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توجه:
ــرويس) به ارزش 2  ــراي درس تراكتور( كاربرد و س ــن كتاب ب از اي

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



مقدمه
ازدياد روز افزون جمعيت جهان و نياز شديد آنها به غذا مستلزم تالش بيشتر، 
ــير  ــت يافتن به اين هدف جز از مس ــت. دس براي توليد و تأمين مواد غذايي اس

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

مختلف اقدامات الزم را بعمل آورد.
ــين به جاي  ــالش زيادي براي جايگزين كردن موتور و ماش ــول زمان ت در ط
نيروي انساني صورت گرفته و در نهايت منجر به مكانيزه شدن كشاورزي امروزي 
گرديده است. تراكتور يكي از عوامل مهم مكانيزه شدن كشاورزي است. استفاده 
صحيح از تراكتور نياز به اطالعات كافي دربارة تراكتور، كاربرد و سرويس آن دارد.

ــت فراگيران با تراكتور و انواع آن آشنا شوند؛  ــده اس ــعي ش در اين كتاب س
ــرايط مختلف  ــند؛ تراكتور را براي كار در ش ــف آن را بشناس ــمت هاي مختل قس
ــمت هاي مختلف آن را  ــتفاده از تراكتور و قس و زمان بيكاري آماده كنند. راه اس
بياموزند. سرويس هاي مختلف تراكتور را آموزش ببينند. با تراكتور كاركنند و در 

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

پيش بيني شده است رعايت نكات زير توصيه مي شود.
ــتادكار مربوطه انجام  ــر هنرآموز و به همراه اس ــاي عملي زير نظ - فعاليت ه

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

يا در چند جلسه متوالي به پايان برسد.
- فعاليت هاي عملي به صورت انفرادي و يا در گروه هاي 8-2 نفره انجام مي گيرد.

قابل ذكر است كه فعاليت هاي عملي كلية فصول كتاب بايد مطابق هدف هاي 
رفتاري توسط هنرآموز درس طراحي و اجرا شود.

                                                                               مؤلفين



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

كاربرد و سرويس آن.
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فصل اول
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هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل، فراگير بايد بتواند: 
• منابع انرژى در كشاورزى را توضيح دهد. 

• برخى از انواع طبقه بندى تراكتور را توضيح دهد. 
• قسمت هاى اصلى تراكتور را نشان دهد. 

• وظيفة قسمت هاى اصلى تراكتور را شرح دهد. 
• وسايل راه اندازي، كنترل و هدايت تراكتور را نشان دهد. 

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

ــك مرد زمانى كه به طور دائم كار مى كند به طور ميانگين 150 وات  ــوان ي   ت
ــوخت ديزل در يك تراكتور  ــت كه معادل توان به وجود آمده از 0/50 ليتر س اس
ــاورزى انسان را به عنوان عامل توان تلقى كرد و  ــت. بنابراين نمى توان در كش اس
انسان به تدريج از توان دام و سپس توان ناشى از سوخت هاى فسيلى مانند بنزين 
ــتفاده كرده است. امروزه از منابع ديگر انرژى  و گازوئيل به عنوان منبع انرژى اس

مانند انرژى خورشيدى و انرژى باد نيز در كشاورزى استفاده مى شود.
ــين دام در مزارع شد، تاكنون، بتدريج تكامل يافته،  از زمانى كه تراكتور جانش
ــاورزى درآمده است و  ــين توليد توان در كش به طورى كه امروزه به صورت ماش

مى تواند به همراه ادوات مناسب، كليّه عمليات كشاورزى را انجام دهد. 

ــين خودگردانى است كه مى تواند ضمن  تعريف تراكتور : تراكتور، ماش
ــاير ادوات ديگر را نيز  ــوان دورانى و هيدروليكى س ــى، ت توليد توان كشش

تأمين نمايد.

1-1 توان دركشاورزى   
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2- 1 تاريخچه تراكتور
ــته براى گرداندن تسمه و چرخ تسمه   تاريخچه تراكتور در جهان: درگذش
ــين هاى بخار اوليه استفاده  ــاورزى از ماش يا تأمين قدرت مورد نياز كارهاى كش
ــين ها خودرو نبودند و اغلب به كمك دام از نقطه اى به نقطة  ــد. اين ماش مى ش
ــيده مى شدند. اولين قدم در تحّول ماشين هاى بخار، تبديل  ديگر در مزرعه كش

آنها به تراكتورهاى كششى بود كه در دهه 1850 اتفاق افتاد. 
ــال 1912 سازندگان موفق شدند تراكتورهايى با موتور بنزينى به بازار  در س
عرضه نمايند. با اختراع موتور ديزل توسط دكتر ردلف ديزل اين نوع موتور به 
ــر روى تراكتورها نصب گرديد كه خود فصل جديدى در  عنوان مولد قدرت ب

صنعت تراكتورسازى به شمار مى رفت. 
ــازى درجهان پيشرفت چشمگيرى داشته  درسال هاى اخيرصنعت تراكتورس
ــايل و تجهيزات از  ــا مجّهز به اطاقك راننده با كليّه وس ــت. اكنون تراكتوره اس
ــند. قدرت اين گونه تراكتورها زياد، و داراى جعبه  ــايل ايمنى مى باش جمله وس
دنده هاى خودكار، چهار چرخ محرك و فرمان هيدروليك هستند. در شكل 1-1 
ــان داده شده  ــكل 2-1 نمونه اى از يك تراكتور امروزى نش تراكتور اولّيه و درش

است .
 تاريخچه تراكتور در ايران:  استفاده از تراكتور و ماشين هاى كشاورزى در 
ــگاه ماشين هاى كشاورزى كه در سال 1300 شمسى  ايران به دنبال اولين نمايش

در تهران برگزار شد متداول گرديد. 
ــال 1308 شمسى اوليّن تراكتور نفتى ساده براى مدرسه عالى فالحت  در س
ــتان كرج خريدارى گرديد تا دانشجويان بتوانند با روش كار آن آشنا  در شهرس

شوند و آن را در مزارع براى عمليات كشاورزى بكار برند.

                 مطالعه آزاد
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                             شكل 1- 1 تراكتور اوليه
ــعه ماشين هاى كشاورزى در سال 1331 شمسى بود.  آغاز   فعاليت بنگاه توس
درحقيقت اين اقدام، نقطة شروع ماشينى كردن كشاورزى ايران به شمار مى رود. 
ــال 1345 شمسى تعدادى تراكتور يونيورسال از كشور رومانى وارد و  در س
ــد. از سال 1353 شمسى پس ازتأسيس  ــاورزان مستعد گذارده ش در اختيار كش
ــازى تبريز، اين كارخانه شروع به وارد كردن تراكتور مسى  كارخانه ي تراكتورس

  فرگوسن و مونتاژ آن نموده است. 
ــروع به  ــال 1352 ش به موازات اين   كارخانه، كارخانه ي جان ديراراك در س
ــاژ تراكتور جان ديركرده بود. درحال حاضراغلب قطعات تراكتور در داخل  مونت
ــوه تراكتورها، عالوه بر  ــود، به طورى كه توليد و مونتاژ انب ــاخته مى ش كشورس

مصارف صنعتى وكشاورزى در داخل، به كشورهاى ديگر نيز صادر مى شود.

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

ــى و نام آنها را به همراه نوع  ــز مختلف توليد تراكتور را در ايران بررس مراك
توليدات به هنرآموز مربوطه گزارش كنيد. 

3-1 انواع تراكتور 
ــاورزى  ــة الزم را براى بكارگيرى ادوات مختلف كش ــور، نيروى محرك تراكت
ــاورزى مكانيزة امروزى  ــتفاده از انواع مختلف تراكتور در كش ــن مى كند. اس تأمي
ــا در انتخاب نوع  ــناخت انواع تراكتور، به م ــمار مى رود. ش امرى ضرورى به ش
ــى از انواع  ــت برخ ــا كار، كمك مى كند. در زير فهرس ــب ب ــب آن و متناس مناس

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

• تراكتورهاى عمومى (يونيورسال) 
• تراكتورهاى باغى 

• تراكتورهاى صنعتى 
• تراكتورهاى شاليزارى و باغچه اى

ب- انواع تراكتور بر اساس نوع چرخ 
• تراكتورهاى چرخ الستيكى 
• تراكتورهاى چرخ زنجيرى 

ج- انواع تراكتورها از نظر تعداد محور محرك 
• تراكتورهاى دوچرخ (تيلر) 

• تراكتورهاى سه چرخ 
• تراكتورهاى چهارچرخ (دو چرخ محرك1 – چهار چرخ محرك2) 

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

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

 60-168kW(80-225Hp) تراكتورهاى گروه سوم، با قدرت مالبندى •
-300kW(180-400Hp)ــدى ــروه چهارم، با قدرت مالبن • تراكتورهاى گ

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

تراكتورهاى عمومى :
ــه، عمليات  ــاى مزرعه از جمل ــام اكثر كاره ــه براى انج ــت ك تراكتورى اس
ــازى زمين، كاشت، داشت و برداشت و غيره در مزارع طراحى شده است  آماده س

(شكل 1-3). 

 شكل 3-1 تراكتور چهار چرخ عمومى
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مهمترين مشخصات اين نوع تراكتور عبارت انداز: 
•  قابليت تنظيم فاصلة چرخ ها 

•  قابليت گردش سريع در شعاع كم 
•  سهولت و سرعت در متّصل كردن و به كارگيرى ادوات 

تراكتورهاى باغى : 
ــتند و معموالً كمرشكن  ــط هس اين تراكتورها،  تراكتورهاى كوچك و متوس
ــادر به حركت و  ــن ويژگى آن ها را ق ــند. اي ــان هيدروليكى مى باش و داراى فرم
ــى كوتاه و داراى  ــازد. عمومًا شاس كار با ادوات در اطراف  و زير درختان مى س
ــا معموالً از نوع  ــكل 4-1). موتور اين تراكتوره ــتند (ش چهار چرخ محرك هس
ــتند. ــيلندر هس ــب بخار و 2 يا 3 س ــا قدرتى در محدوده 15 تا 40 اس ــى ب ديزل

    ب الف

 شكل4-1تراكتورهاى باغى

تراكتورهاى صنعتى :
ــتند در اندازه و انواع مختلف، كه براى كارهاى مخصوص   تراكتورهايى هس
ــنگين در كارخانجات، فرودگاه ها و راه سازى ساخته  ــايل س صنعتى و حمل وس
ــده اند. اين تراكتورها را مى توان به دستگاه هاى باالبر، حفارى، باركن مكانيكى  ش

و ضمايم مشابه كه روى آنها سوار مى شوند مجهز نمود (شكل 1-5). 
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شكل 5-1 يك نوع تراكتور صنعتى

تراكتورهاى دوچرخ (تيلر): 
ــوند و اغلب در  ــت هدايت مى  ش اين تراكتورها، دوچرخ محرك دارند، با دس

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

  شكل 6-1تراكتور دو چرخ همراه با خاك همزن
تراكتورهاى چرخ الستيكى:  

ــتيكى متداول در ايران چهارچرخ هستند. محور جلوى  تراكتورهاى چرخ الس
ــه كار مى رود. اين تراكتورها  ــن تراكتورها دوچرخ دارد كه براى فرمان دادن ب اي
حركت خود را از طريق دوچرخ محرك در عقب كسب مى كنند. بعضى از انواع 
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اين تراكتورها داراى دوجفت چرخ در عقب هستند (تراكتور شش چرخ). 
ــتري دارند عالوه بر دو  ــن تراكتورها كه قدرت مالبندي بيش ــوع ديگر اي در ن

چرخ محرك عقب، چرخ هاى جلو نيز محرك است .
بعضى از انواع اين تراكتورها داراى دو جفت چرخ در جلو و دو جفت چرخ، 

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

  شكل 7-1 يك نوع تراكتور هشت چرخ

ــى از سطح زمين زياد است  در بعضى از تراكتورهاى چهار چرخ، ارتفاع شاس
ــود. تراكتور شاسى بلند ويژه  اين نوع تراكتور، تراكتور شاســى بلند ناميده مى ش

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

  شكل 8-1تراكتور شاسى بلند 
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تراكتورهاى چرخ زنجيرى :
 در انجام برخى امور به ويژه در زمين هاى سبك و شنى به عّلت نياز به نيروى 
ــتفاده  ــا زمين، از تراكتورهاى چرخ زنجيرى اس ــى و درگيرى زياد چرخ ب كشش

مى  شود. استفاده از اين تراكتورها در كشاورزى محدود است (شكل 1-9). 

شكل 9-1تراكتور چرخ زنجيرى

     فعاليت عملي

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

4-1 قسمت هاى اصلى تراكتور 
ــند معموالً چند قسمت اصلى دارند  تراكتورهاى امروزى – از هر نوع كه باش

كه عبارت اند از: 
ــق، هدايت و كنترل  ــتم تعلي ــتگاه انتقال قدرت 3 - سيس 1 - موتور 2-  دس
ــتم  ــى و سيس ــتم هيدروليك 5 - تجهيزات مختلف مانند اتاق و شاس 4 - سيس

گرمايشى و ... 
•  موتور: توان الزم را براى انجام كارهاى مختلف تراكتور توليد مى كند. 

ــوان مكانيكى موتور به  ــتگاه، انتقال ت ــتگاه انتقال توان: وظيفه اين دس •  دس
ــت.در طى اين انتقال،  ــت به حركت درآوردن تراكتور اس ــاى محّرك جه چرخ ه
ــتاور توليد شده موتور انجام مى شود. قسمتى از  تغييرات الزم بر روى دور و گش
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ــكار انداختن  ــور را براي ب ــوان موت ــى از ت ــتگاه وظيفه دارد، بخش ــن دس اي
ــور گردنده اى  ــرو مى گيرند، به مح ــور ني ــى كه از تراكت ــدة ادوات ــات گردن قطع
ــاند.  برس ــت،  اس ــده  ش ــب  نص ــور  تراكت ــب  عق در  ــه  P .T .O)ك ــور  مح  )
•    سيستم تعليق، هدايت و كنترل: تراكتور را روى زمين نگه مى دارد و امكان 

حركت راحت و هدايت تراكتور را ميّسر مى سازد. 
•  سيستم هيدروليك: سيستمى است كه بخشى از توان موتور را گرفته و به 
ــتم براى بكار انداختن و كنترل  ــورت توان هيدروليكى ارايه مى كند. اين سيس ص

جكها و قسمت هاى هيدروليكى تراكتور و ادوات مورد استفاده قرار مى گيرد. 
ــتم  ــزات مختلــف: تراكتورهاى امروزى معموالً مجّهز به اتاق، سيس •  تجهي
ــى (براى ايجاد دماى مناسب)، شاسى، قالب هاى اتصال سريع و ... براى  گرمايش

آسايش راننده و آسان شدن كار هستند. 
وسايل محافظت در مقابل واژگون شدن تراكتور 

ــدن توسعه پيدا كرده  ــاختار محافظ براى ايمنى در حين واژگون ش دو نوع س
است: قاب محافظ و اتاقك محافظ. 

ــى تراكتور  ــاب محافظ: قاب محافظ معموالً دو يا چهار ميله متصل به شاس ق
ــى يك كمربند ايمنى  ــاى داراى قاب محافظ در روى صندل ــت. در تراكتوره اس
ــده است. درصورت واژگون شدن كمربند ايمنى، راننده را  براى راننده منظور ش
در داخل قاب محافظ حفظ مى كند و از پرتاب شدن او جلوگيرى مى كند. ( شكل 

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

فلزى محكم در طراحى آنها به كار رفته باشد (شكل 10-1 ب ). 
ــدن تراكتور  ــت از راننده در زمان واژگون ش ــن اتاقك ها، عالوه بر محافظ اي
ــيله  ــز دارند. از آنجا كه اين اتاقك ها به وس ــالمتى ديگرى ني ــاى ايمنى و س مزاي
ــى از داخل صافى  ــط پنكه هاي ــوا توس ــده اند و ه ــا احاطه ش ــره ه ــا و پنج دره
ــل اتاقك تحت  ــب هواى داخ ــود و بدين ترتي ــاق مى ش ــرده و وارد ات ــور ك عب
ــود. ــاك به داخل اتاقك جلوگيرى ش ــا از ورود گرد و خ ــار قرار مي گيرد ت فش
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ــف       ب   ال

ــش مى دهند.  ــور را كاه ــرزش موت ــدا و ل ــال ص ــا انتق ــيارى از اتاقك ه بس
ــط صوت و  ــوع، ضب ــارى، تهويه مطب ــه بخ ــز ب ــت مجه ــن اس ــا ممك اتاقك  ه
ــا جلوگيرى  ــاخته و ب ــراى راننده فراهم س ــتر را ب ــند و راحتى بيش ــو باش رادي
ــود.        ــى او در حين انجام كار مى ش ــش كاراي ــبب افزاي ــتگى زودرس، س از خس

5-1 وسايل راه اندازي، كنترل و هدايت  

ــتفاده قرار نگيرد، خيلى زود فرسوده  چنانچه تراكتور به طور صحيح مورد اس
ــد آن نيز كاهش  ــاورزى، عمر مفي ــالوه بر افزايش هزينه هاى كش ــود كه ع مي ش
ــت و كنترل تراكتور ابتدا بايد آن  ــد يافت. از اين رو براى راه اندازي، هداي خواه
ــناخت تا بتوان به طور صحيح از حداكثر قابليت هاى آن در شرايط مختلف  را ش

استفاده نمود. 
ــناخت اجزاى تشكيل دهندة آن دارد و بايد  هدايت صحيح تراكتور نياز به ش
كاربرد هر يك را آموخت. براى مشخص كردن اين تجهيزات معموالً عاليمى به 

كار مى رود كه اكثر كارخانه هاى سازنده از اين عاليم استفاده مى كنند. 
جدول1-1 برخى از اين عاليم را نشان مى دهد. 

ــظ و   اتاقك محافظ ــاب محاف ــكل10- 1 ق ش
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ــنايى با عاليم مربوط به وسايل راه اندازي، كنترل و هدايت تراكتور،  پس ازآش
قبل از اقدام به رانندگى بايد روش استفاده از اين وسايل را فرا بگيريد. 

• فرمان 
براى هدايت تراكتور از فرمان استفاده مى شود. فرمان تراكتور در جلوى صندلى 
ــه اى كه فلكة فرمان نام دارد وضعيت چرخ ها  ــده قرار دارد و راننده با گردون رانن
ــرفته را تغيير مى دهد تا تراكتور را در جهت مورد نظر براند. در تراكتورهاى پيش

چراغ كار پشت

سوئيچ اصلى چراغها

دورسنج موتور
درجه شارژباترى

صافى روغن جعبه دنده

درجه حرارت روغن جعبه 
دنده

درجه فشارروغن جعبه دنده

دستورالعمل را بخوانيد

محور انتقال نيرودرحالت 
خالص 

محور انتقال نيرودر حال كار

چراغ احتياط و اعالم خطر

كارگرمكن

فقط گرمكن

 جدول1-1 برخى از عاليم عمومى
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ــت. شكل 11-1 فلكه فرمان و تغيير طول  زاويه و طول فرمان قابل تنظيم اس
و زاويه فرمان را نشان مى دهد. 

• صندلى راننده:
ــود كه در زمان  ــت و بايد طورى تنظيم ش ــتن راننده اس  صندلى محل نشس
ــّلط كامل او را بر هدايت و كنترل تراكتور تأمين نمايد و در كار هاى  رانندگى تس
طوالنى مانع از خستگى او گردد. صندلى راننده داراى تنظيم هاى مختلفى به شرح 

زير است :
ــلط،  ــم فاصله با فرمان: اين تنظيم براى تس ــم افقى صندلى يا تنظي •  تنظي
دسترسى كامل راننده به كليه اهرم ها و پدال ها انجام مى شود. ( شكل 12 - 1 -د)      
•  تنظيم ارتفاع صندلى: اين تنظيم براى تسلط بيشتر راننده به پدال ها صورت 

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

ــى وزن راننده و  ــراى ايجاد هماهنگ ــى صندلى: اين تنظيم، ب ــم وزن •  تنظي
خاصيت ارتجاعى فنر صندلى صورت مى گيرد. ( شكل 12 - 1 - ب )

ــه مطابق  ــود، ك ــوى تنظيم ش ــه نح ــده بايد ب ــى رانن ــى صندل ــور كل ــه ط ب
ــان  فرم روى  ــده  رانن ــت هاى  دس ــه  ك ــى   هنگام ــف)  ال  -1-12 ــكل(  ش
ــد.  باش ــه  درج ــده 90  رانن ــازوى  ب و  ــاعد  س ــن  بي ــه  زاوي ــرد،  مى گي ــرار  ق

ــانالف-  فلكه فرمان فرم ــه  زاوي و  ــول  ط ــر  تغيي ب- 
شكل 1-11
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شكل 12- 1- الف

     فعاليت عملي

 در يكى از تراكتور هاى موجود هنرستان، صندلى را متناسب با خود تنظيم كنيد. 

ــده و كنترل راننده  ــايل اندازه گيرى و هشــدار دهن •  صفحه وس
(داشبورد):

در رانندگى با تراكتور، راننده عالوه بر تعيين مسير و هدايت صحيح تراكتور، 
ــدار دهنده كنترل كند. لذا در  ــه طور همزمان بايد كار آن را به كمك عاليم هش ب
ــود دارد كه كليه چراغ هاى  ــمت جلوى راننده بر روى تراكتور صفحه اى وج قس
ــداردهنده، كليد ها، درجه  ها، چراغ هاى آگاهى دهنده از وضعيت كار تراكتور،  هش

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

شكل 12 - 1 - ب

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

G 238 ب  -  داشبورد تراكتور 

1-  دكمه بوق
2- كليد چراغ  هاى جلو با نور باال 

3- كليد چراغ اعالم خطر چشمك زن 
4 - كليد چراغ راهنما و بوق 

5 - صفحه ى درجه 
6. - گاز دستى 

7- اهرم خاموش كننده موتور
8. - سوئيچ موتور 

9.- كليد چراغ 
10- كليد راهنما

11- چراغ سوخت باك
12- چراغ روغن 

13- چراغ باترى   
15-چراغ نور باال 

16 - نشانگر چراغ راهنما 
17- ساعت شمار و دورسنج 

شكل 13 - 1

MF 399 ج - جلو داشبورد تراكتور
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• سوئيچ تراكتور و دكمه استارت
در تراكتور ها شكل، محل نصب و عملكردهاي سوئيچ و دكمه استارت متفاوت 
ــده اند. در تراكتور U650M قرار  ــت اين دو در اكثر تراكتور ها در هم ادغام ش اس
ــمت هاى مختلف  ــدن جريان برق به قس ــوئيچ موجب وصل ش دادن كليد در س
ــن شود. اين حالت را وضعيت روشن مى نامند. مى گردد، بدون اينكه موتور روش
زيرا تعدادي از چراغ هاي هشداردهنده روي داشبورد روشن مي باشند و مدارات 
تراكتور آماده راه اندازي مي شوند. در اين حالت دكمه ى استارت به طور جداگانه 
ــاردادن آن، استارتر عمل مى كند و موتور روشن مى شود.  عمل مى نمايد كه با فش

در اين وضعيّت چراغ هاي هشدار دهنده خاموش مي شود.
ــوئيچ بايد آن را يك  اّما در بعضى از تراكتور ها عالوه بر قرار دادن كليد در س
ــن قرار گيرد. با چرخاندن كليد به  ــوئيچ در وضعيت روش مرحله چرخاند، تا س
ــن  ــروع به كار مى  كند و موتور روش ــتارتر ش مرحله بعد كه حالت فنرى دارد اس

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

1- خاموش 2 - روشن 3 - استفاده از گرمكن 4 - استارت
MF399 الف - سوئيچMF 285 ب - سوئيچ

شكل 14 - 1 - سوئيچ تراكتور
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درجه فشار روغن و يا چراغ هشدار دهنده ى فشار روغن:  •
ــار روغن موتور توسط يك درجه، كه معموالً در جلوى راننده قرار  ميزان فش
ــب براى هر تراكتور در كتاب  ــان داده مى شود. ميزان فشار روغن مناس دارد، نش
راهنماى آن ذكر شده است. هنگامى  كه موتور سرد است، روغن آن نيز سرد بوده 

و فشار روغن باالتر از حد معمول خواهد بود. 
پس از گرم شدن موتور، فشار روغن كمي كاهش مى  يابد. چنانچه ميزان فشار 
روغن موتور كمتر از حد الزم باشد بايد بالفاصله علت آن را يافت و رفع عيب 
ــيد. برخى تراكتور ها  ــيب فراوان خواهد رس كرد. در غير اينصورت، به موتور آس
ــار روغن اند و به جاى آن يك چراغ هشدار دهنده دارند، هنگامى   فاقد درجه فش
كه سوئيچ تراكتور در وضعيت روشن قرار دارد و هنوز موتور روشن نشده است 
اين چراغ بايد روشن باشد. لحظه اى پس از روشن شدن موتور، همراه با افزايش 
ــود.چنانچه خاموش نشد، دليل بر پائين بودن  دور آن، بايد اين چراغ خاموش ش
ــت و بايد بالفاصله موتور را خاموش كرد و علت را يافت. در  ــار روغن اس فش
هنگام روشن بودن موتور نيز اگر فشار روغن كاهش پيدا كند و از حد مجاز كمتر 
ــود، اين چراغ روشن مي شود. كه بايد - بالفاصله تراكتور را خاموش و  علت  ش

را يافته و رفع عيب كرد ( شكل 15 - 1).

شكل 15 - 1

• درجه نشان دهنده ى ميزان سوخت مخزن (باك):
ــان مى دهد. كه  ــوخت را نش ــوخت موجود در مخزن س ــن درجه ميزان س اي
ــانه كمبود سوخت  ــخص مى  گردد رنگ قرمز ( E ) نش معموالً با عدد يا رنگ مش

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

ــتند،  ــتم خنك كننده ى آبى هس ــى كه موتور آن ها داراى سيس در تراكتور هاي
درجه ى آب، دماى آب موتور را برحسب سانتيگراد يا فارنهايت نشان مى دهد. 

ــيم شده است و  ــمت تقس ــه قس در بعضى از تراكتور ها، صفحه ى درجه به س
ممكن است به ترتيب با حروف (C) و (N) و (H) و يا با رنگ هاى سفيد و سبز 
و قرمز نشان داده شود. كه به ترتيب نشانگر سرد(C)، مناسب (N) و جوش بودن 

(H)آب موتور تراكتور هستند. 
كاركردن با موتور سرد مى تواند مانند كاركردن در درجه حرارت باال به موتور 
صدمه برساند. در ابتداى روشن شدن موتور عقربه روى قسمت سرد قرار مى گيرد. 
ــد تراكتور را حركت داد. پس از اينكه  ــي از تراكتورها در اين حالت نباي در برخ
موتور گرم شد و عقربه روى قسمت مناسب قرار گرفت مى توان حركت كرد. قرار 
گرفتن عقربه روى قسمت جوش، مي تواند نشان دهنده عيب در سيستم خنك كننده 
ــدكه بايد به رفع اشكال پرداخت (شكل 17 -  1).  يا كم بودن آب در رادياتور باش

شكل 17 - 1
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• درجه ى شارژ باترى يا چراغ هشدار دهنده
ــان دهنده ى وضعيت كار مولد برق مى باشد. معموالً  درجه ى شارژ باترى نش
ــط اين درجه و عالمت مثبت و منفى در طرفين عدد صفر ديده  عدد صفر در وس
ــمت عالمت منفى حركت كند، نشان دهنده ى  ــوند. هنگامى  كه عقربه به س مى  ش
تخليه (دشارژ) باترى است. كه به دليل مصرف برق توسط مصرف كننده  ها بروز 
ــارژ (پرشدن)  ــانگر ش ــمت عالمت مثبت، نش مى  كند. حركت كردن عقربه به س
ــت. زمانى كه عقربه روى صفر باقى مى ماند حالت تعادل باتري از نظر  باترى اس

شارژ و دشارژ خواهد بود. 
ــتفاده  ــداردهنده اس ــه، از چراغ هش ــه جاى درج ــا ب ــى از تراكتور ه در برخ
ــده و پس از  ــن ش ــوئيچ روش ــردن س ــاز ك ــان ب ــراغ در زم ــن چ ــود. اي مي ش
ــدن موتور،  ــن ش ــود. چنانچه پس از روش ــدن موتور خاموش مي ش ــن ش روش
ــارژ  ــدن  باترى و يا عدم ش ــان دهنده ى تخليه  ش ــود، نش ــن ش اين  چراغ روش
ــط  ــن چراغ در دور متوس ــن ماندن اي ــد. روش ــرق  مى  باش ــد ب ــط مول آن توس
ــكل 18 -  1).  ــد (ش ــكال مى  باش ــان دهنده وجود اش ــاالى موتور، نش ــا دور ب ي

شكل 18 - 1

ب - درجه شارژالف - چراغ اخطار

دورسنج، ساعت شمار، سرعت سنج  •
ــان مى دهد. در  ــب دور در دقيقه) نش ــزان دور موتوررا (برحس ــنج مي  دورس
ــت، درشكل  ــده اس ــب موتور ذكر ش كتابچه ى راهنماى تراكتور ميزان دور مناس

19 -  1 دورسنج با شماره (2) نشان داده شده است. 
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ــنج اندازه گيرى مى  شود كه در  ــيله سرعت س ــرعت حركت تراكتور به وس س
ــت و در بعضى ديگر دنباله ى  ــنج موتور اس ــتقل از دورس برخى از تراكتور ها مس
عقربه دورسنج روى درجات ديگرى قرار مى  گيرد هر سرى از درجات، مربوط به 
ــت. در شكل 19-  1 يك عقربه دو سر وجود دارد (شماره  يك دنده ى تراكتور اس

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

1 - درجه سوخت 2 - درجات نشان دهنده ي سرعت تراكتور و دور موتور 3 - چراغ آگاهي دهنده ي 
نور باال 4 - چراغ آگاهي دهنده ي چراغهاي راهنما 5 - چراغ هشدار دهنده ي صافي هوا 6 - چراغ نشان 
دهنده سرعت محور انتقال نيرو 7 - ساعت شمار 8 - چراغ آگاهي دهنده ي درگير بودن محور جلو در 
تراكتورهاي دو ديفرانسيل 9 - چراغ هشدار دهنده مولد 10 - چراغ هشدار دهنده فشار روغن هيدروليك 
و جعبه دنده 11 - چراغ اعالم خطر كه كه با روشن شدن چراغهاي شماره 9، 10، 12 روشن مي شود.

 12 - چراغ هشدار دهنده ي فشار روغن موتور 13 - چراغ هشدار دهنده درگير بودن ترمز 
دستي 14 - درجه ي آب 15 - چراغ آگاهي دهنده ي روشن بودن چراغهاي مه شكن 

JD 3140شكل19 - 1 صفحه درجه در تراكتور

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

در شكل19-  1 ساعت شمار با شماره (7) مشخص گرديده  است. 
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چراغ هشداردهنده ى ترمز دستى  •
در تراكتور هايى كه مجهز به چراغ هشداردهنده ى ترمز دستي هستند، چنانچه 
ــتى كشيده شود و سوئيچ در وضعيت روشن باشد، چراغ مربوط روشن  ترمز دس
ــود كه نشان دهنده درگير بودن ترمز دستى است. با خارج شدن ترمزدستي  مي ش

از درگيرى، اين چراغ خاموش خواهد شد( شكل19 -  1 -  شماره ى 13). 

•  چراغ هشداردهنده ى فشار روغن هيدروليك و جعبه دنده
چراغ هشداردهنده ى روغن هيدروليك در بعضى از تراكتور ها وجود دارد. با 
بازكردن سوئيچ اين چراغ روشن شده و با روشن شدن موتور خاموش مي شود. روشن 
ماندن اين چراغ در حالى كه موتور روشن است نشان دهنده ى افت فشار روغن مى  
باشد و علت آن مى تواند كمى  روغن هيدروليك يا كثيف بودن صافى هاى روغن 
هيدروليك باشدكه بايد بررسى و اشكال آن رفع شود ( شكل 19-  1 شماره 10). 

•  دكمه خاموش كن
ــتفاده از  ــت با اس در بعضى از تراكتور ها براى خاموش كردن موتور كافى اس
اهرم گاز دستى دور موتور را كم كرد تا به صفر برسد. اين عمل جريان سوخت 

را قطع نموده و باعث خاموش شدن موتور مى شود. 
ــوخت  ــرى از تراكتور ها، راننده با دكمه خاموش كن، جريان س ــوع ديگ در ن
ــن نمودن مجدد بايد دكمه  ــود و براى روش را قطع مى  كند، تا موتور خاموش ش

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

•  چراغ هشدار دهنده ى وضعيت صافى هوا: 
ــتند، اين چراغ  ــدار دهنده هس ــراغ هش ــن چ ــا داراى اي ــى از تراكتور ه برخ
ــور هنوز  ــى موت ــرد ول ــن قرارمى گي ــت روش ــوئيچ در وضعي ــه س ــى  ك هنگام
ــدن موتور  ــت و بالفاصله پس از روشن ش ــن اس ــت، روش ــده اس ــن نش روش
ــن  ــراغ، پس از روش ــن چ ــدن اي ــن مان ــورت روش ــود. در ص ــوش مي ش خام
ــماره 5). ــكل 19 -  1 ش ــرويس دارد(ش ــه س ــوا نياز ب ــور، صافى ه ــدن موت ش
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•  چراغ هاى جلو
 در قسمت جلوى تراكتور دو چراغ با نور سفيد وجود دارد كه هر كدام در يك 
طرف نصب شده اند و داراى دو وضعيت نور پايين و نور باال براى روشن كردن 
جلوى تراكتور هستند. معموالً وقتى كه چراغ هاى نور باال روشن هستند يك چراغ 
ــن مى شود ( شكل 20 - 1 ). ــبورد در جلوى راننده روش آگاهى دهنده روي داش

شكل20 -  1 چراغ هاي جلو و راهنما

•  چراغ اصلى عقب
ــت تراكتور در حين كار شبانه كاربرد دارد. اين چراغ  ــن كردن پش  براى روش
ــت.  ــخص گرديده اس ــكل21 -  1 مش ــراغ كار» مى  نامند و در ش ــًا «چ را اصطالح

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

•  چراغ هاى خطر
ــا نور قرمز روى گلگير هاى عقب وجود  ــا دو عدد چراغ خطر ب  در تراكتور ه
دارند تا در هنگام حركت شبانه، تراكتور از عقب مشخص باشد. در شكل 21 -  1 

چراغ هاى خطر با (شماره 2) مشخص شده است. 
•  چراغ هاى ترمز

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

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

•  پدال گاز
ــت راننده ى  ــدال گاز پايى كه در زير پاى  راس ــر دور موتور از پ ــراى تغيي  ب

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

     فعاليت عملي

به همراه هنرآموزكاربرد وسايل راه اندازي، كنترل و هدايت تراكتور را بررسى 
ــودن موتور تراكتور كاربرد آن ها را تمرين كنيد. كنيد و در حالت خاموش ب

• اهرم گازدستى
ــرعت حركت تراكتور در هردنده، از  ــتن دور موتور يا س  براى ثابت نگه داش
اين اهرم استفاده مى  شود. اين اهرم در هر وضعيّتى قرار داده شود دور موتور در 

همان حالت باقى مى ماند(شكل 22 -  1 شماره 1).
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•  پدال هاى ترمز
 معموالً تراكتور داراى دو پدال ترمز مى باشد. هر پدال يكى از چرخ هاى عقب 
را ترمز مى كنند. پدال هاى ترمز براى متوقف نمودن تراكتور يا كاهش سرعت آن 
مورد استفاده قرار مى  گيرند. اين دو پدال كنار هم و در زير پاى راست راننده قرار 
ــكل 22 -  1  ــد. دو پدال ترمز را با جفت كن مى توان به هم وصل كرد. در ش دارن
ــند. در تراكتور هاى كوچك تر مانند  ــماره  هاى (7) و (8) پدال هاى ترمز مى باش ش

تراكتور هاى باغى يك پدال ترمز وجود دارد. 
•  اهرم ترمز دستى

ــمت چپ  ــتند كه معموالً در س ــتى هس امروزه تراكتور ها داراى اهرم ترمزدس
تراكتور قرار دارد و بعد از متوقف شدن تراكتور با كشيدن آن، ترمز تراكتور درگير 
مي شود. براى خارج كردن تراكتور از اين وضعيت الزم است دكمه ى سر اهرم را 
به داخل فشار داده، اهرم را در همان حالت كمى  به سمت باال و سپس به سمت 
ــتى، يك ضامن قفل كن  پايين حركت داد. در تراكتور U560M به جاى ترمزدس
ــده است  ــار داده ش وجود دارد، براي درگير كردن آن در حالى كه پدال ترمز فش
بايد، ضامن ترمز را با دست باال كشيده، پدال ترمز ر ها شود. براى آزاد كردن پدال 
ترمز، كافى است پدال ترمز مجدداً قدرى فشار داده شود. در شكل 22 -  1 ضامن 

قفل كن با شماره (10) مشخص گرديده است. 
•  پدال كالچ

ــارى كه با پا به آن  ــمت چپ تراكتور قرار دارد و در اثر فش  اين پدال در س
ــود، انتقال نيرو از موتور به جعبه دنده قطع مى  گردد. در تراكتور مسى  وارد مى ش
ــار دادن پدال كالچ تا نيمه، براى قطع انتقال  ــن مدل 285 (MF285) فش فرگوس
ــار دادن آن تا انتها سبب قطع انتقال توان به  ــت و فش توان به جعبه دنده كافى اس

محور انتقال نيرو(P .T .O) مى گردد.( شكل23-  1 شماره 2) 
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(G 238) شكل23-1 اهرم ها و پدال هاى تراكتور باغى
1- اهرم هيدروليك

2 - پدال كالچ
3 - اهرم گاز دستي

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

5 - اهرم انتقال نيرو

6 - اهرم ترمز دستي 
7 - اهرم انتخاب دنده

8 - پدال ترمز
9 - پدال گاز 

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

•   اهرم تعويض دنده و دنده كمك:
ــب با وضعيت كار و  ــب تراكتور، متناس اين اهرم ها براى انتخاب دنده ى مناس
ــروع حركت بايد پدال كالچ را تا حد مناسب  ــرعت آن به كار مى رود. براى ش س
فشار داد و بعد به كمك اهرم تعويض دنده و اهرم دنده كمك، وضعيّت درگيرى 
دلخواه (دنده مناسب) را در جعبه دنده به وجود آورد و سپس كالچ را به آرامى  
ــكل 22 -  1 شماره  هاى 4 و 5). اهرم تعويض دنده معموالً در جلوى  ر ها كرد.( ش
صندلى راننده قرار دارد و اهرم كمك در برخى از تراكتور ها در كنار اهرم اصلى 

تعويض دنده و در برخى ديگر در كنار صندلى نصب مى شود. 
در بعضى از تراكتور ها (مثًال U650M) براى تغيير وضعيت درگيرى عالوه بر 
فشار دادن پدال كالچ (كالچ گرفتن)، تراكتور نيز بايد كامًال متوقّف (ترمز) شود. 
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در غير اينصورت به دنده  ها آسيب مى  رسد. 
ــن حركت انجام مى گيرد.  ــض دنده اصلى در حي ــور JD3140، تعوي در تراكت
ــردن پدال كالچ، تراكتور بايد كامًال  ــى براى تعويض دنده كمك، عالوه بر فش ول
ــكل24-  1 چندين نمونه از وضعيت هاى درگيرى اهرم هاى  ــود. در ش متوقف ش

دنده وكمك در تراكتور ها مشاهده مى شود. 

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

G 238 - د 
FM 285 - ه

I و L - دنده سنگين، H - دنده سبك

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

P - پارك 
S - خالص

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

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

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

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

دنده سه عقب - كيلومتر در ساعت 

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

13/94
20/94
1/63
3/40
5/12

VALTRA VALMET ب - نمودار سرعت در تراكتور

MF 285 الف - نمودار سرعت در تراكتور

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

شكل 25 -  1 
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• پدال قفل ديفرانسيل
ــا پدالى در تراكتور وجود دارد كه  ــيل اهرم ي  براى درگير كردن قفل ديفرانس
در هنگام بكسوات چرخ عقب تراكتور راننده با فشار دادن آن قفل ديفرانسيل را 

درگير مى كند( شكل 26 - 1) .

     فعاليت عملي
شكل 26 - 1

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

خاموش بودن موتور به صورت انفرادى و با رعايت نكات ايمنى، كاركنيد. 

•  اهرم هاى هيدروليك
ــن اهرم ها مى توانيد بازو هاى  با اي
ــر  تغيي ــور  منظ ــه  ب را  ــك  هيدرولي
ــه  ــده ب ــل ش ــت ادوات متص وضعي
ــا  كنيد.تراكتور ه ــرل  كنت را  ــا  آن ه
ــتم  هاى  سيس از  ــى  مختلف ــواع  ان
ــب با  ــك را دارند كه متناس هيدرولي
ــى براى كنترل درتراكتور  آن اهرم هاي
ــى از اهرم هاى ــود يك ــب مى ش نص

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

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

•   محور يا اكسل جلو
ــطح مزارع داراى پستى و بلندى است. براى حفظ تعادل تراكتور و شرايط  س
مناسب كار همواره بايد دو چرخ جلو با سطح زمين در تماس باشد. به اين منظور 
ــى  ــط آن با شاس ــل جلو حالت االكلنگى (تعليق) دارد و از يك نقطه در وس اكس

تراكتور مفصل بندى شده است. 
5-1- كتابچه  هاى راهنما 1

ــتر ابزار ها، دستگاه ها و ماشين هايى كه توليد مى شوند به همراه آن يك يا  بيش
ــود در برخى موارد نيز  ــى تحويل مى ش چند كتابچه راهنما، CD يا نوار آموزش
ــاز كاربران را در تار نماى  ــتگاه، اطالعات مورد ني ــد كننده يا ارايه كننده دس تولي
ــانه هاى آموزشى، اطالعاتى در مورد مشخصات فنى و  خود ارايه مى كند. اين رس
ــت قطعات و موقعيت آنها  ــى، روش و موارد كاربرد، روش نگهدارى، ليس عموم
ــازى محصول دارد زمانى كه يك دستگاه يا ماشينى در اختيار شما و روش بازس

 1- Manual

هيدروليك كه در شكل 27-1 مشاهده مى شود براى باال و پايين بردن بازو هاى 
ــت  اهرم هيدروليك ديگر براى كنترل جك ماشين هاى دنباله  اتصال سه نقطه اس

بندتراكتور قابل استفاده است. 

نكته

     فعاليت عملي
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قرار مى گيرد بايد قبل از كار با آن براى كسب اطالعات الزم در مورد مشخصات 
ــتگاه و نحوه كار با آن به كتابچه هاى مربوط مراجعه كنيد تا اطالعات الزم را  دس

كسب كرده و با موارد ايمنى آن آشنا شويد.

ــاده ممكن است برخى از كتابچه ها را نداشته  ــتگاه ها و ماشين هاى س   دس
ــده باشد و شايد  ــند يا محتواى چند كتابچه در قالب يك كتابچه ارايه ش باش

كتابچه مربوط به صورت ديجيتالى باشد

ــور توليد كننده  ــه كتابچه هاى راهنما معموالً به زبان كش ــت ك  قابل توجه اس
ــور هاى ديگر  ــين هايى كه توليد كننده مى خواهد آن را به كش ــت و براى ماش اس
ــورت يكى از آن  ــود كه در اين ص ــد كتابچه هاى چند زبانه تهيه مى ش ــادر كن ص
ــت. بنابراين يكى از مهارت هايى كه بايد يك تكنسين داشته  ــى اس زبان ها انگليس
ــنايى با انواع كتابچه هاى راهنما و مهارت استفاده از كتابچه هاى مربوط  باشد آش
به تجهيزات و ماشين هاى مربوط در رشته(زبان عمومى كتابچه، زبان فنى، عالئم 

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

 اين كتابچه اغلب بصورت چند صفحه رنگى و جذاب است كه هدف آن دادن 
ــخصات ظاهرى و برخى از مشخصات فنى محصول  اطالعات كلى در مورد مش
ــن كتابچه مى توانند براى  ــت افراد با خواندن اي ــات پس از فروش آن اس و خدم
ــان تصميم گيري كنند.بيشتر  ــب آن با نياز هايش ــين يا عدم تناس انتخاب اوليه ماش
فروشنده هاى محصول كاالنما را در اختيار دارند و براى خريداران ارايه مي دهند 
ــود كاالنما در  ــگاه هايى كه براى اين محصوالت برگزار مي ش همچنين در نمايش

اختيار بازديدكنندگان قرار مى گيرد.

1  - Catalog

نكته
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•  راهنماى كاربر1
ــتگاه ارايه   اين كتابچه اطالعاتى در مورد روش نصب، راه اندازي و كاربرد دس
مي دهد زمانى كه دستگاه يا ماشينى خريدارى مي شود اين كتابچه ها همراه دستگاه 

به خريدار تحويل مى شود.

 1 - User Guide, Instruction  Manual  

•  راهنماى نگهدارى2
راهنماى نگهدارى اطالعاتى را براى سرويس و نگهدارى دستگاه ارايه مي 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 مي دهند اين كتابچه براى 
ــال مى شود. محصوالت پيچيده فقط به نمايندگى هاى خدمات پس از فروش ارس
ــين ها و تجهيزات پيچيده يك كتابچه كه شامل  •  راهنماى قطعات3 براى ماش
ــود سفارش  ــت ارايه مي ش ــه تفكيكى آنها اس ــت تمام قطعات به همراه نقش ليس
ــود تا  ــات كه در اين كتابچه وجود دارد انجام ش ــات بايد بر مبناى كد قطع قطع
ــگاه هاى توزيع لوازم يدكى، قطعه سفارش داده شده، براحتى شناسايى  در فروش
ــه هاى تفكيكى قطعات در مرحله تعمير و باز سازى، براى پياده و  ــود. از نقش ش
ــوار كردن اجزاى ماشين نيز مي توان استفاده كرد. اين كتابچه معموٌال در اختيار  س

نمايندگى هاى تعمير و فروش لوازم يدكى قرار داده مى شود.
كتابچه تعمير4  •

روش پياده سازى قطعات، سوار كردن، تنظيم و روند درست تعمير و بازسازى 
ــتگاه در كتابچه تعمير ارايه مى شود اين كتابچه در اختيار تعميرگاه هاى مجاز  دس

دستگاه قرار داده مى شود.
تهيه كتابچه هاى راهنما: براى تهيه كتابچه هاى راهنما مي توان به توليد كننده يا 
مراكز خدمات پس از فروش محصول مراجعه كرد. امروزه برخى از توليد كننده ها 
ــاب ديجيتالى ارايه مى كنند. ــا را در تارنماى خود بصورت كت كتابچه هاى راهنم

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

1 - سه مورد از مشخصات تراكتور هاى امروزى را بنويسيد. 
2 - كاربرد تراكتور هاى دوچرخ و تراكتور هاى چهار چرخ محرك را بنويسيد. 

3 - صندلى راننده چگونه تنظيم مى شود؟ توضيح دهيد. 
ــار روغن موتور بعد از روشن شدن موتور خاموش نشود،  4 - اگر المپ فش

نشان دهنده چه عيبى است؟ توضيح دهيد. 
5. - كار كردن با تراكتور زمانى كه درجه آب حالت سرد را نشان مى دهد، چه 

مشكلى را ايجاد مى كند؟ توضيح دهيد. 
6 - وظيفه ى دورسنج و ساعت شمارتراكتور را بنويسيد. 

7 - از اهرم گازدستى به چه منظورى استفاده  مى شود؟ بيان كنيد. 
8.  - روش آزاد كردن اهرم ترمز دستى را بنويسيد. 

ــارژ باترى، نشان دهنده ى مسير،  ــتى، درجه ى ش 9. - عاليم عمومى  ترمز دس
چراغ گردش راهنما را رسم كنيد. 

*10 1- وضعيت درگيرى دنده  هاى تراكتور هاى موجود در هنرستان را بررسى 
نموده، آن را رسم كنيد. 

*11 - با توجه به نمودار سرعت تراكتور Valmet تعيين كنيد براى عمليات 
كشاورزى از چه دنده  هايى استفاده مى شود؟ (شكل 25-  1 - ب) 

ــخصات فنى موتور تراكتور هاى هنرستان را  *12 - با تهيه كتابچه راهنما مش
در جدول زير بنويسيد. 

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

1
2
3

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

رانندگي تراكتور
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هدف  هاى رفتارى - با يادگيرى اين فصل هنرجو مى تواند:

•  بازديد هاى قبل از روشن كردن موتور را انجام دهد. 
ــرده، خاموش  ــن ك ــور را با رعايت نكات ايمنى روش ــور تراكت •  موت

نمايد. 
ــه حركت درآورد و پس از طى  ــور را با رعايت نكات ايمنى ب •  تراكت

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

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

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

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

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

•  جفت كن پدال هاى ترمز را درگير كند. 

ــت كه بتواند با  ــى اس ــت. راننده ى ماهر تراكتور كس رانندگى يك مهارت اس
ــمت هاى ظاهرى تراكتور و استفاده صحيح از وسايل  ــنايى كامل به نسبت قس آش
ــدازي، آن را هدايت و كنترل نمايد. عالوه بر اين راننده بايد بتواند برخى از  راه ان

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

داراي انضباط كارى، مسئوليت پذيرى و حسن معاشرت با همكاران باشد. 
بعد از آن كه با قسمت هاى ظاهرى تراكتور و  وسايل كنترل  و هدايت  آن  در  اين كتاب 
آشنا شديد مي توانيد مهارت الزم را در رانندگى انواع تراكتور كسب نماييد و با توجه
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به عاليم و مقررات راهنمايى و رانندگي1 و رعايت اصول رانندگى، تحت نظر 
هنرآموز تراكتور را برانيد.

سالم ماندن تراكتور در اختيار، براى انجام عمليات مختلف آموزشى و توليدى، 
وابسته به اجراى صحيح و منظم دستورات رانندگي تراكتور و رعايت نكات فني 

است.

1-2 روشن كردن موتور تراكتور 
ــت.  رعايت اصول ايمنى در رانندگى با تراكتور يك امر ضرورى و حياتى اس
ــاير افراد و از بين رفتن تراكتور گردد.  ــايد منجر به مرگ او يا س غفلت راننده ش

بنابراين الزم است، رانندگان عزيز در رعايت دقيق اصول ايمنى كوشا باشند. 
1-1-2-اصول ايمنى روشن كردن تراكتور: 

راننده بايد:
توانايى جسمى  براى رانندگى را داشته باشد.   •

• از لباس و كفش مناسب استفاده نمايد. 
•  قوانين راهنمايى و رانندگى را بخوبى بداند، و بتواند آنها را اجرا كند.

ــدارد رانندگى نكند.  ــزات آن ن ــل به تجهي ــنايى كام ــا تراكتورى كه آش • ب
• صندلى تراكتور را متناسب با جثة خود تنظيم كند. 
• قبل از روشن كردن تراكتور دنده را خالص نمايد. 

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

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

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

نكته
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شكل 1 - 2

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

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

ــوخت را بازديد كنيد و در صورت  • محل اتصال لوله  هاى روغن، آب و س
وجود نشتى يا خرابى، براى رفع عيب آن اقدام نماييد. 

• از وجود سوخت در مخزن مطمئن شويد و شير زير مخزن را باز نماييد. 
ــوخت، آب يا رسوباتى جمع شده است آن را  ــوب س • چنانچه در پيالة رس

تخليه كنيد. 
• باترى و اتّصاالت سيستم برقى را بازديدكنيد.

3-1-2- طرز روشن كردن موتور تراكتور: 
ــتى را اگر در حالت  ــتقرار كامل در صندلى، ابتدا اهرم ترمزدس • پس از اس

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

كنيد. 
ــن را از وضعيّت خاموش خارج كنيد(درتراكتور هايى كه  • دكمه خاموش ك
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دكمه خاموش كن دارند). 
• اهرم گاز دستى را در وضعيت وسط قراردهيد. 

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

ــتارت را فشار دهيد تا موتور روشن شود (در تراكتور هايى كه به  • دكمه اس
جاى دكمه استارت يا سوئيچ استارت زده مي شود، سوئيچ را در وضعيت استارت 

قرار داده، موتور را روشن نماييد). 
ــن نشد 3 تا 4 بار استارت زدن را به مدت15– 10ثانيه،  •  چنانچه موتور روش
هر بار به فاصله زمانى 2 دقيقه تكرار كنيد. اگر موتور روشن نشد يك ربع ساعت 
ــن نشد از  ــتارت زدن كنيد. چنانچه باز هم روش صبر نماييد و مجدداً اقدام به اس

متخصص مرتبط براى بازديد و رفع عيب آن كمك بگيريد. 

ــتارت،  ــمع گرمكن دارند، معموالً به جاى دكمة اس ــى كه ش  تراكتور هاي
ــرد اگر سوئيچ اين تراكتورها را  ــوئيچ وضعيتى هستند. در هواي س داراى س
قبل از قرار دادن در وضعيت استارت 20-15 ثانيه در وضعيت شمع گرمكن 

قرار دهيد، موتور زودتر روشن خواهد شد. 

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

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

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

نكته

     فعاليت عملي
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 2-2 حركت و توقف تراكتور 
1-2-2- اصول ايمنى رانندگى تراكتور 

اصول ايمنى كه در هنگام رانندگى تراكتور بايد رعايت شود، عبارتند از:
• در رانندگى عجله نكنيد و حواس خود را متّوجه كار خود نماييد. 

• با تراكتور معيوب رانندگى  نكنيد. 
• قبل از حركت ترمزها را آزمايش نماييد و از سالم بودن آنها مطمئن شويد. 

• از سوار كردن افراد ديگر بر روى گلگيرها خوددارى كنيد. 
• بجز مواقع ضرورى، جفت كن پدال هاى ترمز تراكتور را آزاد نكنيد. 

• قبل از عبور از مسير دشوار و موانع، مطمئن شويد كه عبور امكان پذير است. 
• ترمز دستى را قبل از حركت آزاد نماييد. 

ــد در هنگام رانندگى  ــه تراكتور داراى اتاقك يا محافظ باش ــى ك • در صورت
كمربند ايمنى را ببنديد.  

ــيب هاى تند و كار هاى سنگين، از دنده  • در هنگام رانندگى با تراكتور در ش
سنگين استفاده كنيد. 

• از قابليت هاى تراكتور براى موقعيت هاى مناسب استفاده كنيد. 
• در حال حركت تراكتور، سوار يا پياده نشويد. 

• در هنگام دور زدن، شعاع گردش را در نظر گرفته، به آرامى  دور بزنيد. 
• در شب و در هواى مه آلود بدون چراغ رانندگى نكنيد. 

ــرعت هاى زياد به طور ناگهانى و سريع فرمان را نچرخانيد زيرا اين  • در س
عمل موجب واژگون شدن تراكتورمي شود. 

• از دور زدن در زمين هاى ناهموار خوددارى كنيد. 

2-2-2- شروع حركت با تراكتور
ــردن موتور و  ــت كار ك ــدن تراكتور و اطمينان كامل از درس ــس از گرم ش پ
ــتم هاى آن مي توانيد حركت با تراكتور را با رعايت قوانين رانندگى به شرح  سيس

زير آغاز كنيد. 
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ــور چيزى كه مانع حركت  ــويد در اطراف تراكت ــل از حركت مطمئن ش • قب
شود وجود ندارد. 

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

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

كنترل صحيح فرمان تراكتور را به جلو برانيد. 
ــي كه جعبه دنده پيش رفته تر دارند مي توانيد  براى تعويض  • در تراكتورهاي
ــت قبلى خالص نماييد  ــار داده، اهرم دنده را از وضعيّ ــده، پدال كالچ را فش دن
سپس با انتخاب دنده مناسب و تنظيم گاز موتور، اهرم دنده را در وضعيت مورد 
ــا كنيد و به حركت ادامه دهيد (مانند  ــر قرار دهيد. پدال كالچ را به آرامى  ره نظ

.( JD3140

3-2-2- اصول ايمنى متوقف كردن تراكتور  و خاموش كردن آن
ــوش نمودن آن بايد رعايت  ــى كه در موقع توقف تراكتور و خام اصول ايمن

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

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

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

ــه اين كار  ــد. چنانچه مجبور ب ــد پارك نكني ــيب هاى تن ــور را در ش • تراكت
شديد عالوه بر مراحل فوق، در مقابل چرخ هاى عقب مانعى قرار دهيد و جهت 
ــمتى قرار دهيد كه تراكتور در صورت حركت خود به  چرخ هاى جلو را رو به س

خود ، به سمت كناره جاده هدايت شود. 

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

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

ــرعت تراكتور را كاهش داده، آن را  ــار دادن تدريجى پدال ترمز، س • با فش
متّوقف سازيد. 

•    ترمزدستى را بكشيد و پدال ترمز را رهاكنيد كمى  صبر نماييد تا موتور خنك شود. 

ــد اقدام به  ــدن موتور، مي تواني ــل تراكتور و خنك ش ــف كام ــس از توق • پ
خاموش كردن موتور كنيد. 

ــتى كم كنيد (بعضى از تراكتورها بدين  ــوخت موتور را با اهرم گازدس • س
طريق خاموش مى شوند). 

ــيد  • در تراكتور هايى كه گيره خاموش كن دارند، گيره خاموش كن را بكش
تا موتور خاموش شود. 

• پس از خاموش شدن موتور،سوئيچ را بيرون آوريد

3-2  كاربرد جفت كن پدال هاى ترمز 
ــد، اكثر  ــه ش ــه گفت ــور ك همانط
ــز دارند. در  ــا دو پدال ترم تراكتوره
هنگام حركت در جاده بايد دو پدال 
ــند تا دو چرخ  ــز به هم قفل باش ترم
يكنواخت ترمز كنند. استفاده از پدال 
ــبب  ــز هر طرف به طور مجزا س ترم
ــمت  ــور به همان س ــراف تراكت انح
خاص  ــاى  حالت ه در  كه  ــود  مى ش
مورد استفاده قرار مى گيرد. جفت كن 
ــكل2-2 با حرف  پدال هاى ترمزدرش

(A) مشخص شده است. 
شكل 2-2 جفت كن پدال 

MF399 ترمز در تراكتور



43

1-3-2- اصول ايمنى كه در هنگام گردش در حداقل شعاع بايد 
رعايت شود: 

• با احتياط رانندگى كنيد. 
ــمت را مى فشاريد.  • فرمان را در همان جهتى بچرخانيد كه پدال ترمز آن س
ــوار (ديسك) و ادواتى نظير  ــقابى س • در موقعى كه از گاوآهن و يا پنجه بش

آنها استفاده مى كنيد قبل از دور زدن، ابتدا آنها را از خاك خارج كنيد. 
ــعاع  ــند، ش ــى كه ادوات به تراكتور متصل مى  باش ــع دور زدن در حال • موق

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

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

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

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

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

• براى گاز دادن از گاز دستى استفاده كنيد. 
• كالچ را به آرامى  رها كنيد تا تراكتور حركت كند. 

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

4-2 هدايت مستقيم تراكتور 
ــيار مهم است، از اين رو  ــتقيم تراكتور در عمليات كشاورزى بس حركت مس
ــد. به اين منظور بايد به روش  ــته باش راننده بايد مهارت كامل براى اين كار داش

زير عمل كرد: 
• تراكتور را در ابتداى مسيرحركت در سر زمين قرار مى دهيم. 
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• يك نقطه را در كنار اگزوز يا هواكش تراكتور با يك نقطه در انتهاى زمين 
درنظر مى گيريم. 

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

(شكل 2-3). 

         شكل2-3 

ــر هنرآموز يكى از  ــا رعايت اصول ايمنى و زير نظ ــه صورت انفرادى ب ب
تراكتور هاى متداول را راه اندازي و در مسير مستقيم هدايت كنيد. 

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

ــت كه هنرجو در اين مرحله بايد با  تراكتور باغى يكى از تراكتور هايى اس
آن كار كند. 

نكته

     فعاليت عملي
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5-2 جلوگيرى از بكسوات چرخ تراكتور
ــت  ــطح يخ زده يا زمين سس زمانى كه يكى از چرخ هاى محرك تراكتور در س
ــك قرار گيرد چرخى كه اصطكاك  ــخت و خش و گلى و چرخ ديگر در زمين س
ــرعت بيشترى مى چرخد و چرخ ديگر چرخشى ندارد  كمترى با زمين دارد با س
و تراكتور ضمن چرخش آزاد يكى ازچرخ ها، متوقّف مى گردد (بكسوات كردن) 
ــن حال براى انتقال نيروى دورانى يكنواخت به هر دو چرخ و فعال نمودن  در اي

هر دوى آنها از قفل ديفرانسيل استفاده مى شود .
1-5-2- نكات ايمنى در هنگام استفاده از قفل ديفرانسيل

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

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

ــيل قفل است، فرمان بايد كامًال مستقيم  • در زمانى كه پدال پايين و ديفرانس
باشد تا از آسيب رسيدن به تراكتور جلوگيرى شود. 

ــنگين  ــتفاده مى  كنيد تراكتور را در دندة س ــيل اس • زمانى كه از قفل ديفرانس
برانيد. 

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

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

•   فرمان  را كامًال مستقيم نگه داريد و تا پايان كار از چرخانيدن آن خوددارى كنيد. 
• با انتخاب دندة سنگين و رها كردن آرام كالچ، به كمك گازدستى حركت 

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

آزاد شدن آن مطمئن شويد. 
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6-2  انتقال تراكتور با سه چرخ 
ــبت به شاسى حالت لواليى  ــترتراكتور هاى چهار چرخ محور جلو نس در بيش

دارد (شكل 2-4).  

شكل 2-4
گاهى اتفاق مى افتد كه يكى از چرخ هاى جلوى تراكتور پنچر شده، يا به عللى 
ــايل و امكانات مجبوريد تراكتور را با سه  ــتن  وس از كار مى  افتد و به علت نداش
ــيب ديده در  چرخ به محل ديگرى هدايت و منتقل نماييد به طورى كه چرخ آس
ــبى از زمين قرار گيرد و با زمين تماس نداشته باشد. يعني تراكتور با  ارتفاع مناس

سه چرخ حركت كند. 

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

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

•  با سرعت كم دور بزنيد. 
ــتانى خوددارى  ــوار كوهس ــردن تراكتور در جاده  هاى دش ــه چرخ ك • از س

نماييد. 
ــرخ از انجام هر كارى با  ــه تعميرگاه ببريد و قبل از تعمير چ ــور را ب • تراكت

تراكتور خوددارى  كنيد. 
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2-6-2- مراحل سه چرخ كردن تراكتور
ــالم جلو را در  • ابتدا چرخى را كه از كار افتاده با جك بلند كنيد يا چرخ س
سطح پايين ترى قرار دهيد به طورى كه در طرف ديگر بين محور و بدنة تراكتور 

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

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

باالتر از زمين نگه مى دارد. 

    شكل 5-2    شكل2-6

7-2- افزايش كشش تراكتور 

براى افزايش كشش در انجام كار هاى سنگين، بعضى از تراكتورها را به محور 
محرك جلو مجهز نموده اند. يعنى محور جلو نيز ديفرانسيل دارد به اين مفهوم كه 
توان موتور به چرخ هاى جلو نيز منتقل مي شود. بيشتر اين تراكتورها در كار هاى 

سنگين صنعتى و كشاورزى مورد استفاده قرار مى گيرند. 
ــاخته  ــه صورت زيرس ــرخ محرك، اغلب به يكى از س ــاى چهارچ تراكتور ه

مي شود: 
1- تراكتور هاى چهارچرخ محرك با چرخ هاى كوچك جلو متصل به فرمان. 
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ــدازه جلو و عقب كه  ــرخ محرك با چرخ هاى هم ان ــاى چهارچ 2- تراكتور ه
چرخ هاى جلو به فرمان متصل مى شوند. 

ــدازة جلو وعقب و  ــرخ محرك با چرخ هاى هم ان ــاى چهار چ 3- تراكتور ه
شاسى كمرشكن يا مفصلى. 

1-7-2- درگيرى و خالص كردن ديفرانسيل جلو 
ــيل جلو را بايد در كار هايى كه نياز به نيروى كششى زياد است بكار  ديفرانس
گرفت. براى استفاده از ديفرانسيل، كالچ بگيريد و دسته كنترل شكل (7-2) را به 
پائين فشار دهيد. براى خالص كردن نيز الزم است، پدال كالچ را گرفته و دسته 

كنترل را به باال بكشيد.

 توجه

ــيل جلوى  ــيل در حالى كه ديفرانس ــز نبايد با تراكتور دو ديفرانس هرگ
ــتيك سايى در  ــبب الس ــت در جاده ها رانندگى كرد زيرا س آن درگير اس

چرخ هاى جلو و زياد شدن مصرف سوخت مى شود. 

شكل2-7

A

B

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

را به باال بكشيد.

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

شكل 8-2 اهرم ديفرانسيل جلو

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

مربوطه را تمرين كنيد.

     فعاليت عملي

 توجه
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