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شما عزيزان كوشش كنيد كه از اين وابستگي بيرون آييد و احتياجات كشور خودتان را برآورده 
سازيد، از نيروي انساني ايماني خودتان غافل نباشيد و از اتكاي به اجانب بپرهيزيد.

ُه« َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ
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همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پیشنهـادات و نظرات خـود را در بارۀ  محـتوای این کتاب بـه نشانی 
ـ صندوق پستی شمارۀ 4874/15  دفتر تألیف  کتاب های  درسی فنی و  تهران 

حرفه ای و کاردانش، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پیام نگار)ایمیل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 
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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ريزي كتاب هاي پودماني 

برنامه ريزي تأليف »   پودمان هاي مهارت« يا »   كتاب هاي تخصصي شاخۀ كاردانش« بر مبناي استانداردهـاي كتاب »   مجموعه 

برنامه هاي درسي رشته هاي مهارتي شاخۀ كاردانش، مجموعۀ ششم  « صورت گرفته است. بر اين اساس ابتدا توانايي هاي هم خانواده 

 )Harmonic  Power( مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي كار 

تحت عنوان )Unit( دسته بندی می شوند. در نهايت واحدهای كار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و پودمان مهارتی 

)Module ( را شكل می دهند.

انجام شده است،  با يک نگرش علمی   دسته بندی »توانايی ها« و »واحدهای كار« توسط كميسيون های تخصصی 

به گونه ای كه يک سيستم پويا بر برنامه ريزی و تأليف پودمان های مهارت نظارت دائمی دارد.

كاردانش«  »شاخۀ  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  تأييد  مورد  درسی  كتاب  به عنوان  »پودمان«  يک  مذكور  روش  با 

چاپ سپاری می شود.

به طوركلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت )M2 ،  M1 و …( و هر پودمان نيز به تعدادی واحد كار 

)U2 ،U1 و …( و هر واحد كار نيز به تعدادی توانايی ويژه )P2 ،P1 و …( تقسيم می شوند. به طوری كه هنرجويان در پايان 

آموزش واحدهای كار )مجموع توانايی های استاندارد مربوطه( و كليه پودمان های هر استاندارد، تسلط و مهارت كافی در 

بخش نظری و عملی را به گونه ای كسب خواهند نمود كه آمادگی كامل را برای شركت در آزمون جامع نهايی جهت دريافت 

گواهينامه مهارت به دست آورند.

بديهی است هنرآموزان و هنرجويان ارجمند شاخۀ كاردانش و كليۀ عزيزانی كه در امر توسعۀ آموزش های مهارتی فعاليت 

دارند، می توانند ما را در غنای كيفی پودمان ها كه برای توسعۀ آموزش های مهارتی تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

                                                      سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
                                                               دفتر  تأليف كتاب های درسی 

                                                              فني وحرفه اي و كاردانش
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مقدمه
ستايش بيكران ذات بي همتايي را سزاست كه رحمت بي شمار او برسر همگان سايه افكنده و تقصير در اطاعت را از 

بندگانش به سادگي پذيراست. 

با لطف و عنايت خداوندي پودمان حاضر در رابطه با كار با ابزارهاي عمومي و اختصاصي، توانايي سرويس خودرو و توانايي 

پياده و سوار كردن مولّدقدرت و قطعات وابسته به آن از روي خودرو، منطبق با اهداف آموزشي شاخۀ كاردانش بر مبناي 

توانايي هاي شمارۀ 8  ،   12    و 13 استاندارد مهارت و آموزشي » تعميركار درجۀ 2 اتومبيل هاي سواري بنزيني « با شماره كد 

بين المللي 43/23/1/1-8 سال 1384 رشته مكانيک سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور تأليف شده است كه مي تواند 

عالوه بر هنرجويان شاخۀ كاردانش براي ساير عالقه مندان نيز مفيد واقع گردد. 

شايان ذكر است كه براي تهيۀ تصاوير مورد استفاده جهت بيان مراحل كار از يكي از خودروهاي متداول كه در شرايط 

فعلي دسترسي به آن براي تمامي همكاران محترم امكان پذير مي باشد، استفاده گرديده است.

بديهي است كه نقطه نظرها و رهنمودهاي تمامي عزيزاني كه در امر توسعه آموزش هاي مهارتي فعاليت دارند، چراغ راه 

مؤلفان خواهد بود.

                                                                           با تشكر-  مؤلفان

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


فهرست 

صفحهعنوان رديف

2واحد كار اّول

3پيش آزمون ................................................................................................................................................................
5ابزارها        ..................................................................................................................................................................1-1
7اندازه  ی آچارهاي عمومي  ......................................................................................................................................1-2
7روش تبديل اندازه ي آچارهاي ميلي متري به اينچي .................................................................................1-3
8انواع آچارهاي عمومي  ............................................................................................................................................1-4
15آچاردرجه دار )تُرك متر(..........................................................................................................................................1-5
16ابزارهاي اختصاصي  ..................................................................................................................................................1-6
17ابزارهاي خاص  ..........................................................................................................................................................1-7
18باالبرها ...........................................................................................................................................................................1-8
19وسايل حمل و نقل تجهيزات سنگين ..............................................................................................................1-9

20دستورالعمل تبديل اندازه ي آچارهاي ميلي متري به اينچي و بالعكس  ..............................................1-10
21دستورالعمل استفاده صحيح از ابزارهاي عمومي ..........................................................................................1-11 
24كاربرد صحيح ابزارها  ..............................................................................................................................................1-12

27آزمون پاياني)1( ........................................................................................................................................................

29واحد كار دوم 

30پيش آزمون ..................................................................................................................................................................
32سرويس خودرو  .........................................................................................................................................................2-1
33انواع سرويس خودرو  ..............................................................................................................................................2-2
37اطالعات سرويس خودرو .......................................................................................................................................2-3
41ضرورت انجام سرويس هاي دوره اي ...................................................................................................................2-4
46حس گرها و عملگرها ..............................................................................................................................................2-5
48روغن ها و وظايف آن ها  .......................................................................................................................................2-6
50فيلترها  .......................................................................................................................................................................2-7
53باالبرها  ........................................................................................................................................................................2-8
55دستورالعمل تعويض و تكميل روغن و فيلتر ..................................................................................................2-9

60دستورالعمل تعويض فيلتر هوا ............................................................................................................................2-10

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


61دستورالعمل تعويض فيلتر سوخت  ...................................................................................................................2-11
62دستورالعمل تكميل و تعويض روغن جعبه دنده )گيربكس( و ديفرانسيل ........................................2-12
65دستورالعمل سرويس باتري خودرو ...................................................................................................................2-13
69دستورالعمل كنترل و عيب يابي ظاهري چراغ هاي خودرو .......................................................................2-14
72دستورالعمل آچاركشي خودرو ............................................................................................................................2-15

74آزمون پاياني )2( ......................................................................................................................................................

77واحد كار سوم

80پيش آزمون ................................................................................................................................................................
86آشنايی با مولد قدرت، انواع و كاربرد آنها ..........................................................................................................3-1
86آشنايی با مولدهای قدرت درون سوز و برون سوز ........................................................................................3-2
89آشنايی با موتورهای دوزمانه و چهارزمانه .........................................................................................................3-3
93آشنايی با موتورهای كاربراتوری و موتورهای بنزينی انژكتوری ...............................................................3-4
96آشنايی با مفهوم قدرت موتور و واحدهای اندازه گيری آن ........................................................................3-5
99آشنايی با مفاهيم گشتاور خروجی و دور موتور ............................................................................................3-6
100آشنايی با ملحقات خارجی موتور .......................................................................................................................3-7
100آشنايی با ابزار و وسايل پياده و سوار نمودن ملحقات خارجی موتور ....................................................3-8
101آشنايی با رعايت اصول باز كردن ملحقات خارجی موتور .........................................................................3-9

دستورالعمل اصول ايمنی و حفاظتی پياده و سوار نمودن موتور و ملحقات خارجی آن از روی 3-10
خودرو 

102

104آشنايی با باتری .........................................................................................................................................................3-11
105دستورالعمل پياده و سوار كردن باتری و اتصاالت الكتريكی و الكترونيكی موتور ............................3-12
106آشنايی با هواكش  ..................................................................................................................................................3-13
108دستورالعمل پياده و سوار كردن هواكش.........................................................................................................3-14
111آشنايی با پمپ بنزين مكانيكی و كاربراتور ....................................................................................................3-15
112دستورالعمل پياده و سوار كردن پمپ بنزين مكانيكی و كاربراتور ........................................................3-16
آشنايی با ريل سوخت، انژكتورها، محفظه ی دريچه ی گاز، حسگرهاو عملگرهای الكترونيكی 3-17

موتور 
115

آشنايی با حسگر دور موتور، حسگر فشار هوای ورودی، حسگر دمای هوای ورودی، پتانسيومتر 3-18
دريچه ی گاز سی او )Co( پتانسيومتر و حسگر المبدا 

119

دستورالعمل پياده و سوار كردن محفظه ی دريچه ی گاز، ريل سوخت، حسگر و عملگرهای 3-19
الكترونيكی موتور

123

134آشنايی با دلكو، كويل كاربراتوری، كويل دوبل انژكتوری، شمع ها و وايرها ........................................3-20

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


دستورالعمل پياده و سوار كردن دلكو، كويل كاربراتوری، كويل دوبل انژكتوری، شمع ها و 3-21
وايرها

136

140آشنايی با آلترناتور و استارت خودرو ................................................................................................................3-22
142دستورالعمل پياده و سوار كردن آلترناتور و استارتر ....................................................................................3-23
144آشنايی با رادياتور، منبع انبساط، پروانه يا فن، واتر پمپ و ترموستات ................................................3-24
148دستورالعمل پياده و سوار كردن رادياتور، منبع انبساط، پروانه )فن(، واتر پمپ و ترموستات3-25
156 دستورالعمل پياده و سوار كردن مانيفولدهای هوا و دود ...........................................................................3-26
160دستورالعمل پياده و سوار كردن رام موتور خودروهای محرك جلو ومحرك عقب .........................3-27
161دستورالعمل پياده و سوار كردن دسته موتورها ............................................................................................3-28
164دستورالعمل پياده و سوار كردن موتور از روی خودرو.................................................................................3-29
دستورالعمل بستن موتور بر روی پايه ی موتور، شست وشو و آماده كردن موتور جهت باز كردن  3-30

قطعات آن
170

172دستورالعمل كنترل و راه اندازی موتور بعد از نصب روی خودرو ...........................................................3-31
175آزمون پايانی)3(...........................................................................................................................................................
181منابع و مآخذ .............................................................................................................................................................

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


1

 

هدف كلی پودمان: 
پياده و سوار كردن مولد قدرت و قطعات وابسته به آن از روی خودرو و باز 

كردن، بستن، عيب  يابی و رفع عيب موتور 

                         شماره
                      عنوان توانایی

  ساعات آموزشی

مجموععملینظریتواناییواحد کار

268توانايی كار با ابزارهای عمومی و اختصاصی8 1

61824توانايی سرويس خودرو212  

توانايی پياده و سوار كردن مولد قدرت و 13 3
قطعات وابسته به آن از روی خودرو

36110146
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2

واحد کار اّول

1- توانایی کار با ابزارهای عمومی و اختصاصی

هدف های كلی: 
كار با ابزارهاي عمومي و اختصاصي در كارگاه

 هدف های رفتاری: 
1-  كاربرد ابزارهای تعميرگاه و انواع آن ها را بيان كند.

2-  اندازه  ی آچارهای عمومی و انواع آن  ها را بيان كند. 
3- روش تبديل اندازه  ی آچارهای ميلی  متری به اينچی را بيان كند. 

4- انواع آچارهای عمومی را توضيح دهد.
5-  انواع آچار درجه و كاربرد آن  ها را توضيح دهد.

6-  انواع ابزارهای اختصاصی )موتور( را توضيح دهد. 
7- انواع ابزارهای اختصاصی باز كردن و بستن اجزای سيستم تعليق را نام ببرد.

8-  انواع باالبرهای خودرو را توضيح دهد. 
9- انواع وسايل حمل و نقل تجهيزات سنگين در كارگاه را نام ببرد. 

10- اندازه  ی آچارهای اينچی را به ميلی  متری و بالعكس تبديل كند. 
11- با آچارهای عمومی به صورت اصولی كار كند. 

12- با آچارهای اختصاصی به صورت اصولی كار كند.
13-  از تجهيزات باالبر و حمل  ونقل در كارگاه به صورت اصولی استفاده كند.

14- ابزارها را به صورت صحيح به كار ببرد. 
 

             ساعات آموزشی
جمععملینظری

268
     

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


3

پیش آزمون:

1-  تصویر نشان  دهنده  ی چه نوع ابزار با چه کاربردی است؟ 
الف(آچار تخت اینچی ـ عمومی 

ب( آچار تخت میلی  متری ـ عمومی
    ج(آچار تخت میلی  متری ـ مواضع تنگ  

د(آچار تخت اینچی ـ مواضع تنگ 

2-  اگر در کارگاه ابزار مناسب موجود نباشد برای باز کردن 
مهره ه ای به اندازه  ی 14 میلی  متر از چه ابزار )آچار( اینچی می  توان 

استفاده نمود؟ 
1
2
الف(

9
16

ب( 
5
8
ج(  

11
16

د(  

3ـ از ابزار نشان داده شده در شکل چه استفاده  اي می  شود؟
الف( برای بستن پیچ  های دو سردنده
ب( برای کنترل فشار بستن پیچ  ها 

ج( برای بستن پیچ و مهره با اندازه  ی معین 
د( برای اندازه  گیری گشتاور بستن مهره  ها 
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ولی  باشید  داشته  نیاز  اینچی  1
2
آچار به  اگر   -4

در دسترس نباشد به جاي آن از چه آچار میلی  متری 
می توان استفاده کرد؟ 
الف(12 میلی  متر  

    ب(13 میلی  متر 
      ج(14 میلی  متر 

د(15 میلی  متر

 5ـ تصویر روبرو نشان دهنده  ی چیست؟ 
    الف( باالبر  

ب(جک 
 ج( پایه  ی قابل تنظیم 

د( ابزار مخصوص 

6-ابزارهای نشان داده شده چه کاربردی دارند؟
الف( عمومی 

ب(مخصوص خودروها
ج(مخصوص باز کردن فنرهای پیچشی

 د(مخصوص باز کردن محور چرخ

 7ـ ابزارهای نشان داده شده درتصویرچه نام دارند؟ 
الف( آچار درجه  دار )ترک متر( 

ب( اهرم مدرج 
ج( اندازه گیر زاویه  

د( دسته بوکس 
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  1-1- ابزارها 
سرويس ونگه داری خودروهادرهرتعميرگاهی انجام شودعالوه بر 
اطالعات فنی، نياز به ابزار و تجهيزات مناسب دارد. )ابزارهاتكميل 

كننده  ی توانايی تعميركاران برای انجام تعميرات موردنظر است(.
بخشی از ابزارهای كارگاهی كاربرد عمومی دارند و در كليه  ی 

عمليات كارگاهی مورد استفاده قرار می گيرند. )شكل1ـ1( .

بخشی ديگر  كاربردشان مخصوص عمليات معينی است. )شكل2ـ1(  
بخشی از اين ابزارها در خودرو خاص و محل خاصی كاربرد دارند. 
بنابراين، ابزارهای كارگاهی را مي توان به دو نوع عمومی و اختصاصی 

دسته  بندی كرد.

 انتخاب درست هر ابزار و انجام صحيح كار با آن، )شكل 3ـ1( 
مشروط به موارد زير است:

-  دانستن طرز كار ابزار
-  موجود بودن ابزار

-  آگاهی از نحوه  ی استفاده  ی صحيح از ابزار

)شکل 1ـ1( ابزارهای عمومی

شکل )2ـ1( ابزارهای مخصوص

 شکل )3ـ1( استفاده  ی اصولی از ابزار 
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  1-1-1-ابزارهای عمومی:  ابزارهای عمومی كاربرد عمومی 
دارند و در بسياری از عمليات كارگاهی )پياده و سوار كردن، باز كردن 
و بستن اجزای مختلف خودرو( مورد استفاده قرار می  گيرند. معموالً 
اين ابزارها در داخل كمد يا جعبه كشويی چرخ دار )شكل4ـ1( يا 
جعبه ابزارهای معمولی )دستی( قابل حمل )شكل 5ـ1( نگه  داری 

می  شوند.

 اين آچارها، همان  گونه كه در شكل های 4ـ1و 5ـ1 نشان داده 
شده  اند، به صورت تخت، رينگی، بوكس، آلن، پيچ گوشتی، انبر و 

چكش عرضه می  شوند. 

  2-1-1- ابزارهای اختصاصی:  ابزارهای اختصاصی كاربرد 
خاص دارند و فقط در عمليات معينی قابل استفاده  اند. از جمله  ی 
اين ابزارها می  توان ابزارهای ويژه  ی باز و بست رينگ  ها )شكل6ـ1( 
و ابزار فنر جمع كن سوپاپ را )شكل 7ـ1( كه ويژه  ی كار معينی 

است، نام برد. 

شکل )4ـ1( کمد ابزار

شکل )5ـ1( جعبه  ی ابزار دستی

شکل )6ـ1( رینگ جمع کن

شکل )7ـ1( فنر جمع کن سوپاپ
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شکل )8ـ1( آچار میلی  متری

      
شکل )9ـ1( آچار اینچی

جدول )1( اندازه  ی آچارهای میلی  متری و اینچی

اندازه آچارهاي متداول ميلي متري

 15141312 11 10987
25242322212019181716

اندازه آچارهاي متداول اينچي
1
2

7
16

3
8

5
16

1
4

3
16

1
8

1
15
16

7
8

13
16

3
4

11
16

5
8

9
16

 2-1- اندازه  ی آچارهای عمومی
 اندازه  ی آچار با فاصله  ی دهانه  ی آن تعيين می  شود. بنابراين، 
با توجه به واحدهای اندازه  گيری طول )متر و اينچ(، دو نوع آچار 

از نظر اندازه وجود دارد: 
آچار متريک معموالً در اندازه  ی 7 تا 25 ميلی  متر و در صورت 

ضرورت با اندازه  ی كم تر يا بيش تر ساخته می  شود.
 تصوير )8ـ1( يک نوع آچار ميلی  متری با اندازه  ی 7 ، 3/5 و 

4 ميلی  متر را نشان می  دهد. 
1 اينچ تا 1 اينچ و در صورت ضرورت با 

8
آچارهای اينچی از

اندازه كمتر و بيش تر ساخته مي شوند.

5 اينچ را نشان مي دهد.
8 تصوير )9-1( اندازه 

  3-1- روش تبديل اندازه  ی آچارهای  
ميلی متری به اينچی

 همان  طور كه در جدول )1( نشان داده شده است، اندازه  ی 
دهانه  ی آچارهای ميلی  متری، معموالً از 7 ميلي مترشروع می شود 

و يک ميلی  متر يک ميلی  متر افزايش می  يابد.

1 اينچ شروع می  شود و 
8

 اندازه  ی دهانه ی آچارهای اينچی از
1 اينچ به آن افزوده می گردد. 

16 در هر مرحله 

اینچ
5
8
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برای تبديل اندازه  ی آچارهای ميلی  متری به اينچی به لحاظ 
نظری كافی است اندازه  ی ميلی  متر را به عدد 25/4 تقسيم 

نمود. )يک اينچ برابر 25/4 ميلی  متر است(. 
در جدول )2( محاسبه  ی تبديل چند اندازه  ی آچار ميلی-

 متری به اينچی نشان داده شده است. 

در جدول )3( محاسبه  ی تبديل چند اندازه  ی آچار اينچی 
به ميلی  متری نشان داده شده است.

امكان  همان  طور كه در جداول 2 و3 مالحظه می  شود، 
تبديل دقيق اندازه  ی آچارهای ميلی  متری به اينچی و بالعكس 
كشور  استاندارد  و  نياز  با  متناسب  است،  بهتر  ندارد.  وجود 

سازنده  ی خودرو، ازآچار توصيه شده استفاده كنيم. 

  4-1- انواع آچارهای عمومی 
انواع آچارهای عمومی عبارت  اند از: 

آچارهای تخت ، آچارهای رينگی و يكسر رينگی، بوكس، 
آلن، پيچ گوشتی، انبر و چكش )شكل 10ـ1(. 

اندازه آچار به اينچ = 25/4 ÷ اندازه ي آچاربه 
ميلي متر

mm7 ÷ 25/4 =0/276 ⇒ in276
1000

mm12 ÷ 25/4 =0/472 ⇒ in472
1000

mm18 ÷ 25/4 =0/709 ⇒ in709
1000

جدول )3( تبدیل اندازه  های اینچی به میلی  متری

اندازه آچار به ميلي متر = 25/4 × اندازه ي 
اينچي

in1
4

*25/4 = 6/35 ميلي متر

in9
16

*25/4 = 14/28 ميلي متر

1 *25/4 = 25/40 ميلي متر

شکل )10ـ1( انواع آچارهاي عمومي

جدول)2(تبدیل اندازه  های میلی  متری به اینچی
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  1-4-1-آچارهای تخت: آچارهای تخت عمومی  ترين ابزار 
در كارگاه ها محسوب می شوند. اندازه  ی اين آچارها با فاصله ی  
دهانه  ی آن  ها تعيين می  شود. اين فاصله در سيستم متريک از 4 
ميلی متر با افزايش 1ميلی  متری تا 25 ميلی  متر و باالتر ساخته 

می شوند.

1 اينچ تا 
16

اينچ و با فاصله 1
8

 آچارهای تخت اينچی از
1 اينچ و باالتر ساخته می  شوند. درتصوير)11ـ1( يک دست 
آچار با 14 دهانه  ی مختلف ديده می  شود. برای آن  كه بتوان 
در يک موضع تنگ نيز از آچار تخت استفاده مناسب نمود 
با زاويه  ی 15 درجه  دهانه  ی آچار را نسبت به بدنه  ی آن 

می  سازند. )شكل 12ـ1(

آچار تخت  های مخصوص ديگری نيز ساخته می شوند كه 
برای محل  های كم  عرض، تنگ و پيچيده به كار می  روند. شكل 

)13ـ1(

شکل )11ـ1( یک  دست آچار تخت

شکل )12ـ1( زاویه  ی دهانه  ی آچار تخت برای استفاده  ی مناسب

شکل )13ـ1( آچار تخت  های مخصوص
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  2-4-1-آچارهای رينگی:  برای جلوگيری از ُسرخوردن 
)لغزيدن( آچار از روی مهره يا پيچ، و افزايش سطح اتكای آن، 
از آچارهای رينگی استفاده می  شود. دهانه  ی آچار رينگی، كه به 
صورت يک حلقه ساخته می  شود، )شكل 14ـ1( دارای 6، 8 و 12 
شيار است. با اطمينان بيش  تری كه اين نوع آچار ايجاد می  كند، 
امكان لغزيدن آچار به حداقل می  رسد و از آسيب  ديدن قسمت 

آچارخور پيچ و مهره و نيز از ايجاد سانحه جلوگيری می  شود.

آچارهای رينگی، متناسب با محدوديت  های فضای استفاده، در 
شكل  های مختلف ساخته می  شود. )شكل 15ـ1(. 

اندازه  ی اين آچار نيز مشابه آچار تخت است. 

  3-4-1-آچار بوكس:  آچار بوكس از نظر محل درگيری 
قسمت آچارخور پيچ يا مهره، مشابه آچار رينگی است. ولی 
احتمال  كامل  تر،  و  بيش  تر  درگيری  عمق  داشتن  سبب  به 
نوع  اين  است.  كم تر  آچارها  ساير  به  نسبت  آن،  در  لغزش 
آچارها به صورت يک مجموعه )شكل 16ـ1( ساخته و ارائه 

می  شود. 

شکل )14ـ1( آچار رینگی

شکل )15ـ1( دو نوع آچار رینگی خاص

شکل )16ـ1( جعبه  ی آچار بوکس
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است  شده  داده  نشان  17ـ1  شکل  در  که  همان  طور 
قسمت  می  تواند  کامالً  بوکس  استوانه ی  داخلی  شیارهای 
چهار  از  استفاده  با  بربگیرد.  در  را  مهره  و  پیچ  آچارخور 
ایجاد  و  مناسب  دسته  ی  از  استفاده  و  آن  باالی  گوشه  ی 
گشتاور الزم می  توان با کم  ترین احتمال لغزش به باز کردن 
یا بستن اتصال پیچ و مهره ه ا اقدام نمود. همان طور که در 
شکل 16ـ1 نشان داده شده است دسته  های متنوعی برای 
به حداکثر  را  آن  کارآیی  تا  آچار ساخته می  شوند  نوع  این 

برساند. 

عالوه بردسته  های ثابت، دسته  ی جغجغه )شکل18ـ1( 
به  نداشتن  نیاز  و  بیش  تر  راحتی  برای  که  دارد  وجود  نیز 
جابه  جایی در زمان باز کردن یا بستن پیچ در جعبه بوکس ها 

به کار می  رود. 

طول استوانه  های بوکس نیز می تواند با اندازه  های مختلفی 
تولید شود. همان  طور که در شکل )19ـ1( نشان داده شده است 
با یک بوکس پایه بلند به راحتی می  توان مهره  ی یک پیچ بلند 

را باز نمود. 

شکل )17ـ1( نحوه درگیری آچار بوکس 

شکل )18ـ1( انواع دسته بوکس 

جغجغه

مهره

                      شکل )19ـ1( بوکس بلند

س
وک

ر ب
چا

ل آ
طو
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در  را  آن  آچار،  نوع  اين  خوب  بسيار  كارآيی  به  توجه  با 
شكل  های مختلف ديگر، كه در تصوير )20ـ1( نشان داده شده 

است، می سازند و مورد استفاده قرار می  دهند. 

در شكل )21ـ1( يک مجموعه بوكس ستاره  ای برای كار 
روی پيچ  ها و با مجرای ستاره  ای نشان داده شده است. 

5-4-1- فيلرها: در شكل )22ـ1( يک مجموعه فيلر تيغه ای 
 نشان داده شده است. اين فيلرها كاربرد گسترده ای برای كنترل 
لقی ها دارند آن ها در اندازه  های 0/1 تا 1 ميلی متر و اندازه های 
ساخته می  شوند و مورد  40

1000
1 اينچ تا 

1000
مشابه اينچی از 

استفاده قرار می گيرند. 

بوكس دوازده شياربوكس شش شيار

بوكس شش شيار

ستاره اي 12 پره

دسته جغجغه اي

بوكس ستاره اي

شکل )20ـ1( انواع آچار بوکس

شکل )21ـ1( بوکس ستاره  ای

شکل )22ـ1( فیلر تیغه  اي
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  6-4-1-آچارهای قابل تنظيم: آچارهای ديگری كه 
قابليت تنظيم در اندازه  های موردنياز را دارند نيز ساخته شده 

است. 
 اين آچارها اگرچه ظاهراً قابل تنظيم  اند، ليكن به علت لقی   
اجزای آن ها ممكن است روی پيچ يا مهره بلغزند وضمن آسيب 
آچارهای  كنند.  دچارسانحه  نيز  را  قطعات،كارگر  به  رساندن 
قابل تنظيم چون شالقی و لوله  گير نيز وجود دارند كه بيش تر 
در باز كردن و بستن لوله  ها و پيچ ها و مهره  های غيراستاندارديا 

استوانه ای مورد استفاده قرار می  گيرند.

  7-4-1- انبرها: انبرها، كه درشكل )24ـ1( و )25-1(چند 
نوع متداول آن )قفلي  انبردست، دم باريک، كالغی و خاربازكن( 

ديده مي شود در كارگاه  ها كاربرد گسترده ای دارند. 
انبرهای ديگر با نام سيم  چين، خار جمع كن، رينگ جمع  كن 

ورينگ بازكن نيز در كارگاه مورد استفاده قرار می  گيرند. 

  8-4-1- آچار پيچ هاي دوسردنده: در شكل )26ـ1( 
آچار پيچ های دوسر دنده نشان داده شده  است كه برای باز و بسته 
كردن پيچ  های دوسر دنده شده مورد استفاده قرار می گيرند. پيچ 
در سوراخ ابزار قرار گرفته است و با دسته بوكس مناسب، محور 

آچار پيچانده می شود. 

شکل )23ـ1( آچار فرانسه

              
شکل )24ـ1( انواع انبر قفلی شکل          )25ـ1( انواع انبرهای متداول

شکل )26ـ1( آچار پیچ های دوسر دنده
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پيچ  گشتی  پيچ  گشتی:آچارهای  9-4-1-آچارهای    
در كارگاه و در كارهای روزانه كاربرد وسيعی دارند. آچارهای 
پيچ گشتی، در انواع و اشكال مختلفی ساخته می  شوند و هر يک 
كاربرد خاصی دارند. شكل )27ـ1( انواع آچارهای پيچ  گشتی 
عمومی عبارتند از: دوسو شكل )28ـ1( كه برای باز كردن و 

بستن پيچ  های شياردار استفاده می  شود. 

با  پيچ ها  كردن  باز  برای  كه  29ـ1(  )شكل  ـ چهارسو 
شيار چهارسو مورد استفاده قرار می  گيرد. 

پيچ  گشتی  های خاص، همان  طور كه در شكل )30ـ1( ديده 
می  شود، اشكال چهارسو، ستاره ای، چنگكی و چهارپهلو دارند، كه 
برای باز كردن و بستن پيچ  ها با شيار مشابه اين پيچ گشتی  ها مورد 

استفاده قرار می  گيرند. 

  10-4-1-آچارآلن:  آچار آلن برای بازكردن پيچ  های شياردار 
می گيرند  قرار  چهارگوش،ستاره  ای(مورداستفاده  )شش گوش، 

)شكل1-31(.

شکل )27ـ1( انواع پیچ  گشتی

پيچ گشتي دوسو
سرپيچ

ميله ي پيچ گشتي

شكل پيچ گشتي
اتصال

دسته

شکل )28ـ1( پیچ  گشتی دوسو

سرپيچ
سرچهارسوپيچ گشتي

شکل )29ـ1( پیچ  گشتی چهارسو

چهارسو
چهارسوچهارمحور

ستاره اي
چنگكي
چهارگوش

شکل )30ـ1( شکل سرپیچ  گشتی  های خاص

شکل )31ـ1( آچار آلن

طول ميله
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  11-4-1-چكش:  چكش  ها به منظور ضربه زدن به مواضع 
خاصی مورد استفاده قرار می  گيرند. چكش ها )شكل 32ـ1( در 
انواع سخت )آهنی( و نرم )سربی، مسی و پالستيكی( برای ضربه 

زدن به قطعات حساس و پرداخت شده به كار می  روند. 
بر حسب  و  است  دارای دسته ی چوبی  معموالً  چكش  ها 
ضرورت با وزن های 100 گرم تا 1000 گرم و نوع سنگين آن 

)پتک( در وز ن  های باالتر ساخته می  شوند.

  5-1 -آچاردرجه  دار )تُرک  متر( 
آچار درجه  دار )ترك  متر( برای بستن، پيچ يا مهره  ها با نيروی 
كار می  رود )شكل 33ـ1( همان  طور كه درشكل  به  معينی 
)34ـ1( ديده می  شود، اين آچارها با نصب بوكس متناسب با 
قسمت آچارخور پيچ يا مهره می  تواند به صورت دسته بوكس 

پيچ يا مهره  ها را با گشتاور نيروی معينی ببندند. 
آ چـار  م ي شود،  ديـده  )33ـ1(  كه  درشكـل  همـان  طور 
درجه  دارها در انواع عقربه  ای و قابل تنظيم ساخته می  شوند. اين 
آچارها پس از رسيدن به گشتاور معين، با صدای تقه  ی خود از 

رسيدن به نيروی موردنظر خبر می دهند. 

با  ياتاقان ها  پيچ هاي  بستن  نشان دهنده ي  شكل )1-34( 
گشتاورمعين به وسيله ي آچار درجه)ترك متر( مي باشد.

شکل )32ـ1( انواع چکش

شکل )33ـ1( انواع آچاردرجه دار

شکل )34ـ1(

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


16

    6-1- ابزارهای اختصاصی 
مورد  خاصی  عمليات  انجام  برای  اختصاصی  ابزارهای 

استفاده قرار می  گيرند. 

   1-6-1 - رينگ جمع  كن و  رينگ باز كن 
در شكل )35ـ1( چند نوع از ابزارهای اختصاصی )باز كردن 
و  برای جا زدن  ابزارها  اين  از  ديده می  شود.  موتور  بستن(  و 
درآوردن رينگ  ها و هم چنين از رينگ جمع  كن  ها برای جمع 
كردن رينگ  ها و تنظيم دهانه رينگ ها هنگام جازدن پيستون در 

سيلندر استفاده می كنند. 

  2-6-1 - فنر جمع  كن سوپاپ:  برای باز كردن خار 
سوپاپ  ها بايد فشار فنر آن را خنثی و جمع نمود تا بتوان ضمن 
خارج كردن خارها اجزای سوپاپ  ها )فنر، بشقابک و خارها( را 

خارج نمود. 
ـ در شكل )36ـ1( نحوه  ی استفاده از فنر جمع  كن نشان 

داده شده است. 

  3-6-1 - پولی  كش:  از پولی  كش  ها برای خارج كردن 
پولی  ها، توپي ها و ساير اجزای نصب شده روی محورها استفاده 
می كنند. اين ابزار معموالً دارای حداقل دو شاخه ی نصب شده 
روی يک محور مركزی )شكل 37ـ1( است و در انواع چند شاخه 

نيز ساخته شده و مورد استفاده قرار می گيرد.  

شکل )35ـ1( چند نوع از ابزارهای اختصاصی

شکل )36ـ1( فنر جمع  کن

شکل )37ـ1( پولی  کش
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  4-6-1 - بلبرینگ  کش: از بلبرینگ  کش برای خارج کردن 
ُکنش داخلی بلبرینگ ها از روی محورها استفاده می شود. نحوه  ی 
خارج کردن بلبرینگ از روی محور در شکل )38ـ1( نشان داده 

شده است. 

  7-1 -ابزارهای خاص 
این ابزارها معموالً برای عملیات بازکردن و بستن قطعات 
خودروهای معینی طراحی و ساخته می  شوند. شکل )39ـ1( 

نشان دهنده ی ابزارهای زیر است: 
1ـ چکش لغزنده

2ـ واسطه ي  خازن و خارج کردن فنر پیچشی
3ـ کمک فنر مصنوعی 

 4ـ جک فشاری  
5  ـ     صفحه  ی قالبدار 

شکل )40ـ1( نیز نشان دهنده ابزارهای زیر است:
 قیچی نگه دارنده  ی توپی چرخ

 آزادکننده  ی محور نگه دارنده انداز ه  ی کمک فنر
 کابل نگه دارنده  ی فنرلوال

 سیبک کش
 که مورد استفاده در یکی از خودروهای داخلی می  باشد.  

شکل )38ـ1( 

شکل )39ـ1( 

شکل )40ـ1( ابزار بازکردن محور چرخ جلو 
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  8-1 - باالبرها 
 باالبرها در انواع مختلفی طراحی و ساخته شده  اند تا بتوانند 
نيازهای يک تعميرگاه را برای باال بردن قطعات سنگين خودروها 

برآورده نمايند. 

  1-8-1- باالبر چرخ دار 
باالبر چرخ دار )جرثقيل متحرك(، نشان داده شده در شكل 
)41ـ1( يک جک )باالبر( هيدروليكی نصب شده روی پايه  ی 
چرخ دار است، كه ارتفاع الزم برای پياده كردن موتور و ساير 
اجزای سنگين از روی خودرو  را دارا است. شكل )42ـ1( نحوه  ی 
نصب اتصاالت برای پياده كردن موتور از روی خودرو را با استفاده 

از باالبر چرخ دار )جرثقيل متحرك( نشان می  دهد.

  2-8-1 - باالبر )جک( چرخ دار كوتاه 
از مكانيزم هيدروليكی بهره می گيرد،  باالبر كه  اين نوع 
برای باالبردن اجزا و اتاق خودرو در ارتفاع پائين مورد استفاده 
قرار می گيرد. در كارگاه به اين نوع باالبر جک سوسماری نيز 

می گويند. شكل)1-43(

شکل )41ـ1( باالبر چرخ دار 

شکل )42ـ1( اتصاالت پیاده کردن موتور از روی خودرو

شکل )43ـ1( باالبرچرخ دار کوتاه     
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   3-8-1 - باالبر )ثابت( خودرو 
باالبرهای ثابت خودروها در انواع مختلفی ساخته شده  اند و 
می  توانند خودروها را تا ارتفاعی كه تعميركاران بتوانند در قسمت 

زير خودرو كار كنند باال ببرد)شكل44ـ1(.
از مكانيزم  های هيدروليكی،  با استفاده  باالبرهای خودرو 
نيوماتيكی و الكتريكی به صورت تک ستون، دوستون، چهارستون 

وقيچی در كارگاه مورد استفاده قرار می گيرند. 

  4-8-1 - پايه  های قابل تنظيم 
 پايه  های قابل تنظيم برای استقرار مطمئن خودرو در ارتفاع 
معين )حداقل وحداكثر ارتفاع پايه  ها محدود است( مورد استفاده 
قرار می  گيرند. همان  طور كه در شكل )45ـ1( نشان داده شده 
اين پايه شامل يک پايه و يک محور جابه  جا شونده قابل تنظيم 
است. اين نوع پايه  ها با توانايی نگه  داری 500 كيلوگرم تا 5 تن و 

باالتر طراحی و ساخته می  شوند. 

  9-1 -وسايل حمل و نقل تجهيزات سنگين 
برای جابه  جايی تجهيزات سنگين دركارگاه از حمل كننده های 

دستی و موتوردار متعدد به نام ليف تراك استفاده می  شود. 

  1-9-1 - چرخ  دستی )ليفتراک دستی( 
در محوطه  ی كارگاه، چرخ  دستی برای جابه  جايی موتور، 
استفاده  باالتر  و  كيلوگرم  وزن 20  با  قطعاتی  و  دنده  جعبه 
می شود)شكل 46ـ1(. اين چرخ ها معموالً دارای دو چرخ ثابت 
در جلو و يک چرخ متحرك )چرخان( در قسمت عقب اند و 

هدايت آن به راحتی صورت می  گيرد. 

                

   
شکل )44ـ1( باالبر خودرو

شکل )45ـ1( پایه  ی قابل تنظیم

شکل )46ـ1( چرخ دستی )لیف تراک دستی(
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  2-9-1 - پایه  ی موتور و گیربوکس 
 برای حمل و اجرای راحت عملیات باز کردن و بستن موتور 
و گیربوکس پایه  های چرخداری طراحی و ساخته شده  اند که 
موتور یا گیربوکس روی آن نصب شده و با چرخش خود انجام 
هرگونه عملیات را روی آن ها به راحتی امکان  پذیر نموده است. 

)شکل 47ـ1( 

   10-1 -دستورالعمل تبدیل اندازه ی 
آچارهای میلی  متری به اینچی و بالعکس

همان  طور که در بخش قبل  بیان شد، استفاده از آچارهای 
اینچی به  جای میلی  متری و بالعکس، به این جهت که اندازه ی 
آن  ها )حدود 0/5 میلی  متر و کم  تر یا بیش  تر( متفاوت  اند، توصیه 
میلی  متر  به  اینچی  اندازه های  تبدیل   )4( جدول  نمی  شود. 
را نشان می  دهد. ولی در صورت دسترسی نداشتن به آچار با 
اندازه  ی توصیه شده می  توان اندازه  های آن ها را به ترتیب زیر به 

یک دیگر تبدیل نمود:

 الف( تبدیل اندازه  های اینچی به میلی  متری 
4 اینچی )صورت را در عدد 1/5 ضرب 

16 1 تا 
16

آچارهای 
کنید تا معادل میلی  متری به دست آید(.

9 اینچی )صورت را در عدد 1/5 ضرب 
16

5 و 
16

ـ  آچارهای 
و با عدد 0/5 جمع کنید تا معادل میلی  متری به دست آید(.

16 )صورت کسر را در عدد 1/5 
16

10 تا یک اینچ 
16

-آچارهای
ضرب و با عدد 1 جمع کنید تا معادل میلی  متری به دست 

آید(. 

شکل )47ـ1( پایه  ی موتور 

زمان: 2 ساعت

نوع آچاراندازه آچارهاي متداول اینچي
3
8

5
16

1
4

3
16

1
8

اینچ

میلي متر9/527/936/354/763/175
11
16

5
8

9
16

1
2

7
16

اینچ

میلي متر17/4615/8714/2812/711/11

1
15
16

7
8

13
16

3
4

اینچ

میلي متر25/423/8122/2220/6319/05

2
16 × 1/5 =

3
16  ⇒3 آچارمیلي متري

4
16 × 1/5 =

6
16  ⇒6 آچارمیلي متري

5
16 × 1/5 =

7/5
16  +0/5 = 8 آچارمیلي متري

9
16 ×1/5 =  13/5

16 +0/5 = 14 آچارمیلي متري

10
16 × 1/5 =

15
16  +0/5 = 16 آچارمیلي متري

14
16 × 1/5 =

21
16  +1 = 22 آچارمیلي متري

جدول )4( 
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ب(تبديل اندازه  ی آچارهای ميلی  متری به اينچی 
در اين روش عكس روش تبديل اندازه  ی آچارهای اينچی به 

ميلی  متری عمل می  كنيم. 
- برای تبديل تا 6 ميلی  متر كافی است اندازه  ی آچار را به 
1/5 تقسيم كنيم و در صورت كسری كه مخرجش 16 است 

بگذاريم. 
- برای تبديل آچارهای 8 تا 14 ميلی  متر 0/5 ميلی  متر كم 
كرده و سپس آن  را بر 1/5 تقسيم می كنيم. آن گاه عدد حاصل را 

صورت كسری با مخرج 16 قرار می  دهيم. 
- برای تبديل آچارهای 16 تا 25 ميلی  متری 1 ميلی متر كم 
سپس آن را بر 1/5 تقسيم می  كنيم و عدد حاصل را در صورت 

كسری با مخرج 16 قرار می دهيم.

  11-1 -دستورالعمل استفاده صحيح از 
ابزارهای عمومی 

وسايل الزم: 
 ، نبرها ا بوكس، ينگی، ر رهای عمومی)تخت، ع آچا ا نو ا

پيچ گشتی ها( 

باز  )برای  ازآچارهای عمومی  اجزاي خودرو  تفكيک  براي 
كردن و يا   بستن  پيچ هاومهره  ها(استفاده می  شود.  شكل)48ـ1( 

مجموعه  ای از اين ابزارها را نشان می  دهد. 

4/5÷  1/5=3 ⇒ in3
16

6÷  1/5=4 ⇒ 4
16

= in1
8

11- 0/5=10/5÷1/5=7⇒ in7
16

14-0/5=13/5÷1/5=79⇒ in9
16

22-1=21÷1/5=14⇒ 14
16

= in7
8

24-1=23÷1/5=15⇒ in15
16

زمان: 6 ساعت

شکل )48ـ1( کمد ابزار
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برای استفاده از آچارها سعی كنيد اندازه ی آچار دقيقاً، با 
اندازه ی قسمت آچارخور پيچ و مهره منطبق باشد. درغيراين 
 صورت آچار می  لغزدوضمن آسيب  رساندن به پيچ يا مهره به 

ايجاد سانحه منجر خواهد شد. )شكل49ـ1( 

 توجه: 
در صورت اطمينان نداشتن، اندازه  آچارخور پيچ يا مهره را 
با استفاده از كوليس بدست آوريد. در صورتی  كه عدد به دست 
آمده عدد صحيح نباشد )شكل 50ـ1( احتماالً آچار مورد نياز 

اينچی است. 

 - برای استفاده از رينگ جمع كن، پس از تنظيم دهانه 
رينگ  ها، رينگ جمع  كن را دور آن  ها قرار دهيد و رينگ ها را 

كامالً جمع كنيد. )شكل 51ـ1( 

ـ برای استفاده از فنر جمع كن سوپاپ، ضمن رعايت نكات 
ايمنی، دهانه  ی آن  را ابتدا با استفاده از پيچ تنظيـم كنيد و 
دهانه  ی شكاف  دار را روی بشقابک به صورتی كه نلغزد و روی 
خارها قرار نداشته باشد مستقر كنيد )شكل 52ـ1(. سپس با 

استفاده از دسته، فنر را جمع كنيد و خارها را خارج نمائيد.

شکل )49ـ1( انتخاب آچار مناسب 

شکل )50ـ1( استفاده  ی صحیح و غلط از آچار 

شکل )51ـ1( استفاده از رینگ جمع کن 

شکل )52ـ1( استفاده از فنر جمع کن سوپاپ
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روی  که  گونه  همان   آن  را  پولی  کش  از  استفاده  برای   
شکل های )53-1(و )54-1( نشان داده شده است، مستقر کنید. 
سپس پیچ محور مرکزی را با استفاده از آچار مناسب در جهت 
عقربه  های ساعت بچرخانید تا توپی یا پولی از روی محور خارج 

شود. 
ـ در پایان عملیات تعمیر و نگه  داری، آچارهای استفاده شده 
را با دقت تمیز کنید و در محل پیش  بینی شده در روی تابلو 

قرار دهید. 
 شکل )53ـ1( پولی کش سه شاخه 

شکل )54ـ1( پولی کش دو شاخه

دقت کنید: 
همان  طور که درشکل )55ـ1( نشان داده شده  است، برای هر یک از ابزارهای روی تابلو محل خاصی در نظر گرفته شده است 

که باید پس از پایان کار ابزارها را تمیزنموده و در محل مشخص شده قراردهید.

شکل )55ـ1( تابلو ابزار کامل 
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دقت کنید:
برای استفاده از تجهیزات باالبر و حمل و نقل در کارگاه باید 
نکات ایمنی را به دقت رعایت کنید.ـ  برای باالبردن خودرو، آن 
را با دقت روی باالبر قرار دهید و قبل از باالبردن از سالمت باالبر 
مطمئن شوید. برای باالبردن محدود خودرو  از جک سوسماری 

استفاده کنید. )شکل 56ـ1(. 

در صورتی  که مدت طوالنی خودرو باید در حالت معینی قرار 
داشته باشد باید از پایه  ی قابل تنظیم با پایه  ی ثابت استفاده کرد. 

)شکل 1-57(

   12-1- کاربرد صحیح ابزارها 
 برای استفاده صحیح و اصولی ابزارها باید موارد زیر را رعایت 

نمود: 
 ابزارها را قبل از استفاده باید از نظر ایمنی کنترل کرد تا 

خطر رها شدن و ایجاد سانحه در آن  ها به حداقل برسد. 
 طراحی صحیح چیدن لوازم و تجهیزات، عامل مهمی در 

پیشرفت کار و افزایش بهره  وری و کیفیت کار است. 
 - در چیدن ابزارهای روی میز کار دقت کنید: 

1- ابزارهایی که مرتباً با دست چپ به کار می روند در طرف 
چپ )اندازه  گیرها، قلم  ها، سنبه  ها و ...(چیده شوند. 

2- ابزارهایی که مرتباً با دست راست به کار می روند )آچارها، 

 شکل )56ـ1( باالبر خودرو )جک سوسماری(

  

 شکل )57ـ1( باالبر خودروی پایه ی ثابت 

شکل )58ـ1( چیدن ابزار روي میزکار
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چكش، سوهان و ...(در طرف راست چيده شوند. )شكل1-58(
-در حين استفاده از ابزارها، دسته  ی ابزار كه در كف دست 
قرار می  گيرد بايد با آناتومی دست انطباق داشته باشد تا نيرو 
به قسمت مقاوم كف دست وارد شود. در غير اين  صورت دست 

آسيب خواهد ديد. 
 پس از استفاده ابزارها را تميز كنيد و آن  ها را از رطوبت، 

گردوغبار و مواد روغنی دور سازيد. 
 برای استفاده از آچار تخت سعی كنيد اندازه ی آچار دقيقاً 
با اندازه قسمت آچارخور پيچ يا مهره منطبق باشد. در غير 
اين  صورت آچار از محل خود رها می شود. در نتيجه ضمن 
آسيب رساندن به پيچ و مهره باعث آسيب ديدن دست خواهد 

گرديد. 
- تا جايی كه ممكن است از آچار رينگی يا بوكس استفاده 
نمائيد. اين آچارها از 6، 8 و 12 موضع به پيچ  ها و مهره ها فشار 
وارد می  كنند. به پيچ و مهره آسيبی وارد نمی  نمايند درحالي كه 
آچارهای تخت فقط از دو موضع فشار وارد می  كنند و احتمال 

رها شدن وجود دارد. 
- بهتر است پيچ  ها و مهره  هايی كه دو نقطه را به هم متصل 
می  كنند با نظم توصيه شده ابتدا اندكی شل )سفت( شود. 

سپس آن  ها را به  طور كامل باز كنيد. )محكم كنيد(.
- برای مواضع كم  عرض، تنگ و پيچيده از  ابزار مخصوص و 

مناسب استفاده كنيد. 
ـ هنگام كار با آچاربوكس از واسطه و دسته ی مناسب و 

مطمئن استفاده كنيد.
ـ  از آچارها و ابزارهای معيوب، شكسته و تغيير شكل يافته 

استفاده نكنيد تا دچار مخاطره نشويد. 
ـ انبرقفلی، انبردست، انبركالغی، آچار فرانسه و غيره آن ها 
دارای فک های غيرثابت)قابل تنظيم(هستند ولی بهتر است تا 
آن جا كه ممكن است آن  ها را برای باز و بستن پيچ  ها و مهره ها 

به كار نبريد. 

در هنگام كار با آچار پيچ  گشتی، دهانه  ی شيار را درنظربگيريد 
و آچار مناسب با آن  را انتخاب نمائيد تا از لغزيدن آچارو ايجاد 

سانحه و آسيب ديدن پيچ جلوگيری شود. 
پيچ  هايي را كه سفت كردن آن ها با گشتاور معينی توصيه 

شده است، با استفاده از آچار درجه )ترك  متر( ببنديد. 
 اين گونه پيچ ها اگر ناهماهنگ بسته شوند، در اثر تنش 
حرارتی و فشاری، نيروهای متفاوتی در آن توليد مي شود كه 
موجب می  شود در قطعات پيچيدگی، نشتی و تغيير شكل ايجاد 

گردد. 
از تيغه ی فيلر به صورت اهرم يا وسيله  ی نظافت شمع و غيره 

استفاده نكنيد. 
خارهای دايره شكل روی ميله يا داخل شيارها را حتماً با خار 
بازكن )خار جمع  كن( نصب يا خارج كنيد. هرگز از پيچ  گشتی يا 

ميله  های نُک تيز برای اين  كار كمک نگيريد.
ـ از اعمال نيروی يک طرفه و ناهماهنگ برای باز كردن و 

بستن پيچ  ها و مهره  ها خودداری كنيد. 
ـ برای جلوگيری از آسيب ديدن دست  ها  مواظب لحظه ی رها 

شدن )شل شدن( و باز شدن ناگهانی پيچ ها و مهره  ها باشيد. 
ـ از باز كردن پيچ  ها و مهره هايی كه تحت تأثير حرارت قرار 

گرفته  اند تا قبل ازسردشدن خودداری كنيد. 
ـ در بستن پيچ  و مهره ها دقت كنيد دنده روی دنده بسته 
نشود. حداقل چند دنده را با دست آزاد ببنديد تا پيچ و مهره 

آسيب نبينند. 
ـ قبل از استفاده از چكش، متناسب بودن وزن چكش يا 
سفت بودن دسته و چرب بودن دسته و فلز چكش را كنترل 

نما     ئيد. 
از چكش تمام سطح ضربه  استفاده  ـ دقت كنيد هنگام 

زننده  ی چكش با سطح قطعه كار در تماس باشد .
ـ هنگام كار با قلم، سر قلم را كنترل نماييد تا پليسه نداشته و 
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نُک قلم كامالً تميز وسالم و متناسب با كار باشد. 
ـ هنگام كار با ابزارهای دستی برقی از نداشتن فرسودگی و زدگی كابل  ها و اتصال كوتاه دستگاه برقی اطمينان حاصل كنيد.

ـ  هنگام كار با مواد تحت فشار )گازها و مايعات( و اشتعال  زا از نشت نكردن آن  ها در مخزن، لوله  ها و اتصاالت اطمينان حاصل 
كنيد. 

ـ برای كاركردن در قسمت زيرين خودرو از باالبر مناسب استفاده كنيد. 
ـ تكيه  گاه باالبر خودرو را در محل مطمئنی از شاسی خودرو قرار دهيد تا احتمال لغزيدن نداشته باشد. 

ـ باالبر را در سطح افقی و غير لغزنده قرار دهيد تا احتمال لغزش وجود نداشته باشد. 
ـ خودرو را تا اندازه  ی الزم توسط باالبر بلند كنيد و از بلند كردن بيش از حد الزم خودداری كنيد. 

ـ برای باال بردن خودرو قبل از قرار دادن باالبر در زير خودرو، آن را با پايه  ی مناسب مهار كنيد.
ـ  برای بلند كردن موتور يا تجهيزات سنگين از قالب مطمئن و زنجير يا سيم بوكسل استفاده كنيد.ـ  هنگام بلند كردن اجسام 

سنگين از ابزار و باالبر با ظرفيت مناسب استفاده كنيد. 
ـ بارها را به  طور صحيح و بدون لنگر باال ببريد.

ـ  از بلند كردن اجسام با دست خودداری كنيد زيرا به آسيب  ديدگی كمر، افتادن روی پا و صدمه ديدن منجر می  شود.
ـ  قطعات سنگين را به وسيله  ی چرخ دستی جابه  جا كنيد. 

ـ در جابه جايی ابزار از جعبه  ی ابزار استفاده كنيد.
ـ  از قرار دادن ابزار در جيب لباس كار خصوصاً ابزارهای برنده و نک تيز اجتناب كنيد. 
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آزمون پايانی )1(

9 اينچی )به ميلی متری( چگونه بايد عمل كرد؟
16

1ـ برای تبديل اندازه  ی آچار 
 الف( صورت را در 1/5 ضرب و با 0/5 جمع كرد.              ب( صورت را در 1 ضرب و با 1/5 جمع كرد. 

ج( صورت را در 1/5 ضرب و با 1 جمع كرد.                    د( صورت را در 1/5 بايد ضرب كرد. 

2ـ برای تبديل اندازه  ی آچار 11 ميلی  متری به اينچي چگونه بايد عمل كرد؟
 الف( از اندازه  ی آچار 0/5 كم و حاصل را  تقسيم بر 1 می كنيم. 
ب( از اندازه ی آچار 0/5 كم و حاصل را بر 1/5 تقسيم می كنيم. 

ج( اندازه  ی آچار را با 0/5 جمع و حاصل را بر 1/5 تقسيم می  كنيم. 
د( اندازه  ی آچار را بر 1/5 تقسيم می  كنيم. 

3ـ آيا استفاده از آچار ميلی  متری به جای اينچی و يا بالعكس مجاز است؟
 الف( مجاز است و در صورت ضرورت می  توان استفاده كرد.   

  ب( مجاز نيست ولی در صورت ضرورت می  توان استفاده كرد. 
ج( جابه  جايی آچارها در صورت برابر بودن اندازه ممكن است.  

  د( اندازه  ی آچارها كامالً مساوی نيستند.

4ـ با توجه به شكل زاويه  ی دو سر آچار چه اختالفی و چه كاربردی دارد؟ 
الف( 15 درجه برای استفاده ی عمومی         

  ب( 75 درجه برای مواضع تنگ  
ج( 45 درجه برای مواضع تنگ                                          

د( 75 درجه برای استفاده  ی عمومی 
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5- ابزار نشان داده شده چه كاربردی دارد؟ 
الف( واسطه  ی لرزان                                                     

ب( واسطه  ی دسته بوكس 
 ج( آچار پيچ با سر غيراستاندارد                                        

د( آچار پيچ  های دوسر دنده. 

6ـ تصوير چيست و چه كاربردی دارد؟
 الف( پايه  ی موتور                                                         

ب( پايه  ی قابل تنظيم 
 ج( پايه  ی متحرك                                                        

د( پايه  ی چرخان

7 ـ كدام گزينه شرط تعمير و بازسازی درست و استفاده 
صحيح از ابزار است؟ 

الف( دانستن طرز كار و آگاهی از سرويس های موردنياز
 ب( داشتن ابزار و مواد مناسب

 ج( استفاده  ی اصولی از ابزار و مواد 
 د( هر سه مورد 
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واحد کار دوم 
2- توانایي سرویس خودرو

هدف های كلی: 
سرويس خودرو را براساس  جدول توصيه شده انجام دهد

 هدف  های رفتاری: 
1- سرويس  های عمومی خودرو و هدف آن را توضيح دهد. 

2ـ انواع سرويس  های خودرو را بيان كند. 
3ـ نحوه  ی دست يابی به اطالعات سرويس خودروها را بيان كند. 

4ـ ضرورت انجام سرويس  های دوره  ای را توضيح دهد.
5ـ  محل نصب حسگرها و عملگرهای سيستم الكترونيكی خودرو را نام ببرد. 

6ـ روغن  ها و وظايف آن ها را توضيح دهد. 
7ـ فيلترها، انواع و كاربرد آن  ها را بيان كند. 
8ـ باالبرها، انواع و كاربرد آن  ها را بيان كند. 

9ـ روغن و فيلتر روغن موتور را تعويض كند. 
10ـ فيلتر هوای موتور را تعويض كند. 

11ـ فيلتر سوخت را تعويض كند. 
12ـ روغن جعبه دنده )گيربوكس( و ديفرانسيل مستقل و توأم را تعويض كند. 

13ـ باتری خودرو را سرويس كند. 
14- چراغ  های خودرو را كنترل و فيوز و المپ  های سوخته  ی آن  ها را تعويض كند. 

15ـ اتصاالت غير دائم )موقت( خودرو را شناسايی و آچار كشی كند. 

ساعت آموزش
جمععملینظری

61824
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پیش آزمون:
1- كدام يک از اجزاء زير نياز به سرويس با دوره  ی معين ندارند؟ 

الف( موتور خودرو 
ب( جعبه دنده 

ج( فلكه   ی فرمان 
 د( جعبه فرمان 

2ـ چه بخشی از خودرو برای روغن كاری نياز به پمپ روغن دارد؟ 
الف( جعبه دنده 

 ب( جعبه فرمان 
 ج( جعبه دنده  ی اتوماتيک

د( سيستم تعليق 

3ـ تصوير نشان دهنده  ی چه قطعه  ای از خودرو است؟
الف( فيلتر هوا 

ب( فيلتر روغن 
 ج( فيلتر سوخت 
 د( فيلتر گازوئيل 

4- تصوير نشان دهنده ی چه قطعه  ای با چه كاربردی است؟ 
الف( فيلتر كاغذ، سيستم هوا رسانی 

 ب( فيلتر پارچه  ای، سيستم روغن كاری 
 ج( فيلتر هوای تر، سيستم هوارسانی موتور سيكلت 

 د( فيلتر هوا با مخزن روغن، سيستم هوارسانی موتورهای سنگين. 
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5ـ تصوير نشان  دهنده  ی چه تجهيزاتی است؟
 الف( پايه  ی قابل تنظيم 

 ب( باالبر مكانيكی 
 ج ( جک پرتابل 

 د ( پايه ي يک دستگاه 

6ـ  تصوير نشان دهنده ي چه ابزاري است؟ 
الف ( مكنده ي آب باتري 

ب( اندازه گيري  فشار سيستم خنک كاري
ج( اسيد سنج ) هيدرومتر(

د( غلظت سنج مايع خنک كاري 

 7ـ  رسوب سفيد رنگ روي بست هاي باتري چه مشكلي ايجاد 
مي كند ؟

الف(مشكلي ايجاد نمي كند 
ب(نورچراغ ها كم مي شود 

ج(در زمان راه اندازي استارتر عمل نمي كند 
د(برق خودرو قطع مي شود 

8ـ  شكل نشان دهنده چه نوع اتصالي است  ؟
الف ( پيچ ومهره معمولي 

ب ( پيچ ومهره قفل شونده
ج ( اتصاالت بازشدني 

د ( اتصاالت دائم
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  1-2- سرويس خودرو 
همانطور كه در شكل ) 1ـ2( نشان داده شده است خودرو 
مجموعه اي از قطعات ريز و درشت با مكانيزم هاي مختلفي است 
كه با يكديگر ارتباطي اصولي دارند با حركات هماهنگ شده اي 

نتيجه مطلوب را به وجود مي آورند. 
نتيجه ي كارايجاد  قدرت وحركت است كه درقالب خودروها 
براي ايجاد تسهيالت در انجام امور در اختيار ما قرار مي گيرد . 
خودرو ها به طور متوسط حدود 13000 قطعه ي مختلف دارند. 
)حدود 1500 قطعه ي آن متحرك است و باشرايط خاص و 
تلرانس هاي مختلفي با يكديگر كار مي كنند( و شامل بخش هاي 

زير مي باشد: 
1ـ  مولد قدرت يا موتور ) شكل 2ـ 2 ( 

2ـ  انتقال قدرت ) كالچ ، جعبه دنده ، ديفرانسيل ( )شكل 
3ـ 2 (

3ـ  برق خودرو 
4ـ  شاسي و بدنه ) شكل 4ـ  2 ( 

5ـ  ايمني و رفاهي 
سرويس اين بخش ها ، خصوصاً قطعات متحرك كه مستقيماً 
با عوامل تخريب كننده مواجه اند بسيار مهم است براي يک 
خودرو بسيار مهم است براي سرويس هر يک از بخش هاي فوق 
برنامه هاي خاصي وجود دارد. كه بايد به تناسب زمان يا مسافت 

طي شده انجام شود. 

شکل )1ـ 2 ( اجزاء مکانیزم هاي خودرو

شکل )2ـ 2 ( موتور

شکل )3ـ 2 ( سیستم انتقال قدرت

شکل )4ـ 2 ( شاسي و بدنه
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  2-2 -انواع سرويس خودرو 
سرويس وبازديد بخش هاي مختلف خودرو شامل تعويض قطعات در زمان وكاركرد معين توصيه شده است مانند تعويض فيلترها 

، سرريز وتعويض مايعات خودرو ، بازديد گازهاي خروجي ، شمع ها ، تسمه ها و غيره.
شركت هاي سازنده ي خودرو دفترچه ي راهنمايي در اختيار خريداران قرار مي دهند كه اطالعات الزم در خصوص سرويس هاي 
دوره اي مورد نياز درون آن درج شده است اين سرويس ها شامل سرويس اوليه ، سرويس هاي مالک خودرو ) روزانه ، هفتگي وماهيانه(، 

سرويس طي مسافت معين و سرويس مدت معين است .
جداول )1ـ 2()2ـ 2()3ـ 2 ( بعضي از سرويس هاي موردنياز را پس از طي مسافت معين نشان مي دهد.

عالوه بر اطالعات ذكر شده در جداول سه گانه اطالعاتي چون 
ـ  مايع خنک كننده ي موتور هر دو سال يک بار تعويض شود. 

ـ  روغن ترمز هر دو سال يک بار ) 40000 كيلومتر ( تعويض شود. 
ـ  روغن گير بكس دستي هر 60000 كيلومتر تعويض شود.

نيز در اختيار مشتري قرارداده مي شود.
بايد دقت نمود كه عالوه بر اطالعات دفترچه ي راهنماي خودرو اطالعات مواد مصرفي توصيه شده نيز به 

تكميل اطالعات اين جداول كمک مي كند

سرويس هاي 5000 کیلومتر

موضوع سرويسنوع سرويس
1- روغن موتورخالي كنيد پركنيد

اندازه بگيريد وتا سطح 
مجاز پركنيد

2- مخزن شيشه شوي ومايع خنک كننده و باتري
3-مايع ترمز وفرمان هيدروليک

4-وضعيت لنت ها وترمز دستي بازديد كنيد
5-سيستم كالچ 

6-عملكرد چراغ ها و نشان گرها وبوق
7-آب پاش شيشه شوي 

8-تيغه هاي برف پاک كن 
9-شرايط و فشار باد الستيک ها

10-كشش تسمه ها
11- سيستم سوخت رساني و فرمان هيدروليک

جدول )1ـ 2 (
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جدول )2ـ 2 (

سرويس هاي 10000 کیلومتر

موضوع سرويسنوع سرويس

1- روغن موتورخالي كنيد پركنيد

2- فيلتر هوا و روغنتعويض كنيد 

اندازه بگيريد وتا سطح 
مجاز پركنيد

3- روغن گيربكس و فرمان هيدروليک
4-مخزن شيشه شوي ومايع خنک كننده 

5- محلول باتري
6- مايع ترمز 

7- كليه موارد جدول ) الف (بازديد كنيد
8- وضعيت شيشه ها

9- الستيک های آب بندي صندوق عقب و دوردرها 
10- تعليق جلو وعقب وكمک فنرها

11- سيستم جرقه زني 

جدول )3ـ 2 (

سرويس هاي 20000 کیلومتر

موضوع سرويسنوع سرويس

1- روغن موتورخالي كنيد پركنيد

2- فيلتر هوا وفيلتر روغن ، سوخت و فيلتر هواي اتاقتعويض كنيد 

اندازه بگيريد وتا سطح 
مجاز پركنيد

كليه موارد جدول ) ب ( 

كليه موارد جدول )ب (بازديد كنيد
وضعيت ترمزهاي عقب و جلو 

شرايط ظاهري بدنه و زير شاسي خودرو
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  1-2-1- جدول سرويس هاي دوره اي  
جدول )4ـ 2 ( نشان دهنده سرويس هاي دوره اي با مسافت يا زمان معين ) هركدام زودتر فرا برسد ( است كه در برگيرنده تمام 

بخش هاي موتور ، سيستم سوخت رساني ، سيستم جرقه ، سيستم الكتريكي ، شاسي و بدنه داخل وخارج اتومبيل است .

فواصل سرويس ها

انواع سرويس ها

تعداد ماه يا مقدار مسافت )كيلومتر( هر كدام زودتر واقع شوند
1612182430364248ماه

11020304050607080در هزارکیلومتر
موتور

بببببلقي سوپاپ
سسسپيچ و مهره ماني فولد و سوخت

هر 100 هزار كيلومترتعويض شودتسمه تايمينگ 
تتتتتتتتتتسمه پروانه
عععععععععروغن موتور
ععععععععفيلتر روغن

ببببسيستم خنک كننده
هر 2 سال يک بار تعويض شودمايع خنک كننده

سيستم سوخت رساني
بببببدور آرام

بببببنسبت مخلوط دورآرام
ببببسيستم ساسات

هر 20 هزار كيلومتر تعويض شودصافي )فيلتر( هوا
ععععفيلتر سوخت 

بببباتصاالت و شيلنگ هاي سوخت
سيستم جرقه 

ببببتنظيم اوليه جرقه
ععععشمع

الكتريكي سيستم 
بببببميزان الكتروليت باتري و غلظت آن

شاسي و بدنه
پدال كالچ
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فواصل سرويس ها

انواع سرويس ها

تعداد ماه يا مقدار مسافت )كيلومتر( هر كدام زودتر واقع شوند
1612182430364248ماه

11020304050607080در هزارکیلومتر
موتور

بببببببباتصاالت ، لوله ها و شيلنگهاي ترمز
ببببببببپدال ترمز
بببببببببمايع ترمز
ببببببببترمزدستي

ببببوضعيت شيلنگ ها و نيروي ترمزها
ببببترمزكاسه اي

بببباتصاالت فرمان و گيت هاي دنده شانه اي
ببسيستم اگزوز

بببببطرزكار فرمان و پوسته جعبه فرمان
عبعبروغن گيربكس

بببسيبک هاي سيستم تعليق جلو
ببببگردگيرهاي پلوس

سسسسسپيچ و مهره هاي شاسي و بدنه

ببببچرخ ها و الستيک ها
بببببببببفشار باد الستيک ها

ببببسيستم تعليق، كمک فنرها
داخل وخارج اتومبيل

ببببكمربندهاي ايمني
بببببببببچراغ ها و عالئم

ببببببببببوق ،برف پاك كن و شيشه شوي جلو
ببببباهرم كنترل بخاري و كولر

بببببببببكليد چراغ هاي بيرون اتومبيل
ببببتنظيم چراغ جلو اتومبيل

ر.تر.تر.تر.تكليه بست ها و لوالها
ببببقفل ها و متعلقات بدنه

ببببتست جاده
سسسسمهره هاي چرخ ها

ب( بازديدكنيد          س(سفت كنيد            ع( عوض كنيد             ت(تنظيم كنيد                ر( روغن كاري كنيد
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  3-2- اطالعات سرويس خودرو 
انجام اصول سرويس ونگه داري خودرو مستلزم داشتن مشخصات فني خودرو است. بنابراين بايد خودرويي را كه مي خواهيد 
سرويس ونگه داري كنيد ابتدا به طور كامل شناسايي كنيد واطالعات سرويس خودرو را از پالك هاي شناسايي نصب شده روي 

خودرو، دفترچه ي راهنماي خريدار وكتاب هاي مشخصات فني تعمير و نگهداري خودرو استخراج نمائيد .

  1-3-2 -پالک شناسايي خودرو 
شماره شناسايي خودرو ، شماره ي خاصي است كه شركت سازنده به هر خودرو اختصاص مي دهد اين شماره بيشتر براي ثبت 
و شناسايي خودرو به كار مي آيد اين شماره روي صفحه اي حک و روي داشبورد يا پشت صفحه ي داشبورد داخل اتاق موتور نصب 

مي شود .

1= ساخت آمريكا
2=ساخت كانادا

3=ساخت مكزيک
4=ساخت ژاپن
5=ساخت كره

G= جنرال موتورز
G= سوزوكي

1N= ايران خودرو
S=سايپا

M= مزدا

ساخت شماره مسلسل خط توليد

مدل بدنه

رمزهاي انحصاري

رقم وارسي كارخانه

N= سال مدل 1992

نوع موتور
شماره ي ترتيب توليد 

نمونه اي از شماره ي 
شناسايي خودرو موقعيت 

كاراكتر

جدول )5ـ 2 ( موقعیت اعداد وحروف پالک خودروها

از سال 1981 معموالً شماره شناسايي خودرو از 17 عدد يا حرف تشكيل مي شود كه آن ها را كاراكتر يا رقم مي خوانند در 
جدول ) 5ـ 2 ( محل قرارگيري ومفهوم هر كاراكتر بيان شده است .اولين عدد يا حرف نشان دهنده ي كشور سازنده و دومين كاراكتر 
كمپاني سازنده ي خودرو را معرفي مي كند حروف واعداد بعدي نشان دهنده ي ساخت ، شماره ي مسلسل توليد مدل بدنه ، نوع 
موتور ، سال ساخت و كارخانه ي سازنده  است. برچسب ها وپالك هاي نصب شده در اتاق سرنشين و موتور بعضي از موارد ضروري 

ديگر را يادآوري مي كند .
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همان طور كه در شكل ) 5 -2 ( مالحظه مي شود اين پالك ها اطالعات فني و ايمني بخش هاي مختلف زير را ارائه مي دهند. 
1 – شناسنامه خودرو 

2 – شرايط هوا گيري سيستم خنک كننده ي موتور 
3 – نكات ايمني در خصوص باتري وآلترناتور

4ـ  نحوه ي بستن درب موتور
5 – نوع گاز كولر خودرو 

6 – نكات ايمني در خصوص سيستم خنک كننده ي تحت فشار
برچسب هاي اخطار و پالک ها

شکل )5ـ 2 ( برچسب هاي اخطار و پالک ها
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  2-3-2- ساير برچسب هاي اطالعات خودرو
اطالعات ديگري چون ميزان باد چرخ ها )شكل6ـ 2الف( ، 
اندازه تاير واندازه ي رينگ ها ) در بعضي از خودروها برچسب 
اطالعات در قسمت بدنه  الي در جلو سمت راننده نصب مي شود(

نيز با نصب روي خودرو ارائه مي شود.

شكل  مي شود(  نصب  عقب  در  ) الي  كودك  ايمني  قفل 
درمخزن سوخت  معموالًروي  مصرفي  ونوع سوخت  )6ـ2ب( 
)باك( نصب مي شود ) شكل6ـ 2ج( نيز به وسيله ي برچسب 

روي خودروها نصب مي شوند.

  3-3-2 - دفترچه ي راهنماي خريدار
عالوه بر اطالعات نصب شده روي خودرو يک دفترچه ي 
راهنماي خريدارشكل)7ـ 2 (به وسيله ي شركت هاي سازنده يا 

عرضه كننده در اختيار خريداران خودروها قرار مي گيرد .

شکل )6ـ 2 الف( مشخصات و بادالستیک

شکل ) 6ـ 2 ب( برچسب قفل ایمني کودک

شکل )6ـ 2 ج( برچسب نوع سوخت مصرفي

شکل )7ـ 2 ( دفترچه راهنماي خریدار خودرو
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اين دفترچه حاوي اطالعات موردنياز طرز استفاده از خودرو، 
سرويس ها ونحوه ي انجام آن است وهم چنين اجزا ومحل نصب آن 
درمحفظه ي موتور را نيز به شرح زيرمشخص مي كند. )شكل8ـ2(

1- مخزن مايع گاز
2- ميله ي اندازه گيري سطح روغن موتور

3- در محفظه باالي موتور ) ريختن روغن موتور ( 
4- مخزن مايع شيشه شوي 

5- سيستم خنک كننده ي موتور
6- باتري 

7- مخزن روغن هيدروليک فرمان 

  4-3-2 -كتاب هاي مشخصات فني تعمير 
ونگه داري 

نيز  را  تعمير خودرو  فني براي  سازنده ي خودرو مشخصات 
تهيه مي كند )شكل 9-2 الف و ب(اين مشخصات شامل موارد 

زير مي باشد: 
1- نام قطعه ، شماره ي فني وساير مشخصات ديگر قطعه 

2- اطالعات الزم براي عيب يابي وتعمير
3- ابزارهاي مخصوص مورد نياز براي عمليات تعمير

4-اندازه ها ونحوه ي كنترل قطعات با مشخصات  استاندارد
عالوه بر آن خودرو سازان خبرنامه هاي تعمير ونگه داري 
يا خبرنامه هاي فني تعمير و نگه داري نيز منتشر مي كنند در 
اين خبرنامه اطالعات مربوط به مهندسي توليد وتغييرات در مدل 
هرساله ي خودروها در اختيار تعميركاران وشركت هاي خدمات 
پس از فروش قرار مي گيرد تا خدمات سرويس ونگه داري هرچه 

بهتر انجام شود. 

شکل )8ـ 2 ( راهنماي محفظه ي موتور

شکل )9ـ 2 الف( 

شکل )9ـ 2 ب( 
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  4-2 -ضرورت انجام سرويس هاي دوره اي 
ـ2(بــه منظــور  فــرم ثبت سرويس هــاي دوره اي)جـدول 10
استفاده ي هرچه بهتر ومفيدخودرو به وسيله ي شركت يا كارخانه  ي 
سازنده تنظيم ودر اختيار خريداران و واحدهاي ارائه ي خدمات 
پس از فروش وتعمير ونگه داري قرار مي گيرد. اين سرويس ها 
شامل بازديد ، تعويض ، روغن كاري وسفت كردن است.كوتاهي 
در انجام اين سرويس ها موجب كاهش بهره وري و هم چنين 

استهالك زودرس اجزاي خودرو مي گردد . شكل)11ـ2(.
اين سرويس ها شامل: موتور ، روغن ها ، سيستم خنک كاري،  
فيلترها، سيستم سوخت رساني ، سيستم ترمز ، سيستم هاي 
الكتريكي ، اتاق وسيستم هاي ايمني ورفاهي سرنشين وسيستم 

انتقال قدرت وتعليق مي شود .
بسياري از قطعات مصرفي با دوره ي عمر معين در حين 
انجام سرويس هاي دوره اي تعويض مي شوند تا از بروز مشكالت 

ناكارآمدي قطعات تخريب شده جلوگيري به عمل آيد .

  1-4-2 - سرويس ونگه داري موتور
موتور شامل اجزايي است )شكل 12ـ2( كه سرويس آن ها 
اصلي ترين بخش نگه دارنده ي يک اتومبيل محسوب مي گردد و 

شامل موارد زير است: 
ـ  بازديد لقي سوپاپ ها وتنظيم آن ها 

ـ انجام ندادن اين بازديد وتنظيم به افت قدرت موتور وبروز 
عيب در سيستم هوارساني موتور منجر مي شود.   

- بازديد پيچ ومهره هاي ماني فولد سوخت و دود
ـ محكم بودن پيچ و مهره هاي ماني فولدها باعث كاهش  صدا و 

هم چنين تنفس وتخليه ي كامل موتورمي شود.

شکل )10ـ 2 ( فرم ثبت سرویس دوره اي خودرو

شکل )11ـ 2 ( اجزاي خودرو

شکل )12ـ 2 ( اجزاي موتور
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تسمه ي تايمينگ 
در حال حاضر در اكثرخودروها انتقال قدرت بين ميل لنگ 
و ميل سوپاپ به جاي زنجير ودنده به وسيله تسمه صورت 
مي گيرد به موقع تعويض نكردن اين تسمه مخاطره آميز است 
ودر صورت پاره شدن مي تواند به موتور آسيب جدي وارد كند. 

)شكل 13ـ 2 ( 

تسمه هاي موتور
تسمه هاي مختلفي قدرت و دور را از ميل لنگ دريافت 
مي كنند و به واتر پمپ ،پروانه ؛ كمپرسور كولر ،محور پمپ 

هيدروليک مي رسانند. ) شكل13ـ2ب( 
اين تسمه ها نياز به كنترل ، تنظيم وتعويض دارند و در 
صورت انجام ندادن به موقع مي تواند آثار زير را به جاي بگذارد. 

گرم كردن موتور به علت شل شدن تسمه 
كاهش قدرت مدار هيدروليک فرمان وكاهش قدرت سيستم 
تهويه ي مطبوع ) خنک كنندگي( لذا ضرورت دارد در هردوره 

بازديد ، تنظيم ودر صورت نياز تعويض صورت گيرد.

  2-4-2 -تعويض روغن ها 
روغن ضمن دارابودن وظيفه ي كاهش استهالك بين قطعات 
وظايف شستشو ي قطعات ؛ خنک كاري ، جلوگيري از خوردگي 
را نيز به عهده دارد تعويض نكردن به موقع روغن ها باعث افزايش 
استهالك و فراهم شدن زمينه ي گرم كردن ، خوردگي ، گرفتگي 
مدارها و... مي شودشكل )14-2 الف( مدار روغن كاري موتور را 

نشان  مي دهد.

شکل )13ـ 2 الف( تسمه تایمینگ موتور

شکل )13ـ 2 ب( تسمه هاي موتور

شکل )14ـ 2 الف( مدار روغن کاري 
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  3-4-2 - سيستم خنک كاري 
مايع سيستم خنک كاري ، عالوه بروظيفه ي كاهش درجه ي 
حرارت موتور وظيفه ي جلوگيري از خوردگي ، كاهش درجه ي 
 يخ زدن وافزايش درجه جوش مايع خنک كاري رانيزدارد.بازديد 

به موقع جلوي كاهش سطح مايع رامي گيرد تعويض به موقع ازتخريب 
كانال هاي خنک كاري جلوگيري مي كند.  شكل)14-2 ب(  

  4-4-2 -فيلترها
فيلترها در خودروهاي امروزي نقش بسيار مهمي در عملكرد 
خودرو و راحتي سرنشين دارد همان طور كه در شكل)15ـ 2( 
نشان داده شده است ده ها فيلتر در خودرو به كارگرفته شده 
 . نمايند  ايجاد  را در خودرو  بهينه  ايمني وشرايط  تا حداكثر 
كوتاهي در بازديد ، تنظيف و يا تعويض اين فيلترها، مي تواند 

شکل )14ـ 2 ب( مدارخنک کاري موتور

شکل ) 15ـ2( انواع فیلترهاي کاربردي درخودرو

آسيب هاي جدي به خودرو وارد نمايد تعويض نكردن به موقع 
فيلتر روغن باعث افزايش مواد معلق و بسته شدن راهگاه هاي 
روغن كاري مي شود . تعويض نكردن فيلتر هوا نيز باعث كاهش 
ميزان ورودهواي پاك از طريق فيلتر به موتور شده وازبخش هاي 
ديگر هوا بدون فيلتر شدن ، به موتور وارد مي شود كه آثار مخربي 

دارد. 
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  5-4-2- سيستم سوخت رساني 
بازديد اتصاالت الكتريكي و محكم كردن آن ها در كنار كنترل 
عملكرد سيستم هوارساني كمكي )استپرموتور( وكنترل اتصاالت 
مدارسوخت رساني ومحكم كردن آن ها مانع از نشتي مي شود 
بنابراين  مي دهد  افزايش  را  عملكرد سيستم سوخت رساني  و 

ضرورت دارد در هربار سرويس اين بازديدها به عمل آيد. 

  6-4-2 - سيستم ترمز 
سيستم ترمز يكي از عناصر اصلي كنترل وهدايت خودرو است 
بايد به دقت سرويس ونگه داري شود )شكل 17ـ 2( از طريق 
بازديد وتكميل مايع ترمز در مخزن مي توان از كاهش روغن و 
ورود هوا به مدار هيدروليكي ترمز جلوگيري كرد .كنترل اتصاالت 
وپيداكردن نشتي ها و رفع به موقع آن ها عملكرد مطمئن مدار 
هيدروليكي را تضمين مي كند بازديد لنت ها وتوجه به عالئم 
هشدار دهنده ي لنت ها ، مايع ترمز و .... امكان كنترل ) توقف ( 

خودرو را در مواقع ضروري به خوبي فراهم مي كند . 
بازديد وتنظيم اهرم وكابل هاي سيستم ترمز پارك ) ترمز 
دستي( امكان توقف كامل خودرو را در زمان پارك در شيب هاي 

مجاز فراهم مي كند 

  7-4-2 - سيستم هاي الكتريكي  
هشداردهنده  و  روشنايي  سيستم هاي الكتريكي  بازديد 
شكل  هاي )18-2 و 19-2( امكان رانندگي را در حين گردش در 
پيج ها و چهارراه ها وتغيير مسير فراهم مي كند . عملكرد ناقص 
وضعيف سيستم روشنايي وچراغ هاي هشداردهنده در شب ها از 

شکل )16ـ 2 ( اتصاالت سیستم سوخت رساني

شکل )17ـ 2 ( دیاگرام سیستم ترمز

    

                                                                                     

   

شکل )19ـ 2 ( سیستم روشنایي     
وهشدار دهنده ي عقب اتومبیل

                  

      شکل )18ـ2( سیستم     
روشنایي جلوي اتومبیل
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توان راننده در هدايت خودرو مي كاهد .
و  پاك كن  برف  سيستم  اجزاي  ياتعويض  وكنترل  بازديد 
شيشه شوي به رانندگي در شرايط برفي و باراني كمک مي كند. 
عالوه بر اين ها بازديد باتري ، اتصاالت و سطح الكتروليت در 
باتري هاي سرب اسيدي ومايع الكتروليت ورفع آن به عمر مفيد 
باتري مي افزايد  شكل )20-2( و عملكرد سيستم هاي الكتريكي 

را مطمئن تر مي سازد. 

  8-4-2 -اتاق و سيستم هاي ايمني و رفاهي 
  سرنشين

بازديد از لوال ها وقفل درها ، به همراه اتصاالت اجزاي بدنه 
از ايجاد سروصداي غيرمتعارف در خودرو جلوگيري مي كند. 

)شكل21ـ 2( 

 بازديد ظاهري از كمربند ايمني واز كيسه هاي هوا عامل 
مهمي در تشخيص اوليه ي عيوب احتمالي است و بايد به آن 
توجه كرد شكل)22-2(. بازديد از پيچ ومهره يا اتصال چرخ ها، 
فشار باد الستيک ها و عمق آج آن ها باعث رانندگي مطمئن 
خواهد شد )شكل 23ـ2( تنظيم نكردن آن ها باعث انحراف 
مسير حركت خودرو و فرسايش زود رس الستيک ها و بروز سوانح 

مي شود .

شکل ) 20ـ 2 ( باتري اتومبیل

شکل ) 21ـ 2 (اجزاي بدنه خودرو

شکل ) 22ـ 2 (سیستم ایمني خودرو

شکل ) 23ـ 2 ( بادالستیک ها
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  9-4-2- سيستم انتقال قدرت و تعليق 
بازديد از روغن هاي اتصاالت اجزاي سيستم انتقال قدرت 
) جعبه دنده ، محور انتقال )كاردان ( ، ديفرانسيل ، پلوس ها و 
چرخ ها( ) شكل 24ـ 2 ( امكان بهره وري هرچه بهتر از خودرو 
را فراهم مي كند و بازديد از سيستم تعليق عالوه بر جلوگيري 
از فرسايش زودرس الستيک ها ، راننده را از لرزش هاي فرمان 
و ضرورت هاي تنظيم و باالنس چرخ ها و تعويض قطعات اصلي 
سيستم تعليق )كمک فنرها ، فنرها ، اتصاالت لواليي ( كه از 

عناصر اصلي هدايت خودرو به شمار مي روند آگاه می سازد. 

  5-2 - حس گرها و عملگر  ها
حسگرها وعملگرها از اجزاي سيستم الكتريكي و الكترونيكي 
خودروهستند حس گرها اطالعات موردنياز را از بخش هاي مختلف 
خودرو دريافت مي كنند وبه صورت پالس به نشان دهنده ها و يا 
مراكز كنترل الكترونيكي در خودرو انتقال مي دهند. عملگرها 

شکل )24ـ 2 ( سیستم انتقال قدرت وتعلیق

دستورات صادر شده توسط راننده يا سيستم مديريت را دريافت 
و به آن عمل مي كنند اطالعات حسگرها و دستورات از طريق 
شبكه هاي ارتباطي خودرو )van ، can ، و000 ( به عملگرها 
ارسال مي شود .شكل )25ـ 2 ( سيستم هاي الكترونيكي مبتني 

بر اطالعات حسگرها و عمل كننده را نشان مي دهد. 

شکل ) 25ـ 2 ( سیستم هاي الکترونیکي مبتني بر اطالعات حسگرها و عملگرها
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همانطور كه در شكل )25-2( نشان داده شده است اين سيستم ها شامل :

الف: نیروي رديف
محرکه

د ( آسايشرديفج : ايمنيرديفب : ارتباطاترديف

كنترل 1
الكترونيكي 

ديزل

توليد گفتار 9
الكترونيكي

تنظيم ارتفاع 29سيستم راداري كنترل17
خودكار 

 كنترل 2
دورآرام 

سيستم 10
كنترل گفتار

تنظيم وشستشوي 18
چراغ ها

سيستم تهويه 30
مطبوع

تنظيم صندلي31چراغ هاي جلو19راديو11حسگر الندا3

كنترل  4
الكترونيكي 

حركت

رايانه ي 12
همراه

كنترل فشار باد 20
الستيک

قفل مركزي32

كنترل 5
الكترونيكي 

جعبه دنده

ترمز هوشمند21تلفن همراه13
)مديريت شونده(

كنترل سرعت 33

اطالع رساني 14مديريت موتور6
عبورومرور

اخطار فاصله با اشياء 34سيستم عيب ياب22
اطراف

پدال گاز 7
الكترونيكي 

سيستم كنترل 23نمايشگرها15
برف پاكن وشيشه 

شوي
شبكه ي بين 8

كنترلگرها
نمايشگر سرويس 24مالتي پلكس16

خودرو
سيستم پايش سياالت 25

وقطعات
راه انداز كيسه ي هوا 26

وكمربند
دزدگير27

فرمان چرخ هاي جلو 28
وعقب

آسيب  خودرو  ارتباطي  ي  وشبكه  عملگرها  و  حسگرها  به   ، خودرو  سرويس  درحين  كنيد:  دقت 
نرسانيد. ) در صورت نياز به دفترچه هاي راهنماي خودرو مراجعه كنيد (
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شکل ) 28ـ 2 ( دونوع بسته بندي روغن

      
  6-2 -روغن ها و وظايف آن ها  

در اثر درگيرشدن سطوح ناهموار بين دوقطعه ، كه با هم در 
تماس اند ونسبت به هم حركت دارند اصطكاك ايجاد مي شود. 
در خودرو قطعات زيادي وجود دارد كه با يكديگر در تماس اند 
و نسبت به هم حركت نسبي دارند لذا نيروي اصطكاك توليد 
مي كنند سايش قطعات و زيادشدن لقي بين آن ها در كنار توليد 
حرارت در اثر همين نيروي اصطكاك به وجود مي آيد و باعث 

تخريب مي گردد .

وقتي دو قطعه بدون واسطه با يكديگر درگير شوند اصطكاك 
خشک به وجود مي آيد)شكل26ـ 2( و وقتي بين دوقطعه ماده ی    
ديگري قرار گيرد از خشكي اصطكاك كاسته مي شود )شكل 
27ـ2(مهم ترين ماده ي واسطه در قطعات متحرك خودرو روغن 
است كه باعث مي شود اصطكاك قطعات متحرك در خودروها 

كاهش وعمر آن ها افزايش يابد وعملكرد شان بهتر شود .

   1-6-2 -مواد تشكيل دهنده روغن ها  
روغن ها از مواد مختلفي تشكيل شده اند اين مواد عبارتند 

از:
روغن پايه ) معدني ، نفتي ، گياهي و مصنوعي( كه حجم اصلي 

روغن ها را تشكيل مي دهد. 
افزودني ها كه مقاومت روغن را براي كار در شرايط مختلف 

افزايش مي دهند .
مـوادي كه بــراي تامين ويژگــي هاي مناسب به روغن پايه  
افزوده  مي شوندعبارتند از: موادضدسايش،پاك كننده، معلق كننده، 
ضدخــوردگي وبهبودشاخص گــران روي )شكل 28ـ2(.  روغن ها 
معموالً در قوطي هاي يک ، چهار ، بيست ليتري و باالتر بسته بندي 

مي شوند .

                 

شکل ) 26ـ 2 ( 

اصطكاک خشک

اصطكاک روغنی

شکل ) 27ـ 2 ( 
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) جدول 6 ـ2( 

روغن معمولي دماي محيط
) تك ويسكوزيته اي(

c°F°

032

SAE 20 W
SAE 20 W
SAE 30 W

-17/70SAE 10 W
>-17/7>0SAE 5 W

2068
SAE 40 W
SAE 50 W

جدول )7ـ 2 ( روغن هاي دنده ي تک ویسکوزیته

نوع روغنحداقل دماي محيط

c°F°

W 6770ـ55ـ
W 4075ـ40ـ
W 1580ـ26ـ
W 121085ـ

03290 W

+2068140 W

شکل )29ـ 2( روغن هاي چند ویسکوزیته اي 

) چند درجه اي (

   2-6-2 -گران روي  
گران روي ) غلظت ( یا ویسکوزیته از مهم ترین مشخصات 
روغن هاست ویسکوزیته خاصیتي است که رفتار روغن را در 
مقابل نیروي وارده به قطعات تعریف کند ویسکوزیته روغن را 
انجمن مهندسین خودرو با کلمه ي مخفف SAE )جدول 6ـ2( 
درجه بندي نموده و انواع مختلف روغن هاي مورد استفاده در 

خودرو را با استانداردهاي زیرمعرفي کرده اند:

SAE 10 W
SAE 30 W
SAE 50 W

SAE 5 W
SAE 20 W
SAE 40 W

 براي جعبه دنده ها و دیفرانسیل نیز روغن هاي دنده با حروف 
SAE 80 تا  SAE 40  تولید مي شود. )جدول 7ـ2( ) هرچه 
عدد جلوي SAE  بیشتر باشد روغن غلیظ تر و ویسکوزیته ي آن 

بیش تر خواهد بود(.
حروف W به معني زمستاني بودن )Winter ( روغن است 
 +100c° 20 تاc °ویسکوزیته ي روغن ها را براي شرایط دمایي

تنظیم مي کنند .

شکل)29-2( روغن هاي چندویسکوزیته اي)چنددرجه اي( را 
همراه با درجه حرارت حفظ خواص آن نشان مي دهد.
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) شکل 30ـ 2 ( 

جدول )8ـ 2( مقایسه روغن هاي یک وچند ویسکوزیته اي

روغن يك دماي محیط
ويسكوزيته اي

روغن چند 
ويسكوزيته اي

c°F°

032

SAE 20 W
SAE 20 W
SAE 30 W

 SAE 10 W30 
SAE 10 W 40

-17/70SAE 10 WSAE 10 W 20
SAE 10 W 40

>-17/7>0SAE 5 WSAE 5W 20
SAE 5 W 30

-2010SAE 85 WSAE 85W 140

  3-6-2- روغن هاي چند درجه اي   
به بعضي از روغن ها موادي افزوده شده است كه در هواي 
سرد داراي ويسكوزيته ي كم ودر هواي گرم داراي ويسكوزيته 
زياد باشد. مثالً روغنSAE 10 W30 روغني است كه در هواي 
 SAE و درهواي گرم مانند روغن SAE 10 W سرد مانند روغن
W 30 عمل مي كند. جدول)8ـ2( مقايسه ي چند نوع روغن يک 
وچند درجه اي را نشان مي دهد. توصيه ي اكيد مي شود با توجه به 
استانداردهاي مختلف روغن ها و نشان هاي آن ها در شركت هاي 
مختلف توليد روغن در ايران و جهان ، براي اطمينان از صحت 
انتخاب روغن قسمت هاي مختلف خودرو ، به دستورالعمل و 

اطالعات كارخانه ي سازنده ي خودرو مراجعه كنيد. 

  7-2 - فيلترها   
به منظور دست يابي به عملكرد بهينه ي موتور ، ضروري 
است روغن ، هوا وسوخت موردنياز آن تا حد امكان تميز باشد تا 
از ايجاد هرگونه فرسايش و گرفتگي مجاري جلوگيري شود در 

موتور خودرو سه نوع فيلتر  وجود دارد: 
1 – فيلتر روغن ) شكل30ـ2 (

2ـ  فيلتر هوا) شكل33ـ2 (
3ـ  فيلتر سوخت) شكل36ـ2 (
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) شکل 31ـ 2 ( 

)شکل 32ـ2(

شکل )33ـ 2 ( فیلتر هواي کاغذي

  1-7-2 - فيلتر روغن ) شكل 31ـ 2 (   
براي اين كه موتور به خوبي كاركند بايد مطمئن بود كه 
قسمت هاي مختلف آن به خوبي روغن كاري مي شود در اين 
صورت از سايش غيرمعمول اجزاء جلوگيري به عمل مي آيد. 
هدف استفاده از فيلتر به دام انداختن ذرات بسيارريز )10تا16 
ميكرون( حاصل ازسايش تصفيه ي روغن براي مدت ) مسافت ( 

معين می باشدكه به وسيله سازنده توصيه شده است. 

براي نگه داري روغن در زمان توقف موتور وكمک به  روغن كاري 
در لحظات اوليه ي راه اندازي موتور مقاومت در برابر تنش هاي 
مكانيكي وحرارتي فيلترهای روغن را در انواع كاغذي )شكل32ـ2(   
چند مرحله اي  پارچه اي مي سازند.فيلترهاي پارچه اي به صورت  و  

روغن را تصفيه مي كند لذا عمل تصفيه كاملتر انجام مي شود.

  2-7-2 -فيلتر هوا 
به  فيلتر هوا در داخل هواكش و در مسير هواي ورودي 
موتور قرار مي گيرد اين فيلتر  از محوطه موتور به داخل ماني فولد 
هوا )كاربراتور وماني فولد هوا (  قرار مي گيرد وظيفه دارد كه از 
ورود گردو غبار واجسام سنگين معلق در هواي محيط به داخل 

سيلندر جلوگيري نمايد . 

فيلتر هوا ، بسته به موارد استفاده ي از آن به 
طور معمول سه نوع اند :

1ـ   فيلتر هواي خشک ) كاغذي ( كه در خودروهاي سواري 
مورد استفاده قرار مي گيرد ) شكل 33ـ 2 (. 
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)شکل 34ـ2( فیلتر هواي تر

شکل )35ـ 2 ( فیلتر هواي با مخزن روغن

) شکل 36ـ 2 ( 

2 – فیلتر هواي تر ) شکل 34ـ 2 ( بیشتر مورد استفاده 
موتور سیکلت ها وبعضي از مواقع اتومبیل هاست .

3 – فیلتر هوا با مخزن روغن که در موتورهاي سنگین 
کاربرد دارد. ) شکل 35ـ 2 (

تعویض نکردن به موقع فیلتر هوا سبب به وجود آمدن عیوب 
زیرمي گردد: 

افزایش مصرف سوخت 
کاهش عملکرد موتور

کاهش عمر مفید موتور 
براي دست یابي کارکرد بهینه ي موتور الزم است فیلتر هوا 
را طبق دستور العمل کارخانه ي سازنده خودرو )فیلتر( تعویض 

نمود .

  3-7-2 -فیلتر سوخت
اضافي  اجزاي  و  ناخالصي ها  دارد  وظیفه  سوخت  فیلتر 
موجود در سوخت را به دام اندازد و از ورود آن ها به سیستم 
سوخت رساني و اتاق احتراق جلوگیري کند فیلتر سوخت به 
صورت یک پارچه با بدنه و یا جدا شونده کاغذي ساخته مي شود 
) شکل 36ـ 2(فیلترها را طبق توصیه هاي کارخانه ي سازنده ي 

خودرو تعویض مي کنند.
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) شکل 37ـ 2 ( باالبر ویژه )جرثقیل سّیار(

شکل )38ـ 2 ( باالبر مکانیکي قابل حمل

شکل )39ـ 2 ( پایه ي قابل تنظیم

  8-2 -باالبرها  
باالبرها در انواع مختلف)ازنظر اندازه ومکانیزم کار( طراحي و 
ساخته مي شوند و مي توانند اجسام سنگین ) تجهیزات ( را تا 

ارتفاع معین باال ببرند وجابه جا نمایند ) شکل 37ـ 2 (. 
از انواع باالبرهاي کاربردي در تعمیرگاه هاي خودرو مي توان 
باالبرهاي قابل حمل ) پرتابل ( با باالبر خودرو و باالبرهاي ویژه 
را نام برد که با استفاده از مکانیزم هاي مکانیکي ، هیدرولیکي ، 

نیوماتیکي ، الکتریکي و یا ترکیبي کار مي کنند.

  1-8-2- باالبرهاي قابل حمل )پرتابل (  
باالبرهاي پرتابل به صورت مکانیکي یا هیدرولیکي ساخته 
باال بر)جک(  یک  سواري  خودروهاي  در  معموالً  مي شوند 
تلقي مي شود درون  از تجهیزات همراه خودرو  مکانیکي، که 
صندوق عقب آن نصب مي شود تا در موارد الزم مورد استفاده 

قرارگیرد  )شکل38ـ 2(. 

در مواقعي که الزم است خودرو را تا حد معیني از سطح 
زمین باال مي آورید تا بتوان در فضاي جدید به سرویس وتعمیر 
آن پرداخت. این کار معموالً با جک هاي مکانیکي یا هیدرولیکي 
انجام مي شود براي اطمینان از ایستایي ) ایمني( خودرو باید یک 
پایه ي قابل تنظیم ) شکل39ـ 2 ( متناسب با ارتفاع مورد نیاز 
زیر آن قرار داد سپس عملیات سرویس ونگه داري را آغاز کرد .
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شکل )40ـ 2 ( باالبر ستوني

شکل )41ـ 2 ( باالبر دوستون

شکل )42ـ 2 ( باالبر قیچي

  2-8-2- باالبر خودرو  
و  )سقوط(  ازمخاطرات  دورماندن  براي  تعميرگاه  در 
استفاده  سرويس  ازچال  ديگر  وآلودگي هاي  ضايعات  انباشت 
نمي كنندوبه جاي آن از باالبر خودروها استفاده مي شود با اين 
برده   باال  باشد  ارتفاعي كه الزم  هر  تا  را  وسيله مي توان خودرو 
عمليات سرويس را در زير آن به سهولت انجام داد ) شكل 40ـ 2(. 
باالبرها را به صورت هاي يک يا چند ستوني مي سازند قسمت 
بلند كننده باالبر ممكن است زير چرخ ها ، زير سيستم تعليق 
يا زير بدنه قرار گيرد .بعضي از باالبرها ، با استفاده از نيروهاي 
نيوماتيكي ) هواي فشرده ( كارمي كنند اين باالبرها مي توانند 

وزن هاي باالتري را جابه جا كنند. 

قيچي   چهارستوني  و  دوستوني )شكل41ـ2(  باالبرهاي 
)شكل 42ـ 2( با استفاده از يک موتور برقي نيز در كارگاه مورد 
استفاده قرار مي گيرند . بايد توجه داشت كه خودرو الزم است 
كه روي باالبر استقرار پيدا كند و اهرم هاي فرمان باالبر به خوبي 
در محل توصيه شده خود قرار گيرند و قبل از راه اندازي باالبر 
بايد اطمينان حاصل شود كه خودرو دچار لغزش نخواهد شد 

وتعادل الزم را دارد .
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زمان: 2 ساعت

شکل )43ـ 2 ( ابزار عمومي و بازبست فیلتر

شکل )44ـ 2 ( راهنماي محفظه ي موتور

  9-2 -دستورالعمل تعويض وتكميل 
                    روغن و فيلتر 

وسايل الزم :  
- كتاب راهنماي سرويس خودرو 

- خودرو 
- فيلتر روغن توصيه شده 

-ابزارعمومي واختصاصي بازوبست فيلترروغن )شكل 43ـ2(
- باالبر خودروها 

در شكل )44ـ2( راهنماي محفظه ي موتور به منظور دست يابي 
به قسمت هاي زير نشان داده شده است:

1 – مخزن روغن ترمز 
2 – ميله ي اندازه گيري سطح روغن موتور )گيج روغن(

3 – در پوش قالپاق 
4 – مخزن شيشه شوي 

5ـ  در پوش سيستم خنک كننده 
6 – باتري 

7ـ  مخزن روغن فرمان هيدروليک

الف ( بازكردن فيلتر و تخليه روغن 
براي تعويض فيلتر روغن وروغن خودرو بايد آن را روي باالبر يا 

چال سرويس مستقر كنيد. 
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شکل )45ـ 2 ( بازکردن در قالپاق موتور

شکل )46ـ 2 ( خودرو روي باالبر

شکل )47ـ 2 ( اطمینان از استقرار ایمن خودرو

شکل )48ـ 2 ( بازکردن فیلتر با ابزار مخصوص

براي تعويض روغن قبل از باالبردن خودرو ، در قالپاق موتور 
را باز كنيد ) شكل 45ـ 2 (

پس از اطمينان از درست قرار گرفتن خودرو روي باالبر آن 
را در ارتفاع مناسب قراردهيد ) شكل46ـ 2( 

فيلتر روغن ،  محوطه ي اتصال فيلتر و اطراف وپيچ تخليه ي 
روغن موتور را تميز كنيد 

با استفاده از ابزار مخصوص ) آچار فيلتر ( و تنظيم آن فيلتر 
را بازكنيد ) شكل 48ـ 2 ( 
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شکل )49ـ 2 ( جداکردن فیلتر

شکل )50ـ 2 (بازکردن درب قالپاق موتور

شکل )51ـ 2 ( بازکردن پیچ تخلیه روغن موتور

شکل )52ـ 2 ( تخلیه روغن در ظرف مناسب

براي جلوگيري از آلوده شدن كارگاه زير آن قيف يا ظرف 
مناسب جمع آوري روغن كاركرده قرار دهيد سپس فيلتر را جدا 

كنيد. )شكل2-49(

دقت كنيد :
1– در صورتيكه براي تعويض روغن از ساكشن )مكنده( 
استفاده مي كنيد بايد خودرو را روي سطح افقي مستقر كنيد و 
به باالبر خودرو نياز نيست .معموالً مي توان فيلتر روغن را نيز از 

باالي موتور باز كرد .

2ـ در حالت سرد خاصيت ويسكوزيته روغن و ضايعات 
حاصل از احتراق و شست شوي قطعات محلول در روغن باال 
مي رود وعمل تخليه ي كامل را دچار مشكل مي كند پس بايد 

موتور در حالت گرم باشد .

3– در قالپاق و اطراف آن را كامالً تميز كنيد.  
پيچ تخليه ي روغن موتور را با استفاده از ابزار مناسب بازكنيد 

) شكل 51ـ 2 (

4ـ پس از قراردادن ظرف مناسب براي جمع آوري روغن 
تخليه  شود  تا روغن  و جدا كنيد  باز  را  تخليه  پيچ  كاركرده 

)شكل 52ـ 2(.
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شکل )53ـ2( کنترل دندانه و واشر الستیکي فیلتر

شکل )54ـ2( نصب ومحکم کردن فیلتر

شکل )55ـ2( کنترل تخلیه شدن کامل روغن

ب ( نصب فيلتر و شارژ روغن 
1ـ براي انتخاب فيلتر ،روغن مناسب و حجم روغن مورد نياز 

به دفترچه ي راهنماي خودرو مراجعه كنيد. 

دقت كنيد :
 موتور خودرو با تعويض به موقع روغن، كاركرد صحيح و 

روغن كاري كامل آن تضمين مي شود .
حرارت ، گازهاي احتراق وبنزين از عواملي است كه بر كيفيت 

روغن و ويسكوزيته و خاصيت ضدسايش آن اثر مي گذارند .
تعويض روغن واستفاده از روغن توصيه شده اقدامي اساسي 
و ضروري در نگه داري موتور است و راندمان وطول عمر موتور 

را تضمين مي كند . 

2- براي آب بندي بهتر ابتدا واشر الستيكي را به روغن 
آ غشته كنيد سپس )شكل 53ـ 2 ( فيلتر روغن را در محل 
خود قرار دهيد و با اعمال نيروي دست آن را نصب كنيد پس 
از نشستن فيلتر روي سطح اتصال فقط يک دور ديگر  آن را 

بچرخانيد ) شكل54ـ2(.

اطمينان حاصل كنيد روغن موتور كامالً تخليه شده باشد 
)شكل 55ـ 2 (
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شکل )56ـ 2 ( کنترل پیچ تخلیه ي روغن موتور

شکل )57ـ 2 ( بستن پیچ تخلیه با گشتاور مناسب 

شکل )58ـ 2 ( شارژ با روغن توصیه شده

شکل )59ـ 2 ( کنترل روغن

اطمينان حاصل كنيددندانه  و  را كنترل  4-پيچ تخليه روغن 
وآچارخوركامالً سالم باشد) شكل 56ـ 2(.

در صورت معيوب بودن دندانه و يا آچارخور، پيچ تخليه روغن 
را تعويض كنيد.

دقت كنيد :
ـ بهتر است در هر بار تعويض روغن واشر آب بندي مسي يا 

آلومينيوم جديد روي پيچ تخليه نصب كنيد 
ـ     در زمان بستن پيچ تخليه از وارد كردن نيروي غيرمجاز 

خودداري كنيد تابه محل نصب پيچ صدمه وارد نشود .
وبا  نصب  را  تخليه  پيچ  مناسب  ابزار  از  بااستفاده   -5

گشتاور مناسب )توصيه شده(محكم كنيد )شكل57ـ2(
انتخاب  توصيه شده  نوع  و  با حجم  متناسب  را  6-روغن 

كنيد. 
7- روغن را از طريق در قالپاق )شكل 58ـ 2 ( داخل موتور 
بريزيد ) در صورت استفاده از پمپ شارژروغن آن را از نظر مقدار 

و دبي تنظيم كنيد سپس روغن را بريزيد ( 
8-در قالپاق را ببنديد موتور را راه اندازي كنيد  ) بهتر است 

حدود 1 دقيقه در جا كاركند (. 

9-موتور را خــــاموش سپس با استفاده از گيج )ميله ي 
 .)2 نشان دهنده(ميزان روغن را كنترل كنيد )شكل 59ـ 
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شکل )60ـ 2 ( کنترل فیلتر از نظر نشتي

شکل )61ـ 2 ( حداکثر و حداقل گیج روغن

شکل ) 62ـ 2 ( فیلتر سیستم هوارساني

شکل ) 63ـ 2 ( بازکردن در هواکش

10- در صورتي كه فيلتر روغن را تعويض نموده ايد در زمان 
روشن بودن موتور فيلتر و اطراف آن را از نظر داشتن نشتي 

بررسي كنيد ) شكل 60ـ 2 (. 

ج ( تكميل روغن موتور 
براي كنترل وتكميل روغن موتورابتدا :

با استفاده از گيج ،  حجــم روغن را كنترل كنيــد )فاصله 
حداقل وحداكثر حدود نيم ليتر است (

)شكل 61ـ2(
در صورت پايين بودن سطح روغن به اندازه ي كافي روغن 

اضافه كنيد 

 10-2 -دستورالعمل تعويض فيلترهوا 
وسايل الزم :  

- كتاب راهنماي سرويس خودرو 
- خودرو 

- فيلتر هواي توصيه شده شكل )62ـ 2 (. 
- ابزار عمومي

)فيلتر هوا را بايد در زمان ومسافت توصيه شده تعويض 
كرد(. 

ـ خودروها را در محل مناسب مستقر كنيد. 
ـ در جايگاه موتور )كاپوت ( خودرو را باال بزنيد 

ـ بست ها و پيچ های اتصال هواكش ) در هواكش ( به بدنه ي 
موتور را باز كنيد. شكل)2-63(
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شکل )64ـ 2 ( پیاده کردن فیلتر هوا

شکل )65- 2 ( نصب در پوش محفظه فیلتر هوا

زمان: 1ساعت

شکل )66ـ 2 ( فیلتر سوخت

ـ فيلتر كاغذي انتخابي را با دقت در داخل محفظه ي هواكش 
گيرد( قرار  محفظه  گلويي  روي  الستيكي  )واشر  نصب كنيد 

)شكل2-64(

ـ درپوش محفظه را بادقت سرجاي خود قرار دهيد و پيچ هاي 
دور آن را ببنديد )65ـ  2 (
ـ موتور را روشن كنيد .

دقت كنيد :
– اهرم نگه دارنده ي كاپوت ماشين را خوب بررسي كنيد تا 

موجب افتادن ناگهاني آن نشود.
ـ  براي بازو بستن پيچ ها از ابزار مناسب استفاده كنيد .

  11-2 -دستورالعمل تعويض فيلترسوخت 
وسايل الزم : 

ـ كتاب راهنماي سرويس خودرو   
ـ  خودرو   

ـ  فيلتر سوخت توصيه شده )شكل2-66(  
ـ  ابزار عمومي   

دقت كنيد :
– فيلتر سوخت را پس از طي مسافت يا زمان تعيين شده 

تعويض كنيد
مي گردد  فيلترمسدود   ، نكردن  تعويض  صورت  در  ـ  

وسوخت رساني به سيستم سوخت موتوردچار اختالل مي شود 
ـ  از فيلتر توصيه شده استفاده كنيد

ـ  در زمان نصب فيلتر به جهت ورود و خروج سوخت توجه 
كنيد . 
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شکل )67ـ 2 ( بست هاي دوطرف فیلتر سوخت 

شکل ) 68ـ 2 ( نصب فیلتر جدید 

زمان: 1ساعت

مشخصات روغن هاي دنده در طبقه بندي گران روي
درجه ي 

گران روي

100c حداکثر دماي گران روي در

رسیدن به گران 

1500000 cp روي

خودرو

cst حداقلcst حداکثر

70w4/1-سبک55ـ
75w4/1-سبک40ـ
80w7/0-سبک26ـ
85w11/0-سبک12ـ
90w13/524/0-نيمه سنگين

140w24/041/0سنگين 55ـ
ونيمه سنگين

250w41/0--سنگين

) SAE( انواع روغن دنده در طبقه بندي ) جدول )9ـ 2

1ـ  با استفاده از دفترچه ي راهنما محل فيلتر سوخت را 
تعيين كنيد و در صورت ضرورت خودرو را به وسيله ي باالبر در 

ارتفاع مناسب قرار دهيد 
2ـ  با استفاده از ابزار مناسب بست هاي دو طرف فيلتر را باز 

و فيلتر را جدا كنيد ) شكل 67ـ 2 (

3 – فيلتر جديدرا با تعيين جهت قرار گرفتن صحيح آن در 
محل خود نصب كنيد ) شكل 68ـ 2 ( 

  12-2 -دستورالعمل تكميل و تعويض 
روغن جعبه دنده   )گيربكس( و ديفرانسيل 

) توام ومستقل (
وسايل الزم :  

ـ كتاب راهنماي سرويس خودرو 
ـ  خودرو 

ـ  روغن توصيه شده جدول )9ـ 2 ( 
ـ  ابزار عمومي 
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شکل )69ـ  2 ( خودرو در ارتفاع مناسب

شکل )70ـ 2 ( پیچ تخلیه ي روغن جعبه دنده

شکل )71ـ 2 ( اتومبیل در سطح افقي

شکل )72ـ 2 ( خودرو روي باالبر در ارتفاع مناسب

دقت كنيد :
– براي تخليه روغن بايد خودرو را با استفاده از باالبردر ارتفاع 

مناسب قرارداد ) شكل69ـ 2( 
ـ  تكميل و يا تعويض به موقع روغن به عملكرد صحيح و 
روغن كاري كامل قطعات گيربكس مي انجامد و عمر مفيد آن ها 

را تضمين مي كند .

ـ پيچ تخليه روي پوسته ي آلومينيومي جعبه دنده  بسته مي شود 
از وارد كردن نيروي غيرمجاز درزمان بستن پيچ خودداري كنيد تا 
صدمه اي به پوسته ومحل بستن پيچ وارد نشود ) شكل70ـ 2 (
ـ   براي تكميل روغن جعبه دنده و ديفرانسيل به ترتيب زير 

اقدام كنيد:

1ـ  اتومبيل را در سطح افقي قرار دهيد ) شكل 71ـ2(
2 – ورودي روغن)در بعضي از خودروها مستقل ودر بعضي 

روي دنده ي كيلومتر است( را باز كنيد 
دفترچه ي راهنما  ) به  كنيد  روغن راكنترل  سطح    –  3

مراجعه كنيد(
4ـ  در صورت كم بودن روغن ، روغن توصيه شده اضافه 

كنيد.

- براي تعويض روغن جعبه دنده و ديفرانسيل به ترتيب زير 
اقدام كنيد. 

1- پيچ ورودي روغن را بازكنيد. 
2-خــــودرو را بااستفاده ازباالبــربـــاال ببريد )شكل 72ـ2(

3- پيچ تخليه را باز وروغن جعبه دنده را تخليه كنيد.
4- پيچ تخليه را كنترل و واشر آن را  تعويض كنيد.
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شکل )73ـ 2 (

شکل )74ـ A ) 2پیچ بغل و B پیچ تخلیه ي روغن دیفرانسیل

شکل )75ـ 2 ( بازکردن پیچ شارژ روغن دیفرانسیل مستقل 

5- پيچ تخليه را باگشتاور توصيه شده محكم كنيد )شكل73ـ2( 
و باالبر را پايين بياوريد 

6- روغن مناسب با حجم توصيه شده را از محل تعيين 
شده درون جعبه دنده و ديفرانسيل بريزيد و سطح آن را كنترل 

كنيد 
7- گيج و اجزاي بازشده را ببنديد 

- براي بازديد وتعويض روغن ديفرانسيل مستقل خودروهاي 
محرك عقب ،  به ترتيب زير اقدام كنيد 

خودرو را روي باالبر در ارتفاع مناسب قرار دهيد 

پيچ بغل پوسته ي ديفرانسيل ) A( را بــاز كنيد شكل های 
)74 ـ2( و)75ـ 2 (.

- روغن درون ديفرانسيل را كنترل كنيد) روغن بايد بدون 
خم كردن انگشت دست قابل لمس باشد(.
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شکل )76 ـ 2 ( شارژ روغن دیفرانسیل 

زمان: 2 ساعت

شکل )77 ـ 2 (ابزار مخصوص باتري

شکل )78 ـ 2 (هیدرومتر اسیدسنج

- در صورت نياز )كاسته شدن سطح روغن( آن را با استفاده 
از پمپ روغن تكميل كنيد. 

- براي تعويض روغن پيچ تخليه )B( را باز كنيد. 
- روغن را در ظرف مناسب تخليه كنيد. 

- پيچ تخليه را كنترل كنيد واشر آن را تعويض نمائيد. 
اندازه ي  به  يا برقي (   از پمپ مناسب  ) دستي  استفاده  با   -
توصيه شده و با روغن توصيه شده آن را شارژ كنيد )شكل76ـ2(. 

- پيچ ورودي ) كنترل سطح روغن ( را ببنديد. 
- باالبر را پايين بياوريد و خودرو را از روي آن برداريد. 

   13-2 - دستورالعمل سرويس 
   باتري خودرو  

وسايل الزم : 
- كتاب راهنماي سرويس خودرو 

- خودرو 
- مايع باتري توصيه شده 

- ابزار مخصوص باتري )شكل 77ـ2 (. 

-  هيدرومتر ) شكل 78ـ 2 (
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شکل )79 ـ 2 (باتري

شکل )80ـ 2 ( 

شکل )81ـ 2 ( سولفاته شدن بست باتری

   شکل )82ـ 2 ( باز کردن بست باتری

- باتري )شكل 2-79(. 

- بست ها و كابل هاي باتري )شكل 2-80(.

روي قطب ها و بست هاي باتري در اثر وجود رطوبت )بخار 
رسوب  موتور  محوطه ي  در  موجود  عوامل  باتري( وساير  مايع 

مي كنند )سولفاته مي شوند( )شكل81ـ2( .

اين رسوب عايق است و در اتصال باتري به كابل ها و انتقال 
زمان              در  خصوصاً   ( كند  مي  اخالل  ايجاد  الكتريكي  انرژي 
راه اندازي موتور كه آمپر باالتري موردنياز است ( براي پاك كردن 

)حذف( اين رسوب به ترتيب زير عمل كنيد: 
بست هاي اتصال كابل مثبت ومنفي را با ابزار مخصوص جدا 

كنيد ) شكل 82ـ 2(. 
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شکل ) 83ـ 2 ( خارج کردن باتری

            

شکل )84ـ 2 ( تمیز کردن قطب ها با استفاده از محلول 
جوش شیرین

شکل )85ـ 2 (

باتري را ازروي خودرو با دقت پايين بگذاريد )شكل83ـ 2(.  

دقت كنيد :
– الكتروليت مايع باتري روي لباس و پوست شما نريزد.

ـ  در صورت ريختن بايد سريعاً آن را با آب فراوان شست و شو 
كنيد . 

ـ  در صورت تعلل با توجه به اسيدي بودن مايع باتري به پوست 
و لباس شما آسيب مي رسد .

ـ  درزمان كار روي باتري دقت كنيد سويچ خودرو بسته باشد. 
3- قطب ها و بست هاي باتري را با استفاده از محلول جوش 

شيرين و برس مويي تميز كنيد)شكل84ـ 2 (. 

4 – باتري ، قطب ها وبست ها را با استفاده از آب خالص شست وشو 
كنيد ) شكل 85ـ 2(.

5 – باتري ، قطب ها و بستها را كامالً خشک كنيد. 
6ـ  مي توانيد از اسپري هاي تميز كننده نيز براي تميز كردن 

قطب ها و بست ها استفاده كنيد. 
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شکل )86ـ 2 (

شکل ) 87ـ 2 ( بازکردن در محفظه مایع باتري

شکل )88ـ 2 ( اندازه گیري  غلظت مایع باتري

7 – باتري را روي خودرو بگذاريد وبست ها را روي قطب ها با 
دقت نصب كنيد )شكل 86ـ 2 (. 

سطح الكتروليت باتري بايد حدود يک سانتي متر باالتر از 
صفحات باشد . لذا براي كنترل سطح مايع به ترتيب زير عمل 

كنيد .
درپوش محفظه ي خانه هاي باتري را  بازكنيد )شكل87ـ2(.

دقت كنيد:
1- مايع باتري  روي پوست و لباس شما پاشيده نشود.

2- با استفاده ازهيدرومتر غلظت الكتروليت )مايع باتري( را 
اندازه گيري كنيد ) شكل 88ـ 2(.

دقت كنيد 
1ـ  اگر غلظت مايع در حد توصيه شده باشد فقط در صورت 
پايين بودن سطح مايع الكتروليت به آن آب مقطر اضافه نمود .

2ـ  در صورت پايين بودن غلظت مايع از حد مجاز ابتدا 
وضعيت باتري را بررسي كنيد و در صورت سالم بودن ، آب اسيد 

به آن اضافه نمائيد. 
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شکل )89ـ 2 ( اضافه کردن مایع باتري

شکل )90ـ  2 ( بستن درب محفظه ها

شکل )91ـ 2 ( چراغ هاي خودرو

3- با استفاده از ظرف مخصوص ، آب مقطر ) در صورت نياز 
آب اسيد ( اضافه كنيد ) شكل 89ـ 2(.

4- پس از تنظيم سطح الكتروليت درپوش خانه هاي باتري را 
ببنديد و اطــراف آن را كامالً تميز كنيد )شكل90ـ  2(. 

  14-2 -دستورالعمل كنترل وعيب يابي 
ظاهري چراغ هاي خودرو 

وسايل الزم :  
ـ كتاب راهنماي سرويس خودرو 

ـ خودرو
ـ فيوزها والمپ هاي توصيه شده 

ـ ابزار عمومي ) پيچ گشتي ، آچار و انبر (
سيستم روشنايي نقش بسيار مهمي در ايمني خودرو ايفا 
مي كند تنظيم نبودن چراغ ها ، نقص مدار و سوختن المپ ها بر 
ديد شب راننده تأثير منفي مي گذارد شكل )91ـ 2( نشان دهنده 
چراغ هاي يک خودرو است با قرار دادن كليه  چراغ ها در حالت 
روشن )ON(  و تغـيير وضعيـت كليـد چـراغ هاي راهنمـا و 
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شکل )92ـ 2 ( جعبه فیوز

شکل )93ـ 2 ( 
الف ( فیوز سالم ب ( فیوز سوخته ج ( ابزار 

شکل )94ـ 2 ( تعویض المپ چراغ جلو نور باال

فالشر و پا گذاردن روي پدال ترمز ، سيستم روشنايي را كنترل 
نمائيد و در صورت روشن نشدن هر يک از آن ها به ترتيب ذيل 

عمل كنيد :
كنيد  مربوطه  راكنترل  فيوز  و  باز  را  جعبه  فيوز  درپوش  

)شكل92ـ2 (. 

در صورت سوختن فيوز جهت تعويض آن با آمپر مناسب 
)توصيه شده ( اقدام كنيد ) شكل 93ـ 2 (.

يا  المپ  تعويض  به  مربوطه  فيوز  بودن  سالم  صورت  در 
المپ هاي معيوب با مشخصات توصيه شده اقدام كنيد. 

   براي تعويض المپ چراغ جلو نور باال)شكل94ـ 2( :
- درپوش را بازكنيد. 

- گيره ي فنري را پس از فشاردادن به داخل آن را باال بكشيد.
- المپ را برداريد. 

- فيش سيم چراغ را از انتهاي المپ جداكنيد. 
- المپ سالم را نصب كنيد ودرپوش را ببنديد .
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شکل )95ـ 2 ( تعویض المپ چراغ نور پایین

شکل )96ـ 2 ( تعویض المپ چراغ هاي کوچک

شکل )97ـ 2 ( تعویض المپ چراغ هاي راهنماي جلو 

شکل )98ـ 2 ( تعویض المپ چراغ راهنماي بغل

- براي تعويض المپ چراغ نور پايين )شكل 95ـ 2 (. 
- درپوش را باز كنيد .

- فيش پشت المپ را جدا كنيد. 
- گيره فنري را آزاد كنيد .

- المپ را وصل و روي منعكس كننده تنظيم كنيد 
فيش را وصل كنيد و در پوش را ببنديد. 

براي تعويض المپ چراغ هاي كوچک ) شكل96ـ2( ، كه 
سرپيچ المپ داخل بدنه ي چراغ وزيرالمپ نور باال قرار گرفته 

است به ترتيب زير عمل كنيد:
- المپ و پايه ي آن را بكشيد تا از جاي خود خارج شود. 

- المپ را از پايه بيرون بكشيد. 
- المپ  نو را در پايه فشار دهيد و پايه را جا بزنيد. 

- براي تعويض المپ چراغ هاي راهنماي جلــو )97ـ2( ابتدا 
پايه را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا آزاد شود 

و آن را از جاي خود خارج كنيد. 
فشار دهيد  داخل  به  را  آن  است  - سرپيچ المپ خاردار 
وسپس در خالف حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا از جاي 

خود خارج شود. 
- المپ را عوض كنيد. 

- براي تعويض المپ چراغ هاي راهنماي بغل )شكل98ـ 2( به 
ترتيب زير عمل كنيد:

- مجموعه ي چراغ را به طرف جلوي خودرو فشار دهيد و به 
سمت بيرون بكشيد تا از جاي خود خارج شود. 

- پايه ي المپ را بچرخانيد و المپ را از پايه خارج كنيد. 
- المپ را تعويض ومجموعه ي چراغ را نصب كنيد. 
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شکل )99ـ 2 ( تعویض المپ چراغ هاي دنده عقب و مه شکن 
عقب

شکل )100ـ 2 ( تعویض المپ چراغ مه شکن جلو

شکل )101ـ 2 ( تعویض المپ چراغ راهنما
 و ترمز عقب

زمان: 3ساعت

براي تعويض المپ چراغ هاي دنده عقب و مه شكن عقب 
)شكل 99ـ 2 ( به ترتيب زير عمل كنيد. 

ـ   در صندوق عقب را باز كنيد. 
ـ  دو عدد خار پالستيكي را به طرف داخل فشار دهيد و 

پايه را برداريد. 
ـ  المپ ها از نوع خاردارند آن ها را به طرف داخل فشار دهيد 

و جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا خارج شوند. 
ـ  المپ را عوض وپايه را مجدداً نصب كنيد. 

به  )شكل100ـ2(  جلو  مه شكن  المپ چراغ  براي تعويض 
ترتيب زير عمل كنيد  ) دسترسي به چراغ مه شكن جلو از زير 

قسمت جلو خودرو امكان پذير است (.
- در پوش را بازكنيد. 

- گيره فنري را به طرف داخل فشار دهيد و باال بكشيد تا 
آزاد شود.

- المپ را جدا و فيش را از محل خود بيرون كنيد 
- المپ جديد را نصب كنيد. 

- براي تعويض المپ چراغ هاي راهنماي عقب و چراغ ترمز 
عقب )شكل 101ـ 2 ( به ترتيب زير عمل كنيد: 

- از داخل صندوق عقب دو خار پالستيكي را فشار دهيد و 
پايه ي المپ را بيرون بكشيد. 

- المپ ها از نوع خاردارند آن ها را مانند ساير المپ ها خارج 
كنيد. 

- المپ جديد را نصب كنيد. 

  15-2- دستورالعمل آچار كشي خودرو         
بسياري از اتصال بازشدني خودروهاي امروز ، كه تحت تاثير 
ضربات ناشي از حركت در جاده، اقدام به ترمز وتغيير مسير 
دادن قرار مي گيرند داراي قفل هايي هستند كه امكان شل 
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شکل )102ـ 2 ( مهره هاي قفل شونده

شکل )103ـ 2 ( تصویر زیر خودرو

شکل )104ـ 2 ( تصویر اجزاء خودرو

شدن آن ها را به حداقل مي رساند . ) همان طور كه در شكل 
)102ـ 2 ( نشان داده شده است( . اين پيچ ها با مهره هاي قفل 
شونده ، مهره  ي روبند وپين ، پس از سفت شدن با گشتاور 
توصيه شده قفل مي شوند وشل نخواهند شد . ساير پيچ هاي 
اتصال در صورتي كه داراي شرايط ذكر شده نباشند بايد پس از 
طي مسافت 10000 كيلومتر يازمان معين 6 ماه مجدداً با ابزار 

مناسب آچار كشي شوند .

اين اتصاالت بيشتر درقسمت زيرين خودرو )شكل103ـ2 ( 
كه عبارتند از :

- اتصاالت پيچ ومهره اي سيستم تعليق و فنر بندي جلو و 
عقب 

- اتصاالت موتور وگيربكس به اتاق 
- اگزوز و گلويي هاي آن 

- درهاي سرنشين و صندوق عقب 
- ساير اتصاالت سپرها ، چراغ ها )شكل 104ـ 2 ( 
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آزمون پاياني )2(

1 – خودرو از چند قطعه تشكيل شده است ؟
ب ( حدود 13000 قطعه  الف ( حدود 15000 قطعه     

د ( حدود 1500 قطعه  ج ( حدود 2500 قطعه      

2 –  مايع خنک كاري را هر چند وقت يک بار بايد تعويض نمود ؟
ب ( هر50/000 كيلومتر يک بار  الف ( هر دوسال يک بار       
د ( هر100/000 كيلومتر يک بار  ج ( هرسال يک بار      

3 –  روغن گيربكس هاي دستي را پس از چه مدتي بايد تعويض كرد؟
ب ( هرسال يک بار  الف ( هر دوسال يک بار       

د ( هر50/000 كيلومتر يک بار ج ( هر60/000 كيلومتر يک بار    

4 –  حسگرها وعملگرها چه نوع قطعاتي هستند و چه كاربردي دارند؟
الف ( الكتريكي ، اطالع دهنده وضعيت قسمت ها   
ب ( الكتريكي ، اطالع دهنده واجرا كننده ي دستورات 

ج ( الكترونيكي ، اطالع دهنده وضعيت قسمت ها 
د ( الكترونيكي ، اطالع دهنده و اجرا كننده ي دستورات 

5ـ   سيستم روغن كاري به چه منظوري در موتور ايجاد شده است ؟
ب ( كاهش اصطكاك  الف ( جلوگيري از استهالك     

د ( كنترل گرما و افزايش راندمان ج ( كاهش اصطكاك واستهالك    
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6ـ   براي جبران فشار روغن در جعبه دنده هاي دستي از چه مكانيزمي استفاده مي كنند ؟ 
ب ( غلظت كمتر روغن  الف ( غلظت باالتر روغن     

ج ( روغن كاري نكردن سيستم                               د ( خنک كاري كردن سيستم 

7 – شكل هاي 1و3 تصوير نشان دهنده ي چه قسمت هايي هستند ؟
الف ( مخزن روغن ترمز و درپوش قالپاق
ب ( درپوش قالپاق ومخزن شيشه شوي 

ج ( مخزن روغن هيدروليک وسيستم خنک كننده 
د ( گيج روغن و قالپاق موتور

8 – براي تعويض روغن موتور خودروها بايد از چه روغني استفاده نمود ؟
الف ( روغن 40 در زمستان و 30 درتابستان 

ب ( روغن چهارفصل 
  20W40  ج ( روغن
د ( روغن توصيه شده 

9 – فاصله ي حداكثر و حداقل گيج روغن چه حجمي از روغن است ؟
الف ( يک ليتر  

ب ( نيم ليتر
ج ( 2 ليتر  
1 ليتر

4
د ( 

10 – چرا نيروي غيرمجاز به پيچ تخليه ي جعبه دنده به آن آسيب مي رساند ؟
الف ( زيرا پوسته گيربكس آلومينيمي  وپيچ فوالدي است.

ب ( زيرا حداكثر گشتاور اعالم شده است. 
ج ( زيرا روغن نشت مي كند. 

د ( زيرا واشر آلومينيمي لهيده مي شود. 
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11 – رسوب نشان داده شده در شكل چه مشكلي در خودرو به وجود مي آورد؟
الف ( برق خودرو قطع مي شود  

ب ( باتري شارژ نمي شود 
ج ( جريان الزم براي راه اندازي موتور تامين نمي شود 

د ( هر سه مورد 

12ـ  غلظت مايع باتري در حالت شارژ چه قدر بايد باشد ؟
ب (1/000 الف (1/285       

د (1/185 ج ( 1/150       

13 – در خودروهاي امروزي چرا بسياري از اتصاالت نياز به آچار كشي ندارند ؟
الف ( زيرا گشتاور مناسب سفت شده اند 

ب ( زيرا ديگر جاده ها ناهموار نيستند 
ج ( زيرا از مهره هاي قفل شونده استفاده شده است 

د ( زيرا از اتصاالت دائمي استفاده شده است 

14 – بيشترين اتصاالت كه بايد در زمان آچار كشي مورد توجه باشند كدام اند ؟
ب ( سيستم تعليق چرخ هاي عقب  الف ( سيستم تعليق چرخ هاي جلو    

د( هر سه مورد  ج ( اگزوز وگلويي آن      

15ـ  اگر فيلتر سوخت به موقع تعويض نشود چه مشكلي در 
خودرو ايجاد مي شود ؟ 

الف ( سوخت رساني به طور كامل مختل مي شود 
ب ( سوخت متناسب با نياز به سيستم سوخت رساني نمي رسد 

ج ( سيستم زير بار و در حال حركت دچار كمبود سوخت مي شود 
د ( مشكلي به وجود نمي آيد ولي بهتر است به موقع تعويض گردد.
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واحد کار سوم

 توانایي پیاده وسوارکردن مولد قدرت و

قطعات وابسته به آن از روي خودرو

هدف های كلی: 
پياده وسوار كردن مولد قدرت و قطعات وابسته به آن از روي خودرو

 هدف  های رفتاری: 

فرا گيرنده پس از آموزش اين واحد كار قادر خواهد بود .
1- وظيفه ي مولد قدرت در خودرو را توضيح دهد. 

2- انواع مولد قدرت را نام ببرد.
3- مولدهاي قدرت دورن سوز وبرون سوز را توضيح دهد. 

4- موتورهاي دو زمانه وچهارزمانه را توضيح دهد. 
5- موتورهاي كاربراتوري و موتورهاي بنزيني انژكتوري را توضيح دهد.

6- مفاهيم قدرت، گشتاور و واحدهاي اندازه گيري آن ها را توضيح دهد. 
7- ملحقات خارجي موتور را نام ببرد. 

8- اصول بازكردن ملحقات خارجي موتور را توضيح دهد. 
9- اصول ايمني و حفاظتي پياده و سوار نمودن ملحقات خارجي موتور و موتور را از خودرو رعايت نمايد.

10- وظيفه ي باتري در خودرو را توضيح دهد .
11- باتري را از روي خودرو پياده و سپس آن را سوار نمايد. 

12- اتصاالت الكتريكي و الكترونيكي موتور را جدا وسپس آن را متصل نمايد .
13- وظيفه ي هواكش در موتور را توضيح دهد .
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14- هواكش را از روي خودرو پياده كند و مجدداً آن را سوار نمايد .
15- نحوه ي علمكرد پمپ بنزين مكانيكي را توضيح دهد. 

16- وظيفه ي كاربراتور در خودرو را توضيح دهد. 
17-پمپ بنزين مكانيكي را از روي موتور پياده كند ومجدداً سوار نمايد. 

18- كاربراتور را از روي موتور پياده و سپس آن را  سوار نمايد. 
19- اجزاي مدار سوخت رساني انژكتوري را نام ببرد. 

20- وظيفه وعملكرد اجزاي مدار سوخت رساني انژكتوري را توضيح دهد. 
21- حسگرهاي مدار سوخت رساني انژكتوري را از روي موتور پياده كند ومجدداً سوار نمايد. 

 22- عملگرهاي مدار سوخت رساني انژكتوري را از روي موتور پياده ومجدداً آن را سوار نمايد. 
23- محفظه ي دريچه گاز را از روي موتور پياده كند و مجدداً  آن را سوار نمايد. 

24- اجزاي سيستم جرقه زني را نام ببرد .
25- وظيفه وعملكرد اجزاي سيستم جرقه زني را توضيح دهد. 
26- دلكو را از روي موتور پياده كند ومجدداً آن را سوار نمايد. 

27- كويل كاربراتوري وكويل دوبل انژكتوري را از روي موتور پياده و سپس آن را سوار نمايد 
28- شمع ها و و ايرها را از روي موتور باز كند و مجدداً ببندد.

29- وظيفه ي دينام ) آلترناتور ( در خودرو را توضيح دهد. 
30- وظيفه ي استارت در خودرو راتوضيح دهد. 

31- دينام ) آلترناتور ( را از روي موتور پياده كند و مجدداً آن را سوار نمايد. 
32- استارت را از روي موتور پياده و سپس آن را سوار نمايد. 

33- اجزاي مدار خنک كاري را نام ببرد. 
34- وظيفه و عملكرد اجزاي مدار خنک كاري را توضيح دهد. 

35- رادياتور را از روي خودرو پياده كند و مجدداً آن راسوار نمايد. 
36- منبع انبساط را از روي خودرو پياده و سپس آن را سوار نمايد. 

37- پروانه وفن را از روي خودرو پياده كند و مجدداًٌ آن را سوار نمايد. 
 38- واتر پمپ را از روي موتور پياده كند و مجدداًٌ آن را سوار نمايد.
 39-ترموستات را از روي موتور پياده كند و مجدداًٌ آن را سوار نمايد.

40- مانيفولد هوا را از روي موتور پياده كند و مجدداًٌ آن را سوار نمايد.
41- مانيفولد دود را از روي موتور پياده كند و مجدداًٌ آن را سوار نمايد.

42- رام موتور خودروهاي محرك جلو ومحرك عقب را پياده كند و مجدداًٌ آن را سوار نمايد.
43- دسته  موتورها را پياده كند و مجدداًٌ آن را سوار نمايد.
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44- موتور را از روي خودرو پياده وسپس آن را سوار نمايد. 
45- موتور را بر روي پايه ي آن به درستي ببندد.

46- موتور بازشده را از روي خودرو شست و شو دهد و براي بازكردن آماده نمايد. 

ساعت آموزش
جمععملینظری

36110146
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1

2

3

6
5

4

7

8

   پيش آزمون )3(

1 – تأمین نیرو و گشتاور جهت حرکت خودرو وظیفه کدام 
یک از مجموعه هاي به کار رفته در خودرو است ؟

الف ( مولد قدرت      
     ب ( انتقال قدرت 

ج ( ترمز      
د ( سیستم تعلیق 

2 – در موتور برون سوز بخار، عامل به حرکت درآوردن 
پیستون کدام گزینه است ؟ 

در  متراکم شده  بنزین  و  هوا  احتراق  از  ناشي  گاز   ) الف 
سیلندر 

ب ( بخار آب ناشي از تبخیر آب 
ج ( فشار باد متراکم شده توسط کمپرسور

د ( نیروي ماند ) اینرسي ( ناشي از گردش چر خ لنگر

3 – موتـور درون سوز یک موتور حـــرارتي است که انرژي 
................................. موجود در سوخت را به انرژي.................... تبدیل 

مي نماید. 

4 – در شکل مقابل قطعه ي شماره ي 1و 6 کدام اند؟
الف ( میل لنگ ، واشر سرسیلندر 

 ب ( پیستون ، شاتون
ج ( سرسیلندر ، بلوکه ي سیلندر 

 د ( رینگ ، میل بادامک
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سوپاپ گازسوپاپ دود

5 ـ در كدام يک از گزينه هاي زير به ازاي يک دور گردش 
ميل لنگ يک زمان كار به ازاي هر سيلندر وجود دارد؟

الف ( موتور چهار زمانه   
ب ( موتور دوزمانه 

ج ( موتور وانكل   
د ( موتور توربين گاز 

6ـ   شكل مقابل نشان دهنده ي كدام يک از مراحل كاري
 موتور چهار زمانه است ؟ 

الف ( مكش                                                             
ب ( تراكم   
ج ( كار   

د ( تخليه 
7ـ  به دستگاهي كه سوخت را به نسبت صحيح ، متناسب با 

شرايط مختلف كاري موتور ، فراهم مي نمايد چه مي گويند ؟ 
الف ( كار براتور   

ب ( پمپ بنزين   
ج ( واتر پمپ   

د ( كالچ 

زمان  موتور در يک  توسط  كار  انجام  قابليت  عبارت  ـ   8
مشخص بيانگر چه پارامتري است ؟ 

الف ( نسبت تراكم   
ب ( گشتاور   
ج ( توان   

د( مصرف سوخت
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9ـ  درشكل مقابل چه نوع دينامتري نشان داده شده است ؟ 
الف ( اصطكاكي   
ب ( هيدروليكي   

ج ( الكتريكي   
د( الكتروهيدروليكي 

10ـ  در شكل روبروچه نوع سيستم سوخت رساني انژكتوري 
نشان داده شده است ؟

   T.B.I ) الف
  S.P.F.I) ب
  M.P.F.I) ج

G.D.I) د

11 ـ تامين جريان الكتريكي مورد نياز تجهيزات الكتريكي 
از  يک  كدام  وظيفه ي  موتور  بودن  خاموش  زمان  در  خودرو 

دستگاه هاي زير است ؟ 
الف ( دينام  
ب ( باتري  
ج ( كويل  

د ( دلكو

12- هنگام جدا نمودن قطب هاي باتــري همواره ابتـــدا 
قطب ................................ را جدا مي كنيم .

13- همواره قطب.....................................باتري از قطب .......................... 
بزرگ تر است. 
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 14- شكل روبرو كدام قطعه را نشان مي دهد؟
الف ( فيلتر هواكش  

ب ( فيلتر روغن   
 ج ( فيلتر سوخت  

د ( فيلتر دودهاي خروجي

15ـ  شكل روبرو كدام يک از اجزاي سيستم سوخت رساني 
انژكتوري است ؟ 

الف ( محفظه ي دريچه ي گاز         
     ب ( انژكتور 

ج ( استپر موتور 
د ( رله ي دوبل 

 
16ـ  شكل روبرو كدام يک از اجزاي سيستم سوخت رساني 

انژكتوري است ؟ 
الف ( محفظه ي دريچه ي گاز

 ب ( حسگر فشار هوا
ج ( حسگر اكسيژن     

د ( حسگر دماي آب 

 17 ـ شكل مقابل كدام يک از اجزاي سيستم جرقه زني 
است ؟ 

الف ( دلكو   
ب ( واير  

ج ( كويل دوبل   
د ( شمع 
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18 ـ دينام انرژي .................................. موتور را از طريق يک 
تسمه و پولي دريافت مي كند و آن را به انرژي ........................... 

تبديل مي نمايد.

19ـ  ايجاد دوران اوليه الزم جهت روشن شدن موتور وظيفه 
كدام يک از تجهيزات زير است ؟ 

ب ( استارت     الف ( دينام   
د ( كويل     ج ( باتري   

20ـ  درشكل مقابل كدام عملكرد نشان داده شده است؟ 
الف ( بازشدن سوپاپ فشار درِ رادياتور  
ب ( بازشدن سوپاپ خاليي درِ رايادتور

ج ( بازشدن ترموستات  
 د( هواگيري رادياتور

21ـ  به جريان درآوردن مايع خنک كننده موتور در سيستم 
خنک كاري وظيفه ي كدام دستگاه است؟ 

الف ( رادياتور   
ب ( واتر پمپ   
ج ( ترموستات   

د ( پروانه 

22ـ  مادامي كه ترموستات بسته است مايع خنک كننده ي 
موتور از طريق يک مسير فرعي بين .......................... و ............................ 

به چرخش در مي آيد. 
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 23ـ  شكل روبرو كدام يک از اجزاي سيستم خنک كننده ي 
موتور است ؟ 

الف( واتر پمپ  
ب( ترموستات 

ج ( پروانه  
د ( رادياتور

24ـ  شكل روبرو كدام يک از اجزاي سيستم سوخت رساني 
است ؟ 

الف ( پتانسيومتر دريچه ي گاز   
  coب ( پتانسيومتر

ج ( رگالتور  
د( ريل سوخت 
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شکل )1ـ 3 (

شکل )2ـ 3 ( 

شکل )3ـ 3 ( 

  1-3 -آشنايي با مولد قدرت ،  انواع و  
             كاربرد آن ها 

مولدهاي قدرت تجهيزاتي هستند كه براي توليد توان مورد 
استفاده قرار مي گيرند در واقع اين تجهيزات انرژي را از يک 
منبع اخذ مي كنند وپس از انجام يک سري فعل و انفعال آن 
را به شكل دلخواه تبديل مي نمايند ودر اختيار سيستم هاي 

مصرفي قرار مي دهند. 
مولدهاي قدرت را مي توان به صورت هاي مختلفي تقسيم بندي 
نمود. اين تقسيم بندي مي تواند براساس فعل و انفعال صورت 
پذيرفته در داخل مولد قدرت جهت توليد توان مد نظر قرار 
احتراقي  قدرت  مولد هاي  به  توان  مي  حالت  اين  در  گيرد. 
مولدهاي  )شكل2ـ3(  شيميايي  قدرت  مولدهاي  )شكل1ـ3( 

قدرت هيدروليكي )شكل 3ـ 3 ( و غيره اشاره نمود. 

  2-3 -آشنايي با مولدهاي قدرت درون سوز 
و برون سوز  

مولدهاي قدرت احتراقي كه فرايند توليد توان درآن ها به 
وسيله ي احتراق سوخت انجام مي پذيرد به دو دسته تقسيم بندي 

مي شوند: 
ـ درون سوز  
ـ برون سوز

 1-2-3 -مولدهاي قدرت برون سوز 
موتورهاي بخار ، محرك اوليه ي اتومبيل ها بودند. اولين موتور 
بخار درسال 1698 طراحي  وارائه گرديد. در سال 1825 يک 
اتوبوس مجهز به موتور بخار حد فاصل شهرهاي پاريس و وين را 

با سرعت 40 كيلومتر در ساعت پيمود.
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تقسیم بندي 
موتورهاي احتراق 

داخلي

از نظر مكانيزم احتراق

از نظر 
سيكل كاري

از نظر سيستم 
خنک كاري

از نظرمكانيزم 
توليد قدرت

خنک شونده باهوا

احتراق جرقه اي 
)بنزيني(

احتراق تراكمي 
)ديزلي(

كاربراتوري

انژكتوري

دوزمانه

چهارزمانه

خنک  شونده 
بامايع

وانكل

توربين

توربوجت

استرلينگ
رديفي

وي)v( شكل

متقابل

ستاره اي

غيرپيستوني

پيستوني

از نظر فرم 
قرار گيري 
سيلندرها 

از نظر دستگاه 
سوپاپ

T-head

L-head

F-head

I-head
O.H.V           سوپاپ سر سيلندر 

O.H.C ميل بادامک در سرسيلندر 

S.O.H.C )يک ميل بادامک در سرسيلندر(

D.O.H.C )دوميل بادامک در سرسيلندر( 

نمودار 1-3- تقسيم بندي موتورهاي احتراق داخلي
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آب

بخار
احتراق

هوا
سوخت

نيرو

شکل )4ـ 3 ( 

بخار

پيستون
شاتون

چرخ هاي محرک

محفظه ي احتراق

لوله هاي ديگ بخار كه پراز آب اند

شکل )5ـ 3 ( 

شکل )6ـ 3 ( 

شکل )7ـ 3 ( 

شکل )8ـ 3 ( 

در موتور بخار)شكل4ـ 3( كه به نام موتور احتراق خارجي 
)برون سوز( نيز شناخته مي شود، احتراق سوخت درخارج از 
موتور انجام مي شود. دراين موتورها زغال  سنگ ،چوب يا سوخت 
در اتاقک احتراقي كه در زير يک ديگ بخار قرار گرفته است 
مي سوزد و گرماي ناشي از احتراق سوخت باعث تبخيرآب موجود 
در ديگ بخار مي شود و بخارات ايجاد شده درديگ بخار باانتقال 
به سرپيستون ،پيستون رابه حركت درمي آورند،حركت پيستون 
توسط شاتون واهرم بندي آن مستقيماً به چرخ ها منتقل مي گردد 

و باعث به حركت در آمدن چرخ ها مي شود ) شكل5ـ3( 

   2-2-3 - مولد قدرت درون سوز 
مولد قدرت درون سوز يا موتور احتراق داخلي موتوري حرارتي 
است كه انرژي شيميايي موجوددرسوخت را به انرژي مكانيكي 
تبديل مي نمايد. انرژي شيميايي سوخت ابتدا توسط احتراق در 
داخل موتور به انژري حرارتي تبديل مي شود و اين انرژي حرارتي 
باعث افزايش دماو فشار گازهاي داخل موتور مي گردد سپس اين 
گاز در برابر مكانيزم هاي مكانيكي موتور بر اثر فشار زياد منبسط 
مي شود و اين انبساط توسط اتصاالت مكانيكي موتور بر روي 

شفت خروجي به يک حركت دوراني تبديل مي گردد .

اكثر موتورهاي احتراق داخلي ،  موتورهاي رفت وبرگشتي 
)پيستوني(هستندليكن انواع ديگري ازاين موتورهامانند موتورهاي 
وانكل )شكل 6ـ 3( ،  توربين گاز ) شكل 7ـ 3 ( ،  موتورهاي 
جت )شكل 8ـ3( و غير آن ها نيز قابل ذكرند تقسيم بندي 

موتورهاي احتراق داخلي در نمودار 1ـ 3 ارائه گرديده است 

در شكل 9ـ 3 اجزاي يک موتور احتراق داخلي پيستوني 
احتراق جرقه اي نمايش داده شده است .
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سرسيلندر

واشرسرسيلندر

رينگ

پيستون

بلوكه سيلندر

شاتون

ميل لنگ

1 5− T .G

شکل )9ـ 3 ( 

سوپاپ ورودي)گاز( سوپاپ خروجي)دود(

شکل )10ـ 3 ( 

  3-3-  آشنايي با موتورهاي دو زمانه و 
چهار زمانه 

موتورهاي احتراق داخلي از نظر چرخه ي كاري به موتورهاي 
دو زمانه و چهار زمانه تقسيم بندي مي شوند در موتورهاي چهار 
زمانه به ازاي هر دو دور گردش موتور يک فرايندكار ) قدرت( 
براي هر سيلندر وجود دارد در حالي كه در موتورهاي دو زمانه به 
ازاي هر يک دور گردش موتور يک كار خروجي براي هر سيلندر 

حاصل مي شود .

 1-3-3 - اساس كار موتورهاي  چهار زمانه 
احتراق جرقه اي 

در موتورهاي چهار زمانه يک چرخه)سيكل( كاري موتور در 
چهار مرحله انجام مي شود به عبارت ديگر پيستون براي كامل 
شدن هر چرخه چهار مرتبه در سيلندر به طرف باال وپايين ) دو 
بار به سمت باال و دو بار به سمت پايين ( حركت مي كند اين 

مراحل عبارتند از : 
مكش ) تنفس ( ،  تراكم ،  كار ) قدرت ( وتخليه 

-مرحله ي مكش 
در مرحله ي مكش ) شكل10ـ 3( پيستون ازنقطه ي مرگ 
باال1 به سمت نقطه مرگ پايين2 حركت مي نمايد و به علت 
كاهش  سيلندر  داخل  ،  فشار  پيستون  باالي  حجم  افزايش 
مي يابد . با توجه به باز بودن سوپاپ گاز در طي اين مرحله 
مخلوطي از هوا وسوخت با نسبت مشخص كه توسط سيستم 
سوخت رساني فراهم شده است ، از طريق سوپاپ گاز ) ورودي ( 
به داخل سيلنـدر وارد مي شود و فـضاي باالي پيستون را پـر       
مي كند در طي اين مرحله ،  سوپاپ دود ) خروجي ( بسته است 

 

1- نقطه ي مرگ باال ) TDC( : باالترين نقطه در مسير حرکت پيستون است و در آن جا سرعت پيستون صفر مي شود و پيستون تغيير 

جهت مي دهد.

2- نقطه ي مرگ پايين ) BDC( : پايين ترين نقطه در مسير حركت پيستون است و در آن جا سرعت پيستون صفر مي شود و پيستون تغيير 

جهت مي دهد.
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شکل )11- 3 (

شکل )12ـ 3 ( 

محفظه ي احتراق 60  cc:حجم احتراق تراكم

1به 8= نسبت تراكم

شکل )13ـ 3 ( 

شکل )14ـ 3 ( 

-مرحله ي تراكم 
در مرحله ي تراكم )شكل11-3( پيستون از نقطه ي مرگ 
پايين به سمت نقطه ي مرگ باال حركت مي نمايد. )در اين حالت 
هردوسوپاپ بسته است(حركت پيستون به سمت باال باعث مي شود 
مخلوط هوا وسوخت متراكم  گردد و در فضاي كوچک تري بين 
سطح بااليي پيستون وسرسيلندر محدود شود كه اين فضا را 

محفظه ي احتراق مي نامند )شكل 12ـ3(.

 به ميزان متراكم شدن مخلوط هوا و سوخت كه تاثير بسيار 
مي گويند.             تراكم  نسبت  دارد  موتور  خروجي  توان  در  مهمي 
» نسبت تراكم« عبارت است حاصل تقسيم حجم اوليه ي مخلوط 
در ابتداي زمان تراكم به حجم نهايي مخلوط در انتهاي زمان 

تراكم ) شكل 13ـ 3( 

-مرحله ي كار 
شمع ، كمي قبل از رسيدن پيستون به نقطه ي مرگ باال ،  
در انتهاي مرحله ي تراكم جرقه مي زند و با عث احتراق مخلوط 
هوا وسوخت مي شود اين مخلوط به سرعت مي سوزد و دماي 
زيادي ايجاد مي كند اين دماي باال سبب افزايش شديد فشار 
مي شود وهمين افزايش فشار ،  پيستون را به سمت نقطه ي 
مرگ پايين حركت مي دهد و شاتون اين نيرو را به ميل لنگ 
منتقل مي كند و باعث دوران ميل لنگ مي شود ) شكل 14ـ3( 
در طي اين مرحله نيز همانند مرحله ي تراكم سوپاپ هاي 

ورودي و خروجي بسته هستند 
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شکل )15- 3 (

محفظه ي لنگ

مجراي تخليه
مجراي ورودمجراي عبور 

شکل )16ـ 3 ( 

شکل )17ـ 3 ( 

-مرحله ي تخليه 
در طي اين مرحله پيستون مجدداً از نقطه ي مرگ پايين به 
سمت نقطه ي مرگ باال حركت مي كند و با توجه به باز بودن 
سوپاپ دود گازهاي حاصل از احتراق به بيرون رانده مي شود 
) شكل 15ـ 3( البته الزم است يادآوري شود كه در حالت واقعي 
سوپاپ دود كمي زودتر از شروع مرحله ي تخليه و در انتهاي 
مرحله ي كار باز مي شود و بخشي از گازهاي ناشي از احتراق طي 

مرحله ي كار از سيلندر خارج مي شوند .
با نزديک شدن پيستون به نقطه ي مرگ باال ،  سوپاپ گاز 
باز مي شود و با حركت مجدد پيستون از نقطه ي مرگ باال به 
سمت نقطه ي مرگ پايين مرحله ي مكش ديگري آغاز مي شود و 
كل چرخه )مكش ،  تراكم ،  كار ،  تخليه( مجدداً تكرار مي شود 

  2-3-3- اساس كار موتورهاي دوزمانه احتراق  
   جرقه اي 

موتورهاي دوزمانه به منظور رفع عيوب )كم بودن توان وزني 
و نامنظم بودن گشتار و خروجي ( موتورهاي چهار زمانه طراحي 
و توليد شده اند در اين موتور ها به ازاي هر دور گردش موتور 
يک مرحله كار براي هر سيلندر وجود دارد ) شكل 16ـ 3 ( از 
ديگر مزاياي اين موتورها مي توان به سادگي طرح و نياز نداشتن 

به سوپاپ اشاره نمود .

- مرحله ي اول 
الف(  فرايند قدرت ) كار ( 

پيستون در انتهاي فرايند تراكم در نقطه ي مرگ باال واقع 
شده است و جرقه ي شمع و محترق شدن مخلوط هوا و سوخت 
درمحفظه ي احتراق باعث افزايش فشار گاز مي شود و در نتيجه 
پيستون را به شدت به سمت نقطه ي مرگ پايين به حركت در 

مي آورد )شكل17ـ3( 
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شکل )18ـ 3 (                             شکل )19ـ 3 ( 

          
 شکل )20ـ 3 (   

                          

 شکل )21ـ 3 ( 
                      

ب ( شروع فرايندهاي تخليه ومكش 
قبل از رسيدن پيستون به نقطه ي مرگ پايين ،  با عبور 
پيستون از مقابل دريچه ي خروجي ،  گازهاي حاصل از احتراق 
بيرون  به  از طريق دريچه خروجي  زياد  اثر فشار  مخلوط در 
هدايت مي شوند.  با كمي پايين تر رفتن پيستون دريچه ي 
ورودي گاز  به داخل سيلندر )مجراي انتقال ( نيز باز مي شود و 
مخلوط هوا و سوخت ،  كه قبالً در محفظه ي پيش تراكم تحت 
فشاركمي قرار گرفته است به داخل سيلندر وارد مي گردد و به 
تخليه ي دودهاي داخل سيلندر كمک مي كند ) شكل 18ـ 3 ( 
به منظور جلوگيري از خارج شدن گازهاي ورودي معموالً سر 
پيستون با داشتن يک انحراف مخلوط هوا وسوخت ورودي را به 

سمت باالي سيلندر هدايت مي نمايد ) 19ـ 3 ( 

-مرحله ي دوم 
الف  ( تداوم فرايندهاي مكش وتخليه 

پس ازعبور پيستون از نقطه ي مرگ پايين تا بسته شدن 
دريچه هاي ورودي و خروجي ،فرايندهاي مكش و تخليه ادامه 
مي يابد حركت پيستون باعث مي شودكه ابتدا دريچه ي ورودي 

وسپس دريچه خروجي بسته شود ) شكل 20ـ 3 ( 

زير  به  سوخت  و  هوا  ورود  و  تراكم  فرايند   ) ب 
پيستون 

پس از بسته شدن هردو دريچه، مخلوط هوا و سوخت وارد 
شده به سيلندر ، متراكم مي گردد )شكل 21ـ 3 (و در همين 
حال با توجه به بازشدن مجراي ورودي زير پيستون ،  مخلوط 
هوا وسوخت به زير پيستون مكيده مي شود تا در اثر پايين 
آمدن پيستون در مرحله ي بعدي تحت فرايند پيش تراكم قرار 

مي گيرد .
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شکل )22ـ 3 ( 

شکل )23- 3 ( 

خالء ماني فولد

فشار جو

ونتوري

شکل )24ـ 3 ( 

كورس مكش

شکل )25ـ 3 ( 

  4-3 -آشنايي با موتورهاي كاربراتوري  و 
موتورهاي بنزيني انژكتوري 

موتورهاي احتراق داخلي بنزيني را مي توان از نظر مكانيزم 
سوخت رساني به دو دسته تقسيم نمود: 

- موتورهاي كاربراتوري  
- موتورهاي انژكتوري 

  1-4-3 -موتورهاي كاربراتوري 
نسبت  براي تأمين  بنزيني مجهزبه كاربراتور  موتورهاي  در 
هوا به سوخت صحيح  متناسب با شرايط مختلف كاري موتور، 
نام كاربراتور استفاده مي شود كاربراتورها در   از دستگاهي به 
روي  موتورها  بر  و  عرضه  مي شوند  و  طراحي  مختلفي  انواع 
نصب مي گردند. از آن جمله مي توان به كاربراتورهاي ونتوري 
ثابت)شكل22ـ3(و كاربراتـورهاي ونتوري متغيـر)شكل23ـ 3 (  
اشاره كـرد.  در سيستم كاربراتوري كنترل نسبت هوا به سوخـت 
ونتوري  از  عبوري  هواي  سرعت  همانند  عواملي  تحت تأثـير 
ژيگلورها  اندازه   ، كاربراتور  پياله  در  كاربراتور،  ارتفاع سوخت 
وغيرآنها كنترل مي شود. )شكل 24ـ 3 ( براي تأمين سوخت 
مورد نياز در شرايط مختلف كاري موتور مدارات مختلفي از 
قبيل مدار شناور ،  ساسات  )استارتر ( دور آرام، تغييردور، اصلي،   

قدرت و شتاب دهنده در كاربراتورها تعبيه گرديده است. 
معايب عمده ي سيستم سوخت رساني مجهز به كاربراتور، 
كه تجديد نظر در سيستم سوخت رساني موتورهاي بنزيني را 

ضروري ساخت عبارتند از: 
- آاليندگي باال

-يک نواخت توزيع نشدن هوا و سوخت در همه ی  سيلندرها 
) شكل 25ـ 3(

-راندمان حجمي كم 
- ضرورت تنظيم مكرر سيستم 
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شکل )26ـ 3 ( 

شکل )27ـ 3 ( 

-كنترل سوخت وابسته به شرايط محيطي )مانند 
   ارتفاع و... (

2-4-3 -موتورهاي بنزيني انژكتوري 
با تصويب قوانين ومقررات كنترل آاليندگي توسط سازمان هاي 
زيست محيطي ولزوم اخذ استانداردهاي دقيق كنترل مصرف 
سوخت و آاليندگي ، استفاده از سيستم هاي الكترونيكي در 
سيستم هاي سوخت رساني موتورها ضرورت يافت. سيستم هاي 
سوخت رساني انژكتوري ) شكل 26ـ 3 ( با چنين  ديدگاهي 
ايجاد شد. هدف اصلي اين سيستم تنظيم دقيق دو عامل نسبت 
هوا به سوخت و زمان بندي ) تايمينگ( جرقه است. اين عوامل 
مي توانند باعث كاهش آالينده هاي خروجي،  اقتصادي تر شدن 
مصرف سوخت و افزايش توان موتور شوند. از مزاياي سيستم هاي 
م آن ها به صورت زير اشاره  سوخت رساني انژكتوري مي توان به اهاّ

نمود :
-توزيع يک نواخت هوا و سوخت در همه ي سيلندرها و 

اختالط بهينه ي هوا و سوخت
- ارسال سوخت متناسب با نياز موتور

- افزايش راندمان حجمي موتور
- شتاب گيري سريع موتور 

- كاهش مصرف سوخت به دليل تاثير حسگرهاي 
   مختلف در كار سيستم ) شكل 27ـ 3 (

- آاليندگي كمتربه دليل امكان استفاده از شيوه ي    
كاهش آاليندگي مبدل كاتاليزوري به همراه كنترل    

 حلقه ي بسته ي المبدا 
- قطع يا كاهش سوخت هنگام شتاب منفي 

- جلوگيري از افزايش بيش از حد دور موتور 
- جبران خودكار عوامل محيطي نظير تغيير ارتفاع  
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 Throttle body injection    T.B.I  -1 ) تزريق در محفظه ي دريچه ي گاز (       Engine Contorol Unit   -2 ) واحد كنترل موتور (                  

Multi Point Inoitcejn  -3 ) تزريق چندنقطه اي(               Multi Point Fuel Inoitcejn  -4 ) تزريق سوخت چندنقطه اي( 

دريچه ي گازبدنه ي دريچه ي گاز

انژكتور

شکل )28ـ 3 ( 

سوخت

اُرينگ

انژكتور سوخت

سوپاپ گاز

شکل )29ـ 3 ( 

انژكتورسوخت ريل سوخت

شکل )30ـ 3 ( 

انژكتورسوخت

شکل )31ـ 3 ( 

- انواع سيستم هاي سوخت رساني انژكتوري 
        بنزيني متداول 

 1T.B.I 1- تزريق در محفظه ي دريچه ي گاز
رساني  سوخت  هاي  سيستم  مابين  پلي  سيستم  اين 
كاربراتوري و سيستم هاي سوخت رساني انژكتوري امروزي است 
در اين روش از ماني فولد هوا دقيقاً مانند سيستم سوخت رساني 
بر  انژكتور  يک  سيستم  اين  در  شد  مي  استفاده  كاربراتوري 
گاز نصب مي شد كه سوخت مورد  روي محفظه ي دريچه ي 
نياز تمامي سيلندرها را فراهم مي نمود ) شكل 28ـ 3 ( مقدار 
سوخت تـزريقي تـوسطECU2 كنـترل مي شد ليـكن همـانـند  
سيستم هاي كاربراتوري امكان تامين توزيع يک نواخت هوا و 

سوخت در سيلندرهاي مختلف ميسر نبود. 

 MPFI4 يا MPI3 2- تزريق در ماني فولد ورودي
گازدار  ماني فولد  در  انژكتور  سوخت  كه  سيستم  اين  در 
پشت سوپاپ تزريق مي گردد )شكل29ـ 3( از يک ريل سوخت 
استفاده مي شود.  هركدام از سيلندرها داراي انژكتورمخصوص 
به خودند )شكل 30ـ 3( اين سيستم سوخت رساني به صورت 

زير متداول است:
الف ( پاشش همزمان انژكتورها 

ب ( پاشش نيمه ترتيبي )پاشش دو به دو انژكتورها(     
شكل 31ـ 3

ج (پاشش تركيبي ) پاشش مجزاي هر انژكتور (
اغلب موتورهاي بنزيني نصب شده روي خودروهاي موجود 
به سيستم سوخت رساني بنزيني ام پي اي )MPI( با پاشش 

ترتيبي مجهز مي باشند.
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شکل )32ـ 3 ( 

مقسم سوخت

انژكتور سنسور المبدا

مبدل كاتاليزوري

سنسور المبدا

ECU

پمپ فشاري

شکل )33ـ 3 ( 

شکل )34ـ 3 ( 

          HORSE Power      :hp -2           )تزريق مستقيم سيلندر ( Gasoline Direct Injection -1

در سيستم هاي پاشش همزمان و پاشش نيمه ترتيب سوخت،  
برخي از سيلندرها )سه يا يک سيلندر( قبل از بازشدن سوپاپ 
گاز تزريق مي شوند و سوخت تا باز شدن سوپاپ در ماني فولد 

باقي مي ماند.
1)GDI( 3 - تزريق مستقيم در سيلندرجي دي اي

در اين روش سوخت ، مستقيماً درمحفظه ي احتراق تزريق 
مي شود ) شكل 32ـ 3 ( و امكان كاركردن موتور با مخلوط 
هوا و سوخت اليه بندي شده ي غيرهمگن فراهم مي گردد به 
گونه اي كه سوخت اطراف شمع غني مي شود و ممكن است 
نسبت هوا به سوخت نقاط ديگر اتاق احتراق تا نسبت ا:40 نيز 
رقيق گردد. در اين سيستم سوخت با فشار بسيار بااليي به اتاق 
احتراق تزريق مي شود لذا سيستم نياز به انژكتور مخصوصي 

دارد كه امكان بسته شدن در برابر اين فشار را داشته باشد .
پمپ بنزين فشار باال، مبدل كاتاليزوري اكسيدهاي نيتروژن 
و دريچه گاز با كنترل الكترونيكي از ملزومات اين سيستم اند. 
)شكل 33ـ 3 ( اين سيستم سوخت رساني امروزه توسط خودرو 

سازهاي مشهوري نظر ميتسو بيشي درحال گسترش است .

   5-3 -آشنايي با مفهوم قدرت  موتور و 
              واحدهاي اندازه گيري آن

توان موتور عبارت است از قابليت انجام كار توسط موتور در 
يک زمان مشخص 

  1-5-3-واحدهاي اندازه گيري توان 
 2)hp( يكي از واحدهاي اندازه گيري توان موتور اسب بخار
است يک اسب بخار مقدار قدرتي است كه يک وزنه ي 550 
پوندي را در مدت زمان يک ثانيه به اندازه ي يک فوت جابجا 

نمايد )شكل34ـ 3 (
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اتالف از طريق تشعشع 1/10توان ورودي
توان ورودي : سوخت %100

توان ورودي 1
3

اتالف از طريق اگزوز 

توان ورودي 1
3

اتالف از طريق رادياتور 

توان ورودي 1
4

توان خروجي: تقريبًا 

شکل )35ـ 3 ( 

شکل )36ـ 3 ( 

  ) 1736 -1819( Games watt-2               Pferstarke :ps  -1  

در سيستم اندازه گيري متريک واحد اسب بخار متريک 
تعريف شده است كه با ps1 نمايش داده مي شود اين واحد 
اندازه گيري با توجه به شيوه ي اندازه گيري آن با اسب بخار يا 

hp كمي متفاوت است 
ps hp=1 0/986  = IPS 0/986 hp

در  »توان«  اصلي  گيري  اندازه  واحد  كه  شد  متذكر  بايد 
سيستم اندازه گيري متريک » وات«2 است و يک وات عبارت 
است از يک نيوتن متر بر ثانيه با توجه به كوچک بودن واحد وات 

از كيلو وات جهت اندازه گيري توان موتور استفاده مي شود: 
1kw  = 1000w

1hp  = 746 w
1ps = 736w

از  ناشي  انرژي  از  اعظمي  بخش  احتراقي  موتورهاي  در 
سوخت از طريق رادياتور، اگزوز ، تشعشع ، و000 به هدر مي رود 
لذا همواره توان خروجي موتور كسر كوچكي از توان سوخت را 
دربرمي گيرد. به عبارت ديگراين موتورها داراي رانــدمان پاييني 

هستند )شكل 35ـ 3 (.

  2-5-3 -توان داخلي ،توان ترمزي و توان 
                    اصطكاكي 

براي اندازه گيري توان موتورشيوه هاي مختلفي به شرح زيرمورد 
استفاده قرار مي گيرد:

 ) Ihp   توان داخلي ) توان انديكاتوري ـ -
اين توان درواقع بر اساس تغييرات فشار گاز در داخل سيلندر 
مورد محاسبه قرار مي گيرد براي تعيين توان داخلي موتور از 
دستگاه انديكاتور يا اسيلوسكوپ مخصوص استفاده مي شود اين 
دستگاه تغييرات فشارداخل سيلندر را دائماً در چهارزمان مختلف 
موتور ثبت مي نمايد و خروجي آن به صورت دياگرام انديكاتوري 

)شكل 36ـ3( قابل مشاهده است . 
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بازوي انتقال گشتاور

باراصطكاكي

دستگاه اندازه گير

شکل )37ـ 3 ( 

واحد جذب 
توان الكتريكي

دينامومتر 
شاسي

غلتک هاي 
دينامومتر

چرخ محرک 
خودرو

شکل )38ـ 3 ( 

 F.h.p توان اصطكاكي
توان تلف شده ناشي از 

اصطكاک 

توان ترمزي F.h.p توان 
خروجي قابل استفاده

توان داخلي I.h.p توان 
تئوري داخل سيلندر

شکل )39ـ 3 ( 

اصطكاک و اتالف 
حرارتي
40HP

توان مصرفي 
2HPآلترناتور

توان مصرفي 
فن و واتر پمپ 

10HP

شکل )40ـ 3 ( 

   Net horse power-2        Gross horse power-1

 ) B.H.P( توان ترمزي-
توان قابل استفاده درسرميل لنگ را توان ترمزي مي گويند كه 
به وسيله ي دينامومتر )اشكال 37ـ3و 38ـ3( قابل اندازه گيري 

است.
 براي اندازه  گيري توان و گشتاور خروجي، موتور بايد تحت    بار 
قرارگيرد ) ترمز شود( بر اساس نوع دينامومتر، عمل بارگذاري 
مي تواند به طور الكتريكي،هيدروليكي يا اصطكاكي صورت گيرد 
با توجه به اين كه دينا مومتر همانند يک ترمز برروي ميل لنگ  
موتورعمل مي كند. توان اندازه گيري شده را توان ترمزي مي گويند.

توان اصطكاكي 
توان اصطكاكي عبارت است از توان تلف شده ي ناشي از 
اصطكاك و از تفاضل توان داخلي و توان ترمزي موتور به دست 
مي آيد ) شكل 39ـ 3 ( اين توان كه با افزايش دور موتور افزايش 
مي يابد ، ناشي از اصطكاك رينگ وسيلندر و اصطكاك ياتاقان ها 

و ميل لنگ و غير ه است. 

توان ناخالص 1  و توان خالص 2
نام  به  ترمزي  توان   يا  لنگ  سرميل  شده  در  توليد  توان 
 ، آلترناتور  نظير  تجهيزاتي  نيز شناخته مي شود  توان ناخالص 
فرمان  پمپ  و  كننده  فن خنک   ، پمپ  ،واتر  كولر  كمپرسور 
را  سرميل لنگ  دسترس  در  توان  از   %25 حدود  هيدروليک 
مصرف مي نمايند )شكل40ـ 3( و توان باقي مانده را توان خالص 

مي نامند .
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طول اهرم

گشتاور

گشتاورنيرو

شکل )41ـ 3 ( 

گشتاور خروجي

شکل )42ـ 3 ( 

شکل )43ـ 3 ( 

  6-3 -آشنايي با مفاهيم گشتاور خروجي و 
             دور موتور 

گشتاور يک حركت دوراني است و عبارت است از قابليت 
ايجاد توان. تعريف ديگرآن عبارت است از تمايل به ايجاد حركت 
دوراني توسط نيرو بر روي محوري كه بر آن تاثير مي گذارد براي 
مثال سفت كردن يک پيچ بيانگر نوعي استفاده از گشتاور است. 

) شكل 41ـ 3 ( 

گشتاور در يک موتور ، مقدار نيروي دوراني اعمال شده به 
وسيله ي ميل لنگ است. )شكل 42ـ3(

 واحد اندازه گيري گشتاور در سيستم اندازه گيري متريک 
نيوتن متر و در سيستم اندازه گيري اينچي پوند – فوت است .

N.m lb.ft=1 1/356

گشتاور موتـوربه تناسب تغييرات دور وفاكتورهای ديگر تغيير 
مي كند.  منحني مشخصه تغييرات گشتاور و توان موتور در نمودار 
)شكل 43ـ 3 ( نمايش داده شده است . همان گونه كه مشاهده 
مي شود گشتاور با افزايش دور موتور كاهش مي يابد كه ناشي 
از كاهش راندمان حجمي يا كم شدن هواي ورودي به موتور در 
دورهاي باالست . براي تبديل گشتاور و توان مفيد موتور مي توان 

از رابطه ي زير استفاده نمود .

b(kw)
.P m mM n

=
9550

در رابطه فوق Mm   گشتاور موتور بر حسب نيوتن متر ،  
nm  دور موتور بر حسب R.P.M و Pb توان ترمزي برحسب 

كيلو وات است. 
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شکل )44ـ 3 ( 

شکل )45ـ 3 ( 

شکل )46ـ 3 ( 

شکل )47ـ 3 ( 

  
شکل )48ـ 3 (                     شکل )49ـ 3 ( 

  7-3- آشنايي با ملحقات خارجي موتور
اين ملحقات عبارت اند ازتجهيزاتي نظير هواكش، كاربراتور 
و پمپ بنزين ، ريل سوخت و انژكتورها ، محفظه ي دريچه ي 
گاز، عملكردهايي نظير موتور مرحله اي ) استپر موتور( كنترل 
دور آرام،  كويل دوبل ، دلكو، كويل ، شمع و وايره ها ، دينام، 
فرمان،  هيدروليک  پمپ   ، كولر  كمپرسور  رادياتور،  استارت، 
باتري و... برخي از  اين اجزا به موتور كاربراتوري وبرخي به موتور 
انژكتوري متعلق اند تعدادي نيز در هردو نوع موتور به صورت 
مشترك وجود دارند براي پياده كردن موتور از روي خودرو بر 
اساس نوع خودرو ابتدا بايد برخي از اين ملحقات از روي خودرو 
پياده شوند تعدادي از محلقات خارجي موتور در اشكال 44ـ3 ، 

45ـ 3 و 46ـ 3 نشان داده شده اند.  

  8-3 -آشنايي با ابزار و وسايل پياده و سوار 
             نمودن ملحقات خارجي موتور

ابزارهاي              براي پياده و سواركردن  ملحقات  خارجي موتور 
مختلفی نظيرجک مناسب )شكل47ـ3(، آچاربكس )شكل49ـ3(،  
پيچ گشتي هاي مختلف، آلن ستاره اي و ... مورد نياز است كه اين 

ابزارهامعموالً به نام ابزارهاي عمومي شناخته مي شوند. 
 دستورالعمل نحوه ي كار با اين ابزارها به تفصيل در واحد كار 

يک شرح داده شده است.
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شکل )50ـ 3 ( 

شکل )51ـ 3 ( 

شکل )52ـ 3 ( 

  9-3 -آشنايي با رعايت اصول باز كردن 
ملحقات خارجي موتور 

هنگام بازكردن ملحقات خارجي موتور توصيه مي شود كه 
موارد زير مورد توجه قرار گيرد: 

ـ قبل از بازكردن ، نصب يا جدا كردن قطعات هر گونه آلودگي، 
گرد و خاك و زنگ زدگي را از روي آن ها برطرف نمايد. در صورت 
امكان خودرو را به ماشين شويي )  كارواش( برده و موتور ملحقات 

خارجي آن را شست و شو دهيد. 
ـ قطعات بازشده رابه ترتيب بچينيد )شكل50ـ3( و آن ها را 

از آلودگي و گردو خاك دور نگه داريد.

ـ قبل ازبازكردن ، نصب يا جدا نمودن قطعات از همديگر 
بااستفاده ازتجهيزات عيب يابي از مشخص شدن عيب اطمينان 
حاصل نماييد ) شكل51ـ3( از باز نمودن، نصب ، جدا نمودن يا 

تعويض غير ضروري قطعات خودداري نماييد.
مورد استفاده قرار  باز شده اي كه مجدداً  ـ تمامي اجزاي 
مي گيرند بايد در محل اوليه ي خود و در جهت نصب اوليه 

نصب گردند 

تنوع موتور خودروها ونحوه ي متصل شدن  به  با توجه  ـ 
مواردي  با  برخورد  ، در صورت  آن  به  موتور  ملحقات خارجي 
كه مطالب ذكر شده در اين كتاب براي پياده و سوار نمودن يا 
تعمير وعيب يابي قطعات، كافي و راهگشا نبود ، توصيه مي شود 
به كتابچه هاي تعميراتي سازنـــده ي آن خودرو رجــوع نماييد.  

)شكل52ـ 3 (
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شکل )53ـ 3 ( 

شکل )54ـ 3 ( 

شکل )55ـ 3 ( 

  10-3 -دستورالعمل اصول ایمني وحفاظتي 
                پیاده و سوار نمودن موتور وملحقات 

              خارجي آن از روي خودرو 

وسایل و ابزارهاي مورد نیاز :
ـ  خودرو کامل ، تجهیزات ایمني 

ـ  قبل از اقدام از لباس کار مناسب شامل کاله ، عینک 
وکفش ایمني استفاده نمایید 

ـ  پس از رانندگي برخي از اجزاي موتور شدیداً داغ مي شوند 
لذا احتیاط نمایید که به سوختگي ناشي از تماس با این اجزاي 

داغ دچار نشوید. 
رادیاتور  درِ  کردن  باز  از  است  داغ  موتور  که  هنگامي  ـ  
خودداري نمایید زیرا خطر سوختگي ناشي از پاشش بخار و آب 

داغ وجود دارد ) شکل 53ـ 3( 

ـ  توجه داشته باشید که پروانه الکتریکي سیستم خنک کننده 
در حین داغ بودن موتور وحتي در صورت خاموش بودن موتور 
ممکن است شروع به چرخش نماید ) شکل 54ـ 3(  لذا در 
هنگام کار در اطراف فن حتماً کابل اتصال بدنه ي ) منفي ( باتري 

را جدا نمایید.

به ریل  از جدا کردن شیلنگ هاي سوخت متصل  ـ  قبل 
سوخت، فشارسوخت را تخلیه نمایید. به این منظور فیوز پمپ 
بنزین را بیرون کشیده ) شکل55ـ3( و موتور را روشن کنید 
واجازه دهید که سوخت تحت فشار داخل ریل سوخت مصرف 
شود و موتور خاموش گردد سپس مجدداً سوئیچ موتور را در 

وضعیت خاموش قرار دهید. 
ـ  درحین انجام کارهایي که احتمال پاشیدن بنزین وجود 
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شکل )56ـ 3 ( 

شکل )57ـ 3 ( 

شکل )58ـ 3 ( 

شکل )59ـ 3 ( 

دارد ، بر اي جلوگيري از پاشيدن بنزين ظرف مناسب و پارچه 
فراهم نماييد. 

ـ  از شست و شوي قطعات با بنزين و مواد داراي نقطه 
اشتعال پايين خودداري نماييد. 

ـ در حين كار در اطراف موتور و سيستم سوخت رساني آن ، از 
در دسترس بودن و كپسول آتش نشاني مناسب جهت خاموش 
كردن حريق ناشي از بنزين اطمينان حاصل نماييد در شكل 
)56ـ3(يک نوع كپسول آتش خاموش كن نشان داده شده است. 
ـ قبل از جداكردن كانكتورحسگرهاياديگراجزاي الكتريكي و 
الكترونيكي الزم است كابل اتصال بدنه ي ) منفي ( باتري را جدا 

نماييد .
ـ  درهنگام تخليه ي روغن موتور ، اجازه ندهيد كه روغن 
مستعمل باپوست شماتماس پيدا نمايد تماس طوالني پوست با 

روغن سوخته منجر به بروزسرطان پوست خواهد شد. 
- هنگام كاربا ابزارها مراقب باشيد به سطوح رنگ شده ي 
خودرو صدمه نزنيد توصيه مي شود به منظور حفاظت از گل 

گيرها روي آن  ها روكش مناسب بكشيد) شكل 57ـ3 (. 

ـ جک ها وتكيه گاه هاي ثابت ) خرك ها ( را در محل هاي 
تعيين شده قرار دهيد )شكل58ـ3 و59ـ3( 

ـ قبل از شروع به كار، تجهيزاتي نظير ابزارهاي تعميـر ،        
پارچه ي تميز، ظروفي جهت جمع آوري روغن ومايع خنک كننده ي 

موتور ، جرثقيل زنجيري و.... را فراهم نماييد.
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شکل )60ـ 3 ( 

تهويه مجراي هيدرومتر 
باتري قطب منفي

قطب مثبتمجراي تهويه

صفحات باتريسطح الكتروليت

ساچمه 
سبزرنگ

شکل )61ـ 3 ( 

شکل )62ـ 3 ( 

شکل )63ـ 3 (

   11-3- آشنايي با باتري
باتري به منزله ي قلب سيستم الكتريكي خودرو است اين 
دستگاه انرژي الكتريكي دريافتي از سيستم شارژ را به صورت 
انرژي شيميايي در خود ذخيره مي كند و درهنگام نياز انرژي 
اختيار  تبديل مي سازد و در  الكتريكي  انرژي  به  را  شيميايي 

مصرف كننده ها قرار مي دهد 
در اشكال 60ـ 3 و 61ـ 3 باتري و اجزاي آن نشان داده 

شده است. 

                
  1-11-3 -وظايف باتري 

- تامين جريان الكتريكي تجهيزات الكتريكي مورد 
   استفاده، در زمان خاموش بودن موتور خودرو.

- تامين جريان الكتريكي الزم جهت استارت زدن 
- تامين جريان الكتريكي مورد نياز در زمان روشن  بودن 
موتور ، در صورتي كه انرژي مصرفي از   انرژي توليدي توسط 

سيستم شارژ بيشتر باشد 

 2-11-3 - نحوه ي تشخيص قطب هاي باتري 
قطب مثبت باتري معموالً نسبت به قطب منفي قطر بزرگ تري 
دارد و آن را با عالمت )+ ( يا رنگ قرمز مشخص مي كنند 
)شكل 62ـ 3( درحالي كه قطب منفي با عالمت )ـ( يا رنگ سياه 
مشخص مي گردد . يادآوري مي شود براي جدا كردن قطب هاي 
باتري )به منظور جلوگيري از بروز اتصال كوتاه( همواره ابتدا 
قطب منفي را جدامي كنيم )شكل63ـ3( و هنگام اتصال مجدد 

ابتدا قطب مثبت را متصل مي نماييم. 
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شکل )64ـ 3 (

شکل )65ـ 3 (

شکل )66ـ 3 (

  12-3 -دستورالعمل پياده و سواركردن 
باتري اتصاالت الكتريكي والكترونيكي  موتور

 وسايل و ابزار موردنياز :
ـ خودرو كامل يا مجموعه ي موتور آموزشي 

ـ  نصب بر روي پايه 
ـ  ابزارهاي عمومي 

نكات ايمني 
- در هنگام جدا نمودن اتصاالت باتري همواره ابتدا اتصال 

منفي را جدا نماييد 
- همواره در حين كار بر روي اجزاي الكتريكي و الكترونيكي 
موتور ، به جز مواردي كه براي عيب يابي وصل بودن باتري 
ضروري است سوئيچ موتور را دروضعيت بسته ) OFF( قرار 

دهيد و كابل اتصال بدنه ي ) منفي ( باتري را جدا نماييد

براي پياده كردن باتري خودروبه ترتيب زير عمل كنيد: 

-كابل اتصال بدنه ي)منفي(باتري را جدا نماييد )شكل64ـ3(

- كابل مثبت باتري را جدا نماييد ) شكل 65ـ 3( 

- پيچ هاي بست نگه دارنده باتري را بازكنيد )شكل66ـ3( و 
باتري را از روي خودرو پياده نماييد. 

- براي سوارنمودن اجزاي باتري،عكس مراحل پياده كردن آن 
عمل كنيد )هنگام متصل نمودن اتصاالت باتري، براي جلوگيري 
از بروز اتصال كوتاه الزم است ابتدا كابل مثبت باتري را متصل 

نماييد(.
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شکل )67ـ 3 (

شکل )68- 3 (

شکل 69ـ 3 کانکتور فشاري

شکل 70ـ 3 کانکتورکششي

شکل 71ـ 3 کانکتور پیچي

براي جدا كردن اتصاالت الكتريكي و الكترونيكي موتور 

به ترتيب زير عمل كنيد :

- كابل اتصال بدنه ي )منفي( باتري را جدا نماييد. 
- به سيم هاي كانكتورهايي كه قصد جدا نمودن آن ها را 
داريد برچسب مشخص بزنيد تا هنگام اتصال مجدد آن ها دچار 

اشكال نشويد ) شكل 67ـ3 (.

- هنگام جدا كردن كانكتور از كشيدن سيم ها خودداري 
نماييد توصيه مي شود بدنه ي كانكتور رابگيريد وبكشيد )68ـ3(.

- اغلب كانكتورهاي قفل ضامن دارند قبل از اقدام به جدا 
 ، )فشاري  آن  ضامن  قفل  بازشدن  نحوه ي  از  كانكتور  كردن 
كششي ، پيچي ( اطالع حاصل نماييد. نمونه هايي از كانكتورهاي 
مورد استفاده در سيم كشي موتور در اشكال 69ـ3 تا 71ـ3 نشان 

داده شده است.
- در هنگام جا به جا كردن سيم ها مواظب باشيد توسط لبه ي 

تيز قطعات و بدنه ي دستگاه صدمه نبينند.
حسگرها ، رله ها ، عملگرهاي الكترونيكي و واحدهاي كنترل 
) اي سي يوها ( در برابر ضربه حساس انـد آن ها را به گـونـه اي 

جا به جا نماييد كه صدمه نبينند.

  13-3 -آشنايي با هواكش
ورود گرد وغبار و ذرات محيط به موتور باعث مي شود كه 
اجزاي داخلي موتور صدمه ببيند لذا فيلتر نمودن هواي ورودي 

به موتور كامالً ضروري است .
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شکل )72- 3 (

شکل )73- 3 (

الستيک هاي 
آب بندي

توري فلزي

كاغذ فيلتر

شکل )74- 3 (

كانال مسير 
هواي گرم از روي 

ماني فولد

درپوش هواكش

فيلتر هواكش

حسگر حرارتي

ديافراگم خاليي

محفظه ي هواكش 

واشر آب بندي

شکل )75- 3 (

  1-13-3 -وظايف هواكش
فيلتر هواي موتور ، عالوه بر فيلتر نمودن هواي ورودي به 
موتور ، بايد اجازه دهد كه هوا به مقدار كافي وارد شود تا موتور 
به صورت بهينه كار كند . هم چنين فيلتر هوا ، همانند يک صدا 
خفه كن وظيفه دارد صداي هواي ورودي به موتور را كاهش دهد.  
وظيفه ي ديگر هواكش متوقف نمودن شعله هنگام پس زدن 
شعله به داخل ماني فولد ورودي است اشكال 72ـ 3 و 73ـ 3 دو 
نوع مجموعه ي هواكش مورد استفاده در خودروهاي كاربراتوري 

وانژكتوري  را نشان مي دهند .

  2-13-3 -انواع فيلتر هواكش
فيلترهاي هواكش درانواع سيمي)روغني( و كاغذي )خشک( 
ساخته مي شوند. امروزه فيلترهاي هواكش متداول، از نوع كاغذهاي 
خشكي است كه به صورت تا شده و چين چين در آمده است. 
اين روش باعث مي شود كه از حجم فيلتركاسته شود و سطح 
عبور هواي فيلتر افزايش يابد. فيلترهاي هواكش مورد استفاده 
در موتورهاي كاربراتوري معموالً به صورت گرد ساخته مي شوند 
) شكل74ـ 3( توري فلزي نصب شده در سطح داخلي فيلتر به 
صورت تكيه گاه كاغذ فيلتر عمل مي نمايد . هم چنين در صورت 
پس زدن شعله به داخل ماني فولد ورودي ، حرارت آن را جذب 
مي نمايد. محفظه ي هواكش اين فيلترها )شكل75ـ3( معموالً 

به صورت فلزي ساخته مي شوند .
اغلب هواكش هاي موتورهاي كاربراتوري معموالً داراي يک 
مسير كنار گذرند. در نتيجه هنگام سرد بودن موتور ، مسيرهواي 
ورودي توسط يک سوپاپ كنترل حرارتي تغيير مي كند و هواي 
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شکل )76- 3 (

شکل )77- 3 (

زمان: 5ساعت

ورودي از روي ماني فولد دود عبور مي نمايد تا هواي ورودي گرم 
شود و به تبخيربهتر سوخت منجرگردد ) شكل 76ـ 3(.

به صورت  انژكتوري معموالً  فيلترمورداستفاده درموتورهاي   
تخت ساخته مي شوندو درداخل يک محفظه ي پالستيكي قرار 

مي گيرند) شكل77ـ3(. 
در برخي مدل ها هواي فيلتر شده توسط يک كانال خرطومي 
الستيكي به ورودي موتور منتقل مي شود اگر اين كانال ارتباطي 
به هرنحو سوراخ گردد بر اثر آن هواي فيلتر نشده به موتور وارد 
تا  سازند  مي  الستيكي  را  فيلتر  لبه هاي  معموالً  شد  خواهد 

آب بندي مناسب فيلتر و محفظه ي هواكش امكان پذير گردد. 
  

  14-3 -دستورالعمل پياده و سواركردن 
  هواكش

- وسايل و ابزار مورد نياز 
- خودرو كامل يا مجموعه ي موتور آموزشي 

- نصب بر روي پايه 
- ابزارهاي عمومي 

نكات ايمني : 
برخورد  اثر  در  كوتاه  اتصال  بروز  كاهش خطر  منظور  به 
احتمالي ابزارها ،ابتدا كابل اتصال بدنه ي ) منفي ( با تري را جدا 

نماييد. 
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شکل )78- 3 (

شکل )79- 3 (

شکل )80- 3 (

شکل )81- 3 (

شکل )82- 3 (

براي بازكردن هواكش موتورهاي كاربراتوري به ترتيب زير 
عمل كنيد: 

درپوش هواكش را باز نماييد ) شكل 78ـ 3 (.

فيلتر هواكش را ازمحفظه ي هواكش خارج كنيد )شكل79ـ3(.

شلنگ هاي خاليي وشلنگ تهويه ي بخــارات روغن محفظه ي 
 لنگ ) pcv( را از محفظه ي هواكش جدا نماييد )شكل 80ـ 3(. 

پس از بازكردن پيچ هاي اتصال محفظه ي هواكش ، آن را از 
روي كاربراتور پياده نماييد ) شكل 81ـ 3 (.

براي خارج كردن هواكش موتورهاي انژكتوري به ترتيب زير 
عمل كنيد:

شلنگ هاي رفت و برگشت سوخت را از درپوش سرسيلندر 
آزاد كنيد و شلنگ هاي تهويه ي بخارات روغن محفظه ي لنگ 
)PCV(را ازكانال هاو محفظه ي هواكش جداسازيد )شكل82ـ3(. 
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شکل )83- 3 (

شکل )84- 3 (

شکل )85- 3 (

شکل )86- 3 (

شکل )87- 3 (

 بست كانال هاي ورودي و خروجي هواكش را از دو سمت 
باز كنيد و كانال هاي هواكش را از محفظه ي هواكش جدا سازيد. 

)شكل 83ـ 3 ( 

بست ها وپيچ هاي درپوش هواكش را باز كنيد )شكل84ـ3( 
و درپوش هواكش را از محفظه ي هواكش جدا نماييد .

فيلترهواكش رااز محفظه ي هواكش خارج نماييد ) شكل85ـ3(.

پيچ هاي اتصال محفظه ي هــواكش را مطابق نمونه ي نشان 
داده شده در تصوير)شكل86ـ3( كه در پوش سرسيلندر نيز 
هست به ترتيب بازكنيد ومحفظه ي هواكش را كنار بگذاريد. 

)شكل87ـ3(
براي بستن هواكش عكس مراحل باز كردن آن عمل كنيد. 
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شکل )88- 3 (

شکل )89- 3 (

شکل )90- 3 (

شکل )91- 3 (

  15-3 -آشنايي با پمپ بنزين مكانيكي و   
  كاربراتور

پمپ بنزين و كاربراتور ، به همراه باك و لوله هاي ارتباطي، 
تشكيل  را  كاربراتوري  سوخت رساني  سيستم  اصلي  اجزاي 

مي دهند ) شكل 88ـ 3(. 
پمپ بنزين هاي مكانيكي اغلب ديافراگمي هستند و به صورت 
رفت و برگشتي كارمي كنند. آن ها در سيستم هاي سوخت رساني 
كاربراتوري متداول اندو نيروي الزم را جهت حركت خود از ميل 

بادامک اخذ مي نمايند.

اجزاي نوعي پمپ بنزين ديافراگمي در شكل 89ـ3 نشان 
داده شده است .

كاربراتور وسيله اي است كه وظيفه دارد سوخت و هوا را با 
نسبت معيني مخلوط كند و با اندازه گيري دقيق ومتناسب با 
شرايط مختلف كاري به موتور ارسال نمايد. نماي ساده ي يک 
كاربراتور ومحل نصب آن در شكل 90ـ 3 نشان داده شده است 

.

شكل  در  دهانه  يک  ثابت  ونتوري  كاربراتور  يک  اجزاي 
91ـ3 نشان داده شده است عملكرد كاربراتور در كارايي موتور 
خودرو و حجم آالينده هاي خروجي موتور تاثيربه سزايي دارد لذا 
تنظيم دقيق و پيوسته ي كاربراتور ضروري است. براي آشنايي 
با انواع كاربراتورها ونحوه ي تنظيم آن ها به كتاب سوخت رساني 

موتورهاي بنزيني مراجعه نماييد.
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زمان: 7ساعت

شکل )92- 3 (

شکل )93- 3 (

شکل )94- 3 (

  16-3 -دستورالعمل پياده وسوار كردن پمپ 
بنزين  مكانيكي و كاربراتور

 وسايل و ابزارهاي موردنياز:
- خودرو كامل يا مجموعه ي موتور آموزشي نصب بر روي 

پايه 
-ابزارهاي عمومي 

نكات ايمني: 
قبل از انجام كار، كابل اتصال بدنه ي باتري را جدا نماييد. 

- با توجه به احتمال پاشش سوخت ، براي جلوگيري از آن 
ظرف و پارچه ي مناسب فراهم نماييد. 

- در نزديک محل كار خود تابلوي » از ايجاد شعله خودد اري 
نماييد « را نصب كنيد. 

- از در دسترس بودن كپسول آتش نشاني مناسب اطمينان 
حال نماييد. 

- پس از سوار نمودن پمپ بنزين و كاربراتور ، از نداشتن 
نشتي سوخت اطمينان حاصل نماييد .

براي پياده  كردن پمپ بنزين مكانيكي به ترتيب زير عمل 
كنيد :

- شلنگ هاي ورودي ، خروجي و برگشت سوخت را از پمپ 
بنزين جدا كنيد ) شكل 92ـ3( وبراي جلوگيري از نشست بنزين 

به آن در پوش بزنيد ) شكل 93ـ 3 (. 
-پيچ هاي اتصال پمپ بنزين به موتور را بازكنيد و پمپ 

بنزين را با واشر آن از موتور جدا نماييد )شكل94ـ3(.
 براي سوار كردن پمپ بنزين به عكس مراحل پياده كردن 
عمل كنيد و پس از اتمام كار ، نداشتن نشتي سوخت در شلنگ ها 

را مورد كنترل قراردهيد. 
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شکل )95- 3 (

شکل )96- 3(

شکل )97- 3 (

شکل )98- 3 (

شکل )99- 3 (

براي پياده كردن كاربراتور به ترتيب زير عمل كنيد:
- در كاربراتورهايي كه داراي سيم ساسات حرارتي عمل كننده 
با مايع خنک كننده ي موتور هستند ،قبل از پياده نمودن كاربراتور 
از خنک شدن كامل موتور اطمينان حاصل كنيد و مايع سيستم 

خنک كاري موتور را تخليه نماييد .
ـ مجموعه ي هواكش را پياده نماييد.

 شلنگ ارتباطي بخارات بنزين پياله ي كاربراتور به كنيستر را 
از روي كاربراتور جدا نماييد ) شكل 96ـ 3 (. 

- بست شلنگ ورودي سوخت به پياله ي كاربراتور را توسط 
يک ابزار مناسب آزاد كنيد ) شكل 97ـ 3 ( و شلنگ سوخت را از 

كاربراتور جدا سازيد)شكل 98ـ3(.

- شلنگ مايع خنک كننده ي موتور را از راه انداز ساسات جدا 
نماييد ) 99ـ 3 (.
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شکل )100- 3 (

                                        
شکل )101- 3 (     

شکل )102- 3 (

شکل )103- 3 (

شکل )104- 3 (

- شلنگ هاي مخصوص خالء متصل به محفظه ي ديافراگم 
خالء افزاينده ي دور آرام موتور را جدا نماييد ) شكل 100ـ 3(. 

 در صورتي كه محفظه ي ديافراگم خالءدر پياده كردن كاربراتور 
اتصال  بازكردن پيچ هاي  از  را پس  اشكال مواجه شود، آن  با 

)شكل101ـ3( از روي كاربراتور پياده كنيد .

و  آرام  به شيربرقي هاي دور  مربوط   -كانكتور سيم كشي 
كنيستر را جدا نماييد ) شكل 102ـ3(.

- اتصال سيم گاز رااز روي تكيه گاه آن بر روي سيلندر جدا 
نماييد ) شكل 103ـ 3(.

- سيم گاز را از روي اهرم دريچه گاز كاربراتور آزاد نماييد 
)شكل 104ـ3(
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شکل )105- 3 (

شکل )106- 3 (

شکل )107- 3 (

شکل )108- 3 (

-پيچ هاي اتصال كاربراتور به ماني فولد ورودي ) هوا ( را باز 
كنيد ) 105ـ 3 ( وكاربراتور را از ماني فولد جدا نماييد ) شكل 

106ـ3(.
 -براي سوار نمودن كاربراتور عكس مراحل پياده نمودن آن 
عمل كنيد. پس از اتمام كار از محكم شدن شلنگ هاي كاربراتور 
اطمينان حاصل نماييد و نداشتن نشتي سوخت را مورد كنترل 

دقيق قراردهيد. 

  17-3 -آشنايي باريل سوخت ، انژكتورها ، 
محفظه ي دريچه ي گاز،حسگرها و  عملگرهاي 

الكترونيكي موتور
در خودروهاي بنزيني مجهز به سيستم الكترونيكي، مديريت 
به  هوا  نسبت  براي تامين  )سوخت رساني انژكتوري ( ،  موتور 
سوخت صحيح از تجهيزات مختلفي كه با شرايط مختلف كاري 
موتورمتناسب است، استفاده مي كند در اين جا به مواردي از  

آن ها اشاره مي شود. 

  1-17-3 -ريل سوخت 
از اجزاي اصلي سيستم سوخت رساني  ريل سوخت يكي 
است كه سوخت تحت فشار ارسالي از پمپ بنزين را پس از 
فيلتر شدن دريافت مي كند و امكان تغذيه انژكتورها را فراهم 
مي نمايد )107–3(. در برخي از سيستم هاي سوخت رساني به 
منظور امكان اندازه گيري فشار ريل سوخت ، سوپاپي بر روي 

ريل سوخت تعبيه گرديده است ) شكل 108ـ 3 (. 
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شکل )109- 3 (

شکل )110- 3 (

شکل )111- 3 (

شکل )112- 3 (

شکل )113- 3 (

  Throttle Body  -1

در اغلب سيستم هاي سوخت رساني انژكتوري در انتهاي ريل 
سوخت يک رگالتور فشار نصب گرديده است )شكل109ـ3(، كه 
با تغييرات خالء ماني فولد گاز با كنترل مقدار سوخت برگشتي ، 

فشار ريل سوخت را تنظيم مي نمايد )شكل110ـ3 (.

برخي از سيستم هاي سوخت رساني جديدتر فاقد لوله ي 
برگشت اند و در انتهاي ريل سوخت آن ها رگالتور وجود ندارد 
)شكل111ـ3(. دراين سيستم ها حداكثرفشارريل سوخت، توسط 
سوپاپ محدود كننده فشار تعبيه شده در داخل مجموعه ي 
پمپ بنزين كه درداخل باك قراردارد،كنترل مي گردد و فشار 

اضافي مستقيماً به داخل باك تخليه مي شود .

  2-17-3 -انژكتورها 
در سيستم هاي سوخت رساني )پاشش در ماني فولد ورودي(، 
انژكتورها مابين ريل سوخت وماني فولد ورودي قرارمي گيرد و 

توسط اورينگ آب بندي مي شوند )شكل112ـ 3 (.

   3-17-3- محفظه ي دريچه ي گاز1 
دريچه ي  كه  است  اي  مجموعه  گاز  دريچه ي  محفظه ي 
پروانه اي كنترل هواي ورودي موتور ،موتور مرحله اي )استپرموتور( 
)در  ،پنانسيومتر دريچه ي گاز وگرمكن دريچه ي گاز  آ رام  دور 
برخي مدل ها ( را بر روي خود جاي داده است ) شكل113ـ3(.
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شکل )114- 3 (

شکل )115- 3 (

شکل )116- 3 (

Open Loop Contorol  -1

              Close Loop Contorol -2 

در برخي از خودروهاي جديد پدال گاز و دريچه ي گاز داراي 
اين  در  ندارند  مكانيكي  ارتباط  و  الكترونيكي هستند  ارتباط 
سيستم ها يک سرو موتور نيز روي دريچه ي گاز نصب مي شود 
باز وبسته نمودن دريچه ي پروانه اي ورود هوا را  و وظيفه ي 
براساس سيگنال دريافتي از اي سي يو ) ECU( به عهده دارد 

)شكل114ـ3 (.

  4-17-3 -حسگرهاي الكترونيكي موتور
سوخت  )كنترل  موتور  مديريت  نوين  هاي  سيستم  در 
وجرقه( براي اندازه گيري پارامترهاي عملكردي موتور وخودرو 
از حسگرهاي مختلفي استفاده مي شود . اطالعات ارسالي اين 
حسگرها توسط واحـــد كنترل الكترونيكي )ECU( پردازش 
مي شود تابه منظور كنترل عملگرهاي مختلف مورد استفاده قرار 

مي گيرد ) شكل115ـ 3(.
، بسته به  حسگرهاي موجود در سيستم مديريت موتور 
اندازه گيري مقدار هوا و نحوه ي  شيوه ي مورد استفاده جهت 
كنترل سيستم )حلقه ي باز1 ـ حلقه ي بسته2( و موارد ديگر، 
خودروهاي  در  كه  بخش 14ـ 3 حسگرهايي  در  متفاوت اند. 

موجود در ايران بيشتر متداول اند مورد بررسي قرار گرفته اند .

  5-17-3 -عملگرهاي الكترونيكي  موتور
در سيستم هاي نوين مديريت موتور از عملگرهاي مختلفي 
جهت كنترل شرايط مختلف عملكردي موتور استفاده مي شود 

كه در زير به صورت اختصار مورد بررسي قرار مي گيرند: 
ـ  انژكتور  

انژكتور نازلي است با عملكرد الكترو مغناطيسي ، كه براساس 
سيگنال دريافتي از اي سي يو)ECU( وظيفه پاشش سوخت را 

به عهده دارد ) شكل 116ـ3(. 
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محور استبرکه حرکت 
خطي مي کند

به ECUسیم پیچآهن رباي دائم

شکل )117- 3 (

شکل )118- 3 (

شکل )119- 3 (

شکل )120- 3 (

- موتور مرحله اي)استپر موتور( دور آرام  
موتور مرحله اي ) شکل 117ـ 3 ( وظیفه ي کنترل مقدار باز 
بودن مجراي فرعي ورود هوا جهت کنترل دور موتور در شرایط 

زیر را به عهده دارد )شکل118ـ3(. 
- تنظیم دور آرام موتور

- افزایش دور آرام در زمان اعمال بار اضافي به موتور)کولر و...(
)ایجاد  بودن موتور  افزایش دورآرام موتور در زمان سرد   -

حالت ساسات ( 
- جلوگیري از بسته شدن سریع مسیر هوا در  شرایطي  که  

راننده  به  صورت  ناگهاني پدال گاز را رها مي نماید.

ـ  رله دوبل 
سیستم  اجزاي  الکتریکي  جریان  تغذیه ي  وظیفه  رله  این 
انژکتوري را در شرایط مختلف کاري موتور همانند وضعیت هاي 
سوئیچ بسته ، سوئیچ باز و موتور روشن رابه عهده دارد شکل 

)119ـ 3 ( یک رله ي دوبل را نمایش مي دهد .

ـ  شیر برقي کنیستر
اي سي یو  وسیله ي  به  که  کنیستر  شیر برقي  از  بااستفاده 
)ECU( کنترل مي شود ، امکان بازیافت بخارات بنزین جذب 
شده از باك در داخل کنیستر فراهم مي گردد به این ترتیب که 
در زمان باز شدن این شیر ، بخارات بنزین موجود در کنیستر از 
طریق مسیر هواي ورودي موتور به موتور وارد مي گردند و در 

داخل سیلندر مصرف مي شوند ) شکل 120ـ 3 (. 

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


119

شکل )121- 3 (

شکل )122- 3 (

شکل )123- 3 (

)Check ـ  المپ عيب يابي سيستم ) چراغ
اين المپ در داخل اتاق ،بر روي صفحه ي نشانگرهاي داشبورد 
تعبيه گرديده است هنگام بروز اشكال در سيستم انژكتوري اين 
المپ توسط واحد كنترل الكترونيكي )ECU( روشن مي شود 
و راننده از بروز عيب در سيستم كنترل آاليندگي خودرو مطلع 

مي گردد ) شكل 121ـ 3(.
ـ  پمپ بنزين الكتريكي 

انژكتوري توسط  سوخت موردنياز سيستم سوخت رساني 
پمپ بنزين هاي الكتريكي  مي شود  تامين  پمپ بنزين الكتريكي 
متداول امروزي در واقع يک موتور الكتريكي جريان مستقيم اند 
كه به يک پمپ جابه جايي مثبت از نوع غلتكي متصل مي شوند 

) شكل122ـ 3(. 

اين پمپ بنزين ها ممكن است كه در داخل باك يا بيرون 
از بک نصب شوند پمپ بنزين هاي نصب شونده در داخل باك 
اغلب با واحد شناور انداره گيري سطح سوخت در يک واحد به 

صورت مجتمع قرار مي گيرند )شكل 123ـ 3 ( 

  18-3 -آشنايي با حسگر دورموتور حسگر 
فشار هواي ورودي  حسگر دماي هواي 

 )CO( ورودي پتانسيومتر دريچه ي گاز سي او
پتانسيومتر و حسگر المبدا 

اندازه گيري پارامترهاي عملكردي  حسگرهاي فوق جهت 
موتور مورد استفاده قرار مي گيرند جزئيات مربوط به هر حسگر 

در زير مورد بررسي قرار گرفته است .
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 Pizoresistor -2           Manifold Absolute Pressure -1

Negetive Tempertuer Cofficent  -4    Air Tempertuer Sensor   -3

شکل )124- 3 (

شکل )125- 3 (

شکل )126- 3 (

شکل )127- 3 (

  1-18-3 -حسگر فشار مطلق ماني فولد 
1)MAP(

با فشار  اين حسگر ) شكل 124ـ3( يک مقاومت متغير 
دائماً  را  ماني فولد  داخل  هواي  فشار  و  است  )پيزورزيستور(2 
  )ECU( الكترونيكي  كنترل  واحد  به  و  مي كند  اندازه گيري 
ارسال مي نمايد . به طور معمول يک ولتاژ تغذيه ي 5 ولتي به 
اين حسگر اعمال مي شود و ولتاژ بازگشتي از حسگر متناسب با 

فشار اندازه گيري شده است ) شكل125ـ3(.

  2-18-3 -حسگر دماي هواي ورودي 
3)ATS(

) ترميستور( از  دما  با  متغير  مقاومت  يک  حسگر  اين 
آن  مقدار  دما  افزايش  با  كه  ) مقاومتي  است   NTC4 نوع 
رامرتباً  اطالعات دماي هواي ورودي موتور  و  كاهش مي يابد( 
 )ECU( الكترونيكي  كنترل  واحد  به  و  مي كند  اندازه گيري 
روي  بر  معموالً  حسگر  اين  )شكل126ـ3(  مي نمايد  ارسال 
بدنه ي دريچه ي گاز نصب مي شود در برخي از سيستم هاي 
جديدتر اين حسگر و حسگر ام اِي پي)MAP( در داخل يک 
مجموعه قرار مي گيرند و مستقيماً بر روي مخزن آرامش نصب 

مي شوند ) شكل 127ـ3(. 
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Open Loop Contorol -3      Throttle  Position Sensor-2        Coolant Tempertuer Sensor-1

شکل )128- 3 (

شکل )129- 3 (

شکل )130- 3 (

شکل )131- 3 (

  3-18-3 -حسگر دماي مايع خنک كننده ي 
1)CTS( موتور

اين حسگر نيز يک مقاومت متغير با دما از نوع ان تي سي 
)NTC( است كه اطالعات دماي مايع خنک كننده ي موتور را 
 )ECU( دائماً اندازه گيري مي كند به واحد كنترل الكترونيكي
ارسال مي نمايد )شكل128ـ 3 ( اين حسگر معموالً بر روي مدار 

خنک كننده ي موتور قبل از ترموستات نصب مي شود .

  4-18-3 -حسگر موقعيت دريچه ي گاز 
2)Tps(  ) پتانسيومتر دريچه ي گاز(

اين حسگر يک مقاومت متغيير با تغيير مكان )پتانسيومتر( 
است و موقعيت لحظه اي دريچه ي گاز را ، به منظور تشخيص 
وضعيت هاي دورآرام وتمام بار شتاب گيري مي كند و كاهش سرعت 

را به كامپيوتر مديريت موتور ارسال مي نمايد )شكل129ـ3(.  

)Co(  5-13-3 -پتانسيومتر سي او  
سيستم سوخت رساني  به  مجهز  خودروهاي  از  برخي  در 
انژكتوري با كنترل حلقه ي باز3 ، كه فاقد حسگر اكسيژن ) المبدا( 
و مبدل كاتاليزوري اند، مقدار سوخت تزريقي توسط انژكتورها در 
دور آرام )آاليندگي مونوكسيد كربن دور آرام(را مي تـوان توسط  

يک پتانسيومتر قابل تنظيم تصحيح نمود )شكل130ـ3(. 

  6-18-3 -حسگر دور موتور 
اين حسگر ) شكل 131ـ 3 ( كه گاهي اوقات به نام حسگر 
نقطه ي مرگ باال يا حسگر موقعيت ميل لنگ نيز ناميده مي شود، 
معموالً بر روي پوسته ي كالچ نصب مي شود و اطالعات مربوط 
به دور موتور ونقطه ي مرگ باالي سيلندرهاي يک وچهار )در 
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شکل )132- 3 (

شکل )133- 3 (

شکل )134- 3 (

شکل )135- 3 (

1- Close Loop Contorol

موتورهاي چهار سيلندر( را به كامپيوتر مديريت موتور ارسال 
مي نمايد. نحوه ي عملكرد اين حسگر به اين صورت است كه 
فاليول دندانه دار متصل به ميل لنگ ازمقابل اين حسگر مغناطيسي 
عبور مي كند و با عبور دندانه ها از مقابل حسگر و تغيير شار ميدان 
مغناطيسي، در سيم پيچي حسگر ولتاژ متناوبي القاء مي كند 
)ECU(اطالعات اين حسگر توسط  اي سي يو .) شكل 132ـ 3 (
براي محاسبه ي پارامترهاي گوناگوني نظير لحظه پاشش سوخت ، 

زمان جرقه زني و...مورد  استفاده قرار مي گيرد .

  7-18-3 -حسگر اكسيژن ) المبدا (
حسگراكسيژن درسيستم هاي انژكتوري مجهز به سيستم 
خروجي  مسيرگازهاي  حلقه ي بسته1)شكل133ـ3(در  كنترل 
اگــزوز، قبل از مبــدل كاتاليزورنصب مي شود )شكل134ـ3(.   
متداول ترين نوع حسگر اكسيژن مورد استفاده در خودروها از 
جنس دي اكسيد زيركونيوم )ZRO2 ( است كه براساس رقيق 
يا غني بودن مخلوط هوا وسوخت بين 0/1 تا 0/9 ولت ولتاژ 

دي سي ) DC( توليد مي نمايد )شكل 135ـ 3 ( .
اطالعات دريافتي از اين حسگر جهت تصحيح نسبت هوا به 
سوخت به منظور عملكرد بهينه موتور و فراهم ساختن شرايط 

مناسب عملكرد مبدل كاتاليزوري مورد استفاده قرار مي گيرد. 
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شکل )136- 3 (

زمان: 15 ساعت

Knock Sensor-1

  8-18-3-حسگر ضربه )خودسوزي(1
از   ناشي  ضربه ي  بروز  به  مربوط  اطالعات  حسگر  اين 
خودسوزي رابه واحد كنترل الكترونيكي)ECU( ارسال مي نمايد.   
اين حسگر داراي يک كريستال پيزو الكتريک است كه بر اثر 
ارتعاشات ناشي از بروز خود سوزي ) ناك ( سيگنال مابين 300تا 
500 ميلي ولت توليد مي نمايد اين حسگر معموالً بر روي 
بلوكه ي سيلندر نصب مي شود )136ـ 3( اطالعات دريافتي از 
اين حسگر براي كاهش آوانس جرقه مورد استفاده قرار مي گيرد 

تا پديده ي خود سوزي ) ناك( حذف شود .

  19-3-دستورالعمل پياده و سوار كردن 
محفظه ي  دريچه ي گاز ، ريل سوخت ، 

حسگرها وعملگرهاي الكترونيكي موتور  

وسايل و ابزارهاي مورد نياز :
- خودرو كامل يا مجموعه ي موتور آموزشي نصب بر روي 

پايه 
- ابزارهاي عمومي واختصاصي 

نكات ايمني: 
- سوئيچ خودرو را در وضعيت خاموش )off( قرار دهيد. 

- قبل از انجام هر كاري كابل اتصال بدنه ي ) منفي ( باتري 
را جدا نماييد. 

- از پاشيده شدن سوخت جلوگيري به عمل آوريد. 
- در نزديكي محل كار خود تابلوي » از ايجاد شعله خودداري 

نماييد « را قرار دهيد. 
- از در دسترس بودن كپسول آتش نشاني مناسب اطمينان 

حاصل نماييد.
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شکل )137- 3 (

شکل )138- 3 (

شکل )139- 3 (

شکل )140- 3 (

توجه:
در صورتي كه قصد پياده كردن كامل موتور را داريد بهتر 
است براي سهولت در انجام كار، مجموعه هاي فوق را پس از 

پياده نمود موتور، از روي موتور باز نماييد. 
براي بازكردن محفظه ي دريچه ي گاز به ترتيب زير عمل 

كنيد. 
-كابل اتصال بدنه ي)منفي (باتري را جدا كنيد ) شكل137ـ3(.
 )PCV( شلنگ هاي تهويه ي بخارات روغن محفظه ي لنگ -

را از محفظه ي دريچه ي گاز جدا نماييد شكل )138ـ 3(. 

-كانال هواي ارتباطي مابين محفظه ي هواكش و محفظه ي 
كنيد  جدا  گاز  دريچه  محفظه ي  روي  از  را  گاز  دريچه ي 

) شكل 139ـ 3 (. 

- اهرم گازرا از اتصال دريچه گاز جدا نماييد ) شكل 140ـ3(.
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شکل )141- 3 (

شکل )142- 3 (

شکل )143- 3 (

شکل )144- 3 (

-کانکتورهاي حسگر موقعیت دریچه ي گاز ، موتور مرحله اي 
دور آرام ،گرم کندریچه ي گاز) درصورت وجود( وحسگر دماي هواي 
ورودي را از محفظه ي دریچه ي گاز جدا نمایید )شکل141ـ3(. 

- پیچ هاي اتصال محفظه ي دریچه ي گاز به ماني فولد ورودي 
)هوا ( را باز کنید و محفظه ي دریچه ي گاز را از ماني فولد ورودي 

جدا نمایید )شکل 142ـ3( .
براي بستن محفظه ي دریچه ي گاز عکس مراحل بازکردن 

آن عمل کنید .   
- هنگام بستن، از یک اورینگ نوبراي آب بندي مابین محفظه ي 

دریچه ي گاز و ماني فولد استفاده نمایید. 
براي پیاده کردن ریل سوخت به ترتیب زیر عمل کنید: 

-ریل سوخت یك پارچه با ماني فولد ورودي
در برخي از موتورها ریل سوخت به همراه ماني فولد ورودي 
یک مجموعه واقع شده است ) شکل 143ـ3 ( براي اطالع از 
نحوه ي بازکردن این نوع ریل سوخت به دستور العمل پیاده 

وسوار کردن ماني فولد ورودي رجوع نمایید. 

براي پیاده نمودن ریل سوخت مجزا)شکل 144ـ 3 ( به شیوه ي 
صفحه بعد عمل نمایید:

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


126

شکل )145- 3 (

شکل )146- 3 (

شکل )147- 3 (

شکل )148- 3 (

-فيوز پمپ بنزين را جدا نماييد ) شكل 145ـ3(. 
-فشار ريل سوخت را تخليه نماييد به اين منظور موتور را 
روشن كنيد و اجازه بدهيد در دور آرام كاركند تا خاموش شود. 

-كابل اتصال بدنه ي ) منفي ( باتري را جدا نماييد. 

-كانكتورهاي انژكتورهاي راجدا نماييد)شكل146ـ3( 

-شلنگ خالء متصل به رگالتور سوخت را كه در انتهاي 
ريل سوخت نصب شده است جدانماييد شكل 147ـ3) در مدل هاي 

مجهز به رگالتور ريل سوخت (. 

- شلنگ هاي تغذيه و برگشت سوخت ريل سوخت را جدانماييد 
)شكل148ـ3(. 
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شکل )149- 3 (

شکل )150- 3 (

شکل )151- 3 (

شکل )152- 3 (

- قطعاتي راكه مانع ازدسترسي آسان به ريل سوخت مي شوند 
باز كنيد و پيچ هاي اتصال ريل سوخت به ماني فولد را باز نماييد 

)شكل 149ـ 3(. 

مجموعه ي ريل سوخت را به همراه انژكتورها بيرون بكشيد 
) شكل 150ـ3(. 

براي بستن ريل سوخت عكس مراحل بازكردن عمل كنيد و 
پس از اتمام كار بروز نكردن نشتي سوخت از  اتصاالت شلنگ هاي 

سوخت را ، مورد توجه جدي قرار دهيد. 
عمل  زير  ترتيب  به  انژكتورها  كردن  پياده  براي 

كنيد: 
- با بيرون كشيدن فيوز پمپ بنزين و روشن كردن موتور ، 

فشار ريل سوخت را كاهش دهيد. 
- كابل اتصال بدنه ي ) منفي ( باتري را جدا نماييد. 

- اجزا و قطعاتي نظير كانال هواي مابين هواكش ومحفظه ي 
روغن  بخارات  تهويه ي  هاي  هم چنين شلنگ  گاز  دريچه ي 
محفظه ي لنگ وغير آن را ) شكل151ـ 3( كه مانع از دسترسي 

به انژكتورها مي شوند را جدا كنيد. 
-كانكتورهاي انژكتوري راجدانماييد)شكل 152ـ3(. 
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شکل )153- 3 (

شکل )154- 3 (

شکل )155- 3 (

شکل )156- 3 (

شکل )157- 3 (

- دسته ي سيم انژكتورها ، شلنگ سوخت و شلنگ خالء 
رگالتور سوخت را از پايه ي دسته سيم انژكتورها خارج كنيد و 
پس از باز كردن پيچ هاي اتصال ، پايه ي دسته سيم انژكتورها را 

پياده نماييد ) شكل 153ـ3(.

 - پيچ نگه دارنده بست انژكتورها را باز كنيد ) شكل 154ـ3( 
وبست انژكتورها را از محل خود جدا نماييد. ضمن توجه به 
صدمه نزدن به او رينگ هاي آب بندي انژكتور ، انژكتور را از محل 
انژكتورها عكس  براي بستن   ) بكشيد ) شكل 155ـ3  بيرون 

مراحل بازكردن آن ها عمل كنيد. 
- هنگام بستن انژكتور ، توصيه مي شود اورينگ هاي آب بندي 

آن را تعويض نماييد.
از اطراف  بروز نكردن نشتي سوخت   ، اتمام كار  از  - پس 

انژكتور را مورد توجه جدي قرار دهيد. 
براي پياده كردن موتور مرحله اي ) استپرموتور( دور آرام به 

ترتيب زير عمل كنيد :
-كابل اتصال بدنه ي )منفي( با تري را جدا كنيد. 

-كانكتورموتورمرحله اي دورآرام راجدا نماييد ) شكل 156ـ3(. 

- پيچ هاي اتصال موتور مرحله اي دور آرام به محفظه ي دريچه ي 
گاز را باز كنيد )شكل 157ـ3(.
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شکل )158- 3 (

شکل )159- 3 (

شکل )160- 3 (

شکل )161- 3 (

شکل )162- 3 (

- موتور مرحله اي دور آرام را از روي محفظه ي دريچه ي گاز 
خارج نماييد ) شكل 158ـ3(.

- براي بستن موتور مرحله اي دور آرام عكس مراحل باز 
كردن آن عمل كنيد. 

براي پياده كردن رله دوبل به ترتيب زير عمل كنيد :
-كابل اتصال بدنه ي)منفي( باتري را جدا نماييد. 

-كانكتور رله دوبل را بيرون بكشيد ) شكل159ـ3(. 

- پيچ هاي اتصال پايه رله دوبل را باز كنيد )شكل160ـ 3 (.
- براي بستن رله  عكس مراحل باز كردن آن عمل كنيد. 

- قبل از باز كردن هر كدام ازحسگرها ابتدا كابل اتصال بدنه ي 
) منفي( باتري را جدا نماييد. 

براي پياده كردن پتانسيومتر دريچه ي گاز ) حسگر موقعيت 
دريچه ي گاز( به ترتيب زير عمل كنيد:

كانكتورپتانسيومتردريچه ي گاز را جدا كنيد ) شكل161ـ 3 (. 

-پيچ هاي اتصال پتانسيومتر به محفظه ي دريچه ي گاز را باز 
كنيد ) شكل162ـ3 (.
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شکل )163- 3 (

شکل )164- 3 (

شکل )165- 3 (

شکل )166- 3 (

شکل )167- 3 (

پتانسيومتر را از روي محفظه ي دريچه ي گاز جدا نماييد 
) شكل 163ـ 3 (.

براي پياده كردن حسگرهاي دماي هواي ورودي به ترتيب 
زير عمل كنيد:

پتانسيومتر دريچه ي گاز را باز نماييد.

ييد  نما نكتور حسگرهاي دماي هواي ورودي راجدا كا
)شكل 164ـ3 ( 

- پيچ هاي اتصال حسگر به محفظه ي دريچه ي گاز را باز 
كنيد )شكل165ـ3(.

- با احتياط حسگر را از داخل  محفظه ي دريچه ي گاز خارج 
نماييد )شكل 166ـ3(. 

-براي پياده كردن حسگرهاي فشار مطلق ماني فولد )MAP( به 
ترتيب زير عمل كنيد:

-كانكتور حسگر را جدا نماييد ) شكل167ـ3(. 
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                                        شکل )168- 3 (

                                                             

                                                    

شکل )169- 3 (

شکل )170- 3 (

شکل )171- 3 (

- شلنگ خالء متصل به حسگر ام آ پي )MAP( را جدا نماييد 
)شكل 168ـ3(. 

- پيچ اتصال حسگر به محل نصب آن را باز كنيد. ) شكل169ـ3 ( 
وحسگر را جدا نماييد. 

در برخي مدل ها حسگرها فشار مطلق ماني فولد و حسگر 
دماي هواي ورودي در يک مجموعه قرار دارند و مستقيماً بر روي 
مخزن آرام نصب مي شوند )شكل 170ـ3( در اين مدل ها پس از 

جدا نمودن كانكتور ، حسگر ر ا از محل نصب آن جدا نماييد. 
براي پياده كردن حسگر دماي مايع خنک كننده موتور به 

ترتيب زير عمل كنيد:
- مايع خنک كننده موتور  را تخليه نماييد. 

از  مانع  كه  را،  و...   هواكش  كانال هاي  نظير  تجهيزاتي   -
دسترسي به حسگر و كانكتور آن مي شوند باز نماييد. 

- كانكتور حسگر دماي مايع خنک كننده موتور  را جدا كنيد 
)شكل 171ـ3(.
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شکل )172- 3 (

شکل )173- 3 (

شکل )174- 3 (

شکل )175- 3 (

- حسگردماي مايع خنک كننده ي موتوررا باز كنيد )172ـ3(. 
براي پياده كردن پتانسيومتر سي اُ )CO ( به ترتيب زير عمل 

كنيد:

-كانكتور پتانسيومتر را جدا كنيد ) شكل173ـ3 (. 

- با بازكردن پيچ اتصال پتانسيومتر آن را از روي بدنه ي 
خودرو باز كنيد ) شكل 174ـ 3(.

 براي پياده كردن حسگر دور موتوربه ترتيب زير عمل كنيد:
-كانكتور حسگر را جدا نماييد ) شكل175ـ3(. 
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شکل )176- 3 (

شکل )177- 3 (

شکل )178- 3 (

- پيچ اتصال حسگر به گلداني جعبه دنده را باز كنيد وحسگر 
را خارج نماييد ) شكل176ـ3(.

براي پياده كردن حسگر اكسيژن به ترتيب زير عمل كنيد:
از  مانع  كه  را  و....  هواكش  كانال هاي  نظير  تجهيزاتي   -

دسترسي به حسگر و كانكتور آن مي شوند ، باز نماييد.  

-كانكتور حسگر اكسيژن راجدا نماييد ) شكل 177ـ 3(. 

بـازنماييد  مانــي فولددود  روي  از  را  حسگراكسيژن    -
)شكل178ـ3(. 

- براي بستن حسگرها عكس مراحل بازكردن آن ها عمل 
كنيد. 

حساسي  قطعات   ، حسگرها  كه  باشيد  داشته  توجه 

هستند، لذا در هنگام نصب آن ها نهايت احتياط را مبذول 

نماييد. 
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پالتين

باتري

شکل )179- 3 (

واحدكنترل الكترونيكي 

باتري پيک آپ

شکل )180- 3 (

شکل )181- 3 (

شکل )182- 3 (

  20-3 -آشنايي با دلكو ، كويل كاربراتوري ، 
كويل دوبل انژكتوري ، شمع ها و وايرها 

هوا  مخلوط  موتورهاي احتراق جرقه اي براي محترق كردن 
و سوخت متراكم شده درسيلندر به تجهيزاتي نياز دارند كه با 
جرقه زدن، مخلوط هوا و سوخت را درلحظه ي مناسب محترق 
نمايند . ازاين رو ايجاد جرقه وزمان ايجاد جرقه در هر سيلندر 
موتور بسيارمهم است. اين وظايف برعهده ي سيستم جرقه زني 
است و اجزايي كه در اين بند به آن ها پرداخته مي شود، اجزاي اصلي 
سيستم جرقه زني محسوب مي شوند اشكال) 179ـ3و1801ـ3( 
جرقه زني  سيستم  يک  و  پالتيني  جرقه زني  سيستم  يک 

الكترونيكي مجهز به دلكو را نمايش مي دهند. 

  1-20-3 -كويل جرقه 
افزاينده )شكل181ـ3(  ترانسفورماتور  واقع يک  كويل در 
است كه ولتاژ باتري را به برق فشار قوي با ولتاژ بين 5000 الي 

20000 ولت تبديل مي نمايد .

شكل 182ـ 3 نشان دهنده ي يک كويل و نحوه ي ارتباط 
سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه آن است. 
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شکل )183- 3 (

شکل )184- 3 (

شکل )185- 3 (

شکل )186- 3 (

 Distributor Less Ignation-1

  2-20-3 -دلكو
دلكو دستگاهي است كه زمان ايجاد جرقه را ، با توجه به 
شرايط كاري مختلف موتور ، تنظيم مي كند و جريان فشار قوي را 
بين شمع هاي موتور تقسيم مي نمايد . جريان الكتريكي از كويل 
از طريق ترمينال مركزي در دلكو به چكش برق مي رسد واز طريق 
ترمينال هاي جانبي به شمع ها منتقل مي شود ) شكل 183ـ 3 (. 

  3-20-3 -كويل دوبل 
اغلب سيستم هاي جرقه زني در خودروهاي امروزي فاقد 
دلگو هستند. اين سيستم ها به عنوان سيستم جرقه زني بدون 
دلكو )DLI(1 نيز شناخته مي شوند. در اين سيستم معموالً براي 
هر دو سيلندر قرينه ي موتور ، از يک كويل استفاده مي شود 
)شكل 184ـ 3(. بنابراين كويل موردنياز موتور چهار سيلندر ، 
يک زوج كويل است كه در كنار هم يا به صورت مجتمع در يک 
واحد قرار مي گيرند و به عنوان كويل دوبل شناخته مي شوند 

) شكل 185ـ 3 (. 

  4-20-3 -شمع 
وظيفه شمع توليد جرقه در محفظه احتراق و به منظور 
محترق نمودن مخلوط هوا و سوخت عمل مي كند اجزاي يک 

شمع در شكل 186ـ 3 نشان داده شده است.
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شکل )187- 3 (

شکل )188- 3 (

شکل )189- 3 (

شکل )190- 3 (

زمان: 12 ساعت

موتورهاي  در  كه  باال  كارايي  داراي  هاي  شمع  از  برخي 
امروزي مورد استفاده واقع مي شود ، بيش از يک الكترود اتصال 
بدنه دارد ) شكل187ـ3( به منظور تنظيم فاصله ي هوايي پرش 
جرقه ، الكترود اتصال بدنه ي شمع بايد قابليت خم شدن را 
داشته باشد. نحوه ي اندازه گيري وتنظيم نمودن فاصله ي هوايي 
دهانه ي شمع به وسيله ي ابزار مخصوص در شكل هاي 188ـ 3 

و 189ـ 3 نشان داده شده است.
گفتني است فاصله ي هوايي دهانه ي شمع هاي داراي بيش 
از يک الكترود و اتصال بدنه ي، از پيش تنظيم شده است در 
برخي مدل ها، فاصله ي هواي الكترودهاي اتصال بدنه ي  مختلف 
با هم متفاوت است. لذا از تنظيم و يكسان نمودن آن ها خودداري 

نماييد.

  5-20-3 -واير شمع
واير شمع يا واير فشار قوي ، وظيفه ي انتقال جريان برق 
فشار قوي را از ترمينال كويل به ترمينال مركزي دلكو و از دلكو 
به شمع ها ) در مدل هاي داراي دلكو( يا مستقيماً از كويل به 
شمع ها ) در مدل هاي فاقد كويل ( را بر عهده دارد ساختار يک 

واير در شكل 190ـ 3 نشان داده شده است. 

  21-3 -دستورالعمل پياده و سواركردن 
دلكو ، كويل كاربراتوري  ، كويل دوبل 

انژكتوري ، شمع ها و وايرها

وسايل و ابزارهاي موردنياز: 
- خودرو كامل يا مجموعه ي موتور آموزشي نصب بر روي 

پايه.
- ابزارهاي عمومي ، ابزارهاي اختصاصي و آچار شمع. 
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شکل )191- 3 (

شکل )192- 3 (

شکل )193- 3 (

شکل )194- 3 (

شکل )195- 3 (

نكات ايمني:
- قبل از انجام هر كاري سوئيچ خودرو را در وضعيت خاموش 

)off( قرار دهيد وكابل اتصال بدنه ي باتري را جدا نماييد.
براي پياده كردن دلكو  به ترتيب زير عمل كنيد :

- واير مركزي دلكو و وايرهاي متصل به شمع ها را از روي در 
دلكو جدا نماييد شكل )191ـ3(.  

- هنگام جدا نمودن وايرها براي سهولت انجام كار در حين 
اتصال مجدد ، محل اتصال واير شمع سيلندر شماره ي يک را 

به خاطر بسپاريد. 
- سيم هاي مدار اوليه ي جرقه را ،  كه مابين كويل و دلكو 

قرار دارند ، از روي كويل جدا نماييد )شكل192ـ3(. 

- شلنگ هاي متصل به ديافراگم هاي آوانس خالء دلكو را 
جدا نماييد) شكل 193ـ3(. 

- پيچ هاي اتصال دلكوبه بدنه ي موتور را بازكنيد ) شكل194ـ3( 
و دلكو را بيرون بكشيد )شكل 195ـ3(. 
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شکل )196- 3 (

شکل )197- 3 (

شکل )198- 3 (

شکل )199- 3 (

شکل )200- 3 (

- براي سواركردن دلكو ضرورت دارد كه ابتدا در دلكو را  باز 
كنيد تا بتوانيد با چرخاندن چكش برق ، زائده ي شفت دلكو را با 

شيار محل قرار گيري آن همراه نماييد )شكل 196ـ3(. 
بقيه مراحل سوار كردن دلكو عكس مراحل پياده كردن آن 

است. 
- پس از اتصال واير شمع سيلندر شماره ي يک در محل 
اوليه ، توجه داشته باشيد كه بقيه ي واير ها را  بر اساس ترتيب 
احتراق موتور ) 2ـ 4ـ 3ـ 1 ( و در جهت گردش چكش برق 

متصل نماييد.
براي پياده كردن كويل كاربراتوري به ترتيب زيرعمل كنيد:

- واير فشار قوي كويل را جدا نماييد)شكل197ـ3(. 
- سيم هاي متصل به ترمينال هاي مثبت ومنفي كويل را جدا 

نماييد) شكل 198ـ 3(. 

- با بازكردن پيچ هاي اتصال كويل به بدنه ، كويل را از محل 
نصب آن را جدا كنيد) شكل199ـ 3(. 

- براي سوار كردن كويل عكس مراحل پياده كردن آن عمل 
كنيد .  

براي پياده كردن كويل دوبل به ترتيب زير عمل كنيد :
- باتري و محفظه ي نگه دارنده ي باتري را كه مانع از دسترسي 

آسان به كويل دوبل مي شوند را پياده نماييد.  
-وايرهاي شمع ها راازروي كويل دوبل جدانماييد )شكل200ـ3(
- هنگام جدا نمودن وايرها ، براي سهولت انجام كار در حين 

اتصال مجدد ، محل اتصال وايرها را به خاطر بسپاريد.
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شکل )201- 3 (

شکل )202- 3 (

شکل )203- 3 (

شکل )204- 3 (

شکل )205- 3 (

- كانكتور سيم كشي مدار اوليه كويل دوبل را از كويل دوبل 
جدا نماييد )شكل201ـ 3(. 

كنيد  باز  را  سر سيلندر  به  اتصال كويل دوبل  پيچ هاي   -
)شكل202ـ 3( و كويل دوبل را پياده نماييد ) شكل203ـ 3(. 

براي سوار كردن كويل دوبل عكس مراحل پياده كردن آن 
عمل كنيد.  

- هنگام متصل نمودن وايرها ، دقت نماييد كه آن ها را در 
محل اوليه نصب نماييد البته ذكر اين نكته ضروري است كه در 
موتورهاي چهار سيلندر مجهز به سيستم جرقه زني داراي كويل 
دوبل ، جا به جا شدن واير شمع هاي سيلندرهاي يک وچهار با 
همديگر ،  واير شمع هاي سيلندرهاي دو و سه با همديگر در كار 

موتور هيچ اختاللي ايجاد نمي نمايد.
براي پياده كردن وايرها به ترتيب زير عمل كنيد:

-در صورتي كه وايرهافاقد عالمت مشخصه ي شماره ي سيلندرند 
نماييد  عالمت گذاري  مربوطه  سيلندر  به  نسبت  را  آن ها 

)شكل204ـ 3(. 

- با گرفتن قسمت سر واير ، آن را از محل نصب آن بر روي 
شمع ها ودلكو يا كويل دوبل جدا نماييد )شكل 205ـ 3(. 
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شکل )206- 3 (

شکل )207- 3 (

شکل )208- 3 (

زمان: 12 ساعت

توجه داشته باشيد كه كشيدن قسمت سيم واير به صدمه 
ديدن واير منجر خواهد شد.

- وايرها را از روي بست هاي نگه دارنده ي آن ها بر روي سر 
سيلندر جدا كنيد و كنار بگذاريد. 

براي نصب وايرها عكس مراحل پياده كردن آن عمل كنيد.  
براي پياده كردن شمع ها به ترتيب زير عمل كنيد: 

- قبل ازباز كردن شمع ها از سرد شدن موتور اطمينان حاصل 
نماييد. 

- واير ها را از روي شمع ها جدا نماييد. 
- اطراف شمع ها را به وسيله ي هواي فشرده تميز نماييد 

)شكل206ـ 3(.
- شمع هاي بازشده را از نظر عيوبي نظير داغ كردن بيش از 
حد ، روغن زدن ، تجمع دوده و...  آن ها مورد كنترل قرار دهيد. 
عمل  آن  پياده كردن  مراحل  عكس  شمع ها  بستن  براي 

كنيد.  
- قبل از بستن شمع ها ،  فاصله دهانه ي شمع ها را تنظيم 

نماييد )شكل208ـ 3(. 

  22-3 -آشنايي با آلترناتور و 
                  استارت خودرو 

)آلترناتور( واستارت ، كه در اين بخش مورد بررسي قرار 
مي گيرند ، از اجزاي اصلي الكتريكي موتور محسوب مي شوند و 
معيوب شدن هر كدام از آن ها مي تواند عملكرد موتور وخودرو 

را مختل نمايد.
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شکل )209- 3 (

شکل )210- 3 (

فاليويل

ميل لنگ

چرخ دنده فاليويل

چرخ دنده استارتر

شکل )211- 3 (

   1-22-3 -آلترناتور
براي تأمين برق مورد نياز مصرف كننده هاي الكتريكي و شارژ 
باتري درهنگام روشن بودن خودرو ، از سيستم شارژ استفاده 
شامل  نيز  را  آلترناتور(   ( كه   ، شارژ  سيستم  اجزاي  مي شود 

مي شود ، در شكل 209ـ3 نشان داده شده اند.

 آلترناتور ، انرژي مكانيكي موتور را از طريق تسمه و پولي 
دريافت مي كنيد و آن  را به انرژي الكتريكي تبديل مي نمايد. 

) شكل 210ـ 3 ( 

  2-22-3 -استارتر
استارتر واقع يک موتور الكتريكي جريان مستقيم است كه 
انرژي مكانيكي باتري را به انرژي مكانيكي ) از نوع دوراني( تبديل 
مي نمايد. با دوران استارتر چرخ دنده ي استارتر با چرخ دنده ي 
فاليويل درگير مي شود و آن را دوران در مي آورد) شكل211ـ3(
و در نتيجه دوران اوليه ي الزم جهت روشن شدن موتور فراهم 

مي گردد. 
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زمان: 7 ساعت

شکل )212- 3 (

شکل )213- 3 (

شکل )214- 3 (

  23-3 -دستورالعمل پياده و سواركردن 
آلترناتور و استارتر 

وسايل و ابزارهاي موردنياز:
 خودرو كامل يا مجموعه ي موتور آموزشي نصب بر روي 

پايه 
 2- ابزارهاي عمومي ، ابزارهاي اختصاصي  

نكات ايمني:
 قبل از انجام هر كاري ابتدا سوئيچ خودرو را در وضعيت 
خاموش )off( قرار دهيد وكابل اتصال بدنه ي) منفي ( باتري را 

جدا نماييد.
براي پياده كردن آلترناتور  به ترتيب زير عمل كنيد:

-كابل اتصال بدنه ي ) منفي ( باتري را جدا كنيد. 
- اتصاالت الكتريكي آلترناتور را  جدا نماييدشكل )212ـ3(. 
- تسمه ي سفت كن و تسمه ي محرك آلترناتور را آزاد نماييد 
) شكل 213ـ 3(. در برخي از خودروها اين عمل با قراردادن 
خودرو براي روي جک از سمت زير خودرو ، يا بازكردن چرخ 

سمت آلترناتور و پوشش داخل چرخ ميسر مي شود. 

- پس از پياده نمود تسمه ي سفت كن تسمه را ازروي پولي ها 
خارج نماييد )شكل 214ـ 3(. 
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شکل )215- 3 (

شکل )216- 3 (

شکل )217- 3 (

شکل )218- 3 (

شکل )219- 3 (

-پيچ ومهره هاي بااليي و پاييني آلترناتور را باز كنيد )شكل 
215ـ3( و آلترناتور را پياده نماييد.

براي سواركردن آلترناتور عكس مراحل پياده كردن آن عمل 
كنيد .  

- پس از بستن آلترناتورهاي داري مكانيزم تنظيم كشش تسمه، 
ازصحت كشش تسمه اطمينان حاصل نماييد )شكل216ـ3(.

براي پياده كردن استارتر به ترتيب زير عمل كنيد:
-كابل اتصال بدنه ي ) منفي ( باتري را جدا كنيد. 

- براي دسترسي بهتر به موتور استارتر كانال هاي هواكش و 
ديگر تجهيزات مانع را باز نماييد.

- با باز كردن  مهره ها  اتصاالت الكتريكي  متصل  به  سلونوئيد     
) اتوماتيک(  استارترراجدانماييد )شكل 217ـ3(. 

-     پيچ هاي  اتـصال  مـوتـور استارتـر  به محـفظـه ي ) گلداني( 
جعبه دنده را باز نماييد )شكل 218 -3(. 

- مجموعه ي موتور استارتر را از محفظه ي ) گلداني ( جعبه 
دنده بيرون بكشيد)شكل 219- 3(. 

مراحل سوارنمودن موتور استارتر عكس مراحل پياده نمودن 
آن است.
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زمان: 7 ساعت

شکل )220- 3 (

شکل )221- 3 (

شکل )222- 3 (

  24-3 -آشنايي با رادياتور ، منبع  انبساط، 
پروانه يافن ،  واتر پمپ و ترموستات 

براي جلوگيري از افزايش بيش از حد دماي موتور، كه ممكن 
است به صدمه ديدن پيستون ، سيلندر ، رينگ و ديگر قطعات 
موتور منجر شود ، از سيستم خنک كننده استفاده مي شود 
اجزاي اصلي اين سيستم درشكل 220ـ 3 نمايش داده شده 

است. 

  1-24-3-رادياتور
رادياتور يک مبدل حرارتي است و وظيفه دارد كه مقداري 
انتقال  ميان شبكه ي خود  از  رابه هواي عبوري  از گرماي آب 
دهد. رادياتورها در دو نوع جريان عمودي ) شكل 221ـ 3 ( و 
جريان افقي )شكل 222ـ 3 ( ساخته مي شوند . هرچند عملكرد 
هر دونوع رادياتور مناسب است، در اغلب خودروها از رادياتور 
جريان افقي استفاده مي شود زيرا امكان پهن تر توليد نمودن 
رادياتورهاي جريان افقي وجود دارد و در نتيجه با امكان كاهش 

ارتفاع رادياتور ارتفاع قسمت جلوي موتور نيزكاهش مي يابد.

رادياتورها داراي دو مخزن جانبي يايک مخزن بااليي و يک 
مخزن پاييني هستند هر شبكه ي رادياتور ، كه حاوي لوله هاي 
عبور جريان مايع اند ، متصل مي شوند رادياتور را به دليل قابليت 
مطلوب انتقال حرارت شبكه، درجنس مس يا  آلومينيوم مي سازند. 
با جريان يافتن هوا از بين پره هاي شبكه ، حرارت مايع در جريان 
داخل لوله هاي رادياتور به هواي عبوري منتقل مي شود و در 
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شکل )223- 3 (

شکل )224- 3 (

شکل )225- 3 (

شکل )226- 3 (

نتيجه دماي مايع كاهش مي يابد . در برخي خودروها خنک كن 
روغن ) اويل كولر( جعبه دنده ي اتوماتيک نيز در رادياتور نصب 

مي شود ) شكل223ـ3 ( 

درپوش رادياتور را ازنوع فشاري) سوپاپ دار( مطابق )شكل 
سوپاپ  يک  داراي  فشاري  درپوش هاي  مي سازند  224ـ3( 
فشاري و يک سوپاپ خلئي هستند سوپاپ فشاري در حالت 
افزايش فشار  به وسيله ي يک فنر بسته مي باشد وتا  عادي 
به حد معيني باز نخواهد شد )شكل225ـ 3(. اين عملكرد 

مزاياي زير رابه همراه دارد. 
- افزايش راندمان واترپمپ در اثر بهترپرشدن آن. 

- افزايش نقطه ي جوش مايع خنک كننده در اثر افزايش فشار 
روي سطح آن. 

پس از خاموش شدن موتور وخنک شدن مايع درون رادياتور 
در اثر كاهش حجم آب ، سطح آب رادياتور پايين مي رود و 
منجر به بروز خالء در رادياتور مي شود در اين حالت سوپاپ خالء 
باز مي شود و مايعي را كه هنگام گرم شدن به داخل منبع انبساط 

جريان يافته بود ، به رادياتور بر مي گرداند )شكل 226ـ 3(. 

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


146

شکل )227- 3 (

شکل )228- 3 (

شکل )229- 3 (

      
شکل )230- 3 (                      شکل )231- 3 (

شکل )232- 3 (

  2-24-3- منبع انبساط 
منبع انبساط )شكل 227ـ3( يک مخزن جانبي است كه 
به »مدار بسته شدن سيستم خنک كاري« منجر مي شود. اين 
منبع معموالً به مخزن بااليي رادياتور )ياجانبي ( مرتبط مي شود 
و آب خارج شده از رادياتور را ) هنگام انبساط ناشي از گرم شدن 
بيش از حد( درخود نگه داري مي نمايد . در واقع با افزايش فشار 
مايع به مقدار از پيش تعيين شده وبازشدن سوپاپ فشاري در 
پوش رادياتور ، مايع اضافي از لوله سرريز مي كند و به منبع 
انبساط هدايت مي شود)شكل 228ـ 3( هنگام سردشدن موتور 
وبروز خالء در رادياتور با بازشدن سوپاپ خالء در پوش رادياتور 
بازمي گردد  رادياتور  مخزن  به  انبساط  منبع  از  خنک كننده 

)شكل229ـ 3(.

  3-24-3 -پروانه ي ) فن ( خنک كن 
وظيفه ي فن مكيدن هوا از البه الي پره هاي رادياتور است 
تا، سرعت تبادل حرارتي را افزايش دهد. در واقع پروانه حين 
در جا كاركردن موتور و سرعت كم خودرو ، نقش به سزايي 
درفرايند خنک كاري ايفا مي نمايد .چرخش پروانه ي خنک كن به 

دو صورت انجام مي شود: 
- مكانيكي 
- الكتريكي 

پروانه هاي با محرك مكانيكي نيروي موردنياز خود را جهت 
دوران، از طريق يک تسمه از پولي سرميل لنگ دريافت مي نمايند . 
در اين سيستم ها پولي محرك پروانه، محرك وايرپمپ نيز هست 
)شكل 230ـ3(. در برخي از مدل ها اين پروانه ها رابه يک كالچ 
مجهز مي نمايند ) 231ـ 3 (. اين كالچ كه عملكرد آن در شكل 
232ـ 3 نشان داده شده است فنر بي متالي دارد كه مي تواند 
دور پروانه را در اثر تغيير دما متغير  سازد. به اين مفهوم كه 
در شرايط پايين بودن دماي مايع خنک كننده موتور ، پروانه ي 
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شکل )233- 3 (

شکل )234- 3 (

شکل )235- 3 (

شکل )236- 3 (

 Engine Warm up-1

داراي سرعت كم و افزايش دماي در اثر عملكرد كالچ، سرعتش 
افزايش مي يابد و در نهايت به سرعت پولي محرك مي رسد. 

پروانه هاي با محرك الكتريكي )فن ها ( )شكل233ـ3(، نيروي 
دريافت           موتور  الكترود  يک  از  دوران  را جهت  نياز خود  مورد 
می نمايند و نسبت به پروانه با محرك تسمه اي مزاياي زير را دارد.

- فراهم شدن امكان خاموشي فن درحين سرد بودن موتور و  
در نتيجه كاهش زمان مورد نياز جهت رسيدن  موتور به دماي 
كاركرد1، كه به كاهش آالينده ي هيدروكربن هاي نسوختني 

منجر مي شود. 
- امكان روشن ماندن فن پس از خاموش شدن موتور. 

- امكان كنترل دقيق لحظه اي روشن و خاموش شدن فن و 
درنتيجه تثبيت دماي كاري موتور.

- امكان تأمين دورهاي كند وتند براي فن. 

  4-24-3- واتر پمپ 
وظيفه ي واتر پمپ ) شكل 234ـ3( ، به جريان درآوردن مايع 
خنک كننده موتور در سيستم خنک كاري است. اين پمپ از نوع 
گريز از مركز است و معموالً در جلوي موتور نصب مي شود و 
نيروي خود را توسط تسمه از پولي سرميل لنگ دريافت مي نمايد 
)شكل235ـ3(. ليكن در برخي از مدل ها، واترپمپ نيروي خودرو 

از تسمه ي تايمينگ موتور اخذ مي نمايد. )شكل236ـ 3(.
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شکل )237- 3 (

شکل )238- 3 (

شکل )239- 3 (

زمان: 12 ساعت

 1- By Pass

  5-24-3 -ترموستات 
براي رسيدن به حداكثر راندمان حرارتي موتور ، الزم است 
دماي كاري موتور در يک محدوده ي معيني تثبيت گردد . براي 
حصول اين شرايط كاري ، دماي كاركرد موتور توسط يک كليد 
حرارتي خودكار ) ترموستات( )شكل 237ـ 3 ( تنظيم مي گردد. 

ترموستات ها معموالً در مسير آب خروجي موتور و دقيقاً قبل 
از شلنگ بااليي رادياتور نصب مي شوند. تا زماني كه ترموستات 
بسته است، مايع خنک كننده ي موتور از طريق يک مسير فرعي1 

مابين پمپ و موتور به چرخش در مي آيد )238ـ3(. 

پس از افزايش دماي مايع خنک كننده ي موتور به محدوده ي 
از پيش تعيين شده ، ترموستات باز مي شود و در اين حالت 
مايع خنک كننده ي موتور در بين موتور و رادياتور به گردش در 
مي آيد. نحوه ي عملكرد ترموستات در شكل 239ـ3 نمايش داده 

شده است.

 25-3- دستورالعمل پياده و سواركردن 
  رادياتور،  منبع انبساط ،پروانه )فن( ، 

  واتر پمپ وترموستات
 وسايل و ابزارهاي موردنياز:

خودرو كامل يا مجموعه ي موتور آموزشي نصب بر روي 
پايه 

  ابزارهاي عمومي  واختصاصي
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شکل )240- 3 (

شکل )241- 3 (

شکل )242- 3 (

شکل )243- 3 (

نكات ايمني: 
- از باز نمودن در رادياتور هنگام داغ بودن موتور خودداري 
نماييد زيرا خطر سوختگي ناشي از پاشش بخار و آب داغ وجود 

دارد 
- پروانه ي الكتريكي سيستم خنک كننده ، در حين داغ بودن 
موتور، حتي در صورت خاموش بودن موتور ، نيز ممكن است 
شروع به چرخش نمايد لذا درهنگام كار در اطراف فن حتماً كابل 

اتصال بدنه ي باتري را جدا نماييد.
- براي پياده كردن رادياتور به ترتيب زير عمل كنيد. 

-كابل اتصال بدنه ي ) منفي( باتري را جدا نماييد. 
- خودرو را روي جک قرار دهيد و پس از باال بردن خودرو ، 

سيني زير موتور را باز نماييد )شكل240ـ3(.
- مايع سيستم خنک كاري را تخليه نماييد براي انجام اين 
عمل ابتداي در رادياتور را باز كنيد )شكل 241ـ 3( و سپس 
شير تخليه ي رادياتور را، كه در قسمت پايين رادياتور نصب شده 

است، باز نماييد )شكل 242ـ3(.

كه  را،  پيچ هواگيري  بهتراست  سهولت تخليه،  براي   -
معموالً بر روي محفظه ي ترموستات واقع شده است ،باز نماييد 

)شكل243ـ3(.
- با توجه به اين كه احتمال دارد قصد استفاده ي مجدد از 
مايع خنک كننده ي تخليه شده را داشته باشيد، توصيه مي شود 
كه از يک ظرف تميز وداراي گنجايش كافي جهت جمع آوري 

مايع خنک كننده استفاده نماييد.
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شکل )244- 3 (

شکل )245- 3 (

شکل )246- 3 (

شکل )247- 3 (

شکل )248- 3 (

كانال هاي ورودي هواكش وديگر تجهيزاتي را كه مانع از 
دسترسي آسان به رادياتورند، باز كنيد.

در خودروهايي كه مجموعه ي فن الكتريكي بر روي رادياتور 
نماييد  جدا  را  فن  سيم كشي  كانكتورهاي  مي شود،  نصب 

)شكل244ـ3(.

- در خودروهاي مجهز به مخزن انبساط، شلنگ متصل به مخزن 
انبساط را از روي گلويي رادياتور جدا كنيد)شكل245ـ3(. 

-پس از آزاد نمودن بست ها ، شلنگ هاي بااليي و پاييني 
رادياتور را جدا نماييد ) شكل 246ـ 3 ( 

-پيچ ومهره يا گيره هاي نگه دارنده ي رادياتور را آزاد نماييد 
) شكل 247ـ 3(. 

- رادياتور را از روي خودروپياده كنيد)شكل 248ـ3(.
مراحل سوار كردن رادياتور عكس مراحل پياده نمودن آن 

است. 

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


151

شکل )249- 3 (

شکل )250- 3 (

شکل )251- 3 (

شکل )252- 3 (

- پس از نصب رادياتور و پركردن مايع خنک كننده ، سيستم 
را هواگيري نماييد. براي انجام اين كار پس از پركردن رادياتور 
به وسيله ي مايع خنک كننده، پيچ هاي هواگيري روي رادياتور 
)شكل 249ـ 3 ( و محفظه ي ترموستات ) شكل 250ـ 3 ( را باز 
كنيد و تا خروج يک نواخت وبدون حباب مايع خنک كننده از 
پيچ هاي هواگيري ذكر شده به رادياتور ، مايع خنک كننده اضافه 

نماييد. 

پس ازهواگيري ، موتور را روشن كنيد واجازه دهيد كه تا 
دماي كاري گرم شده و فن فعال شود ، سپس موتور را خاموش 
كنيد و پس از خنک شدن ، تا رسيدن سطح مايع خنک كننده 
به مقدار از پيش تعيين شده ، مايع خنک كننده به رادياتور اضافه 
نماييد . وجود هوا در سيستم خنک كاري مانع از گردش صحيح 

مايع خنک كننده در سيستم خواهد شد ) شكل 251ـ 3 (.

  
براي پياده كردن مخزن انبساط به ترتيب زير عمل كنيد:

- شلنگ ارتباطي مابين رادياتور و مخزن انبساط را از روي 
مخزن انبساط جدا نماييد )شكل252ـ 3(.
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شکل )253- 3 (

شکل )254- 3 (

شکل )255- 3 (

شکل )256- 3 (

- پيچ هاي اتصال مخزن انبساط به محل نصب آن را باز كنيد 
)شكل 253ـ 3( ومخزن را پياده نماييد 

 براي سوار نمودن مخزن عكس مراحل پياده نمودن را عمل 
كنيد. 

براي جداكردن پروانه ) فن ( خنک كننده به ترتيب زير عمل 
كنيد:

- پروانه ي داراي محرك تسمه اي ) مكانيكي ( .
-رادياتور را از روي خودرو پياده نماييد. 

-پيچ هاي اتصال پروانه  به پولي واتر پمپ را بازكنيد )شكل 
254ـ3( و پروانه را پياده نماييد .

مراحل بستن پروانه عكس مراحل بازكردن آن است. 
براي پياده كردن پروانه داراي محرك الكتريكي )فن ( به 

ترتيب زير عمل كنيد. 

- مجموعه جلوي پنجره را پياده نماييد )شكل255ـ3(.

-پيچ  اتصال فن به موتور فن را باز كنيد ) شكل 256ـ 3 ( و فن 
را به سمت جلو حركت دهيد. 
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شکل )257- 3 (

شکل )258- 3 (

شکل )259- 3 (

شکل )260- 3 (

- پيچ هاي اتصال موتورفن را بازنماييد ) شكل 257ـ 3 (.

- مجموعه ي فن و موتور فن را به همراه هم خارج نماييد 
)شكل 258ـ 3(. 

- توجه داشته باشيد كه كانكتور اتصال موتور فن بر روي 
موتور تعبيه شده است وبا بيرون كشيدن موتور جدا مي شود .

براي بستن فن عكس مراحل باز كردن را عمل كنيد. 
براي پياده كردن واتر پمپ به ترتيب زير عمل كنيد: 

- مايع خنک كننده موتور را تخليه نماييد. 
-درپوش بااليي تسمه تايمينگ را باز نماييد ) شكل 259ـ3(.

خودرو را روي جک قرار دهيد و باال ببريد. 
- چرخ جلو سمت راست را باز نماييد. 

- قطعه ي پالستيكي داخل گل گير را باز نماييد. 

- پولي سر ميل لنگ را بچرخانيد و سوراخ تايمينگ چرخ 
تسمه ميل بادامک را با سوراخ متناظر آن ، بر روي سر سيلندر 
هم راستا كنيد وپين قفل كننده را در آن قرار دهيدتاميل بادامک 

در محل خود قفل شود)شكل260ـ 3(. 
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شکل )261- 3 (

شکل )262- 3 (

شکل )263- 3 (

       
شکل )264- 3 (                          شکل )265- 3 (

- پولي سرميل لنگ را خارج نماييد) شكل 261ـ 3 (.
- در پوش هاي مياني و پاييني تسمه تايمينگ را باز نماييد. 

- پيچ نگه دارنده تسمه ي سفت كن را شل كنيد و تسمه ي 
روي  از  آن  نيروي  تا  )شكل262ـ3(  بچرخانيد  را  سفت كن 

تسمه ي تايمينگ برداشته شود. 

- تسمه هاي تايمينگ را خارج نماييد)شكل 263ـ3(.

- پيچ هاي اتصال واتر پمپ را باز كنيد ) شكل264ـ3( و واتر 
پمپ را خارج نماييد ) شكل 265ـ 3(. 

- مراحل سوار نمودن واتر پمپ عكس مراحل پياده نمودن 
آن است .
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شکل )266- 3 (

شکل )267- 3 (

شکل )268- 3 (

شکل )269- 3 (

براي پياده كردن ترموستات به ترتيب زير عمل كنيد: 
- مايع خنک كننده موتور را تخليه نماييد. 

- تجهيزاتي را كه مانع دسترسي آسان به محفظه ي ترموستات 
مي شوند باز نماييد. 

نماييد  جدا  را  شلنگ  متصل  به  درپــوش ترموستات    -
) شكل266ـ3(.

-     پيچ هاي اتصال درپوش ترموستات رابازنماييد ) شكل267ـ3(. 

ترموستات را از محل خود خارج نماييد ) شكل 268ـ 3 (.

دردماهاي  شده  ارائه  فني  اطالعات  مطابق  را  ترموستات 
مختلف ، براي بازو بسته شدن آزمايش نماييد )شكل 269ـ 3(.

مراحل بستن ترموستات عكس مراحل بازكردن آن است.
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زمان: 5 ساعت

شکل )270- 3 (

شکل )271- 3 (

  26-3 - دستورالعمل پياده و سواركردن 
   ماني فولدهاي هوا و دود 

وسايل و ابزارهاي موردنياز
خودرو كامل يا مجموعه ي موتور آموزشي نصب بر روي 

پايه 
  ابزارهاي عمومي  واختصاصي

نكات ايمني: 
ماني فولد خروجي  و  موتور  داغ  اجزاي  نمودن  از لمس   -
اجتناب نماييد. پس از سرد شدن موتور واجزاي آن جهت باز 

كردن ماني فولد اقدام نماييد.
- براي پياده كردن ماني فولد هوا ) ورودي( به ترتيب زير عمل 

كنيد: 
- با بيرون كشيدن فيوز پمپ بنزين و روشن كردن موتور ، 

فشار ريل سوخت را كاهش دهيد. 
-كابل اتصال بدنه ي )منفي( باتري را جدا نماييد. 

 )pcv ( شلنگ هاي تهويه ي بخارات روغن محفظه ي لنگ
را از محفظه ي هواكش و كانال هواي خروجي هواكش جدا 

نماييد )شكل 270ـ 3(.
كانال هواي مابين محفظه ي هواكش و محفظه ي دريچه ي 

گاز را جدا نماييد. 

نماييد  جدا  هوا  ماني فولد  از  را  بوستر  خالء  شلنگ   -
) شكل271ـ3(.
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شکل )272- 3 (

شکل )273- 3 (

شکل )274- 3 (

شکل )275- 3 (

شکل )276- 3 (

- شلنگ حسگر فشار هواي ماني فولد )MAP( را از روي 
ماني فولد هوا جدا نماييد ) در خودروهايي كه حسگر MAP با 

يک شلنگ به ماني فولد مرتبط مي شود ( شكل 272ـ 3. 

- سيم گاز را آزاد وخارج نماييد )شكل 273ـ 3(. 

نماييد  جدا  را  شلنگ  ورودي  سوخت  به  ريل  سوخت    -
)شكل274ـ3(.

-درخودروهاي مجهز به رگالتور فشار ريل سوخت ، شلنگ 
برگشت سوخت از ريل سوخت را جدانماييد ) شكل 275ـ 3(.

-كانكتورهاي متصل به حسگرها وعملگرهاي روي محفظه ي 
دريچه ي گاز را جدانماييد. 

كانكتورهاي تغذيه ي برق انژكتورها را جدا نماييد. 
-شلنگ سوخت ودسته ي سيم انژكتورها را از كانال پالستيكي 

نگه دارنده ي آن ها خارج نماييد. 
-پيچ هاي اتصال كانال پالستيكي شلنگ سوخت و بسته ي 
سيم انژكتورها را باز كنيد وكانال پالستيكي را از محل خود جدا 

نماييد )شكل276ـ 3(.
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شکل )277- 3 (

شکل )278- 3 (

شکل )279- 3 (

شکل )280- 3 (

شکل )281- 3 (

-پيچ ومهره هاي اتصال ماني فولد هوا ) ورودي ( را باز نماييد 
)شكل 277ـ 3(.

-ماني فولد هوا را از موتور جدا كنيد)شكل 278ـ3(.
- واشر ماني فولد را از سرسيلندر جدا نماييد. 

مراحل بستن ماني فولد هوا عكس مراحل پياده نمودن آن 
است. 

توجه : هنگام سوار نمودن ماني فولد از يک واشر نو استفاده 
نماييد.

براي پياده كردن ماني فولد هوا ) خروجي ( به ترتيب زير 
عمل كنيد: 

-كابل اتصال بدنه ي )منفي( باتري را جدا نماييد. 
- خودرو را روي جک قرار  دهيد و باال ببريد. 

- پيچ هاي اتصال لوله اگزوز به ماني فولد دود را ، كه در شكل 
279ـ 3 نشان داده شده است را باز نماييد ) شكل 280ـ 3(. 

- مهره هاي اتصال ماني فولد دود به سرسيلندر را كه از زير 
خودرو در دسترس اند باز نماييد.

- خودرو را توسط جک پايين بياوريد و شلنگ هاي تهويه 
بخارات روغن محفظه ي لنگ)PCV( را از محفظه ي هواكش و 

كانال هواكش جدا نماييد )شكل281ـ 3(.
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شکل )282- 3 (

شکل )283- 3 (

شکل )284- 3 (

شکل )285- 3 (

شکل )286- 3 (

-كانال هواي مابين هواكش ومحفظه ي دريچه ي گاز را جدا 
نماييد )شكل 282ـ 3(.

را  هواكش(  ) محفظه ي  سيلندر  سر  پوش  در  -پيچ هاي 
باز كنيد ) شكل 283ـ 3 ( و در پوش سرسيلندر )محفظه ي 

هواكش (  را جدا نماييد.
حسگر  كانكتور  اكسيژن،  حسگر  داراي  خودروهاي  -در 

اكسيژن را جدا نماييد. 

-پيچ هاي اتصال سپر حرارتي به ماني فولد دود را بازكنيد 
) شكل284ـ 3( و سپر حرارتي را خارج نماييد. 

- مهره هاي اتصال ماني فولد دود به سرسيلندررا باز كنيد 
از سرسيلندر جدا نماييد  را  )شكل285ـ 3( و ماني فولد دود 

)شكل 286ـ 3(.
مراحل سوار كردن ماني فولد دود عكس مراحل پياده نمودن 

آن است. 

توجه : 
هنگام سوار نمودن ماني فولد از يک واشر ماني فولد نو استفاده 

نماييد .
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زمان: 3 ساعت

شکل )287- 3 (

شکل )288- 3 (

شکل )289- 3 (

  27-3-دستورالعمل پياده و سواركردن رام 
موتور خودروهاي محرک جلو ومحرک عقب  

وسايل و ابزارهاي موردنياز:
 - خودرو كامل 

 - ابزارهاي عمومي  واختصاصي
 - موتور بند يا جرثقيل زنجيري

نكات ايمني: 
توسط  موتور  كامل  ازمهار شدن   ، رام  نمودن  باز  از  قبل 

موتور بند اطمينان حاصل نماييد .
اغلب خودروهاي محر ك جلو فاقد رام، موتور بند و دسته ي 
موتورها مستقيماً به شاسي خودرو متصل مي شوند دستور العمل 
ذكر شده در زير را مي توان جهت پياده و سوار نمودن رام موتور 
خودروهاي محرك عقب و خودروهاي محرك جلوي داراي رام 

اجرا كرد.

- موتور را از قسمت باال  به وسيله موتور بند يا جرثقيل مهار 
نماييد )شكل 287ـ 3( و )شكل 288ـ 3(. 

-احتياط نماييد كه موتور به صورت كامل مهار شده باشد در 
غير اين صورت خطر بروز سانحه وجود دارد. 

-خودرو را توسط جک باال ببريد در صورتي كه موتور را توسط 
جرثقيل مهار نموده ايد ، همزمان با باال بردن جک جرثقيل را نيز 

تغيير وضعيت دهيد .

-پيچ هاي اتصال طبق سيستم تعليق به رام را باز نماييد 
) شكل 289ـ 3(.
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شکل )290- 3 (

زمان: 5 ساعت

شکل )291- 3 (

پيچ هاي اتصال رام موتور به شاسي را باز كنيد )شكل 290ـ3( 
و رام موتور را پياده نماييد. 

مراحل سوار نمودن رام عكس مراحل پياده نمودن آن است 
.

  28-3 -دستورالعمل پياده و سواركردن 
   دسته موتورها 

وسايل و ابزارهاي موردنياز:
- خودرو كامل 

 - ابزارهاي عمومي  واختصاصي
- موتور بند يا جرثقيل زنجيري

نكات ايمني: 
پيش از باز نمودن دسته ي موتورها ، موتور را به وسيله ابزار 

موتوربند يا جرثقيل مركزي كامالً مهار نماييد. 
براي پياده نمودن دسته ي موتور باال سمت راست  به ترتيب 

زير عمل كنيد: 

- بست متصل  به پل دسته ي موتور را بازكنيد )شكل291ـ3(.
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شکل )292- 3 (

شکل )293- 3 (

شکل )294- 3 (

    
شکل )295- 3 (                    شکل )296- 3 (

پيچ هاي اتصال پل دسته ي موتورراباز كنيد)شكل 392-3( و  
پل دسته ي موتور را از محل نصب آن جدا نماييد )شكل293ـ3(.

دسته ي  باالي  آلومينيومي  پايه ي  اتصال  ومهره ي  -پيچ 
موتوربه الستيک دسته ي موتور را بازنماييد ) شكل294ـ3 (.

- مهره هاي اتصال پايه ي آلومينيومي باالي دسته ي موتور را 
باز كنيد )شكل 295ـ 3( و پايه ي آلومينيومي را جدا نماييد)شكل 

296ـ 3(.
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شکل )297- 3 (

شکل )298- 3 (

شکل )299- 3 (

شکل )300- 3 (

     
شکل )301- 3 (                     شکل )302- 3 (

- صفحه ي ضربه گیر الستیکي روي دسته ي موتور را خارج 
نمایید)شکل 297ـ 3 (.

کنید  خارج  و  باز  را  آن  موتور  دسته ي  پیچانیدن  با   -
) شکل298ـ 3(.

براي پیاده کردن دسته ي موتور باال سمت چپ به ترتیب زیر 
عمل کنید: 

- باتري را از روي خودرو پیاده نمایید. 
را  باتري  دارنده ي  نگه  اتصال محفظه ي  ومهر هاي  پیچ   -
باز کنید ومحفظه ي نگه دارنده ي باتري را از روي خودرو پیاده 

نمایید)شکل 299ـ 3(.

- مهره ي اتصال دسته ي موتور به پیچ دوسر رزوه دسته ي 
موتور را باز نمایید )شکل 300ـ 3(.

کنید  باز  را  بدنه  به  موتور  دسته ي  اتصال  هاي  مهره   -
)شکل301ـ 3( و دسته ي موتور راپیاده نمایید )شکل302ـ 3(. 
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شکل )303- 3 (

شکل )304- 3 (

شکل )305- 3 (

زمان: 5 ساعت

براي پياده كردن دسته ي موتور پايين به ترتيب زير عمل 
كنيد. 

- پلوس سمت راست را خارج نماييد )براي اطالع از نحوه ي 
انتقال قدرت خودروهاي سواري  پياده نمودن پلوس به كتاب 

رجوع نماييد(.
- پيچ اتصال دياق دسته ي موتور به شاسي خودرو  را باز 

نماييد )شكل 303ـ 3(.

-پيچ ومهره ي اتصال دياق به دسته ي موتور را باز نماييد 
)شكل 304ـ 3(. 

پيچ هاي اتصال پايه ي دسته ي موتور به بلوكه ي سيلندر را باز 
كنيد)شكل 305ـ 3( ودسته ي موتور را پياده نماييد. 

پياده  مراحل  موتور ها عكس  نمودن دسته  مراحل سوار   
نمودن آن است. 

  29-3 -دستورالعمل پياده و سوار كردن 
   موتور از روي خودرو 

 

 وسايل و ابزارهاي موردنياز:
- خودرو كامل 

 - ابزارهاي عمومي  واختصاصي
- موتور بند، جرثقيل زنجيري ،جک قيچي يا دو ستونه 
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شکل )306- 3 (

شکل )307- 3 (

شکل )308- 3 (

شکل )309- 3 (

نكات ايمني :
- از تماس روغن موتور مستعمل با پوست بدن جلوگيري به 

عمل آوريد ، زيراباعث بروز ناراحتي ها پوستي مي شود. 
سيستم  اتـصاالت  و  هنگـام جداكـردن شلـنگـهـاي   در   -
سوخت رساني،  از پاشيده شدن سوخت به اطراف جلوگيري به 

عمل آوريد.
- از محكم بودن قالب ها و اتصاالت موتور و جرثقيل اطمينان 

حاصل نماييد.
- در موتور را كامالً باز كنيد و در وضعيت باز محكم نماييد 

)شكل 306ـ 3(.
در برخي خودروها براي اين كه خارج كردن موتور به سهولت 
انجام شود، ضرورت دارد در موتور را از خودرو جدا نماييد. در 
اين گونه موارد كشويي لواليي در موتور را عالمت گذاري نماييد 

تا تنظيم ان به هم نخورد ) شكل 307ـ 3(.

- فيوز پمپ بنزين را خارج كنيد)308ـ 3( و با روشن كردن 
موتور فشار سوخت را تخليه نماييد. 

- مايع سيستم خنک كاري ، روغن موتور و روغن جعبه ي دنده 
را تخليه نماييد.

- سيني زير موتور را باز نماييد ) 309ـ 3(.
- پوشش پالستيكي داخل گل گير چرخ سمت راست را ،  

پس از باز كردن چرخ از محل خود خارج نماييد. 
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شکل )310- 3 (

شکل )311- 3 (

شکل )312- 3 (

شکل )313- 3 (

شکل )314- 3 (

از شل نمودن تسمه ي سفت كن ) شكل 310ـ 3( - پس 
تسمه ي محرك آلترناتورو ديگراجزاي جانبي را خارج نماييد. 

- درخودروهاي مجهز به كولر، پس ازجدا نمودن كانكتوركمپرسور 
كولر و پيچ هاي اتصال شلنگ هاي كولر به بدنه، پيچ هاي اتصال 
كمپرسور كولر به موتور را باز كنيد ) 311ـ 3 ( وكمپرسور كولر 

را از موتور دور نماييد.

- پس از باز كردن مهره ي مركزي ديسک چرخ ، سبک هاي 
زير كمک فنرهاي جلو را باز نماييد ) شكل 3-312(.

- پيچ هاي اتصال پلوس به دسته موتور پايين را باز كنيد 
)شكل313ـ 3( و پلوس ها را پياده نماييد )براي اطالع كامل از 
نحوه ي پياده نمودن پلوس ها به كتاب انتقال قدرت خودروهاي 

سواري رجوع نماييد(. 

- پيچ هاي اتصال گلويي اگزوز به ماني فولد دود را باز نماييد 
)شكل314ـ 3(. 
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شکل )315- 3 (

شکل )316- 3 (

شکل )317- 3 (

شکل )318- 3 (

شکل )319- 3 (

- دسته ي موتورپايين را پياده نماييد )شكل315ـ3( 

نماييد  پياده  را  باتري  نگه دارنده ي  ومحفظه ي  باتري   -
)316ـ3(. 

-كانكتورهاي دسته ي سيم موتور را ، كه به تجهيزات الكتريكي 
و الكترونيكي موتور متصل اند را جدا نماييد و )شكل 317ـ 3( و 

دسته ي موتور را كنار بكشيد. 

- مجموعه ي لوله هاي ورودي و خروجي هودكش را پياده 
نماييد )شكل 318ـ 3(. 

- كابل اتصال بدنه )منفي( را از روي موتور جدا نماييد. 

- شلنگ هاي باال بر و پاييني رادياتور را از سمت موتور جدا 
كنيد و براي جلوگيري از صدمه ديدن ، رادياتور را پياده نماييد 

)شكل 319ـ 3(.
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شکل )320- 3 (

شکل )321- 3 (

شکل )322- 3 (

شکل )323- 3 (

شکل )324- 3 (

- بست شلنگ هاي رفت و برگشت بخاري را از روي بدنه 
خودرو در پشت سرسيلندر باز كنيد )شكل320ـ3( و شلنگ ها 

را جدا نماييد. 

از روي جعبه دنده جدا  را  اهرم هاي رابط دسته ي دنده   -
نماييد. 

-اتصال  سيم  كالچ   را  از  روي  جعبه دنده  جدا نماييد ) شكل 
321ـ3(.

- شلنگ هاي سوخت را از روي درپوش پالستيكي فوقاني 
تسمه ي تايمينگ آزاد نماييد )شكل 322ـ3(. 

- سيم گاز را جدا نماييد ) شكل 323ـ 3(.

- شلنگ هاي خالء بوستر و حسگر فشار مطلق ماني فولد 
)MAP( را از روي ماني فولد هوا جدا نماييد ) شكل 324ـ 3(. 
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شکل )325- 3 (

شکل )326- 3 (

شکل )327- 3 (

شکل )328- 3 (

شکل )329- 3 (

- شلنگ هاي رفت وبرگشت سوخت را از ريل سوخت جدا 
نماييد )شكل 325ـ 3(. 

-روغن پمپ هيدروليک فرمان را تخليه نماييد. 

-بست شلنگ پمپ هيدروليک فرمان را جدا كنيد. شلنگ را 
نيز از پمپ جدا نماييد ) شكل 326ـ 3 ( 

- مهره ي لوله پمپ هيدروليک فرمان رابازكنيد )شكل327ـ3( 
و لوله را از پمپ جدا نماييد. 

- موتور را به وسيله ي جرثقيل زنجيري كامالً مهار نماييد 
)شكل 328ـ 3(. 

نماييد  باز  را  راست  و  چپ  سمت  موتورهاي  دسته   -
)شكل329ـ 3(. 
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شکل )330- 3 (

زمان: 3 ساعت

شکل )331- 3 (

شکل )332- 3 (

- با احتياط موتور را به همراه جعبه دنده از خودرو خارج 
نماييد ) شكل 330ـ 3(.

-براي سوارنمودن موتور بر روي خودرو عكس مراحل پياده 
نمودن آن عمل كنيد. 

در حين نصب موتور دقت نماييد كه سيم هاي دسته ي سيم 
موتور ، شلنگ ها و...  آن ها بين موتور و بدنه خودرو گير نكنند.

  30-3 -دستورالعمل بستن موتور برروي 
پايه ی موتور، شست وشو وآماده كردن موتور 

جهت  بازكردن قطعات آن

وسايل و ابزارهاي موردنياز: 
- موتور كامل ، پايه موتور

- ابزارهاي عمومي

نكات ايمني:
 بي دقتي در حين بستن موتور بر روي پايه ممكن است به 

بروز سانحه منجر شود. 
براي شست و شوي موتور از حالل مناسب استفاده نماييد . 

استفاده از بنزين در محيط هاي بسته خطر آفرين است.
پايه ي موتور مناسب را كه رابط هاي متعددي جهت نصب 
موتور دارند و هم چنين داراي مكانيزم دوران مجموعه ي موتورند، 

آماده نماييد )شكل 331ـ 3(.
رابط هاي نصب متناسب با موتور را بر روي بلوكه ي 

موتور ببنديد )شكل 332ـ 3(.
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شکل )333- 3 (

شکل )334- 3 (

شکل )335- 3 (

شکل )336- 3 (

شکل )337- 3 (

موتور را باال بياوريد و رابط هاي نصب را با سوراخ هاي روي 
صفحه ي پايه ي موتور هم راستا كنيد و مهره هاي ثابت كننده 
را سفت نماييد تا مجموعه ي موتور و جعبه دنده بر روي پايه ي 

موتور محكم شوند )شكل 333ـ 3(. 

جعبه دنده را به وسيله زنجير باالبرمهارنماييد )شكل 334ـ3(

پيچ هاي اتصال جعبه دنده به موتور را باز نماييد ) شكل335ـ3(.

جعبه دنده را از روي موتور پياده نماييد ) شكل 336ـ 3(.

در صورت لزوم موتور را با استفاده از يک برس به وسيله 
نـفت  يـا  خودرو (  سازنده  توسط  ) توصيه شده  مناسب  حالل 

شست و شو دهيد ) شكل 337ـ 3(.
هرگز براي شست و شو موتور وقطعات آن از بنزين و ديگر 

مايعات فرار استفاده ننمايد.
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شکل )338- 3 (

زمان: 3 ساعت

شکل )339- 3 (

شکل )340- 3 (

شکل )341- 3 (

در حين شست وشو براي جلوگيري از آلوده شدن محيط 
ظرف مناسبي براي جمع آوري مايع شست وشو در زير موتور 

قرار دهيد.
پس از شست وشوي موتور آن را به وسيله هواي فشرده 
خشک نماييد ) شكل 338ـ 3 ( ، تا براي باز كردن اجزاي آن 

مهيا شود.

  31-3 -دستورالعمل كنترل و راه اندازي 
موتور بعد از نصب  روي خودرو 

وسايل و ابزارهاي موردنياز:
- خودرو كامل 

- ابزارهاي عمومي 

نكات ايمني: 
- قبل از روشن نمودن موتوراز اتصال صحيح شلنگ ها و 

اتصاالت سيستم سوخت رساني اطمينان حاصل نماييد 
قبل  از  را  موتور  داخل  در  شده  ريخته  روغن  ميزان   -

روشن كردن آن مورد كنترل قراردهيد ) 339ـ 3(.
- پس از نصب موتور بر روي خودرو اقدامات تكميلي زير را 

انجام دهيد. 
مجدد  كنترل  مورد  را  الكتريكي  كانكتورهاي  تمامي   -
نماييد  حاصل  اطمينان  آن ها  اتصال صحيح  از  و  دهيد  قرار 

)شكل 340ـ 3(. 

- از اتصال صحيح شلنگ هاي سوخت رساني ، خأل وتهويه ي 
محفظه ي لنگ اطمينان حاصل نماييد ) شكل 341ـ3 ( 

شلنگ ها واتصاالت سيستم خنک كننده موتور را مورد كنترل 
مجدد قراردهيد. 
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شکل )342- 3 (

شکل )343- 3 (

شکل )344- 3 (

شکل )345- 3 (

شکل )346- 3 (

- از صحيح بودن فاصله ي دهانه شمع ها اطمينان حاصل 
نماييد )شكل 342ـ 3(.

- مايع خنک كننده ، با درصد اختالط مناسب ضديخ به 
موتور اضافه كنيد و سيستم خنک كننده ي موتور را هواگيري 

نماييد )شكل 343ـ 3(.

- روغن موتور توصيه شده ي توسط كارخانه سازنده ومتناسب 
با فصل را به موتور اضافه نماييد )شكل344ـ3(.

روغن پمپ فرمان هيدروليک، روغن جعبه دنده و.... را مورد 
كنترل قرار دهيد و در صورت لزوم سرريز نماييد. 

- كشش تسمه ها آلترناتور ، پمپ هيدروليک فرمان وكمپرسور 
كولر را مورد كنترل قراردهيد )شكل345ـ3(

- درصورت نياز لقي سوپاپ راتنظيم نماييد )شكل346ـ 3(.
- اتصاالت باتري را متصل نماييد. 
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شکل )347- 3 (

شکل )348- 3 (

شکل )349- 3 (

شکل )350- 3 (

 ، دلكو  داراي  جرقه زني  سيستم  به  مجهز  موتورهاي  در 
آوانس استاتيكي اوليه را بر اساس عالئم روي پولي وسيني جلو 

)شكل347ـ 3 ( تنظيم نماييد.
موتور را استارت بزنيد تا روشن شود در صورت روشن نشدن 
موتور كانكتورهاي الكتريكي و مدارات سوخت و جرقه را مورد 

كنترل قراردهيد. 
پس از روشن شدن موتور از گاز دادن ناگهاني به آن خودداري 
نماييد افزايش بيش از حد دور موتور ممكن است به موتور صدمه 

بزند.
اجازه دهيد موتور در دور آرام كاركندتا گرم شود و همزمان، 
عملكرد نشان گرهاي دماي آب وفشار روغن را مرتباً كنترل 

كنيد ) شكل 348ـ 3 (
درهمين حال نشتي نداشتن مايع خنک كننده ، سوخت و 
روغن را از شلنگ ها ، واشرها و مواضع مختلف موتور را مورد 

كنترل قرار دهيد.
گردش آرام و يک نواخت و عاري از سروصداي غير عادي 

موتور را موردكنترل قرار دهيد )شكل349ـ3(
نياز، سيستم سوخت و جرقه موتور را مجدداً  در صورت 

تنظيم نماييد. 
پس از گرم شدن موتور ، آن را خاموش كنيد واجازه دهيد 
نماييد  كشي  آچار  را  سرسيلندر  مجدداً  سپس  شود  خنک 

)شكل350ـ 3(. 
براي تأمين شرايط آب بندي شدن قطعات تعويض شده 
در هزار كيلومتراوليه ، از افزايش دادن بيش از حد دور موتور 

خودداري نماييد.
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آزمون پاياني )3(

1ـ مراحل كار يک موتور احتراق داخلي پيستوني چهار زمانه 
بنزيني را شرح دهيد ؟

2ـ قطعات اصلي يک موتور احتراق داخلي پيستوني چهار 
زمانه بنزيني را نام ببريد ؟

3ـ ميزان متراكم شدن مخلوط هوا وسوخت را كه تأثير 
بسيار مهمي در توان خروجي موتور دارد                         

......................................... مي نامند.
الف ( نسبت اختالط  

ب (آوانس جرقه   
ج ( نسبت تراكم   

د ( عدد اكتان

4ـ  عملكرد نشان داده شده در شكل مقابل را شرح دهيد. 
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5 ـ معايب سيستم هاي سوخت رساني مجهز به كاربراتور 
را بيان نماييد.

6ـ  تصوير نشان داده شده در شكل مقابل كدام يک از اجزاي 
سيستم سوخت رساني انژكتوري است؟

الف ( ريل سوخت 
ب ( استپرموتور  

ج ( محفظه ي دريچه ي گاز   
د ( انژكتور

7ـ تصويرمقابل نشان دهنده ي چه عملياتي است مراحل 
انجام كار را شرح دهيد.

8- مراحل انجام عمليات نشان داده شده در تصوير را بيان 
نماييد.

9- تصوير مقابل كدام يک از حسگرهاي سيستم سوخت رساني 
انژكتوري است.

الف(حسگر فشارمطلق ماني فولد
ب( حسگر دماي هواي ورودي

ج( حسگر اكسيژن
د( حسگر دورموتور
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10-وظیفه ي دستگاه نشان داده شده در تصویر رابیان نمایید.

11- مراحل انجام عملیات نشان داده شده در تصویر مقابل را شرح دهید.

12- کدام یک از قطعات زیر در مجموعه ي نشان داده شده در تصویر وجود 
ندارد.

الف(محفظه ي دریچه ي گاز
ب( اسپتگر موتور
ج( ریل سوخت

د( حسگر DT )فشار مطلق ماني فولد(
13- مراحل انجام عملیات نشان داده شده در تصویر را شرح دهید.

14- در شکل مقابل چه عملکردي و براي چه در حال انجام است؟
الف( درپوش زدن به شلنگ تغذیه ي پمپ بنزین به منظور جلوگیري از 

نشت بنزین
ب(درپوش زدن به شلنگ برگشت پمپ بنزین به منظور جلوگیري از هوا 

کشیدن مدار
منظور  به  فرمان  هیدرولیک  پمپ  تغذیه ي  شلنگ  به  زدن  درپوش  ج( 

جلوگیري از نشت روغن
د( درپوش زدن به شلنگ برگشت پمپ هیدرولیک به منظور جلوگیري از 

هوا کشیدن مدار
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15- كدام يک از تجهيزات زير وظيفه ي تقسيم جريان فشار 
قوي را در بين شمع ها به عهده دارد؟

الف( دلكو      ب(كويل       ج(پالتين        د( خازن

16ـ مراحل پياده نمودن قطعه ي نشان داده شده در تصوير 
را شرح دهيد ؟

رابيان  تصوير  در  شده  داده  نشان  شمع هاي  تفاوت   -17
كنيد.

18- مراحل انجام عمليات نشان داده شده در تصوير را شرح 
دهيد.

19- مراحل انجام عمليات نشان داده شده در تصوير را شرح 
دهيد.
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20ــ در تصوير زير چه نوع عملكردي نشان داده شده است ؟ 
الف ( كنترل كشش تسمه ي آلترناتور

ب ( كنترل لقي پولي آلترناتور
ج ( پياده نمودن تسمه ي آلترناتور

د ( كنترل كشش تسمه ي تايمينگ 

21ـ مراحل انجام علميات نشان داده شده در تصوير را شرح دهيد 

22ـ تصوير مقابل كدام يک از اجزاي سيستم خنک كاري است ؟
الف ( رادياتور   
ب ( واتر پمپ  

ج ( پروانه   
د( منبع انبساط

23ـ مراحل انجام عمليات نشان داده شده در تصوير را شرح دهيد .

24ـ مراحل انجام عمليات نشان داده شده در تصوير را شرح دهيد 
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26ـ مراحل انجام عمليات نشان داده شده در تصوير را شرح 
دهيد

27ـ قطعه ي نشان داده شده در تصوير به چه منظوري مورد 
استفاده قرار مي گيرد ؟
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منابع و ماخذ  

1. Automotive Service by : Tim Gilles Third edition 2008
2. Automotive Technology by : jack Erjavec 2004
3. Automotive Engines  by : Tim Gilles 5Th  edition 2007
4. Automotive Electrical and Electeonic system by : Tom Denton 2008
5. Modern Automotive Technology by : Tim Gilles Third edition 2006
6. Automotive Tools – carinline 

              
7ـ  راهنما تعمير ونگه داري اتومبيل سمند ايران خودرو 

8 ـ جزوه ي تكنولوژي مولد قدرت  رضا مرادي
9- تكنولوژي مولد قدرت محمدمهدي بوساري
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