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نتيجه آزمون در شروع دوره:

1. چه عملي بايد قبل از نصب تسمه دينام، انجام شود؟

الف : تايم ميل لنگ تنظيم شود.

ب :پولي دينام تعويض شود.

ج : شيار هاي پولي توسط برس تميز شود.

د : عمليات مشخصي نياز نيست.

2. آيا مي توان تسمه دينام را پس از باز نمودن دوباره استفاده نمود؟

الف : بله، درصورتي كه زمان سرويس هاي ادواري پيشنهادي براي تسمه، به اتمام نرسيده باشد.

ب : خير، يك تسمه زماني كه باز مي شود، بايد تعويض شود.

تست كشش را با موفقيت بگذراند. : بله، در صورتي كه تسمه تست كشش را با موفقيت بگذراند. : بله، در صورتي كه تسمه تست كشش را با موفقيت بگذراند. ج

د : بله، در صورتي كه تسمه بتواند كشش مورد نياز را تأمين نمايد.
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3. كدام عمليات را پس از نصب مجدد تسمه دينام، مي بايست انجام دهيد؟

هيچ كنترلي نياز نيست. : هيچ كنترلي نياز نيست. : هيچ كنترلي نياز نيست. الف

ب : هم راستايي تسمه و پولي بايد كنترل شود.

كشش اوليه بر تسمه اعمال شود. : كشش اوليه بر تسمه اعمال شود. : كشش اوليه بر تسمه اعمال شود. ج

تايم موتور رعايت شود. : تايم موتور رعايت شود. : تايم موتور رعايت شود. د

4. اگر موتوري بدون تسمه دينام استارت زده شود كدام قطعه خراب مي شود؟

تسمه سفت : تسمه سفت : تسمه سفت كن معمولي (دستي). الف

ب : تسمه سفت كن اتوماتيك.

ج : پولي.

يل لنگپولي ميل لنگپولي ميل لنگ. د : 

5. كدام عمليات بر روي تسمه نياز به مشخصه هاي تايم دارد؟ 

الف : كنترل شرايط تسمه.

ب : تعويض تسمه تايم موتور.

دينامتعويض تسمه دينامتعويض تسمه دينام. تعويض تسمه  : تعويض تسمه  :  ج

د : تنظيم كشش تسمه دينام.

6. چرا براي ميل بادامك بدون خار نگهدارده نياز به چربي زدايي سطوح اتصال به پولي مي باشد.

براي توقف لغزش ميل بادامك : براي توقف لغزش ميل بادامك : براي توقف لغزش ميل بادامك. الف

ب : براي جلوگيري از خرابي تسمه تايم.

براي تسهيل  : براي تسهيل  : براي تسهيل در تنظيم پولي ميل بادامك. ج

د : براي تسهيل كنترل كشش تسمه تايم.

كنترل اوليه خودرو
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7. فيلر سوپاپ ها به چه منظور صورت مي گيرد؟

به منظور روغن كاري شيم هاي سوپاپ : به منظور روغن كاري شيم هاي سوپاپ : به منظور روغن كاري شيم هاي سوپاپ. الف

براي اطمينان از بسته شدن سوپاپ در دماهاي مختلف موتور : براي اطمينان از بسته شدن سوپاپ در دماهاي مختلف موتور : براي اطمينان از بسته شدن سوپاپ در دماهاي مختلف موتور. ب

نمودن فشار سوپاپ بر سيت سوپاپبراي حداقل نمودن فشار سوپاپ بر سيت سوپاپبراي حداقل نمودن فشار سوپاپ بر سيت سوپاپ. براي حداقل  : براي حداقل  :  ج

براي كمك به خنك : براي كمك به خنك : براي كمك به خنك شدن سوپاپ. د

8. كدام فيلر براي تنظيم سوپاپي كه لقي آن زياد است، استفاده مي شود؟

الف : يك فيلر نازك.

ب : يك فيلر با همان ضخامت.

ج : يك فيلر ضخيم تر.

د : يك استكاني دوبل ضخيم تر

9. درصورتي كه اندازه فيلر استاندارد مجاز كارخانه، 0/2 ميلي متر، ضخامت استكاني 8 ميلي متر 
و مقدار فيلر اندازه گيري شده 0/25 ميلي متر باشد، استكاني فوق با كدام استكاني بايد تعويض 

گردد؟

الف : 7/95 ميلي متر

ب : 8/20 ميلي متر.

ج : 7/80 ميلي متر.

د : 8/05 ميلي متر

10. در يك موتور ديزل كدام نمودار فشار سيلندر بايد استفاده شود؟

الف : 4 تا 16 بار

ب : 2 تا 10 بار

ج : 40 تا 60 بار

د : 8 تا 40 بار
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11. در مدار خنك كننده در صورت بروز نشتي، كدام فعاليت را انجام مي دهيد؟

يد را تعويض مي كنيد را تعويض مي كنيد.  ترموستات و مايع سيستم خنك كننده : ترموستات و مايع سيستم خنك كننده : ترموستات و مايع سيستم خنك كننده الف

ب : شير منبع انبساط و مايع سيستم خنك كننده را تعويض مي كنيد.

آب بندي مدار و كاليبراسيون شير را كنترل مي كنيد : آب بندي مدار و كاليبراسيون شير را كنترل مي كنيد : آب بندي مدار و كاليبراسيون شير را كنترل مي كنيد. ج

ه كار كندموتور را روشن مي كنيد و صبر مي كنيد تا فن شروع به كار كندموتور را روشن مي كنيد و صبر مي كنيد تا فن شروع به كار كند. موتور را روشن مي كنيد و صبر مي كنيد تا فن شروع ب : موتور را روشن مي كنيد و صبر مي كنيد تا فن شروع ب :  د

12. وظيفه ترموستات چيست؟

مدار خنك كننده را تحت فشار نگه دارد : مدار خنك كننده را تحت فشار نگه دارد : مدار خنك كننده را تحت فشار نگه دارد. الف

ب : تغييرات سطح مايع منبع انبساط را جبران مي كند.

ج : سرعت گردش مايع سيستم خنك كننده را در اطراف موتور، افزايش مي دهد.

جريان آب به رادياتور را تنظيم مي كند. د :

13. وظيفه مدار بازيافت بخار هاي روغن چيست؟

الف : افزايش توان موتور.

ب : كاهش آلودگي بخار هاي روغن ورودي به اتمسفر.

كاهش مصرف سوخت : كاهش مصرف سوخت : كاهش مصرف سوخت. ج

د : افزايش فشار در كاتر.

14. فشار روغن موتور در چه شرايطي اندازه گيري مي شود؟

الف : موتور روشن و گرم است.

موتور خاموش و گرم است : موتور خاموش و گرم است : موتور خاموش و گرم است. ب

لتر روغن تعويض شده استموتور سرد است و روغن موتور و فيلتر روغن تعويض شده استموتور سرد است و روغن موتور و فيلتر روغن تعويض شده است. موتور سرد است و روغن موتور و في : موتور سرد است و روغن موتور و في :  ج

د : شرايط خاصي نياز نيست.

كنترل اوليه خودرو
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15. پس از نصب مجدد توربوشارژ انجام كدام فعاليت ضروري است؟

كنترل فشار هواي ورودي : كنترل فشار هواي ورودي : كنترل فشار هواي ورودي. الف

كنترل فشار دود خروجي اگزوز : كنترل فشار دود خروجي اگزوز : كنترل فشار دود خروجي اگزوز. ب

بازديد مدار روغن كاري توربوشارژ : بازديد مدار روغن كاري توربوشارژ : بازديد مدار روغن كاري توربوشارژ. ج

آناليز گازهاي خروجي اگزوز : آناليز گازهاي خروجي اگزوز : آناليز گازهاي خروجي اگزوز. د

پايان دوره ابتداي دوره

فرم ارزيابي
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اين مدرك حاوي اطالعات روش تعميرات نمي باشد. براي يافتن اطالعات روش تعميرات، به مدارك فني تعميراتي كه 
توسط واحد تعميرات شركت رنو، تهيه شده است مراجعه نماييد.

توجه

معرفي
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تسمه دينام و تسمه سفت كن ها

تسمه ها حركت چرخشي را بين چندين قطعه منتقل مي كنند.
دو نوع تسمه اصلي وجود دارد:

   - تسمه دندانه دار (1) براي يكسان سازي تايم موتور
   - تسمه شياردار (2) براي حركت متعلقات جانبي موتور 

تسمه ها از كابل و الستيك ساخته شده اند. تسمه ها به منظور حفظ حداكثر تماس با پولي و جلوگيري از لغزش و ُسر خوردن 
بايد تحت كشش باشند.
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مكانيزم كشش تسمه

تحت كششيك تسمه دندانه دار يا شياردار بطور معمول توسط يك تسمه سفت كن تحت كششيك تسمه دندانه دار يا شياردار بطور معمول توسط يك تسمه سفت كن تحت كشش مي باشد.
دو نوع تسمه سفت كن وجود دارد:

   - تسمه سفت كن معمولي قابل تنظيم با دست در دو حالت محوري يا دوراني. تنظيم اين نوع تسمه سفت كن توسط مكانيك ماهر
     انجام مي شود.

   - تسمه سفت كن اتوماتيك در دو حالت نيروي افقي و محوري. اين نوع تسمه سفت كن بدون توجه به سايش يا شرايط
     عملكرد موتور، مقدار كشش تسمه را ثابت نگه مي دارد.

تسمه دينام و تسمه سفت كن ها
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همانند تصوير روبرو به تسمه ضربه بزنيد، صداي توليد شده 
شده  ايجاد  صداي  بود.  خواهد  گيتار  سيم  صداي  همانند 

مطابق با كشش تسمه مي باشد.
ارتباط  آن،  كشش  و  طول  تسمه،  ارتعاش  فركانس  بين 

مستقيم وجود دارد.
اين فركانس توسط دستگاه اندازه گير فركانس اندازه گيري 

مي شود.

تنظيم كشش تسمه در شركت رنو، به روش اندازه گيري لرزش انجام مي شود.

تنظيم كشش تسمه به روش اندازه گيري لرزش

اندازه گيري كشش تسمه

كشش تسمه نيرويي است بر حسب نيوتن كه به تسمه وارد 
اندازه گيري  مستقيم  بطور  نمي توان  را  نيرو  اين  مي شود. 
نمود. مقدار كشش تسمه به روش هاي جابجايي يا لرزش، 

بدست مي آيد.

فركانس يك كميت فيزيكي است كه براي بدست آوردن مقدار صحيح كشش تسمه، استفاده مي شود.

تسمه دينام و تسمه سفت كن ها
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اين تسمه حركت قطعات جانبي موتور را به منظور عملكرد صحيح موتور يا رانندگي راحت، تامين مي كند.
اين تسمه ممكن است يك يا چند قطعه را به حركت در آورده و يا ممكن است در يك موتور از چندين تسمه استفاده شود.

قطعات جانبي اصلي موتور عبارتند از:
   - واترپمپ
   - آلترناتور

   - كمپرسور كولر
   - پمپ هيدروليك فرمان

شرايط تعمير
هر تسمه اي كه باز مي شود، مي بايست با يك تسمه جديد، جايگزين شود. در هنگام تعويض تسمه، ضروري است 

كه تسمه سفت كن و پولي نيز تعويض شوند.

هر كاري بايد در شرايط كامًال تميز انجام شود.
شيار هاي پولي و تسمه را براي استفاده مجدد با استفاده از برس تميز كنيد تا مواد زائد بين آنها، وجود نداشته باشد.

كنترل هرگونه نشتي (روغن، آب، سوخت) كه باعث تسريع در خرابي تسمه ها مي شود، ضروري است.

موتور را بدون تسمه دينام روشن نكنيد، زيرا باعث خرابي پولي روي ميل لنگ مي شود.

در بعضي موتور ها، قطعات زير نيز بايد تعويض شوند:
    - پاية نگه دارندة تسمه سفت كن ها
    - پولي تسمه دينام روي ميل لنگ

توجه

تسمه متعلقات جانبي موتور (تسمه دينام)

تسمه دينام و تسمه سفت كن ها



9 كنترل هاي فني مباني اصلي آموزش موتور

براي  دارند.  تسمه  از  بيشتر  شيار  يك  پولي ها،  از  برخي 
نصب صحيح تسمه روي پولي به كتاب راهنماي تعميرات، 

مراجعه كنيد.

شيار خالي ممكن است بيرون يا داخل پولي باشد. نصب نادرست تسمه روي پولي، باعث سايش زودرس تسمه شوند.

روش نصب اين نوع تسمه، به طور دقيق در راهنماي تعميرات موتور، ذكر شده است.

برخي موتور ها داراي تسمه هاي االستيك هستند. اين نوع 
تسمه نياز به تسمه سفت كن ندارند.

تسمه االستيك (ارتجاعي)

تسمه دينام و تسمه سفت كن ها
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قبل از باز نمودن تسمه تايم، با چرخاندن ميل لنگ، تايم صحيح موتور را تنظيم نماييد. براي انجام صحيح روش 
تنظيم و استفاده از ابزار مخصوص، به كتاب راهنماي تعميرات موتور مراجعه كنيد.

روش هاي مختلفي براي تنظيم تايم موتور، وجود دارد:
و ميل لنگ  تايم  دنده  روي  نمودن عالئم  راستا     - يك 

     دنده هاي تايم   ميل سوپاپ ها (1)
   - هماهنگ نمودن ميل بادامك و ميل لنگ با استفاده از پين

     مخصوص يا ابزار مخصوص تايم موتور (2)

تعويض تسمه سفت كن هاي ثابت داخلي

تسمه دينام و تسمه سفت كن ها، داراي يك حداكثر عمر كاري هستند. فواصل سرويس به مدت زمان يا مسافت طي شده بستگي 
دارد.

براي تعويض تسمه سفت كن هاي ثابت داخلي، از جدول سرويس و نگهداري خودرو، استفاده كنيد.

تسمه تايم
مي كند. همچنين  هماهنگ  بست صحيح سوپاپ ها،  و  باز  منظور  به  را  ميل بادامك  و  ميل لنگ  دوراني  تسمه تايم، حركت 

تسمه تايم ، متعلقات جانبي موتور نظير واتر پمپ و پمپ سوخت فشار قوي را نيز، به حركت در مي آورد.

تنظيم تايم موتور
تنظيم صحيح موقعيت ميل لنگ و ميل بادامك الزامي است. انجام اين عمل، تنظيم تايم موتور ناميده مي شود.

تسمه دينام و تسمه سفت كن ها
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در صورتي كه چرخ دنده ها، بلغزند يا ُسر بخورند، موتور صدمه خواهد ديد.

(Dephaser) سيستم زمان بندي متغير ميل بادامك
فازاگر موتور داراي تغيير دهنده فازاگر موتور داراي تغيير دهنده فاز ميل بادامك باشد، بايد مورد زير كنترل شود:

سيستم تغيير  دهنده زمان بندي بايد نسبت به ميل بادامك 
ثابت باشد و توسط دست حركت نكند.

شرايط تعمير
هر كاري بايد در شرايط كامًال تميز انجام شود.

كنترل هرگونه نشتي(روغن، آب، سوخت) كه باعث تسريع در خرابي تسمه ها و صدمه جدي به موتور مي شود، ضروري است.

پولي محرك

براي نصب صحيح پولي ها بر روي شفت آنها، دو روش وجود دارد: با استفاده از خار و بدون استفاده از خار.
در سيستم هاي بدون خار، پولي بر روي شفت توسط سفت نمودن پيچ، نصب مي شود. در اين روش ضروري است كه:

   - ميل لنگ و ميل بادامك در محل خود، ثابت و بدون حركت باشد.
   - سطوح تماس بايد تميز و چرب زدايي شوند.

تسمه دينام و تسمه سفت كن ها

كنترل هاي فني مباني اصلي آموزش موتور
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هر تسمه اي كه باز مي شود، مي بايست با يك تسمه جديد، جايگزين شود.
در هنگام تعويض تسمه، ضروري است كه تسمه سفت كن و پولي نيز تعويض شوند.

توجه

فلش هاي نشان دهنده جهت دوران موتور و تسمه، در تصوير 
نشان داده شده است.

عالمت روي تسمه بايست در برابر عالئم روي دنده هاي تايم 
ميل لنگ و ميل بادامك باشد.

مطابق نوع موتور، براي تعويض تسمه تايم، تعويض بعضي قطعات ديگر نيز ضروري است.
اين قطعات اصلي عبارتند از:

   - تسمه تايم
   - تسمه سفت كن تسمه تايم

   - پولي تسمه تايم
   - پيچ پولي ميل لنگ
   - دنده تايم ميل لنگ

   - پولي ميل لنگ
   - (تسمه دينام) يا تسمه هاي قطعات جانبي

   - تسمه سفت كن تسمه دينام
   - پولي تسمه دينام

   - تسمه سفت كن و پاية  نگهدارندة آن

نصب تسمه

تسمه دينام و تسمه سفت كن ها
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بي توجهي به تعويض دوره اي مي تواند باعث ايجاد مشكل در موتور گردد.

نيروي اعمال شده به تسمه تايم باعث كشيدگي آن مي شود.
توسط  پيشنهادي  گشتاور  اعمال  بواسطه  نيرو  اين 
ابزار مخصوص و يك تركمتر يا يك مقدار پيش كشش توسط 

ابزار اندازه گير فركانس ارتعاش تسمه، بوجود مي آيد.

تعويض دوره اي

تسمه تايم، داراي بيشترين زمان سرويس مي باشد. اين زمان سرويس متناسب با مسافت طي شده يا زمان استفاده مي باشد.
براي تعويض دوره اي، از جدول سرويس و نگهداري خودرو، استفاده كنيد.

تنظيم كشش تسمه تايم

اين فعاليت شامل عمليات مهمي است كه زمان سرويس تسمه و متعلقات جانبي موتور را تعيين مي كند.
در حقيقت تنظيم صحيح كشش تسمه، از توليد صداي غير عادي و هرگونه مشكل ديگري كه در اثر كشش كم تسمه باشد، 

جلوگيري مي كند.

گشتاور پيش كششي

در بعضي مدلهاي موتور، قبل از تنظيم كشش تسمه تا حد معين پيشنهاد شده، بايد نيرويي به تسمه اعمال شود.

تسمه دينام و تسمه سفت كن ها
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لقي (فيلر) سوپاپ

آشنايي با عملكرد سوپاپ در يك موتور 4 زمانه

  اجزاء موتور: بازبيني يك موتور 4 زمانه

استفاده مي كنند. سوپاپ ها توسط ميل بادامك  از سوپاپ هاي ورودي و خروجي  براي عملكرد خويش،  موتورهاي 4 زمانه 
حركت مي كنند.

عملكرد سوپاپ در يك سيكل 4 زمانه:

اول: مكش(ورودي) كورس
سوپاپ ورودي باز است تا اجازه دهد سيلندر از مخلوط هوا و سوخت پر شود. سوپاپ دود (خروجي) بسته شود.

تراكمكورس دوم: تراكمكورس دوم: تراكم
سوپاپهاي ورودي و خروجي بسته هستند تا اجازه دهند، مخلوط هوا و سوخت متراكم شود.

كورس سوم: احتراق و انبساط
سوپاپهاي ورودي و خروجي هر دو طي زمان احتراق بسته هستند.

تخليهكورس چهارم: تخليهكورس چهارم: تخليه
سوپاپهاي خروجي باز است تا اجازه دهد گاز هاي سوخته شده، از سيلندر خارج شوند. سوپاپ هاي ورودي بسته هستند.
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در برخي مكانيزم هاي سوپاپ ، نياز به تنظيم نيست. در اين مكانيزم ها از يك قطعه هيدروليكي جبران كننده، استفاده مي شود.

در اين بخش فقط مكانيزم سوپاپ هاي قابل تنظيم مورد بررسي و تنظيم قرار مي گيرد.
توجه

آشنايي با اجزاء سوپاپ

مكانيزم يك سوپاپ، شامل قطعات زير مي باشد:
   - بادامك (1)

   - اسبك (2) كه معموالً قابل تنظيم است و حركت را از بادامك به سوپاپ منتقل مي كند.
   - فنر برگرداننده سوپاپ (3) جهت اطمينان از بسته شدن سوپاپ.

لقي (فيلر) سوپاپ



17 كنترل هاي فني مباني اصلي آموزش موتور

وقتي كه سوپاپ بسته است، بايد آب بندي كامل بين سوپاپ 
و سيت سوپاپ، ايجاد گردد. در اين حالت نبايد هيچ نيرويي 

به سوپاپ منتقل شود.
سوپاپ  به  نسبت  باالتري  دماهاي  برابر  در  دود،  سوپاپ 

ورودي قرار دارد.
ورودي  سوپاپ  لقي  از  بيشتر  معموالً  دود  سوپاپ  لقي 

است.

مكانيزم هاي سوپاپ

    - اسبك تك معمولي (1)
    - اسبك تك  با غلطك (2)

نياز به لقي سوپاپ

در هنگام كار موتور، سوپاپ ها در برابر دماي باال قرار مي گيرند. اين دماهاي مختلف باعث  افزايش طول سوپاپ مي شود.
لقي سوپاپ اطمينان مي دهد كه سوپاپ ها بدرستي در دماي كاركرد موتور، بسته مي شوند.

انواع مختلفي از اسبك هاي سوپاپ وجود دارد:

لقي (فيلر) سوپاپ
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    - اسبك هاي دوبل با غلطك (3)
    - استكاني با تنظيم كننده (شيم)

    - استكاني بدون تنظيم كننده (شيم)

ميل بادامك

موتور خودرو هاي شركت رنو، داراي يك يا دو ميل بادامك هستند.
در موتور هايي با يك ميل بادامك، دو سوپاپ در هر سيلندر قرار دارد كه توسط استكاني با تنظيم كننده (1) يا توسط اسبك 

(2) حركت مي كنند.
همچنين ممكن است در هر سيلندر، 4 سوپاپ وجود داشته باشد كه توسط اسبك هاي دوبل (3) حركت مي كنند.

لقي (فيلر) سوپاپ
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كنترل لقي سوپاپ

موتور هاي داراي دو ميل سوپاپ، 4 سوپاپ در هر سيلندر دارند كه توسط استكاني حركت مي كنند.
براي اين حالت، دو چيدمان وجود وجود دارد:

    - در حالت اول (4)، يك ميل بادامك دو سوپاپ ورودي و ميل بادامك ديگر، سوپاپهاي خروجي را باز و بست مي كند.
    - در حالت دوم (5)، هر ميل بادامك بطور جداگانه، سوپاپ ورودي و خروجي را باز و بست مي كند.

كنترل و تنظيم لقي سوپاپ در حالتهاي زير نياز است:
   - ايراد در موتور وجود داشته باشد.

   - تعمير موتور
GPL انجام سرويس سيستم گازسوز -   

لقي سوپاپ بايد بر اساس مشخصات اصلي موتور، انجام شود تا از عملكرد صحيح موتور، اطمينان حاصل شود. لقي مورد نياز  
سوپاپ ها در هر موتور بطور دقيق در راهنماي تعميرات موتور، درج شده است.

لقي (فيلر) سوپاپ
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افزايش  باعث  تنظيم  شيم هاي  و  اسبك ها  در  سايش 
لقي سوپاپ مي شود.

موتور  در  عادي  غير  ايجاد صداي  باعث  سوپاپ  زياد  لقي 
مي شود.

نتايج تنظيم نادرست لقي سوپاپ

لقي كم يا زياد سوپاپ باعث مي شود، كه زمان مورد نياز براي تنفس و پر شدن سيلندر، وجود نداشته باشد.

بر عكس موارد فوق، سايش در سر سوپاپ و سيت سوپاپ، 
باعث كاهش لقي مي شود.

و  آرام  دور  در  موتور  ناقص  كاركرد  باعث  كم سوپاپ  لقي 
مشكل در استارت موتور مي شود. اين حالت مانند خرابي 

آب بندي سوپاپ است.

لقي (فيلر) سوپاپ
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موتور را هرگز نبايد توسط ميل بادامك يا خالف جهت عملكرد موتور، چرخاند.

نباشد)،  استاندارد  ( مطابق  نباشد  لقي سوپاپ، صحيح  اگر 
مخصوص،  مهرة  و  پيچ  بست  و  باز  از  استفاده  با  مي توان 

تنظيم لقي سوپاپ را انجام داد.

تنظيم لقي سوپاپ (فيلر گيري)

روش هاي تعيين موقعيت ميل بادامك

چندين روش مختلف براي تعيين موقعيت ميل بادامك وجود دارد. اين روش ها بر اساس نوع موتور، تغيير مي كند.
روش هاي اصلي عبارتند از:

    - موقعيت باز  بودن كامل سوپاپ خروجي
    - موقعيت كج شدن (قيچي سوپاپ ها)

    - موقعيت استفاده از عالئم روي پولي ميل بادامك
    - موقعيت زاويه اي

در بعضي موتور ها، تنظيم براي سوپاپ نو، مشخص شده است.

تنظيم اسبك مكانيزم سوپاپ

لقي بين سوپاپ و اسبك توسط تيغه هاي مخصوص اندازه گيري مي شود.

لقي (فيلر) سوپاپ
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محاسبه  زير  فرمول  توسط  شيم ها،  ضخامت 
مي شود:

لقي اندازه گيري شده
+

ضخامت شيم قبلي
-

لقي پيشنهادي قبلي
=

ضخامت شيم مورد نياز

براي تعويض استكاني ها، ابزار مخصوص وجود دارد. اين ابزار در قسمت ابزار مخصوص در راهنماي تعميرات، بيان شده 
است.

توجه

ضخامت شيم ها، در يك طرف آن درج شده است. با اين حال ضخامت شيم ها، بايد توسط ميكرومتر اندازه گيري شود.
سمتي از شيم كه بر روي آن مقدار عددي ضخامت حك شده است، بايد به سمت استكاني باشد تا از ساييده شدن آن 

جلوگيري شود.

تنظيم لقي سوپاپ توسط شيم (تنظيم كنندة لقي سوپاپ)

لقي بين استكاني و بادامك توسط شيم هاي معيني اندازه گيري مي شود.
ضخامت شيم ها، مقدار لقي را تعيين مي كند، ميزان لقي را مي توان با تعويض شيم هايي كه ضخامت متفاوت دارند، اصالح 

نمود.

لقي (فيلر) سوپاپ
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عالمت مشخصه اين روش تنظيم، تعويض استكاني قديمي 
است،  شده  تعيين  مقدار  مطابق  كه  جديد  استكاني  با 

مي باشد.
اين فعاليت نيازمند باز و بست ميل بادامك است.

در هر حاالت، شيم ها و استكاني ها در سايز ها و ضخامت هاي 
مشخص و معين در قسمت قطعات يدكي، موجود است.

مكانيزم تنظيم سوپاپ استكاني بدون تنظيم كننده (شيم)

روش تنظيم اين مكانيزم با روش تنظيم حالت قبل ( استكاني شيم دار ) يكسان است.

لقي (فيلر) سوپاپ





25كنترل هاي فني مباني اصلي آموزش موتور

اين كنترل شامل اندازه گيري بيشترين كمپرس هر سيلندر 
در انتهاي كورس تراكم است.

كنترل فشار تراكم موتور(كمپرس موتور) يكي از بخش هاي اساسي و اصلي تست موتور است. اين كنترل كمك مي كند كه 
شرايط موتور بررسي شود.

آماده سازي براي كنترل

قبل از اندازه گيري فشار تراكم(كمپرس موتور) در انتهاي كورس تراكم، ضروري است اقدامات زير انجام شود:
1.كنترل سطح روغن موتور.

2.كنترل كنيد كه در مسير هواي ورودي، مواد زائد وجود نداشته باشد.
سيستم هواي ورودي مسدود نشده باشد.(دريچه گاز بسته، فيلتر هواي كثيف و...)

3.كنترل ولتاژ باطري.
باتري خودرو بايد داراي انرژي كافي براي موتور استارت داشته باشد تا در زمان انجام تست، بطور صحيح عمل كند. در صورت 

وجود هر گونه شك و ترديد، از استارتر خارجي استفاده كنيد

نهايت فشار تراكم (مرحله تراكم سيلندر)
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فشار تراكم (كمپرس سيلندر) بايد در حالت موتور گرم، اندازه گيري شود.

توجه

تعيين  شرايط موتور توسط دستگاه عيب ياب

در بعضي خودروها، تخمين شرايط موتور بوسيله دستگاه عيب ياب، امكان پذير است.
در اين روش نمي توان فشار سيلندر را بر حسب (bar) اندازه گيري نمود، اما تأثير آن بر حسب درصد براي سيلندرها نسبت 

به يكديگر، مشخص است.

استفاده شده  توان  اندازه گيري، دستگاه عيب ياب،  فاز  در 
توسط استارت براي هر سيلندر را اندازه گيري مي كند.

نتايج برحسب درصد توسط دستگاه نشان داده مي شود و 
سپس مي توان به صحيح بودن باالنس سيلندرها پي برد.

كنيد. تمام شمع هاي جرقه(در موتورهاي بنزيني)، گرم كن موتور يا انژكتورها (موتورهاي ديزل) را از موتور جدا كنيد. تمام شمع هاي جرقه(در موتورهاي بنزيني)، گرم كن موتور يا انژكتورها (موتورهاي ديزل) را از موتور جدا كنيد. .4
در شرايط استارت معمولي، توان باتري توسط استارت براي متراكم نمودن مخلوط هوا و سوخت به ميزان قابل توجهي در 
هر سيلندركم مي شود. وقتي كه شمع هاي جرقه و انژكتورها باز شده باشند، در زمان اندازه گيري فقط اصطكاك موتور وجود 

دارد. اين حالت بهترين نتيجه را بدست مي دهد و مي توان آن را براي عملكرد باتري نيز تعميم داد.

5. بي اثر كردن سيستم هاي جرقه و انژكتور
انجام اين كار، وابسته به خودرو و موتور مي باشد. (سنسورها، كويل هاي جرقه، انژكتورها و... را جدا كنيد.)

در برخي موارد، جلوگيري از ايجاد جرقه و پاشش انژكتورها، توسط دستگاه عيب ياب انجام مي شود.

نهايت فشار تراكم (مرحله تراكم سيلندر)
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در موتورهاي بنزيني، فشار سنج در محل شمع جرقه، نصب 
مي شود.

در موتورهاي ديزلي، فشار سنج در محل انژكتورها يا گرم كن موتور، نصب مي شود.

نتايج با مقايسة مقادير اندازه گيري شده براي هر سيلندر ، تفسير مي شود.

كنترل توسط فشار سنج

فشار سنج، كمپرس سيلندر را در پايان مرحله تراكم، بر حسب (bar) اندازه مي گيرد.

نهايت فشار تراكم (مرحله تراكم سيلندر)
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فشار تراكم (كمپرس موتور) موتورهاي ديزلي معموالً بيشتر از موتورهاي بنزيني است.

توجه

 4 موتور  يك  سيلندر هاي  كمپرس  باالنس  مقابل،  نمودار 
سيلندر را نشان مي دهد.

در  را  كم  موتور)  (كمپرس  تراكم  فشار  مقابل،  نمودار 
سيلندر هاي يك موتور 4 سيلندر را نشان مي دهد.

براي   bar ديزلي 17-4  موتورهاي  براي   bar محدودة   40-8  در  داده شده  نشان  فشار  نمودار  فشار سنج،  نوع  براساس 
موتورهاي بنزيني، مي باشد.

اگر فشار اندازه گيري شده براي سيلندرها، خيلي كم يا يكسان نباشد، ممكن است توان موتور كم، مصرف سوخت زياد، دور 
آرام موتور غير يكنواخت باشد. (موتور با لرزش كار كند) و يا مشكل در استارت اوليه براي موتور بوجود آيد.

نتايج با يكديگر مقايسه شوند.

نهايت فشار تراكم (مرحله تراكم سيلندر)
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باالنس نبودن(يكسان نبودن) يا كم بودن فشار تراكم(كمپرس موتور) ممكن است به داليل زير باشد:
    -  لقي(فيلر) سوپاپ

    -  سوپاپ يا سيت سوپاپ
    -  رينگ هاي پيستون

    -  پيستون
    -  سايش جداره سيلندر

    -  واشر سرسيلندر
    -  سرسيلندر.

ايرادها ممكن

نهايت فشار تراكم (مرحله تراكم سيلندر)
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مدار سيستم خنك كننده از قطعات زير تشكيل شده است:
    - واتر پمپ (1)
    - رادياتور (2)

    - ترموستات (3)
    - منبع انبساط (4) 

    - رادياتور بخاري داخل محفظة اتاق سرنشين (5)   

مدار سيستم خنك كننده

موتور در اثر احتراق مخلوط هوا و سوخت و همچنين اصطكاك قطعات متحرك آن، توليد گرما مي كند.
سيستم خنك كننده براي برطرف كردن اين گرماي بوجود آمده و اطمينان از عملكرد صحيح موتور و همچنين جلوگيري از 

گرم شدن بيش ازحد و صدمه ديدن موتور، طراحي شده است.

اجزاء  مدار سيستم خنك كننده
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زماني كه موتور گرم مي شود، ترموستات باز مي شود و اجازه 
رادياتور جريان  به  مايع سيستم خنك كننده  كه  مي دهد 

پيدا كند و دماي موتور كاهش يابد.

مايع  اجازه مي دهد  واتر پمپ  است،  موتور سرد  زماني كه 
بخاري  رادياتور  و  موتور  درون  فقط  سيستم خنك كننده 

محفظة اتاق سرنشين، گردش كند.

 عملكرد مدار سيستم خنك كننده

مدار سيستم خنك كننده
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از دو جزء اصلي، پره آب پخش كن (2) و پوسته  واتر پمپ 
اصلي (1) تشكيل شده است.

ترموستات

مايع   لذا  است.  بسته  ترموستات  است،  سرد  موتور  وقتي 
جريان  رادياتور  با سمت  نمي تواند  سيستم  خنك كننده  

يابد.
با اين عمل، موتور مي تواند سريعاً به دماي نرمال كاركرد، 

برسد.

 واتر پمپ

واتر پمپ معموالً توسط تسمه به حركت در مي آيد و وظيفه دارد مايع سيستم خنك كننده را به گردش در آورد.

اين قطعه به دما حساس است و جريان عبور مايع سيستم خنك كننده را به رادياتور مطابق با دماي موتور، كنترل مي كند.

مدار سيستم خنك كننده
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رسيد،  خود  كاركرد  نرمال  دماي  به  موتور  كه  وقتي 
سمت  به  خنك كننده  مايع  سپس  باز مي شود.  ترموستات 

رادياتور جريان مي يابد.

رادياتور

جريان هوا توسط روش هاي زير،تأمين مي شود:
    -  حركت خودرو به سمت جلو

    -  توسط يك يا دو فن برقي خنك كننده موتور

رادياتور، يك مبدل حرارتي است كه اجازه مي دهد با عبور جريان هوا از بين پره هاي آن، دماي مايع سيستم خنك كننده، 
كاهش يابد.

فن ها و المپ  هاي پشت آمپر توسط ECU يا سويچ حرارتي(سنسور) كنترل مي شوند.

توجه

مدار سيستم خنك كننده
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سيستم  مايع  حد  بيشترين  نشان دهندة   ،MAX عالمت 
خنك كننده است.

عالمت MIN، سطح هشدار است و ضروري است كه سيستم 
خنك كننده از نظر نشتي كنترل شود.

دِر منبع انبساط داراي سوپاپي است كه فشار مدار سيستم 
خنك كننده را تنظيم مي كند.

افزايش  باعث  خنك كننده،  سيستم  مدار  در  فشار  ايجاد 
نقطةجوش مايع سيستم خنك كننده مي شود. 

منبع انبساط

منبع انبساط، فعاليت ها و وظايف زير را انجام مي دهد:
    -  ذخيرة مايع سيستم خنك كننده

    -  هواگيري سيستم خنك كننده
    -  پرنمودن مدار سيستم خنك كننده

    -  تحت فشار قراردادن مدار سيستم خنك كننده
    -  اجازة انبساط به مايع را مي دهد. (انبساط ناشي از گرم شدن را جبران مي كند)

    -  محدود نمودن فشار سيستم خنك كننده 

درهاي منبع انبساط رنگي هستند كه اين رنگ ها مطابق با تنظيمات سوپاپ درون آن، مي باشد.

توجه

در حالت عملكرد معمولي، مدار سيستم خنك كننده بايد آب بندي و تحت فشار باشد.

مدار سيستم خنك كننده
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كنترل و سرويس مدار خنك كننده

كنترل اجزاء تشكيل دهنده مدار سيستم خنك كننده

براي اطمينان از عملكرد صحيح سيستم خنك كننده، ضروري است كنترل هاي زير انجام شود:
     - جريان هوا از بين رادياتور و كندانسور كولر (در صورت نصب) و شبكه جلو پنجره رادياتور، براحتي عبور كند.

     - شرايط قطعاتي نظير شيلنگ ها و بست ها
     - شرايط و كشش تسمه محرك واتر پمپ (متناسب با نوع موتور)

     - مجموعه فن هاي رادياتور صحيح عمل كنند.
     - المپ هاي پشت آمپر صحيح عمل كنند.

     - مايع ضد يخ به اندازه كافي وجود داشته باشد.
     - تعويض مايع سيستم خنك كننده (زمان سپري شده يا مسافت طي شده)

 مايع سيستم خنك كننده 

 مايع سيستم خنك كننده مي بايست بطور منظم و طبق جدول سرويس هاي دوره اي خودرو، تعويض شود.
 مشخصات مايع سيستم خنك كننده مورد استفاده توسط شركت رنو، داراي خواص زير مي باشد:

     - مقاوم در برابر يخ زدگي
     - مقاوم در برابر گرم شدن بيش از حد

     - جلوگيري از رسوب و اكسيداسيون

   كنترل سطح مايع خنك كننده در منبع انبساط 

موارد زير را كنترل كنيد:
     - سطح مايع درون منبع انبساط
     - ظاهر مايع سيستم خنك كننده

     - حداقل مايع سيستم خنك كننده

مدار سيستم خنك كننده
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آب بندي سيستم بايد تحت فشار كنترل شود و براي اين 
كار نيازمند ابزار مخصوص مي باشد.

موتور بايد خاموش و دماي موتور نرمال باشد.

 كنترل آب بندي سيستم خنك كننده شامل تست مدار با دو روش زير مي باشد:
ساط1. كنترل كاليبراسيون درب منبع انبساط1. كنترل كاليبراسيون درب منبع انبساط

اين فعاليت مستلزم ايجاد فشار در سيستم مطابق با مقدار كاليبراسيون انجام شده است.

كنترل آب بندي مدار2. كنترل آب بندي مدار2. كنترل آب بندي مدار
اين فعاليت مستلزم تحت فشار قرار دادن سيستم مي باشد.

 بازرسي نشتي ها

نشتي مدار ممكن است در داخل و يا خارج موتور باشد.
ابزار و تجهيزات  از  باشد  نياز  بازرسي كرد، ممكن است  يا نتوان براحتي نشتي را  نياز باشد و  در صورتيكه بررسي اضافي 

مشخصي مطابق با نوع نشتي استفاده نمود.
ابزار هاي مخصوص اصلي كه براي بازرسي نشتي طراحي شده اند عبارتند از:

CO2 ابزار نشتي ياب داخلي : آشكارساز نشت -     
       اين دستگاه ، نشت گاز CO2 را از واشر سرسيلندر به مايع خنك كننده نمايان مي كند.

تجهيزات بازرسي سرسيلندر     - تجهيزات بازرسي نشتي هاي قطعات باز شده: تجهيزات بازرسي سرسيلندر     - تجهيزات بازرسي نشتي هاي قطعات باز شده: تجهيزات بازرسي سرسيلندر
      براي تست سرسيلندرها 

كنترل آب بندي سيستم خنك كننده

مدار سيستم خنك كننده
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موتور داغ را هيچ گاه به روش فوق شستشو نكنيد. اين كار باعث ايجاد شوك حرارتي به موتور مي شود.

پس  اتوماتيك  بطور  خنك كننده  سيستم  مدار  هواگيري 
انجام  برقي،  فن هاي  افتادن  بكار  و  موتور  روشن شدن  از 

مي شود.
كمك  خنك كننده  سيستم  هواگيري  به  انبساط  منبع 

مي كند.

پر نمودن و هواگيري مدار  سيستم خنك كننده

تعويض مايع سيستم خنك كننده 

مدار سيستم خنك كننده بايد تخليه شود و توسط آب ولرم معمولي (زير 50 درجه) شستشو شود.
پس از شستشو بايد مدار توسط فشار باد، تميز و تا حد امكان خشك شود.

مدار سيستم خنك كننده را زماني كه موتور سرد يا در دماي نرمال مي باشد، پر كنيد. سيستم كولر، در صورت نصب بايد 
خاموش باشد.

مدار سيستم خنك كننده پس از هر بار باز و بست بايد هواگيري شود. هدف از انجام هواگيري، خارج نمودن هوا از داخل 
مدار سيستم خنك كننده است.

فعاليت هاي اصلي هواگيري مدار عبارتند از :
     - پر نمودن مدار از طريق منبع انبساط در حالت باز بودن پيچ هاي هواگيري

     - انجام هواگيري استاتيكي از طريق پيچ هاي هواگيري
     - هواگيري ديناميكي در حالت موتور روشن بر طبق دستور العمل و روش بيان شده در كتاب راهنماي تعميرات 

مدار سيستم خنك كننده
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باالترين  در  كه  جداكننده اي  فيلتر  سمت  به  گازها  اين 
قسمت موتور قرار دارد هدايت مي شوند، در اين جداكننده 

روغن از گازها جدا مي شود.
به  و  مي شود  جمع آوري  جداكننده ،  فيلتر  توسط  روغن 
طريق  از  شده  تبخير  گازهاي  باز مي گردد.  كارتر  داخل 
مجراي خاصي به سمت منيفولد هواي ورودي رانده شده و 

دوباره سوزانده مي شوند.

در مدار بازيافت بخار هاي روغن، فعاليت هاي زير به ترتيب انجام مي شود:
     - بخار هاي روغن را از كارتر تخليه مي كند 

     - بخار هاي روغن را در فيلتر جداكننده، متراكم مي كند
     - روغن هاي جدا شده را به كارتر برمي گرداند

     - بخار هاي باقي مانده از طريق مجراي مخصوصي جهت سوزاندن مجدد به منيفولد هواي ورودي ارسال مي شود.
     - فشار كارتر را تنظيم مي كند.

مدار بازيافت بخار هاي روغن

آب بندي بين رينگ پيستون و جداره سيلندر، كامل نيست. در طي كورس هاي تراكم و احتراق، مقداري مخلوط هوا و سوخت 
نسوخته و مقداري گاز هاي سوخته شده، به درون كارتر نفوذ مي كند.

اين گازها با بخار هاي روغن كه در اثر پاشيده شدن روغن ناشي از حركت دوراني ميل لنگ بوجود مي آيد، مخلوط مي شود. به 
اين گاز ها گازهاي blow-by گفته مي شود. براي رعايت استاندارد هاي ضد آلودگي، نياز است كه اين گازها، بازيافت شود. 
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افزايش فشار داخل كارتر ممكن است باعث نشتي روغن از موتور شود.

تركيب اجزاء مدار بازيافت بخار هاي روغن

بر حسب نوع موتور،   مدار بازيافت بخار هاي روغن شامل قطعات زير مي باشد:
     - فيلتر جداكننده 

     - دو مجراي كاليبره شده براي موتورهاي معمولي (بدون شارژر)
     - رگالتور براي موتورهاي توربوشارژ

     - شيلنگ هاي ارتجاعي و لو  له هاي صلب
در برخي از موتورها، فيلتر جداكننده  بر روي درپوش سوپاپ ، نصب شده است.

در برخي ديگر از موتورها، جداكننده  با درپوش سوپاپ يكپارچه شده و يا اينكه در كنار موتور قرار گرفته است.
همچنين فيلتر جدا             كننده ممكن است در يك پوسته جداكننده در جلوي موتور قرار گرفته باشد.

مدار بازيافت بخار هاي روغن
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زماني كه دريچه گاز بسته است، بخار هاي روغن به مقداركم 
گاز،  دريچه  از  بعد  كوچك  مجراي  طريق  از  ريز  قطرات 

مكيده مي شوند. 

زماني كه دريچه گاز باز است، بخار هاي روغن به مقدار  زياد از 
طريق مجراي بزرگتر قبل از دريچه گاز، مكيده مي شوند. 

مدار بازيافت بخار هاي روغن

عملكرد مدار بازيافت بخار هاي روغن با مجراي كاليبره شده

بر حسب موقعيت دريچه گاز (تصاوير زير) مقدار بخار هاي روغن مكيده شده به داخل منيفولد هواي ورودي، كم يا زياد 
مي شود.
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در بارهاي كم موتور، مكش در مسير هواي ورودي قبل از 
توربوشارژ، از نيروي فنر كاليبره شده رگالتور كمتر است. در 
اين حالت بخار هاي روغن به مقدار زياد، از مجراي بزرگتر 

توسط مكش موتور، مكيده مي شوند.

هواي  مسير  در  مكش  موتور،  زياد  و  متوسط  بارهاي  در 
ورودي قبل از توربوشارژ از نيروي فنر كاليبره شده رگالتور 
بيشتر است و ديافراگم داخل رگالتور  جذب شده و مسير 
به  بخار هاي روغن  اين حالت  را مسدود مي كند. در  قبلي 

مقدار كم از مجراي كوچك تر مكيده مي شود. 

1. درپوش سوپاپ
2. لوله بخار هاي روغن 

3. رگالتور قابل تنظيم سيستم بازيافت بخار هاي روغن

4. مسير هواي ورودي قبل از توربوشارژ 
5.  توربوشارژ 

6. فيلتر هوا
فشار هواي محيط

مدار بازيافت بخار هاي روغن

عملكرد مدار مجهز به سوپاپ تنظيم

در موتور هاي توربوشارژ، جريان بخار هاي روغن بايد متناسب با تغييرات فشار منيفولد ورودي كنترل شود.
اين عمل توسط رگالتور كه يك وسيله محدود كننده متغير است، انجام مي شود.
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مدار بازيافت بخار هاي روغن

براي اطمينان از عملكرد صحيح موتور، مسير سيستم بخار هاي روغن مي بايست تميز و در شرايط مناسبي باشد.
تنظيم نبودن فشار بخار روغن درون كارتر و يا اشكال در آب بندي مدار سيستم بازيافت بخار هاي روغن، ممكن است باعث 
عملكرد ضعيف موتور يا در برخي موارد نشتي روغن از قطعات آب بندي موتور شود. (اين حالت در اثر افزايش فشار گاز درون 

كارتر اتفاق مي افتد.)
عملكرد ضعيف سيستم بازيافت بخار هاي روغن ممكن است در دور آرام موتور، تأثير داشته باشد.

نتايج وجود سيستم بازيافت بخار هاي روغن بر عملكرد موتور
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مدار روغن كاري

مدار روغن كاري بايد وظايف زير را انجام دهد:
     -  روغن را تحت فشار درون موتور و بين قطعات متحرك ارسال نمايد،

     -  كاهش سايش و دماي زياد توليد شده در قطعاتي كه با يكديگر در تماس هستند
     -  محافظت از قطعات فلزي در برابر خوردگي

     -  تصفيه نمودن روغن و خارج نمودن مواد زائد
     -  خنك نمودن روغن تا دماي  نرمال كار كرد موتور

خواص روغن

روغن موتور قطعات فلزي و مكانيكي موتور را روغن كاري مي كند و سايش آنها را كاهش مي دهد.
براساس استاندارد مشخص، خواص اصلي روغن عبارتست از:

     -  ويسكوزيته (گرانروي)
     -  قابليت جداسازي و تخليه نمودن ذرات فلزي معلق

     -  اجتناب از رسوب ذرات
     -  اجتناب از كف كردن

     -  انجام روغن كاري تحت فشارهاي خيلي زياد
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مدار روغن كاري شامل قطعات اصلي زير است:
     -  كارتر (1)

     -  اويل پمپ (2)
     -  سوپاپ فشار شكن (3)

     -  خنك كن روغن (4)
     -  فيلتر روغن (5)

     -  سنسور فشار روغن (6)

عملكرد مدار روغن كاري

كارتر همانند مخزن و منبع نگهداري روغن عمل مي كند. روغن از درون صافي كف كارتر توسط اويل پمپ، مكيده مي شود 
و تحت فشار قرار مي گيرد. اين فشار توسط سوپاپ فشارشكن، تنظيم مي شود. سپس روغن از طريق مجراهاي مخصوصي 
پس از عبور از فيلتر به قطعات متحرك موتور، فرستاده مي شود. سپس روغن در اثر وزن خود و جاذبه زمين به سمت پايين 

(كارتر) باز مي گردد.
مدار روغن كاري در اسرع وقت و به محض روشن  شدن موتور، وارد عمل مي شود.

اجزاء مدار روغن كاري

مدار روغن كاري
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كارتر روغن مورد نياز براي روغن كاري موتور، را نگهداري مي كند. داخل كارتر توسط قطعات فلزي تقسيم بندي شده است تا 
از تالطم و شناور شدن ذرات در روغن، جلوگيري شود.

پيچ تخليه روغن بايد پس از دوبار تعويض روغن، تعويض شود.

كارتر

مدار روغن كاري
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اويل پمپ شامل قطعات زير است:
از روغن  كه  كف كارتر  در  روغن  درون  صافي  يك   -      
       درون آن كشيده مي شود. (توسط اويل پمپ) (2)

     -  يك مكانيزم چرخدنده اي كه روغن را تحت فشار قرار
       مي دهد و باعث گردش روغن مي شود. (1)

     -  سوپاپ فشار شكن كه باعث محدود شدن فشار روغن
       مي شود. (3)

وظيفه اويل پمپ و سوپاپ فشار شكن، تحت فشار قراردادن روغن و به گردش درآوردن آن در يك مدار مشخص است.

مدلهاي مختلفي از اويل پمپ وجود دارد:
     -  اويل پمپ با چرخدنده هاي خارجي(1)
     -  اويل پمپ با چرخدنده هاي داخلي(2)

اويل پمپ

مدار روغن كاري
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وظيفه فيلتر روغن، جداسازي ذرات زائد است.
در   .(1) است  اطمينان  سوپاپ  يك  داراي  روغن  فيلتر 
شرايطي كه فيلتر كثيف شده و عبور روغن دچار مشكل 
فيلتر شدن،  بدون  روغن  مي دهد  اجازه  و  شده  آزاد  شده 

عبور كند.

خنك كن روغن

مدل هاي مختلفي از خنك كن روغن موجود است:
فيلتر  پايه  روي  بر  معموالً  كه  آب  توسط  روغن  خنك كن 

روغن نصب مي شود.
خودرو  جلوي  در  معموالً  كه  هوا  توسط  روغن  خنك كن 

نصب مي شود.

خنك كن روغن توسط هوا همراه ترموستات

اين مدل خنك  كن، داراي يك ترموستات است كه اجازه مي دهد جريان روغن در دماي باال، از خنك كن عبور كند. با حضور 
ترموستات در خنك كن روغن در زمان تعويض روغن موتور، اگر ترموستات بسته باشد، روغن درون خنك كن، تخليه و تعويض 

نمي شود.

فيلتر روغن

مدار روغن كاري
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بازيافت روغن هاي مصرف شده بايد طبق اصولي انجام گيرد.

فشار درون مدار وابستگي به دور موتور و دماي روغن دارد.

كنترل و سرويس مدار روغن كاري

اولين كنترل، بازديد سطح روغن موتور است.
اين عمل زماني انجام شود كه موتور خاموش است.

در زمان بازديد سطح روغن يا سرريز روغن، مدت زماني نياز است تا روغن به پايين موتور بازگردد و سپس سطح روغن را 
توسط گيج روغن، اندازه گيري نمود.

تعويض روغن بايد در حالتي كه موتور گرم است، انجام شود و زمان كافي براي تخليه آن وجود داشته باشد.

سنسور فشار روغن

يك سنسور فشار (سويچ فشار) در مدار روغن قرار دارد تا 
ايراد در فشار روغن را به راننده اطالع دهد.

 مدار روغن كاري
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استفاده  بايد  موتور ها،  با  مطابق  و  رنو  تأييد شده شركت  روغن هاي  فقط  نيست.  روغن  مهم  تنها خاصيت  ويسكوزيته، 
شوند.

توجه

مثال: روغن
دو نوع درجه براي روغن وجود دارد:

     -  اولين عدد يا درجه ويسكوزيته مطابق با ويسكوزيته
       روغن  در حالت سرد است (1).

     -   دومين عدد يا درجه ويسكوزيته مطابق با ويسكوزيته
       روغن  در حالت گرم است (2).

ويسكوزيته يعني مقاومت در برابر جاري شدن.
ويسكوزيته درجه باال، يعني به سختي جاري شدن روغن.

مدار روغن كاري

ويسكوزيته (گرانوي) روغن

روغن موتور براساس درجه ويسكوزيته آن، درجه بندي مي شود.
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قبل از تست فشار روغن بايد سطح روغن در حد استاندارد باشد.

فشار روغن توسط فشارسنج، اندازه گيري مي شود.
فشارسنج توسط رابط   هاي مختلف به انواع موتور ها، وصل 

مي شود.

مدار روغن كاري

فشار روغن

فشار روغن موتور، متناسب با دور موتور است. كنترل فشار بايد در دور هاي مختلف موتور انجام شود.
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توربوشارژ از قطعات اصلي زير تشكيل شده است:
     -  حلزوني اگزوز (1)

     -  توربين (2)
     -  حلزوني هواي ورودي (3)

     -  كمپرسور (4)
     -  محور اصلي (5)

     -  پايه نگهدارندة محور اصلي كه توسط ياتاقان ثابت
       شده است (6).

توربوشارژ

توربوشارژ براي فشرده نمودن هواي تازه درون سيلندر موتور، استفاده مي شود.
مقدار بيشتري سوخت مي تواند با اين هواي فشرده شده مخلوط شود و گشتاور و توان موتور بدون افزايش حجم موتور، 

افزايش مي يابد.

اجزاء توربوشارژ



كنترل هاي فني مباني اصلي آموزش موتور 54

توربوشارژ

عملكرد توربوشارژ

گازهاي خروجي از موتور، وارد حلزوني توربين توربوشارژ مي شود و شفت توربين را با سرعت خيلي زياد به گردش درمي آورد. 
سپس اين گازها به سمت خروجي اگزوز مي روند.

كمپرسور توسط محور اصلي به توربين متصل است. وقتي كه توربين مي چرخد، كمپرسور نيز به گردش درمي آيد. در اين 
زمان، كمپرسور هواي تازه را از درون مسير هواي ورودي مكش مي كند و هواي فشرده را به سمت سوپاپ هواي ورودي 

سيلندر مي فرستد.



55 كنترل هاي فني مباني اصلي آموزش موتور

اگزوز،  گازهاي  گرماي  از  ياتاقانها  توسط  كمپرسور (1) 
محافظت مي شود (2).

روغن بين ياتاقانها جريان دارد (3) و آنها را خنك مي كند.
بعضي از توربوشارژها داراي مدار خنك كن آب هستند كه با 
اتصال به مدار خنك كننده موتور، دماي سيستم توربوشارژ 

را كاهش مي دهد.

اينتر كولر (خنك كن مياني)

بعضي موتورها داراي اينتركولر(خنك مياني) هستند تا راندمان آنها افزايش يابد.

افزايش فشار هواي ورودي باعث گرم شدن آن مي شود كه اين امر عملكرد موتور را دچار مشكل مي كند. اينتر كولر(خنك كن 
مياني) دماي هواي ورودي موتور را كاهش مي دهد و دانسيته (غلظت) هوا را افزايش مي دهد. اين كار باعث افزايش راندمان 

موتور مي شود.

توربوشارژ

ياتاقان هاي مركزي
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برسد،  بحراني  به حد  متراكم شده،  فشار هواي  زماني كه 
سوپاپ كاهش فشار باز شده و مقداري از گازهاي اگزوز به 

سمت لوله اگزوز، فرستاده مي شوند.

بعضي از سوپاپ هاي كاهش فشار، توسط كامپيوتر سيستم انژكتور(ECU)، كنترل مي شوند.

توجه

توربوشارژ

تنظيم فشار هوا

به داليل مختلف نياز است كه جريان گازهاي اگزوز عبوري از توربوشارژ، تنظيم شود.
اين عمل توسط يك سوپاپ كاهش فشار انجام مي شود. بدين صورت كه مقداري از گازهاي اگزوز مستقيماً بدون عبور از 

توربين، به سمت مسير اگزوز هدايت مي شود.
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  بازديد چشمي
بازديد ظاهري بر روي خودرو

موارد زير را بازديد كنيد:
    - لوله ها، مسير هواي فشرده شده و مسير هواي ورودي

      به توربوشارژ
    -  شرايط مجموعة توربوشارژ (از نظر ترك خوردگي جزئي)

    -  حركت آزادانه و شرايط اهرمها
    -  آب بندي و تميز بودن مسير هواي ورودي و   اينتركولر

وجود ياتاقانها  آب بندي  براي  خاصي  قطعة   -    
      ندارد.(آب بندي   جزء مشخصه هاي ياتاقانهاست).

بازديد داخلي براي توربوشارژ بازشده از موتور

 موارد زير را بازديد كنيد:
     -  لقي شفت اصلي توربوشارژ.

     -  حركت آزادانه شفت و پره هاي آن(عدم مقاومت در
       برابر دوران)

     -  خراش در داخل پوسته كمپرسور وجود نداشته باشد.
     -  تغيير شكل در سطوح آب بندي وجود نداشته باشد.

     -  نشتي زياد و اساسي در ياتاقانهاي توربوشارژ وجود 
      نداشته باشد.

توربوشارژ

بازديد و كنترل توربوشارژ 
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بازديد كنيد:
     -  ديافراگم سوپاپ كاهش فشار

     -  ميله رابط
     -  مكانيزم و اهرم بندي.

اگر  با يك فشار مشخص ميله رابط حركت كرده و در محل مشخص قرار گيرد: مكانيزم درست حركت مي كند.
اگر ميله رابط حركت مي كند ولي در محل مشخص قرار نمي گيرد: ديافراگم خراب است.
اگر ميله رابط حركت نمي كند، ديافراگم خراب است و يا اينكه مكانيزم گير كرده است.

توربوشارژ

 بازديد عملكرد توربوشارژ

در بعضي از خودروها، براي بررسي عملكرد توربوشارژ نيازي به باز كردن آن نيست.
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پس از باز و بست توربوشارژ، ابتدا بايد مدار روغنكاري آن از روغن پر شود و سپس موتور استارت شود.
(براي اطالعات بيشتر به راهنماي تعميرات مراجعه نماييد.)

و  حركت  مقدار  اندازه گيري  مستلزم  توربوشارژ  تنظيم 
جابجايي ميله رابط و تنظيم آن مي باشد.

بر حسب نوع و مدل موتور، جهت تنظيم نمودن توربوشارژ 
ممكن است نياز به باز و بست آن باشد.

تنظيم  قابل  توربوشارژها  موتور،  هاي  مدل  از  بعضي  در 
نيستند.

توربوشارژ

تنظيم توربوشارژ


