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  اصول عمومي و نحوه كار موتور

 
که بـه طـور    ترین روش راحت . این است که خودرو شما بتواند حرکت کند هدف یک موتور خودرو بنزینی تبدیل بنزین به حرکت براي

  باشد بنابراین یک موتور ماشین یک موتور احتراق داخلی می. آن داخل موتور است نسوزاندرایج براي ایجاد حرکت از بنزین وجود دارد 

موتورهـاي دیزلـی یـک شـکل و موتورهـاي       . وجـود دارد انواع مختلفی از موتورهاي احتراق داخلـی  . افتد اتفاق میآن  که احتراق دورن

  . موتورها محاسن و معایب خاص خود را دارندام از هرکد. باشند یک شکل دیگر از موتورهاي احتراق داخلی میی بنزین

زغـال سـنگ ، چـوب ،    (سـوخت  . استموتور بخار در قطارهاي قدیمی و یک کشتی بخار بهترین مثال براي موتورهاي احتراق خارجی  

احتـراق  . شـود  د حرکـت مـی  کند و بخار دورن موتور منجر به تولیـ  در یک موتور بخار خارج از موتور سوخته و بخار تولید می...) نفت و 

از احتراق خارجی است عالوه بر آن موتور احتراق داخلی بسیار کـوچکتر از یـک   ) مصرف سوخت کمتر در هر مایل(داخلی بسیار کاراتر 

شما احتمـاالً زمـانی کـه    . هاي جنگی قدیمی است  یک مثال خوب براي احتراق داخلی توپ. باشد موتور احتراق خارجی معادل خود می

حرارت تولید شده و نیروي گاز به گلولـه تـوپ   . اید دیده کنند میبازان توپ جنگی را با باروت و گلوله توپ شارژ کرده و آن را روشن سر

هاي جنگـی قـانون و اصـل اساسـی را کـه در پشـت تمـام         توپ. کند  لوله توپ پرتاپ میاز نیرو وارد کرده و آنرا با سرعت باال به بیرون 

را ) مثـل بنـزین  (اگر شما یک مقدار ناچیز از سوخت با انرژي بـاال  . کنند  استفاده می باشد  میداخلی رفت و برگشتی  موتورهاي احتراق

  .کنید انرژي به صورت گاز منبسط شده آزاد خواهد شدمشتعل در یک فضاي کوچک در بسته قرار داده و آن را 
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  زمانه ۴چرخه 

 

بـه ایـن شـکل    رفـت و برگشـتی   اساس کار موتورهاي . زمانه 4زمانه و  2: شوند  یم بندي میدسته تقس 2موتورهاي رفت و برگشتی به 

مخلوط سوخت و هوا به درون سیلندر پاشیده شده مخلوط محترق شده و نیروي احتراق پیستون را در یـک حرکـت رفـت و     است که، 

تقریبـا تمـام موتورهـاي رایـج     . شود چرخشی تبدیل میلنگ به حرکت  حرکت داده و حرکت رفت و برگشتی با استفاده از میل یبرگشت

زمانـه بـه افتخـار     4چرخـه کـاري   . شـود  زمانه گفته می 4کند که چرخه احتراق  براي تبدیل سوخت به حرکت از فرایندي استفاده می

  .شود اختراع کرد، چرخه اتو نیز خوانده می 1867نیکالس اتو، کسی که آن را در سال 

  .باشد حجم اتاقک احتراق می دهنده  نشان دهنده فشار درون اتاقک احتراق و محور عمودي نشانمحور افقی گراف باال 

  :چهار زمان عبارتند از  

  ) :A-B( کورس تنفس  -1

در موتورهـاي  . کنـد   شود و پیستون به سمت پـایین حرکـت مـی    سوپاپ هوا باز می ، کند می به حرکت شروع نقطه مرگ باالپیستون از

در موتورهـاي دیـزل فقـط هـوا بـه درون اتاقـک       . کشـد   حجم کامل سیلندر مخلوط بنزین و هوا را به درون میبه اندازه بنزینی موتور 

  .شود احتراق کشیده می

  ) :B-C(کورس تراکم  -2

رارت سـوخت بوسـیله حـ   . یابد گردد تا مخلوط هوا سوخت را فشرده کرده بنابراین فشار و حرارت افزایش می می پیستون به سمت باال بر

  .باشد می 25:1رهاي دیزل حدود وو در موت 10:1نسبت تراکم در موتورهاي بنزینی حدود . شود بخار می شده ي متراکمهوا

  ) :C-D(احتراق / کورس انفجار   -3        
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شـعله  (احتراق در موتورهاي بنزینی ). TDC(شود  که به عنوان نقطه مرگ باال شناخته می رسد نقطه باالي کورس خود میپیستون به 

ور  مخلوط به طور کامل در زمان احتراق شـعله  . گیرد شود، انجام می زن تولید می ه توسط شمع جرقهبوسیله جرقه الکتریکی ک) ور شدن

شـود   از زمان احتراق تا زمان فشار حداکثري که در محفظه احتـراق ایجـاد مـی   ) زمان تلف شده(در نتیجه مقداري بازه زمانی . شود نمی

  .کند سیلندر منبسط شده و پیستون را به طرف پایین هدایت می رسوخت د/ مخلوط هوا . دارد وجود

  ) :D-E(کورس تخلیه  -3

سوپاپ خروج باز شده و گازهـاي خروجـی   ) BDC (رسد یا به عبارتی به نقطه مرگ پایین  یکبار که پیستون به انتهاي کورس خود می

  .یرون موتور هدایت شوندسیلندر را ترك کرده تا از لوله اگزوز به ب

  .شود اکنون موتور براي کورس بعدي آماده است بنابراین دوباره براي ورود هوا و سوخت عمل تنفس انجام می
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  بندي موتور طبقه

 

  :بندي کرد توان بصورت زیر طبقه موتورها را می

 )موتور احتراق تراکمی(، دیزل ) اي موتور احتراق جرقه(بنزینی : اصول کار •

 خنک و هواخنک آب: وه خنک کاري نح •

 زمانه 4زمانه ،  2: کورس حرکتی   •

 )OHV(، سوپاپ رو ) OHC(میل بادامک رو : مکانسیم سوپاپ  •

 سیلندر 8یا  6. 4: تعداد سیلندر  •

)  V(، خورجینی)  inline(در موتورهاي چند سیلندر ، سیلندرها معموالً به یکی از سه شکل خطی: نحوه چیدمان سیلندرها  •

 .شوند بندي می تقسیم) opposed(و یا مقابل

در نوع خطی ، ساختار بلوك سیلندر بسیار ساده و سرسـیلندر یـک   . موتورهاي خطی سیلندرهایی با آرایش پی در پی با کنار هم دارند 

  .شودتواند دیده  سیلندر می 6یا  5،  4،  3در موتورهاي نوع خطی . بنابراین موتور سبک و فشرده است . تکه است

این موتورها عموماً در خودروهاي بزرگ یا اسـپورت  .سیلندر وجود دارند 12یا  10،  8،  6شکل یا خورجینی نیز به صورت  Vموتورهاي 

سیلندر موجود بوده و بـه دلیـل داشـتن مرکـز نقـل       12یا  10،  8،  6نیز به صورت ) مقابل(موتورهاي نوع روبرو . شوند کار گذاشته می

  .روند در خودروهاي اسپرت به کار میپایین عموماً 

  

  یدمان در خودروچ
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ــرین نحــوه  ــشآخ ــولی     آرای ــه صــورت ط ــه ب ــودرو اســت ک ــور در خ ــري موت ــودرو نحــوه قرارگی ــور در خ ــا  )lengthwise(موت ی

ور جلو به طور مثال  در خودروهاي موت. وسط و یا عقب خودرو باشد، تواند در جلو همچنین موتور می. باشد می) transverse(عرضی

هاي عقب با استفاده از میل گاردان متصل شده به گیربکس  و چرخقرار گرفته  موتور به صورت طولی در جلو خودرو چرخ محرك عقب ،

شـود زیـرا محـور چـرخش      و چرخ جلو محرك عموماً در خودروهاي کوچک استفاده مـی ) افقی(آرایش موتور جلو  .آیند می به حرکت در

بنابراین فضاي مورد نیاز براي سوار کردن قطعـات کـاهش    .قرار خواهند گرفت زيبه صورت موا)driving axis(موتور و محور محرك

در خودروهاي که موتور در وسط خودرو سوار شده است عموماً بر قابلیت خودرو در مقایسه با راحتی مسافر تاکید بیشتري شده .یابد می

  .شوند تفاده میو این نوع آرایش عموماً در خودروهاي اسپورت اس
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  نيازهاي عمومي موتور

 
 

هاي دیگري در یک مجموعه پیچیده  هرکارآیی و قابلیت موتور در ارتباط با قابلیت . را باید برآورده کند ي مختلفی نیازها موتور خودرو 

  :از عبارتند  نیازهااین . و ممکن است بر روي کارایی کلی موتور نیز تاثیر بگذارد باشد  می

اتاقـک   تفـاوت هـاي م  این مهم با طراحـی . خروجی است گازهاي  کلید اصلی کاهش آلودگی ،احتراق موثر موتور: آلودگی کم  •

 .آید احتراق به دست می

یـک   ، دهـد  تشکیل مـی را خودرو وزن کل % 10-%15موتور حدود  وزنبا توجه به اینکه : و سبک بودن ) جمع و جور(فشرده  •

بـا یـک   . باشـد  سـاختن موتـور مـی    تـر  کوچک و سـبک  ، کارآیی باالتر سوخت و  خروجی ابی به توان دستیروش دیگر براي 

 .تر خواهد بود مصرف سوختش پایین تري دارد،  قدرت باالتري داشته و  خروجی مشابه خودرویی که موتور سبک

 .داده تا ایمنی رانندگی حفظ شود موتور باید به داده ورودي از طرف راننده واکنش مناسب نشان) : خوب(واکنش مناسب  •

. کند ، اجتناب از صدا و لرزش نیز ممکن نیسـت   که موتور با احتراق سوخت نیروي پیشروي را تولید می همانطور: آرام بودن  •

 .مهم این است از انتقال صدا و لرزش به کابین راننده جلوگیري به عمل آید

خودرو است مهم است که توانایی سرویس و تعمیر قطعات در موعه مکانیکی با توجه به اینکه موتور یک مج: قابلیت سرویس  •

 .مربوطه آن وجود داشته باشد
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  جابجايي، كورس و اندازه سيلندرحجم نسبت تراكم، 

 
 

مـرگ  نقطـه  جابجایی سیلندر، حجم یک سیلندر معین هنگامی است که پیسـتون از  . شود اندازه موتور با حجم جابجایی آن شناخته می

حجـم  . آیـد  مـی  جمـع حجـم کـل سـیلندرها بدسـت     از حجم جابجایی کـل  . کند حرکت می )TDC(تا نقطه مرگ باال ) BDC(پایین 

. سطح مقطع عرضـی همـان قطـر سـیلندر اسـت      . اید از حاصلضرب سطح مقطع عرضی در کورس سیلندر بدست می جابجایی سیلندر 

واحـد  . شد حتی آنهایی کـه تعـداد سـیلندرها و یـا جابجـایی یکسـانی دارنـد       کورس و قطر سیلندر در هر موتور ممکن است متفاوت با

 احتـراق،   حجم اتاقـک . آید  نسبت تراکم از تقسیم حجم سیلندر بر حجم اتاقک احتراق بدست می. باشد می Litیا  cm³جابجایی موتور 

  .ار داردقر) TDC(زمانی که پیستون در نقطه مرگ باال  است،  فضاي بین پیستون و سرسیلندر

قطر سـیلندر  به  شود در این موتورها نسبت کورس کورس کوتاه براي موتورهاي با قدرت و بار باال استفاده می: کورس کوتاه  •

 .است در نتیجه کورس پیستون کوچکتر از قطر سیلندر استیک کمتر از

نسبت کـورس بـه قطـر سـیلندر در ایـن       . شود موتور استفاده میاز  کورس بلند براي بدست آوردن گشتاور باال: کورس بلند  •

 .است در نتیجه کورس پیستون بزرگتر از قطر سیلندر است یکحالت بزرگتر از 

اسـت در نتیجـه کـورس پیسـتون مسـاوي قطـر        یکقطر سیلندر برابر با / در این حالت نسبت کورس پیستون: کورس برابر  •

 .سیلندر است
  
  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Engine mechanical 1                                                                             

 
 
Rev:0   01.01.2007 9           EMEM-1ET6H  

 توان و گشتاور موتور

 

موتور است کـه  ) قدرت(عموماً مهمترین عنصر کارآیی موتور خروجی  . شود پارامتر اصلی قدرت و گشتاور شناخته می 2موتور با  کارآیی

ایـن مفهـوم بوسـیله      . شـود  شـناخته مـی  اسب بخار به عنوان بازده کار، کار انجـام شـده در واحـد زمـان،      .شود تعریف میبا اسب بخار 

نیـاز بـراي کشـیدن یـک وزنـه       ردیک اسب بخار توان مو. تان اختراع کرد پیشنهادشده است جیمزوات کسی که موتور بخار را در انگلس

75kg  حرف اختصاري براي اسب بخار . باشد متر در یک ثانیه می 1به ارتفاع)HP (یک واژه اختصاري پرکـاربرد دیگـر بـراي    . باشد می

بـراي تـوان   ) kw(البته اخیـراً بیشـتراز واژه کیلـووات    . ه دارداشار)  Pferdestärke(  می باشد که به کلمه آلمانی )(PSاسب بخار 

 73.5برابـر بـا    PS 100وات و  735.4حدود  PS 1.  دهند نمایش می) W(توان را با وات SIدر سیستم واحد  .شود موتور استفاده می

یـا  ) NET( ی کلمـه خـالص  گـاه  همچنـین در ذکـر خصوصـیات فنـی     .باشـد  مـی   136PSکیلووات برابر بـا   100. باشد کیلووات می

توان خالص موتور  هنگامی اسـت   ،مقدار ارزش ناخالص. شود اضافه می KW/RPMکنار واحد توان قبل از واحد ) GROSS(ناخالص

بـراي  . و مقدار خالص قدرت موتور زمانی اسـت کـه موتـور بـر روي خـودرو سـوار شـده اسـت           . که موتور از روي خودرو بازشده است

 همچـون  در قسمتهایی  ناخالص است و این به علت نیروهاي اصطحکاکیارزش  کمتر از% 15توان حدود  خالص ارزشی موتورهاي بنزین

تـوان موتـور یـک    . اي ذکر نشده باشد مقدار بزرگتر توان ، مقدار ناخالص است اگر هیچ نشانه .باشد می... ، تایرها و  سیستم انتقال قدرت

 محـرك  یابد ، اگرچه به علت وجود قطعـات  طور نسبی افزایش می قدرت موتور به)  RPM(ش دور موتورو همرا با افزای.  است تابع زمانی

به همین دلیـل اسـت     .توانند بیش از یک مقدار معین چرخش داشته باشند در افزایش دور و توان خروجی محدویت وجود دارد که نمی

  گشـتاور نیـروي   .دور RPM6000 در KW100شـود فرضـاً    اره مـی حـداکثر نیـز اشـ   )  RPM(دور موتـور  که در کنار توان ماکزیمم،
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گشتاور صرفاً بـه نیـروي بـه کـار رفتـه بسـتگی       . باشد می... لنگ و  به کار رفته براي چرخش اجزائی نظیر چرخ ، میل) چرخشی(پیچشی

فاصـله اعمـال    یـا بازو  ضربدر برابر با نیرو  گشتاور ،بنابه تعریف. شود نیز بستگی دارد ندارد بلکه به طول بازوئی که نیرو در آن اعمال می

پـین   حال حرکت ضربدر فاصله مرکز گژندر ، گشتاور برابر با نیرویی پیستوندر موتور. باشد نیرو از مرکز چرخش تا نقطه اعمال نیرو می

که همـان   ،چرخاند ی که شاتون را میبراین اساس اندازه گشتاور با استفاده از نیروي وارد شده از طرف پیستون. باشد لنگ می تا مرکز میل

  .شود معین می ،نیروي احتراق است

در نهایت همانطور که این نیرو . دهد نشان می را کنند لنگ وارد می در یک دور معین به میل پیستونهانمودار کارایی گشتاور، نیرویی که 

بـالعکس نیـروي نهـایی بـاال     . یین باشد، پـایین خواهـد بـود   شود نیروي نهایی خودرو در صورتیکه گشتاور موتور پا ل مینتقها م به چرخ

ویـژه بـا میـزان هـواي بـه دورن       بـه . شود خروجی گشتاور بوسیله فاکتورهاي مختلفی تعیین می. گشتاور موتور باال رود اگر خواهد رفت

شود زمانی که موتور سرعت  ده میبین هواي به درون کشیده شده و دور موتور مشاه هبا مالحظه رابط. کشیده شده به محفظه سیلندر 

کـه  چرخش پائینی داشته باشد، حرکت پیستون کند خواهد بود و هواي به درون کشیده شده نیز کاهش خواهـدیافت بـالعکس زمـانی    

 اگـر  . شده باال خواهد بود کشیده موتور سرعت چرخش باالیی داشته باشد حرکت پیستون نیز سریعتر خواهد شدو میزان هواي به درون

یسـته شـده    دوطور کامل به درون کشیده ش درست هوا به مقدارموتور بیش از اندازه سریع بچرخد سوپاپ هوا ممکن است قبل از آنکه 

کاهش یافته در نتیجـه گشـتاور خروجـی موتـور کـاهش خواهـد       ) بازده حجمی(درون کشیده شده در هر دور  در نتیجه میزان هواي به

  .یافت
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  موتور، نماي كلياجزاء 

 

  نماي كلي اجزاء موتور
  :باشد موتور شامل اجزاء اصلی زیر می

 ).شاتون(لنگ، پیستون و دسته پیستون لنگ ، محفظه میل بلوك موتور همراه با میل •

 ).تایمینگ(بندي  ها و مکانیزم زمان بادامک ، سوپاپ سرسیلندر همراه با میل •

 )مانیفولد ورودي(سیستم مکش  •

 )مانیفولد خروجی(ه سیستم تخلی •

 کاري سیستم خنک •

 سیستم روانسازي •

 هاي کمکی نظیر توربوشارژر سیستم •
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  بلوك سيلندر
  انواع و ساختار

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بلـوك سـیلندر شـامل    . شـود  یا آلومینیم ساخته مـی ) موتورهاي دیزلی( بلوك سیلندر از چدن. بلوك سیلندر قسمت اصلی موتور است

کاري و نگهداري دماي سیلندر در حد قابل قبول، محفظه  کند، مجاري آب براي خنک ت رفت و برگشتی حرکت میصور پیستون، که به

نقش سیلندر هـدایت حرکـت و برگشـتی پیسـتون، کنتـرل نیـرو       . باشد لنگ که درون محیط کار کار گذاشته شده، می لنگ و میل میل

دلیل اهداف مقاومتی بلوك سیلندر در موتورهـاي   به. باشد لنگ می ت از میلکاري مناسب سیلندر و محافظ حرارت باالي احتراق،  خنک

به این علت که چدن مقاومت باالیی در برابر فرسودگی و خـوردگی داشـته و توانـایی مقاومـت در     . شود دیزل عموماً از چدن ساخته می

تـر بـوده     آلومینیوم سـبک . شود ر از آلیاژ آلومینیم استفاده میاخیراً براي موتورهاي بنزینی بیشت.  برابر گشتاورهاي باالي تولیدي را دارد

بـراي افـزایش   . شـود  آل براي ساخت موتورهاي بنزینی شناخته مـی  بنابراین آلیاژ ایده.  تري نسبت به فوالد دارد و هدایت حرارتی راحت

  .شود مقاومت بلوك سیلندر  از یک ساختار اسکلت مانند براي بلوك سیلندر استفاده می

  
  شماره موتور

  .شماره شناسایی موتور  در سمت راست صفحه عقب موتور بر روي لبه آن درج شده است
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  بوش سيلندر
. شـود  بنابراین با روغـن موتـور روانسـازي مـی    . است تون در حال رفت و برگشت در تماس دائم با پیس) یا بوش سیلندر(دیواره سیلندر 

عمومـا وقتـی   . داشـته باشـد   ، باال و فرسودگی پایین یی نظیر دوام و پایداري ، مقاومت حرارتمهم  هاي بایست ویژگی بوش سیلندر می

شـود و هنگـامی کـه بلـوك موتـور از آلیـاژ        سـاخته مـی  لیش شـده  پا از  چدن بلوك سیلندر از چدن ساخته شده باشد، بوش سیلندر 

تـا دیـواره داخلـی را در مقابـل فرسـایش      ی خواهـد بـود   چـدن   داراي  بوش سـیلندر  داخلی سیلندردیواره آلومینیوم ساخته شده باشد 

همچنین سیلندرهاي بدون بوش نیز در موتورهایی که بلوك سیلندر آنها از آلیاژ آلومینیوم ساخته شـده باشـد اسـتفاده    . محافظت کند

جمـع و جـورتر و    ، تـر  توانـد سـبک   میباشد اما در این حالت موتور  قیمت می با وجود آنکه سیلندرهاي بدون بوش بسیار گران . شود می

سیلندرهاي بوش تر نیـز در موتورهـاي سـاخت    . بنابراین این حالت براي موتورهاي با کارآیی باال بسیار قابل قبول است . تر باشد فشرده

  .شوند هیونداي استفاده نمی

  

  مجاري آب
براي نگهداشتن دماي موتور مسیر این . شود نامیده میژاکت آب  طراحی شده  که کننده اطراف بوش سیلندر  یک مسیر براي آب خنک

هاي جدید از مجاري آب عالوه بر بلوك سـیلندر در   در مدل. باشد احتراق، می باقیمانده  انرژيانرژي حرارتی در یک حد معین با جذب 

  .شود مانیفولد ورودي نیز استفاده می

  

  لنگ محفظه ميل
لنـگ   محفظه میل. اند لنگ متصل لر ، پایه دسته موتور و پمپ هیدرولیک فرمان به محفظه میلادوات کمکی نظیر آلترناتور ، کمپرسورکو

مـواد بـه کـار رفتـه در     . شـود  باشد که به یکی از دو صورت یک تکه و یا پیچ شده به بلوك موتور دیـده مـی   بخشی از بلوك سیلندر می

هـاي دامـن    کوتـاه پیسـتون   )قد(به علت ارتفاع. را داشته باشد) لرزش(اش لنگ ، باید توانایی مقاومت در برابر گشتاور و ارتع ساخت میل

در مقایسـه بـا نـوع دامـن      )  joint strength(اگرچه مقاومت اتصال . سبک بسازیمرا  بلوك موتور ، این امکان وجود دارد که متوسط

  . کوچکتراست نیز  ه ناحیه اتصال ادوات کمکیعالوه اینک به. تصال کوچک است زیرا سطح  تر خواهد بود ضعیف ) deep skirt(عمیق

کاري و روانسـازي خـودرا    آوري روغنی است که وظیفه خنک کارتل براي جمع. کارتل وصل شده است لنگ قسمت پایین محفظه میلبه 

. شده اسـت  وصل به قسمت باالیی الستیکی ز بندروسیله یک واشر د  ساخته شده و به کارتل از صفحه فوالدي فشرده. کامل کرده است

تـا کارتـل را در برابـر     گیرد ساخته شـده  فوالدي قرارمیصفحه  با استفاده از صفحات رزین که مابین دو گیر  یک صفحه فوالدي ارتعاش

  . ارتعاشات تولیدي حفظ کند
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    پيستون و شاتون

 

  :پیستون وظایف زیر را برعهده دارد

 .پین و شاتون ده از گژنلنگ با استفا انتقال فشار احتراق به میل •

 .لنگ بندي اتاقک احتراق با محفظه میل آب •

 .انتقال حرارت به دیواره سیلندر •

فشار و دمـاي  باید پیستون  تاج. پین و دامن پیستون است گاه گژن ناحیه باالي پیستون ، ناحیه رینگ ، تکیه پیستون شامل تاج پیستون ،

طراحی پیستون بسـتگی   . 200Kg/Cm²و فشاري حدود  °2000Cدیزل دمایی حدود  براي مثال در موتورهاي . باال را تحمل کند

پیسـتون و رینـگ اول پیسـتون ناحیـه      ناحیه بین تاج . داشته و تاثیر مستقیمی بر کیفیت احتراق خواهد داشت  به طراحی اتاق احتراق

هـا   ناحیـه قرارگیـري رینـگ   . ز اندازه داغ شدن اسـت رینگ اول پیستون از بیش ا کاراین قسمت محافظت . شود باالي پیستون گفته می

پـین را   گژن نیز پین  گاه گژن تکیه . کنند و بالعکس بندي می لنگ آب اتاقک احتراق را در برابر محفظه میل ، هاي پیستون همراه با رینگ

  .کند نگهداري و حمایت می
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  :عهده دارد دامن پیستون وظایف زیر را به 

 هدایت پیستون •

 ال نیروهاي جانبیانتق •

 کردن فیلم روغن بر روي دیواره سیلندر بخش •

 پخش حرارت بر روي دیواره سیلندر و روغن دیواره •

 بایست نیازهاي ذیل را برآورده کند پیستون می

 وزن سبک، به جهت کاهش نیروي اینرسی حرکت رفت و برگشتی پیستون •

 توانایی استقامت در برابر فشار رو حرارت باالي احتراق •

ـ  هـاي   پیسـتون انـواع مختلفـی از   . شـود  بـرآورده مـی  ساخته شده از آلیاژ   هاي آلیاژ سبک با استفاده از پیستوننیازها این  ه روش کـه ب

بـه علـت   . ،  وجـود دارنـد  حرارتی قـرار گرفتـه  تحت عملیات  آلومینیومی آلیاژ هاي شوند و یا پیستون گري یا آهنگري ساخته می ریخته

هـاي   هاي محدودکننده انبساط به شکل حلقه حلقه. شود تاج پیستون منبسط شده و قطرش بزرگتر می ، ي احتراقالعاده باال حرارت فوق

 تر از سمت تراست یـا فشـار   پین ضخیم دیواره پیستون در جهت گژن. کنند استیل یا چدنی از انبساط بیش از حد پیستون جلوگیري می

بـراي جبـران   . باشد پین بزرگتر از قطر عمود بر آن می پیستون در جهت گژن نبساط حرارتیا  ،به این دلیل. باشد می ) پین عمود برگژن(

  . پین داشته باشند این مشکل، پیستونها به شکل بیضی ساخته شده به صورتی که قطر کوچکتري در جهت گژن

  
  پين شاتون و گژن

بنابراین زاویه بین شاتون و پیسـتون   . اند نگرفته  نتهایییکی از دوسر به طور کامالً ثابت در  آنها . شود عموماً از فوالد ساخته می  شاتون

پـین متصـل اسـت کـه عمومـاً       سرکوچک شاتون بـه گـژن  . کند میغییر چرخد ت لنگ می دور میلرفته و هنگامی که شاتون باال و پایین 

لنـگ   متحرك میلگرد  بزرگ شاتون به یاتاقانسر. پین در سوراخ کوچک شاتون ثابت قرار گرفته ولی در داخل پیستون گردش دارد گژن

درون سـربزرگ شـاتون ،   ،  کنـد  پیچ و مهره که کپه یاتاقان را نگهداري می بوسیله  قابل تعویضی یاتاقان هاي پوسته رويو  متصل است

 )تراسـت (در  سـمت فشـار   روغن روانکاري تحت فشار تاسربزرگ شاتون وجود داشته  و  ها عموماً سوراخی درون یاتاقان .کند دوران می

  .را انجام دهد روانکاري عملیات و پیستون  هاي پیستون  و تا حین حرکت رینگدر آن جریان پیدا کرده  دیواره سیلندر و پیستون
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  رينگ پيستون

 

رینگ پیستون در یـک  سه وظیفه اصلی .  گیرد رینگ پیستون یک حلقه انتها باز بوده که درون شیار روي قطر خارجی پیستون قرار می

  :موتور احتراق داخلی عبارتند از 

 بندي اتاق احتراق آب •

 هدایت انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر •

 تنظیم مصرف روغن موتور •

رینـگ  (بنـدي روغـن   و یـک  رینـگ بـراي آب   ) رینگ تـراکم، کمپـرس  (بندي تراکم  رینگ براي آب دو ها سه رینگ دارند، اکثر پیستون

هاي بدون فنر مرسوم روغن، پیشانی گـرد   رینگ. باشند هاي تراکم مستطیلی ، پیشانی گرد و سر طاقی می طراحی مرسوم رینگ). روغن

تکـه بـافنر پشـتی منبسـط شـونده       3تکه با فنرهاي پیچشی و یـا   2هاي فنري مرسوم به روغن نیز به شکل  رینگ. و یا لبه تیز هستند

بـراي  . گیرنـد  شود در معرض فرسـایش قـرار مـی    ه پیستون با باال و پایین رفتن به دیواره مالیده میهاي پیستون زمانیک رینگ. باشند می

رینگ پایینی روغن براي باقی گذاشـتن یـک الیـه    ).  عموماً چدن(شوند  العاده سخت  ساخته می ها از مواد فوق کاهش این مسئله رینگ

هـاي جدیـد بـراي     زمانی که رینـگ . شود ن با پایین آمدن پیستون طراحی میروغن به ضخامت چند میکرومتر بر دیواره سیلندر همزما

گیـري شـده و بایـد در     فاصله دهانه رینـگ بـا فیلـر انـدازه    .  شود فاصله دهانه رینگ پارامتري بسیار مهم خواهد بود پیستون جازده می

رینگ دورن شیار پیستون و گیرپاژ کـردن پیسـتون    فاصله دهانه بیش از اندازه کوچک باعث گیر کردن کامل. محدوده قابل قبول باشد

  .فاصله دهانه بیش از اندازه زیاد رینگ باعث فرسایش بیش ازحد داخل سیلندر وعبور گازهاي احتراق خواهد شد. شود می
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 لنگ ميل

 

  انواع و ساختمان

  :اجزاء این فرایند عبارتند از. کند برگشتی خطی پیستون را به چرخش تبدیل می و  لنگ بخشی از موتور است که حرکت رفت میل

 پین پیستون همراه با رینگ پیستون و گژن §

 شاتون §

 لنگ میل §

 فالیویل §

. لنگ متصل است پین و شاتون به میل هر پیستون بوسیله گژن. باشد و برگشتی می پیستون بین نقاط مرگ باال و پایین در حرکت رفت

لنگ به ادوات کمکی نظیر فالیویل، پمپ  حرکت چرخشی میل. ءباشد چرخشی می برگشتی و و  بنابراین شاتون داراي دو حرکت رفت

لنگ  تواند به منظور کاهش یا حذف ارتعاش موتور روي میل شافت باالنس کننده میعالوه بر آن . شود منتقل می... روغن، پمپ آب و 

  . سوار شود
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  :لنگ بستگی به موارد زیر دارد طراحی میل
 تعداد سیلندرها •

 )خطی، خورجینی یا مقابل( حوه آرایش سیلندرن •

 بندي جرقه زمان •

 لنگ تعداد یاتاقانهاي میل •

 نیروي احتراق •

لنگ بدست  بر روي یاتاقانهاي میل) کننده باالنس( کننده این هدف با ایجاد سوراخهاي جبران. شود طور دینامیکی باالنس می لنگ به میل

  .کنند لنگ را حذف می گردهاي میل تاثیر وزن یاتاقانهاي تعادي نیز  عالوه بر آن وزنه. آید می

  
  لنگ ياتاقانهاي ميل

. شوند اي استفاده می لنگ موتور یاتاقانهاي صحفه عموما براي میل. شوند لنگ طراحی می یاتاقان براي رحمایت از چرخش آرام و نرم می

. توانند نیروهاي باالتري را تحمل کنند د کرده بنابراین میها سطح تماس بزرگتري را ایجا بیرینگ این یاتاقانها در مقایسه با رول

موتورهاي خورجینی  بدلیل . یاتاقان ثابت دارند 3سیلندر قدیمی  4یاتاقان ثابت و موتورهاي  5سیلندر مدرن داراي  4موتورهاي خطی 

لنگ و جلوگیري  واد یاتاقانی و همچنین میلروغن روانساز براي محافظت از م.  یاتاقانهاي ثابت کمتري دارندلنگ کوچکتر  داشتن میل

شده  هاي ایجاد این هدف با استفاده از سوراخ. شوند دو به یکدیگر تحت تمام شرایط حرارتی و بار موتور استفاده می از تماس مستقیم این

وقتی ضخامت . کند ر تغییر میضخامت دالیه روغن بر طبق با و حرارت ایجاد شده در موتو. آید  لنگ و یاتاقانها بدست می درون میل

و . الیه روغن خیلی کم است، این امکان وجود دارد که بدلیل حرارت باالي ناشی از اصطحکاك پیستون گریپاژ کرده و موتور قفل شود

  و لرزش ایجاد کندزمانی که این الیه خیلی ضخیم است موتور ممکن است سرو صدا و 
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 كننده فاليويل و شافت باالنس

 

  فاليويل

بار  از زمانی که احتراق تنها یک. شود لنگ متصل می فالیویل براي ایجاد چرخش نرم و آرام و کاهش نامنظمی نیروي چرخشی به میل

اگر . باشد شود، نیروي اینرسی فالیویل براي کورسهاي تنفس، تراکم، و تخلیه ضروري می لنگ ایجاد می در طول هر دوچرخش میل

لنگ در کورسهاي یادشده کاهش خواهد یافت و موتور در یک دور پایین همچون حالت دور  نباشد، نیروي چرخشی میلفالیویل  

هاي دستی صفحه کالچ براي انتقال  نیروي محرك به گیربکس  به سمت صاف و تخت  در گیربکس. خواهد ایستاد) خالص( آرام

  . فالیویل متصل شده است

  
  )Dual Mass(فاليويل دوتكه

صدا افتادن گیربکس گردد استفاده  تواند منجر به به نتقال به خط محرك که میفالیویل دوتکه به هدف جذب ارتعاشات موتور قبل از ا

و یک . شود لنگ متصل می که به میل) 1(یک قسمت اولیه. آید به دوقسمت به دست می این هدف با تقسیم فالیویل مرسوم. شود می

قسمت اولیه فالیویل .  باشد که براي اتصال به موتور استارت می) 5(ه آن پیچ شده است و یک دنده رینگیکه کالچ ب) 2(قسمت ثانویه

  .  باشد می) 4(براي جذب ارتعاشات موتور و یک محدودکننده گشتاور) 3(شامل فنر 
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  كننده شافت باالنس

یک یا دو شافت باالنس کننده .  کنند نرسی ایجاد مینیروي ایبرگشتی، . و علت حرکت چرخشی و رفت لنگ و شاتون به پیستون، میل

در ( نمودار صفحه قبل ارتباط بین نیروي اینرسی . لنگ قرار گرفته تا به کاهش یا حذف این نیروها کمک کند بصورت موازي با میل

نیروي اینرسی پیستونهاي  هنگامیکه. دهد را نشان می) در محور افقی(لنگ  ایجادشده در زوایاي چرخشی متفاوت میل) محور عمودي

باال و (فهمیم که نیروي اینرسی از این ارتباط می. در بیشینه خود است، نیروي اینرسی پیستونهاي دوم و سوم پایین است 4و  1باالیی 

ستفاده اي براي کاهش ارتعاش موتور ا شافت باالنس کننده داراي شکل نیمدایره. شود لنگ ایجاد می دوبار در هر گردش میل) پایین

این نیروي اینرسی اضافی ایجادشده توسط شافت . چرخد لنگ می کننده در جهت مخالف و دوبار سریعتر از میل شافت باالنس. شود می

 . کننده ارتعاش را کاهش داده یا حذف خواهد کرد باالنس
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   واشر و درزبند روغن

 

اکثر . کند زاء ثابتی که در آنجا احتمال فرار مایع یا گاز وجود دارد ایجاد میشدن  یک درزبند را مابین اج واشر سرسیلندر با فشرده

توانند از مواد نرمی نظیر الیف، الستیک، کاغذ، مواد مقاوم دربرابر گرما نظیر  آنها می. شوند بار استفاده ساخته می صرفا براي یکها  واشر

توانند مستقال و یا  این مواد می. هاي فوالدي نرم ساخته شوند آلومینیم یا ورقه گرافیت و یا از آلیاژها یا فلزات  نرمی نظیر برنج، مس،

اي که می خواهد  انتخاب نوع مواد و نوع طراحی واشر بستگی به نوع ماده. بصورت ترکیبی براي ایجاد سطوح مورد کاربرد بکار روند

واشر سرسیلندر فشار . اهند روي هم جفت شوند بستگی داردخو درزبندي شود، فشار و حرارت ایجادشده و نوع ماده و سطوحی که می

واشرهاي سرسیلندر مدرن براي مقاومت در برابر حرات باال و  .کند بندي می احتراق را درون موتور، مابین سر سیلندر و بلوك موتور آب

شوند از مواد  خوانده می)  anisotropic ( بعضی از واشرهاي سرسیلندر مدرن که آنیستروپیک. شوند انفجار درون موتور ساخته می

آنها عموما با هسته . اند طراحی شدهکننده  این واشرها براي هدایت جانبی سریعتر گرما از موتور به مایع خنک. شوند طبیعی ساخته می

بندي کاملی  مواد رویه خاصی در هر دوسطح مغز واشر استفاده شده تا تحت شرایط گشتاوري متفاوت آب. شوند فوالدي ساخته می

هاي فوالدي مقاوم در برابر آتش ترکیب شده تا حرارت و فشار درون سیلندر را حفظ  بعضی از واشرهاي سرسیلندر با حلقه . ایجاد کند

بعالوه در بعضی از واشرهاي سرسیلندر هر دو سطح خارجی با  روکش سیلیکون پوشانده شده تا در هنگام روشن شدن و گرم . کنند

بندي کرده و جریان مایع  سیلندر همچنین مسیرهاي روغن را آبواشرهاي سر. بندي مناسبی ایجاد کنند ر حالت سرد آبشدن موتور د

بعضی از مواد براي منبسط شدن در  .شود کننده بین بلوك سیلندر و سرسیلندر را کنترل کرده و مانع نشت آب  و خوردگی می خنک

هاي واشر سرسیلندر را  بطور مثال وقتی روغن درون سوپاپ منافذ لبه. شوند فاده میبندي است زمان کاربرد و افزایش میزان آب

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Engine mechanical 1                                                                             

 
 
Rev:0   01.01.2007 22           EMEM-1ET6H  

این انبساط فشار درزبندي بین سرسیلندر و سوپاپ . درصد  منبسط شود 30پوشاند،  این واشر طوري طراحی شده تا بطور تقریبی  می

براي درزبندي . دهند چرخشی سریعا فرسوده شده و نشت می درزبندهاي اطراف اجزاء. دهد امکان نشت را کاهش میرا افزایش داده و 

)   lip type dynamic oil seal(پراستفاده ترین این درزبندها ، درزبند روغن لبه دار . این اجزاء درزبندهاي روغنی  احتیاج است

اي شکل  استفاده از یک فنر حلقوي دایرهاین درزبند یک لبه الستیکی دینامیکی داشته که در تماس با شافت قرار گرفته و با . باشد می

یک روش درزبندي مشابه براي درزبندي ساق سوپاپ براي جلوگیري از ورود روغن به اتاقک .  کند بندي مناسبی ایجاد می سطح آب

ه کلی هر زمان توان با استفاده از اورینگ درزبندي کردبه عنوان یک قاعد هاي چرخشی یا لغزشی را می شافت. شود احتراق استفاده می

 . که اجزاء تعمییر اساسی شدند باید درزبندها را تعویض کرد
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  سرسيلندر

 

  انواع و ساختمان

سیلندر  در موتورهاي خطی تنها یک سر.  دهد سرسیلندر به باالي بلوك سیلندر متصل شده و قسمت باالي اتاقک احتراق را شکل می

یک براي هر گروه از سیلندرها  )  horizontally-opposed(رهاي خورجینی و مقابل افقیموتو. براي تمام سیلندرها وجود دارد

سرسیلندر با آلیاژ آلومینیم، سبکتر از . شود سرسیلندر از چدن، آلومینیم و یا آلیاژ آلومینیم ساخته می.  سیلندر جداگانه وجود دارد سر

سرسیلندر شامل اجزاء متعددي از اتاقک . تی سریعتري نسبت به آهن داردآلومینیم همچنین هدایت حرار.  باشد چدنی می  سرسیلندر

سوخت به سمت /در داخل سرسیندر مجاري براي حرکت مخلوط هوا.  باشد ها، و انژکتورها می ها، شمع احتراق شامل سوپاپ

خروجی به سمت مانیفولد خروجی و هاي  از سوپاپهاي ورودي از طرف مانیفولد ورودي و مجاري براي انتقال گازهاي خروجی   سوپاپ

شود که به ایجاد و بهبود گردش و تالطم  اي طراحی می سرسیلندر به گونه. کن  تعبیه شده است مجاري  براي حرکت آب خنک

وقتی مخلوط . کردن مخلوط بر دیواره سیلندر و سطح اتاقک احتراق عمل کند سوخت  به منظور جلوگیري از چکه/مخلوط هوا

این .  شود گفته می) ”squish“( شود که چالندن فرایندي ایجاد میشود،  ین پیستون و سطح تخت سرسیلندر فشرده میسوخت ب/هوا

    . باشد کردن گازهاي موجود به منظور افزایش سرعت حرکت و تالطم آن می مفهوم به معنی فشرده
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  :از تر طراحی اتاقک احتراق عبارتند در موتورهاي بنزینی ، سه شکل مرسوم
 ) Hemispherical pent roof(اي  کره نیم •

• Bath-tub  

 )Wedge(اي  گوه •

این شکل طراحی یک . اند طرف و سوپاپ خروجی در طرف دیگر اتناقک احتراق قرار گرفته درنوع اول و دوم، سوپاپ ورودي در یک

موقعیت . شوند از طرف دیگر خارج میسوخت از یک طرف وارد شده و گازهاي خروجی /مخلوط هوا. کند جریان متقاطع ایجاد می

با تعبیه شمع . کند و مجاري ورود و خروج نسبتا بزرگ آماده می  ها در این شکل طراحی،  اتاقک احتراق را براي تعبیه سوپاپ سوپاپ

به ایجاد احتراقی رسیدن به انتهاي اتاقک احتراق طی کرده  که  این مسئله منجر کره شعله آتش مسیر کوتاهتري را براي  در وسط نیم

  . سریع و موثر خواهد شد

اندازي  راه گیري  این نحوه قرار. قرار گرفته اند ها بصورت عمودي و کنار هم  سوپاپ.  شکل سوم طراحی  یک حالت بیضوي شکل است

  . کند طرف قرار گرفته و این حالت مسیر شعله را کوتاه می در این شکل طراحی شمع در یک. کند تر می آنها را ساده

این شیوه طراحی سطح خارجی کمتري نسبت به دونوع قبل داشته که .  اند ها بصورت خطی و مایل قرار گرفته سوپاپاي  در شکل گوه

همچنین پس از احتراق سوخت نسوخته . شود این مسئله منجر به کاهش چگالش مخلوط و امکان ایجاد قطرات مخلوط بر دیواره می

   . هاي خروجی وجود خواهد داشت کمتري در آلودگی  تیجه هیدروکربنماند درن می کمتري  باقی

هردو شکل براي بهبود تالطم هوا و . پاشش مستقیم و پاشش غیر مستقیم. باشد هاي دیزل به دو شکل اصلی می احتراق موتوراتاقک 

ی که از اتاقک احتراق پاشش مستقیم موتورهای. اند شده طراحی شده شده و سوخت پاشیده سازي بهینه هواي فشرده کمک به مخلوط

  . گیرد در باالي پیستون قرار میاتاقک احتراق در این مدل  . کنند، سرسیلندر با سطح تخت دارند استفاده می

اتاقک احتراق اصلی بین سرسیلندر و تاج پیستون . در نوع پاشش غیرمستقیم، تاج پیستون صاف  بوده یا داراي گودي کوچکی است

کروي شکل ) اتاقک گردابی( اتاقک احتراق ثانویه.   ما یک اتاقک احتراق کوچکتر و جداگانه در سرسیلندر قرار گرفته استا. باشد می

اي باعث ایجاد حرکت گردابی در  در طول فرایند تراکم، شکل نیمکرها. دار متصل شده است بوده و به اتاقک اصلی با یک مسیر زاویه

   .سوخت و بهبود فرایند احتراق خواهد شدسازي بهتر هوا و  ند باعث مخلوطاتاقک احتراق شده که این فرای
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   هاي مكش و تخليه سوپاپ

 

سوپاپ مکش تنها هوا یا مخلوط .  قرار گرفته است در سرسیلندرسوپاپ . کنند میزمانه از سوپاپ استفاده  4موتورهاي بنزینی و دیزل 

. باشند آنها عموما بزرگتر از سوپاپ تخلیه می. کنند در دمایی پاتیین تر از سوپاپ تخلیه کار می بنابراین. دهند سوخت را عبور می/هوا

هاي  ترکیبموتورهاي مختلف . باشد درون سیلندر در مقایسه با فشار گازهاي خروجی از سیلندر کمتر می زیرا فشار هواي شارژ شده به

یک سوپاپ ورودي داشتن، منجر به تنفس بهتر موتور شده و و مسیر بزرگتري را براي  بیش از. کنند ها را استفاده می متفاوتی از سوپاپ

به همین نحو، طراحی موتور با دوسوپاپ خروجی، به معنی  مجاري بزرگتر براي خروج گازها و خروج . کند ورود آزادتر هوا فراهم می

عملیاتهاي حرارتی وسطحی متفاوتی . کنند رایط معمولی تحمل میها فشار شدیدي را حتی در ش سوپاپ. باشد آزادتر گازها از موتور می

سوپاپ مکش از فوالد . شود تا به سوپاپ براي مقاومت در برابر فرسایش، خوردگی و حرارت باال کمک کند بر روي سوپاپ انجام می

همچنین در ساختمان سوپاپ مکش، از . شود تا مقاومت آن در برابر خوردگی  افزایش یابد  مخلوط شده با کروم یا سیلیکون ساخته می

هاي قارچی  سوپاپ. شوند محور ساخته می -از آلیاژهاي نیکلهاي تخلیه  سوپاپ. شود منگنز و نیکل براي بهبود مقاومت آن استفاده می

ز در مقابال یک درزبند گا پایه گرد سوپاپ . گیرد این قسمت در سرسیلندر قرار می. یک ساقه و یک سر. بخش اصلی دارند 2شکل 

در حین کار آن قسمت از سرسیلندر که نزدیک سطح سوپاپ است حرارت سوپاپ را به سرسیلندر . کند نشیمنگاه سوپاپ ایجاد می

. شود مقداري از حرارت هم از طریق ساق سوپاپ به قسمت باال هدایت شده و از طریق ساق، به گاید سوپاپ منتقل می. کند منتقل می

شود، تمایلی طبیعی به چرخش بسیار  همزمان که سوپاپ باز و بسته می. باشد کننده  سوپاپ می پ قسمت خنکبنابراین ساق سوپا

یک مالش مالیم بین سوپاپ و ضمن آنکه این فرایند . دارد تدریجی در سوپاپ وجود داشته که این مسئله سیت سوپاپ را تمیز می
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شود از چسبیدن سوپاپ در گاید جلوگیري کرده و حرارت پایه  پ از کربن مینشیمنگاه ایجاد کرده که منجر به تمیز شدن سیت سوپا

 . مرکز است سوپاپ درون راهنماي سوپاپ حرکت کرده و کامال نسبت به سیت سوپاپ هم. کند سوپاپ را اطراف سیت سوپاپ پخش می

توان از فلز سرسیلندر و  گاید سوپاپ را می. کند اي است که ساق سوپاپ درون آن حرکت می راهنماي سوپاپ یک بخش توخالی استوانه

راهنماهاي چدنی در سرسیلندرهاي . با سوراخکاري جداگانه و جازدن فشاري در سرسیلندر ساختکاري و یا  از طریق ماشین

که ل تعویض هاي قاب در خیلی از سرسیلندرها از گاید.  باشند آلومینیمی براي ایجاد سطح یاتاقانی مناسب براي ساق سوپاپ ضروري می

هاي چدنی  ها از گاید در بعضی سر سیلندر. شود شوند، استفاده می و در سوراخ سرسیلندر جا زده میبوده یک شکل از بوش هاي فلزي 

قسمت باالي گاید .  شود شوند استفاده می به عنوان بخشی از سرسیلندر،  که در هنگام ساخت سرسیلندر درون سرسیلندر جا زده می

فنرسوپاپ به منظور . کند فنر سوپاپ در جهت بسته شدن سوپاپ فشار وارد می. شود له واشر خاصی، درزبندي میسوپاپ  بوسی

انواع مختلفی از فنر سوپاپ نظیر فنر با گام متغییر یا فنرهاي دوبل استفاده . رود بکار می جلوگیري از نشت گاز از اتاقک احتراق

      .شود می

 

 

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Engine mechanical 1                                                                             

 
 
Rev:0   01.01.2007 27           EMEM-1ET6H  

  سيستم حركت سوپاپ

 

  ع و ساختارنو
میـل  : اجـزاي اصـلی ایـن سیسـتم عبارتنـد از      . عهده دارد ها وظیفه کنترل زمان شروع و پایان ورود و خروج گازها را به مکانیزم سوپاپ

  ها بادامک ، تایپیت ، اسبک ، سوپاپ

  :باشد که به شرح زیر میها ، محل قرارگیري آنها وجود دارد  ها بسته به تعداد میل بادامک انواع مختلفی از مکانیزم سوپاپ

OHV) باشد اما میـل بادامـک داخـل     ها روي سرسیلندر می در سیستم سوپاپ باال ، محل قرارگیري سوپاپ) ) : باال(سیستم سوپاپ رو

زمانیکه برجستگی بادامک روي تایپیت . کند بادامک حرکت می باشد و تایپیت یا محرك توسط میل لنگ می بلوك سیلندر و نزدیک میل

. شـود   این حرکت به اسبک رسیده که باعث فشار دادن سوپاپ و بازکردن آن مـی . کند  رسد آن را بلند کرده و حرکت را منتقل می می

باشد کـه درون   اي توخالی از جنس چدن می محرك صلب معموالً استوانه. هاي منتقل کننده حرکت وجود دارند انواع مختلفی از محرك

  .نگ قرار داردل سوراخی در محفظه روي میل

  ).میل سوپاپ درون سرسیلندر( CIH، ) بادامک باال دومیل( DOHC  ،) بادامک باال میل( OHC: امروزه انواع زیر رایج هستند 
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  بادامك ميل
ـ  ها جهت ورود مخلوط هوا و سوخت به داخل سیلندر و خروج دودها از آن می بادامک محرك باز و بست سوپاپ میل  ا باشد در مقایسه ب

میـزان بازشـدن سـوپاپ ،    . چرخد بادامک یک دور می لنگ ، میل بنابراین با دو دور میل. باشد می 1:2بادامک  لنگ سرعت دوران میل میل

  . شود باشد که بازشدن توسط پروفیل بادامک تعیین می خیز به معناي بازشدن سوپاپ توسط بادامک می. خیز بادامک نام دارد

. اي کـه نقطـه شـروع تـا نقطـه پایـان نـوك بادامـک ادامـه دارد          زاویه. شود توسط زاویه عملکرد تعیین می زمان بازوبسته شدن سوپاپ

ها باعث دور آرام نـرم و تـرك    همپوشانی کم سوپاپ. هاي موتور برعهده دارد ها نقش مهمی در تعیین ویژگی سوپاپ) قیچی(همپوشانی 

بهتـر پرشـدن   (ها باعث تنفس بهتر موتـور   همپوشانی زیاد سوپاپ. کاهد ور باال را میگردد اما راندمان موتور در د خوب در دور پایین می

بادامـک همچنـین جهـت     از میـل . گردد شود اما موجب بدکار کردن دور آرام و راندمان کم در دورهاي پایین می در دور باال می) سیلندر

شـودو   میل سوپاپ توسط یاتاقان مهار مـی . شود استفاده می) در موتورهاي دیزل(چرخش دلکو پمپ روغن ، پمپ بنزین یا پمپ خالئی 

  .و توخالی وجود دارد) توپر(دو نوع میل سوپاپ صلب . گردد توسط روغن موتور ، روانکاري می
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  تايپيت، لقي گير و اسبك

 
 

فاصله بین ساق سـوپاپ  . باشد هدف استفاده از استکانی تایپیت و اسبک ، تبدیل حرکت دورانی میل سوپاپ به حرکت خطی سوپاپ می

باید زمانی وجود داشته باشد که فشاري از طرف بادامک به ) لقی(این فاصله . و مجموعه مکانیزم بازوبست سوپاپ ، لقی سوپاپ نام دارد

ها حرکـت را بـه    این تنظیمات باید مرتباً اسبک. تنظیم شود ) شیم(شود که باید توسط پیچ و مهره قفل کننده یا واشر  سوپاپ وارد نمی

ها از جنس فوالد ریختگـی یـا آلیـاژ     برخی اسبک. کنند ها توسط مکانیزم خود با باال و پایین حرکت می اسبک. کنند ها منتقل می سوپاپ

هدف آنهـا  . کنند بسیاري از موتورها امروزه از محرك هیدرولیکی استفاده می. آلومینیوم هستند و بقیه از جنس فوالد پرس شده هستند

زمان کارکردن موتور روغن با فشار از سیستم روغن کـاري موتـور بـه    . باشد م کردن صداي موتور و عدم نیاز به تنظیم لقی سوپاپ میک

امـا روغـن در سیسـتم تایپیـت     . شـود  روغن به کمک نیروي فنر جهت حفظ لقی صفر اسـتفاده مـی  . شود محرك هیدرولیکی تغذیه می

. کنـد  مانند جسمی صلب عمل می) تایپیت(دلیل تراکم ناپذیربودن روغن محرك  به. باشد محبوس میهیدرولیکی در زمان اعمال فشار ، 

سیسـتم تایپیـت   . مانـد  شـود و لقـی صـفر بـاقی مـی      شود مقدار روغنی که خارج شـده مجـدداً جـایگزین مـی     زمانیکه سوپاپ بسته می

  .آلومینیوم ریختگی هستندها از آلیاژ  هیدرولیکی معموالً از جنس ورق فوالدي فشرده و اسبک
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   دنده محرك تسمه تايم، زنجير و چرخ

 

. لنـگ دور اسـت   بادامـک از میـل   رونـد زیـرا میـل    کار مـی  بادامک باال به هاي محرك در موتورهاي با میل تسمه تایم ، زنجیر تایم و دنده

م یا تمسه تایم و دنده نیـز ممکـن اسـت یـک سیسـتم      طور مثال زنجیر تایم با تسمه تای پذیر است به همچنین حالت ترکیبی نیز امکان

جهت کاهش نویز و ارتعـاش اسـتفاده   ) راهنما(همچنین زنجیر از گاید . کند کن هیدرولیکی استفاده می معمولی زنجیري از زنجیر سفت

دار از فـایبرگالس   ایم دندانـه تسمه تـ . کن هیدرولیکی قابل استفاده است لطفاً توجه کنید که در سیستم با زنجیر تایم نیز سفت. کند می

لنـگ   سوپاپ و میـل  هاي پولی میل هاي آن منطبق بر دندانه ساخته شده یا مجهز به الستیک سنتزي تقویت شده با سیم است که دندانه

ین عمرشـان  اي دارنـد و همچنـ   صداتر از زنجیر تایم هستند اما معموالً نیـاز بـه تنظـیم دسـتی دوره     هاي تایم معموالً بی تسمه. باشد می

  .دارند km 000/100تا  000/80تر از زنجیر است و نیاز به تعویض در کیلومتر کارکرد بین  کوتاه
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  )CVVT( بندي متغيير پيوسته سيستم زمان

 

. صـب شـده اسـت   ) خروجـی (و دود ) ورودي(بادامک هوا  روي میل CVVTدر بعضی موتورها سیستم تایمینگ متغیر پیوسته سوپاپ 

هاي ورودي و خروجی را نسبت به بار و دور موتور به موجب تنظیم آن به بهترین حالت ،  زمان بازوبسته شدن سوپاپ CVVTانیزم مک

نیز توسط واحـد کنتـرل الکترونیکـی     OVCشود که شیر  کنترل می OVCتوسط شیر کنترل روغن  CVVT سیستم. دهد تغییر می

ECM شود کنترل می.  

 4رود مـابقی   کـار مـی   ها بـه حالـت آوانـس بـه     کند که چهار محفظه براي تغییر وضعیت پره محفظه را ایجاد می 8اي مجموعاً  شکل پره

شـود از دو   روغنی که جهت آوانس یا ریتارد کردن تایمینگ سوپاپ اسـتفاده مـی  . ها کاربرد دارد محفظه براي ریتارد کردن وضعیت پره

هـا آوانـس و ریتـارد از یکـدیگر      باشند و جهت آببندي محفظـه  ها از جنس تفلون می پرهآبند . شود  سوراخ داخل میل سوپاپ تامین می

ها را در وضعیت حداکثر ریتـارد در زمـان    دهد پین متوقف کننده ، پره ها را می ضروري هستند، بنابراین اجازه تولید فشار درون محفظه

پـین نگهدارنـده بـه    . دارد وجود دارد نگه می CVVTالی در سیستم خاموش بودن موتوذ ، زمانیکه فشار خیلی کم است یا زمانیکه اشک

روغـن تحـت فشـار بـا     . درون سرسیلندر واقع شده است  OCVشیر کنترل روغن . شود بار ، رها می 5/0محض رسیدن فشار به حدود 

هـا و خروجـی دیگـر     حفظـه جهت ورود روغن تحت فشار به درون م OCVگذشتن از فیلتري که آن نیز درون سرسیلندر واقع شده به 

  .رود کار می جهت تخلیه روغن از محفظه دیگر آن طرف پره به
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  فيلتر
  .باشد و شیر کنترل روغن نصب شده است و محل قرارگیري آن داخل سرسیلندر می) سمت فشار(قطعه فیلتر بین پمپ روغن 

  .اغ شود این فیلتر به جهت تغییر شکل دادن باید کنترل شوداین فیلتر نیاز به نگهداري ندارد در حالتیکه موتور بیش از حد د: توجه 
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 روانسازي موتور، نماي كلي

 

یک سیستم روانکاري ، روغـن را در سراسـر موتـور    . هاي روغن کارتر ، پمپ روغن ، فیلتر روغن و کانال: سیستم شامل اجزاي زیر است 

هاي روغن راهکارهاي کوچکی درون بلوکه سیلندر هسـتند کـه    کانال. شود ، کشیده می روغن از کارتر توسط پمپ روغن. کند توزیع می

هـا و   بادامک ، مکانیزم سـوپاپ  هاي میل دهند که یاتاقان راهکارها به روغن امکان می. کنند روغن را به سمت قطعات متحرك هدایت می

هـاي اصـلی بـه     لنـگ اجـازه عبـور روغـن از یاتاقـان      ي داخـل میـل  خـا  سوراخ. کند کاري می لنگ را روغن میل) ثابت(هاي اصلی  یاتاقان

هـا حرکـت    هاي اصلی از طریق مجاري روغن داخـل بـه سـمت شـاتون     روغن پمپ شده به یاتاقان. دهد هاي بزرگ انتهایی را می یاتاقان

. گردد تا خنـک شـود   وغن به کارتر برمیکاري موتور مجدداً ر شود بعد از روغن هاي سیلندر پاشیده می روغن از شاتون به دیواره. کند می

در بعضـی موتورهـا از سیسـتم    . شـود  هاي بعدي نگهداري می ارتر جهت استفادهزیرا روغن درون ک. شود تر نامیده می-این سیستم کارتر

شـود و ازهمـان سیسـتم جهـت      تر اسـتفاده مـی  -در این سیستم از تمام اجزاي سیستم کارتر. شود خشک استفاده می_روغنکاري کارتر

خشک ، روغن در زیر موتور داخل کـارتر  -تردر سیستم کار.باشد کند تفاوت آن در نحوه چرخش روغن می کاري موتور استفاده می روغن

کند از آنجا پمپ روغن معمولی ، روغـن را از طریـق فیلتـر بـه      یک پمپ فیلترشده ، روغن را در داخل مخزنی ذخیره می. شود جمع می

ر نسـبت بـه سیسـتم    ت بدلیل وجود نداشتن مخزنی در زیر موتور این امکان وجود دارد که موتور پایین. کند کاري هدایت می مسیر روغن

تواند در محلی دورتر از موتور نصب شود که روغن در آنجا بهتر خنک شود همچنین مقـدار روغـن    مخزن روغن می. تر نصب شود-کارتر

  .تر باشد-تواند بسیار بیشتر از سیستم کارتر می

ایی وجود دارد عملکرد موتورهاي دیزل عموماً ه  کاري بسیار مشابه موتورهاي بنزینی هستند اما تفاوت موتورهاي دیزل در عملکرد روغن
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باشد پس قطعات موتورهاي  باشد بنابراین دماي کاري آنها عموماً باالتر از موتورهاي بنزینی مشابه می در حداکثر محدوده توان آنها می

  .کنند دیزل تنش بیشتري تحمل می

  . شوند بندي می طور متفاوتی طبقه فاوتی دارد و بهگیري ، روغن موتور دیزل نیاز به محدوده خواص مت عنوان نتیجه به

گیرد که با ایجاد حالتی مانند نشـتی   شیر اطمینان فشار روغن جلوي باال رفتن بیش از حد فشار روغن را می: شیر اطمینان فشار روغن 

جهـت رانـدن روغـن بـه سـمت      در شرایط سرد چون فشار زیـادي  . گردد ، با ایجاد مسیر برگشت روغن باعث افت فشار کل سیستم می

در این زمان شیر اطمینان تحت فشار زیاد باز شـده و باعـث   . هاي کوچک در یاتاقان نیاز است ممکن است به پمپ آسیب وارد شود لقی

  .شود ایجاد نشتی و برگشت روغن به کارتل می

 

  )كارتر روغن(مخزن روغن 
یک مخزن یا ظرف ذخیره کننده براي روغن روانکار موتـور و محلـی بـراي    . لنگ پیچ شده است این مخزن به موتور در زیر محفظه میل

تـرین   اي است به شـکلی کـه روغـن را در پـایین     شده ورق فلزي نازك فرم داده. باشد آوري روغن برگشتی از سیستم روغنکاري می جمع

ور باشند تا هوا بـه داخلـی پمـپ روغـن کشـیده       غوطهترین نقطه قرار دارند تا در روغن  لوله ورود روغن و فیلتر در پایین. نقطه نگهدارد

  .نشود

کند لوله ورود روغن در سمت ورودي پمـپ و قسـمت    فیلتر از ورود ذرات بزرگ و کربن به داخل پمپ و آسیب دیدن آن جلوگیري می

  .کند ري جلوگیري میگی ها از تالطم روغن در ورودي به پمپ در هنگام ترمز یا شتاب تیغه. کم فشار پمپ روغن واقع شده است

هـاي طراحـی کـارتر از جـنس      در بعضی مدل. کند سطح بزرگ دیواره خارجی کارتر به انتقال حرارت از روغن به هواي خارج کمک می

  .شود آلومینیوم ریختگري شده با پره و شیاردار جهت کمک به انتقال حرارت ساخته می

  
  چراغ اخطار فشار روغن
در . باشد کاري می دهنده پایین بودن فشار روغن و عملکرد ناقص سیستم روغن راغ روغن روشن شود نشاناگر در زمان موتور روشن ، چ

  .این هنگام موتور را خاموش، سطح روغن را کنترل کرده و در صورت لزوم روغن اضافه کنید
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  روغن موتور) كننده خنك(كارتر و كولر

 

باشـد، بـا    کـاري موتـور مـی    ر را دارد که راهی مطمئن جهت جلوگیري از کمبود روغنپمپ روغن توانایی ارسال روغن بیش از نیاز موتو

هـاي ثابـت در    یابـد ، لقـی   رود و حجم روغن پمپ شده از افزایش مـی  باالرفتن دور موتور، سرعت چرخش پمپ روغن موتور نیز باال می

هـاي   طراحـی . شـود  و باعث تولید فشـار در سیسـتم مـی   هاي متحرك موتور از فرار روغن و برگشت آن به کارتر جلوگیري کرده  قسمت

  .بادامک به کار می افتند لنگ یا میل روغن وجود دارد که توسط میل مختلف پمپ

  

بـا چـرخش آنهـا ، حجـم بـین آنهـا       . اورد دریک پمپ نوع روتوري یک روتور داخلی ، روتور خارجی را به حرکت در می: پمپ روتوري

باشد که موجب مکـش روغـن بـه داخـل ورودي پمـپ و       فشار اتمسفر باالتر می. دهد ودي پمپ کاهش میافزایش حجم ، فشار را در ور

  .شود ها می پرکردن فضاهاي بین پره
  

هاي آنها  شود با چرخش هر دو دنده ، دندانه بندي می اي ، دنده محرك با کمک دنده دوم شبکه در یک پمپ روغن دنده: اي پمپ دنده

  .کند فشار را ایجاد میجدا شده و ناحیه کم 

شدن فضا تحت فشار  بندي در اثر کم شودو در شبکه ها با روغن پر می فضاي بین پره. راند فشار باالتر اتمسفر ، روغن را به داخل پمپ می

  .شود قرار گرفته  وبه سمت فیلتر روغن رانده می
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. هـاي داخلـی   دنده خارجی با دنده هاي خارجی و چرخ با دنده دنده داخلی چرخ. دنده است اي شمال دو چرخ پمپ ستاره: اي پمپ ستاره

ها، آنها مقابل سوراخ  با جداشدن دندانه. ها داراي سایز یکسان هستند اما دندانه. هاي بیشتري دارد دنده خارجی بزرگتر است و دنده چرخ

به هم نزدیک شدند، مایع فشرده شـده واز طریـق    ها مجدداً زمانیکه دندانه. کنند گیرندو روغن را به داخل مکش می مکش پمپ قرار می

دنـده خـارجی توسـط نقطـه تمـاس دو       دنده داخلی به شفت محرك متصـل اسـت و چـرخ    معموالً چرخ. شود سوراخ خروجی، تخلیه می

  .باشد اي طراحی ساده  نیاز به نگهداري کم می دنده به چرخش از مزایاي پمپ ستاره چرخ

  

کننـده و   در بعضـی موتورهـا خنـک   . شود کردن روغن استفاده می کننده روغن براي خنک والً از خنکمعم: روغن) كننده خنك(كولر

  .شوند فیلتر روغن در یک مجموعه روي بلوکه سیلندر نصب می
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 فيلتر روغن

 
 

آن گرفتن ذرات درشت آلـودگی   اي توري ساخته شده و وظیفه شود که از صفحه روغن از طریق فیلتر به پمپ وارد می در اکثر موتورها ،

باشد که قابل تمیز کردن نیسـت و بایـد    مدل رایج جنس فیلتر از کاغذ زرینی می. شود باشد که مجدداً توسط فیلتر روغن تصفیه می می

اصـلی  دارعبور کرده، از قسـمت   شود از درپوش سوراخ روغن از قسمت خارجی وارد فیلتر روغن می. در فواصل زمانی معین تعویض شود

از آنجائیکه این فیلتـر ممکـن اسـت    . لنگ نصب شده است فیلتر فشار باالي روغن بیرون محفظه میل. رسد فیلتر رد شده و به موتور می

. توسط آلودگی و لجن کیپ شود یک سوپاپ اطمینان کنار گذر با باال رفتن فشار از حدي معین باز شده و اجازه عبور روغن را می دهد

این فیلتر از مواد مختلفـی سـاخته شـده و    . دهد ین زمانیکه روغن سرد و غلیظ باشد بازشده و اجازه عبور روغن را میاین سوپاپ همچن

. باشـد  اکثر فیلترهاي روغن در موتورهاي دیزل بزرگتر از فیلترهاي مشابه در موتورهاي بنزینی می. توانایی فیلتر کردن ذرات ریز را دارد

فیلترهـاي  . کنند داراي تجهیزات فیلتر با تجهیزات بیشتري هستند نسبت به موتورهاي بنزینی تولید می موتورهاي دیزل کربن بیشتري

اي با سـرعت   مخزنی دایره. تر از روغن هستند کنند که اجسام جامد سنگین گریز از مرکز رواج کمتري دارند و بر اساس این اصل کار می

  .شود این عمل در حین عبور روغن از مسیر انجام می. کند بیرون پرتاب می طرف کند و اجسام سنگین را به  زیاد دوران می
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 لنگ تهويه محفظه ميل

 
 

از ایـن مقـدار، بنـزین     70. %کند می) نشت(مقدار کمی از گازهاي داخل محفظه احتراق از کنار پیستون فرار در طی انجام مرحله تراکم ،

ق شدن روغن و آلودگی آن شود که موجب خوردگی قطعـات حسـاس و ایجـاد رسـوب و     تواند باعث رقی باشد که می می) HC(نسوخته

تواند موجـب نشـتی روغـن از     دهد که می لنگ را افزایش می در دور موتورهاي باال، گازهاي نشت کرده فشار محفظه میل. گردد لجن می

لنـگ و   ن ایـن گازهـاي مضـر از محفظـه میـل     دور کرد) PCV(لنگ هدف سیستم تهویه مثبت محفظه میل. نمدهاي موتور گردد کاسه

  .باشد مخلوط کردن آن با هوا و بنزین ورودي به موتور پیش از آسیب رسیدن به موتور می

بر خالف نوع اوریفیس ثابت، سیستم جریان متغیـر  . باشد وجود است ، نوع اول اوریفیس ثابت و نوع دوم، جریان متغیر میPCVدو نوع 

همانطور که در نمودار باال نشان داده شده . باشد کند دقیقاً منطبق بر میزان گاز نشت کرده از پیستون می میاستفاده  PCVکه از شیر 

  :جریان  متغیر از نظر طراحی بسیار ساده و شامل قطعات زیر است PCVسیستم. است

 PCVشیر  •

 PCVشیلنگ  •

 شیلنگ تنفس •

  

  
. ّاشد ط بار کامل موتور حداکثر و در حالت دور آرام و بارکم موتور ، حداقل میلنگ در شرای عموماً مقدار گاز نشتی به داخل محفظه میل
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جهـت تنظـیم مقـدار گازهـاي نشـتی ورودي بـه        PCVنیست ، یک شـیر   PCVاز آنجائیکه مکش منیفولد منطبق بر مقدار مناسب 

این موضـوع  . باشد اما مکش منیفولد زیاد است در دور آرام و زمان شتاب منفی گازهاي نشتی بسیار کم می. منیفولد استفاده شده است

  .کامالً  به عقب کشیده شود و فنر را منقبض کند PCVشود میله داخل  باعث می

در زمان بار کم موتـور  . شود مجراي مکش کوچک شود و راهگاه کوچکی به محفظه احتراق راه یابد باعث می PCVوضعیت میله داخل 

این وضعیت اجازه عبور حجم متوسـطی از گازهـاي نشـتی را بـه داخـل محفظـه       . کند کت میکمی از محل خود حر PCV میله داخل

میله حرکت کرده و اجازه عبور حداکثر مقدار گازهاي . در زمان شتاب گیري و بار زیاد موتور مقدار گاز نشتی زیاد است. دهد احتراق می

موتور ، اگرگازهاي نشتی از توانایی شیر جهـت عبـور بخـارات بیشـتر      در زمان بار خیلی زیاد. دهد نشتی را به داخل محفظه احتراق می

در زمانی که موتور خاموش اسـت یـا پـس زدن    . شود باشد، گازهاي نشتی از طریق شلنگ متصل به فیلترهوا به محفظه احتراق وارد می

  .کند ه منیفولد هوا جلوگیري میبندد و از ورود باقیمانده گاز نشتی ب را می PCVافتد نیروي فنر کامالً شیر  اتفاق می

لنـگ   تواند موجب محترق شدن بخارات بنزین داخل محفظه میـل  بندد زیرا شعله احتراق می مسیر را می PCVدر زمان پس زدن شیر 

  .گذارد روي مقادیر گازهاي آالینده و قابلیت رانندگی خودرو تاثیر می PCVسیستم . گردد

توانـد   مـی  PCVثیر روي کارکرد مناسب سیستم کنترل مدار بسـته دارد، مشـکالت سیسـتم    تا PCVبه دلیل اینکه عملکرد سیستم 

معیوب جریـان نرمـال بخـارات داخـل محفظـه احتـراق بـه محفظـه          PCVاگر شیر . سوخت نرمال گردد/باعث مختل شدن نسبت هوا

تهویه میـل لنـگ معیـوب باشـد موجـب      شود اگر شلنگ محفظه  سوخت می/احتراق موتور متوقف شده و منجر به غنی شدن نسبت هوا

  .شود افزایش خالء و باعث مصرف روغن می

تواند باعث آلودگی روغن در راهگـاه   عالوه براین ، به دلیل موقعیت شلنگ ورودي هواي آزاد ، شیر معیوب ، شلنگ خال محدود شده می

شـک  و آن   PCVن مشاهده کردید همیشه به سیستم اگر در مجموعه سیستم هواي ورودي اثري از روغ. فیلتر هوا یا دریچه گاز شود

  .را کنترل کنید
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 سيستم مكش و تخليه

 

  :سیستم هواي ورودي در موتورها معموالً داراي قطعات زیر است

 منیفولد .1

 بدنه فیلترهوا .2

 فیلترهوا .3

 سنسور .4

 لوله اتصال .5

 اتصاالت مربوط به توربوشارژ .6

 اتصاالت خروجی از توربو شارژ .7

 کن نکاتصال به خ .8

 کن اتصال به منیفولد ورودي اتصال از خنک .9

 اتصال به منیفولد ورودي   .10
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  فيلترهوا
بـه    نـوع اول کـه  : فیلترها دو نـوع هسـتند   . باشد  فیلترهوا مصرفی بوده و از کاغذ تادار با واشربندي که از مواد ترکیبی ساخته شده می

تواند باعث آسیب رسیدن به داخل سـیلندرها،   کثیفی فیلترهوا می. شود ه میصورت شعاعی بوده و در اغلب خودروهاي انژکتوري استفاد

  .هاي پیستون شود پیستون و رینگ

تواند در نگهداري از سنسور جریان هوا در مقابل آلودگی نقش داشته و بعضی اوقات باعث جلـوگیري از آلـودگی    همچنین فیلتر هوا می

  .کن براي منیفولد ورودي بوده و باعث کاهش صداي آن شود نین مانند صدا خفهفیلترهوا همچ. محفظه تهویه کارتر روغن شود

  
 اينتر كولر/ توربو شارژ

رود ، توربو شارژ باعث افزایش دماي هوا ورودي منیفولد شده کـه باعـث افـزایش دمـاي      کار می توربو شارژ براي افزایش قدرت موتور به

وربو شارژ مجهز هستند سردي هواي ورودي بـه موتـور در کـاهش آالینـدگی گازهـاي      رود ، در موتورهایی که به ت گازهاي خروجی می

  .کند خروجی کمک مهمی می

 

  كن توربو شارژ خنك
ها دارند این کاهش دما بسـیاري از احتمـال خطـرات     ها ، شلنگ اي کاهش دما در بلبرینگ طور قابل مالحظه خنک به توربو شارژهاي آب

سرسیلندر گرفتـه شـده اسـت و بعـد از گذاشـتن از        کننده از لوله خنک مایع. دهد هاي دیگر را کاهش می باال رفتن دماي روغن و آسیب

  .شود ها به هوزینگ ترموستات متصل می لوله

  
 كاري توربو شارژ روغن

ار دارد ، هـاي جـانبی قـر    باشـد کـه دو طـرف آن بـوش     دقت متعـادل و بـاالنس مـی    چرخد و به محور توربو با سرعت بسیاري زیادي می

سیستم روغنکاري توربو شارژ توسط یک لولـه مجـزا از سیسـتم روغنکـاري موتـور      . طلبد هاي جانبی جریان باالي روغنکاري را می بوش

هـا بـوده و روي رینـگ و     کاسه نمد روي شـافت توربـو بـین یاتاقـان    . گردد روغن برگشتی از توربو به کارتر روغن باز می. شود تغذیه می

  .ار نصب شده استپیستون شیارد

  
  سيستم تخليه

براي خروج گازهاي خروجی از موتور با کمترین مقاومت، صدا و همچنین بـا عمـر طـوالنی تنظـیم و سـاخته شـده       ) تخلیه(این سیستم

بـا   کاهنـده صـدا معمـوالً   . سیستم تخلیه از منیفولد خروجی، کاتالیست کانورتر ابتدایی و ثانویه با کاهنده صدا تشکیل شده است. است

حفـاظ  . انـد  ها معموالً توسط قطعات الستیکی مختلفی بـه یکـدیگر متصـل شـده     این قسمت. دهد پیچش و جذب صدا آن را کاهش می

  .نماید هاي رو باز را از رسیدن گرما محافظت می حرارتی روي سیستم نصب و قسمت
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  )نيمه فعال(كن  صداخفه
. شـود  مسیر داخلی فرعی بسته و صدا کاسته می RPM3000در دورهاي کمتر . ندفعال هست کن نیمه ها داراي صدا خفه برخی از مدل

  .کند در دورهاي باالتر برگشت فشار باعث باز شدن مسیر فرعی شده و به کارآیی بیشتر توربو کمک می

تیجـه بـه همـه گازهـاي     افزایش فشارهوا عمداً به علت سرعت و بار موتور است، دربارکم موتور مقدار گازهاي خروجی کـم بـوده و در ن  

  .باشد تا توربین به چرخش درآید خروجی نیاز می

شـود و در نتیجـه نیـروي حرکـت تـوربین بزرگتـر شـده و هـواي          هنگامیکه دور موتور باالتر رفت مقدار گازهاي خروجی نیز بیشتر می

  .شود داخل موتور کمپرس می بیشتري به

خروجی موتور نیز بیشتر خواهد شد و همچنین بـه قـدرت بیشـتر بـراي حرکـت بـا        اگر دور موتور همچنان افزایش یابد مقدار گازهاي

در دورهاي باالتر حجم گازهاي خروجی کـه بـه تـوربین برخـورد     . سرعت باالتر توربین و کمپرس هواي ورودي جهت اشتعال نیاز است

نان با فشار گازهاي خروجی باز شده و مقـداري از  به همین دلیل سوپاپ اطمی. کند باید محدود شده باشد تا آسیبی به توربین نرسد می

  .شود آن بدون رسیدن به توربین خارج می

  

  :کنترل توربو در دورهاي پایین 
  .شوند در دورهاي پایین سوپاپ اطمینان بسته است و همه گازهاي خروجی به سمت توربین هدایت می

  

  :کنترل توربو در دورهاي باال
هنگامیکـه  . شـود  چرخد و جابجایی هـوا بـه موتـور بیشـتر مـی      راحتی می خروجی بیشتر شده و توربین به در دورهاي باال مقدار گازهاي

  .بایست کنترل گردد توان جریان هوا را کنترل نمود و توربین می داخل موتور صورت گیرد تنها با دریچه گاز نمی جابجایی زیادي هوا به

در نتیجه گازهاي خارج شـده  ) دریچه اتالف گازهاي خروجی(شود اي خروجی انجام میوسیله باز کردن سوپاپ اطمینان گازه کار به این

طـور   شود و همچنین جابجـایی هـوا بـه    از این دریچه در به چرخش در آوردن توربین شرکت نکرده و سرعت چرخش توربین کنترل می

  .صحیح انجام خواهد شد
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  )WASTE GATE TURBOCHARGER(توربو شارژر ويست گيت

 

هاي جدا کننده جنب قسمت خروجی روي  باشد، اما در عوض داراي پره می) سوپاپ اطمینان(فاقد دریچه اتالف) وي جی تی ( سیستم 

طوري است که  ها به هنگامیکه جریان گازهاي خروجی کم باشد حالت پره. نمایند ها توربو شارژ را کنترل می این پره. باشد توربو شارژ می

شود و که براي افزایش گشتاور در دورهاي  باشد و در نتیجه سرعت توربو و فشار گازها بیشتر می ا توربین بیشتر میسطح تماس گازها ب

  .باشد پایین می

در مواقعی که جریان گازهاي خروجی زیاد است جهت جلوگیري از سرعت بیش از حد توربو شارژ و آمادگی براي کارکرد مداوم و ایجاد 

باشـد و از مـدل قبلـی توربـو      هاي جداکننده مـی  کننده وضعیت پره کپسول خال تنظیم. توربو باید کاسته شود فشار در خواستی سرعت

وسـیله   کپسول خـال بـه  . هاي قبلی بزرگتر است هاي خالء مدل بزرگتر است، براي تامین مکش مورد نیاز اتصاالت پمپ وکیوم از کپسول

 .شود ونیت موتور کنترل میوسیله ی گردد که آن نیز به شیر برقی کنترل می
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  كننده شماتيك سيستم خنك

 
 

درصد به انـرژي جنبشـی بـراي اسـتفاده و حرکـت       32تا  24وسیله اشتعال سوخت موتورهاي بنزینی حدود  از کل انرژي تولید شده به

رود و مابقی کـه   انرژي از بین می صورت تابش درصد به 7رود ،  درصد با گازهاي خروجی موتور هدر می 36تا  29حدود . شود تبدیل می

  .شود کاري موتور تلف می باشد توسط سیستم خنک درصد می 33تا  32حدود

رفت ، سیلندر یا پیستون سرعت تغییر حالت داده و یا گرما باعث از بـین   اگر حرارت منتقل شده به دیواره احتراق به سرعت از بین نمی

  .شود رفتن و شکستن فیلتر روغن می

کـاري از بـین رفتـه و رانـدمان      کاري شود ، مقدار زیادي از انرژي تولیدي توسط سیستم خنک ماي تولید شده بیش از حد خنکاگر گر

  .کاري دماي موتور را باید با توجه به نوع رانندگی در حد صحیح و مطلوب نگه دارد بنابراین سیستم خنک. شود کمتر می

کننده در تمـام موتـور جریـان     ه حاوي مواد شیمیایی مخلوط با آب است ، مایع خنککننده مایع مخصوصی است ک مایع سیستم خنک 

  .کند آید و ترموستات دما را کنترل می کننده توسط واتر پمپ به جریان در می مایع خنک. گذرد دارد و از داخل رادیاتور می

ب از مسیر فرعی ترموستات عبور  آیـد و اجـازه    کرده و در بلوکه موتور به چرخش در میهنگامیکه موتور سرد است ترموستات بسته و آّ

  .دهد شدن آب و حذف نقاط داغ موتور را می گرم

. شود کننده به سمت رادیاتور هدایت می کننده به ترموستات برسد آن شروع به باز شدن کرده و مایع خنک هنگامیکه گرماي مایع خنک

همچنـین ترموسـتات مـدت    . رود د شد و مقدار بیشتري مایع به سمت رادیـاتور مـی  تر شدن مایع، ترموستات نیز بیشتر باز خواه با گرم

  .کند ماندن مایع در رادیاتور را به دلیل پراکنده شدن موثر گرما کنترل می زمان باقی
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رده و گرماي مایع سیسـتم  هاي رادیاتور عبور ک آورد، جریان هوا از میان پره رادیاتور مایع داغ از موتور را دریافت کرده و دما را پایین می

کنـد و یـا ایسـتاده     فن روي مجموعه رادیاتور بوده و دماي مایع را هنگامیکه خودرو با سرعت پایین حرکت مـی . گیرد کننده را می خنک

  .آورد طور کامل پایین می است را به

  

  كاري تحت فشار سيستم خنك
ایجاد فشار در سیسـتم مـدار بسـته توسـط     . ده و به نقطه جوش برسدتواند دماي باالیی را تحمل کر کاري تحت فشار می سیستم خنک

کننده فقط در حد نیاز بـه مخـزن ذخیـره     فشار  مایع خنک در سیستم تحت. شود دار انجام می رادیاتور مخصوص و درب رادیاتور سوپاپ

  .شود شود و در رادیاتور ریخته نمی اضافه می

  

  ضد يخ
کننـده   خنـک  عنوان مـایع  ب بیشتر گرما را دارد، که این دلیل خوب دیگري براي استفاده از آب بهآب نسبت به سایر مایعات قابلیت جذ

. شود زدگی می هاي موجود در آب براي موتور مضر بوده و باعث خورندگی و زنگ ناخالصی. شود است اما خود آب نیز باعث مشکالتی می

  .شود شود و خورندگی کمتر می ضافه شده و از آب کمتر استفاده میکننده مواد شیمیایی به آب ا هاي پیشرفته خنک در سیستم

کننده بـا آب   در سیستم خنک. کننده و پایین آمدن  نقطه انجماد کمک می کند سایر مواد افزودنی به باال رفتن نقطه جوش مایع خنک 

  .تن بلوکه و یا رادیاتور شودتواند باعث ایجاد قدرت شده و منجر به شکس بعد از انجماد،  افزایش حجم داده و  می

توانـد مـانع از    این مـی . دهد تر را به آب می کننده نقطه انجماد را پایین برده و اجازه کار در دماهاي پایین ضد یخ افزودنی به مایع خنک

  .کننده شود زدگی در مایع خنک بروز یخ
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 ترموستات و پمپ آب

 

کند ترموستات بـه گرمـاي موتـور ،     واسطه رادیاتور دماي مایع را تعدیل می را کنترل نموده و بهکننده  خنک ترموستات دائماً دماي مایع

صـورت   ترموستات با استفاده از یک موم با فرمول خاص و یک ساچمه فلزي مقاوم به. کند فشار و دما حساس بوده و بوسیله آنها کار می

  .ار گرفته استجذب که درون هوزینگ مسی مجهز به پیستون و الستیک قر

با احساس گرما و با حرکت پیستون و . شود گرما باعث انبساط ساچمه موم اندود شده و پیستون به طرف بیرون حرکت و سوپاپ باز می

ترموستات معمـوالً  . شود کننده کنترل می آید و بدین ترتیب دماي مایع خنک کننده تغییر کرده و دما پایین می خنک سوپاپ دماي مایع

  .کننده داغ باشد َود ترموستات در یک تو رفتگی درون موتور قرار دارد تا در معرض مایع خنک موتور و باالي بلوکه نصب میشجلوي 

  .شود شلنگ باالي رادیاتور به قسمت باالي هوزینگ ترموستات متصل شده که آب خروجی ترموستات به داخل آن هدایت می

هـر دو نـوع عملکـرد یکسـانی     . ترموستات با دریچه برگشت معکـوس  – 2ستات با دیواره ترمو -1: دو نوع ترموستات در دسترس است 

کننده از سمت واترپمپ باز  خنک ترموستات با دریچه برگشت معکوس در برابر جریان مایع. باشند دارند اما مشخصات مختلفی را دارا می

کنـد تـا در    شده به ترموستات با دریچه برگشت معکوس کمک مـی  باشد و فشار ایجاد پمپ می کننده تحت فشار واتر خنک مایع. شود می

نماید ترموستات با دریچه برگشـت معکـوس باعـث تنظـیم و تمیـزي       زمان سرد بودن آن بسته بماند و همچنین جلوگیري از نشتی می

 .شود خویش می
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هـا توسـط    در بعضـی از مـدل  . کنـد  مه حرکـت مـی  واتر پمپ غالباً جلوي موتور تعبیه شده و معموالً در خودروهاي تسمه تایمی با تس 

تـرین قسـمت    کننده از پایین خنک باشد که با حرکت واترپمپ مایع طرز کار بدین صورت می. کند لنگ حرکت می دنده بوسیله میل چرخ

ت بـاالي رادیـاتور   کننده پس از جذب گرمـا از موتـور بـه سـم     مایع خنک. کند هاي آب بلوکه حرکت می داخل موتور و کانال رادیاتور به

. گـردد  هاي داخل واترپمپ به چرخش در آمده که باعث راندن آب به اطراف در اثر نیروي گریز از مرکز مـی  پروانه و پره. کند حرکت می

  .شود هاي خروجی هدایت می کننده به سمت کانال خنک که در نهایت مایع

هنگامیکه دمـاي آب  . شود نمد مانع از نشتی آب به خارج از واترپمپ می آید و کاسه شافت اصلی واترپمپ روي یاتاقان به چرخش در می

یک سوراخ کوچـک  . یابد داخل موتور جریان می رود ولی با گرم شدن موتور مایع به کم است ترموستات و بسته و آب باالي رادیاتور نمی

  .خارج نماید نمد آب را از واترپمپ روي پوسته واترپمپ تعبیه شده است قادر صورت نشتی کاسه
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 رادياتور

 

هاي کوچکی که  رادیاتور از لوله. باشد موتور با انتقال حرارت آن به اتمسفر می کننده وظیفه رادیاتور، پایین آوردن دماي مایع خنک

رادیاتور ) خانه(اند هسته ها را که بصورت افقی یا عمودي تعبیه شده شده که این لوله اند ساخته بصورت ردیفی کنار هم قرار گرفته

بر عملکرد رادیاتور تاثیر فاکتورهایی که .  باشد که یکی ورودي و یکی خروجی می. در انتهاي هر خانه یک مخزن وجود دارد.  گویند می

 که رادیاتور )لوله(سطح و ضخامت هسته). ضخامت هسته، تعداد ردیف، گنجایش مخزن(هاي کلی رادیاتور اندازه: گذارند عبارتند از می

   . کننده ي خنک کننده و دماي هوا کننده و تفاوت بین دماي مایع خنک کنندگی است، حجم هواي خنک جریان خنکبیان کننده 

  
 فن رادياتور

براي رسـیدن بـه کـارآیی    . چرخد که در این نوع پروانه روي پولی واترپمپ نصب شده است وسیله تسمه می نوع مکانیکی فن رادیاتور به

کـاري فـن را بـه     کالچ فن طوري طراحی شده که در مواقع نیاز موتـور بـه خنـک   . ز فن مکانیکی و کالچ فن استفاده کردتوان ا بهتر می

بعـد از بـاال رفـتن دمـاي     . کند کالچ ترموستاتیک کنترل فن بوسیله یک فنربی متال سرعت چرخش فن را تنظیم می. حرکت در بیاورد

آید و هوا را از میان رادیـاتور حرکـت کـرده و     چ کالچ فن عمل کرده و فن به حرکت در میکننده و سیم پی خنک شدن مایع موتور و گرم

شـدن قطعـات موتـور از فـن بـرق اسـتفاده        کاري و کم شود غالب خودروهاي جمعیت بیشترشدن خنک باعث افزایش راندمان موتور می

  .شود ده کنترل میکنن هاي برقی بواسطه کنترل یونیت و سنسورهاي دماي مایع خنک شود فن می
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 تسمه موتور

 

فـن،  : کـه شـامل   . باشـد  هـاي هیـدرولیکی بـراي هرمـدل مخصـوص مـی       تسمه هیدرولیک در کارکرد موتور نقش مـوثري دارد تسـمه  

تسمه هیدرولیک همه را بـه حرکـت درآمـده و بـه جهـت افـزایش عمـر        . باشد واترپمپ،پمپ  هیدرولیک، آلترناتور و کمپرسورکولر می

  .ز چند الیه تشکیل شده استبازدهی ا

  .شود دار در خودروهاي باربري و موتورهاي دیزلی استفاده می هاي دندانه تسمه. باشد تسمه هیدرولیک در چندین مدل در دسترس می

رند استفاده بازدهی و کارآیی آنها بهتر و در انتقال قدرت داشته و در موتورهاي کوچک که عملکرد باالي دا: راه یا شیاردار Vهاي  تسمه

  .شود می

هاي کارکرد ، هرزگردها در پولی برخی از آلترناتورهـا اسـتفاده شـده اسـت کـه باعـث        دلیل وجود تغیر در چرخش موتور بین سیکل به

  .کند چرخش یکنواخت تسمه و عمر کارکرد را بیشتر می
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 كن تسمه سفت

نـوع متفـاوت بـراي ایجـاد کشـش تسـمه        2باشـد و در   سه میکن ایجاد کشش یکنواخت و صحیح و همیشگی در تم نقش تسمه سفت

صـورت هیـدرولیکی عمـل     کـن بـه   طور فشرده قرار دارد و دو مدل دیگر سفت کننده به یک فنر داخل سفت 1در مدل . شود استفاده می

هـا وارد نمائیـد    ی به مهرههاي جانبی آن نصب نمائید و در هنگام بست نیروي اضاف کن هنگام شل کردن مهره در بازکردن سفت .کند می

هاي الستیکی در آن اسـتفاده شـده    کن تسمه هیدرولیکی از الیه داشتن محفظه روغن سفت براي محکم نگه .تا آسیبی به مجموعه نرسد

  .کن تسمه دچار نقصان خواهد شد است در صورت آسیب آن نشتی روغن خواهیم داشت و در نتیجه عملکرد سفت
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  موتور دسته

 

هـاي خـاص ،    امروزه دسته موتور بصورت کامالً مهندسی از قالـب . گیرند ها و صدا مورد استفاده قرار می دسته موتور براي کاهش لرزش

برخـی از دسـته موتورهـا    ) گاه قابل تنظـیم موتـور اسـت    شود که تکیه نامیده می VOIDSگاه تهی(هاي سخت و فاصله هوایی  الستیک

گرهـاي الکترونیکـی نیـز     بعضـی از دسـته موتورهـا داراي کنتـرل    . اي پر از سیال سیلیکونی هستند و داراي محفظههیدرولیکی هستند 

هاي موتور و برخی صداهاي زیر بیهوده در هنگام گـاز دادن   هدف از کنترل الکترونیکی دسته موتور براي تعدیل و کاهش لرزش. هستند

و رانندگی و شـوك در هنگـام     3db، گاز دادن تا   5dbها و صداهاي زیر بیهوده را تا  شکنترل الکترونیکی لرز. و موقع رانندگی است

اجزاي اصلی تشکیل دهنده کنترل الکترونیکی دسته موتور یک کنترل مدول . کند دسته موتورها تعدیل می  13db-8رانندگی را تا     

کنتـرل مـدول ، کنتـرل    .خـال از مانیفولـد ورودي هـوا اسـت      ایـن . کنـد  صـورت خالئـی عمـل مـی     شیر برقی به. با شیرهاي برقی است

دسـته  . کنـد  کنترل مدول موتور ، شـیربرقی را کنتـرل مـی   ) ECM(هاي سرعت موتور از  گرالکترونیکی هم با توجه به دریافت سیگنال

متصل ) کن خفه(کننده  طرف دیگر پیچ تسمه به قسمت الستیکی و صفحه تعدیل. شود موتور بوسیله پیچ مخصوص به موتور متصل می

هنگـامی  . کند  صورت آزادانه درون محفظه باالیی پر از روغن حرکت می کننده به صفحه تعدیل. صفحه تعدیل کننده متصل است . است

ي اریفیس بی بـار . دهد تا بین محفظه باالیی و پایینی جریان پیدا کند بسته است لوله روغن به جریان روغن اجازه می) سوپاپ(که شیر 

باشد و سوپاپ بواسطه آن باز شده تا دیافراگم به نقطه خالیی متصل شـود سـوپاپ قبـل از اینکـه      داراي قطر بزرگتري از لوله روغن می

  .شود قسمت خالیی فعال شود باز می
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  شرايط زير بار

جـاري اسـت از آنجائیکـه لولـه روغـن       هم وصلند و روغن در هردو محفظه باالیی و پایینی به. در این حالت شیربرقی بدون انرژي است 

کننده ورود شده است ، دسته  به سبب اینکه صفحه تعدیل. داراي قطر کوچکتر ، جریان روغن بین محفظه باالیی و پایینی محصور است

  .شود موتور سخت و سفت می

   

  شرايط بدون بار

. ت فعال در قسمت داخلی دیـافراگم در محفظـه خالیـی اسـت    صور حاال خالً به. گیرد در این شرایط شیربرقی از کنترل مدول فرمان می

بعـد از اینکـه محفظـه بـاالیی و پـایینی متصـل       . شود سوپاپ به دیافراگم متصل شده حرکت به سمت پایین باعث باز شدن اریفیس می

توانـد بیشـتر    دیل کننـده مـی  به سبب اینکه صفحه تعـ . شود اند با اریفیس با قطر بزرگتر دارد ، جریان روغن نقطه کمی محدود می شده

  .کند صورت نرم عمل می حرکت کند نسبت به محفظه خالیی ، دسته موتور به
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Engine mechanical 1                                                                             

 
 
Rev:0   01.01.2007 53           EMEM-1ET6H  

 روغن موتور

 

وقتی سطوح بـا هـم   . شود اصطکاك بین تمام سطوح در حال تماس واقع می. کاري ، کاهش اصطکاك است یکی از وظایف سیستم روغن

. تواند فلز را به قدري گرم کند که فلز گداخته شـده و یـا بسـوزد    اصطکاك می. شتن آنها داردکنند، اصطکاك تمایل به نگهدا حرکت می

تمیزکاري روغن به صورتی اسـت کـه   . دهد کاري اصطکاك ناخواسته را کاهش می زمانی که این اتفاق بیافتد ، موتور سوخته است روغن

کـاري موتـور نیـز کمـک      کـاري بـه خنـک    روغـن . هات مختلف هستندهایی از روغن در ج هاي موتور در حرکت و جریان در الیه قسمت

  .کند می

هـاي   کند تا شـوك  شود آن کمک می گردد ودر آنجا سرد می زمانی که گرماي داخل موتور توسط روغن جمع شد به داخل کارتل باز می

. هاي اصـلی وارد کنـد   را به یاتاقان 2000kgز تواند نیروي ناگهانی بیش ا مرحله احتراق می. ناشی از اعمال نیرو در موتور را جذب کند

آن تمام ذرات فلز و کربن و غیـره را بـه   . کنندگی هم هست روغن همچنین عامل پاك. کنند هاي روغن این بار نیرو را مستهلک می الیه

ویسکوزیته آنهـا بسـیار   . تظار داشتتوان ان براي روغن همه این کارها را می. افتند هاي بزرگتر در کف کارتل می تکه. گرداند کارتل باز می

. تـر دارد  تـر و راحـت   مایعات با ویسکوزیته پـایین جریـان آسـان   . ویسکوزیته میزان مقاومت در مقابل حرکت سیاالت است. سخت است

  .مایعات با ویسکوزیته باالتر داراي جریان و حرکت کندتر و آرامتري هستند

اگـر نیـروي   . صورت نیرویی در مقابل حرکت آنها درآیـد  متحرك صورت گیرد اما نباید به طور کافی بین اجزاي کاري روغن باید به روغن

در هنگام سرد بودن موتـور ، میـزان ویسـکوزیته افـزایش     . وارده از سمت روغن بیش از حد باشد ، آسیب جدي به قطعات خواهد رسید

. فزودنیهاي هستند کـه بـا اجـزاي روغـن ترکیـب شـده اسـت       هاي جدید داراي ا روغن. یافته و حرکت سیال آرامتر و کندتر خواهد شد
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) ACEA(یـا شـرکت سـازندگان اروپـایی اتومبیـل      ) API(، موسسه نفتی آمریکـا  ) SAE(ها توسط اتحادیه مهندسان اتومبیل  روغن

  .اند بندي شده بندي و طبقه درجه

  

• SAE  :بندي  در روغن موتورهاي با درجهSAE  تر است لیظغ 20از  50، ویسکوزیته روغن. 

• API  :بندي  در طبقهAPI گـذاري بـا    در بنزینی ، لیست و نام. بندي متفاوت است بین موتورهاي بنزینی و دیزلی درجهS  )

  هاي دیزلی در ابتداي نام گـذاري حـرف   براي روغن SM  ،SHکدگذاري شده مانند ) احتراقی Spark – Plugبه معنی 

C   ) به معنیCompression  کدگذاري شده مانند ) تراکمیCH . 

• ACEA  : در استانداردACEA  از پیشوندG  براي موتورهاي بنزینی وD  یاPD  شـود  براي موتورهاي دیزلی استفاده مـی .

بـراي خودروهـاي دیزلـی     Eبراي خودروهاي مسافري دیزل و  Bبراي بنزینی ،  Aدر این استاندارد از حروف اختصاري مانند

 .سنگین
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 وتوربازديد روغن م

 

. تعیین سمت قرار گرفتن گیج روغن در بلوك موتور که معموالً بسیار آسـان اسـت   : تعیین کردن محل گیج روغن  .1

 .دستگیره گیج بسیار واضح و روشن است

دهد چقـدر روغـن    ترین قسمت گیج وجود دارد که نشان می هایی در پایین عالمت. گیج را خارج کرده و تمیز کنید .2

 .اضافه شودباید به باالي آن 

بعد از خارج کردن گیج و تمیز کردن ،گیج را سرجاي ابتدایی قرارداده و دوباره گـیج را خـارج   : تفسیر میزان روغن  .3

قـرار  ) FULL(اگـر میـزان روغـن روي بـاالترین قسـمت      . کنـیم  کنیم و میزان روغن را از روي گیج بررسی می می

 .ید قرار دهیدداشت آنگاه باید روغن را از نظر تازگی مورد بازد

اگر روغن رو به سمت سیاهی و کثیفی رفته بدین معنی است که کامالً اسـتفاده شـده و   : شرایط چک کردن روغن  .4

در ایـن حالـت بایـد زمـان     . صورت کامل تعـویض شـود    به میزان الزم کار روغن کاري را انجام داده و باید روغن به

 .آخرین تعویض روغن را از مشتري کنترل کرد

اگر به روغن اضافی نیاز بود ، باید طبق دفترچه راهنماي سرویس گیج کنترلـی  : م  کردن گیج در صورت نیاز تنظی .5

براي اجتناب از ریختن روغن به بیرون در دهانه ورودي روغن موتور باالي موتور یک قیف قرار دهیـد  . را تخمین زد

 .و روغن را داخل موتور بریزید
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 كردن روغن موتور خالي

 

قبل از شروع ، شما نیاز دارید که محیط عاري از هر روغنی باشد شما نیاز بـه یـک محفظـه    : اده ساختن محل کار آم .1

در . بزرگ براي خالی کردن روغن در آن و همچنین میزان مناسبی از روغن جدید براي تعویض روغـن موتـور داریـد   

راحتی تخلیه کرد، چنانچه بـا بـاال بـردن خـودرو و      هتوان روغن را از در پوش باالي سرسیلندر ب بعضی از خودروها می

 .تخلیه روغن  از پایین نیز این امر ممکن است

همواره استفاده از دفترچه راهنماي سرویس کمک بسیار خوبی است براي تشخیص و : تشخیص تخلیه و ابزار تخلیه   .2

بعضی موتورها داراي دو پـیچ  . قرار دارد پیچ تخلیه روغن در زیر کارتل. انتخاب زمان مناسب براي تعویض روغن است

اگر کوچکترین آسیبی به پیچ باالي تخلیه روغن برسد ، شما بایـد بـراي   . هاي جداگانه هستند تخلیه روغن در قسمت

باید بسیار دقت شـود تـا پـیچ تخلیـه روغـن موتـور بـا پـیچ         . بازکردن پیچ از آچار رینگی یا آچاربکس استفاده کنید

 .شودگیربکس اشتباه ن

کنید، نشتی روغـن از کنـار درپـوش و واشـر را      وقتی شما پیچ تخلیه را باز می: بررسی تخلیه روغن از پیچ یا درپوش  .3

هاي صلب و فلزي در پوش را با دقت بررسی کنید  قسمت. اگر واشر آسیب دیده بود ، آن را تعویض کنید. تمیز کنید 

 .هاي روغن شود ناسایی عیبآنها ممکن است باعث ش. و به سرپرست گزارش دهید

قبل از تخلیه روغـن موتـور را   . گیرد که موتور گرم باشد تخلیه بهتر و با کارایی بیشتر زمانی صورت می: تخلیه روغن  .4

اگر روغن موتور سرد باشد شـما بایـد   . زمانی که روغن داغ شد ، هنگام تخلیه باید مراقب دستانتان باشید. گرم کنید 
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نشین شدن رسوبات در داخل سـطوح   شود باعث ته خلیه بگذارید یا روغن جدیدي که ریخته میزمان بیشتري براي ت

 موتور خواهد شد

وقتی . اگر روغن داغ است ، هنگام ریختن و تخلیه بسیار مراقب باشید ، تا روي شما نریزد: ترتیب کار در تخلیه ایمن  .5

 .ا از لحاظ قطعات فلزي و پلیسه بررسی کنیدها داخل محفظه تخلیه ریخته شد ، مجدداً کف محفظه ر روغن
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 تعويض فيلتر روغن

 

قبل از تعویض فیلتر ، اول مراجعه کنید به دفترچه تعمیراتی براي اینکه نـوع فیلتـر مـورد    : کنترل فیلتر روغن جدید .1

 .نیاز خود را مشخص کنید

در ( ر ، پـایین یـا بـاالي بلـوك موتـور نصـب شـده اسـت         فیلتر معمـوالً در کنـا  : تعیین کردن محل فیلتر و ابزار آن  .2

امـا اکثـر فیلترهـا داراي پـیچ سـرخود      . برخی از فیلترها براي باز شدن نیاز به آچار رینگی دارنـد ). موتورهاي بنزینی

 .در آنها باید از آچار فیلتر استفاده کرد. هستند

ل نشستن فیلتـر را در موتـور و سـطوح داخلـی و خـارجی      ابتدا فیلتر هوا را خارج کرده و مح: بازدید و تعویض فیلتر  .3

 .تمیز کنید چنانچه به طور مناسب خشک و آببندي شود

تایید شماره فنی قطعه و دقت در تحویل صحیح قطعه این یک تمـرین بسـیار خـوب بـراي     : نگهداري فیلتر تعویضی  .4

 .هاي بعدي روغن است تعویض

کردن رینگ فیلتر به روغن، ایـن کـار بـه آببنـدي بهتـر و جلـوگیري از       آغشته : قراردادن صحیح فیلتر در جاي خود  .5

براي کمـک بـه   . پیچ فیلتر باید دوبار روي سطح تماس چرخانده شود. کند نشتی روغن از کنار رینگ فیلتر کمک می

نبایـد  . تنظیم صحیح درجه نصب فیلتر ، باید سطح خارجی فیلتر با مداد یا هرچیز نوك تیز دیگر عالمتگـذاري شـود  

بخش از چرخش کامل پیچ فیلتر براي آببنـدي و جلـوگیري از نشـت     3طور نمونه  به. فیلتر را بیش از حد سفت کرد 

 .کافی است
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قبل از تعویض فیلتر ، اول مراجعه کنید به دفترچه تعمیراتی براي اینکه نـوع فیلتـر مـورد    : کنترل فیلتر روغن جدید .6

 .نیاز خود را مشخص کنید

در ( فیلتر معمـوالً در کنـار ، پـایین یـا بـاالي بلـوك موتـور نصـب شـده اسـت           : حل فیلتر و ابزار آن تعیین کردن م .7

امـا اکثـر فیلترهـا داراي پـیچ سـرخود      . برخی از فیلترها براي باز شدن نیاز به آچار رینگی دارنـد ). موتورهاي بنزینی

 .در آنها باید از آچار فیلتر استفاده کرد. هستند

ابتدا فیلتر هوا را خارج کرده و محل نشستن فیلتـر را در موتـور و سـطوح داخلـی و خـارجی      : فیلتر  بازدید و تعویض .8

 .تمیز کنید چنانچه به طور مناسب خشک و آببندي شود

تایید شماره فنی قطعه و دقت در تحویل صحیح قطعه این یک تمـرین بسـیار خـوب بـراي     : نگهداري فیلتر تعویضی  .9

 .تهاي بعدي روغن اس تعویض

آغشته کردن رینگ فیلتر به روغن، ایـن کـار بـه آببنـدي بهتـر و جلـوگیري از       : قراردادن صحیح فیلتر در جاي خود  .10

براي کمـک بـه   . پیچ فیلتر باید دوبار روي سطح تماس چرخانده شود. کند نشتی روغن از کنار رینگ فیلتر کمک می

نبایـد  . داد یا هرچیز نوك تیز دیگر عالمتگـذاري شـود  تنظیم صحیح درجه نصب فیلتر ، باید سطح خارجی فیلتر با م

بخش از چرخش کامل پیچ فیلتر براي آببنـدي و جلـوگیري از نشـت     3طور نمونه  به. فیلتر را بیش از حد سفت کرد 

 .کافی است
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 پركردن روغن موتور

 

ید  واشر در پوش مخزن جدید قرار دهیم و پیچ را با توجـه  قبل از اینکه پیچ تخلیه را تعویض کنیم با: تعویض کردن پیچ تخلیه  .1

 .کنیم به دفترچه راهنماي تعمیرات سفت می

در دفترچه سرویس یا نگهداري خودرو ، درجه مناسب روغن موتور و میـزان حجـم الزم روغـن    : تعیین نوع درست روغن موتور  .2

 .ذکر شده است

این میزان را توسط گـیج  . دهنده زمان تعویض است ح روغن در کارتل نشانکاهش و کم بودن سط: موقع روغن موتور  تعویض به .3

 .توان اندازه گرفت روغن می

موتور را روشن کرده و فشار روغن را از روي عقربه جلو آمپر کنترل کنید اگر فشار به مقـدار  : روشن کردن موتور ، کنترل فشار  .4

 .مناسب نیست جلوي کارکرد موتور را بگیرید

 .زیر ماشین را کنترل کنید تا از عدم نشت روغن از کارتل مطمئن شوید: ر ماشین از لحاظ نشتی بازرسی زی .5

. ثانیه صبر کنید ، آنگاه گیج روغن را مجدداً بازدید کنید 30موتور را خاموش کرده و مدت : خاموش کردن موتور و بازدید گیج  .6

 .مجدد یا تعویض فیلتر روغن جدید این کار را انجام دهیداگر الزم به خاموش کردن موتور شد براي اضافه کردن روغن 

با رجوع به دفترچه تعمیراتی و نگهداري خودرو بر چسب کیلومتر تعویض روغن را روي درب یـا  : نصب برچسب باقیمانده روغن  .7

 .درپوش کارتل نصب کنید
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  كاري ، تخليه ، جريان ، تعويض سيستم خنك

 
 

این کار تعمیري و نگهداري باعث افزایش بازده و جلوگیري . کاري باید تخلیه ، تمیز و تعویض گردد خنک در بازه زمانی معین ، سیستم

کاري سرویس شد ، بایـد رادیـاتور و    زمانی که سیستم خنک. شود هاي موتوري می کننده و همچنین کاهش آسیب زدن مایع خنک از یخ

  .دهاي آب از لحاظ نشتی در صورت نیاز کنترل شون لوله
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 )خطي(موتورهاي بنزيني هيونداي 

 

Epsilon G4HA  : لیتر  8/0داراي حجم)cm³ 798 (داراي یک میل سوپاپ در باالي موتور است).SOHC(  

Epsilon G4HC  : لیتر 1داراي حجم)cm³ 999 (و داراي یک میل سوپاپ در باالي موتور است) .SOHC(  

Alpha Engine  :آنها . موتورهاي آلفا اولین طراحی موتور در کره است. شوند ي آلفا در آیسان کره جنوبی تولید میخانواده موتورها

 1993اولین موتور آلفـا در سـال   . سوپاپ و امکان قرار دادن توربوهاي دمنده در موتور هستند 3سوپاپ از باالي مدرن و  داراي یک میل

هـم از   L 6/1هـم وجـود دارد و حجـم     L 5/1و  L3/1هاي  موتور آلفا در حجم. بوده است  2002ساخته شده و آخرین آن هم در سال 

  .این نوع بعداً تولید خواهد شد

G4EH  : این موتور با حجمL3/1 تک میل سوپاپ در باال ساخته شده.  

G4EK  : این موتور با حجمL5/1 فـا داراي خروجـی   دو میـل سـوپاپ در بـاال ، نـوع دوم موتـور آل     . سـوپاپ در بـاال اسـت    با تک میل

 .نوع توربو شارژ دار هم ساخته شد 1993در آنها هم همچنین درسال . نیرومندتري از موتور است

G4ED  : در سال . سوپاپ در هر سیلندر است 4میل سوپاپ در باال با  2لیتر و  6/1آلفا دو در این موتور داراي حجم باالتري از

  .است CVVTاین موتور داراي  2006

  .شود در آیسان کره جنوبی ساخته می L2تا  L6/1ا هیونداي از حجم موتور بت

G4GR  : در حجم)cm³ 1599 (L6/1  میل سوپاپ در باالست 2با.  

G4GM  : در حجم)cm³ 1795 (L8/1  میل سوپاپ در باالست 2با.  
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G4GF  :  در حجم)cm³ 1975 (L2 . لیتري در آینده از  2در باالترین سري از موتور بتاCVVT ها  تایمینگ پیوسته سوپاپ

  .شود استفاده  می

از موتور . تشکیل شده است L4/2تا  L8/1نوع موتور  4اي هیونداي بزرگترین موتورها هستند که از  موتورهاي ستاره: اي  موتور ستاره

L8/1 اي هست دو نوع متفاوت از موتور ستاره.  

G4CM  :از سري یک میل سوپاپ در باالست.  

G4CN  :میل سوپاپ در باالست 2لیتري است که داراي  8/1گري از سري نوع دی.  

G4CP  :L2 )cm³ 1997 (که در دو نوع یک میل سوپاپ و دو میل سوپاپ در باالست.  

G4JS  : داراي موتور)cm³ 2351 (4/2 اي متفاوت است گیري این موتور با انواع دیگر موتورهاي ستاره معیار اندازه. لیتر بزرگ است .

  .سوپاپ در هرسیلندر است 4میل سوپاپ در باال به همراه  2 داراي

سوپاپ و  در آنها از دو میل. شروع به ساخت شده است 2004این نوع موتور هیونداي از سري پنجم سوناتا در آگوست : موتور تتا 

CVVT هاي  هاي ورودي با حجم در روي سوپاپL8/1  ،L2  وL 4/2 شود تولید می.  
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  )V-Type (موتورهاي خورجيني هيونداي

 

  .L5/3تا  L5/2هاي  با حجم. اند  شروع به تولید کرده V6خانواده موتورهاي سیگما با نام : موتور سیگما 

G6AV  : با دو میل سوپاپ در باال و ترکیبی از سري)cm³ 2497 (5/2 لیتر.  

G6AT  وG4HA  : در حجم)cm³ 2972 (3  یروي ن/ خروجی. لیتر بزرگG4HC  در مقایسه باG6AU بیشتر است.  

  .باشد می L7/2تا  L5/2کوچکتر در حجم  V6صورت  خانواده موتور دلتا هیونداي به: موتور دلتا 

G6BW  : با حجم)cm³ 2493 (5/2  لیتر  7/2سري بزرگتر آن با حجم . لیتر با دو میل سوپاپ در باالست)cm³ 2656 (است.  

 .است) VIS(آن داراي سیستم ورودي متغیر . تر از موتور دلتا است  ع پیشرفتهنو MUموتور :  MUموتور 

هیونداي در مانتگوري ، آالباما  HMMAاین موتورها در قسمت . تمام آلومینیومی V6اند از نوع  موتورهاي هیونداي المبدا ساخته شده

این موتور داراي سرسـیلندر آلومینیـومی ، سیسـتم    .  2006قرار گرفته در سوناتا  G6DBلیتري با سري  3/3در حجم . شوند تولید می

  .سوپاپ در هر ورودي است 4ورودي متغیر و 

  .لیتري cm³ 4598 (6/4(با حجم  G8AA. با موتور دومیل سوپاپ در باال. است  V8موتور امگا بصورت 
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 موتورهاي ديزل هيونداي

 

D-Engine (D4EA) 

موجود  2200CCتا  2000سیلندر با حجم جابجایی  4و  1500CCندر و با حجم جابجایی درانواع سه سیل Dموتورهاي کالس  

  .باشد می

A-Engine (D4BB/BH) 

  باشد موجود می 2607CCو  2477CCسیلندر و با حجم جابجایی  4در انواع  Aموتورهاي کالس 

J-Engine (J-III) 

  باشد موجود می 2900CCسیلندر و با حجم جابجایی  4بصورت  Jموتورهاي کالس 

U-Engine (D4FA)  

  .باشد موجود می 1500CCسیلندر و حجم جابجایی  4بصورت  Uموتورهاي کالس 
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