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حمد و ســپاس خداوند تبارك و تعالي را كــه از كثرت الطافش بي خبريم و 
حمدش را با اذن او برزبان جاري مي ســازيم و امر او را اطاعت مي كنيم وگرنه ما 

را توان حمدگويي آن قيوم بي همتا نمي باشد. 
كتاب حاضر در مورد مدارسوخت رســاني كاربراتوري، سيستم سوخت رساني 
انژكتــوري و انــواع سيســتم جرقه زنــي معمولــي و الكترونيكــي بــر مبناي 
توانايي هاي شــماره:13،12،11 اســتاندارد مهارت و آموزشي تعميركار درجه 2 
اتومبيل هاي سواري سال 1388 سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور تأليف شده 
اســت كه مي تواند عالوه بر هنرجويان شــاخه كاردانش براي ساير عالقه منداني 
كــه فعاليت هاي آن ها در ارتباط با مكانيك خودرو مي باشــد مفيد واقع شــود. 
پرســش هاي پيش  آزمون به منظور ايجاد انگيــزه و عالقه مندي و فراهم نمودن 
بستر مناسبي براي يادگيري و ســؤاالت آزمون پاياني براي ارزيابي آموخته هاي 
مخاطبين طراحي و در ابتدا و انتهاي هر واحد كار آورده شده است بديهي است 
كه بيان نكته نظرها و رهنمودهاي تمامي عزيزاني كه در امر توسعة آموزش هاي 

مهارتي فعاليت دارند چراغ راه مؤلفان خواهد بود. 

                                                        با تشكر - مؤلفان

مقدمه
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هدف كلی پودمان: 
سيستم  كاربراتوري،  سوخت رساني  مدار  عيب  رفع  و  عيب يابي 

سوخت رساني انژكتوري و سيستم هاي جرقه زني معمولي و الكترونيكي

                         شماره
                      عنوان

  ساعات آموزشی

مجموععملینظریتواناییواحد کار

عيب يابــي و رفع عيب مدار سوخت رســاني 11 1
كاربراتوري

62026

عيب يابي و رفع عيب سيســتم سوخت رساني 212  
انژكتوري 

82634

عيب يابي و رفع عيب انواع سيستم جرقه زني 13 3
معمولي والكترونيكي

82432

227092جمع كل
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واحد کار يکم 

1ـ توانایی عیب  یابی و رفع عیب مدار سوخت  رسانی کاربراتوری

هدف كلی: 
عیب  یابی و رفع عیب مدار سوخت  رسانی کاربراتوری

هدف  های رفتاری: 

1ـ فرآيند احتراق را توضيح دهد.

2ـ انواع آالينده  ها را توضيح دهد.
3ـ گازهای آالينده حاصل از احتراق را توضيح دهد.

4ـ استانداردهای بين  المللي كنترل آالينده  ها را بيان كند.
5ـ انواع سوخت مورد مصرف در خودروها را توضيح دهد.

6ـ مدار سوخت  رسانی و اجزای آن را توضيح دهد.
7ـ انواع پمپ سوخت را توضيح دهد.

8ـ پمپ سوخت را عيب  يابی كند.
9ـ فيلتر سوخت را توضيح دهد.

10ـ سيستم هوارسانی موتور را توضيح  دهد.
11ـ سيستم هوارسانی موتور را پياده و سوار كند.

12ـ كاربراتور را توضيح دهد.
13ـ مدارهای كاربراتور ونتوری ثابت را توضيح دهد.

14ـ كاربراتورهای ونتوری متغير را توضيح دهد.
15ـ سيستم  های الكتريكی كاربراتورها را توضيح دهد.

16ـ مدار جمع  آوری سوخت  های تبخير شده را توضيح دهد.
17ـ كاربراتور ونتوری ثابت را تعمير كند.

18ـ ماني فولد گاز )ورودی( را توضيح دهد.
19ـ سيستم تخلية دود را توضيح دهد. 

20ـ سيستم تخليه دود را پياده و سوار كند.
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» پيش آزمون «

1ـ سيستم سوخت  رسانی در خودرو چه وظيفه  ای را به عهده دارد؟ 
ب( سوخت  رسانی به موتور خودرو  الف( سوخت  رسانی به خودرو                 

د( سوخت  رسانی به موتور و تهيه مخلوط مناسب ج( تهية سوخت مناسب     
2ـ اجزاء سيستم سوخت  رسانی در خودروی شما چيست؟ 
الف( مخزن سوخت، پمپ سوخت، ريل سوخت انژكتورها 

ب( مخزن سوخت، پمپ اوليه، پمپ انژكتور، انژكتورها
ج( مخزن سوخت، پمپ بنزين، صافی سوخت، كاربراتور

3ـ بهترين محل نصب باك خودرو برای ايمنی بيشتر كدام قسمت است؟ 
د( زير صندلی جلو ج( زير صندلی عقب  ب( عقب   الف( جلو   

4ـ المپ اخطار حداقل سوخت در خودروها به وسيلة چه عاملی روشن می  شود؟ 
د( درجة باك ج( ترميستور   ب( رئوستا    الف( شناور  

5ـ نام دستگاه شكل مقابل چيست؟ 
الف( پمپ سوخت  

ب( كاربراتور  
ج( پمپ انژكتور  

د( جعبه فرمان 



4

:)Combustion process( 1-1- فرايند احتراق

برای ايجــاد قدرت در موتورهای احتــراق داخلی، الزم 
است كه ســوخت در كنار اكسيژن هوا قرار گيرد  و محترق 
گردد و يا به عبارت ديگر بسوزد، تا انرژی سوخت آزاد گردد. 
به واكنش شــيميايی، كه طی آن سوخت می  سوزد و انرژی 

آن آزاد می  شود، احتراق می  گويند )شكل 1ـ1(. 

از نظــر شــيميايی، بــه فرآينــد واكنش يك مــاده با 
اكسيژن، اكسيداسيون گفته می  شود. مثل زنگ زدن فلزات 
آهنی كه نوعی اكسيداســيون اســت كه بــه كندی انجام                           

می  شود. 
ولی اگر واكنش اكسيداســيون خيلی تند و به ســرعت 
انجام پذيرد، حالت سوختن پديد می  آيد. لذا به اكسيداسيون 

سريع يك سوخت، احتراق گفته می  شود.
 اكثر سوخت  ها به صورت هيدروكربن هستند.

در احتراق از تركيب اتم  های هيدروژن و كربن موجود در 
يك سوخت با اكسيژن، محصوالتی همچون  گاز دی  اكسيد 

( توليد می  شود )شكل2ـ1(.  H O2 ( و آب ) CO2 كربن )
1-1-1 احتراق كامل 

هرگاه از واكنش يك ســوخت )هيدروكربن( با اكسيژن 
فقط دی  اكســيد كربن و آب حاصل شــود بــه آن احتراق 
كامل می  گويند. در اين حالت بيشترين انرژی ممكن توليد 

می شود.
2-1-1 احتراق ناقص 

همواره به داليل مختلفی كه بستگی به شرايط احتراق و 
كيفيت سوخت دارد، احتراق به طور كامل صورت نمي گيرد و 
 H O2 CO2 و تمامي كربن و هيدروژن موجود در سوخت به
تبديل نمی  شود. بلكه مقداری از سوخت به هيدروكربن  های 
(،اكسيدهای نيتــروژن  CO منواكسيدكربــن) نسوخته،گاز 
( يا به ساير تركيبات واسطه اي HC تبديل می  شود  xNO (

كه به آن احتراق، ناقص گفته می  شود )شكل 3ـ1(. 

ـ 1  فرایند احتراق  شکل 1

شکل 2ـ1  معادله کلی احتراق کامل یک سوخت 

شکل 3ـ1  احتراق ناقص 

سوخت + هوامحصول ایده آل
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هــر چه احتراق ناقص  تر انجام پذيرد، مقدار انرژی توليد 
شده كمتر و ميزان آاليندگی بيشتر خواهد شد شكل)4ـ1(. 
بايد توجه داشــت هر قدر اختالط ســوخت و هوا بهتر 
انجام شــود  و اكســيژن به مقدار كافی به ســوخت برسد، 
احتراق كامل تری خواهيم داشــت و بالعكس عواملی چون 
مخلوط نشــدن مناســب ســوخت و هوا، نبودن اكسيژن 
كافی، ناخالصی در ســوخت، شكل نامناسب محفظة احتراق 
و جمع شــدن دوده و رســوب در اتاق احتــراق و ... باعث          

می  شوند احتراق ناقص انجام پذيرد.)جدول 1-1(
3-1-1  مراحل انجام احتراق 

هر چند واكنش احتراق بســيار سريع و در زمان كوتاهی 
         3 ثانیه(، ولی می  توان مراحل زير را برای 

ـــــــــ
انجام می  شود ) 1000

آن تعريف نمود:
1ـ تبخير سوخت و مخلوط شدن آن با هوا؛

2ـ ايجاد تالطم برای اختالط بهتر سوخت با هوا؛
3ـ گرم نمودن مخلوط تا دمای احتراق؛ 

4ـ ايجاد جرقه و شروع اشتعال؛
5ـ پيشروی و انتشار جبهة آتش؛ 

4-1-1 شرايط جّوی مؤثر بر احتراق 
تغيير دما، رطوبت و فشار جو بر احتراق سوخت در موتور 
اثر می  گذارند. اين عامل ها بر نحوۀ احتراق سوخت و بر توان 

توليدی موتور نيز اثر می  گذارند.
توان موتور در هوای گرم و خشــك كمتر از هوای خنك 
و مرطوب است. هوای خنك چگال تر است )اتم ها به يكديگر 
نزديك  تر هســتند( بنابراين مقدار بيش ــتری هوا وارد موتور 

می  شود.
5ـ1ـ1ـ محفظة  احتراق 

)Combustion Chamber(

شکل 4ـ1ـ مواد تشکیل شده در احتراق ناقص

H O H O+ →2 2

C O CO+ →2 2

CH O CO H O+ → +4 2 2 22 2

C H O CO H O+ → +8 18 2 2 2
3

9
2

C H O CO H O+ → +2 6 2 2 2
7

2 3
2

جدول 1ـ1ـ معادالت احتراق 

شکل 5ـ1ـ محفظۀ احتراق 
كيفيت احتراق بســتگی زيادی به شكل محفظة احتراق 
دارد. جدارۀ ســيلندر، كه ديوارۀ احتراق را شــكل می  دهد، 
همواره به صورت استوانه  ای است ولی كف پيستون گاهی به 
صورت تخت و گاهی به صورت كروی اســت )شكل5-1( و 

بيشتربه شكل سرسيلندر بستگی دارد.

سوپاپ

محفظة احتراق

پيستون

شمع

سوختدودهای خروجی
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قسمت باالی محفظۀ احتراق را نیز سرسیلندر تشکیل 
می دهد. سرسیلندر به شکل تخت, شیب دار، هاللی یا کروی 
مي باشــد تا باعث گردش و اختالط کامل ســوخت و هوا 

گردد.
2ـ1 آالینده  ها و انواع آنها 

در چند سال گذشــته دانش ما نسبت به مسائل زیست 
محیطــی  به طور چشــم گیری افزایش یافته و با اســتفاده 
از این دانش، اطالعات ما نســبت بــه عوامل تخریب کنندة 

محیط زیست بیش تر شده است.
یکــی از این منابع آلوده کنندة هــوا، احتراق حاصل از 
سوخت های فســیلی، به خصوص مشــتقات نفتی است که 
امروزه جهت ســوخت اصلی صنایع، گرمایش سیستم  های 

مسکونی و خودروها به کار می  رود.
با توجه به رشــد و توسعۀ شــهرها و هم  چنین افزایش 
جمعیت، شــرکت  های خودروساز روزبه  روز در تالش اند تا با 
تولید بیش ــتر نیاز روزافزون بشــر را به خودرو پاسخ دهند. 
در کنــار این تالش و با توجه به دانــش و قوانین بازدارنده 
و حمایتی از محیط زیســت، خودروســازها در تالش اند تا 
آالینده  های خروجی خودروهــا را کاهش دهند. این امر در 
طراحی خودروها تأثیر به ســزایی داشــته و به تغییراتی در 
سیســتم  های سوخت رسانی گذشــته )کاربراتوری( و امروز 

)انژکتوری( منجر گردیده است.
در خودروهای کنونی سیستم  های هوشمند الکترونیکی 
جهت کنترل دقیق ســوخت در خودروهــا طراحی و نصب 
شده است. به طور کلی آالینده  هاي در خودرو را می  توان به 

چند دسته تقسیم نمود جدول)2ـ1(. 
1- آالینده  های هوا )شکل 6  ـ1( 

2- آالینده  های صوتي
3- آالینده  های مایعات مصرفی در خودرو

4- آالینده  های جامد
در این مبحث گازهای آالیندة حاصل از احتراق بررسی 

می  شود. 

آالینده  های 
هوا 

1- گازهای حاصل از تبخیر سوخت
2- گازهای کارتل

3- گازهای خروجی از اگزوز
4- گازهای مبرد

آالینده  های 
صوتي

1- صدای ناشی از احتراق سوخت
2- صدای ناشی از حرکت خودرو

3- صدای بوق

آالینده های 
مایعات 

مصـرفی در 
خودروها

1- روغن  ها )موتور، جعبه دنده و ...(
2- مایع خنک کننده
3- مایع شیشه  شوی

4- مایع ترمز و هیدرولیک
5- سوخت  های سنگین )گازوئیل( 

آالینده  های 
جامد

1- فیلترهــا )روغن، ســوخت، هوا، 
سیستم  کاتالیســت،  ســپراتورها، 
تهویه اتاق، مایــع هیدرولیک، مایع 

ترمز( 
)ذرات حاصــل از  الســتیک   -2

اصطکاک چرخ  ها با سطح جاده( 
3- قطعــات منفصــل از خــودرو 
)آهنی ها، غیرآهنی  ها، غیرفلزی  ها( 

4- رنگ ها

جدول 2ـ1  انواع آالینده  ها در خودروها 

شکل 6ـ1 چهار منبع احتمالی آلودگی جّوی ناشی از اتومبیل 

20%  سوخت تبخيرشده )بخارها(

20% بخش 
هيدروكربن ازكارتل

60% هيدروكربن، كربن 
منوكسيد و اكسيدهاي نيتروژن 

از دودخروجي لوله اگزوز
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3-1  گازهای آالینده حاصل از احتراق 
تغییــرات آب و هوایــی، که با پدیدۀ گرم شــدن زمین 
شــناخته می  شــود، یکی از بزرگ ترین تهدیدهای زیســت 

محیطی است که جهان امروز با آن روبه روست.
گازهای خروجی اگزوز همان گازهای تولید شــده در اثر 
احتراق اند. مهم ترین محصوالت احتراق کامل، گاز دی  اکسید 
( و بخار آب اســت، کــه کم ضرر یا بی  ضررند.  CO2 کربن )
ولی عماًل در گازهــای خروجی اگزوز، مواد دیگری همچون 
(، هیدروکربن )HC(، اکســیدهای  CO منواکســید کربن )
SO2( و ذرات ریز  (، اکسیدهای گوگــرد ) xNO نیتروژن )
)PP( وجــود دارند. میزان این آالینده  ها بیشــتر به فناوری 
وسیلة نقلیه، نوع سوخت و چگونگی نگهداری از آن بستگی 

دارد شکل )7ـ1(.
کیفیت ســوخت مورد اســتفاده در خودرو نیز به مقدار 

ديزل
گاز مايع

گاز شهري

شکل 7ـ1ـ مقایسه آالیندگی در سوخت های مختلف

خیلی زیاد برکیفیت احتراق و میزان مواد آالینده  ای که تولید می  شود تأثیر مي گذارد.
عوامل دیگری مانند روش رانندگی، شرایط رانندگی و دمای محیط نیز بر انتشار آالینده  ها مؤثر است.

سازندگان موتور برای کاهش آالیندگی خودرو بر چهار عامل اصلی متمرکز شده  اند. 
- استفاده از یک سیستم سوخت  رسانی و جرقة دقیق و قابل اطمینان 
- کاهش آالیندگی گازهای خروجي اگزوز به وسیلة مبدل کاتالیزوری 

- بازیابی هیدروکربن  های نسوختة داخل محفظة موتور 
- جذب بخار سوخت از مخزن سوخت )باک( 

4ـ1  استانداردهای بین  المللی کنترل آالينده  ها 
استانداردهای یورو در اروپا تصویب گردید و تمام کشورهای جهان موظف به رعایت آن هستند، )جدول 3ـ1(. 

        

آرژانتین
استرالیا)گاز(

استرالیا)دیزل(
برزیل
کلمبیا
روسیه
ویتنام

سنگاپور)گاز(
سنگاپور)دیزل(

هنگ کنگ
مکزیک

چین )گاز(
چین )دیزل(

هند )عمومي(
هند )ده شهر(

کره)گاز(
کره )دیزل(

تایلند

جدول 3ـ1ـ برنامه زمان  بندی استانداردهای یورو برای کشورهای مختلف
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در ســال 1992 محــدودة مجــاز آالینده  های خروجی      
یــورو EuroI( 1( برای خودروها مطرح شــد و نتیجۀ آن 
تکنیک ها و فنون پیشــرفته مهار آالینده  ها بود. در سال های 
1997 و 1998 محدودیت هــای ســخت گیرانه  تر آالیندگی 
یوروEuroII( 2( با توجه به نوع وســیلۀ نقلیه الزامی شد. 
در ســال 2001 میالدی اســتاندارد یورو EuroIII( 3(و 
سپس در ســال 2006 اســتاندارد یورو Euro4( 4( و در 
سال 2008 میالدی استاندارد یورو Euro5( 5 (به تصویب 

رسید شکل )8ـ1(. 
هر یک از این استانداردها نسبت به استانداردهای قبلی، 
شــرایط ســخت  گیرانه  تری در مورد گازهای آالینده تعریف 

شده است. 
طبق نمودارهــای مربوط به این اســتانداردها، حداکثر 
مقــدار مجاز گازهــای آالینده خطرناک مشــخص گردیده 
 HC اســت. در شــکل )9ـ1( حداکثر مقدار مجاز گازهای
NOx ،CO ، و ذرات ریز )PM)p.pتولید شــده براساس 
قدرت موتور برحسب گرم به ازای هر کیلووات ساعت قدرت 

موتــور )g/kwh ( بیان شده است.
)Fuel( 5-1  سوخت

به منظور ایجاد قدرت درون موتور، الزم است که درون 
ســیلندرها، ماده  ای محتــرق گردد و در اثر ایــن احتراق، 
مقداری انرژی آزاد شود. به ماده  ای که درون سیلندر محترق       

می  گردد، سوخت )Fuel( می  گویند.
سوخت  های متداول مورد اســتفاده در خودروها، بنزین، 
گازوئیل  و گاز اســت. در برخی موارد از سوخت  های دیگری 
چون الکل، زغال سنگ )قطران زغال سنگ( استفاده می شود. 
کلیۀ این ســوخت  ها، به سوخت  های فســیلی شهرت دارند. 
امروزه در مراکز تحقیقاتی به دنبال یافتن سوخت  های دیگری 
هستند که قابلیت جایگزینی با سوخت  های فسیلی را داشته 
باشــند. یکی از این سوخت  های جدید، هیدروژن است که از 

آن در موتورهای هیبریدی استفاده می  شود.
اکثر سوخت های مورد استفاده در خودروها جزء مشتقات 
نفــت خام اند که از طریــق حفاری از زیرزمین اســتخراج       

می  شود  شکل )10ـ1(.

Euro5
شکل 8ـ1ـ مقادیر مجاز PM ، NO  در استاندارد یورو

شکل 9ـ1ـ مقادیر گازهای آالینده خطرناک تولید  شده 
براساس قدرت موتور

بنزین

نفت سفيد

نفت خام

گازوئيل

روغن

شکل 10ـ1  برج تقطیر نفت خام

PM
)g/kwh)

NO
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 از تقطیــر نفت خــام در درجۀ حرارت هــای مختلف، 
سوخت  های مورد اســتفاده در خودرو ها و روغن ها به دست 
مي آید که به صورت هیدروکربن هاي مختلف هستند. یعنی 
مولکول آن ها از اتم هیدروژن و کربن تشکیل گردیده است. 
معروف  ترین این ترکیبات خانوادة آلکان  ها  هستند. این مواد 
جزء هیدرکربن  های سیر شدة خطی محسوب مي شوند و از 
( پیروی می کنند )جدول 4ـ1(.  n nC H +2 2 فرمول عمومی )

چهار مادة اول در دماهای معمولی بصورت گاز، شــش 
مــادة بعدی به صورت مایع و از آلکان یازدهم به بعد بصورت 

جامد هستند.
 )Gasoline( 1-5-1  بنزین

متداول  ترین ســوختی که در خودروها مورد اســتفاده 
قرار می  گیرد، بنزین اســت. بنزین ترکیبی از پنتان، هگزان، 
هپتان، اکتان، نونان و دکان است. شکل 11ـ1 نشان دهندة 

یک جایگاه توزیع بنزین است.
 بنزین از طریق روش کراکینگ )شکســتن مولکول های 
هیدروکربن هاي ســنگین( و روش پلی مریزاسیون) ترکیب 

اتم های کوچک( تولید می  شود.
37 درجه شــروع  C° تبخیر بنزین در دماهای باالتر از 
می شود و آخرین ماده  ای که از بنزین تبخیر می  شود، دکان 
با نقطۀ جوش 204 درجه اســت. بنزین مناسب برای موتور 

خودرو باید دارای مشخصات زیر باشد:
1ـ فّراریت مناسب )سهولت تبخیر(

2ـ مقاومت در برابر انفجار )شکل12ـ1( 
3ـ عدم تشکیل رسوب در سیستم سوخت  رسانی

4ـ جلوگیــری از زنگ زدن قطعات فلزي در سیســتم 
سوخت رساني

5ـ جلوگیــري از یخ زدن بنزیــن  در بدنۀ دریچۀ گاز و 
سیستم سوخت  رسانی

6ـ پــاک کنند گي )اجزای مدار سوخت رســانی پاکیزه 
بماند(

7ـ دارای رنگ قابل شناسایی

جدول  4ـ1ـ ترکیبات خانوادۀ آلکان ها 

فرمول nنام آلكانردیف
شيميایي

وضعيت در 
دماي معمولي

گاز1CH4متان1
گاز2C2H6اتان2
گاز3C3H8پروپان3
گاز4C4H10بوتان4
مایع5C5H12پنتان5
مایع6C6H14هگزان6
مایع7C7H16هپتان7
مایع8C8H18اکتان8
مایع9C9H20نونان9
مایع10C10H22دکان10
جامد11C11H24آندکان11
جامد12C12H26دودکان12

ـ  1 جایگاه پمپ بنزین شکل 11

نسبت تراكم

ان
كت

ا

شکل 12ـ1 ارتباط عدد اکتان با نسبت تراکم

ویترین روغن

پمپ بنزین
سكو لوله آتش نشاني

نازل
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مهم  ترین مشــخصۀ بنزین مقاومت در برابر خودسوزی 
و اشــتعال خودبه  خود است. هر قدر عدد اکتان بنزین باالتر 
باشــد، تمایل آن به خودسوزی کمتر خواهد بود و اگر عدد 
اکتان پایین باشــد، امکان متراکم نمودن بیشــتر آن وجود 
ندارد. و برعکس هرچه عدد اکتان باالتر باشد، قابلیت تراکم 

بیشتری را دارد )شکل 13ـ1(. 
 )Gas oil( 2ـ5ـ1 گازوئيل

گازوئیل نیز هم چون بنزین از پاالیش نفت خام به دست 
می  آید. گازوئیل ترکیبی از هیدروکربن  های مختلف است که 
204 شــروع مي شود و آخرین مادة  C° تبخیر آن از دمای  

آن در دمای 342 درجه تبخیرمي گردد.
برعکس بنزین، گازوئیل به دلیل نقطۀ جوش باال، تمایلی 
به تبخیر ســریع ندارد. ولی قابلیت خودسوزی گازوئیل زیاد 
است و در اثر تراکم به ســرعت مشتعل می  شود. زمان بین 
پاشــش ســوخت و شــروع احتراق را زمان تأخیر احتراق 
می گویند. عدد ســتان بیانگر میزان این تأخیر است. هرقدر 
عدد ستان بیشتر باشد، زمان تأخیر در شروع احتراق کمتر 
مي شــود و احتراق ســریع  تر رخ خواهد داد )شکل 13ـ1(. 
قابلیت ســریع ســوختن در موتورهای دیــزل یک مزیت 

محسوب می شود. 
)LPG( 13ـ5ـ1 گاز مایع

گاز مایــع ترکیبی از گاز بوتان و گاز پروپان اســت. این 
ترکیب در دمای معمولی به صورت گازاســت. ولی هنگامی 
که این گاز در مخازن تحت فشار، )در حدود 8 آتمسفر( قرار 

گیرد به مایع تبدیل می  شود.
یکی از محاسن گاز مایع مقدار نامی عدد اکتان آن است 
که از 100 باالتر اســت. در نتیجه، موتور گازســوز می  تواند 
نسبت تراکم بزرگتری داشته باشد و با توان و بازده بیشتري 
کار کنــد. گاز مایع در محفظۀ احتراق نیز تمیز می  ســوزد 

)شکل 14ـ1(.
 )CNG( 4ـ5ـ1 گاز طبيعی فشرده

گاز طبیعی، همان گازی اســت که در هنگام استخراج 

100

80

30

50
درجه ستان

درجه اكتان

سرعت اشتعال

تراكم پذیري

شکل 13ـ1  باال بودن عدد ستان باعث کاهش زمان تأخیر در 
شروع اشتعال می  گردد. 

شکل 14ـ1 سیستم سوخت  رسانی گاز خودرو

1- LPG: Liquefied Petroleum Gas
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نفت از چاه خــارج می  گردد. بيــش از 80% گاز طبيعی از 
( تشــكيل گرديده و مابقی آن شــامل گاز  CH4 گاز متان )
( است. اين همان گازی است كه به صورت گاز  C H2 6 اتان )

شهری در خانه  ها مورد استفاده قرار می  گيرد.
عدد اكتان گاز طبيعیCNG)  1( تقريباً 113 اســت. باال 
بودن عدد اكتان به اســتفاده از نســبت تراكم  های باالتری 
در موتورمنجر می  شود. شكل )15ـ1( اجزای اصلی سيستم 

سوخت رسانی در موتور گازسوز را نشان می  دهد.
)Alcohol( 5ـ5ـ1 الكل

الكل نيز از سوخت  هايی است كه گاهی به عنوان مكمل 
بــه بنزين اضافه می  شــود )10% الــكل، 90% بنزين بدون 
ســرب( اگر بيــش از 10% الكل به بنزين اضافه شــود بايد 
سيستم ســوخت رسانی را اصالح كرد تا موتور بتواند با اين 
نوع سوخت كار كند. برای مصرف الكل خالص بايد از نسبت 
هواـ  سوخت 9:1 استفاده كرد. )نسبت هواـ  سوخت مطلوب 

)ايده آل( برای مصرف بنزين خالص 1: 14/7 است.(
الكل را می  توان از شكر، غالت، زغال سنگ، چوب، كود، 

زباله و ساير مواد آلی تهيه كرد )جدول 5ـ1(. 
n است.  ) n )C H OH+2 1 الكل دارای فرمول شيميايی 

)Fuel System(6-1  مدارسوخت  رسانی
مدار سيستم سوخت  رسانی اتومبيل  های بنزينی با توجه 
به سيســتم اختالط سوخت و هوا )كاربراتوری ـ انژكتوری( 

شامل اجزا و قطعات زيراست )شكل 16ـ1(. 
1ـ مخزن سوخت )باك( برای ذخيره  سازی سوخت؛

2ـ دستگاه اندازه  گيری ميزان سوخت موجود در مخزن؛
3ـ لوله  های انتقال سوخت بين مخزن و موتور؛

4ـ فيلترها و پاك  كننده  های سوخت و هوا؛
5 ـ پمپ ســوخت، برای ارســال ســوخت از مخزن به 

كاربراتور. )كانال توزيع سوخت و انژكتورها(
6 ـ كاربراتور)انژكتــور( برای تنظيم و اختالط ســوخت 

مورد نياز موتور در شرايط متغير.

1- CNG: Compressed  Natural  Gas 

شکل 15ـ1ـ سیستم مخلوط کننده سوخت گاز با هوا 

جدول5ـ1ـ انواع الکل  های متداول 

فرمول nنام آلكانرديف
شيميايي

1CH3OHمتانول)عرق چوب(1

2C2H5OHاتانول)الكل معمولي(2

3C3H7OHپروپانول3

4C4H9OHبوتانول4

شکل 16ـ1ـ مدار سوخت  رسانی اتومبیل
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7ـ ماني فولد گاز برای عبور هوا و سوخت مخلوط شده؛
8ـ سيستم اگزوز برای تخلية گازهای حاصل از احتراق؛

:)Fuel Tank( 1ـ6ـ1 مخزن سوخت
برای تأمين ســوخت موتور اتومبيل، مخزن سوختی از 
جنس فلز يا پالستيك ســاخته می  شود. اين مخزن معموالً 
حجمی برابر با مصرف حدود )500 ـ400( كيلومتر   را دارد.

برای افزايش ايمنی، بدنة مخزن ســوخت بايد به اندازۀ 
كافی، مقاوم و محكم ساخته شود )شكل 17ـ1(. 

در جانمايی محل نصب مخزن سوخت، مواردی از قبيل 
مسير سوخت  رســانی، محل قرارگيری ساير اجزاي خودرو 
مســائل ايمنی خودرو در هنگام تصادف بايد در نظر گرفته 

شود.
مخزن ســوخت يك ورودی دارد كه به در مخزن متصل 
است. اين در ورودی و لولة متصل به آن، به منظور سوخت-
 گيری و پر كردن مخزن در جايگاه  های ســوخت تعبيه شده 

است.
در مسير لوله يك صافی توری شكل وجود دارد، تا از ورود 
ذرات شــناور به مخزن جلوگيري كند. در بعضی از خودروها 
يك شير يك طرفه در مسير لوله نصب شده است تا در هنگام 

واژگون شدن خودرو، مانع خروج سوخت از مخزن گردد.
يــك لولة خروجی )در بعضی از مخزن  ها يك پمپ روی 
لولة خروجی، درون باك نصب می  شــود( كمی باالتر از كف 
مخزن قرار می  دهند، تا از انتقال رســوبات و ذرات ته نشين 
شــده در كف مخزن، به مدار سوخت  رسانی جلوگيری شود 

)شكل 18ـ1(.
به منظــور اندازه  گيری و تعيين ســوخت موجود درون 
مخزن )شــكل19ـ1(، نياز به يك سيســتم اندازه  گيری در 
داخل مخزن و يك نشانگر )عقربه  ای يا ديجيتال( بر روی پانل 
جلوي داشبورد نياز است. عالوه بر آن يك چراغ نشان دهندۀ 
حداقل سوخت بكارگرفته مي شود. در اين دستگاه عامل يك 

ترميستور، يك چراغ اخطار و يك رله است. 

لولة هوادرب مخزن سوخت 

لولة ورودي 

سيستم نشان دهنده

پمپ سوخت

ـ  1  مخزن سوخت شکل 17

لوله هواكشارسال سوخت

لوله ورودي

تيغه هاي ضد تالطم
نشان دهنده پمپ سوخت

برگشت سوخت

پيچ تخليه

لوله سوخت 
ارسالي

ـ 1  اجزای مخزن سوخت شکل18

شکل19ـ1  مدار الکتریکی نشان  دهنده سوخت مخزن
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ترميســتور، مقاومت متغير حرارتی است كه مقاومت آن 
با افزايش درجة حرارت كاهش می  يابد. هرگاه ترميستور در 
بنزين غوطه  ور باشد، خنك می  ماند و مقاومت الكتريكی آن 
زياد می  شــود. . وقتی سوخت مخزن كاهش يابد، ترميستور 
گرم می  شود و با عبور جريان رله مدار را وصل مي كند و چراغ 
اخطار با حداقل سوخت روشن می  شود. لولة ديگری در باك 
نصب شــده است كه سوخت برگشتی از مدار سوخت  رسانی 

را به مخزن برمی  گرداند )شكل 20ـ1(. 

2ـ6ـ1  دستورالعمل پياده و سوار كردن 
مخزن سوخت
وسايل موردنياز:

ـ خودرو كامل )شكل 21ـ1( ؛
ـ راهنمای تعمير و نگهداری خودرو ؛

ـ تجهيزات ايمنی ؛
ـ ابزار عمومي ؛

ـ پمپ و مخزن هوای فشرده

شکل 20ـ1  مدار برگشت سوخت مخزن 

زمان:       4 ساعت

شکل 21ـ1  خودرو کامل روی باالبر

لوله برگشت

فيلتر بنزين

باك بنزين

لوله ورودي

پمپ بنزين
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نكات ايمنی
ـ اگر مخزن سوخت دارای نشتی يا سوراخ باشد بايد به 

سرعت توسط افراد متخصص بازسازی شود.
ـ بقايای ســوخت حتی در مخزن خالی به سرعت با هوا 
مخلوط مي شــود و قابل انفجار اســت. دِر مخزن را پس از 

تخليه در طول عمليات باز بگذاريد.
ـ آب  بنــدی مخزن را با هــوای فشــرده و كف صابون 

آزمايش كنيد.
تجهزات آتش  نشانی )كپسول استاندارد( در نزديك محل 

كار پيش  بينی و آماده به كار كنيد. )شكل 22ـ1(. 
ـ درشرايط زير نياز به پياده كردن، تعمير و تميز نمودن 

مخزن سوخت است:
1ـ سوراخ شدن مخزن سوخت.

2ـ تجمع رســوبات )به نحوي كه پمپ ســوخت نتواند 
مكش كند. 

3ـ آسيب ديدن مخزن در اثر برخورد با اجسام خارجي.

پياده كردن مخزن سوخت:
ـ دِر صندوق عقــب )و در صورت نياز، صندلی عقب( را 

برداريد )شكل 23ـ1(. 

ـ اگر لولة اگزوز مزاحم است قسمت انتهايی را باز كنيد 
)شكل 24ـ1(. 

شکل 22ـ1  کپسول آتش  نشانی استاندارد

شکل 23ـ1 مخزن سوخت از داخل صندوق عقب

شکل 24ـ1  مخزن سوخت از قسمت زیر اتومبیل
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ـ اتصاالت الكتريكی واحد اندازه  گيری ســوخت را جدا 
كنيد.

ـ لوله ورودی، خروجی و برگشت سوخت را جدا كنيد.
ـ پيچ  های دور مخزن سوخت را باز كنيد) شكل 25ـ1( 

ـ مخزن سوخت را پياده كنيد.
ـ سوخت باقی  مانده در مخزن را خالی كنيد.

ـ رســوبات مخزن را با اســتفاده از رسوب  زدای مناسب 
پاك كنيد.

ـ مخزن را شست شو دهيد و آن را با هوای فشرده خشك 
كنيد.

نصب مخزن سوخت
پس از رفع عيب مخزن به وسيلة افراد متخصص و پس از 
شستشــو و خشك كردن مخزن با هوای فشرده، آن را آماده 

نصب كنيد) شكل 26ـ1(. 
ـ مخزن را از نظر نشتی آزمايش كنيد.

ـ عمليات نصب مخزن عكس عمليات پياده كردن است.
ـ در طی عمليات، ضمن اجــراي مقررات ايمنی، نكات  

مربوط به آن ها را كاماًل رعايت كنيد.
ـ پس از نصب كامل مخزن، اتصاالت و لوله  های ورودی 
و خروجی سوخت را مجدداً درون آن بريزيد )شكل 27ـ1(. 

3-6-1  لوله  های سوخت  رسان
لوله  هــای انتقال ســوخت از فلــز، پالســتيك و يا از                 
الســتيك  های مقاوم در مقابل خوردگی مواد نفتی ساخته 

می  شوند.
در صــورت اســتفاده از لوله  های فلزی )فــوالد، مس، 
آلومينيم( بايد از اتصاالت مطمئن مخروطی و يا مشابه آن ها 
اســتفاده نمود.) شــكل 28ـ1( تا از احتمال هرگونه نشتی 

جلوگيری شود.

شکل 25ـ1  باز کردن پیچ های دور باک

شکل 26ـ1  مخزن سوخت آماده نصب

شکل 27ـ1  مخزن نصب شده و آماده سوخت  گیری

28ـ1  اتصاالت و لوله  های انتقال سوخت
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برای جلوگيری از نشت ســوخت در لوله  های غيرفلزی 
بايد از رابط  های الستيكی فشاری و بست آب  بندی استفاده 

نمود.
در لوله  هــای پالســتيكی اتصاالت به وســيله قطعات 

مخروطی فشاری انجام می  شود ) شكل 29ـ1(. 

4ـ6ـ1ـ دستورالعمل پياده و سوار كردن 
لوله های سوخت رسانی

وسايل موردنياز: 
ـ خودرو كامل )شكل 30ـ1( 

ـ راهنمای تعمير و نگهداری خودرو
ـ ابزار عمومی

ـ تجهيزات ايمنی

نكات ايمنی 
قبل از باز كردن لوله  های سوخت، مدار را از نظر بقايای 

سوخت نشت يافته كنترل كنيد.
دقت كنيد در زمان پياده كردن لوله  ها، )لوله  ها از قسمت 

مخزن( كاماًل مسدود شده باشد.
دهيــد                                  قــرار  دســترس  در  را  ايمنــی  تجهيــزات 

)شكل 31ـ1( .

شکل29ـ1  لوله سوخت با بست آب  بندی کننده.

زمان:       2 ساعت

شکل 30ـ1  خودرو روی باالبر از قسمت زیرین

شکل 31ـ1  تجهیزات ایمنی در کنار خودرو 
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لوله  ها را از نزدیک شدن به منبع گرم و اشیاء تیز و  برنده 
دور کنید.

ـ بست لوله و نحوة آب  بندی شدن آن  ها را بررسی نمایید.
ـ در قســمت فشاری چنانچه اتصال ضعیف باشد، بنزین 

نشت خواهد کرد.
 در قســمت مکش )قبل از پمپ بنزین( چنان چه اتصال 

محکم نباشد، هوا وارد مدار می شود )شکل 32ـ1( .

ـ بســت لوله  را کنترل کنید تا از اتصال محکم بین لولة 
الستیکی و لولة فلزی مطمئن شوید.

ـ اگر از اتصال مهره و ماسوره یا پیچ و مهره استفاده شده 
است از دو آچار برای محکم کردن آن باید استفاده شود.

ـ لولــة ســوخت بــه پمــپ ســوخت را بــاز کنیــد.                         
)شکل 33ـ1(. 

ـ لوله  های رفت و برگشت سوخت به مخزن را باز کنید.
ـ لوله  هــای سوخت  رســانی از مخزن تا پمپ ســوخت 
را از قســمت زیرین اتومبیل، پس از باز کردن بســت  های           

نگه  دارنده، پیاده کنید ) شکل 34ـ1(. 
ـ لولة سوخت از پمپ تا کاربراتور را از پمپ جدا کنید.

ـ لولة ســوخت از پمپ تا کاربراتــور را از کاربراتور جدا 
کنید.

ـ لولة سوخت پمپ تا کاربراتوررا پیاده کنید.
ـ لوله  ها را از نظر هرگونه آسیب دیدگی کنترل کنید.

ـ بست  ها  و اتصاالت لوله  ها را کنترل کنید.
ـ در صورت معیوب بودن لوله  ها و بســت  ها ، اتصاالت را 

تعویض کنید.

شکل 32ـ1   اتصال لوله سوخت به پمپ

شکل 33ـ1   لولة سوخت  از مخزن تا پمپ

شکل 34ـ1  لوله  های  سوخت  رسانی مخزن تا کاربراتور 

پمپ بنزین

کاربراتور 
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ـ عمليات نصب لوله  های سوخت  رســانی عكس عمليات 
پياده كردن آن هاست.

ـ پس از نصب لوله  ها، لوله  ها و اتصاالت را از نظر نشــتی 
كنتــرل كنيد و در صورت نشــتی آن ها را با ابزار مناســب 

محكم كنيد. 

7-1- پمپ سوخت 
اگر مخزن سوخت پايين  تر از سطح موتور باشد الزم است 
از يك پمپ برای ارســال سوخت به سيستم سوخت رسانی 
موتور استفاده شــود. )در موتور سيكلت اســتفاده از پمپ 
سوخت به دليل باال بودن سطح مخزن نسبت به موتور، الزم 

نيست( )شكل 35ـ1( .
پمپ سوخت باعث به جريان افتادن سوخت درون لوله  ها 
مي شود و سوخت را از مخزن به سوی سيستم سوخت رسانی 
هدايــت می نمايد. محل قرارگيری، پمپ ســوخت در مدار 

سوخت  رسانی، با توجه به نوع سيستم، عبارت است از:
الف( سيستم سوخت  رسانی كاربراتوری،  كه پمپ قدرت 

خود را از حركت و انرژی ميل سوپاپ موتور می گيرد. 
ب( سيســتم ســوخت رســاني انژكتوري: كــه  نيروي 
حركتي خود را به طور مســتقيم از موتور دريافت نمي كند و 
يك موتور الكتريكی با اســتفاده از انرژی الكتريكی آن  را به 

حركت درمی  آورد. 

1-7-1  پمپ مكانيكی سوخت
پمپ های مكانيكی ســوخت در اكثــر خودروها از نوع 

ديافراگمی است )شكل 36ـ1(. 
ساختمان پمپ سوخت ديافراگمي عبارت است از:

1( ديافراگم، 2( فنر ديافراگم 3( ســوپاپ  های يك  طرفه 
4( اســتكانی و فيلتر 5( اهرم  بندی و شيطانك 6( بدنة باال و 

پايين پمپ.
سوپاپ  ميل  از  مستقيماً  را  خود  نيروی  پمپ  نوع  اين 

می گيرد.

شکل 35ـ1  مدار سوخت  رسانی موتور سیکلت

شکل 36ـ1  ساختمان پمپ سوخت دیافراگمی
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اصول كار اين نوع پمپ  ها به صورت: 
الف( كورس مكش: وقتی  كــه  دايره خارج از مركز ميل 
سوپاپ زير شيطانك قرار گرفت، اهرم شيطانك ديافراگم را 
به ســمت پايين مي كشد و با افزايش حجم باالی ديافراگم، 
فشار اين منطقه از فشار جو كمتر می  شود. بنابراين سوخت 
از مخزن با فشــار جو و باز شدن سوپاپ يك طرفة ورودی به 

اين منطقه هدايت می  شود. )شكل 37ـ1( 

ب( كورس ارســال: با رسيدن كورس بلند دايره خارج از 
مركز از زير شــيطانك، اهرم شيطانك و در نتيجه ديافراگم 
به باال حركت مي كند و ســوخت را از طريق ســوپاپ يك 
طرفــة خروجی به ســمت كاربراتور هدايــت می نمايد. در                
صورتی  كه پياله كاربراتور خالی باشــد اين سوخت به داخل 

پياله كاربراتور وارد می  شود) شكل 38ـ1(. 
در صــورت پر بودن پياله، مجــرای ورودی آن در حالت 
بسته اســت. پس اين سوخت يا در مسير متوقف مي شود و 
يا از طريق مدار برگشت، به مخزن يا مدار اوليه برمی  گردد.

8-1- دســتورالعمل پياده و ســوار کردن، 
مکانيکی  پمپ ســوخت  و رفع عيب  عيب  يابی 

)ديافراگمی(
وسايل موردنياز: 

ـ خودرو كامل؛
 ـ راهنمای تعمير و نگهداری خودرو؛

  ـ ابزار عمومی ؛
ـ ابزار كنترل دبی و فشار؛

 ـ تجهيزات ايمنی ؛

ـ  1 کورس مکش شکل 37

ـ 1  کورس ارسال شکل 38 

زمان:       2 ساعت
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نكات ايمنی: 
تجهيزات ايمنی را در دسترس قرار دهيد.

 ـ موجودی سوخت مخزن را بررسی كنيد. 
ـ بست لوله  ها و لوله  ها را كنترل كنيد. 

ـ فيلتر بنزين را از نظر گرفتگی آزمايش كنيد.
اندازه  گيری دبی و فشار پمپ: 

ـ لولة بنزين كاربراتور را جدا كنيد و انتهای آن را به ابزار 
كنترل فشار وصل كنيد.) شكل 39ـ1(

ـ موتور را راه  اندازی كنيد.
ـ فشــار اندازه  گيری شــده  را با مشخصات توصيه شده 

مقايسه كنيد.
ـ ابزار كنترل فشــار را پس از خامــوش كردن موتور با 

رعايت نكات ايمنی جدا كنيد.
ـ لوله سوخت را درون يك مخزن مدرج قرار دهيد.

ـ مجدداً موتور را راه اندازی كنيد.
ـ ســوخت ارسالی به وسيلة پمپ را در زمان يك دقيقه 
اندازه  گيری كنيــد. )مقدار مجاز حداقل 800 ســانتی  متر 

مكعب بايد در دور آرام باشد( ) شكل 40ـ1( .
ـ اگر دبی و فشــار پمپ از مقدار مندرج در دستورالعمل 

كمتر است بايد پمپ را پياده و بررسی نمائيد.

پياده کردن پمپ سوخت:
ـ با رعايت نكات ايمنی به ترتيب زير عمل كنيد:

ـ لولة ورودي سوخت از پمپ را جدا كنيد )شكل41ـ1(. 
ـ لولة برگشت سوخت از پمپ را جدا كنيد.

ـ  1  کنترل پمپ شکل39

ـ  1  کنترل دبی پمپ شکل 40

ـ  1  جدا کردن لوله  ها  شکل 41
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ـ لولة خروج سوخت را جدا كنيد.
ـ پيچ هــا ی پمــپ را بــاز و پمــپ را پيــاده كنيــد                 

)شكل 42ـ1( .
ـ طريقة نصب پمپ عكس پياده كردن آن است.

باز كردن و بستن پمپ سوخت 
ـ اگر پمپ سوخت از نوع پرسی )غيرقابل تعمير( نباشد 
پيچ  های دور پمپ را باز كرده و قســمت بااليی آن را از بدنه 

اصلی جدا كنيد.
ـ خار )خارهای( محور شيطانك را خارج كنيد.

ـ شيطانك و اهرم آن را پياده كنيد.
ـ ديافراگم، اهرم  بندی و فنر آن را پياده كنيد. 

ـ سوپاپ  های يك طرفه را جدا كنيد.
ـ اجزای پياده شده را بررسی كنيد.

ـ ساييدگی در قطعات را كنترل و در صورت نياز تعويض 
كنيد ) شكل 43ـ1(. 

ـ ســوپاپ  های يك  طرفــه را در صــورت معيوب بودن 
تعويض كنيد.

ـ نيروی فنر پمپ سوخت را آزمايش و در صورت معيوب 
بودن تعويض كنيد.

ـ كليه واشرهای آب  بندی و عايق  كننده را تعويض  كنيد.
بستن پمپ سوخت عكس مراحل باز كردن آن است .

ـ قبل از محكم كردن پيچ های دور ديافراگم، الزم است 
شيطانك را به طرف پمپ فشار دهيد تا ديافراگم در انتهای 
كورس مكش خود قرار گيرد، سپس در اين وضعيت پيچ های 

دور ديافراگم را محكم كنيد.
ـ خروجی پمپ بنزين را مســدود نماييد و با عمل پمپ 
كردن فشار روی ديافراگم را باال ببريد. در اين حال به نشتی 
اطراف ديافراگم توجه كنيد. اگر نشتی داشته باشد پيچ  های 

دور ديافراگم را محكم كنيد.  
ـ پمپ را روی موتور به طوري كه شيطانك در باالی دايره 

خارج از مركز قرار گيرد، نصب كنيد.  )شكل44ـ1ـالف(

ـ  1  پیاده کردن پمپ  شکل 42

ـ  1  اجزاي پمپ سوخت  شکل 43

شکل 43ـ1   اجزاي پمپ سوخت

ـ  1ـ الف: نصب پمپ    شکل 44
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ـ پيچ هاي پمپ را با گشتاورتوصيه شده، محكم كنيد.
ـ لوله هــاي ورودي ، خروجــي و برگشــت ســوخت را 
روي پمپ نصب كــــرده و بســت هاي آن ها را محكم كنيد 

)شكل44ـ1ـ ب(.
ـ با راه اندازي موتور عملكرد پمپ را كنترل كنيد. 

9-1 فیلتر سوخت
فيلتر ســوخت وظيفه دارد ناخالصی  هــا و ذرات معلق 
موجود در ســوخت را به دام اندازد و از ورود آنها به سيستم 

سوخت  رسانی و اتاق احتراق جلوگيری كند.
 فيلتر سوخت به صورت یک  پارچه بابدنه و یا جداشوندة 
كاغذی ســاخته می شــود )شــكل 45ـ1(. فيلترها را طبق 

توصيه  های كارخانۀ سازندة خودرو تعویض  می  كنند.

1-9-1- دســتورالعمل تعویــض فیلتر 
سوخت

وسایل الزم:
كتاب راهنمای سرویس خودرو

خودرو
فيلتر سوخت  توصيه شده )شكل 46ـ1( 

ابزار عمومی

ـ  1ـ ب: نصب لوله  ها    شکل 44  

ـ 1 شکل 45 

زمان:       1 ساعت

ـ 1  فیلتر سوخت شکل  46  

ورود

خروج
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دقت كنيد:
ـ فيلتر ســوخت را پس از طی مســافت يا زمان تعيين 

شده تعويض كنيد.
ـ در صــورت تعويــض نكردن، فيلتر مســدود می  گردد 
و سوخت  رســانی به سيستم ســوخت موتور دچار اختالل 

می شود. 
ـ از فيلتر توصيه شده استفاده كنيد.

ـ در زمان نصب فيلتر به فلش نشــان دهندۀ جهت ورود 
و خروج سوخت كه روي فيلتر حك شده است، توجه كنيد.
با استفاده از دفترچة راهنما محل فيلتر سوخت را تعيين 
كنيد و در صورت ضرورت خودرو را به وسيلة باالبر در ارتفاع 

مناسب قرار دهيد.
با استفاده از ابزار مناسب بست  های دو طرف فيلتر را باز 

و فيلتر را جدا  كنيد  )شكل 47ـ1(. 

فيلتر جديد را با تعيين جهت قرار گرفتن صحيح آن در 
محل خود نصب كنيد )شكل 48ـ1(. 

ـ  1  بست  های دوطرف فیلتر سوخت  شکل 47  

ـ 1  نصب فیلتر جدید  شکل 48  
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10-1- سيستم هوارسانی موتور 
برای ايجــاد قدرت در موتورهای احتــراق داخلی، الزم 
است كه ســوخت در كنار اكسيژن هوا قرار گيرد و محترق 

شود تا انرژی سوخت آزاد گردد.
بــرای تأمين اين هوا كه بايد كاماًل تميز و عاری از ذرات 
گردوغبار باشــد از سيســتم هوارســانی در موتور استفاده 
می شــود. اين سيستم از دريچه ورودی هوا، هواكش فيلتر و 
مسير ارسال هوا به كاربراتور تشكيل شده است )شكل49ـ1(. 

1-10-1  وظايف سيستم هوارسانی
سيســتم هوارسانی موتور، عالوه بر تصفية هوای ورودی 
به موتور، بايد اجازه دهد كه هوا به مقدار كافی وارد شــود تا 
موتور به صورت بهينه كار كند، هم چنين فيلتر هوا، همانند 
يك صدا خفه  كن وظيفه دارد صدای هوای ورودی به موتور 

را كاهش دهد.
وظيفه ديگر هواكش متوقف نمودن شــعله هنگام پس 

زدن شعله به داخل ماني فولد ورودی است.
در شكل )50ـ1( مجموعة هواكش در موتور كاربراتوری 
و در شــكل )51ـ1( مجموعة هواكــش در موتور انژكتوری 

نشان داده شده است.
تفاوت اين دو سيســتم هوارساني در بخش ورود هوا به 

شرح زير است:
- درسيســتم هوارســاني موتور كاربراتوري هوا از باالي 
كاربراتوار وارد شــده، با ســوخت مخلوط شده سپس وارد 

ماني فولد مي گردد.
- در سيستم هوارساني موتورهای انژكتوری هوا مستقيماً 

وارد ماني فولد مي گردد. 

درپوش هواكش

فيلترهوا

سيستم كنترل

هواكش

ـ  1  اجزاي سیستم هوارسانی شکل  49  

ـ  1 هواکش موتور کاربراتوری شکل 50  

ـ  1  هواکش موتور انژکتوری شکل 51  
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2-10-1- انواع فيلتر هواكش
فيلترهای هواكش در انواع سيمی )روغنی( )شكل 52ـ1( و كاغذی )خشك( ساخته می  شوند. امروزه فيلترهای هواكش 
متداول، از نوع كاغذهای خشكی است كه به صورت تا شده و چين  چين در آمده است. اين روش باعث می  شود كه از حجم 
فيلتر كاسته شود و سطح عبور هوای فيلتر افزايش يابد. فيلترهای هواكش مورد استفاده در موتورهای كاربراتوری معموالً به 
صورت گرد ساخته می  شود. )شكل53ـ1( توری فلزی نصب شده در سطح داخلی فيلتر به صورت تكيه گاه كاغذ فيلتر عمل 
مي نمايد. هم  چنين در صورت پس زدن شــعله به داخل ماني فولد ورودی، حرارت آن را جذب می  نمايد. محفظة هواكش اين 

فيلترها معموالً به صورت فلزی ساخته می  شوند.

    

الستيك هاي 
آب بندي

توري فلزي

كاغذ فيلتر

 
           

        شکل 52ـ1  هواکش روغنی )موتور سیکلت(                                     شکل 53ـ1 هواکش کاغذی                  

اغلب هواكش  هــای موتورهای كاربراتوری معموالً دارای 
يك مســير كنار گذرند. در نتيجه هنگام سرد بودن موتور، 
مسير هوای ورودی توسط يك سوپاپ كنترل حرارتی تغيير 
می  كند و هوای ورودی از روی ماني فولد دود عبور می  نمايد 
تا هوای ورودی گرم شــود و به تبخير بهتر ســوخت منجر 

گردد )شكل 54ـ1(. 

مبدل فشار خلئي

روكش  ماني فولد

دريچه ورودي هواكش

دريچه كنترل هوا

مسيرعبورهواي گرم

ورودي ماني فولد هوا ماني فولد دود

شکل 54ـ1
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فيلتر مورد اســتفاده در موتورهای انژكتوری معموالً به 
به صورت تخت ســاخته می  شــود و در داخــل يك محفظة 

پالستيكی قرار می   گيرد )شكل 55ـ1(.
در برخی مدل  ها، هوای فيلتر شــده توســط يك كانال 
خرطومی الســتيكی به ورودی موتور منتقل می  شــود. اگر 
اين كانال ارتباطی به هر نحو ســوراخ گردد بر اثر آن هوای 
فيلتر نشــده به موتور وارد خواهد شد. معموالً لبه  های فيلتر 
را الستيكی می  ســازند تا آب  بندی مناسب فيلتر و محفظة 

هواكش امكان  پذير گردد.
تعويض نكردن به موقع فيلتر هوا ســبب به وجود آمدن 

عيوب زير می   گردد:
افزايش مصرف سوخت
كاهش عملكرد موتور

افزايش آالينده ها
كاهش عمر مفيد موتور

برای دســت  يابی به كاركرد بهينة موتور الزم است فيلتر 
هوا طبق دســتورالعمل كارخانة ســازندۀ خــودرو )فيلتر( 

تعويض شود. 

3-10-1  دســتورالعمل پياده و ســوار 
كردن هواكش
وسايل موردنياز:

ـ دستورالعمل سرويس و نگهداری خودرو )شكل 56ـ1( 
ـ خودرو كامل يا مجموعة موتور آموزشی

ـ فيلتر هواكش توصيه شده
ـ ابزارهای عمومی 

نكات ايمنی 
به منظور كاهــش خطر بروز اتصال كوتاه در اثر برخورد 
احتمالی ابزارها، ابتدا كابل اتصال بدنة باتری )منفی( را جدا 

نماييد.

فيلتر

درپوش

بدنة هواكش

ـ  1 شکل 55  

زمان:       1 ساعت

ـ  1 دستورالعمل تعمیرات  شکل 56  
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برای باز كردن هواكش موتورهای كاربراتوری به ترتيب 
زیر عمل كنيد: 

ـ بســت  های فنــری درپــوش هواكــش را بــاز كنيد 
)شكل 57ـ1(. 

ـ مهرة خروسكی وسط درپوش را باز كنيد.
ـ درپوش را از محل نصب آن بردارید.

ـ فيلتر هواكش را از محفظۀ هواكش خارج كنيد. )شكل 
58ـ1(. 

ـ با  اســتفاده از یک سيستم مكندة هوا )جاروی برقی( 
محوطۀ هواكش را از گردوغبار رسوب شده پاک كنيد.

ـ شيلنگ خلئی را از محفظۀ هواكش جدا كنيد.
ـ شيلنگ تهویۀ بخارات روغن محفظۀ لنگ )PCV( را 

از محفظۀ هواكش جدا نمایيد. )شكل 59ـ1( .

ـ پيچ  هــای اتصال محفظۀ هواكــش را از روی موتور باز 
كنيد.

ـ پس از باز كردن پيچ  های اتصال محفظۀ هواكش، آن را 
از روی كاربراتور پياده نمایيد )شكل 60  ـ1(. 

ـ  1 شکل 57  

ـ  1 شکل 58  

ـ 1 شکل 59  

ـ  1 شکل 60  
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ـ عمليات نصب هواكش و فيلتر، عكس عمليات باز كردن  
آن است.

ـ دقــت كنيد از فيلتر اســتاندارد و توصيه شــده بايد 
استفاده نمود.

11-1  کاربراتور 
در موتورهــای احتراق داخلی )بنزينی( الزم اســت كه 
قبــل از ورود جريان هوا به داخل ســيلندرهای موتور، هوا 
با ســوخت، با نســبت معينی،  مخلوط گردد. اين عمل در 

واحدی به نام كاربراتور انجام می  پذيرد  )شكل 61ـ1(. 
در كاربراتور با استفاده از يك ونتوری، سوخت به صورت 
ذرات معلق ريزی درمی  آيد كه در هوا پخش شــده است. به 
اين عمل اتميزه كردن ســوخت گفته می  شود. با اين روش 
می  توان مخلوطی مناســب به وجــود آورد. اين مخلوط پس 
ازخروج از محوطة ونتوری كاربراتور، توســط ماني فولد گاز 
هدايت مي گردد و از طريق ســوپاپ هوا، وارد فضای داخل 

سيلندرها می  شود تا در آن جا محترق گردد.

1ـ11ـ1 اصول كار كاربراتور
هنگامی كه موتور كار می  كند، پيستون  های آن با سرعت 
زياد باال و پايين می  روند. در كورس پايين رفتن، حجم باالی 
پيســتون به طور ناگهانی افزايش می  يابد. در نتيجه فشــار 
در باالی پيســتون از فشــار جو كم تر می  گردد. با باز شدن 
دريچــة گاز، هــوای خارج از طريق فيلتر هوا با ســرعت به 
ســمت سيلندرها مكش می  شــود. هوا پس از عبور از دهانة 
كاربراتور وارد گلوگاه )ونتوری( می  شــود. وقتی مولكول  های 
هوا به اين ناحيه می  رســند با سرعت عبور نموده و فشار در 

اين ناحيه كاهش می  يابد )شكل 62ـ1(. 
به علت افت فشار در ونتوری كاربراتور، فشار هوا سوخت 

را از پياله به ونتوری هدايت می  كند.

ـ  1 نمای ساده یک سیستم سوخت رساني کاربراتوار شکل 61  

ـ  1 فشار هوا در قسمت  های مختلف لولۀ کاربراتور شکل 62  

مانی فولد گاز
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با ورود سوخت از طریق مجاری با اندازة معين )ژیگلور( 
در منطقه كم فشار، ســوخت به صورت پودر درمي آید و به 

موتور ارسال می  شود  )شكل 63ـ1( .

2-11-1  انواع کاربراتور
كاربراتورها را می  توان به سه نوع زیر دسته  بندی كرد:

الف( کاربراتورها از نظر حرکت سوخت )بنزین( 
)شكل64ـ1( 

1ـ نزولی: سوخت تحت نيروی جاذبه حركت مي كند و 
راندمان حجمی موتور بهتر می  گردد.

2ـ افقی: ســوخت به صورت افقــی حركت می  كند و 
راندمان حجمی موتور از نوع نزولی كم تر است.

3ـ صعودی: هوا از پائين به باال حركت می  كند و دارای 
راندمان حجمی پائينی است و كم تر كاربرد دارد.

ب( کاربراتورها از نظر دهانه )شكل 65ـ1(. 

خأل ماني فولد

فشار جو

ونتوري

شکل 63ـ1  نمای ساده  یک کاربراتوار

ـ   افقی(  شکل 64ـ1  کاربراتورها از نظر حرکت سوخت)نزولی 

شکل 65ـ1  کاربراتورها از نظر دهانه

)پیکان( افقی

)پراید( نزولی

دریچۀ گاز

دریچۀ ساسات 
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1ـ كاربراتور يك دهانه: با يك دهانه و يك ونتوری و 
يك پيالة سوخت؛

2ـ كاربراتــور دو دهانــه: دارای دو ونتــوری دو 
سوخت  پاش و يك پيالة بنزين مشترك است؛

3ـ كاربراتور چهار دهانه: كه از دو كاربراتور دو دهانه 
تشكيل می  شود.

- برخــی از كاربراتورهــاي چهار دهانه بــه صورت دو 
مرحله  ای هستند )شكل 66ـ1(.

بطوری  كه تا دور موتور مشــخصي با فشــردن پدال گاز 
فقط دريچه گاز اصلی باز مي گردد و سوخت از طريق ژيگلور 
اصلی ارســال می  شــود. ولی هنگامی كه دور موتور از حد 
مشــخصی باالتر رود دريچه ديگر نيز باز  مي شود و دهانة 

ديگر نيز عمل می  كند.
ج( كاربراتورها از نظر ونتوری )شكل 67ـ1(. 

1ـ كاربراتور ونتوری ثابت: كــه اندازۀ ونتوری آن 
ثابت و بدون تغيير اســت و بســتگی به شرايط كاری موتور 
ندارد. در اين سيســتم هر قدر پدال گاز بيش تر فشرده شود 
دريچه گاز نيز بيشــتر باز شــده و هوای بيش تری از ونتوری 
می گــذرد و با شــدت يافتن جريان هــوای در حال عبور از 
ونتوری مكش ســوخت از ژيگلور اصلی بيش ــتر مي شود و 
سوخت بيش تری ارســال می گردد. اين اصل اساسی اندازه -

گيری مقدار سوخت در همة كاربراتورها هست. 

2ـ كاربراتــور ونتوری متغّير:در اين نوع كاربراتور 
چندين ژيگلور برای شــرايط مختلف وجــود ندارد. بلكه با 
تغييــر ميزان مكش هــوا مقدار بازبودن دريچــه گاز اندازه 
ونتوري نيز تغيير نموده و متناســب با شــرايط متناســب 
مي  گردد. بطوری  كه اگر مكش هوا بيشتر باشد اندازه ونتوري 
نيز بزرگ تر بوده و هرگاه مكش هوا كم تر  شود اندازه ونتوری 

نيزكوچك  تر می  شود.

شکل66ـ1 کاربراتور چهار دهانه دو مرحله  ای

شکل 67ـ1ـ الف( کاربراتور ونتوری ثابت   ب( کاربراتور 
ونتوری متغیر

ب الف 
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3-11-1  اجزای اصلی كاربراتور 
همان طــور كه گفته شــد، كاربراتور مخلوط  كنی اســت 
كه می  تواند مخلوط احتراق  پذيری از هوا ـ ســوخت را برای 
موتورهای احتراق داخلی با سيســتم اشتعال الكتريكی آماده 
نمايد. كاربراتور )مخلوط  كــن( در اين نوع موتورها از گلوگاه، 
نازل سوخت، دريچة گاز و مخزن سوخت تشكيل شده است 
شكل  )68  ـ1(. عالوه بر اجزاي فوق، از وسايلی چون شيرهای 
برقی ورودی، اصلی، شتاب، محدود كننده دريچة گاز و ... نيز 

در كاربراتور استفاده می  شود. 

از نظر ساختمان می  توان اجزاء اصلی كاربراتور را به شرح 
زير معرفی نمود) شكل 69ـ1( .

الــف( گلوگاه كاربراتور كه شــامل محل نصب هواكش، 
دريچة ساسات و گلوگاه ونتوری ورودی هواست.

ب( پيالة كاربراتور، كه شامل مخزن سوخت، ژيگلورهای 
دور آرام، اصلی، كمكی و شــتاب، راه  گاه   های سوخت و هوا 
مدارهای مختلف، مســير عبور هوا )ونتــوری( )بدنة اصلی( 

است.
ج( بدنة دريچة گاز كه شامل دريچة گاز، بدنه و اتصاالت 
بــه ماني فولد، و مســير خروجی ســوخت دور آرام و پيچ 

مخروطی تنظيم دور آرام است.
ايــن اجزاء، اجــزای اصلــی در يك كاربراتــور ونتوری 
ثابت اســت. ولی همين اجزاء در شكل مشــابه ديگری در 

كاربراتورهای ونتوری متغير نيز وجود دارد. 

12-1 مدارهای كاربراتور ونتوری ثابت 
برای آن كه كاربراتورها )شــكل 70ـ1( بتوانند در شرايط 
گوناگون به نيازهای موتور پاســخ دهند. بايد سيستم  هايی 
نسبت هوا و سوخت را متناسب با شرايط مختلف كار موتور 

تنظيم نمايند. اين مدارها )شكل 71ــ1( عبارت اند از: 
1ـ مدار هوا

شکل 68ـ1   اجزاي یک کاربراتور ساده

شکل 69ـ1  اجزاي اصلی در ساختمان کاربراتور

شکل 70ـ1  چند نوع کاربراتور

)الف(

)ب(

)ج(



32

2ـ مدار شناور
3ـ مدار دور آرام

4ـ مدار اصلی
5  ـ مدار سوخت كمكی 

6  ـ مدار شتاب 
7ـ مدار ساسات

1-12-1 مدارشناور
اين مدار شــامل دريچة )سوپاپ( ورودی، شناور و پياله 
سوخت اســت. وظيفة اين سيستم تأمين  و تنظيم سوخت 
در مخزن )پياله( سوخت كاربراتور است. درون پيالة سوخت 
مسير سوخت  رسانی به مدارهای مختلف كاربراتور قرار دارد 

)شكل 72ـ1(.
اگر سوخت در پيالة ســوخت در بيش تر از اندازه معينی 
باشــد به غنی شــدن  و باال رفتن مصرف سوخت و سرريز 

شدن )فلوت كردن( كاربراتور منجر می  شود. 
اگر ســوخت در پيالة  كم تر از اندازۀ معين باشــد باعث 
رقيق  شدن مخلوط سوخت ـ هوا می  گردد، كه ضمن كاهش 

قدرت، موتور داغ می  كند.
 طرز كار مدار شــناور: در پياله ســوخت كاربراتور 
شــناوری قرار دارد كه اهرم آن سوپاپ مخروطی )سوزنی(

ورود ســوخت به پياله را به حركت درمی آورد. لولة خروجی 
پمپ ســوخت به مجرای ورودی ســوپاپ مرتبط اســت و 
سوخت از طريق اين ســوپاپ وارد پياله می  شود، وقتی اين 
پياله خالی باشــد شناور در ســطح پايين  تری واقع مي شود 
و ســوزن ســوپاپ در حالت باز قرار می  گيرد و سوخت وارد 
پياله می شــود تا پياله پر  شــود، با پر شدن پياله، شناور به 
سمت  باال حركت مي كند و ســوپاپ مخروطی آن مجرای 
ورودی را می  بندد. ســطح مطلوب سوخت در پياله بوسيله 

عالمت  گذاری كارخانة سازنده مشخص شده است. 
در برخی از كاربراتورها، دريچه  ای شيشــه  ای برای رؤيت 
ارتفاع ســوخت وجود دارد و توســط آن درستی كار شناور 
قابل كنترل اســت. يك مجرا باالی پيالــه را به هوای آزاد 

مرتبط می  سازد.

ـ  1 مدارهای کاربراتور شکل 71

ـ  1  مدار شناور، پیالۀ سوخت و هوای باالی پیاله شکل 72

هواكش پياله

ور
شنا

ن 
وز

 س
دي

رو
و

هوا

ژيگلور مدار 
شتاب دهنده

مجراي هوا

پيستون
سوپاپ ورودي

سوپاپ تخليه
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2-12-1  مدار دور آرام 
اين مدار از ژيگلور اصلی در كف پيالة كاربراتور )شكل 73ـ1( 
شروع مي شود و سپس به ژيگلور سوخت دور آرام می رسد .در 
اين مرحله سوخت و هوا مخلوط مي شوند و به كانال زير دريچة 

گاز هدايت مي گردند.
هنگامی كه در دور آرام موتور دريچة گاز بسته است هوای 
بســيار كمی از ونتوری می  گذرد، در نتيجه مكش و نتوری به 

اندازه  ای نيست كه سوخت از نازل اصلی پاشيده شود.
سيستم دور آرام مخلوط هوا ـ سوخت را برای كار موتور 

در هنگام بسته بودن دريچة گاز تأمين می  كند.
مكــش پيســتون  ها از زيــر دريچة گاز و مجــرای دور 
آرام   هوا و ســوخت را از مجرای دور آرام به درون سيلندر               
می  كشــد. در مســير خروج ســوخت دور آرام، پيچ برنجی 
كوچكــی با نوك مخروطی و يك فنــر تثبيت كننده وجود 

دارد )شكل 74ـ1( .
اين پيچ مانند يك ســوپاپ مقدار مخلوط سوخت و هوا 
را كنترل مي نمايد و مخلــوط را از زير دريچة گاز به موتور 

ارسال می  كند.
در بعضی از كاربراتورها ژيگلور برقی )سوپاپ برقی( مدار 
دور آرام را كنترل می  كند تا موقع خاموش كردن موتور مدار 

دور آرام سريعاً بسته شود و موتور متوقف گردد.

3-12-1 مدار اصلی
مدار اصلی از ژيگلور اصلی در كف پيالة كاربراتور شروع 
مي شــود و پس از مخلوط شــدن با هــوا در دهانة ونتوری 
پاشــيده می   گردد. اين مدار رامی  توان به دو مدار )سيستم( 

تقسيم نمود:
الف( مدار نيمه بار: هنگامی كه دريچة گاز كمی باز 
مي شود، لبة دريچة گاز از نازل دور آرام باالتر می  رود و فشار 
به نازل درون ونتوری و نازل ديگری باالی دريچه )نازل دور 
كم( گاز منتقل می  شــود و مقداری ســوخت از طريق مدار 

اصلی ارسال می  گردد.
به اين ترتيب مخلوط مناسبی برای ايجاد احتراق مطلوب 

تأمين می  شود )شكل 75ـ1(. 

مجراي هوا در مدار آرام

پيچ كنترل
 مجراي دور آرام 

ـ  1  مجرای دور آرام زیر دریچۀ گاز شکل 73

ـ  1  پیچ مخروطی و فنر تثبیت کنندۀ سوخت دور  شکل 74
آرام

ژيگلور اصليلولة هوا

ژيگلور اصلي
ونتوري ثانويه

ونتوري اصلي

مدار حلقوي تخلية 
سوخت 

ـ  1  مدار نیمه بار )دور کم(  شکل 75
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ب( مدار تمام بار )قدرت(: هنگامی كه دريچة گاز 
به اندازۀ كافی باز شــود، لبة بااليی آن از نازل  های دور آرام 
و دور كــم فاصله می  يابد و از اين مســيرها ســوخت خارج 
نمی  شــود. زيرا اختالف فشار در باال و پايين دريچة گاز كم 

می  شود )شكل 76ـ1(. 
اما هوای بيش تری از ونتوری می  گذرد و به تخلية سوخت 
بيش تری از طريق مجرای پاشش سوخت در ونتوری )اصلی( 
منجر می  شــود و ژيگلور اصلی وظيفة سوخت  رســانی را به 

عهده می گيرد. 

4-12-1  مدار سوخت كمكی 
برای حركت با سرعت نسبتاً زياد و با توان كامل، مخلوط 
هوا و  سوخت بايد غنی باشــد، سيستم سوخت كمكی اين 

مخلوط را غنی می  سازد.
اين سيستم به صورت هاي مكانيكی، مكشی يا الكتريكی 

در انواع كاربراتورها وجود دارد. )شكل 77ـ1(

5-12-1 مدار شتاب 
هنگامی كه دريچة گاز باز می  شــود )فشرده شدن پدال 
گاز( تا خودرو شتاب پيدا كند، هوای ورودی به كاربراتور به 
طور ناگهانی افزايش می  يابد. اگر بالفاصله ســوخت اضافی 
تأمين نشــود، مخلوط هوا ـ سوخت رقيق شده موتور مكث 
می  كند. در اين حالت ممكن است  شعله پس بزند يا موتور 

خاموش شود.
برای رفع اين نقص، يك پمــپ برای لحظه ای هم زمان 
با فشــار بر پدال گاز فعال مي گردد و سوخت اضافی به لولة 

كاربراتور ارسال می  كند.
مدار شــتاب از كف پياله و ژيگلور اصلی شروع مي شود 
و از طريق يك ســوپاپ يك طرفه به ســمت پمپ می  رود. 
)شكل 78ـ1( و با فعال شدن پمپ، از طريق سوپاپ خروجی 

باالی دهانة ونتوری، سوخت را می  پاشد. 

كانال خلئي
پيستون خلئي

فنر پيستون خلئي

ژيگلور قدرت
ژيگلوراصلي

ـ  1  مدار تمام بار )قدرت(  شکل 76

ورودي

ـ  1  سیستم سوخت کمکي  شکل 77

هوا

پيستون
سوپاپ ورودي

سوپاپ تخليه

مجراي هوا
ژيگلورمدار 
شتاب دهنده

ـ  1  مدار شتاب  شکل 78
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6-12-1  مدار ساسات
بــرای راه  اندازی موتور ســرد، كاربراتــور بايد مخلوطی 
بســيارغنی به موتور برســاند. در اين حالت بايد ســوخت 
بيشتری موجود باشد تا مقدار كافی از آن تبخير و مخلوطی 

احتراق  پذير توليد شود.
در كاربراتورهای ونتوری ثابت دريچه  ای در باالی دهانه 
كاربراتور قرار گرفته اســت. كه با بسته شدن آن، جريان هوا 
كم می شــود و مكش كاربراتور در هنگام راه  اندازی افزايش 
می  يابد. در نتيجه نــازل، برای راه  انــدازی و كاركرد موتور 

سوخت كافی را تأمين می  كند )شكل 79ـ1(.

بازشدن سوپاپ برروي دريچه

لوله اختالط

ورودي سوخت به 
ژيگلور اصلي

ـ  1  دریچه ساسات در کاربراتور یک  دهانه شکل 79

              

           
ـ  1  دریچۀ ساسات در کاربراتور  شکل 81

دودهانه با راه انداز حرارتی                      

ـ  1  دریچۀ ساسات در کاربراتور  شکل 80
دودهانه با راه اندازی بی  متال

13-1  کاربراتور ونتوری متغير
در اين نوع كاربراتور قسمت ونتوری متحرك است، يعنی 
يك قســمت ديوارۀ ونتوری را پيستونی تشكيل می  دهد كه 
در شرايط مختلف در امتداد محور سوزن جابه  جا مي شود و 

 باعث تغيير مقطع ونتوری می  گردد )شكل 82ـ1(.
اين كاربراتور در دو نوع اتوماتيك )ســوزن متحرك قابل 
تنظيم( و شــيري )ژيگلور متحرك قابل تنظيم(   ســاخته 

ـ  1  حالت  های مختلف ونتوری کاربراتور می  شود. شکل 82

ونتوري بزرگ 
)پيستون در باال(

ونتوري متوسط 
)پيستون در نيمه راه(

ونتوري كوچك 
)پيستون در پايين(

پيستونونتوريونتوري

بدنه پايين

سوزن

كنترل باز و بســته شدن دريچة ساسات در مكانيزم هاي دستی،خلئي  )شــكل 79ـ1( ترموستاتيكی با المان الكتريكی 
)شــكل 80ـ1(، حرارتی )شكل 81ـ1( و ترموســتاتيكی و كنترل الكترونيكی با اتكا به تغيير درجة حرارت موتور امكان پذير 

است.
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1ـ13ـ1  كاربراتور ونتوری متغير با سوزن 
قابل تنظيم )اتوماتيك(: 

در اين كاربراتور موقعيت ژيگلور ثابت اســت ولی سوزن 
)8( به وسيله پيچ تنظيم )58( در جهت عمودی باال و پايين 
حركت می  كند )شــكل 83ـ1(. از طرف ديگر سوزن نسبت 
به پيســتون )7( متحرك است، يعنی سوزن از طرفين چند 
درجه فضای خالی دارد و خود را با ژيگلور هم محور می  كند.

46- محور شناور31- نگه دارنده فنر16- پين1- خفه كن هيدروليكي
47- اهرم32- فنر17- پيچ تكيه گاهي ساسات2- پيچ و واشر درپوش

48- بوش33- سوپاپ ساسات18- پيچ درپوش ساسات3- درپوش
49- اهرم 34- محور دريچه گاز 19- فنربرگردان بادامك4- پيچ و واشر رينگ ديافراگم

50- مهره 35- دريچه گاز20- بادامك ساسات5- رينگ ديافراگم
51- پيچ و مهره36- پيچ هاي دريچه 21- اهرم ساسات6- ديافراگم
52- اشپيل37- سوپاپ سوزني22- واشر7- پيستون

53 و 54- پين و فنر38- واشر سوزن شناور 23- مهره8- سوزن متغير
55- پيچ سوزن 39- واشر پياله 24- پيچ گيره سيم ساسات9- پيچ و فنر دور آرام

56- ژيگلور ثابت40- پياله25- ُمهره10- بدنه
57- فنر پيستون41- پيچ كوتاه و واشر26- واشر11- پايه سيم

58- پيچ تنظيم سوزن 42- رينگ حلقه اي27- واشر 12- گيره فلزي
59- واشر پالستيكي43- درپوش پالستيكي28- پيچ ومهره دور آرام حالت ساسات 13- پيچ پايه سيم ساسات

60-واشر فنري پيچ تنظيم44- پيچ بلند و واشر29- پايه توقف دريچه گاز 14- درپوش ساسات
45- شناور 30- فنر برگردان15- فنر

شکل 83ـ1  کاربراتور ونتوری متغیر اتوماتیک سوزن متحرک 
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2-13-1  طرز كار
كاربراتور ونتوری متغير مانند كاربراتور ونتوری ثابت نيســت و فاقد مدارهای متعدد می  باشد. بنابراين تفاوت زيادی بين 
طرز كار دو كاربراتور وجود دارد. اســاس كار كاربراتور ونتوری متغير بر ثابت بودن خأل در ونتوری است. به همين دليل نام 

علمی اين سيستم كاربراتور خأل ثابت است. 
چنان  چه روی درپوش ديافراگم حروف CDS، كه مخفف ســه كلمة سيســتم خأل ثابت اســت، حك شده باشد به اين 
معنی است كه در خأل معينی )فشار كم( در دهانه ژيگلور سوخت مورد نياز از پيالة كاربراتور توسط ژيگلور به موتور فرستاده 

می  شود.
بنابراين، ســعی بر آن اســت كه خأل در ونتوری كاربراتور هميشه ثابت و يك نواخت بماند، تا با نسبت مخلوط سوخت و 

هوای مناسب احتراق  نسبتاً كاملی توليد شود.
3ـ13ـ1 مدار را ه  اندازی )ساسات(

 در هوای سرد در ابتدای كار موتور، سيم ساسات كشيده می  شود. با حركت اين سيم )شكل 84ـ1( بادامك )34( حول 
محور خود مي چرخد و ســوپاپ افزايندۀ )سوپاپ صفحه ای( سوخت )41( را می  چرخاند. با اين عمل سوخت خالص وكافي 

از پياله به پشت دريچة گاز ارسال می  شود و موتور در هوای سرد به سهولت روشن می  شود.

38- مجراي سوخت در سوپاپ صفحه اي 33- پيچ تنظيم وضعيت حداقل وحداكثر حالت ساسات 
39- مدار ساسات كه از سوپاپ صفحه اي تغذيه مي شود34- بادامك تنظيم دور آرام در حالت فعاليت ساسات 

40- مدار ورود سوخت به ساسات 35- بدنه ساسات 
41- مجاري سوخت اندازه گيري شده در سوپاپ صفحه اي 36- محور ساسات 

42- پيچ تنظيم سوخت دور آرام حالت ساسات 37- سوپاپ صفحه اي ساسات

شکل 84ـ1 مدار  راه  اندازی )ساسات( 
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4-13-1  مدار دور آرام
 به محض روشن شدن موتور،همزمان با رها شدن پدال 
گاز، دريچة گاز نيز بســته می  شــود. البته كمی باز است تا 

هوای دور آرام را تأمين كند )شكل 89ـ1( .
چون مقدار هوای عبوری زياد نيســت از مجرای آن خأل 
زيادی به باالی ديافراگم راه پيدا نمی كند، لذا فنر، پيستون 

كاربراتور را در پايين  ترين حالت نگه می  دارد.
در نتيجــه بزرگترين قطر ســوزن در داخل ژيگلور باقی 

می ماند.

5-13-1- مدار نيمه بار: 
وقتی موتور در حالت نيمه بار قرار می  گيرد، پدال گاز تا 
نيمه فشرده می  شودو دريچه هم نيمه باز می  شود. خأل موتور 
از مجرای پيســتون به باالی ديافراگم راه مي يابد و پيستون 
آنقدر باال می  رود تا خــأل ثابتی در ونتوری به وجود آيد. در 
اين حالت هم برای كنترل ســوخت، قسمت وسط سوزن در 
مجرای ژيگلور وظيفه خود را انجام می  دهد )شكل 86ـ1( .

هرگاه دور موتور كم شود، فنر پيستون را پايين مي راند 
و ونتوری را كوچك می  كند و سوخت ارسالی زياد می شود. 
البته با كم شــدن دور موتور و كم شــدن سوخت ارسالی، 
قطر بزرگ ســوزن مجرای ژيگلور را تنگ می  كند و خاصيت 
كوچكی ونتوری را، كه تمايل به ارســال سوخت دارد، خنثا 

می سازد.

مجراي پيستون

فنر پيستون

سوزن

پيچ تكيه گاه ژيگلور

دريچه گاز

ژيگلور

شکل 85ـ1

پيستون دريچه گاز

مجراي خأل

فنر پيستون

شکل 86ـ1ـ حالت نیمه بار

هرگاه دور موتور زياد شــود، نيروی خأل پيســتون را باال می  برد تا خأل در ونتوری از حد مجاز زيادتر نشود و موتور دود 
بدنه پاييننكند )شكل 87ـ1( .

پيستون
ونتوري

سوزنونتوري

ونتوري كوچك)پيستون در پايين(ونتوري متوسط)پيستون در وسط( ونتوري بزرگ)پيستون در باال(
شکل 87ـ1  حالت  های مختلف ونتوری کاربراتور 
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6ـ13ـ1 مدار تمام بار:
 حالتی اســت كه موتور تحت فشــار نيروی مقاوم جاده 
قرار دارد و به علت حركت كند ميل لنگ و پيستون  ها، خأل 

توليدی موتور زياد نمی  باشد.
همان  طور كه در شكل 88ـ1 ديده می  شود، پيستون در 
پايين، دريچة گاز كاماًل باز اســت و فنر پيستون را به پايين 
حركت داده تا در كمبود خأل موتور ونتوری كوچك شــود و 

خأل ثابت بماند.
چون موتور زيربار قرار دارد، لذا بايد ســوخت زيادي به 
موتور برسد و سوخت زياد با ونتوري كوچك تأمين مي شود. 
اما ســوخت بيش از حد باعث احتــراق ناقص و دود كردن 
موتور مي گردد. بنابراين با ونتوري كوچك قســمت ضخيم 

سوزن، سوخت الزم را تأمين مي كند. 

7-13-1  مدار با بار كم: 
هرگاه نيرو های مقاوم مسير حركت كاهش يابد و موتور 
در دور باال كار كند و دريچه گاز كاماًل باز باشد، افزايش مؤثر 
خأل موتور در مجرای پيستون، آن را تا حداكثر كورس خود 
باال می  برد و ونتــوری بزرگ ترين حالت خود را پيدا می  كند. 
بنابرايــن خــأل در ونتوری افت می كند و ســوخت كمی به 
موتور ارسال می شود.)شــكل 89ـ1( و قسمت نازك سوزن 

در ونتوري قرار مي گيرد. 

8-13-1  مدار شتاب دهنده: 
در موقع تعويض دنده و فشردن ناگهانی پدال گاز، هوا به  
سرعت داخل موتور می  شــود. برای ارسال سوخت متناسب 
با هوای زياد، الزم اســت برای لحظه اي پيستون مكث كند 
و قانــون خأل ثابت به هم بخــورد و ونتوری كوچك بماند تا 
در اثــر خأل زياد، ســوخت خالص و كافي نيز تخليه شــود. 
برای ايجاد چنين حالتی، داخل پيســتون لوله  ای قرار دارد 
كه در آن روغن موتور ريخته می  شــود. داخل لوله، پيستون 

پيستوندريچه گاز

مجراي خأل
سوزن

شکل 88ـ1  حالت تمام بار 

دريچه گاز

مجراي خأل

پيستون

سوزن

شکل 89ـ1  حالت بار کم
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ثابتی به كار رفته اســت كه با سيلندر خود اندكي لقي دارد. 
لذا اين سيســتم حالت خفه كنندگــی و تأخيراندازی دارد               
)به علت جابه جايی روغن(. وقتی پيستون كاربراتور بخواهد 
به سرعت به طرف باال حركت كند، الزم است روغن زير لوله 
جابه  جا شــود و به پشت پيستون ثابت حركت كند. بنابراين 
بــرای لحظة  كوتاهی پيســتون كاربراتور مكث مي كند و در 
ايــن لحظه ونتوری كوچك مي ماند و قانون خأل ثابت به هم 

می  خورد و سوخت غنی ارسال می  شود )شكل 90ـ1(. 
در هنگام فشار دادن ناگهاني، پدال گاز نياز به شتاب گيري 
است كه هوا زودتر از سوخت وارد سيلندر مي شود، براي آنكه 
موتور درست عمل كند، پيستون لحظه اي مكث مي نمايدتا 
با خأل زياد، سوخت متناسب باهواي كافي به موتور فرستاده 

شود. 

14-1  سيستم هاي الکتريکی کاربراتور  
كاربراتورهــا چند سيســتم اضافة الكتريكــی دارند كه 
راندمان موتور را بهبود می  بخشد و مصرف سوخت را كاهش 
می  دهد.شــكل)91-1( اين سيستم  ها كه به كاهش آلودگی 

هوا هم كمك می  كنند عبارت اند از: 
1ـ شير برقی )سلونوئيد( دور آرام : كه با قطع انرژی 
الكتريكی مدار دور آرام را قطع نموده و از ارسال سوخت در 

اين زمان جلوگيري مي كند.

2ـ شير برقی )سلونوئيد(  افزايش سرعت دور 
آرام: 

هدف از به كارگيری اين ســلونوئيد، افزايش دور آرام در 
هنگام روشن بودن كولر است. اين سيستم با افزايش دور آرام 
موتور، از خاموش شــدن آن در زير بار اضافة كمپرسوركولر 

جلوگيري مي كند )شكل 92ـ1( .
3ـ موتــور تنظيم دور آرام: اين موتور از سيســتم 
كنترل انتقال فرمان می  گيرد و در صورت تغيير شــرايط از 

لحاظ بار، دور آرام را تغيير می  دهد.

خفه كن هيدروليكي 
محفظة خألدرپوش

فنر

پيستون

سوزن

ژيگلور

الستيك 
آب بندي 
پيچ تنظيم

ديافراگم

بدنه ژيگلور

دريچه گاز

شکل 90ـ1 حالت شتاب  گیری و تأخیر در حرکت 
پیستون به باال

شکل 91ـ1  اجزاي الکتریکی در یک نوع کاربراتور

شکل 92ـ1  سلونوئید مدار دور آرام
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4ـ كليدهای برقی: ماننــد كليد متحرك جعبه دنده 
اتوماتيك بــرای ايجاد حالت دندۀ معكوس و كليد قطع كن 

برای قطع برق كمپرسور كولر
5ـ حسگر وضعيت دريچة گاز: برای انتقال وضعيت 
دريچة گاز به سيســتم كنترل الكترونيكی اســت )شــكل 

93ـ1(. 
برای كنترل  6ـ كنترل كنندة برگشت دريچة گاز: 
وضعيت برگشــت دريچــة گاز و جلوگيری از غنی شــدن 

سوخت و هوا و افزايش آاليندگی است.
7ـ سلونوئيد كنترل عملكرد: مخلوط هوا و سوخت 

را تنظيم مي نمايد و متصل به يك شير سوزنی است.
8ـ گرمكن صفحه  ای:  زير كاربراتور نصب می  شــود و 
با عبور جريان الكتريكی يا عبور آب گرم موتور و گرم شدن، 

باعث تبخير بهتر سوخت می  شود )شكل 94ـ1(. 
  Close Lope Carberator :CLC9ـ كاربراتور
كه نوعی كاربراتور با تجهيزات الكتريكی و الكترونيكی است 
كه از طريق يك مركز كنترل هدايت مي شــود و با استفاده 
از يك حســگر اكسيژن مقدار اكســيژن موجود در گازهای 
خروجی را اندازه  گيری كرده و با تغيير آن، مخلوط ســوخت  

و هوا را غنی  تر يا رقيق  تر می  كند.
15-1  مدار جمع  آوری سوخت  های تبخير 

شده 
بــا توجه به خاصيت فراريت بنزيــن، معموالً مقداری از 
بنزين درون مخزن در اثر گرمای محيط تبخيرمي شود و به 
صورت بخار بنزين در باالی مخزن تجمع می  كند. در بسياری 
از كشورها نمی  توان سوخت  های تبخير شده رادر محيط رها 
ساخت، بلكه بايد آن ها را به ماني فولد هوا هدايت كرده برای 
اين منظور از يك سيســتم جمع  آوری ســوخت  های تبخير 
شــده در هنگام متوقف بودن خودرو اســتفاده می  شود، كه 
متعاقباً در حين حركت، آن  ها را در اختيار موتور می  گذارد، 

در اين صورت سطح آالينده  ها كاهش می  يابد.
 اين سيســتم دارای  يك سوپاپ ورودی، يك مخزن و 

يك سوپاپ خروجی است )شكل 95ـ1(. 

ـ  1 سیستم کنترل وضعیت دریچه گاز و شکل 93
 برگشت دریچه گاز

ـ  1  گرم کن صفحه  ای کاربراتور شکل 94

شکل 95ـ1  مدار جمع  آوری سوخت های تبخیر شده

مانی فولد بنزين

دريچة گاز

محدودكنندة
بخارات
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1-15-1  مخزن ســوخت  های تبخير شــده 
)كنيستر( 

مخزن جمع  آوری ســوخت  های تبخير شده يك قوطی 
حاوی زغال فعال است كه سوخت  های تبخير شده را هنگام 
متوقف بودن خودرو جذب مي كند و سپس در حين حركت، 
آن هــا را در اختيار موتور  می  گذارد. بنابراين اين ســوخت  ها 
فقط در شــرايط خاص به موتور ارسال می  شوند، لذا سطح 

آالينده  ها كاهش می  يابد.
2ـ15ـ1 سوپاپ  های ورودی و خروجی

مدار جمع  آوری سوخت  های تبخير شده دارای دو سوپاپ 
ورودی و خروجی است.

الف( ســوپاپ ورودی:كه در مســير مخزن سوخت 
به كنيســتر قرار دارد و به صورت فشــاری )با افزايش فشار 
درون مخزن سوخت خودرو بازمی  شود( و يا سلونوئيدی )با 
خاموش شدن، موتور باز می  شود( سوخت  های تبخير شده را 
به كنيستر انتقال مي دهد. اين شير در زمان كار موتور بسته 

است )شكل 96ـ1( .

ب( سوپاپ تخليه كنيستر: اين سوپاپ مدار كنيستر 
به مانی فولــد گاز را در زمان خاموش بــودن موتور كنترل 
و از خروج گازهای جمع  آوری شــده در كنيستر جلوگيری 
می كند. با راه  اندازی موتور، ســلونوئيد اين ســوپاپ، آن را در 
شــرايط معين باز مي نمايد و به سوخت  های تبخير شده به  
سمت ماني فولد اجازۀ خروج  می  دهد. عالوه بر آن، يك شير 

يك طرفه اين مسير را كنترل می  كند )شكل 97ـ1(. 

شکل 96ـ1  شیر ورودی سوخت  های تبخیر شده به کنیستر

شکل 97ـ1 شیر خروجی سوخت  های دمای تبخیر شده از 
کنیستر 

ورود

خروج
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3-15-1  مشخصات فنی کاربراتور 
برای انجام هرگونه كاری روی خودروها باید مشخصات فنی آن را از كتاب هاي تعمیر و نگهداری خودرو، ارائه شده توسط 

كارخانه سازنده اش استخراج نمود. در جدول ذیل مشخصات فنی نوعی كاربراتور خودرو ارائه شده است.
جدول )6ـ1(  مشخصات فنی نوعی کاربراتور

كاربراتور
2 دهانه نزولي نوع

)0/031(0/80اولیهژیگلور اصلي بنزین میلي متر )اینچ(
)0/051(0/30ثانویه

)0/026(0/65اولیهژیگلور هواي اصلي میلي متر )اینچ(
)0/024(0/60ثانویه

)0/017(0/42اولیهژیگلور بنزین دور آرام میلي متر)اینچ(
)0/024(0/60ثانویه

)0/031(0/80اولیهشمارۀیکژیگلور هواي دور آرام میلي متر)اینچ(
)0/031(0/80ثانویه

)0/067(1/70اولیهشمارۀ دو 
)0/043(1/10ثانویه

)1/81~ 1/768(45/9~44/9لقي بین شناور و مجراي هواتنظیم شناور  میلي متر)اینچ(
لقي بین شناور و مجراي هوا زماني كه شناور 

با وزن خود پایین مي رود
9/5~10/5)0/374 ~0/413(

اتصاالت پدال گاز
)0/118~ 0/039(3~1میلي متر )اینچ(خالصي سیم گاز    

جدول)7ـ1( اجزاء و عملکرد نوعی کاربراتور 

مالحظاتعملكرداجزاء
هواي ورودي به كاربراتور را تصفیه مي كند. صافي هوا

هنگام قرار داشتن ســوئیچ روي وضعیت OFF بخار محفظه سوپاپ برقي هوا 
شناور را خارج مي كند.

با سوئیچ كار مي كند

سیســتم كنتــرل درجــه 
حرارت هواي ورودي

بــا توجه به درجه حرارت هواي ورودي، هواي گرم را به هواي 
تازه تبدیل مي كند و بدین ترتیب در هواي سرد راندن اتومبیل 

را آسان كرده و خروج دود را كاهش مي دهد.

با خأل ماني فولد هوا و سنسور دماي هوا كار 
مي كند

باالي 30 درجه سانتي گراد باز مي شودكار دیافراگم خلئي را كنترل مي كند. سنسور دماي هوا 
هنگام هواي سرد، كار دیافراگم واحد خأل را كار دیافراگم خلئي را كنترل مي كند. سوپاپ یک طرفه 

تعدیل مي سازد.
دیافراگم به سوپاپ اتوماتیک وصل استبعداز استارت موتور دریچه ساسات را كمي باز مي كند.دیافراگم كنترل ساسات

ذرات موجود در بنزین را مي گیرد.فیلتر بنزین
هنگام كار موتور كار مي كندبنزین را به كاربراتور مي رساند.پمپ بنزین 

جبران كننده 
)متعادل كننده( 

دور آرام

با تغییرات در درجه حرارت هوا، دور آرام را ثابت نگه مي دارد. 
به عنوان سیســتم كنترل آلودگي تبخیر سوخت مورد امتحان 

قرار مي گیرد.

درجه حرارت باز شدن :
67 درجه سانتي گراد

هنگام قرارداشــتن ســوئیچ روي موقعیــت OFF لوله اولیه سوپاپ برقي دور آرام
سوخت دور آرام را مي بندد. 

PCV مقدار هواي تهویه محفظه كارتل را كنترل مي كند.سوپاپ
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16-1  دستورالعمل پياده و سوار کردن و تعمير 
کاربراتور ونتوری ثابت

1-16-1  دستورالعمل پياده و سواركردن 
كاربراتور ونتوری ثابت 

وسايل الزم:
ـ خودرو كامل يا مجموعة آموزشی نصب شده روی پايه 

ـ راهنمای تعمير و نگهداری خودرو )شكل 98ـ1( 
ـ ابزار عمومی و اختصاصی پياده و سوار كردن كاربراتور 

ـ تجهيزات ايمنی

نكات ايمنی:
ـ قبــل از انجام كار، كابل اتصــال بدنة )منفی( باتری را 

جدا كنيد.
ـ در نزديــك محل كار خــود تابلو ي )از ايجاد شــعله 

خودداری نماييد( را نصب كنيد.
ـ تجهيزات ايمنی را در دسترس كامل قرار دهيد.

ـ پس از سوار نمودن كاربراتور، از نداشتن نشتی سوخت 
اطمينان حاصل كنيد.

ـ برای پياده كردن كاربراتور به ترتيب زير عمل 
كنيد.

ـ در كاربراتورهايی كه دارای سيســتم ساسات حرارتی 
عمل كننده با مايع خنك كنندۀ موتور هستند، قبل از پياده 
كردن كاربراتور از خنك شدن كامل موتور اطمينان حاصل 

كنيد )شكل 99ـ1( .

ـ بهتر اســت بخشی از مايع خنك كننده را تخليه كنيد 
تا از هدر رفتن مايع و ايجاد محيط غيربهداشــتی جلوگيری 

شود.
ـ مجموعه هواكش موتور را پياده كنيد)شكل 100ـ1( .
ـ لوله  هــای اتصال مدار خلئي بين كاربراتور و هواكش را 

جدا كنيد.
ـ لولة ارتباطی بخار بنزين پيالة كاربراتور به كنيســتر را 

زمان:       8 ساعت

ـ  1  راهنمای تعمیر و نگهداری خودرو شکل 98

ـ  1 خودرو با سیستم سوخت    رسانی کاربراتوری شکل 99

ـ  1  پیاده کردن مجموعۀ هواکش  شکل 100  
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از روی كاربراتور جدا نماييد )شكل 101ـ1(. 
ـ دقت كنيد در هنگام جدا كردن لولة ارتباطی بخارهای 
بنزين، از ايجاد هرگونه  شــعله و جرقه خودداری شــود و 

كپسول آتش  نشانی كاماًل در دسترس قرار داشته باشد.

ـ  1 شکل 101

ـ بســت لولة ورودی ســوخت به پيالة كاربراتور را توســط ابزار مناسب آزاد كنيد. )شــكل 102ـ1( و لولة سوخت را از 
كاربراتور جدا سازيد)شكل 103ـ1(. 

  
ـ  1 ـ  1                                                                               شکل 102 شکل103

ـ  1 شکل 104

ـ پــس از جدا كردن لوله ســوخت، ابتدا آن  را در ظرف  
مناسبی قراردهيد و سوخت درون آن  را تخليه كنيد.

ـ با گيره يا درپوش مناســب لولة ســوخت جدا شده را 
مسدود كنيد.

ـ اطراف لوله و لولة ورودی ســوخت به پياله را با پارچه 
جذب كنندۀ مايعات )نمد( بپوشانيد.

ـ لولــة انتقال مايع خنــك كنندۀ موتــور را از راه  انداز 
ساســات جدا نماييد )شــكل 104ـ1( )ابتدا لولة ورودی و 

سپس لوله خروجی(.
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ـ در هنگام جدا كردن اين لوله دقت كنيد:
1ـ موتور كاماًل خنك باشد.

2ـ با قرار دادن يك ظرف مايع خنك كننده درون پوسته 
ترموستات سيستم ساسات را تخليه كنيد. 

ـ لوله  های مخصوص خأل متصل به محفظة ديافراگم خأل 
افزايندۀ دور آرام موتور را جدا كنيد )شكل105ـ1(. 

ـ لوله  ها را ضمن عالمت  گذاری و پس از جدا كردن از نظر 
هرگونه پوسيدگی، ترك و نشت ،كنترل كنيد.

ـ دقت كنيد كليه لوله  های ارتباطی به كاربراتور را دقيقاً 
طبق دستورالعمل خارج كرده باشيد.

ـ در صورتی كه محفظــة ديافراگم خأل در پياده كردن 
كاربراتور مشــكل به وجــود آورد، آن را پــس از باز كردن 

پيچ های اتصال )شكل 106ـ1( پياده كنيد.

ـ محفظــة ديافراگــم را با مكش خأليــی معادل 400 
ميلی متر جيوه كنترل و از سالمت آن اطمينان حاصل كنيد.

ـ كانكتور سيم  كشــی مربوط به پتانسيومتر دريچة گاز 
)در صورت وجود داشتن( را با احتياط جدا كنيد.

ـ كانكتور سيم  كشی مربوط به شير برقی  های دور آرام و 
كنيستر  را جدا نماييد )شكل 107ـ1( .

ـ   1   شکل 105

ـ   1 شکل 106

ـ   1  شکل 107



47

ـ ساير اتصاالت سيستم  های الكتريكی را در صورت نياز 
جدا كنيد.

ـ دقــت كنيد قبل از جدا كردن اتصاالت الكتريكی كابل 
اتصال بدنة باتری )منفی( قطع شده باشد.

ـ اتصال ســيم گاز را از روی تكيه  گاه آن بر روی سيلندر 
جدا نماييد )شكل 108ـ1(. 

ـ برای جدا كردن اتصال سيم گاز، ابتدا پيچ  های تنظيم 
كشش سيم گاز را شــل كنيد تا امكان جدا كردن اتصال از 

روی تكيه  گاه فراهم شود.
ـ ســيم گاز را از روی اهــرم دريچــة گاز كاربراتور آزاد 

نماييد )شكل 109ـ1(. 

ـ برای جدا كردن سيم گاز بايد انتهای سربی استوانه  ا ی 
شكل انتهای سيم گاز را  از اهرم  بندی دريچة گاز با چرخش 

جدا نمود.
ـ دقت كنيد كلية اتصاالت )لوله  ها( كانكتورها، ســيم  ها 
و...، كه كاربراتور را به موتور و به ساير اجزاي خودرو مرتبط 

می  كنند، كاماًل جدا و آزاد شده باشند.
ـ مهره های اتصال كاربراتور به ماني فولد ورودی )هوا( را 

شل كنيد )شكل 110ـ1( .
ـ مهره  های اتصال را خارج كنيد.

ـ كاربراتــور را بــه صــورت عمــودی بــه ســمت باال 
بكشــيد و آن  را از روی پيچ  هــای دو ســر رزوه خارج كنيد                         

)شكل 111ـ1(. 
ـ واشر زيرين كاربراتور را پياده كنيد. 

ـ بدنه كاربراتور را با حاّلل مناسب )استاندارد( بشوئيد و 
با هوای فشرده خشك كنيد.

شکل108ـ1

شکل 109ـ1

ـ  1  باز کردن پیچ های اتصال کاربراتور به موتور شکل 110

ـ  1  پیاده کردن کاربراتور شکل 111
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ـ برای سوار نمودن كاربراتور عكس مراحل پياده نمودن 
آن عمل كنيد.

ـ پس از اتمام كار، از محكم شــدن لوله  های كاربراتور و 
نشت نداشتن آنها اطمينان حاصل كنيد.

ـ ســيم گاز و ســاير اتصاالت الكتريكی و جدا شده را با 
دقت نصب و تنظيم كنيد.

ـ دقت كنيد با جدا كردن كاربراتور از موتور، روی دهانة 
ماني فولــد )محل نصــب كاربراتور( را با چســب يا درپوش 
مناسب بپوشانيد تا از ورود اشياء به درون آن جلوگيری شود 

)شكل 112ـ1(. 

2ـ16ـ1  دستورالعمل باز كردن و بستن 
كاربراتور ونتوری ثابت

وسايل الزم: خودرو كامل يا مجموعة آموزشی نصب شده 
روی پايه )شكل 113ـ1(. 

ـ راهنمای تعمير و نگهداری خودرو 
ـ ابزار عمومی و اختصاصی موردنياز

ـ تجهيزات ايمنی

نكات ايمنی
 قبل از انجام كار،كابل اتصال بدنة )منفی( باتری را قطع 

كنيد.
ـ در نزديــك محل كار، تابلوي از ايجاد شــعله و جرقه 

خودداری كنيد، را نصب كنيد.
ـ تجهيزات ايمنی را در دسترس كامل قرار دهيد.

ـ پس از باز كردن، بســتن و تعمير كاربراتور و نصب آن 
روی خودرو از نداشتن نشتی و عملكرد صحيح آن  اطمينان 

حاصل كنيد.
ـ مجموعه هواكش را پياده كنيد )شكل 114ـ1( .

ـ   1  درپوش محل نصب کاربراتور شکل 112

زمان:       2 ساعت

ـ   1  موتور کاربراتورهای روی پایه شکل 113

ـ   1  پیاده کردن مجموعه هواکش شکل 114
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ـ كاربراتــور را، پس از جدا كردن لوله هاي خأل، آب گرم 
موتــور، اتصاالت الکتریکی و ســیم گاز، از روی موتور پیاده 

كنید )شکل 115ـ1(. 
قطعات كاربراتور را به  ترتیب ) اعداد مشــخص شده در 

شکل 116ـ1( باز كنید.
ـ پیچ مركزی صافی هوا )1( را باز كنید.

ـ اهرم  بنــدی گاز )2( را پس از خارج كردن خار مربوط 
پیاده كنید.

ـ پیچ  های مجموعة پوسته  و اهرم  بندی سیستم ساسات 
ترموستاتیکی )24( را باز كنید.

ـ دیافراگم خلئي كنترل ساسات )25( را جدا كنید.
ـ سوپاپ برقی خروج بخار بنزین )26( را جدا كنید.

ـ پیچ  های دهانــة باالی كاربراتور )شــکل117ـ1( را باز 
كنید.

ـ سیســتم خلئی )دیافراگم( دریچة سلونوئید گاز )4( را 
باز كنید.

ـ دهانه باالئی كاربراتور )5( و واشرمربوط را پیاده كنید.
ـ پس از خارج كردن پین شناور )7(، شناور)9( و سوزن 

)8( مربوط را باز كنید.
ـ با جدا كــردن گردگیر آكاردوني پمپ شــتاب )10( 

مجموعة پمپ شتاب )9( و )11( را پیاده كنید.
 ـ بــا جدا كردن خار صافی بنزیــن )12(، صافی بنزین 

)13( و ساچمه مربوط را جدا كنید.
ـ پس از باز كردن درپوش )15(، فنر ژیگلور )16(، و پیچ 

ژیگلور )17( و ساچمة مربوط )18( را خارج كنید.
ـ پس از جدا كردن واشــر )19(، سوپاپ برقِی دور آرام 

را باز كنید.
ـ بدنــة اصلی )میانی( )21( كاربراتور را از پایه   )دریچة 

گاز( )23(  با باز كردن پیچ  های آن جدا كنید.
ـ اجــزاء اهرم  بندی دریچة اولیة گاز )A( و محور دریچة 

اولیة گاز را باز و جدا كنید.
ـ دریچة شیشــة نشان دهندۀ سطح سوخت پیالة بنزین 

را با باز كردن پیچ  های مربوط جدا كنید.

شکل 115ـ 1  پیاده کردن کاربراتور 

ـ   1  ترتیب باز کردن قطعات کاربراتور شکل 116

ـ   1 دهانۀ باالی کاربراتور شکل 117
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ـ ژيگلورهــای كاربراتور )داخل پيالــة بنزين( را با آچار 
مناسب باز كنيد )شكل 118ـ1(. 

ـ ژيگلورهای روی بدنه )هوا( را باز كنيد.
ـ اجزاي باز شــده و ژيگلورها را بررسی و در صورت نياز 

تعويض كنيد.
كلية اجزاي غيرفلزی و واشرها را تعويض كنيد.

ـ برای بســتن كاربراتور، عكــس مراحل باز كردن عمل 
كنيد.

3ـ16ـ1  دســتورالعمل عيب  يابی و رفع 
عيب كاربراتور ونتوری ثابت

وسايل الزم
ـ خودرو كامل )شكل 119ـ1( 

ـ راهنمای تعمير و نگهداری خودرو مربوط
ـ ابزار عمومی و اختصاصی موردنياز )شكل 120ـ1( 

ـ تجهيزات ايمنی
نكات ايمنی

ـ قبــل از انجام كار، كابل اتصــال بدنة )منفی( باتری را 
قطع كنيد.

ـ در نزديك محل كار، تابلو ي »از ايجاد شــعله و جرقه 
خودداری كنيد« نصب نماييد.

ـ تجهيزات ايمنی را در دسترس كامل قرار دهيد.
ـ پــس از عيب  يابــی و رفع عيب كاربراتور، از نداشــتن 

نشتی و عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل كنيد.
ـ قبل از انجام هر عملياتی، عيوب اظهار شده را بررسی 

كنيد.
ـ از تخلية بنزين بوسيله دهان خودداری كنيد.

ـ از جوشكاری در اطراف موتور و سيستم سوخت  رسانی 
و كاربراتور خودداری كنيد.

ـ دقــت كنيد كه دريچــة گاز در حالت باز بودن در دور 
آرام در وضعيت صحيح قرار گرفته باشد.

ـ انحناي سيم گاز را بررســی كنيد و در صورت تطابق 
 A نداشتن با حد اســتاندارد )3ـ1 ميلی  متر( آن را با مهره

تنظيم كنيد.
ـ پدال گاز را فشــاردهيد و بررسی كنيد كه دريچة گاز 
كامالً باز شده باشد در غير اين صورت آن  را با مهره B تنظيم 

كنيد )شكل 121ـ1(. 

ـ   1  باز کردن ژیگلور اصلی شکل 118

زمان:       2 ساعت

ـ   1 نصب صحیح اهرم نگه  دارنده شکل 119
 درپوش موتور خودرو

ـ   1 شکل 120

ـ   1 سیم گاز و اتصاالت A و B قابل تنظیم شکل 121
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جدول راهنمای عیب  یابی سیستم سوخت  رسانی 

طریقه برطرف ساختن عیبعلت احتماليعیب ونقص
موتور سخت روشن 

مي شود
سرریز كردن كاربراتور

سوپاپ PCV خراب است 
پمپ بنزین خراب است 

سیستم ساسات درست كار نمي كند 
سوپاپ برقي دور آرام خراب است

گرفتگي ژیگلورها 
 آسیب دیدگي قطعات مربوط به موتور

آسیب دیدگي قطعات برقي موتور

سوزن شناور را كنترل كنید
تعویض كنید
تعویض كنید

تنظیم یا تعویض كنید
تعویض كنید

تعویض یا تعمیركنید

دور  در  موتــور 
كار  براحتــي  آرام 

نمي كند

سوپاپ PCV خراب است
پیچ تنظیم نسبت مخلوط آسیب دیده است 

ژیگلورهاي  لوله بنزین گرفته است 
متعادل كننده دور آرام خراب است

سنسور دماي هوا درست عمل نمي كند 
آسیب دیدگي واشر مانیفولد هوا یا كاسه نمد عایق كاربراتور

پارگي، آسیب دیدگي و یا قطع شدن شلنگ)لوله( خأل 
آسیب دیدگي قطعات مربوط به موتور 

آسیب دیدگي قطعات برقي موتور

تعویض كنید
تعویض كنید

تعویض یا تمیزكنید
تعویض كنید
تعویض كنید
تعویض كنید

مجدداً اتصال داده یا تعویض كنید

سرریزكردن 
كاربراتور

آسیب دیدگي یا نصب غلط سوزن شناوردركاربراتور
سطح شناور در كاربراتور تنظیم نیست 

پمپ بنزین بیش از حد فشار دارد
آسیب دیدگي واشر محفظه شناور یا شل بودن پیچ هاي اتصال 

شناور سوراخ است

تعویض یا تمیزكنید
تنظیم كنید

تعویض كنید
مجدداً سفت و یا تعویض كنید

تعویض كنید
شتاب موتور ضعیف 

است
پمپ شتاب كاربراتور خراب است 

ژیگلورها گرفته است 
خرابي قطعات مربوط به موتور

خرابي قطعات برقي موتور

تعویض كنید
تمیز و یا تعویض كنید

ســرعت  در  موتور 
زیاد، كم مي آورد

صافي هوا كثیف است 
شناور در سطح پایین قرار دارد

سوپاپ قدرت كثیف است 
گرفتگي لوله بنزین یا فیلتر بنزین 

پمپ بنزین به كاربراتور كم بنزین مي رساند
سوپاپ ثانویه معیوب است

آسیب دیدگي قطعات مربوط به موتور و قطعات برقي موتور

تعویض كنید
تنظیم كنید

تمیز كنید
تعویض یا تمیزكنید

تعویض كنید
تنظیم،تمیز یا تعویض كنید

از  بیــش  موتــور 
حــد بنزین مصرف 

مي كند

متعادل كننده دور آرام خراب است
سنسور دماي هوا خراب است

 سیستم تنظیم دور آرام تنظیم نیست 
خرابي قطعات برقي موتور

تعویض كنید
تعویض كنید

تعویض یا تنظیم كنید

در دور آرام موتــور 
خاموش مي شود

تعویض كنیدسوپاپ برقي دور آرام خراب است 

تنظیم یا تعویض كنیدسیستم تنظیم دور آرام اشکال دارددور آرام زیاد است
اگــزوز بیش از حد 

سروصدا دارد
نشت گاز از اگزوز

پیچ هاي اتصال پوشش مانی فولد شل است
تعمیر یا تعویض كنید

مجدداًسفت كنید
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4-16-1  بازدید سیستم خلئی هواکش
ـ لولة خلئی را از سیستم قطع كنید.

ـ دقت كنید هنگام ســرد بودن موتور، هوا از انتهای باز 
لولة خلئی مکیده  شود.

ـ موتور را تا درجة حرارت طبیعي )نرمال( گرم نموده و 
مواظب باشید، هوا از انتهای لولة خلئي مکیده نشود )شکل 

122ـ1(.

ـ صافی هوا را پیاده كنید.
ـ خــأل ســنج را بــه دیافراگــم خلئــی وصــل كنید                          

)شکل 123ـ1( .
ـ خأل الزم را تا باز شــدن دریچة سوپاپ در حالت گرم 

اعمال كنید.
ـ مقدار خأل اعمال شــده را با مقدار مندرج در راهنمای 

تعمیر و نگهداری مقایسه كنید.
ـ در صورت عدم تطابق، صافی هوا را تعویض كنید.

5-16-1  بازدید سوپاپ یک طرفه
ـ سوپاپ یک طرفه را پیاده كنید. )شکل 124ـ1( 

B بدمید و دقت كنید از ســمت A ـ هــوا را از ســمت
خارج شود.

ـ هوا را از ســمت دیگر )B( بدمیــد و دقت كنید كه از 
سمت A خارج نشود.

ـ در صورت خارج شــدن هوا از هر دو ســمت، سوپاپ 
یکطرفه را تعویض كنید.

6-16-1  بازدید حسگر دمای هوا
ـ دقت كنید هنگام بازدید حســگر دمای هوا، لولة هوا را 

از تعدیل كنندۀ دور آرام جدا  و آن را مسدود كنید.
ـ دقت كنید هنگامی  كه درجة حرارت بی  متال پایین  تر از 
درجه حرارت باز  شدن سوپاپ است. سوپاپ در حالت بسته 

قرار داشته باشد )شکل 125ـ1(.

ـ  1 شکل 122

ـ  1 شکل 123

ـ  1 شکل 124

ـ  1 شکل 125

دیافراگم خلئی

شیلنگ خأل
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ـ دقت كنيد با افزايش درجة حرارت، حسگر بی  متال در 
درجة حرارت بيش از حد مشخص شده در راهنمای تعمير 

و نگهداری باز شود.
دقــت كنيد در اين هنگام ســوپاپ در موقعيت باز قرار 

داشته باشد. )شكل 126ـ1( .
در صورت باز نبودن ســوپاپ، مجموعة حسگر دمای هوا 

را تعويض كنيد.

7-16-1  بازديد تعديل كننده دور آرام
دقت كنيد هنگام باز كردن تعديل كنندۀ دور آرام، لولة 
هوا را از حسگر دما جدا و آن را مسدود كنيد )شكل 127ـ1(. 
دقت كنيد هنگامی  كه درجه حرارت فلز بی  متال پايين تر 
از درجة اســتاندارد است، سوپاپ در حالت بسته قرار داشته 

باشد. 
ـ هوا را از طريق لوله بمكيد. در صورت مشــاهدۀ نشتی 

بيش از حد، تعديل كننده دور آرام را تعويض كنيد.
ـ در صورتی  كه درجة حرارت فلز بی  متال بيش از درجة 
حرارت مندرج در راهنمای تعمير و نگه داری باشــد، دقت 
كنيد سوپاپ در حالت باز قرار داشته باشد )شكل 128ـ1(.

در غيــر اين  صورت مجموعة تعديل كننــدۀ دور آرام را 
تعويض كنيد. 

8-16-1 تنظيم شناور
دقت كنيد در هنگام تنظيــم، از نكات مندرج در كتاب 

راهنمای تعميرات و يا دستورالعمل خودرو استفاده كنيد.
ـ ميزان لقی بين شناور و دو قسمت فوقانی كاربراتور را 

اندازه  گيری كنيد.
اگــر ميزان لقی در حــد مندرج در راهنمــای تعمير و 
نگهداری نباشــد، متوقف كنندۀ شناور را خم كنيد تا ميزان 

لقی استاندارد به دست آيد)شكل 129ـ1(.

ـ  1 شکل 126

ـ  1 شکل 127

ـ  1 شکل 128

ـ  1 شکل 129

الیه های کاغذ فیلتر هوا

محفظه فیلتر هوا

مانی فولد هوا

کاربراتور
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ـ قسمت فوقانی كاربراتور را روی يك پايه به طرف پائين 
بگردانيد تا شناور با وزن خود پايين رود.

ـ ميزان لقی بين شــناور قســمت فوقانی را اندازه  گيری 
كنيد در صورت تطابق نداشتن با مقدار مندرج در راهنمای 
تعمير و نگه داری، بازويــی را تا حدی خم كنيد كه لقی به 

حد استاندارد خود برسد )شكل 130ـ1(. 
9-16-1- سيستم كنترل خلئی ساسات

دقت كنيد، قبل از بازديد سيستم خلئي ساسات، موتور 
را ابتدا گرم  و سپس آن را خاموش كنيد.

ـ دريچة ساسات را كاماًل ببنديد.
ـ خأليــی معــادل مقدار منــدرج در راهنمــای تعمير 
و نگــه  داری را به سيســتم خلئي ساســات اعمــال كنيد 

)شكل 131ـ1(. 
ـ با استفاده از فيلر سيمی، مقدار لقی بين دريچة ساسات 

و ورودی هوا را آزمايش كنيد.
ـ اگر ميزان لقی مطابق با استانداردهای موردنظر نباشد، 

با خم كردن اهرم، ميزان آن را تنظيم كنيد.

10-16-1-تنظيم دورآرام و نسبت مخلوط
دقــت كنيد، قبل از تنظيم دور آرام و نســبت مخلوط، 
تســمة تايمينگ، شمع  ها، شناور كاربراتور در حالت طبيعي 

)نرمال( باشد.
كلية چراغ  ها و وســايل الكتريكی غيرضروری را خاموش 

كنيد. موتور فن سيستم خنك كننده هم خاموش باشد.
ـ دورسنج را روی موتور نصب كنيد )شكل 132ـ1(. 

 )به دســتورالعمل نصب و راه اندازی دورسنج موجوددر 
كارگاه مراجعه كنيد.(

ـ دور آرام را كنترل كنيد.
ـ با گرداندن پيچ تنظيــم دريچة گاز، دور آرام را تا حد 

استاندارد تنظيم كنيد )شكل 133ـ1( .
ـ تنظيم مخلوط دور آرام معموالً ضروری نيســت. اما در 
صورت لزوم برای دسترســی به پيچ تنظيم مخلوط، پوشش 

)محافظ( آن  را جدا كنيد.

ـ  1 شکل 130

ـ  1 شکل 131

شکل 132ـ1

شکل 133ـ1
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ـ پيچ تنظيم نسبت مخلوط، فنر و درپوش آن  را باز كنيد 
)شكل 134ـ1( .

ـ در صورت معيوب بودن پيچ، فنر ودرپوش را تعويض كنيد.
ـ پس از تنظيم دور آرام، می  توانيد به روش زير نســبت 

مخلوط را تنظيم نماييد.
ـ دستگاه آناليز گازهای خروجی )دود( را به انتهای لولة 

اگزوز وصل كنيد.
ـ ميزان گازها را اندازه  گيری كنيد )شكل 135ـ1( .

ـ اندازه  های به دســت آمده را بــا اندازه  های مندرج در 
راهنمای تعمير و نگهداری مقايسه كنيد.

ـ پيچ تنظيم نســبت مخلوط را بگردانيد،تا گاز CO به 
حد استاندارد برسد )شكل 136ـ1(. )به دستورالعمل مربوط 

مراجعه كنيد.(
ـ اگر بــر اثر اقدامات فــوق، دور آرام از حد معين خود 

خارج شد، می  توانيد آن  را مجدداً تنظيم كنيد.
ـ پس از تنظيم، درپوش جديد روی پيچ تنظيم نســبت 

مخلوط بگذاريد.

11-16-1  كنترل سوپاپ برقی دور آرام
ـ موتور را راه  اندازی كنيد.

ـ در دور آرام نگه داريد.
ـ رابط و اتصال مدار الكتريكی ســوپاپ برقی دور آرام را 

قطع كنيد  )شكل 137ـ1(. 
ـ اگر موتور خاموش شود، سوپاپ برقی دور آرام كار خود 

را بخوبی انجام می  دهد.
ـ اگر موتور خاموش نشد و به كار خود ادامه داد، سوپاپ 

برقی دور آرام نشتی دارد و بايد تعويض شود.

شکل 134ـ1

شکل 135ـ1

شکل 136ـ1

شکل 137ـ1
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12-16-1- كنتــرل ســوپاپ PCV )تهويه 
كارتل( 

ـ موتــور را راه  اندازی كنيــد و بگذاريد تا درجه حرارت 
نرمال گرم شود. آن  گاه آن  را در دور آرام ثابت كنيد.

ـ سوپاپ تهويه و لولة تهويه را از سوپاپ قطع كنيد.
ـ ورودی ســوپاپ تهويه  را با انگشت خود مسدود كنيد. 
در اين حالت مكش هوا را زير انگشــتان خود بايد احساس 

كنيد )شكل138ـ1(.
ـ در صورت مكيده نشدن، سوپاپ تهويه را تعويض كنيد.

13-16-1  ســوپاپ برقــی تهوية پيالة 
بنزين كاربراتور 

ـ ســوپاپ برقــی تهويــة پيالــة بنزين را تميــز كنيد 
)شكل 139ـ1(. 

ـ آن  را با انگشت لمس كنيد.
 )ON( ـ ســويچ راه  اندازی موتور را باز كنيد )در حالت

قرار دهيد( .
ـ يك لولة الســتيكی را به لولة خروجی بخار ســوخت 

كاربراتور وصل كنيد.
ـ در صورتی  كه صدای تيك شــنيديد و با دميدن هوا به 
داخل لوله, هوا وارد كاربراتور شود سوپاپ سالم است. درغير 

اين  صورت سوپاپ را تعويض كنيد.

14-16-1  تنظيم دور آرام برای مدل  های 
كولردار

ـ موتــور را تا درجة حرارت نرمــال گرم كنيد و در دور 
آرام نگه داريد.

ـ دورسنج را به موتور وصل كنيد.
ـ لولة انتقال خأل را از ديافراگم افزايش دور جدا كنيد.

ـ لولــة انتقال خأل ماني فولد بــه ديافراگم را نصب كنيد 
)شكل 140ـ1(. 

شکل 138ـ1

شکل 139ـ1

شکل 140ـ1
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ـ دور موتور را به 2000 دور در دقيقه برسانيد.
ـ اهرم گاز )پدال( را رها كنيد.

ـ اگر دور موتور در حد توصيه شــده در راهنمای تعمير 
و نگهداری باقی نماند آن را با استفاده ازپيچ تنظيم، تنظيم 

كنيد )شكل 141ـ1(.
ـ دقت كنيد در اين زمان وســايل برقی خودرو خاموش 

باشد.
ماني فولد  بازديد شيرحرارتی    1-16-15

بنزين
ـ  شير حرارتی ماني فولد بنزين را پياده كنيد.

ـ شــير حرارتی ماني فولد بنزيــن را داخل ظرف پر آبی    
فرو كنيد. 

ـ آب را با دقت گرم كنيد )شكل 142ـ1( .
ـ از يكی از دريچه  ها ي خأل بدميد.

ـ اگــر در درجة حرارت c° 55 از دريچة ديگر هوا خارج 
شــود، ســوپاپ كار خود را به  خوبی انجام می  دهد. در غير 

اين صورت آن را تعويض نمائيد.

16-16-1  بازديد سوپاپ برقی سه راه
ـ سوپاپ برقی سه راه را باز كنيد )شكل 143ـ1(. 

ـ از يك طرف سه راه بدميد و دقت كنيد كه هوا از مسير 
مستقيم عبور كند.

ـ از همان طرف بدميد و مسير مستقيم را مسدود كنيد 
بايد هوا از مسير ديگر خارج شود.

ـ مســير مقابل مسير اوليه را مســدود كنيد و مجدداً از 
مسير مقابل بدميد. بايد هوا از مسير ديگر خارج شود.

ـ در غير اين  صورت سوپاپ را تعويض كنيد.

17-16-1 بازديد سوپاپ كنترل كنيستر
ـ از داخل مجرای A ، كه روی سوپاپ كنترل قرار دارد، 

بدميد و دقت كنيد كه هوا جريان نداشته باشد.
ـ يــك عدد پمپ خأل به ســوپاپ كنتــرل وصل كنيد. 

)شكل 144ـ1( 

شکل 141ـ1

شکل 142ـ1

شکل 143ـ1

شکل 144ـ1
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ـ با استفاده از پمپ خأل، خلئی به اندازۀ توصيه شده در 
 A راهنمای تعمير و نگهداری وارد كنيد. و مجدداً از مجرای

در مخزن بدميد.
ـ اگــر هــوا جريان پيدا كرد، ســوپاپ ســالم اســت 

درغيراين صورت آن  را تعويض كنيد.

18ـ16ـ1 كنترل ارتفاع شناور 
ـ موتــور را راه  اندازی كنيــد و بگذاريد به درجة حرارت 

نرمال برسد.
ـ هواكــش را پياده كنيد و دهانــة كاربراتور را در محل 

خروجی ژيگلور اصلی به دقت نگاه كنيد )شكل 145ـ1(. 
ـ اگر خروجی ژيگلور اصلی خيس اســت و بنزين از آن 
می  چكد احتماالً ارتفاع شناور باالست و در دور آرام، ژيگلور 
اصلی ســوخت می  رســاند و بايد با توجه به دســتورالعمل 

خودروی مربوطه تنظيم شود. 

19-16-1 كنترل ژيگلور دور آرام
ـ اگر موتور بعد از گرم شدن, در دور آرام بد كار می  كند، 

عيب از ژيگلور دور آرام است )شكل 146ـ1(. 
ـ دريچــة گاز را باز كنيــد، دور موتور به 3000 دور در 

دقيقه برسد.
ـ اگــر دور به صورت يكنواخــت افزايش نيافت و بد كار 

كرد، احتماالً ژيگلور دور آرام معيوب است.
ـ در صورت ســالمت ژيگلــور دور آرام ژيگلور اصلی را 

كنترل كنيد.

20-16-1  كنترل پمپ شتاب 
ـ با كنترل پيالــة بنزين از طريق دريچه، از پر بودن آن 

اطمينان حاصل كنيد.
ـ هواكــش را پياده كنيد و موتــور را در حالت خاموش 

نگاه داريد.
ـ دريچة گاز را به طور ناگهانی باز كنيد )شكل147ـ1(. 

شکل 145ـ1

شکل 146ـ1

شکل 147ـ1
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ـ بايد خروج ســوخت از مسير خروجی پمپ شتاب را تا 
چند ثانيه بعد از باز شدن دريچة گاز مشاهده كنيد. در غير 

اين صورت پمپ شتاب معيوب است.

21ـ16ـ1 كنترل ژيگلور اصلی
ـ دور موتور را به rpm 2000 برسانيد.

ـ بخشــی از دهانة كاربراتور را با يك تكه مقوای ســفت 
بپوشانيد. دور موتور بايد كمی افزايش يابد شكل )148ـ1(. 
ـ مســدود كردن دهانة كاربراتور ســبب تخلية بيشــتر 

ژيگلور اصلی می  شود.
ـ اگــر اين افزايش دور خيلی زياد شــد و يا رخ نداد )به 
راهنمای تعميــر و نگهداری مراجعه كنيــد( ژيگلور اصلی 

معيوب است.

17-1 ماني فولد گاز )ورودی( 
ماني فولد گاز، گــذرگاه مخلوط بنزين و هوا از كاربراتور 
تا موتور اســت. اين قطعه روی سرسيلندر يا سيلندر نصب 
مي شــود و جريان مخلوط بنزين و هوا را به سوی سوپاپ  ها 
هدايــت می  نمايد. در موتورهای ديزل، هوا فقط از ماني فولد 

گاز عبور می  كند )شكل 149ـ1(.

1-17-1 ساختمان ماني فولد گاز
ماني فولد گاز، معموالً از آلومينيم و گاهی از چدن ساخته 
می  شــود. طراحی مناسب ماني فولد در بازدهی قدرت موتور 

تأثير به  سزايی دارد.
برای مرتب كار كردن موتور، الزم اســت توزيع سوخت 
در سيلندرها يك نواخت باشد. برای توزيع هماهنگ مخلوط 
ســوخت ـ هوا بين ســيلندرها طراحی دقيقی در ســاخت 

مانی فولدها به كار می  رود )شكل 150ـ1(.
به منظور كاهش مقاومت مجراهــای ماني فولد در برابر 
عبور جريان گاز ســعی می  شود كه مســير عبور گاز كوتاه 

شکل 148ـ1

شکل 149ـ1

شکل 150ـ1 

ماني فولد كاربراتور دوبل

ماني فولدهای
گاز
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شکل 151ـ 1

شکل 152ـ 1

زمان:       2 ساعت

شکل 153ـ 1

طراحــی گردد و بــرای تغيير جهت مســير گاز ازخم  هايی 
با شــعاع كم استفاده می  شــود و بايدبه هيچ عنوان لبه  ها و 

گوشه  های تيز در مقابل جريان گاز وجود نداشته باشد.

2-17-1 سيستم كنترل گرمای ماني فولد 
گاز

 براي   آنكه بتوان مخلوط سوخت و هوا را به صورت بخار 
در ماني فولد هدايت كرد الزم است كه ماني فولد درجة حرارت 
گرم و مناسبی داشته باشد، تا بهترين راندمان حرارتی ممكن 
حاصل شود. يكی از راه  ها ي گرم كردن مانی فولد طراحي آن 
در كنار ماني فولد دود است تا از انرژی باقی مانده در گازهای 

خروجی استفاده شود     )شكل151ـ1( .
راه ديگــر آن اســتفاده از ســوپاپ كنتــرل حرارتی يا 
اتاقــك گرم كن اســت. در بعضی از موتورهــا نيز برای گرم 
كــردن ماني فولد گاز از المنت الكتريكی اســتفاده می  كنند                            

)شكل 152ـ1( .

3-17-1 دستورالعمل پياده و سواركردن 
ماني فولد هوا
وسايل الزم: 

ـ خودرو كامل
ـ راهنمای تعمير و نگهداری خودرو

ـ ابزار عمومی
ـ تجهيزات ايمنی

نكات ايمنی
 قبــل از انجام كار، كابل اتصال بدنــة )منفی( باتری را 

قطع كنيد.
ـ در نزديكی محل كار تابلو ي »از ايجاد شــعله و جرقه 
خودداری كنيد« نصب كنيــد و بگذاريد موتور كاماًل خنك 

شود.
ـ تجهيزات ايمنی را در دسترس كامل قرار دهيد.
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مراحل پياده كردن ماني فولد هوا عبارت است 
از: 

ـ هواكش و كاربراتور را پياده كنيد )شكل 154ـ1(. 

ـ لوله  های متصل به ماني فولد هوا را قطع كنيد.
)لوله خأل بوستر، حسگر فشار هوا، پاية سيم گاز و...(

ـ پيــچ و مهره  های اتصــال ماني فولد هــوا را باز كنيد.             
)شكل 154ـ1( 

ـ مانی فولد هوا را از سر سيلندر جدا كنيد.
ـ واشر ماني فولد هوا را از سر سيلندر جدا كنيد.

ـ مراحل بستن ماني فولد هوا عكس مراحل پياده كردن 
آن است )شكل 155ـ1( .

دقت كنيد: هنگام نصب ماني فولد از واشر جديد استفاده 
كنيد.

 قبــل از نصب ماني فولــد آن  را بازديد كنيد و در صورت 
وجود ترك، تاب يا شكستگی آن  را تعويض كنيد. 

18-1 سيستم تخليه دود
گازهای خروجی ازطريق سوپاپ  های دود خارج مي شوند، 

دارای سرعت باال، سروصدای زياد و آاليندگی هستند. 
سيســتم تخلية دود در حين هدايت اين گازها به خارج 
از موتور، وظيفة كاهش ســرعت گازها و ســروصدای ناشی 
از آنها را بر عهده داشته باشــد. در سيستم  های تخليه دود 
خودروهای روز، مقداری از مواد آاليندۀ گازهای خروجی نيز 

جذب يا اصالح می  شوند.
سيستم تخلية دود شــامل اجزائی چون ماني فولد دود، 
سوپرشــارژ، منبع اگزوز، كاتاليســت و خروجی اگزوز است 

)شكل 156ـ1( .

شکل 154ـ 1

شکل 155ـ 1

شکل 156ـ 1
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شکل 157ـ 1

شکل 158ـ 1

زمان:       2 ساعت

شکل 159ـ 1

1-18-1  ماني فولد دود 
ماني فولد دود بــه منزلة هدايت كنندۀ گازهای خروجی 

ناشی از احتراق است. 
گازهای  خروجی كلية سيلندرها، پس از عبور از مجرای 
مربوط، درون ماني فولد به يكديگر می  پيوندند و به ســمت 
لولة اگزوز هدايت می  گردند. ماني فولد دود الزم است تحمل 
دمای زياد گازهای خروجی را داشــته باشد، معموالً آن را از 

چدن می  سازند.
ماني فولد دود نيز مانند ماني فولد هوا بر روی سرسيلندر 

نصب می  گردد )شكل 157ـ1( .

2-18-1  لوله   و منبع اگزوز 
پس از به هم پيوســتن گازهای خروجی ســيلندرها در 
داخل ماني فولد، الزم است كه اين گازها از طريق يك لوله به 
سمت منبع اگزوز و از آنجا به محيط طبيعي هدايت شوند. به 
اين منظور يك لولة فلزی طراحی گرديده است كه ماني فولد 
دود را بــه منبع اگزوز متصل می كنــد. كه به آن لولة اگزوز 

گفته می  شود )شكل158ـ1( .
اين لوله برحســب طول و شــرايط عبور تا منبع اگزوز 
يك تكه يا دو تكه اســت. در صورتي كه موتور دارای سيستم 
توربوشارژ باشــد، اين سيســتم بين ماني فولد و لولة اگزوز 
نصب می  شــود. وظيفةمنبع، كاهش صدا و سرعت گازهای 
خروجی اســت. در صورت نصب كاتاليست ميزان آاليندگی 

گازهای خروجی كاهش می يابد.

3-18-1  دستورالعمل پياده و سواركردن 
ماني فولد دود

وسايل الزم: 
ـ خودرو كامل يا موتور نصب شده روي پايه )شكل159ـ1( 

ـ راهنمای تعمير و نگه داری خودرو
ـ ابزار عمومی

ـ تجهيزات ايمنی
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نكات ايمنی
 قبــل از انجام كار، كابل اتصال بدنــه )منفی( باتری را 

قطع كنيد.
ـ بگذاريد موتور كاماًل خنك شود.

ـ تجهيزات ايمنی را در دسترس كامل قرار دهيد.

مراحل پياده كردن ماني فولد دود عبارت است 
از:

ـ پيچ  های اتصال ســپر حرارتی بــه ماني فولد دود را باز 
كنيد و سپر حرارتی را خارج كنيد.

ـ مهره  های اتصال ماني فولد دود به لولة اگزوز را باز كنيد 
)شكل 160ـ1(. 

)برای انجام اين مرحله الزم اســت خودرو را روی باالبر 
بگذاريد و يا به وســيله  ای جك آن  را باال ببريد تا به پيچ  های 

اتصال گلويی لولة اگزوز دسترسی پيدا شود.(
ـ پيچ  و مهره  های اتصال ماني فولد دود به سرســيلندر را 
باز كنيد )تعدادی از مهره  ها از زير خودرو و بقيه از باال قابل 

دسترسی هستند( )شكل 161ـ1( .
ـ ماني فولد دود و واشر آن را از سر سيلندر جدا كنيد.

ـ ماني فولــد دود از نظر ترك، شكســتگی و تاب كنترل 
كنيد. مراحل سوار كردن ماني فولد دود عكس مراحل پياده 

كردن آن است )شكل 162ـ1( .

دقت كنيد:
 هنگام ســوار نمودن ماني فولد دود، از واشر ماني فولد و 

واشر گلويی نو استفاده كنيد.

شکل 160ـ1

شکل 161ـ1

شکل 162ـ1
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                                آزمون پايانی )1( 

 باشد محصول احتراق چه خواهد بود؟ 
n nC H +2 2

1ـ اگر فرمول شيميايی سوخت 
   )n )CO nH O HC− + +2 21 nco                                ب(  )n )H O+ + 21 الف( 

)n )CO )n )H O HC− + − +2 22 1 2 nco            د(  )n )H O no+ + +21 ج( 
2ـ با توجه به تصوير، احتراق در چند مرحله صورت می  پذيرد؟ 

ب( 3 مرحله   الف( 2 مرحله   
د( 5 مرحله ج( 4 مرحله   

3ـ آالينده  های خودرو به چند دسته تقسيم می  شوند؟
الف( گازها، مايعات، جامدات 

ب( گازهاي خروجي،صدا، مايعات، جامدات
    CO2

 ،HC ، H O2
 ، CO ج(  

د( گازهای خروجی، مايعات تعويض شونده، صدا
4ـ هپتان از توليدات پااليشگاه  ها جزء كدام خانواده است واز آن در تركيب چه نوع سوختی استفاده می  شود؟ 

ب( الكان، مايع، بنزين الف( پروپان، گاز، بنزين    
د( الكان، گاز، گازوئيل ج( هگزان، مايع، گازوئيل   

5ـ مهم ترين مشخصه بنزين چيست و افزايش آن موجب افزايش چه پارامتری خواهد شد؟ 
الف( اكتان، افزايش مقاومت در برابر خود سوزی             ب( اكتان، كاهش مقاومت در برابر خود سوزی

ج( ستان، كاهش زمان تأخير در اشتعال          د( ستان، افزايش زمان تأخير در اشتعال
6ـ عدد اكتان گاز طبيعی)CNG( چه قدر است؟ و چه مزايايی دارد؟

الف( 110، استفاده از نسبت تراكم باالتر          ب( 113، استفاده از نسبت تراكم پايين  تر
ج( 113، استفاده از نسبت تراكم باالتر          د (110، استفاده از نسبت تراكم مفيدتر
7 ـ يك كاربراتور ونتوری متغير را پياده كنيد و پس از تفكيك قطعات گزارش ها ي زير را تهيه كنيد.

ج( عملكرد بعد از تعمير ب( وضعيت قطعات   الف( نام قطعات  
8ـ يك كاربراتور ونتوری ثابت را از روی موتور پياده كنيد و به  سؤاالت زير را پاسخ دهيد.

ج( تنظيمات كاربراتور الف( نوع كاربراتور            ب( اجزا و ساختمان كاربراتور 
9ـ مدار ساسات يك كاربراتور ونتوری ثابت را بررسی كنيد.

الف( نوع سيستم عملكردی ساسات              ب( اجزاء سيستم
ج( تنظيمات             د( عملكرد پس از تعمير

10ـ مجموعة هواكش كاربراتور و مانی فولد گاز را پياده و پس از بررسی مجدداً آن را نصب كنيد.
11 ـ سيستم تخليه گازهای سوخته شده )دود( را بررسی، پياده و  سوار كنيد.


