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  مقدمه

Perkins)فیزر  پرکینز هايموتورهاي سری phaser)  1000 سریهاي پرکینزو (Perkins 1000) 

آنها . باشند می (Perkins) پرکینزجدیدترین موتورهاي پیشرفته از شرکت با مسئولیت محدود 

نیاز آنها براي . اند ارث بردهسال تجربۀ تولید در تکنولوژي مهم اروپا و جهان را ب 100نزدیک 

قدرت فراگیر، قدرت کالسیک را با میراث اروپائی و آخرین تکنولوژي مدرن طراحی و توسعه 

  .اند داده

کنید، به  براي اطمینان از اینکه شما براي مشخصه نوع موتورتان از اطالعات مناسب استفاده می

  .مراجعه کنید 4در صفحه ) تعیین هویت موتور(

  .دو روش بکار رفته استبراي نشان دادن خطرات 

  .نشان میدهد که اتفاقات یا روندهاي اتفاقی میتواند سبب جراحتهاي متعدد شوند: هشدار

  .نشان میدهد که اتفاقات یا روندهاي اتفاقی میتواند سبب صدمۀ موتور شوند: احتیاط

  .خطرات را نشان میدهداطالعات مهم بدون : توجه

  

  .چگونه از موتورتان نگهداري کنید

توصیه شده و  آنها براي محافظت. هاي ایمنی را خوانده و آنها را بخاطر بسپارید بینی پیش :توصیه

  .باید در تمام مدت بکار بسته شوند

  .کند این کتابچه راهنما شما را در نگهداري و بکار انداختن صحیح موتورتان کمک می

موتورتان، شما بایستی مطمئن شوید ترین عمر براي  براي بدست آوردن بهترین عملکرد و طوالنی

انجام ) نگهداري پیشگیرانه(که عملیات سرویس و نگهداري در فاصله زمانهاي اشاره شده در 

کند، باالجبار فاصله  اگر موتور در محیط خیلی گرد و خاك یا سایر شرایط نامساعد کار می. میشوند

اي اینکه داخل موتورتان تمیز بر. زمانهاي سرویس و نگهداري معین کاهش داده خواهد شد

  .بطور منظم تعویض کنیدرا فیلتر و روغن روانکاري ) اجزاء(نگهداشته شود المانها 
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اند انجام  که آموزش دیده) افرادي(مطمئن شوید که کلیه تنظیمات و تعمیرات بوسیله پرسنلی 

  .شوند

شما همچنین میتوانید . رندرا آماده دا) افراد(این نوع پرسنل  (Perkins)پرکینز نمایندگیهاي 

  .خودتان بدست آورید (Perkins) پرکینزقطعات و خدمات را از نمایندگی 

  هاي ایمنی بینی پیش

هاي ایمنی مهم هستند، شما بایستی همچنین بمقررات محلّی کشوري که استفاده  بینی این پیش

  .ص کاربرد دارندهاي مخصو بعضی از موضوعها فقط براي استفاده. کنید مراجعه کنید می

اند استفاده کنید موتورها را فقط در نوع کاربري که طراحی شده.  

مشخصات موتور را عوض نکنید.  

 سیگار نکشید) باك(در موقع ریختن سوخت بمخزن.  

اي که بوسیله سوخت آلوده شده است بایستی به  سوختی که سرریز کرده است تمیز کنید، پارچه

  .یک جاي امن انتقال داده شود

 مگر اینکه آن صد در صد (سوخت نریزید ) باك(کند داخل مخزن سوخت  موتور کار میوقتیکه

  ).الزم باشد

مگر شما (بآن روغن اضافه نکرده و تنظیم نکنید  .کند موتور را تمیز نکنید وقتیکه موتور کار می

نهایت  بایستی بی) صدمه(بدرستی آموزش دیده باشید؛ سپس حتّی براي جلوگیري از جراحت 

  .احتیاط کرد

شما که نمیدانید، تنظیمات انجام ندهید.  

 عی منتشره شود کار  گازهايمراقب باشید که موتور در یک محلی که آن میتواند سبب تجمسم

  .نکند

باشند، اشخاص دیگر بایستی در یک فاصله مطمئن  موقعیکه موتور و دستگاهها در حال کار می

  .نگهداشته شوند

ی با لباس گشاد یا با موي بلند نزدیک قطعات در حال حرکت باشداجازه ندهید کس.  

ت کار موتور دور باشیدکند بعضی  موقعیکه موتور کار می: توجه. از قطعات متحرك در طول مد

  .قطعات نمیتوانند بطور واضح دیده شوند

اندازي نکنید موتور را راه ،اگر یک حفاظ ایمنی برداشته شده باشد.  

باشد درپوش پر کنندة سیستم  ر داغ است و زمانیکه خنک کننده تحت فشار میموقعیکه موتو

  .خنک کننده را بر ندارید، براي اینکه خنک کنندة داغ خطرناك میتواند تخلیه شود
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 مخصوصاً موقعیکه باتریها در حال شارژ (جرقه زدن و آتش روشن کردن نزدیک باتریها

خیلی زیاد ) آب باتري(هاي متصاعده از مایع الکترولیت گازاینکه مجاز نمیباشد براي ) باشند می

  .ها خطرناك است آب باتري براي پوست و مخصوصاً براي چشم. باشند قابل اشتعال می

 باتري را باز کنید) سرهاي(قبل از اینکه تعمیري در سیستم برقی انجام گیرد، قطبها.  

فقط یکنفر بایستی موتور را کنترل کند.  

 موتور فقط از تابلو کنترل یا از جاي راننده بکار انداخته میشودمطمئن شوید که.  

پیدا کند، فوراً به پزشک مراجعه کنید ر پوست شما با سوخت فشار قوي تماساگ.  

 میتواند پوست ) مخصوصاً روغن استفاده شده(و روغن روانکاري ) گازوئیل(سوخت دیزل

ش یا یک محلول دیگر محافظ پوست دستهایتان را با دستک. اشخاص معینی را صدمه بزند

  .محافظت کنید

اي که با روغن آلوده شده است داخل  پارچه. لباسی که با روغن آلوده شده است نپوشید

  .جیبهایتان نگذارید

 کنار بگذارید(براي جلوگیري از آلودگی، روغن استفاده شده را در محل امنی بریزید.(  

اهرم کنترل کنندة محرّك دستگاه انتقال نیرو در  قبل از روشن کردن موتور، مطمئن شوید که

  .باشد) خالص(وضعیت 

 وقتیکه سرویس و نگهداري در تحت شرایط بدي انجام میگیرد، بایستی دقّت بخصوصی

  .معطوف گردد

 اگر بسوزد )مانند بعضی از کاسه نمدها(بعضی از اجزاء موتور ) قابل سوختن(ماده قابل احتراق ،

هرگز اجازه ندهید که این ماده سوخته شده با پوست یا . لعاده خطرناك شودا میتواند بطور فوق

  .با چشمها تماس حاصل کند

 آب بازدید میشود، براي محافظت رانندگان بایستی حائل امنی  محفظهوقتیکه فشار قطعات داخل

فت درپوش آب بندي کننده قسمتی که بازدید میشود با یک سیم آهنی ایمنی س. بکار گرفته شود

  .کنید

اگر هواي فشرده با پوست شما تماس پیدا . هواي فشرده شده با پوست شما تماس حاصل نکند

  .کند، فوراً به پزشک مراجعه کنید

ریزها  انگشتان، ابزارها یا سایر خرده. کند توربو شارژ در سرعت باال و درجه حرارت زیاد کار می

  .و از تماس با سطح داغ اجتناب کنیدرا از ورودي و خروجی توربو شارژر دو نگه دارید 

 پرکینزفقط قطعات اصلی (Perkins) را نصب کنید.  
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موتور) تعیین هویت(ناسائی ش

انواع مختلف موتورهاي چهار و شش سیلندر را شامل میشوند که براي  (Phaser)سریهاي فیزر 

ر اصلی را خواهد داشت، وسایط نقلیه مورد استفاده قرار میگیرند، هر نوع سیلندر چهار نوع موتو

موتور طبیعی تنفس کننده، موتور متعادل، موتور مجهز به توربو شارژر و موتور مجهز به توربو 

  شارژ و اینترکولر

  .تغییرات مدل متفاوت در هر نوع سیلندر وجود دارد

  :باشد، بعنوان مثال توان مشابه می شناسائی مدلهاي مختلف بوسیله یک سیستم خروجی می

Phaser 110T  اسب بخار 106سیلندر با مقدار توان خروجی  4ـ یک موتور  

(T) ز به توربو شارژ را نشان میدهدمجه.  

Phaser 210Ti  اسب بخار 210ـ یک موتور شش سیلندر با مقدار توان خروجی.  

(Ti)  ز به توربو شارژرا نشان میدهد و اینترکولرموتور مجه.  

Phaser 110Ti-30  ،Phaser 160Ti-30:  

  اسب بخار 106موتور چهار سیلندر با خروجی اسمی  - 110

  اسب بخار 160موتور شش سیلندر با خروجی اسمی  - 160

T- ز به توربو شارژموتور مجه  

Ti - ز به اینترکولرز به توربو شارژ و مجهموتور مجه  

  [GIII(EUIII))]مطابق استاندارد گازهاي آالینده  - 30

هر نوع سیلندر، . ف موتورهاي سه، چهار و شش سیلندر را نشان میدهدانواع مختل 1000سریهاي 

چهار نوع موتور اصلی را خواهد داشت، موتور تنفس بطور طبیعی، موتور متعادل، موتور مجهز به 

  موتور مجهز به توربو شارژر و اینترکولرو توربو شارژ 

  .تغییرات مدلهاي مختلف در هر نوع سیلندر وجود دارد

  :باشد، بعنوان مثال ی مدلهاي مختلف بوسیله یک سیستم خروجی توان مشابه میشناسائ

1006-6TW  

  موتور شش سیلندر -----  1006

  )حجم سیلندرها شش لیتر(موتور شش لیتري  ------  6

T  ------ ز به توربو شارژمجه  

TW  ------ ا با جریان هوا به اینترکولر آبی که سبب خز به توربو شارژ، امنک شدن هواي مجه

  .بین توربور شارژ و سیلندرها خنک میشود

6TA- 1006D ،1004D-4TA:  
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  سیلندر 4موتور  ----- 1004

D -----  مطابق استاندارد گازهاي آالیندهTier3 ایاالت متحده.  

  )لیتر 4حجم سیلندرها (موتور چهار لیتري  ----- -4

T ------ ز به توربو شارژمجه  

TA ----- ز به توربو شارژ ـ اینترکولر هوائیموتور مجه  

موتورهاي استفاده شده براي دستگاههاي ژنراتور یک سیستم مشابه شناسائی مدل را دارا هستند 

  :بعنوان مثال

1006TG ،1004TG ،1003TG  

  موتور سه سیلندر ----- 1003

  موتور چهار سیلندر ----- 1004

  موتور شش سیلندر ----- 1006

T ------ ز به توربو شارژمجه  

TA ------ ا با جریان هوا به اینترکولر آبیز به توربو شارژ، اممجه  

G ----- دستگاه ژنراتور  

اند، که دو  در این کتابچه دستی، انواع موتورهاي متفاوت با حروف رمز خودشان نشان داده شده

  :حرف اول شماره موتور بشرح زیر نشان داده شده

  

  نوع موتور  حروف رمز

BA  

BB
BC
BD
BE
AA

  سه سیلندر، تنفس طبیعی

  سه سیلندر، مجهز به توربو شارژ

  چهار سیلندر، متعادل 

  اینترکولر/ سه سیلندر، مجهز به توربو شارژ 

  اینترکولر/ سه سیلندر، مجهز به توربو شارژ 

  چهار سیلندر، تنفس طبیعی
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  نوع موتور  حروف رمز

 YB

AC

AD

AE

YA

YB

YC

YD

YE

  ه توربو شارژچهار سیلندر، مجهز ب

  چهار سیلندر، متعادل

  اینترکولر/ چهار سیلندر، مجهز به توربو شارژ 

  اینترکولر/ چهار سیلندر، مجهز به توربو شارژ

  شش سیلندر، تنفس بطور طبیعی

  شش سیلندر، مجهز به توربو شارژ

  شش سیلندر، متعادل

  اینترکولر/ به توربو شارژ شش سیلندر، مجهز

  اینترکولر/ وربو شارژشش سیلندر، مجهز به ت

  ابزار بلند کنندة موتور

بدون خنک کننده، بدون روغنکاري کننده و جعبه دنده، حداکثر 

  .کند وزن موتور مطابق با تجهیزات مختلف تغییر می

حداقل ظرفیت بلند کردن که براي ابزارهاي بلند کننده انتخاب 

  .اند اند بشرح زیر توصیه شده شده

  کیلوگرم 440  موتور سه سیلندر 

  کیلوگرم 500  موتور چهار سیلندر 

  کیلوگرم 600  موتور شش سیلندر

  تدارك قبل از بلند کردن

 ت باالبري صحیح بایستی در موقعانواع ابزارهاي مجاز و ظرفی

در موقع بلند کردن . بلند کردن موتور مورد استفاده قرار گیرد

ده شده توصیه میشود، که مستقیماً به حلقه نشان دا (A)عمودي، ابزار بلند کننده که در تصویر 

  .موتور را با حلقه تکی بلند نکنید. موتور وصل میشود (A1)آویزان کردن 

 گشتاور . موتور، حلقه آویزان کردن را از نظر صدمه و محکم بودن بازدید کنیدقبل از بلند کردن

  .باشد نیرو در متر می کیلوگرم 5/4نیوتن متر،  44سفت کردن پیچ تثبیت حلقه آویزان کردن 

 از فاصله گذاشتن بین قالب آویزان )انگشتی سوپاپدرپوش (براي محافظت از درپوش اسبک ،

  .اطمینان حاصل کنید) درپوش انگشتی سوپاپ(کردن و درپوش اسبک 

 سر سیلندر(در موقع بلند کردن قطعات نسبتاً سنگین، همچون بدنه سیلندر، سرپوش سیلندر( ،

محفظه چرخ لنگر، میل لنگ و چرخ لنگر، از ابزار بلند کننده یا از یک نفر کمک  متعادل کننده،

  .استفاده کنید
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  مقدمه

Perkins)فیزر  پرکینزموتورهاي سریهاي  phaser) 1000پرکینز  و سریهاي (Perkins 1000) 

موتور شما اند و نماهائیکه در پی میآید الزاماً با مشخصات  هاي مخصوص ساخته شده براي استفاده

  .مطابقت ندارند

  محلّ قطعات موتور

  YB(A)نماي جلو و طرف چپ موتور 

  درپوش پر کردن روغن موتور -1

  فیلتر سوخت -2

  روغن موتورخنک کننده  -3

  )پمپ تزریق سوخت(پمپ انژکتور  -4

  )فول روغن موتور(گیري روغن موتور  میله اندازه -5

  پیچ تخلیه روغن موتور -6

  نگپولی میل ل -7

  تسمه پروانه محرّك -8

  )واتر پمپ(پمپ آب  -9

  پروانه باد -10

  خروجی آب -11

  پایه بلند کن جلو -12

  )افشانک(انژکتور  -13

  

  YB(A)نماي عقب و طرف راست موتور 

  مکش هوا) چند راهه(مانیفولد  -14

  )مولد جریان متناوب(آلترناتور  -15

  فیلتر روغن موتور -16

  سوختانتقال پمپ  -17

  )کارتر روغن(مخزن روغن روانکاري  -18

  )استارت(انداز  موتور راه -19

  محفظه چرخ لنگر -20

  چرخ لنگر -21
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  توربو شارژر -22

  خروج دود) چند راهه(مانیفولد  -23

  پایه بلندکن عقب -24

  )براي دستگاه ژنراتور(محل قطعات موتور 

  YB(A)نماي جلو و طرف چپ موتور 

  موتور درپوش پر کردن روغن -1

  فیلتر سوخت -2

  خنک کننده روغن موتور -3

  )پمپ تزریق سوخت(پمپ انژکتور  -4

  )فول روغن موتور(گیري روغن موتور  میله اندازه -5

  فیلتر روغن موتور -6

  پیچ تخلیۀ روغن موتور -7

  تسمه پروانه محرك -9                                          پولی میل لنگ -8

  پروانه باد -11                               )پمپ آب(مپ واتر پ -10

  پایه بلند کن جلو -13                                          خروجی آب -12

  )افشانک(انژکتور  -14

  بدون رادیاتور، فیلتر هوا و لوازم کمکی آن

  YB(A)نماي عقب و طرف راست موتور 

  توربو شارژ -15

  خروج دود) چند راهه(مانیفولد  -16

  )رادیاتور(مخزن آب  -17

  )مولّد برق(ژنراتور  -18

  پایه -19

  )کارتر روغن(مخزن روغن موتور  -20

  )استارت(انداز  موتور راه -21

  پوسته چرخ لنگر -22

  چرخ لنگر -23

  فیلتر هوا -24

  مکش هوا) چند راهه(مانیفولد  -26                 پایه بلندکن عقب -25
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  ستورالعمل عملکردد -3

  اندازي موتور چگونگی راه

  :اندازي موتور مؤثر هستند، بعنوان مثال براي راه يمتعدد عوامل

ها برق باتري  

 استارت(عملکرد موتور راه انداز(  

 روغن موتور) چسبندگی(ویسکوزیته  

اندازي سرد نصب یک سیستم راه  

ایط خیلی سرد صورتیکه آنها در شر انداز سرد دارند در موتورهاي دیزل نیاز به یک کمک راه

  اندازي میشوند؛ راه

بطور معمول، وسیله نقلیه یا ماشین شما براي ناحیه مورد عمل شما با تجهیزات صحیح مجهز 

  :، این سیستمها عبارتند از(Phaser/1000) 1000 /براي موتورهاي سریهاي فیزر. خواهند بود

  انداز سوختی کمک راه

ک مقدار معین از سوخت دیزل را در مانیفولد مکش هوا براي گرم کردن یک وسیله کار برقی ی

  .کند هواي مکش شونده مشتعل می

  .نگاه کنید 41صفحه  به اندازي نشده است، اگر موتور به مدت چند هفته راه :توجه

  اندازي یک موتور گرم چگونگی راه

طمئن باشید که در موقعیت باشد، م اگر موتور به یک کنترل کننده توقف دستی مجهز می -1

  .باشد) اندازي راه(

موتور را به وضعیت ) دور(کنترل کنندة سرعت  -2
4

1
  .باز تنظیم کنید 

 (S)یا  (HS)اندازي را به وضعیت  کلید راه) استارت(براي درگیر کردن موتور راه انداز  -3

  .بچرخانید

 (Ft)انداز به موقعیت  میشود اجازه دهید که کلید راه) وشنر(اندازي  اینکه موتور راهبمحض  -4

انداز  انداز، مطمئن شوید که موتور و موتور راه موتور راههمیشه قبل از درگیر کردن مجدد . برگردد

  .باشند حرکت می بی) استارت(

  اندازي یک موتور سرد چگونگی راه

باشد، مطمئن باشید که آن در موقعیت  اگر موتور به یک کنترل کنندة توقف دستی مجهز می -1

  .باشد) اندازي راه(

  .موتور را به موقعیت سرعت حداکثر تنظیم کنید) دور(کنترل کننده سرعت  -2
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موقعیکه  .بچرخانید (S)به موقعیت ) استارت(انداز  انداز را براي درگیر کردن موتور راه کلید راه -3

سپس کنترل کنندة . برگردد (R)راه انداز به موقعیت  موتور روشن میشود، اجازه دهید که کلید

  .آرام یکنواخت تنظیم کنید) دور(موتور را براي بدست آوردن یک سرعت ) دور(سرعت 

ثانیه دیگر  30انداز براي  اندازي نمیشود، اجازه دهید که کلید راه ثانیه راه 30اگر موتور در مدت  -4

ثانیه  30را مجدداً براي یک دورة حداکثر ) استارت(انداز  اهسپس موتور ر. برگردد (R)به موقعیت 

  .درگیر کنید

  

  .انداز سوختی از سوختهاي نوع اتر نباید استفاده شود همزمان با یک کمک راه :توجه

  انداز سوختی اندازي یک موتور سرد با کمک راه چگونگی راه

د، مطمئن شوید که کنترل کننده در باش اگر موتور به یک کنترل کنندة توقف دستی مجهز می -1

  .باشد )راه اندازي(موقعیت 

  .ثانیه در همان موقعیت نگهدارید 15چرخانیده و آنرا بمدت  (H)انداز را به موقعیت  کلید راه -2

  .موتور را به موقعیت سرعت حداکثر تنظیم کنید) دور(کنترل کنندة سرعت  -3

. بچرخانید (HS)انداز را به موقعیت  ، کلید راه)استارت( انداز براي درگیر کردن موتور راه -4

سپس کنترل . برگردد (R)انداز به موقعیت  زمانیکه موتور روشن میشود، اجازه دهید که کلید راه

  .آرام یکنواخت تنظیم کنید) دور(کننده سرعت موتور را براي تحویل یک سرعت 

بچرخانید و  (H)کلید راه انداز را به موقعیت ثانیه روشن نمیشود،  15اگر موتور در مدت  -5

  .را مجدداً درگیر کنید) استارت(انداز  سپس موتور راه. ثانیه در همان موقعیت نگهدارید 10مدت 

  موتور) خاموش کردن(چگونگی متوقف کردن 

وش باشد قبل از اینکه موتور را خام توصیه میشود که موتوري که مجهز به توربو شارژ می :توجه

دقیقه  3تا  2دور در دقیقه و در یک بار تقلیل یافته مدت  1000آن را در یک سرعت حدود . کنید

  .این عمل اجازه خواهد داد که توربو شارژ خنک شود. بکار اندازید

  .موتور را به موقعیت سرعت حداقّل تنظیم کنید) دور(کنترل کنندة سرعت 
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 صفحه شکل(بچرخانید  (O)انداز موتور را به موقعیت  مطابق با تجهیزات نصب شده، یا کلید راه

یا در صورتیکه از یک کنترل کننده توقف دستی استفاده شده است، کنترل کنندة توقف دستی ) 10

را بکار اندازید بعد از اینکه موتور متوقف شد، مطمئن شوید که کنترل کننده به موقعیت 

  .برگشته است (O)انداز موتور به موقعیت  که کلید راههمچنین مطمئن شوید . برگردد) اندازي راه(

  تنظیم دامنه سرعت موتور

موتور تغییر کند، براي اینکه این ) عامل(تنظیمات دور آرام یا سرعت حداکثر نباید بوسیله اپراتور 

  .عمل میتواند موتور یا دستگاه انتقال نیرو را صدمه بزند

 (Perkins) پرکینزدورة گارانتی بوسیله فردي که بوسیله  هاي روي پمپ انژکتور در اگر مهر و موم

  .تأیید نشده است شکسته شود گارانتی موتور میتواند تحت تأثیر قرار گیرد

  آب بندي

  :توجه

موتور را بدون بار در سرعتهاي باال بکار نیندازید.  

بار موتور را اضافه نکنید.  

در دوران اوایل . دة قدرت ضروري نمیباشدآب بندي تدریجی یک موتور نو یا موتور تقویت کنن

عمر موتور، کارکرد طوالنی مدت آن تحت بار کم میتواند سبب ورود روغن به سیستم اگزوز 

به یک موتور نو بمحض اینکه وارد خدمت شده و درجه حرات خنک . بشود) سیستم تخلیه دود(

رسد میتوان از حداکثر بار استفاده ب) درجه فارنهایت 140(درجه سانتیگراد  60کننده آن به حداقل 

  .کرد

موتور وارد خدمت میشود بمحض امکان اگر در تحت بار بکار گرفته شود موتور بعد از اینکه 

  .خواهد بودسودمند 

  موتورهاي مجهز به توربو شارژ

بجهت مشخصات قدرت موتور مجهز به توربو شارژ وقتیکه شما در یک شیب باال میروید الزم 

  .موتور را باال نگهدارید) دور(رعت است که س

  ارتفاع از سطح دریا

کار کند، سوخت ) پا 2000(متر  600اگر موتور تنفس طبیعی قرار است در یک ارتفاع باالي 

اگر جزئیات مصرف موتور و . تحویلی میتواند به تقلیل مصرف سوخت و تقلیل دود تغییر یابد

  .واند درصد کاهش سوخت را مشخص کندمیت (Perkins) پرکینزشرایط محیط داده شود 
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  )احتیاط آمیز(نگهداري پیش گیرانه  -4

  

  گیرانه دورة نگهداري پیش

و حرکت و توقف پشت سر هم، تعداد عمل مهمتر از  در مدت رانندگی در فاصله کوتاه :توجه

  .باشد فاصله رانندگی می

مراحل ارائه . نگین عملیات می باشدشامل شرایط میا) احتیاط آمیز(این مراحل نگهداري پیشگیرانه 

اگر الزم باشد . اند را کنترل کنید شده بوسیله کارخانه سازندة تجهیزاتی که در موتور نصب شده

وقتیکه عملکرد موتور بایستی مطابق مقررات محلی باشد، این مراحل . مراحل کوتاهتر را بکار نبرید

  .موتور نیاز به سازگاري داشته باشند و روشها ممکن است براي اطمینان از عملکرد صحیح

این . بهتر است که در نگهداري پیشگیرانه، نشتی و شل شدن اتصاالت در هر سرویس بازدید شود

مراحل پیشگیرانه فقط به موتورهائی که با سوخت و روغن موتور کار میکنند و با مشخصات ارائه 

  .گیرند قرار می شده در این کتابچه راهنما مطابقت دارند مورد استفاده

  

  برنامه زمان بندي

A-  لین سرویس درکیلومتر 1000/2000ساعت یا  20/40او  

B -  ساعت کار 8هر روز یا هر  

C -  ساعت کار 200کیلومتر یا  1000هر  

D-  ساعت کار 250کیلومتر یا  1500هر  

E-  ساعت کار 1000کیلومتر یا  50000هر  
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کیلومتر، ساعت یا (افتد  تی در فاصله زمانیکه اول اتفاق میبرنامه زمان بندي که در پی میآید بایس

.مورد استفاده قرار گیرد) ماهیانه

ABCDE  

●  
  

●  

●    

  

●  

  

●  

  .میزان مایع خنک کننده را بازدید کنید  

  )2(غلظت خنک کننده را بررسی کنید 

  . تسمه هاي محرك را باز کنید

  

  

  

  

●  

  

●  

    

●  
●  

  

  

●  

  . انتقال سوخت را تمیز کنید پیاله رسوب و صافی پمپ

  )1(پیش صافی سوخت را از نظر وجود آب بازدید کنید 

  . المانهاي فیلتر سوخت را تعویض کنید

  )3(بازدید شده اند ) هاافشانک(مطمئن شوید که سوخت پاشها 

مطمئن شوید که دور آرام وارسی و تنظیم شده است، در صورتیکه الزم 

  )3(باشد 

  

●  

●  

●  

●  

●  

    

  

●  

●  

  . بازدید کنید را مقدار روغن موتور داخل کارتر روغن  

  )1(فشار روغن موتور را در روي درجه کنترل کنید 

  . روغن موتور را تعویض کنید

  )4(قوطی هاي فیلتر روغن موتور را تعویض کنید 

  

  

●  

  

  

●  

  

  

●  

  

  

  

  

●  

●  

  

  

  

  

  

●  

  . فیلتر سیستم هواکش مسدود شده را تعویض کنید

  . ز کنید یا کاسه گرد و خاك فیلتر هوا را تخلیه کنیدصافی هوا را تمی

  در شرایط گردو خاك زیاد  -

  در شرایط طبیعی  -

المان فیلتر هوا را تمیز یا تعویض کنید، در صورتیکه این زودتر نشان داده 

  .نشده باشد

مطمئن شوید که پروانه توربو شارژر و محفظه کمپرسور توربو شارژر تمیز 

  )2(می باشند 

  

  

  ●      

●  

  )1(فیلتر هواي کمپرسور را تمیز کنید 

  )3(بازدید شده اند ) 1(مطمئن شوید که تخلیه کنندة دود و کمپرسور 

●        ●  

  

●  

اند،  بازدید و تنظیم شده ها پاپسو) فاصله فیلر(مطمئن شوید که فاصله آزاد 

  )3(در صورتیکه الزم باشد 

  )3(اند  بازدید شده هو غیر) تارتاس(انداز  مطمئن شوید مولّد برق، موتور راه



)احتیاط آمیز(گیرانه  نگهداري پیش - 4

14

  .اگر یکی نصب شده است) 1(

اگر خنک کنندة مورد استفاده مانع تعویض . ضد یخ هر دو سال یک بار بایستی تعویض شود) 2(

  .ماه تعویض شود 6ضد یخ شود، آن بایستی هر 

  .دیده است شبوسیله شخصی که درست آموز) 3(

کند، روغن  دقیقه بطور طبیعی کار می 20اي مراحل بیشتر از در جائیکه موتور با بار کامل بر) 4(

  .ماه کارکرد بایستی تعویض شوند 2ساعت یا یک تا  250موتور و قوطی فیلترها بایستی در هر 

جدول زیر و (سوخت تغییر خواهد کرد ) گوگرد(سولفور مقدار فاصله زمانی تعویض روغن با ) 5(

فاصله زمانی تعویض قوطی فیلتر روغن موتور را ). یدمالحظه کن 5مشخصات سوخت را در فصل 

  .متأثر نمیکند

  فاصله زمانی تعویض روغن  )>(%سوخت حاوي گوگرد 

5/0<  

1-5/0  

1>

  طبیعی

  طبیعی 75/0

  طبیعی 50/0

  

  .چگونه سیستم خنک را تخلیه کنید

. باشد ر میخنک کننده را تا موقعیکه موتور هنوز داغ است و سیستم خنک کننده تحت فشا :توجه

  .میتواند خطرناك باشد تخلیه خنک کنندهتخلیه نکنید براي اینکه 

  .باشد مطمئن شوید که ماشین در زمین مسطّح می -1

  .درپوش پر کننده سیستم خنک کننده را بردارید -2

مطمئن شوید ). Bو  A(تخلیه را از بغل بدنه سیلندر براي تخلیه موتور درآورید ) پیچ(درپوش  -3

  .راخ تخلیه محدود نشده استکه سو

اگر . تخلیه زیر رادیاتور درآورید) پیچ(براي تخلیه رادیاتور درپوش را باز کرده یا درپوش  -4

  .رادیاتور یک شیر یا درپوش تخلیه ندارد، لوله زیر رادیاتور را جدا کنید

ندر نصب شده است، فقط درپوش فیلتر روي بدنه سیل (C)اگر خنک کننده روغن موتور  -5

موجود در باالي خنک ) C1و  C2(هاي  براي این عمل، لوله. بایستی تخلیه شده و شسته شود

به یک شیر با آب زیاد شستشو دهید تا اینکه آب تمیز  (C1)با اتصال را کننده را جدا کرده و آن 

  .به بیرون جاري شود (C2)از خروجی 

با آب زیاد القاء نخواهد شد، پس خنک  اگر سیستم خنک کننده روغن موتور بعد از شستشو :توجه

(لیتر  میلی 165کننده روغن موتور را تخلیه کرده و 
3

1
وقتیکه وسیله . ضد یخ تزریق کنید) پینت
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یابد، پس این روش میتواند از یخ زدن جلوگیري  کند، اگر آب به بیرون جریان  نقلیه حرکت می

  .کند

  .را با آب تمیز شستشو دهیددر صورت لزوم، سیستم  -6

  .لوله را به باالي خنک کننده وصل کرده و بست آن را سفت کنید -7

  .شیر رادیاتور را بسته و لوله رادیاتور وصل کنید. درپوشهاي تخلیه و درپوش پر کننده را ببندید -8

اي سیلندر براي بعضی از انواع موتورهاي مورد استفاده در کشاورزي، یکی از درپوشهاي بغله -9

کنترل کنندة خروج آب تغییر داده شده است، تا اینکه خنک کننده خالی شود و بداخل یک سویچ 

  .مناسب محیط کشاورزي مخصوصی باشد

  

  .هاي محرك را بازدید کنید چگونه تسمه

اند  ها را دوقلو سوار کرده اگر تسمه. اگر یک تسمه فرسوده شده و صدمه دیده است تعویض کنید

  .ایستی با هم تعویض شوندآنها ب

وارسی کشش تسمه از یک درجه  برايبراي اطمینان از عمر حداکثر تسمه، توصیه میشود که 

ترین طول آزاد تسمه نصب کرده و  را در مرکز طوالنی (A1)درجۀ . کشندة تسمه استفاده کنید

نیوتن  355استفاده میشود، کشش صحیح  (Burroughs)اگر از یک درجه . کشش را کنترل کنید

باشد،  یا کمتر می) کیلوگرم نیرو 22(نیوتن  220باشد، اگر کشش  می) کیلوگرم نیرو 36(

  :تنظیم کنید) کیلوگرم نیرو 36(نیوتن  355همانطوریکه در زیر نشان داده میشود آنرا به 

ن ترین طول آزاد تسمه را به پائی اگر درجه در دسترس نمیباشد، با انگشت شست در مرکز طوالنی

 5/4نیوتن یا  45(با فشار متوسط انگشت شست ). Bشکل (فشار داده و انحراف را وارسی کنید 
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اند، کشش را  ها دوقلو بسته شده اگر تسمه. باشد میلیمتر می 10انحراف صحیح تسمه ) کیلوگرم نیرو

  .در سفت کننده تسمه کنترل کنید

  :تنظیم کشش تسمه

را  (B2)هاي اتصال  را شل کرده و سفت کننده) دینام(د مولّ (B1)هاي محور لوال  سفت کننده -1

  .تنظیم کنید

هاي محور لوالي  سفت کننده. را عوض کنید) دینام(براي تعیین کشش صحیح موقعیت مولد  -2

  .هاي اتصال را تنظیم کنید را سفت کرده و سفت کننده) دینام(مولد 

اگر یک تسمه . آن هنوز هم صحیح است کشش تسمه را دوباره کنترل کنید و مطمئن شوید که -3

  .ساعت کار مجدداً کنترل شود 20تسمه بایستی بعد از اولین کشش . نو نصب شده است

  

  چگونگی تمیز کردن توري صافی پمپ انتقال سوخت

را از باالي پمپ انتقال  (A3)را شل کنید و درپوش و اتصال  (A1)محکم کننده یا بست  -1

در بعضی موتورهاي شش سیلندر مجهز به . را درآورید (A2)صافی  سوخت باز کرده و توري

که به باالي پمپ نصب شده است  (A4)توربو شارژ، الزم خواهد بود که پر حرارتی کوچک 

را باز کرده، سپس اتصال و مهره سوخت را باز کنید، و سپس  (B)سوخت انتقال پمپ . درآورید

  .آنها را با سوخت دیزل تمیز شستشو دهید

  .تمام رسوبات بدنه پمپ انتقال سوخت را با دقّت بشوئید -2

  .توري صافی، اتصال و درپوش را شستشو دهید -3
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مئن شوید که بدنه پمپ انتقال از یک اتصال خوب استفاده کرده و مط. پمپ انتقال را سوار کنید -4

خواهد داد که هوا  براي اینکه نشتی در این نقطه اجازه. اند و درپوش بدرستی با هم جفت شده

در بعضی موتورهاي شش سیلندر توربو شارژدار سپر . بداخل سیستم سوخت رسانی وارد شود

  .حرارتی را نصب کنید

 22به صفحه (کنید ) تخلیه(هواي سیستم سوخت رسانی را از طریق محل تهویه فیلتر برطرف  -5

  ).نگاه کنید

  پیش صافی سوخت

و موتور نصب شده است، پیاله فیلتر براي ) باك(وخت اگر یک پیش صافی سوخت بین مخزن س

  .هاي زمانی منظم بازدید کرده و مطابق با ضرورت تخلیه کنید آب را در فاصله

  

  چگونگی تعویض المانهاي فیلتر سوخت

  .سه نوع المان فیلتر سوخت متداول وجود دارند

استفاده از المان غیر اصل . ودمهم است که فقط المان فیلتر سوخت پرکینز اصل استفاده ش :توجه

  .میتواند پمپ انژکتور را صدمه بزند

  .شده است جاي داده (A)المان جداگانه بین سر فیلتر و درپوش پایین 

در  (A1)، در باال به یک مبدل رزوه دار (A2)نوع قوطی که المان فیلتر داراي یک دندانه داخلی 

  .بسته شود (A)سر فیلتر 

بعضی . در موتورها معینی عرضه شده است (C)قوطی آزاد شونده سریع  یک فیلتر سوخت با یک

این فیلتر بعد از فیلتر اصلی نصب شده است، . اند موتورها با یک پیش صافی نوع مشابه مجهز شده

هر دو المانهاي فیلتر بایستی . اما در سیستم سوخت قبل از پمپ انتقال سوخت اتصال یافته است

اگر دو المان بکار رفته، . این فیلتر ممکن است یک یا دو المان فیلتر دارد .همزمان تعویض شوند

  .هر دوي آنها بایستی همزمان تعویض شوند
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  .چگونه المانها از نوع المان جداگانه را تعویض کنید

در زیر پیاله  (A4)اگر یک درپوش تخلیه . سطوح بیرون مجموعه فیلتر سوخت را تمیز کنید -1

  .فیلتر نصب شده است، سوخت را از فیلتر تخلیه کنید

به باالي  (A1)که بواسطه سرفیلتر  (A3)درپوش پائین المان فیلتر را نگهداشته و پیچ ضامن  -2

  .مرکز هر المان بسته شده است شل کنید

  .درپوش پائین فیلتر را پائین آورید -3

  .دور بیاندازیدرا درآورده و آنرا  (A5) المان  -4

  .سطوح داخلی سر فیلتر و درپوش را تمیز کنید -5

را تعویض کرده و آنها را با سوخت تمیز بطور مالیم روغنکاري  (A6)و  (A2)بندهاي  آب -6

  .کنید

مطمئن . درپوش زیر را در تحت المان تازه قرار داده و المان را بطور قائم به سر فیلتر جا دهید -7

با نصب کردن در این موقعیت، . مقابل مرکز اتصال در سر فیلتر جفت شده است شوید که المان در

  .پیچ ضامن را درگیر و سفت کنید

  .کنید) خارج(از فیلتر سوخت برطرف ) 23و22با مشاهدة صفحه (هوا را  -8
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  )دار نوع پوشش(چگونگی تعویض صافیهاي از نوع قوطی 

  .کامل تمیز کنید سطوح بیرون مجموعه فیلتر سوخت را بطور -1

سوخت به داخل یک ظرف مناسب / کرده و بگذارید آب  بازرا  (A1)تخلیه زیر فیلتر  وسیله -2

  .تخلیه شوند

فیلتر را شل کرد و قوطی فیلتر ) پوستۀ(اي یا ابزار شبیه آن قوطی  با بکارگیري یک آچار تسمه -3

  .را درآورید

  .باشد قابل اعتماد بوده و داخل سر آن تمیز میلتر سر فی (B1)مطمئن شوید که مبدل رزوه دار  -4

قوطی فیلتر نو . آب بندهاي باالي قوطی فیلتر نو را با سوخت تمیز بطور مالیم روغنکاري کنید -5

  .را به سر فیلتر جفت کرده و فقط بوسیله دست سفت کنید

  .هوا را از فیلتر سوخت تخلیه کنید) 12/4با مشاهده صفحه ( -6

  

  عویض صافیهاي از نوع قوطی سریع شُل شوندهچگونگی ت

  :توجه

استفاده از صافی غیر . مهم است که فقط صافی فیلتر سوخت پرکینز اصل مورد استفاده قرار گیرد

  .اصل میتواند پمپ انژکتور سوخت را صدمه بزند

اف قبل از اینکه یک اتصال باز شود، سطوح اطر. نگذارید کثافت وارد سیستم سوخت رسانی شود

بعد از اینکه یک جزء باز شد، تمام اتصاالت باز را با یک پوشش . اتصال را بطور کامل تمیز کنید

  .مناسب بپوشانید

  .سطوح بیرونی مجموعه فیلتر سوخت را بطور کامل تمیز کنید -1

سوخت به داخل یک / را شل کنید و بگذارید آب (C3)زیر قوطی فیلتر  (C5)وسیلۀ تخلیه  -2

  .تخلیه شودظرف مناسب 
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قطعه نایلونی . را باز کنید (A1)اگر وسیله تخلیه نصب نشده است، پس سرپوش باالي فیلتر  :نکته

را باز کرده و سطح سوخت را پائین آورید، بدین نحو وقتیکه حلقه بست شل میشود از نشتی 

  .سوخت میتوان جلوگیري کرد

ب گیري بطرف چپ پیچانده و نصب شده است، کار رسو (A4)گیري  اگر یک پیاله رسوب -3

  .کاسه را درآورید

  .را بطرف چپ پیچانده و حلقه اتصال را درآورید (A2)حلقه اتصال  -4

را از سر فیلتر با یک کشش بطرف پائین درآورید، و فیلتر  (canister)فیلتر با پوشش فلزي  -5

  .را دور بیاندازید (A3)پوشش دار 

را کامالً بداخل سر فیلتر فشار  (A3)اشد و فیلتر پوشش فلزي ب مطمئن باشید سر فیلتر تمیز می -6

  .دهید

را نصب کرده و  (B1)به سر فیلتر، حلقه اتصال  (B)و براي محکم کردن فیلتر پوشش فلزي  -7

  .بطرف راست بپیچانید

  .بطور کامل تمیز کنید را را درآورده و درپوش پیاله (A4)پیاله رسوب گیري  -8

گیري را از نظر صدمه دیدن بازدید کرده، و اگر الزم باشد  درپوش پیاله رسوبدو عدد اورینگ  -9

  .آنها را تعویض کنید

گیري را تمیز کرده، و براي سفت کردن پیاله به فیلتر  هاي سفت کننده پیاله رسوب رزوه -10

  .دار پیاله را فقط با دست بطرف راست پیچانده و سفت کنید پوشش

دار  ائین آوردن سطح سوخت درآورده شده است، آنرا در فیلتر پوششاگر قطعه نایلونی پ -11

  .نصب کرده و درپوش را سفت کنید

  .هوا را از فیلتر سوخت تخلیه کنید) 12/4با مشاهده صفحه ( -12

  

  )افشانک(عیب انژکتور 

  احتیاط

  .دتماس بگیرد، فوراً کمک پزشک را بخواهی) فشار قوي(ـ اگر پوست شما با سوخت پرفشار 
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کند حرکت  ـ در هنگام کار کردن موتور از قطعات متحرك دوري کنید، تا وقتیکه موتور کار می

  .بعضی قطعات را نمیتوان بطور وضوح دید

  .معیوب میتواند سبب خاموشی موتور شود) افشانک(یک انژکتور 

بدون بار بکار افشانک معیوب است، موتور را در یک دور تند (براي اینکه پیدا کنید کدام انژکتور 

وقتیکه مهره ماسورة . هاي سوخت فشار قوي شل یا سفت کنید اندازید، مهره ماسورة هر یک از لوله

  .معیوب شُل میشود، اثر کمی یا هیچ اثري در سرعت موتور ندارد) افشانک(انژکتور 

  )افشانک(چگونگی تعویض یک انژکتور 

قبل از اینکه یک اتصال را جدا کنید،  .نگذارید کثافت وارد سیستم سوخت رسانی شود :توجه

جدا کردید، یک پوشش مناسب  را بعد از اینکه یک جزء. سطح اطراف اتصال را کامالً تمیز کنید

  .به کلیه اتصاالت باز ببندید

  .لوله نشت کننده سوخت را باز کنید -1

لوله . (A1)ر باز کنید و از پمپ انژکتو) افشانک(هاي لولۀ فشار قوي را از انژکتور  مهره ماسوره -2

  .در صورت لزوم بست لوله را درآورید. را خم نکنید

و  (A6)را درآورید، انژکتور  (A2)را باز کرده و فلنج ) افشانک(هاي ضامن فلنج انژکتور  پیچ -3

را درآورید و فاصله انداز و  (A4)و فاصله انداز  (A5)گردگیر . (A7)واشر نشیمن آنرا درآورید 

  .تازه را در انژکتور نو سوار کنیدیک گردگیر 

. انژکتور نو را همراه با فاصله انداز، گردگیر تازه و یک واشر تازه را در جاي خود نصب کنید -4

هاي  فلنج را نصب کرده و پیچ. بطرف موتور نباشد (A3)مطمئن شوید که اتصال سوخت برگشتی 

 را هاي ضامن فلنج کج نمیباشد و پیچ )افشانک(مطمئن شوید که انژکتور . ضامن فلنج را ببندید

  .کیلوگرم نیرو در متر سفت کنید 2/1نیوتن متر یا  12بآرامی و بتدریج با 

اگر یک . هاي فشار قوي را بیشتر از کشش گشتاور توصیه شده سفت نکنید هاي لوله مهره :توجه

بطور صحیح میزان مطمئن شوید که لوله با ورودي انژکتور . نشتی از مهره ماسوره وجود ندارد

مهره ماسورة انژکتور را بیشتر سفت نکنید، براي اینکه این عمل میتواند سبب محدودیت . باشد می

  .این میتواند در انتقال سوخت تأثیر بگذارد. انتهاي لوله شود

 2/2نیوتن متر یا  22ها را با  کرده و مهره ماسوره) سوار(لوله سوخت فشار قوي را نصب  -5

  .هاي لوله را نصب کنید در صورت لزوم بست. رو در متر سفت کنیدکیلوگرم نی

  .واشرهاي آلومینیومی را تعویض کرده و لولۀ برگشت را نصب کنید -6

  .موتور را بکار انداخته و نشتی سوخت و نشتی هوا را وارسی کنید -7
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  سیستم سوخت رسانی) هواگیري(چگونگی حذف هوا 

در سیستم سوخت رسانی وجود ) هواگیري(روش حذف هوا مطابق با نوع پمپ نصب شده دو 

  :دارد

  (Bosch)بوش  EPVEـ پمپ دوار 

  (Bosch)بوش  MWـ پمپ ردیفی 

اگر هوا وارد سیستم سوخت رسانی شود، قبل از اینکه موتور بتواند روشن شود آن بایستی حذف 

  :هوا میتواند وارد سیستم شود اگر. شود

  .ولی موتور تخلیه شودـ مخزن سوخت در موقع کار معم

  .هاي سوخت کم فشار متصل نشده باشند ـ لوله

اگر هوا وارد . ـ در مدت کار کردن موتور یک قسمت از سیستم سوخت رسانی کم فشار نشت کند

قبل از . موتور آن بایستی حذف شود) روشن کردن(اندازي  سیستم سوخت رسانی شود، قبل از راه

براي حذف . ده شود هوا از سیستم سوخت رسانی بایستی حذف شوداینکه موتور بتواند استارت ز

  :هوا از سیستم سوخت رسانی، مطابق با روش زیر عمل کنید

بایستی در ) سوخت(یک صفحه چکّه روغن . سوخت موتور نباید بخش موتور را کثیف کند :توجه

  .کرد زیر موتور گذاشته شود و سوخت مصرف شده را مطابق با مقررات محلی جابجا

 EPVEدر سیستم سوخت رسانی که به پمپ انژکتور دوار از نوع ) هواگیري(حذف هوا 

  .مجهز شده (Bosch)بوش 

اگر از یک فیلتر سوخت تکی . را شُل کنید (A1)درپوش هواگیري باالي فیلتر سوخت دوقلو  -1

  .را شُل کنیدکه در باالي فیلتر سوخت بسته شده  (B1)استفاده شده است، پیچ اتصال مجرادار 
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بکار اندازید تا اینکه سوخت خالی از هوا، از محل  (C)اهرم دستی روي پمپ انتقال سوخت  -2

  .دار را سفت کنید درپوش تهویه یا پیچ اتصال سوراخ. تهویه فیلتر سوخت خارج شود

ر باشد، بکا اگر بادامک محرّك پمپ انتقال سوخت در موقعیت حداکثر باالبري بادامک می :نکته

  .در این حالت، میل لنگ بایستی یک دور گردانده شود. غیرممکن خواهد بوددستی  مانداختن اهر

اگر . باشد) اندازي راه(دستی در موقعیت ) خاموش کنندة(مطمئن شوید که کنترل کننده توقف  -3

را راه اندازي ) کلید(برقی استفاده شده است، سویچ ) یک خاموش کن(از یک کنترل کننده توقف 

  .قرار دهید (R)در موقعیت 

  .را شل کنید (B1)پمپ انژکتور  (D1)پیچ تهویه لوله سوخت رسانی  -4

اهرم دستی پمپ انتقال سوخت بکار اندازید، تا اینکه سوخت خالی از هوا از پیچهاي تهویه  -5

  .سپس پیچهاي تهویه را سفت کنید. خارج شود

  

انداز سوخت ارسالی براي جلوگیري از حرکت  ک راهیک عدد آچار در سر مهرة وسیلۀ کم :توجه

  .در موقع سفت و شل کردن مهره ماسوره بایستی قرار داده شود

را  (A1)اگر لوله سوخت روي کمک راه انداز سوخت ارسالی خالی شده باشد، مهره ماسوره  -6

ا تا زمان شل کنید و اهرم دستی ر) اگر یکی نصب شده باشد(انداز سوخت ارسالی  در کمک راه

در . سفت کنید انداز مهره ماسوره را در کمک راه. خروج سوخت بدون هوا از اتصال، بکار اندازید

انداز سوخت  مهره ماسوره یک عدد آچار در سر مهرة وسیله کمک راه موقع سفت و شل کردن

  . ارسال براي جلوگیري از حرکت بایستی قرار داده شود

اگر یک . قوي را بیشتر از گشتاور کششی توصیه شده سفت نکنیدهاي فشار  هاي لوله مهره :توجه

. مهره ماسوره وجود دارد، مراقبت کنید که لوله با ورودي انژکتور بطور صحیح میزان باشندنشتی از 



)احتیاط آمیز(گیرانه  نگهداري پیش - 4

24

براي اینکه این عمل میتواند سبب یک محدودیت انتهاي . انژکتور را بیشتر سفت نکنیدمهره ماسورة 

  .د در انتقال سوخت تأثیر بگذارداین میتوان. لوله شود

اگر موتور به یک . هاي فشار قوي را در دو تا از انژکتورها شل کنید لولههاي  مهره ماسوره -7

اندازي  دستی مجهز شده، مطمئن شوید که آن در موقعیت راه) به یک خاموش کن(متوقف کننده 

ها  ینکه سوخت بدون هوا از اتصاالت لولهرا بکار اندازید، تا ا) استارت(انداز  موتور راه. باشد می

سفت ) کیلوگرم نیرو بر متر 2/2(نیوتن متر  22اتصاالت لوله فشار قوي شل شده را تا . خارج شود

  .کنید

  .باشد آماده می) روشن شدن(اندازي  موتور براي راهحاال  -8

وجود . کند کار مین کند و سپس خاموش میشود یا نامیزا براي مدت کوتاهی کار میاگر موتور  -9

اگر در سیستم سوخت رسانی هوا وجود داشته باشد، . هوا را در سیستم سوخت وارسی کنید

  .احتماالً یک نشتی در سیستم فشار ضعیف وجود دارد

  

هوا از سیستم سوخت رسانی که به پمپ انژکتور ردیفی مجهز ) تخلیه(چگونگی حذف 

  شده

موتور حذف ) روشن کردن(، بایستی قبل از راه اندازي اگر هوا وارد سیستم سوخت رسانی شده

  :هوا میتواند وارد سیستم شود اگر. شود) تخلیه(

  .ـ مخزن سوخت در موقع کار معمولی موتور تخلیه شود

  .هاي سوخت کم فشار متصل نشده باشند ـ لوله

ي حذف ـ در مدت کار کردن موتور یک قسمت از سیستم سوخت رسانی کم فشار نشت کند، برا

  .هوا از سیستم سوخت رسانی، مطابق با روش زیر عمل کنید) تخلیه(
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بایستی در زیر ) سوخت(سوخت نباید قسمت موتور را کثیف کند، یک صفحه چکه روغن  :توجه

  .موتور گذاشته شده و سوخت را مطابق با مقررات محلی جابجا کرد

 3تا  2را با چرخاندن  (A1)قلوي هواگیري موجود در باالي فیلتر سوخت دو ) پیچ(درپوش  -1

دور شُل کنید و پمپ انتقال سوخت را بکار اندازید تا اینکه سوخت، بدون هوا از اتصال خارج 

  .را سفت کنید) هواگیري(تخلیه هوا ) پیچ(شود، سپس درپوش 

نصب شده شُل کنید و پمپ انتقال سوخت را بکار  (B1)پیچ اتصال سوراخ دار که روي فیلتر  -2

  .دازید تا اینکه سوخت بدون هوا از اتصال خارج شود، سپس پیچ اتصال سوراخ دار را سفت کنیدان

موجود در کمک  (A1)اگر لوله سوخت کمک راه انداز سوختی تخلیه شده، مهره ماسوره  -3

شل کنید و پمپ انتقال سوخت را ) در صورتیکه یکعدد نصب شده است(اندازي سوختی را  راه

مهره ماسوره موجود در کمک . تا اینکه سوخت عاري از هوا از اتصال خارج شودبکار اندازید 

در مدت شل و سفت کردن مهره ماسوره براي جلوگیري از حرکت، یک . انداز را سفت کنید راه

  .انداز سوخت گذاشته شود آچار بایستی در سر مهره ابزار کمک راه

خود بوده و کنترل ) راه اندازي(در موقعیت ) خاموش کن(مطمئن باشید که کنترل کننده توقف  -4

وقتیکه موتور کار . موتور استارت را بکار اندازید. در موقعیت کامل باشد) اهرم گاز(کننده سرعت 

کند و  اگر موتور براي مدت کوتاهی بدرستی کار می. موتور را کاهش دهید) دور(کند سرعت  می

. سیستم سوخت رسانی را از نظر وجود هوا وارسی کنید. کند سپس متوقف میشود یا نامیزان کار می

در صورتیکه هوا در سیستم سوخت رسانی وجود داشته باشد، احتماالً یک نشتی در سیستم فشار 

  .ضعیف وجود دارد
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  (standayne)هوا از سیستم سوخت رسانی پمپ استنداین ) تخلیۀ(حذف کردن 

اندازي شود آن بایستی حذف  از اینکه موتور راهاگر هوا وارد سیستم سوخت رسانی شود، قبل 

  :هوا میتواند به سیستم وارد شود اگر. شود) تخلیه(

در زیر موتور ) سوخت(سوخت نباید بخش موتور را کثیف کند، یک صفحه چکه روغن : توجه

  .گذاشته شود و سوخت مصرف شده را مطابق مقررات محلی جابجا کرد

  .معمولی موتور تخلیه شود ــــــ مخزن سوخت در موقع کار

  .هاي سوخت کم فشار قطع شده باشند ــــــ لوله

  .در موقع کار کردن موتور یک قسمت از سیستم سوخت رسانی کم فشار نشت کندــــــ 

  :هواي سیستم سوخت رسانی به روش زیر اقدام کنید) تخلیۀ(براي حذف 

  .کنیدموجود در سر فیلتر را شل  (A1)تهویه ) پیچ(درپوش  -1

را تا موقعیکه سوخت، بدون هوا از محل تهویه  (B)اهرم دستی روي پمپ انتقال سوخت  -2

  .تهویه را سفت کنید) پیچ(سپس درپوش . فیلتر بیرون میآید بکار اندازید

باشد،  پمپ انتقال سوخت در نقطه حداکثر باالبري بادامک می) محرك(اگر بادامک گرداننده  :توجه

لنگ بایستی یک دور  در این شرایط، میل. م دستی پمپ امکان پذیر نخواهد بودبکار انداختن اهر

  .گردانده شود

کمک راه انداز سوخت  (C1)انداز سوخت تخلیه شده باشد، مهر ماسوره  اگر لوله به کمک راه -3

را شل کرده و پمپ انتقال سوخت را بکار اندازید تا اینکه سوخت بدون هوا از محل اتصال بیرون 

. موقعیکه مهره ماسوره شل یا سفت میشود. مهره ماسوره در کمک راه انداز را سفت کنید. یایدب

انداز سوخت  براي جلوگیري از حرکت آن، از یک آچار نگهدارنده در مهره شش گوش کمک راه

  .استفاده کنید

  .تانداز سوخت براي موتورهاي تنفس طبیعی در عقب لوله تنفس نصب شده اس کمک راه :توجه

  .را شل کنید) افشانک(پر فشار در دو انژکتور هاي  لوله (D1)هاي  مهره ماسوره -4

انداز  سپس موتور راه). روشن کنید(بگذارید  ONبه  را سیستم الکتریکی) سویچ(کلید  -5

هاي  اتصاالت لوله. را بکار اندازید تا اینکه سوخت بدون هوا از اتصاالت لوله بیرون آید) استارت(

را به ) سویچ(کلید . سفت کنید) کیلوگرم نیرو در متر 2/2(نیوتن متر  22ر را با گشتاور پرفشا

  .برگردانید) خاموش کردن( OFFموقعیت 

کند و سپس  اگر موتور براي یک مدت کوتاه کار می. اندازي میباشد موتور اکنون آماده راه -6

هوا در سیستم سوخت رسانی را وارسی کند وجود  میشود یا بطور نامیزان کار می) خاموش(متوقف 
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اگر در سیستم سوخت رسانی هوا وجود دارد، احتماالً یک نشتی در سیستم سوخت رسانی . کنید

  .کم فشار وجود دارد

  

  :روش خود تهویه

مورد  (stanadyne)یا پمپهاي انژکتور استنداین  (Lucas)این روش در پمپهاي انژکتور لوکاس 

  .اند هاي تهویه نصب نشده به این پمپها پیچ .گیرد استفاده قرار می

همچنین بعضی از پمپهاي انژکتور سوخت هوا را بطور اتوماتیک حذف خواهند کرد، براي  :توجه

یا قطعات ) باك(هواي سیستم سوخت رسانی بعد از تخلیه سوخت مخزن ) حذف(برطرف کردن 

  :بایستی روش زیر تعقیب شوداند  اصلی که باز شده

  .ید که مخزن سوخت پر شده است یا اینکه نشتی سوخت اصالح شده استمطمئن شو

  .واقع در سر فیلتر را شل کنید (D1)تهویه ) پیچ(درپوش  -1

را بکار اندازید، تا اینکه سوخت بدون هوا از درپوش  (C)اهرم دستی پمپ انتقال سوخت  -2

  .سپس پیچ تهویه را سفت کنید. تهویه خارج شود) پیچ(

باشد، بکار انداختن اهرم  بادامک پمپ انتقال سوخت در نقطه حداکثر باالبري بادامک می اگر :توجه

  .لنگ بایستی یک دور گردانده شود در این شرایط میل. دستی غیر ممکن خواهد بود

در کمک  (A1)اگر لوله سوخت کمک راه انداز سوخت خالی شده است، مهره ماسورة  -3

بکار اندازید تا را شل کنید و پمپ انتقال سوخت ) صب شده باشداگر یکی ن(انداز سوخت را  راه

در . انداز سفت کنید مهره ماسوره را در کمک راه. اینکه سوخت، بدون هوا از اتصال بیرون آید
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مدت شل و سفت کردن مهره ماسوره براي جلوگیري از حرکت یک عدد آچار بایستی در سر مهرة 

  .ه شودانداز سوخت گذاشت وسیله کمک راه

  .شل کنید) افشانک(در انژکتور  (B1)هاي پرفشار  هاي لوله مهره ماسوره -4

اگر یک نشتی از مهره . هاي پر فشار بیشتر از گشتاور توصیه شده سفت نکنید هاي لوله مهره :توجه

مهره . مراقبت کنید که لوله با ورودي انژکتور بطور درست میزان شده باشد. ماسوره وجود دارد

ه را بیشتر سفت نکنید چون که این عمل میتواند سبب یک محدودیت در انتهاي لوله شود و ماسور

  .این میتواند در انتقال سوخت تأثیر بگذارد

اگر موتور به یک کنترل . بچرخانید (ON)را به موقعیت ) A03/3(کلید سیستم الکتریکی  -5

راه (ئن باشید که آن در موقعیت باشد، مطم مجهز می) خاموش کننده دستی(کننده توقف دستی 

از ) عاري از هوا(بکار اندازید تا اینکه سوخت، بدون هوا ) استارت(انداز  موتور راه. باشد) اندازي

سفت ) کیلوگرم نیرو در متر 2/2(نیوتن متر  22اتصاالت لوله پر فشار را تا . اتصال لوله خارج شود

  .برگردانید (OFF)سپس کلید یا سویچ را به موقعیت . کنید

کند و  اگر موتور براي یک مدت کوتاه بطور درست کار می. اندازي میباشد موتور حاال آماده راه -6

. کند، سیستم سوخت را از نظر وجود هوا وارسی کنید سپس متوقف میشود یا بطور نامیزان کار می

  .وجود دارد اگر در سیستم هوا وجود داشته باشد، احتماالً یک نشتی در سیستم کم فشار

  

  چگونگی تعویض روغن موتور

  .موتور را بکار اندازید تا گرم شود -1
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و اورینگ آنرا باز کرده و در  (A1)، پیچ تخلیه کارتر )خاموش کنید(موتور را متوقف کنید  -2

پیچ . مراقب باشید که اورینگ صدمه ندیده باشد. آورید و روغن موتور داخل کارتر را تخلیه کنید

  .سفت کنید) کیلوگرم نیرو در متر 5/3(نیوتن متر  34اورینگ آنرا نصب کرده و پیچ را با  تخلیه و

با روغن موتور تازه و تمیز  (A2)گیري  روي میله اندازه (MAX)کارتر را تا عالمت حداکثر  -3

  )نگاه کنید 03/5به صفحه (از درجه تأیید شده پر کنید 

  

  وتورتعویض فیلتر پوشش فلزي تصفیه روغن م

باشد تا اینکه عدم تخلیه روغن  فیلتر پوشش فلزي حاوي یک سوپاپ و لوله مخصوص می: توجه

  .بنابراین مراقب باشد که از فیلتر پوشش فلزي مناسب استفاده کنید. موتور را از فیلتر تضمین کند

 نصبوقتیکه دو فیلتر پوشش فلزي . صافی میتواند یک یا دو فیلتر پوشش فلزي داشته باشد

  .همزمان تعویض شوندمیشوند، هر دو بایستی 

  .آوري روغن موتور ریخته شده یکعدد سینی در زیر فیلتر قرار دهید براي جمع -1

مراقب باشید که . اي یا ابزار مشابه آن باز کنید فیلتر با پوشش فلزي را با یکعدد آچار تسمه -2

  .لزي بیرون اندازیدپوشش ف باسپس فیلتر . در سر فیلتر سالم باشد (A1)مبدل 

  .سر فیلتر را تمیز کنید -3

زمان دهید که روغن از تمام اجزاء فیلتر عبور . به فیلتر با پوشش فلزي روغن موتور اضافه کنید -4

  .کند

  .روي اورینگ فیلتر را با روغن موتور تمیز روغنکاري کنید -5

اي براي سفت  از آچار تسمه. فیلتر با پوشش فلز را نصب کرده و فقط بوسیله دست سفت کنید -6

  .کردن استفاده نکنید

در موتورهاي مجهز به توربو شارژ، . وجود داشته باشدکارتر مطمئن باشید که روغن موتور در  -7

نخواهد شد و تا بدست آوردن فشار روغن موتور ) روشن(اندازي  مطمئن باشید که موتور راه

نخواهد شد، کنترل ) روشن(اندازي  باشید که موتور راه مطمئن. را بکار اندازید) استارت(انداز  راه
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خاموش (قرار دهید یا کنترل کنندة توقف ) توقف(دستی را در موقعیت ) خاموش کن(کنندة توقف 

وجود فشار روغن بوسیله خاموش شدن چراغ هشدار یا . دستی را از پمپ انژکتور قطع کنید) کن

  .ه میشودبا درجگان روي درجه فشار روغن نشان داد

سطح . وقتیکه موتور سرد شده است. موتور را بکار انداخته و نشتی فیلتر روغن را بازدید کنید -8

روغن بازدید کنید و در صورت لزوم، بداخل کارتر روغن بیشتر گیري  روغن را در روي میله اندازه

  .بریزید

  

  چگونگی تعویض کردن سیستم هواکش بسته

  .را درآورید (A1)کش  هواکرده و سرپوش ) لشُ(بستهاي لوله را آزاد  -1

در سرپوش چکّشکی را درآورید، تا اینکه صافی توري  (A4)کش  هوااگر الزم باشد، بدنه  :نکته

  .را جا دهید

  .را درآورده و آنرا با نفت تمیز بشوئید (A2)صافی توري پالستیکی  -2

  .کش را با نفت تمیز شستشو دهید هوابدنه  -3

  .را تعویض کنید (A3)لزوم اورینگ در صورت  -4

هاي ضامن  اگر تمیز نباشد، پیچ. کش تمیز است هوابازدید کنید و ببینید که آیا داخل لولۀ  -5

  .لوله را با نفت شسته و با هواي کم فشار خشک کنید. فلنجی و لوله را درآورید

ن درست سوار شده کنید و مطمئن شوید که آ) نصب(کش سوار  هواکش به بدنه  هواسرپوش  -6

  .است

  .کش را جفت کرده و بستهاي لوله را سفت کنید هوالوله  -7

اگر الزم باشد . کش بوسیله رزوه بداخل درپوش چکشکی محکم شده است هوابدنه  :توجه

زیر، از یک آچار کش را تعویض کنید، در موقع شل کردن پیچ، براي نگهداري فلنج  هوامجموعه 

(C) شکل استفاده کنید.  
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  صافی هوا

 (A)تر در  یک نمونه از فیلتر هواکش. براي تمیز کردن فیلتر هواکش از بنزین استفاده نکنید :توجه

  .نشان داده شده است

بایستی  (A1)مخزن و المان فیلتر . فیلتر هواکش تر بایستی در یک فاصله زمانی مناسب تخلیه شود

بازدید کنید و ببینید که آیا . ین استفاده نکنیداز بنز. با نفت یا با مایع مناسب دیگر شستشو شود

مخزن را تا سطح نشان . صدمه ندیده است و در صورت لزوم، آنرا تعویض کنید (A3)کاسه نمد 

  .با روغن موتور تمیز پر کنید (A2)داده شده 

  

  فیلتر هوا

ی داراي یک فیلترهاي هواي معین. هاي فیلتر هوا دارد شرایط محیط اثر مهمی در تکرار سرویس

مقدار گرد و . زمانی تمیز شوند هاي باشد که بایستی در فاصله می (A1)کاسه گرد و خاك جداگانه 

اجازه ندهید که . خاك در کاسه نشان میدهد که آیا آن در زمان درست شرایط عمل تمیز شده است
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کاهش خواهد  را (A2)گرد و خاك بطور کامل کاسه را پر کند، براي این عمل عمر المان فیلتر 

  .داد

باشند که گرد و خاك از  می (B1)هاي گرد و خاك اتوماتیک  فیلترهاي هواي معینی داراي دریچه

مراقب . دریچه گرد و خاك الستیکی بایستی تمیز نگهداشته شود. شود طریق آنها از فیلتر خارج می

  .د براحتی جدا کنندباشید که کنارهاي دریچه کامالً نزدیک به یکدیگر باشند که آنها بتوانن

نصب شده است، آن دقیقاً نشان خواهد داد که المان فیلتر هوا  (C)اگر یک نشان دهنده محدودیت 

این از تعویض پیش از موعد المان فیلتر که خود سبب هزینه زیاد . چه زمانی نیاز به سرویس دارد

  .شود موتور می) قدرت( کند یا تعویض دیر هنگام المان که سبب کاهش توان میشود جلوگیري می

  نشان دهندة محدودیت

میلیمتر درجه  508/558نشان دهندة محدودیت براي این موتورها بایستی در یک اختالف فشار 

  .آب کار کند

  .آن در خروجی فیلتر هوا پایین فیلتر هوا و مانیفولد مکش هوا نصب شده است

شدن موتور از طریق صفحه ) خاموش(بعد از متوقف  (C1)وقتیکه نشان دهنده اعالم خطر قرمز 

  .المان فیلتر هوا بایستی براي سرویس درآورده شود. شود دیده می (C2)شفاف 

یا دکمه نشان دهنده محدودیت را براي جا  (C3)الستیکی ز اینکه المان تمیز نصب شد، زیر بعد ا

  .انداختن نشان دهندة اعالم خطر قرمز فشار دهید

  

  وك سوپاپن) لقی(اي آزاد ه چگونگی امتحان فاصله

  موتورهاي سه سیلندر

در نقطه مرگ باال  1وقتیکه سیلندر شماره : باشد می 3، 2، 1ترتیب احتراق موتور سه سیلندر 

  .درجه بچرخانید 360باشد، میتوانید سوپاپهاي نشان داده شده در زیر را تنظیم و  می
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  خروج 8ورود  8ورود  8خروج  8خروج  8ورود : سه سیلندر

  

  نوك سوپاپها) لقی(هاي آزاد  چگونگی امتحان فاصله

، با موتور گرم یا سرد، )Aشکل (اینها در بین نوك ساقه سوپاپ و اسبکها کنترل میشوند 

 45/0و براي سوپاپهاي دود ) اینچ 008/0(میلیمتر  20/0براي سوپاپهاي هوا ) لقی(هاي آزاد  فاصله

ترتیب . اند نشان داده شده) Bشکل (ها در  هاي سوپاپ یتموقع. باشند می) اینچ 018/0(میلیمتر 

  .اند ها یا ترتیب قرار گرفتن سوپاپها در جدول زیر نشان داده شده موقعیتهاي سوپاپ

  .باشد سیلندر شماره یک در جلو موتور می :توجه

  موتورهاي چهار سیلندر

 4سیلندر شمارة  (B8)میل لنگ در جهت معمولی چرخش موتور بچرخانید تا سوپاپ هوا  -1

سوپاپهاي سیلندر شماره . همان سیلندر کامالً بسته نشده است (B7)دقیقاً باز شده و سوپاپ دود 

  .را امتحان کرده، و اگر الزم باشد آنها را تنظیم کنید 1

را  2سیلندر شماره ) B3و  B4(اشاره شد سوپاپهاي  4همانطور در باال براي سیلندر شماره  -2

تنظیم / را کنترل  3سیلندر شماره ) B5و  B6(سوپاپهاي ) لقی(هاي آزاد  سپس فاصله .تنظیم کنید

  . کنید

سوپاپهاي ) لقی(هاي آزاد  سپس فاصله. را تنظیم کنید 1سیلندر شماره ) B1و  B2(سوپاپهاي  -3

)B8  وB7 ( تنظیم کنید/ را امتحان  4سیلندر.  

و  B4(سوپاپهاي ) لقی(هاي آزاد  سپس فاصله. درا تنظیم کنی 3سیلندر ) B5و  B6(سوپاپهاي  -4

B3 ( تنظیم کنید/ را امتحان  2سیلندر شماره.  

دود  هوا     دود  هوا      دود    هوا        
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  جدول ترتیب موقعیت سوپاپها در موتور چهار سیلندر

  1  2  3  4  شماره سیلندر و سوپاپ

8  7  6  5  4  3  2  1  

  سوپاپ

I =سوپاپ ورود هوا  

E  =سوپاپ خروج دود  

IEEIIEEI

  

  سیلندر موتورهاي شش

 6سیلندر  (A12)میل لنگ را در جهت معمولی چرخش موتور بچرخانید تا سوپاپ هواي  -1

) لقی(هاي آزاد  فاصله. همان سیلندر کامالً باز نشده است (A11)دقیقاً باز شده و سوپاپ دود 

  .سیلندر شماره را امتحان، و اگر الزم باشد تنظیم کنید) B1و  B2(سوپاپهاي 

 6را همانطوریکه در باال براي سیلیندر شماره  2شماره سیلندر ) A4و  A3(مارة سوپاپهاي ش -2

را  5سیلندر شماره ) A9و  A10(سوپاپهاي ) 9لقی(هاي آزاد  سپس فاصله. ه شد تنظیم کنیداشار

  .تنظیم کنید/ امتحان 

سوپاپهاي ) لقی(هاي آزاد  سپس فاصله. را تنظیم کنید 4سیلندر شماره ) A8و  A7(سوپاپهاي  -3

)A6  وA5 ( تنظیم کنید/ را امتحان  3سیلندر شماره.  

و  A12(سوپاپهاي ) لقی(سپس فاصله آزاد . سیلندر را تنظیم کنید) A1و  A2(سوپاپهاي  -4

A11 ( تنظیم کنید/ را امتحان  6سیلندر.  

) لقی(هاي آزاد  سپس فاصله. را تنظیم کنید 5سیلندر شماره ) A9و  A10(سوپاپهاي  -5

  .تنظیم کنید/ را امتحان  2سیلندر شماره ) A3و  A4(وپاپهاي س

) A7و  A8(سوپاپهاي ) لقی(هاي آزاد  سپس فاصله. را تنظیم کنید) A5و  A6(سوپاپهاي  -6

  .تنظیم کنید/ را امتحان  4سیلندر شماره 



)احتیاط آمیز(گیرانه  نگهداري پیش - 4

35

  

  سیلندر 6جدول ترتیب موقعیت سوپاپها در موتور 

  1  2  3  4  5  6  شماره سیلندر و سوپاپ

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  سوپاپ

I =سوپاپ ورود هوا  

E  =سوپاپ خروج دود  

IEEIIEEIIEEI
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  روغن موتور و خنک کننده/ سوخت  - 5

  مشخصات سوخت

صحیح از موتورتان، از سوخت با کیفیت خوب استفاده براي بدست آوردن توان درست و بازدهی 

  :در زیر اشاره شده است (Perkins) پرکینزبراي موتور  به مشخصات سوخت توصیه شده. کنید

  50حداقل ...................... عدد نشان 

  درجه سانتیگراد 40درصد در  5/2ـ  5/4............................. غلظت 

  کیلوگرم در لیتر 835/0-855/0............................ چگالی 

  جرم%  2/0حداکثر .... ........................گوگرد 

  درجه سانتیگراد 350در % 85............................. تقطیر 

موجب پایین میتواند یک سوخت با یک عددستان . را نشان میدهدبازدهی احتراق  :عددستان

  .اندازي سرد شده و باحتراق تأثیر بگذارد مسائل راه

آن خارج از حدود باشد میتواند به بازدهی  باشد و اگر عبارت از مقاومت به جریان می :غلظت

  . موتور تأثیر بگذارد

چگالی زیاد قدرت موتور را افزایش داده و . چگالی کم قدرت موتور را کاهش میدهد :چگالی

  .کند موتور دود می

در جائیکه فقط سوختهاي با . وجود گوگرد زیاد میتواند سبب فرسودگی موتور شود :گوگرد

الزم است در موتور از روغن موتور با قلیایی زیاد مصرف کنید یا . باشد می سولفور زیاد موجود

  ).را مشاهده کنید 13صفحه . (ر دفعات بیشتر تعویض کنیدروغن موتور د

یک نسبت زیاد از . کند این به مخلوط هیدروکربنهاي مختلف در سوخت اشاره می :تقطیر

  .تأثیر بگذارد هیدروکربنهاي سبک وزن میتواند در مشخصات احتراق

سوختهاي مخصوص زمستان ممکن است براي کار موتور در زیر  :سوختهاي با درجه حرارت کم

این سوختها داراي یک غلظت کم بوده و همچنین ترکیب . صفر درجه سانتیگراد موجود باشد

) ومیم(اگر ترکیب پارافینی . کنند در درجه حرارتهاي پائین محدود میرا در سوخت ) موم(پارافین 

  .پیدا شود، میتواند جریان سوخت از طریق فیلتر را متوقف کند

هاي تعویض روغن موتور بجهت استاندارد  اگر شما براي تنظیم موتور نیاز به وسیله دارید یا دوره

مشورت  (Perkins) پرکینزسوخت موجود ممکن است ضروري باشد، با نزدیکترین نمایندگی 

  .کنید

بایستی براساس درجه حرارت محیطی که موتور دیزل مورد ) گازوئیل( اوالً انتخاب سوخت دیزل

  .استفاده قرار خواهد گرفت، باشد
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منطقه گرم جنوب استفاده شود؛  در سبک با نقطه ریزش زیاد بایستی) گازوئیل(سوخت دیزل 

  .سوخت سبک با نقطه ریزش کم بایستی در منطقه سرد شمال مورد استفاده قرار گیرد

فرسودگی  وگرنه ناخالصیهاي مکانیکی یا چیز دیگر بایستی حداالمکان کم باشدوجود آب و 

  .پیدا خواهد شدساختار و قطعه در فیلتر 

درجه سانتیگراد بایستی کمتر  10تا  6نقطه ریزش سوخت دیزل در درجه حرارت محیط با حداقّل 

  .بودن ضروري اطمینان حاصل کنید روانباشد، بنابراین از 

انتخاب  10نمره صفر تا ) گازوئیل(رت طبیعی محیط، ممکن است سوخت دیزل در درجه حرا

 3میتواند به محیط گرم جنوب و سوخت دیزل نمره  10شود، براي مثال، سوخت دیزل سبک نمره 

  .میتواند به منطقه سرد شمال انتخاب شود 5تا 

طوالنی مدت یا تصفیه با  نشینی نسبتاً بایستی تمیز باشد، قبل از مصرف ته) گازوئیل(سوخت دیزل 

  .پارچه ابریشمی براي خارج کردن ناخالصی مکانیکی بایستی انجام گیرد

  مشخصات روغن موتور

اگر شما براي تنظیم یک موتور یا مراحل تعویض روغن موتور نیاز به مشورت دارید که ممکن 

 پرکینز) ینمایندگ(است بجهت استاندارد سوخت موجود ضروري باشد، با نزدیکترین پخش 

(Perkins) الً انتخاب سوخت دیزل . مشورت کنیدبایستی براساس درجه محیطی ) گازوئیل(او

  .گیرد باشد که موتور دیزل در آن مورد استفاده قرار می

فقط از روغن موتور با کیفیت خوب با مشخصات مربوطه که در زیر نشان داده شده است استفاده 

  .کنید

بهران ـ پارس ـ ( 20W-50 (Perkins)فاده در موتورهاي پرکینز نوع روغن موتور قابل است

  .باشد می) ایرانول

  مشخصات خنک کننده

گیرد میتواند در راندمان و عمر سیستم کننده تأثیر  اي که مورد استفاده قرار می کیفیت خنک کننده

نده خوب کمک هاي اشاره شده در زیر میتواند به نگهداري یک خنک کن توصیه. زیادي داشته باشد

اگر روشهاي درستی بکار بسته نشود، . کرده و آنرا در مقابل یخ زدگی و یا فرسودگی حفظ کند

  .نمیتواند در مقابل آسیب یخ زدگی یا فرسودگی مسئول باشد (Perkins) پرکینز

  .در صورت امکان، در خنک کننده از آب سبک و تمیز استفاده کنید -1

گیرد، آن بایستی  گیري از صدمه یخ زدن مورد استفاده قرار میاگر مخلوط ضد یخ براي جلو -2

پیشنهاد میشود که ضد خورنده، از نوع . داراي اتیلن گلیکول توأم با ضد خورندگی داشته باشد
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مؤثر در تمام درجه کننده مخلوط ضد یخ بایستی یک خنک . بنزوات سدیم باشد/ نیتریت سدیم 

  . ر مقابل خورندگی را تأمین کندحرارتها باشد و آن بایستی حفاظت د

خنک . کیفیت ضد یخ خنک کننده بایستی سالی یک بار، مثالً در شروع فصل سرما امتحان شود

  .تعویض شود سالکننده بایستی در هر دو 

از % 50غلظتهاي بیشتر از . یخ و آب باشد مخلوط ضد یخ بایستی متشکل از مقادیر مساوي از ضد

خنک کننده تأثیر معکوس ) بازدهی(ضد یخ نباید استفاده شود براي اینکه اینها میتوانند در کارآئی 

  .بگذارند

موقعیکه جلوگیري از یخ زدن ضروري نمیباشد، استفاده از یک مخلوط ضد یخ تأیید شده هنوز  -3

رسودگی جلوگیري کرده، همچنین نقطه جوش خنک کننده را باشد براي اینکه از ف یک مزیت می

به آب اگر از یک ضد یخ استفاده نمیشود، یک مخلوط درست از مادة ضد خورنده . باال میبرد

هاي  مخلوط آب و ماده ضد خورنده را هر شش ماه تعویض کرده یا مطابق با توصیه. اضافه کنید

  .کارخانه سازنده مادة ضد خورنده کنترل کنید

  .مخلوطهاي ضد خورنده معین میتوانند صدمه بعضی از اجزاء موتور شوند: توجه

گیرد، خنک کننده بایستی از  وقتیکه موتور دیزل در صفر درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار می

نوع موتوریکه از سیستم خنک . جلوگیري شودبه قطعات نسبتاً ترك خورنده زدگی هدایت یخ 

در آن استفاده شده است ممکن است از ضد یخ با نقطه کیفیت پائین استفاده شده  کنندة سیکل بسته

جدول زیر را براي . یا بآن آب گرم اضافه شود، آب بایستی در هر توقف وسیله نقلیه تخلیه شود

  .فرمول ضد یخ عمومی مالحظه کنید

دن اتیلن گلیکول یا در جریان تهیه ضد یخ، بایستی به ایمنی آتش سوزي بعلّت قابل اشتعال بو

قبل از استفاده از ضد یخ، براي جلوگیري از رسوبات جدید شیمیائی که اثر خنک . آلکل توجه شود

  .کننده را تحت تأثیر قرار میدهد، داخل سیستم خنک را تمیز کنید

  درجه سانتیگراد نقطه پائین  واحد  آب  اتیلن گلیکول  نام

  60  ولضد یخ اتیلن گلیک

55  

50  

40  

40  

45  

50  

60  

  

  

  درصد حجم

55-  

40-  

30-  

22-  
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  )ممکن(اشکال و علل احتمالی 

  علل ممکن

  بوسیله پرسنل تعمیرگاه بازدید میشود  بازدید شده بوسیله استفاده کننده  اشکال

    1- 2-3- 4  استارت، موتور را خیلی بکندي میچرخاند

  موتور روشن نمیشود

  

13 -12-11 -10 -9-8 -7 -6-5  

17 -15-14  

44 -43-42 -40 -38-37 -36 -35 -34  

  

  شود موتور بسختی روشن می

  

14 -13-12 -11 -10-9 -8 -6-5  

19 -17-15 -14  

44 -43-42 -40 -37-37 -36 -34  

  

  کافی نیست) توان(قدرت 

  

17 -16-13 -12 -11-10 -9 -8  

21 -20-19 -18  

61 -44-43 -42 -39-38 -37 -36 -34  

64 -63  

  34- 36- 37-38- 39- 40-41- 43  8- 9- 10-12- 13- 15-20- 22  )روشن نشدن(بد کار کردن 

  11- 13- 15-17- 18- 19-21- 22  مصرف سوخت باالست

  

43 -42-40 -39 -38-37 -36 -34  

63 -44  

  11- 13-15- 17- 19-21- 22  خروج دود سیاه از اگزوز

  

44 -43-42 -40 -39-38 -37 -36 -34  

63 -61  

  4- 15-21- 23  خروج دود آبی یا دود سفید از اگزوز

  

52 -45-44 -42 -39-38 -37 -36  

62 -58  

  46-47- 48- 50-51- 59  4- 24-25- 26  .باشد فشار روغن موتور خیلی پائین می

  36- 37- 40-44- 46- 52-53- 60  9- 13-15- 17- 20-22- 23  )صداي ضربه میدهد(موتور ضربه میزند 

  7-8- 9- 10-11- 12- 13-15- 16  کند نظمی کار می موتور با بی

23 -22-20 -18  

60 -52-44 -41 -40-38 -34  

  

  

  

  تراکم بد است

28 -27-20 -18 -13  54 -52-44 -41 -40-38 -34  

  فشار روغن موتور خیلی باالست

  درجه حرارت موتور خیلی زیاد است

25 -4  

32 -30-29 -27 -19-15 -13 -11  

49  

64 -57-56 -55 -52-39 -37 -36 -34  

  39- 42- 44-45- 52  31- 33  باالست) کارتر(فشار محفظه میل لنگ 

  37- 39- 40- 42-43- 44- 45-53- 60  11- 22  لرزش

    10-11- 12  و خاموش میشودموتور روشن 

  



تشخیص عیب -6

40

)ممکن(لیست کد علل احتمالی 

  .است) کم(ظرفیت باتري پایین  -1

  .اتصاالت برقی بد می باشند -2

  )عیب استارت(انداز  عیب در موتور راه -3

  .درجه روغن موتور نامطلوب است -4

  .موتور را بکندي میچرخاند) استارت(انداز  موتور راه -5

  .خالی است )باك(مخزن سوخت  -6

  )خاموشی(کننده توقف  کنترلنقص در  -7

  وجود مانع در یک لوله سوخت رسانی -8

  وجود عیب در پمپ انتقال سوخت -9

  .المان فیلتر سوخت کثیف است -10

  صافی یا سیستم مکش/ گرفتگی فیلتر هوا -11

  وجود هوا در سیستم سوخت رسانی -12

از نوع نامناسب وجود عیب در انژکتورها یا انژکتورها  -13

  .هستند

  از سیستم راه انداز سرد نادرست استفاده شده -14

  انداز سرد عیب در سیستم راه -15

  )باك(محدودیت تهویه مخزن سوخت  -16

  .نوع یا درجۀ سوخت مصرف شده نامطلوب است -17

  حرکت محدود کنترل کننده سرعت موتور -18

  محدودیت لوله اگزوز -19

  ر خیلی باالستدرجه حرارت موتو -20

  .درجه حرارت موتور خیلی پائین است -21

  .هاي نوك سوپاپ نادرست است لقی(هاي آزاد  فاصله -22

در هواکش نوع تر روغن زیاد وجود دارد یا  -23

  .مشخصات روغن نامطلوب است

  .روغن موتور در کارتر ناکافی است -24

  .درجه معیوب است -25

  .است المان فیلتر روغن موتور کثیف -26

  پروانه باد صدمه دیده -27

  عیب در سوار کردن موتور یا پوسته چرخ لنگر -28

  روغن موتور در کارتر خیلی زیاد است -29

  وجود مانع در مسیرهاي هوا یا مجراهاي آب -30

  وجود مانع در لوله تنفس -31

  خنک کننده در سیستم ناکافی است -32

  .ه معیوب استکند یا تخلیه کنند لوله خالء نشت می -33

  وجود عیب در پمپ انژکتور -34

  محرك پمپ انژکتور شکسته -35

  .زمان بندي پمپ انژکتور ناصحیح است -36

  .سوپاپ نادرست است) تایمینگ(زمان بندي  -37

  .تراکم نادرست است -38

  کند واشر سر سیلندر نشت می -39

  .ها آزاد نیستند سوپاپ -40

  .هستندهاي فشار قوي نامطلوب  لوله -41

  .اند قطر داخلی سیلندرها سائیده شده یا شکسته -42

  وجود نشتی در بین سوپاپها و نشیمنگاهها -43

  .اند رینگهاي پیستون آزاد نبوده یا آنها سائیده شده یا شکسته -44

  .اند ساقه سوپاپها و یا هادي سوپاپها سائیده شده -45

  .اند هیاتاقانهاي میل لنگ سائیده شده یا صدمه دید -46

  پمپ روغن سائیده شده -47

  .سوپاپ اطمینان بسته نمیشود -48

  سوپاپ اطمینان باز نمیشود -49

  .فنر سوپاپ اطمینان شکسته است -50

  وجود عیب در لوله مکش روغن موتور -51

  پیستون صدمه دیده است -52

  .ارتفاع پیستون نادرست است -53

  ان نیستپوسته چرخ لنگر یا چرخ لنگر بدرستی میز -54

  وجود عیب در ترموستات یا نوع ترموستات نادرست است -55

  در مسیرهاي  خنک کننده ) وجود مانع(گرفتگی  -56

  )واتر پمپ (وجود عیب در پمپ آب  -57

اگـر یکـی نصـب    (کاسه نمد ساق سوپاپ صدمه دیده اسـت  -58

  )شده باشد

  )مخزن روغن(صافی داخل کارتر ) وجود مانع(گرفتگی  -59

  . نز سوپاپ شکسته استف -60

  پروانه تور بوشارژ صدمه دیده یا کثیف است -61

  .کاسه نمد روغن روانکاري تور بوشارژ نشت می کند -62

در موتـور هـاي مجهـز بـه     ( سیستم مکش نشـت مـی کنـد     -63

  )توربوشارژ

اگر یکی نصب (دریچه خروج آشغال بدرستی کار نمی کند -64

  )شده است
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  مقدمه

، توصیه هاي خاطرنشان شده در زیر میشود والنی از خدمت خارجطر براي یک دوره موقعیکه موتو

  . براي جلوگیري از صدمه موتور طرح شده اند

  :روال کار

  ).شستشو دهید(بیرون موتور را کامالً تمیز کنید -1

 سیستم می تواند با سوخت طبیعی پر نگهداشته شود ولی بایستی تخلیه شده و در انتهـاي دوره  -2

  . انهاي فیلتر سوخت دور انداخته شودمانبار کردن همراه با ال

. یا هوا را اصالح کنیدهاي سوخت ، روغن موتور یسپس نشت. موتور را روشن کنید تا گرم شود -3

  . موش کرده و روغن موتور را از کارتر تخلیه کنیدموتور را خا

  . صافیهاي پوشش دار فیلتر روغن موتور را تعویض کنید -4

  . کارتر موتور را تا عالمت فول میله اندازه گیري با روغن موتور را تعویض کنید -5

بـراي حفاظـت سیسـتم خنـک     . تخلیه کنید ه راسیستم خنک کنند ،)15و14( با مالحظه صفحه -6

  . کننده در مقابله با زنگ زدگی آن را با مخلوط ضد یخ با عملکرد ضد زنگ پر کنید

ه کوتاه بکار اندازند تا اینکـه روغـن موتـور و خنـک کننـده در موتـور       موتور را براي یک دور -7

  .گردش کنند

  . کش موتور را تمیز کرده و انتهاي لوله را درز بندي کنیدهوالوله  -8

مانیفولد مکش سپس، اگر الزم باشد، لوله هاي سوار شده بین فیلتر هوا و . فیلتر هوا را درآورید -9

  .بندي کنیدرا با نوار ضد آب درز یا توربوشارژ مانیفولد .یا توربوشارژ را در آورید

یا درب مخزن سوخت رابا نوار ضد آب درز بنـدي  ) باك(لوله تهویه مخزن سوخت   مانیفولد، -10

  .کنید

قبـل از  . ، سپس باتري را در شـرایط شـارژکامل در انبـار محفـوظ بگذاریـد     را باز کنیدباتري  -11

  .دگی محافظت کنیدزدر مقابل زنگ  آنراهاي گذاشتن باتري در انبار ، قطب

  . تسمه هاي محرك را در آورده و آنها رادر انبار بگذارید -12

ـ اگر حفاظت موتور مطابق با توصیه هاي فوق الذکر بدرستی انجام گیـرد، هـیچ آسـیب خور    دگی  ن

و بعـد از یـک    نز این شرکت، وقتیکه موتور در انبار می باشـد یموتورهاي پرک.  اتفاق نخواهد افتاد

ممکن است اتفاق بیفتد مسئول نمی باشندکه اي  ت بخدمت گرفته می شود، براي صدمهمد .  
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  :توجه

موتور ، موتور راه ) روشن کردن(بعد از یک دوره نگهداري در انبار ، اما قبل از راه اندازي 

ضعیت توقف در و) B /03/3(با ) A /03/3(را با کنترل کننده توقف موتور )استارت(انداز

خاموش  زمانیکه یک چراغ هشدارفشار پائین. د تا فشار روغن نمایان شودیبکار انداز) خاموش(

اگر یک کنترل کننده توقف مغناطیسی در پمپ اثر کنتور . فشار روغن می تواند نمایان شود. شودمی

  .آن بایستی براي این عمل قطع شده باشد. مورد استفاده قرار گیرد
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  :مقدمه

شکاالتی به موتور شما و یا به اجزاء آن بوجود آید، نمایندگی پرکینز شما میتواند تعمیرات اگر ا

اند و کار بدرستی انجام  الزم را انجام داده و مطمئن خواهد کرد که فقط قطعات اصلی نصب شده

  .شده است

  

  کتابچۀ سرویس

یدکی، کتابچه دستی استفاده  کتابچه قطعات: شامل(هاي سایر خدمات  هاي تعمیرگاه و نشریه کتابچه

  .باشد در نمایندگیهاي شما می) کننده، کتابچه سرویس و نگهداري

  

  آموزش

اگر آموزش . آموزش محلی براي کار، سرویس و تعمیر موتورها در نمایندگیها وجود دارد

  .تواند شما را در چگونگی کسب آن راهنمائی کند مخصوص الزم باشد، نمایندگی شما می



اطالعات موتور -9

44

  موتور اطالعات

  تعداد سیلندر

BA, BB, BC, BD, BE            3  

AA, AB, AC, AD, AE           4  

YA, YB, YC, YD, YE           6  

  ترتیب سیلندر                             ردیف

  سیکل                                       چهار زمانه

  

  سیستم تنفس

BA, AA, YA                     تنفس طبیعی  

BB, AB, YB                      توربو شارژ دار  

BC, AC, YC                      متعادل شده با ارتفاع از سطح دریا  

BD, AD, YD                      اینتر کولر دار/ توبو شارژدار  

BE, AE, YE                      پمپ انژکتور ردیفیاینتر کولردار همراه با / بو شارژدار رتو  

  سیستم احتراق                        پاشش مستقیم

  میلیمتر 100قطر اسمی سیلندر                   

  میلیمتر 127کورس حرکت پیستون             

  

  نسبت تراکم

AA, AC, YA, YC          5/16  5/16 :1( 1به(  

AB, AD, YB, YD         16  16: 1( 1به(  

YD )پیستون فسترام [ترین موتور مجهز به جدید(Fastram) [      25/17  25/17: 1( 1به(  

AE, YE                         5/17  5/17: 1( 1به(  

BA, BB                         5/17  5/17: 1( 1به(  

  حجم سیلندر

BA, BB, BC, BD, BE      3 لیتر  

AA, AB, AC, AD, AE      4 لیتر  

YA, YB, YC, YD, YE      6 لیتر  

  ترتیب احتراق
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BA, BB, BC, BD, BE      3 ،2 ،1  

AA, AB, AC, AD, AE      2 ،4 ،3 ،1  

YA, YB, YC, YD, YE      4 ،2 ،6 ،3 ،5 ،1  

  

  )سرد یا گرم(سرسوپاپ ) فیلتر(فاصله آزاد یا لقی 

  میلیمتر 20/0      )سوپاپ هوا(ورودي 

  میلیمتر 45/0      )سوپاپ دود(خروجی 

  

  )حداقّل در سرعت حداکثر و درجه حرارت طبیعی موتور( فشار روغن موتور

  کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع 1/2کیلونیوتن بر مترمربع،  207  هاي خنک کننده پیستون  موتورهاي بدون فواره

  کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع 5/2کیلونیوتن بر مترمربع،  280  هاي خنک کننده پیستون  موتورهاي با فواره

  هاي ساعت از دید جلو در جهت عقربه      موتور) دوران(چرخش جهت 
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  )ساخت داخل(تنظیم تایمینگ پمپ سوخت استاتیکی پمپهاي ردیفی 

کتابچه راهنماي تعمیرگاه، وقتیکه پیستون اولین سیلندر در نقطه مرگ براساس دستورالعملهاي  -1

عالمتها بایستی بترتیب در . ایجاد کنیدباشد، براي نشان دادن موقعیت پیستون عالمتهائی را  باال می

  .پوسته محفظه دنده و پولی تسمه پروانه ایجاد کنید

شانه (هاي سوخت فشار قوي اولین سیلندر را باز کرده، و میله کنترل کننده مقدار سوخت  لوله -2

هاي ساعت  لنگ را از دید جلو در جهت عقربه میل. را در موقعیت حداکثر قرار دهید) گاز

  .رخانید، تا پیستون اولین سیلندر به نقطه مرگ باال برسدبچ

سپس میل لنگ را . هاي ساعت بچرخانید درجه در جهت عکس عقربه 60میل لنگ را باندازه  -3

هاي ساعت در این مدت سطح سوخت را در سوپاپ خروج سوخت  بآرامی در جهت عقربه

کند، نشانگر  می) نوسان(ائین رفتن بمحض اینکه سطح سوخت شروع به باال و پ. مشاهده کنید

زاویه بین . باشد، که شما بایستی چرخاندن میل لنگ را متوقف کنید تأمین سوخت اولین سیلندر می

گیري  روي پولی، یعنی زاویه تأمین سوخت را اندازهدرپوش محفظه دنده و عالمت ) عالمت(خط 

اشد، سوخت در آوانس تأمین شده اولی ب) عالمت(دومی قبل از خط ) عالمت(اگر خط . کنید

  .است، در غیر اینصورت، تأمین سوخت ریتارد شده است

  .اند هاي زیر تهیه شده هاي تأمین سوخت انواع مختلف موتور در جدول زاویه -4

110Ti135Ti160Ti180Ti210Ti230Ti  نوع موتور

7100VE7100710071007100  نوع پمپ

تایمینگ پمپ 

  سوخت

110 

  درجه

 35/1صفر تا 

  میلیمتر

18 18  درجه 18  درجه 18  درجه درجه  

  

-4T1006-6T1004-41004-1004  نوع موتور
4TW

1004-
4TA

1006-
6TW

ADADADVEVEAD  نوع پمپ

تایمینگ پمپ 

  تسوخ

118  

  درجه

112  درجه  
116  

  درجه

 3/0صفر تا 

  میلیمتر

 4/0صفر تا 

  میلیمتر

114  

  درجه

هاي روي پایه  اگر زاویه تأمین سوخت مطلوب نباشد، پس آن میتواند بعد از شل کردن مهره -5

زاویه تأمین . مپ با استفاده از سوراخهاي روي فلنج انتهاي پمپ تنظیم شودپمپ و فلنج انتهاي پ

. در غیر اینصورت میتواند کاهش یابد. سوخت میتواند با کج کردن پمپ بطرف موتور افزایش یابد

با جابجائی فاصله یک میلیمتري انتهاي بیرونی فلنج پمپ، زاویه تأمین سوخت در حدود یک 

  .شدتنظیم خواهد  CAدرجه 
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هاي روي فلنج انتهاي پمپ، و پیچهاي  بمحض اینکه زاویه تأمین سوخت مناسب میشود، مهره -6

را تکرار کرده و زاویه تأمین سوخت  3سپس مرحله . روي پایه پمپ با گشتاور مناسب پیچ شوند

  .را بازدید کنید

= درجه  1طول قوس مطابق با زاویه چرخش  :توجه
360

Dπ
قطر پولی بر  -D. باشد یمتر میمیل 

  حسب میلیمتر

  معرفی پمپهاي ردیفی 

  

  .نشان داده شده است 1مدار سوخت رسانی پمپ در شکل 

هاي دستگاه انتقال نیرو بحرکت در  میل سوپاپ پمپ سوخت بواسطه کوپلینگ شافت یا چرخ دنده

خت را از مخزن سو) پمپ انتقال سوخت(با حرکت میل سوپاپ، پمپ تأمین سوخت . میآید

کیلوگرم بر سانتیمترمربع به فیلتر سوخت انتقال  5/2تا  8/1سوخت مکیده، و آنرا با یک فشار 

  .یابد نهایتاً سوخت به محفظه سوخت در بدنه پمپ جریان می. میدهد

  .در نتیجه فشار سوخت را افزایش میدهد. پیستون پالنجري با چرخش میل سوپاپ باال میرود

پمپ شده و بعد از جریان از طریق ) پمپ انژکتور(بوسیله پمپ سوخت سوخت فشار قوي 

  .هاي سوخت بداخل اتاقک احتراق پاشیده میشود لوله

بنابراین در . باشد مقدار تأمین سوخت بوسیله پمپ حداقل دو برابر مقدار سوخت پاشیده شده می

یتواند از طریق سوپاپ باشد سوخت اضافی م حالیکه فشار سوخت بیشتر از میزان مورد نیاز می

  .به مخزن سوخت جریان یابد) سوپاپ برگشت(سرریز 

و ) همچنین میتواند بدنه انژکتور را روغنکاري کرده(سوخت اضافی پاشیده شده بوسیله انژکتورها 

  .روي بدنه انژکتور به مخزن سوخت جریان یابد) سوپاپ برگشت(از طریق سوپاپ سرریز 

نگهدارنده

لوله فشار 

پمپ انژکتور

پمپ انتقال سوخت

مخزن سوخت

فیلتر

نازل

اتصال سر ریز
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  انی و سایر اطالعات مربوطهتخلیه هواي سیستم سوخت رس

  سوخت

سوخت با کیفیت پائین، پمپ سوخت را معیوب کرده و در بازده موتور تأثیر خواهد گذاشت، 

  .بنابراین بایستی از سوختی که بوسیله کارخانه سازنده موتور توصیه شده است استفاده شود

  .فقط سوخت تمیز با درجه غلظت درست بایستی استفاده شود

بایستی با سوخت با درجه ) افشانکها(پالنجري، سوپاپ خروج سوخت و انژکتورها ـ پیستون 

  .درست روغنکاري شود) چسبندگی(لزجت 

  .سوخت خیلی کم باشد، اجزاء باید مسدود شوند) چسبندگی(ـ اگر درجه لزجت 

  .سوخت خیلی زیاد باشد، احتراق را تحت تأثیر قرار خواهد داد) چسبندگی(ـ اگر درجه لزجت 

ـ بعلّت فاصله خیلی کم بین قطعات متحرك، ذراتی همچون گرد و خاك و زنگ آهن، سبب 

  .سایش جدي سیستم پاشش سوخت را خواهند شد

براي تمیز نگهداشتن سوخت، فیلتر سوخت بایستی بطور منظم سرویس و نگهداري و یا تعویض 

  .و مخزن سوخت بطور منظم سرویس و نگهداري شود. شود

را صدمه خواهد زد، دي ) پمپ انژکتور(زیاد گوگرد در سوخت پمپ سوخت ) غلظت(ـ تجمع 

اکسید گوگرد پدید آمده بواسطه سوختن، با آب ترکیب شده و به آسیدسولفوریک تبدیل خواهد 

بنابراین . فرسوده خواهد نمودرا و اجزاء مربوطه ) پمپ انژکتور(نوبت پمپ سوخت به شد، که 

  .تی استفاده شودفقط سوخت با گوگرد کم بایس

. خواهد شد) پمپ انژکتور(ـ وجود آب در سوخت سبب سائیدگی قطعات داخلی پمپ سوخت 

  .در نتیجه ممکن است قطعات متحرك مسدود شوند

  .بنابراین مطمئن شوید که در سوخت هیچ آبی وجود نداشته باشد

بنابراین بایستی . خواهد شد بازدهی موتور متأثر .مانده دوده در انژکتور وجود داشته باشدـ اگر پس 

  .اده شود که بعد از سوختن پس مانده دوده کمی را بتواند از خود بجا بگذاردفاز سوختی است

  فیلتر سوخت

از . تصفیه شودرسیدگی تأثیر منفی مواد خارجی در سوخت، سوخت بایستی بطور مناسب 

  .دستورالعملهاي در مورد فیلتر سوخت پیروي کنید

  از سیستم سوخت رسانی و به راه افتادن سوخت) ريهواگی(حذف هوا 

بعد از سوار کردن پمپ سوخت، در طول مدت کار اولیه، هواي موجود در سیستم سوخت رسانی 

  .شود) خارج(بایستی حذف ) ها افشانک(تا انژکتورها  از مخزن سوخت
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خارج (حذف در طول مدت کارهاي اولیه، پمپ باال بر سوخت روي پمپ تأمین سوخت، براي 

  .گیرد هوا از سیستم سوخت رسانی مورد استفاده قرار می) کردن

  .سوخت را بطور کامل شل کنید) پمپ انتقال(مهرة روي پمپ باالبر  -1

  .باز کرده یا پیچ تخلیه هواي روي فیلتر سوخت را شل کنید را سوپاپ سرریز -2

نکه هیچ حبابی در خروج جریان سوخت سوخت را بکار اندازید، تا ای) پمپ انتقال(پمپ باالبر  -3

  .از سوپاپ سرریز یا پیچ تخلیه هوا وجود نداشته باشد

  .سفت کنیدرا ریز را ببندید یا پیچ تخلیه هوا سرسوپاپ  -4

را باز کرده و بکار انداختن پمپ باالبر را ) پمپ انژکتور(سوپاپ سرریز روي پمپ سوخت  -5

  . روج جریان سوخت از سوپاپ سرریز وجود نداشته باشدادامه دهید، تا اینکه هیچ حبابی در خ

  .را بکار اندازید تا موتور روشن شود) استارت(انداز  موتور راه -6

  .و جریان یافتن سوخت تکمیل میشود) هواگیري(بدین ترتیب حذف هوا 

و گاورنرهاي کنترل شده بطور الکتریکی ساخته شده  RSV، گاورنرهاي PBپمپهاي سوخت 

در موتورهاي دیزل بکار گرفته میشوند، که در دستگاههاي تولید  (Perkins) پرکینزشرکت بوسیله 

  .گیرند برق مورد استفاده قرار می

  :PBمشخصات پمپهاي 

شبیه هم هستند، بنابراین، این دو نوع  Aو پمپهاي نوع  PBاطالعات هندسی اصلی پمپهاي  -1

  .میتواند با هم تعویض شوند

  .اند، بنابراین آن میتواند فشار زیادتري را تولید کند ه جدا یکی شدهپالنجر با پوست -2

  .باشد کامل پمپ، آب ناپذیر و گرد و خاك ناپذیر می) آب بندي (درزبندي  -3

  .از شانه گاز چهارگوش استفاده شده است PBدر پمپهاي  -4

  .اند قویت شدهبدنه پمپ، میل سوپاپ و یاتاقانها مخصوصاً براي تولید فشار زیادتر ت -5

جدا . و میله باالبر سوپاپ میتوانند از باالي پمپ درآورده شود همچون ناپیوستهقطعات متحرك  -6

  .کردن میل سوپاپ در موقع تعویض کردن قطعات آسیب پذیر الزم نیست

  PBاطالعات فنی اصلی پمپ 

   8تا  4        تعداد سیلندر

  میلیمتر 12تا  9        قطر پالنجر

  میلیمتر 12، 11، 10      سوپاپبلند کردن میل 

  )هر سیکل(میلیمتر در هر دور  230      مقدار انتقال حداکثر 

  دور در دقیقه 1800      حداکثر) دور(سرعت 
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  بار 950    فشار حداکثر در خروجی پمپ

  )حداکثر(کیلووات بر هر سیلندر  45    خروجی مناسب توان موتور 

  :PBساختمان پمپ 

  

  PBاستفادة پمپ مالحظات در تنظیم و 

و تنظیم . تنظیم مهم پمپ بایستی در میز تست مخصوص، مطابق با مدارك فنی انجام پذیرد -1

  .نادرست ممکن است سبب صدمات سنگین شود

بایستی در ) گازوئیل(در موقع تنظیم پمپ، درجه حرارت روغن موتور و سوخت دیزل  -2

  .درجه سانتیگراد نگهداشته شود 40و  35محدودة 

جا  ، بایستی در هر طرف پالنجر واشرهاي هم ضخامت)پیش کورس(در موقع تنظیم پیش گام  -3

و ) لرزش(در غیر اینصورت، میله یا شانه گاز بنرمی حرکت نخواهد کرد و نوسان . انداخته شود

  .همچنین بدکار کردنها اتفاق خواهد افتاد

ازل از دقّت بخصوصی برخوردار ن) کوپل کنندة(پالنجر، سوپاپ و المانهاي جفت کنندة  -4

بنابراین، براي . هستند، که ممکن است بوسیله هر نوع گرد و خاك موجود در سوخت خراب شوند

در پمپ . تمیز نگهداشتن سوخت، فیلتر سوخت و مخزن سوخت بایستی بطور مرتب تمیز شوند

ن، روغن نیاز در حالت پیشی. سیستم روغنکاري فشاري و پاششی بکار رفته است PBانژکتور 

قبل از سوار شدن در (اندازي پمپ  ند در دو حالت، قبل از راههر چ. نیست در طرف پمپ پر شود

، روغن مشخص شده بوسیله سازنده موتور بایستی در داخل بدنه )روي میز تست یا روي موتور

اگر  .پمپ پر شده باشد، تا اینکه روغن از خروجی سرریز شروع به جاري شدن به بیرون بکند

.هاي فشار دهنده ممکن است خراب شوند روغن پر نشود، یاتاقانها، میل سوپاپ و میله

  واشر

  بوش مسیر جلو و عقب

  بوش پالنجر

  پالنجر

  نشیمن باالي فنر

شانه گاز

نشیمن سوپاپ خروج 

سوخت

سوپاپ خروج سوخت

  پوشش کنترل کننده مقدار سوخت

  فنر پالنجر

  یین فنرنشیمن پا

میل سوپاپ

میله فشاردهنده
پوسته پمپ
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  RSVساختار گاورنر 

  

  

  )RSVساختار تنظیم کنندة ( RSVساختار گاورنر 

  RSVتئوري گاورنر 

صال ابزار میله ات. باشد می) مختلف المرکز(بطور مکانیکی از نوع خارج از مرکز  RSVگاورنر 

تر شود، و ابزار ترمز میتواند بداخل  میتواند بداخل ابزار یک قطعه لنگی ساده) تنظیم کننده(گاورنر 

نیروي کشش فنر میتواند بواسطه چرخش اهرم فنر از . تر شود یک ابزار میله راهنماي غلظکی ساده

وقع تنظیم سرعت، در م. تغییر کند دطریق دستۀ گاورنر تغییر کند، در نتیجه دامنه سرعت میتوان

گشتاور ایجاد شده بوسیله نیروي کشش فنر گاورنر روي اهرم گاورنر مساوي با گشتاور نیروي 

هاي گریز از  کورس حرکت اهرم دستی گاورنر و وزنه. باشد گریز از مرکز در سرعت معین شده می

پیچ حد مقدار سوخت . بواسطه ابزار اهرم منتقل شود) شانه گاز(دار  دندانهمرکز میتوانند به میله 

ابزار تثبیت کنندة دور آرام در . اند در بدنه گاورنر نصب شده) تنظیم کننده(کامل و درجه بند 

پیچ تنظیم روي اهرم فنر براي تغییر مقدار تنظیم سرعت در داخل . محفظه عقب سوار شده است

  .گیرد یک محدودة معین مورد استفاده قرار می

اندازي فنر راه

پوسته جلو

اهرم گاز دستی

پوسته عقب

دور آرام یا پیچ حق ترمز

  اهرم گاورنر

  بست جوشی

  فنر گاورنر

فنر دور آرام

قدار کل سوختپیچ حد م
اهرم شناور

وزنه

شانه گاز

  مفصل شانه گاز

  آویز فنر

اسبک فنر
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  ):1006TAGاستفاده شده براي (گاورنر الکترونیکی 

  شرح با تصویر سیستم اصلی

  

  ترکیب شکل سیستم اصلی

  

  اساس تنظیم کنندة سرعت الکترونیکی

باشد که میتواند جابجائی  مغناطیسی یک محرّك تنظیم کنندة الکترونیکی می) بکار اندازندة(محرّك 

در محرّك مغناطیسی کنترل ) یم پیچس(ین ا بواسطه کنترل کردن جریان یک بوبخروجی محرّك ر

اندازد، از  میمحرّك الکترونیکی مستقیماً میله دندة پمپ سوخت فشار قوي را در موتور بکار . کند

کنترل . کنترل کرده و بدان وسیله سرعت را کنترل کندرا اینرو آن میتواند انتقال سوخت به موتور 

که میتواند سرعت موتور را با یک سرعت و باشد  کنندة سرعت یک وسیله الکترونیکی کامل می

پاسخ متقابل صحیح به تغییر آنی بار کنترل کند، قابل اعتماد بودن آن باال بوده و میتواند در مقابل 

  .مانع محیط اطراف موتور بایستد

  (Stanadyne)پمپ انژکتور استنداین 

  شرح کلّی

قبل از اینکه یک اتصال جدا . ودآن خیلی مهم است که کثافت وارد سیستم سوخت نش :احتیاط

بعد از اینکه اجزاء متشکله باز شدند، به کلیه . بشود، سطح اطراف اتصال را کامالً تمیز کنید

 پمپاشخاص نگهداري کننده غیر متخصص، . اتصاالت باز شده یک پوشش مناسب جا بزنید

  .سوخت را باز، نصب و تنظیم نکنند

باتري کنترل

کلید برق

راه انداز سولنوئید

میکلید تغییر سرعت هرزگرد و سرعت اس دکمه توقف

گیري سرعت چرخ لنگر اندازه

سنسور سرعت

واحد کنترل سرعت
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در داخل پوسته گاورنر  (Stanadyne)سوخت استنداین وئید متوقف کردن برقی در پمپ سولن

  . در باالي پوسته گاورنر قرار دارند (A2)و قطب مثبت  (A1)قطب منفی . نصب شده است

   (Stanadyne)درآوردن و نصب کردن پمپ استنداین 

  درآوردن

انژکتور را برقی و میله کنترل پمپ ) قطع کن(هاي سوخت را باز کرده، کنترل کنندة توقف  لوله -1

  .جدا کنید

  .مهره و واشر فنري دنده را باز کنید. درپوش دنده را از پوشش محفظه تایمینگ بردارید -2

  .هاي فلنجی پمپ سوخت را باز کنید مهره -3

  .باز کنید (B2)و اتصالهاي  (B1)دندة محرك پمپ انژکتور را با کشندة  -4

  .پمپ انژکتور را درآورید -5

  )سوار کردن(نصب 

را به پمپ  (A3)یک اورینگ نو . را به پوسته تایمینگ جا بیاندازید (A1)یک واشر نو  -1

الستیکی نصب شده است، نصب یک واشر ) کاسه نمد(وقتیکه یک آب بند . سوخت نصب کنید

  .ضروري نمیباشد

یا خار با جاي خار موجود  (A2)محرّك پمپ سوخت را بچرخانید تا اینکه پین ) محور(شفت  -2

مطمئن باشید که پین یا خار بدرستی نصب شده . دنده محرّك میزان یا در یک ردیف باشند در

واشر فنري و مهره را براي نگهداري دندة . است و پمپ سوخت را به چرخ دنده جفت کنید

  .محرك بسته و مهره را بآرامی سفت کنید

را در یک  (B1) عالمت روي فلنج پمپ سوخت با عالمت روي وجه عقب پوسته تایمینگ -3

نیوتن متر  22آنها را با گشتاور . هاي فلنجی پمپ سوخت را ببندید مهره. خط مقابل هم قرار دهید

  .کیلوگرم متر سفت کنید 2/2یا 

یک واشر نو به . کیلوگرم متر کامالً سفت کنید 8ا نیوتن متر ی 80محرك را با گشتاور مهرة دندة  -4

  .ه را سوار کنیددرپوش دنده نصب کرده و درپوش دند

  .برقی را اتصال دهید) قطع کننده(سوپاپ کنترل توقف . لولۀ سوخت را ببندید -5

  .حذف یا تخلیه کنید )28و27به صفحه (هوا را از سیستم سوخت رسانی با مراجعه  -6

) عادي(موقعیکه درجه حرارت موتور طبیعی . موتور را بکار انداخته و نشتی را کنترل کنید -7

  .، بررسی کنید و ببینید که دور آرام موتور درست استباشد می

  .ي را کنترل کنیدربا نصب شده است، حداکثر بی) نو(اگر یک پمپ تازه  -8
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پمپ سوخت موتورهاي ) زمان بندي(کردن تایمینگ یا تنظیم ) کنترل(روش بازدید 

و تنظیم تدریجی پمپ سوخت (Stanadyne)مجهز به پمپ استنداین 

  :پمپ سوخت) زمان بندي(تایمینگ یا تنظیم ) کنترل(ید بازد

  .موتور را به نقطه مرگ باالي سیلندر اول تنظیم کنید -1

نصب کنید، مطابق محل شیار خار، آلت ) Cمطابق مراحل شکل (سر محور پمپ سوخت را  -2

  .تنظیم را در چرخ دنده محرك پمپ محکم کنید

پمپ سوخت را شل ) زمان بندي(تنظیم تایمینگ  صفحه مدرج آلت (B4)پیچ سفت شده  -3

این زاویه مخصوصاً در لیست موتور (» زاویۀ مورد نیاز بررسی موتور تنظیم کنید«کنید، و آنرا به 

  .، سپس پیچ را سفت کنید)نشان داده خواهد شد

 Cرا در آلت تنظیم  (B3)میتواند در طول محور حرکت کند،  (B3)مطابق شکل فوق،  -4

را شل کرده و  (B2)وارد کنید، سپس پیچ ) نشان داده شده است Dوریکه در تصویر همانط(

در همان سطح با  (B1)را از طریق محفظه دنده حرکت دهید تا شاخص  (B1)شاخص یا عالمت 

  .محفظه دنده تماس حاصل کند، سپس یک عالمت خطی ایجاد کنید

در موقع سوار کردن . ت را درآوریدپمپ سوخ) زمان بندي(تایمینگ ) بازدید(آلت وارسی  -5

فلنج متصل شدة پمپ سوخت با رتیکل  (reticle)پمپ سوخت، فقط الزم است که رتیکل 

(reticle) روي محفظه دنده در یک خط نگهداشته شوند.  

باشد، روش اتصال قطب منفی و مثبت سوپاپ الکترومغناطیسی در داخل پمپ سوخت می -6

  .اده شده استدر زیر نشان د Eمطابق شکل 
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  تنظیم دقیق پمپ انژکتور سوخت

پمپ استنداین آمریکائی با آن میتواند 

  :بدقّت تنظیم شود، مانند این شکلها

 افزایش جریان کامل سوخت پمپ

  :انژکتور

را شل کرده،  (A2)اتصال پیچ  -1

 (A1)پیچ  (Widdershins)ویدرشینز 

را بطور  (A2)را تنظیم کنید، سپس پیچ 

  .ل کنیدمحکم قف

  .گاز دستی سوخت را قفل کنید -2

بعد از تنظیم شتاب تنظیم کننده  -3

سرعت موتور طغیان خواهد کرد، و بعد 

 (widdershins)از تنظیم ویدرشینز 

  .پائین خواهد آمد

این عمل فقط میتواند مقدار سرعت را . را بآرامی تنظیم کنید، بیش از حد تنظیم نکنید (C1) :توجه

  .کنید عمل نخواهد کردین تنظیم کند، و موقعیکه بیش از حد تنظیم میدر محدودة مع

آن درست برعکس روش افزایش جریان : جریان کامل سوخت پمپ انژکتور را کاهش دهید

  .باشدکامل سوخت می
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  کاربرد و نگهداري توربو شارژر

تخاب را ان (GARRETT)بو شارژر گاررت رتو (Perkins) پرکینزموتور پمپ اختصاصی 

  .کندمی

  .را بعنوان مثال براي اجراي تشریح انتخاب کنید (GARRETT)پس توربو شارژر گاررت 

  اصول کار یک توربو شارژر -1

  اصول کار و وظیفه - 1-1

 ه، که به مدموتور بحرکت درآ) دود خروجی(توربین در توربو شارژر بوسیله گاز خروجی

مقدار هواي ورودي افزایش یافته و اشتعال توسعه  از اینرو. نوبت کمپرسور را بحرکت در میآورد

  .خواهد یافت) بهبود(

توان . آلودگی دودي کاهش خواهد یافت. جوئی سوخت بهبود خواهد یافتصرفه

  .خروجی ثبات تقویت را افزایش خواهد داد

  هاي روغنکاريسیستم - 2-1

  وظیفه سیستم روغنکاري

خنک کردن توربین  

روغنکاري سیستم دنده  

گردنده(گاه به تعادل دینامیکی روتور م کردن تکیهفراه(  

  سیستم درزبندي - 3-1

سیستم درزبندي فقط وقتیکه موتور در حال کار . باشددرزبندي توربو شارژر تنها یک دینامیک می

بوده و فشار هواي داخل محفظه کمپرسور و محفظه توربین زیاد شده و بیشتر از فشار روغن بدنه 

تمام عللی که منجر به نقصان فشار هوا و زیادتر شدن فشار روغن . مل خواهد کردباشد عمیانی می

  .بدنه وسطی از هر دو محفظه توربین میشود ممکن است سبب یک نشتی در توربو شارژر شود

  دستورالعملهائی براي عمل -2

از میان  تمام روغن روغنکاري بایستی. توربو شارژر بایستی با روغن موتور روغنکاري شود - 1-2

  .میکرون جلوگیري کند 20هاي باالي فیلتر جریان یابد تا اینکه بتواند از کلیه ذرات با اندازه

  :توربو شارژر قبالً بایستی تحت شرایط زیرین روغنکاري شود - 2-2

ت طوالنی خارجکار بوده است از موتور براي مد.  

 4تا  3در بین ). روغن موتوربانضمام تخلیه (بعد از تعویض روغن یا سرویس و نگهداري 

 69ثانیه بعد از روشن شدن موتور، فشار روغن در ورودي توربو شارژر بایستی در حدود 

  .باشد) کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع 7/0(کیلوپاسکال 
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کند، فشار روغن در ورودي توربو شارژر زمانیکه موتور تحت وقتیکه موتور با بار کار می -3

 392کیلوپاسکال تا  196اي از کند بایستی در داخل محدودهیا در دور باالتر کار میگشتاور حداکثر 

  .باشد) کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع 4کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع تا  11/2(کیلوپاسکال 

درجه سانتیگراد بوده، و در تحت هر حالت  100درجه حرارت روغن ورودي معموالً بایستی  -4

  .درجه سانتیگراد تجاوز کند 120ز نباید ا

نه باریکه و اتصال درزبند مایعی، نه درزبند روغنی بایستی به محل درزبندي مورد استفاده قرار  -5

  .گیرد

  .کار کند) دقیقه 20باالي (موتور نباید براي یک مدت طوالنی  -6

  .شدبااکیداً ممکن می) شتاب ـ توقف ـ کار آرام(بکار انداختن در حالت  -7

اگر . دقیقه با دور آرام کار کند 5تا  3براي باال آمدن فشار روغن، موتور بایستی اول براي مدت  -8

کار موتور یک مرتبه شتاب بگیرد، چرخ دنده توربو شارژر در حداکثر دور مجبور بکار خواهد شد 

  .بدون اینکه کامالً روغنکاري شود، و در نتیجه صدمه خواهد دید

 5تا  3موتور، درجه حرارت و سرعت موتور بایستی در مدت ) خاموش شدن(قف قبل از تو -9

وقتیکه توان خروجی و گشتاور خروجی به مقادیر . دقیقه بتدریج از مقادیر حداکثرشان کاهش یابد

پس موتور بایستی . باشدحداکثرشان میرسند، درجه حرارت و سرعت توربو شارژر باالترین می

بک یا ارام کار کند، در این مدت فشار روغن و مقدار جریان هوا را از طریق براي مدتی با کار س

این میتواند توربو شارژر را از راه اندازي کوتاه روغن . سیستم خنک بایستی ثابت نگهداشته شود

جلوگیري کند، و روغن روانکاري را در چرخ دنده و محفظه مرکزي از سوخته شدن و بجا 

  .کند گذاشتن بقایا جلوگیري

  م ورود هوا و خروج دودتسیس

  :درجه خالء حداکثر در ورودي کمپرسور وقتیکه فیلتر جدید هوا بکار برده میشود -1

کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع 03/0(کیلوپاسکال  3: موتور دیزل متوسط قدرت(  

 یمتر کیلوگرم نیرو بر سانت 036/0(کیلو پاسکال  5/3): پر قدرت(موتور دیزل سنگین کار

  )مربع

) کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع 064/0(پاسکال  5/6وقتیکه درجه خال در ورودي کمپرسور از  -2

  .کند، فیلتر هوا بایستی تمیز یا تعویض شودتجاوز می

) کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع 1/0(کیلوپاسکال  10فشار تخلیه در خروجی توربین نباید از  -3

بایستی مطابق با حد فشار ) اگزوز(ترمز اگزوز بکار گرفته میشود، حد فشار دود وقتیکه . تجاوز کند

  .تعیین شده در کتابچه راهنماي طرز کار باشد
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  .درجه سانتیگراد تجاوز کند 700در ورودي توربین نباید از ) اگزوز(درجه حرارت دود  -4

  )میان بر(محرّك سوپاپ کنارگذر 

محرك سوپاپ میان بر در موسسات مخصوص کارخانجات  تنظیم و درجه بندي فشار کلّی -1

سازندة توربو شارژر انجام گرفته است، و بنابراین خریداران یا اشخاص دیگر اجازه ندارند آنرا 

  .انجام دهند

در موقع حرکت دادن توربو شارژر استفاده از میله فشار دهنده بیرونی محرّك سوپاپ میان بر  -2

پذیري و پایداري تحت تأثیر قرار باشد، در غیر اینصورت انعطافمنوع میبعنوان یک هندل اکیداً م

  .خواهد گرفت

  بازدید روزانه

باشد موتور وقتیکه بازدید در حال انجام می. تا سرد شدن موتور بازدید نباید انجام گیرد :توجه

  .نباید بکار انداخته شود

-چند راهه(عالوه توربو شارژر و مانیفولدها هاي اتصال دهنده فیلتر هوا و توربو شارژر، بلوله -1

  .مکش هوا و خروج دود را بازدید کنید) هاي

بررسی کنید و ببینید که آیا پیچهاي اتصال . هاي برگشت را بازدید کنیدورودي سوخت و لوله -2

  .دهنده شل هستند

  .فیلتر را تمیز یا تعویض کنیدلزوم در صورت . میزان روغن را بازدید کنید -3

  .اگر الزم باشد فیلتر را تمیز یا تعویض کنید. فیلتر هوا را بازدید کنید -4

  .باشد هواکش کارتر را بازدید کنیدبراي اطمینان از اینکه فشار داخل کارتر در اندازة طبیعی می -5

  ايسرویس و نگهداري دوره

عمل کارخانه سیستم روغنکاري، سیستمهاي مکش هوا و خروج دود بایستی مطابق با دستورال

  .اي سرویس و نگهداري شوندبصورت دوره

  تشخیص عیب یک موتور دیزل مجهز به توربو شارژر

وقتیکه شما توقع . کندکنید که آن بد کار میتوربو شارژر را باز نکنید وقتی که شما تصور می

شرّ عیب ، دالیل را پیدا کرده و از )به جدول تشخیص عیب مراجعه کنید(تشخیص عیب را دارید 

  .خالص شوید

شد که  بر پایۀ تجربیات قرار داده شده، تعویض ساده توربو شارژر بدون یافتن دلیل، سبب خواهد

  .بیفتد مسائل مشابهی دوباره اتفاق
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  جدول تشخیص عیب یک موتور دیزل مجهز به توبو شارژر
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و راه حل لیست علل اشکال

لرفع اشکاعلل اشکال

المان فیلتر سوخت کثیف است●●●●●
سوخت را طبق توصیه کارخانه سازنده فیلتر 

  .تعویض کنید

●●●●●●
جریان هوا در ورودي کمپرسور غیر 

.یکنواخت است

مواد خارجی را در آورده یا در صورت لزوم 

قطعات صدمه دیده را تعویض کنید

●●●
جریان هوا در خروجی کمپرسور غیر 

.یکنواخت است

ر صورت لزوم مواد خارجی را در آورده یا د

قطعات صدمه دیده را تعویض کنید 

●●●
جریان در ورودي کمپرسور غیر یکنواخت 

.است

مواد خارجی را مطابق با کتابچه راهنماي استفاده 

کننده درآورید

●
لوله بین فیلتر هوا و کمپرسور هوا نشت 

.کندمی

قطعات درز بند را تعویض کرده اگر الزم باشد 

ها را سفت کنیدبست 

نشتی هوا در لوله بین موتور و کمپرسور●●●●●
قطعات درز بند را تعویض کرده یا در صورت 

لزوم لست ها را سفت کنید

●●●●●●
نشتی هوا در سطح مشترك سرسیلندر و 

مانیفولد ورود هوا

مواد خارجی را در آورده یا در صورت لزوم 

بست ها را سفت کنید

●●●
جریان غیریکنواخت هوا در مانیفولد 

خروج دود موتور

مواد خارجی را مطابق با کتابچه راهنماي استفاده 

کننده درآورید

●●●●
جریان هواي غیر یکنواخت در صدا خفه 

کن یا پائین دست مانیفولد دود

مواد خارجی را در آورده یا قطعات فرسوده شده 

اهنماي مصرف کننده را مطابق با کتابچه ر

تعویض کنید

●●●●
نشتی هوا در سطح مشترك سرسیلندر و 

مانیفولد خروج دود

واشر را تعویض کرده یا در صورت لزوم سفت کننده ها 

را مطابق با کتابچه راهنماي مصرف کننده سفت کنید

●
نشتی هوا در سطح مشترك ورودي 

توربین و مانیفولد ورود هوا

ر را تعویض کرده در صورت لزوم سفت واش

کننده ها را سفت کنید

●●●●
هاي خروج نشتی هوا در پائین دست لوله

دود توربین

پدیده را مطابق با کتابچه راهنماي مصرف کننده 

رفع کنید

●●●●
جریان غیر یکنواخت در لوله برگشت 

سوخت توربو شارژر 

لوله اگزوز را تعویض مواد خارجی را در آورده یا 

کنید

جریان غیریکنواخت در هواکش کارتر●●●●
مواد خارجی را مطابق با کتابچه راهنماي استفاده 

کننده درآورید

●●
گرد و خاك و انباشت دوده در محفظه 

مرکزي توربو شارژر

روغن روانکاري و فیلتر روغن را تعویض 

تعویض کنیدتوربو شارژ را تعمیر یا .کنید

تنظیم نادرست پمپ سوخت یا انژکتورها●●
اجزاي مربوطه را تعویض یا مطابق با کتابچه 

راهنماي مصرف کننده تنظیم کنید

نادرست موتور) زمان بندي(تایمینگ ●●
قطعات ساییده شده را مطابق با کتابچه راهنماي 

مصرف کننده تعویض کنید

●●●●●●
هاي پیستون دن گاز سبب سایش رینگدمی

سیلندر شده) آستري(یا بوش 
موتور را تعمیر کنید طبق لزوم 

طبق لزوم  موتور را تعمیر کنید)سوپاپ، پیستون(اشکاالت داخلی موتور ●●●●●●

●●●●●●●●
هاي کمپرسور وجود گرد و خاك در تیغه

بدلیل عدم تصفیه هوا

روغن و .ه و اشکال را رفع کنیدعلت را پیدا کرد

فیلتر روغن را تعویض کنید

توربو شارژر صدمه دیده●●●●●●●●
دلیل را پیدا کرده و طبق لزوم توربو شارژر را 

.تعمیر یا تعویض کنید
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  :علل اصلی صدمۀ توربو شارژر

  اشکاالت مربوط به روغنکاري

  ورود مواد خارجی به توربو شارژر

  ربو شارژر در درجه حرارت باالکار کردن تو

  کار یا سرویس و نگهداري ضعیف

از طریق بازدید دقیق قطعات صدمه دیده توربو شارژر و تجزیه و تحلیل صحیح شرایط کار آنها، 

در صورتیکه پیدا کردن علل در کوتاه مدت مشکل . علل اشکاالت بطور قطع میتوانند پیدا شوند

اگر توربو شارژر بوسیله . باشد وضعیت تکی خیلی مشکل می باشد، جستجو کردن دلیل براي هر

عوامل خارجی صدمه دیده است، و بدون یافتن علّت تعمیر شده، پس همچنین قطعات تعویض 

  .شده بدون شناخت دالیل صدمه خواهند دید

  :علل در زیر یک به یک تجزیه و تحلیل خواهند شد

  .ي هواي موتور خارج شودهر وقت که نشتی هوا از بین خروجی و ورود -1

هر وقت که نشتی هوا در بین لولۀ ورودي هواي توربو شارژر و خروجی هواي لوله خروج  -2

  .دود خارج شود

  .آرام خیلی طوالنی است) دور(سرعت  -3

  .فشار روغن یا سطح روغن در کارتر خیلی باالست -4

  دمیدن خیلی زیاد موتور -5

  ها نکته

عیب، روتور قابل انعطاف و پروانه بدون اصطکاك دارد  اراي ظاهري بیاگر یک توربو شارژر د -1

  .باشد گفته میشود که این توربور شارژر در وضعیت خوبی می

اغلب توربور شارژر صدمه دیدة برگشتی براي قضاوت غلط نشتی روغن، غیر الزام تعویض  -2

  .شده است

  :مسائل مربوط به روغنکاري

گردنده، ) محورهاي(روغن کثیف سبب سایش شافتها : اري کثیفاستفاده از روغن روانک -1

. و در نهایت توربو شارژر صدمه خواهد دید. قان خواهد شدتایاتاقانها و قطرهاي داخلی نشیمن یا

  :زیر کثیف خواهد شد) فاکتورهاي(روغن روانکاري بسبب عوامل 



  توربو شارژر -11

61

شش فلزي با کیفیت پائین استفاده خوب برطرف نمیکند، یا فیلتر با پو را فیلتر روغن نیازها - الف

  .شده است

پوشش فلزي فیلتر شکسته، یا داالن اصلی روغن مسدود شده است و سبب شده که روغن از  -ب

  .طریق سوپاپ میان بر جریان یابد

روغن مطابق الزام تعویض نشده است، و داالن اصلی روغن قبل از تعویض روغن تمیز نشده  - ج

  .است

  .وربو شارژر و پیش روغنکاري مواد خارجی وارد مسیر روغن میشوددر مدت تعویض ت - د

  .اند هاي واشر درزبندي وارد داالن اصلی روغن شده چسب درزبند یا خرده -ر

. باشد وظیفه روغن در توربو شارژر روغنکاري و خنک کنندگی می: کمبود روغن روانکاري -2

بیش از حد توربو شارژر، به صدمه دیدن کمبود روغن اول به ظرفیت خنک کنندگی به داغ کردن 

روتور یا یاتاقان تأثیر خواهد گذاشت، به تعادل دینامیکی روتور تأثیر گذاشته و توربو شارژر را 

  .صدمه میزند

  :دالیل ممکن براي کمبود روغن

  .روغن مطابق نیاز تعویض نشده است - الف

بشود، سبب داغ شدن روتور و یاتاقانها، ) خاموش(از کار با بار سنگین فوراً متوقف  موتور بعد -ب

  .سیاه شدن روغن و صدمه توربو شارژر میگردد

یا قبل از تعویض توربو . کند بدون آنکه بعد از روشن شدن در جا کار بکند موتور با بار کار می - ج

شارژر موتور پیش روغنکاري نشود، سبب میشود که روتور بدون روغن کافی کار کرده و توربو 

  .صدمه ببیند شارژر

کند یا فشار  هاي سوخت رسانی یا فیلتر روغن مسدود شده است، پمپ روغن بد کار می لوله - د

  .روغن کم میشود

  .روغن کهنه سبب صدمه توربو شارژر میشود -3

  .کیفیت پائین یا فاسد شدن روغن -4

  :نشتی روغن -5

براي اجتناب از خراب شدن عیب بایستی شناسائی شده و . باشد نشتی روغن یک عیب عمومی می

  :دالیل ممکن براي نشتی در توربو شارژر. توربو شارژر بموقع برطرف شود

حد ورود هوا مسدود شده باشد، سبب میشود که درجه خالء بیش از فیلتر هوا یا مانیفولد  - الف

  .شود

  .لوله برگشت سوخت توربو شارژر خم شده یا صدمه دیده است -ب
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خزن سوخت محفظه مرکز جمع شده، سبب غیریکنواختی برگشت سوخت بقایاي دوده در م - ج

  . میشود

  ورود جسم خارجی به توربو شارژر 

سطح کمپرسور بوسیله ورود پیشین جسم خارجی از طریق مانیفولد ورود هوا یا فیلتر هوا  -1

  .صدمه دیده است

ورودي بدون تصفیه هاي ورودي بطور ضعیف درزبندي شده، که سبب میشود که هواي  لوله - الف

  .وارد کمپرسور شود

تعویض فیلتر طبق الزام نبوده یا از فیلتر المان کیفیت پائین استفاده شده است، که سبب تصفیه  -ب

  .ضعیف هوا میگردد

هاي ورود هواي  جسم خارجی در طول دورة سرویس و نگهداري موتور بطرف باالي لوله - ج

  .توربو شارژر وارد میشود

  :بعنوان مثال. بیند سیله اجسام خارجی وارده از مانیفولدهاي خروج دود صدمه میتوربین بو -2

  .هاي قطعات آسیب دیده با گاز خروجی وارد توربین میشوند تکه - الف

بعضی اشیاء مانند پیچها در طول سوار کردن بداخل مانیفولدهاي خروج دود افتاده و آنها با  -ب

  .میشوندگاز خروجی وارد توربین 

تعادل دینامیکی روتور را تحت تأثیر قرار خواهد داد، سبب مسدود شدن  که جسم خارجیهر 

  .گردنده میشود )محور(توربین یا شکستن شافت 

  هاي غیرعادياصد

  :صداهاي نشت گاز -1

هاي خروج دود، میتواند بوسیله ذرات  در مانیفولد خروج دود موتور، توربین توربو شارژر و لوله

  .ه شودخروجی تخمین زد

 در مانیفولدهاي ورود هوا و کمپرسور توربو شارژر میتواند با استفاده از محلول صابون تخمین

  .زده شود

  :صداهاي مکانیکی -2

بیند تعادل مکانیکی روتور صدمه می.  

کنند ها با پوسته توربو شارژر تماس پیدا می تیغه.  

ها شل میشوند سفت کننده.  

  ؛ مصرف نادرستورودي هوا گرفته: جریان هوا -3

  درجه حرارت بیش از حد
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بدون توجه به کار کردن یا توقف موتور، بعلت درجه حرارت بیش از حد، حتی روغن با کیفیت 

بعلت اینکه، باقیمانده دوده در تمام فضاي محفظه مرکزي تجمع خواهد کرد، . باال فاسد خواهد شد

ه، روغن روانکاري باقیماندة دوده را به از این گذشت. ها مسدود خواهد شد مسیر روغن و حتی لوله

گذارد، و توربو  سیستم یاتاقان حمل خواهد کرد، فرسودگی سطح کاري، بر تعادل دینامیکی تأثیر می

  :دالیل عمومی براي درجه حرارت بیش از حد. شارژر را صدمه میزند

درجه حرارت بیش از حد گاز خروجی  

درجه حرارت بیش از حد روغن روانکاري  

وش کردن موتور وقتیکه آن داغ استخام  

گرفته شدن فیلتر هوا  

استفاده از روغن با کیفیت پائین
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  بکارگیري و سرویس و نگهداري پمپهاي هیدرولیک

  .بعنوان نمونه YBZ2اي فرمان سري  انتخاب کردن پمپ تیغه

نقلیه و ماشینهاي بعنوان منبع توان فرمان، پمپ براي سیستمهاي فرمان کامیونها، بعالوه سایر وسایط 

مزایا شامل عملکردهاي خوب، ساختار جمع و جور، سر و صداي کم، . باشد صنعتی مناسب می

اند، میزان  سوپاپهاي کنترل جریان در پمپ نصب شده. باشد قابل اطمینان بودن و استحکام آن می

پهاي ایمنی با فشار سوپا. کند لیتر در دقیقه تغییر می 20لیتر در دقیقه و  10جریان که در محدودة 

سوپاپهاي ایمنی . اند هاي برگشت نصب شده باشد در لوله مگاپاسکال می 14قابل تنظیم که حداکثر 

  .سیستم هیدرولیک را از اضافه باري محافظت میکنند

، H68براي اطمینان از عملکرد پمپهاي هیدرولیک، روغن هیدرولیک ضد سایش : ابزار کار کردن

گیرد،  اگر سایر انواع سیاالت مورد استفاده قرار می. توصیه شده استل بهران، پارس، ایرانو

  .میلیمتر در ثانیه باشد 40میلیمتر بر ثانیه تا  20آنها بایستی بین محدودة ) غلظت(ویسکوزیته 

  درجه سانتیگراد 80تا  10: درجه حرارت مورد لزوم کاري

  میلی میکرون 20: راندمان فیلتر

  :و نگهداريو سرویس بکارگیري  -1

اي فرمان بایستی بدرستی بکارگیري و  پمپ از دقت باالیی برخوردار است، پمپ تیغهاز آنجائیکه 

دستورات زیرین . سرویس و نگهداري شود تا اینکه از عملکرد و استحکام آن اطمینان حاصل کرد

  :بایستی بطور دقیق اجراء شود

غیر اینصورت کارآیی و استحکام پمپ تحت  انواع درست روغن هیدرولیک استفاده کنید، در -1-1

  .تأثیر خواهد بود

کیلومتر کار کردن وسایط نقلیه  2500بعد از . روغن هیدرولیک بایستی تمیز نگهداشته شود -2-1

بعد از . ها بایستی تمیز شوند نو، روغن هیدرولیک بایستی تعویض شود، و مخزن روغن، فیلتر و لوله

در خالل این مدت . کیلومتر کارکرد تعویض شود 20000اري هر آن روغن هیدرولیک بایستی ب

هاي فیلتر بایستی بطور متناوب تعویض  بازدید شده، و المانروغن هیدرولیک بایستی بطور مرتب 

  .شود

  .کیلوپاسکال باشد 15خالء قطعات مکش روغن پمپ نباید کمتر از  -3-1

ي نشتی، کار کردن غیر عادي، تضاد یا سر و براي یافتن و رفع عیوب بموقع، بطور مرتب برا -4-1

  .صدا بازدید کنید
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  :عیوب عمومی و راه حلّها -2

  راه حلّها  دالیل  پدیده

روغن مکیده یا فشرده 

محرك یا بکار (نمیشود 

  )اندازنده کار نمیکند

ها را تمیز  ا تعویض کنید، لولهالمان فیلتر ر  اند ها گرفته فیلترها یا لوله

  .را عوض کنیدرده یا مایع ک

ها سبب ورود هوا به  نشتی در لوله

  .پمپ میشود

براي جلوگیري از ورود هوا اتصاالت 

دار مربوطه را بازدید یا سفت کنید یا  رزوه

را تعویض ) آب بندي(قطعات درزبندي 

براي تخلیه هوا محل اتصال لوله . کنید

  .سوخت را باز کنید

افزایش یافته بین ) لقی(فضاي آزاد 

زاء سائیده شده سبب نشتی اج

  .میشود

  .قطعات مربوطه را بازدید و تعمیر کنید

روغن خیلی ) غلظت(ویسکوزیته 

  .پائین است

  .از روغنهاي با غلظت مناسب استفاده کنید

  .روغن را تا سطح مورد نیاز اضافه کنید  .سطح روغن خیلی پائین است

نشتی روغن در سطوح 

  مشترك

عات آب اتصاالت شل شده یا قط

  .اند بندي صدمه دیده

دار را سفت کرده یا قطعات  اتصاالت رزوه

  .آب بندي را تعویض کنید

بازدید کنید و ببینید که آیا در قطعات   هوا وارد پمپ میشود  سر و صداهاي بلند

هاي  در محل. مربوطه نشتی وجود دارد

اتصال روغن اضافه کنید، صداي کاهش 

محلهاي . دیافته نشتی را نشان خواهد دا

اتصال را سفت کرده یا قطعات آب بندي 

  .را تعویض کنید

  .جریان و ظرفیت فیلتر را بازدید کنید  مقاومت جدي انسداد لوله مکش

  )نگهداري(مراقبت  -3

براي . انبار و نگهداري شوند) گاز فرساینده(ها بایستی در یک انبار خشک بدون گاز خورنده  تیغه

قطعات الستیکی نگهداري یا انبار کردن آنها در درجه حرارت باال یا در جلوگیري از کهنه شدن 

اغلب از نظر . باشد درجه سانتیگراد براي مدت طوالنی اکیداً ممنوع می - 20درجه حرارت زیر 

  .در صورت لزوم سیاالت ضد خورنده را تعویض کنید. امکان فرسودگی بازدید کنید
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  EGRسیستم القائی  - 13

سیستم کنترل الکتریکی سوپاپ هابر اجی آرا  (Perkins)نفرادي پرکینز موتور پمپ ا

Huber EGR گزیند، آن بشرح زیر توضیح داده خواهد شد را بر می.  

  EGRاساس کار، پیاده کردن و اخطارهاي سیستم القائی 

I-  اساس کار برگشت دود اگزوز یا گاز خروجی(Exhaust Gas Reciculation) EGR   

EGR اساس کار -1

ECU )باز کردن سوپاپ  برايسوپاپ الکترومغناطیسی را ) واحد کنترل الکترونیکیEGR 

و درجه حرارت آب ) بازدهی(را مطابق با سرعت دورانی، بارگیري ) سوپاپ برگشت دود اگزوز(

مقدار کمی از دود اگزوز از طریق دریچه یا . کند موتور در یک زمان مقتضی کنترل میخروجی 

وارد سیستم مکش میشود اینجا دود اگزوز با هواي صاف مخلوط میشود و سپس  EGRسوپاپ 

آن مقدار کم دود اگزوز که بعنوان گاز مخلوط براي احتراق . براي اشتعال وارد داخل سیلندر میشود

وارد سیلندر میشود نه فقط میتواند مقدار دود یا گاز خارج شده را تقلیل داده بلکه میتواند میزان 

NOX  آن دانسته شده است که . در دود اگزوز کاهش دهدراNOx  باال و تحت درجه حرارت

شده و عالوه بر  NOXxممکن است مانع تولید  EGRاکسیژن غنی شده تولید میشود، از اینرو 

با وجود این، گاز خارج شدة اضافی در گاز مخلوط . را در دود اگزوز کاهش دهد NOxاین میزان 

ین میتواند به مشخصات احتراق گاز مخلوط شده تأثیر گذاشته و در نتیجه شده براي احتراق همچن

یا دور پائین و در درجه حرارت به عملکرد دینامیکی موتور، مخصوصاً موقعیکه موتور در دور آرام 

کند تأثیر بگذارد، به این طریق گاز خارج شده بازیافتی ممکن است بظاهر به عملکرد  پائین کار می

میتواند گاز خارج شده را از بازیافتی  ECUبنابراین، تحت شرایط باال، کنترل . بگذارد موتور تأثیر

اما . جلوگیري کرده و به این طریق از تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد موتور جلوگیري میشود

وقتیکه سرعت موتور بیشتر از یک سرعت دورانی معین بوده و بار آن به یک درجه حرارت معین 

ممکن است اجازه دهد مقدار اندکی از گاز خارج شده وارد بازیافتی شده و مقدار  ECUمیرسد، 

بازیافتی گاز خارج شده میتواند مطابق با سرعت دورانی مختلف، درجه حرارت بار و درجه حرارت 

  .در گاز خارج شده را تحقق بخشد NOxگاز خارج شده متفاوت باشد، به این نحو مقدار حداقل 
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  اساس کار کردن پس پردازش -2

باشد که اساساً عنصر آلی حلّ شدنی را در جزء  نوع پس پردازش، مبدل کاتالیزوري اکسیداسیون می

  .کند بجزء خروجی تبدیل می
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  EGRنمودار طرح کلی واحدهاي برقی  -3

  :خواسته یا نیاز فنی

کابل اصلی موتور را بکار اندازید  -1

ت کل ، مقاوم)خط کلفت در نمودار(

  . اهم باشد 0034/0نمیتواند بیشتر از 

افت ولتاژ حداکثر در مدار سیم پیچی  -2

اندازي یا موتور استارت نباید  موتور راه

  .ولت باشد 1بیشتر از 

اگر سویچ کلید کردن در وضعیت  -3

) 2(، )1(پیش گرمائی باشد نقاط اتصال 

اگر سویچ . اند موجب اتصال شده) 5(و 

اشد نقاط اتصال ب (Run)در وضعیت 

اند،  موجب اتصال شده) 5) (3) (2(، )1(

باشد نقاط  (Run)اگر آن در وضعیت 

موجب اتصال ) 4) (2(، )1(اتصال 

 (OFF)اند و اگر آن در وضعیت  شده

هیچ نقطۀ اتصال، اتصال پیدا نکرده . باشد

  .است

  .یددر مدت آرایش یا ساخت تا حد امکان کابل یا سیستم را کوتاه نگهدار -4

5- ژنراتور(براي جلوگیري از صدمۀ مولّد : پیشنهادات مهم :(  

  .اگر موتور خاموش نبوده یا سویچ قطع نشده باشد هرگز هیچ مبدلی را در نیاورید -1-5

  .از وضعیت پیش از پیاده کردن یا سوار کردن مبدل مطمئن شوید -2-5

  .هرگز جریان را با جرقه امتحان نکنید -3-5

  .د و ولتاژ صحیح تثبت کنیدالکترو -4-5

  .نکنید) نصب(هرگز با جوشکاري برقی سوار  -5-5

  .اگر باتري ذخیره نصب نشده یا آن آهنربا کرده نشده است ژنراتور یا مولّد کار نخواهد کرد -6-5

سوپاپ الکترومغناطیسی توقف در پمپ انژکتور    -3       کلید کنترل درجه حرارت - 2باتري ذخیره      -1

  مولد کوچک -7سویچ کلید کردن      -6)     موتور استارت(موتور راه اندازي  -5جریان سنج  -4

  براي اتصال EGRسوپاپ الکترومغناطیسی  -10ها    کلید نشان دهندة درجه -9)    تقویت کننده(رله  -8

  ریچه گازسنسور موقعیت د -12سنسور درجه حرارت براي آب خنک کننده       -11

  درجه فشار روغن -16سنسور درجه حرارت آب    -15دماسنج آب      -14کابل یا سیم برق     -13
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  درجه حرارت آبچراغ اعالم خطر  -19چراغ اعالم خطر فشار روغن     -18    سنسور فشار روغن -17

  .باشد باشد، ممکن است راه حل کمکی انتخاب شده این سیستم پیش گرمائی اختیاري می -20

  .ولتی 12درپوش حرارتی  -21

  ECUنمودار اساس سیم کشی  -4

  

II معرفی المانها یا عناصر اصلی  

  سنسورها یا حس گرها - 1-3

  .ژنراتور یا مولد کوچک Wبدست آوردن عالمت در نقطه : عالمت دادن سرعت دورانی

(A) سنسور موقعیت شتاب دهنده یا گاز:  

در شافت یا محور دستگیره ) عالمت(نصب شده و سیگنال  آن در پمپ سوخت یا پمپ انژکتور

  :باشد شکل و پارامترها یا مشخصات آن بشرح زیر می. حاصل میشود
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(B) سنسور درجه حرارت آب:  

سیگنال یا عالمت در نزدیک خروجی آب بدست میآید؛ شکل و پارامتر یا مشخصات آن بشرح زیر 

  :باشد می

  

(C)  ت سوپاپ سنسور یا حس گرشکل سوپاپ (موقعیEGR  ببینید 07/13صفحه را در(.  

ECU  ت را مطابق با سرعت دورانی، موقعیت دریچه گاز و سیگنالیک سیگنال یا عالمت موقعی

پس یک سیگنال  EGRکند، در این حال، سوپاپ  فراهم می EGRدرجه حرارت آب به سوپاپ 

جی را مطابق با سیگنال پس خوران تعدیل سیگنال خرو ECUسپس . میفرستد ECUخوران را به 
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خواهد کرد و در نهایت سیگنال پس خوران اساساً هماهنگی را با سیگنال خروجی حفظ ) اصالح(

  .خواهد کرد

2-3- ECU:  

ECU بایستی در یک محیط بسته، خشک و تمیز استفاده شود.  

  مهار کردن -3-3

  درجه سانتیگراد 105درجه سانتگیراد تا  -40: ه درجه حرارت مصرفندام

  سیستم برنامه تبدیلی(سیستم پس پردازش  -4-3

بایستی بطور مرتب تمیز شود براي اینکه از تجمع  DOCبراي تحت تأثیر قراردادن کارآیی موتور، 

  .دوده زیاد جلوگیري شود

  :EGRسوپاپ  -5-3

  :پارامترهاي فنی یا ویژگیهاي فنی

   PΔ=50کیلوگرم بر ساعت با     پاسکال ساعت  180جریان گاز خروجی           حداکثر جریان 

  گرم بر ساعتکیلو PΔ > 5/0= 600حجم نشتی هوا با پاسکال ساعت 

  درجه سانتیگراد 150تا  -40درجه حرارت محیطی مجاز حداکثر 

  درجه سانتیگراد 200حداکثر درجه حرارت مجاز محرك 

  درجه سانتیگراد 550 تا 150دامنه درجه حرارت گاز خروجی در ورود گاز خروجی 

  آمپر 5/1شدت جریان اسمی 

  g30شعاعی / حداکثر شتاب مجاز جهت محوري 

  کیلوگرم 7/0جرم    

  پس خوران سیگنال موقعیت     در دسترس

  درجه ±85در محدودة ) متناسب با خط عمود(نصب موقعیت 

  نیازهاي درجه حرارت

درجه سانتیگراد باشد، در غیر  550نباید بیشتر از  EGRدرجه حرارت ورودي در سوپاپ 

اینصورت سوپاپ ممکن است صدمه ببیند؛ براي جلوگیري از تجمع دوده، درجه حرارت گاز 

براي سوپاپ حذف کنندة پس ماندة دوده . درجه سانتیگراد باشد 150خروجی بایستی بیشتر از 

میشود که درجه درجه سانتیگراد، توصیه  300حت درجه حرارت بیشتر از بطور اتوماتیک در ت

حرارت ورودي در سوپاپ بایستی باین درجه حرارت برسد تا پس ماندة دوده را بطور منظم حذف 

  .کند
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:حداکثر درجه حرارت قطعات سوپاپ

  

  تذکرات

، جهت ورودي سوپاپ داخلی سوپاپ EGRبراي اجتناب از جمع شدن آب در داخل سوپاپ 

درجه نسبت به /+ -85سوپاپ بایستی در محدودة  .ن باشدترین نقطه رو به پائی بایستی مانند پائین

  .شکل را مالحظه کنید. جهت عمود سوار شده باشد

  

  

نصب نادرست

EGRسوپاپ  آرایشنمودار 

وضعیت  ورسنس
oc175  

موتور محرك 
oc200  

جعبه انتقال نیرو 
oc200  

  

محور هادي سوپاپ 
oc350  

اتاقک اختالط 
oc400  

  

ورودي اگزوز 
oc550  
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III  سوپاپ ) باز کردن(سوار کردن و پیاده کردنEGR  و خنک کنندهEGR  

  ):باز کردن(پیاده کردن 

 EGRپ دقت کنید، آب روي سوپا. را جدا کنید( 6(و شیلنگ خروجی ) 3(شیلنگ ورودي  -1

  .و المانهاي برقی نپاشد) 1(

را شل یا باز کرده و سپس پیچهاي پایه  EGR) خنک کننده(هاي ورودي و خروجی کولر  پیچ -2

  .پایه یا بست آنرا در آورید )7(در نهایت کولر . کولر را شل یا باز کنید) 5(یا بست 

یماندة آب داخل کولر را بطرف پائین نگهدارید؛ بگذارید باق EGRورودي و خروجی کولر  -3

EGR به بیرون بریزید.  

  .و زانوي ورودي را باز کنید EGRرا جدا کرده و پیچ اتصال سوپاپ  EGRمهار سوپاپ  -4

  ):نصب کردن(سوار کردن 

روي پایه قرار  EGR) خنک کننده(کولر . را روي لوله اگزوز سوار کنید EGRپایۀ خنک کنندة  -1

  .بطور محکم وصل کنید EGRو هر دو پیچ لوله  و پایه EGRداده و سرهاي کولر 

  .را وصل کنید EGRشیلنگهاي ورودي و خروجی کولر  -3

و زانوي  EGRپیچهاي سوپاپ . را داخل سوراخ روي زانوي ورودي وارد کنید EGRسوپاپ  -3

  . را وصل کنید EGRمهار سوپاپ . ورودي را بطور محکم اتصال دهید

  

  EGRسوپاپ  -1

  ديزانوي ورو -2

  EGR) خنک کننده(شیلنگ ورودي کولر  -3

  EGR) خنک کننده(لولۀ خروجی کولر  -4

  EGRپایه یا بست کولر  -5

  EGRشیلنگ خروجی کولر  -6

  EGRکولر  -7
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  EGRلوله ورودي کولر  -8

IV نشان دادن عیب ـ نشان دهنده عیب  

هر عیب اولویت . دهدنرم افزار میتواند عیوب متعدد را در سیستم تشخیص ) تنظیم(درجه بندي 

کد برقی عیب بیشترین اولویت بوسیله نمایش دهنده . برقی خود را دارد) رمز(مطابق خود و کد 

 5/0(کد برقی شامل یک سکانس یا یک صحنه از ضربۀ کوتاه . نشان داده خواهد شد را عیب

  .به شکل زیر نگاه کنید. باشد می) اي ثانیه 5/1(و یک ضربه بلند ) اي ثانیه

  

عیب با بیشترین اولویت عدد درجه . باشد هاي کوتاه درست مانند عدد درجه اولویت می تعداد ضربه

براي مثال، عیب پدید آمده بوسیله جریان زیاد بیشترین اولویت بوده، اما با . باشد کمترین اولویت می

ه کوتاه و کند که نمایش دهنده عیب دو ضرب این داللت می. باشد کمترین عدد درجه اولویت می

) تر از اولویت پائین(در این میان، هیچ عیب دیگري . سپس یک ضربه طوالنی را نشان خواهد داد

  .بوسیله نمایش دهنده عیب نشان داده نخواهد شد

  نوع عیب  دلیل عیب  )اولویت(درجه عیب 

2  

3  

4  

5  

6  

9  

  )الکتریکی EGRسوپاپ (شدت جریان زیاد 

  الکتریکی EGRوضعیت ) گر حس(سنسور 

  TPSوضعیت ) گر حس(سنسور 

  براي درجه حرارت آب) گر حس(سنسور 

  (PID)انحراف کنترل کننده 

  )باالي نقطه صفر(الکتریکی  EGRعیب سوپاپ 

  خود جوش خورنده

  خود جوش خورنده

  خود جوش خورنده

  خود جوش خورنده

  بدون خود جوش خورنده

  بدون خود جوش خورنده

. ده بوده اما بعضی ممکن خود جوش خورنده نباشندبعضی عیبها ممکن است خود جوش خورن

عیوبی که نمیتوانند خود جوش خورنده باشند، مجبورند بوسیله سیستم تنظیم مجدد برطرف کرده 

لطفاً به کلیه عیوب لیست شده در جدول مراجعه . بعنوان مثال، خاموش شدن، اشتعال مجدد. شوند

  .کنید


