایـی و مقاومت داشـته باشـد تا بـار وارده از طـرف شـاتون و میل لنگ را 

تحمـل نماید.          

 شکل 50- روغن کاری یاتاقان

یاتاقان ها پین یا شیاری دارند که روی کپه یاتاقان قرار می گیرد تا از چرخش یاتاقان در داخل بوش شاتون 
جلوگیری شود.

شکل 51 - روش های جلوگیری از گردش یاتاقان

 لقی ياتاقان 

لقـی بیـن یاتاقـان و میل لنـگ فضایی را برای تشـکیل قشـر روغـن به وجود مـی آورد. درزمانـی که موتور 
خامـوش اسـت، قشـر نازکـی از روغـن بین محـور و یاتاقان وجود دارد. به محض روشـن شـدن موتور، فشـار 
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روغن موتـور، محـور را به صـورت شـناور در وسـط یاتاقـان نگـه مـی دارد. بنابرایـن، بـار وارده بـه میل لنـگ 
ازطریـق روغـن جـذب و تحمل می شـود.

میـزان لقـی برپایـه قطـر محـور و دور موتـور تغییـر می کنـد. قاعـده کلـی ایـن اسـت کـه بـرای هر 25 
میلی متـر قطـر محـور، 0/025 میلی متـر لقـی در نظـر گرفتـه می شـود. درهرصـورت بـرای اطـالع از اندازه 

لقـی یاتاقـان موتـور مراجعـه بـه کتابچه تعمیـر آن ضروری اسـت.

ياتاقان زدن 

هـر عاملـی کـه باعث دفرمه شـدن )از فرم خود خارج شـدن( یا آسـیب دیـدن یاتاقان ها شـود، به طوری 
کـه یاتاقـان بـه میل لنـگ بچسـبد یـا بیش ازحـد از آن فاصلـه بگیـرد، الیـه روغـن دیگر قـادر نخواهـد بود 
به درسـتی فضـای خالـی میـان ایـن دو را پـر کنـد. در ایـن وضعیـت اصطالحـاً گفتـه می شـود کـه موتـور 
یاتاقـان زده اسـت. اگـر یاتاقـان با سـطح میل لنـگ تماس پیدا کنـد و به آن بچسـبد، حرکت موتـور )دوران 
میل لنـگ( سـنگین می شـود و درنهایـت موتـور از کار می افتـد. اگـر یاتاقان هـا در اثـر خوردگـی و سـایش، 
ضخامـت اسـتاندارد خـود را از دسـت بدهنـد و بیش ازحـد نـازک شـوند، میل لنـگ دیگـر نمی توانـد بـدون 
لـرزش بـه کار خـود ادامـه دهد، زیرا لقی اسـتاندارد آن از بین مـی رود و حین کارکرد همواره صدایی شـبیه 

بـه تق تـق یا لق لـق از ناحیـه یاتاقـان معیوب شـنیده می شـود.                                                              

علت ياتاقان زدن  

هـر عاملـی کـه باعـث شـود روغن با شـدت و مقـدار کافی بـه یاتاقان هـا نرسـد، می تواند موجب آسـیب 
رسـیدن بـه یاتاقان های موتـور گردد.

برخـی از ایـن عوامـل عبارتنـد از: خرابـی پمپ روغن، کثیفـی بیش ازحـد روغن موتور و فیلتـر آن، وجود 
ناخالصـی در روغـن، آب و روغن قاطی کردن ناشـی از سـوختن واشـر سرسـیلندر یا هر دلیـل دیگر، کمبود 

وغیره. روغن موتـور  میزان 
هـرگاه دمـای کارکـرد موتـور بیـش از حد افزایـش یابد و سـریعاً برطـرف نگـردد، نهایتاً افزایـش حرارت 
منجـر بـه انبسـاط حجمـی بیش ازحـد میل لنـگ و یاتاقان ها می شـود و فضای خالـی میان آن هـا را که  باید 
بـا الیـه باریـک روغـن پـر  از بیـن می بـرد. بنابرایـن میل لنـگ نمی توانـد طبـق روال همیشـگی بـه حرکت 

دورانـی خـود ادامـه دهـد و این مسـئله درنهایـت موتـور را از کار می اندازد.  
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شکل 52- یاتاقان معیوب

بسـته مانـدن ترموسـتات، خرابی رادیاتـور، کمبود مایـع خنک کننده، نشـتی آب موتور، خرابی سیسـتم 
خنـک کاری، ازجملـه مهم تریـن دالیـل افزایـش دمـای بیش ازحـد موتـور هسـتند. عـدم رفـع  این مـوارد، 

باعـث یاتاقـان زدن موتور می شـوند.
توصیـه می شـود بـرای جلوگیـری از بـروز عیـب در عملکـرد یاتاقان هـا، از روغـن اسـتاندارد اسـتفاده کنیـد و آن 
را در بازه هـای زمانـی معیـن و حتـی پیـش از موعـد تعویـض نماییـد. همچنین ضمـن خـودداری از وارد آوردن فشـار 

بیش ازحـد بـه موتـور، همـواره از عملکـرد صحیـح مجموعـه سیسـتم خنک کننـده اطمینـان حاصـل کنید.
اندازه یاتاقانی که روی میل لنگ نو تراش نخورده قرار می گیرد را به صورت استاندارد با عالمت STD یا صفر 

مشخص می کنند. اندازه مذکور در پشت یاتاقان حک شده است.
و ضخامت   داخلی کوچک تر  قطر  با  یاتاقان  از  کم می شود،  محورها  قطر  میل لنگ چون  تراش  از  پس 
بیش تر )آندر سایز( استفاده می کنند. یاتاقان آندر سایز را با اعداد10، 20، 30 و40 مشخص می کنند که به 
معنی0/0010، 0/0020، 0/0030 و 0/0040 اینچ است و معادل میلی متری آن ها عبارتند از: 0/25، 0/50، 
0/75 و 1. در هنگام تعمیر، یاتاقان های تراش اول )0/25 میلی متر(، تراش دوم )0/50 میلی متر(، تراش سوم 
)0/75 میلی متر( و تراش چهارم )1 میلی متر( مورداستفاده قرار می گیرند. معموالً یاتاقان آندر سایز تا یک 

میلی متر وجود دارد، زیرا عملیات سخت کاری محورهای لنگ تا عمق معینی انجام می شود.

سوپاپ ها 

بـا توجـه بـه این کـه در موتورهـا، سـوپاپ های هـوا و دود وظیفـه ورود هـوا و خـروج دود را بـه عهـده  دارند و 
ایـن مهـم بایـد به خوبـی انجام شـود. لذا سـوپاپ های هوا را بزرگ تـر از سـوپاپ های دود می سـازند تا امکان 
ورود هـوای بیش تـری در موتـور بـه وجـود آیـد. از طرفـی سـوپاپ های دود را کوچک تر می سـازند تا امکان 

خـروج سـریع تر دودهـا از موتـور فراهـم شـود و در تبادل حـرارت راحت تـر و سـریع تر عمل کند.              

 

شکل 53- سوپاپ های دود و هوا
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برای راه اندازی و باز و بسته شدن سوپاپ ها از میله ای به نام میل سوپاپ )میل بادامک( و سایر اجزا به شرح 
ذیل استفاده می شود:

مكانیزم سوپاپ ها

  قطعات مربوط به سیستم سوپاپ ها، روی سرسیلندر نصب می شوند و عبارتند از:
الف( میل بادامک )میل سوپاپ(: این قطعه در کنار بدنه سیلندر تعبیه می شود و با کمک بادامک هایی 

که دارد، باز و بسته شدن سوپاپ ها را کنترل می کند.

شکل 54- میل سوپاپ )میل بادامک(

خرابی های میل سوپاپ:

- خوردگی بادامک
- کج شدن محور میل سوپاپ

میل سوپاپ را در صورت معیوب شدن باید تعویض کرد. 
ب( تایپت )استکانی(: قطعه ای است که در بدنه سیلندر جای می گیرد و حرکت بادامک را به سوپاپ منتقل می کند.

توخالی  فلزی  میله  یک  از  را  تایپت  میل  است.  اسبک  و  تایپت  بین  واسطه حرکت  تایپت:  میل  ج( 
می سازند که سر آن، روی تایپت قرار می گیرد و سر دیگر آن به پیچ تنظیم اسبک تکیه دارد.

د( اسبک: قطعه ای است که حرکت را از میل تایپت به ساق سوپاپ منتقل می کند.
هـ( محور اسبک: اسبک روی محور اسبک سوار می شود و می تواند روی آن چند درجه بچرخد.

و( سوپاپ ها: قطعه هایی هستند که مجرای ورود هوا و خروج دود را باز و بسته می کنند.
ز( فنر سوپاپ و متعلقات: یک سر فنر مارپیچی به کمک بشقابک و دو عدد خار به ساق سوپاپ متصل 

می شود و همیشه سوپاپ را در حالت بسته نگه می دارد.                     

شکل 55- اجزا و مکانیزم کار سوپاپ ها
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 نسبت دور میل بادامک به  میل لنگ:

   در موتورهای چهار زمانه با دو بار چرخش میل لنگ، سیکل موتور کامل می شود و سوپاپ های آن ها یک 
بار باز و بسته می شوند، لذا برای این عمل به یک دور گردش بادامک نیاز است. بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که در یک موتور چهار زمانه )بدون در نظر گرفتن تعداد سیلندرهای موتور( با دو دور گردش  میل لنگ، میل 
بادامک یک دور گردش خواهد نمود، لذا نسبت دور میل بادامک به دور میل لنگ1 به 2 است. برای رسیدن به 
این تناسب دور، باید قطر یا تعداد دندانه چرخ دنده سر میل بادامک دقیقاً دو برابر قطر یا تعداد دندانه چرخ 

دنده سر میل لنگ باشد.

زمان بندی میل بادامک و  میل لنگ 

زمان بنـدی )تایمینـگ( سـوپاپ بـه معنـی زمان  بنـدی دقیق باز و بسته شـدن سـوپاپ های موتور اسـت. 
سـوپاپ ها در زمان مناسـب باز و بسـته می شـوند.

اگـر سـوپاپ  های دود و هـوا درسـت در نقطـه مـرگ بـاال و پاییـن بـاز و یـا بسـته شـوند، فرصـت کافی 
بـرای پـر شـدن سـیلندرها از هـوا یا تخلیه شـدن دود از آن هـا وجود نخواهد داشـت و قـدرت موتور کاهش 
خواهـد یافـت. بنابرایـن بـرای به دسـت آوردن حداکثـر تـوان در موتـور، باید میزان پر شـدن سـیلندر از هوا 
بـه حداکثـر برسـد و خالی شـدن سـیلندر از دود نیز به طـور کامل صورت گیرد. برای رسـیدن بـه این هدف 
در تنظیـم بادامک هـای میـل بادامـک موتـور، بایـد آوانـس )زودتر( باز شـدن و ریتارد )دیرتر( بسـته شـدن 

سـوپاپ ها را نیـز درنظـر گرفـت. بـا این عمـل مقدار زمـان باز بـودن سـوپاپ ها افزایـش می یابد.

شکل 56- نسبت دنده میل بادامک به  میل لنگ

سوپاپ گاز زودتر از رسیدن پیستون به نقطه مرگ باال )TDC( باز می شود )آوانس سوپاپ هوا(. 
سوپاپ گاز بعد از گذشتن پیستون از نقطه مرگ پایین )BTC( بسته می شود )ریتارد سوپاپ هوا(.

تایمینگ سوپاپ هوا  افزایش می یابد و مجموع زمان مکش است.
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سوپاپ دود زودتر از رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین باز می شود )آوانس سوپاپ دود(.
سوپاپ دود بعد از گذاشتن پیستون از نقطه مرگ باال بسته می شود )ریتارد سوپاپ دود(.

تایمینگ سوپاپ دود  افزایش می یابد و مجموع زمان تخلیه است.

شکل 57- نمودار باز بودن سوپاپ ها برحسب زاویه  میل لنگ

بـا توجـه بـه نمـودار، هـر دو سـوپاپ دود و هـوا در طـی چرخـش میل لنگ بـاز می مانند )قیچـی کردن 
سـوپاپ ها(. یعنـی در حالـی کـه سـوپاپ دود باز اسـت و دودها با شـتاب زیـاد در حال ترک کردن سـیلندر  
هسـتند، سـوپاپ هـوا نیـز بـاز اسـت و هوا با شـتاب وارد سـیلندر می شـود. بـرای ایـن منظور معمـوالً روی 
چـرخ دنده هـای میـل بادامـک و  میل لنـگ عالمت هایی گذاشـته می شـود تـا هنـگام درگیر کـردن این دو 

چـرخ دنـده عالمت هـا مقابـل هم قـرار گیرند. 

شکل 58 - عالمت روی چرخ دنده تایمینگ تراکتور جاندیر    

شکل 59- عالمت روی چرخ دنده تایمینگ تراکتور  285

زمان بندی پاشش: 

توان تولیدی در موتور زمانی است که انرژی سوخت وقتی که پیستون در نقطه مرگ باال و آماده کورس 
توان است آزاد شود.
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در موتورهـای دیـزل از حرکـت سـوزن انژکتور برای آغاز پاشـش سـوخت اسـتفاده می شـود. این سـوزن 
بـر اثـر فشـار تولیـد شـده سـوخت در انژکتـور باز می شـود. وقتـی که سـوخت داخـل محفظه احتـراق داغ 
پاشـیده می شـود، بی درنـگ مشـتعل نمی شـود بلکه مـدت زمانی طول می کشـد تا سـوخت تبخیـر و با هوا 

مخلـوط شـود و آماده اشـتعال گردد.
بنابراین الزم اسـت سـوخت چند درجه پیش از این که پیسـتون به نقطه مرگ باال برسـد، پاشـیده شـود 
تـا زمـان کافـی بـرای اختـالط و رسـیدن دمای آن بـه نقطه اشـتعال وجود داشـته باشـد. بـرای زمان بندی 
پاشـش سـوخت، کافـی اسـت نشـانه های روی چـرخ دنده سـر پمـپ انژکتـور و چرخ دنـده درگیر بـا آن را 
مقابـل هـم قـرار دهید )چرخ دنده سـر پمـپ انژکتور که عامـل حرکت قطعـات داخلی پمپ انژکتور اسـت، 

حرکـت خـود را از چـرخ دنـده رابـط میل لنگ تامیـن می کند(.         

MF285 شکل 60- نشانه ی روی چرخ دنده های واسطه  میل لنگ و سر پمپ انژکتور تراکتور

خرابی های سوپاپ ها 

- عدم آب بندی سوپاپ به دلیل خوردگی،  ذوب شدن و تاب برداشتن و یا حتی شکستگی )باید تعویض شوند(.
- لقی بیش از اندازه یا خوردگی گیت یا راهنمای سوپاپ )باید تعویض شوند(. 

- چسبندگی سوپاپ
- فنر ضعیف

- پیچیدگی سر سوپاپ
- کج بودن ساق سوپاپ

خرابـی و عـدم کارایـی مناسـب فنـر سـوپاپ )ضعیف و قوی بـود( ضمن کاهـش قدرت موتـور و افزایش 
مصـرف سـوخت  باعـث چرخش سـوپاپ می شـود تا تبادل حـرارت بهتر صـورت گیرد. لذا فنـر را در صورت 

ضعیف شـدن و یا شکسـتگی بایـد تعویض کرد.       

شکل 61 - سوپاپ های معیوب



تعمیرکار سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک

114

سیستم های موتور 

موتورهـا بـرای تولیـد انـرژی نیـاز به هـوا، سـوخت و عاملی برای احتـراق مخلوط سـوخت و هـوا دارند. در 
موتورهـای بنزینـی، سـوخت و هـوای درون کاربراتـور قبـل از ورود بـه سـیلندر مخلوط می شـوند و بـه درون 
سـیلندر ارسـال می گردنـد )مرحلـه مکـش یا تنفـس(. در مرحله بعـدی )تراکم( مخلوط سـوخت و هـوا )گاز( 
متراکـم می شـود. در مرحلـه سـوم )احتـراق( شـمع جرقه می زنـد و انرژی حاصل از سـوختن مخلوط سـوخت و 
هـوا، پیسـتون را بـه سـمت پایین هـل  می دهـد. در مرحله چهـارم )تخلیه( دودهـا از موتور خارج  می شـوند. 
در موتورهـای دیـزل در مرحلـه اول )مکش( هوا به تنهایی وارد سـیلندر می شـود.در مرحلـه دوم )تراکم( 
هـوا فشـرده  می شـود و در تراکـم هـوا درجـه حـرات آن به شـدت باال  مـی رود. در مرحلـه سـوم )احتراق(، 
سـوخت به صـورت اتمیـزه و بـا فشـار، درون هـوای فشـرده تزریق  می شـود. سـوخت به دلیل گرمـای باالی 
هـوا می سـوزد و انـرژی تولیـد شـده، پیسـتون را بـه پایین هـل  می دهـد. در مرحله چهـارم )تخلیـه( با باال 

رفتـن پیسـتون، دودهـا از موتور خارج  می شـوند. 
بـرای انجـام یـک احتـراق کامـل موتـور بایـد سیسـتم های سوخت رسـانی، هوارسـانی، خنـک کاری، 
روغن کاری و برق رسـانی داشـته باشـد. شـکل62 شـماتیک احتراق و سیسـتم های موتور را نشـان می دهد.     

شکل 62- شماتیک احتراق و  سیستم های موتور

سیستم سوخت رسانی  تراکتور

سـوخت مـورد اسـتفاده در موتورهـای دیـزل،  گازوییل اسـت.  گازوییل مورد اسـتفاده در موتـور باید تمیز و 
بـدون آب باشـد. سـوخت باید در زمان مناسـب، به مقدار مناسـب و با فشـار مناسـب درون محفظـه احتراق 
تزریـق شـود تـا باالتریـن انـرژی ممکـن را آزاد نمایـد. برای ایـن منظور سیسـتم  سوخت رسـانی موتورهای 

دیـزل به شـرح ذیـل طراحی و مـورد بهره بـرداری قـرار می گیرد:
اجـزای سیسـتم سوخت رسـانی تراکتـور عبارتنـد از: 1- بـاک )محـل ذخیره سـوخت( 2- پمـپ اولیه یا 
پمـپ ضعیـف )سـوخت را تحـت فشـار اولیـه بـه فیلتـر سـوخت و در ادامه بـه پمپ اصلـی  می رسـاند( 3- 
فیلتـر سـوخت )وظیفـه ی فیلتـر  گازوییل جداسـازی مـواد خارجی و به خصـوص آب موجود درون سـوخت 
اسـت( 4- پمـپ اصلـی یـا پمـپ انژکتـور یا پمپ فشـار قوی )وظیفـه دارد سـوخت را تحت فشـار معین در 
زمـان معیـن و بـه مقـدار معیـن انتقـال دهد و به سـوزن انژکتور ارسـال کنـد( 5- سـوزن انژکتـور )وظیفه 
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دارد سـوخت را بـا فشـار بـاال، به صـورت اتمیـزه و پودرشـده بـه درون محفظه احتـراق بپاشـد( 6- لوله های 
سوخت رسـان )شـامل لوله هـای فشـار بـاال، لوله هـای فشـار متوسـط و لوله های فشـار ضعیف هسـتند(. 

تنظیـم نبـودن پمـپ انژکتـور و یا گشادشـدن سـوزن انژکتور باعث پاشـش بیش از حد سـوخت و ایجاد 
دود سـیاه یا خاکسـتری می شود.

شکل 63 - شماتیک سیستم  سوخت رسانی موتور دیزل                                

شکل 64 - فیلترگازوییل شکل                               65 - پمپ اولیه )نوع دیافراگمی و پیستونی( 

  

 

                          شکل 66 - پمپ انژکتور )فشار قوی(                                   شکل 67 - سوزن انژکتور       

سیستم هوارسانی    

هـوای تمیـز نقـش اساسـی در افزایش عمـر موتـور دارد. موتور درصـورت ورود گرد و غبار بـه آن، خیلی 
زود فرسـوده می شـود و نیـاز بـه تعمیر پیـدا می کند.                                   
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شکل 68 - شکل شماتیک سیستم هوارسانی

اجـزای سیسـتم هوارسـانی تراکتـور عبارتند از: 1- پیش صافـی )پیش صافی وظیفه جلوگیـری از انتقال 
ذرات درشـت خـاک موجـود در هـوا بـه موتور را به عهـده دارد(. 2- صافـی اصلی )پس از پیـش صافی نصب 
می شـود و وظیفـه تمیـز نمـودن کامل هـوا را  به عهـده دارد. صافی اصلـی در تراکتورهـا در انواع خشـک و روغنی 
وجـود دارنـد (. 3- لولـه یـا جنـت هـوا )وظیفـه انتقـال هـوا را به عهـده دارد(.4- توربوشـارژ یـا سوپرشـارژ 
)توربوشـارژ و سوپرشـارژ( قطعـات یـا سیسـتم هایی هسـتند که هوای مـورد نیاز موتـور را با فشـار به درون 

موتـور هدایـت می کنند.            

شکل 69 - مکانیزم کار سوپرشارژ و توربوشارژ

کثیـف بـودن و یـا گرفتگـی هواکـش باعـث کمبود هـوای درون سـیلندر و به هم خوردن نسـبت سـوخت و 
هـوا می گـردد کـه در نتیجـه آن دود سـیاه  تولید می شـود. 

سیستم روغن کاری   
 برای روان کارکردن قطعات موتور وجلوگیري از فرسایش آن ها از روغن استفاده  می شود.

اجـزای سیسـتم روغـن کاري: 1- مخـزن روغـن یـا کارتـل 2- رادیاتـور و کولـر روغن 3- پمـپ روغن یا 
اویـل پمـپ 4- فیلترهـاي روغـن 5- میلـه سـنجش سـطح روغـن یـا فول روغـن موتـور 6- درجه یـا چراغ 

فشـار روغـن 7- پیـچ تخلیـه روغـن 8- محل ریختـن روغن.

شکل 70- سیستم روغن کاری          
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              شکل 71- گیج )میله اندازه گیر سطح روغن(                                         شکل 72- فیلتر روغن

سیستم خنک کننده

 موتـور زمانـي کارایـي خـوب و عمـر طوالنـي دارد کـه در دمـاي معیـن و مشـخصي کار کند. سیسـتم 
خنک کننـده اوالً  از داغ کـردن موتـور جلوگیـري  می کنـد ثانیـاً موتـور را در دمـاي کارکـرد مناسـب نگـه 

مـی دارد تـا موتـور  کارایـی خـوب و عمـر طوالني داشـته باشـد.
اجـزای سیسـتم خنـک کننـده: 1- رادیاتـور آب 2- واتـر پمـپ )پمـپ آب( 3- ترموسـتات 4- آمپر آب 
5 - پروانـه 6- تسـمه پروانـه 7- درب رادیاتـور 8- شـیر تخلیـه آب رادیاتـور 9 - شـیر تخلیـه آب سـیلندر 

10- مجـاري عبـور آب )جنت هـاي بـاال و  پاییـن رادیاتـور(

شکل 73- سیستم خنک کاری و اجزای آن             شکل 74 - درب رادیاتور                           شکل 75- ترموستات    

                                 شکل 76- پروانه                                                       شکل 77- آمپر آب

پیاده کردن موتور

به منظور پیاده کردن موتور تراکتور و تعمیر آن، الزم است  پس از پارک کردن تراکتور روی سطح تراز، 
به  موتور  پیچ های متصل کننده  موتور،  به  اجزا، دسترسی  این  بازکردن  با  نمود.  باز  را  اطراف موتور  اجزای 
پوسته جعبه دنده و اکسل جلو امکان پذیر می شود. ضمناً این کار اجازه می دهد که بتوان موتور را به وسیله ی 

جرثقیل، مهار نمود تا با بازکردن پیچ های اتصال، موتور سقوط نکند.
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بازکردن اجزای اطراف موتور و جعبه دنده
جداکردن موتور از جعبه دنده مرحله اول برای پیاده کردن موتور از روی تراکتور، است. اجزایی که در این 
مرحله باید باز شوند عبارتند از: اگزوز، پیش صافی، شبکه بغل، پوشش موتور )کاپوت(، باک، میله رابط فرمان، 

میله رابط پدال گاز، میله رابط خاموش کن، سیم های موجود بین موتور و جعبه دنده و غیره.
ـ بازکردن بست های باتری: بست های قطب منفی و مثبت باتری را باز کنید.

بازکردن منبع اگزوز 
1ـ پیچ بست قسمت پایین منبع را باز کنید. 2ـ با کشیدن منبع اگزوز به سمت باال آن را از مانیفولد جدا کنید.

  الف( جداکردن اگزوز                         ب( بست پایین منبع اگزوز                      

شکل 78- باز کردن اگزوز

 باز کردن پیش صافی 
1ـ پیچ بست گلویی پیش صافی را شل کنید. 2ـ با کشیدن پیش صافی به سمت باال آن را از لوله ورودی 

صافی اصلی جدا کنید.

شکل 79- باز کردن پیش صافی
باز کردن شبكه بغل 

1ـ ضمن نگه داشتن شبکه با دست، پیچ های روی شبکه بغل را باز کنید. 2ـ هر دو شبکه را بردارید.             

شکل 80- پیچ های شبکه بغل
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باز کردن پوشش باالی موتور 

1ـ در بـاک و رادیاتـور را بـاز نماییـد. 2ـ پیچ هـای نگـه دارنـده پوشـش را از دو طـرف بـاز کنیـد. 3ـ به 
کمـک فرد دیگـری پوشـش بلندکـرده را بردارید.

 الف( بازکردن در باک      ب( بازکردن در رادیاتور       ج( برداشتن پوشش باالی موتور

شکل 81- درپوش موتور

باز کردن باک 

1ـ شیلنگ متصل به شیر خروجی باک را باز کنید. 2ـ  گازوییل داخل باک را داخل ظرفی تخلیه نمایید.
3ـ سیم نشان دهنده مقدار سوخت در باک را جدا کنید. 4 ـ سپس پیچ های نگه دارنده باک را باز نمایید.

5ـ به کمک فرد دیگری باک را از روی تراکتور پیاده کنید.

بازکردن میل رابط فرمان 

1- مهره های سیبک سر میل رابط را از سمت فرمان با آچار ویژه باز کنید. 2ـ باز کردن میله رابط پدال گاز 
3 ـ خار اتصال این میله به اهرم گاز را آزاد نمایید. 4- میله را از محل خود خارج کنید.

باز کردن میله رابط خاموش کن 

 سر میله را از سمت پمپ انژکتور با جدا کردن خار آن آزاد کنید.    

                                  شکل 82-  میل رابط فرمان                 شکل 83- میل رابط پدال گاز و میل رابط خاموش-کن

باز کردن سیم ها 

1ـ بسـت مثبت باطری را جدا کنید. 2ـ رشـته سـیم هایی که از طرف داشـبور به سـمت جلوی تراکتور 
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رفتـه اسـت را از محـل فیش هایشـان آزاد نماییـد و به بدنه مهار کنید. 3ـ سـیم ها و کابل متصل به اسـتارتر 
نمایید. را جدا 

باز کردن استارتر 

1ـ پیچ های نگه دارنده استارتر به بدنه را باز کنید. 2 ـ استارتر را به عقب بکشید و بردارید.
در صورتی کـه اجـزای دیگـری مابیـن موتـور و جعبـه دنـده قـرار دارنـد و یـا جلـو پیچ هـای اتصـال را 

گرفته انـد، آنهـا را بـاز کنیـد.

   

                                   سیم های جلو داشبور                           سیم و کابل متصل به استاتر                   
 شکل 84- سیم های متصل به استارتر و جلو داشبورد

 MF285 شکل 85- پیچ های نگهدارنده استارتر تراکتور

جداکردن موتور از جعبه دنده

بعد از بازکردن اجزای اطراف موتور، آن را طی مراحل زیر از جعبه دنده جدا کنید:
1ـ در پشت و جلوی چرخ های عقب تراکتور موانعی قرار دهید تا جلوی حرکت آن ها گرفته شود.

2ـ زیـر پوسـته جعبـه دنـده خـرک محکمـی قـرار دهید. بـه نحوی که خـرک نتوانـد جابجا شـود یا لیز 
بخـورد و وزن جعبـه دنـده و قسـمت عقـب تراکتـور روی آن وارد قـرار بگیـرد. ایـن خـرک بایـد بتواند وزن 

وارده را تحمـل کند.
3ـ ریـل را در امتـداد موتـور روی زمین قرار دهید و سـورتمه و خرک متصل بـه آن را روی ریل بگذارید. 

خـرک را تـا زیـر کارتل باال آوریـد و موتور را از زیـر مهار کنید.
4ـ در صـورت نداشـتن ریـل و سـورتمه می توانیـد موتـور را به وسـیله جرثقیـل دروازه ای )زنجیـری( و با 
اتصـال قـالب طنـاب، زنجیـر و یـا سـیم بکسـل بـه حلقه هـای اتصـال، در وضعیتی قـرار دهید کـه وزن آن 

روی جرثقیل وارد شـود.
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5ـ اتصال پایه جعبه فرمان به موتور را باز کنید.
6ـ پیچ های اتصال موتور به جعبه دنده را باز نمایید.

شکل 86 - پیچ های اتصال موتور به جعبه دنده قسمت باال         

شکل 87 - پیچ های اتصال موتور به جعبه دنده قسمت پایین

7ـ موتـور را بـه وسـیله جرثقیـل دروازه ای روی چرخ هـای جلو به سـمت عقب بکشـید و یـا روی ریل به 
عقـب حرکـت دهیـد تا موتـور از جعبه دنده جدا شـود.

شکل 88- با حرکت جک روی ریل، موتور از جعبه دنده جدا می شود

بازکردن قسمت جلوی تراکتور

  در مرحلـه دوم بایـد قسـمت جلـوی تراکتـور را از موتـور جـدا کـرد. ملحقاتـی کـه باید در ایـن مرحله 
بـاز شـوند عبارتند از:

لوله های پمپ فرمان و شیلنگ های رادیاتور.
بازکردن لوله های پمپ فرمان: دو لوله رفت و برگشت را از روی جعبه فرمان باز کنید.

بازکردن شیلنگ های رادیاتور: شیلنگ متصل به پمپ آب و محفظه ترموستات را باز کنید.
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شکل 89- لوله های پمپ فرمان                                                            شکل 90- اتصال شیلنگ رادیاتور

جدا کردن قسمت جلوی تراکتور از موتور 
 برای جداکردن موتور مراحل زیر را انجام دهید:

1ـ زیر موتور تراکتور را با خرک ببندید.
2ـ قسمت جلوی تراکتور را با جرثقیل مهار کنید.

3ـ پیچ های دو طرف شاسی و موتور که موتور را به شاسی جلو متصل می کند باز نمایید.       

شکل 91- محل پیچ های اتصال موتور به جلوی تراکتور

4ـ به آرامی قسمت جلو را به عقب بکشید.
5ـ همچنین دقت کنید لوله های جعبه فرمان کج نشوند.

6ـ موتور روی خرک باقی می ماند و آماده تعمیر است.           

 

شکل 92-  وضعیت جدا کردن جلوی تراکتور از موتور



فصل چهارم:

سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک 
تراکتور 
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سیستم انتقال نیروی تراکتور

انجـام عملیات کشـاورزی و به کارگیـری ادوات مختلـف در مزرعـه یـا بـاغ نیـاز بـه تـوان الزم دارد که به 
شـکل های مختلـف از جملـه توان کششـی، تـوان دورانی، تـوان هیدرولیکـی، الکتریکی یا تلفیقـی از این ها 
موجـود اسـت. بـرای بهره منـدی از تـوان تولیـدی موتور که صرفـاً به صورت توان دورانی توسـط یک شـافت 
از موتـور خـارج می شـود بـه تجهیـزات و قطعاتی نیاز اسـت تا توان خروجـی موتور را به بهتریـن محل قابل 

اسـتفاده روی تراکتـور انتقـال دهد و تغییـرات مدنظـر را روی آن اِعمال نماید.
مجموعـه قطعاتـي کـه تـوان تولیـدي موتور را بـا تغییـرات الزم به چرخ هـاي محرک و محـور توان دهي 
تراکتـور انتقـال مي دهنـد اصطالحـاً سیسـتم انتقال نیرو نامیده مي شـود. سیسـتم انتقـال نیـرو در تراکتور 
شـامل مجموعـه کالچ، گیربکـس )جعبـه دنـده(، دیفرانسـیل، کاهنده نهایـی و چرخ های محرک اسـت. در 
سیسـتم انتقـال نیـرو سـرعت )دور( در بخش هـا و مراحـل مختلـف کـم می شـود و میزان گشـتاور یـا توان 
افزایـش می  یابـد. عالوه برایـن بـا یـک خروجـي )محـور توان دهـی( تـوان دورانـي الزم بـراي ماشـین هاي 

کشـاورزي )ماننـد سـمپاش، چاپـر، کودپاش و غیـره( را نیـز فراهم کند. 

ساختمان و اجزاي سیستم انتقال نیرو

سیستم انتقال نیرو در تراکتورها داراي دو مسیر مجزا به شرح زیراست )شکل1(: 
1( مسیر انتقال توان به چرخ هاي محرک.

.)P.T.O(مسیر انتقال توان به محور  توان دهی )2

شکل1- اجزاي سیستم انتقال نیرو
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مسیر انتقال توان به چرخ هاي محرک

انتقـال تـوان بـه چرخ هـاي محرک از طریـق کالچ اصلي، جعبـه دنده هـاي اصلي و کمک، دیفرانسـیل و 
کاهنـده نهایي صـورت مي گیرد )شـکل 2 و 3(.

    شکل 2- مسیر کلی انتقال نیرو تا قبل از چرخ ها                          شکل 3- مسیر انتقال توان به  چرخ های محرک در تراکتور

کالچ 
کالچ  اصلـي مابیـن موتـور و جعبـه دنـده قـرار می گیـرد و به کمـک آن، راننـده می تواند ارتبـاط موتور 

بـا جعبـه دنـده را به طـور موقت قطـع نماید. 
قطعات تشکیل دهنده این کالچ در شکل 4 نشان داده شده است. 

شکل 4 - اجزای سیستم کالچ

   اصـول کار کالچ اصلـي تراکتـور بـر مبنـای تمـاس اصطکاکـی موجـود بیـن دو سـطح فلـزی محـرک 
)فالیویـل و صفحـه فشـــار دهنـده( و یک سـطح اصطکاکی غیرفلـزی متصل به صفحـه کالچ )لنت صفحه 
کالچ( قرار دارد. وقتی کالچ در وضعیت درگیری قرار می گیرد، فالیویل، پوسـته کالچ و صفحه فشـاردهنده 
کـه بـه یکدیگـر متصل هسـتند،  به گـردش درمی آیند. فشـار فنـر بین پوسـته کالچ و صفحه فشـاردهنده، 
صفحـه کالچ را بیـن دو ســطح صـاف فالیویـل و صفحه فشـار دهنـده تحت فشـار قرار می دهـد. اصطکاک 
بیـن ایـن سـطوح موجـب می شـود کـه بـا چرخش محـور خروجـی موتـور، صفحـه کالچ بـا فالیویـل و صفحه 
فشـاری بچرخـد. نظـر بـه  این کـه توپـی صفحـه کالچ با محـور ورودی جعبـه دنده بـه صورت هـزار خاری  

درگیـر اسـت، محـور ورودی جعبـه دنـده نیز همراه بـا موتـور خواهد چرخید )شـکل 5(.                         
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شکل5-  اجزای کالچ در حالت درگیر و خالص

فشـرده شـدن پدال کالچ از طریق سیسـتم فرمان کالچ، دوشـاخه کالچ را به حرکت در می آورد و آن هم 
بلبرینـگ کالچ را بـه سـمت فالیویـل حرکـت می دهـد. حرکـت بلبرینـگ کالچ در این جهت انگشـتی های 
کالچ را هـل می دهـد. انگشـتی ها بـه صـورت االکلنگـی در تکیـه گاه خود قـرار گرفته انـد. انگشـتی ها با این 
حرکـت صفحـه فشـاردهنده را برخـالف نیـروی فنرهـا بـه سـمت عقـب می کشـند و باعـث می شـوند کـه 
صفحـه فشـاردهنده مسـتقل از صفحـه کالچ بچرخـد. زیرا بـا این عمل صفحـه فشـاردهنده از صفحه کالچ 

دور می شـود و در نتیجـه محـور کالچ و صفحـه کالچ از حرکـت می ایسـتند.
صفحـه کالچ شـامل ورق هـای فـوالدی موج دار اسـتکه لنت هـای کالچ با پـرچ غیرفوالدی بـه آن متصل 
می شـوند )شـکل4(. وقتـی کالچ درگیـر می شـود، موج هـای صفحـه فـوالدی کمـی متراکـم )صـاف( می شـوند و 
یـک اثـر بالشـتکی را بـه وجود می آورنـد. روی بعضـی از صفحه کالچ ها تعدادی فنر توسـط یـک روبند پرچ 
شـده اسـت. ایـن فنرهـا ارتعاشـات پیچشـی را کـه موقـع درگیـر بـودن کالچ و تغییـرات گشـتاور موتور در 
خـط انتقـال قـدرت بـه وجـود می آیـد، جـذب می کنند و تـا حد زیـادی کاهـش می دهند. جنـس لنت های 
کالچ اولیـه از الیـاف آزبسـت )پنبه نسـوز( اسـت کـه بـرای افزایش اسـتحکام، الیـاف فلزی بافته شـده ای به 
آن اضافـه می شـوند و پـرس می گردنـد. نظـر بـه این کـه آزبسـت، محیـط زیسـت را آلـوده می کنـد و برای 
سـالمتی نیـز زیـان آور اسـت، امـروزه مـواد دیگـری از جملـه آلیاژهـای فلـزی و سـرامیک را جایگزیـن آن 

کرده انـد )شـکل 6(.          الـف. صفحـه کالچ                            ب. لنـت کالچ           

شکل6- صفحه کالچ و لنت آن
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سیسـتم فرمان کالچ: این سیسـتم شـامل سـه قسـمت پـدال، مکانیزم انتقـال نیرو و مجموعه دوشـاخه 
کالچ و بلبرینـگ کالچ اسـت. در اکثـر تراکتورهـا انتقـال حرکـت از پـدال بـه دوشـاخه از طریـق اهرم بندی 

صـورت می گیرد )شـکل 7(.           

شکل7- سیستم فرمان کالچ از نوع میله ای )اهرم بندی(

در گروهـی از تراکتورهـا ماننـد تراکتـور 238G، سیسـتم فرمـان کالچ از نـوع سـیمی اسـت کـه در آن 
انتقـال حرکـت به وسـیله سـیم فـوالدی بـه هـم تابیـده ای )کـه تشـکیل یک کابـل فـوالدی می دهـد و در 

داخـل غـالف محافظـی قـرار دارد( انجـام می گیـرد )شـکل 7(؛    

شکل8 - سیستم فرمان کالچ از نوعی سیمی

در جایـی کـه اهرم بنـدی زیـادی برای انتقال حرکت از پدال به دو شـاخه کالچ الزم اسـت یـا در مواردی 
کـه فنرهـای نیرومنـدی در کالچ بـرای جلوگیـری از ایجـاد لغـزش مابیـن فالیویـل، صفحـه کالچ و صفحه 
فشـاری به کار می رود، از سیسـتم فرمان هیدرولیکی برای سـهولت آزادکردن کالچ اسـتفاده می شـود مانند 

3040JD )شکل 9(.            

شکل9 - سیستم فرمان کالچ از نوع هیدرولیکی
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جعبه دنده اصلی )گیربكس(

   ایـن دسـتگاه تـوان موتـور را دریافـت می کنـد و بنابـر شـرایط کاری تراکتور، گشـتاور و سـرعت مورد 
نیـاز را تولیـد می نماید.

جعبه دنده قابلیت های زیر را برای تراکتور ایجاد می کند:
- حرکت تراکتور در شرایط مختلف جاده و مزرعه.   

- حرکت تراکتور به سمت عقب.
-  تامین گشتاور و توان های مختلف در وضعیت های متفاوت کار تراکتور.

- استارت زدن و روشن ماندن موتور بدون نیاز به قطع نیروی موتور توسط کالچ.    
در تراکتورها از دو نوع جعبه دنده مکانیکی و هیدرولیکی استفاده می شود.

جعبه دنده های مکانیکی در انواع مختلفی از قبیل مکانیکی ساده و سنکرونیزه وجود دارند.

جعبه دنده مكانیكی ساده 

   جعبه دنده مکانیکی سـاده در تراکتور 650U اسـتفاده شـده اسـت )شـکل 10(. جعبه دنده مکانیکی 
سـاده معمـوالً دارای سـه محور اسـت: 1ـ محـور ورودی، 2ـ محور خروجی، 3ـ محـور دنده عقب.

   محـور ورودی: مجموعـه کالچ را بـه جعبـه دنـده متصـل می کنـد و تـوان تولیدی موتـور را از طریق 
چـرخ دنـده تعبیـه شـده روی آن بـه محـور خروجـی انتقـال می دهـد. روی ایـن محـور، چـرخ دنده هـای 

محـرک قـرار می گیرد )شـکل8(.
محور خروجی: محل نصب چرخ دنده های متحرک است.

محور دنده عقب: محل نصب دنده واسطه حرکت به سمت عقب  است )شکل 11(.
1ـ محور ورودی، 2ـ محور محرک P.T.O.، 3ـ محور خروجی، 4ـ ماهک

M 650U شکل10- تصویر واقعی جعبه دنده ساده در تراکتور
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شکل11- تصویر شماتیک جعبه دنده ساده 

سرعت دورانی چرخ دنده های درگیر، رابطه عکس با قطر آن ها دارد از این رو با درگیرکردن چرخ دنده های 
با قطرهای مختلف می توان سرعت دورانی محور خروجی را تغییر داد. مکانیزم تعویض دنده از اجزای مختلفی 

چون اهرم بندی، ماهک، کشویی و غیره تشکیل شده است.

جعبه دنده سنكرونیزه 

در جعبـه دنده هـای مکانیکـی سـاده در هنـگام تعویـض دنده بـا گرفتـن کالچ به دلیل اختالف سـرعت 
چـرخ دنده هـا امـکان تغییـر سـرعت وجـود نـدارد، مگـر این که تراکتـور به طـور کامـل متوقف شـود. برای 
یکسـان کردن سـرعت دنده ها و محورها نیاز به سیسـتم مکانیکی خاصی اسـت، که آن را مجموعه یکسـان 
کننـده سـرعت یا دسـتگاه سـنکرونیزه می نامند )شـکل10(. این دسـتگاه بیـن چرخ دنده متحـرک و محور 

خروجـی، اتصـال موقت ایجـاد می کند.        
1ـ کشویی، 2ـ خار، 3ـ فنرهای حلقه ای، 4ـ توپی، 5ـ دنده برنجی )حلقه سنکرونیزه(              

شکل12- دستگاه سنکرونیزه

تعويض دنده با سنكرونیزه     

   راننـده بعـد از گرفتـن کالچ، اهـرم تعویـض دنـده را از حالـت خـالص درجهت  درگیری دنـده حرکت 
می دهـد. بـا ایـن عمـل، میلـه رابط ماهـک، کشـویی و خارهای موجـود که از قسـمت میانی با کشـویی و از 
انتهـا بـا دنـده برنجی در تماس هسـتند، به طرف چـرخ دنده هدایت می شـوند. در نتیجه قسـمت مخروطی 
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داخـل دنـده برنجـی بـا قسـمت مخروطـی چـرخ دنـده تمـاس پیـدا می کنـد و اصطـکاک ایجـاد می شـود. 
بـا نزدیـک شـدن قطعـات، نیـروی اصطکاکـی افزایـش می یابـد و در نتیجـه سـرعت دورانـی بیـن قطعـات 
یکسـان می شـود. با یکسـان شـدن سـرعت کشـویی و چرخ دنده و غلبه نیروی محوری کشـویی بر نیروی 
فنـر خارهـا، کشـویی خارهـا را بـه طـرف داخـل هدایـت می کند که بعـد از عبـور از  آن هـا دنـده برنجی با 
چنگک هـای روی دنـده اصلـی درگیـر می شـود و تعویـض دنده کامـل می گردد. بـا اتمام مراحل بـاال، راننده 
پـدال کالچ را آزاد می نمایـد و اهـرم تعویـض دنـده را رهـا می کنـد. در ایـن هنگام گشـتاور موتـور می تواند 

از طریـق کشـویی و توپـی به محـور خروجی انتقـال یابد.

جعبه دنده کمک 

تراکتورهـا جعبـه دنـده کمـک دارند که بـه مدد آن می تـوان دنده ها را در دو وضعیت سـبک و سـنگین 
بـه کار بـرد. ایـن جعبـه دنـده، قبل یـا بعـد از جعبه دنده اصلـی قـرار می گیـرد. در تراکتـور MF 285 جعبه 
دنـده کمـک پـس از جعبـه دنـده اصلـی نصب شـده اسـت )شـکل13(. در  بیش تـر تراکتورهای امـروزی از 

یـک جعبـه دنـده مکانیکی سـیاره ای بـه عنوان جعبـه دنده کمـک اسـتفاده می کنند.
یـک واحـد جعبـه دنـده سـیاره ای از یـک چـرخ دنـده در وسـط بـه نـام خورشـیدی، دو یـا چنـد چرخ 
دنـده کوچـک )معمـوالً سـه عـدد( به نـام سـیاره ها و یک چـرخ دنده با دنـده داخلی بـه نام دنـده محیطی  
تشـکیل شـده اسـت )شـکل 13(. چـرخ دنده هـای سـیاره ای روی یـک صفحه مشـترک  به نام حامل سـوار 
هسـتند. سـیاره ها می تواننـد روی محـور خـود حرکـت وضعـی داشـته باشـند یعنـی روی محـور خـود هرز 
بگردنـد. همچنیـن می تواننـد حـول دنده خورشـیدی یا داخـل دنده محیطی حرکت انتقالی داشـته باشـند.                

شکل13- جعبه دنده سیاره ای

در سیسـتم سـیاره ای، طبـق جـدول 1 بـرای تبدیل سـرعت و جهت حرکـت می توان به یکی از سـه جز 
دنـده خورشـیدی، حامـل و دنـده محیطـی نیـرو داد )ورودی(، یکی را ترمز کـرد و از دیگـری حرکت تغییر 

یافته را گرفـت )خروجی(.
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جدول1- وضعیت دنده ها در جعبه دنده سیاره ای ساده

کمترـ  همسوحاملمحیطیخورشیدی1

خیلی کمتر ـ وارونهمحیطیحاملخورشیدی2

بیشترـ  همسومحیطیخورشیدیحامل3

خیلی بیشترـ  همسوخورشیدیمحیطیحامل4

کمترـ  همسوحاملخورشیدیمحیطی5

بیشتر ـ وارونهخورشیدیحاملمحیطی6

اگر دو جزء از سه جزء چرخ دنده های سیاره ای باهم قفل شوند سرعت محور خروجی و ورودی یکسان و همسو می شوند.7

اگر هیچ یک از سه جزء فوق ترمز نشوند، انتقال توان انجام نمی شود. )حالت خالص(8

بـا یـک جعبـه دنـده سـیاره ای سـاده می تـوان 8 حالت مختلف داشـت )4 سـرعت مسـتقیم، 2 سـرعت 
وارونـه، یـک حالـت خـالص و یک حالـت انتقال بـدون تغییر جهت و سـرعت( ولـی انتقال توان بـه هر یک 

از سـه انـدام،  نیازمنـد کالچ های اضافی اسـت.
ردیـف اول  بیش تـر بـرای دنـده کمک یـا کاهنده نهایی بـه کار می رود )ماننـد تراکتـور MF 285( که در 
آن دنـده محیطـی ترمـز، دنـده خورشـیدی گرداننده و حامـل گردانیده اسـت. حرکت به خورشـیدی داده و 

از حامـل گرفته می شـود.
بـرای ترمـز کـردن دنـده محیطـی می تـوان آن را بـه پوسـته جعبـه دنـده پیچ کـرد یـا از یکـی از انواع 

ترمزهـا بهـره گرفـت ولـی  بیش تـر روش اول را بـه کار می گیرنـد.

ديفرانسیل 

میزان دوران شافت خروجی از جعبه دنده زیاد است و قابل انتقال به چرخ ها نیست. از طرفی راستای آن 
با مسیر حرکت تراکتور 90 درجه  اختالف دارد. برای به حرکت در آمدن چرخ ها الزم است میزان دور شافت 
خروجی گیربکس کاهش و گشتاور آن افزایش یابد. همچنین  باید امکان توزیع دوران بین چر خ ها در زمان دور 
زدن و تغییر راستای گردش چرخ ها فراهم باشد. دیفرانسیل مجموعه ای است که امکانات فوق را فراهم می آورد.  
این دستگاه برای انتقال گشتاور خط انتقال قدرت به چرخ های محرک، توزیع دور و گشتاور در آن ها به کار می رود.

دیفرانسیل شامل دو چرخ دنده مخروطی به نام پینیون و کرانویل است. پینیون با محور خروجی جعبه 
دنده اصلی یا کمک و دنده کرانویل در ارتباط است. این دو چرخ دنده در هنگام کار ضمن کاهش دور، باعث 
افزایش و تغییر جهت گشتاور می شوند. کرانویل به کمک پیچ یا پرچ به پوسته هوزینگ متصل شده است 
)شکل14(. مجموعه هوزینگ از پوسته، چرخ دنده های سرپلوس، چرخ دنده های هرزگرد و محور آن ها و واشرهای 
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ضد اصطکاک تشکیل شده است. مجموعه هوزینگ عمل انتقال گشتاور به پلوس ها و تنظیم دور چرخ ها را 
هنگام دور زدن تراکتور انجام می دهد.

شکل14- اجزای دیفرانسیل )تصویر واقعی و شماتیک(

وظايف ديفرانسیل 

دیفرانسیل سه کار زیر را انجام می دهد:
- نیروی موتور را تغییر جهت می دهد و به چرخ ها می رساند.

- به عنوان آخرین مرحله تغییر دور و گشتاور عمل می کند و دور را کاهش می دهد.
- نیرو را به شکلی به چرخ ها می رساند که هر کدام بتوانند با سرعت های متفاوت بچرخند.

- کاهش دور و افزایش گشتاور.
بـرای افزایـش قـدرت گشـتاور خودرو، دیفرانسـیل باید گشـتاور دریافتـی را افزایش دهد کـه این کار در 
دیفرانسـیل توسـط پینیـون و کرانویـل انجام می شـود. تعـداد دنده های کرانویل نسـبت به پینیـون  بیش تر 

اسـت. نسـبت تبدیل دیفرانسـیل در خودروهای سـواری حدود 3/5 تا 4/5  اسـت.
- تغییر جهت نیرو در دیفرانسیل.

خـط نیـروی محـرک و محـور خروجـی گیربکـس در امتـداد طـول خـودرو قـرار گرفته انـد و محورهای 
محـرک چرخ هـای عقـب در امتـداد عـرض هسـتند. از آنجایـی کـه نیـرو بایـد تحـت زاویـه 90 درجـه بـه 

چرخ هـای متحـرک منتقـل گـردد، ایـن کار از طریـق درگیـری پینیـون و کرانویـل انجـام می شـود.
- تنظیم دور هنگام دور زدن سرپیچ ها.

حرکـت خـودرو در پیچ هـا باعـث دوران دنده هـای هرزگـرد حـول محورشـان می شـود، در ایـن حالـت 
سـرعت دورانـی پلوس هـا مسـاوی نخواهـد بـود. هنـگام پیچیـدن، چـرخ داخلـی پیـچ تحـت نیـروی ثقـل 
خـودرو و نیرویـی کـه در اثـر ایـن عوامـل بـه آن وارد می شـود  کم تـر دوران می کنـد. بـا این حـال چـرخ 

خارجـی کـه آزادتـر اسـت، نسـبت بـه چـرخ داخلـی دوران بیش تـری دارد. 
در حرکـت مسـتقیم پینیـون، کرانویـل را بـه چرخـش در مـی آورد. کرانویـل چـون بـا پیچ بـه هوزینگ 
متصـل اسـت، متعاقبـاً هوزینـگ محـور دنده هـای هرزگـرد را حول محـور پلوس ها بـه چرخش درمـی آورد. 
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حرکـت محـور هرزگردهـا ایـن دنده هـا را بـه طـرف دنده های سـرپلوس فشـار می دهـد و باعث قفل شـدن 
مجموعـه دنده هـای هوزینـگ می شـود. بعـد از طـی مراحـل بـاال به علـت یکپارچه شـدن کرانویـل، محفظه 
هوزینـگ، دنده هـای سـرپلوس، دنده هـای هرزگـرد و پلوس های تراکتور شـروع به حرکت می   کنند. سـرعت 

هـر دو چـرخ محـرک یکسـان و برابر تعـداد دوران کرانویل می شـود )شـکل15(.

شکل15- وضعیت هرزگردها در حرکت مستقیم

هنگام طی مسیر منحنی شکل جاده، چون چرخ داخل پیچ، مسیر کوتاه تری را طی می کند باید نسبت 
به چرخ واقع در مسیر خارج پیچ دور کم تری بزند. در نتیجه سرعت دنده سرپلوس متصل به چرخ داخل پیچ 
کاهش می یابد. با دوران هوزینگ، محور و دنده های هرزگرد سرعت دنده سرپلوس، پلوس و چرخ خارج پیچ 

را افزایش می دهند )شکل16(.              

شکل16- وضعیت هرزگردها در هنگام دور زدن

هنگامـی کـه یکـی از چرخ هـای محـرک تراکتـور در سـطح یخ زده یـا زمین سسـت و گلی باشـد و چرخ 
دیگـر در زمیـن سـخت و خشـک قـرار بگیـرد، چرخـی کـه اصطـکاک کم تـری بـا زمیـن دارد بـا سـرعت  
بیش تـری می چرخـد و چـرخ دیگـر درجـا می ماند. درنتیجـه تراکتور با چرخـش آزاد یکی از چرخ هـا، از کار 
می ایسـتد )بکسـوات کـردن(. در ایـن حـال بـرای انتقـال نیـروی دورانـی یکنواخت بـه هر دو چـرخ و فعال 

نمـودن هـر دوی آن ها از قفل دیفرانسـیل اسـتفاده می شـود )شـکل17(.

شکل17- قفل دیفرانسیل
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میل گاردان

   در صورتی که تراکتور دو محور محرک داشته باشد، یک دیفرانسیل نیز در محور جلوی آن وجود خواهد 
داشت. میل گاردان توان را از جعبه دنده به دیفرانسیل جلو منتقل می کند. در تراکتور MF 399 با دو محور 

محرک، دیفرانسیل محور جلو با یک اهرم درگیر می شود تا تراکتور در وضعیت دو محور محرک قرار گیرد.

کاهنده نهايی 

  کاهنده نهایی در آخرین مرحله انتقال توان موتور به چرخ ها قرار گرفته است و در حدود 3 تا 5 مرتبه 
افزایش گشتاور و کاهش دور را سبب می شود )شکل18(. این مجموعه ممکن است به صورت درگیری یک 

چرخ دنده کوچک با چرخ دنده بزرگ یا از نوع جعبه دنده سیاره ای یک وضعیتی باشد.

شکل 18- کاهنده نهایی

PTO  محور توان دهی يا شافت خرمن کوب يا

محـور توان دهـی کـه شـافت خرمن کـوب یـا  PTO )مخفـف Power Take Off( نیـز نامیـده می شـود، عبـارت 
اسـت از تـوان کششـی موجـود بر روی شـافت عقب تراکتور. این شـافت توان خـود  برای راه اندازی دسـتگاه های 
ثابـت زراعـی یـا دنباله بندهـای تراکتـور در زمین هـای کشـاورزی، را از موتـور دریافت می کند و به صـورت کاماًل 
مکانیکـی کار می نمایـد. شـافت شـامل تعـدادی چـرخ دنده اسـت کـه می تواند به یکی از سـه صورت زیر باشـد:

1( در این حالت گردش شافت محور توان دهی کاماًل وابسته به حرکت کردن تراکتور بر روی زمین بوده 
است و سرعت گردش آن به وسیله یک سری چرخ در یک دور موتور مشخص تامین و تنظیم می شود. این 

حالت، مربوط به شافت های اولیه بوده است که توان خود را از قسمت جعبه دنده می گرفتند.
2( نـوع دیگـر ایـن شـافت ها که بـه  LPTO )مخفـف عبـارت LIVE POWER TAKE OFF( معروف شـدند، 
از برتـری خاصـی نسـبت به گونـه قبلی خود برخوردار هسـتند و از یـک کالچ دو مرحله ای بـر روی تراکتور 
بهـره می برنـد. همیـن امـر باعـث شـد تا بتـوان از ایـن قابلیـت در هنگام توقـف تراکتـور بـر روی زمین نیز 
اسـتفاده کـرد کـه در ایـن حالـت دو کالچ بـر روی فالیویـل نصـب می شـود. در صورت خالص شـدن جعبه 
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دنـده اصلـی بـه وسـیله ی یـک  شـافت تو در تـو، توان از موتـور به  شـافت PTO انتقـال یابد.
3( ایـن نـوع  شـافت کـه خـود نوع دیگری از  شـافت های LPTO اسـت، یـک جعبه دنده جداگانـه دارد و 

در ایـن صورت دارای کالچ جداگانه اسـت.
 در بـاال انـواع محورهـای  توان دهـی بـر اسـاس تـوان دریافتـی از موتـور دسـته بندی شـدند.عالوه براین 
محورهـا را می تـوان  بـر اسـاس کاربردشـان نیز دسـته بندی کـرد. الزم به ذکر اسـت که دسـته بندی زیر در 

تراکتور هـای سـال 1980 بـه بعـد کامـاًل مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت:
1- شـافت های موتورگـرد: ایـن گونـه شـافت ها را می تـوان بـا اسـتفاده از کالچ قطـع و وصـل کـرد. این 
شـافت ها بـه ادواتـی مربـوط می شـوند کـه بـرای اسـتفاده از  آن ها نیازی بـه حرکـت تراکتور نیسـت مانند 
دسـتگاه خردکـن یـا  این کـه حرکـت بی مـورد محـور توان دهـی در کار دسـتگاه اختاللـی ایجـاد نمی کنـد 

مانند دسـتگاه های برداشـت.

شکل 19- موقعیت محور ورودی جعبه دنده و محور توان دهی

2-  شـافت های چرخ گـرد: از ایـن گونـه  شـافت ها در راه انـدازی دسـتگاه هایی اسـتفاده قـرار می شـوند 
کـه بـرای کار کـردن  آن هـا مسـافت طـی شـده توسـط تراکتور اهمیـت داشـته باشـد؛ مانند دسـتگاه های 
کوددهـی و کارنده هـای خـودکار کـه در صـورت کارکـرد مـداوم  شـافت دچـار هدر رفـت دانه ها می شـوند.

شکل 20- محور توان دهی در حالت موتورگرد                   شکل 21- محور  توان دهی در حالت خالص

دو کاربرد باال در تراکتورهای امروزی با استفاده از اهرمی تعیین می شود که در داخل کابین تعبیه شده است. 
به صـورت کلـی شـافت های PTO دو نوع شـیار و دو نـوع گردش دارند کـه با توجه بـه ادوات اتصالی قابل 
تغییـر هسـتند. البتـه در بعضـی اوقـات از انـواع دیگر  شـافت ها نیز اسـتفاده می شـود که نسـبت به حاالت 

کلـی دور در دقیقـه متفاوت دارند.
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 از نظر ظاهر این  شافت ها به دو دسته زیر تقسیم می شوند )شکل 22(:
1-  شافت های6 شیاره، که با سرعت 540 دور در دقیقه می چرخند.

2-  شافت های21 شیاره که با سرعت 1000 دور در دقیقه می چرخند.

                 

شکل 22-  انواع شافت محور توان دهی

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در تراکتور هـای قدیمی برای تغییـر وضعیت حتماً باید قسـمت انتهایـی تراکتور 
را بـز می کردنـد تـا بتواننـد  شـافت ها را بـا هـم جابجـا کننـد،. بـا این حـال تراکتورهـای امـروزی و مـدرن، 
معمـوالً هـر دو نـوع شـافت را در عقـب خـود دارنـد. کارور به وسـیله ی اهـرم داخـل کابین، می تواند شـافت 

مـورد نظر را تعییـن کند.
 محـور توان دهـی یکـی از اجـزای خارجـی تراکتـور محسـوب می شـود کـه هنـگام اسـتفاده در حـال 
گـردش اسـت. از ایـن رو کار بـا ایـن محور بسـیار خطرناک اسـت و هنـگام اسـتفاده از آن بایـد تمهیداتی را 
درنظرگرفـت. درصـورت عـدم اسـتفاده از شـافت، درپـوش فلـزی را روی آن قـرار دهیـد. با اسـتفاده از قاب 
پالسـتیکی کـه روی شـافت قـرار می گیـرد می تـوان از برخـورد بـدن یـا لبـاس بـا شـافت درحـال حرکـت 
جلوگیـری کـرد. هنـگام کار بـا محـور توان دهـی از به کاربـردن آویزهایـی ماننـد گردنبنـد و یا شـال گردن 

خـودداری نماییـد و حتمـاً از روپـوش کار اسـتفاده کنید.

مسیر سیستم انتقال نیرو به محور توان دهی 

مسـیر انتقـال تـوان بـه محـور توان دهـی به گونـه ای اسـت که عـالوه بر ایجـاد وضعیت هـای موتـور گرد و 
چـرخ گـرد، امـکان قطـع و وصـل تـوان و همچنین تغییر سـرعت محـور  توان دهـی در بعضـی از تراکتورها 

را فراهـم می آورد.    
کالچ محـور  توان دهـی: جهـت قطـع و وصـل تـوان، در مسـیر انتقـال بـه محـور  توان دهـی، یـک کالچ 
مسـتقل قرار دارد. این کالچ در بعضی از تراکتورها مانند 650U از نوع مکانیکی )اصطکاکی( خشـک اسـت. 
بعضـی از تراکتورهـا ماننـد 399MF کالچـی از نـوع اصطکاکـی روغنـی یا تر دارند که سیسـتم فرمـان آن از 
نـوع هیدرولیکـی اسـت. در تراکتورهـای 285MF کالچ محـور  توان دهـی و کالچ اصلی در یـک مجموعه قرار 
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گرفته انـد کـه ایـن مجموعـه را کالچ دو مرحله ای می نامند )شـکل22(. کالچ دو مرحله ای شـامل دو صفحه 
کالچ )صفحـه کالچ اصلـی و صفحـه کالچ محـور  توان دهی(، دو صفحه فشـار دهنده و یـک فالیویل مجازی  
اسـت کـه بـه وسـیله یک پدال )پـدال کالچ اصلی( کنترل می شـوند. در این نـوع کالچ ها، اگر پـدال کالچ را 
تـا حـد معینـی مثاًل تا نیمه فشـرده گـردد، صفحه کالچ اصلـی آزاد می شـود. جریان حرکت بـه جعبه دنده 
قطـع می گـردد و تراکتـور متوقف می شـود امـا کالچ محـور توان دهی هنوز درگیر اسـت و محـور  توان دهی 
بـه حرکـت خـود ادامـه می دهـد. اگر پـدال را تا ته فشـار دهیـد این کالچ نیز خـالص می گـردد و از حرکت 

می ایسـتد. بـه ایـن ترتیب محـور  توان دهـی و پمـپ هیدرولیک نیز متوقف می شـود.  
ـ جعبـه دنـده محـور توان دهی: ماشـین هایی که توسـط محـور توان دهـی تراکتور به حرکـت درمی آیند 
بایـد بـا دورهـای 540 یـا 1000 دور در دقیقـه کار کننـد. بـه همیـن دلیـل روی دورسـنج موتـور عالمتـی 
زده شـده اسـت و دوری از موتـور را نشـان می دهـد کـه محـور  توان دهـی با سـرعت 540 یـا 1000 دور در 
دقیقـه می چرخـد )دور مشـخصه موتـور(. در بعضـی تراکتورها مانند 399MF در مسـیر انتقال نیـرو به محور  
توان دهـی یـک جعبـه دنـده قـرار دارد که امکان انتخـاب هر دو سـرعت را فراهم می آورد. کنتـرل این جعبه 

دنـده بـه صـورت هیدرولیکی انجام می شـود.

عیب يابی اولیه سیستم انتقال نیرو

در تراکتورها، سیستم انتقال نیرو نسبت به موتور کم تر به تعمیر نیاز پیدا می کند اما این به معنی خراب 
نشدن سیستم انتقال نیرو نیست. در صورت بروز ایراد در سیستم انتقال نیرو اولین گام، عیب یابی است که با 
استفاده از مشاهدات و اظهارات مشتری )راننده تراکتور( انجام می شود. در ادامه، متداول ترین عیوب سیستم 

انتقال قدرت و روش تشخیص آن ها آورده شده است:
ـ جا نرفتن دنده یا با صدا جا رفتن آن : جانرفتن دنده به علت آزاد نکردن کالچ، شکستن ماهک ها یا 
 ایراد در دستگاه سنکرونیزه است. اگر ایراد مربوط به همه دنده ها باشد، دلیل آن آزاد نکردن کالچ است. در 

غیر این صورت، ایراد مربوط به جعبه دنده است.
ـ دنده جا می رود ولی تراکتور حرکت نمی کند: اگر اشکال، تنها در یک دنده مشخص، وجود دارد نشانه 

شکستگی ماهک ها یا دسته دنده است که سبب می شود دنده به ظاهر جا برود ولی عماًل درگیر نباشد.
اگر جا رفتن دنده و عدم حرکت تراکتور در تمام دنده ها اتفاق بیفتد می توان به ترتیب زیر عیب یابی کرد:

1ـ وجود عالیمی مانند بوی سوختگی، لرزش و داغ کردن محفظه کالچ مربوط به بوکسوات صفحه کالچ 
است. این مشکل در اثر تمام شدن صفحه، ضعیف شدن فنرهای فشاردهنده، چرب بودن صفحه کالچ و یا 
ساییده شدن نامناسب سطح فالیویل و صفحه فشار دهنده به وجود می آید. در هر صورت برای رفع مشکل 

باید کالچ را پیاده و تعمیر کرد.
2ـ محور توان دهی را در حالت چرخ گرد و تراکتور را در دنده قرار دهید. سپس به چرخش محور توجه کنید:
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ـ اگر محور شروع به چرخش کند نشانه این است که قطعات سیستم انتقال قدرت تا دیفرانسیل )شکل23(  
است. در این صورت ایراد مربوط به خردشدن دنده های هرزگرد دیفرانسیل و یا بریدن پلوس است. با این  

وجود برای تشخیص علت اصلی باید قطعات به ترتیب باز و بررسی شوند.
ـ نچرخیدن محور توان دهی نشان دهنده وجود اشکال در قطعات قبل از دیفرانسیل است. دلیل عمده آن، 

بریدن محور کالچ یا هرز شدن واسطه انتقال بین جعبه دنده و دیفرانسیل است.            

شکل 23- واسطه انتقال بین جعبه دنده و دیفرانسل و موقعیت آن روی تراکتور

   ـ قاطی کردن دنده: قاطی کردن دنده به دو صورت اتفاق می افتد: در حالت اول، دنده در یک حالت 
قرار می گیرد و خالص نمی شود. در حالت دوم دو دنده هم زمان با هم درگیر هستند که در این صورت با 
برداشتن پا از روی کالچ، تراکتور خاموش می شود. علت قاطی کردن دنده خرد شدن، سایش و گیرکردن 

ساچمه فنرهای میل ماهک است.
در صورت بروز هر کدام از حالت های ذکر شده می توان با خارج کردن اهرم دنده و جابجایی ماهک ها به 

وسیله پیچ گوشتی یا اهرم دیگر آن ها را آزاد نمود اما در دراز مدت تعمیر قطعات معیوب ضروری است.
ـ بیرون زدن دنده: علت بیرون زدن دنده، خوردگی چرخ دنده ها )ذوزنقه ای شدن دنده ها( و یا خرد 

شدن، سایش و گیرکردن ساچمه فنرهای میل ماهک است.
ـ لرزش پدال کالچ: علت لرزش پدال کالچ، تاب برداشتن صفحه کالچ، خوردگی نامنظم سطح فالیویل 

و صفحه فشاردهنده یا ضعیف شدن فنرهای صفحه فشار دهنده است.
ـ کاهش کشش تراکتور: بکسوات کالچ در اثر خوردگی و یا صیقلی شدن لنت صفحه کالچ و همچنین 

ضعیف شدن فنرهای صفحه فشار دهنده، می تواند از دالیل کاهش کشش تراکتور باشد.
ـ صدای غیرمتعارف از سیستم انتقال قدرت: صدای غیرمتعارف سیستم انتقال قدرت نشان دهنده 
با  باید  که  است  دنده ها  یا سایش چرخ  و  دوار(  )بلبرینگ های محورهای  یاتاقان ها  بلبرینگ کالچ،  خرابی 

نقطه یابی محل صدا، قطعات مربوطه را باز و تعمیر نمود.
ـ نشتی روغن هیدرولیک: آب بندی جعبه دنده نسبت به محفظه کالچ، کاهنده نهایی نسبت به چرخ ها 
و محور  توان دهی نسبت به خارج، به وسیله کاسه نمد انجام می شود. در صورت خرابی کاسه نمد، امکان نشت 

روغن هیدرولیک وجود دارد.
آب بندی بین پوسته دیفرانسیل و جعبه دنده و همچنین آب بندی درپوش جعبه دنده به وسیله واشر انجام می گیرد.
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ـ وجود براده ی آهن در روغن هیدرولیک: براده ی آهن در روغن هیدرولیک می تواند از لنت های ترمز، 
چرخ دنده ها، محورها و یا سایش ماهک ها ایجاد شود.

ـ جا نرفتن اهرم محورتوان دهی: شکستن اهرم یا ماهک مربوطه و یا عمل نکردن کالچ محور  توان دهی 
از علت های جا نرفتن اهرم محور توان دهی هستند،. عمل نکردن کالچ محور  توان دهی می تواند به دلیل تنظیم 
نبودن آن و یا تمام شدن لنت کالچ باشد. در تراکتور 285MF از پایین محفظه کالچ می توان آن را تنظیم نمود.در 
تراکتور 399MF دلیل عمل نکردن کالچ می تواند تمام شدن لنت صفحات کالچ و یا ضعیف شدن فشار روغن باشد.

سیستم هیدرولیک تراکتور

به موادی مانند آب و هوا که روان هستند و قابلیت جاری شدن دارند، سیال گفته می شود. سیاالت ممکن 
است تراکم پذیر )مانند هوا(، یا تراکم ناپذیر )مانند آب( باشند.

از سیاالت برای تبدیل و انتقال انرژی استفاده می شود. با استفاده از این ویژگی می توان ماشین هایی را 
طراحی کرد که هم ساده باشند و هم با نیروی محرک خیلی کم، بر نیرو های مقاوم بزرگی غلبه کنند. سیاالت 

در دو شاخه هیدرولیک و نیوماتیک برای انتقال و تبدیل انرژی به کار می  روند.
سیستمی که در آن انتقال و تبدیل انرژی با سیاالت تراکم ناپذیر )مانند روغن های هیدرولیکی( انجام می شود 
را سیستم هیدرولیکی می گویند. شاخه هیدرولیک، کاربرد سیاالت تراکم ناپذیر را برای انتقال نیرو و حرکت 

بررسی می کند.
اگر در یک سیستم مکانیکی برای تبدیل و انتقال انرژی از گازها استفاده شود آن را سیستم نیوماتیکی 
می گویند. سیستم های نیوماتیکی برای شرایط کاری با واکنش سریع و نیروی نسبتاً کم )حدود یک تن( به کار 
می روند. سیستم های هیدرولیکی، بیش تر در شرایطی به کار گرفته می شوند که واکنش، کند و نیرو  زیاد است.

مقايسه سیستم هیدرولیكی و سیستم نیوماتیكی با سیستم مكانیكی 

این سیستم ها نسبت به سایر سیستم های مکانیکی مزایای زیادی دارند که برخی از آن ها  به شرح زیر است:
 قیمت اقتصادی مناسب

سیستم های هیدرولیکی نسبت به سایر سیستم های مکانیکی قطعات کم تری دارند. بنابراین هزینه ساخت و 
نگهداری سیستم های هیدرولیکی کم تر و نگهداری آن ها راحت تر است، اما به دانش فنی بیش تری نیاز دارند.

-  انعطاف پذیری
در  سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک انتقال توان با شیلنگ ها و لوله های انعطاف پذیر انجام می شود. 

بنابراین انعطاف پذیری در این سیستم ها، نسبت به سیستم های مکانیکی بیش تر است.
-  دقت کنترل

حرکت و نیرو را در سیستم های هیدرولیکی می توان دقیق تر کنترل کرد. بنابراین بیش تر دستگاه های 
حساس با سیستم های هیدرولیکی کنترل می شوند.
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-  راندمان باال
با تعداد قطعات کم تر، شکل ساده تر قطعات و وجود روغن در سیستم های هیدرولیکی، اصطکاک بین 

قطعات در این سیستم ها  کم تر است، بنابراین تلفات انرژی کم تر و راندمان  بیش تری دارند.
- سادگی کنترل سرعت  

در سیستم هیدرولیکی با امکانات کم و سیستم های ساده می توان تغییرات زیادی در سرعت و توان ورودی 
اعمال کرد.

در بیش تر ماشین های کشاورزی به ویژه تراکتورها سیستم هیدرولیکی بخشی از سیستم انتقال توان و 
کنترل است.

برای نمونه سیستم ترمز، اتصال سه نقطه و فرمان از جمله قطعات هیدرولیکی در تراکتور های امروزی 
هستند. در برخی تراکتورها و ماشین های کشاورزی افزون بر سیستم هیدرولیکی، سیستم های بادی )نیوماتیکی( 

نیز به کار می رود.

اصول کار سیستم های هیدرولیكی و نیوماتیكی

سیستم های هیدرولیکی و نیوماتیکی برمبنای قوانین پاسکال کار می کنند. طبق این قانون در یک فضای 
بسته، فشار وارد به هر نقطه از یک سیال به طور مساوی در تمام جهات منتقل می شود )شکل24( و روی 

سطوح مساوی، نیروی مساوی وارد می کند.
با به کارگیری این قانون می توان جهت، اندازه و نقطه اثر نیرو را تغییر داد. در ماشین های هیدرولیکی برای 
انتقال نیرو و تغییر اندازه آن، از مایعات بهره می گیرند و در ماشین های نیوماتیکی از یک گاز برای همین کار 

استفاده می شود.    

شکل24- انتقال  فشار  مساوی  در  تمام جهات  در  یک  محیط  بسته
در سیستم های هیدرولیک، مایعی )سیالی( مانند روغن هیدرولیک در داخل سیستم وجود دارد. روغن 
هیدرولیک، انرژی را در یک نقطه دریافت و به نقطه دیگر منتقل می کند )شکل25(. همچنین روغن اصطکاک 

بین قطعات متحرک را کاهش می دهد و در خنک شدن سیستم نیز نقش دارد.
داخل مایع سیستم هیدرولیکی نباید حباب های هوا وجود داشته باشد زیرا هوا قابل تراکم است و کارکرد 

درست سیستم هیدرولیکی را دچار اشکال می کند.
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شکل25- کاربرد  سیستم  هیدرولیک

اجزای سیستم هیدرولیكی

سیسـتم های هیدرولیکـی اجـزای گوناگونـی دارنـد ولـی به طـور کلـی می تـوان بـرای یـک سیسـتم 
هیدرولیکـی قطعاتـی مطابـق شـکل 26 را معرفـی کـرد.

 شکل26- نقشه  شماتیک  یک  سیستم  هیدرولیکی

ویژگی ها و وظایف اجزای این سیستم به شرح زیر است:
مخزن: محل نگهداری روغن هیدرولیک مورد نیاز سیستم است.

پمپ : نیروی مکانیکی را از منبع توان )مانند موتور احتراقی یا الکتروموتور( می گیرد و سیال را به جریان 
می اندازد )شکل27 و 28(.  

                 

ِ

                     شکل27- شکل شماتیک یک  نوع  پمپ  هیدرولیک                    شکل28- یک  نوع  پمپ  هیدرولیک
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عملکـرد:  انـرژی سـیال تحـت فشـار )تـوان هیدرولیکـی( را به تـوان مکانیکـی تبدیل می کنـد. دو نوع 
مهـم عملکردهـا، سـیلندرهای هیدرولیکـی )جـک( و هیدروموتورهـا هسـتند. سـیلندرها، حرکـت خطی و 

هیدروموتورهـا، حرکـت دورانـی تولیـد می کنند.
سـیلندر  هیدرولیـک  )جـک(:  سـیلندرهای هیدرولیک بـه دو نوع یک طرفـه و دوطرفه دسـته بندی 
می شـوند. در سـیلندرهای یـک طرفـه، سـیال از یـک سـو بـه درون سـیلندر مـی رود و بـا فشـار آوردن بـه 
سرپیسـتون، سـبب جابجایـی خطی دسـته پیسـتون در همان سـو می شـود. در ایـن نوع سـیلندرها نیروی 
وزن یـا نیـروی خارجـی دیگـر، پیسـتون را بـه جای نخسـت برمی گردانـد. سـیلندرهای دوطرفـه، دو دهانه 

دارنـد کـه سـیال، از هـر دوی  آن هـا می توانـد وارد یا خارج شـود.
این  اول وارد سیلندر می گردد، پیستون به سمت مقابل رانده می شود. در  از دهانه  هنگامی که روغن 
هنگام روغن موجود در سمت دیگر پیستون، از دهانه دوم خارج  می شود و به مخزن می ریزد. با کنترل اهرم 
هیدرولیک، حرکت روغن متوقف می شود و پیستون جک در جای خود می ایستد. با حرکت اهرم نام برده  در 
سمت مخالف، روغن از دهانه دوم وارد سیلندر می شود و پیستون را به سمت مخالف می راند. این  جک ها در 
جاهایی استفاده می شوند که نیروی وزن برای برگرداندن پیستون به سیلندر مناسب نیست و حرکت پیستون 

در سیلندر در هر دو سمت به وسیله روغن تحت فشار کنترل می شود )شکل29(.

                چگونگی  حرکت  جک  یک طرفه  و  دو طرفه   اجزای  جک  دو طرفه           

شکل 29- جک یک طرفه و دو طرفه

 هیدروموتـور: هیدروموتورهـا ماننـد جک ها و سـیلندرهای هیدرولیکی، برای تبدیل تـوان هیدرولیکی 
بـه تـوان مکانیکـی بـه کار می رونـد )شـکل30( امـا بـا ایـن تفـاوت کـه خروجـی  آن هـا، حرکـت دورانـی 
)گردشـی( اسـت. ایـن عملگرها نیـز مانند سـیلندرهای هیدرولیکی با  شـیرهای گوناگون کنترل می شـوند.

شکل 30- هیدروموتور
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سـوپاپ های )شـیرهای  (  هیدرولیـک: سیسـتم های هیدرولیکـی بـا اسـتفاده از انـواع سـوپاپ های 
هیدرولیکـی کنترل می شـوند )شـکل31. سـه نـوع سـوپاپ هیدرولیکی متـداول عبارتند از: سـوپاپ کنترل 

مسـیر، سـوپاپ کنترل فشـار و سـوپاپ کنتـرل دبی.
باز و بستن این سوپاپ ها ممکن است به صورت دستی، برقی، مکانیکی، هیدرولیکی یا بادی انجام شود.

 

شکل 31- اهر م های  هیدرولیک  در  تراکتور مسی فرگوسن 285

اتصـاالت: اجـزای گوناگـون سیسـتم های هیدرولیکـی و نیوماتیکـی بـا اسـتفاده از اتصـاالت گوناگـون 
لوله هـا، شـیلنگ ها و بسـت ها بـه هـم بسـته می شـوند. بـرای سیسـتم های هیدرولیکـی بـا فشـار بـاال باید 
لوله هـا و شـیلنگ های مقاوم تـر بـه کار بـرد. انـدازه مجـاز فشـار روی بیش تـر شـیلنگ های هیدرولیکـی، 

نوشـته می شـود.
صافی روغـن:  یکـی از قطعـات سیسـتم های هیدرولیکـی، صافـی روغـن اسـت. ایـن صافـی از ورود 

آلودگی هـای احتمالـی روغـن هیدرولیـک بـه قطعـات حسـاس سیسـتم جلوگیـری می کنـد. 
انبـاره: ایـن وسـیله فشـار سیسـتم هیدرولیکـی را یکنواخـت نگـه مـی دارد. بـه ایـن ترتیب بـا افزایش 
فشـار، قسـمتی از روغـن در انبـاره ذخیـره می شـود و بـا کاهش فشـار، روغـن از انبـاره وارد مـدار می گردد. 
ذخیـره روغـن در انبـاره، از افزایـش فشـار مدار جلوگیری می کنـد و تخلیه روغن از انباره به مـدار نیز از افت 
فشـار مـدار جلوگیـری می کند. این وسـیله در مـدار هیدرولیکی خاصیـت ضربه گیر را دارد. انبـاره همچنین 
نوسـانات فشـار در سیسـتم هیدرولیـک را جذب می کنـد و کاهش می دهـد که درنتیجه موجـب یکنواختی 

حرکـت عملگرها می شـود.  

اجزای سیستم هیدرولیكی تراکتور

قطعـات عمومـی سیسـتم هیدرولیکـی تراکتـور مانند سـایر سیسـتم های هیدرولیکـی اسـت. بااین حال 
تراکتـور بـه دلیـل برخـی از کاربردهـای آن، از مکانیزم هـای هیدرولیکی ویژه ای نیز برخوردار اسـت. شـکل 

33 قطعـات یـک سیسـتم هیدرولیکـی در تراکتـور را نشـان می دهد.
معموالً درسیستم هیدرولیک تراکتور موارد زیر وجود دارد:

 مخزن روغن سیستم هیدرولیک و انتقال نیرو یکی است.
 روغن با پمپ، از مخزن مکیده  می شود.
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  برای تصفیه روغن بین مخزن و پمپ، یک دستگاه صافی قرار دارد.
  روغن تحت فشار از پمپ به مقسم روغن می رود. با حرکت دادن اهرم مقسم، روغن تحت فشار از 

طریق مجاری مقسم به مصرف کننده  می رود.
-  روغن اضافی از مقسم به مخزن روغن باز می گردد.

1ـ پمپ هیدرولیک، 2ـ صافی، 3ـ لوله مکش، 4ـ لوله رابط، 5ـ لوله رفت، 6 و 7 و 8ـ سوپاپ، 9ـ پوسته، 10ـ درپوش، 11ـ پیستون، 12ـ 
شاتون، 13ـ پایه، 14 و 15ـ فنر، 16ـ شاتون، 17 و 18 و 19ـ اهرم، 20ـ بادامک، 21ـ بازو، 22ـ اهرم، 23ـ اهرم کنترل حساسیت، 24ـ 

اهرم انتخاب وضعیت، 25 و 26 و 27ـ اهرم خروجی، 28ـ ضامن نگهدارنده، 29ـ هادی اهرم، 30ـ بازوی باالبر

U650M  شکل 32- اجزای  سیستم  هیدرولیک  با  کنترل  کشش  در  تراکتور رومانی

جک هـا:  برخـی از ادوات کشـاورزی یـک یـا چنـد جـک هیدرولیکـی دارنـد. بـا اتصـال ایـن جک هـا  به 
خروجـی یدکـی مقسـم تراکتـور، می تـوان بـا اهـرم خروجـی یدکـی، جـک را کنتـرل کرد.

 در قسـمت داخلـی تراکتـور نیـز یـک جـک وجـود دارد که به وسـیله ی آن می توان ادوات سـوار شـونده 
را بـا بازوهـای هیدرولیکـی تراکتـور از زمیـن بلند کرد.

جـک سیسـتم هیدرولیـک اتصـال سـه نقطـه،  بیش تـر، از نـوع  یک طرفه اسـت. بـا حرکـت دادن اهرم 
سـوپاپ هیدرولیـک، روغن وارد سـیلندر مربوط می شـود، پیسـتون را بیـرون می راند و بازوهـا را باال می برد. 
وقتـی بازوهـای هیدرولیـک بـه ارتفـاع الزم رسـیدند، به صـورت خـودکار یـا دسـتی در ارتفاع تنظیم شـده 
می ایسـتند. بـا بازکـردن مسـیر خـروج روغن به وسـیله اهـرم، ادوات در اثر وزنشـان پایین می آینـد و روغن 

از همـان مسـیر وارد شـده بـه سـیلندر خـارج  می شـود. ایـن جک بـا اهرم روی مقسـم کنتـرل می گردد.
مخـزن  روغـن  هیدرولیـک  در  تراکتـور:  در  بیش تـر تراکتورها، روغـن هیدرولیک در محفظـه جعبه دنده 

نگهـداری می شـود. بنابرایـن روغـن کاری جعبـه دنده نیـز با روغـن هیدرولیک انجام می شـود.
سـیالی کـه در سیسـتم هیدرولیـک تراکتـور بـه کار مـی رود مشـابه روغـن موتور اسـت اما غلظـت  کم تر و 

مـواد افزودنـی مخصوصی دارد.
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خروجی هـای  یدکـی:  تراکتور ماشـینی اسـت کـه به وسـیله آن می تـوان سـایر ماشـین ها را راه اندازی 
کـرد. بنابرایـن سیسـتم هیدرولیـک تراکتـور نیـز خروجی هـای ویژه ای بـرای اسـتفاده از تـوان هیدرولیکی 
آن دارد )شـکل33(. بـا اسـتفاده از شـیلنگ های هیدرولیکـی می تـوان، عملگرهـای ماشـین های مختلـف را 
بـه سیسـتم هیدرولیـک تراکتـور متصـل کـرد. عـالوه  بر ایـن بـا اسـتفاده از اهرم هـای هیدرولیـک تراکتور 

می تـوان ماشـین متصـل بـه آن را بـه شـکل هیدرولیکی کنتـرل نمود.

شکل 33- خروجی هیدرولیک تراکتور

اتصال عملگرها به سیستم هیدرولیک تراکتور 

نخسـت بایـد یک طرفـه یـا دوطرفه بـودن جـک روی ادوات و همچنیـن مادگی تراکتور، مشـخص گردد. 
برخـی از تراکتورهـا هـر دو سیسـتم )یـک طرفـه و دوطرفـه( را دارند و برخـی دیگر به صورت یـک طرفه یا 
دوطرفـه، قابـل تنظیـم هسـتند. معمـوالً سـوپاپی روی بدنـه، وضعیت مـورد نظـر را تعیین می کنـد. اتصال 
ادوات را بـا توجـه بـه گروه ادوات و تراکتور و متناسـب با ظرفیت باالی سیسـتم هیدرولیـک انجام می دهند.

پیـش از اتصـال شـیلنگ ها، بـا یک پارچـه، خاک و آلودگی هـا را از رابط هـا )مادگی و سرشـیلنگی( پاک 
کنید)شکل34(.

شکل 34- سرشیلنگی  و  مادگی  را  با  پارچه  تمیز  کنید

    اهـرم سیسـتم هیدرولیـک را در وضعیـت خالص قرار دهید. فشـار زیاد در لوله ها سـبب ایجاد اشـکال 
در هنـگام اتصـال شـیلنگ ها می شـود. فشـار موجـود در لوله هـا را با خاموش کـردن تراکتـور و پس و پیش 

کـردن اهرم کنتـرل جک ها، برطـرف کنید.
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کشـاورزانی کـه از ادوات سـاخت کارخانه هـای گوناگـون اسـتفاده می نماینـد، معمـوالً نـوع مشـخصی 
کوپلینـگ را روی ادوات خـود نصـب می کننـد کـه بـا اتصـال تراکتورشـان متناسـب باشـد.

اگـر خروجـی یدکـی مقسـم تراکتـور دوطرفـه و جـک ادوات یـک طرفه اسـت، کنتـرل کنید کـه کدام 
کوپلینـگ واحـد اتصـال تراکتـور را بایـد مورد اسـتفاده قـرار دهید.

با اطمینان از تمیز بودن محل اتصاالت، شیلنگ جک ادوات را به جفت خود در تراکتور متصل کنید.
 زمـان اتصـال جک هـای دوطرفـه، سرشـیلنگی ها بایـد به طور مناسـب به جفت خـود در تراکتـور متصل 
شـوند. اگرچـه آن هـا بـدون توجـه بـه نحـوه اتصـال نیـز کار می کنند، ولـی در صـورت اتصال اشـتباه، عمل 
اهـرم کنتـرل وارونـه خواهـد شـد. در برخـی از سیسـتم ها شـیلنگ ها درصـورت وارونـه بسـته شـدن، کار 
نخواهنـد کـرد. بـا مراجعـه بـه دفترچه راهنمـا از نحوه صحیح اتصـال آگاه شـوید و برای اتصال سـریع روی 

مادگـی تراکتـور و شـیلنگ جـک هیدرولیکـی را عالمت گـذاری نمایید.                               

شکل 35- خروجی های هیدرولیک تراکتور

اگر عالمت وجود نداشت، شیلنگ را متصل کنید. اهرم هیدرولیک را حرکت دهید و با کنترل کردن 
مسیر حرکت اهرم، از عمل درست آن روی ادوات مطمئن شوید.
 اگر عمل عکس انجام گرفت، محل اتصاالت را عوض کنید.
مراقبت های  الزم  هنگام  استفاده  از خروجی  هیدرولیکی  تراکتور

 شیلنگ ها و رابط ها را پیش از اتصال بررسی نمایید.
 شیلنگ ها را ازنظر زخمی شدن، ترک برداشتن و شل شدن اتصاالت، بررسی کنید.

در صورت کثیف بودن  رابط ها ، آن ها را با پارچه مناسب تمیز نمایید.
از کافی بودن طول شیلنگ ها برای دور زدن تراکتور و ادوات مطمئن شوید.

 برای ایجاد سهولت در چرخش برخی از ادوات، ممکن است به طول اضافی برای شیلنگ های هیدرولیک  
آن ها، نیاز باشد.

شیلنگ ها را طوری محکم کنید که روی زمین کشیده نشوند و به ادوات نیز گیر نکنند )شکل36(.
از جفت هایشان جدا  اثر کشش  از تراکتور، در  ادوات  با جدایی   طراحی رابط ها به گونه ای است که 

می شوند. گره زدن شیلنگ به تراکتور، این طرح حفاظتی را خنثی می کند. 
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شکل 36- مهار  نامناسب  شیلنگ های  هیدرولیک

بـرای خـارج کـردن هـوا، فرد دیگـری جک را روی زمیـن قرار می دهد و شـیلنگ آن را بـه تراکتور وصل 
می کنـد. راننـده پـس از روشـن کردن تراکتـور باید چندیـن مرتبه اهـرم هیدرولیک خروجـی را جلو و عقب 

ببـرد تـا روغـن در مـدار به گردش درآیـد، هوای آن خارج شـود و جک بـه آرامی کار کند )شـکل37(.

شکل 37- خارج  کردن  هوا  از  جک های  هیدرولیک

تجهیزات کنترل سیستم هیدرولیک 

 سیستم های کنترل هیدرولیکی گوناگونی مرتبط با محور باالبر در تراکتورها وجود دارد که مهم ترین  
آن ها عبارتند از: 

 سیستم کنترل کشش )بار(
 سیستم کنترل وضعیت )ارتفاع( 

 سیستم کنترل فشار 
 سیستم کنترل حساسیت 

سیسـتم  کنتـرل  کشـش  )بـار(: این سیسـتم بـرای ادواتی به کار مـی رود که به اتصال سـه نقطـه تراکتور 
متصـل می شـوند و در داخـل خـاک کار می کننـد. گاوآهن هـا، کولتیواتورهـا و زیرشـکن ها نمونه هایی از این 

ادوات هسـتند. ایـن سیسـتم سـبب می شـود که همـواره بار ثابتی بـر تراکتور اعمـال گردد.
دو عامـل، معمـوالً سـبب افزایـش بـار روی تراکتـور می شـوند: یکـی افزایـش عمـق کار و دیگـری موانـع و 
الیه هـای سـخت خـاک. به عنـوان مثـال اگـر گاو آهـن در هنـگام کار بـه زمین یـا مانع سـختی برخورد کنـد، بار 
روی تراکتـور افزایـش می یابـد، بازوهـا بـاال می رونـد و عمق کار دسـتگاه کم می گردد یـا از خاک خارج می شـود.

هنگامـی کـه گاوآهـن مانـع را رد کـرد، بـار روی تراکتور کاهـش می یابد، بازوهـا دوباره پاییـن می آیند و 
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گاوآهـن بـه کار خـود ادامـه می دهـد. این حالـت را »کنترل عمـق« نیز می گویند )شـکل38(.
سیسـتم  کنتـرل  وضعیـت  )ارتفـاع(: این سیسـتم بـرای ادواتی اسـتفاده می شـود که به اتصال سـه نقطه 
تراکتـور متصـل هسـتند و بایـد در تمـام مـدت، ارتفـاع  آن هـا از سـطح زمیـن ثابـت بمانـد. ادواتـی مانند 
کودپاش هـا، سـم پاش ها، دروگرهـا و چنگک هـای علـف جمع کـن، از ایـن دسـته هسـتند. در این سیسـتم، 
محـل قـرار گرفتـن اهـرم کنتـرل اصلـی هیدرولیـک، مشـخص کننده ارتفاع دسـتگاه از سـطح زمین اسـت 

)شکل38(.

 

شکل 38- اهرم های  هیدرولیک  در تراکتور   MF285شامل  اهرم کنترل  وضعیت  )ارتفاع( و  اهرم کنترل کشش  )بار(

سیسـتم  کنتـرل  حساسـیت  )کنترل فرمـان(: در  بیش تـر تراکتورهـا بـا اسـتفاده از این سیسـتم می توان 
سـرعت پاییـن آمـدن بازوهـای هیدرولیکـی را کـم یـا زیاد کـرد. در برخـی از تراکتورها، سـرعت بـاال رفتن 

بازوهـا نیـز تنظیـم  می شـود. کنتـرل حساسـیت،  بیش تر بـا کنترل کشـش بـه کار  می رود )شـکل39(.
در بخـش کنتـرل کشـش توضیـح داده شـد کـه اگـر گاوآهنـی به زمین سـخت یـا مانعی برخـورد کند، 
بازوهـا بـاال می آینـد، عمـق کار گاوآهـن کاهـش  می-یابـد و یـا گاوآهـن، از خـاک خـارج  می شـود. مکان 
قرارگیـری شـیر کنتـرل حساسـیت، سـرعت پاییـن آمـدن بازوهـا و گاوآهـن را تعییـن می کنـد. اگـر شـیر 

کنتـرل در حالـت سـریع باشـد، سـرعت پاییـن آمـدن زیاد خواهـد بود.
شـیر کنتـرل حساسـیت در خاک هـای سـخت در حالـت تنـد و در خاک هـای متوسـط تا نـرم در حالت 

کنـد قـرار داده می شـود. در خاک هـای بـا بافـت نامنظـم، این شـیر بایـد در موقعیـت کند قـرار گیرد.           

شکل 39- سیستم  کنترل  حساسیت

سیسـتم  کنتـرل  فشـار: یکـی از  ویژگی هـای برخـی از تراکتورهـا از جملـه تراکتـور  MF 285دارا بـودن 
سیسـتم کنتـرل فشـار اسـت که بـرای انتقـال وزن    بیش تر ادوات کششـی روی چـرخ های عقـب تراکتور به 

کار مـی رود. بـرای کاربـرد ایـن سیسـتم باید از مالبند ویژه ای اسـتفاده شـود )شـکل40(.
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شکل 40- سیستم  در  حال  کار  با  سیستم  کنترل  فشار

در نبـود چنیـن مالبنـدی می توانیـد پـس از اتصال ماشـین بـه مالبند قابـل تنظیم، مالبنـد بلند را   
بـه  بازوهـای کششـی متصـل نماییـد و آن را بـا زنجیـر بـا زاویـه 45 درجـه به مالبند ماشـین وصـل کنید. 
سـپس دسـته کنتـرل کشـش را روی UP )باال( بگذارید. دسـته مشـترک کنتـرل وضعیت و کنترل فشـار را 
بـه نیـم قطـاع مربـوط به کنترل فشـار ببریـد و روی LOW )کم( قرار دهید )شـکل41(. سـپس اهرم کنترل 

حساسـیت را در وضعیـت نزدیـک به سـریع ببرید.

شکل 41- اهرم های هیدرولیک تراکتور فرگوسن در حالت  کنترل  بار )کشش(     

شکل 41- اهرم های هیدرولیک تراکتور فرگوسن در حالت  کنترل  ارتفاع )وضعیت(

اگـر هنـگام کار بـا دنباله بنـد، چرخ هـای عقـب تراکتـور چرخـش آزاد )بکسـوات( نماینـد، اهـرم کنترل 
فشـار را کمـی بـاال ببریـد. بـا حرکت اهـرم، بـازوی تحتانـی تراکتـور، دنباله بند را بـا زنجیر به باال می کشـد 
کـه نیـاز به تـوان زیـادی دارد. بـه ایـن ترتیـب کمـی از وزن دنباله بنـد و وزن جلـوی تراکتور به چـرخ های 
عقـب منتقـل می گـردد و بکسـوات کـم می شـود. اهـرم کنترل فشـار را بایـد به آرامی بـاال ببریـد و مواظب 
باشـید زیـرا افزایـش فشـار بیـش از انـدازه به ویـژه به طـور ناگهانـی )حرکـت تند اهـرم( موجب بلند شـدن 

جلـوی تراکتـور از زمیـن یا حتـی واژگون شـدن آن خواهد شـد.
شـکل 42 موقعیـت اهرم هـای هیدرولیـک را در تراکتـور  U650M نشـان  می دهد. در ایـن تراکتور، اهرم 
کنتـرل کشـش )بـار( و کنتـرل وضعیت )1( بـا قرار گرفتن در موقعیـت جلو و عقب، اهرم کنتـرل اصلی )2( 
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را بـه ترتیـب در حالـت کنتـرل وضعیـت و کنترل کشـش قـرار  می دهد. شـیر کنتـرل حساسـیت )فرمان( 
با شـماره )3( مشـخص شـده است.

1ـ اهرم انتخاب وضعیت، 2ـ اهرم کنترل اصلی، 3ـ شیر کنترل حساسیت )فرمان(، 4ـ اهرم های خروجی هیدرولیک
شکل 42- سیستم هیدرولیک تراکتور  U650Mو موقعیت اهرم های هیدرولیک آن

در تراکتـور   JD3140اهـرم اصلـی سیسـتم هیدرولیـک )شـکل 43(، میـزان بـاال و پاییـن رفتـن بازوهـا 
 Max )3( و )1(Min نامیـده می شـود بیـن دوحالـت )را تنظیـم می کنـد )ب(.اهـرم دیگـر کـه انتخـاب )الـف
حرکـت می کنـد و مقـدار بـار وارد بـر بازوهـای تحتانـی را تغییـر می دهـد. اگـر ایـن اهـرم روی )1( باشـد، 
سیسـتم هیدرولیـک به صـورت کنتـرل وضعیت کامل و اگـر روی )3( باشـد به صورت کنترل کشـش کامل 

اسـت. بیـن ایـن دو نقطـه ترکیبـی از کنترل کشـش و وضعیـت را خواهیم داشـت.

الف(  Aـ  اهرم  انتخاب  1ـ کنترل  وضعیت   ب(  اهرم  اصلی  هیدرولیک     2ـ  کنترل  وضعیت  و کشش        3ـ کنترل  کشش
3140 JD  شکل 43- اهرم های  هیدرولیک  در  تراکتور

سیستم کنترل حساسیت این تراکتور، عالوه بر کنترل سرعت پایین آمدن بازوها، سرعت باال رفتن  آن ها 
را نیز کنترل می کند )شکل44(.

 شکل 44- اهرم  کنترل  حساسیت  )A(کار
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سرويس سیستم هیدرولیک

کتابچه  راهنمایی های  و  مطابق دستورات  باید  تراکتور  هر  بازدید سیستم هیدرولیک  و  انجام سرویس 
راهنمای آن ماشین انجام شود. برخی از نکات قابل توجه برای سرویس سیستم هیدرولیک عبارتند از: 

-  در هر نوبت سرویس سیستم هیدرولیک، میزان روغن مورد استفاده باید مطابق اندازه توصیه شده باشد. 
ریختن روغن بیش از حد تعیین شده موجب افزایش هزینه ها و مصرف کم روغن، سبب استهالک  بیش تر 

ماشین آالت و کم شدن عمر آنان می شود.
-  روغن تخلیه شده را نباید در محلی قرار داد که نشت آن موج آلودگی آب های سطحی و یا زمین های 

کشاورزی شود.
 مهم ترین  بازدیدها  و  سرویس های سیستم  هیدرولیک   عبارتند  از: 

-  بررسی میزان روغن موجود در سیستم و در صورت نیاز اضافه کردن روغن 
-  تعویض صافی روغن هیدرولیک 

-  تعویض روغن هیدرولیک 
بررسی  میزان  روغن  سیستم هیدرولیک: برای بررسی میزان روغن هیدرولیک تراکتور JD 3140مطابق روش 

زیر عمل کنید )شکل45(:
1ـ تراکتور را در یک سطح صاف پارک کنید.

2ـ دسته دنده را در وضعیت خالص، ترمز دستی را در حالت کشیده و بازوهای عقب را در وضعیت پایین 
قرار دهید.

3ـ پس از روشن کردن موتور اجازه دهید حداقل سه دقیقه روشن بماند و با دور آرام )800 دور در دقیقه( کار کند.
4ـ میله سنجش روغن )سنجه( را خارج نمایید و تمیز کنید. 

5ـ سنجه را در جای خود قرار دهید، دوباره آن را خارج کنید و سطح روغن را روی آن مشاهده نمایید.
6ـ با توجه به عالمت های روی میله سنجش و میزان روغن موجود در سیستم، در صورت نیاز روغن را از 
دهانه روغن ریزی اضافه کنید. کمی صبر کنید، بعد دوباره سطح روغن را اندازه بگیرید تا مطمئن شوید به 

اندازه کافی روغن در سیستم وجود دارد.
7ـ پس از هر50 ساعت کار، این بررسی را تکرار کنید.

   Aـ  میله  سنجش  روغن  هیدرولیک   Bـ درپوش  دهانه  روغن ریزی

JD3140 شکل 45- بررسی  میزان  روغن  هیدرولیک  و  اضافه کردن  روغن  در  تراکتور 
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برای بررسی میزان روغن هیدرولیک در تراکتور  U650Mبه روش زیر عمل کنید: 
  تراکتور را در یک سطح افقی پارک نمایید و موتور را خاموش کنید.

  پس از چند دقیقه، هنگامی که روغن پایین رفت، در حالی که بازوهای هیدرولیک پایین هستند پیچ 
چهارگوش بررسی میزان روغن هیدرولیک را باز کنید )شکل46(. الزم است روغن تا لبه پایینی این پیچ پر باشد. 

U650M شکل 46- پیچ  بازدید  میزان  روغن  هیدرولیک  در  تراکتور

   محل سنجه روغن هیدرولیک تراکتور MF 285 در شکل 47 دیده می شود. بازدید، باید در حالت خاموش 
بودن موتور و پایین بودن بازوهای هیدرولیک صورت گیرد و تراکتور باید در یک سطح صاف پارک شده باشد.              

 شکل 47- محل  سنجه  روغن  هیدرولیک

 )C( درشکل 48 با حرف JD3140  تعویض صافی روغن هیدرولیک: پوسته صافی روغن هیدرولیک تراکتور
در سمت چپ و راست تصویر، مشخص شده است. قسمت های داخل پوسته، در سمت راست تصویر مالحظه 

می شود. برای تعویض صافی در حالی که موتور خاموش است باید به ترتیب زیر عمل کنید: 
-  پیچ نگهدارنده )D( را باز کنید، پوسته)C( را بردارید.

- صافی و واشر آن را جدا کنید.
- واشر نو را گریس بزنید و در شیار پوسته قرار دهید.

- صافی نو را در محل قرار دهید و پوسته صافی را ببندید.
- پیچ را سفت کنید. 
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Aـ واشر، Bـ صافی، Cـ پوسته، Dـ پیچ نگهدارنده

3140 JD شکل 48- صافی روغن هیدرولیک تراکتور

 در شـکل 49، درب صــافی هیدرولیـک تـراکـتــور MF 285 دیـده می شـود و قطعـات بـاز شـده آن، در 
شـکل50 نشـان داده شـده است. 

برای تعویض صافی به روش زیر عمل کنید: 
-  در حالی که تراکتور خاموش است روغن هیدرولیک را تخلیه کنید.

-  پیچ های درپوش صافی )8( را باز کنید و درپوش )7( را بردارید.

285 MF  شکل 49- درب  صافی  روغن  هیدرولیک  تراکتور 

-  بست )9(، مهره )6(، فنر )5(، واشر )4(، و اورینگ )3( را خارج کنید.
-  صافی )2( و پوشش )1( آن را بیرون بیاورید. 

MF 285  شکل50- قسمت های  گوناگون  صافی  روغن  هیدرولیک  تراکتور 
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قطعـات بـاز شـده را برعکـس مراحـل باز کـردن ببندید. هنگام بسـتن صافی آن، واشـر و اورینـگ را نیز 
تعویـض کنید.

تعویـض  روغـن  هیدرولیـک  و  جعبه دنـده:  پیـش از تعویـض روغـن هیدرولیـک، موتـور را روشـن کنید و با 
سیسـتم هیدرولیـک کار نماییـد تـا روغن گرم شـود )بازو هـای هیدرولیک را چنـد مرتبه بـاال و پایین ببرید(.

تراکتور را در یک سطح صاف پارک نماییدو موتور را خاموش کنید. 
پیچ های تخلیه را باز کنید تا روغن تخلیه شود.

صافی روغن هیدرولیک را تعویض کنید.
پیچ های تخلیه را ببندید.

به میزان الزم، روغنی که توسط سازنده تراکتور توصیه شده است را در سیستم بریزید. به عنوان مثال 
 .90 W80 SAE مقدار 8 لیتر با درجه گرانرویG 238  برای تراکتور

سطح روغن را بررسی نمایید و در صورت نیاز روغن اضافه کنید.
در شکل 51 پیچ های تخلیه در تراکتور JD.3140 با  شماره های 1 و 2 نشان داده شده اند )سه پیچ تخلیه(. 
توجه داشته باشید که درپوش شماره )3( نیز باید برداشته شود و توری استوانه ای پشت درپوش، با  گازوییل 

تمیز گردد. در این شکل، پوسته صافی نیز با شماره )4( مشخص شده است.

1 و 2ـ پیچ های تخلیه روغن هیدرولیک، 3 و4ـ توری و صافی روغن هیدرولیک
 JD3140 شکل 51- پیچ های تخلیه روغن هیدرولیک تراکتور

پیچ هـای تخلیـه روغـن هیدرولیـک و جعبـه دنـده تراکتـور   U650Mدر شـکل 52 دیـده  قابل مشـاهده 
هسـتند و بـا  شـماره های 1 ، 2 و 3 مشـخص شـده اند. کتابچـه راهنمـای ایـن تراکتور توصیـه می کند که : 
پـس از تخلیـه روغـن هیدرولیک، پیچ هـای تخلیه را ببندید و برای شستشـوی محفظـه روغن، آن را 

بـا  گازوییـل تمیـز نماییـد و تا حد مجـاز، پر کنید.
تراکتور را روشن کنید.

 فرمان را چندبار به چپ و راست بگردانید.
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شکل 52- پیچ های  تخلیه  روغن  هیدرولیک  در  تراکتور    U650M)شمار ه های ،3 2 و 1(

بازوهای هیدرولیک را چند بار باال و پایین ببرید.
موتور را خاموش نمایید، گازوییل را تخلیه کنید.

ایـن عمل سـبب شستشـوی سیسـتم هیدرولیک می شـود. توجه داشـته باشـید کـه در این مـدت نباید 
تراکتـور را حرکت داد.

 محل هـای تخلیـه روغـن هیدرولیـک در تراکتـور  MF285در شـکل 53 بـا دو عالمت پیکان، نشـان داده 
شـده است.

285 MF شکل53- پیچ های  تخلیه  روغن  هیدرولیک  تراکتور 

پـس از شستشـوی سیسـتم هیدرولیـک بـا گازوئیل، پیچ هـای تخلیه را ببندیـد و به اندازه توصیه شـده، 
روغـن در سیسـتم هیدرولیک بریزید.   

تراکتور را روشن کرده و آماده انجام عملیات زراعی می شویم
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