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امروزه تراکتورها و ماشین های متصل به آن نقش اساسی در کشاورزی ایفا می کنند. آماده 
به کار نگه داشتن تراکتور یکی از مهم ترین جنبه های کشاورزی مدرن است. و افرادی که 
در آماده به کار نگه داشتن تراکتور و ماشین های کشاورزی مهارت دارند، نقش مهمی در 

کشاورزی مکانیزه دارند.

آماده سازي تراکتور براي کار
فصل 3
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آیا تا 
به حال پی 

برده اید

واحد یادگیری 5  

 استاندارد عملكرد 
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود قسمت های مختلف تراکتور را شناسایی کرده و 

با روش درست سرویس کنند.

هدف از این بخش آموزش سرویس قسمت های مختلف تراکتور است. سرویس  تراکتور و روش درست انجام 
آن از اهمیت زیادی برخوردار است. برای این کار فرد سرویس کار باید با قسمت های مختلف تراکتور، کارگاه 
سرویس، ابزار و مواد مورد نیاز برای سرویس، موارد ایمنی و زیست محیطی آشنا بوده و در روش های درست 

سرویس کردن تراکتور مهارت کافی داشته باشد.

1 بهترین و ارزان ترین راه برای افزایش عمر یک تراکتور چیست؟
2 چرا سرویس کردن تراکتورها اهمیت دارد؟

3 مزایای مالی در سرویس تراکتور چقدر است؟
4 نتایج سرویس نکردن تراکتور چه خواهد بود؟

5 چقدر از خرابی تراکتورها ناشی از به موقع سرویس نکردن است؟
6 چقدر از خرابی تراکتورها ناشی از انجام سرویس نادرست است؟

انجام سرویس هاي دوره اي تراکتور
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تراکتور، ماشین خودگردانی است که در ابتدا به منظور کشیدن ماشین هاي کشاورزي طراحي و ساخته شد.  تراکتورهاي 
امروزي می توانند ضمن تولید توان کششی، توان دورانی و هیدرولیکی سایر ادوات دیگر را نیز تأمین نماید. 

تراکتور

٥ ـ٤ـ٣ـ٢ـ١ـ

تراکتورها در انواع و توان های مختلف ساخته شده اند.

جدول 1ـ3ـ توان مورد نیاز ماشین های کشاورزی

شكل 1ـ3ـ کاربردهای تراکتور
ج(ب(الف(

شكل 2ـ3ـ انواع تراکتور

با راهنمايي هنرآموز، توان مورد نیاز براي ماشین هاي نشان داده شده در جدول زير را مشخص کنید. بحث کالسی

يک تراکتور کشاورزی از قسمت های اصلی موتور، دستگاه انتقال قدرت، سیستم تعلیق و هدايت و کنترل، 
سیستم هیدرولیک، تجهیزات مختلف مانند اتاق، شاسی، سیستم گرمايشی و غیره ساخته شده است.

● چند نوع تراکتور مي شناسید؟

● از آنها چه استفاده هايي 
مي شود؟
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در تصاوير زير چند نمونه از بازديدهاي تراکتور نشان داده شده است. درباره فعالیت هاي نشان داده شده 
در کالس گفت وگو کنید.

بحث کالسی

هر تراکتور دارای کتابچه راهنمای کاربر، کتابچه راهنمای نگهداری، کتابچه راهنمای قطعات و کتابچه راهنمای تعمیر 
به منظور راهنمایی کاربران، سرویس کاران و تعمیرکاران است که برای کار با تراکتور باید به آنها رجوع کرد. در دفترچه 

راهنما برای تراکتور بازدیدهای گوناگونی توسط سازنده پیش بینی شده است که در زمان های معّین باید انجام شود. 

کاربردنامتصويرکاربردنامتصوير

سیستم مولد 
قدرت

تولید توان 
موردنیاز برای سایر 
قسمت های تراکتور

انتقال توان توسط 
روغن تحت فشار

سیستم انتقال 
توان

انتقال توان مکانیکي 
موتور به چرخ ها

امکان حرکت و 
هدایت تراکتور روي 

زمین

آسایش راننده

جدول 2ـ3ـ قسمت های مختلف تراکتور

شكل 3ـ3ـ بازديدهای قبل از شروع کار با تراکتور

با راهنمايي هنرآموز جدول زير را کامل کنید. بحث کالسی

بازدیدهاي دوره اي تراکتور

با سرويس و بازديد موتور تراکتور در فصل 2 آشنا شده ايد و در اين فصل سرويس بقیه قسمت های تراکتور توجه
بررسی می شود.
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٢ توجه به همه موارد قابل قبول پوشیدن لباس کار، کفش و دستکش مناسب
دقت در انجام کار

جلوگیري از ورود مواد تمیزکننده به محیط زیست
تنظیم و اصالح عملکردهای سیستم، سطح ١

شایستگی های غیرفنی، 
ایمنی، بهداشت، توجهات 

١زیست محیطی و نگرش توجه به موارد زیست محیطي غیر قابل قبول

بازديدهاي دوره اي
MF٢8تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، دستمال تنظیف،  تراکتور ٥

شرح فعالیت: بازدیدهاي دوره اي قبل از روشن کردن تراکتور را انجام 
دهید.

فعالیت

نمودار 1ـ3ـ بازديدهای قبل از روشن کردن تراکتور

از خاموش بودن تراکتور و کشیده بودن ترمز دستي مطمئن شويد. ايمنی

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتايج ممكن  شرايط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار رديف

٣ بازدید ها صحیح و مطابق کتابچه سرویس و نگهداری  
تراکتور انجام شود.

باالتر از حد 
انتظار

ابزار، مواد، تجهیزات:  تراکتور، 
کتابچه سرویس و نگهداری

زمان: ١0 دقیقه
مكان: هانگار ماشین های کشاورزی

 بازديد
دوره اي ١

٢ تمام بازدید های ضروری انجام نشود یا شرایط درستی 
بازدید رعایت نشود. قابل قبول

١ بازدید ها انجام نشود. غیرقابل قبول

ارزيابی 
عملكرد

سیستم برق رسانی

به مدارهای  تراکتورها مجهز  به همین دلیل  برق کار می کنند.  با  تراکتور  از دستگاه ها و سیستم ها در  برخی 
الکتریکی هستند. تراکتور دارای سه مدار الکتریکی اصلی استارت، شارژ و مصرف کننده می باشد.

در  تراکتورهای جدید مانند  تراکتور فرگوسن ٣99 قطع و وصل سوخت در پمپ انژکتور به وسیله برق انجام می شود. 

شكل 4ـ3ـ برق در تراکتور

بازديدهاي
 موتور

باتری و
اتصاالت

برقی

وضعیت 
ظاهری

تراکتور و
الستیک ها

کدام يک از قطعات تراکتور با 
برق کار مي کنند؟
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با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.

وظیفهاجزای تشكیل دهندهنام مدارتصوير

روشن کردن موتورمدار استارت

مدار شارژ
تولید برق جهت آماده 

به کار نگه داشتن باتری و 
مصرف کننده ها

چراغ ها، نشانگرها، درجه ها، مدار مصرف کننده ها
کلیدهای کنترل

جدول 3ـ3ـ مدارهای الكتريكی تراکتور

فیوزها:
کلیه مدارهای الکتریکی در  تراکتور دارای فیوز هستند که در صورت بروز 
مشکل در مدار و به منظور جلوگیری از خرابی بیشتر، فیوز جریان برق مدار 
را قطع می کند. تمام فیوزهای مدارهای تراکتور در یک محل به نام جعبه 
فیوز قرار دارند. فیوزها داراي انواع مختلف از لحاظ نوع و میزان آمپر هستند. 

شكل 5  ـ3ـ جعبه فیوز تراکتور

آيا در صورت سوختن فیوز تنها تعويض آن کافی است؟ بحث کالسی

شكل 6  ـ3ـ انواع فیوز

اتصال زمین

سوئیچ

دنده چرخ لنگر

استارت 
اتوماتیک

باتریباتری

آمپرمتر

افتامات
انترناتور

اتصال بدنه

دينام

آمپرمتر

اتصال بدنه

افتامات

سوئیچ

جعبه تقسیمکلید

چراغ ها

باتری
دينام

جعبه فیوز

چراغ هشدار 
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باتری:
باتری دستگاهی است که انرژی شیمیایی را به انرژی 
الکتریکی تبدیل می کند و در انواع قابل شارژ و غیر 
قابل شارژ وجود دارد. باتری هایی که در ماشین های 

کشاورزی استفاده می گردند. قابل شارژ هستند.
باتری از یک جعبه که بر حسب ولتاژ آن به چند خانه 
تقسیم گردیده، تشکیل شده است. هر خانه باتری دارای 
تعدادی صفحه مثبت و منفی است که صفحات مثبت به 
هم و صفحات منفی نیز به هم وصل شده اند. صفحه ها در 

داخل باتری قرار دارد و بین آنها با محلول الکترولیت که اسید سولفوریک رقیق است، پر می شود. 
خانه های باتری به صورت سری به یکدیگر متصل می شوند. به عبارت دیگر قطب منفی هر خانه به قطب مثبت 
خانه بعدی متصل است و به این ترتیب یک قطب مثبت و یک قطب منفی آزاد می ماند که بیرون جعبه باتری قرار 
می گیرد. باتری به وسیلۀ فعل و انفعاالت شیمیایی بین صفحات مثبت و منفی و محلول الکترولیت کار می کند.

ولتاژ هر خانه باتری 2 ولت است. باتوجه به اينكه خانه های باتری به صورت سری متصل شده اند، يک باتری 
12 ولتی چند خانه دارد؟

بحث کالسی

شارژ و تخلیه باتري چگونه صورت مي گیرد؟تحقیق

شكل 7ـ3ـ ساختمان باتری

قطب مثبت

صفحات مثبت

قطب منفی

صفحات 
منفی

عايق

برای تشخیص قطب های باتری روش های گوناگونی وجود دارد:

باتری  قطب های  روی 
منفی  و  مثبت  عالئم 

حک شده است

به  معموالً  منفی  قطب 
و  مشكی  يا  آبی  رنگ 
رنگ  به  مثبت  قطب 

قرمز است.

قطب مثبت بزرگ تر از 
قطب منفی است.

قطب منفی در محلول 
حباب  تولید  نمک 

می کند.

شكل 8  ـ3ـ روش های تشخیص قطب باتری

در جعبه فیوز محلی برای قرار گرفتن فیوزهای يدکی وجود دارد. همیشه از موجود بودن انواع فیوز يدکی هشدار
در اين محل اطمینان حاصل کنید.
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قابل  درپوش های  دارای  راست  سمت  باتری  چرا 
فاقد درپوش  باتری سمت چپ  ولی  باز شدن است 

است؟
آيا تا کنون اصطالح باتری اتمی  يا باتری خشک را 

شنیده ايد؟

گفت وگو
 کنید

سرويس های دوره ای سیستم برق رسانی:

شكل 10ـ3ـ باتری خشکشكل 9ـ3ـ باتری 

امروزه دو نوع باتری تر و خشک متداول است. باتری خشک بازدید می شود ولی نیاز چندانی به سرویس ندارد؛ 
در صورتی که باتری تر را باید مرتباً بازدید و سرویس کرد.

● بازديد سطح خارجی باتری: سطح خارجی باتری باید تمیز و خشک باشد که اگر احتماالً ترک یا شکستگی 
در آن ایجاد شده باشد، مشخص شود و یا خیس بودن بدنه باتری سبب خالی شدن خودبه خود باتری نشود.

باتری، قطب های آن  ١ـ قبل از شستن کامل 
را از نظر سولفاته بودن بررسی کنید. سولفاته 
مقابل  در  مقاومت  ایجاد  قطب ها ضمن  شدن 
سر  و  قطب ها  خوردگی  باعث  جریان،  عبور 

باتری می شود.

٢ـ برای برطرف کردن سولفات ها از روی قطب ها 
از برس سیمی استفاده کنید.

٣ـ برای تمیز کردن سطح خارجی باتری، آن را 
با آب گرم یا محلول رقیق جوش شیرین )60 

گرم جوش شیرین در یک لیتر آب( بشویید.

٥  ـ جهت جلوگیری از سولفاته شدن روی قطب ها ٤ـ باتری را خشک کنید.
گریس بمالید.

6  ـ در صورتی که سر باتری ها خراب یا فرسوده 
شده اند آنها را تعویض کنید.

شكل 11ـ3ـ تمیز کردن باتری

باتری های تر و خشک چه تفاوت هايی با هم دارند؟تحقیق
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● بازديد سطح آب اسید باتری: در باتری های خشک نیازی به بازدید سطح آب 
اسید نیست. همچنین امکان این کار میسر نمی باشد. در باتری های تر، سطح آب 
اسید باید حدوداً ١ سانتیمتر باالتر از سطح صفحات باشد. در بعضی باتری ها که 
 Max و Min جعبه پالستیکی شفاف دارند سطح آب اسید باید بین دو عالمت

که روی جعبه باتری مشخص شده است، قرار داشته باشد. 

شكل 12ـ3ـ بازديد سطح آب اسید باتری

● پیاده کردن و نصب باتری تراکتور: در صورتی که ولتاژ باتری از حد معینی پایین تر آید، باید با پیاده کردن 
باتری و اتصال آن به دستگاه شارژ نسبت به شارژ آن اقدام کنید. همچنین پس از اتمام طول عمر باتری باید 

تعویض شود.

اگر سطح آب اسید کم بود فقط بايد آب مقطر به باتری اضافه کرد تا نكته
سطح آن به مقدار مطلوب برسد. ولی در صورتی که آب اسید به علت 
واژگون شدن باتری خالی شده باشد، بايد آب اسید به باتری اضافه کنید.

سرويس باتری
تجهیزات مورد نیاز: باتری تراکتور، جوش شیرین، برس سیمی، گریس، آب مقطر، آب اسید

شرح فعالیت: باتری را شست وشو کرده و سطح آب اسید آن را کنترل کنید.

فعالیت

● اسید باتری خورنده است، مراقب باشید روی بدن و لباستان ريخته نشود. ايمنی
● در صورت ريختن آب اسید به چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه کنید.

١ـ صفحه پوششی جعبه باتری را بردارید.

٢ـ کابل های باتری را آزاد کنید. ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت 
آزاد شوند.

٣ـ باتری را خارج کنید.

اجرا کنید. دقت  به طور عکس  را  فوق  مراحل  باتری  برای نصب  ٤ـ 
شكل 13 ـ3ـ آزاد کردن قطب باتریکنید در مرحله بستن سر باتری ها ابتدا کابل مثبت را وصل کنید.

A
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چراغ های تراکتور:

نور کافی برای رانندگی خصوصاً در شب مورد نیاز است. به همین منظور چراغ های مختلفی در تراکتور تعبیه شده است. 
با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.

کاربردنامکاربردنام
چراغ های راهنماچراغ های جلو

آگاه کردن راننده وسایل پشت سری از ترمز کردن تراکتورچراغ ترمزچراغ خطر

مشخص بودن تراکتور از عقب هنگام حرکت چراغ عقب
روشن کردن پشت تراکتور درحین کار شبانهچراغ کارشبانه

جدول 4ـ3ـ چراغ های تراکتور

تراکتورهای سنگین و نیمه سنگین برای استارت زدن به آمپر باالتری نیاز دارند. لذا در این تراکتورها دو باتری تعبیه شده است.

هنگام پیاده کردن باتری در تراکتورهای مجهز به دو باتری ابتدا بايد کابل منفی هر دو باتری جدا شود.توجه

در صورتی که ترتیب بازکردن و بستن قطب ها رعايت نشود چه اتفاقی ممكن است بیفتد؟ بحث کالسی

پیاده کردن باتری

تجهیزات مورد نیاز: تراکتور MF٣99، آچار، پیچ گوشتی
شرح فعالیت: باتری های تراکتور MF٣99 را پیاده و مجدداً نصب کنید.

فعالیت

اتصال قطب مثبت باتری به بدنه تراکتور هنگام باز کردن قطب ها می تواند منجر به خرابی باتری شود. ايمنی

شكل 15ـ3ـ کار در تاريكیشكل 14ـ3ـ کار زير نور

کدام روش منطقی تر است؟
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به منظور دوری از خطر همیشه باید چراغ های تراکتور سالم و تنظیم باشند.

● تعويض المپ چراغ های بزرگ:
در صورت روشن نشدن چراغ های بزرگ ابتدا فیوز آن را بررسی کنید. در صورت سالم بودن فیوز احتماالً المپ 
آن نیاز به تعویض دارد. برای این منظور ابتدا المپ نو را با مشخصات نوشته شده در دفترچه راهنما تهیه کرده 

و سپس آن را به ترتیب زیر تعویض کنید.

● تنظیم نور چراغ های بزرگ:
در صورت تنظیم نبودن نور چراغ های بزرگ نه تنها نور کافی برای دید راننده موجود نخواهد بود، بلکه ممکن است دید 

راننده وسایل نقلیه ای که از مقابل به طرف تراکتور می آیند نیز دچار مشکل شود و نهایتاً منجر به  ایجاد خطر گردد. 

١ـ کلید چراغ ها را در حالت خاموش قرار دهید.

٢ـ شبکه جلو یا بغل تراکتور را باز کنید.

٣ـ سیم های برق چراغ را باز کرده، الستیک محافظ را درآورید. 
خار فنری را آزاد کرده و المپ سوخته را بیرون آورید. المپ نو را 

جا زده و مراحل فوق را به طور عکس اجرا کنید.

شكل 16ـ3ـ تعويض المپ چراغ جلو

١ـ تراکتور را در فاصله ٢ متری مقابل دیوار قرار دهید.

)A(.٢ـ روی دیوار محل تالقی خط وسط کاپوت را عالمت بگذارید

٣ـ خط عمودی )١( را از آن محل رسم کنید.

ارتفاع چراغ های بزرگ )٤( رسم  اندازه  به  را  افقی )٢(  ٤ـ خط 
کنید.

٥ـ دو نقطه )٣( را روی خط افقی در طرفین خط عمود )١( به 
اندازه فاصله چراغ ها مشخص کنید.

6ـ به وسیله پیچ های تنظیم، وسط نور چراغ ها را به گونه ای تنظیم 
کنید که روی نقاط مشخص شده بیفتند.

شكل17 ـ3ـ روش تنظیم چراغ بزرگ تراکتور

شكل 18 ـ3ـ پیچ های تنظیم چراغ
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قدرت موتور چگونه به چرخ ها می رسد؟ پرسش 

سیستم انتقال توان

شكل 19ـ3ـ سیستم انتقال توان

نور هر چراغ به طور تكی و با کور کردن چراغ ديگر تنظیم می گردد.توجه

تعويض المپ چراغ جلوی تراکتور
تجهیزات مورد نیاز: تراکتور MF٢8٥، پیچ گوشتی دوسو و چهارسو

شرح فعالیت: المپ چراغ جلوی تراکتور را تعویض نموده و نور چراغ را تنظیم کنید.

فعالیت

قبل از انجام هرکاری روی سیستم برق رسانی کابل منفی باتری را آزاد کنید. ايمنی

ارزيابی 
نمرهعملكرد استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتايج ممكن

 شرايط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...(

مراحل کار رديف

٣ ابزار، مواد، تجهیزات: تراکتور، 
کتابچه کاربری، مواد تمیز کننده، مواد 

روان ساز، گریس پمپ، جعبه ابزار
زمان: ٣0 دقیقه

مكان: هانگار ماشین های کشاورزی

انجام 
سرويس هاي 

سیستم 
برق رساني

٢٢ شست وشوی باتری، تنظیم نور چراغ ها، تعویض 
المپ مطابق دستورالعمل ها قابل قبول

١ عدم توانایی در شست وشوی باتری، تنظیم نور 
چراغ ها، تعویض المپ مطابق دستورالعمل ها غیرقابل قبول

٢ توجه به همه موارد قابل قبول
دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و 

توجهات زیست محیطی دقت در 
انجام سرویس ها

جمع آوری و دفع مناسب ضایعات و 
مواد نفتی مدیریت مواد و تجهیزات 

)N66(

شایستگی های 
غیرفنی، ایمنی، 

بهداشت، 
توجهات 

زیست محیطی و 
نگرش

١ فقط توجه به موارد زیست محیطی غیرقابل قبول
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موتور در  تراکتور توان تولید می کند. قسمتی از این توان به انرژی الکتریکی و توان هیدرولیکی تبدیل می شود و قسمت 
اعظم توان تولید شده به صورت مکانیکی به محور توان دهی و چرخ های محرک منتقل می شود.

مجموعه دستگاه ها و قطعاتی که قدرت موتور را به چرخ های محرک منتقل می کند، سیستم انتقال توان نامیده می شود.

اجزای سیستم انتقال قدرت
● کالچ: 

امکان قطع و وصل توان بین موتور و جعبه دنده را به دلخواه راننده میسر می کند. ممکن است تراکتور کالچ های 
متعددی داشته باشد ولی کالچ بین موتور و جعبه دنده، کالچ اصلی نامیده می شود. با فشار پا روی پدال، کالچ عمل 
کرده و انتقال توان به جعبه دنده قطع می شود و با رها کردن پدال کالچ، مجدداً توان موتور به جعبه دنده منتقل 

می گردد. 

تغییر دور چرخ  های 
محرک نسبت به هم 

در زمان دور زدن

قطع انتقال توان 
موتور به چرخ  ها به 

طور موقت يا طوالنی 
مدت

تغییر جهت حرکت تغییر در سرعت و 
گشتاور انتقالی

انتقال توان موتور به 
چرخ  های محرک

وظايف سیستم 
انتقال توان

نمودار 2ـ3ـ وظايف سیستم انتقال توان

الف( کالچ در حالت درگیر

پوسته کالچ

فنر ديافراگم

به سمت گیربكس

ياتاقان بیرون رونده
صفحه فشاری

صفحه کالچ

فاليول

ب( کالچ در حالت آزاد

پوسته کالچ

فنر ديافراگم

به سمت گیربكس

صفحه فشاریياتاقان بیرون رونده

صفحه کالچ

فاليول

شكل 20ـ3ـ کالچ در حالت آزاد و درگیر

چه تفاوتی بین دو تصوير فوق که حالت های مختلف کالچ را نشان می دهد وجود دارد؟ بحث کالسی
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• جعبه دنده
دستگاهی است که تغییر سرعت یا گشتاور را متناسب 
با شرایط کار برای راننده میسر می کند. عالوه بر این 
می توان از جعبه دنده برای تغییر جهت حرکت و یا قطع 
انتقال توان برای زمان طوالنی )حالت خالص( استفاده 
کرد. این دستگاه مجموعه ای از دنده های مختلف است 
که به ترتیب در کنار هم قرار می گیرند. جعبه دنده ها در 
سه نوع کلی مکانیکی، نیمه هیدرولیکی و هیدرولیکی 
جعبه دنده  دارای  تراکتورها  اغلب  که  دارند  وجود 
مکانیکی هستند. تراکتورها معموالً دارای دو جعبه دنده 
اصلی و کمک می باشند. جعبه دنده اصلی به همراه 
کاهش سرعت، گشتاور موتور را افزایش می دهد، حال 
اگر الزم باشد تا گشتاور موتور بیش از این اضافه شود 

از جعبه دنده کمک استفاده می شود.

● ديفرانسیل 
دیفرانسیل دستگاهی است که شامل مجموعه ای از چرخ دنده های مخروطی در یک پوسته فلزی است و توان موتور 
را از جعبه دنده گرفته، بر روی چرخ ها تقسیم می کند. دیفرانسیل مسیر انتقال نیرو را به اندازه 90 درجه تغییر داده 
و گشتاور انتقالی به چرخ ها را افزایش می دهد. عالوه بر این دیفرانسیل امکان دور زدن را برای تراکتور فراهم می آورد.

U 650 شكل 21ـ3ـ جعبه دنده تراکتور

   پینیون 

شكل 22ـ3ـ اجزای ديفرانسیل

چرخ دهنده های هرزگرد 

چرخ دنده های سرپلوس

 کرانويل 

 محور چرخ ها  

محور چرخ ها

محور متصل به 
جعبه دنده
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● کاهنده نهايی

کاهنده نهایی آخرین مرحله تغییرات در مسیر انتقال 
توان موتور به چرخ ها را انجام و در حدود ٣ تا ٥ مرتبه 

افزایش گشتاور و کاهش دور را سبب می شود. 

سرويس سیستم انتقال توان
√ بازديد سطح روغن جعبه دنده

در تراکتورها معموالً  محفظه جعبه دنده، دیفرانسیل و کاهنده نهایی به هم مرتبط هستند و این محفظه، مخزن 
از  روغن هیدرولیک تراکتور است. در صورتی که  این محفظه مخزن روغن هیدرولیک نباشد برای روغن کاری 
در  هیدرولیک  محفظه  روغن  بررسی سطح  می کنند.  استفاده   SAE یا ١٤0 طبق طبقه بندی  روغن های 90 

سرویس های سیستم هیدرولیک توضیح داده خواهد شد. 

√ بازديد روغن توپی محور عقب
در اغلب تراکتورها محفظه یا پوسته دیفرانسیل با جعبه دنده ارتباط دارد به همین دلیل روغن آن با روغن جعبه ـ  دنده 
هم زمان بازدید و تعویض می شود. ولی روغن توپی ها و محور چرخ ها مطابق دفترچه راهنما )کتاب راهنما( به صورت 

جداگانه بازدید و تعویض می گردند.

چرا تراکتورها بر خالف اتومبیل ها مجهز به کاهنده نهايي هستند؟ بحث کالسی

شكل 23 ـ3ـ کاهنده نهايی

داخل  در  موجود  روغن  مقدار 
سطح  تا  بايد  عقب  محور  توپی 

دريچه پر کردن باشد.

شكل24 ـ3ـ دريچه پر کردن روغن توپی محور عقب تراکتور فرگوسن

2

1
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برای تعویض روغن توپی عقب به ترتیب زیر عمل کنید:
مراحل کار:

1 ظرف مناسبی زیر محل تخلیه روغن توپی محور عقب قرار دهید.

2 درپوش تخلیه )١( و درپوش ریختن روغن )٢( را باز کنید. )شکل ٢٥ـ٣(

3 وقتی روغن کاماًل خالی شد درپوش )١( را محکم ببندید.

4 روغن تازه مخصوص توپی محور را تا سطح درپوش )٢( ریخته سپس آن را ببندید.

5 مراحل باال را برای توپی سمت دیگر انجام دهید.

6 مراحل انجام کار را مستند کنید.

√ بازديد تنظیم بودن پدال کالچ)هر 100 ساعت(
دنده، کالچ  تعویض  زمان  در  نباشد  تنظیم  پدال کالچ  که  در صورتی 
به موقع انتقال توان از موتور به جعبه دنده را قطع و وصل نمی کند و 
دنده خوب جا نمی رود. برای تنظیم پدال کالچ تراکتور فرگوسن ٣99 

به ترتیب زیر عمل کنید:
این  کنید.  اندازه گیری  را   )A( کالچ  پدال  حرکت  آزادی  مقدار 

 
1

فاصله باید بین ٢0 تا ٢٥ میلیمتر باشد.
2 برای تنظیم حد آزادی پدال کالچ، پیچ انتهایی میله کالچ را به 

چپ و یا به راست بپیچانید تا فاصله آزاد پدال در حد مجاز تنظیم شود.
3 پدال کالچ را کامالً تا ته فشار دهید و مدت زمانی نگهدارید و رها کنید.

4  فاصله آزاد پدال را مجدداً امتحان کنید و در صورت نیاز تنظیم نمایید.

5 نتیجه کار را مستند کنید.

تعويض روغن توپی عقب تراکتور
تجهیزات مورد نیاز: تراکتور ٢8٥ MF، لباس کار،  دستکش، آچار مناسب، ظرف مناسب برای تخلیه روغن، قیف، روغن نو

شرح فعالیت: روغن توپی عقب تراکتور را تعویض و میزان آن را تنظیم کنید.

فعالیت

قبل از انجام هر کاری روی تراکتور از خاموش بودن آن و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن شويد. ايمنی

روغن تعويض شده را در ظرف های مخصوص انبار کرده و به مراکز بازيافت تحويل دهید.
نكته زيست

محیطی

شكل 25 ـ3ـ تنظیم پدال کالچ
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کدام قسمت های تراکتور از سیستم هیدرولیک 
بهره می گیرند؟

پرسش 

قبل از انجام هر کاری روی تراکتور از خاموش بودن آن و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن شويد. ايمنی

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتايج ممكن  شرايط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار رديف

٣ ابزار، مواد، تجهیزات: تراکتور، 
کتابچه کاربری، مواد تمیز کننده، 

مواد روان ساز، گریس، پمپ، جعبه 
ابزار

زمان: ٣0 دقیقه
مكان:  هانگار ماشین های کشاورزی

انجام 
سرويس های 

سیستم 
انتقال توان

٣٢ تعویض روغن کاهنده نهایی، بازدید روغن کاهنده نهایی، 
تنظیم پدال کالچ مطابق دستورالعمل ها قابل قبول

١ عدم توانایی در شست وشوی باتری، تنظیم نور چراغ ها، 
تعویض المپ مطابق دستورالعمل ها غیرقابل قبول

ارزيابی 
عملكرد

سیستم هیدرولیک

شكل 26ـ3ـ سیستم هیدرولیک تراکتور

ادوات جک 
هیدرولیكی

ترمز

روغن 
رادياتور

تجهیزات اتصال 
سه نقطه

فرمان

پمپ 
هیدرولیک

جک 
فرمان

دارند، سیال گفته می شود. سیاالت ممکن  قابلیت جاری شدن  و  روان هستند  و هوا که  مانند آب  موادی  به 
است تراکم پذیر )مانند هوا( یا  تراکم ناپذیر)مانند آب( باشند. از سیاالت برای تبدیل و انتقال انرژی و نیرو در 
سیستم های هیدرولیکی یا نیوماتیکی)بادی( استفاده می شود. سیستمی  را که در آن انتقال و تبدیل انرژی با 

سیاالت  تراکم ناپذیر )مانند روغن های هیدرولیک( انجام می شود سیستم هیدرولیکی می گویند.

تنظیم پدال کالچ
تجهیزات مورد نیاز: تراکتور٣99 MF، لباس کار، دستکش، کولیس، آچار مناسب

شرح فعالیت: پدال کالچ تراکتور ٣99 MF را تنظیم کنید.

فعالیت
 کارگاهی
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نشان  هیدرولیک  در يک سیستم  روغن  مسیر   ●

داده شده است.
● با استفاده از کدام قانون فیزيک می توان انتقال 

نیرو به وسیله سیستم هیدرولیک را توجیه کرد؟

بحث کالسی

سرويس سیستم هیدرولیک 
سیستم هیدرولیک تراکتورها از اجزای مختلفی تشکیل شده است که باید در دوره های مشخص مورد بازبینی و 
سرویس قرار گیرند. مهم ترین سرویس های سیستم هیدرولیک عبارت اند از: بازدید روغن هیدرولیک، تعویض صافی 

و روغن هیدرولیک
● بازديد روغن هیدرولیک:

روغن جعبه دنده و هیدرولیک در اکثر تراکتورها در یک مخزن هستند و با انجام این بازدید روغن هر دو سیستم 
بررسی شده است. شاخص روغن جعبه دنده مطابق شکل در شرایطی که تراکتور روی سطح مسطح قرار دارد 

باید بین دو عالمت Max و Min باشد.

شكل29 ـ3ـ گیج روغن هیدرولیک تراکتور فرگوسن 399شكل28 ـ3ـ گیج روغن هیدرولیک تراکتور فرگوسن 285

برای بازدید روغن هیدرولیک به ترتیب زیر عمل کنید:

و  ٣ـ گیج را مجدداً جا بزنید.٢ـ گیج را تمیز کنید.١ـ گیج را خارج کنید. نموده  خارج  را  گیج  ٤ـ 
سطح روغن را مشاهده کنید.

MF 399 شكل 30ـ3ـ بازديد روغن هیدرولیک تراکتور

شكل27 ـ3ـ اجزای سیستم هیدرولیک

سوپاپ کنترل فشارجک )مصرف کننده(
مخزن

پمپ

شیر کنترل
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هنگام تعويض روغن بايد:
گزينه صحیح را انتخاب کنید. 

موقعیت قرارگیری تراکتور                            بازوهای هیدرولیک                  و موتور تراکتور                      باشد. 
 

پرسش 

هنگام بازديد روغن در بعضی از تراکتورها مانند JD  3140 موتور بايد به مدت سه دقیقه در دور آرام کار کرده باشد.توجه

● تعويض روغن هیدرولیک:

١ـ ظرف مناسبی زیر محل تخلیه 
روغن قرار دهید.

٢ـ درپوش های تخلیه روغن را باز کنید 
و پس از تخلیه کامل روغن آن را ببندید.

٣ـ درپوش ورودی روغن را باز کرده، روغن 
تازه را به مقدار توصیه شده در دفترچه 

راهنما در محفظه جعبه دنده بریزید.

MF 285 شكل29 ـ3ـ تعويض روغن هیدرولیک تراکتور

١ـ با باز کردن درپوش های تخلیه، روغن جعبه دنده را در 
ظرف های مناسبی خالی کنید.

٢ـ سه عدد پیچ )٢( را باز کرده و صفحه پوششی )٣( را 
بیرون بیاورید. )شکل ٣١ ـ٣(

٣ـ گیره )٥(، مهره )6(، فنر )7(، واشر )8( و اورینگ )9( 
را باز کنید.

٤ـ صافی و پوشش آن را )١0( را بیرون بیاورید.

شكل32 ـ3ـ درپوش تخلیه روغن هیدرولیک تراکتور ٥MF 285ـ صافی را در پارافین کاماًل بشویید.

روشن   □
خاموش □

سطح شیبدار □
سطح افقی    □

باال    □
پایین □

باز بودن درپوش ورودی در هنگام تخلیه روغن چه تأثیری خواهد داشت؟ گفت وگو
 کنید

MF 285 شكل 31ـ3ـ تعويض روغن هیدرولیک تراکتور

● تعويض فیلتر هیدرولیک:

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
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● سرويس صافی سیمی پمپ کمكی: 

سیستم هیدرولیک برخی تراکتورها مانند فرگوسن ٣99 
مجهز به پمپ کمکی هستند. این پمپ نیروی هیدرولیک 
را  هیدرولیک  فرمان  سیستم  قطعات  برای  نیاز  مورد 
تأمین می کند. پمپ کمکی در مدار سیستم هیدرولیک 
اصلی قرار دارد، از این رو روغن هیدرولیک آن از مخزن 
روغن هیدرولیک تأمین می شود. برای سرویس صافی  

سیمی پمپ کمکی به صورت زیر عمل کنید.

6ـ دقت کنید که اورینگ پمپ در محل خود نشسته باشد، 
سپس صافی و پوشش آن را ببندید.

7ـ اورینگ )9(، واشر )8(، فنر )7(، مهره )6( و گیره )٥( 
را ببندید.

را   )٣( پوششی  )٤(، صفحه  جدید  واشر  از  استفاده  با  8ـ 
به وسیله سه پیچ و واشرهای مربوطه ببندید.

9ـ دو عدد درپوش های تخلیه روغن جعبه دنده را ببندید.

١0ـ جعبه دنده را با روغن مورد تأیید پر کنید.
شكل 33ـ3ـ تعويض فیلتر هیدرولیک

8

7

6

4

2 3

5

9

10

شكل34 ـ3ـ سرويس صافی سیمی 
پمپ کمكی

4

3 2

1

سرویس  هنگام  روغن  ریزش  از  جلوگیری  منظور  به  ١ـ 
صافی سیمی، مقدار تقریباً ١0 لیتر روغن از جعبه دنده در 

ظرف مناسبی خالی کنید.

٢ـ پیچ های نگهدارنده صفحه پوششی بدنه صافی را باز کنید)١(.

٤ـ صافی را در پارافین به طور کامل بشویید.٣ـ صافی سیمی )٢( را بیرون بکشید.

ـ  دقت کنید واشر )٣( سالم باشد و در صورت لزوم آن را عوض کنید.٥ـ صافی را در محل خود قرار دهید. 6

در محل  آن  به  مربوطه  پیچ های  با  را  پوششی  7ـ صفحۀ 
خود محکم کنید.

8ـ دو عدد درپوش باز شده را در محل خود ببندید.

9ـ روغن داخل ظرف را در جعبه دنده ریخته و سطح روغن 
را به مقدار الزم برسانید.
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● تعويض صافی روغن پمپ کمكی:

١ـ بدنه فیلتر )١( را باز کنید. 

٢ـ چند قطره روغن تمیز به واشر )٢( صافی جدید بمالید.

٣ـ صافی جدید را در محل خود بپیچانید تا واشر آب بندی 
کننده به سر نشیمن صافی )٣( وصل شود. سپس با فشار 

دست و به اندازه نیم دور صافی را محکم کنید.
٤ـ  تراکتور را روشن کرده و نشتی روغن را بررسی کنید.

٥ـ سطح روغن را بررسی کرده و در صورت نیاز روغن 
اضافه کنید.

شكل35 ـ3ـ تعويض صافی روغن پمپ کمكی

تعويض روغن هیدرولیک
تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، دستکش، آچار مناسب، ظرف مناسب برای تخلیه روغن، قیف، روغن نو، فیلتر نو

شرح فعالیت: روغن هیدرولیک تراکتور ٢8٥ MF را همراه با فیلتر اصلی تعویض کنید.

قبل از انجام هر کاری روی تراکتور از خاموش بودن آن و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن شويد. ايمنی

●  فیلتر کهنه را در ظرف نگهداری مواد بازيافتی قرار دهید.
●  روغن تعويض شده را جمع آوری و به مراکز بازيافت تحويل دهید.

نكته زيست
محیطی

2
3

1

تعويض صافی های پمپ کمكی
تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، دستکش، آچار مناسب، ظرف مناسب برای تخلیه و نگهداری روغن، قیف، پارافین

شرح فعالیت: صافی های کمکی تراکتور فرگوسن ٣99 را سرویس کنید.

فعالیت
 کارگاهی

فعالیت
 کارگاهی

قبل از انجام هر کاری روی تراکتور از خاموش بودن آن و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن شويد. ايمنی
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●  فیلتر کهنه را در ظرف نگهداری مواد بازيافتی قرار دهید.
●  روغن تعويض شده را جمع آوری و به مراکز بازيافت تحويل دهید.

نكته زيست
محیطی

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتايج ممكن  شرايط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار رديف

٣
ابزار، مواد، تجهیزات: تراکتور، کتابچه 
کاربری، مواد تمیز کننده، مواد روان ساز، 

گریس پمپ، جعبه ابزار
زمان: ٣0 دقیقه

مكان:  هانگار ماشین های کشاورزی

انجام 
سرويس های 

سیستم 
هیدرولیک

٤
٢ هیدرولیک،  فیلتر  تعویض  هیدرولیک،  روغن  تعویض 

تعویض فیلتر کمکی هیدرولیک مطابق دستورالعمل ها. قابل قبول

١ عدم توانایی در شست وشوی باتری، تنظیم نور چراغ ها، 
تعویض المپ مطابق دستورالعمل ها. غیر قابل قبول

ارزيابی 
عملكرد

سیستم های فرمان و ترمز تراکتور

سیستم فرمان:
راننده از سیستم فرمان برای هدایت تراکتور در مسیر مستقیم، گردش به چپ و راست و دور زدن استفاده می کند. این کار 
با گرداندن چرخ های هادی که در اکثر تراکتورها در جلو قرار دارند انجام می گردد. فلکه فرمان به وسیله سیستم فرمان با 
چرخ های هادی ارتباط دارد و راننده به وسیله آن تراکتور را در جهت دلخواه هدایت می کند. سیستم فرمان در انواع 

مکانیکی، نیمه هیدرولیکی)فرگوسن ٢8٥( و تمام هیدرولیک)فرگوسن ٣99( موجود است. 
اجزای فرمان مکانیکی در شکل ٣6ـ٣ نشان داده شده است.

1ـ فلكه 
فرمان

2ـ میل 
3ـ جعبه فرمان

فرمان
4ـ بازوی فرمان 

)چالقدست(

5  ـ بازوی رابط

6ـ سیبک8ـ سیبک
8  ـ میل عامل7ـ سه شاخه انتقال

11ـ محور 
چرخ )محور 

سگدست(

10ـ شاه پیچ )سگدست(

9ـ اهرم فرمان )شغالدست(

شكل36 ـ3ـ اجزای فرمان مكانیكی

در صورتی که فرمان يا ترمزها به درستی کار نكند چه اتفاقی می افتد؟
پرسش 
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در سیستم نیمه هیدرولیک، سیستم هیدرولیک نیروی دست راننده را برای چرخاندن فلکه فرمان تقویت می کند 
تا تراکتور آسانتر هدایت شود. در سیستم فرمان هیدرولیک اتصاالت و قطعات مکانیکی وجود نداشته و ارتباط 

فلکه فرمان با چرخ های هادی از طریق سیستم هیدرولیک انجام می شود. 

در برخی تراکتورهای مجهز به سیستم فرمان تمام هیدرولیک، فرمان گیری به روش کمرشکن صورت می گیرد. 
در این تراکتورها به وسیله جک های هیدرولیک، جلوی تراکتور نسبت به عقب آن تغییر موقعیت می دهد.

شكل37 ـ3ـ فرمان های هیدرولیک و نیمه هیدرولیک

تراکتورهای موجود در هنرستان مجهز به کدام سیستم فرمان می باشند؟بررسی کنید

تراکتورهای فوق مدرن دارای قابلیت هدایت خودکار می باشند. در این تراکتورها با استفاده از تصاویر ماهواره ای 
و نقشه های هوایی، حس گرها و پردازش کننده های تصویر، کنترل فرمان به صورت خودکار انجام می گیرد و نیاز 

به راننده ندارد.

دربارۀ روش های هدايت خودکار تراکتور تحقیق نموده و نتیجه را در کالس ارائه دهید.تحقیق

سیستم ترمز:
ترمز وسایل نقلیه دارای انواع مختلفی است که سه نوع روغنی، بادی و مکانیکی متداول تر می باشند. سیستم 
مکانیکی معموالً در ترمز دستی  به کار برده می شود که در زمان پارک وسیله نقلیه فعال می گردد. در ترمز روغنی 
که در وسایل نقلیه سبک و نیمه سنگین کاربرد دارد نیروی الزم برای انجام ترمز توسط پای راننده و از طریق 

یک سیستم هیدرولیک)روغن( به لنت های ترمز و چرخ ها اعمال می گردد.

ب ـ سیستم فرمان تمام هیدرولیکالف ـ سیستم فرمان نیمه هیدرولیک
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خودروها دارای یک پدال ترمز هستند و بدین ترتیب ترمز کردن چرخ ها به طور همزمان انجام می شود، در صورتی 
که تراکتورها دارای دو پدال ترمز می باشند که هر کدام یک چرخ عقب تراکتور را کنترل می کند. البته می توان 

دو پدال را به هم قفل نمود تا ترمز به طور هم زمان روی چرخ های عقب اعمال شود.

پدال های ترمز مجزا در تراکتور چه کاربردی دارند؟تحقیق

سرويس سیستم های فرمان و ترمز تراکتور
برای کاربرد درست و هدایت آسان تراکتور باید مجموعۀ فرمان و ترمز به شکل درست و به موقع، بازدید و سرویس ها و 

تنظیم های الزم انجام شود.

√ بازديد سطح روغن جعبه فرمان
فرمان های مکانیکی و نیمه هیدرولیکی دارای جعبه فرمان هستند. جعبه فرمان بعد از فلکه فرمان و زیر آن قرار دارد. جعبه فرمان 
ضمن افزایش نیروی دست راننده باعث کاهش حرکت دورانی دست می گردد. برای بازدید روغن فرمان به ترتیب زیر عمل کنید:

١ـ از طریق باز کردن پیچ روی جعبه فرمان، سطح روغن را 
بازدید کنید. )شکل ٣9ـ٣(

٢ـ سطح روغن باید حدود ١ سانتیمتر پایین تر از محل ریختن 
روغن باشد.

٣ـ در صورت نیاز روغن هیدرولیک اضافه کنید. 

شكل39ـ3ـ بازديد سطح روغن جعبه فرمان تراکتور 285

شكل38 ـ3ـ اجزای ترمز تراکتور

پدال چپ

سوپاپ ترمز
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√ سرويس پمپ فرمان
در سیستم های فرمان نیمه هیدرولیک و هیدرولیک از پمپ فرمان استفاده شده است. در برخی تراکتورها مانند 
فرگوسن ٣99، کلیه سیستم هیدرولیک فرمان در مدار سیستم هیدرولیک اصلی تراکتور قرار دارد به همین دلیل 
بازدیدها و سرویس های آن در زمان سرویس سیستم هیدرولیک تراکتور انجام می شود. اما در برخی دیگر مانند 
فرگوسن ٢8٥ روغن پمپ فرمان از روغن سیستم هیدرولیک مجزا است. در این تراکتورها روغن پمپ فرمان و 

فیلتر روغن باید بازدید و در صورت نیاز تعویض شوند.

√ کنترل و تعويض روغن پمپ فرمان
روغن پمپ فرمان باید از لحاظ کمیت و کیفیت کنترل شود. برای بازدید سطح روغن فرمان باید:

١ـ تراکتور را در محل مسطح پارک کنید.

٢ـ سطح خارجی پوسته مخزن روغن را تمیز کنید.

٣ـ پیچ اندازه گیری روی پوسته را باز کنید.

٤ـ سطح و کیفیت روغن را بررسی کنید.

٥ـ در صورت کمبود به آن روغن اضافه کنید.

ـ  علت کاهش روغن را بررسی کنید. 6
شكل40ـ3ـ محل بازديد روغن پمپ 

فرمان تراکتور فرگوسن 285

قبل از انجام بازدید روغن باید سطح خارجی پوسته پمپ تمیز شود.

چرا پوسته مخزن روغن فرمان را قبل از شروع کار بايد تمیز کرد؟ بحث کالسی

شكل 41ـ3ـ تمیز کردن پوسته روغن فرمان
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تفسیر خود از تصاوير مقابل را بیان کنید. گفت وگو
 کنید

برای تعویض روغن پمپ فرمان به روش زیر عمل می کنیم:

٢ـ مخزن روغن هیدرولیک را از پمپ فرمان ١ـ ظرف مناسبی زیر پمپ فرمان قرار دهید.
آزاد کنید.

٣ـ مهره صافی پمپ را باز کنید تا صافی 
کهنه آزاد شود.

٥ـ مخزن روغن هیدرولیک را روی پمپ ٤ـ صافی نو را جایگزین کنید.
فرمان نصب کنید.

6ـ به مقدار کافی روغن هیدرولیک نو در 
مخزن روغن بریزید.

شكل 42ـ3ـ تعويض فیلتر فرمان تراکتور فرگوسن 285

روغن های مستعمل را در ظرف های مخصوص جمع آوری نموده و به مراکز بازيافت تحويل دهید.
نكته زيست

محیطی

تنظیم زوايای چرخ جلو

شكل43 ـ3ـ تأثیر تنظیم نبودن زوايای چرخ جلو

سرويس سیستم فرمان
تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، دستکش، آچار مناسب، ظرف مناسب برای تخلیه و نگهداری روغن، قیف 

شرح فعالیت: روغن و فیلتر پمپ فرمان تراکتور ٢8٥ MF را تعویض نموده و سطح آن را میزان کنید.

فعالیت
 کارگاهی
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ـ  انجام سرویس های دوره ای تراکتور ـ واحد یادگیری 5   فصل3

برای جلوگیری از الستیک سایی و هدایت آسان تراکتور، زوایایی روی چرخ های هادی در نظر گرفته شده است. 

زوايای چرخ های جلو
1ـ زاويه تمايل )کمبر(:

انحراف محور و چرخ های جلو نسبت به خط قائم از دید جلو را )زاویه 
تمایل( گویند.

زاويه تمايل، فرمان دادن را راحت و بار وارد بر روی مهره چرخ جلو 
را کم می کند. در تراکتورها اين زاويه معموالً بین 0 تا 4+ درجه است.

2ـ زاويه سر جمعی )تقارب(:
اگر فاصله چرخ های جلو در قسمت عقب بیش از همین فاصله در قسمت 

جلو باشد، چرخ ها دارای زاویه سرجمعی هستند.

اين زاويه باعث می شود چرخ های هادی در حال حرکت به حالت 
موازی در آيند تا الستیک سايی کم و هدايت آسان باشد. مقدار 
سر جمعی در تراکتورهای دو چرخ محرک 0 تا 8 میلیمتر می باشد.

جهت حرکت

سربازیسرجمعی

شكل45 ـ3ـ زاويه سرجمعی

زاويه تمايل

کمبر
منفی

کمبر
مثبت

شكل44 ـ3ـ زاويه تمايل

اندازه گیری زاويۀ سرجمعی چرخ های جلو:
دهانۀ چرخ های جلو، در قسمت جلو و عقب آن در ارتفاع مرکز چرخ و 
از لبۀ رینگ در حالی که فرمان در حالت کاماًل مستقیم )موازی با محور 

طولی تراکتور( قرار دارد، اندازه گیری می شود.

زاویه  تنظیم  برای  است.  تنظیم  قابل  تراکتورها  در  سر جمعی  زاویه 
سر جمعی باید پیچ و مهره قفلی روی میل فرمان را شل نموده و سپس با 
پیچاندن لوله میل فرمان در جهت دلخواه، طول آن را کوتاه یا بلند کرد. 

)شکل ٤7ـ٣(

تنظیم سرجمعی به طور مساوی در دو طرف تراکتور بايد انجام گیرد.توجه

تراکتورهای چهارچرخ محرک دارای زاويه سربازی می باشند.توجه

شكل47 ـ3ـ تنظیم سرجمعی

میل فرمان

شكل46 ـ3ـ اندازه گیری سر جمعی

B

A

آيا میزان زاويه سر جمعی در تراکتورهای مختلف يكسان است؟
پرسش 
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قبل از انجام هر گونه تعمیرات روی تراکتور از خاموش بودن آن و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن شويد. ايمنی

بازديد روغن ترمز:
سیستم ترمز برخی تراکتورها مانند تراکتور فرگوسن ٣99 روغنی می باشند. در این سیستم ها انتقال نیرو از پدال تا لنت 

ترمز به وسیله روغن ترمز صورت می گیرد.

روغن توجه از  تراکتورها  اين  در  است.  هیدرولیكی  ترمز  سیستم   3140 جاندير  مانند  تراکتورها  برخی  در 
هیدرولیک خود تراکتور برای انتقال قدرت از پدال تا لنت ها استفاده می شود..

برای بازديد روغن ترمز به صورت زير بايد عمل نمود:

١ـ پوشش سمت راست داشبورد را بردارید.

ترمز در مخزن آن روی  ٢ـ کنترل کنید که سطح روغن 
عالمت MAX باشد.

٣ـ در صورت نیاز روغن ترمز مناسب مطابق با دستورالعمل 
دفترچه راهنما به مخزن روغن اضافه کنید.

٤ـ پوشش داشبورد را ببندید.

شكل 48ـ3ـ بازديد روغن ترمز در تراکتور فرگوسن 399

تنظیم زاويه سر جمعی چرخ های جلوی تراکتور دو چرخ محرک
 MF ٢8ابزار و تجهیزات مورد نیاز: آچار رینگی، متر، تراکتور ٥

مراحل انجام کار:
١ـ پیچ و مهره قفلی روی میله فرمان را شل کنید.

٢ـ با پیچاندن لوله یک سمت در جهت دلخواه، طول آن را کوتاه یا بلند کنید.
٣ـ تنظیم فوق به طور مساوی در طرف مقابل انجام گیرد.

٤ـ پیچ و مهره قفلی را سفت کنید.
٥ـ اندازه سرجمعی را مجدداً کنترل نموده و در صورت نیاز عملیات را تکرار کنید.

فعالیت
 کارگاهی



121

ـ انجام سرويس های دوره ای تراکتور ـ واحد يادگیری5 فصل3

● روغن ترمز را در ظرف مخصوص خود نگهداری کنید و درب آن را محكم ببنديد. ايمنی
● روغن ترمز را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

● هیچ گاه روغن ترمز را با ساير روغن ها و مايعات مخلوط نكنید.
● از تماس روغن ترمز با چشم و پوست بدن خودداری نمايید.در مواقع اتفاقی تماس روغن ترمز با چشم، 

بالفاصله آن را با آب زياد شسته و به پزشک مراجعه کنید.

تنظیم ترمز پايی و دستی 
در صورت تنظیم نبودن پدال های ترمز یا اهرم ترمز دستی، سیستم ترمز به موقع و درست عمل نمی کند که این 

امر موجب بروز خسارت جانی و مالی خواهد شد. تنظیم ترمزها باید هر ٢٥0 ساعت کار کنترل شود.
برای تنظیم ترمز در تراکتور فرگوسن ٣99 به ترتیب زیر عمل کنید:

مراحل کار:
تراکتور جلو و عقب چرخ ها  از حرکت  برای جلوگیری  ١ـ 

تکه های چوب یا سنگ قرار دهید.
٢ـ ترمز دستی را خالص کنید.

٣ـ گیره پدال ترمزها را باز کنید.

٤ـ اگر نیاز به تنظیم ترمزها باشد مهره ١ تنظیم  کننده در سمت 
چپ محور عقب را برای کاهش حرکت اهرم تحریک کننده در 
جهت عقربه های ساعت و برای افزایش حرکت اهرم تحریک کننده 

در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بپیچانید.

٥ـ  به محض تنظیم پدال سمت چپ، پدال سمت راست را 
نیز با همان روش تنظیم نموده و کیفیت چفت شدن گیره 

پدال ها را کنترل کنید.
6ـ تراکتور را روشن کرده و برانید و ترمزها را از نظر قفل 

کردن یا کشیده شدن به یک سمت آزمایش کنید.
7ـ هرگونه  تمایل به کشیده شدن تراکتور به یک طرف را 
به وسیله باز کردن مهره تنظیم کننده در همان جهتی که 

تراکتور کشیده می شود، برطرف کنید.
8ـ با خالص کردن ترمز دستی هرگونه نارسایی در ترمز دستی 

را با تنظیم کردن مهره ٢ برطرف کنید.

شكل 49ـ3ـ تنظیم ترمز دستی 
تراکتور فرگوسن 399

بازديد روغن ترمز 
ابزار و تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، دستکش، روغن نو، تراکتور فرگوسن ٣99

شرح فعالیت: روغن ترمز تراکتور فرگوسن ٣99 را کنترل کنید.

فعالیت
 کارگاهی

2

1
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● قبل از انجام هر گونه عملیات روی سیستم ترمز ازخاموش بودن تراکتور مطمئن شويد. ايمنی
● پس از انجام تنظیمات سیستم ترمز، پدال ها را جفت کنید.

ارزيابی 
نمرهعملكرد استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتايج ممكن  شرايط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...( مراحل کار رديف

٣ تراکتور،  تجهیزات:  مواد،  ابزار، 
کتابچه کاربری، مواد تمیز کننده، مواد 

روان ساز، گریس پمپ، جعبه ابزار
زمان: ٣0 دقیقه

مكان:  هانگار ماشین های کشاورزی

انجام 
سرويس های 

سیستم 
فرمان و 

ترمز

٥٢
فرمان،  روغن جعبه  تعویض  فرمان،  روغن پمپ  تعویض 
فرمان،  پمپ  فیلتر  تعویض  فرمان،  جعبه  روغن  کنترل 

تعویض روغن ترمز، تنظیم ترمز مطابق دستورالعمل ها
قابل قبول

١ عدم توانایی در انجام سرویس های فرمان و ترمز مطابق 
دستورالعمل های بیان شده. غیر قابل قبول

 MF 399 تنظیم ترمز تراکتور
ابزار و تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، دستکش، آچار مناسب، تراکتور فرگوسن ٣99

شرح فعالیت: ترمز تراکتور ٣99 MF را تنظیم کنید.

فعالیت
 کارگاهی



1 شرح کار:
ـ تعیین موارد بازدید، تعیین زمان بازدیدها، بازدید باتری، بازدید روغن هیدرولیک

ـ شست و شوی باتری، تنظیم نور چراغ ها، تعویض المپ
ـ تعویض روغن کاهنده نهایی، بازدید روغن کاهنده نهایی، تنظیم پدال کالچ

ـ تعویض روغن هیدرولیک، تعویض فیلتر هیدرولیک، تعویض فیلتر کمکی هیدرولیک
ـ تعویض روغن پمپ فرمان، تعویض روغن جعبه فرمان، کنترل روغن جعبه فرمان، تعویض فیلتر پمپ فرمان، تعویض 

روغن ترمز، تنظیم ترمز

2 استاندارد عملکرد:
سرویس های دوره ای موتور دیزل کشاورزی براساس دستورالعمل های کتابچه راهنمای سرویس و نگهداری موتور 

سرویس های دوره ای تراکتور کشاورزی بر اساس دستور العمل های کتابچه راهنمای سرویس و نگهداری تراکتور
شاخص ها:

ـ دقت در انجام بازدیدها، انجام بازدیدها مطابق دستورالعمل
ـ آسیب نرسیدن به قطعات سیستم برق رسانی، دقت در تنظیم سیستم برق رسانی، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس 

مطابق دستورالعمل
ـ آسیب نرسیدن به قطعات سیستم انتقال توان، آب بندی سیستم انتقال توان، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعمل

ـ آسیب نرسیدن به قطعات سیستم هیدرولیک، آب بندی مدار هیدرولیک، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعمل 
ـ آسیب نرسیدن به قطعات سیستم فرمان و ترمز، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعمل

3 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: تعمیرگاه ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران

ابزار و تجهیزات: 
جعبه ابزار کارگاهی، برس سیمی، گریس پمپ، متر، کیل روغن، روغن هیدرولیک، واسکازین کش

4 معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 بازدید دوره ای 1

1 انجام سرویس های سیستم برق رسانی 2

1 3 انجام سرویس های سیستم انتقال توان

1 4 انجام سرویس های سیستم هیدرولیک

1 انجام سرویس های سیستم فرمان و ترمز 5

2  شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت،
توجهات زیست محیطی و نگرش

* میانگین نمرات

     * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی انجام سرویس های دوره ای تراکتور
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آیا تا 
به حال پی 

برده اید

واحد یادگیری 6  

 استاندارد عملكرد 
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود روش های مختلف اتصال ماشین به تراکتور را 

شناسایی کرده و با روش درست انجام دهند.

هدف از این بخش آموزش اتصال ماشین های یدک کش به تراکتور است. تراکتور و ماشین ها از نظر اتصال انواع 
مختلفی دارند که هر کدام نیز بر اساس توان متفاوت است. برای اتصال ماشین در هر نوع اتصال به تراکتور 
روش ویژه ای وجود دارد که یک کاربر تراکتور باید به آنها تسلط داشته باشد. همچنین کاربر باید ماشین را 
پس از اتصال به تراکتور تنظیم کند و پس از کار از تراکتور جدا کند. تمام این مراحل باید با رعایت موارد 

ایمنی انجام گردد.

1 چرا برخی ماشین ها برای کار به تراکتور متصل می شوند؟
2 آیا تراکتورها و ماشین ها بر اساس اتصال با هم تفاوت دارند؟

3 ماشین ها از چه طریق به تراکتور متصل می شوند؟
4 چرا ماشین ها به روش مختلف به تراکتور متصل می شوند؟

5 آیا چگونگی اتصال ماشین به تراکتور روی عملکرد آن تأثیر دارد؟
6 نتایج عدم اتصال صحیح ماشین به تراکتور چیست؟

شایستگی اتصال ماشین هاي یدك کش
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ـ شايستگی اتصال ماشین هاي يدک کش ـ واحد يادگیری6 فصل3

ثابت  تراکتور  با پیچ و مهره روی  ثابت  ادواتی که به صورت  گروه اول: 
می شوند. اتصال این ادوات اتصال ثابت نامیده می شود.

گروه دوم: ادواتی که تنها در یک نقطه به تراکتور متصل می شوند. اتصال 
این ماشین ها اتصال کششی نامیده می شود. در این اتصال تمام وزن ماشین 

روی چرخ های آن بوده و تراکتور تنها ماشین را می کشد.

گروه سوم: ادواتی که در دو نقطه به تراکتور متصل می شوند. اتصال این 
ادوات نیمه سوار نامیده می شود. در این اتصال بخشی از وزن ماشین روی 

چرخ های آن و بخشی روی چرخ های تراکتور می باشد.

گروه چهارم: ادواتی که در سه نقطه به تراکتور متصل می شوند. این ادوات، 
سوار نامیده می شوند. در اتصال سوار تمام وزن ماشین روی چرخ های تراکتور 

منتقل می شود و ماشین با تراکتور به صورت یک واحد در می آید. 

انجام شخم  به  به تنهايی قادر  آيا گاوآهن نشان داده شده 
می باشد؟

نیروهای مورد نیاز آن از کجا تأمین می شود؟

گفت وگو
 کنید

روش های اتصال ماشین به تراکتور

بسیاری از ماشین های کشاورزی برای کار نیاز به تراکتور به عنوان واحد تأمین کننده توان دارند. تراکتور ضمن 
انجام  برای  ادوات  این ماشین ها و  نیاز  تأمین کننده توان مورد  کشیدن و جابه جاکردن ماشین های کشاورزی، 

کارهای زراعی است. 
ماشین ها و ادوات کشاورزی از نظر روش اتصال به تراکتور به چهار گروه تقسیم می شوند.

شكل 51ـ3ـ روش های اتصال ماشین های کشاورزی به تراکتور

شكل 50  ـ3ـ گاوآهن برگرداندار 
مجهز به جک هیدرولیک
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انتخاب تراکتور 

تراکتورها و ماشین های کشاورزی دنباله بند )مخصوصاً انواع سوار( از نظر ابعاد نقاط اتصال و قدرت مصرفی به 
چهار گروه تقسیم می شوند. قبل از اتصال ماشین به تراکتور، به متناسب بودن ماشین از نظر ابعاد و قدرت مصرفی 

با تراکتور توجه کنید.

تعیین روش اتصال
تجهیزات مورد نیاز: ادوات موجود در کارگاه هنرستان

شرح فعالیت: با حضور در کارگاه هنرستان روش اتصال ماشین ها را مشخص کنید.

فعالیت

شكل 55  ـ3ـ تراکتور نیوهلند شكل 54ـ3ـ تراکتور فرگوسن 285   

شكل53  ـ3ـ گاوآهن 3 خیششكل52  ـ3ـ تراکتور باغی  

کدام تراکتور براي اتصال به گاوآهن نشان داده شده مناسب است؟
در انتخاب تراکتور مناسب چه عواملي را بايد در نظر گرفت؟

گفت وگو
 کنید
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قدرت  که  می شوند  متصل  تراکتوری  به  ماشین ها  این   ●
)مالبندی( آن حدود ٢0 الی ٤٥ اسب بخار است. تراکتورهای 

باغبانی مانند تراکتور گلدونی جزء این گروه هستند.

گروه اول

برای  مناسب  کشاورزی  ماشین های  شامل  گروه  این   ●
بخار  اسب  الی ١00  مالبندی ٤0  قدرت  با  تراکتورهای 

است. تراکتور فرگوسن ٢8٥ جزء این گروه است.

گروه دوم

از  و  دارند  نیاز  زیادی  قدرت  به  ماشین ها  از  گروهی   ●

مورد  قدرت  قوی متصل می شوند.  تراکتورهای  به  این رو 
نیاز آنها در حدود 80 الی ٢٢٥ اسب بخار است. تراکتور 

فرگوسن ٣99 در این گروه قرار دارد.

گروه سوم

یک  مخصوص  که  است  ماشین هایی  شامل  گروه  این   ●
تراکتور ساخته می شوند و متناسب با تجهیزات آن طراحی 
می شوند. قدرت تراکتورهای این گروه ١80 الی ٤00 اسب 

بخار است.  تراکتور جنگل)اسکیدر( جزء این گروه است.

گروه چهارم

شكل 56 ـ3ـ گروه های مختلف تراکتور و ماشین های کشاورزی

انتخاب تراکتور مناسب
تجهیزات مورد نیاز: ماشین هاي کشاورزي موجود در هنرستان

شرح فعالیت: تراکتور مورد نیاز براي ادوات مختلف کارگاه را مشخص نموده و ثبت کنید.

فعالیت

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتايج ممكن
 شرايط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...(

مراحل 
کار

رديف

٣

تجهیزات: تراکتور، ماشین های کشاورزی 
زمان: ١0 دقیقه

مكان:  هانگار ماشین های کشاورزی

تعیین 
روش 
اتصال

١٢
کششی،  و  سوار  نیمه  سوار،  اتصال  انواع  بیان 
تشخیص نوع ماشین از لحاظ اتصال و تعیین گروه 

ماشین، تعیین تراکتور مورد نیاز
قابل قبول

١ عدم توانایی در تعیین روش اتصال و تراکتور 
مناسب غیر قابل قبول

ارزيابی 
عملكرد

٣ ایمنی فردی در کمک رسانی به 
کاربر ماشین

کارایی و مهارت باال
 انجام کار بدون

حادثه و آلودگی
 بروز حادثه و

خسارت
 هدر رفت منابع و

ایجاد آلودگی

استاندارد بودن ماشین ها، 
تجهیزات و مواد مصرفی 

وجود دستورالعمل فنی و 
الزامات اجرایی و ضمانت 

اجرایی آن
وجود کنترل و نظارت 

بازخورد عملکرد

ایمنی فردی حین کار 
با ماشین 

باور به کار جمعی در 
انجام بهتر کار با ماشین 
دفع بهینه مواد مصرفی 

در سرویس ماشین
مهارت گوش دادن، 

مسئولیت پذیری

شايستگی های 
غیرفنی، ايمنی، 

بهداشت،توجهات 
زيست محیطی و 

نگرش

٢ ایمنی فردی، ایمنی قطعات و 
ابزار

١ موارد فوق و جمع آوری مواد 
بازیافتی، انضباط کاری

ـ شايستگی اتصال ماشین هاي يدک کش ـ واحد يادگیری6 فصل3
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کاربردنام مالبندتصوير

مالبند قابل تنظیم
این مالبندها در جهت های افقی، عمودی، جلو و عقب قابل تنظیم 
هستند. ادواتی که از محور تواندهی استفاده می کنند باید به این 

مالبند متصل شوند.

مالبند خودکار
قالب خودکار در قسمت عقب پوسته محور انتقال نیرو قرار میگیرد 
و برای بستن پی نورد به تراکتور استفاده می شود. پس از قرار گرفتن 

قالب پی نورد در مالبند پین آن به طور خودکار قفل می شود.

مالبند بلند

این مالبند بین دو بازوی تحتانی تراکتور بسته مي شود. در طول 
این مالبند سوراخ هایی برای هم راستا کردن نقطۀ اتّصال ماشین 
این  مالبند  این  امتیاز خاص  دارد.  وجود  طولی تراکتور  محور  با 
است که ارتفاع آن را می توان به بازوهای جانبی تراکتور تنظیم 
کرد. برای اتصال ادوات به این مالبند باید از قالب H استفاده کرد.

مالبند متحرک

چند  کشیدن  یا  و  سنگین  ماشین  کشیدن  برای  مالبند  این  از 
وسیله که به هم قالب شده اند استفاده می شود. با بکارگیری این 
مالبند متحرک  پیچ ها آسان تر مي شود.  پیچیدن در سر  مالبند 
همانند مالبند قابل تنظیم در وضعّیت های مختلف تنظیم مي شود. 
از این مالبندها برای ادواتی که نیاز به وصل شدن به محور انتقال 

نیرو دارند، نباید در حالت متحرک استفاده کرد.

قالب جلوی تراکتور
قالب جلو در بعضی از تراکتورها  قرار می گیرد و برای کشیدن و 

هل دادن ماشین به کار می رود.

برخی از ادوات مانند پی نورد و ماله به صورت کششی و از طریق مالبند به تراکتور متصل می شوند. مطابق با نوع 
و کاربرد ماشین کششی، تراکتور می تواند مجهز به یکی از انواع مختلف مالبندها باشد که اساس کار آنها یکسان 

است ولی دارای کاربردهای مختلفی هستند. 

مالبند تراکتور

جدول5  ـ3ـ انواع مالبند
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توجه
بايد در وسط بسته  تنظیم  قابل  مالبند  نیروی تراکتور کار می کنند،  انتقال  با محور  برای ماشین هايی که 
شود. هنگامی که ماشین سنگینی به اين مالبند بسته مي شود بايد آن را در وضعّیت چرخشی قرار داد و 
اگر ماشین نیاز به توان محور انتقال نیرو دارد بايد اين مالبند به طور وارونه بسته شود تا هنگام کار، گاردان 

به مالبند گیر نكند.

وضعیت بلندوضعیت کوتاه

شكل 57  ـ3ـ تنظیمات مالبند قابل تنظیم

اتصال سه نقطه تراکتور

امروزه در عقب تمام تراکتورهای کشاورزی و باغبانی تجهیزات مناسبی برای اتصال ماشین های سوار و نیمه سوار 
نصب می شود. 

قسمت های گوناگون اتصال سه نقطه  تراکتور: اتصال سه نقطه از قسمت های اصلی زیر تشکیل شده است 
که در شکل ٥6 ـ٣ دیده می شود.

1 بازوهای کششی چپ و راست )٥( که ماشین های گوناگون به آنها متصل می شوند.

2 دو عدد بازوهای رابط )٤( که هر کدام به یک بازوی کششی بسته شده و آن را باال یا پایین می برد.

3 دو بازوهای باالبر )٣(، که هر کدام به یک طرف محور باالبر )٢( به صورت هزارخاری بسته شده است و همراه 

با آن حرکت می کند تا به کمک بازوی رابط، بازوهای کششی را باال ببرد.
4 بازوی میانی یا بازوی سوم )9(، یک سر این بازو در میان دو بازوی باالبر به شاسی تراکتور بسته می شود و 

سر دیگر آن، به نقطۀ اتصال سوم ماشین سوار بسته خواهد شد.
5 زنجیرهای مهارکننده )6(، کار این زنجیرها جلوگیری 

از حرکت نوسانی زیاد ادوات متصل به اتصال سه نقطه 
می باشد.

)Draft Link( 1 بازوهای جانبی

)Center Link( 2 بازوی وسط

)Lift Link( 3 بازوی رابط

)Sway Blocks( 4 محدود کننده

)Rack shaft lift link( 5 بازوی باالبر

)spring( 6 فنر نوسان گیر

تغییر وضعیت عرضی

ـ شايستگی اتصال ماشین هاي يدک کش ـ واحد يادگیری6 فصل3

JD 3140 شكل 58ـ3ـ اجزای اتصال سه نقطه در تراکتور

45

تراکتور و ماشین های کشاورزی

)U650Mشکل1ــ3ــقسمتهایگوناگوناتصالسهنقطه)درتراکتور

محور، ـ 2ـ چپ، تکیهگاه صفحه ـ 1ـ
رابط، بازوی ـ 4ـ باالبر، بازوی ـ 3ـ
ـتنظیمکننده ـبازویکششییاجانبی،6ـ 5ـ
ـتکیهگاهزنجیرمهار، طولزنجیرمهار،7ـ
بازوی ـ 9ـ  وسط، بازوی تکیهگاه ـ 8ـ

وسط.

)JD3350شکل2ــ3ــاتصالسهنقطهجلو)درتراکتور

)JD3140شکل3ــ3ــاجزایاتصالسهنقطه)درتراکتور

)DraftLink(1ــبازوهایجانبی
)CenterLink(2ــبازویوسط

)LiftLink(3ــبازویرابط
)SwayBlocks(4ــمحدودکننده

)Rackshaftliftlink(5ــبازویباالبر
)Spring(6ــفنرنوسانگیر

25

3
4

6

1
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یکي از امتیازات اصلي اتصال سوار این است که مي توان به کمک بازوهاي تراکتور، ماشین را کنترل کرد.
سیستم  چهار  دارای  می شوند  متصل  انتهایی  بازوهای  به  که  ادواتی  کنترل  برای  تراکتور  هیدرولیک  سیستم 

کنترلی متفاوت است.

سیستم های 
کنترل هیدرولیک

کنترل کشش

کنترل 
فشار

کنترل 
وضعیت

کنترل 
حساسیت

مخصوص  و  مي دارد  نگه  ثابت  را  تراکتور  بر  وارد  کشش 
ادواتي است که داخل خاک کار مي کنند. تا در اثر تغییر شرایط 
خاک یا برخورد با سنگ و غیره به تراکتور و ادوات آسیب نرسد. 

ارتفاع وسیله را ثابت نگه مي دارد و مخصوص ادواتي است 
که باالي سطح زمین کار مي کنند.

منتقل  به چرخ هاي عقب تراکتور  را  وزن وسیله  از  ناشي  فشار 
مي کند. این سیستم در تراکتورهاي فرگوسن قدیمي براي دیسک هاي 
سنگین طراحي شد ولی به دلیل خطرات به کارگیری آن منسوخ گردید.

سرعت باال رفتن ادوات را کنترل مي کند. توجه داشته باشید 
که پایین آمدن ادوات در اثر وزن آنها صورت می گیرد.

نمودار 3ـ3ـ انواع سیستم های کنترل هیدرولیک تراکتور

کنترل بازوها به وسیله اهرم هاي هیدرولیک  تراکتور انجام 
مي گیرد. شکل و موقعیت اهرم هاي هیدرولیک در  تراکتورهاي 
داراي  تراکتورها  برخي   دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  مختلف 
اهرم هاي جداگانه براي کنترل هیدرولیک بوده و برخي دیگر 
داراي یک اهرم اصلي و یک اهرم انتخاب وضعیت هستند. 
اهرم هاي کنترل تراکتور فرگوسن ٢8٥ در شکل ٥9   ـ٣ نشان 

داده شده اند.
شكل 59ـ3ـ اهرم های کنترل هیدرولیک تراکتور فرگوسن 285

اهرم کنترل 
حساسیت

اهرم کنترل وضعیت

اهرم 
کنترل کشش

چند نمونه از وسايلي که بايد با سیستم کنترل کشش کار کنند، نام ببريد.
چند نمونه از وسايلي را که بايد با سیستم کنترل وضعیت کار کنند، نام ببريد.

گفت وگو
 کنید



131

روش به کارگیري اهرم هاي هیدرولیک:

براي کار با اهرم هاي هیدرولیک تراکتور فرگوسن ٢8٥ به صورت زیر عمل مي کنیم:

استفاده از کنترل کشش: اهرم کنترل وضعیت را در حالت 
حمل و نقل قرار داده و با اهرم کنترل کشش کار مي کنیم 
در این حالت با پایین آوردن اهرم، بازوها پایین مي آیند و با 
باال بردن اهرم بازوها باال مي روند. در این حالت اهرم کنترل 

حساسیت باید در وضعیت آهسته قرار داده شود.

استفاده از کنترل وضعیت: اهرم کنترل کشش را در 
باالترین حالت قرار داده و اهرم کنترل حساسیت را در 

وضعیت آهسته بگذارید. در این حالت مي توان به کمک 
اهرم کنترل وضعیت بازوها را حرکت داد.

وضعیت حمل و نقل

شكل 60  ـ3ـ استفاده از کنترل کشش

اتصال ماشین به تراکتور شامل اتصال شاسی ماشین، اتصال خروجی هیدرولیک، محور تواندهی و برق ادوات در 
صورت وجود می باشد.

اتصال شاسي ماشین به تراکتور:
با اتصال ماشین هاي کششي به تراکتور در شایستگي حمل بار با پي نورد آشنا خواهید شد.

کنترل بازوهای جانبی
تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، تراکتور فرگوسن ٢8٥، آچار مناسب

شرح فعالیت: باال و پایین بردن بازوهای جانبی با اهرم هاي کنترل وضعیت و کشش را بدون اتصال ماشین به تراکتور 
تمرین کنید.

فعالیت

کنترل اهرم هاي هیدرولیک را فقط از روي صندلي تراکتور انجام دهید. ايمنی

اتصال ماشین به تراکتور

ـ شايستگی اتصال ماشین هاي يدک کش ـ واحد يادگیری6 فصل3
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١ـ با دنده عقب به سمت ماشین حرکت کرده و در فاصله 
مشخصي از ماشین توقف کنید.

٢ـ ترمز دستي را بکشید.

٣ـ با استفاده از اهرم هاي هیدرولیک بازوهاي جانبي را در 
راستاي نقاط اتصال ماشین تنظیم کنید.

٤ـ به سمت عقب حرکت کنید تا نقاط اتصال تراکتور و 
ماشین بر هم منطبق شوند.

٥ـ بازوي سمت چپ را جا زده و به وسیله پین استاندارد 
محکم کنید.

6ـ طول بازوي سمت راست را بر حسب نیاز تنظیم کنید.

ـ بازوي سمت راست را جا زده و با پین استاندارد محکم کنید. 8  ـ بازوي وسط را با استفاده از پین استاندارد متصل کنید.7

در این شایستگي نحوه اتصال ماشین هاي سوار توضیح داده مي شود. براي اتصال شاسي ماشین سوار به تراکتور 
به صورت زیر عمل کنید:

شكل 61ـ3ـ اتصال شاسی ماشین سوار به تراکتور
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● هرگز براي اتصال بازوها بین تراکتور و ماشین قرار نگیريد. ايمنی
● از وصل کردن ماشین های سوار به تراکتور با وزنی بیشتر از ظرفیت تراکتور خودداری کنید.

● پس از نصب ماشین روی تراکتور، با استفاده از اهرم هیدرولیک تراکتور ماشین را به آرامی بلند کنید، در 
همین حال بررسی کنید که ماشین به بدنه تراکتور گیر نكند و يا جلوی تراکتور بلند نشود.

شكل 62  ـ3ـ قرار گرفتن در موقعیت نامناسب

اتصال چند شاخه برق ماشین کشاورزی
برخی از ماشین های کشاورزی مانند پی نورد، برق مورد نیاز خود را از تراکتور تأمین می کنند. برای این منظور معموالً 
پشت تراکتورها مجهز به یک پریز خروجی برق است. با اتصال چند شاخه برق ماشین های متصل به تراکتور، برق 

مورد نیاز برای راه اندازی قسمت های مختلف ماشین مانند چراغ های خطر، چراغ کار و غیره تأمین می گردد.

براي اتصال چند شاخه برق ماشین کشاورزی به پريز تراکتور بايد:
1 در فنری پریز را باال بکشید.

2 چند شاخه را در موقعیت درست گرفته و به داخل پریز فشار دهید.

3 در فنری پریز را به پایین فشار دهید تا دوشاخه آن در شیار چندشاخه گیر کند و از خارج شدن احتمالی 

چندشاخه از پریز جلوگیری نماید.

شكل 63   ـ3ـ پريز برق تراکتور

ـ شايستگی اتصال ماشین هاي يدک کش ـ واحد يادگیری6 فصل3

 اتصال ماشین به تراکتور
تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، تراکتور، ماشین سوار

شرح فعالیت: تراکتور را به ماشین سوار متصل کنید. رانندگي تراکتور توسط هنرآموز صورت گرفته و در این مرحله 
تنها اتصال بازوها انجام شود. 

فعالیت
 کارگاهی
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اتصال شیلنگ هیدرولیک ماشین کشاورزی
رابط های  اتصال  برای  خروجی  چند  یا  یک  تراکتورها  عقب  در  معموالً 

هیدرولیک )کوپلینگ( نصب شده است.
تراکتور  به  اتصال سیستم هیدرولیک ماشین های کشاورزی متصل  با 
از طریق شیلنگ های هیدرولیک به این کوپلینگ ها، توان هیدرولیکی 
مورد نیاز برای سیستم های هیدرولیک ماشین تأمین و کنترل می گردد. 
شیلنگ هیدرولیک ماشین از طریق سرشیلنگی به کوپلینگ تراکتور 

متصل می گردد.

قبل از اتصال چندشاخه برق ماشین کشاورزي به پريز تراکتور بايد چندشاخه برق ماشین و پريز تراکتور را توجه
از نظر امكان اتصال به يكديگر بررسی کنید تا مطمئن شويد تعداد شاخک ها و موقعیت آنها در چند شاخه 

با تعداد سوراخ و موقعیت آنها در پريز مشابه هستند.

اتصال ماشین به تراکتور
کشاورزی  ماشین   ،٣99 فرگوسن  تراکتور  کار،  لباس  نیاز:  مورد  تجهیزات 

مجهز به جک هیدرولیک یک طرفه، شیلنگ هیدرولیک
شرح فعالیت: اتصال شیلنگ هیدرولیک جک های یک طرفه به کوپلینگ تراکتور

مراحل کار:
١ـ ماشین را به تراکتور متصل کنید. سپس تراکتور را خاموش کنید.

٢ـ سرشیلنگی و اطراف خروجی هیدرولیک )مادگی( تراکتور را تمیز کنید.
٣ـ در صورتی که سرشیلنگی ماشین و مادگی تراکتور درپوش داشته باشد، 

آنها را درآورید.

داخل  را  و سرشیلنگی  داده  فشار  جلو  به  را   )A( رابط  استوانه  ٤ـ 
مادگی قرار دهید.

٥ـ تراکتور را روشن نموده و اهرم خروجی هیدرولیک را در وضعیت 
باز قرار دهید. اگر اتصال درست انجام شده باشد، جک باز می شود.

فعالیت

شكل 65  ـ3ـ تمیز کردن سرشیلنگی و 
اطراف خروجی هیدرولیک تراکتور

شكل 66 ـ3ـ اتصال خروجی هیدرولیک

شكل 64   ـ3ـ خروجی هیدرولیک
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اتصال محور تواندهي
انواع زیادی از ماشین های کشاورزی توان دورانی مورد نیاز خود را از محور تواندهی تراکتور تأمین می کنند. 

در صورتی که تراکتور مجهز به دو خروجی هیدرولیک باشد، فقط در يكی از آنها اهرم و جک متناسب با هم نكته
عمل می کنند. اگر شیلنگ جک يک طرفه را اشتباهاً به مادگی دوم ببنديد، با قرار دادن اهرم در وضعیت باز، 

جک بسته می شود.

● قبل از اتصال، شیلنگ ها را از نظر ترک، شل بودن اتصاالت و پارگی بررسی کنید. ايمنی
● طول شیلنگ نبايد خیلی کوتاه باشد وگرنه در موقع دور زدن ممكن است پاره شود.

● در صورت بلند بودن شیلنگ، آن را روی ماشین و در موقعیت درست مهار کنید.

پس از اتصال، مادگی و سرشیلنگی را از نظر نشتی بررسی کنید.
نكته زيست

محیطی

شكل 68  ـ3ـ چاله کن شكل 67  ـ3ـ گاوآهن دوار 

تراکتورهای مختلف ممکن است مجهز به محور تواندهی 6 خار )با سرعت دورانی ٥٤0 دور در دقیقه( یا ٢١ خار 
)هزار خار با سرعت دورانی ١000 دور در دقیقه( یا هر دو نوع باشند که متناسب با آن باید گاردان را انتخاب کرد.

ـ شايستگی اتصال ماشین هاي يدک کش ـ واحد يادگیری6 فصل3

شكل 70  ـ3ـ محور تواندهی 21 خارشكل 69  ـ3ـ محور تواندهی 6 خار
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و  سرعت  دو  هر  انتخاب  برای  اهرمی   ٣99 فرگوسن  تراکتور 
همچنین وضعیت خالص دارد.

محور تواندهی تراکتورها معموالً دارای سه وضعیت چرخ گرد، 
موتورگرد و خالص می باشد. در وضعیت چرخ گرد سرعت دوران 
وضعیت  در  و  می باشد  چرخ  دوران  سرعت  با  متناسب  محور 
در  است.  موتور  دور  با  متناسب  دوران محور  موتورگرد سرعت 

وضعیت خاموش محور تواندهی هیچ حرکتی ندارد.

تراکتور فرگوسن ٢8٥ فقط دارای سرعت ٥٤0 دور است. در این تراکتور خالص کردن محور تواندهی به وسیله 
کالچ اصلی تراکتور صورت می گیرد  با فشردن این پدال تا انتها محور تواندهی خالص شده و می توان به وسیله اهرم 

مربوطه یکی از وضعیت های چرخ گرد، موتور گرد و یا خالص را انتخاب کرد.

اتصال محور تواندهی تراکتور به محور ورودی اکثر ماشین ها، 
توسط گاردان انجام می شود.

که  هستند  ایمنی  کالچ  به  مجهز  گاردان ها  از  برخی 
در صورت بروز اشکال انتقال حرکت از محور تواندهی 
از  دیگر  برخی  می کند.  قطع  را  ماشین  به  تراکتور 
گاردان ها دارای کالچ یک طرفه هستند. این گاردا ن ها 
استفاده  می کنند،  کار  باال  دور  با  که  ماشین هایی  در 

می شود تا هنگام خالص کردن محور تواندهی تراکتور از برگشت حرکت از سمت ماشین به تراکتور جلوگیری شود.

شكل 71 ـ3ـ اهرم های کنترل محور تواندهی فرگوسن 399 

در تراکتورهای جديد وضعیت چرخ گرد حذف شده استتوجه

در وضعیت موتور گرد تنها در دور مشخصی از موتور محور تواندهی 540 دور يا 1000 دور در دقیقه می گردد. توجه
اين دور را دور مشخصه می نامند.

دور مشخصه تراکتورهای مختلف چقدر است؟تحقیق

شكل 72ـ3ـ گاردان



137

براي اتصال گاردان به تراکتور و ماشین به ترتیب زیر عمل کنید:

٢ـ گاردان مناسب را انتخاب ١ـ تراکتور را به ماشین وصل کنید.
کنید.

٣ـ هزار خار گاردان را روی 
محور انتقال نیرو قرار دهید.

٤ـ پین قفل کننده هزار خار را با شست دست فشار 
دهید و هم زمان گاردان را روی محور انتقال نیرو هل 

بدهید تا روی آن جای بگیرد.

٥ـ پین قفل هزار خار را رها کرده 
و با دو دست گاردان را با حرکت به 
باال و پایین روی محور انتقال نیرو 
قفل کننده  پین  تا  کنید  جابه جا 
هزار خار در شیار محور انتقال نیرو 

جا بیفتد.

محافظ  روکش  زنجیر  6ـ 
یا  تراکتور  بدنه  به  را  گاردان 
ماشین متصل کنید تا روکش 
همیشه بدون حرکت باقی بماند 

و گاردان داخل آن بچرخد.

شكل75ـ3ـ اتصال گاردان به تراکتور و ماشین

در اتصال گاردان های کالچ دار، کالچ بايد سمت ماشین قرار بگیرد و سمت کشويی داخلی به سمت تراکتور باشد.نكته

ـ شايستگی اتصال ماشین هاي يدک کش ـ واحد يادگیری6 فصل3

شكل 74ـ3ـ گاردان مجهز به کالچ ايمنیشكل 73ـ3ـ گاردان مجهز به کالچ يک طرفه
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پس از اینکه ماشین سوار روی اتصال سه نقطه تراکتور متصل شد، معموالً باید دو تنظیم روی آن انجام گیرد: 
تنظیم زنجیر مهارکننده و تراز ماشین.

اتصال ماشین به تراکتور
تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، تراکتور، ماشین کشاورزی، گاردان

شرح فعالیت: محور تواندهی تراکتور را به وسیله گاردان به ماشین متصل نموده و انتقال نیرو به آن را در وضعیت های 
مختلف کنترل کنید.

فعالیت

●  توجه کنید که گاردان در حالت چرخش حداکثر دارای زاویه ٢٥ درجه باشد. ايمنی

●  به هیچ وجه به گاردان در حال گردش نزدیک نشوید.

شكل76ـ3ـ حداکثر زاويه گاردان 25 
درجه است.

شكل77ـ3ـ سرعت دوران گاردان بیشتر از سرعت عكس العمل شماست

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتايج ممكن
 شرايط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...(
مراحل کار رديف

٣ اتصال شاسی، اتصال گاردان ـ اتصال خروجی هیدرولیک 
اتصال پریز برق به درستی انجام شود.

باالتر از حد 
انتظار

ابزار: جعبه ابزار مکانیک
تجهیزات: ماشین کشاورزی تراکتور، 

گاردان
زمان: ٢0 دقیقه

مكان:  هانگار ماشین های کشاورزی

اتصال ماشین 
به تراکتور ٢٢ اتصال شاسی، اتصال گاردان ـ اتصال خروجی هیدرولیک 

اتصال پریز برق با ایرادات جزئی انجام شود. قابل قبول

١ خروجی  یا  گاردان  یا  شاسی  اتصال  در  توانایی  عدم 
هیدرولیک غیر قابل قبول

ارزيابی 
عملكرد

تنظیم ماشین بعد از اتصال
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شكل 78ـ3ـ تنظیم زنجیر مهار کننده

در تنظیم زنجیر مهارکننده شرایط کار ماشین را باید در نظر گرفت:
اگر ماشین داخل خاک کار می کند زنجیر باید شل باشد و اگر ماشین باالتر از سطح خاک کار می کند، زنجیر را سفت کنید.
تراز ماشین: ماشین کشاورزی در حین کار باید کاماًل از نظر طولی و عرضی تراز باشد. در صورتی که قسمت 
جلو و عقب ماشین )زمانی که در حال کار است یا روی سطح زمین قرار دارد( در یک ارتفاع نباشد، ماشین  تراز 

طولی ندارد و درست کار نخواهد کرد.
منظور از  تراز عرضی این است که وقتی از عقب به ماشین متصل به تراکتور نگاه می کنید، سمت چپ و راست 

ماشین ارتفاع )یا عمق کار( یکسانی داشته باشند.

برای تراز طولی ماشین از تغییر طول بازوی وسط و برای  تراز عرضی ماشین از تغییر طول بازوی کناری نكته
استفاده می شود.

تنظیم تراز طولی و عرضی ماشین سوار
تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، تراکتور فرگوسن ٢8٥، ماشین کشاورزی سوار

مراحل کار: 
١ـ ماشین را به آهستگی در فاصله کمی از سطح زمین صاف قرار دهید.

٢ـ از سمت چپ یا راست به شاسی ماشین نگاه کنید.
٣ـ اگر قسمت عقب پایین تر یا باالتر باشد، ماشین را به آهستگی روی سطح زمین قرار دهید.

٤ـ در صورتی که عقب شاسی ماشین پایین تر بوده، طول بازوی وسط را کم کنید و در صورتی که عقب شاسی ماشین 
باالتر بوده، طول بازوی وسط را زیاد کنید.

٥ـ مجدداً ماشین را در فاصله کمی از سطح زمین قرار داده و مراحل دو به بعد را انجام دهید.
6ـ برای تراز عرضی مراحل باال را انجام دهید؛ با این تفاوت که زاویه دید شما از پشت ماشین بوده و تنظیمات به وسیله 

بازوی کناری انجام می شود.

فعالیت

 در صورتی که ماشین را روی زمین قرار ندهید، چون وزن ماشین روی بازوی سوم نكته
است، نمی توانید طول بازو را تنظیم کنید.

ـ شايستگی اتصال ماشین هاي يدک کش ـ واحد يادگیری6 فصل3

تنظیم زنجیر مهار کننده:
برای جلوگیری از برخورد ماشین با چرخ های تراکتور و 
همچنین جلوگیری از نوسان ماشین در حین کار زنجیر 

مهارکننده را باید تنظیم کرد. 
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پس از پایان عملیات کشاورزی باید ماشین را به مکانی مسطح و حتی االمکان مسقف انتقال داده و از تراکتور جدا 
کنید. از باز کردن ماشین در مکانی که بستن مجدد آن دشوار باشد، خودداری کنید.

● پايین و باال بردن ماشین توسط سیستم هیدرولیک از روی صندلی تراکتور و به آرامی انجام شود. ايمنی
● هیچ گاه بین ماشین و تراکتور قرار نگیريد.

جدا کردن ماشین از تراکتور

برای جدا کردن ماشین از تراکتور به ترتیب زير عمل کنید:
١ـ تراکتور را به توقفگاه هدایت کرده و متوقف کنید.

٢ـ ماشین را روی زمین قرار دهید.
٣ـ پس از کشیدن ترمز دستی از تراکتور پیاده شوید.

٤ـ به وسیله خرک یا سه پایه و یا پایه مخصوص پارک ماشین، آن 
را مهار کنید.

٥ـ اتصاالت برقی و هیدرولیکی ماشین و گاردان را از تراکتور جدا کنید.
6ـ اتصاالت شاسی را عکس مراحل بستن باز کنید.

7ـ تراکتور را به جلو برانید.

شكل 79ـ3ـ جدا کردن ماشین از تراکتور

جدا کردن ماشین از تراکتور
تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، تراکتور، ماشین کشاورزی 

شرح فعالیت: ماشین متصل به تراکتور را جدا نمایید.

فعالیت

ارزيابی 
عملكرد

پايه نگهدارنده

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتايج ممكن
 شرايط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...(
مراحل کار رديف

٣ اتصال شاسی، اتصال گاردان ـ اتصال خروجی 
هیدرولیک اتصال پریز برق به درستی انجام شود.

باالتر از حد انتظار ابزار: جعبه ابزار مکانیک
تجهیزات: ماشین کشاورزی متصل 

به تراکتور، گاردان 
زمان: ٢0 دقیقه

مكان: هانگار ماشین های کشاورزی

اتصال 
ماشین به 

تراکتور
٢٢ اتصال شاسی، اتصال گاردانـ  اتصال خروجی 

هیدرولیک اتصال پریز برق با ایرادات جرئی انجام شود.
قابل قبول

١ عدم توانایی در اتصال شاسی یا گاردان یا خروجی 
هیدرولیک غیر قابل قبول
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ـ  انجام سرویس های دوره ای تراکتور ـ واحد یادگیری 5   فصل3

● پایین و باال بردن ماشین توسط سیستم هیدرولیک از روی صندلی تراکتور و به آرامی انجام شود. ايمنی
● هیچ گاه بین ماشین و تراکتور قرار نگیرید.

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتايج ممكن
 شرايط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان و ...(
مراحل کار رديف

٣ ابزار: جعبه ابزار مکانیک،گریس 
پمپ، پمپ باد

تجهیزات: ماشین کشاورزی 
مواد: مواد روغنی، گازوئیل

زمان: ٢0 دقیقه
مكان: هانگار ماشین های کشاورزی

جدا کردن 
ماشین از 

تراکتور
٤٢ جدا کردن ماشین با رعایت نکات ایمنی قابل قبول

١ عدم توانایی در جدا کردن ماشین غیر قابل قبول

ارزيابی 
عملكرد
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1 شرح کار:
ـ تعیین روش اتصال ـ انتخاب تراکتور مناسب ـ تنظیم نقاط اتصال تراکتور ـ اتصال شاسی ماشین به تراکتور

ـ اتصال گاردان و خروجی هیدرولیک ـ تنظیم ماشین بعد از اتصال ـ جدا کردن ماشین از تراکتور

2 استاندارد عملكرد:
اتصال ماشین های کشاورزی به تراکتور زراعی و انجام تنظیم مطابق دستورالعمل ها

شاخص ها:
ـ بیان انواع اتصال سوار، نیمه سوار و کششی، تشخیص نوع ماشین از لحاظ اتصال

ـ تعیین گروه ماشین، تعیین تراکتور مورد نیاز
ـ تنظیم طولی مالبند قابل تنظیم، تنظیم عرضی مالبند قابل تنظیم، تنظیم ارتفاع مالبند قابل تنظیم 

ـ کشیدن ترمز دستی، هم راستا کردن نقاط اتصال، اتصال با پین مناسب
ـ انتخاب گاردان مناسب، اتصال گاردان در جهت درست، اطمینان از قفل گاردان، اتصال خروجی هیدرولیک با رعایت ایمنی 

ـ تراز عرضی ماشین،تراز طولی ماشین، تنظیم زنجیر مهارکننده
ـ کشیدن ترمز دستی، جدا کردن بازوهای اتصال، جدا کردن گاردان و خروجی هیدرولیک، پارک ماشین

3 شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرايط: کار در محیط بسته و باز

کار زیر نظر هنرآموز یا راننده تراکتور
ابزار و تجهیزات: 

ابزار کارگاهی، تجهیزات ایمنی، بذر، کود، سم، مواد سوختی و روغنی، کتابچه راهنمای ماشین های کشاورزی 

4 معیار شايستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کار ردیف

١ تعیین روش اتصال ١

١ اتصال ماشین به تراکتور ٢

١ تنظیم ماشین بعد از اتصال ٣

١ جدا کردن ماشین از تراکتور ٤

٢  شايستگی های غیر فنی، ايمنی، بهداشت،
توجهات زيست محیطی و نگرش

* میانگین نمرات

     * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ٢ می باشد.

ارزشیابی شایستگی اتصال ماشین هاي یدك کش


