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 فصل دوم

 مجموعه سؤاالت مولد قدرت
 

 رو آوانس سوپاپ دود چند درجه است؟ ـ در نمودار روبه1

 درجه 11الف( 

 درجه 52ب( 

 درجه  42ج( 

 درجه 16د( 

 

 

 

 دهد؟ ـ در شکل مقابل تعمیرکار چه عملی را انجام می2

 گیرد لنگ و یاتاقان را اندازه می الف( خالصی میل

 گیرد ون را اندازه میب( خالصی سیلندر و پیست

 گیرد لنگ را اندازه می ج( دو پهنی میل

 کند گیری می لنگ را اندازه د( طول لنگ میل

 

 

 

 

 

     دهد؟ ـ در شکل مقابل تعمیرکار چه عملی را انجام می3

 گیرد الف( قطر سیلندر را اندازه می

 گیرد ب( خالصی سیلندر و پیستون را اندازه می

 گیرد اندازه می ج( دو پهنی سیلندر را

 گیرد د( گلدانی شدن بوش سیلندر را اندازه می
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 17         فصل دوم : مجموعه سؤاالت مولد قدرت                                                              

 

است حساب کنیـد نسـ ت  cm 10و کورس پیستون آن   mm 100ـ در یک موتور که قطر سیلندر آن4

فـر   3متر مکعب باشد( )عـدد پـی را  سانتی 75تراکم موتور را در صورتی که حجم اطاق احتراق آن 

 کنید (

 7/5:1الف( 

 75:1ب( 

 10:1ج( 

 8:1د( 

 

ی  میلـی متـر تیییـر کـرده در صـورتی کـه انـدازه 30/0بـه  35/0ی فیلر سوپاپ موتوری از  ـ  اندازه5

 متر باشد اندازه شیم جدید را محاس ه کنید؟ میلی 55/3ضخامت شیم آن 

 65/3د(  60/3ج(  70/3ب(   50/3الف( 

 

 شود؟ ـ کم بودن فیلر سوپاپ باعث........ می6

 ب( سوختن سوپاپ   کردن موتور  الف( گرم
 د( مورد الف و ب صحیح است سوزی از گیت سوپاپ ج( روغن

  
 ی نمودار مقابل صحیح است؟ ـ کدامیک از مطالب زیر درباره7

 ی تخلیه است. دهنده مرحله نشان 2ی  الف( منحنی شماره

 ی تراکم است. دهنده مرحله نشان 4ی  ب( منحنی شماره
 ی تنفس است. دهنده مرحله نشان 3ی  ج( منحنی شماره
 ی انفجار است. دهنده مرحله نشان 1ی  د( منحنی شماره

 
 
 لنگ در چه قسمتی سوار می شود؟ گیر میل ـ ارتعاش8

 د( روی یاتاقان وسط ج( عقب ب( جلو ی لنگ الف( روی دهانه
 
 ـ کف تراشی بیش ازحد سرسیلندر میل سوپاپ رو موجب.....................9

 خورد ها به هم نمی شود ولی دیاگرام سوپاپ ( نس ت تراکم زیاد میالف
 خورد ها به هم می شود و دیاگرام سوپاپ ب( نس ت تراکم کم می

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ي يك الت اتومكانيك درجهمجموعه سؤا                                                          18

 شود ها می ج( شل شدن زنجیر جلو و به هم خوردن دیاگرام سوپاپ
 خورد ها به هم می شود و دیاگرام سوپاپ د( نس ت تراکم زیاد می

 
 زیر باعث لجنی شدن ذرات معلق در روغن می شود؟ـ کدامیک از موارد 10

 الف( غنی بودن مخلوط سوخت و هوا در کاربراتور 
 ب( استفاده از بنزین با اکتان باال
 ج( استفاده از بنزین با اکتان پایین

 ی کارتر های تهویه د( گرفتگی لوله
 
 ـ سوپاپ فشار درب رادیاتور...................11

 شود  کننده می ی جوش مایع خنک فشار و باال بردن دمای نقطهالف( باعث افزایش 
 شود کننده می ی جوش مایع خنک ب( باعث کاهش فشار و باال بردن دمای نقطه

 شود ج( باعث جلوگیری از ترکیدن لوله در رادیاتور می
 کند ها جلوگیری می لنگید( از مچاله شدن رادیاتور و ش

 
 باید تحمل کند؟ لنگ هایی را میل ـ چه نوع تنش12

 الف( حرارت اصطکاک و بارهای دینامیکی پیچشی 
 خمشی -فشاری -ب( کششی
 پیچشی و بارهای دینامیکی پیچشی -ج( خمشی 
 حرارت اصطکاک - فشاری –د( کششی 

 
 بر روی قالپاق موتور مخفف چیست؟ D.O.H.C 16Vـ عالمت 13

 پاپ دارد سو 16باشد و  الف( میل سوپاپ دوبل بر روی سرسیلندر می
 سوپاپ دارد  16باشد و  ب( میل سوپاپ در سرسیلندر می
 باشد می 6/1باشد و حجم موتور  ج( میل سوپاپ در سرسیلندر می

 باشد می 6/1باشد و حجم موتور  میل سوپاپ دوبل در سرسیلندر می -د 
 
 ـ در نظر گرفتن پیش فشار یاتاقان متحرک.......................14

 ر ایجاد فیلم روغن است.منظو الف( به

 ها در محل خود است. منظور محکم شدن یاتاقان ب( به
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 19         فصل دوم : مجموعه سؤاالت مولد قدرت                                                              

 باشد لنگ می منظور سایش کمتر میل ج( به
 باشد منظور گردش سریع شاتون می د( به
 
 کند؟ یک از موارد زیر تفاوت موتور بنزینی با دیزل را بیان می ـ کدام15

 حجم ثابت است.  الف( موتور دیزل فشار ثابت ولی موتور بنزینی
 ب( موتور دیزل حجم ثابت ولی موتور بنزینی حجم متییر است.
 ج( موتور دیزل حجم متییر ولی موتور بنزینی فشار ثابت است.
 د( موتور دیزل فشار متییر ولی موتور بنزینی حجم متییر است.

 
 ی چیست؟ سه در اگزوز ( نشانهعطـ رسیدن شعله در اگزوز )16

 لنگ مطابقت ندارد  نده با میلالف( محور جع ه د
 ی کالچ زیاد است. ب( ضخامت صفحه
 ج( سوختن سوپاپ

 گیر پیچشی آسیب دیده است. د( ضربه
 
 ـ در دیاگرام مقابل زاویه احتراق چند درجه است؟17
      درجه 138الف( 

 درجه 128ب( 

 درجه 164ج( 

 درجه 180د ( 

 

 

متر  سـانتی 10متر مربع و قطر سیلندر آن  وگرم بر سانتیکیل 50ـ در یک موتور که فشار احتراق آن 18

 فر  کنید ( 3است نیروی وارد بر شاتون چه اندازه است؟) عدد پی را 

     kg 3/75    د( kg 37500ج(  kg 3750   ب( kg 375الف(  

 

 ـ علت خروج دود آبی در هنگام سرد بودن موتور چیست؟19

 ها و سیلندر گب( خرابی رین  ها  الف( خرابی رینگ

 د( خرابی گیت سوپاپ و ساق سوپاپ  ج( خرابی گیت سوپاپ
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 افتد؟ ـ در صورت برعکس قرارگرفتن رینگ روی پیستون موتور چه اتفاقی می20

 ب(  خط برداشتن سیلندر  ها  الف( شکستن رینگ

 د( ایجاد صدا در موتور  سوزی در موتور ج( روغن

 

 متر چقدر است؟ های ثابت و متحرک موتور پیکان برحسب میلی لنگ در یاتاقان ـ  لقی مجاز میل21

 4/0د(  076/0ج(  45/0ب(  04/0الف( 

ی شـیم  تییر کـرده در صـورتی کـه انـدازه 0.30mmبه   0.25mmی فیلر سوپاپ موتوری از  ـ اندازه22

3.55mm ی شیم جدید را محاس ه کنید؟ باشد اندازه 

   mm 60/3 -د   3/65mmج(  mm 3/70 ب(  3/50mmالف( 

 

 ـ کدامیک از موارد زیر در مورد نمودار مقابل صحیح است؟23

 الف( منحنی موتورهای بنزینی با حجم ثابت

 ب( منحنی موتورهای بنزینی با فشار ثابت

 موتورهای گازوئیلی با حجم ثابتمنحنی ج( 

 د( منحنی موتورهای گازوئیلی با فشار ثابت 

 

 

 

باشـد حجـم کـل  8cmاسـت اگـر کـورس پیسـتون آن  100mmیلندری سـ 4ـ قطر سیلندر موتور 24

 (3سیلندرها را مقایسه کنید؟ )عدد پی = 

  cm3 3400د( cm3 3000  ج( cm3 2400 ب(   cm3 2600الف( 

 

 شوند؟ گذاری فیلر می ـ چه موتورهایی به روش شیم25

 ب( موتورهای دو میل سوپاپ الف( موتورهای میل سوپاپ رو با اس ک 

 د( هر سه مورد غلط است. موتورهای میل سوپاپ رو با تایپیت هیدرولیکیج( 

 

 

 گردد؟ ـ در تایپیت هیدرولیکی ان ساط ساق سوپاپ با کدام مورد ج ران می26

 ب( انق ا  پیستون یا پالنجر الف( انق ا  روغن در زیر پالنجر 
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 د( افزایش روغن زیر پالنجر ج( نشتی روغن از کنار پالنجر

 

 ( بزند موتور چند دور چرخیده است؟ rpmدور در دقیقه ) 3000ر یک موتور وانکل اگر محور ـ د27

    RPM 6000ب(   RPM 1000الف( 

  RPM 12000  -د     RPM 9000ج( 

 

ــتون28 ــاخت پیس ــور در س ــه منظ ــه چ ــوار ب ــز این ــ از فل های  ـ

 شود؟ آلومینیومی استفاده می

ــــــ الف( برای باال بردن استحکام آن  رای ب( ب

 جلوگیری از ان ساط زیاد پیستون

 د( هر سه مورد صحیح است. ج( برای جلوگیری از سایش پیستون

 

 های میل لنگ با یاتاقان لنگ و اندرسایز شدن آن مقدار خالصی ـ  بعد از تراش میل29

 کند  ب( تیییری نمی تر درنظر گرفته شود الف( باید بیش

 تگی به جنس یاتاقان دارد د( بس تر در نظر گرفته شود ج( باید کم

 

حالت موتور در کدام وضعیت حداکثر سـاییدگی در موتـور و در چـه سـمتی  4با توجه به دیاگرام  ـ30

 آید؟  وجود می به

 ی یک و در سمت راست سیلندر و پیستون  الف( در شکل شماره

 ی دو و در هر دو سمت سیلندر و پیستون ب( در شکل شماره

 و در هر دو سمت سیلندر و پیستون ی سه ج( در شکل شماره

 ی سه و در سمت چپ سیلندر و پیستون در شکل شماره -د  
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 ل کولر در چیست؟یاو OIL COOLERاویل کویل با  OIL COILـ تفاوت 31

 شود  الف( اویل کویل در موتورهای دو زمانه و اویل کولر در موتورهای چهار زمانه استفاده می

 شود لر روغن با هوا خنک می شود ولی در اویل کویل روغن با آب خنک میب( در اویل کو

 شود ج( اویل کولر درموتورهای دیزل و اویل کویل در موتورهای بنزینی استفاده می

 شود د( اویل کولر در موتورهای بنزینی و اویل کویل در موتورهای دیزلی استفاده می

 

 ـ مزایای سیستم مدار بسته چیست؟32

 کند  از هدر رفتن آب جلوگیری میالف( 

 توان سطح رادیاتور را پایین تر از سطح موتور قرار داد ب( می

 توان سیستم را با نقطه جوش باال تر طراحی نمود ج( می

 ی موارد صحیح است. د( همه

 

ود وج ـ در انجام آزمایش موتور با هوای کمپرسور، اگر عیب از واشر سر سیلندر باشد، کدام حالت بـه33

 آید؟ می

 شود ب( صدای هوا در کاربراتور شنیده می شود الف( صدای هوا در کارتر شنیده می

 گردد د( ح اب هوا در رادیاتور مشاهده می شود ج( صدای هوا در اگزوز شنیده می

 

 ی نرمال آب موتور است؟ یک از موارد ذیل در حد درجه ـ کدام34

 نهایتدرجه فار 100ب(  درجه فارنهایت  175الف( 

 درجه فارنهایت 50د(   درجه فارنهایت  80ج( 

 

 دهد؟ عمل اصلی را انجام می 4لنگ  موتوری که با یک بار گردش میلبه ـ 35

 گویند زمانه می 2ب(   گویند  زمانه می 4الف( 

 باشد  زمانه هوا خنک می 4د(   گویند ج( وانکل می

 

 .................ـ شل شدن یا پاره شدن تسمه پروانه باعث........36
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 ب( کار نکردن دینام الف( کار نکردن واتر پمپ 

 د( امکان هر سه مورد وجود دارد  ج( جوش آوردن موتور

 

دوران نمایـد، تعـداد  RPMدور بر دقیقـه  2000ـ اگر موتور چهار زمانه چهار سیلندری با دور ثابت 37

 های یک سیلندر آن در دقیقه چقدر است؟ جرقه

 4000د(  500ج(  1000( ب 2000الف( 

 

 های سیلندر مناسب است؟ ـ کدام حالت برای فیلر گیری سوپاپ38

 ب( ابتدای تخلیه همان سیلندر الف( ابتدای تنفس همان سیلندر 

 تراکم و ابتدای احتراق آخرد( ج( ابتدای تراکم همان سیلندر 

 

 .شود .............. میـ باز کردن و پیاده کردن سرسیلندر موتور گرم باعث...........39

 ها ب( کج شدن سوپاپ الف( خراب شدن واشر سر سیلندر  

 د( سوختگی ج( تاب برداشتن سرسیلندر

 

 ....................... باشد از ـ شیری رنگ شدن روغن موتور ممکن است40

 ب( زیاد بودن روغن موتور الف( سوختن واشر سرسیلندر 

 های پیستون بندی ن ودن رینگ آبد(  ها بندی ن ودن سوپاپ ج( آب

 

 ـ دلیل کاهش فشار روغن موتور کدام است؟41

 ها ب( لقی بیش از حد میل لنگ و یاتاقان الف( مناسب ن ودن روغن موتور در فصل سرما 

 د( هر سه گزینه صحیح است. ج( ضعیف شدن اویل پمپ

 

 ی پرفشار پیستون  ـ منطقه42

 باشد ب( به طرف عقب موتور می باشد  الف( به طرف جلوی موتور می

 باشد د( به طرف راست موتور می باشد ج( به طرف چپ موتور می

 

 ـ اتصال گژن پین به پیستون و شاتون در موتور پیکان..........................43

 د( اتصال آزاد یا شناور ج( اتصال پرسی ب( اتصال نیم ثابت الف( اتصال ثابت 
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 انی در موتور.....................ی بیل یاتاق ـ وظیفه44

 لنگ ب( کنترل حرکت عمودی میل لنگ   الف( کنترل حرکت طولی میل

 لنگ د( یکنواخت کردن دور میل لنگ ج( جلوگیری از ارتعاش میل

 

 لنگ .............................. ی میل سوپاپ و دنده میل ـ نس ت دنده45

 باشد میل سوپاپ میالف( دنده میل لنگ بزرگتر از دنده 

 باشد ب( دنده میل لنگ دو برابر دنده میل سوپاپ می

 باشد ج( دنده میل سوپاپ دو برابر دنده میل لنگ می

 د( دو دنده با هم برابر است.

 

 .باشد ـ ضریب تراکم موتورهای بنزینی....... می46

 20:1د( باالتر از   8:1ج(  15:1ب(  11:1الی  8:1الف( 

 

 .باشد س دومی و سومی معموالً ...... از رینگ باالیی میـ رینگ کمپر47

 تر د( ضخامت آن بیش تر  ج( کم ضخامت تر ب( عر  آن بیش تر عر  الف( کم

 

 ی دهانه رینگ باالیی نس ت به رینگ پایینی............... است. ـ فاصله48

  تر ب( کم  الف( برابر

 باشد د( معموالً متفاوت می  تر ج( بیش

 صی طولی بیش از اندازه میل لنگ باعث..............ـ خال49

 شود ریزی کاسه نمد میل لنگ می الف( روغن

 شود. ب( باعث بریده شدن میل لنگ می

 شود. ج( باعث سائیده شدن یاتاقان می

 د( موارد الف و ب صحیح است.

 

 شود؟ یک از موارد زیر باعث افت فشار روغن می ـ کدام50

 ب( ساییده شدن بوش میل سوپاپ ها تاقانالف( ساییده شدن یا

 د( تمام موارد  ج( رقیق شدن روغن
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 شود. ها دارای یاتاقان قلنج دار است، از .......... استفاده می لنگ آن ـ در موتورهایی که میل51

 ب( یک عدد بیل یاتاقانی  الف( دو بیل یاتاقانی

 د( هیچکدام  ج( چهار بیل یاتاقانی

 

 یک از موارد زیر بستگی ندارد؟ ر به کدامـ حجم یک موتو52

 ب( تعداد سیلندر  الف( قطر سیلندر

 د( سرعت رفت و برگشت پیستون  ج( کورس پیستون

 

 باشد. علت.......... می ـ خارج شدن دود خیلی غلیظ از قالپاق موتور به53

 ب( گشاد شدن بوش سیلندر الف( ضعیف بودن رینگ کمپرس

 د( موارد الف و ب صحیح است. ها نج( ساییدگی زیاد یاتاقا

 

 باشد. ـ مزایا و معایب سرسیلندر چدنی نس ت به نوع آلومینیومی به ترتیب ......... و........... می54

 تر پذیری کم تر ـ ضربه ب( انتقال حرارت بیش تر انتقال حرارت کم ـتر پذیری بیش الف( ضربه

 کدام د( هیچ تر پذیری بیش ضربه ـتر  ج( انتقال حرارت کم

 

علت .......  ـ خارج شدن قطرات آب از اگزوز ماشـین هنگـام روشـن شـدن )اول صـ ح روز سـرد( بـه55

 باشد. می

 الف( ترک داشتن سرسیلند 

 ب( سوختن واشر سرسیلندر 

 ج( وجود بخار هوا در اگزوز و ت دیل آن به قطرات آب

 د( ترک داشتن کانال آب داخل سیلندر

 

 گ داخل سیلندر چیست؟ـ علت شکستن رین56

 ب( موج دار بودن بوش سیلندر الف( مرغوب ن ودن جنس آن

 د( موارد الف و ب صحیح است. ج( گلدانی شدن بوش سیلندر

 

 گیرد. ـ فشنگی روغن معموالً ..........  قرار می57
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 ب( معموالً بعد از فیلتر الف( در انتهای کانال اصلی روغن

 صحیح است.د( الف و ب   ج( ق ل از فیلتر

 

 ـ علت شکستن سوپاپ چست؟58

 ب( ضعیف بودن فنر سوپاپ  الف( سرعت زیاد موتور 

 د( موارد الف و ب صحیح است.  لنگ ج( دور معکوس میل

 

 ـ علت چس یدن ساق سوپاپ............. می باشد.59

 ب( تاب داشتن ساق سوپاپ الف( ساییدگی گاید سوپاپ

 موارد د( همه ج( جمع شدن کربن روی ساق

 

 شاتون.......... تعداد سیلندر ............ میل سوپاپ ............ می باشد.ترتیب ه ب ،ـ در موتورهای پر دور60

 داخل بلوکه سیلندر ـتر  کم ـتر  ب( کوتاه تر ـ رو بیش ـتر  الف( کوتاه

 داخل سیلندر ـتر  تر ـ بیش د( کوتاه  تر ـ رو ج( بلندتر ـ بیش

 

 رود؟ مصرف روغن در یک موتور باال میـ چه موقع 61
 ب( زمانی که موتور داغ شود. الف( زمانی که دور موتور باال باشد. 

 د( زمانی که غلظت روغن پایین باشد. ج( زمانی که موتور در دور آرام کار کند.
  
 باشد؟ ها بعد از هر بار فیلر گیری، چه می ـ علت به هم خوردن فیلر سوپاپ62

 ب( سرعت باال  االالف( حرارت ب
 کاری ضعیف د( روغن ج( ساییدگی بوش میل سوپاپ

 
 گردد. ـ کف تراشی سرسیلندر باعث......... فشار تراکم می63

 کدام د( هیچ ج( کم و زیاد ب( کم شدن الف( زیاد شدن
 
 علت............ می باشد. ـ نفوذ کمپرس سیلندر به داخل کارتر به64

 ب( ضعیف بودن رینگ کمپرس یالف( ضعیف بودن رینگ روغن
 د( موارد ب و ج ج( چس یدن رینگ داخل شیار پیستون
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 رود علت چیست؟ ـ با جدا کردن وایر شمع صدای داخل سیلندر از بین می65
 د( موارد الف و ج پین ج( صدای لقی گژن ب( سائیدگی یاتاقان الف( شکستن رینگ

 
 ... وجود دارد.ـ شیار روغن معموالً روی یاتاقان..........66

  ب( متحرک  الف( ثابت
 د( ثابت و بوش میل سوپاپ  ج( هر دو

 
 گردد؟ ـ چه عاملی باعث باال رفتن فشار روغن می67

 د( هر سه مورد ج( دور موتور ب( سرما الف( غلظت باال
 
 باشد. ـ کجی شاتون معموالً به صورت......... قابل اصالح می68

 د( موارد الف و ب اصالحج( غیر قابل  ب( گرم الف( سرد
 
ـ راندمان موتورهای دو زمانه از لحاظ عملی ........... و از لحاظ تئوری............. موتورهـای چهـار زمانـه 69
 است.

 کدام د( هیچ ج( برابر ـ برابر  ب( دو برابر ـ دوبرابر  تر ـ دو برابر  الف( بیش
 
 ـ علت کنار گذاشتن موتورهای دو زمانه چیست؟70
 د( مورد الف و ب ج( راندمان پایین ب( حرارت باال لف( استهالک زیادا
 
 باشد. سوزی موتور به علت............ می ـ روغن71

 الف( ضعیف بودن رینگ روغنی 

 ب( ضعیف بودن رینگ کمپرس یا گشاد بودن گاید سوپاپ

 ج( تنظیم ن ودن دلکو و کاربراتور

 د( موارد الف و ب صحیح است

 

 فزودن روغن به سوخت در موتورهای دو زمانه............... است.ـ علت ا72

 کاری رینگ و پیستون و بوش سیلندر ب( روغن الف( باال رفتن نس ت تراکم

 د( موارد الف و ب  ج( خنک کاری
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هـای اسـتاندارد دارای ضـخامت ........ و قطـر داخلـی ........  بـه یاتاقاننسـ ت های آندرسایز  ـ یاتاقان73

 باشد. می

 تر بیش ـتر  د( کم تر  کم ـتر  ج( کم تر  کم ـتر  ب( بیش تر تر ـ بیش الف( بیش

 

 ـ علت چس یدن پیستون داخل سیلندر چیست؟74

 د( موارد الف و ب ج( خودسوزی ب( جوش آوردن موتور الف( نارسایی روغن 

 

 ـ تایپیت دارای حرکت.......... می باشد.75

 د( لیزشی ج( الف و ب تیب( رفت و برگش الف( چرخشی

 

 علت....................  ـ ل ه انداختن سیلندر در قسمت باال )پله کردن( به76

 باشد. الف( عدم روغنکاری می

 باشد. سوزی موتور می ب( روغن

 باشد. ج( شکستن رینگ پیستون می

 باشد. د( نداشتن تماس رینگ با سیلندر و عدم ساییدگی می

 

 تر شود .................. ها در داخل سیلندر از حد معمول بیش رینگ ی ـ هرگاه دهانه 77

 افتد. سوزی می الف( موتور به روغن

 شود. ب( قدرت موتور کم می

 سوزی می افتد. ج( قدرت موتور کم و موتور به روغن

 رود. شود و مصرف سوخت باال می د( قدرت موتور زیاد می

 

 

 .............ـ در زمان استارتر زدن موتور.. 78

 ها وجود دارد. ترین استهالک در یاتاقان الف( بیش

 ها وجود دارد. ترین استهالک در یاتاقان ب( کم

 گیرد. ها به راحتی صورت می ج( ع ور روغن از یاتاقان

 رسد. پذیری روغن به حداکثر خود می د(  ضربه
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 موتور ................ یها ـ در زمان قیچی سوپاپ79

 ب( فقط سوپاپ ورودی باز است.  دو سوپاپ مقدار کمی باز هستند.الف( هر 

 د( هر دو سوپاپ بسته است. ج( فقط سوپاپ خروجی باز است. 

 

 ـ سوپاپ داخل فیلتر روغن..................... 80

 کند. الف( در هنگام کم ود روغن موتور عمل می

 کند. ب( در هنگام پایین بودن فشار روغن عمل می

 کند. هنگام کثیف بودن فیلتر روغن عمل میج( در 

 کند. د( در هنگام رقیق بودن روغن موتور عمل می

 

 شود. ث............................ میهای ش که رادیاتور باع رفتگی لولهـ رسوب گ 81

 ب( کم شدن فشار آب  واتر پمپ الف( زیاد شدن فشار آب واتر پمپ 

 آوردن موتور د( جوش  ج( خنک شدن بهتر موتور 

 

 دهد؟ نوشته شده چه اطالعاتی از موتور را به ما می OHCها  ـ  در موتورهایی که بر روی قالپاق آن82

 ب( موتور دیزلی است.  الف( موتور بنزینی است.

 د( میل سوپاپ پایین است.  ج( میل سوپاپ رو است.

 

  ـ سوپاپ فشار درب رادیاتور در سیستم خنک کننده ........ . 83

 گردد.  الف( باعث گرم شدن سریع آب می

 کند.  ب( از نشت آب به خارج رادیاتور جلوگیری می

 برد.  ج( فشار داخلی رادیاتور و نقطه جوش آب را باال می

 برد.  د( فشار داخل رادیاتور را پایین و نقطه جوش آب را باال می

 

ایـنچ  6کعب و حجم اتـاق احتـراق آن اینچ م 48ـ نس ت تراکم موتوری را که حجم کل سیلندر آن 84

 مکعب است محاس ه کنید؟ 

 8:1د(  7:1ج(  9:1ب(  6:1الف( 

 

 باشد.  واشر سر سیلندر معموالً از...................... می سـ جن85
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 د( روی ج( فوالد و واشر نسوز لومینیومآب(  الف( مس

 

 ی سوپاپ اطمینان اویل پمپ ....... .  ـ وظیفه86

 کردن فشار روغن در دور آرامالف( کم 

 ب( ثابت نگه داشتن فشار روغن

  ج( زیاد کردن فشار روغن

 د( زیاد کردن فشار روغن متناسب با بار و دور موتور

 

 کند؟ ـ نشیمن سوپاپ چه موقع احتیاج به زدن بوش پیدا می87

 ی نشیمن و سوپاپ اختالف پیدا کرده باشد. الف( زاویه

 ده باشد. ب( نشیمن سوپاپ سنگ خور

 ی در محل نشیمن سوپاپ مشاهده گردد. ئج( فرورفتگی جز

 ی یا نشیمن آن ترک داشته باشد. گتسد( سوپاپ گود نش

 

 گردد؟ سوزی در موتور  می ـ کدامیک از عوامل زیر باعث روغن88

 ب( گشاد شدن گیت سوپاپ وغن موتورررقیق بودن  ـالف( حرارت 

 د( تمام موارد صحیح است. سیلندر ها و ساییدگی جداره ج( خرابی رینگ

 

 ؟باشد ها نمی سوپاپهای زیر مربوط به چس ندگی  یک از عیب ـ کدام89

 الف( زدن شعله به کاربراتور و اگزوز

 زدن موتور در دور آرام پب( ری

 گیرد. خورد)شتاب کافی نمی ج( موتور خوب گاز نمی

 د( موتور با دور یکنواخت کار نمی کند.

 

 صادق نیست؟ی خاصیت واشر سرسیلندر  د دربارهـ کدام مور90

 ب( ضخیم باشد.  پذیر باشد. الف( تراکم

 د( ارزان باشد. ج( خاصیت انتقال حرارت خوبی داشته باشد.
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پس از زدن روغن روی پیستون افزایش پیدا کند، عیـب  ،ـ هرگاه کمپرس یکی از سیلندرهای موتور91

 از کدام قسمت است؟

 د( سوپاپ دود یا گاز ج( رینگ و پیستون ( واشر سرسیلندرب الف( گاید سوپاپ

 

متر مکعـب  سـانتی 50متر مکعـب و حجـم تـراکم آن  سانتی 550ـ اگر حجم مفید سیلندر موتوری 92

 باشد، نس ت تراکم آن چقدر است؟

 10:1د(  9:1ج(  12:1ب(  11:1الف( 

 

 تر  است؟ ـ ساییدگی در کدام قسمت از سیلندر موتور بیش93

 های سیلندر یکسان است. ب( در همه قسمت پین لف( باالی سیلندر در جهت گژنا

 پین د( پایین سیلندر در جهت گژن  پین ج( باالی سیلندر در جهت عمود بر محور گژن

 

 تر است؟ های زیر در هوای گرم و سرد برای موتور مطلوب ـ کدام یک از روغن94

 SAE10W20د(  SAE20ج(  SAE20W50ب(  SAE40الف( 

 

 ( است؟PSIـ فشار در انتهای زمان تراکم در موتور بنزینی حدود چند )95

 250تا  150د(  100تا  80ج(  10تا  8ب(  150الی  110الف( 

 

 ـ حداکثر تابیدگی مجاز سر سیلندر چقدر است؟96

 متر میلی 1تا  25/0ب(  متر میلی 06/0تا  02/0الف( 
 متر میلی 15/0تا  05/0د( متر میلی 30/0تا  15/0ج( 
 
میلی متر است. اگر حجم  90سانتی متر مربع و کورس پیستون آن  46ـ مساحت پیستون اتوم یلی 97

 سانتی متر مکعب باشد نس ت تراکم این موتور چقدر است؟ 72اتاق احتراق آن 
 7:1د( 11:1ج(  8:1ب(  9:1الف( 
 
در حـال  3اسـت.  سـیلندر  1 - 3 - 4 - 2ـ در یک موتور چهار زمانه چهار سیلندر ترتیب احتـراق 98

 توان همزمان فیلر زد؟ ها است. کدام سوپاپ را می قیچی سوپاپ
 1و دود سیلندر  4، بنزین سیلندر 2الف( دود و بنزین سیلندر 
 2و دود سیلندر  4، بنزین سیلندر 1ب( دود و بنزین سیلندر 
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 4و دود سیلندر  1، بنزین سیلندر 2ج( دود و بنزین سیلندر 
 2و دود سیلندر  1، بنزین سیلندر 4د( دود و بنزین سیلندر 

 
 های موتور بنزینی نس ت به موتور دیزل ع ارتست از : ـ یکی از تفاوت99

 الف( موتور دیزل با حجم ثابت و موتور بنزینی با حجم متییر است.
 ب( موتور دیزل با حجم متییر و موتور بنزینی با فشار ثابت

 فشار متییر و موتور بنزینی با حجم متییر ج( موتور دیزل با 
 ی با حجم ثابت دیزل با فشار ثابت و موتور بنزین د( موتور

 
 ـ ابزار الزم جهت فیلرگیری سوپاپ موتورهای جدید )پولکی( کدام است؟100

 الف( ابزار مخصوص فیلر و میکرومتر
 ب( ابزار مخصوص فیلر و کولیس

  و پیچ گوشتی ج( ابزار مخصوص فیلر و آچار رینگی
 د( این موتورها نیاز به فیلر ندارند.

 
 ـ  علت سوختن یاتاقان چیست؟101

 حرارت زیاد موتور -لنگ  لقی بیش از حد میل -الف( زیاد بودن فشار روغن 
 حرارت زیاد موتور -لنگ  کم بودن لقی مجاز میل -ب( زیاد بودن فشار روغن 
 مناسب ن ودن ویسکوزیته روغن -لنگ  یللقی بیش از حد م -ج( کم بودن فشار روغن 

 زیاد بودن روغن کارتل -زیاد بودن لقی طولی میل لنگ  -د( حرارت بیش از حد موتور 
 
 ـ فشار روغن در موتورهای جدید میل سوپاپ روی سرسیلندر تقری اً چقدر است؟102

 متر مربع کیلوگرم بر سانتی 4تا  5/2ب(  متر مربع کیلوگرم بر سانتی 3تا  5/1الف( 

 متر مربع کیلوگرم بر سانتی 6تا  4د(  متر مربع کیلوگرم بر سانتی 8تا  6ج( 

 

 ـ علت کم شدن فشار روغن موتورکدام است؟103

 الف( کثیف شدن فیلتر

 حرارت زیاد موتور -ب( زیاد بودن ویسکوزیته روغن

 های میل سوپاپ ها و بوش گشاد شدن یاتاقان -ضعیف شدن پمپ روغن  -ج( کم ود روغن کارتر 

 ی موارد د( همه
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 کننده مدار بسته چیست؟ اندازی فن برقی در موتورهای با سیستم خنک ـ عامل راه104

 ب( فشنگی آب روی رادیاتور  الف( فشنگی آب موتور 

 د( کلید خودکار پشت داش ورد  ج( ترموستات

 

 مجاور چیست؟گیری سیلندرها علت کم بودن فشار تراکم دو سیلندر  ـ در کمپرس105

 ها بندی ن ودن سوپاپ ب( آب  ها الف( چس یدن رینگ

 کدام د( هیچ ج( سوختن واشر سرسیلندر

 

 (W 20 40ـ خاصیت روغن دو غلظتی چیست؟)106

 شود. الف( در هوای سرد غلیظ و در هوای گرم رقیق می

 کند. ب( روغنی است که غلظت آن در هوای سرد و گرم تیییر نمی

 شود.  رقیق و در هوای گرم غلیظ میج( در هوای سرد 

 کدام د( هیچ

 

 چیست؟ در ها ـ فرق رینگ کمپرسی اول )آتشی( با بقیه رینگ107

 شود. الف( رینگ آتشی در آتش سرخ نمی

 آن رو به باال است. و پله و پخب( رینگ آتشی در باالی پیستون 

 است. آن رو به پایین و پله و پخج( رینگ آتشی در باالی پیستون قرار 

 آن رو به پایین استو پله و پخ د( رینگ آتشی در وسط پیستون 

 

باشـد.  متر می سانتی 8جایی کورس پیستون  متر و جابه سانتی 10سیلندری  6ـ قطر سیلندر موتور 108

 حجم کل سیلندرها چقدر است؟

 سانتی مترمکعب 3700ب(  سانتی مترمکعب 3768الف( 

 متر سانتی 3722د(   مترمکعب 3768ج( 

 

مشـخ   3دهد. نقطه ای کـه بـا عـدد  ها را نشان می ـ شکل زیر دیاگرام باز و بسته شدن سوپاپ109 

 دهد؟ یک از مراحل زیر را انجام می گردیده کدام

 شود. الف( سوپاپ ورودی باز می
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 شود. ب( سوپاپ دود بسته می

 شود. ج( سوپاپ ورودی بسته می

 شود. د(  سوپاپ دود باز می

 

 چه اتفاقی رخ می دهد ؟ 4دیاگرام سوال ق ل در نقطه  درـ 110

 سوپاپ دود بسته می شود الف( 

 سوپاپ دود باز می شود ب( 

 سوپاپ هوا باز می شود ج( 

 ابتدای حالت قیچی می باشد د( 

 

 برای تست سالمی فنر سوپاپ چگونه عمل می کنیم؟ـ 111

 الف(کل فنرسوپاپ ها را با هم مقایسه می کنیم 

 کمک دستگاه تست فنر تست می شود ب( به

 ج( به کمک کولیس طول آن اندازه گیری می شود

 همه موارد د(

 

 .......... سیلندر و پیستون  مقدار خالصی ، بوش سیلندرـ بعد از تراش 112

  تر درنظر گرفته شود. باید بیش ب(                               کند. تیییری نمی الف(

 دارد. پیستوند( بستگی به جنس  ر نظر گرفته شود.تر د ج( باید کم

 

 ی نمودار درست است؟ کدامیک از مطالب زیر درباره -113

 دهنده مرحله تخلیه است. نشان 1ی  الف( منحنی شماره

 دهنده مرحله تراکم است. نشان 2ی  ب( منحنی شماره

 دهنده مرحله تنفس است. نشان 3ی  ج( منحنی شماره

 دهنده مرحله انفجار است. نشان 4ی  د( منحنی شماره

 

 

 

 چرخد؟ چرخد محور چند دور می دور دردقیقه می 2000ـ دریک موتور وانکل وقتی موتور 114
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  دور در دقیقه 6000الف( 

 دور در دقیقه  2000ب( 

   دور در دقیقه  3000ج( 

 دور در دقیقه 4000د( 

 

 

 

 ؟فاصله احتراق در موتور شش سیلندر چقدر استـ 115

 درجه 90الف( 
 درجه 180ب( 

 درجه 60ج( 
 درجه 120د( 
 
 گیری مقدار ............ است.  دهنده روش اندازه ـ شکل زیر نشان116

 الف( خمش گژن پین

 ب( خمش شاتون
 ج( پیچش شاتون
 د( پیچش گژن پین

 
 
 
دادی مشـخ  ها( با چـه حـروف و اعـ پوشانی)قیچی سوپاپ ریتارد دود و همروبرو  ـ در دیاگرام117
 باشد؟ ها به چه منظور می پوشانی سوپاپ شود و هم می

 خروج دود هوا و برای ورود تر ایجاد فرصت بیش -(C , Bو) 2الف(
 خروج دود تسریع در -(1 , 2و) 4ب(
 ورود هوا تسریع در -(B , 1و) Dج( 
 دود های ورود وخروج هوا و هماهنگی سرعت -(1 , 2و) 4د(
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 ؟گر چیست ـ شکل زیر نشان118
 ها گیری وزن بلوک سیلندر و پیستون الف( اندازه
 گیری کورس پیستون ب( اندازه
 گیری لقی پیستون داخل سیلندر ج( اندازه
 گیری دو پهنی سیلندر و پیستون د( اندازه

 

10شار تراکم سیلندرموتوری فـ 119
بـار(  barپاسکال است. اگـر فشارسـنج )کمپرسـنج( برحسـب ) 6

  عددی را نشان خواهد داد. بندی شده باشد چه درجه
 بار  10د(  بار  11ج(  بار 9ب(  بار  8الف( 
 
 شود؟ ت هیدرولیکی ان ساط سوپاپ چگونه کنترل مییـ درتایپ120

 نجر متناسب با ان ساط سوپاپالف( انق ا  پل
 ب( برگشت روغن از زیر پالنجر به مدار روغنکاری

 در زیر پالنجر مپپج( بافشاراویل 

 د( با نشتی روغن ازبین پالنجر و تایپت

 

تیییـرات ویسـکوزیته را نسـ ت بـه تیییـرات ........ بیـان ، ـ شاخ  ویسکوزیته روغن کارتر موتور 121

 کند. می

 د( فشار سیلندر ج( فشار ب( دما الف( دمای سیلندر

  

 دارد؟ ار روغن را........... نگه میکاری فش ـ سوپاپ تنظیم فشار روغن کارتر در سیستم روغن122

 رغم درجه حرات آن، متییر ب( علی رغم درجه حرارت و دور موتور، ثابت الف( علی

 شود، ثابت د( زمانی که دور موتور زیاد می رود، ثابت ج( زمانی که درجه حرارت باال می

 

 چیست؟ 5ی شماره  ـ نام و وظیفه قطعه123

 و سوخت به موتور است.محل ورود هوا  -PCVالف( سوپاپ

 ب( سوپاپ خروجی یک طرفه اویل پمپ، جلوگیری از برگشت

 .روغن را به عهده دارد 

 ، برگشت گاز خروجی به موتور را به عهده دارد.EGR ج( سوپاپ

 لنگ را به عهده دارد. میل ی ، کنترل تهویه مث ت محفظهPCVد( سوپاپ
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 چیست؟ درجه حرارت هوای متراکم شده را........... (inter cooler )ی اینترکولر ـ وظیفه124

 دهد. الف( تیییر نمی

 ب( پایین می آورد تا جرم مخصوص هوا زیاد شود.

 ج( باال ب رد و جرم مخصوص هوا کم شود.

 د( باال ب رد و جرم مخصوص هوا زیاد شود.

 

 است. کار رفته منظور.............  به ـ سوپاپ فشار درب رادیاتور به125

 الف( جلوگیری از ایجاد خالء در رادیاتور

 ب( ثابت نمودن دمای آب رادیاتور

 کننده تا حد معینی، جهت باال بردن نقطه جوش آب ج( افزایش فشار سیستم خنک

 کننده با فشار جو د( متعادل کردن فشار سیستم خنک

 

 کننده مدار بسته )تحت فشار( ی جوش آب در سیستم خنک ـ نقطه126

 یابد. ب( با افزایش فشار افزایش می یابد. ( با افزایش دما افزایش میالف

 یابد. د( با افزایش حجم سیستم افزایش می یابد. ج( با افزایش دور موتور افزایش می

 

 

در حالـت احتـراق باشـد  5اگر سیلندر  1-5-3-6-2-4سیلندر با ترتیب احتراق  6ـ در یک موتور 127

 ت؟درچه وضعیتی اس 4سیلندر 

 باقی مانده است. جه از زمان تخلیهدر 120الف( 
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 درجه به نقطه مرگ پایین مانده از زمان مکش 60ب( 

 ی مرگ باال( در نقطه 4ج( ابتدای شروع نقطه مکش است )سیلندر 

 ی مرگ پایین( در نقطه 4د( ابتدای شروع زمان تخلیه است )سیلندر 

  

 افتد؟ یستون چه اتفاقی میـ در صورت برعکس قرار گرفتن رینگ داخل پ128

 کند. ب( موتور بد کار می سوزی دارد. الف( موتور روغن

 رسد. د( صدای ناهنجار به گوش می شکند. ها روی پیستون می ج( رینگ

 

متر باشـد نسـ ت تـراکم  میلی 100متر و کورس پیستون آن  سانتی 10ـ اگر قطر سیلندر موتوری 129

فـر   3متر مکعب باشد، حساب کنید. )عـدد پـی  سانتی 75حتراق موتور را در صورتی که حجم اتاق ا

 شود(

 9:1د(    10:1ج(  11:1ب(   12:1الف( 

 

 ی جرقه زدن شمع با چه عددی مشخ  شده است؟ در نمودار مقابل لحظه -ـ130

  1الف( ابتدای مرحله

 2ب( انتهای مرحله 

 3ج( انتهای مرحله

 4د( انتهای مرحله 

 

 

 شود. یک از معایب زیر می سوپاپ با ساق سوپاپ باعث ایجاد کدام ـ لقی زیاد گیت131

 شود. ب(  سوپاپ دیرتر بسته می  سوزد. الف( سوپاپ می

 د( همه موارد نشیند. ج( سوپاپ در جای خود کج می

 

کاری جهت نشان دادن درجه حرارت موتور واحد مقاومتی روی موتور از  ـ معموالً در سیستم خنک132

 ....... است.نوع........

 د(  هیچکدام هر دو ج(   P T C ب(  N T Cالف( 

 

 هد چه نوع موتوری است؟ Fموتور ـ 133
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 سوپاپ دود در بلوکه و هوا در سرسیلندر می باشد الف(

 سوپاپ های دود و هوا در سر سیلندر می باشد ب( 

 دارای دو سرسیلندر می باشد ج( 

 هر دو سوپاپ در بلوکه می باشدد(  

 

 د؟نده کاری را بهتر انجام می تورهایی عمل خنکچه نوع رادیا ـ134

 تر های بیش با تعداد لوله الف( رادیاتور

 تر های کم ب( رادیاتور با تعداد لوله

 با عر  کم و سطح زیاد ج( رادیاتور

 با عر  زیاد و سطح کم د( رادیاتور

 

 ـ در شکل مقابل مقدار زاویه تراکم چند درجه است؟135

 درجه  180الف( 

 درجه  164ب( 

 درجه 128ج(  

 درجه 196د(  

 

 ی قیچی چند درجه است؟ ـ در دیاگرام سؤال ق ل مقدار زاویه136

 درجه 27د(  درجه 70ج(  درجه 54ب(   درجه  16الف( 

 

 کدام جمله زیر در مورد سوپاپ بای پاس فیلتر روغن صحیح است ؟ – 137

 . ر در ورودی فیلتر روغن فعال می گردددر اثر افزایش فشاسوپاپ بای پاس الف( 

 سوپاپ بای پاس وظیفه ثابت نگه داشتن فشار روغن را بر عهده دارد .ب(  

 ج( سوپاپ بای پاس فیلتر روغن بسیار قوی تر از سوپاپ کنترل فشار اویل پمپ است .

 گردد سوپاپ بای پاس عمل می کند . ی که دور موتور زیاد مید( زمان

 

 در اتوم یل چیست؟ oil coolerـ وظیفه 138

 آورد تا جرم هوای ورودی به سیلندر افزایش یابد.   الف( درجه حرارت هوای ورودی را پایین می

 به سیلندر افزایش یابد.ورودی برد تا جرم هوای  ب( درجه حرارت هوای ورودی را باال می
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 دهد.  ج( درجه حرارت روغن موتور را افزایش می

 دهد. موتور را کاهش می د( درجه حرارت روغن
 

 ـ سیت سوپاپ چه موقع احتیاج به تعویض دارد؟ 139

 ب( سوپاپ سنگ خورده باشد.  الف( زمان اختالف بین سیت و نشیمن سوپاپ 

 ج( زمان فرورفتگی زاویه نشست سوپاپ ج( زمان گود نشستن سوپاپ یاترک سیت

  

 گ را ....... آزمایش نمود. ـ ق ل از سوار نمودن رینگ نو روی پیستون باید رین140

 ب( فقط از نظر فشار  الف( در داخل سیلندر و شیار رینگ پیستون 

 آزاد گپ و محیط بسته   ج( از نظر فاصله ج( از نظر محیط، قطر و گپ رینگ 

 

 

 ـ دوده زیاد پشت کفه سوپاپ عالمت چیست؟ 141

 ب( تنظیم ن ودن کاربراتور  الف( لقی ساق با گیت 

 د( عادی است   ن ودن دلکو ج( تنظیم 

 

 ـ وظیفه سوپاپ اطمینان اویل پمپ چیست؟ 142

 ب( ثابت نگه داشتن فشار روغن  الف( کم کردن فشار روغن در دور آرام

 د( جلوگیری از خشک کارکردن موتور  ج( ازدیاد فشار روغن در دورها 

 

 ـ مفهوم دور بحرانی موتور چیست؟ 143

 ب( دور مجاز موتور زیر بار  استارت زدن  الف( دور مجاز موتور هنگام

 د( بیش از حداکثر دور مجاز موتور ج( حداکثر دور مجاز موتور بدون بار

 

 ند؟ ک ترین ارتعاش کار می زیر با کم ـ کدام یک از موتورهای144

 ب( موتور جناغی   الف( موتور ردیفی 

 د( ارتعاش در همه یکسان است  flatج( موتور تخت یا 

  

 کنند؟  ـ خالصی افقی میل سوپاپ را چگونه آزمایش می145

 سنج  ب( ساعت اندازه گیری داخل  الف( شابلون
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 د( کولیس  ی میناطیسی  گیری با پایه ج( فیلر و ساعت اندازه

 

 ـ کدام مکانیزم فرمان سوپاپ ، راندمان حجمی بیشتر و استهالک و صدای کمتری دارد ؟146

 با تسمه D.O.H.Cب(  با زنجیر موتور O.H.Cالف( 

 د( میل سوپاپ در یک طرف سیلندر با زنجیر  ج( میل سوپاپ در مرکز سیلندر با دنده 

 

 گژن پین کدام است ؟ـ بهترین نوع اتصال بین پیستون و شاتون و 147

 ب( گژن پین در پیستون ثابت الف( گژن پین در شاتون ثابت

 باشد .  د( شناور ج( گژن پین در پیستون و شاتون ثابت 

 

 ـ ارتعاش گیر میل لنگ در کجا قرار دارد ؟148

 ب( عقب الف( جلو

 د( یاتاقان وسط  ج( روی لنگها 

 

 ـ مهمترین علت ضعیف شدن فنرهای سوپاپ کدام است ؟149

 ب( دیر بسته شدن                                 الف( شکست فنر

 د( ایجاد ارتعاش                                  ج( چس ندگی 

 

 وظیفه وزنه های تعادل در میل لنگ کدام است ؟ـ 150

 ایجاد تعادل استاتیکیب(  محکم کردن میل لنگالف( 

  یکنواخت کردن حرکت دورانی میل لنگد(                                 هدایت بهتر شاتونج( 

 

 قطر پیستون در کدام ناحیه بیشتر است ؟ ـ151

 گژن پیندر جهت عمود بر ب(  در جهت محور گژن پینالف( 

  درجه ای 60روی محور د(   درجه ای 45روی محور ج( 

 

 عوامل موثر در باال بردن نقطه جوش آب کدامند ؟ ـ152

 جنس ظرف –من ع حرارتی  –حجم آب ب(  باز بودن سیستم –خالء  –برودت الف( 

 وجود ترموستات در مدارد(  یستمبسته بودن س –ارتفاع از سطح دریا  –فشار ج( 
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6          39          72         

7          40          73         

8          41          74         

9          42          75         

10          43          76         

11          44          77         

12          45          78         

13          46          79         

14          47          80         

15          48          81         

16          49          82         

17          50          83         

18          51          84         

19          52          85         

20          53          86         

21          54          87         

22          55          88         

23          56          89         

24          57          90         

25          58          91         

26          59          92         

27          60          93         

28          61          94         

29          62          95         

30          63          96         

31          64          97         

32          65          98         

33          66          99         
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 د ج ب الف ردیف   د ج ب الف ردیف

100           127         

101           128         

102           129         

103           130         

104           131         

105           132         

106           133         

107           134         

108           135         

109           136         

110           137         

111           138         

112           139         

113           140         

114           141         

115           142         

116           143         

117           144         

118           145         

119           146         

120           147         

121           148         

122           149         

123           150         

124           151         

125           152         

126           153         
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 پاسخ تشريحي فصل دوم )براي سؤاالت نامفهوم(

 مجموعه سؤاالت مولد قدرت
 

ی مـرگ پـایین بـاز  ـ آوانس سوپاپ دود یعنی زودتر باز شدن سوپاپ دود چون سوپاپ دود در نقطـه1

ی مرگ پایین  شود پس آوانس آن یعنی کمی ق ل از نقطه می 42 

 

کار  لنـگ بـه لقـی بـین یاتاقـان و میلاندازه گیری دهد که برای  را نشان می جـ در شکل پالستیک گی2

گردد.  لنگ مشخ  می مقدار لقی یاتاقان و میل ، دگی یا پهن شدن آنش گیری مقدار له رود با اندازه می

 کنند.  سازی می ال ته پهنی آن را به کمک شابلون معادل

 

یک دور کامل می گرداند، در صورتی که در هـر نقطـه بـا ساعت را در سه نقطه ر تعمیرکا ، ـ در شکل3

 چرخاندن ساعت عقربه زیاد حرکت کند یعنی بوش سیلندر دو پهنی دارد.

 

 ـ 4
D mm cm r cm   100 10 5  

cm10 کورس پیستون  

cm حجم احتراق 375  

جایی پیستون = کورس پیستون  بهحجم کورس جا   شعاع  شعاع 

cm    35 5 3 10 750 جایی حجم جابه  

 نس ت تراکم
  

750 75 11
75 1

 

 

قدار شیم مـا شود. هرچه م تر می میل بادامک بیشو  ی سرسوپاپ تر شود فاصله ـ هرچه مقدار شیم کم5

 شود.  تر شود فاصله با میل بادامک )فیلر( کمتر می بیش

/چون لقی به اندازه  mm0 حالت  تر شود تا لقی بـه کم 05/0ی  تر شده پس شیم هم باید به اندازه کم 05

/اول خود باز گردد یعنی  mm3  = ضخامت شیم جدید  50

 جایی ی اقران + حجم جابه حجم محفظه

 ی احتراق حجم محفظه
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 مـی شـودبا اس ک درگیر داده و ساق سوپاپ افزایش طول  در اثر حرارت ، سوپاپ کم باشد ـ اگر فیلر6

شـود در نتیجـه چـون آتـش دور سـوپاپ را  و مقداری فنر سوپاپ جمع شده و سوپاپ کامل بسته نمی

 سوزد.  کند سوپاپ می احاطه می

 

یابد  ولی حجم افزایش می ی مکش فشار ثابت ـ در سیکل اتو که یک سیکل فشار ثابت است در مرحله7

ی  ( در مرحلـه3ی  یابد )مرحله ی تراکم فشار افزایش و حجم کاهش می سپس در مرحله یک  (ی مرحله)

و در  4ی  یابد مثل مرحلـه شود و حجم افزایش می احتراق فشار به  صورت ناگهانی زیاد و سپس کم می

 .2 ی یابد مثل مرحله حالت تخلیه فشار ثابت ولی حجم کاهش می

 

لنـگ قـرار  گیر معموالً سمت فالیویل )عقـب موتـور( بـه منظـور جلـوگیری از ارتعـاش میل ـ ارتعاش8

 گیرد.  می

 

رو،  نسـ ت تـراکم بـه دلیـل  تراشی بیش از حد سرسیلندر خودروهـای میـل سـوپاپ ـ در صورت کف9

و میـل بادامـک لنگ  دنـده سـرمیل ی دو چرخ رود و چون فاصله ی احتراق باال می کوچک شدن محفظه

ی تـایم  برد ولی تسـمه ها را از بین می خورد و دیاگرام سوپاپ شود تایم کمی به هم می هم نزدیک می به

 شود.  کن، شل نمی به دلیل وجود تسمه سفت

 

ی سـوپاپ فشـار  رود وظیفـه ها باال می ی جوش آن تر شود نقطه ـ هر چه فشار بر سطح مایعات بیش11

 سطح مایعات است. هم باال بردن فشار بر 

 

کالچ کـردن یـا معکـوس  شـود مـثالً در هنگـام نـیم لنگ همواره بارهایی پیچشـی وارد می ـ به میل12

خمشـی(  وجود آمـدن )ممـان زدن شاتون باعث بـه کشیدن و عالوه بر آن نیروی عرضی حاصل از ضربه

 گردد.  می

 

 ده سوپاپ یعنی شانز V16 ،  یعنی دوبل D ،  رو یعنی میل سوپاپ OHCـ 13

 

بـار باعـث  شـود کـه ایـن پیش لنگ درنظر گرفته می های میل بار برای یاتاقان  ـ همواره مقداری پیش14

 یاتاقان محکم در سر جای خود سفت شود و دیگر نچرخد. ، ها  شود در زمان سفت کردن کپه می
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و بـه صـورت حجـم باشد ولی سـیکل اتـ ـ موتور دیزل با توجه به سیکل آن به صورت فشار ثابت می15

 کند.  ثابت کار می

 

گیرد مقداری از شعله از مسیر سـوپاپ دود  ـ در اثر سوختن سوپاپ دود زمانی که احتراق صورت می16

 گردد.  خارج و به پشت آن یعنی منیفولد خروجی منتقل می

 

سـوپاپ دود  ی مرگ باال آغاز و تا زمان باز شدن سوپاپ دود یعنی آوانس ی احتراق از نقطه ـ مرحله17

  شود.  ی مرگ پایین است تمام می که ق ل از نقطه  180 42 138 

 

 ـ 18
 

kg
P

cm

F ?

D cm

A r cm







   

2

2 2 2

50

10

5 75 

        
F

P F P A kg
A

       50 75 3750  

 

هـا کمـی  اند و در صورتی که رینگ ها من سط نشده باشد پیستون ـ در زمانی که موتور هنوز سرد می19

هـا ع ـور کـرده و بـه  بندی در این حالت را نخواهنـد داشـت و روغـن از آن اشند توان آبضعیف شده ب

 سوزد.  جا می رود و در آن ی احتراق می محفظه

 

پخ آن داخلی است پله  و  مثالً رینگ کمپرس را که پله)ها را بالعکس بیندازیم  ـ در صورتی که رینگ20

بندی را بهتـر  را باز کند تا عمل آب  تواند رینگ کمپرس نمیدیگر  فشار  (و پخ آن روبه پایین قرار گیرد

پخ  و  هایی که پله سوزی خواهیم داشت در رینگ دهد پس در نتیجه مقداری فرار کمپرس و روغن انجام

 همین ترتیب است.  د هم بهنبیرونی دار

 

د چون لقی سـوپاپ ها زیاد شود باید ضخامت شیم هم زیاد شود تا لقی را کم کن ـ وقتی لقی سوپاپ22

 اضافه شود. mm 05/0یم هم باید زیاد شده یعنی ش mm05/0ی  اندازه به
/ / / mm 3 55 0 05 3 60  

دهد که با توجه به نمودار مراحل آن بـه صـورت فشـار  ـ این شکل منحنی سیکل دیزل را نشان می23

 باشند.  ثابت می
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 ـ 24

D قطر سیلندر cm 10 احت مقطع سیلندرمس  = cm   25 5 3 75  

جایی حجم جابه  V cm cm cm  2 375 8 600       cm  3600 4 2400  
 

هـای  شـود قرص ه نمیها استفاد باشند و از اس ک در آن ـ در موتورهایی که دارای میل سوپاپ رو می25

 باشند.  میل سوپاپ رو عموماً بدون اس ک میشود. موتورهای دو یم استفاده مینام ش آهنی به

 

زنـد  ـ در موتور وانکل در صورتی که پیستون یک دور بزند شفت وسط یـا خروجـی آن سـه دور می27

دور چرخیده کـه شـفت خـود را  1000پیستون موتور دور چرخیده باشد  3000محور وسط  یعنی اگر

 سه برابر چرخانده است. 

 

 گردد. ستحکام بسیار باالیی که دارد مانع از ان ساط پیستون در یک جهت میـ فلز اینوار به دلیل ا28

  

شود پس لقی با مقدار ق ـل  لنگ به همان ضخامت به یاتاقان افزوده می ـ در صورت تراش رفتن میل29

 فرقی ندارد. 

 

ه ـ همیشه در زمان احتراق چون فشار خیلی زیادی بر روی پیسـتون وجـود دارد و پیسـتون هـم بـ30

ی شاتون( یعنـی بیشـترین فشـار بـه  سمت چپ موتور از نمای مقابل متمایل گردیده )با توجه به زاویه

 زمان احتراق که در شکل سه نشان داده شده است.  در گردد آن هم سمت چپ موتور وارد می

 

کـاری جریـان آب  باشـد ولـی در اویـل کـولر عامـل خنک ده هوا مینکن ـ در اویل کوئل عامل خنک31

 شود.  های روغن از هر دو روش استفاده می کننده باشد. در خنک می

 

کـه و علـت آن اسـت آیـد  وجود می در رادیـاتور بـه  ـ در صورت سوختن واشر سرسـیلندر کمپـرس33

 مخلوط هوا و بنزین در مرحله تراکم و به هم راه پیدا می کنند  ی احتراق و مسیر آب یرهای محفظهمس

 شود.  از رادیاتور خارج می

شـود و  ی مکـش و تـراکم ایجـاد می رود مرحلـه ـ در موتورهای دو زمانه وقتی پیستون روبه باال مـی35

ی احتـراق و تخلیـه صـورت  ی بازگشت پیستون به پایین مرحلـه گردد و در مرحله دور می لنگ نیم میل
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اصـلی انجـام  چهـار عمـل  لنـگ چرخد پس با یک دور گـردش میل دور دیگر می گیرد که موتور نیم می

 شود.  می

 

باشند و در صـورت پـاره شـدن  تسمه دینام و واتر پمپ با هم می مثل پیکان ـ در بعضی از خودروها36

 آورد.  جوش می موتورو  دینام و واترپمپ از کار افتاده 

 

 4هر دور کامـل  در دور چرخیده است دلکو 1000دلکو  میل دور بزند یعنی 2000لنگ  ـ وقتی میل37

 1000در نتیجه در هر سیلندر  داریم در کل موتورجرقه  4000 دلکو ، دور 1000زند پس در  می جرقه

   جرقه ایجاد می گردد .

 

ـ بهترین حالت برای فیلرگیری زمانی است که سیلندر قرینه قیچـی یعنـی در ابتـدای مکـش قـرار 38

شود بایـد در ابتـدای احتـراق  یگیرد، اگر سیلندرِ قرینه در ابتدای مکش باشد پس سیلندری که فیلر م

  )انتهای تراکم(باشد.

 

 دارد.  ـ در صورت باز کردن سرسیلندر در حالت گرم سرسیلندر تاب برمی39

 

توانـد در اثـر  آب می نفـوذ ایـن . شـود ـ در صورتی که آب وارد روغن شود روغـن شـیری رنـگ می40

 غن و یا ترک خوردن این مجاری باشد. بندی در آمدن مجاری آب و رو سوختن واشر سرسیلندر و از آب

 

رود. در  کند چون غلظت روغن پایین می ـ در صورتی که روغن ما نامرغوب باشد فشار روغن افت می41

تواند مکش کنـد و افـت فشـار روغـن داریـم و بـاالخره  صورتی که اویل پمپ ضعیف باشد روغن را نمی

ها فرار کرده و یک مسیر در رو بـرای روغـن  از بین آن لنگ و یاتاقان زیاد باشد روغن زمانی که لقی میل

 .   دآی شود پس فشار در کانال اصلی پایین می ایجاد می

 

روی موتور همیشه سمت چپ موتور که فیلتر روغن قرار دارد سمت پرفشار موتور است  ـ از دید روبه42

 کند.  ندر وارد میترین فشار را به بوش سیل و پیستون در این منطقه در زمان احتراق بیش

 

شـود و مقـدار  لنـگ می گیرد و مانع حرکت طـولی میل لنگ قرار می ـ بیل یاتاقانی بین بلوکه و میل44

 کند.  حرکت طولی را کنترل می
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ی میـل  دنـده شود پس در نتیجـه چرخ لنگ باعث چرخش یک دور میل سوپاپ می ـ هر دو دور میل45

 لنگ باشد.  سوپاپ باید دو برابر میل


2
1

 

 

تـر  ی شـیار بیش تر و دارای فاصله تر دارای ضخامت کم ـ معموالً رینگ اول نس ت به رینگ دوم براق48

ی آتـش در مجـاورت رینـگ اول و ان سـاط زیـاد آن  ها به دلیل وجود حرارت و شـعله است و تمام این

 باشد.  می

 

چنین در  گردد و هم لنگ و روغن ریزی از آن می ی نمد میل لنگ باعث خرابی کاسه ـ لقی طولی میل49

کم مقاومت در برابر تـنش  لنگ ساییده شده و کم لنگ قسمت اریب میل های میل زدن به کناره اثر ضربه

 برد.  پیچشی خود را از دست داده و می

 

ر روغـن دارد در شوند تأثیر بسیار زیادی در فشا کاری می ـ جنس روغن و لقی بین قطعاتی که روغن50

 صورتی که جنس روغن بد و لقی قطعات زیاد باشد افت شدید فشار روغن را داریم.

 

 دار استفاده کنیم دیگر نیازی به بیل یاتاقانی نداریم. های ل ه ـ در صورتی که از یاتاقان51

  

 فقـط ) های احتـراق های موجـود در موتـور + حجـم محفظـه = حجم کورس پیستون حجم موتور ـ52

 (سرعت جایگاهی در فرمول باال ندارد. 

 

دلیل خرابی رینگ یا گشادی سـیلندر کمپـرس در  بندی ن ودن سیلندر و پیستون به ـ در صورت آب53

 رسد.  ی کارتر به مسیر قالپاق موتور می گردد که توسط مسیر تهویه کارتر ایجاد می

 

 ومی انتقال حرارت باالتر دارد. پذیری بهتر ولی سرسیلندر آلومینی ـ سرسیلندر چدنی ضربه54

همـراه هـوا و   وارد شده بهرطوبت کنیم  ـ همیشه در هوای سرد زمانی که موتور ماشین را روشن می55

 گردد که امری ط یعی است.  از اگزوز خارج میبه صورت بخار آب ی احتراق  بنزین به محفظه

 

 ی میل سوپاپ قطر دنده

 لنگ ی میل قطر دنده

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ي يك الت اتومكانيك درجهمجموعه سؤا                                                          50

بـودن بـوش سـیلندر در داخـل سـیلندر  دار ها به دلیل داشتن جنس بـد و یـا در اثـر مـوج ـ رینگ56

 د. نشکن می

 

عنوان  شود زیرا این کانـال بـه ـ فشنگی روغن معموالً در کانال اصلی روغن بعد فیلتر روغن بسته می57

رود و  کند یا باال مـی باشد و در صورت خرابی مسیرهای روغن فشار این قسمت افت می مقسم روغن می

 شویم.  ت را متوجه میما به کمک فشنگی روغن این مشکال

 

ها در هنگام بسته شدن  ـ در صورتی که فنر سوپاپ ضعیف باشد و یا دور موتور زیاد باال باشد سوپاپ58

و سـوپاپ بندی ممکن اسـت سـیت  به سیت ضربه زده و عالوه بر گود کردن سیت و خارج شدن از آب

 شکسته شود. 

 

داشتن ساق سوپاپ و جمع شدن کربن بر روی  ـ در صورت ساییدگی و دوپهنی گیت سوپاپ یا تاب59

رود در هنگام باال آمدن ممکن است گیر کند چون ایـن حالـت  ساق سوپاپ زمانی که سوپاپ پایین می

 : گیت(  همانند یک میله است که داخل لوله در حرکت است )میله : ساق سوپاپ ، لوله

  

لنگ یک دور کامل بزند ولـی  کشد تا میل تری طول می تر باشد زمان بیش ـ هرچه طول شاتون بیش60

تر  تر ولی دور کم تر قدرت بیش شود یعنی در شاتون بلند کورس بیش با نیروی باالتری این کار انجام می

ی  رود زیـرا فاصـله تـر باشـد شـتاب و دور بـاالتر مـی شود و بالعکس، هـر چـه تعـداد سـیلندر بیش می

خودروهای میل سوپاپ رو دارای شتاب باالتری هستند زیـرا  تر شده است. معموالً های موتور کم احتراق

 متعلقات رابط بین سوپاپ و میل بادامک حذف گردیده است.

 

ود و حتـی درحالـت شـ ـ در صورتی که غلظت روغن پایین باشد در اثر حرارت روغن زودتر بخار می61

وند و حـرارت را بـاال شـ عادی چون فشار قطعات بیش از حد تحمل روغن است باعث ایجاد حرارت مـی

 شود.  می ی بخارتر روغن بیشبرده و 

 

شود پس هرگز فیلرها  میل سوپاپ زیاد می یـ در صورت خوردگی بوش میل سوپاپ چون لقی عرض62

 ند. ک ها تیییر می ی آن ازهمانند و با چرخش موتور اند ثابت نمی
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پس مقدار متراکم شدن سـوخت  شود ی احتراق در کف تراشی سرسیلندر کوچک می ـ چون محفظه63

 رود.  شود و نس ت تراکم باال می تر می بیش

 

و تـوان  رفتـهخاصیت فنریـت رینـگ از بـین  ، پیستونشیار  کردن رینگ داخل  در صورت گیرپاژ ـ64

توانـد  چنین اگر رینگ کمپرس ما خـراب باشـد نمی دهد. و هم سیلندر را از دست می دیواره بندی با آب

 پرس به داخل کارتر را بگیرد.جلوی نفوذ کم

 

شـود کـه ناشـی از  ربه ایجـاد میهای متحرک در موتور ضـ ـ در صورت ساییدگی بیش از حد یاتاقان65

ایم و ضـربه قطـع  حاصل از احتراق است پس اگـر وایـر را بکشـیم یعنـی احتـراق را از بـین بـرده فشار

 گردد. می

 

لنـگ  سط بین یاتاقان ثابـت و متحـرک بـر روی میلکاری یاتاقان متحرک از طریق سوراخ وا ـ روغن66

 ها باید دارای سوراخ ورود و خروج روغن باشند.  است پس هر دوی آن

 

 تر کارکردن اویل پمپ و باال بردن فشار  بیش =دور موتور افزایش ـ 67

د. شـو تـر می شـود زیـرا سـیالن آن کم تر می غلظت هرچه باالتر برود مکش اویل پمپ و ارسال آن بیش

 د. شو دمای کم یا سرما هم باعث باال بردن غلظت می

 

 توان شاتون را اصالح نمود.  ـ به روش پرس سرد می68

 

شود ولی در چهارزمانه بـا  عمل اصلی انجام می 4  لنگ با هر دور گردش میلدر خودروی دو زمانه  ـ 69

برابـر  دودر دو زمانـه  پذیرد پس حجـم هـوای ورودی عمل اصلی صورت می 4لنگ  دو دور گردش میل

 باشد.  برابر باالتر می دوعمل اصلی( پس راندمان حجمی  4باشد )در  زمانه می چهار

 

دلیل ایجاد حرارت زیاد و استهالک باال کنار گذاشته شد ال تـه آالینـدگی زیـادی  ـ موتور دوزمانه به70

 هم در آن وجود داشت. 

سـوزی در سـر گـاز  ی نمد گیت خراب باشـد روغن سهـ در صورتی که گیت سوپاپ گشاد باشد یا کا71

ی مکش و احتراق  های روغنی و یا کمپرس ضعیف باشند در مرحله در صورتی که رینگ . شود  ایجاد می

 سوزد. شود و می ی احتراق می روغن وارد محفظه
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کـه  گردد ه باید مقداری روغن به سوخت اضاف نداردکاری در موتور دوزمانه وجود  ـ چون مسیر روغن72

سـوزد و ایجـاد آالینـدگی  میکه در نهایـت در محفظـه احتـراق . کند لنگ را روانکاری  پیستون و میل

 کند.  می

 

 تر است. تر و قطر داخلی بیش اندرسایزدارای ضخامت کم  ـ یاتاقان73

 

ارت ـ در اثر حرارت زیاد یا نارسایی روغن و عدم روانکاری مناسـب کـه بـاز هـم باعـث افـزایش حـر74

به بـوش سـیلندر  شوند و در اثر حرارت ذوب شده و ش از حد باز میشوند و بی می داغ ها شود رینگ می

 شوند. چس ند و باعث گیرپاژ پیستون داخل سیلندر می می

  

ـ استکان تایپیت باید هم حرکت رفت و برگشت داشته باشد )چون بادامک زیر آن قـرار دارد(و هـم 75

 گیرپاژ نمودن(  جلوگیری ازکاری اطراف خود و  وغنحرکت چرخشی )به دلیل ر

 

1ـ چون 76
3
باشد درحالت عادی نیز تحت حرارت و فشار بـاال  باالی سیلندر دارای روانکاری ضعیف می 

ی احتراق( و در صورت نارسایی روغن حرارت باعث ایجـاد  دلیل مجاورت با محفظه قرار دارد )حرارت به

بـه شود.خط عرضی  هم پیوستن خطوط عرضی باالی سیلندر پله ایجاد می گردد که از به عرضی می خط

 شود.  پیستون در اثر تیییر جهت حرکت ایجاد می  ی ضربه خاطر

 

ها در پیستون زیاد باشد هر قدر هم که حرارت باعث افـزایش  ی رینگ دهانهخالصی ـ در صورتی که 77

آید که باعث فرار کمپرس به کارتر و  وجود می ادی فضای خالی در رینگ بهها گردد مقدار زی طول رینگ

 گردد.  سوزی می ی احتراق و روغن چنین باعث ع ور روغن به محفظه کاهش قدرت موتور و هم

 

ها ایجـاد  ترین استهالک در یاتاقان ها نرسیده بیش زدن چون هنوز روغن به یاتاقان ـ در زمان استارت78

 شود.  می

بسته شـود و سـوپاپ هـوا  الزمان قیچی در سوپاپ حالتی است که سوپاپ دود کمی مانده که کام ـ79

 کمی باز شده است یعنی هر دو سوپاپ باز است. 
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های آن  ـ در انتهای فیلتر روغن یک سوپاپ وجود دارد که در صورت کثیفی فیلتـر و گـرفتن صـافی80

د و آن را باز کرده و روغن بدون تصـفیه شو نیرو وارد می پاپاین سو  به (رود فیلتر باال می چون فشار ته)

 تر از سوپاپ کنترل فشار اویل پمپ است.  ی این سوپاپ کوچک شود. اندازه وارد موتور می

 

شـود و خنـک کـاری  ـ در صورت رسوب گرفتگی لوله رادیاتور حجم آب ورودی به واتر پمپ کم می81

 د.آور درست انجام نشده و ماشین جوش می

 

 یعنی موتور میل سوپاپ رو  OHCـ 82

 

فشار و نقطه جوش در مایعات با هم نس ت مستقیم دارند، سوپاپ فشاری درب رادیاتور بـا کنتـرل ـ 83

   خروجی آب همیشه فشار را در حداکثر مجاز نگه می دارد و در نتیجه نقطه جوش نیز افزایش می یابد.

 

 ـ 84

 نس ت تراکم   
48 8

8
6 1

 

 

جم کورس پیستون = حجم کل سیلندر ححجم اتاق احتراق +   

 

باید از فوالد اسـتفاده ی احتراق  بوش سیلندر و محفظه بینبندی  آب منظور به ـ در واشر سرسیلندر 85

ها  نـدی سـایر قسـمتب و واشر نسوز هم برای مقاومت در برابر حـرارت و آب (به دلیل حرارت باالشود )

 می شود.کار برده  به

 

ـ سوپاپ اطمینان اویل پمپ در زمان باال رفتن فشار روغن در خروجی اویل پمپ مقـداری از روغـن 86

 دارد.  کند. یعنی فشار روغن را ثابت نگه می خروجی را تخلیه نموده و فشار را تعدیل می

 

 ده شود. ـ در صورتی که سیت سوپاپ گود شده باشد یا نشیمن آن ترک خورده باشد باید بوش ز87

ی  توانـد بـه محفظـه روغـن می ، ها یا خط افتادن طولی در بـوش سـیلندر ـ در صورت خرابی رینگ88

بندی درآمدن رینگ و بوش سیلندر شـود باعـث فـرار  احتراق نفوذ کند. یعنی هر چیزی که باعث از آب

 شود.  سوزی می کمپرس و روغن

 

 جم اتاق احتراق جایی + ح حجم جابه

 حجم اتاق احتراق
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نمـی شـود یـک د چون سـوپاپ کامـل بسـته ـ در صورتی که سوپاپ بچس د یا داخل گیت گیر کن89

گیـرد و بـا دور یکنواخـت  شتاب نمی کند پس موتور با سه سیلندر کار می وسیلندر را از کار می اندازد 

شـود. ولـی موتـور  کند و چون سوپاپ باز است شعله و کمپرس در کاربراتور یا اگزوز ایجـاد می کار نمی

 کند.  پ نمیشود ولی ک زند یعنی ضعیف می هرگز ریپ نمی

 

 شود.  ی احتراق و کاهش قدرت موتور می ـ ضخیم بودن واشر سرسیلندر باعث بزرگ شدن محفظه90

 

ها باشد اگر مقداری روغن در داخل سیلندر از جای شمع بریزیم ایـن  ـ در صورتی که عیب از رینگ91

سـازد و در ایـن  فـع میبندی و این مشکل را بـه طـور موقـت مرت رود و آن را آب ها می روغن دور رینگ

از  مخلوط هوا و بنـزینتر شود چون  حالت اگر کمپرس سیلندر را بگیریم باید نس ت به حالت ق ل بیش

 شود.  دلیل وجود روغن خارج نمی نگ و سیلندر بهیبین ر

 

 ـ 92

              



550 50 12

50 1
 

 

 

سـیلندر در قسمت باالی  باالتر می باشد و همچنیندر پیستون درجهت عمود بر گژن پین ـ سایش 93

 است.کاری کم سایش زیادتر  و روغن دلیل حرارت زیاد  به

 

و در  20گویند کـه در زمسـتان غلظـت  فصل می 4های  روغن SAE20W50های با فرمت  ـ به روغن94

 دارند.  50تابستان غلظت

 

به یک است یعنی فشار یک اتمسفر را  11تا به یک  8ـ چون نس ت تراکم موتورهای بنزینی معموالً 95

 اتمسفر  10الی  8سازد یعنی فشار  برابر فشرده می 10الی  8

/ اتمسفر psi1 14 7  

psi10 اتمسفر حداکثر 147  

 فشار وجود دارد  psi 147حدوداً حداکثر 

psi110 150 
 

 کورس پیستون 

 حجم احتراق
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 ـ 97

حجم سیلندر  = کورس   مساحت پیستون  cm cm   346 9 414  

cm حجم اتاق احتراق 372  

/ نس ت تراکم
   
72 414 486 243 6 75

72 72 36 1
 

 

جایی پیستون اسـت و مـا آن را در فرمـول لحـاظ  تر از حجم فضای جابه چون حجم سیلندر کمی بیش

 ظر گرفته شود. تر درن کمی باید بیشپس پاسخ ایم  نکرده

 

 ـ 98

 قیچی = ابتدای مکش          احتراق       تخلیه       مکش      تراکم 

   و هر دو سوپاپ آزاد می باشد. هر دو سوپاپ چون در حال انفجار است:   2سیلندر در 

 سوپاپ هوا چون در ابتدای تخلیه فقط سوپاپ هوا آزاد است. :   4سیلندر در 

 کدام چون هر دو سوپاپ درگیر هستند.  هیچ:   3سیلندر در 

ی ق ل آن یعنی مکش سوپاپ هوا کمی حرکت دارد و هنـوز  سوپاپ دود چون در مرحله : 1سیلندر در 

 درگیر است. 

 

 ـ موتور دیزل فشار ثابت ولی موتور سیکل اتو )بنزین( حجم ثابت است.99

 

کنیم و سـپس شـیم آن را درآورده و بـا  مـیـ ابتدا با فیلر لقی بین میل بادامک و سـوپاپ را پیـدا 100

مـثال ، کنیم شیم جدید را انتخاب مـیلقی موجود و لقی مجاز اندازه گیری و با توجه به  میکرومتر اندازه

میلی متر باالتر باشد باید با افزایش ضخامت شـیم ایـن لقـی را کـم  05/0اگر لقی موجود از لقی مجاز 

 شیم ق لی بیشتر شود.از  05/0کنیم ضخامت شیم جدید باید 

 ،یا پایین بودن ویسکوزیته یـا کـم بـودن فشـار روغـن  لنگ  ـ در اثر لقی بیش از حد یاتاقان و میل101

از بین یاتاقان یاتاقان روانکاری نمی شود و در نتیجه رود و  لنگ و یاتاقان از بین می فیلم روغن بین میل

 .  می رود 

 

پاس فیلتر روغن دارای مقداری مقاومت اسـت پـس  سوپاپ بایـ در اثر گرفتگی فیلتر روغن چون 103

شـود.در  های فیلتر است و مقدار فشـار روغـن کـم می تر از خروج آن از الیه پاس کم خروج روغن از بای

شود فرار روغن از کانال اصلی را داریم که باعث کـاهش  ها وارد می آن ینکه روغن ب یصورت لقی قطعات

2                 4             3               1 
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اویل پمپ هم که اصال فشـار روغـن ایجـاد نمـی  صورت فقدان روغن و خرابی در. شود  فشار روغن می

  شود یا بسیار ضعیف است.

 

کند. فشـنگی  ها را فعال می فنـ فشنگی آب روی رادیاتور با تشخی  گرم بودن دمای آب رادیاتور 104

 می باشد. NTCآب دارای یک مقاومت حرارتی نوع 

 

زمانی کـه یـک  ، دو سیلندر مجاور به هم راه پیدا می کنند وصورت سوختن واشر سرسیلندر ـ در105

 فشار کمپـرس و بالعکس و به این دلیلسیلندر درحال تراکم است سوخت به داخل سیلندر بعدی رفته 

   در هر دوی آنها کاهش می یابد.

 

. یعنـی تابسـتانه 40زمستانه و  20یعنی غلظت  20W اینگونه معنی می دهد SAE20W40ـ مثالً 106

 باشد. در زمستان رقیق و تابستان غلیظ می

 

دلیل آبکـاری شـدن جهـت مقابلـه بـا  ـ رینگ آتش همان رینگ اول و باالی پیستون است که بـه107

تری دارد و دارای پله و پخ داخلی روبه باالست تا زمانی که فشار احتراق به آن  ی آتش رنگ روشن شعله

 بندی را بهتر با سیلندر انجام دهد.  آبوارد شد به سمت جناحین هل داده شود تا 

 

 ـ 108
d m r cm  10 5  

h c 8 جایی پیستون جابه   

Vحجم کل سیلندرها  ? = کل  

n  6  تعداد سیلندر

 ش است یعنی ریتارد سوپاپ هوا ی مک ی نشان داده شده کمی پس از مرحله ـ نقطه109

 

ـ در شکل ، نقطه چهار انتهای مرحله تخلیه را نشان می دهد . در این حالت سوپاپ دود بسته می 110

 شود .

 

 می دهد و خاصیت فنریت آن که ضـریب ـ فنر سوپاپ در صورتی که خراب شده باشد تیییر طول111

کل فنرها را کنار هم قرار داده و فنری کـه تیییـر  سختی نام دارد تیییر می کند. برای تست می توانیم

Vسیلندر cm     35 5 8 628  

Vکل V 6 cm )سیلندر(   36 628 3768  
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طول داده را شناسایی کنیم و یا طول فنرها را با کولیس اندازه گرفته و با اندازه استاندارد مقایسه کنـیم 

 و یا اینکه ضریب سختی فنر را با دستگاه تست فنر بسنجیم.

 

ایز یا بزرگتر اسـتفاده کنـیم . پیسـتون زمانی که سیلندر تراش می رود باید از یک پیستون اورسـ 112

بزرگتر دارای ان ساط حرارتی بیشتر است پس باید لقی بیشتری نیز برای آن در نظر گرفتـه شـود تـا از 

 گیرپاژ پیستون در داخل سیلندر در اثر حرارت جلوگیری شود .

 

د که این باال رفتن شو رود و سپس کم می ـ در سیکل دیزل در یک قسمت ابتدا فشار بسیار باال می113

 .  می گویندی انفجار  مرحله ، مرحله گیرد به این در اثر انفجار صورت می

 

 2000 موتـور شود پس اگر دور چرخش محور وسط آن می 3ـ هر دور چرخش موتور وانکل باعث 114

 زند. دور می 6000دور موتور بزند محور وسط آن 

 

 درجه 120رجه   فاصله احتراق : د 720چهار عمل اصلی:   6تعداد سیلندر: ـ115

6

720
 درجه 120=   

ـ در دستگاه تست شاتون زمانی که شاتون را از پایین سفت کنیم و از باال فاصله بگیرد یعنـی تـاب 116

 دارد. 

 

شـود یعنـی  ی مرگ پایین تا جـایی کـه سـوپاپ هـوا بسـته می از نقطهریتارد سوپاپ هوا یعنی  ـ117

ی مـرگ  گویند یعنی ق ل و بعـد از نقطـه ، قیچی هم به مجموع آوانس هوا و ریتارد دود می4ی  منطقه

  1و  2ی باال یعنی منطقه

توانیم از فیلر استفاده کنیم نیرویی را که فیلر باید در  گیری لقی سیلندر و پیستون می ـ برای اندازه118

 نترل کرد.توان با نیروسنج ک بین پیستون و سیلندر حرکت کند می

  

bar                                                    ـ119 Pa / psi Pa bar   5 61 10 14 7 10 10 
 

کنـد و ان سـاط سـوپاپ  نجر از زیر سیلندر خارج شـده و لقـی را کـم میپالو ـ روغن بین تایپیت 120

 شود. ج ران می
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 ـ همیشه شاخ  ویسکتوزیته براساس تیییرات دما متییر است. 121

 

شـود در ایـن  ی حرارت کاهش و دور موتور افزایش یابد فشار روغـن زیـاد می ـ در زمانی که درجه122

حالت سوپاپ کنترل فشار مقداری روغن را از مسیر اصلی خروجی اویـل پمـپ خـارج کـرده و فشـار را 

 رساند. حد مجاز خود می به

 

ی احتـراق را  ها بـه داخـل محفظـه ی خارج کردن بخارات روغن و ارسال آن وظیفه PCVـ سوپاپ 123

ی مث ـت  ی احتراق و گیت سوپاپ و سیت برعهده دارد. پس برای تهویـه جهت روانکاری اجزای محفظه

 رود.  کار می لنگ به ی میل محفظه

 

کند تا جرم آن افزایش یابد یعنی زمانی که هـوا  ـ اینترکولر هوای ورودی به سوپاپ هوا را سرد می124

لکول وجود دارد ایـن جـرم زیـاد زمـانی کـه وارد موتـور وتری م هوا مقدار بیش cm3سرد شد در یک 

دهد و راندمان حجمی موتـور و قـدرت احتـراق را بـاال  شود با گرم شدن باز شده و افزایش حجم می می

 برد. می

 

 یابد.  ی جوش با افزایش فشار افزایش می ـ نقطه126

 

در حالـت مکـش دو  است ، سیلندر احتراق 5باشند پس زمانی که  ی هم می قرینه 5و  2ـ سیلندر 127

ق ـل از  ، کنـد درجـه اخـتالف زاویـه مکـش می 120بـا  و که بعد از دو قرار دارد 4سیلندر  می باشد .

 پس در زمانی که سیلندر پـنج در حالـت احتـراق اسـت ،  باشد. ی تخلیه می ی مکش هم مرحله مرحله

  قرار دارد . درجه مکش 60درجه تخلیه و  120هار در وضعیت سیلندر چ

 

 شود.  ـ در صورت بالعکس قرارگرفتن رینگ در پیستون روغن سوزی در موتور ایجاد می128

 

 ـ 129

جایی  کورس جابه  V cm cm     35 5 3 10 750  

VV نس ت تراکم


 
750 75 11

75 1
 

 

 ی یک  زند یعنی همان نقطه ، شمع جرقه میی احتراق ـ کمی ق ل از مرحله130
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سوپاپ ، حرکت عرضی در سوپاپ  در صورت لقی بین گیت و ساق گیت راهنمای سوپاپ است و ـ131

 ایجاد می شود که باعث می گردد سوپاپ عالوه بر دیر بسته شدن سر جای خود نیز به درستی ننشـیند 

حتراق سوپاپ بسوزد . با توجه به مواردی که بیان شد سیت و وجه آن در مرحله ابا ع ور شعله از بین و 

 صحیح است. گزینه های  همهدر این سوال 

 

شـان  باشـند زیـرا بـا افـزایش دمـا مقاومت می NTCکاری از نوع  ـ تمام سنسورهای سیستم خنک132

 یابد.  کاهش می

 

 ست.هد دارای یک سوپاپ هوا در سرسیلندر و سوپاپ دود در بلوکه ا Fموتور ـ 133

 

حجـم آب شـود زیـرا   کاری بهتر انجام می تر باشد خنک ها و مسیرهای آب بیش ـ هر چه تعداد لوله134

 بیشتری خنک کاری می شود و به واتر پمپ می رود.

 

ی مرگ بـاال  ی مرگ پایین شروع و تا نقطه ی تراکم از ریتارد سوپاپ هوا یعنی بعد از نقطه ـ مرحله135

 ادامه دارد. 
  180 52 128  

 ی چـ آوانس هوا + ریتارد دود = قی136
  11 16 27  

روغن نمی تواند از صافی داخل فیلتر ع ور کنـد و در نتیجـه  ،یف شدن فیلتر روغنثدر صورت ک ـ137

فشـار برای رفع این مشکل از یک سوپاپ کنتـرل .  افزایش می یابدفشار در منطقه ورودی فیلتر روغن 

در ته فیلتر روغن استفاده شده که به سوپاپ بای پاس معروف است . ایـن سـوپاپ مـرز بـین ورودی و 

در صورتی که به هر دلیل فشار ورودی از خروجی فیلتر بیشتر شود سـوپاپ  .خروجی فیلتر روغن است 

تقیما و بـدون و روغن ورودی مسـ می شودو مسیر باز  رانده می شودسمت جلو  در اثر اختالف فشار به

 می رود و وارد موتور می شود . فیلتر روغن ع ور از صافی به خروجی

 

های آن آب و  توان از یک رادیاتور استفاده نمود که از داخل لوله کردن روغن کارتر می ـ برای خنک138

تور این رادیـا شود بـه کاری می خنک  از وسط آن روغن جریان دارد و روغن توسط جریان آب داخل لوله

 دهد.  ی حرارت روغن را کاهش می گویند. درجه اویل کولر می
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 ـ در زمانی که سیت سوپاپ گود نشسته باشد یا ترک خورده باشد باید تعویض شود. 139

 

را در داخـل بـوش سـیلندر قـرار   خواهیم در پیستون جا بزنیم ابتدا رینگ ـ زمانی که رینگ را می140

گیریم تا در رنج استاندارد قرار داشته باشـد و سـایز رینـگ  ا فیلر اندازه میی آن را ب ی ل ه داده و فاصله

و  مـی دهـیمقـرار  پیسـتون رشیار مخصوص خودش درطور بالعکس د  سپس رینگ را به .درست باشد 

شیار رینگ گشاد شده  متوجه می شویم کهد از حد بو اگر لقی بیش . گیریم لقی آن را با فیلر اندازه می

 تون تعویض گردد. سده است و باید پییا پله کر

 

ی احتـراق  د مقداری روغن بـه داخـل محفظـهنـ در زمانی که ساق سوپاپ و گیت لقی داشته باش141

کند پس در پشت سوپاپ ایجـاد رسـوب و دوده  شود و چون روغن کربن را به خود جذب می کشیده می

توانـد در  کنـد و نمی ها ایجـاد دوده می وپاپکند. تنظیم ن ودن کاربراتور فقط در زمان بسته بودن س می

 پشت سوپاپ دوده ایجاد کند. 

 

شـده و مقـداری روغـن را  یل پمپ در زمان زیاد شدن فشار روغن خروجی بازسوپاپ اطمینان او ـ142

 ار همواره یکنواخت باشد. شگرداند تا ف ورودی اویل پمپ باز می به کارتر یا

 

مجاز خود باالتر رفت فرسایش قطعات در اثر افـزایش اصـطکاک زیـاد  ـ زمانی که دور موتور از حد143

 .گویند شود به همین دلیل به این دور، دور بحرانی می می

 

 

چـون پـس در موتـور خوابیـده  شـود تـر مـی کم تر باشند لرزش موتور ها متقارن ـ هر چه پیستون144

  ترین لرزش را دارد. کم ، دنباش کامالً متقارن میسیلندر ها 

 

تـوانیم در روش اول نـوک سـوزن سـاعت  گیری لقی افقی یا طـولی میـل بادامـک می ـ برای اندازه145

گیری را در انتهای میل بادامک قرار داده و میل بادامک را به جلو و عقـب هـل دهـیم اگـر عقربـه  اندازه

 باشد.  بیش از حد حرکت کند یعنی لقی بیش از حد می

باشد که همان لقی طولی  می خار نگهدارنده میل بادامک و میل بادامک ینروش دوم : استفاده از فیلر ب

 دهد.  را نشان می
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دو میل سوپاپ در سر سیلندر قرار گرفته و چون سـوپاپها دقیقتـر کنتـرل  D.O.H.Cـ در سیستم 146

 سوپاپ است ، راندمان بیشتر و صدای سوپاپ کمتر می شود . 16می شوند و نیز خودرو 

 

 مان چرخش میل لنگ ،  لنگهای تعادلی میل لنگ با توجه به تقارن و نیروی گریز ازـ در ز150

 مرکز ی که ایجاد می کنند مانع از ارتعاش میل لنگ می شوند . 

 

 ـ همیشه پیستون در جهت عمود بر گژن پین و بر روی دامنه خود دارای بیشترین قطر می باشد .151

 

یابد نقطه جوش نیز افزایش می یابد . هرچه ارتفاع از سطح دریا ـ  هر چه فشار در سیستم افزایش 152

زیاد شود فشار کاهش و نقطه جوش کاهش می یابد . در یک سیستم بسته فشار افزایش و نقطه جـوش 

 باال می رود . 
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