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- جك را زير جسم سنگين قرار دهيد (از عمود بودن جك مطمين شويد)
- پيچ جك را با اهرم لنگ بچرخاند تا جسم سنگين از زمين بلند شود. 

ب) جك روغنى:
جك روغنى داراى يك اهرم دستى است كه با حركت آن روغن زير پيستون جك 
پمپ شده و سبب مى شود پيستون جك قطعات را بلند كند. بر عكس براى پايين آوردن 
جسم، پيچ تخليه روغن باز مى شود تا روغن زير پيستون باال برنده به مخزن روغن 
برگشت نمايد آنگاه پيستون جك با نيروى تحت وزن جسم سنگين پايين مى آيد. اين 
نوع جك با ظرفيت 0. 5 تا 40 تن موجود مى باشد كه با توجه به نوع كاربرد آن مورد 
استفاده قرار مى گيرند. جك هاى روغنى معموال كوتاه هستند و نمى توان بدون واسطه 
در زير جسم سنگين كه ارتفاع زياد دارد قرار داد. از اين رو قسمت باالى جك را كه 

زير جسم سنگين قرار مى گيرد به صورت پيچى و قابل تنظيم مى سازند 
 

نكات ايمنى در استفاده از جك عبارتند از:
- جك مناسب با وزن و شكل جسم سنگين را انتخاب نماييد. 

- قبل از بلند كردن جسم سنگين آن را با قراردادن مانع در جلو و عقب ثابت كنيد 
تا حين بلند كردن جا به جا نشود. 

- جك را در جاى مناسب زير جسم سنگين قرار دهيد به طورى كه جسم موقع 
باال رفتن آسيب نبيند. 

داراى  و  بوده  توان جك  با  متناسب  بايد  بر روى جك  گرفته  قرار  بار  ميزان   -
سيستمى باشد كه در صورت اضافه بار، از عملكرد دستگاه ممانعت بعمل آورد. 

- استفاده از اجسامى تحت فشار خرد مى شوند (آجر، چوب) بين جك و قطعه خطر 
ناك مى باشد. زيرا ممكن است ناگهان شكسته و قطعه به زمين بيفتد. 

براى بلند كردن جسم سنگين با جك به روش زيرعمل كنيد: 
1- پيچ تخليه جك را باز كنيد

2- روى جك فشار بياوريد تا پيستون جك كامال پايين برود 
جك   اهرم  محل  كه  صورتى  (به  دهيد  قرار  سنگين  جسم  زير  را  3- جك 
وكامال  باز شده  كه  (تا حدى  بچرخانيد  را  پيستون  روى  پيچ  باشد)  روبه روى شما 

زير جسم قرار گيرد) 

نكته:
براى  خرك ها  و  ارتفاع جك  افزايش  براى  اضافى  قطعات  هرگونه  كاربردن  به 

باالبردن تراكتورممنوع است. 

4- با ميله اى كه داخل سوراخ اهرم جك قرار مى دهيد اهرم را باال و پايين ببريد 
(باهر بار باال و پايين رفتن اين اهرم پيستون جك كمى از سيلندر آن خارج شده و 

جسم آرام آرام از زمين بلند مى شود)

شكل 6- 4– اجزاى جك روغنى 

شكل 7- 4– نحوه قرار دادن جك روغنى 
زير جسم سنگين
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5- براى پايين آوردن جسم كافى است به آرامى پيچ تخليه جك را باز كنيد (در 
اين صورت بر اثر وزن جسم پيستون به داخل سيلندر جمع مى شود.) 

نكته:
قبل از پايين آوردن صفحه جك بايد از عدم حضور افراد در زير جك مطمئن گرديد. 

كار در كارگاه: 
به كمك جك روغنى مناسب وتحت نظر هنرآموز مربوطه يكى از چرخ هاى جلو 

تراكتور را از زمين بلند كنيدو زير آن خرك مناسب قرار دهيد. 

ج) جك سوسمارى:
جك سوسمارى رايج ترين نوع جك در تعميرگاه هاى تراكتور است. اين نوع جك با 
ظرفيت هاى مختلف ساخته ميشود (از 0. 25 تا 10 تن). جك سوسمارى را مى توان براى 

بلند كردن اجسامى كه به زمين نزديك مى باشند به كار برد. 

نكته:
با آن كه اين جك اطمينان بيشترى نسبت به ساير جك ها دارد ولى هنگام كار در 

زير جسم سنگين بايد آن را با خرك مهار كرد. 

براى كار با اين جك به روش زير عمل كنيد:
1- با پيچاندن ضامن جك و فشار آوردن روى بازوى آن، جك را تا انتها پايين بياوريد. 

2- ضامن را در گير كنيد تا جك قفل شود. 
3- جك را با هل دادن به زير جسم و محل مناسب منتقل كنيد. 

4- اهرم جك را به با ال و پايين حركت دهيد (با هر بار باال و پايين بردن اهرم 
جك، بازوى جك مقدارى به باال حركت مى كند)

 
5- اين عمل را تا بلند شدن كامل جسم سنگين ادامه دهيد. 

6- براى پايين آوردن جسم سنگين ضامن جك را به آرامى آزاد كنيد (بر اثر وزن 
جسم جك آرام آرام پايين مى آيد)

شكل 8- 4– اجزاى جك سوسمارى 
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نكته:
در صورتى كه ضامن جك را سريعا باز كنيد جك آزاد شده و جسم سنگين ناگهان 

پايين مى افتد و امكان صدمه ديدن جك و جسم سنگين وجود دارد. 

نكات ايمنى در استفاده از جك سوسمارى عبارتند از:
- جك از نظر قابليت باالبرى بايد متناسب با جسم مورد نظر انتخاب شود. 

- جسم سنگين بايد بخوبى روى جك استقرار يابد، در غير اين صورت هنگام 
باالبردن جسم خطر سقوط آن از روى جك وجود دارد. 

- قبل از شروع جك زدن مطمئن شويد كه جسم سنگين لغزش نخواهد كرد و 
تعادل الزم را دارد. 

- در تمام باالبر ها بلند كردن بار بيش از حد مجاز ممنوع است 

كار در كارگاه:
بوسيله جك سوسمارى مناسب و زير نظر هنرآموز مربوطه جلو تراكتور را از زمين بلند 

كنيد (جك سوسمارى را زير اكسل قرار دهيد)و به وسيله خرك مناسب آنرا مهار كنيد. 

3-4- وسايل بستن و بلند كردن بار:
 از اين وسايل براى بستن جسم سنگين استفاده شده تا بوسيله آن ها بتوان جسم سنگين 
را به باالبرها مانند انواع جرثقيل متصل نمود. اين وسايل شامل: طناب، كابل فوالدى (طناب 

سيمى)، زنجير و قطعات رابط از قبيل (حلقه، قالب، بست كابل و...) مى باشد. 
به ترتيب براى بلند كردن اجسام سنگين از طناب و سيم بكسل و خيلى سنگين 

از زنجير استفاده مى شود. 

نكته: 
كابل ها، زنجير ها، تسمه ها، طنابها و... كه جهت بلند كردن بار مورد استفاده قرار 

مى گيرند قبل از شروع كار از نظر خوردگى و پارگى باز ديد و كنترل گردد. 

نكته:
زنجيرهاى مخصوص بستن و بلند كردن بار بايد از آهن چكش خوار يا فوالد ى 

باشد كه با مشخصات استانداردهاى بين المللى مطابقت نمايد. 
حلقه ها، قالب ها، گيره ها، بست هاى زنجيرهاى مخصوص بستن و بلند كردن بار 

بايد از همان جنس زنجيرى كه به آن بسته شده اند انتخاب شود. 

نكته: 
حلقه هاى شكسته شده زنجيرهاى بستن و بلند كردن بار نبايد به هيچ وجه به 
وسيله پيچ، ميخ، پرچ، سيم، جوش و ساير وسايل اتصالى بهم متصل شده و مجددا 

مورد استفاده قرار گيرد. 

شكل 9- 4– وسايل بلند كردن جسم سنگين

شكل 10- 4– نحوه اتصال قالب به محل 
اتصال وسايل به موتور



واحد كار 4

٦۳

نكته:
زنجيرهاى بستن و بلند كردن بار در موقعى كه مورد استفاده نيستند به چنگك 
يا گذاشتن آن دچار  و  برداشتن  كارگر در موقع  آويزان شودكه  به شكلى  مخصوص 

حادثه و زحمت نشود. 

4-4- دستگاه هاى باال بر 
منظور ماشينهايى است كه بتوانند بار را در امتداد قايم يا امتداد افقى حركت دهند. 
درمواقعى كه براى بلند كردن جسم سنگين امكان قرار دادن جك زير جسم سنگين 
وجود ندارد از باالبر ها براى بلند كردن آن استفاده مى شود. باالبر ها با توجه به محل 
استفاده، ظرفيت و نوع كار درانواع مختلفى ساخته مى شوند كه در زير چند نوع از آن ها 

معرفى مى شود:

جرثقيل دستى (متحرك زمينى):
جرثقيل دستى براى بلند كردن موتور و اجسام سنگين ديگر به كار مى رود. اين 
به  است  شده  سوار  چرخدار  شاسى  روى  كه  مى باشد  بلندى  بازوى  داراى  جرثقيل 
صورتى كه مى توان شاسى را با كمك چرخهاى آن به زير قطعه سنگين (يا كنار آن) 
منتقل كرد با بلند كردن جسم سنگين مركز ثقل جسم در بين شاسى قرار گرفته و 

تعادل جسم و جرثقيل به هم نمى خورد. 
  

 براى كار با اين جرثقيل به روش زير عمل كنيد:
شاسى جرثقيل را با هل دادن به كناره هاى موتور منتقل كنيد 

با باز كردن ضامن جك جرثقيل بازو را پايين بياوريد. 
قالب جرثقيل را به زنجير ى كه به جسم سنگين بسته ايد متصل كنيد. 

با حركت دادن اهرم جك جرثقيل بازوى آن ارام آرام باال آمده و جسم سنگين را 
از زمين بلند ميكند 

براى پايين آوردن بازوى جرثقيل ضامن آنرا به آرامى باز كنيد (جسم سنگين آرام 
آرام پايين مى آيد)

نكته: 
نگه دارنده جرثقيل دستى بايد مقاومت كافى و قدرت كافى براى حمل بارى كه 

به آن آويزان است داشته باشد. 

كار در كارگاه:
به كمك جرثقيل دستى و زير نظر هنرآموز موتورى را كه روى زمين قرار دارد از 

زمين بلند كرده و آنرا مسافتى جا به جا نماييد سپس آنرا روى ميز كار قرار دهيد.

شكل 11- 4– اجزاى جرثقيل متحرك دستى

شكل 12-4– كاربرد جرثقيل متحرك دستى
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جرثقيل سقفى (زنجيرى):
جرثقيل سقفى وسيله بسيار مناسبى براى بلند كردن موتور مى باشد. اين جرثقيل 
به وسيله قالبى از سقف كارگاه و يا درگاه قابل حركتى آويزان مى شود و داراى دو 
زنجير است كه به قرقره اى متصل مى باشد. با كشيدن هر زنجير، قالب باالبر رو به 
باال يا رو به پايين حركت مى كند. اين نوع جرثقيل در انواع زنجيرى، برقى و قرقره اى 

مى باشد. ودر ظرفيت هايى از 0/5 تا چندين تن ساخته مى شود 

نكته:
زنجير هايى كه روى قرقره هاى شيار دار و يا روى فلكه ها پيچيده مى شود بايد در 

فواصل معين به طور مرتب و به اندازه كافى روغن كارى شود. 

نكته:
كابل هاى فلزى بايد كامال بى عيب و نقص بوده و نوع ساخت و قطر آن مناسب 

با وزن جسم باشد. 

كابل هاى فلزى كه براى بلند كردن، پايين آوردن و يا كشيدن بار به كار ميرود، 
بايد بدون گره و خميدگى باشد. 

براى كار با اين جرثقيل به روش زير عمل كنيد:
1- جرثقيل را به باالى جسم سنگين منتقل كنيد

را  زنجير وسط جرثقيل  مداوم  به صورت  آن  زنجير هاى  از  يكى  با كشيدن   -2
پايين بياوريد 

3- زنجير متصل به جسم سنگين را داخل قالب زنجير جرثقيل قرا ردهيد 
شكل 14-4– اتصال موتور به جرثقيل سقفى

شكل 13- 4– جرثقيل سقفى زنجيرى
د- اجزاى جرثقيل سقفى ج- جرثقيل زنجيرى سقفىب- جرثقيل سقفى برقىالف- جرثقيل طنابى سقفى
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نكته: 
قالب هاى دستگاه هاى باالبر بايد مجهز به شيطانك يا ساير وسايل حفاظتى بوده 

و يا بر حسب نوع كار به شكلى باشد كه مانع جدا شدن اتفاقى بار گردد. 

آن قسمت از قالب ها كه در تماس با زنجير و يا كابل مى باشد بايد گرد شده باشد. 

 نكته:
قبل از استفاده از زنجير ها براى بلند كردن بار بايد توجه داشت كه پيچ و تاب 

نداشته و گره نخورده باشد. 

4- با كشيدن زنجير ديگر جرثقيل به صورت مداوم آرام آرام زنجير وسط جرثقيل 
جمع شده و جسم سنگين را بلند مى كند. 

5- براى پايين آوردن جسم سنگين، زنجير ديگر را به طور مداوم بكشيد تا جسم 
آرام پايين بيايد. 

نكته:
بار بايد به طور عمودى باال و پايين آورده شود به طورى كه در حال بلند كردن 

نوسان نداشته باشد. 
 نكته: 

حركت بار به طور ماليم به سمت باال و پايين انجام شود به طورى كه در شروع 
بلند كردن يا حين پايين آوردن و توقف ضربه اى به دستگاه وارد نگردد. 

كار در كارگاه:
به كمك جرثقيل سقفى و زير نظر هنرآموز مربوطه تراكتور را كمى از زمين بلند 

كرده و آنرا مهار كنيد. 

جرثقيل دروازه اى (با پل متحرك):
در سقف  تراشكارى ها  و  كارخانجات  توليدى،  تعميراتى،  كارگاهاى  از  بعضى  در 
كارگاه يك يا دو تير اهن قرار داده مى شود كه هر تير آهن به صورت مستقل روى ريلى 
كه در دو طرف آن قرار دارد قابليت حركت دارد. روى يكى از اين تير آهن ها جرثقيل 
سقفى تعبيه شده است كه داراى ريل مى باشد و مى تواند در طول تير آهن حركت 
كند. اين مكانيزم به فرد اين امكان را مى دهد كه بتواند جرثقيل را به تمام نقاط كارگاه 
منتقل نمايد و بعد از بلند كردن جسم سنگين آن را به هر نقطه اى كه تحت پوشش 

جرثقيل مى باشد منتقل نموده و جسم را با دقت زياد در آن محل قرار دهد. 
 

نكته:
اجسام سنگين را با توجه به ظرفيت جرثقيل بلند كنيد د غير اين صورت امكان رها 
شدن جسم در حين بلند كردن وجود دارد. حداكثر ظرفيت مجاز باالبر از طرف كارخانه 

شكل 15- 4– جرثقيل دروازه اى

شكل 16-4- كاربرد جرثقيل دروازه اى
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سازنده به طور مشخص و خوانا روى هر دستگاه نوشته شده است در موقع استفاده از 
دستگاه به آن توجه كنيد. 

نكته:
از قرار گرفتن زير بار هايى كه به وسيله جرثقيل جا به جا مى شود خوددارى نماييد. 

جرثقيل با دروازه متحرك:
در كارگاه هاى كوچك از شاسى دروازه اى با ارتفاع كم استفاده مى شود كه روى 
چهار چرخ حركت ميكند جرثقيل زنجيرى به روى ريل بر اين دروازه سوار شده است. 
با انتقال دروازه به باالى جسم سنگين ميتوان آنرا با جرثقيل زنجيرى بلند كرده و با 

هل دادن دروازه آن را به محل ديگرى منتقل نمود. 
جرثقيل ستونى (بازويى):

بلندى مى باشند كه روى ستونى در گوشه  بازوى  به صورت  نوع جرثقيل ها  اين 
ورودى كار گاه نصب شده وروى آن به چپ و راست قابليت حركت دارند و در سر اين 
بازو جرثقيل سقفى نصب شده است با جا به جايى جسم آنرا در محدوده حركتى جرثقيل 
قرار داده و سپس بوسيله جرثقيل سقفى آن را از زمين بلند مى كنيم آنگاه مى توانيم با 

جا به جا كردن بازوى جرثقيل جسم را به محل ديگر كارگاه منتقل نماييم. 
 جرثقيل خودرو (متحرك موتورى): 

باجرثقيل هاى قبلى وجود نداشته  امكان جا به جايى جسم سنگين  در مواقعى كه 
باشد و يا اين جسم بايد به محل ديگرى خارج از كارگاه منتقل گردد بايد از جرثقيل هاى 
خودرو استفاده نمود اين جرثقيل ها بر روى كاميون، وانت سوار شده و هم زمان با بلند 
كردن جسم سنگين مى توان آنرا در محل بار آن ها قرار داده به محل ديگر حمل نمود. 

 

جرثقيل خودرو ممكن است به صورت يك خودرو كامل ساخته شده باشد كه دراين 
صورت محلى براى قرار دادن بار روى آن تعبيه نشده است اين جرثقيل بعد از بلند 
كردن بار آنرا داخل كاميون و غيره قرار مى دهد و بعد از جا به جايى بار دو باره بار را از 

كاميون تخليه و در محل مشخص شده قرار مى دهد. 

شكل 18- 4– جرثقيل ستونى 

شكل 19- 4– جرثقيل خودرو 
ب- جرثقيل خودرو آماده به كار الف- جرثقيل خودرو در وضعيت جا به جا شدن

شكل 17- 4– جرثقيل دروازه اى متحرك 
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 5-4- وسايل جا به جا كردن اجسام سنگين در كارگاه
براى آنكه بتوانيم در كارگاه اجسام سنگين را جا به جاكنيم از وسايل مختلفى با 
توجه به وزن، مقدار جا به جايى و حجم اجسام استفاده مى كنيم كه چند نمونه متداول 

آن معرفى مى گردند:

اهرم (ديلم):
اهرم ميله فوالدى بلندى است به طول تقريبى يك متر تا يك و نيم متر، كه از 
آن براى جا به جا كردن اجسام سنگين به اندازه ناچيز استفاده مى شود براى اين منظور 
كافى است يك سر اهرم را زير جسم سنگين قرار داده و نوك آن را روى زمين قرار 
دهيد حال اگر سر ديگر اهرم را به سمت باال كشيده و هم زمان انرا به جلو هل دهيد 

جسم به مقدار كم جا به جا خواهد شد 

تايليور:
اهرم كوچكى به طول تقريبى پنجاه سانتى متر است كه از آن براى جا به جا كردن 
اجسام، بيرون كشيدن چرخ دنده، در آوردن الستيك هاى فر سوده از روى رينگ و 

نصب آن و..... استفاده مى شود. 
 

چرخ دستى:
چرخ دستى براى حمل و نقل قطعات سنگين مانند موتور و اجزاى باز شده آن 
در محوطه كارگاه به كار مى رود. معموال دو يا يك چرخ چرخ دستى (در جلو يا عقب) 
ثابت و دو يا يك چرخ آن قابليت چرخش دارد تا در اثر اعمال نيرو بتوان چرخ دستى 

را به طور دلخواه هدايت كرد. 

نكات ايمنى هنگام بلند كردن و جا به جايى اجسام سنگين در كارگاه عبارتند از:
- تمام قسمت هاى مختلف بدنه باالبرها و وسايل انتقال نيرو و ساير لوازم داراى 

استقامت كامل مكانيكى متناسب با كار بوده و از جنس مرغوب ساخته شده باشند. 
 - دستگاه بايد در همه حال (چه در موقع كار و چه توقف) بازديد و نگهدارى شده 

و در تعمير آن دقت كافى مبذول گردد. 
 - باالبر ها بايد داراى ترمز هاى حفاظتى باشند و اين ترمز ها بايد طورى تعبيه و محاسبه 

شده باشد كه بتواند بارى معادل يك برابر و نيم ظرفيت مجاز باالبر را نگهدارى نمايد. 
 - قبل از به كار انداختن باالبر نو بايد تمام قسمت هاى آن توسط شخص صالحيت 

دار بازرسى و آزمايش شود. 
-  ياتاقان هاى ضربه خور دستگاه هاى باالبر بايد همه روزه قبل از استفاده بازديد شود.

-  زنجيرها در وضع و شرايطى نگهدارى شود كه حتى المقدور از زنگ زدگى آن 
جلوگيرى به عمل آيد. 

-  قبل از به كار بردن طناب هاى ليفى كه براى بلند كردن بار مورد استفاده قرار 
مى گيرد، همچنين طى دوران كار در فواصل مناسبى كه از سه ماه تجاوز نكند و نيز 

شكل20-4– نحوه خارج كردن 
الستيك از رينگ با تايليور

شكل21-4– چرخ دستى 
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در مواقع آسيب ديدن از قبيل خوردگى، شكستگى، بريدگى، تغيير طول و يا مقطع و 
يا باز شدن رشته هاى طناب و يا تغيير رنگ آن و يا هر نوع ضايعه ديگر بايد طناب ها 

مورد آزمايش و معاينه قرار گيرد. 
از  قبل  و  باالبر  جرثقيل،  توسط جك،  تعمير  تراكتورمورد  كردن  بلند  از  پس   -

شروع، استفاده از خرك فلزى براى تثبيت كامل تراكتور الزامى است. 
- انواع جك هاى باالبر تراكتور بايد بگونه اى طراحى شود كه تراكتور را به صورت 

يكنواخت باال و پايين ببرد. 

6-4- پولي كش 
براي تعويض قطعاتي مانند بلبرينگ روي محور به پولي كش هاي دستي ساده يا 
هيدروليك نياز است. درنوع دستي آن كه به دو صورت دوبازو يا سه بازو ساخته مي 
شوند با توجه به مكانيسم انها كاربردهاي ديگري نيز عالوه بر خارج كردن پولي هاي 

كوچك دارند. 
اما از پولي كش هيدروليك براي خارج كردن فلكه، بلبرينگ يا پولي هاي بزرگ و 

آن هايي كه در محور فلزي خيلي محكم شده باشند، استفاده مى شود. 
  از پولى كش براى خارج كردن چرخ دنده ها از روى محور ها استفاده مى شود براى 
اين كار اگر روى چرخ دنده دو عدد جاى مهره باشد از پولى كش پيچ دار استفاده شده 

و اگر جاى مهره نداشنه باشد از پولى كش بازو دار استفاده مى كنيم. 

شكل23-4– نحوه استفاده از پولى كش 
سه فكى

شكل24- 4– پولى كش دو فكى

شكل25- 4– نحوه استفاده از پولى كش 
دو فكى

شكل26-4– نحوه استفاده از پولى كش دو فكى مخصوص چرخ دنده

شكل22- 4- پولى كش سه فكى
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براى خارج كردن پولى از محور نيز از پولى كش هاى پيچ دار و يا بازودار استفاده مى شود.
پولى كش هاى كوچك را مى توان براى برداشتن بست باترى از روى قطبين باترى 

استفاده نمود. 
 

        

بعد از خارج كردن چرخ دنده و پولى از روى محور آن براى جازدن آن ها مى توانيد 
از ابزار مخصوص و يا از بوش وميله و چكش استفاده نماييد.

شكل28- 4– نحوه جدا كردن بست باترى باپولى كششكل 27-4– نحوه استفاده از پولى كش مخصوص پولى

شكل29- 4– نحوه خارج كردن چرخ دنده از روى شافت با پولى كش مخصوص 

 شكل30- 4– نحوه خارج كردن پولى با پولى كش مخصوص شكل31- 4– نحوه جازدن چرخ دنده با چكش



واحـد كـار 5

اصـول شـستـشـوى موتـور
توانايي: شستشوي موتور 

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

مواد و وسايل شستشوي قطعات مختلف موتور را بيان كند. 
اصول شستشوي قطعات مختلف موتوررا توضيح دهد. 

عملىنظرى
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1-5- شستشوى موتور
قبل از آنكه اقدام به تعمير موتور كنيم، براى جلوگيرى از ورود خاك و مواد زايد 
به موضع در حال تعمير و همچنين مشخص شدن عيوب ظاهرى قطعات موتور، بهتر 
است بدنه موتور و قطعات جدا شده از آن را به طور دقيق شستشو دهيم. براى اين 

منظور از دستگاه ها و مواد مختلفى استفاده مى شود. 

دستگاه هاى شستشوى موتور: 
اين وسايل خيلى متنوع مى باشند كه چند نوع متداول آن ها 

عبارتند از:

الف) پمپ موتور شويى:
تشكيل  رديفى  پيستونى  پمپ  يك  از  معموال  پمپ ها  اين 
احتراقى  يا  و  الكتريكى  موتور  آن  محرك  نيروى  است.  شده 
متصل  سرد  يا  گرم  آب  مخزن  به  پمپ  ورودى  لوله  مى باشد. 
مى باشد. به خروجى پمپ شيلنگ فشار قويى متصل ميباشد. به 
انتهاى شيلنگ بوم و نازلى وصل است. وقتى پمپ را راه اندازى 
با  نازل خارج مى گردد. مى توانيم  از سر  زياد  فشار  با  آب  كنيم 
اند را جدا كرده و  فشار آب، موادى را كه روى موتور چسبيده 

موتور را بشوييم. 
به صورت  و  مختلف  دراندازه هاى  شويى  موتور  پمپ هاى   

ثابت يا سيار مى باشند. 
 

ب) سمپاش پشت تراكتورى:
سمپاش  از  مى توانيد  شويى  موتور  پمپ  از  استفاده  بجاى 
پشت تراكتورى كه ساختمان آن شبيه پمپ موتور شويى بوده 
و نيروى محرك خود را از محور انتقال نيروى تراكتور مى گيرد 

استفاده كنيد. 

شكل 1- 5– پمپ موتور شويى سيار و ثابت

شكل2-5– سمپاش پشت تراكتورى و بوم شستشو
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نكته:
قبل از استفاده از سمپاش آن را كامل بشوييد تا سم باعث آلودگى محيط نگردد. 

ج) پيستوله گازوييل پاش:
اين پيستوله از لوله و نازل تشكيل شده است كه مخزنى زير آن قرار دارد. بين 
مخزن و لوله، اهرم شير قرار دارد. انتهاى لوله به وسيله شيلنگ بلندى به پمپ باد 
متصل مى باشد. براى استفاده از آن كافى است مخزن را با چرخاندن باز كرده مقدارى 
گازوييل در آن بريزيد و سر جاى خودش ببنديد. براى استفاده از آن سر لوله را به سمت 
موتور بگيريدو اهرم شير را فشار دهيد. هواى فشرده شده حين عبور از لوله مقدارى از 
گازوييل را به داخل لوله مى كشد. هوا به همراه گازوييل به شدت به قطعات موتور بر 
خورد كرده و مواد زايد را از روى موتور جدا مى كند. بعد از آن به بوسيله شيلنگ آب 

گرم موتور را كامال شستشو دهيد. 
 

د) قلم مو:
روى  سپس  بزنيدو  سطل  در  موجود  گازوييل  داخل  مى توان  را  پهن  موى  قلم 
قطعات بكشيد. با اين كار مواد زايد كم كم از روى سطح موتور جدا مى شود. در مرحله 

آخر موتور را با آب گرم بشوييد. 

شكل3- 5- پيستوله گازوييل پاش

شكل 4- 5– شستو تراكتور با گازوييل پاش شكل 5- 5– پر كردن مخزن گازوييل پاش
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مواد شستشوى موتور: 
مواد مختلفى براى شستشوى موتور به كار برده مى شود كه چند نمونه متداول 

آن عبارتند از:

الف) گازوييل:
گازوييل براى پاك كردن موتور از روغن و گريس مناسب مى باشد. گازوييل با 
نرم و حل كردن مواد روغنى آن ها را از سطح موتور جدا مى كند. براى آنكه گازوييل 
تاثير نامطلوب روى قطعات الستيكى و سيم ها نگذارد بهتر از پس از شستشوى موتور 

با گازوييل، موتور را با آب گرم شستشو دهيد. 

ب) نفت:
در مواقعى كه مواد نفتى محكم به قطعات چسبيده باشند، نفت ماده مناسبى براى 

نرم و جدا كردن آن ها مى باشد. 

نكته:
نفت باعث خشك شدن و ترك برداشتن قطعات الستيكى و روكش سيم ها ى 

برق مى گردد. پس در هنگام شستشو از پاشيدن نفت روى اين مواد اجتناب كنيد. 

ج) پودر و مايعات شوينده:
از اين مواد براى شستشوى پايانى، كه مواد نفتى شل و جدا شده باشند استفاده 
مى شود. براى اين منظور به كمك قطعه ابر بزرگى مواد شوينده، حل شده در آب را به 

روى قطعات موتور بمليد. بعد از چند دقيقه با فشار آب گرم شستشو دهيد. 

د) مايعات مخصوص شستشوى قطعات:
امروزه مواد مختلفى توسط كارخانجات، توليد و درقوطى هايى با حجم هاى متفاوت 
در اختيار مصرف كننده قرار مى گيرد. گروهى از اين مواد در قوطى هاى اسپرى موجود 
مى باشند. اين مواد را روى قطعات كثيف اسپرى نماييد (اين مايعات مواد زايد را در 
خود حل كرده و ازقطعه جدا مى كنند). بعد از آن به كمك پارچه تميزى مى توانيد اين 

مواد زايد را از روى قطعه پاك كنيد. 

روش شستشوى موتور و قطعات آن: 
براى شستشو به روش زير عمل كنيد:

1-  موتور يا تراكتور را به محلى منتقل كنيد كه كف آن با كف پوشى مانند بتون 
يا موزاييك و امثال آن پوشيده باشد. 

نكته:
شيب كف به گونه اى باشد كه آب يا مواد شوينده اى كه روى زمين ميريزند سريعا 

به مجراى فاضالب منتقل شود. 
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2- مخزن پيستوله گازوييل پاش را با گازوييل پركنيد. 
 3- نازل پيستوله را به سمت موتور گرفته و اهرم شير را فشار دهد. 

 4- نازل را به سمت نقاط مختلف موتور گرفته و درمحل هايى را كه مواد روغنى 
بيشترى قرار دارند بيشتر توقف كنيد. 

 5- تا آغشته شدن تمام موتور و قطعات اطراف آن به گازوييل كار را ادامه دهيد.  
سپس 5-10 دقيقه صبر كنيد تا گازوييل مواد نفتى را كامال نرم كند. 

6- مخزن پمپ موتور شويى را با آب گرم پر كنيد. 
7- پمپ را روشن كنيد. 

8- سر نازل را به طرف موتور گرفته وفاصله نازل را آنقدركم كنيدكه مواد چسبيده 
به موتور با فشار آب جدا شوند. 

9- اين كاررا تا تميز شدن كامل موتور ادامه دهيد. 

نكته:
براى پاك شدن كامل موتور از مواد نفتى مى توانيد مقدارى پودر يا مايع شوينده را 
در آب گرم حل كرده و بوسيله ابر آن را بر روى سطح موتور بماليدو پس از چند دقيقه 

به كمك پمپ موتور شوى موتور را كامال شستشو دهيد.

شكل 6- 5– نحوه شستشوى موتور تراكتور 



تعمير سيستم هاى موتور تراكتور 

پيمانه دوم

هدف كلى:

آشنايى با اجزاى ظاهرى تراكتور و قطعات ظاهرى موتور و مكانيزم هاى 
آن و توانايى پياده و سوار كردن مكانيزم هاى موتور تراكتور و تعمير آن ها





واحـد كـار1 

اجزاء ظاهرى تراكتور
توانايى: شناخت قطعات ظاهرى تراكتور

 اهـداف رفـتاري: فراگير پس از پايان اين درس بايد بتواند:

قسمت هاى ظاهرى تراكتور را نشان داده نام آن ها را بيان كند. 
وظايف قسمت هاى ظاهرى تراكتور را بيان كند. 

قسمت هاى ظاهرى موتور تراكتور كه در زمان پياده كردن موتور الزم است  را نشان داده، نام      
آن ها را بيان كند.

وظايف قسمت هاى ظاهرى موتور تراكتور رابيان كند.

عملىنظرى
13

زمـان آمـوزش (ساعـت)



ور
اكت

 تر
ور

موت
ى 

 ها
ستم

سي
ير 

عم
 : ت

وم
ه د

مان
پي

۷۸

1-1- آشنايى با كتابچه هاى راهنما: 
بيشتر ابزار ها، دستگاه ها و ماشين هايى كه توليد مى شوند به همراه آن يك يا چند كتابچه راهنما، CD يا نوار 
آموزشى تحويل مى شود در برخى موارد نيز توليد كننده يا ارايه كننده دستگاه، اطالعات مورد نياز كاربران را در 
تار نماى خود ارايه مى كند. اين رسانه هاى آموزشى، اطالعاتى در مورد مشخصات فنى و عمومى، روش و موارد 
كاربرد، روش نگهدارى، ليست قطعات و موقعيت آنها و روش بازسازى محصول دارد زمانى كه يك دستگاه يا 
ماشينى در اختيار شما قرار مى گيرد بايد قبل از كار با آن براى كسب اطالعات الزم در مورد مشخصات دستگاه 
و نحوه كار با آن به كتابچه هاى مربوط مراجعه كنيد تا اطالعات الزم را كسب كرده و با موارد ايمنى آن آشنا 

شويد. 
نكته: 

  دستگاه ها و ماشين هاى ساده ممكن است برخى از كتابچه ها را نداشته باشند يا محتواى چند كتابچه در 
قالب يك كتابچه ارايه شده باشد و شايد كتابچه مربوط به صورت ديجيتالى باشد. 

براى ماشين هايى كه  توليد كننده است و  به زبان كشور  قابل توجه است كه كتابچه هاى راهنما معموًال 
توليد كننده مى خواهد آن را به كشور هاى ديگر صادر كند كتابچه هاى چند زبانه تهيه مى شود كه در اين صورت 
با  بنابر اين يكى از مهارت هايى كه بايد يك تكنسين داشته باشد آشنايى  انگليسى است.  يكى از آن زبان ها 
انواع كتابچه هاى راهنما و مهارت استفاده از كتابچه هاى مربوط به تجهيزات و ماشينهاى مربوط در رشته(زبان 

عمومى كتابچه، زبان فنى، عالئم استاندارد و... ) است. برخى از انواع مهم كتابچه هاى راهنما عبارتند از: 
كاالنما (كاتالوگ)1  

اغلب به صورت چند صفحه رنگى و جذاب است كه هدف آن دادن اطالعات كلى در مورد   اين كتابچه 
خواندن  با  افراد  است  آن  فروش  از  پس  خدمات  و  محصول  فنى  مشخصات  از  برخى  و  ظاهرى  مشخصات 
بيشتر  نياز هايشان تصميم گيرى كنند.  با  آن  تناسب  يا عدم  ماشين  اوليه  انتخاب  براى  كتابچه مى توانند  اين 
فروشنده هاى محصول كاالنما را در اختيار دارند و براى خريداران ارايه مى دهند همچنين در نمايشگاههايى كه 

براى اين محصوالت برگزار مى شود كاالنما در اختيار بازديد كنندگان قرار مى گيرد. 
راهنماى كاربر 2

 اين كتابچه اطالعاتى در مورد روش نصب، راه اندازى و كاربرد دستگاه ارايه مى دهد زمانى كه دستگاه يا 
ماشينى خريدارى مى شود اين كتابچه ها همراه دستگاه به خريدار تحويل مى شود. 

راهنماى نگهدارى3  
راهنماى نگهدارى اطالعاتى را براى سرويس و نگهدارى دستگاه ارايه مى كند و در صورتى كه عمليات 
نگهدارى دستگاه ساده باشد توليد كنندگان اين راهنما را همراه با راهنماى كاربر چاپ و در اختيار خريدار قرار 

مى دهند اين كتابچه براى محصوالت پيچيده فقط به نمايندگى هاى خدمات پس از فروش ارسال مى شود. 

١- Catalog

٢- User Guide، Instruction Manual

٣- Service Manual
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راهنماى قطعات1  
 براى ماشين ها و تجهيزات پيچيده يك كتابچه كه شامل ليست تمام قطعات به همراه نقشه تفكيلكى آنها است 
ارايه مى شود سفارش قطعات بايد بر مبناى كد قطعات كه در اين كتابچه وجود دارد انجام شود تا در فروشگاه هاى 
توزيع لوازم يدكى، قطعه سفارش داده شده، براحتى شناسايى شود. از نقشه هاى تفكيكى قطعات در مرحله تعمير و باز 
سازى، براى پياده و سوار كردن اجزاى ماشين نيز مى توان استفاده كرد. اين كتابچه معموٌال در اختيار نمايندگى هاى 

تعمير و فروش لوازم يدكى قرار داده مى شود. 

كتابچه تعمير2 
روش پياده سازى قطعات، سوار كردن، تنظيم و روند درست تعمير و باز سازى دستگاه را در كتابچه تعمير 

ارايه مى شود اين كتابچه در اختيار تعمير گاههاى مجاز دستگاه قرار داده مى شود
تهيه كتابچه هاى راهنما:

براى تهيه كتابچه هاى راهنما مى توان به توليد كننده يا مراكز خدمات پس از فروش محصول مراجعه كرد. 
امروزه برخى از توليد كننده ها كتابچه هاى راهنما را در تارنماى خود به صورت كتاب ديجيتالى ارايه مى كنند. 

كار در كارگاه: 
كتابچه راهنماى يكى از تراكتور هاى متداول را تهيه كرده و برخى از اطالعات مربوط به مشخصات فنى 

تراكتور را از آن استخراج كنيد. 

2-1- قسمت هاى اصلى تراكتور 
تراكتور هاى امروزى معموًال چند قسمت اصلى دارند كه عبارت اند از: 

:(engin)موتور
توان الزم را براى انجام كار هاى مختلف تراكتور تامين مى كند. بيشتر تراكتور ها موتور احتراقى دارند. 

دستگاه انتقال نيرو:
وظيفه اين دستگاه، انتقال نيروى مكانيكى موتور به چرخ هاى محّرك براى به حركت درآوردن تراكتور است. 
در طى اين انتقال، تغييرات الزم بر روى دور و گشتاور توليد شده موتور انجام مى شود. بخشى از نيروى موتور به 

محور گردنده اى به نام محور نيروده كه در عقب تراكتور نصب شده است، منتقل مى شود. 
سيستم تعليق، هدايت و كنترل:

امكان حركت راحت و هدايت تراكتور را ميسر مى سازد. 
سيستم هيدروليك:

سيستمى است كه بخشى از توان موتور را به صورت هيدروليكى براى به كار انداختن و كنترل جك ها و 
قسمت هاى هيدروليكى تراكتور و ماشين هاى كشاورزى در اختيار مى گذارد. 

١- Part Manual

٢- Repair Manual
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سيستم برق رسانى:
بخشى از اين سيستم برق مورد نياز مصرف كننده را تامين مى كند، اين سيستم قطعاتى براى ذخيره برق 

توليد شده دارد. 
تجهيزات مختلف:

تراكتور هاى امروزى معموًال مجّهز به اتاق، سيستم گرمايشى (براى ايجاد دماى مناسب)، شاسى، قالب هاى 
اتصال سريع و... براى آسايش راننده و آسان شدن كار هستند. 

3-1- اجزاى ظاهرى تراكتور
تعميرات صحيح تراكتور نياز به شناخت اجزاى تشكيل دهنده آن دارد و بايد كاربرد هر يك را آموخت. 

براى شناخت قطعات ظاهرى تراكتور به كنار تراكتور رفته و هر قطعه را از نزديك مورد بررسى قرار دهيد. 
اين قطعات در ادامه مطلب معرفى مى گردند. 

نكته: 
نام و محل قرار گرفتن و نام اجزاى ظاهرى تراكتور را به خاطر بسپاريد تا در مراحل بعد بتوانيد آن هارا 

شناسايى كنيد. 
 بدنه و پوشش هاى تراكتور: 

اين قطعات در تراكتور كار محافظت و پوشش دادن قسمت هاى تراكتور را بر عهده دارندو باعث زيبايى ظاهر 
تراكتور مى شوند. اين پوشش ها عبارتند از: گلگيرها، درپوش موتور، شبكه هاى بغل، شبكه جلو، پوشش داشبورد، 

قاب محافظ و اتاقك محافظ. 
الف) گلگيرها:

روى چرخ هاى عقب نصب شده و جلوى پاشيده شدن گل و خاك را به سمت راننده مى گيرد. 
ب) درپوش موتور:

در قسمت باالى موتور نصب شده و آن را مى پوشاند. 
ج) شبكه بغل:

اين شبكه ها مشبك بوده و در كناره هاى رادياتور و پروانه نصب مى شود. اين شبكه ها بعنوان محافظ و 
سپرى در مقابل خطر برخورد اجسام خارجى با پروانه عمل مى كنند. 

د) شبكه جلو:
 ،U650 در جلو تراكتور نصب شده و در مقابل برخورد اجسام خارجى از رادياتور محافظت كرده و در تراكتور

باترى در پشت آن قرار گرفته محافظت مى شود. 
هـ) پوشش داشبورد:

در باالى داشبورد قرار گرفته و از مدارات و سيم كشى هاى پشت داشبورد محافظت مى كند. 
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شكل 1-1– قطعات ظاهرى تراكتور

MF399 شكل 2-1– بدنه و پوشش هاى تراكتور
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و) قاب محافظ:
قاب محافظ معموال دو يا چهار ميله متصل به شاسى تراكتور است. و در 

صورت واژگونى تراكتور از افتادن تراكتور روى راننده جلوگيرى مى كند. 
ز) اتاقك محافظ:

اين اتاقك عالوه بر محافظت از راننده در زمان واژگون شدن تراكتور، 
راننده را در مقابل عوامل جوى و غيره محفوظ نگه مى دارد. 

 وسايل راه اندازى و كنترل تراكتور 
 تعدادى از اين اجزاء وظيفه راه اندازى و كنترل تراكتور را بر عهده دارند 
اكثر  كه  مى رود  كار  عاليمى به  معموًال  تجهيزات  اين  كردن  مشخص  براى 
كارخانه  هاى سازنده از اين عاليم استفاده مى كنند. شكل ) برخى از اين عاليم 

را نشان مى دهد. 
 پس از آشنايى با عاليم مربوط به وسايل راه اندازى، كنترل تراكتور، قبل 
از اقدام به تعميرات بايد با اين وسايل آشنا شويد تا در زمان عيب يابى تراكتور 

وموتور بتوانيد از درستى كار آن ها اطمينان حاصل كنيد. 
( steering ) الف) فرمان

جلوى  در  تراكتور  فرمان  مى شود.  استفاده  فرمان  از  تراكتور  هدايت  براى 
صندلى راننده قرار دارد. 

ب) صندلى راننده
 جايگاهى است كه راننده روى آن مى نشيند و معموال قابل تنظيم است. 

شكل 3-1– عاليم اختصارى

شكل 4-1– عاليم روى تراكتور

شكل 6-1– صندلى تراكتور شكل 5-1- فرمان تراكتور
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راننده  كنترل  و  دهنده  هشدار  و  اندازه گيرى  وسايل  صفحه 
(داشبورد)

در رانندگى با تراكتور، راننده عالوه بر تعيين مسير و هدايت صحيح تراكتور، به 
طور همزمان بايد كار قسمت ها و سيستمهاى مختلف آن را به كمك عاليم هشدار 
چراغ هاى  كليه  دارد.  وجود  داشبورد  راننده  جلوى  قسمت  در  لذا  كند.  كنترل  دهنده 
هشداردهنده، كليد ها، درجه  ها، چراغ هاى آگاهى دهنده از وضعيت كار تراكتور، بر روى 

آن نصب شده اند. 

 

الف) درجه فشار روغن و يا چراغ هشدار دهنده فشار روغن
روى  راننده  درجلوى  معموًال  كه  درجه،  يك  توسط  موتور  روغن  فشار  ميزان   

داشبورد قرار دارد، نشان داده مى شود. 
نكته: 

 اين درجه مقدار روغن در كارتر را نشان نمى دهد. 

شكل 7-1- جلو داشبورد تراكتور

شكل 8-1– درجه نشان دهنده فشار روغن

MF399 ب- تراكتور U650 الف– تراكتور

MF285 ج-تراكتور
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( fuelgauge ) (باك) ب) درجه نشان دهنده ميزان سوخت مخزن 
 اين درجه ميزان سوخت موجود در مخزن سوخت را نشان مى دهد. كه بيشتر با 

عدد يا رنگ مشخص مى گردد.
 

 ج) درجه آب
 در تراكتور هايى كه موتور آن ها داراى سيستم خنك كننده آبى هستند، درجه آب، 

دماى آب موتور را برحسب سانتيگراد يا فارنهايت نشان مى دهد. 

د) درجه شارژ باترى يا چراغ هشدار دهنده
از  برخى  در  مى باشد.  برق  مولد  كار  وضعيت  دهنده  نشان  باترى  شارژ  درجه 

تراكتور ها به جاى درجه، از چراغ هشداردهنده استفاده مى شود. 
 

هـ) دورسنج، ساعت شمار، سرعت سنج
 دورسنج: ميزان دور موتور را (برحسب دور در دقيقه (rpm)) نشان مى دهد. 

ساعت شمار تراكتور: ميزان كاركرد موتور را بر حسب ساعت نشان مى دهد. 
سرعت سنج: سرعت پيشروى تراكتور به وسيله آن اندازه گيرى مى شود 

شكل 9-1– درجه نشان دهنده مقدار 
گازوييل در باك

شكل 10-1– درجه نشان دهنده دماى آب

MF285 شكل 12-1– سرعت سنج تراكتور

شكل 11-1–درجه نشان دهنده شارژ باترى

الف- چراغ هشدار دهنده شارژ 

ب- درجه شارژ
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و) چراغ هشدار دهنده وضعيت صافى هوا: 
برخى از تراكتور ها داراى اين چراغ هشدار دهنده هستند. اين چراغ هنگامى كه 
سوئيچ در وضعيت روشن قرار مى گيرد ولى موتور هنوز روشن نشده است، روشن بوده 
و بالفاصله پس از روشن شدن موتور خاموش مى شود. در صورت گرفتگى صافى هوا 

اين چراغ روشن مى شود. 
 ز) چراغ هشداردهنده ترمز دستى: 

چنانچه ترمز دستى كشيده شود و سوئيچ در وضعيت روشن باشد، چراغ مربوط 
روشن مى شود. با خارج شدن ترمز دستى از درگيرى، اين چراغ خاموش خواهد شد. 

 ح) چراغ هشداردهنده فشار روغن هيدروليك و جعبه دنده: 
اين چراغ در بعضى از تراكتور ها وجود دارد. روشن شدن اين چراغ در حاليكه موتور 
از حد  روشن است اخطار مى دهدكه فشار روغن در سيستم هيدروليك تراكتوركمتر 

مجاز مى باشد. 
ط) دكمه خاموش كن: 

 در بعضى از تراكتور ها (U650) براى خاموش كردن موتور كافى است با استفاده 
از اهرم گاز دستى دور موتوررا كم كرد تا به صفر برسد. اين عمل جريان سوخت را 

قطع نموده، و باعث خاموش شدن موتور مى شود. 
در نوع ديگرى از تراكتور ها (MF285) راننده با دكمه خاموش كن، جريان سوخت را 

قطع مى كند، تا موتور خاموش شود و براى روشن نمودن مجدد بايد دكمه خاموش 
كن به وضعيت روشن برگردد تا سوخت جريان يابد. اين اهرم در كنار فرمان و در 

دست رس راننده قراردارد. 
 

وسايل هدايت تراكتور:
الف) چراغ هاى جلو

در قسمت جلوى تراكتور دو چراغ با نور سفيد وجود دارد كه هر كدام در يك طرف 
نصب شده اند و مسير حركت تراكتور را در مواقع تاريك روشن مى كنند. 

 ب) چراغ اصلى عقب
روى گلگير عقب تراكتور نصب شده و براى روشن كردن پشت تراكتور در حين 

كار شبانه كاربرد دارد. اين چراغ را اصطالحًا «چراغ كار» مى نامند 
 ج) چراغ هاى راهنما: 

 اين چراغ ها در دو سمت جلو و عقب گلگير هاى تراكتور نصب شده اند و با حركت 
اهرم راهنما روى داشبورد روشن مى شوند. آن ها در موقع روشن بودن به حالت چشمك 

زن كار مى كند. 

شكل 13-1- اهرم خاموش كن تراكتور
MF285

شكل 14-1– چراغ هاى جلوى تراكتور

شكل 15-1– چراغ اصلى عقب تراكتور
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 د) چراغ هاى خطر: 
چراغ خطر به رنگ قرمز بوده و روى گلگير هاى عقب تراكتور قرار دارند. هنگام 

حركت تراكتور درشب، نور قرمز آن ها در عقب تراكتور مشخص مى باشد. 
هـ) چراغ هاى ترمز: 

در كنار چراغ خطر ها قرار دارند كه با فشار دادن پدال ترمز روشن مى شوند. روشن 
شدن آن ها نشان دهنده استفاده از ترمز و كاهش سرعت حركت تراكتورمى باشد. 

و)  پريز تريلر (پى نورد): 
 اين پريز معموًال در عقب تراكتور قرار دارد و با وصل نمودن سيم برق تريلر به اين 
پريز، چراغ هاى ترمز، خطر و راهنما كه در پشت تريلر قرار دارند، به مدار چراغ هاى 

تراكتور متصل مى شوند.

ز) پدال گاز: 
 بافشارروى پدال گاز كه در زير پاى راست راننده تراكتور قرار دارد ميتواند با ارسال 

سوخت بيشتر به موتور، دور آن را تغيير د ا د. 
ح) اهرم گازدستى: 

اين اهرم در كنار فرمان و در دست رس راننده قر ار دارد راننده تراكتور براى ثابت 
نگه داشتن دور موتور و يا سرعت حركت تراكتور، از اين اهرم استفاده مى كند. اگراين 
اهرم در هر وضعّيتى قرار داده شود در همان حالت باقى مانده و دور موتور را نيز ثابت 

نگه مى دارد. 
ط) پدال هاى ترمز: 

زير پاى راننده تراكتور دو پدال ترمز قرار دارد. هر كدام از پدال ها به ترمز يكى 
ازچرخ هاى عقب مرتبط است. دو پدال ترمز را با جفت كن مى توان به هم وصل كرد. 
پدال هاى ترمز براى متوقف نمودن تراكتور يا كاهش سرعت آن مورد استفاده قرار 
مى گيرند. در تراكتور هاى كوچكتر مانند تراكتور هاى باغى يك پدال ترمز وجود دارد. 

شكل 17-1– چراغ خطر و ترمز و پريز تريلر تراكتور

شكل 18-1– پدال گاز تراكتور

شكل 16-1– چراغ راهنماى تراكتور
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ى) اهرم ترمز دستى: 
اهرم ترمزدستى معموًال در سمت چپ تراكتور قرار دارد و بعد از توقف تراكتور 
براى جلو گيرى از حركت تراكتور بايد آن را كشيد. براى ازاد كردن اهرم ترمز دستى، 
دكمه سر اهرم را به داخل فشار داده، اهرم را در همان حالت كمى به سمت باالبكشيد 

و پس از داخل رفتن دكمه آن را به سمت پايين حركت دهيد. 

ك) پدال كالچ: 
 اين پدال زير پاى چپ راننده تراكتور قرار دارد و در اثر فشارى كه با پا به آن وارد 

مى شود، انتقال نيرو از موتور به جعبه دنده را قطع مى كند. 

ل) اهرم تعويض دنده و دنده كمك: 
در  اهرم كمك  و  دارد  قرار  راننده  در جلوى صندلى  معموًال  دنده  تعويض  اهرم 
برخى از تراكتور ها (MF285 ) در كنار اهرم اصلى تعويض دنده و در برخى ديگر در 

شكل 19-1- پدال هاى ترمز

شكل 20-1– ترمز دستى تراكتور  شكل 21-1– پدال كالچ 
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كنار صندلى نصب مى شود. اين اهرم ها براى انتخاب دنده مناسب تراكتور، متناسب با 
وضعيت كار و سرعت آن به كار مى رود. 

 

م) محور يا اكسل جلو: 
در قسمت جلوى تراكتور قرار دارد و چرخ هاى جلو روى آن نصب 
شده اند. اكسل از يك نقطه در وسط شاسى به تراكتور مفصل بندى 

شده است. 
 ن) پمپ و صافى روغن هيدروليك فرمان: 

 به طور مثال پمپ فرمان تراكتور MF285 دركنار موتور قرار دارد. 
اين پمپ فشار روغن الزم براى سيستم هيدروليك فرمان تراكتور را 

تامين ميكند 

كار در كارگاه:
مشخصات  و  كرده  بازديد  هنرستان  در  موجود  تراكتور هاى  از  هنرآموز  نظر  زير 

ظاهرى، وسايل راه اندازى، كنترل تراكتور ها را مورد بررسى قرار دهيد. 

شكل 23-1– اكسل جلو تراكتور

شكل 22-1– اهرم هاى تعويض دنده و دنده كمك

MF285شكل 24-1–پمپ وصافى فرمان تراكتور
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4-1- اجزاى ظاهرى موتور
در  كه  ظاهرى  اجزاى  با  بايد  تراكتور  موتور  تعمير  براى 
اطراف موتور تراكتور قرار دارند آشنا شويد در شكل 25-1 اين 
اند نام و محل قرار گرفتن آن ها را به  قطعات نشان داده شده 

خاطر بسپاريد. 
اجزاى قابل رويت سيستم هاى موتور تراكتور را مى توان در 

چند سيستم زير طبقه بندى كرد كه عبارتند از:
- سيستم هوارسانى 

- سيستم سوخت رسانى
- سيستم خنك كننده 
 - سيستم روغن كارى
- سيستم برق رسانى
- وسايل تخليه دود 

اين سيستم ها داراى اجزايى مى باشند كه برخى از آن ها در 
خارج از موتور ديده مى شوند. 
سيستم هوا رسانى:

اين سيستم هواى مورد نياز موتور را پس از تصفيه در اختيار 
پيش صافى، صافى  قطعات:  شامل  كه  مى دهد.  قرار  سيلندر ها 

اصلى و مانيفولد هوا مى باشد. 
الف)پيش صافى:

در مسير ورود هوا به صافى اصلى و روى قسمت جلو درپوش 
تراكتور قرار دارد.

ب) صافى اصلى:
در زير درپوش تراكتور قرارگرفته و جلو ورود گرد و غبار هوا 

به داخل موتور مى گيرد. 
ج) مانيفلد هوا:

هواى خارج شده از صافى اصلى را بين دريچه هاى ورود هوا 
به موتور تقسيم مى كند. 

وسايل تخليه دود: 
براى انتقال دود از داخل موتور به خارج آن و كاهش صداى 
حاصل از انفجار در خارج از موتور قطعاتى روى موتور نصب شده 

است كه عبارتند از: مانيفلد دود، لوله اگزوز و منبع اگزوز 
MF285شكل 26-1– پيش صافى تراكتور

شكل 25-1– قطعات ظاهرى موتور تراكتور

MF285 الف- موتور

MF399 ب- موتور
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الف) مانيفلد:
دود خارج شده از دريچه تخليه سيلندر موتور را در يافت و به لوله اگزوز منتقل 

مى كند اين قطعه به سر سيلندر متصل مى باشد. 
ب) لوله اگزوز:

از مانيفولد دريافت و به سمت منبع اگزوز، باالى در پوش موتور منتقل  دود را 
مى كند. 

ج) منبع اگزوز:
در باالى در پوش موتور قرار دارد. صداى دود خروجى را كاهش داده و دود را در 

مسيرى كه به راننده تراكتور برخورد نكند قرار مى دهد. 
سيستم سوخت رسانى 

اين سيستم سوخت را در زمان و فشار مناسب و به مقدار الزم در موتور تزريق 
مى كند. قطعات آن شامل: باك، پمپ مقدماتى، صافى سوخت، پمپ انژكتور و انژكتور ها 

مى باشد. 
الف) باك ( مخزن سوخـت): 

سوخت مصرفى تراكتور در آن ذخيره مى شود. سوخت از مجراى خروجى زير باك 
با عبور از شير سوخت و از مسير لوله هاى پالستيكى به پمپ مقدماتى مى رسد. دريچه 
اى در باالى باك قرار دارد كه سوخت از طريق آن به داخل باك ريخته مى شود. اين 

دريچه بوسيله درب باك بسته مى شود. 
ب) پمپ مقدماتى:

در كنار موتور قرار گرفته و سوخت تحويلى از باك را با فشار كم به پمپ انژكتور 
منتقل مى كند. 

MF399 شكل 27-1– صافى اصلى تراكتورMF399 شكل 28-1– مانيفلد هوا و دود تراكتور

شكل 29-1– لوله و منبع اگزوز تراكتور 
MF285
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ج) صافى سوخت:
دركنار موتور و بعد از پمپ مقدماتى قرار داشته و وظيفه تميز كردن سوخت را 

برعهده دارد. 
 

د) پمپ انژكتور:
سوخت پس از عبور از صافى به پمپ پمپ انژكتوروارد شده سپس تحت فشار زياد 

و در زمان مناسب ازطريق مسير لوله هاى فوالدى به انژكتور ها ارسال مى گردد. 

 
هـ) انژكتور ها ( سوخت پاش ها):

هواى  داخل  به  شده  تعيين  زمان  پودردر  به صورت  مناسب  فشار  در  را  سوخت 
فشرده شده داخل سيلندر مى پاشند. 

و) لوله هاى برگشت:
برگردانده  باك  به  لوله ها  اين  طريق  از  انژكتور ها  و  انژكتور  پمپ  اضافه  سوخت 

مى شوند. 

MF399 شكل 31-1- پمپ انژكتورMF399 شكل 32-1– انژكتور هاى تراكتور

شكل 30-1– صافى گازوييل
MF285 الف- تراكتورMF399 ب- تراكتور
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سيستم خنك كننده:
استفاده  سيستم  اين  از  تراكتور،  موتور  در  شده  توليد  حرارت  كردن  خارج  براى 

مى شود. قطعات اين سيستم عبارتنداز: 
رادياتور، پمپ آب، پروانه، تر موستات و شمع آب

الف) رادياتور: 
رادياتور در جلو موتور قرار گرفته و آب گرمى را كه از موتور وارد آن مى گردد خنك 
مى كند. در باالى رادياتور دريچه اى براى ريختن آب به داخل آن قرار دارد. اين دريچه 

توسط درب رادياتور بسته مى شود. 
 ب) پمپ آب ( واتر پمپ):

در قسمت جلو موتور روى بدنه سيلندر نصب شده است و آب را از رادياتور گرفته 
و به داخل موتور پمپ مى كند. آب بعد از گرفتن گرماى موتور از آن خارج شده و به 

رادياتور بر مى گردد. 
 
 

ج) پروانه:
پروانه بين رادياتور و موتور قرار گرفته و روى محور پمپ آب نصب مى شود. اين 
دو به وسيله تسمه پروانه اى كه روى چرخ تسمه ( چرخ تسمه) قرار دارد به چرخ 
تسمه ميل لنگ مرتبط شده و با چرخش ميل لنگ پروانه و پمپ آب نيز به چرخش 
در مى آيند. پروانه هوا را از رادياتور كشيده و به موتور مى زند. در اطراف پروانه بادگير 
روى رادياتور نصب شده كه مكش هوا از رادياتور را متمركز كرده و از بر خورد اجسام 

با پروانه جلوگيرى مى كند. 
 د) ترموستات:

اين قطعه در زير در پوشى كنار سر سيلندر قرار دارد. ترموستات دماى موتور را 
متفاوت  موتور هاى مختلف  در  دما  اين  نرمال(  در حد  آب  وبسته كردن مسير  باز  با 

مى باشد) نگه مى دارد. 
هـ) شمع آب:

قطعه الكترونيكى است كه روى سر سيلندر نزديك در پوش ترموستات نصب شده 
و به نشان دهنده دماى موتور، جلو داشبورد مرتبط مى باشد. 

MF285 شكل 33-1– رادياتور تراكتور

شكل 35-1- پروانه

شكل 34-1– پمپ آب تراكتور
MF399 ب- تراكتور U650 الف– تراكتور



واحد كار 1

۹۳

 سيستم روغن كارى 
اين سيستم  قطعات  مى كند.  روغن كارى  را  موتور  متحرك  قطعات  اين سيستم 

عبارتند از: 
 كارتر، پمپ روغن، صافى روغن، ميله سنجش سطح روغن، شمع روغن و 

خنك كننده روغن 
الف) كارتر ( مخزن روغن ):

ذخيره  آن  در  موتور  روغن كارى  براى  الزم  روغن  و  گرفته  قرار  موتور  زير  در 
مى گردد. در زير كارتر دريچه اى براى تخليه روغن قرار دارد. 

:(OIL PUMP) ب) پمپ روغن
اين پمپ در داخل كارتر قرار گرفته و روغن را تحت فشار به قطعات متحرك 

موتور مى رساند. 
 ج) صافى روغن موتور:

در كنار موتور روى پايه صافى نصب شده است. روغن قبل از ورود به پمپ از اين 
صافى گذشته و مواد معلق در آن گرفته مى شود.

د) دريچه ريختن روغن در موتور: 
با باز كردن اين دريچه مى توان روغن را در موتور ريخت. 

U650 شكل 37-1– شمع آب موتور شكل 36-1- ترموستات و پوسته ترموستات تراكتور

شكل 38-1– پمپ روغن

MF285 الف- تراكتور MF399 شكل 39-1– صافى روغنب- تراكتور

MF399الف– تراكتور

MF285 ب- تراكتور
شكل 40-1–دريچه ريختن روغن در كارتر
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 هـ) ميله سنجش سطح روغن ( گيج روغن):
در كنار موتور قرار گرفته است. وقتى آن را از محل خود خارج كنيم از روى آن 

سطح روغن در كارتر مشاهده مى شود. 
و) شمع روغن:

داشبورد  جلو  روى  روغن  فشار  دهنده  نشان  با  و  شده  نصب  سيلندر  بدنه  روى 
ارتباط دارد. اين قطعات باهم فشار روغن را در حين روشن بودن موتور به راننده نشان 

مى دهند. 

ز) خنك كننده روغن:
در بعضى از تراكتور ها رادياتورى براى كمك به خنك كردن روغن موتور در جلو 

رادياتور آب قرار دارد. 
 

سيستم برق رسانى 
هرگاه بخواهيم موتور تراكتور را روشن كنيم مى توانيم با چرخاندن سوييچ موتور 
استارتر را به چرخش در آوريم و به كمك آن ميل لنگ موتور را چرخانده و موتور را روشن 

كنيم. براى اين كار قطعاتى استفاده مى شوند كه عبارتند از: باترى، استارتر و سوييچ. 
در صورت استفاده از برق باترى، به مرور باترى خالى مى شود براى آنكه باترى 
هميشه پر بوده و آماده استفاده باشد از قطعاتى استفاده مى شود كه عبارتند از: مولد 

برق، آفتامات و چراغ شارژ 
الف)باترى:

معموال در محفظه محكمى روى تراكتور قرار ميگيرد كه از آن براى تامين برق 
مورد نياز قطعات مختلف تراكتور استفاده مى شود.

قطب مثبت باترى به وسيله كابل مثبت به استارتر و قطب منفى باترى بوسيله 
كابل منفى به بدنه تراكتور متصل مى شود. 

U650 الف- خنك كن روغن تراكتور

MF399 ب- خنك كن روغن
شكل 42-1– خنك كن روغن

MF285 الف- تراكتور

JD3140 ب- تراكتور
شكل 43-1– اتاقك باترى تراكتور

MF399 الف– تراكتورU650 ب- تراكتور
شكل 41-1– گيج روغن و شمع روغن موتور
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ب) استارتر:
در كنار موتور به صورتى نصب شده است كه چرخ دنده آن نزديك دنده چرخ طيار 
موتور قرار بگيرد. با شروع چرخش استارتر چرخ دنده آن با چرخ دنده چرخ طيار در گير 

شده و ميل لنگ را به چرخش در مى آورد.
ج) سوئيچ تراكتور و دكمه استارت:

سوئيچ براى كنترل مدار روشنايى و ساير مدارهاى الكتريكى تراكتور است ولى 
استارتر دكمه ويژه اى دارد. امروزه در بيشتر تراكتور ها سوئيج براى راه اندازى استارتر 

نيز به كار گرفته مى شود. 

د) مولد برق:
روى بدنه موتور روى پايه مخصوص قرار دارد و بوسيله تسمه پروانه از ميل لنگ 
نيرو گرفته و محورآن مى چرخد. برق مورد نياز براى شارژ ( پر كردن) باترى بوسيله 

اين ژنراتور كوچك توليد ميشود. 
هـ) آفتامات:

به وسيله سيم هايى در مدار شارژباترى قرار گرفته و وضعيت شارژ را تحت كنترل 
بعضى  در  و  مى شود  نصب  تراكتور  بدنه  روى  تراكتور ها  بعضى  در  قطعه  اين  دارد. 

درداخل محفظه مولد نصب مى شود. 

شكل 44-1– استارتر تراكتور

MF399 الف- تراكتورMF285 ب- تراكتورMF285 ج- سوئيچ كامل
شكل 45-1– سوييچ تراكتور

شكل 46-1– مولد برق تراكتور 

ب- آفتامات جدا از آلترناتور JD3140 الف- تراكتور
شكل 47-1– آفتامات تراكتور 



واحـد كـار 2 

بازكردن و بستن ملحقات اطراف تراكتور 
توانـايي: باز كردن و بستن ملحقات اطراف تراكتور

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

اصول پياده و سوار كردن كاپوت، گلگير، صندلي و تنظيم آن ها را بيان كند. 
كاپوت، گلگير، صندلي را پياده و سوار كند.

اصول باز كردن ملحقات خارجي موتور، باز كردن ملحقات خارجي موتور را بيان كند.
ملحقات خارجي موتور، باز كردن ملحقات خارجي موتور را بازكند.

اصول بستن ملحقات خارجي موتور بر روي شاسي تراكتور، بستن ملحقات خارجي موتور بر روي شاسي تراكتور 
را بيان كند.

ملحقات خارجي موتور بر روي شاسي تراكتور، بستن ملحقات خارجي موتور بر روي شاسي تراكتور   
سوار كند.

اصول بستن ملحقات خارجي موتور را بيان كند.
ملحقات خارجي موتوررا ببندد. 

عملىنظرى
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براى آنكه بتوان موتور تراكتور رابه منظور تعمير پياده كردالزم است تا ملحقاتى 
كه در اطراف موتور قرار دارندرا باز نمود. با باز كردن اين ملحقات امكان دسترسى به 
موتور و پيچ هاى متصل كننده موتور به پوسته جعبه دنده و اكسل جلو را امكان پذير 
مى شود. ضمنا اين كار اجازه مى دهد كه موتور به وسيله جرثقيل مهار شود تا با باز 

كردن پيچ هاى اتصال، موتور سقوط نكند. 

1-2- باز كردن ملحقات بين موتور و جعبه دنده: 
مرحله اول براى پياده كردن موتور از روى تراكتور جدا كردن موتور از جعبه دنده 
است. در اين مرحله ملحقاتى كه بايد باز شوندعبارتند از: اگزوز، پيش صافى، شبكه 
بغل، درپوش موتور ( كاپوت)، باك، ميله رابط فرمان، ميله رابط پدال گاز، ميله رابط 
خاموش كن، سيم هاى موجود بين موتور وجعبه دنده، وكليه ملحقاتى كه بين موتور 

وجعبه دنده مى باشد. 
باز كردن بست هاى باترى:

بست هاى قطب منفى ومثبت 
باترى را باز كنيد. 

باز كردن منبع اگزوز:
منبع  پايين  قسمت  بست  پيچ 
اگزوز  منبع  كشيدن  با  كنيد.  باز  را 
به سمت باال آن را از مانيفولد جدا 

كنيد. 

باز كردن پيش صافى:
پيش صافى  گلويى  بست  پيچ 
را شل كنيد. با كشيدن پيش صافى 
به سمت باال آن را از لوله ورودى 

صافى اصلى جدا كنيد. 
باز كردن شبكه بغل:

را ضمن  پيچ هاى روى شبكه 
نگه داشتن شبكه با دست، باز كرده 

و هر دو شبكه را بر داريد. 

 ب- بست پايين منبع اگزوزالف- جدا كردن گزوز
شكل 1-2– باز كردن اگزوز

شكل 3-2- پيچ هاى شبكه بغلشكل 2-2- باز كردن پيش صافى
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باز كردن درپوش موتور:
درب هاى باك و رادياتور را باز نماييد. پيچ هاى نگهدارنده در پوش را از دو طرف 

باز و به كمك فرد ديگرى در پوش را بلند كرده بر داريد. 

باز كردن باك:
داخل  را  باك  داخل  گازوئيل  كنيد.  باز  را  با ك  به شير خروجى  شيلنگ متصل 
ظرف تخليه تخليه نماييد. سيم نشان دهنده سطح سوخت در باك را جدا كنيد. سپس 
پيچ هاى نگهدارنده باك را باز كرده و به كمك فرد ديگرى باك را از روى تراكتور 

پياده كنيد. 
باز كردن ميل رابط فرمان:

مهره هاى سيبك سر ميل رابط از سمت فرمان را باز كرده با چكش ضرباتى را به 
محل اتصال سيبك وارد كنيد تا سيبك آزاد شود. 

باز كردن ميله رابط پدال گاز:
خار اتصال ميله به اهرم گاز روى پمپ انژكتور را آزاد كنيد و ميله را از محل خود 

خارج كنيد.
باز كردن ميله رابط خاموش كن:

سر ميله را از سمت پمپ انژكتور با جدا كردن خار آن آزاد كنيد. 

ج- برداشتن درپوش موتورب- باز كردن در رادياتورالف- باز كردن در باك
شكل 4-2- درپوش موتور

شكل 7-2- ميل رابط خاموش كنشكل 6-2- ميل رابط پدال گازشكل 5-2- ميل رابط فرمان
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باز كردن سيم ها: 
تعدادى رشته سيم از طرف جلو داشبورد به سمت جلو تراكتور و 
استارتر رفته است. براى جدا كردن موتور از جعبه دنده اين سيم هارا 

از محل فيش هايشان آزاد كرده و در محل مناسب قرار دهيد. 
باز كردن استارتر:

را  استارتر  و  كنيد  باز  را  بدنه  به  استارتر  نگهدارنده  پيچ هاى 
برداريد. 

 در صورتى كه ملحقات ديگرى مابين موتور وجعبه دنده قرار دارند 
ويا جلو پيچ هاى اتصال را گرفته اند آن ها را باز كنيد. 

2-2- جدا كردن موتور از جعبه دنده:
بعد از باز كردن ملحقات موتور، آن را طى مراحل زير از جعبه دنده جدا كنيد.

1) پشت وجلو چرخ هاى عقب تراكتور موانعى قرار دهيد تا جلوى حركت چرخ ها 
گرفته شود.

2) زير پوسته جعبه دنده خرك محكمى را قرار دهيد به شكلى كه امكان جابجا 
شدن وليز خوردن نداشته باشدو وزن جعبه دنده وقسمت عقب تراكتور روى آن وارد 

شود. اين خرك بايد بتواند وزن وارده را تحمل كند.
3) بوسيله جرثقيل دروازه اى ( زنجيرى ) و با اتصال چنگك طناب، زنجير و يا 
آن روى  قرار دهيد كه وزن  را در وضعيتى  موتور  اتصال،  به حلقه هاى  سيم بكسل 
جرثقيل وارد شود. ويا وزن موتوررا روى جكى كه در امتداد ريل حركت مى كند وارد 

كنيد. 
4) اتصال پايه جعبه فرمان به موتوررا باز كنيد. 

شكل 8-2- باز كردن سيم استارتر

شكل 9-2- پيچ هاى اتصال استارتر

شكل 10-2- بقيه ملحقات مابين موتور وجعبه دنده
شكل 11-2– پيچ هاى اتصال موتور به 

جعبه دنده قسمت باال
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5)پيچ هاى اتصال موتور به جعبه دنده را باز كنيد. 
 6) موتور را بوسيله جرثقيل دروازه روى چرخ هاى جلو به سمت عقب بكشيدو يا 

روى ريل به عقب حركت دهيد تا موتور ازجعبه دنده جدا شود. 

3-2- باز كردن ملحقات موتور و قسمت جلو تراكتور: 
در مرحله دوم بايد قسمت جلو تراكتور را از موتور جدا كرد در اين مرحله ملحقاتى 

كه بايد باز شوند عبارتند از: لوله هاى پمپ فرمان و شيلنگ هاى رادياتور 
باز كردن لوله هاى پمپ فرمان:

دو لوله رفت وبرگشت را از روى جعبه فرمان باز كنيد. 
 

بازكردن شيلنگ هاى رادياتور:
محفظه  و  آب  پمپ  به  متصل  شيلنگ 

ترموستات را باز كنيد. 

شكل 12-2– محل پيچ هاى اتصال موتور 
به جعبه دنده و جعبه فرمان

شكل 13-2– پيچ هاى اتصال موتور به جعبه دنده قسمت پايين

شكل 14- 2– باحركت جك روى ريل موتور از جعبه دنده جدا مى شود

شكل 15-2– لوله هاى پمپ فرمان

شكل 16-2– اتصال شيلنگ رادياتور
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جدا كردن قسمت جلو تراكتور از موتور:
براى جدا كردن قسمت جلو مراحل زير را انجام دهيد: 

1) زير موتور تراكتور را با خرك ببنديد. 
2) قسمت جلورا به جرثقيل متصل كنيد. 

3) پيچ هاى دو طرف شاسى و موتوركه موتور را به شاسى 
جلو متصل مى كند را باز كنيد. 

4) به آرامى قسمت جلو را به عقب بكشيد. 
نكته: 

دقت كنيد ميله رابط فرمان به موتور گير نكند.

5) ضمنا دقت كنيد لوله هاى جعبه فرمان كج نشود. 
نكته: 

در حين به عقب كشيدن قسمت جلو دقت كنيد، پروانه به 
بادگير رادياتور گير نكند. 

 
6) موتور روى خرك باقى مى ماند. 

سوار كردن قسمت جلوى تراكتور: 
براى اين منظور به ترتيب زير عمل كنيد: 

به سمت  جرثقيل  از  آويزان  به صورت  را  جلو  قسمت   (1
موتور تراكتور انتقال دهيد. 

محل  جرثقيل  با  جلو  قسمت  بردن  پايين  و  باال  با   (2
سوراخ هاى عبور پيچ روى شاسى جلو و موتور را در يك امتداد 

قرار دهيد. 
نكته: 

موقع اتصال جلو تراكتور به موتور به ميل رابط فرمان و 
لوله هاى پمپ فرمان توجه كنيد كه كج نشوند. 

نكته: 
موقع اتصال موتور به شاسى جلو توجه كنيد كه پروانه با 

برخورد به بادگير رادياتور نشكند. 

3) پيچ هاى اتصال را در محل خود ببنديد و محكم كنيد. 
نكته: 

در قسمت پايين بوش بايد مابين موتور و شاسى جلو قرار 
گيرد. 

شكل 17-2- محل پيچ ها و قطعاتى كه بايد باز شوند

شكل 18- 2– محل پيچ هاى اتصال موتور به جلو تراكتور

شكل 19- 2- وضعيت جدا كردن جلوى تراكتور از موتور
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4) شيلنگ هاى رادياتور و لوله هاى پمپ فرمان را در محل خود ببنديد. 
5) خرك زير موتور را برداريد. 

سوار كردن موتور روى جعبه دنده:
1) موتور را با جرثقيل به آرامى به سمت جعبه دنده حركت دهيد. 

2) با تنظيم ارتفاع قرار گرفتن موتور به كمك جرثقيل، شافت ورودى جعبه دنده 
را در امتداد سوراخ وسط ديسك كالچ قرار دهيد. 

3) ضمن جلو بردن موتور و هل دادن آن موتور را كم كم بچرخانيد تا هزارخارى 
شافت جعبه دنده در داخل هزارخارى صفحه كالچ جا برود. 

4) به هل دادن موتور ادامه دهيد تا پوسته موتور و جعبه دنده به هم بچسبند. 
5) پيچ ها ى اطراف موتور وجعبه دنده را در گير كنيد. 

نكته: 
در صورتى كه سوراخ پيچ ها در امتداد هم نبود كمى موتور را باال يا پايين برده و 

يا كمى حركت دهيد. 

6) بعد از جا زدن و درگير كردن تمام پيچ ها آن ها را تاگشتاور مناسب كامال سفت 
كنيد. 

7) استارتر را در محل خود ببنديد. 
8) تمام ملحقاتى را كه از اطراف موتور باز كرده ايد مجددا در محل خود ببنديد. 

9) قسمت جلو موتور تراكتور را عكس مرحله باز كردن به موتور وصل كنيد.
10) داخل رادياتور آب بريزيد. 

11) سطح روغن در پمپ فرمان را كنترل كنيد. 
12) سطح روغن موتور را كنترل كنيد. 

13) سيستم سوخت رسانى را هواگيرى كنيد. 
14) موتور را روشن كنيد. 

نكته: 
به چراغ روغن دقت كنيد كه قبل از روشن كردن موتور روشن باشد و بعد از روشن 

شدن موتور بعد از چند ثانيه خاموش شود. 



واحـد كـار 3 

آشنايى با موتور 
توانـايي: آشنايى با موتور ديزلى و بنزينى چهار زمانه

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

 اصول كار موتور ديزل را توضيح دهد. 
اصول كار موتور بنزينى را توضيح دهد.

ترتيب چهار حالت موتور را توضيح دهد. 
 

عملىنظرى
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1-3- اصول كار موتور ها
هر وسيله مكانيكى كه حرارت يا ساير اشكال انرژى (سوخت، باد، آب جارى و 
الكتريسيته) را به كارمكانيكى تبديل كند، موتور ناميده مى شود. نوعى از موتور ها كه 

انرژى حرارتى را به كار تبديل مى كنند، موتور حرارتى ناميده مى شوند. 
موتور هاى حرارتى به دو دسته تقسيم مى شوند كه عبارتند از: 

بيرون  با سوزاندن ذغال در  برونسوز)  ( موتورهاى  احتراق خارجى  - موتور هاى 
موتور و انتقال حرارت آن به آب توليد بخار شده، اين بخار به داخل موتور منتقل شده 

و آن را به كار مى اندازد. مانند: موتور بخار
- موتور هاى احتراق داخلى ( موتور هاى درونسوز) كه در آن ها سوخت در داخل 
موتور سوخته و انرژى آن آزاد مى گردد و اين انرژى در موتور به كار مكانيكى تبديل 

مى شود. مانند: موتور خودرو ها
متداول ترين اين نوع موتور ها عبارتند از:

و  رفت  پيستونى  موتور  دوار،  پيستونى  موتور  گازى،  توربينى  موتور  جت،  موتور 
برگشتى 

پر مصرف ترين موتورهايى كه امروزه در تراكتور ها به كار برده مى شود موتور هاى 
پيستونى رفت و بر گشتى مى باشد. 

موتور هاى پيستونى رفت و برگشتى ضمن داشتن قطعاتى مانند پيستون، سيلندر و 
سر سيلندر و غيره داراى مشخصاتى هستندكه مهمترين آن هاعبارتند از: 

قطر سيلندر، نقطه مرگ باال ( TDC )، نقطه مرگ پايين ( BDC )، جابجايى 
پيستون، حجم جابجايى، حجم محفظه احتراق، حجم كل سيلندر
اصول كار موتور هاى پيستونى رفت و برگشتى: 

براى آشنايى با طرز كار اين نوع موتور ها بهتر است اول با اصول كار آن ها آشنا شويد. 
عواملى كه در كار يك موتور ساده موثر هستند عبارتند از: 

الف) وجود هوا، سوخت و گرما:
اين سه جزء براى توليد انرژى حرارتى در موتور الزم مى باشد. به منظور احتراق 
مناسب با عملكرد باال سوخت و هوا قبل از احتراق با نسبت معينى با هم مخلوط شده 
وسپس در مجاورت گرما سريعا مشتعل مى گردد. انبساط سريع سوخت مشتعل شده 

باعث توليد فشار وحركت پيستون مى گردد. 
ب) تراكم هوا و سوخت:

حركت  آسانى  به  آن  داخل  در  سيلندر  ديواره  به  كمى نسبت  فاصله  با  پيستون 
پيستون  به وسيله سر سيلندر بسته است و فضاى كمى روى  باالى سيلندر  مى كند. 
پيستون  باباالرفتن  به سيلندر  دارد. هوا و سوخت وارد شده  احتراق وجود  اتاق  براى 
داخل  گاز  حجم  شدن  كوچك  مرتبه  چند  كمترمى شود.  آن ها  حجم  و  شده  متراكم 
سيلندر در زمان تراكم رابا نسبت تراكم بيان مى كنند. به عنوان نمونه در موتور بنزينى 

نسبت تراكم 1: 8 تا 1: 11 ودرموتورديزل نسبت تراكم 1: 16 تا 1: 22 مى باشد. 

شكل 1-3– مشخصات فنى موتور

شكل 2-3- عواملى كه در كار موتور مؤثرند
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ج) تبديل حركت رفت و برگشت به حركت دورانى:
توليد حركت رفت و برگشتى و تبديل آن به حركت دورانى توسط چهار قطعه اصلى 
در موتور انجام مى شود. اين قطعات عبارتند از: سيلندر، پيستون، دسته پيستون(شاتون) 

و ميل لنگ ( شكل )
با باال آمدن پيستون ( رفت) و احتراق سوخت و هوا و درنتيجه انبساط آن در اتاقك 
احتراق، پيستون از باالى سيلندر به پايين (برگشت ) منتقل مى شود. دسته پيستون 
ميل لنگ،  شكل  خاطر  به  نتيجه  در  مى كند.  منتقل  ميل لنگ  به  را  پيستون  حركت 

حركت رفت و برگشتى پيستون به حركت دورانى ميل لنگ تبديل مى شود. ( شكل )
د) چرخه( سيكل): 

مراحلى كه در يك موتور بنزينى براى توليد كار اتفاق مى افتد عبارتند از: 
پرشدن سيلندر با يك مخلوط قابل اشتعال ( تنفس) 

متراكم شدن مخلوط درون اتاق احتراق (تراكم)
اشتعال مخلوط هوا وسوخت، انبساط سريع آن ها و توليد قدرت (احتراق ) 

خارج شدن گاز هاى سوخته از سيلندر (تخليه) 
كار  توليد   ( تخليه  و  احتراق  تراكم،  تنفس،   ) مرحله  چهار  اين  تكرار  با  موتور 
مى كند. اتفاق افتادن اين چهار مرحله با ترتيب معين در موتور را يك چرخه ( سيكل ) 

مى نامند. 
موتور ها از نظر چرخه به دو دسته تقسيم مى شوند كه عبارتند از: دو زمانه و چهار زمانه 
موتور هاى دوزمانه در ماشين هاى كشاورزى سبك بنزينى مانند سمپاش ها به كار 

برده مى شوند. 
در موتور هاى چهار زمانه براى هرچرخه، دو بار رفت وبرگشت پيستون(دو تا به 
سمت باال و دو تا به سمت پايين)وجود دارد كه در آن ميل لنگ دو دور مى زند. سپس 

چرخه بعدى با دو بار رفت وبرگشت پيستون تكرار مى گردد. 
نكته: 

امروزه در تراكتور ها معموال از موتور هاى چهار زمانه استفاده مى شود. 

2-3- انواع موتور هاى چهار زمانه: 
موتور هاى چهارزمانه متداول را از نظر نوع سوخت مصرفى مى توان به سه گروه 

تقسيم نمود كه عبارتند از: موتور هاى بنزينى، موتور هاى گازسوز و موتور هاى ديزل 
نكته: 

استفاده  زمانه  چهار  موتور هاى  در  نيز  ديزل)  (بيو  گياهى  سوخت هاى  از  امروزه 
مى شود.

 موتور هاى بنزينى:
در موتور هاى بنزينى، هوا و بنزين به وسيله كاربراتور، بطور يكنواخت با هم مخلوط 

شكل 3-3– حجم مخلوط هوا وسوخت در زمان 
پايين بودن پيستون و زمان تراكم مخلوط 

شكل 4-3– تبديل حركت رفت وبرگشتى 
پيستون به حركت دورانى ميل لنگ

شكل 5-3– قطعاتى كه درموتور حركت 
رفت و برگشتى را به دورانى تبديل مى كنند
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شده و به صورت گازى شكل از دريچه سوپاپ گاز كه باز مى باشد وارد سيلندر مى گردد. 
سپس با باال رفتن پيستون در سيلندر متراكم مى شود. در اين لحظه جرقه الكتريكى 
بنزين مى شود.  ايجاد شده به وسيله شمع باعث منفجر شدن مخلوط متراكم هوا و 
انبساط گاز حاصل از انفجار مخلوط هوا و بنزين، پيستون را به پايين مى راند. پيستون 
بوسيله دسته پيستون باعث چرخش ميل لنگ مى گردد. پيستون حين باال آمدن دود 

حاصل از سوختن مخلوط را از دريچه سوپاپ دود كه باز شده است خارج مى كند. 

شكل 6-3– چرخه موتور چهار زمانه

شكل 8-3- موتور ديزل شكل 7-3– موتور بنزينى
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موتورهاى گازسوز:
طرز كار اين نوع موتور مانند موتور هاى بنزينى است كه در آن از مخلوط هوا و 

گاز استفاده مى شود.
موتور هاى ديزل:

در موتور هاى ديزل ابتدا هواى تميز توسط مكش پيستون از طريق دريچه سوپاپ 
گاز كه قبال باز شده است به داخل سيلندر كشيده مى شود. سپس با باال رفتن پيستون 
هوا متراكم شده و درجه حرارت هوا باالمى رود ( هر دو سوپاپ بسته اند ). سوختى كه 
به كمك پمپ انژكتور تحت فشار قرار گرفته توسط انژكتور( سوخت پاش) به صورت 
اكسيژن  ملكول هاى  با  ذرات سوخت  تزريق مى شود.  داخل سيلندر  ريز  بسيار  ذرات 
هواى گرم مخلوط شده وبر اثر گرماى زياد مشتعل مى گردد. با انبساط گاز محترق 
شده، پيستون به پايين رانده مى شود و ميل لنگ را به دوران در مى آورد ( هر دو سوپاپ 
بسته اند ). با باال رفتن پيستون دود حاصل از احتراق از طريق دريچه سوپاپ دود كه 

قبال باز شده خارج مى گردد. 

شكل 9-3- چهار زمان كار موتور چهار زمانه بنزينى

شكل 10-3-چهار زمان كار يك موتور چهارزمانه ديزل ( چرخه احتراق)
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تعمير سيستم خنك كننده موتور
توانـايي: تعمير سيستم خنك كننده موتور

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

مدار سيستم خنك كننده آبى را توضيح دهد.
امالح موجود در آب را بيان كند. 

رادياتور  خارجي  سطح  مى شود  باعث  كه  عواملى 
كثيف شود را بيان كند.

اثراتي كه موقع كثيف بودن سطح خارجي رادياتور 
روي موتور ايجاد مي شود بيان كند.

روي  بودن  بسته  حال  در  را  رادياتور  كه  مواردي 
تراكتور مي توان تميز نمود بيان كند.

سطح خارجي رادياتور تميز كند.
توضيح  رادياتور  خارجي  سطح  كردن  تميز  اصول 

دهد.
ساختمان ترموستات را بيان كند.
عمل ترموستات را توضيح دهد.

اصول خراب شدن ترموستات را بيان كند. 
اصول بازديد ترموستات قبل از باز كردن آن را بيان 

كند 
اصول باز و بسته كردن پوسته ترموستات را توضيح 

دهد. 

پوسته ترموستات باز و بسته كند. 
آزمايش پوسته ترموستات را انجام دهد. 

آزمايش ترموستات را انجام دهد. 
ترموستات را در محل خود برداشتن و جاگذاري 

كند. 
ترموستات را ببندد. 

پوسته ترموستات بسته وآن را آب بندي كند. 
عمل تسمه پروانه در سيستم خنك كننده و انواع 

آن در تراكتور را توضيح دهد. 
پروانه در سيستم خنك كننده و ساختمان  عمل 

آن را توضيح دهد. 
خنك  سيستم  در  پمپ  واتر  عمل  و  ساختمان 

كننده را توضيح دهد. 
پولي و انواع آن را توضيح دهد. 

اصول تعويض تسمه پروانه را توضيح دهد. 
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را سوار كند. 
آزمايش واتر پمپ و پروانه بعد از تعمير را انجام دهد.
اصول ساختمان رادياتور و در آن و اتصاالتي كه به 

رادياتور مربوط مي باشد را بيان كند. 
رادياتور روي تراكتور نصب كند. 

اصول پياده كردن رادياتور و ضمائم آن روي تراكتور را 
توضيح دهد. 

رادياتور و ضمائم آن روي تراكتور پياده كند. 
اصول باز كردن رادياتور را توضيح دهد. 

اصول سوار كردن رادياتور روي تراكتوررا توضيح دهد. 
رادياتور روي تراكتور سواركند. 

پيچ و مهره هاي نگهدارنده رادياتور را ببندد. 
بستن پيچ و مهره هاي نگهدارنده رادياتور را بيان كند 

اتصاالت رادياتوررا ببندد. 
اصول آزمايش درب رادياتور را بيان كند. 

آزمايش درب رادياتور را انجام دهد. 
خواص ضد يخ را بيان كند. 

اصول مخلوط كردن ضد يخ با آب را بيان كند. 
آب سيستم خنك كننده آبي تخليه و پركند. 

جداول ضد يخ بيان كند. 
اصول استفاده ازجدول ضديخ در درجه حرارت هاي 

مختلف بيان كند. 

تسمه پروانه با دست و ابزار مخصوص تعويض نمايد. 
اصول باز و بسته كردن پروانه را توضيح دهد. 

پروانه را باز و بسته كند. 
اصول پياده و سواركردن واتر پمپ را توضيح دهد. 

واتر پمپ را پياده و سواركند. 
اصول عيب يابي و رفع آن در پولي ها بيان كند. 

اصول عيب يابي در تسمه پروانه را بيان كند. 
اصول عيب يابي در پروانه را بيان كند. 
اصول ساختمان واتر پمپ را بيان كند. 

اصول باز كردن قطعات واتر پمپ را بيان كند. 
اصول عيب يابي و رفع عيب واتر پمپ را توضيح دهد. 

اصول بستن قطعات داخلي واتر پمپ را بيان كند. 
را  پروانه  و تسمه  پولي  واتر پمپ–  اصول سوار كردن 

توضيح دهد. 
واتر پمپ روي موتور سواركند. 

قسمتهايي كه قبل از پياده كردن واتر پمپ بايد باز شود 
را پياده كند. 

واتر پمپ از روي موتور پياده كند. 
قطعات داخل واتر پمپ را باز كند. 

تعمير واتر پمپ را انجام دهد. 
قطعات واتر پمپ را ببندد. 

قسمتهايي كه بعد از سوار كردن واتر پمپ انجام مي گردد 

عملىنظرى
622

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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براى خنك نگهداشتن قطعات داخلى موتور ويكنواخت نگه داشتن دماى آن ها، 
نياز به سيستم خنك كننده مى باشد تا گرماى اضافى ناخواسته را خارج سازد. در غير 
خواهد  كار  از  موتور  و  شده  بيشتر  فلز  ذوب  نقطه  از  احتراق  اوج  دماى  اين صورت 

افتاد. 
1-4- اجزاى سيستم خنك كننده آبى: 

رادياتور، درب رادياتور، تر موستات، شيرهاى تخليه، شمع آب، درجه آب، ترموستات، 
واتر پمپ (پمپ آب)، پروانه، تسمه پروانه و پوش آب (پيرا هن سيلندر) 

بررسى كنيد: 
زير نظر مربى اجزاء سيستم خنك كننده تراكتور هاى موجود را با هم مقايسه كنيد. 

 رادياتور آب: 
وظيفه رادياتور آب خنك كردن آب سيستم خنك كننده موتور است كه در جلوى 
موتور نصب مى شود و پره هاى آن در معرض دو نوع وزش هوا قرار مى گيرد يكى 

جريان هواى طبيعى و ديگرى جريان هوايى كه در اثر مكش پروانه ايجاد مى شود. 
الف) ساختمان رادياتور: 

مخزن باال ( منبع ورودى) و مخزن پايين ( منبع خروجى ) كه در ميان آن ها شبكه 
خنك كن قرار دارد. شبكه خنك كن دو دسته گذرگاه تشكيل شده اند. يك دسته از 
آن ها لوله اند كه منبع ورودى را به منبع خروجى وصل مى كنند و دسته ديگر پره هاى 

زيگزاگى هستند كه به اين لوله ها متصل اند.

شكل 1-4– محل هاى انتقال حرارت از 
پيستون به سيلندر

شكل 3-4– اجزاى رادياتورشكل 2-4– اجزاى سيستم خنك كننده آبى
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آب گرم موتور پس از باز شدن ترموستات توسط 
يك شيلنگ الستيكى از سر سيلندر به مخزن بااليى 
وارد شده و ضمن پايين رفتن از لوله ها گرماى خود 
را به پره ها (جنس آن ها از ورق نازك مس، برنج و 
تبادل  به  و جريان هوا  آلومينيم مى باشد) مى دهد  يا 
حرارتى بين پره ها و هواى محيط كمك كرده طورى 
كه آب در پايين رادياتور (مخزن پايين) خنك شده و 
مجددا آماده جذب گرماى اضافى اطراف سيلندر ها و 
سوپاپها مى گردد. اين آب از مسير پمپ آب به پوش 
آب  كردن  خالى  براى  مى يابد.  جريان  سيلندر  آب 
رادياتور و موتور يك يا دو شير تخليه در ته رادياتور و 

بدنه موتور تعبيه شده است. 

ب) درب رادياتور: 
درب رادياتور قطعه اى است كه دريچه ريختن آب در رادياتور را مى بندد و داراى 
دو عدد سوپاپ مى باشد. سوپاپ بيرونى كه سوپاپ فشار ناميده شده و بزرگتر است 
و هنگام توليد بخار آّب و باال رفتن فشار در رادياتور باز شده وجلو آسيب ديدن مدار 
خنك كننده را مى گيرد. آب اضافه در رادياتور از طريق لوله سر ريز به منبع انبساط يا 
بيرون از رادياتور منتقل مى شود. سوپاپ داخلى يا سوپاپ خالء به هنگام سرد شدن 
آب رادياتور و تقطير بخار آب كه باعث ايجاد فشار منفى در رادياتور مى شود، باز شده 
و آب مخزن انبساط يا هوا را به داخل رادياتور هدايت مى كند و از مچاله شدن رادياتور 

جلوگيرى مى كند.

شكل 5-4– مسير گردش آب در سيستم خنك كننده موتور

الف– وضعيت سوپاپ ها ى در رادياتور

ب- اجزاى در رادياتور
شكل4-4– در رادياتور و طرز كار سوپاپ هاى آن
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بررسى كنيد:
چه  موتور  قدرت  كنيد  مقايسه   MF399 تراكتور  با  را   MF285 تراكتور  رادياتور 

تاثيرى در اندازه رادياتور دارد؟
پوش آب: 

پوش آب حفره هايى هستند كه در اطراف سيلندر هاى بدنه موتور و سوپاپ ها 
در سر سيلندر در آورده شده اند و آب در آن ها جريان دارد. ارتباط پوش آب بدنه و 
سرسيلندر از طريق مجراهايى است كه در بدنه و سر سيلندر در آورده شده اندو حد 

فاصل اين دو، واشر سر سيلندر است كه با ساختمان خاص خود ازنشت آب به خارج 
و يا اختالط آب در روغن جلوگيرى مى كند. 

ج) امالح موجود درآب: 
- امالح موجود در آب باعث ايجاد جرم در اجزاى مدار سيستم خنك كننده شده و 

سبب تضعيف انتقال حرارت از اين سيستم مى گردد. 
-زنگ كه نتيجه اكسيد شدن قطعات فلزى داخل موتور در مجاورت با اكسيژن 
و آب است. افزودن مواد شيميايى ضد زنگ موجود در ضد يخ از تشكيل نوع رسوبات 
جلوگيرى مى كند. در فواصل زمان معين سيستم خنك كارى را بايد با آب تميز شست 

و زنگ و گل آن را جدا كرد. 
د) تخليه آب سيستم خنك كن: 

سيستم  مدار  در  عيب  وجود  يا  و  سيلندر  سر  يا  موتور  اساسى  تعمير  در صورت 
خنك كننده الزم است ( زمانى كه نياز باشد موتور يا سر سيلندر را تعمير كرد يا عيب 
ناشى از سيستم خنك كننده را بر صرف شود ) آب مدار سيستم خنك كننده را خالى 

نمود كه به شرح زير عمل مى كنيم: 
1- موتور را گرم كنيد. 

2- درب رادياتور را با چرخش دو مرحله اى به آرامى و با احتياط باز كنيد. 

شكل 6-4– پوش آب در سيلندر و سر سيلندر
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3- با باز كردن شير تخليه پايين رادياتور و نيز بدنه موتور، آب سيستم خنك كننده 
را در ظرف مناسب جمع كنيد. 

هـ) پر كردن آب سيستم خنك كننده: 
پس از تعمير موتور يا سر سيلندر يا رفع عيب در مدار سيستم خنك كننده براى پر 

كردن رادياتور به شرح زير عمل كنيد: 
1- شير تخليه رادياتور و بدنه موتور را ببنديد. 

2- متناسب با ظرفيت سيستم خنك كننده، مايع خنك كن قبلى يا مخلوط آب و 
ضد يخ جديد را از دريچه رادياتور بريزيد 

نكته: 
رادياتور را هيچگاه تا لبالب پر نكنيد.

3- از سالم بودن درب رادياتور اطمينان حاصل كنيد. (سوپاپ ها را با دست باز و 
بسته كنيد). 

4- الستيك آب بندى درب رادياتور را باز ديد نماييد. 
نكته: 

الستيك درب رادياتور را در صو رت فرسودگى تعويض نماييد

5- موتور را روشن كرده آنقدر صبر كنيد تا ترموستات باز شود ( در اين موقع سطح 
رادياتور پايين مى رود ) 

6- موتور را از نظر نشتى آب بازديد كنيد. در صورت مشاهده نشتى آن را بر طرف 
نمايد. 

7- موتور را خاموش كرده و پس از خنك شدن موتور در صورت پايين بودن سطح 
مايع خنك كن در رادياتور تا حدود 4 سانتى متر زير گلويى آب بريزيد. 

8- درب رادياتور را ببنديد. 
و) آزمايش جريان آب در رادياتور: 

وقتى كه موتور روشن است و حرارت آن در حد نرمال است. با رعايت نكات ايمنى 
دست خود را روى قسمتهاى مختلف رادياتور بكشيد مالحظه كنيد كه مواضع از آن 
آب سرد است در اين قسمت ها آب چرخش نمى كند و نشانگر وجود عيب در رادياتور 
بايد براى زدن ميله و رسوب گيرى آن راپياده  لوله هاى آن مى باشد كه  و گرفتگى 

نمود. 
ز) تميز كردن سطح خارجى رادياتور: 

عوامل كثيف شدن سطح خارجى رادياتور عبارتند از: 
گرد و خاك موجود در هوا ناشى از انجام عمليات شخم، ديسك، تسطيح كن و 

خرمنكوب و..... 
رسوبات ناشى از نشتى روغن مدار روغن كارى ( رادياتور روغن) و گرد و غبار موجود.

شكل 7-4- باز كردن در رادياتور تراكتور 
MF285

شكل 8-4– شير تخليه آب سيلندر تراكتور
U650
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شاخ و برگ و كاه هاى ريز معلق در هوا و مكش ذرات ريز معلق هوا و چسبندگى 
آن ها به رادياتور در اثر مكش پروانه.

كثيف بودن سطح خارجى رادياتور يكى از علل داغ شدن موتور و جوش آوردن 
رادياتور كثيف بودن پره هاى رادياتور است. گرم شدن بيش از حد موتور ممكن است 

منجر به سوختن واشر سر سيلندر شود. 
براى تميز كردن سطح خارجى رادياتور به ترتيب زير عمل كنيد: 

اقدام  باز كردن دريچه جلو تراكتور  در حالى كه موتور خاموش است، نسبت به 
كنيد، سپس با استفاده از فشار باد و مخالف جهت جريان هوا رادياتور را تميز كنيد. 

نكته: 
در صورت وجود رسوبات روى سطح خارجى رادياتور با استفاده از پمپ شستشو و آب 

گرم مخالف جريان هواى طبيعى در رادياتور نسبت به تميز كردن رادياتور اقدام كنيد
كار در كارگاه: 

با پمپ شستشو وآب گرم سطح خارجى رادياتور تراكتور را تميز كنيد
ح) جرم زدايى داخل رادياتور در حالى كه روى تراكتور بسته است: 

يكى از مورد تعمير و نگهدارى سيستم خنك كننده تميز كردن رادياتور است. 
سيستم خنك كن را مى توان با استفاده از تميزكننده هاى شيميايى و شستشوى 

معكوس تميز نمود. براى اينكار به روش زير عمل كنيد: 
1- سيستم خنك كننده را تخليه كنيد

2- محفظه ترموستات را باز كرده و ترموستات را بر داريد. 
3- محفظه ترموستات را دوباره ببنديد. 

نكته: 
طبق  مى كنيد،  استفاده  كن  خنك  سيستم  كننده  پاك  شيميايى  مواد  از  اگر 

دستورالعمل نوشته شده روى ظرف حاوى اين مواد پيروى كنيد. 
معموال در اين دستورالعملها آمده است كه ماده پاك كننده را داخل رادياتور بريزيد.

4- سپس سيستم خنك كن را از آب پر كنيد 
5- موتور را روشن كنيد تا به مدت 20 دقيقه با دور آرام و تند كار كند. 

نكته: 
نگذاريد آب به جوش بيايد.

6- سپس پمپ شستشوى رادياتور به شيلنگ رادياتور متصل به طورى كه آب در 
رادياتور و مجراهاى آب موتور در جهت مخالف عادى كار موتور حركت كند. 

7- شستشورا ادامه دهيد تا آبى كه از موتور يا رادياتور بيرون مى آيد كامال زالل شود. 
8- پس از تخليه رادياتور و موتور، ترموستات را در محفظه تر موستات نصب كنيد. 

9- سيستم خنك كن را با آب حاوى ضد يخ پر كنيد. 

شكل 9-4– مواد كثيف كننده سطح رادياتور

شكل 10-4– روش شستشوى رادياتور با 
جريان آب



واحد كار 4

۱۱٥۱۱٥

ط) پياده و سوار كردن رادياتور 
در صورتى كه رادياتور نشتى داشته باشد، يا لوله رادياتور گرفتگى داشته باشد، نياز 

است رادياتور پياده شود. 
در چنين مواردى به روش زير عمل كنيد: 

1- پيش صافى، اگزوز و كاپوت بغل و روى تراكتور و تورى جلو تراكتور را برداريد. 
2- آب رادياتور را خالى كنيد. 

3- شيلنگهاى باال و پايين مخزن رادياتور را با باز كردن بست هاى مربوطه بيرون آوريد. 
4- صافى هوا را در صورتى كه جلو رادياتور قرار دارد، باز كنيد. 

5- مهره لوله هاى انتقال روغن به رادياتور روغن را باز كنيد ( تراكتور رومانى )
6- پيچ هاى نگهدارنده رادياتور را باز كنيد. 

7- رادياتور را همراه با پوسته مربوطه به آرامى پياده نماييد. 
براى بيرون آوردن رادياتور از پوسته طبق موارد زير عمل كنيد: 

1- پيچ هاى اتصال رادياتور به پوسته را با انتخاب آچار مناسب باز كنيد. 
2- رادياتور را با رعايت نكات ايمنى و به آرامى از پوسته خارج سازيد. 

پس از رفع عيب رادياتور ( نشتى يا گرفتگى لوله هاى آن) الزم است رادياتور را به 
روش زير روى تراكتور سوار كنيد: 

1- رادياتور را به طور صحيح و به آرامى در پوسته خود قرار داده و پيچ هاى طرفين 
آن را سفت كنيد. 

2- لوله هاى انتقال روغن به جعبه فرمان در زير پوسته رادياتور قرار مى گيرد. از 
نظر نشتى و ساييدگى بررسى كنيد. 

3- در صورت نياز بين پوسته رادياتور و جعبه فرمان از الستيك نازك يا تيوپ 
استفاده كنيد. شكل ) 

4- رادياتور را به آرامى در محل خود به طور صحيح قرار دهيد. طورى كه پروانه 
آنرا  نياز  به آن برخورد نكند. در صورت  به راحتى چرخش كرده و  باد گير  در داخل 

تنظيم كنيد. 

شكل11-4- محل بست شيلنگ محفظه 
ترموستات و رادياتور

شكل12-4– محل مهره هاى رادياتور روغن

شكل 13-4– قرار دادن الستيك زبين 
U650 رادياتور و پوسته فرمان در تراكتور

شكل 14-4– فاصله بادگير وپروانه
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5- نسبت به سفت كردن پيچ هاى رادياتور اقدام كنيد. 
به  و  مناسب چرب كرده  كننده  مواد چرب  با  را  رادياتور  داخل شيلنگ هاى   -6

وسيله بست مربوطه لوله هاى مخزن باال و پايين رادياتور وصل كنيد. 
7- لوله هاى انتقال روغن را به رادياتور روغن وصل كنيد و مهره مربوطه را سفت 

نماييد. 
8- صافى هوا را به پوسته رادياتور وصل كنيد. 

9- قطعات باز شده را ( كاپوت، تورى جلو، اگزوز، پيش صافى را بطور صحيح سر 
جاى خود نصب كنيد. 

10- از در رادياتور محلول ضد يخ را داخل رادياتور بريزيد تا پرشود. 
11- در رادياتور را ببنديد. 
12- موتور را روشن كنيد. 

13- نشتى سيستم خنك كننده را كنترل كنيد.

ى) آزمايش درب رادياتور: 
اگر سوپاپ هاى در پوش رادياتور خراب شوند معايب زير ايجاد مى شود: 

موتور زود جوش مى آورد. 
موتور آب كم مى كند. 

تبخير آب رادياتور زياد مى شود. 
كم كردن آب افزايش مى يابد. 

نكته: 
معموال فشار آب، با در پوش سوپاپ دار تا 1/2 آتمسفر از فشار جو بيشتر مى شود 
و نقطه جوش آب را 120 در جه سانتى گراد افزايش مى يابد. در چنين شرايطى موتور 

جوش نمى آورد. 

ب- جازدن شيلنگ رادياتور وسفت كردن بست هاالف- چرب كردن لوله هاى رادياتور
شكل 15-4– بستن شيلنگ رادياتور
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براى آزمايش درب رادياتور به ترتيب زير عمل كنيد: 
1) درب رادياتور رابه رابط لوله اى وصل كنيد. 

اندازه  به  را  تلمبه  فشار  سنج،  فشار  تلمبه  بوسيله   (2
توصيه  يا  و  رادياتور  پوش  در  روى  شده  نوشته  استاندارد 
كاتالوگ فنى باال ببريد. معموال فشار سوپاپ در رادياتور بين 

0/5 تا 1/5 اتمسفر است. 
3) به مدت 10 ثانيه صبر كنيد و سپس به افت فشار روى 
بماند نشانه  ثابت  اين مدت فشار  اگر طى  عقربه نگاه كنيد. 
سالم بودن سوپاپ است. ولى اگر فشار فورا افت كند. سوپاپ 

فشار خراب است 
4) سوپاپ برگشت يا سوپاپ خالء رادياتور را با دست بكشيد و رها كنيد بعد از رها 

نمودن بايد فورا در تكيه گاه خود قرار گيرد. 
5) الستيك آب بندى در رادياتور را بازديد كنيد. اگر فرسودگى يا ترك داشته باشد 

بايد تعويض شود. 
ترموستات

الف) طرز كار ترموستات 
ترموستات سوپاپ خودكارى است كه در سر را ه آب خروجى 
موتور قرار گرفته و روى در پوشى نصب مى شود كه وظيفه آن ثابت 
نگهداشتن درجه حرارت آب موتور است. زمانى كه دماى آب موتور 
به 90-80 مى رسد اين سوپاپ باز شده و اجازه مى دهد تا آب داغ 
از لوله باال به داخل رادياتور جريان پيدا كند و خنك شوددر نتيجه 

آب در سيستم خنك كننده به جريان مى افتد. 
و زمانى كه درجه حرارت آب موتور به كمتر از 75 درجه سانتى 

گراد برسد. موتور سوپاپ مدار خروجى را مى بندد. 
 

پرسش 
تحقيق كنيد درجه حرارتى كه ترموستات باز مى شود دركدام 

قسمت ترموستات نوشته شده است. 

ب) ساختمان ترموستات 
ترموستات وسيله كنترلى است كه يك عنصر حساس در برابر دما دارد. اين عنصر 
با خم شدن، يا انبساط و انقباض در برابر تغييرات دما واكنش نشان مى دهد در نتيجه 
واكنش عنصر حساس ترموستات شير باز و بسته مى شود تا جريان آب را كنترل كند.

شكل 16-4- تست سوپاپ فشار در رادياتور

شكل 17-4– تست سوپاپ مكش در رادياتور

شكل 18-4– وضعيت ترموستات در دو حالت باز وبسته بودن 
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كار در كارگاه
چند نوع ترموستات مورد استفاده در تراكتور هاى رايج را با هم مقايسه كنيد 

معايب ترموستات 
- جوش آوردن موتور: 

يكى از علل جوش آوردن موتور اين است كه ترموستات در حالت بسته بودن گير 
كرده و مانع گردش مايع خنك كن مى گردد. 

- دير گرم شدن موتور: 
مهمترين علت دير گرم شدن موتور باز ماندن ترموستات است دراين حالت وقتى 
موتور هنوز سرد است آب در رادياتور گردش مى كند در نتيجه موتور بايد بيشتر كار 
كند كه گرم شود. سايش اضافى قطعات، تشكيل لجن و افزايش آاليندگى ها نتيجه 

اين مشكل است. احتمال ديگر آن است كه ترموستات را باز كرده باشند. 
د) بازديد ترموستات قبل از باز كردن آن 

بايد  باز ماندن ترموستات شويم  يا  نبود ترموستات  آنكه به سرعت متوجه  براى 
بالفاصله پس از روشن كردن موتور شيلنگ بااليى رادياتور را با دست فشار دهيم ( 
دست خود را از پروانه دور نگه داريم) در اين حالت نبايد حس شود كه آب از داخل 

شيلنگ عبور مى كند. 
 اگر تسمه پروانه سالم و بكسوات نمى كند و موتور جوش مى آورد بدون آنكه آب 
رادياتور داغ باشد، احتماال ترموستات خراب است وقتى ترموستات در حالت بسته گير 
مى كند، دماى آب باال رفته تا به نقطه جوش برسد. سپس تبديل آب به بخار شروع 
مى شود. در نتيجه فشار سيستم خنك كن بيش از آن افزايش مى يابد كه درب رادياتور 
بتواند آن را كاهش دهد. فشار اضافى ممكن است سبب تركيدن يكى از شيلنگهاى 

رادياتور يا باز شدن يكى از درزهاى منبع رادياتور شود.
 

كار در كارگاه:
ترموستات روى تراكتور هاى موجود را از نظر سالم بودن آن ها كنترل كنيد

هـ) بازكردن پوسته ترموستات: 
1 دريچه بغل تراكتور را باز كنيد. 

اطمينان حاصل  موتور  از خنك شدن  ترموستات  پوش  در  باز كردن  از  قبل   (2
كنيد. 

3) ضمن برداشتن در پوش رادياتور، آب موتور و رادياتور را خالى كنيد. 
4) شيلنگ بااليى رادياتور را با شل كردن بست مربوطه آزاد كنيد. 

5) پيچ هاى در پوش ترموستات را با انتخاب آچار مناسب و رعايت اصول ايمنى 
باز كنيد. 

6) ترموستات را از محل در پوش بر داريد. 

الف- ترموستات بى متال

ب- ترموستات پروانه اى

ج- ترموستات فانوسى
شكل 19-4–انواع ترموستات

شكل 20-4– نحوه فشار دادن شيلنگ 
باالى رادياتور
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و) آزمايش ترموستات 
1) ترموستات را در ظرف حاوى مايع خنك كننده ( ضد يخ) آويزان كنيد. 

2) دماى آن را به 14 در جه سانتى گراد باالتر از دماى حك شده روى ترموستات 
برسانيد. در اين هنگام ترموستات كامال باز مى شود. 

3) آن را خنك كرده و دماى آن را به 5 درجه سانتى گراد كمتر از دماى حك شده 
روى ترموستات رساند در اين هنگام ترموستات بايد كامال بسته شود،اگر ترموستات در 

موعد مقرر باز و بسته نشد آن را عوض كنيد. 
 نكته: 

ترموستات نو يا كهنه را قبل از بستن روى موتور آزمايش كنيد. 
كار در كارگاه:

سالم بودن ترموستات تراكتور را را آزمايش كنيد 
ز) بستن ترموستات 

1 ابتدا سالم بودن در پوش ترموستات اطمينان حاصل كنيد. 
را كامال تميز  بدنه سرسيلندر  اثر روى درپوش ترموستات و  2) محل نشيمن و 

كنيد. 
3) ترموستات سالم را به طور صحيح در محل خود قرار دهيد( كپسولى ترموستات 

داخل آب وپين راهنما به طرف باال قرار گيرد. 
 

4) واشر آب بندى نو را (پس از تعويض واشر قبلى ) با چسب آب بندى يا گريس 
به طورصحيح كار بگذاريد. 

 5) با انتخاب آچار مناسب پيچ ها را با گشتاور معين سفت كنيد. 
نكته: 

براى جلوگيرى از شكستن پوسته پيچ ها با هم و هم اندازه سفت كنيد. 

6) شيلنگ الستيكى لوله بااليى را پس از ماليدن مقدارى 
گريس به قسمت داخلى آن در محل خود قرار داده و بست هاى 

مربوطه را سفت كنيد. 
و  بسته  را  موتور  بدنه  و  رادياتور  آب  تخليه  شيرهاى   (7

رادياتور را از محلول خنك كن پر كنيد. 
توجه  آب  ى  دما  افزايش  به  و  كرده  روشن  را  موتور   (8

كنيد. 
نرمال رسيد ترموستات  اگر عقربه درجه آب به قسمت   (9

بايد عمل كند. 
10) با فشار دادن شيلنگ سالم بودن ترموستات را كنترل 

كنيد. 

شكل 21-4– باز برداشتن درپوش 
ترموستات بعد باز كردن پيچ هاى آن در 

U650 تراكتور

شكل 22-4– روش آزمايش ترموستات

شكل23-4- طرز صحيح قرار گرفتن ترموستات
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نكته: 
دست خود را از پروانه دور نگه داريد

پرسش: 
اگر بعد از بستن ترموستات آب جريان نداشته باشد چه بايد كرد؟

تسمه پروانه 
تسمه يك حلقه بسته و پيوسته از جنس الستيك منجيد دار است كه براى انتقال 
توان بين دو محور موازى به كارمى رود. براى به حركت در آوردن پمپ آب و ساير 

ملحقات موتور از تسمه Vشكل استفاده مى شود. 
اين نوع تسمه ها مقطعى V شكل دارند كه در شيار فلكه، كه پهناى متناسب با 
آن دارند فرو مى رود. اصطكاك بين دو جانب تسمه و ديواره هاى شيار سبب انتقال 

توان مى شود. 
 تسمه V شكل كه روى سه عدد چرخ تسمه ميل لنگ، پمپ آب و مولد برق قرار 

مى گيرد و حركت ميل لنگ را به آن دو چرخ تسمه ديگر منتقل مى نمايد. 
نكته: 

ابعاد تسمه را از كاتالوگ فنى استخراج مى نمايند وتسمه توصيه شده را براى موتور 
تهيه مى كنند. 

مثال: 
مثال:  مى شود:  نوشته  عدد  سه  صورت  به  ذوزنقه  قائده  روى  تسمه ها  اندازه 
900×8×5/3 كه 900طول تسمه، 8 قاعده بزرگ ذوزنقه و 5/3 قاعده كوچك آن است 

و هر سه برحسب ميليتر مى باشد. 
ايفا  مهمى را  نقش  خنك كننده  سيستم  عملكرد  در  پروانه  تسمه  بررسى كشش 
ميكند زيرا اگر تسمه خيلى سفت يا شل باشد عيوب زير ممكن است درمدار خنك كننده 

ايجاد شود: 
- تسمه اى كه شل باشد در هنگام سر خوردن ( بكسواد كردن) روى چرخ تسمه 

صدا كرده و سر انجام پاره شود. 
- تسمه شل سبب جوش آوردن موتور و خالى ماندن باترى مى شود. 

خراب  را  آب  پمپ  بلبرينگ هاى  يا  شده  پاره  زود  باشد  سفت  كه  اى  تسمه   -
مى كند. 

الف) بررسى كشش تسمه پروانه با دست و ابزار مخصوص: 
ميزان كشش تسمه پروانه معموال بين چرخ تسمه و تسمه مولد برق با چرخ تسمه 
تسمه سر ميل لنگ اندازه گيرى مى شود، اين كار طبق توصيه كتابچه راهنماى تراكتور 

بايد انجام گردد. 

شكل 24-4– واشر ترموستات قبلى

شكل25-4– مقطع تسمه پروانه

شكل 26-4– طرز قرار گرفتن تسمه روى 
چرخ تسمه
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براى بررسى كشش تسمه مى توان از وسيله مخصوص آن استفاده كرد 

تسمه  كشش  كنترل  براى  تسمه،  كشش  اندازه گيرى  وسيله  نبودن  صورت  در 
مى توانيد با انگشت سبابه بر روى تسمه در واسط مولد برق و فولى سر ميل لنگ فشار 

بياوريد. ميزان بازى تسمه پروانه در تراكتورMF285 13 ميلى متر مى باشد. 
ب) روش تعويض تسمه پروانه: 

1) از خاموش بودن موتور اطمينان حاصل كنيد. 
2) پيچ هاى پايين و كشويى مولد را شل كنيد. 

3) مولد برق را به آرامى به طرف داخل به سمت موتور فشار دهيد تا تسمه آزاد 
شود. 

4) اگر قبال رادياتور پياده شده است، تسمه به راحتى در مى آيد، در غير اين صورت 
پس از انجام بند ()تسمه را به آرامى از ال به الى پروانه و رادياتور خارج كنيد. 

5) تسمه را با انگشتان خود بپيچانيد در صورتيكه تسمه ترك، نخ زدگى، شكاف، 
پارگى يا روغنى شده باشد يا نشانه اى از سايش يا تخريب دارد آن را عوض كنيد. 

نكته: 
در تراكتور هايى كه ( MF399 ) از دو تسمه استفاده مى شود در صورتى كه يكى 
از تسمه ها فرسوده شد و تصميم به تعويض آن گرفتيد هر و تسمه را با يك زوج تسمه 
نو عوض كنيد، زيرا تمام بار به تسمه نو وارد مى شود و اين تسمه به سرعت ساييده 

مى شود. 

6) تسمه نو يا تسمه قبلى را به طور صحيح در محل خود قرار داده با استفاده از 
اهرمى كه پشت مولد برق قرار مى دهيد، آنرا آرام به طرف عقب بكشيد. 

7) در همان حال كشيدگى تسمه را بررسى كنيد. 
8) در صورت مناسب بودن كشش تسمه پيچ ها يى را كه شل كرده ايد محكم 

كنيد. 
از صحت تنظيم آن اطمينان حاصل  تا  را كنترل كرده  9) مجددا كشش تسمه 

كنيد.
نكته: 

تسمه را از آغشته شدن به مواد روغنى محافظت كنيد. 
پروانه 

جهت انتقال جريان باد از فضاى آزاد به البه الى پره هاى رادياتور براى خنك 
كردن آب و بدنه خارجى موتور از پروانه استفاده مى شود. براى افزايش بازده پروانه از 
باد گير رادياتور استفاده مى كنند كه اطراف پروانه را گرفته و جريان هوا را به سمت 

رادياتور هدايت مى كند. 
 تعداد پره هاى پروانه نسبت به ظرفيت موتور متغير است و معموال از 6 يا 8 پره 

شكل 27-4– ابزار مخصوص اندازه گيرى 
كشش تسمه

شكل 28-4– اندازه گيرى كشش تسمه با 
فشار انگشت
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بهره گرفته مى شود. جنس آن از فلز يا پالستيك است. 
پروانه روى محور پمپ آب و در پشت رادياتور نصب مى شودو هوا را از سمت 

رادياتور كشيده و به سمت موتور مى زند. 
تيغه هاى پروانه با يك زاويه معين نسبت به سطح گردش تنظيم شده اند لذا در 
صورت خميدگى يا شكستگى پره هاى پروانه بازده آن كاهش پيدا كرده و باعث داغ 

شدن موتور مى گردد. 
پرسش: 

 با تغيير تعداد پره هاى پروانه چه تغييرى درخنك شدن موتور پيش مى آيد
نكته: 

تيغه هاى پروانه بشكنند و اطراف پرتاب شوند، وقتى موتور روشن  ممكن است 
است هرگز در راستاى چرخش پروانه نايستسد، دست و ابزار هاى خود را ازپروانه در 

حال چرخش دور نگهداريد. 

براى تعويض پروانه به شرح زير عمل كنيد: 
1) با انتخاب آچار مناسب پيچ هاى اتصال پروانه به پمپ آبرا باز كنيد. 

2) پروانه را برداريد. 
3) چرخ تسمه، پروانه را برداريد. 

4) پروانه را برداريد.
5) براى بستن پروانه عكس باز كردن عمل كنيد.

نكته:
به جهت نصب پروانه دقت كنيد.

شكل 29-4– باز كردن پيچ هاى مولد

الف- پيچ پايين

ب- پيچ كشويى

شكل 31-4– به عقب كشيدن مولدشكل 30-4– فشار دادن مولد به سمت موتور

شكل32-4– محل بادگير رادياتور در تراكتور 
MF399
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پمپ آب: 
پمپ آب، آب سرد را از لوله پايين رادياتور گرفته 

و به داخل پوش آب بدنه سيلندرپمپ مى كند. 
الف) اجزاى ساختمانى پمپ آب: 

اجزاى ساختمانى پمپ آب شامل: پخش كن، محور، 
بلبرينگ ها، فيبر و فنر، پوسته و واشر ويكتوريا مى باشد. 
از  را  ازمركزاست كه آب  از نوع گريز  پمپ آب 
پرت  خارج  به  شعاع  امتداد  در  و  نموده  محورجذب 
مى كند، بنابر اين به دو مسيرنياز دارد، مسير ورود ى 
كه به مركز آب پخش كن ارتباط دارد و از لوله زير 
رادياتور آب مى كشد و مسير خروجى كه به محيط 
بيرون پره ها ارتباط دارد و آب تحت فشار را به بدنه 

موتور هدايت مى كند. 
فشار  تحت  آب  باشد  بسته  ترموستات  وقتى 
نمى تواند موتور را ترك كند و از يك مدار فرعى به 
سيلندر  پوش  داخل  و  نموده  باز گشت  پمپ  ورودى 
پخش  آب  محور  يك سر  به  پروانه  ميكند.  چرخش 
كن پرس شده و سر ديگر محور چرخ تسمه پروانه 
سوار شده است. اين محورداخل دو بلبرينگ مجزا قرار 

مى گيرد كه تكيه گاههاى محوررا مى سازند. 
داراى  پروانه ها  و  آب  پمپ  موتور،  تمام  تقريبا 

يك واحد مشترك هستند، پوسته پمپ آب همراه با در پوش آن به ديواره جلوى بدنه 
سيلندر پيچ مى شود. سطوح اتصال پوسته با بدنه به وسيله واشر آببندى مى شود. پوسته 
پمپ، محور را كه روى دو عدد بلبرينگ نصب شده است درخود جاى مى دهد. يك 
سر محور يك توپى را كه بوسيله يك مهره و يك خار محكم شده است حمل مى كند. 
چرخ تسمه همراه با قطعه متقاطع پروانه به صفحه توپى پيچ شده است و حركت خود 

را به وسيله تسمه از چرخ تسمه ميل لنگ مى گيرد. 
كار در كارگاه: 

قطعات يك پمپ آب را باز كنيد
ب) پياده و سوار كردن پمپ آب: 

اگر پمپ آب نشتى داشته باشد ع يا سر و صدا كند و يا نتواند آب را به اندازه 
كافى به گردش در آورد ممكن است باعث داغ شدن موتور گردد، لذا براى رفع عيب 

بايد آن را باز نمود. 
براى باز كردن پمپ آب به شرح زير عمل كنيد: 

1 رادياتور را پياده كنيد. 
2) پروانه را باز كنيد 

شكل 33-4– مدار گردش آب توسط واتر پمپ

شكل 34-4– قطعات واتر پمپ
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3) پيچ هاى دور پمپ آب به بدنه موتور را باز كنيد. 
4) به آرامى پمپ آب را پياده نماييد. 

5) براى سوار كردن پمپ آب با قرار دادن واشر نو عكس مراحل باز كردن عمل 
كنيد و پيچ ها را به صورت يكنواخت سفت كنيد. 

2-4- محلول آب و ضد يخ 
 خواص ضد يخ: 

مايع ضد يخ را براى پايين آوردن نقطه انجماد آب در داخل سيستم خنك كننده 
مى ريزند. 

درمدار خنك كننده  فلزات  اكسيد شدن  از  تا  باشد  هم  زنگ  بايد ضد  ضد يخ 
جلوگيرى نمايند. 

ضد يخ نبايد خاصيت خورندگى داشته باشد تا روى فلزات و لوله هاى الستيكى 
تاثير بگذارد. 

ضد يخ نقطه جوش آب را افزايش مى دهد. 
نكته: 

ضد يخ بايد در تمام مدت سال در سيستم خنك كننده وجود داشته باشد. از تخليه 
آن در تابستان خوددارى كنيد. 

 تهيه محلول ضد يخ و آب: 
بايد متناسب با كمترين دماى ممكن منطقه در سردترين موقع شبانه روز و ظرفيت 
آب سيستم خنك كننده، مخلوط ضد يخ را تهيه نمود. اين كار بايد با توجه به دستور 

العمل استفاده از ضد يخ كه روى قوطى ضد يخ وجود دارد، انجام شود. جدول 4-1
باشد و مخلوط  اگر برودت هوا در سردترين موقع 13- درجه سانتى گراد  مثال 
20 درصد ضد يخ در دماى پايين تر از 14- درجه سانتى گراد منجمد شود و ظرفيت 
سيستم خنك كننده 18 ليتر باشد. ضد يخ مورد نياز براى اين سيستم خنك كننده و با 

توجه به شرايط فوق چنين محاسبه مى شود.
3/6 =  درصد20 × 18 ضد يخ مورد نياز

14/4 = 3/6 - 18 ميزان آب در مخلوط 
ريختن محلول ضد يخ و آب رادياتور: 

1) موتور را روشن كرده و سيستم خنك كنده را ازنظر نشتى بازديد كنيد. 
2) موتور را خاموش و آب سيستم خنك كننده را با باز كردن شيرهاى تخليه موتور 

و رادياتور خالى كنيد،سپس پيچ هاى مربوطه را ببنديد. 
3) آب مورد نياز در مخلوط ضد يخ را در موتور ريخته سپس ضد يخ را اضافه كنيد. 

بهتر است قسمتى از آب را بعد از ريختن ضد يخ در موتور بريزيد. 
4) موتور را روشن نموده، حدود20 دقيقه روشن نگهداريد تا ضد يخ با آب مخلوط 

شود و محل هايى كه خوردگى دارند، در صورت نشتى مشخص شود.

درجه حرارت هوا بر 
حسب سانتى گراد

 درصد ضد يخ

20كمتر از 14-
35كمتر از 16-
45كمتر از 26-
55كمتر از 40-

جدول 1-4- نمونه جدول  درصد ضد يخ روى 
قوطى ها


