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۷۳ 

 روش تنظيم موتور

جهت افزايش طول عمر و بهبود عملكرد موتـور الزم اسـت تـا              
بدين . اين سيستم همواره در بهترين وضعيت كاري خود باشد        

بايستي همـواره بـه تنظـيم بـه موقـع موتـور توجـه         منظور مي 
به شـرح ذيـل     خاصي گردد لذا مراحل الزم براي تنظيم موتور         

 بـه بهبـود     ارايه گرديده اسـت، كـه انجـام ايـن مـوارد مطمئنـاً             
 .عملكرد موتور خواهد انجاميد
 :مراحل مورد نياز عبارتند از

 
 
  باطري-۱
سپس آنها را تميـز     .  اتصال قطبهاي باطري را بررسي كنيد      -۱

 .كرده و با گريس بپوشانيد
بازديـد   سيمها را از نظر هـر گونـه خـوردگي و سـاييدگي               -۲

 .كنيد
 الستيكهاي عايق قطب مثبت را بررسـي كـرده تـا اطمينـان              -۳

 .حاصل كنيد كه پوشش آنها سالم ميباشد
 
 
  شمع-۲

شمع را باز كرده و ضمن بازديد موارد زير، در صورت لـزوم   
 .آنرا تعويض كنيد

 -۳ رسـوب كـردن در دهانـه شـمع           -۲ آسيب ديدگي عايق     -۱
 سـوختگي دهانـه     -۵عـايق    شكستگي چينـي     -۴سوختن عايق   

 شمع
 . ميليمتر ميباشد۱/۱ تا ۱فاصله استاندارد دهانه شمع  •
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۷۴ 

  در دلكو-۳
در . در دلكو را بيـرون آورده و مـوارد زيـر را بازديـد نماييـد               

 .صورت لزوم آن را تعويض نماييد
  ترك خوردن در دلكو و يا رسوب گرفتن ترمينالهاي آن-۱
 هاي در دلكو سوختگي و يا خوردگي ترمينال-۲
  ساييدگي ترمينال وسط در دلكو-۳
 
 
 
 
  وايرها-۴

 .وايرها را درآورده و موارد زير را بازديد نماييد
 .در صورت لزوم آنها را تعويض نماييد

 ديدگي وايرها  آسيب-۱
  رسوب كردن كربن در سروايرها-۲
 
 
 
 
  كنترل شناور كاربراتور-۵

توجـه  .  آرام نگه داريـد    موتور را روشن كرده و در حالت دور       
كنيد كه آيا بنزين در قسمت وسط نشانگر شناور قرار دارد يا            

 ندارد؟
در صورت نياز بـه هرگونـه تنظيمـي بـه فصـل چهـارم كتـاب          

هاي صبا و نسـيم جلـد اول          راهنماي تعمير و نگهداري اتومبيل    
 .مراجعه كنيد
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۷۵ 

  فيلرگيري-۶
 . موتور را تا درجه حرارت نرمال گرم كنيد-۱
 پيستون شماره يك را در نقطه مرگ باال و در حالت تـراكم              -۲

قرار داده و سوپاپهاي نشان داده شده در شـكل را فيلرگيـري             
 .نماييد

 . ميليمتر ميباشد۳/۰فيلر سوپاپ بنزين و دود  •
 ميــل لنــگ را يــك دور كامــل بگردانيــد بطوريكــه پيســتون -۳

در . ر گيـرد   در نقطه مرگ باال و در حالت تـراكم قـرا           ۴شماره  
 .اين حالت سوپاپهاي باقيمانده را فيلر گيري نماييد

 
  تايمينگ دلكو-۷
 . موتور را تا درجه حرارت نرمال گرم كنيد-۱
 . كليه وسايل برقي را خاموش كنيد-۲
 . چراغ دلكو را به موتور وصل كنيد-۳
لنگ را بـا عالمـت موجـود           عالمت زرد رنگ روي پولي ميل      -۴

 .تايمينگ منطبق كنيدروي قاب تسمه 
در اين حالت ( درجه قبل از نقطه مرگ باال ۳ تا ۱: تايمينگ دلكو

 )شيلنگ خالء بايد قطع شده باشد
 در صورت لزوم با چرخاندن دلكو، تايمينگ دلكو را تنظـيم            -۵

 .نماييد
  تنظيم دور آرام-۸
 دورسنج را به موتور وصل كرده و كليه وسـايل برقـي را              -۱

 .خاموش كنيد
 . دقت كنيد كه دريچه ساسات كامال باز باشد-۲
 ۷۰۰ با چرخانيدن پيچ تنظيم دريچـه گـاز، دور آرام را بـه               -۳

 . دور در دقيقه برسانيد۷۵۰الي 
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۷۶ 

  نسبت مخلوط دور آرام-۹
 دستگاه كنترل گاز اگزوز را به اتومبيل وصـل كـرده تـا از               -۱

 . را تعيين نماييدCOاين طريق ميزان گاز 
 را تا COنظيم نسبت مخلوط را چرخانده و غلظت گاز     پيچ ت  -۲

 .حد استاندارد آن تنظيم نماييد
باشــد، دور آرام را   اگــر دور آرام مطــابق اســتاندارد نمــي -۳

 . را مشخص كنيدCOمجدداً تنظيم و سپس غلظت گاز 
 الـي   ۷۰۰ حد مجاز براي چهار گـاز خروجـي از اگـزوز در              -۴

 : زير ميباشد به شرح(RPM) دور در دقيقه ۷۵۰
 PPM ۴۰۰ كمتر از HCمقدار 
 %۱۲ بيشتر از CO2مقدار 
 %۳ كمتر از COمقدار 
 %۳ حدود O2مقدار 
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