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سايش بادامك ◄ 
ارتف��اع بادامك را در دو ناحيه اندازه گيري كنيد و حداكثر 
مقدار سايش بادامك را به دست آوريد )شكل هاي 5-168 

و 5-169(.

نکته

س��ايش بادامك ها باعث ايجاد صدا غيرمتعارف در موتور، 
كم ش��دن خيز سوپاپ و در نتيجه تغيير تايمينگ سوپاپ و 

كاهش راندمان حجمي مي گردد.

14-5 بازرسي ميل بادامك
1-14-5 بازرسي ظاهري

س��طح بادامك ها و محورهاي ميل بادامك را براي وجود 
س��ايش و خرابي در اثر ضربه بازرس��ي كنيد )شكل هاي 

166-5 و 5-167(.

شكل 166ـ5

شكل 168ـ5

شكل 169ـ5

شكل 167ـ5

2-14-5 بازرسي ابعادي
ابزار موردنياز:

1. ميكرومتر
2. ساعت اندازه گيري

3. پايه مخصوص

سايش محور ميل بادامك ◄ 
قط��ر مح��ور ميل بادامك را در دو جه��ت عمود بر هم و 
چه��ار ناحيه اندازه گي��ري كنيد و حداكثر مقدار س��ايش 

محور را به دست آوريد )شكل هاي 170-5 و 5-171(.
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3-14-5 بازرسي خالصي طولي
مق��دار خالص��ي طول��ي ميل بادام��ك را به ترتي��ب زير 

اندازه گيري كنيد.
1. مي��ل بادام��ك را روي سرس��يلندر قرار داده و س��پس 
كپه ياتاقان ه��اي ميل بادامك را نصب و مهره هاي آن را تا 
گشتاور مجاز سفت كنيد )شكل هاي 173-5 و 5-174(. شكل 170ـ5

شكل 171ـ5

شكل 172ـ5

شكل 173ـ5

شكل 174ـ5

تابيدگي ميل بادامك ◄ 
مقدار تابيدگي ميل بادامك را به ترتيب زير اندازه گيري كنيد.

1. ميل بادامك را روي پايه مخصوص نصب كنيد )شكل 
.)5-172

2. س��اعت اندازه گيري را روي محور وس��ط ميل بادامك 
ق��رار داده و از اتصال صحيح آن ب��ا ميل بادامك اطمينان 

پيدا كنيد.
3. ساعت اندازه گيري را تنظيم كنيد.

4. مي��ل بادامك را به آرامي ي��ك دور كامل بچرخانيد و 
مقدار تابيدگي ميل بادامك را به دست آوريد.

2. س��اعت اندازه گيري را در راس��تاي مح��ور طولي ميل 
بادامك مطابق شكل 175-5 قرار داده و از اتصال صحيح 

آن با ميل بادامك اطمينان پيدا كنيد.

شكل 175ـ5
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ناحيه اندازه گيري و حداكثر مقدار سايش را به دست آوريد 
)شكل هاي 178-5 و 5-179(.

نکته

شكل 178ـ5شكل 176ـ5

شكل 179ـ5

شكل 177ـ5

3. ميل بادامك را با اس��تفاده از اهرم كاماًل به  طرف بيرون 
هدايت كنيد )شكل 176�5(.

4. ساعت را تنظيم كنيد.
5. ميل بادامك با استفاده از اهرم در جهت مخالف حركت 
دهيد و مقدار كل خالصي طولي ميل بادامك را به دس��ت 

آوريد )شكل 5-177(.

ب��راي انجام دادن تمرين اين قس��مت ب��ه ضميمه كتاب 
تمرين شماره 4�5 مراجعه كنيد.

توجه: هنگام اس��تفاده از اهرم دقت كنيد تا به ميل بادامك 
آسيب وارد نشود.

در صورت س��ايش محل تماس، پيچ چرخ تسمه تايمينگ 
علت وارد آمدن ضربه سريع شل مي شود و جاي خار روي 

ميل بادامك و چرخ و تسمه تغيير شكل مي دهد.

4-14-5 بازرسي محل تماس با چرخ تسمه
قط��ر محل تماس با چرخ تس��مه را در دو جهت و چهار 
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3. عينك يا ماسك محافظ
4. سوپاپ قابل بازسازي

بازس��ازي و اصالح سوپاپ، گايد، س��يت بايد در كارگاه 
مجه��ز انجام گيرد تا هنگام اس��تفادة مج��دد روي موتور 
كيفي��ت الزم را داش��ته و تأثي��ر منفي ب��ر عملكرد موتور 

نگذارد.

1ـ15ـ5 بازسازي سوپاپ
س��ايش و خوردگي جزئي در س��طح نشيمنگاه سوپاپ با 
براده ب��رداري قابل اصالح اس��ت كه به ترتي��ب زير انجام 

مي گردد:
ابزار موردنياز:

1. دستگاه سوپاپ تراش )شكل 180�5(
2. كتاب راهنماي تعمير

توضيحروش اصالحمحلنام قطعه

آب بنديماشين كاري

سوپاپ

سنگ زني با ماشين نشيمنگاه
مخصوص

در صورتي كه كل ابعاد س��وپاپ در حد اس��تاندارد باش��د روغن سنباده
امكان سنگ زني و آب بندي نشيمنگاه وجود دارد.

سنگ زني با ماشين انتهاي ساق
مخصوص

تغيير شكل جزئي انتهاي ساق سوپاپ قابل اصالح است.����
        اخطار: سنگ زدن سوپاپ هاي خنك شونده با سديم 

باعث ايجاد صدمات بدني شديد و مرگ مي شود

� بوش زنيراهگاهگايد
� تعويض

در صورت اس��تفاده از بوش الزم اس��ت با استفاده از برقو ����
قطر داخلي راهگاه با قطر ساق سوپاپ متناسب گردد.

� سيت  تراشنشيمنگاهسيت
� سنگ زني

در صورتي كه كل ابعاد س��يت س��وپاپ در حد استاندارد روغن سنباده
باشد امكان ماشين كاري و آب بندي وجود دارد.

در صورتي كه كل مشخصات فنر در حد استاندارد باشد.شيم گذارينشيمنگاهفنر

شكل 180ـ5

15ـ5 بازسازي سوپاپ و متعلقات آن
سوپاپ و متعلقات آن شامل گايد، سيت، فنر، خار و تايپت در اثر بار حرارتي يا مكانيكي و عوامل شيميايي و ضربه قطعات 
معيوب مي ش��وند كه مي توان برخي از عيوب را با روش هايي كه در جدول زير تش��ريح شده است اصالح و مورد استفاده 

مجدد قرار دارد.
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1. زاوي��ه و عرض نش��يمنگاه س��وپاپ را از روي كتاب 
راهنماي تعمير تعيين كنيد.

2. س��طح سنگ س��نباده دستگاه س��يت تراش با را سنگ 
الماس مسطح كنيد )شكل 5-181(.

شكل 181ـ5

شكل 184ـ5

شكل 182ـ5

شكل 183ـ5

3. زاويه سه نظام با محور سنگ با زاويه استاندارد نشيمنگاه 
سوپاپ تنظيم و ثابت كرده و سپس سوپاپ داخل سه نظام 

و نصب كنيد )شكل هاي 182-5 و 5-183(.

        اخطار:
� در ص��ورت يكنواخ��ت نبودن و با زاويه دار بودن س��طح 
براده بردار س��نگ نس��بت ب��ه محور آن، بعد از س��نگ زني 
سوپاپ سطح آن ناهموار يا داراي زاويه غيراستاندارد شده 

و غيرقابل مصرف مي شود.
� به عل��ت س��رعت زياد س��نگ و توليد حرارت از س��يال 

خنك كننده روي سطح براده برداري استفاده كنيد.
� براده فلز يا دانه هاي سنگ پرتاب شده از سطح كار باعث 
صدمات جس��مي مي شود. در هنگام كار از عينك يا ماسك 

محافظ استفاده كنيد.

4. دستگاه را فعال و سطح نشيمنگاه را با حركت سوپاپ 
در تمام عرض سنگ براده برداري كنيد )شكل 5-184(.

        اخطار:
از برخورد ساق سوپاپ با سنگ سنباده جلوگيري كنيد.

5. بع��د از يكنواخت ش��دن س��طح نش��يمنگاه س��وپاپ 
براده برداري به اتمام مي رسد.

اگر بعد از سنگ زني نشيمنگاه سوپاپ اندازه لبه كمتر 
از حد مجاز )تيز( باش��د، س��وپاپ غيرقابل استفاده است. 
چ��ون در هنگام كار موت��ور حرارت لبه هاي تيز س��ريع 
افزايش يافته و باعث س��وختن س��وپاپ مي ش��ود )شكل 

.)5-185
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شكل 185ـ5

شكل 188ـ5

شكل 186ـ5

16ـ5 تعويض گايد
گايد سوپاپ فرسوده را به ترتيب زير تعويض كنيد.

ابزار موردنياز:
1. ابزار مخصوص 

2. چكش
1. سرسيلندر روي ميز كار به طوري كه محفظه احتراق آن 

به طرف باال باشد قرار دهيد )شكل 5-186(.

2. اب��زار مخصوص را روي گايد از طرف محفظه احتراق 
نصب كنيد.

3. گايد را با چكش زدن از طرف مقابل خارج كنيد )شكل 
.)5-187

4. محل گايد روي سرسيلندر را تميز كنيد.
5. سرسيلندر را روي ميز كار به طوري كه محفظه احتراق 

آن به طرف ميز باشد قرار دهيد )شكل 5-188(.

6. گايد جديد با مشخصه هاي فني موتور انتخاب و قسمت 
مخروطي آن را داخل سرسيلندر از طرف باال قرار دهيد.

7. ابزار مخصوص روي گايد را از طرف باالي سرسيلندر 
نصب كنيد.

8. از هم مح��ور ب��ودن گايد با محل آن روي سرس��يلندر 
اطمينان پيدا كنيد.

9. گايد را با ضربه چكش در سرسيلندر نصب كنيد.

شكل 187ـ5
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نکته

16ـ5 بازسازي سيت
سايش و خوردگي جزئي در سطح نشيمنگاه سوپاپ روي 
س��يت و ايجاد زواياي مناس��ب را مي توان با سيت تراش 

به ترتيب زير انجام داد.
ابزار مورد نياز:

1. سيت تراش )شكل 5-191(
2. كتاب راهنماي تعمير

3. رنگ
4. روغن دان

5. خط كش يا كوليس
6. سيت قابل بازسازي

شكل 191ـ5

شكل 192ـ5

شكل 193ـ5

1. زاويه، عرض و قطر س��يت را از روي كتابچه راهنماي 
تعمير تعيين كنيد )شكل هاي 192-5 و 5-193(.

زاويه س��يت س��وپاپ متناس��ب با كاركرد موت��ور طراحي 
مي ش��ود و معموالً در دو گ��روه )°30، °45، °60( يا )15°، 

°45 ،°75( براي سيت به كار مي رود.

2. سرسيلندر روي ميز كار به طوري كه محفظه احتراق آن 
به طرف باال باشد قرار دهيد.

نکته

� عمل ج��ازدن گايدهاي پله دار يا خاردار با برخورد پله يا 
گايد به سرسيلندر اتمام مي يابد )شكل 5-189(.

� عم��ل جازدن گايدهاي بدون پله ي��ا خار در چند مرحله 
انجام و در هر مرحله مقدار بيرون زدن گايد از سرسيلندر را 
اندازه گيري كرده تا به مقدار اس��تاندارد برسد، سپس نصب 

گايد اتمام مي يابد )شكل 5-190(.

شكل 189ـ5

شكل 190ـ5
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3. سيت و گايد سوپاپ را تميز كنيد.
4. سيت را رنگ بزنيد.

5. سيت تراش را با زاويه مناسب انتخاب كنيد.

نکته
براده ب��رداري را در س��ه ناحي��ه و ب��ا زاويه ه��اي مختلف 
اس��تاندارد انجام دهيد تا عرض نشيمنگاه سوپاپ به دست 

مي آيد )شكل 5-194(.

6. راهنماي س��يت تراش متناس��ب با قطر گايد انتخاب و 
آن را ب��ه  س��يت تراش متصل كنيد )ش��كل هاي 195-5 و 

.)5-196

شكل 195ـ5

شكل 196ـ5

شكل 197ـ5
شكل 194ـ5

7. راهنماي سيت و گايد جهت حركت راحت سيت تراش 
را روغن كاري كنيد.

8. مجموعه سيت تراش و راهنما را روي سرسيلندر نصب 
كنيد )شكل 5-197(.

9. س��يت تراش را با اعمال ني��رو و دوراني به چرخش در 
آورده و براده برداري كنيد )شكل 5-198(.

شكل 198ـ5

        اخطار:
اعمال نيروي پي��ش از حد موجب براده برداري زياد، ايجاد 

سطح نامناسب و استقرار غلط سوپاپ مي گردد.

بعد از اصالح            قبل از اصالح
A: زاويه سيت       B: زاويه سر       C: زاويه گلوگاه

عرض سيت 
استاندارد
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15. سرسيلندر را با استفاده از مواد شوينده مناسب تميز و 
با هواي فشرده خشك كنيد.

17ـ5 سنگ زدن سيت سوپاپ
روش ديگ��ري ب��راي اصالح س��ايش و خوردگي جزئي 
نش��يمنگاه سيت و ايجاد زواياي مناسب، استفاده از سنگ 

مخصوص به ترتيب زير است.
ابزار موردنياز:

1. دستگاه سنگ سيت )شكل 5-201( 
2. كتاب راهنماي تعمير

3. ماژيك
4. روغن

5. خط كش يا كوليس
6. عينك محافظ

7. سيت قابل بازسازي

شكل 201ـ5

شكل 199ـ5

شكل 200ـ5

10. سطح اوليه سيت )A( را ايجاد كنيد.
11. حد باالي سيت )B( را ايجاد كنيد.

12. حد پايين يا گلوگاهي سيت )C( را ايجاد كنيد.
13. براده برداري بعد از ايجاد نش��يمنگاه س��يت با س��طح 
يكنواخ��ت و ع��رض اس��تاندارد اتم��ام مي يابد )ش��كل 

.)5-199

توجــه: براده ب��رداري در ه��ر مرحله بع��د از يكنواخت 
ش��دن سطح و ايجاد عرض مناس��ب پايان مي يابد )شكل 

.)5�200

14. بعد از اتمام براده برداري و ايجاد س��ه زاويه مناس��ب 
سيت تراش را از سرسيلندر پياده كنيد.

1. زاوي��ه، عرض و قطر س��يت از روي كتابچه راهنماي 
تعمير را تعيين كنيد.
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نکته

نکته

زاويه س��يت س��وپاپ متناس��ب با كاركرد موت��ور طراحي 
مي ش��ود و معموالً در دو گ��روه  )°30، °45، °60(يا )15°، 

°45 ،°75(براي سيت به كار مي رود.

براده برداري در س��ه ناحيه و با زاويه هاي مختلف استاندارد 
و انجام تا عرض نش��يمنگاه سوپاپ به دست مي آيد )شكل 

.)5-202

2. سرسيلندر روي ميز كار به طوري كه محفظه احتراق آن 
به طرف باال باشد قرار دهيد.

3. سيت و گايد سوپاپ تميز كنيد.
4. سيت را رنگ بزنيد.

5. سنگ با زاويه مناسب انتخاب كنيد.

بعد از اصالح            قبل از اصالح

6. راهنماي سنگ متناسب با قطر گايد انتخاب و آن را روي 
سرسيلندر نصب كنيد )شكل هاي 203-5 و 5-204(.

شكل 203ـ5

شكل 204ـ5
7. سنگ را روي آداپتور نصب كنيد )شكل 5-205(.

شكل 205ـ5
8. داخل آداپتور و سطح خارجي راهنما را تميز كنيد.

9. سطح خارجي راهنما را روغن كاري كنيد.

شكل 202ـ5

A: زاويه سيت       B: زاويه سر       C: زاويه گلوگاه

عرض سيت 
استاندارد

شكل 206ـ5

توجه: در صورت كثيف بودن ميل راهنما يا داخل آداپتور 
موقع حركت سنگ امكان قفل شدن و ضربه زدن به دست 
وجود دارد. به عالوه تلرانس مجاز بين راهنما و آداپتور در 
اثر خوردگي تغيير كرده و عمليات سنگ زني غيردقيق و با 

خطا صورت مي گيرد.
10. سنگ و آداپتور را روي سرسيلندر نصب كنيد.

11. گرداننده سنگ را نصب و فعال كنيد )شكل 5-206(.
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ب��ودن عمليات براده ب��رداري و ايجاد س��يت را به ترتيب 
بازرسي كنيد.

1. سيت و سوپاپ را كامل تميز كنيد.
2. روي تماس س��طح نشيمنگاه س��وپاپ را اليه اي نازك 

رنگ )كات كبود( بپوشانيد )شكل 5-207(.

نکته

س��يت هاي سخت )فوالدي( با س��نگ نرم و سيت هاي نرم 
)چدني( با سنگ زبر براده  برداري مي   گردد.

        اخطار:
� به عل��ت س��رعت زياد س��نگ و توليد حرارت از س��يال 

خنك كننده روي سطح براده برداري استفاده كنيد.
� براده فلز يا دانه هاي سنگ پرتاب شده از سطح كار باعث 
صدمات جسمي مي شوند، در هنگام كار از عينك يا ماسك 

محافظ استفاده كنيد.
� اعمال نيروي عمودي بيش از حد موجب براده برداري زياد، 

ايجاد سطح نامناسب و استقرار غلط سوپاپ مي شود.

12. سطح اوليه سيت )A( ايجاد كنيد.
13. حد باالي سيت )B( ايجاد كنيد.

14. حد پايين يا گلوگاهي سيت )C( ايجاد كنيد.
توجه: براده برداري در هر مرحله بعد از يكنواخت ش��دن 

سطح و ايجاد عرض مناسب پايان مي يابد.
15. اتم��ام براده برداري بعد از ايجاد نش��يمنگاه س��يت با 

سطح يكنواخت و عرض استاندارد اتمام مي يابد.
16. بعد از اتمام براده برداري و ايجاد س��ه زاويه مناس��ب 

سنگ و راهنما را از سرسيلندر پياده كنيد.
17. سرسيلندر را با استفاده از مواد شوينده مناسب تميز و 

با هواي فشرده خشك كنيد.
ب��راي انجام دادن تمرين اين قس��مت ب��ه ضميمه كتاب 

تمرين شماره 5�5 مراجعه كنيد.

18 ـ5 بازرسي سطح تماس سيت با سوپاپ
چگونگي سطح تماس سيت با سوپاپ و اطالع از درست 

        اخطار:
كات كبود س��مي اس��ت. از تماس آن با پوس��ت و چش��م 

جلوگيري كنيد.

شكل 207ـ5

شكل 208ـ5

3. سوپاپ را داخل سيت نصب و سپس سوپاپ را چند مرتبه 
به سيت بزنيد و باز كنيد )شكل هاي 208-5 و 5-209(.

شكل 209ـ5
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شكل 210ـ5

4. سوپاپ را از داخل سيت خارج و الگوي به وجود آمده 
در سطح نشيمنگاه سيت و سوپاپ را مشاهده كنيد.

انتقال رنگ يكنواخت به نش��يمنگاه سيت و پاك شدن 
نوار مركزي نش��يمنگاه سوپاپ كامل بودن براده برداري و 

صاف بودن محل اتصال را نشان مي دهد.
� اگر الگوي ايجاد ش��ده در روي سطح سوپاپ صاف و 

يكنواخت نباشد بايد سوپاپ تعويض شود.
� اگر الگوي ايجاد ش��ده در روي س��طح س��يت صاف و 
يكنواخت نباش��د گايد و سيت متحدالمركز نيست و گايد 

و سيت بايد تعويض شود )شكل 5-210(.

� اگر سطح تماس باالتر از مركز سيت است با براده برداري 
حد باالي سيت آن را اصالح كنيد )شكل 5-211(.

شكل 211ـ5

� اگر س��طح تماس خيلي پايين تر از مركز س��يت است با 
براده برداري حد پايين س��يت آن را اصالح كنيد )ش��كل 

.)5-211

شكل 212ـ5

شكل 213ـ5

با كاربرد مجدد سنگ يا سيت تراش براي براده برداري 
موقعيت س��طح تماس تغيير مي كند. در چند مرحله مقدار 
كمي از فلز را براده برداري كرده و بازرس��ي سطح تماس 
را تك��رار كنيد. عمليات براده برداري مجدد را تا رس��يدن 
نشيمنگاه به پهناي صحيح ادامه دهيد. بعد از رسيدن به سطح 
نشيمنگاه مناسب با استفاده از سنگ يا سيت تراش با زاويه 
استاندارد س��يت )°45(پليسه هاي موجود را برطرف كنيد. 
� شكل هاي 212�5 و 213�5 سطح نامطلوب سوپاپ بعد 

از سنگ زدن را نشان مي دهد.
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2. سرسيلندر روي ميز كار به طوري كه محفظه احتراق آن 
به طرف باال باشد قرار دهيد )شكل 5-215(.

نکته

شكل 214ـ5

19ـ5 پرداخت نهايي سطح تماس سيت و سوپاپ
براده برداري نشيمنگاه سوپاپ و سيت با دستگاه سنگ زني 
و س��يت تراش براي ايجاد زاويه و سطح تماس استاندارد 
اس��ت. جهت رفع نقايص كوچك س��طح تماس و ايجاد 
حداكثر درگيري بين س��طوح و جلوگيري از نش��ت گاز 
حاصل از احتراق و با تخليه فشار تراكم )كمپرس( سيلندر 
عمليات پرداخت نهايي )آب بندي س��وپاپ( سطح تماس 

سيت و سوپاپ انجام مي گردد.

پرداخت نهايي را مي توان براي س��وپاپ و س��يت سالم و 
بدون نياز به ماشين كاري در تعمير سرسيلندر انجام داد.

� شكل 214�5 ساق سوپاپ فرسوده را نشان مي دهد.

ابزار موردنياز:
1. سرسيلندر يا سوپاپ و سيت قابل پرداخت نهايي

2. روغن سنباده
3. ابزار مخصوص
4.سيال روان كاري

5. پمپ مكنده
پرداخت نهايي به ترتيب زير انجام مي شود:

1. محفظه احتراق سرسيلندر و سوپاپ ها را با مواد شوينده 
مناسب تميز و با هواي فشرده خشك كنيد.

شكل 215ـ5

شكل 216ـ5

3. تمام س��طح نشيمنگاه س��وپاپ را با روغن سنباده زبر 
بپوشانيد )شكل 5-216(.

توجه: روغن س��نباده يك س��اينده تركيبي است و در دو 
نوع زبر و نرم در يك بسته بندي وجود دارد.

        اخطار:
از آغشته شدن ساق سوپاپ و گايد به روغن جلوگيري كند. 
چون باعث سايش ساق س��وپاپ و گايد و ايجاد خالصي 

بيش از حد و معيوب شدن هر دو قطعه مي شود.

4. ابزار مخصوص را روي س��وپاپ نصب كرده و سپس 
س��اق سوپاپ را به س��يال روان كاري )نفت سفيد( آغشته 

كنيد )شكل 5-217(.
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شكل 218ـ5

5. مجموعه سوپاپ و ابزار مخصوص را روي سيت نصب 
كرده و با اعمال نيروي عمودي كم وضعيت مماس��ي بين 
س��وپاپ و س��يت ايجاد و س��وپاپ را به چپ و راست 

بچرخانيد )شكل 5-218(.

        اخطار:
اعم��ال نيروي بيش از حد باعث گود ش��دن س��طح تماس 

مي شود.

6. بعد از چند دفعه حركت سوپاپ با ابزار مخصوص سوپاپ 
را بلند كرده و محل آن را چند درجه جابه جا كنيد.

7. به عمل حركت چرخش��ي سوپاپ ادامه دهيد تا نيروي 
مقاوم چرخشي به حداقل برسد.

شكل 219ـ5

شكل 5-220

9. تمام س��طح نشيمنگاه س��وپاپ را با روغن سنباده نرم 
بپوش��انيد و مراحل 4 تا 7 را با در نظر گرفتن اخطارها و 

نكات ذكر شده تكرار كنيد.
10. سوپاپ را از داخل سيت خارج كرده و روغن سنباده 

را  از سطح نشيمنگاه سوپاپ و سطح پاك كنيد.
11. عدم وجود نشتي مابين سيت و سوپاپ را بازرسي كنيد.

20ـ5 بازرسي نشتي بعد از بازسازي
نشتي بعد از بازسازي را مي توان با چند روش كه در ادامه 

تشريح نشده است بازرسي كرد.

1ـ20ـ5 بازرسي با رنگ 
بازرسي نشتي با رنگ به ترتيب زير انجام مي شود.

1. چهار قس��مت نشيمنگاه سوپاپ را با مداد رنگي نرم به 
عرض چند ميلي متر رنگ كنيد )شكل 5-220(.

8. س��وپاپ را خارج كرده و روغن س��نباده را از س��طح 
نشيمنگاه سوپاپ و سيت پاك كنيد )شكل 5-219(.

شكل 217ـ5
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2. سوپاپ را روي سيت نصب كنيد.
3. با اعمال نيروي عمودي توس��ط انگشت حالت مماسي 
بين س��وپاپ و سيت ايجاد كرده و با دوران ساق سوپاپ 
را 90 درجه بچرخانيد. سپس سوپاپ را خارج كرده و به 
توزيع رنگ در س��طح س��يت دقت كنيد. اگر رنگ به طور 
يكنواخت در س��طح س��يت پخش شده باش��د بازسازي 

درست انجام شده است )شكل 5-221(.

شكل 221ـ5

2ـ20ـ5 بازرسي با سيال
بازرسي نشتي با سيال به ترتيب زير انجام ميشود.

1. سرسيلندر، سوپاپ ها، فنر و بشقابك هاي آن، خارها و 
واشرهاي پايه فنر را با مواد شوينده مناسب تميز و سپس 

با هواي فشرده خشك كنيد.
2. س��وپاپ و متعلقات ذكر شده را روي سرسيلندر نصب 

كنيد )شكل 5-222(.

شكل 222ـ5
3. سرس��يلندر را به طوري ك��ه محفظه احتراق آن به طرف 

باال باشد قرار دهيد.

شكل 223ـ5

5. در صورت عدم نشتي سيال بازسازي درست انجام شده است.

3ـ20ـ5 بازرسي با خأل
بازرسي نشتي با خأل به ترتيب زير انجام مي شود.

1. سرسيلندر، سوپاپ ها، فنر و بشقابك هاي آن، خارها و 
واشرهاي پايه فنر را با مواد شوينده مناسب تميز و سپس 

با هواي فشرده خشك كنيد.

شكل 224ـ5

2. س��وپاپ و متعلقات ذكر شده را روي سرسيلندر نصب 
كنيد )شكل 5-224(.

3. با كاربرد پمپ خأل دستي يا الكتريكي هواي موجود در 
راهگاه ورود هوا يا خروج دود در سرس��يلندر را تخليه تا 

ثابت شدن عقربه نشانگر ادامه دهيد )شكل 5-225(.

4. ادام��ه مراحل بازرس��ي را همانند آزماي��ش آب بندي 
س��وپاپ ها با در نظر گرفتن نكات ذكر ش��ده انجام دهيد 

)شكل 5-223(.
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و فش��ار با دامنه خيلي زياد در كس��ري از ثانيه انجام و بر 
لبه هاي داخلي واشر سرسيلندر كه بدون محافظ است اثر 

مي كند.

21ـ5 واشر سرسيلندر
ماش��ين كاري دقيق س��طوح تم��اس و اعم��ال نيروي با 
سفت كردن پيچ هاي اتصال سرس��يلندر و سيلندر موجب 
تطبيق و بي دررو و بدون مجراي، كانال ها و فضاي احتراق 
نمي ش��ود. واشر سرسيلندر شكل 226-5 با درزبندي بين 
سرس��يلندر و بلوكه س��يلندر از نش��تي داخلي و خارجي 
محفظ��ه احت��راق، راهگاه هاي عبور س��يال خنك كننده و 
روغن موتور جلوگيري مي كند. واشر سرسيلندر از اجزاي 
مختلفي تش��كيل ش��ده است )ش��كل 227-5( و سطوح 
تماس آن در هنگام كار موتور تحت تأثير حرارت و دماي 
مختلف ق��رار مي گيرد. روغن و س��يال خنك كننده دما و 
فش��ار پايين داشته و بايد از نش��ت به داخل يا خارج آنها 
جلوگي��ري كرد. هنگام احت��راق حرارتي در حدود 1000 
الي 2000 درجه س��انتي گراد و فش��ار فوق الع��اده اي كه 
در پي��ك آن تقريب��ًا psi( 6800 kPa 1000( اس��ت و در 
كورس مكش خأل يا فشار منفي ايجاد مي گردد. تغيير دما 

شكل 225ـ5

4. عمل تخليه را متوقف و حركت عقربه نشانگر را بررسي كنيد.
5. در صورت عدم حركت عقربه نشانگر بازسازي درست 

انجام شده است.

شكل 227ـ5

شكل 226ـ5

واشر سرسيلندر هم زمان كارهاي زير را انجام مي دهد:
� جلوگيري نشتي در خأل كورس تماس، فشار و حرارت احتراق.
� درزبندي راهگاه سيال خنك كننده، مقاوم بودن در مقابل 

خوردگي و زنگ زدن، تنظيم جريان سيال خنك كننده
� درزبن��دي راهگاه عب��ور روغن مابين بلوكه س��يلندر و 

سرسيلندر، مقاوم بودن در مقابل عوامل شيميايي
� اجازه حركت افقي و عمودي به سرسيلندر با گرم شدن 

موتور
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شكل 228ـ5

� از انعطاف پذيري كافي براي پوشش پستي و بلندي هاي كوچك 
سطوح به همراه سطحي مناسب براي حفظ تراكم واشر 

� پر كردن آثار ماش��ين كاري كه باعث خراب شدن واشر 
مي شود.

� تحمل نيروهاي توليدي به وسيلة ارتعاش موتور

1ـ21ـ5 معايب واشر سرسيلندر
هنگام معيوب ش��دن واشر سرس��يلندر تشخيص صحيح و 
پيدا كردن علت ايجاد مشكل مهم است. هنگام بازرسي يك 
واشر سرسيلندر ضخامت سطوح معيوب و سالم را با كاربرد 

ابزار دقيق اندازه گيري كنيد )شكل هاي 228-5 و 5-229(.

شكل 229ـ5

� اگر س��طح معيوب نازك تر باشد به دليل حرارت بيش از 
حد يا وجود يك نقطه داغ است.

� اگر حلقه فوالدي واش��ر سرس��يلندر از اطراف سيلندر 
ترك دارد يا سوخته است به دليل ضربه احتراق پيش رس 

يا احتراق ناقص است.

نشتي در واشر سرسيلندر

شرحنوع

گاز
1. در محفظه احتراق مجار هم از طريق حلقه فوالدي
2. از محفظه احتراق به داخل مدار سيال خنك كننده

سيال خنك كننده 

1. از داخل به خارج موتور
2. به داخل مدار روغن كاري

3. به داخل محفظه احتراق

روغن
1. از داخل به خارج موتور

2. به داخل مدار سيال خنك كننده
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2ـ21ـ5 عيب يابي بر مبناي عالئم
علتعالمتنوع عيب

اثر گرماي 
احتراق در 
حلقه فوالدي

1. ك��م بودن نيروي مؤثر بر س��طح به دليل ش��ل بودن يا 
به ترتيب سفت نكردن پيچ هاي سرسيلندر

2. مسطح نبودن سطح تماس سرسيلندر و بلوكه سيلندر
3. ورود حلقه فوالدي داخل محفظه احتراق

تغيير شكل 
محيطي حلقه 

فوالدي

1. نسبت تراكم زياد
2. تنظيم با شش غلط )موتور ديزل(

  سوختن 
حلقه هاي 
فوالدي و 

واشر مابين دو 
محفظه احتراق

1. ك��م بودن نيروي مؤثر بر س��طح به دليل ش��ل بودن يا 
به ترتيب سفت نكردن پيچ هاي سرسيلندر

2. مسطح نبودن سطح تماس سرسيلندر و بلوكه سيلندر

شياردار شدن 
حلقه فوالدي

زبري بيش از حد

تغيير شكل 
سطحي حلقه 

فوالدي 
)له شدن(

معيوب بودن بوش هاي سيلندر
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علتعالمتنوع عيب

مشاهده اثر 
بوش سيلندر 
در سطح واشر

1. كم بودن نيروي مؤثر بر س��طح به دليل زياد شل بودن 
پيچ هاي سرسيلندر

2. مسطح نبودن سطح تماس سرسيلندر و بلوكه سيلندر
3. براده ب��رداري بي��ش از حد اس��تاندارد سرس��يلندر يا 

سيلندر

تخريب اليه 
سطحي واشر

1. گرم شدن بيش از حد موتور به دليل خارج نشدن هوا 
از مدار خنك كاري و عدم گردش سيال

2. معيوب بودن واترپمپ
3. معيوب بودن ترموستات

4. گرفتگي يا سوراخ بودن رادياتور

مسدود شدن 
مجراي عبور 

سيال

1. استفاده از ضديخ غيراستاندارد 
2. وجود رسوب با زنگ در مدار خنك كاري

تخريب اليه 
سطحي و نوار 
تقويتي اطراف 
مجراي آب يا 

روغن

1. آسيب رسيدن در اثر حركت افقي يا ضربه سيلندر
2. كثيف بودن سطح تماس
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� سوپاپ ها را فيلرگيري كنيد.
� ياتاقان ه��اي ميل بادام��ك روي سرس��يلندر، محورهاي 
ميل بادام��ك، بادامك ها و كپ��ه ياتاقان هاي ميل بادامك را 

روغن كاري كنيد.
� كپه ياتاقان هاي ميل بادامك را به ترتيب ش��ماره نصب و 
به ترتيب مهره هاي آن را در چند مرحله تا گشتاور مناسب 

سفت كنيد تا به ميل سوپاپ آسيب نرسد.
� براي آب بندي محفظه ترموس��تات از چس��ب آب بندي 

سيليكون استفاده كنيد.
� سوراخ پيچ ها در بلوكه سيلندر را با قالويز تميز كنيد.

� سطح تماس بلوكه سيلندر با سيلندر، مجراي عبور سيال 
خنك كننده و روغن را تميز كنيد.

� از واشر سرسيلندر با ضخامت استاندارد استفاده كنيد.
� واشر سرسيلندر را در جهت صحيح نصب كنيد.

� پيچ هاي سرس��يلندر را به ترتيب و تا گش��تاور مناسب 
سفت كنيد.

� تايمينگ موتور را تنظيم كنيد.

� روغن موتور را تعويض كنيد.
� سيال سيستم خنك كننده موتور را پر كنيد.

� سيستم خنك كننده موتور را هواگيري كنيد.
� موتور را روشن و صحت عملكرد آن را بازرسي كنيد.

نکته

توجه:
1. لبه گرد شيم هاي تنظيم خالصي سوپاپ موقع نصب به 

طرف تايپت قرار گيرد.
2. تايپت ها را قبل از نصب روغن كاري كنيد.

22ـ5 نصب سرسيلندر
مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.

نكته هاي نصب: ◄ 
� تمام قطعات يك بار مصرف ش��امل واش��ر سرس��يلندر، 
كاس��ه نمدها و الس��تيك هاي س��اق س��وپاپ واشرهاي 

آب بندي را تعويض كنيد.
� سرسيلندر و متعلقات آن را با مواد شوينده مناسب تميز 

و سپس با هواي فشرده خشك كنيد.
� س��وپاپ ها و متعلقات آن را بنا به ترتيب ش��ماره گذاري 

شده روي سرسيلندر نصب كنيد. 

� باقي ماندن روغن يا س��يال خنك كننده در محل پيچ ها يا 
كثيف بودن رزوه آنها داخل بلوكه باعث كاهش نيروي مؤثر 

بر سطح و ايجاد نشتي مي گردد.
� در ص��ورت وجود س��يال خنك كننده ب��ا روغن در محل 
پيچ و س��فت كردن آن امكان ترك برداش��تن بلوكه سيلندر 

وجود دارد.
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فصل ششم: عيب يابي روي خودرو

هدف های رفتاری ◄ 
پس از فراگيري اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

� موتور را عيب يابي كند.
� سيستم هوارساني را عيب يابي و رفع عيب كند.

� سيستم سوخت رساني را عيب يابي و رفع عيب كند.
� سيستم جرقه را عيب يابي و رفع عيب كند.
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عيب يابي روي خودرو
شرايط كاركردي متعددي باعث ايجاد عيب در اجزاي خودرو سيستم هاي وابسته مي شود. به علت تنوع قطعات و پيچيدگي 

سيستم ها عيب يابي با روش ها و فرايند معيني انجام تا به تشخيص صحيح و نتيجه مطلوب منتهي شود.
روش هاي عيب يابي به شرح زير است:

� بازرسي كلي
� عيب يابي بر مبناي عالئم

� عيب يابي با كد خط )استفاده از دستگاه عيب ياب(

1-6 فرايند عيب يابي
شروع )مراجعه مشتري(

از شكايات مشتري كاماًل آگاه شويد )تكميل چك ليست مذاكره با مشتري و عيب يابي(

آيا شما هم عيب را 

تشخيص مي دهيد؟

خير

خير

خير

عالئم عيب را مشخص كنيد

بلي

بلي

بلي

بلي

آيا در جدول عيب يابي اين عالئم 

مطرح شده است؟
بازرسي اساسي را 

انجام دهيد

روش مناسب عيب يابي را انتخاب و طبق آن عمل كنيد.

عيب را تعمير كنيد

پايان عيب يابي و تعمير

بازرسي و كنترل نهايي

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
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2ـ6 چك ليست عيب يابي
چك ليس��ت عيب يابي براي دس��ته بندي و منظم كردن تمام عالئم موجود عيب و شرايط بروز آن جهت عيب يابي سريع و 

دقيق تر مي گردد. 
چك ليست پذيرش نيروي مذاكره با مشتري:

در صورت رخ دادن مشكل موارد زير را بررسي كنيد.
شماره موتورنام مشتري

نوع سوختتاريخ خريداري
kmكيلومتر كاركردتاريخ تعمير

V.I.N

 صافوضعيت آب و هوا
 ابري

 باراني
 برفي

 متغير / ديگر موارد:

C°درجه حرارت محيط

 خيلي گرم
 گرم

 خنك
 سرد

 بزرگراهمكان
 حومه شهر
 داخل شهر
 سربااليي 
 سرازيري

 جاده ناهموار )خاكي(
 موارد ديگر

 سرددماي موتور
 گرم

 بعد از گرم شدن
 هر دمايي

 موارد ديگر
rpmسرعت موتور

km/h سرعت خودرو

 درجاشرايط حركت
 شروع حركت

 در دور آرام
 در حالت سبقت

 در هنگام شتاب گيري
 در هنگام استفاده كروز كنترل

 در هنگام كاهش شتاب
 در هنگام گردش )چپ يا راست(

نور باال
فن دمنده تهويه مطبوع

A/C كمپرسور
فن رادياتور

برف پاك كن جلو
برف پاك كن عقب

 خير        بلي
 خير        بلي
 خير        بلي
 خير        بلي
 خير        بلي
 خير        بلي

شيشه گرم كن عقب
راديو

CD/ كاست
تلفن

تجهيزات بي سيم

 خير        بلي
 خير        بلي
 خير        بلي
 خير        بلي
 خير        بلي



124

چك ليست عيب يابي:
در هنگام روشن شدن چراغ اخطار عيب، وضعيت خودرو را از طريق زير بررسي كنيد.

a( روشن شدن چراغ عيب ياب يا چراغ هاي اخطار ديگر:     خير        بلي

 چراغ حداقل سوخت
 چراغ شارژ

AT چراغ عيب يابي 
ABS چراغ اخطار 
 چراغ فشار روغن

b( سطح سوخت

كمبود سوخت     خير        بلي
موقعيت عقربه درجه سوخت نما:

آزمايش نشتي سوخت     خير        بلي

c( اتصال غلط يا جدا شدن كانكتور دسته سيم ها و يا واير شمع:    خير        بلي

كدام يك:

d( اتصال غلط يا جدا شدن لوله ها:    خير        بلي

كدام يك:

e( نصب قطعات متفرقه:    خير        بلي

چه نوع:
كدام محل:

f( ايجاد صدا:     خير        بلي
از كجا:

چه نوع:
g ( استشمام بو:   خير        بلي

از كجا:
چه نوع:

h( نفوذ آب به محفظه سرنشين يا محفظه موتور  خير        بلي

i( عيوب ايجاد شده

 موتور روشن نمي شود
 خاموش شدن موتور در دور آرام

 خاموش شدن موتور موقع حركت
 افت دور موتور

 عدم كاهش دور موتور
 دور آرام متغير
 شتاب ضعيف

 پس زدن در مانيفولد هوا
 پس زدن در مانيفولد دود

 عدم تعويض دنده
 تعويض دنده همراه ضربه
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موتور تغيير مي كند. ش��رايط قطعات مؤثر در توليد خأل را 
مي توان ب��ا اندازه گيري مقدار خأل و تغيير خأل موجود در 

مانيفولد با كاربرد ابزار مخصوص مورد بررسي قرار داد.

3ـ6 عيب يابي
فرسايش اجزا و عملكرد نامطلوب سيستم هاي زير به طور 
منف��رد ي��ا تركيبي باعث كاه��ش قدرت تولي��دي موتور 
مي گردد كه ادامه به شرح روش هاي بازرسي و آزمايش و 

رفع عيب آنها مي پردازيم.

الف( اجزاي مكانيكي موتور
ب( سيستم مديريت موتور شامل:

1. سيستم سوخت رساني 
2. سيستم جرقه

3. سيستم هوارساني
4. سيستم اگزوز

5. سيستم خنك كاري موتور
6. سيستم الكتريكي و الكترونيكي موتور

4ـ6 بازرسي اجزاي مكانيكي موتور 
بازرسي اجزاي مكانيكي را بدون باز كردن موتور مي توان 
با اندازه گيري مقدار خأل و فشار انجام و نتيجه گيري كرد.

فرس��ايش قطعات داخلي موتور ش��امل سوپاپ ها و 
متعلق��ات آن، س��يلندر، پيس��تون و رينگ هاي آن موجب 
خروجي هوا در كورس تراكم و گازهاي حاصل از احتراق 
در كورس قدرت مي  گردد با تش��خيص قطعه معيوب دو 

روش زير را به كار گرفت. 
1. سنجش خأل مانيفولد ورودي

2. سنجش كمپرس موتور

1ـ4ـ6 سنجش خأل مانيفولد ورودي
هنگام دوران موتور در مانيفولد ورودي خأل ايجاد و مقدار 
آن متناسب با حجم و سرعت عبور هوا در دورهاي مختلف 

خألسنج
اين اب��زار داراي نش��انگر تركيبي فش��ار و خأل )ش��كل 
 1-6( اس��ت. درجه بن��دي صفح��ه نش��انگر برحس��ب

)mmHg, inHg( تقس��يم بندي ش��ده و ابزار با استفاده از 

آداپتور و لوله الستيكي به مانيفولد متصل مي گردد. 

شكل 1ـ6
مقدار خأل مانيفولد را به ترتيب زير اندازه گيري كنيد.

ابزار موردنياز:
2. ابزار عمومي 1. ابزار مخصوص  

نکته
ارتفاع محل آزمايش از س��طح دريا در فش��ار جّو و ميزان 
مكش موتور مؤثر اس��ت. براي به دست آوردن مقدار واقعي 
خأل موتور نياز به محاسبه دقيق بر مبناي فشار بارومتريك يا 
فشار جّو در محل آزمايش است. بنابراين در هنگام آزمايش 

دامنه تغيير و سرعت حركت عقربه را در نظر بگيريد.
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2. سوئيچ اصلي موتور را در وضعيت off قرار دهيد.
در يك موتور سالم و بدون نشتي در محفظه دريچه گاز و 

مانيفولد ورودي مقدار خألسنج به شرح زير است.
120 mmHg 5 يا inHg :مقدار مجاز

3ـ1ـ4ـ6 انداز گيري خأل دور متغير
شرايط اندازه گيري:

� درجه حرارت موتور در حد نرمال
� موتور با دور آرام كار كند.

با حركت س��ريع دريچه گاز دور موتور را افزايش داده و 
سپس دريچه گاز را آزاد كنيد.

در يك موتور س��الم و بدون عيب با باز شدن دريچه 
گاز خأل كاهش و با بسته شدن آن افزايش مي يابد.

شرايط اندازه گيري
� قرار داشتن موتور در درجه حرارت نرمال

� عدم وجود نشتي در لوله هاي خأل متصل به مانيفولد ورودي

لوله خأل بوس��تر را از مانيفولد جدا كرده و آداپتور خألسنج به 
محل اتصال لوله بوستر وصل كنيد )شكل هاي 2-6 و 6-3(.

شكل 2ـ6

شكل 3ـ6

شكل 4ـ6

1ـ1ـ4ـ6 اندازه گيري خأل دور آرام
موتور را روشن كرده و در دور آرام مقدار خأل مانيفولد را 

از روي صفحه خألسنج قرائت كنيد )شكل 6-4(.

مقدار مجاز: 18 الي 22 اينچ جيوه يا 450 الي 550 ميلي متر جيوه.

2ـ1ـ4ـ6 آزمايش نشتي مانيفولد ورودي
شرايط اندازه گيري:

� درجه حرارت موتور در حد نرمال
� دريچه گاز بسته   � دسته سيم انژكتورها را جدا كنيد.

1. س��وئيچ اصلي موتور را در وضعيت استارت قرار داده 
و موت��ور را ب��ه  گردش در آوريد. ت��ا عقربه روي صفحه 

نشانگر ثابت شود سپس مقدار خأل را قرائت كنيد. 

مقدار مجاز: inHg 12 الي 24 يا mmHg 100 الي600

4ـ1ـ4ـ6 آزمايش رينگ هاي پيستون
شرايط اندازه گيري:

� درجه حرارت موتور در حد نرمال
� موتور در دور آرام كار كند.

 2000 RPM با حركت س��ريع دريچه گاز دور موتور را تا
الي 2500 افزايش داده و سپس دريچه گاز را آزاد كرده و 

مقدار نوسان عقربه روي صفحه نشانگر را قرائت كنيد.

        اخطار:
� از اتصال خألسنج به هواي فشرده خودداري كنيد.
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در يك موتور با رينگ هاي پيس��تون ضعيف مقدار ايجاد 
شده به شرح زير است.

حداقل: صفر
450 mmHg 18 يا inHg :حداكثر

5ـ1ـ4ـ6 آزمايش چسبندگي سوپاپ
شرايط اندازه گيري:

� درجه حرارت موتور در حد نرمال
� موتور در دور آرام كار كند.

مقدار نوسان عقربه را از روي صفحه نشانگر خألسنج قرائت كنيد.
در يك موتور داراي چس��بندگي س��وپاپ مقدار نوسان در حدود 
)inHg 1- الي 4+( يا )mmHg 25- الي 100+( از مقدار مجاز است.

6ـ1ـ4ـ6 آزمايش نشتي سوپاپ ها
شرايط اندازه گيري:

� درجه حرارت موتور در حد نرمال
� موتور در دور آرام كار كند.

مقدار نوس��ان عقربه را از روي صفحه نش��ان گر خألسنج 
قرائت كنيد.

در يك موتور داراي  نشتي سوپاپ مقدار نوسان در حدود 
)inHg 2+ يا mmHg 50+( از مقدار مجاز است.

7ـ1ـ4ـ6 آزمايش سوخت سوپاپ
شرايط اندازه گيري:

� درجه حرارت موتور در حد نرمال
� موتور در دور آرام كار كند.

مقدار نوسان عقربه را از روي صفحه نشانگر خألسنج قرائت كنيد.
 در يك موتور با س��وپاپ س��وخته مقدار نوس��ان در حدود
)inHg 3- الي 2+( يا )mmHg 75- الي 50+( از مقدار مجاز است.

در يك موتور با خالصي زياد گايد و سوپاپ مقدار نوسان 
در حدود inHg 2 يا mmHg 50 از مقدار مجاز است.

9ـ1ـ4ـ6 آزمايش ضعيف شدن فنرهاي سوپاپ
شرايط اندازه گيري:

� درجه حرارت موتور در حد نرمال
� موتور در دور آرام كار كند

به تدري��ج دور موتور را ت��ا RPM 2000 افزايش دهيد و 
مقدار نوس��ان عقربه را از روي صفحه نش��انگر خألسنج 

قرائت كنيد.
 تغيي��ر س��رعت ب��ا دامن��ه حرك��ت زي��اد عقرب��ه در ح��دود
)inHg 5- ال��ي 7+( ي��ا )mmHg 125- ال��ي 175+( از 

مقدار مجاز نشانه ضعيف شدن فنر سوپاپ است.

10ـ1ـ4ـ6 آزمايش نشتي واشر سرسيلندر
شرايط اندازه گيري:

� درجه حرارت موتور در حد نرمال
� موتور در دور آرام كار كند.

مقدار نوسان عقربه را از روي صفحه نشانگر خألسنج قرائت كنيد.
در يك موتور داراي نش��تي واشر سرسيلندر مقدار نوسان 
در ح��دود )inHg 10- الي 5+( ي��ا )mmHg 250- الي 

125+( از مقدار مجاز است.
ب��راي انجام دادن تمرين اين قس��مت ب��ه ضميمه كتاب 

تمرين شماره 1�6 مراجعه كنيد.

8ـ1ـ4ـ6 آزمايش خالصي زياد گايد و سوپاپ
شرايط اندازه گيري:

� درجه حرارت موتور در حد نرمال
� موتور در دور آرام كار كند.

مقدار نوسان عقربه را از روي صفحه نشانگر خألسنج قرائت كنيد.
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نکته

1. سوئيچ اصلي موتور را در حالت off قرار دهيد.
2. لول��ه رابط بين محفظه هواكش و محفظه دريچه گاز را 

پياده كنيد.
3. واير شمع ها را جدا كرده و با هواي فشرده اطراف شمع 

را پاك كنيد )شكل هاي 6-6 و 6-7(.

دستگاه كمپرس سنج
اين ابزار داراي نشانگر عقربه اي فشار است و درجه بندي 
صفحه نش��انگر برحسب psi, kg/cm2 تقسيم بندي شده و 
اين ابزار با اس��تفاده از دو نوع آداپتور به سرسيلندر متصل 

مي گردد )شكل 6-5(.

2ـ4ـ6 سنجش كمپرس موتور
فش��ار تراكم ايجادشده براي هر س��يلندر ميزان استهالك 
قطعات تش��كيل دهنده محفظه احتراق را نش��ان مي دهد. 
ب��راي اندازه گيري فش��ار كمپ��رس )تراكم( هر س��يلندر 

به ترتيب زير عمل كنيد.
ابزار موردنياز:

1. دستگاه كمپرس سنج
2. آچار شمع

3. روغن دان با روغن تميز

 براي انجام اين آزمايش به دو نفر نياز است.

شكل 5ـ6

شكل 6ـ6

شكل 7ـ6

شكل 8ـ6

1ـ2ـ4ـ6 اندازه گيري كمپرس سيلندر
شرايط اندازه گيري 

� تنظيم بدون خالصي سوپا پ ها
� درجه حرارت موتور در حد نرمال

4. تمام ش��مع ها را با اس��تفاده از آچار مخصوص از روي 
موتور پياده كنيد )شكل 6-8(.

5. كمپرس سنج را در محل يكي از شمع ها نصب كنيد.
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نکته

شكل 11ـ6

شكل 12ـ6

شكل 13ـ6

شكل 14ـ6

 آداپتور اتصال كمپرس سنج در دو نوع فشار و پيچي وجود 
دارد )شكل هاي 9-6 و 6-10(.

توجه:
� در هنگام نصب كمپرس س��نج نوع فشاري مطابق شكل 
11-6 براي جلوگيري از نش��ت هوا با دس��ت نيروي در 

جهت محور دستگاه وارد كنيد.
� در هنگام نصب كمپرس س��نج نوع پيچي ش��كل 6-12 

براي جلوگيري از نشت هوا آن را محكم كنيد.
6. پدال گاز را تا آخر فش��ار داده و س��پس سوئيچ اصلي 
موتور را در حالت اس��تارت قرار دهيد )شكل هاي 6-13 

و 6-14(.

شكل 10ـ6شكل 9ـ6

7. استارت زدن را ادامه داده و به عقربه فشارسنج دقت كنيد.
8. با ثابت شدن عقربه س��وئيچ اصلي موتور را در حالت 

off قرار دهيد.

9. مقدار فش��ار را از روي درجه فشار سنج قرائت و بنا به 
شماره سيلندر يادداشت كنيد )شكل 6-15(.

شكل 15ـ6

10. مراحل 5 الي 9 را براي تمام سيلندر تكرار كنيد.
11. مقادير به دست آمده را با مقدار استاندارد مقايسه كنيد.
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ولتاژ فش��ار قوي به ترمينال آن، در دو س��ر الكترودهايش 
جرقه و ق��وس الكتريكي ايجاد مي ش��ود. به دليل كاركرد 
شمع در محفظه احتراق مي توان از طريق وضعيت ظاهري 
ش��مع به عملكرد نامطلوب و آسيب ديدگي موتور پي برد 

)شكل 6-17(.

2ـ2ـ4ـ6 تعيين قطعه معيوب
در صورت اختالف قطعه معيوب را به ترتيب زير تشخيص 

دهيد.
1. داخل س��يلندر با فش��ار تراكم پايين حدود 2cc روغن 

موتور نو با استفاده از روغن دان بريزيد )شكل 6-16(.

شكل 16ـ6

2. مراحل 5 الي 9 را تكرار كنيد.
3. مقدار تغيير فشار را به دست آوريد.

توجه: 
� اگر مقدار فش��ار تغيير نكند سوپاپ  ها و سيت سيلندر 

مربوطه يا واشر سرسيلندر معيوب است.
� اگر مقدار فش��ار تغيير كند رينگ هاي پيس��تون معيوب 

است.
� اگر دو س��يلندر مجاور داراي كمپرس كمتر باشد واشر 

سرسيلندر سوخته است.
ب��راي انجام دادن تمرين اين قس��مت ب��ه ضميمه كتاب 

تمرين شماره 2�6 مراجعه كنيد.

5ـ6 عيب يابي موتور از كاركرد شمع
ش��مع آخرين قس��مت دس��تگاه جرقه زني است و اعمال 

شكل 17ـ6

در ادام��ه ب��ه روش تش��خيص معاي��ب از روي ش��مع 
مي پردازيم.

شكل 18ـ6

1ـ5ـ6 حالت عادي
عالئم

رسوب هاي احتراق كم به رنگ قهوه اي مايل به خاكستري 
يا قهوه اي مايل به زرد الكترودها حداقل فرسايش را دارند 
و ش��مع در درجه حرارت مناس��ب و در يك موتور سالم 

كار كرده است )شكل 18�6(.
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2ـ5ـ6 آسيب مكانيكي
شرايط موتور:

كاهش قدرت موتور با حذف نيروي يك س��يلندر به دليل 
قطع جرقه زني و عيب مكانيكي.

عالئم:
دفرم شدن الكترودها و تخريب عايق آن )شكل 19�6(.

علت:
ورود اش��ياء خارجي به طور تصادفي ب��ه محفظه احتراق 
و يا رس��وب هاي موجود در محفظه احت��راق با برخورد 
به الكترودهاي ش��مع باعث ايجاد عيب مي ش��ود. در اين 
وضعيت س��يلندر مربوطه را بازرس��ي و ش��يء خارجي 
يا رس��وب را خارج كني��د. به دليل هم پوش��اني زاويه اي 
س��وپاپ ها امكان انتقال شيء يا رسوب به سيلندر ديگر و 

افزايش عيب وجود دارد.

شكل 20ـ6

شكل 19ـ6

رفع عيب:
آزماي��ش كمپرس س��نجي را انج��ام داده و اجزاي داخلي 
سيلندر را بررسي كنيد. شمع نو را با فاصله دهانه الكترود 

مناسب استفاده كنيد.

4ـ5ـ6 گرماي بيش از حد
شرايط موتور:

نامنظم كاركردن و كاهش قدرت موتور به دليل ضعيف شدن 
جرقه و حذف نيروي سيلندر.

عالئم:
عايق تميز و سفيد رنگ با فرسايش زياد الكترودها )شكل 

.)6�21

3ـ5ـ6 روغن زدگي
شرايط موتور:

كاهش قدرت موتور با حذف نيروي يك يا چند س��يلندر 

به دليل اتصال كوتاه الكترودها و قطع جرقه زني.
عالئم:

آغشته شدن الكترودها و عايق به روغن )شكل 20�6(.

علت و رفع عيب:
معيوب بودن رينگ، پيس��تون، سيلندر، گايد، ساق سوپاپ 
 PCV و كاس��ه نمد ساق س��وپاپ و همچنين اگر سوپاپ
معيوب باشد فش��ار محفظه ميل لنگ موجب انتقال روغن 
و بخار روغن از رينگ هاي پيس��تون و گايد س��وپاپ به 

محفظه احتراق مي گردد. 
رفع عيب:

عيوب ذكر شده را بررسي و تشخيص عيب دهيد و بعد از 
رفع عيب شمع نو با فاصله دهانه الكترود مناسب استفاده 

كنيد.
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علت:
افزايش ناگهاني حرارت شمع در اثر شتاب سريع و مكرر 
و انجام نشدن احتراق طبيعي در فرصت مناسب و هم زمان 

.Misfire ذوب شدن پوشش رسانا و رخ دادن
رفع عيب:

از شمع نو باارزش حرارتي مناسب استفاده كنيد.

علت:
آوانس زياد جرق��ه، عدم خنك كاري مناس��ب موتور، 
رقيق بودن مخلوط هوا و س��وخت نش��تي در مانيفولد 

ورودي.
رفع عيب:

عيب را بررس��ي و تش��خيص دهيد و بع��د از رفع عيب 
شمع نو استاندارد با فاصله دهانه الكترود مناسب استفاده 

كنيد.

شكل 21ـ6

شكل 22ـ6

5ـ5ـ6 لعاب دار شدن
شرايط موتور:

كاهش قدرت موتور هنگام افزايش دور به دليل ضعيف يا 
قطع جرقه زني و حذف نيروي سيلندر.

عالئم:
عايق به رنگ الكي مايل به زرد )شكل 22�6(.

6ـ5ـ6 فرسايش الكترودها
شرايط موتور:

نامنظم كار كردن و كاهش قدرت موتور به دليل ضعيف يا 
قطع شدن جرقه و حذف نيروي سيلندر.

عالئم:
فرسوده شدن الكترودهاي شمع )شكل 23�6(.

علت و رفع عيب:
احتراق در اثر مش��تعل ش��دن خود به خود مخلوط هوا و 
سوخت، وجود نقاط داغ در محفظه احتراق، ضعيف بودن 
كنترل گرماي موتور، القاء الكتريكي مابين واير ش��مع ها، 

استفاده از شمع باارزش حرارتي باال.
رفع عيب:

عيب را بررسي و تشخيص دهيد و بعد از رفع عيب شمع 
نو باارزش حرارتي مناسب استفاده كنيد.

شكل 23ـ6
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علت:
رسوب توليد شده از احتراق عادي در هنگام شتاب سخت 
)زير بار بودن موتور( از س��طح پيستون با سوپاپ جدا و 

سطح داغ عايق مي چسبند. 
رفع عيب:

سرويس به موقع شمع، تعويض شمع.

علت و رفع عيب:
رسوب ناشي از احتراق به طرف الكترودها پرتاب و باعث 
اتص��ال كوت��اه و misfire مي گردد و اگ��ر موتور به طور 
ناگهاني زير بار زياد قرار گيرد رس��وب هاي روي الكترود 

كناري ذوب و ايجاد اتصال كوتاه مي كند.
رفع عيب:

از شمع نو و متناسب با مشخصه هاي موتور استفاده كنيد.

شكل 24ـ6

شكل 25ـ6

7ـ5ـ6 اتصال كوتاه
شرايط موتور:

كاهش قدرت موتور به دليل اتصال كوتاه الكترودها و قطع جرقه.
عالئم: 

رسوب پف كرده مابين الكترودها )شكل 24�6(.

8ـ5ـ6 لكه دار شدن
شرايط موتور:

نامنظم كار كردن و كاهش قدرت موتور به دليل ضعيف شدن 
جرقه.
عالئم:

ظاهر شدن لكه روي عايق )شكل 25�6(.

شكل 26ـ6

9ـ5ـ6 انفجار
شرايط موتور:

نامنظم كار كردن و كاهش قدرت موتور به دليل جرقه غير 
متعارف.

عالئم:
ترك داشتن يا شكستگي در عايق )شكل 26�6(.

علت:
احتراق غيرعادي يا انفجار و توليد امواج فش��اري شديد 
و ضربه ناش��ي از آن روي قطع��ات داخلي موتور به علت 
آوان��س پي��ش از حد جرق��ه، رقيق بودن مخل��وط هوا و 

سوخت، اكتان پايين سوخت.
رفع عيب:

عيب را بررسي و تش��خيص دهيد و بعد از رفع آن شمع 
نو و  متناس��ب با مش��خصه هاي موتور را با فاصله دهانه 

الكترود مناسب استفاده كنيد.
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علت:
س��وخت روغن با مكمل هاي س��وخت در هنگام احتراق 
ع��ادي و توليد رس��وب نارس��انا روي الكترودها و عايق 

شمع.
رفع عيب:

رفع روغن سوزي، عدم كاربرد مكمل سوخت و استفاده از 
ش��مع نو و متناسب با مشخصه هاي موتور با فاصله دهانه 

الكترود مناسب  استفاده كنيد.

10ـ5ـ6 رسوب گرفتگي
شرايط موتور: 

نامنظ��م كار كردن موت��ور، كاهش ق��درت موتور به دليل 
ضعيف با قطع شدن جرقه.

عالئم:
رسوب گرفتگي الكترودها و عايق شمع )شكل 27�6(.

شكل 27ـ6

شكل 28ـ6

11ـ5ـ6 كربن گرفتگي
شرايط موتور: 

نامنظم كاركردن و كاهش قدرت موتور به دليل ضعيف شدن 
جرقه.
عالئم:

رس��وب نرم و دوده اي به رنگ سياه در سطح الكترودها و 
عايق )شكل 28�6(.

علت: 
غني بودن مخلوط سوخت و هوا.

رفع عيب:
1. اگر يك يا دو ش��مع دوده دارد، چسبندگي سوپاپ ها، 
معيوب بودن وايرها، عملكرد س��وخت پاش و پايين بودن 

فشار تراكم سيلندر را بررسي كنيد.
2. اگر تمام ش��مع ها دوده دارد، ارزش حرارتي ش��مع ها، 
اس��تپر موتور، فش��ار س��وخت مدار، ضعيف شدن كويل، 

مسدود شدن صافي هوا را بررسي كنيد.
بعد از رفع عيب از شمع نو و متناسب با مشخصه هاي 

موتور با فاصله دهانه الكترود مناسب استفاده كنيد.

6-6 آزمايش سيستم سوخت رساني
براي انجام آزمايش سيس��تم سوخت رساني مراحل زير را 

به ترتيب انجام دهيد:
1. شناسايي اجزا و مدار سيستم سوخت رساني

2. تشخيص موقعيت مكاني اجزاي سيستم
3. ايجاد شرايط انجام آزمايش

4. آماده سازي ابزارها و تجهيزات مورد نياز
5. انجام آزمايش

شناسايي اجزاء و مدار سيستم سوخت رساني ◄ 
سيستم سوخت رساني از اجزايي كه در شكل شكل 29�6 
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انژكتورها، ريل س��وخت، رگالتور تنظيم فشار و لوله هاي 
رفت و برگشت بنزين را مشخص كنيد.

وجود دارد تشكيل و سوخت مورد نياز موتور را در تمام 
شرايط كاركرد آن تأمين مي كند.

2. فيلتر 1. مخزن سوخت )باك(  
4. ريل سوخت 3. مدار فشار قوي )رفت بنزين( 

5. رگالتور تنظيم فشار سوخت
6. مدار فشار ضعيف )برگشت بنزين(

1330� انژكتورها 1210� پمپ بنزين  

شكل 29ـ6

ــان ســوخت در سيســتم  ــودار جري ــماتيك نم ش
سوخت رساني

مخزن سوخت )باك(

فيلتر رگالتور تنظيم
فشار

پمپ بنزين

ريل سوخت

انژكتورها

سيســتم  اجــزاي  ــي  مكان ــت  موقعي تشــخيص  ◄ 
سوخت رساني

مح��ل قرار گرفت��ن اجزاي سيس��تم روي موتور ش��امل 
شكل 30ـ6

مح��ل قرارگرفت��ن پمپ بنزين، فيلت��ر و لوله هاي رفت و 
برگشت سوخت در داخل اتاق سرنشين و در زير خودرو 

را مشخص كنيد.

ايجاد شرايط انجام آزمايش ◄ 
قبل از شروع آزمايش موارد زير را بررسي كنيد.

� از درست كاركردن پمپ بنزين اطمينان پيدا كنيد.
� حداقل 10 ليتر بنزين در مخزن سوخت وجود داشته باشد.

آماده سازي ابزارها و تجهيزات مورد نياز ◄ 
ابزاره��ا و تجهي��زات مورد نياز براي انج��ام آزمايش هاي 
فشار سيستم و دبي پمپ بنزين در شكل 30�6 به نمايش 

در آمده است.
1. مجموعه رگالتور فشار هوا 

2. نگهدارنده رگالتور فشار هوا
4. فشارسنج 3. اتصال دهنده )فيتينگ( 

6. واسطه 5. كليد قطع و وصل 
8 . لوله سوخت  7. استوانه مدرج  

10. واشر آب بندي 9. سه راهي  
12. پمپ خأل 11. كوركن  
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نکته

1ـ6ـ6 كاربرد ابزار و تجهيزات
مجموعه رگالتور فشار هوا

 براي تنظيم و ثابت نگه داش��تن مقدار فش��ار هواي مورد نياز 
جهت تست سيستم سوخت رساني است. اين رگالتور توانايي 

تنظيم فشار هوا را در حد bar 10-0 دارد )شكل 31�6(.

شكل 31ـ6

همان طوري كه در شكل 31�6 نشان داده شده است، اين 
قطعه داراي يك پيچ تنظيم فش��ار اس��ت ك��ه با بازكردن 
ضام��ن و چرخاندن آن مقدار ه��واي عبوري از رگالتور 
را مي ت��وان تنظيم كرد. س��ر ش��يلنگي در محل ورود هوا 
ب��ه رگالتور قرار دارد و محل اتصال ش��يلنگ كمپرس��ور 
هواس��ت. فشارسنج مقدار فش��ار هواي تنظيم شده توسط 

رگالتور را نشان مي دهد.

شكل 32ـ6

محل اتصال سرشيلنگي، فشارسنج و اتصال دهنده )فيتينگ( به 
رگالتور را از نظر نشت هوا بررسي كنيد.

نگهدارنده رگالتور فشار هوا
مجموعه رگالتور فشار هوا بايد به طور ثابت قرار گيرد تا 
بتوان به راحتي در هنگام آزمايش مقدار فشار هوا را دقيقًا 
در ح��د الزم تنظيم كرد. با اس��تفاده از نگهدارنده مي توان 
رگالتور را روي س��يني عرضي محفظه موتور نصب كرد 

)شكل 32�6(.

اتصال دهنده )فيتينگي(
اتصال دهنده در قسمت خروج هواي رگالتور تنظيم فشار 
براي باز و بس��ت س��ريع، راحت و ي��ا آب بندي مطمئن 

شيلنگ هوا مورد استفاده قرار مي گيرد )شكل 33�6(.

شكل 33ـ6

شكل 34ـ6

فشارسنج
مقدار سوخت موجود در سيستم سوخت رساني با استفاده 
از اين قطعه نشان داده مي شود. دامنه اندازه گيري فشارسنج 
در حد bar 6-0 و با دقت bar 0/1 است )شكل 34�6(.
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توجه:
� فشارس��نج را در مقابل واردآم��دن ضربه محافظت كنيد. وارد  
آمدن ضربه باعث كاهش دقت و حساسيت اين قطعه مي گردد.

� در موقع نصب از آب بندي بودن محل اتصال فشارس��نج 
با واسطه اطمينان پيدا كنيد.

شكل 35ـ6

شكل 38ـ6شكل 36ـ6

شكل 37ـ6

كليد قطع و وصل
كلي��د الكتريك��ي ي��ك كنتاكت اس��ت كه ب��ه دو عدد از 
ترمينال هاي كانكتور دس��ته س��يم رله دوب��ل متصل و با 
انتقال مستقيم برق باتري به پمپ بنزين مورد استفاده قرار 

مي گيرد )شكل 35�6(.

توجــه: از س��الم بودن كليد قطع و وصل و س��يم هاي آن 
اطمينان پيدا كنيد.

واسطه
براي ارتباط بين فشارسنج با سه راهي از اين قطعه استفاده 

مي شود )شكل 36�6(.

توجه: از س��الم بودن رزوه ه��اي دو ط��رف اطمينان پيدا 
كنيد.

استوانه مدرج
اندازه گيري حجم سوخت ارس��الي توسط پمپ بنزين با 

استوانه مدرج انجام مي گيرد )شكل 37�6(.

توجه: بعد از انجام آزمايش استوانه مدرج را با آب بشوييد 
و خشك كنيد.

لوله سوخت
لوله س��وخت از جنس الس��تيك و مقاوم در مقابل فشار 
و بنزين اس��ت و براي انتقال س��وخت از رگالتور فش��ار 
سوخت به استوانه مدرج استفاده مي گردد )شكل 38�6(.
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شكل 39ـ6

شكل 40ـ6

شكل 41ـ6

شكل 42ـ6

توجه:
� بعد از انجام آزمايش س��وخت درون لوله را تخليه و آن 

را خشك كنيد.
� از س��الم بودن و ع��دم وجود س��وراخ ي��ا لهيدگي لوله 

اطمينان پيدا كنيد.

سه راهي
اين قطعه براي ارتباط فشارس��نج س��وخت در مدار مورد 

استفاده قرار مي گيرد )شكل 39�6(.

توجه: از سالم بودن رزوه اطمينان پيدا كنيد.

واشر آب بندي
واشرهاي آب بندي در دو طرف واسطه براي جلوگيري از 
نشت بنزين استفاده  مي گردد. اين واشرها از جنس مقاوم 

در مقابل  بنزين است )شكل 40�6(.

توجه: از سالم بودن و عدم وجود لهيدگي واشرها اطمينان 
پيدا كنيد.

كوركن
از اين ابزار براي كوركردن لوله هاي ناقل سوخت استفاده 

مي گردد )شكل 41�6(.

پمپ خأل
پمپ خأل توسط لوله پالستيكي به رگالتور فشار سوخت 
متص��ل مي گردد و با آن مي توان خلئ��ي در حد صفر الي  

inHg 30 يا mmHg 76 ايجاد كرد )شكل 42�6(.

2ـ6ـ6 نصب ابزارها و تجهيزات
� تم��ام نكات ايمن��ي و اخطارهاي  بيان ش��ده را در نظر 

بگيريد و هنگام كار اجرا كنيد.
� كابل منفي باتري را جدا كنيد.

� لوله خأل رگالتور را جدا كنيد.
� لوله پمپ خأل را به رگالتور وصل كنيد.

� پمپ خأل را فعال و مدار برگش��ت سوخت از رگالتور 
باز كرده تا فشار سوخت در مدار فشار قوي )برگشت( به 
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حداقل كاهش يابد. با اين كار در موقع جداكردن لوله هاي 
رفت و برگشت، بنزين به بيرون نشت نمي كند.

شكل 43ـ6

شكل 45ـ6

شكل 46ـ6شكل 44ـ6

1ـ2ـ6ـ6 نصب فشارسنج
لوله فشارقوي )رفت( بنزين از ريل سوخت جدا و سپس 
فشارسنج س��وخت را مطابق شكل به ورودي ريل متصل 

كنيد )شكل 43�6(.

2ـ2ـ6ـ6 نصب كليد قطع  و وصل
س��وئيچ اصلي موتور را در وضعي��ت خاموش )off( قرار 

دهيد.
ضامن كانكتور دسته سيم رله دوبل را آزاد و كانكتور را از 

رله دوبل جدا كنيد )شكل 44�6(.

سيم هاي رابط كليد قطع و وصل را به ترمينال هاي شماره 
8 و 13 كانكتور دسته سيم متصل كنيد )شكل 45�6(.

در هن��گام آزمايش وقتي نياز به فش��ار توليدي پمپ 
بنزين باشد مي توان با قطع و وصل اين كليد به طور دستي 

پمپ را فعال يا غير فعال كرد.

3ـ6ـ6 انجام آزمايش
1ـ3ـ6ـ6 آزمايش فشار سوخت

تمام نكات ايمني و اخطارهاي بيان شده را در نظر بگيريد 
و به هنگام كار اجرا كنيد.

لوله خأل مانيفولد هوا به رگالتور فش��ار س��وخت را جدا 
كنيد. )ش��كل 46�6(. با اين كار فش��ار هواي جو بر روي 

ديافراگم رگالتور فشار سوخت تأثير مي گذارد.
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لوله برگشت سوخت را با استفاده از كوركن مسدود كنيد 
)شكل 49�6(.

پمپ بنزين )1210( را با كليد قطع و وصل براي مدت 5 
ثانيه فعال كنيد )شكل 47�6(.

مقدار فشار نشان داده ش��ده توسط فشارسنج بايد حداقل 
2/8 و حداكثر 3/2 بار باش��د. )P ≥ 3/2  ≤ 2/8( در غير 
اين صورت سيس��تم سوخت رس��اني معيوب است )شكل 

.)6�48

شكل 47ـ6

شكل 48ـ6

شكل 49ـ6

شكل 50ـ6

  )P ≥ 2/8bar( 2ـ3ـ6ـ6 فشار كمتر از حد مجاز
لوله خأل مانيفولد به رگالتور فشار سوخت را جدا و سپس 

پم��پ بنزي��ن را با كليد قطع و وصل ب��راي مدت 5 ثانيه 
فعال و مقدار فشار مدار را از روي فشارسنج قرائت كنيد 

)شكل 50�6(.

اگ��ر فش��ار در حد مجاز نباش��د قطع��ات را طبق جدول 
صفح��ه بعد و به ترتيب بازرس��ي و در صورت لزوم رفع 

عيب كنيد.
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شكل 51ـ6

شكل 52ـ6

شكل 53ـ6

)P < 3/2 bar(  3ـ3ـ6ـ6 فشار بيشتر از حد مجاز
لوله برگش��ت بنزين از رگالتور فش��ار س��وخت جدا و 
س��پس يك طرف از لوله سوخت را به خروجي رگالتور 
متصل و انتهاي ديگر آن را داخل استوانه مدرج قرار دهيد 

)شكل هاي 51�6 و 52�6(.

نوع عيبقطعه معيوبمقدار فشار

P<4/5barگرفتگي يا مسدود بودنرگالتور فشار سوخت

P>2/8barلوله ورودي بنزين به ريل
فيلتر بنزين

لوله هاي رفت و برگشت سوخت از باك تا ريل و برعكس
انژكتورها

اُرينگ انژكتورها

نشتي
نشتي يا كثيف بودن
نشتي يا ترك داشتن

نصب غلط
نشتي يا معيوب بودن

 * اگر قطعات باال سالم باشند پمپ بنزين معيوب است، آن را تعويض كنيد

پم��پ بنزي��ن را با كليد قطع و وصل ب��راي مدت 5 ثانيه 
فعال و مقدار فشار مدار را از روي فشارسنج قرائت كنيد 

)شكل 53�6(.

نوع عيبقطعه معيوبمقدار فشار
2/8 ≥P≥ 3/2 لوله هاي برگشت

سوخت تا باك
گرفتگي يا مسدود 

بودن

P<3/2 رگالتور فشار
سوخت

گرفتگي يا مسدود 
بودن

اگ��ر فش��ار در حد مجاز نباش��د قطع��ات را طبق جدول 
صفح��ه بعد و به ترتيب بازرس��ي و در صورت لزوم رفع 

عيب كنيد.
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4ـ3ـ6ـ6 آزمايش افت فشار سوخت
1�4�3�6�6 مدار سوخت رساني از ريل تا باك

تمام نكات ايمني و اخطارهاي بيان شده را در نظر بگيريد 
و هنگام كار اجرا كنيد.

كوركن را روي لوله فشار قوي )رفت( نصب كنيد.
پم��پ بنزي��ن را با كليد قطع و وصل ب��راي مدت 5 ثانيه 

فعال كنيد.
لوله فش��ارقوي )رفت( سوخت را با اس��تفاده از كوركن 

مطابق شكل 54�6 مسدود كنيد.

شكل 54ـ6

شكل 55ـ6

شكل 56ـ6

شكل 57ـ6

پم��پ بنزين را ب��ا كليد قطع و وصل غي��ر فعال و مقدار 
فشار نشان داده شده توس��ط فشارسنج را بررسي كنيد. در 
صورت وجود افت فشار موارد زير را بررسي كنيد )شكل 

.)6�55

� آب بندي انژكتورها و رگالتور فشار سوخت
� نشتي يا پوس��يدگي در لوله فشار ضعيف از رگالتور تا 

باك.

2�4�3�6�6 مدار از پمپ تا ورودي ريل
پم��پ بنزي��ن را با كليد قطع و وصل ب��راي مدت 5 ثانيه 

فعال كنيد.
لوله فش��ار ضعيف )برگش��ت( س��وخت را با استفاده از 

كوركن مطابق شكل 56�6 مسدود كنيد.

پمپ بنزين را با كليد قطع و وصل غير فعال و مقدار فشار 
نشان داده شده توسط فشارسنج را بررسي كنيد. در صورت 

وجود افت فشار موارد زير را بازرسي كنيد )57�6(.



143

شكل 58ـ6

شكل 59ـ6

شكل 60ـ6

شكل 61ـ6

نکته
در صورت عدم نشتي، سوپاپ يك طرفه پمپ بنزين معيوب 

است و بايد پمپ بنزين تعويض گردد.

� نش��تي يا پوسيدگي در لوله فشارقوي از باك تا ورودي 
ريل سوخت

5ـ3ـ6ـ6 آزمايش مقدار بنزين )دبي پمپ بنزين(
مقدار دبي پمپ بنزين را با انجام مراحل زير آزمايش كنيد.
تمام نكات ايمني و اخطارهاي بيان شده را در نظر بگيريد 

و هنگام كار اجرا كنيد.
1. مجموعه رگالتور فش��ار هوا را با استفاده از نگهدارنده 
بر روي س��يني عرضي محفظه موت��ور نصب و مهار كنيد 

)شكل 58�6(.

2. لوله كمپرس��ور هوا فش��رده كارگاه را به سرش��يلنگي 
رگالتور فشار هوا متصل و از محكم بودن آن اطمينان پيدا 

كنيد )شكل 59�6(.

3. اتصال دهن��ده )فيتينگي( را به خروجي رگالتور فش��ار 
هوا متصل كنيد.

لوله خأل را از رگالتور فش��ار س��وخت جدا و با استفاده 
از لول��ه رابط اتصال دهنده )فيتينگي( را به رگالتور فش��ار 
س��وخت متصل و از محكم بودن اتصال دو سر لوله رابط 

اطمينان پيدا كنيد )شكل 60�6(.

4. پم��پ بنزين را با كليد قطع و وصل براي مدت 5 ثانيه 
فعال كنيد.

5. مس��ير ورود هواي فش��رده به رگالتور فشار هوا را باز 
مقدار فشار هواي ورودي به رگالتور تنظيم فشار سوخت 

را به اندازه 3bar تنظيم كنيد.
6. پمپ بنزين را با كليد قطع و وصل غير فعال كنيد.

7. لوله برگشت سوخت از رگالتور تنظيم فشار سوخت را 
توسط كوركن مطابق شكل مسدود و سپس لوله برگشت 

را جدا كنيد )شكل هاي 61�6 و 62�6(.
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10. پمپ بنزين را با اس��تفاده از كلي��د قطع و وصل غير 
فعال و مقدار سوخت داخل استوانه مدرج را اندازه گيري 

كنيد )شكل هاي 65�6 و 66�6(.

نکته

حداقل مق��دار بنزين منتقل ش��ده به داخل اس��توانه مدرج 
360cc است.

شكل 62ـ6

شكل 63ـ6

شكل 64ـ6

شكل 66ـ6

8. لوله سوخت را از يك طرف به خروجي رگالتور فشار 
س��وخت و انتهاي ديگر آن را داخل اس��توانه مدرج قرار 

دهيد )شكل هاي 63�6 و 64�6(.

9. پم��پ بنزين را براي مدت 10 ثانيه با اس��تفاده از كليد 
قطع و وصل فعال كنيد.

در صورت كمتر از حد مجاز بودن مقدار بنزين موارد زير 
را بازرسي كنيد.

شكل 65ـ6
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� نش��تي يا پوسيدگي در لوله فشار قوي از باك تا ورودي 
ريل سوخت

� نش��تي يا پوس��يدگي در لوله فش��ار ضعيف از رگالتور 
فشار تا باك

� نشتي يا كثيف بودن فيلتر بنزين

نکته

در صورت عدم نش��تي پم��پ بنزين معيوب اس��ت آن را 
تعويض كنيد.

شكل 67ـ6

6ـ3ـ6ـ6 آزمايش رگالتور فشار سوخت
رگالتور فش��ار س��وخت را با انجام مراحل زير آزمايش 

كنيد.
تمام نكات ايمني و اخطارهاي بيان شده را در نظر بگيريد 

و هنگام كار اجرا كنيد. 
1. لول��ه خأل رگالتور فش��ار س��وخت را جدا تا فش��ار 
هواي جو بر روي ديافراگم رگالتور فش��ار سوخت تأثير 

مي گذارد.
2. پم��پ بنزين را با اس��تفاده از كلي��د قطع و وصل براي 
مدت 5 ثانيه فعال و مقدار فشار مدار را از روي فشارسنج 
قرائت و س��پس پمپ را غير فعال كنيد. مقدار فشار نشان 
داده شده توسط فشارسنج بايد مابين 2/8 الي 3/2 بار باشد 

.)2/8 ≥  P ≥ 3/2(
3. پم��پ خأل را به رگالتور فش��ار س��وخت متصل و از 

محكم بودن اتصال دو سر رابط اطمينان پيدا كنيد.
 4. پم��پ خأل را فع��ال و با تخليه هوا فش��اري به مقدار
bar 0/5 پش��ت ديافراگ��م رگالتور س��وخت ايجاد كنيد 

)شكل 67�6(.

شكل 68ـ6

6. مقدار فش��ار نش��ان داده شده توس��ط فشارسنج بايد به 
مقدار bar 0/5 از فش��ار به دس��ت آمده در مرحله 2 كمتر 

باشد. يعني:
2/8-0/5 = 2/3 bar حداقل
3/2-0/5 = 207 bar حداقل

در صورتي ك��ه مقادير اندازه گيري ش��ده صحيح نباش��د 
رگالتور فشار سوخت را تعويض كنيد.

5. پم��پ بنزين را با اس��تفاده از كلي��د قطع و وصل براي 
مدت 5 ثانيه فعال و مقدار فشار مدار را از روي فشارسنج 

قرائت و سپس پمپ را غير فعال كنيد )شكل 68�6(.
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7ـ6 عيب يابي سيستم مديريت موتور
سيستم مديريت موتور انژكتوري بنزيني براي ايجاد حداكثر قدرت موتور و رعايت استانداردهاي زيست محيطي، با استفاده 

از پردازشگر )ECU(، حسگرها و عملگرهاي سيستم هاي جدول زير را پايش مي كند.
قطعاتنوع سيستم

- مجموعه مخزن سوختسيستم سوخت رساني
- پمپ بنزين )عملگر(

- فيلتر سوخت
- ريل سوخت

- لوله هاي مسير سوخت رساني
- انژكتورها )عملگر(

- رگالتور فشار بنزين
- سوئيچ اينرسي )عملگر(

- لوله هاي هواي ورودي به موتورسيستم هوا رساني
- فيلتر هوا

)TPS( حسگر موقعيت دريچه گاز -
)ATS( حسگر دماي هواي ورودي به مانيفولد هوا -
)MPS( حسگر فشار هواي ورودي به مانيفولد هوا -

- محفظه دريچه گاز
- استپر موتور )عملگر(

- مانيفولد هواي ورودي
- كويل دوبلسيستم جرقه

- شمع ها
- واير شمع ها

- حسگر دور موتور )حسگر موقعيت ميل لنگ(
- حسگر دماي مايع خنك كننده موتورسيستم خنك كننده موتور

- مبدل حرارت )رادياتور(
- لوله هاي مسير مايع خنك كننده

- ترموستات
- فشنگي

- موتور و پروانه خنك كن )عملگر(
- رله ها

- مانيفولد گازهاي خروجي )مانيفولد دود(سيستم گازهاي خروجي موتور )اگزوز(
- لوله اگزوز
- منبع اگزوز

- كاتاليست كانورتور
- حسگر اكسيژن

- مصرف كننده هاي الكتريكي )چراغ، تهويه مطبوع، پخش صوت، و...(سيستم الكتريكي و الكترونيكي
- دسته سيم موتور

- رله دوبل )عملگر(
- درخت سيم كشي خودرو

- ژنراتور )آلترناتور(
- جعبه فيوز

- باتري 
- چراغ اعالم عيب

- كمپرسور كولر )عملگر(
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الكتريكي(  پردازش گ��ر )ECU( س��يگنال هايي )عالئ��م 
ارسالي از حس��گرها را دريافت و يا پردازش و تبديل به 
سيگنال هاي منطقي و  ارسال عملگر آنها را فعال و كنترل  
ك��رده تا موتور خودرو با مصرف س��وخت بهينه حداكثر 
توان را ايج��اد كرده و حد آاليندگي مطابق با اس��تاندارد 

توليد كند.

عيب يابي سيس��تم مديريت موتور ب��ا دو روش 1. كاربرد 
مولتي متر، 2. كاربرد دستگاه عيب ياب انجام مي شود و در 

هر دو روش نياز به اطالعات زير است:
1. موقعيت مكاني اجزا

2. موقعيت مكاني مدارهاي الكتريكي
3. چگونگي ارتباط دسته سيم ها

4. نوع و كاربرد اتصاالت
5. نقشه خواني مدارهاي الكتريكي

6. طرز كار قطعات
7. طرز كار سيستم مورد عيب يابي

8. روش استفاده از مولتي متر در عيب يابي
9. روش استفاده از دستگاه عيب ياب

در ادامه اين فصل به تشريح موارد باال و عيب يابي سيستم 
مديريت موتور مي پردازيم.

1ـ7ـ6 موقعيت مكاني قطعات و دسته سيم ها در خودرو
تبادل س��يگنال ها و تغذيه ولتاژ مورد نياز اجزاي الكتريكي، الكترونيكي، حس��گرها و عملگرها از طريق مجموعه س��يم يا 
درخت سيم كش��ي و دسته س��يم هاي وابسته انجام مي شود )ش��كل 69�6(. موقعيت مكاني قطعات و دسته سيم ها را نشان 

مي دهد و در جدول صفحه بعد قطعات و كانكتورها را مشخص مي كند.

شكل 69ـ6

پردازشگر 
ECU موتور

سيستم سوخت 
رساني

سيستم هوا 
رساني

سيستم جرقه زني

اجزاي الكتريكي و 
الكترونيكي

سيستم خنك كننده 
موتور

سيستم گازهاي 
خروجي موتور 

)اگزوز(

<<<<

<< <<

< << <
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دسته سيمكانكتورشرحشماره قطعه

جلو 0004صفحه نشانگرها 0004

موتور1120حسگر ضربه1120

موتور1135كويل دوبل1135

موتور1203سوئيچ اينرسي1203

پمپ بنزين1210پمپ سوخت1210

موتور1215شيربرقي كنيستر1215

موتور1220حسگر دماي سيال خنك كاري موتور1220

موتور1225استپر موتور )موتور پله اي(1225

موتور1240حسگر دماي هواي ورودي موتور1240

موتور1270گرمكن محفظه دريچه گاز1270

موتور1304رله دوبل1304

موتور1312حسگر فشار مانيفولد هواي ورودي1312

موتور1313حسگر دور موتور1313

موتور1317حسگر موقعيت دريچه گاز1317

موتور1320پردازشگر موتور1320

موتور1331انژكتور شماره 13311

موتور1332انژكتور شماره 13322

موتور1333انژكتور شماره 13333

موتور1334انژكتور شماره 13344

موتور1350حسگر اكسيژن1350

موتور1620حسگر سرعت خودرو1620

جلو8005رله كمپرسور كولر8005

موتور8020كمپرسور كولر8020
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دسته سيمكانكتورشرحشماره قطعه

8618A.C.U8168Bجلو

BB00جلو��������باتري

BB10جعبه فيوز كالسكه ايBB10موتور - جلو

BF00جعبه فيوز داخل اتاق خودروBF00C

BF00H

BF00J

جلو

C1260فيوز پمپ بنزينC1260موتور

C1265فيوز گرم كن محفظه دريچه گازBF00C

BF00H

BF00J

جلو

C1300كانكتور عيب يابيC1300موتور

C1360فيوز گرم كن حسگر اكسيژنC1360موتور

E00جلوباترياتصال منفي باتري

E020Aجلو�����اتصال بدنه

E040موتورموتوراتصال بدنه - موتور

E0260عقب����اتصال بدنه

دسته سيم جلو به دسته سيم موتور، دسته سيم جلو به دسته اتصال داخلي
سيم عقب، دسته سيم عقب به دسته سيم پمپ بنزين

IC02A

IC02B

IC23C

IC35

�����

SW100سوئيچ اصلي موتورSW00A

SW00B

جلو
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2-7-6 اتصال هاي الكتريكي
اتصال اجزاي الكتريكي، الكترونيكي، حس��گرها و عملگر به دسته س��يم با استفاده از اتصال هاي الكتريكي مخصوص به نام 

ترمينال و كانكتور ايجاد مي شود. در جدول زير كانكتورها و مشخصات آنها براي هر قطعه تشريح شده است.

نماي كانكتور از سمت شكل كانكتورقطعه
دسته سيم

تعداد 
پايه

رنگ 
كانكتور

حسگر ضربه
)Knock Sensor(

سبز3

كويل دوبل
)Ignition Coil(

مشكي4

سوئيچ اينرسي
)Inertial Switch(

مشكي2

شير برقي كنيستر 
)Canister purge

solenoid valve(  

قهوه اي2

حسگر دماي سيال 
خنك كاري موتور 

)Coolent

 Temperature Sensor(

سبز2


