
 به نام خدا

 

 (به صورت خالصه و مفید) موتورجزوه آموزشی 

 
 : السالماإلمامُ الصّادقُ عليه 

 

 . إنَّ لِكُلِّ شَيءٍ زَكاةً ، وزَكاةُ العِلمِ أن يُعَلِّمَهُ أهلَهُ

 

 .زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلشهرچيزى
 

 ( رت مروری، برای پایه دوازدهمبه صو) دیزل تعمیر موتورجزوه حاضر، حاصل تدریس درس 

ه محضر ها، بهنرستان دکتر حسابی شهرستان زاوه است که به منظور  اشتراک گذاری دانسته در

 (9011-9911) عزیزان همکار تقدیم می گردد.

 امیدوارم بتوانم تجارب صاحب نظران و همکاران پیشکسوت را نیز به آن بیافزایم.

 

 زاده: مصطفی اسحقنگارش

41959315190 

 التماس دعا 
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 به نام خدا

 

 ورشناخت موت

 

 .اولین موضوع در رابطه با موتور، شناخت انواع آن است

 :. مثالهای مختلف، قابل طبقه بندی هستندموتورها از نظر

 

 (گاز ،بنزین گازویل،: )از نظر سوخت مصرفی -1

 ی شمع منفجر شود، باید سوخت و هوا، با جرقه«بنزینی»موتورهای در 

 .کندوجود می آورد که گازوئیل پودر شده از سوزن انژکتور را، مشتعل می، تراکم هوا، گرمایی ب«دیزل»اما در موتور 

 
 ... (روی سرسیلندر، کنار سرسیلندر و: )هااز نظر محل سوپاپ -2

 

https://cargeek.live/

https://cargeek.live/



 

 (چهارزمانه ،دوزمانه: )از نظر سوپاپ داشتن یا نداشتن -3

 
 

 ...( شکل vخطی، : )از نظر شکل سیلندر  -4

 

 

 :اجزای موتور

 :اصلیالف( اجزای 

 سرسیلندر

 سیلندر

 پیستون و دسته پیستون

 لنگمیل
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 :ب( اجزای کمکی

 کنند. کمک میقطعات کمکی، به کارکردن دائمی موتور 

 :ها وجود داشته باشندساعته کار کند، باید این سیستم 24یعنی اگر موتور بخواهد 

 سیستم سوخت رسانی -1

 سیستم هوارسانی -2

 سیستم روغنکاری -3

 ستم خنک کنندهسی -4

 سیستم برق -5

ای های دورهکه به آنها سرویس یعنی باید از آنها سرکشی کرد و آنها را سرویس کرد. ها، نیازمند رسیدگی هستندتمام این سیستم

 (.، سرسیلندر، سرویس نداریم، )فقط فیلر زدن استلنگدر مورد پیستون، میلاما  گوییممی

های موتور، که در اطراف و بیرون موتور چیده شده اند، ما سرویس کردن، نگهداری و رسیدگی سیستمدر مورد تمام به بیان دیگر،  

 (ایجدول سرویس دوره. )که باید طبق یک برنامه مشخص و جدول زمانی، به هرکدام از آن کارها، رسیدگی کنیم داریم

 :ی بسیار مهمنکته

 

 :دهندنصب شده اند و وظایف خود را انجام می سرسیلندرو ( ندربلوک سیل)ی موتور ها بر روی بدنهی سیستمهمه
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سیستم سوخت رسانی: -1

:سیستم سوخت رسانی موتور بنزینی( الف

:سیستم سوخت رسانی موتور دیزلب( 
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 های موتورسیستم

 .ای از سیستم سوخت رسانی ارائه شددر جلسه قبل، تصویر شماتیک و ساده شده

 .پردازیمهای دیگر موتور میمعرفی مختصر سیستمدر این جلسه، به 

 :پس از معرفی اِجمالی آنان، به بیان تعمیرات هرکدام خواهیم رسید

 

 سیستم هوارسانی: -2

ند و کتفاوت سیستم هوارسانی بنزینی و دیزل، این است که معموال در بنزینی، هوا از روی سیستم سوخت رسانی هم عبور می

 .شودبه داخل موتور مکیده می تصفیه شده یولی در موتور دیزل، فقط هواکشاند. داخل سیلندر میبنزین را با خود به 

 :سیستم هوارسانی در یک موتور بنزینی خودرو سواریالف( 

 

 :دیزل، دارای توربو شارژرموتور سیستم هوارسانی  ب(

 

سیستم هوارسانی و سوخت رسانی، در خارج از 

ت زیادی در داخل موتور قرار دارند و قطعا

 .موتور ندارد

اما سیستم روغنکاری و خنک کننده، اجزاء و 

قسمتهایی در داخل موتور دارند و گاهی در کنار 

 .گیرند و به دقت بیشتری نیاز دارندهم قرار می
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 :سیستم روغنکاری موتور -3

 

 

زیر شاتون  و لنگداخل میل ها بهز طریق کانالروغن از کف کارتر توسط اویل پمپ کشیده شده و پس از تصفیه توسط فیلتر، ا

 .شودتزریق و پمپاژ می هاو اطراف استکانی ها و بعد به سرسیلندر و اسبک
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 :سیستم خنک کننده  -4

 

د رود و بعشوند و آب داغ، بعد از گذشتن از ترموستات، از باال به رادیاتور میمجاری آب باعث خنک شدن اطراف سیلندر می

 .شودهای داخل سیلندر، تزریق میشود و دوباره به مجراها و حفرهخنک شدن، توسط واتر پمپ، از زیر رادیاتور باال کشیده می از

 

 .ندکنبنابر این بعضی از مجاری روغنکاری که داخل سیلندر تعبیه شده اند )جاگذاری شده اند(، از کنار مجاری آب، عبور می
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 :سیستم برق رسانی موتور -5

 .در موتورهای دیزل، از آنجایی که شمع ندارند و جرقه زنی وجود ندارد، سیستم برقی آنها، پیچیدگی کمتری دارد

باعث شده است، موتورهای تراکتور   (ECU)البته در موتورهای امروزی، وجود سنسورهای مختلف )حسگر( و کامپیوتر مرکزی

 ؛سنسور کثیفی فیلتر هوا؛ سنسور فشار روغن؛ سنسور دمای آب موتور: مثال .ای باشندهای پیچیدهکشیامروزی هم، دارای سیم

 ... و پمپ انژکتور و انژکتورهای برقی

ها( به تمام نقاط وسیله کشیده کنید، مانند عروق )رگهایی که مشاهده میدسته سیم: سیم کشی در یک خودرو سواریالف( 

 .به کار انداختن اجزای مختلفو  ه قطعاتفرمان دادن ب حسگرها، روشنایی،: برای. شوندمی

 

که . باتری، دینام )آلترناتور(، استارت :وجود دارد مهم قطعه برقی سه، قدیمیدیزل  هایدر موتور: مدار برق موتور دیزل ب(

 .همگی، در خارج از موتور قرار گرفته اند

 

 

 .رق رسانی موتور دیزل سادهیک نمونه از قرارگیری آلترناتور یا مولد برق )دینام( در مدار ب
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 .باتری، دینام، استارت، سویچ، سنسور دمای آب موتور، نشانگر دمای آب موتور :شامل. نقشه برقی یک موتور دیزل ساده

** 

 یم.نکبیان میتر دقیق را های هرکدامکنیم و عیبرا بررسی می ها و قطعاتاز سیستم هر کدام کلی با موتور، پس از آشنایی

 

 :یستم سوخت رسانیس ( 9

A) باک (Fuel Tank): 

هایی وجود دارد تا در هنگام تکان خوردن تراکتور، گازوئیل متالطم لیتری یا بیشتر برای گازوئیل که داخل آن، دیواره ۰۹مخزن 

گرفته و خروجی اما در برخی تراکتورها، باک پایین تر از موتور قرار  شودخروج گازوئیل از زیر باک انجام می .)مَوّاج( نشود

 .گازوئیل، از روی باک است
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 .شودباز کردن و شستن داخل باک با گازوئیل تمیز، هر سال یک بار، توصیه می: سرویس باک

 

  :قطعاتی که روی باک قرار دارند

 ردوخاک واردگ، آن درصورت خرابیکه  درب باک  -2(، هاها )دیوارهپرده -1

 لوله برگشت سوخت اضافی -4،تلوله خروج سوخ  -3 ؛شودمی کازوئیل

 درجه نشانگر مقدار سوخت -5

B )پیاله رسوب گیر: 

شوند. پیاله میته نشین ها، به مرور زمان، . این جرمق( باشدعلّممکن است گازوئیل دارای مقداری الی )جرم مُ

آن را باز کرده  زیر پیچای، کمک می کند تا بتوانیم الی و نیز آب ته نشین شده در ته گازوئیل را ببینیم و شیشه

 کنیم. را تخلیه هارسوبآن و 

رسوب  ضی دیگر، پیالهقرار دارد و در بع زیر فیلتر گازوئیل در بعضی از موتورها، پیاله شیشه ای رسوب گیر،

 .است گیر، کامال جدا
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C )فیلتر گازوئیل: 

فیلتر گازوئیل روی یک پایه نصب شده است و به بدنه 

ورودی و خروجی آن، دارای  یلوله. متصل است موتور

ورود و خروج  قسمت می باشد که )-- (<عالمت فلش

پیچی قرار دارد که  فیلتر روی. دهدسوخت را نشان می

شود تا هوای داخل فیلتر در زمان هواگیری، باز می

 ها از گازوئیل بیرون بروند.تخلیه شود و حُباب

، رت کارکرد موتوساع 5۹۹فیلتر گازوئیل باید هر 

 و واشرهای آن نیز نو شوند. تعویض شود
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آن  ها، در داخلی آنها دارای دو محفظه فلزی است و فیلترنوع دیگری از فیلترهای گازوئیل وجود دارند که پایه

 شود.شوند. به این نوع فیلترها، دو قلو هم گفته میدو محفظه قرار داده می

تر والنیدوم، ط زمان تعوض فیلتر .استفاده می شود دیمَنَ فیلتر و در دیگری از نوع کاغذیتر اولی از فیلداخل در 

 .تمیز شده استمقداری گذرد، چون گازوئیلی که از فیلتر دوم می است.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cargeek.live/

https://cargeek.live/



D )(پمپ دستی یانام دیگر آن: پمپ اولیه : )پمپ سه گوش 

 
ار این ک. گوییمیا پمپ اولیه می پمپ دستیاولین پمپ را  :پمپ وجود دارد دعددر سیستم سوخت رسانی دیزل، دو 

پمپ در زمانی است که فیلتر گازوئیل را عوض کرده باشیم و بخواهیم با پمپ زدن )تلمبه زدن(، هوا را از سیستم 

 .کندیارسال م پمپ انژکتوربه  سپس و رساندرا به داخل فیلتر می سوختاین پمپ، . سوخت رسانی، بیرون کنیم

اول به پمپ سه گوش رفته، بعدا با فشاری که پمپ سه گوش تولید می کند، به فیلتر )صافی  بنابراین، گازوئیل از باک،

 .ر شودترود تا فشار آن، بسیار بسیار زیادکند و بعد از فیلتر گازوئیل، به پمپ انژکتور میاصلی( ورود پیدا می
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 :انواع پمپ سه گوش

 :مپ سه گوش دیافراگمیپالف( 

. گرددمسیر ورودی و خروجی این پمپ با فلشی روی سر آن مشخص می

این پمپ مستقیما . دهدگیرد و خروجی را به فیلتر میورودی را از باک می

 .شودروی بدنه موتور )بلوک سیلندر( سوار می

 و دو سوپاپ( diaphragm)  ی الستیکی به نام دیافراگمداخل آن یک پرده

(Valve) دارد. 

ها، فقط اجازه ورود گازوئیل به داخل دیافراگم یکی از سوپاپ

دهد. وقتی ی خروج را میدهد و سوپاپ بعدی، فقط اجازهرا می

مکد و وقتی باال رفت، آن را دیافراگم پایین آمد، سوخت را می

 .کنددهد و خارج میهُل می

تور داخل روغن مو پاره شود، گازوئیل به ی الستیکیاگر این پرده

تور بینیم که روغن موریزد و میکند و به کارتر مینشتی پیدا می

در این حالت باید پمپ سه گوش را تعویض . شوددائما زیاد می

 .کرد و روغن موتور را عوض نمود

 .گیرداین پمپ، نیروی خود را از داخل موتور، از میل بادامک می

 دهد و، شیطانک را حرکت میوقتی بادامک باال و پایین برود

  .کندسوخت را پمپاژ می

 

 :ی دیافراگمپرده و سوپاپ ها 

 

 

 شیطانک

 دیافراگم
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 ب( پمپ سه گوش پیستونی:

این پمپ دستی، روی پمپ انژکتورهای ردیفی 

 .ستنی موتور روی بدنهمستقیما شود و نصب می

در . داخل آن یک پیستون و دو سوپاپ دارد

ای هپیاله شیش بعضی موارد زیر پمپ دستی، یک

 .برای رسوبگیری وجود دارد
 

کشیم، گازوئیل را از باک مکیده و به فضای وقتی پیستون را باال می

اپ دهیم، سوپآورد. زمانی که پیستون را به پایین فشار میداخلش می

( به outletبسته شده و گازوئیل از سوپاپ خروج ) (inletورودی )

 شود.هدایت می سمت فیلتر گازوئیل، فشار داده و
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E) پمپ انژکتور: 

 هستند. و سوزن انژکتور وخت رسانی دیزل، پمپ انژکتورحساس ترین قطعه در یک سیستم س

مپ انژکتورهای فشار در پ. گیرداز فیلتر توسط پمپ انژکتور تحت فشار بسیار زیادی قرار میپس از عبور  گازوئیل

. ، واحد فشار استarb!!! )برابر فشار باد یک پمپ باد کارگاهی 3۹ست. یعنی ا (bar) بار 2۹۹معمولی حدودا 

 .(مانند کیلوگرم که برای وزن استفاده می شود

 

 :انواع پمپ انژکتور

 

 

، باال ی، یک پیستون کوچک است که داخل سیلندرپمپ انژکتور تیلرالف( 

 .گویندیم «بارِل» به سیلندر آن، و «پِالنجِر»به پیستون آن . رودو پایین می

سوزن  ، گازوئیل را به سمترفتنبا هر دفعه باال مانند پمپ دستی پیستونی، 

 .فرستدانژکتور می

 

 چرخانیم تا مقداررا با اهرم کوچکی، می )پیستون( پالنجردر حقیقت وقتی که ما گاز را کم و زیاد می کنیم، 

 .سوخت فرستاده شده به انژکتور را کم یا زیاد کند

یروی باال رفتن پالنجر )پیستون پمپ(، از طریق ن

 گردد.بادامک و غلتک زیر آن تأمین می
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 (inline: )پمپ انژکتور ردیفیب( 

 

ال، گویند. در شکل بارا در کنار هم داشته باشیم، به آن پمپ ردیفی می تیلر را پمپ انژکتورهای عدد از 6یا  4اگر تعداد 

 .تهای اضافی اسی برگشت گازوئیللوله که متصل استآن به هم ی دیگری لولهکه  بینیدیکی از انژکتورها را می

 
 یک موتور شش سیلندر با پمپ انژکتور ردیفی
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داخل پمپ های ردیفی، همه پالنجرها با یک میل 

دهند و سوخت بادامک به حرکت باال و پایین ادامه می

 .را به نوبت، به سوزن های انژکتور ارسال می کنند

 

 

 

 

 

 

معموال زمانی که پمپ انژکتور را برای 

سرویس، به پمپ سازی می برند، پس از 

تعمیر و سرویس، محل خروجی و ورودی 

های پمپ را با درپوش پالستیکی می بندند 

 .تا گرد و خاک داخل آن نریزد

 

 

 

 

 

https://cargeek.live/

https://cargeek.live/



 (rotary: )پمپ انژکتور آسیابیج( 

 

 با چرخش خود، که وجود دارد یشافت آسیابی، در داخل پمپ

 ،لبه همین دلیو  کندخروجی تقسیم میهای لولهبین  را گازوئیل

 .گویندن پمپ آسیابی میآبه 

 

 انددور کلّه پمپ چیده شده سوخت، هاییخروج در این شکل،

های فشار ها، از طریق لوله. خروجیدارند یقرمز هایو درپوش

 شوند.های انژکتور متصل میقوی به سوزن
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 :نحوه عملکرد پمپ انژکتور آسیابی

گازوئیل از یک لوله عمودی وارد کلّه  :(مسیر سبز)

 .شودپمپ می

ای که سپس از طریق پمپ تیغه :(مسیر آبی رنگ)

گویند، به طرف اهرم به آن ذُغال هم می

شود تا مقدار سوخت فرستاده می (Control)گاز

 .را تنظیم کند

دد و از وسط گربرابر می ینهای کوچکی، فشار آن چندد، به انتهای پمپ رفته و با پیستونوبع (:صورتیو  مسیر قرمز)

 .رود تا به انژکتورها فرستاده شود و داخل سیلندر تزریق شودهای خروج میمغزی پمپ، به کانال

 

 : مسیر سوخت رسانی در تراکتورهایی که پمپ آسیابی دارند

 .گردد( به باک برمی7ن انژکتور دارند، با لوله برگشت )شمارهگازویل های اضافه ای که پمپ و سوز

 

در . شودو برای آموزش استفاده میاست سوزن انژکتور است که بُرش داده شده  به همراهاین یک پمپ آسیابی 

 که ی مرکزیببینید و استوانه را شودمی پ، از کله پمپ واردکه از سمت چ را سوخت توانید مسیر ورودیآن می

 .داخلش کانال دارد و همچنین دسته گاز در باالی آن هم دیده می شود
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 :های کله پمپعیب

شود و دود ها( خورده شوند و ضعیف گردد، فشار گازوئیل کم میای )ذغالاگر پمپ تیغه

در این صورت، ورودی گازوئیل . سیاه از اگزوز خارج شده و زور تراکتور کاهش می یابد

 .کنندها را تعویض میکنند و ذغالباز می یا کله پمپ را

اگر راننده مهارت کافی و دقت زیاد داشته باشد، می تواند این کار را خودش انجام دهد. اما اگر 

 .زندکار را به خوبی و تمیز انجام ندهد، به پمپ خسارت می
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 .گویندواشرجات کامل پمپ می کنند و به آن،شود، معموال تمام واشرها را نو میزمانی که پمپ تعمیر می
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F )سوزن انژکتور: 

 

 

انژکتورِ دیزل، دارای قطعات 

مختلفی است. اما فقط قسمت 

آن که همان سوزن است،  انتهایی

شود و باید تعویض خراب می

 .گردد
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آید، آن را فشار داده و از جایش وقتی سوخت با فشار زیاد، به زیر سوزن انژکتور می

 .شودهای بسیار ریز، به داخل موتور پاشیده میکند و از سوراخبلند می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که نوک سوزن  :های سوزنخرابی

اش خوب خراب باشد و یا سوزن به بدنه

بندی نباشد، گازوئیل درست پاشیده آب

شود و دود سیاه رنگی از اگزوز بیرون نمی

رود آید. همچنین مصرف سوخت باال میمی

شود و زور یا کشش تراکتور کم می و

 .کندهمچنین تراکتور، بد روشنی می

 

 .ریمها را باز کرده و به پمپ سازی ببدر این صورت باید موتور تراکتور را کامال تمیز کنیم و سپس، پمپ و سوزن
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 :های تست سوزن و پمپ انژکتوردستگاه

 

 

 (ر آمد استای و بسیار پر دشغل پمپ سازی، یک کار دقیق، حرفه)

در صورتی که سوخت را در جای مناسب نگه داریم، فیلتر مناسب و به موقع عوض کنیم، سوخت تمیز بریزیم و 

 .رددگها پر نماییم، خرابی پمپ و سوزن، بسیار کم می شود و در هزینه صرفه جویی میهمیشه باک تراکتور را شب
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 سیستم هوارسانی

 

مقداری  اگر .سادگی، بسیار با اهمیت استاین سیستم، با وجود 

گرد و خاک داخل موتور کشیده شود، با روغن موتور مخلوط 

ساباند و ای، جداره داخلی موتور را میگردد و مانند سنبادهمی

ود شباعث گشادی سیلندر شده و در نتیجه قدرت موتور کم می

 .گرددو روغن سوزی و بخار روغن موتور، زیاد می

 

 .شدکآید و هوا را از سوپاپ هوا که باز شده است، به داخل سیلندر میچرخد، پیستون به پایین میلنگ مییلوقتی م

 

انتهای مانیفولد هوا، از طریق یک شلنگ ضخیم، به . افتدمکش هوا از طریق چندشاخه یا مانیفولد هوا اتفاق می

 .کندوا تامین میفیلتر هوا وصل شده است و هوای مکیده شده را، از فیلتر ه
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متفاوت است و شکل خمیدگی  3۰۰با تراکتور  285های هوا، دارای انحنای مشخصی هستند. مثال برای تراکتور شلنگ

 .که در یک تراکتور با دیگری فرق دارد و استاندارد خودش را باید بخریم. آن، به محل فیلتر هوا مربوط است

 

 .ن به فیلتر هوا وصل است و هر دو طرف، دارای بست شلنگ هستندیک سر شلنگ، به مانیفولد و سر دیگر آ

 

اک به ، گرد و خهمانجانازک و بی کیفیت بخریم، پیچ آن زود هَرز شده و از  ها بسیار مهم هستند. اگر بستِبست

 .افتدکشد و موتور به روغن سوزی میموتور می
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عدد نوشته شده است. یعنی اگر بست را کامال ببندیم یا کامال  بست ها سایزهای مختلفی دارند. روی آنها دو

 .کندبازش کنیم، قُطر لوله یا دایره وسط آن، از چند تا چند میلیمتر تغییر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :نکته دیگر در مورد بست

ی، محکم رینگ 8بست ها را هم می توانیم با پیچ گوشتی چهارسو و در جاهایی که فضای کافی نداریم، با آچار 

 .کنیم

 

 .را زخم می کند شیلنگاما نباید خیلی زیاد محکم شود، چون 
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----------- 

 :فیلتر هوا دو نوع است. رسیمها، به فیلتر هوا میهوا و بست یپس از لوله

 (:فیلتر هوای تَر )روغنی -1

هوا، به روغن موجود در کاسه برخورد  در این نوع فیلتر، گرد و خاکِ

 .شودشین میکرده و ته ن

 

 

 

 

 

 

است. چرا که روغن کهنه  نو و تازه نکته مهم در این فیلترها، استفاده از روغن موتورِ

 .و سوخته، غلظت و چسبندگی کافی را ندارد

 یگیرد و هوای پاکیزه، از لولهدور بدنه، توری سیمی مخصوصی دارد که روغن را می

 .کناری، به طرف مانیفولد هوا، هدایت می گردد
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 :ی فیلتر هوای روغنیهاسرویس

 (کاسه را بررسی کنیم و تا دیواره داخلی، روغن بریزیم. )نه بیشتر، نه کمتر مقدار روغنهر روز باید  -1

 .را کامال بشوییم کاسهساعت، باید  25۹هر  -2

 .یمتکانضربه می اکنیم و آن را برا با بنزین شسته و در آفتاب خشک می توری سیمیدر صورت نیاز،  -3

 .چوب و دستمال، تمیز نمایید اممکن است خاک بگیرد. آن را هم ب ،ی مرکزیلوله -4

 

 

 :«پیش صافی»در باالی فیلتر هوا، پیاله پالستیکی وجود دارد به نام 

 .های درشت استوظیفه آن گرفتن گرد و خاک

 .هیچگاه نباید داخل آن روغن ریخته شود

 .تمال خشک تمیز، نظافت نماییمبلکه هر روز باید آن را با دس
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 :فیلتر هوای خشک -2

 هوای موتورفیلترهای کاغذی، هم برای تصفیه )صاف کردن( 

شوند و هم در خودروهای سواری، برای هوای استفاده می

ورودی به کابین )اتاق( و جلوگیری از ورود گرد و غبار به 

 د.گردناستفاده می اتاقداخل 
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 :ی فیلتر هوای خشکهاسرویس

، فیلتر هوای موتور، از نوع 3۰۰در تراکتور 

وقتی کاپوت بغل تراکتور را  .باشدخشک می

ی افقی وجود دارد که زنیم، یک استوانهباال می

گردد. فیلتر هوای کاغذی داخل آن نصب می

 .یمآورکنیم و فیلتر را در میدرپوش را باز می

 

 

 

 

 

خل فیلتر را هوا بگیریم تا گرد و خاکی می توانیم با پمپ باد، دا

اما بعد از یک  که در بیرون فیلتر نشسته، از آن جدا شود و بریزد

 .، باید حتما فیلتر را عوض کردمرتبه باد گرفتن دو یا
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 ابدیتنفس موتور، به فیلتر هوا بستگی دارد. بنابراین اگر فیلتر هوا گرفته باشد، مقدار هوای تنفس شده، کاهش می

سیاهی از اگزوز « دود»رود و سوخت باال می« مصرف»شود و تراکتور یا خودرو یا موتور، کم می« کشش»و 

 .شود که ممکن است به خاطر گرفتگی فیلتر هوا باشدخارج می

 

 (واهدهد. )چراغ هشدار فیلتر گرفتگی فیلتر، به راننده هشدار می در صورتدر تراکتورها امروز، سنسوری وجود دارد که 
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 «توربو شارژر»

 

ها پره شود. اینهایی استفاده میتر در داخل سیلندر، از پرهبنزینی، برای تأمین هوای فشرده در موتورهای دیزل و

آیند و از طرف مقابل، باعث مکش هوای بیشتر با نیروی دود خروجی از اگزوز به دَوَران و چرخش در می

هم معروف باشد. البته از  سوپراین قطعه در بازار ممکن است به اسم . )دهندمی شوند و توان موتور را افزایشمی

 .(نامندتوربو را، سوپر هم می در بازار، شکل دیگری دارد، اما رنظر علمی، سوپر شارژ

 

ای که در وسط توربو شارژر وجود دارد، باید روغنکاری شود. روغن آن از طریق سیستم روغنکاری میله

 .شودسط لوله مخصوصی انجام میموتور، تو
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 .سازندمعموال توربین هوا را آلومینیومی و توربین دود را چدنی می

 

 به مجموعه. )توانیم خودمان هم روی یک تراکتور نصب کنیم و مجموعه آن در بازار وجود داردتوربوشارژر را می

بته این کار اصولی نیست و فقط در صورت ال( 285گویند. مثال کیت توربوشارژر های مخصوص، کیت هم می

 .باشدتأیید کارخانه سازنده، مجاز می
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« رادیاتور هوا»ها، برای خنک کردن موتور، هوای ورودی را از میان یک در بعضی از خودروها یا کامیون

 .گویندمی« اینترکولر»، هوا به آن رادیاتور. گذرانند تا کمی سرد شود و بعد به مانیفولد هوا برودمی
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 .گردداینترکولر، در جلوی کامیون یا سواری، نصب می

 

دهند و یک عادت غلط در بین رانندگان وجود دارد که در زمان خاموش کردن خودرو، یک گاز به موتور می

 .سریعاً سوئیچ را خاموش می کنند

رند، نباید این کار را کرد. چون دور هایی که توربو شارژر داای، بخصوص در تراکتورها و کامیوندر هیچ وسیله

دور در دقیقه در حال چرخش است!!! و ناگهان موتور  1۹۹،۹۹۹موتور زیاد شده و توربین با سرعت بیش از 

 .شودچرخد و خیلی زود خراب میمدت زیادی بدون روغن می ،گردد و توربین با آن دور باالخاموش می

 

 !یستبنابراین نیازی به گاز دادن پایانی ن
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 (کاریگریس و کاریروغن) کاریروان

 

 :موتور روغن اهمیت

 باعث اینکه بر عالوه موتور، روغن

 و قطعات اصطکاک از جلوگیری

 خنک یوظیفه شود،می آنها سایش

 بر هم را هارینگ و پیستون کردن

 موتور، روغن همچنین. دارد عهده

 از را سیلندر داخل دارد، وظیفه

 و ندشومی لجنتبدیل به  و شوندمی نشین ته ها،دوده این نباشد، کیفیت با موتور روغن راگ. بشوید هادوده

 شدن لجن از جلوگیری موتور، روغن وظایف از دیگر یکی بنابراین. آورندمی بند را روغنکاری هایسوراخ

 .ظت کندفاز خوردگی محاهمچنین وظیفه دارد، داخل سیلندر را  .است هادوده

 

 :دارند نیاز روغنکاری به هک قطعاتی
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 یاتاقان از را روغن که داردوجود  هاییسوراخ لنگ،میل داخل بنابراین. برسانیم روغن هم هایاتاقان زیر به باید

 رسانند.می پیستون دسته زیر به و گرفته ثابت
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 چیست؟ روغنکاری سیستم اجزای

 سیارب فشار با و گیردمی کارتر از را روغن که دارد قوی روغن پمپ یک و اصلی فیلتر یک روغنکاری، سیستم

 لنگ لمی رسد، می ثابت یاتاقان به وقتی که است زیاد آنقدر روغن فشار. فرستدمی روغن هایکانال داخل زیادی

 .باشد گرفته قرار روغنی، بالشت یک روی بر لنگ، میل آنکه مانند. کندمی قلّعَمُ روغن، روی بر را

 

 :یروغنکار مسیر

 .ندکمی چرب را استکانی و اسبک هم بعد و( بادامک میل) سوپاپ میل متحرک، و ثابت یاتاقان از پس روغن،

 .باشد دهنکر گیر آنها در دستمالی یا آشغال تا شوند بررسی روغن، هایکانال تک تک باید موتور، بستن زمان در

 

https://cargeek.live/

https://cargeek.live/



 ها:سرویس

 به ونچ شود بیشتر روغن میله یا گیج باالیی خط از نباید موتور، روغن مقدار

 ،285 روغن مقدار. کند می خراب زود را ها نمد کاسه و آورد می فشار موتور

 .گردد تعویض باید موتور کارکردن ساعت 25۹ هر و است لیتر هشت

 

 

 یلتر،ف آچار وسیلهب هم فیلتر شود، می عوض موتور روغن که دفعه هر است بهتر

 .یریمگمی نظر در فیلتر برای هم روغن ترلی نیم بنابراین. گردد تعویض

 

 

 

 

 بشناسیم؟ را روغن چگونه

 

: مثل. کنندمی تولید روغن که دارند وجود مختلفی هایپاالیشگاه

 ...و ، توان سازسپاهان پارس، بهران، ایرانول،
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 بسیار انواع ها،شرکت آن از کدام هر

 هایکاربری برای را هاروغن از زیادی

 .ندسازمی مختلف

 موتور دیزل، بنزینی، موتور مثال

 موتور جدید، موتورهای گازسوز،

 متفاوتی هایروغن هرکدام.. و قطار

 .دارند

 

 

 .است نوشته آنها روی خصوصیت دو حداقل کنیم، نگاه که را هاروغن این از کدام هر

 هاآن غلظت -1

 هاآن کیفیت -2

 

 .وردخمی استارت یسخت به موتور زمستان، در باشد، غلیظ روغن اگر

 روان آب، مانند تابسان، در باشد، لشُ و رقیق خیلی روغن هم اگر

 .دارد نگه معلق را لنگ میل که ندارد کافی فشار دیگر و شودمی
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 باشد، بزرگتر آن عدد هرچه و شود می مشخص SAE حروف با روغن غلظت

  .است ترغلیظ روغن

 

 

 

 

 

 .زمستان در و پایین دمای در را رقیق روغن و کنیممی هاستفاد تابستان در را غلیظ روغن

 برای تابستان 5۹یعتی شماره 

 بری زمستان است. 2۹ره اوشم
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 چیست؟ چهارفصل یا اتومات موتور روغن

 سفت روغن مانند گرم، هوای در یعنی. هستند اتومات باشند، غلظت برای شماره دو دارای که هایی روغن

 .کنندمی عمل( 04) لشُ روغن مانند زمستان، سرد هوای در و ندکنمی عمل( 04)

 

 

 

 

 

 

 چیست؟ روغن کیفیت

 

 موتور روغن کیفیت معنی به API کلمه

 .است

 رود،می آخر به دوم، انگلیسی حرف هرچقدر

 .شودمی بیشتر روغن کیفیت یعنی

 .است بیشتر SA از کیفیتش SD مثال
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 .دنمایمی وارد آسیب موتور به چون. گردد استفاده باال کیفیت با روغن یدنبا قدیمی خودروهای برای

 

 .است بنزینی موتورهای مخصوص روغن آن یعنی کیفیت، اول در S حرف

 روغن کند،می فرق بنزین با گازوئیل دود چون. است C حرف دارای ،دیزل موتورهای مخصوص روغن

 .دارد هاییتفاوت هم موتورشان
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 یعنی برای خودرو بنزینی و دیزل، هر دو مناسب است. Cداشته باشد و هم  Sکیفیت روغن، هم  اگر

 

 

 چیست؟ هیدرولیک روغن

 و فرمان جک اندازی راه برای

 هایروغن جدید، هایگیربکس

 شل و رقیق بسیار که مخصوصی

 .گردندمی استفاده( SAE 10) هستند

 

 برای موتور روغن از نباید هیچگاه

 ردک استفاده گیربکس و ولیکهیدر

 .است متفاوت آنها خواص چون
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 چیست؟ واسکازین

می جلوگیری آنها سابیدن از و کندمی حرکت ها،چرخدنده بین در که( باال به 04) غلیظ بسیار های روغن

 .است متفاوت موتور روغن با و دارد ایویژه خصوصیات واسکازین .دارد نام واسکازین کند،

 

 

 

 یست؟چ گریس

 .دارند امن گریس شوند، می مخلوط روغن با که...  و لیتیوم کلسیم، بنتون، آلومنیوم، جنس از هایی صابون

 از بنابراین. ماند نمی ماندگار آنجا در روغن و دارد زیادی شکاف و درز که است درجاهایی گریس کاربرد

 .شود می استفاده کردن روان برای گریس
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 :هاگریس تفاوت

 .است مقاوم هم آب به نسبت و است مقاوم باال حرارت به نسبت: لیتیوم و آلومنیوم سگری -0

 .هست هم آب ضد. است مقاوم آتش و حرارت به کامال: بنتون گریس -2

 دکن نمی تحمل را باال دمای. است مناسب کشاورزی وسایل برای و است قیمت ارزان: کلسیم گریس -3

 .است مقاوم آب به کامال ولی
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 تراکتور، کار ساعت 044 هر ،202 تراکتور در

 .کرد گریسکاری را گریسخورها تمام باید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cargeek.live/

https://cargeek.live/



 کننده خنک سیستم

 

 :است زیر اجزای شامل کننده خنک سیستم

 پایین شلنگ -2 ،رادیاتور -1

 پمپ واتر -3 ،رادیاتور باالی و

 آب مجاری -4 ،(آب پمپ)

 مجاری -4 ،        سیلندر بلوک

 ،ترموستات -5 ،سرسیلندر آب

 ،پروانه -7 ،رادیاتور درب -6

 .یخ ضد و آب -8

 

 

 :سیستم کار روش

 پایین سمت به حمام دوش مانند رادیاتور باالی از داغ آب

 گذر رادیاتور هایپره بین از که هوایی .ریزدمی رادیاتور

 .گرددمی رادیاتور داخل آب شدن خنک باعث کند،می

 االب آب، پمپ توسط رادیاتور زیر از شده، سرد آبِ سپس

 .گرددمی تزریق موتور داخل به و شودمی کشیده

 .رودمی ترموستات سمت به سرسیلندر، و سیلندرها طرافا در چرخش از بعد آب

 دمای ات کندمی صبر وگرنه دهدمی را آب عبور یاجازه ترموستات باشد، باال کافی مقدار به آب دمای چنانچه اگر

 .دهدمی را رادیاتور سمت به آب شدن رد یاجازه سپس رود، باال موتور
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 :سیستم اجزای بررسی

 رادیاتور -1

 .شودمی مکیده پروانه توسط که است هوایی به موتور آب حرارت انتقال رادیاتور، کار
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 رادیاتور در کار، این مشابه

 اب ما که افتدمی اتفاق هم بخاری

 فن یک و موتور آب گرمای

 داخل کردن گرم به اقدام برقی،

 .کنیممی ماشین

 

 

 

 های لوله دارای رادیاتور

 باال از را آب که است عمودی

 دارای و فرستندمی پایین به

 از هوا که است نازکی هایپره

 .کندمی عبور آنها بین

 و کاه با مدتی از بعد هاپره این

 مسدود حشرات، و کلش

 را رادیاتور دعملکر و شودمی

 یا مسی با باید که کندمی مختل

 ه،پروان سمت از باد یا آب فشار

 .نمود تمیز را هاپره این بین

https://cargeek.live/

https://cargeek.live/



 

 .بشود گاز جوشکاری باید که شوند سوراخ رادیاتور آب هایلوله است ممکن همچنین

 

 باز هالوله ات بخورد سیخ هالوله داخل و شود باز رادیاتور ته و سر باید که بیاید بوجود آنها در گرفتگی آنکه یا

 .شوند

 

 .دارند کمتری عمر طول و هستند آلومنیومی اغلب امروزه، اما بودند مس جنس از قدیمی، رادیاتورهای
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 چیست؟ پمپ واتر

 «سیلندر» روی که است ایقطعه

 یک دارای جلو از .شودمی نصب

 و است( تسمه چرخ یا) پولی

 سر پولی از را خود نیروی

 پمپاژ آن کار .گیردمی لنگمیل

 داخل به رادیاتور پایین از آب

 .است سیلندر آب مجاری

 

 

 :پمپ واتر هایخرابی

 سوراخ از آب شود، خراب واترپمپ داخل نمد کاسه که صورتی در -1

 آن رنشانگ و کندمی نشت بیرون به گرفته، قرار آن زیر در که کوچکی

 .گردد تعویض باید و شده خراب آن داخلی بندیآب که است
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 لبرینگب خرابی باعث باشد، سفت خیلی پروانه تسمه که صورتی در -2

 .ددگر تعویض باید و شودمی شنیده ناهنجاری صدای و شده واترپمپ

 بآ ینشت با صورت این در که: هاپره یا واترپمپ بدنه رفتن بین از -3

 .شویممی مواجه موتور کردن داغ یا

 

 

 

 :پمپ واتر های شکل

 برای قسمتی آنها، یهمه اما دارد زیادی انواع پمپ واتر

 روی آنها یهمه و دارند رادیاتور زیر از آب لوله اتصال

 .گردندمی پیچ سیلندر، یبدنه
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 :رادیاتور آب شیلنگ

 .است و ثابت مشخص قسمت، هر شکل و است متفاوت موتور، هر آب هایشلنگ هوارسانی، سیستم مانند

 رادیاتور باالی آب شلنگ) :مثال

 پژو، آب ورودی شکلنگ پیکان،

  (...و پراید بخاری باالیی شلنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شلنگ خرابی

 دمای دلیل به موتور، آب هایشلنگ

 و برداشتن ترک دچار مدتی از بعد باال،

 تورتراک صاحب ایدب که شوندمی نشتی

 پارگی از قبل روزانه، هایوارسی با

 .نماید آن تعویض به اقدام شلنگ،
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 :نکته

 .کنید دقت آن مارک و بودن برّاق و بودن نرم به شلنگ، خریدن هنگام در
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 شود که ...ضد یخ باعث می

 

 شود، جلوگیری آب زدن یخ از -1

 شود، جلوگیری آوردن جوش زود از -2

 شود، جلوگیری موتور بلوک داخل زدن زنگ از -3

 .شود جلوگیری رادیاتور داخل گرفتن رسوب از -4

 

 .نیست زمستان برای فقط و گردد استفاده ها،فصل تمام در باید یخ ضد بنابراین،

 

 چیست؟ ضدیخ درصد

 زند نمی یخ موتور صفر، زیر درجه 34 تا باشد، ضدیخ ،(درصد 5۹) موتور آب از نیمی اگر

 .زند نمی یخ صفر زیر درجه 14 تا باشد، ضدیخ ،(درصد 33) آن سوم یک اگر و

 

 .دارد آب لیتر 14 گنجایش کالً ،282 تراکتور موتور

 یعنی) .گردد استفاده یخ ضد لیتر 5 باید حدوداً رسد،می صفر زیر درجه 2۹ تا دما که ما یمنطقه برای بنابراین

 ( ٪33 یا موتور آب سوم یک

 

 .است تومان هزار 35 حدودا کاسپین، ضدیخ لیتر هر قیمت

 .بریزیم نو ضدیخ و آب مخلوط دوباره و نموده تخلیه سال هر باید را موتور یخ ضد
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 نآ از مقداری توانیممی آن، درصد و یخ ضد سالمت کردن تست برای

 .شویم مطمئن و بگذاریم فریز در را

 :نکته

 .نکنید استفاده نامرغوب یخ ضد از -1

 .کنید استفاده قبلی مارک و مدل همان از کردن، ریز سر برای -2

 .نمایید استفاده مقطر آب یا جوشیده آب از -3
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 چیست؟ ترموستات

 سرسیلندر از آب خروج جلوی که است ای قطعه

 ورموت دمای که زمانی تا و گیرد می را رادیاتور به

 خروج ی اجازه نرسد، مجاز مقدار به موتور آب و

 .دهد نمی را آب

 

 

 

 توسط دوباره و شود می خنک و رفته رادیاتور سمت به آب و شده باز اش دریچه آب، شدن گرم از پس اما

 .گردد می باز موتور به پمپ، واتر
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 شود می گرم دیر موتور باشد، نداشته وجود واترپمپ اگر

 موتور، شدن گرم دیر همچنین. دکن نمی عمل بخاری و

 .رددگمی سیلندر داخل ندسابی و اصطکاک افزایش باعث

 

 

 

 

 .شود باز نباید و است الزم خودرو، و تراکتور روی بر فصلها ی همه در ترموستات وجود بنابراین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و اند نوشته را آنها شدن باز دمای ها، ترموستات روی

 .کند نمی باز را آب خروج مسیر د،نرس دما آن به موتور تا
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 :ترموستات های خرابی

 .کند گیر و بزند زنگ ترموستات است ممکن گاهی

 لویج صورت، این در که کند، می گیر بودن بسته حالت در یا 

 به آب چون آورد می جوش موتور و گیرد می را آب گردش

 !رود نمی رادیاتور

 اریبخ صورت، این در که کند یم گیر ،بودن باز حالت در یا و 

 .شود نمی گرم و کند می کار بد موتور و است سرد ماشین

 

 آن روی محفظه باید ترموستات تعویض برای

 نو ترموستات )درپوش ترموستات(، کنیم باز را

 نشد بسته و باز از و بگذاریم جوش آب در را

 تعویض را آن سپس شویم، مطمئن دریچه،

 .کنیم
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 :رادیاتور درب

 بخارات موتور، آب شدن داغ با

 رادیاتور داخل به زیادی فشار رادیاتور،

 طرق از فشار، این و کنند می وارد

 یاتورراد فشار، این است ممکن باشد، خراب رادیاتور درب اگر. شود می منتقل بیرون به رادیاتور، درب سوپاپ

 .دارد ادیزی بسیار اهمیت رادیات، درب بودن سالم بنابراین. بترکاند را

 :نکته

 ورتراکت به نیز پیکان ترموستات همچنین. باشد می استفاده قابل 285 تراکتورهای برای پیکان، رادیاتور درب

 !!!است نصب قابل 285

 

 

 

 

 

 

 .دارد وجود رادیاتور بخارات شدن جمع برای مخزنی سواری، خودرو در 

 

 باشد باالتر ررادیاتو گلویی زیر سانتیمتر یک از نباید آب، مقدار

 (است باال خیلی خیلی آب شکل، این در. )کند می ریز سر وگرنه
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موتور برق سیستم  

 

 .ندارند ای پیچیده برق سیستم قدیمی، تراکتورهای

 

 .است کابلها و استارت ،(آلترناتور یا) دینام باتری، شامل ساده، دیزل موتور برق مدار

 

 :نامدی و استارت

  و گیرد می پروانه تسمه از را خود نیروی دینام

 .آورد می در گردش به را موتور ای،-چرخدنده با و است( موتور عقب) فالیویل سمت به هم استارت
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 :باتری -9

 هک هستند صفحاتی دارای قدیمی، اسیدی های باتری

 .است شده پوشانده اسید - آب توسط

 

 

 

 

 

 شودمی کم آنها داخل آب تبخیر، اثر در مواقع بعضی

 .گردد اضافه آنها به خالص مقطر آب باید و

 

 

 

 

 اراید ها باتری این. ندارند آب کردن اضافه امکان و( هستند سیلد اصطالحا) هستند پُلُمپ جدید، های باتری اما

 .است باتری کامل شارژ معنی به باشد، سبز اگر که هستند چشمی یک
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 .بگیریم اندازه توانیم می( کاره چند متر ولت) متر مولتی یک از دهاستفا با را باتری ولتاژ

 (ولتاژ گیری اندازه حالت در هم متر مولتی و منفی به سیاه - باتری مثبت به قرمز سیم)

 .باشد کمتر ولت 1225 از نباید موتور، بودن خاموش حالت در

 

 ولت 1425 تا 14 حدودا باتری، های قطب ولتاژ و کند می تولید برق دینام کنیم، روشن را موتور که زمانی اما

 .شویم می دینام بودن سالم متوجه که دهد می نشان
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 چیست؟ باتری ظرفیت

 .است یکی همه، ولتاژ بنابراین. شوند می ساخته ولتی 12 تراکتور، و خودرو های باتری اکثر امروزه

 .است آنان برق نگهداری و نجایشگ مقدار شود، می آنها کوچکی یا بودن بزرگتر باعث که آنچه

 خالی ترزود کوچکتر، باتری ولی بزند استارت تواند می تری طوالنی زمان مدت بزرگتر، باتری مثال، عنوان به

 .هستند ولت 12 هردو اما کند می

 

 را است آمپر 1 آن مصرف که المپی یک و باشد شارژ اگر یعنی. است( 6۹Ah) ساعت آمپر 6۹ پراید، باتری

 .دهد می برق ساعت 6۹ نماییم، لوص

 بار چندین با تا باشد ساعت-آمپر 12۹ یاید دارد، بیشتری قدرت آن استارت آنکه دلیل به تراکتور باتری اما

 .نشود خالی زدن، استارت
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 چیست؟ کردن باتری به باتری

 تمثب قطب توان می باشد، ضعیف اش باتری خودرو یک اگر

 اش منفی و است روشن که دیگری خودرو باتری مثبت به را آن

 دو هر ولتاژ صورت این در. نمود وصل خودرو آن منفی به را

 .است ولت 12

 

 

 

 

 

 

 یندگو می «موازی اتصال» اتصالی، چنین به

 باتری دو ظرفیت اما کند نمی تعییر ولتاژ که

 .شود می جمع هم با ،(آمپر)

 

 

 اژولت هاکامیون و هااتوبوس از بعضی در اما

 دو باید بنابراین. است ولت 24 تارت،اس

 نآ به که گیرند قرار هم سر پشت باتری

 می 24 ولتاژ و گوییم می «سری اتصال»

 معمولی، خودرو برای کاری چنین. شود

 .شد خواهد استارت و دینام سوختن باعث
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 (Starter) استارت

 

 .شود می نجاما استارت نیروی با موتور حرکت شروع

 

 

 فادهاست موتور، قطعات و لنگ میل چرخاندن و استارت با درگیری برای که دارد وجود ای چرخدنده فالیویل، دور

 .است تویض قابل شدن، سابیده صورت در و شود می

 

 .کند می ایجاد را موتور اولیه حرکت و شود می درگیر چرخدنده این با استارت دنده
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 فالیویل با دیگر و گردد می بر عقب به استارت دنده کردیم، رها را سویچ و شد روشن موتور آنکه از پس

 .باشد نمی درگیر

 
 

 چیست؟ استارت اجزای

 .«لونوئیدسُ» یا «استارت اتوماتِ» نام به دارد وجود ای استوانه استارت باالی در -1

 شدن نروش از پس و شود درگیر فالیویل با تا فرستد می جلو به را دنده دارد، که بازویی وسیله به قطعه این

 .کشد می عقب را آن دوباره موتور،

      

 

 فیشبه  سوئیچ برق (2/ پیچبه  اصلی برق (1: شود می وصل کابل دو ،«استارت اتومات» پشت
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 .ودش می وصل سویچ به( کوچک فیش) دیگری و است وصل باتری به است، قوی بسیار که کابلها از یکی

 

 .گردد می ایجاد آهنربایی «بالشتک» و «آرمیچر» توسط استارت، چرخشی کتحر -2
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 می سابیده مدتی از بعد که دارد وجود آرمیچر به رسانی برق برای «استارت ذغالک» آرمیچر انتهای در -3

 .دارند تعویض به نیاز و شوند

 

 .گردد می تعویض ساز، باتری توسط «استارت ذغال»
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 :رتاستا دنده -4

 و ردخو نمی استارت و شود نمی درگیر فالیویل دنده با راحتی به شود، گرد استارت دنده سرِ که صورتی در

 .گردد تعویض باید

 

 :استارت سرویس

 شده تسف هایشگریس یا باشند رسیده انتها به ذغالها یا باشد، رفته خاک و گرد استارت، داخل که صورتی در

   .گیرد می زود را باتری جان و خورد می استارت سنگین موتور باشد،

  

 .شود سرویس و شسته شده، باز استارت باید مواقع این در
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 دینام

 

 چیست؟ دینام

 از که نیرویی با شود، می گفته «دینام» اصطالحاً که «آلتِرناتور»

 دلیتو باعث و آمده در چرخش به گیرد، می لنگ میل سر پولیِ

 .شود می باتری شارژ و برق

 پمپ -2 و کولر پمپِ-1 جمله از دیگری قطعات «دینام تسمه»

 در همچنین. آورد می در گردش به نیز را هیدرولیک فرمان

 با نیز، پروانه -4 و واترپمپ -3 تراکتور، و قدیمی خودروهای

 .کنند می دریافت لنگ میل از را نیرو تسمه، همین

 .است دینام نیز، آید می در چرخش هب که قطعاتی از یکی

 

 چیست؟ «تسمه کشش»

 یروین باشد، «شُل» خیلی پروانه تسمه که صورتی در

 هک قیج، قیج صدای و شود نمی منتقل دینام به الزم

 .رسد می گوش به است، تسمه خوردن سُر ی نشانه

 

 هایبُلبِرینگ باشد، «سفت» خیلی تسمه این هم اگر

 زود و دهد می قرار کشش تحت را دینام و واترپمپ

 .بینند می آسیب
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 2 تا 1 بین شصت، فشار با «پروانه تسمه» که صورتی در

 باید هوگرن است مناسب تسمه کشش برود، فرو متر سانتی

 به «کشویی» صورت به را دینام و کنیم شل را دینام پیچ

 .بایستد تر سفت تسمه تا بکشیم عقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .برود جلو و عقب تواند می کشویی صورت به که دارد باال در «دستک» یک و است پایین در «ثابت یهپا» دو دارای دینام
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 است؟ چگونه دینام کشی سیم

 .شود می وصل سیم دو دینام پشت

 شارژ چراغ سیم -1

 برق تولید سیم -2

 

 ،«سیم دسته» طریق از و است نازک اول سیم

 وشنر را شارژ چراغ و رود می آمپر پشت به

 کندمی

 ود است ممکن حتی و است ترضخیم دوم سیم

. است «قرمز» رنگ به و باشد هم کنار در سیم

 سیارب سیم به باتری، کردن شارژ برای سیم این

 و دشومی متصل استارت اتومات پشت ضخیم

 باعث و گردد می وصل باتری به طریق، آن از

 .شود می باتری شدن شارژ
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 به نام خدا

 

 کدامند؟ دینام اجزای

 .آید می در گردش به وسط در که ای قطعه: روتور -1

. تندهس نصب بدنه دیواره داخل در که ثابت های پیچ سیم: استاتور -2

 (بالشتک: دیگر نام)

 .دهند می انجام را روتور به رسانی برق کار استارت مانند: ها ذغال -3

 .کند می ثابت و تنظیم را برق: آفتامات -4

 

 .شود نیز سنباده روتور و گریسکاری ها بلبرینگ و شوند باز قطعات تک تک باید دینام، کردن سرویس برای
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 قابل و تصفیه را برق که دارند قرار دیودها مجموعه دینام، انتهای در

 .کنند می باتری برای استفاده

 

 

 رد است الکترونیکی قطعات دارای است، وصل آن به ذغال ود که هم دینام آفتامات

 .نشود خراب باتری تا دارد می نگه ثابت را دینام برق همیشه که داخلش

 

 را باتری و رود می باالتر ولت 14 از برقش آنکه یا کند، نمی تولید برق دینام کال یا باشد، سوخته آفتامات اگر

 .کند می خراب زود، خیلی

 

 در ار باتری ولتاژ ولتمتر، دستگاه با سازها باتری: دینام تست

 ولتاژ. گیرند می اندازه موتور بودن روشن و بودن خاموش حالت

 .برود باالتر ولت 1425 از نباید باتری
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 عملگرها و سنسورها

 

 چیست؟ سنسور

 ار موتور کاری خصوصیات که قطعاتی

 .دهندمی گزارش را آنها و کنند می حس

 سرعت روغن، فشار موتور، دمای مثل

 ... و چرخش

 

 

 چیست؟ پردازنده

 شرایط به توجه با و داده قرار بررسی مورد را( حسگر) سنسورها از شده دریافت اطالعات ،ECU یا پردازنده

 .کند می صادر را الزم های فرمان موجود،

 

 چیست؟ عملگر

 سوزن مثال. آیند می در اجرا به اعملگره توسط ECU فرمانهای

 همچنین. است عملگر یک گیرد،می ECU از را نشافرم انژکتور

 .است عملگر یک رادیاتور، برقی فن

 

 دیده تراکتور یا خودرو یک از مختلفی مکانهای در سنسورها

 .دارند متنوعی وظایف و ها شکل و شوندمی
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 را زمین و خاک خصوصیات که امروزی تراکتورهای بخصوص

 !کنند می برداشت نیز

 

 

 

 

 

 

 

 چیست؟ داشبورد عالئم

 نشان که استانداردی های عالمت

. هستند آگاهی یا اخطار دهنده

 ای باتری دننش شارژ عالمت مثال

 م،عالئ این به. روغن فشار افت

 در و گویند می هم «آمپر پشت»

 آمپرساز توسط خرابی صورت

 .است تعمیر قابل
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 :ی موتورهاسنسور معرفی

 

 

 

 

 

 :آب دمای سنسور -9

 .شود می نصب سرسیلندر روی و ترموستات نزدیکی در معموال 

 .باشد سیم تک یا سیم دو آن فیش است ممکن

 

 

 

 

 

 

 و نموده متوقف را خودرو باید چراغ، این شدن روشن صورت در

 دبای بلکه کرد، باز نباید را رادیاتور درب و نکنیم خاموش را موتور

 .شود کمک آن شدن خنک به رادیاتور، روی آب ریختن با
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 :موتور روغن فشار سنسور -2

 نصب روغن فیلتر نزدیکی در و موتور بدنه روی

 وارد آن به روغن که است ایروزنه دارای .شودمی

 .شود می سنجیده فشارش و شود می

 از موتور روغن فشار اگر شد، گفته که همانطور

 ندنشی می یاتاقانها روی نگل میل شود، کمتر حدی

. شود می زدن یاتاقان و آنها سوختن باعث و

 .شود حفظ باید موتور فشارروغن بنابراین

 

 

 

 

 :روغن فشار چراغ

 های لقی یا روغن کیفیتکاهش  دلیل به است ممکن فشار افت

 فشار کاهش و روغن فرار موجب که باشد یاتاقان محل در زیاد

 .است شده
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 سوخت میزان درجه -9

 وجود شناوری تراکتور، باک داخل در

 است آبی کولر داخل شناور مانند که دارد

 نپایی و باال سوخت، شدن کم و زیاد با و

 هدد می تغییر را ولتاژ نتیجه در. رود می

 .دهد می حرکت را سوخت میزان درجه و

 

  و گردد می بنص باک روی سنسور این

 .است سیم سه یا سیم دو فیش یک دارای

 

 

 

 به بنزین، درجه و بنزین پمپ سواری، خودروهای در

 .هستند متصل هم
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 موتور دور سنسور -0

 ندهچرخد بوسیله را موتور چرخشی حرکت که دارد وجود ایقطعه قدیمی، تراکتورهای در

 .دهدمی نشان را موتور دور سرعت و اندرسمی آمپر پشت به کننده، دوران گازِ سیم و

 

 دارد قرار فالیویل هایدندانه روبروی موتور، دور سنسور نام به ای قطعه امروزه اما

 .کندمی اعالم و داده تشخیص دقیقا را موتور دورانی سرعت ها،دندانه عبور با که

 

 .است سیم سه معموال آن، فیش

 ریزد،می هم به موتور یماتتنظ موتور، دور سنسور خرابی صورت در

 است اطالعاتی اساس بر شتاب، و سوخت مقدار محاسبات که چرا

 .کند می ارسال مرکزی کامپیوتر به سنسور این که
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 هوا فیلتر گرفتگی سنسور -5

 نای شود، انجام سختی به هوا مکش که صورتی در

 دهد می نشان و فرستاده را اخطاری پیام سنسور

 آن محل. است شده مشکل دچار موتور، تنفس که

 .است هوا فیلتر یا هوا ورودی لوله روی

 

 .است شده گفته هوارسانی بخش در آن عالمت

 

 

 

 نکته:

 موتور، لرزش میزان ورودی، هوای دمای ورودی، هوای فشار سنسور به توان می موتور، سنسورهای دیگر از

 .دارند بررسی و نظارت تحت را موتور عملکرد از بخشی کدام،هر که کرد اشاره... و موتور ناهنجار ضربات
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 چیست؟ «دیاگ»

 .است «یابی عیب» معنی به

 بیعی که هرکدام ،تراکتور متعدد حسگرهای

 شودمی ذخیره ECU در دهند، تشخیص را

 شود،یم متصل تراکتور به که دستگاهی با و

 ایرادات و شودمی بررسی آنها گزارشات

 .گردندمی برطرف یک به یک موتور،

 

 های سیکلت موتور در حتی دیاگ، های دستگاه امروزه

 !!!است کرده پیدا کاربرد هم جدید

 

 

 

 

 

 شکل به چراغی) چِک چراغ که زمانی معموال: نکته

 خواندن به نیاز شود، می روشن( رنگ زرد موتور

 توسط ها(Error اِرور) اصطالحا یا ECU خطاهای

 .دباش می دیاگ دستگاه
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 سرسیلندر

 

 

 سیلندر بلوک از واشری ی واسطه با سرسیلندر

 .شود می جدا

 

 چیست؟ سرسیلندر واشر

 که هایی سوراخ همچنین سیلندر، و سرسیلندر بین آب مجاری برای دارد وجود مشخصی های سوراخ آن روی

 .ها تایپت میل برای اییه سوراخ و کند می عبور آن از سرسیلندر های پیچ
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 که صورتی در. کنند پیدا راه هم به که نگذارد و بپوشاند را ها سوراخ و مجاری این بین باید سرسیلندر واشر

 اهدهمش آب بخار اگزوز، در و کرده پیدا راه سیلندر داخل به آب کنند، پیدا راه سیلندر دایره سمت به آب مجاری

 .«است سوخته واشر» که شد می گفته و شود می

 :نکته

 

 یدیگر به مجاری از کدامیک اینکه به بسته

 مشاهده متفاوتی عالئم باشد، کرده پیدا راه

 :شد خواهد

 

 کف یا آب کارتر، داخل: روغن به آب -1

 .شود می دیده

 چرب کف رادیاتور، داخل: آب به روغن -2

 .شود می دیده

 هوا حباب رادیاتور داخل: آب به سیلندر -3

 شود می دیده

 ...و
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 تاقانیا احتمال کند، کار حالت همین با موتور و نشود توجه سرسیلندر واشر سوختن عالئم به که صورتی در

 .دارد وجود نیز موتور شدن قفل یا و لنگ میل بریدن زدن،

 

 .گیرد قرار باال سمت به باید که نمایید توجه( باال) TOP عالمت به سرسیلندر، واشر بستن زمان در: نکته

 

 

 

https://cargeek.live/

https://cargeek.live/



 چیست؟ سرسیلندر واشر سوختن دالیل

 .باشند نشده سفت اندازه یک به و درستی به سیلندر سر های پیچ -1

 .باشد داشته تاب سرسیلندر -2

 .نامناسب واشر -3

 

 

 چیست؟ سرسیلندر تابیدگی

 رس است، غدا موتور هنوز که حالتی در یا و نشوند سفت اندازه یک به سرسیلندر های پیچ که صورتی در

 کش خط زیر در را( ۹22) دهم دو فیلر یک اگر حالت این در. بردارد تاب است ممکن باشد، شده باز سیلندر

 .داد انجام سرسیلندر روی جهات همه در باید را کار این. کند می پیدا راه بکشیم،

 

 یا دو زا بیش تراشی کف اما. شود یکنواخت آن سطح تمام تا میکنند تراشی کف را سرسیلندر صورت، این در

 .شود عوض سرسیلندر باید و نیست پذیر امکان مرتبه سه
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 نصب سرسیلندر روی قطعاتی چه

 (سرسیلندر ملحقات) هستند؟

 

 هوا مانیفولد -2 دود مانیفولد -1

 اسبکها -4 سوپاپ فنر و ها سوپاپ -3

 ترموستات -6 گیت و سیت -5

 سوپاپ روی قالپاق -8 انژکتورها -7
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 سوپاپ به مربوط اجزای 

 

 

 :سوپاپ نشیمنگاه

 اهنشیمنگ یا «سیت» گیرد، می قرار آن روی سوپاپ نعلبکی که محلی

 .دارد نام سوپاپ

 

 

 

 

 عویضت قابل تراشکار، توسط بنابراین. شود می سابیده و خورده مرور به سوپاپ، بندی آب اثر در قطعه این

 .است

 

 :سوپاپ راهنمای

 کند می برگشت و رفت آن داخل سوپاپ ساق که ای لوله

 .شود می نامیده سوپاپ راهنمای یا «گاید»

 هب سرسیلندر، باالی روغن و شود گشاد است ممکن لوله این

 رت،صو این در که شود خارج دود با و کند نشت سوپاپ فضای

 .گردد می مشاهده اگزوز خروجی در تازه روغن
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 نعلبکی انتهای در گیر، اندازه ساعت توسط لقی این

 دنبای سوپاپ ی لبه. است گیری اندازه قابل سوپاپ،

 .باشد داشته زیادی جابجایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گردد می تعویض تراشکاری توسط هم گاید
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 چیست؟ سوپاپ ساق الستیک

 ارقر نمدی کاسه گیت، روی سوپاپ ساق انتهای در

 اهیگ. کند کمتر را گیت داخل به روغن نفوذ تا دارد

 یم خشک «سوپاپ ساق الستیک» یا نمد کاسه این

 خروج دهانه به( گیت طریق از) روغن نشتی و شود

 و تعویض را الستیک باید که شود می زیاد دود

 .داد قرار خوب جنس

 

 

 

 

 

 

 :سوپاپ دیگر اجزای

 قرار خار و واشر سوپاپ، فنر الستیک، از پس

 .شوند می داده
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 از خارها، کردن آزاد و فنر فشردن رایب

 .کنیم می استفاده «سوپاپ کن جمع فنر»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سوپاپ بندی آب

 لبه این ،(نرم و رزب) سنباده روغن از استفاده با باید باشد، بسته کامال سیت، و سوپاپ نعلبکی بین درز آنکه برای

 .برسد صفر به آنها درز و شوند جُفت هم با و بسابند تا بچرخانیم هم روی را ها
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 .کند می گشاد را گاید داخل که چرا شود، بندی آب گریس به آغشته نباید سوپاپ ساق که کنید دقت

 

 .گردد می استفاده ها، تراشکاری در مخصوصی بادی ابزار از بندی، آب برای امروزه
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 سوپاپ مکانیزم 

 

 .چرخد می «بادامک میل» چرخدنده لنگ، میل چرخش با

 .شود می «هااستکانی» رفتن پایین و باال باعث «ها بادامک» چرخش

-کاسب» و رفته باال دارند، قرار ها استکانی درون که «ها تایپت میل»

 .دهند می فشار نگیلاالک صورت به را «ها

 کرده بهغل فنر نیروی بر و آید می پایین سوپاپ ساق انتهای نتیجه، در

 .کند می باز را اپسوپ و

 

 .هوا یکی و دود برای یکی. دارد بادامک دو سیلندر، هر

 

 «متای تسمه» آن به که شود می منتقل بادامک میل به تسمه طریق از لنگ میل نیروی خودروها، از بعضی در

 .گویندمی
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 زنجیر توسط کار این هم، خودروها از بعضی در

 (تایم زنجیر. )شود می انجام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنگ، میل سر چرخدنده تراکتورها، در

 یردرگ بادامک میل سر چرخدنده به «مستقیما»

 .شود می
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 معناست؟ چه به تایمینگ

 

 الح در پیستون که شود باز زمانی هوا سوپاپ مثال. شود انجام خاصی بندیزمان در باید سوپاپها شدن باز

 .برعکس دود، و باشد آمدن پایین

 .باشند دقیقی بندیزمان دارای باید لنگمیل و بادامک میل بنابراین

 عالمت بادامک، میل و لنگ میل چرخدنده روی

 روبرو دقیقاً باید نصب موقع که دارد وجود هایی

 یبندزمان یا «تایمینگ» عمل این به. گیرند قرار

 .گوییم می

 

 قدقی زمان در باید هم انژکتورها اینکه به توجه با

 پمپ سر چرخدنده براینبنا کنند، عمل خودشان

 مثل باید که است عالمتی دارای هم انژکتور

 هماهنگ دقیقا لنگ میل با بادامک، میل چرخدنده

 (انژکتور پمپ تایمینگ هایعالمت. )شود
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 :«سوپاپ های خرابی و معایب»

 

 «سوپاپ شدن کج» -1

 د،باش کم سوپاپ ساق و گیت بین لقی اگر

 ساق و شود نمی انجام گیت داخل روغنکاری

 ستونپی با و کند می گرپاژ گیت داخل سوپاپ

 رلکنت باید را سوپاپ لقی) .کند می برخورد

 ...(کرد

 

 «گرفتگی کربن» -2

 شود نمی ستهب خوبی به سوپاپ و نشیند می نعلبکی روی و شود می تولید دوده نباشد، تنظیم سوخت سیستم اگر

 .نمیکند کار خوب موتور و
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 «سوپاپ سوختن» -3

 بهل نشود، انجام خوبی به کار این اگر. دهد می سیت به را خود حرارت نشیند، می سیت روی سوپاپ که زمانی

 .ببرد سوپاپ است ممکن و شکند می و شده سرخ سوپاپ های
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 موتور عمل چهار 

 

 

 چیست؟ پیستون عمل چهار

 .هندد می انجام را کاری و روند می پایین و باال مرتبه چهار سیلندر، لداخ جداگانه طور به ها پیستون از کدام هر

 

 .دهد می انجام را تخلیه-4 احتراق،-3 تراکم،-2 مکش،-1 :عمل پیستون، هر
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 .شود می باز دود سوپاپ تخلیه، زمان در و است باز هوا سوپاپ مکش، زمان در

 .هستند تهبس سوپاپ دو هر ،«انفجار» و «تراکم» زمان در اما

 

 چیست؟ احتراق ترتیب

 ترتیب با اما دیگری، از مستقل هاپیستون از کدام هر

 .دهندمی انجام را موتور «عمل چهار» مشخصی،

1  ›3  ›4  ›2 

 

 سیلندر سپس دهد،می انجام انفجار ،1 سیلندر مثال

 .است 1342 آنها ترتیب و کند می را کار این 3
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 چیست؟ فیلرگیری

 به و کند می پیدا طول افزایش شدن، داغ اثر رد سوپاپ ساقِ

 هفاصل موتور، بودن سرد حالت در باید. چسبد می اسبک نوک

 پس ات باشد داشته وجود اسبک سر و سوپاپ ساق بین اندکی ی

 نشد بلند اثر در فاصله این موتور، شدن گرم و کردن روشن از

 .برسد صفر به سوپاپ،

 

 چیست؟ فیلر

 نوشته رویشان آنها از هرکدام ضخامت هک هستند هایی ورقه

 .میلیمتر ۹22 ضخامت مثال. است شده

 

 :فیلرگیری روش

 .کنیم می تنظیم دفترچه مطابق را فاصله ،تنظیم پیچ با و کنیم می شل را اسبک مهره -1
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 :285 در

 ۹24 دود، سوپاپ برای

 ۹23 هوا سوپاپ برای و

 .کنیم می انتخاب را

 .کند حرکت هآزادان کمی باید فیلر

 
 

 .کنیم می سفت را مهره و گرفته محکم را گوشتی پیچ سپس -2
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 اپسوپ که است زمانی سیلندر، هر فیلرگیری زمان

 و باشند بسته حالت در سیلندر، آن هوای و دود

 .باشد داشته خالص حالت اسبک

 

 

 

 

 ،«احتراق» و «تراکم» یلحظه

. ستا فیلرگیری برای حالت بهترین

بسته هستند و  سوپاپ هردو چون

 .است آزاد اسبک و هستند باال
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 چیست؟ قیچی حالت

 

 سوپاپ دو هر وقتی. چرخانیم می را لنگ میل

 دباشن داشته حرکت زمان یک در سیلندر یک

 :یعنی

 و «شدن بسته حال در» دود سوپاپ

 «باشد شدن باز حال در» هوا سوپاپ

 ،(مکش شروع یعنی)

 

 

 .است زدن فیلر آماده مقابلش سیلندر زمان، این در

 

 فیلر 1 قچی، 4

 فیلر 3 قیچی، 2

 فیلر 4 قچی، 1

 فیلر 2 قیچی، 3
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 پیستون 

 

 کمپرس فرار از که است باال در کمپرس رینگ سه یا دو دارای پیستون

 .شود وارد پیستون سر به فشار تمام تا میکنند جلوگیری

 

 

 

 

 

 

 پیستون به ن،پی گژن یا انگشتی طریق از شاتون، یا پیستون دسته

 .است متصل

 

 هاییاتاقان و شود می بسته یاتاقان کپه پیستون، دسته پایین در

 .گیرند می قرار آن در متحرک
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 پیستون، دورتادور روغن، رینگ شیار

 به رسانی روغن که دارد هایی سوراخ

 .دهند می انجام را سیلندر داخل بدنه

 

 

 

 

 

 :نکته

 در که R یا N حرف باید رینگها، جاگذاری زمان

 باالی سمت به است، شده نوشته آن سمت یک

 .باشد پیستون
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 «پیستون عیوب»

 

 :رینگ شیار شکستگی -1

 مکنم سیلندر، انفجار نبودن تنظیم یا و رینگ گیرکردن اثر در

 .بشکند شیار لبه است

 

 :پیستون طرف یک در خش و خط -2

 سابیده طرف یک از پیستون بدنه پیستون، دسته بودن کج اثر در

 .شود می

 

 

 

 :شاتون شدن کج -3

 دسته است ممکن( گریپاژ اصطالحا) پیستون گیرکردن اثر در

 .شود کج پیستون

 

 :رینگ شیار در رینگها گیرکردن -4

 سوخت و باشد، کم شیار، داخل در رینگ خالصی اگر

 ودش می قفل شیار داخل در نگری نباشد، تنظیم رسانی

 ندرسیل دیواره با بندی آب و( چسباندن رینگ اصطالحا)

 .دهد نمی انجام خوبی به را
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 (:شدن ذوب) پیستون تاج شدن ذوب -5

 .افتد یم اتفاق( تایمینگ) نادرست زمانبندی یا و سوخت نیودن تنظیم اثر در

 

 

 

 

 

 :پیستون بدنه دورتادور سایش -6

 اردچ سیلندر و پیستون بدنه سیلندر، داخل به خاک و گرد ورود اثر در

 و ندک می فرار کارتر سمت به انفجار، فشار یا کمپرس و شود می سایش

 .شود می کم موتور زور

 

 :زدن شاتون -7

 ستونپی است ممکن روغنکاری، سیستم خرابی یا سوخت نبودن تنظیم اثر در

. زندب بیرون سیلندر، بدنه از و شکسته یاتاقان کپه و گیرکند سیلندر داخل

 .کند می در دست موتور اصطالحا
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  رینگ 

 

 

 :رینگها محل

 باال به را آن روی باشد، شیار یا خپَ دارای رینگ داخل دایره اگر

 .دهیم می قرار پیستون اول ردیف در و کرده

 و ردهک قرار پایین به رو باشد، رشیا دارای رینگ بیرون دایره اگر و

 .دهیم می قرار آخر ردیف در

 

 

 :ها رینگ تست

 روی را ها رینگ آنکه از قبل

 ار آنها باید بگذاریم، پیستون

 فیلر اب و ببریم فرو سیلندر داخل

 به آنها دهانه آیا ببینیم زدن،

 .خیر یا دارد فاصله مجاز مقدار

 

 .شود می رد کمپرس و ماند می باز ها ینگر دهانه باشد، شده گشاد سیلندر اگر

 .شکنند می و رسیده هم به شدن، داغ اثر در باشد، چسبیده خیلی هارینگ دهانه اگر
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 .چینیم می پایین از آرامی به کن، باز رینگ با را رینگها

 .باشند آزاد مقداری باید ها رینگ. زنیم می فیلر را رینگ شیار و رینگ بین سپس

 

 .نباشند هم روبروی تا چرخانیم می را آنها دهانه و زنیم می روغن را ها نگری
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 لنگمیل و پیستون دسته

 

 ادیزی فشار انفجار، زمان در پیستون دسته یا شاتون

 .کندمی تحمل را

 

 اید،بی بوجود است ممکن که معایبی از یکی بنابراین

  .است «پین گژن لمح شدن لق»

 

 

 

 

 

 

 

 :پین گژن بوش

 

 «برنجی بوش» بودن، لق صورت در

 .است تعویض قابل پیستون دسته
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 :پیستون دسته روغنکاری سوراخ

 تاقانیا از که است شده تعبیه باال تا پایین از سوراخی پین، گژن بوش روغنکاری برای موتورها، بعضی در

 .فرستدمی پین گژن زیر هب را روغن لنگ،میل طریق از متحرک،

 

 گژن خار محل شدن گشاد عیوب، از دیگر یکی

 خوبی به خار که شود بررسی باید که است پین

 .ندارد لقی خود، جای در و گرفته جای
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 :لنگ میل

 وجل در که است موتور متحرک یقطعه ترین سنگین

 فالیویل دارای انتها، در و لنگ میل سر دندهچرخ دارای

 .است کالچ به صالات برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کندمی تأمین را «انژکتور پمپ» و «بادامکمیل» نیروی ؛«لنگ میل سر دندهچرخ»

 .کند می تامین را «پمپ واتر» و «دینام» حرکت پروانه، تسمه وسیله به «لنگ میل سر پولی»

 

 کشتی یک دیزل موتور لنگمیل

 

https://cargeek.live/

https://cargeek.live/



 

 سیلندر محور سیلندر، چهار موتورهای در

 آن ابلمق در 2،3 محور و طرف یک در 1،4

 .اختالف درجه 18۹ یعنی. هستند

 

 

 

 

 

 

 

 .دارند اختالف هم با درجه 12۹ مشترک، محورهای سیلندر، شش موتورهای در اما
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 :لنگ میل عیوب

 

 :لنگ میل بریدن -1

 یا ورموت به زیاد فشار یا تایمینگ و انفجارها بودن میزان نا اثر در

 .دارد وجود لنگ میل بریدن احتمال معکوس، دنده

 

 .رود می باالتر لنگ، میل بودن تعمیری صورت در احتمال این
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  لنگ میل

 

 

 :لنگ میل محورهای موزون نا سابیدگی -2

 

 می گیری اندازه جهت دو از را متحرک و ثابت محورهای

 .باشد برابر باید جهت دو از محور قطر. کنیم

 رتغیی نباید انتهایش و ابتدا در محور هر قطر همچنین

 .باشد داشته زیادی

 

 

 

 :پیچیدگی و خمیدگی -3

 داردبر تاب لنگ میل است ممکن منظم، نا انفجارهای و ها سوپاپ یا سوخت سیستم نبودن تنظیم صورت در

 

 دهدهن نشان باشد، داشته زیادی حرکت لنگ میل چرخش با وسط، محور روی گیر اندازه ساعت که صورتی در

 .است لنگ میل( داشتن شکم) خمیدگی
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 هایکانال بودن تمیز از لنگ، میل بستن زمان در( 5

 .شوید مطمئن آن نداشتن تَرَک و لنگ، میل داخل روغنکاری

 

 

 

 

 

 

 چیست؟ لنگ میل زنی سنگ

 

 از «نازکی هالی» و زنندمی سنگ تراش، دستگاه توسط را لنگ میل محورها، روی خش و خط وجود صورت در

 .شوند یکنواخت و صاف تا شود می برداشته محورها همه روی
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 «ها یاتاقان» 

 

 چیست؟ یاتاقان

 که هک دارند وجود قطعاتی صنعت در. است گاه تکیه معنی به یاتاقان

 می قرار ها آن داخل را دورانی محورهای و هستند بلبرینگ دارای

 .گویند می یاتاقان نیز آنها به و دهند

 

 

 

 

 

 

 

 .است متفاوت خودرو در اما

 .سیلندر به لنگ میل شدن بسته محل :ثابت محور

 .ها شاتون شدن بسته محل :متحرک محور
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 سانیر روغن برای شیار یک دارای و بزرگترند ثابت های یاتاقان

 ککوچ متحرک های یاتاقان ولی هستند لنگ میل روغن کانال به

 .ندارند را شیار این و بوده تر

 

 :یاتاقان وظیفه

 وجود روغن درون در ناخالصی که صورتی در. شود می ساخته آلومنیوم و مس مانند نرمی مواد از یاتاقان آلیاژ

 .شود می جلوگیری لنگ، میل محور ساییدگی از و کند می جذب را آن یاتاقان باشد، داشته

 ردندگ تعویض مشخصی، مدت از پس حتما باید اتوبوس، و کامیون مانند ینسنگ خودروهای یاتاقان بنابراین

 (.خرابی از قبل)
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 چیست؟ یاتاقانی بغل

 در گلن میل رفتن عقب و جلو) طولی لقی میزان کنترل برای

 قانیاتا کپه از یکی و لنگ میل بین ای قطعه ،(طول راستای

 نگل میل حد از بیش حرکت از تا دهند می قرار ثابت های

 قابل سابیدن، صورت در و شود جلوگیری عقب و جلو به

 (.3)باشد تعویض
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 :لنگمیل طولی لقی کنترل

 ولیط لقی توان می گوشتی، پیچ با لنگمیل جابجاکردن و لنگمیل جلوی در گیراندازه ساعت از استفاده با

 .کرد کنترل را یاتاقانی بغل بودن سالم و لنگمیل
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 «یاتاقان عیوب»

 

 

 :یاتاقان عیوب

 

 میل در خاصی عیوب دهنده نشان تواندمی که چرا است مهم بسیار شده، باز که موتوری هاییاتاقان بررسی

 .کندمی خودنمایی یاتاقان روی آن، عالئم و باشد پیستون دسته یا لنگ

 

 :طرفه یک سابیدگی -1

 .باشد افتاده اتفاق لنگ، میل دوپَهنی یا و پیستون دسته دنبو کج دلیل به است ممکن عیب این
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 :یاتاقان سوختگی یا کامل سایش -2

 .است پایین روغن فشار یا روغن نرسیدن دهنده نشان

 

 

 :یاتاقان روی ذرات یا خش و خط -3

 دهنده نشان هک شودمی یاتاقان سطح در ذرات افتادن گیر یا یاتاقان افتادن خش باعث روغن، در ذرات وجود

 .است روغن فیلتر در ایراد
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 :نکته

 ای لنگ میل عیوب بتوانیم آنها بررسی از پس تا دهیم قرار مجزا کامال کردن، باز زمان در را ها یاتاقان باید

 .بدهیم تشخیص را خودش خاص پیستون دسته

 

 

 

 :2 نکته

 .باشد هم مقابل آنها خار باید ها،یاتاقان دادن قرار زمان در
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 است؟ معنی چه به «زدن یاتاقان»

 .شودمین انجام خوبی به رسانیروغن و شودمی زیاد محور و یاتاقان بین لقی شود، سابیده یاتاقان که صورتی در

 .است یاتاقان شدن سرخ و حد از بیش موتور دور یا روغن پمپ بودن ضعیف یا نامرغوب روغن آن، علت

 

 .است موتور بودن روشن مانز در ،«تلق تلق» صدای آن، عالمت
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 چیست؟ دوم و اول تعمیر یاتاقان

 ۹225mm مقدار به و برده تراشکاری به را آن باید لنگ، میل محورهای روی خش و خط وجود صورت در

 .شود برداری بار محورها قُطر از( متر میلی صدم پنج و بیست)

 

 اول تعمیر آن به که نماییم جبران ترضخیم هااتاقانی با را لنگمیل قُطر از شده کم مقدار باید صورت این در

 .است ترضخیم ،(STD) استاندارد یاتاقان از ۹225mm اندازه به و شودمی گفته( 25)

 

 .شودمی استفاده( 5۹) دوم تعمیر نام با تریضخیم یاتاقان از لنگ،میل دوباره تعمیر صورت در

 

 کم آن ضخامت و شودمی استفاده STD کارخانه استاندارد یاتاقان م،کنی نو و تعویض کامال را لنگ میل هم اگر

 .گرددمی بر اول حالت به و شده
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