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  راھنماي تعمیر و نگھداري

MVM 110خودروی سھ و چھار سیلندر 

  شرکت فروش وخدمات پس از فروش مدیران خودرو: تھیھ کننده

www.CarGarage.ir



   2

  
  

 No  آیتم   پارامتر اصلي

  

  ١  نوع و مدل  موتور SQR   372 سھ سیلندر داراي 

  ٢  سیستم سوخت  سیستم کنترل برقي vdo بنزین سیستم انژکتورکنترل چند نقطھ اي  )زیمنس(

  ٣  قطر سیلندر  میلیمتر ٧٢

  ۴   ضربھ پیستون  میلیمتر ۶۶.۵

0.812L  ۵  حجم موتور  

9.5： 1/1.1~1.4MPa  ۶   درصد کمپرس/ فشار کمپرس  

  ٧  نوع مخزن انفجاري  نوع موتوري

  ٨  استارت متوالي/استارت پیشرفتھیھ زاو  1-2-3/5±2°

  ٩  ع بنزین نو  

  ١٠  نوع روغن موتور  

Replacement of oil filter 2.9L  ١١  حجم روغن موتور  

  ١٢  طریقھ روغنکاري  )پاشیدن با فشار(نوع ترکیب شده

  No  آیتم  پارامترھاي اصلي
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467*428*644mm³  اندازه ھا 

  طول*  عرض*ارتفاع *
١٣  

  ١۴  76Kg  Net massكیلوگرم

  ١۵  زاویھ باز شدن سوپاپ ورودي ھوا   درجھ قبل از مرکز مرگ باال ١٩

  ١۶  زاویھ بستھ شدن سوپاپ ورودي ھوا  درجھ بعد از مرکز مرگ پائین ۵٩

  ١٧  زاویھ باز شدن سوپاپ دود   درجھ قبل از مرکز مرگ پائین  ۶٢

  ١٨  زاویھ بستھ شدن سوپاپ دود   درجھ بعد از مرگ باال  ١۶

  ١٩  زاویھ ست کردن شیب و انحراف موتور  20°=>

  ٢٠  زاویھ ست کردن شیب تقاطع موتور  15°=>

850±50r/min//<=30r/min    ٢١  

38KW/6000 r/min  ٢٢  دور آرام ثابت/دور آرام  

70N•m/3500r/min  ٢٣  میزان درصد نیرو  

270g/KW•h  ٢۴  حداقل مصرف بنزین  
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  پارامتر و مختصات ساختمان مجموعھ اصلي 

  :استارتر -١

  کاھش سرعت ماگنتیسم دائمي *   

  سانتیگراد موتور بھ نرمي در سي ثانیھ استارت مي زند -٢۵در ھواي *    

  بدون اندازه گیري مخصوص درحالیکھ تست استارت مجاز است کھ سھ بار تکرار شود *   

  استارت بعدي پس از دو دقیقھ بعد از موفق نشدن دفعھ اول انجام مي پذیرد *  

  :ژنراتور -٢  

  آمپر ۶۵ولت  ١۴کولر ژنراتور براي   

RC10YC4 موتورشمع – ٣:    

  از نوع چرخان پمپ دنده داخل: پمپ روغن  -۴  

  ) حلقھ اي(از نوع کروي : فیلتر روغن  -۵    

  موتور پمپ داخل باک بنزین : پمپ بنزین  -۶  

  از نوع پمپاژ گریز از مرکز و پمپ پره دار  : واتر پمپ  -٧  
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 نوع موتور - ١
  بدنھ سیلندر ) ١(

  .بھ شکل خورجیني براي اطمینان از استحکام پوستھ میل لنگ 
  عرض نشست بلبرینگ اصلي 

 87.00~87.054    
   قطر حفره شافت اصلي

٨٧.٠۵۴~٨٧.٠٠   
  .بھ یک گروه  ٠.٠٠۵حفره سیلندر بھ دو گروه تقسیم مي شود و 

  حفره عمودي شافت اصلي  
  فاصلھ مرکز سیلندر 

  سطح باالئي 
   + ۵/٣زمان سفت کردن پیچ بلبرینگ اصلي 

 

 مشخصات ساختمان مکانیزم میل لنگ
www.CarGarage.ir
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  سر سیلندر ) ٢(

  
  

 :عملکرد

جھ  ت آب بن  دي سرس  یلندر و تش  کیل محفظ  ھ احت  راق ن  وع برجس  تھ و     

  شیار دار 

  ینیوم داراي قابلیت شکل گیري با عیار باال از جنس آلوم:جنس 

  .دو عدد حفره ثابت روي درپوش سیلندر تعبیھ شده است 

   ٠.٠۴٠~٠.٠۶۶مجموعھ گاید سوپاپ بھ بزرگي 

  نیتروژن مایع سیت گاید سوپاپ 

  :زمان سفت کردن پیچ درب سیلندر 

سفت  کردن پیچ ھا بایستي در سوراخ ھاي بدون گریس از وسط بھ دو 

  .بصورت ضربھ اي سفت شوند طرف 
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 :واشر سر سیلندر 

  

  قطعات غیرقابل استفاده مجدد 

  قسمت پائین و باال در موقع نصب با عالمت بطرف باال

  ):کارنل روغن (مخزن روغن  

  

  .بھ شکلي ساختھ شده کھ روغن از آن بیرون نریزد 

  شر الستیکي با فشار بھ تھ سیلندر وصل میشود کھ با کاسھ نمد سیماني بھ جاي وا

  .جھت تخلیھ روغن یک واشر وجود دارد کھ مي تواند مغناطیسي باشد 
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 :پیستون 
پیستون از نوع سخت و آلومینیومي است کھ از حالت ذوب شده قالب 

  .گیري شده است
پیستون داراي سطح صاف و نشست چھار سوپاپ و قطب مثبت   

سمت پائیني بھ و منفي با   ق O  3.   داراي چالھ ھائي بطرف جلو 
است کالنس سیلندر بین ) نوک مدادي(شکل سطل و بھ رنگ گرافیک 

   ١۵تا  ٣٠
  روي سیلندر× عالمت 

  عالمت   S روي سیلندر
  وزن 
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 پین پیستون و سوراخ پین  )٣(
  پین پیستون نیمھ شناور

    67g:وزن پین پیستون 
   15Cr(20CR): جنس پین پیستون 

 رینگ پیستون)   2(

  .بطرف باال جھت نصب  SRبھ شکل حلقھ اي است با عالمت  ١رینگ شماره 

    0.40~0.25:کلرانس باز کردن 

   ٢رینگ شماره 

   ,0.50~0.35: رانس باز کردن کل

   0.06~0.03کلرانس طرفین بین دو رینگ ورودي ھوا 

  

  .رینگ روغن یک رینگ مرکب است کھ با آلیاژ گرم پوشیده شده است 

   0.7~0.2: کلرانس باز کردن 

  .0.17~0.012: كلرانس طرفین 
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  درجھ گرم مي شود  ١۵٠انتھاي کوچک طبق وقتي کھ نصب میشود با حرارت : نیمھ شناور 
      

  
  
  

    

    
  

  .پین پیستون خارج از مرکز سوراخ نشیمنگاه 

حفره ھاي نشیمنگاه پین ھاي پیستون بھ گروه ھاي مختلف تقسیم م ي  

  .شود

در صورتیکھ گروه ھاي مختلفي از پیستون باشد با عالمت آن گروه 

  .روي سر پیستون چاپ شده است 

    18.0035-18.001نشان دھنده  Aحرف 

    18.006-18.0035نشان دھنده  Bحرف 

  .ستون بایستي بھ دو گروه تقسیم شوند پین ھاي پی

  
18.0035 18.001 

  18.005 

  

  
 شاتون)  4(

 Ø18: حلقھ کوچک انتھائي 

 Ø40: حلقھ بزرگ انتھائي 

、0-1.5: صفحات بلبرینگ  006 

  جنس بلبرینگ

  0.035±117.5: طول شاتون 

 365g—383g: وزن شاتون 

  .گرم میباشد  ٣گروه و وزن ھر گروه  ٦تقسیم بھ 

  المت کناري سبک و سنگین بودن درگیري بین پیچ شاتون ع

 2N·m±40: ترک سفت کردن پیچ شاتون 
درپوش متحرك   

  4نمودار   شاتون

عالمت روي 
 پیستون

 نوع
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درپوش متحرک 
  شاتون

 نوع

عالمت روي 
 پيستون

  ۴نمودار 

و عالم ت بط رف جل و روي     درپوش شاتون را بط رف عالم ت روي م دل   
  .پیستون حرکت دھید 

نقطھ بایستي در ھمان جھت جلوباشد با مجموعھ کھ تش کیل نص ب زی ر را                    
  .مي دھد

  .پیستون و پین پیستون بطور موقت گروه نمي شوند 
  

 عالمت جهت مونتاژ گروه پیستون 
www.CarGarage.ir
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  گروه شاتون از نظر وزن 

  شاتون ھاي یک گروه از نظر وزن 

  گرم است  ٣٧۴+ ٩وزن مجموعھ شاتون بدون بوش 

  .گرم باشد  ٣اگر وزن شاتون بھ شش گروه تقسیم شود اختالف ھر کدام 

  .وزن خمیدگي میلھ شاتون و شاتون ھمان ست ھمان وزن خواھد بود 

  .چاپ شد  ۶تا  ١ن از شماره گروه ھا روي ھر گروه شاتو

  :وزن گروھا

365g 368g 371g 374g 

377g 380g 383g  

  
 
 

  

 نصب شاتون پیستون

  ھ شاتون در مورد نصب مجموع

در ش   ش گ   روه م   ي باش   د ک   ھ وزن   SQR372ش   اتون موت   ور 

  .گرم اختالف دارد  ٣ھرگروه 

  .قطر حفره کوچک انتھائي و حفره بلبرینگ سر ھم نمي شود 

  .انتھاي کوچک شاتون و پین پیستون ز نوع نیم شناور میباشند 
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 پین پیستون پین پیستون

 پیستون پیستون

 طبق
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 گروه فالیویل میل لنگ   3

  )ستفاده بعدي براي ا(کلیھ قسمت ھاي سازنده میل لنگ  )١(
   ٣و  ٢و  ١تناوب استارت 

   ٢۴٠گردش میل لنگ 
  R=S/2=33.25: شعاع میل لنگ

  42 :گردن شافت اصلي 
  1.5 :بلبرینگ شافت اصلي 

  37 :گردن شافت شاتون 
 1.5: بلبرینگ شاتون 

  
  on 3rd bearing :طول روي بلبرینگ سوم 

  0.211~0.089 :چرخش طولي 
  اتصال با پمپ روغن 

  پولي تسمھ تایمینگ  اتصال با
  اتصال با فالیویل 
  پین باز کننده پین

 کاسھ نمد جلو و عقب حمایت شده بوسیلھ سیار برگشت روغن 
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 فالیویل)  2(  
  :عملکرد                                      

  ذخیره انرژي ضربھ ھاي انبساط  -١
 .اجازه دھید پیستون بھ نقطھ مرگ برود  -٢
 نیروي خروجي -٣
 ت زدن موتور استار -۴
 تعیین زمان استارت -۵
 اندازه گیري سرعت چرخش موتور -۶

  نیاز ھا 
  لحظھ موقتي -١
 باالنس استاتیک -٢
 باالنس ادواري و یکي شدن بعد از نصب میل لنگ  -٣
 باال و پائین رفتن روي سطح  -۴
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  :بلبرینگ اصلي 

در .ن  زین داش  تھ باش  د   یاتاق  ان ثاب  ت فوق  اني بایس  تي س  وراخ و ش  یار ب    

صورتیکھ یاتاقان ثابت تحتاني سوراخ و شاز بنزین نداش تھ باش د پش ت    

  .یاتاقان را تمیز کنید 

  :شافت اصلي 

یک عالم ت  . روي شافت اصلي شماره و فلش بطرف جلو داشتھ باشد 

  .نشان دھنده جھت روي درپوش شافت اصلي بایستي داشتھ باشد 

  :صفحھ اطمینان 

  .قان سوم سمت شیار سوخت روبروي میل لنگ نصب روي یاتا

  :پیچ شافت اصلي 

  .پیچ را با زمان در دو دفعھ سفت کنید 

  نیوتون متر  ٧٠ + ٣/۵

  .جھت متناوب سفت کردن بھ دیاگرام سمت راست مراجعھ شود 
  

 نصب میل لنگ

  5نمودار  

 جلو 
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Diagram 23 

 

 مکانیزم توزیع هوا

  :عملکرد و تشکیل 
  :عملکرد 

  .باز و بستھ کردن دریچھ از نظر زمان ھر دور موتور 
  :نیازھا

  اوًال وقت شناسي
  دومًا متحد و یکسان کردن

  :تشکیل 
نش  یمنگاه   –فن  ر س  وپاپ   –کاس  ھ نم  د   –س  وپاپ : گ  روه س  وپاپ  

  .سوپاپ و قفل کردن 
ورودي و خروج  ي   –تس  مھ ت  ایم و پ  ولي    : گ  روه س  وپاپ ران  دن    

  .شافت و دنده شافت و واشر تنظیم –ھواي میل لنگ 
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Diagram 
12 

ــيم -۱ ــر تنظــ واشــ
  سوپاپ

  پيستون متحرک-۲
  خار سوپاپ-۳
نشيمنگاه فوقاني فنر -۴

  سوپاپ
  فنر سوپاپ-٥
  کاسه نمد-۶
نشيمنگاه تحتاني فنر -۷

  سوپاپ
  سوپاپ-۸

 12دیاگرام 

 گروه سوپاپ  -1

  :سوپاپ  )١(

  4Cr9Si2 :آلیاژ سوپاپ 

 Ø5: میل سوپاپ 

/O /0.02 

  0.02 

  '30°45 :زاویھ میل سوپاپ 

 76.53 :طول سوپاپ ھوا و دود 

exhaust –76.89 

لولھ و نشیمنگاه سوپاپ را در مایع نیتروژن بمدت ده دقیقھ شناور نموده 

  .و سپس بھ ھر اندازه کھ امکان دارد فشار دھید 
  
 

 واشر تنظیم سوپاپ 

  فنر سوپاپ  )٢(
  :قطر سیم فوالدي 
  :قطر داخلي فنر 

  :عمودي 
  :طول آزاد 

نیکوت ون مت ر    8N·m·8±110بس تن دریچ ھ در ص ورتي ک ھ می زان فش ار       
  .باشد 

نیکوت ون مت ر    25N·m± 350نی روي فش ار   : باز کردن دریچ ھ در حال ت   
  .باشد

  
   ٢٣ثر حداک: طول فنر 

  
 : آلیاژ ) ٣(

  واشر تنظیم سوپاپ  )۴(

 20CrMo:  آلیاژ واشر 

  کرنایز کردن % ٥تا % ٣: تحمل گرما 

  فسفریزه کردن

 //0.008 

0.006 

 2.80~2.28: ضخامت 

  در یک گروه % ٢ھر 
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  21 مدیاگرا   عالمت تایم

  پولي تسمھ تایم میل لنک )  ١(
  
  

  .میل لنگ در وضعیت سیلندر یک در مرکز باالي مرگ بچرخانید 

ب  ا عالم  ت ت  ایم روي دن  ده ت  ایم می  ل لن  گ ک  ھ پوس  تھ پم  پ روغ  ن          

  بطوریکھ در نمودار سمت 

  .ان داده شده است چپ نش

 

 پولی تایمینگ میل لنگ )  2(

  پودر فلز کاري : آلیاژ 
  ھم سطح کردن دنده ھا: سیار کلید 

  میل سوپاپ دود : نصب 
اول .در موقع نصب پولي تایمین گ ش مع ھ ا نبای د نص ب باش ند       : توجھ 

ین  گ ب ا عالم ت روي سرس یلندر تنظ یم ش  ود     بای د نقط ھ م رگ دن ده تایم    
  .بطوریکھ در دیاگرام سمت چپ نشان داده شده است 
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  20دیاگرام 

  عالمت تايم

 میل سوپاپ دود )  3(

 وضعیت پین ھاي تایم دود

  میل سوپاپ دود
  

 موقعیت عالمت دنده

 15دیاگرام 

پ    یچ چن    د ض    لعي گ    ردن   
 شافت 

 ود سوپاپ دمجموعھ 

دنده ميل 
 سوپاپ دود

 پیچ چند ضلعي داخلي

 پیچ اتصال

پولي تایم میل 
 سوپاپ با دو پین

 پیچ قفل کن
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  نصب دنده میل سوپاپ دود  

ò  دارد بایستي بطرف عقب باشد  05طرفي کھ عالمت.  

Ä  شافت پین دو تائي درپوش گردن  

Ä  پیچ تنظیم کنید  ۴عالمت ھا را با اتصال.  

Ä  ۵/١٠ارتفاع پین و پین و شیار کلید   

Ä  نیوتون متر سفت کنید  ١٠٠مھره را بھ اندازه.  

 دنده میل سوپاپ دود  دنده میل سوپاپ و نصب آن )  4(
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 میل سوپاپ بنزین

 مجموعه دنده اصلي ميل سوپاپ

 رينگ متحرک

دنــده فرعــي ميــل   

 واشر فاصله پرکن

 واشر ارتجاعي
مجموعه ميل سـوپاپ  

 بنزين 

 دنده میل سوپاپ بنزین  آهن : جنس 

 :موقعیت پین ثابت بھ دنده ھاي میل سوپاپ 

رعي و دنده اص لي روي می ل س وپاپ    براي نصب دنده ف
  .بنزین مي بایست دقت نمود 

دو دنده باید در موقعیتي صحیح روي میل سوپاپ نصب 
  .گردند 

زم  ان خ  ارج ک  ردن می  ل س  وپاپ میبایس  ت دق  ت نم  ود        
سوراخ دنده ھاي اصلي و فرعي در مقابل یکدیگر قرار 

 .گیرند 

www.CarGarage.ir
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پين ثابت رينگ 
 متحرک

 پين ثابت رينگ متحرک 

 قبل از تعمیر
 قبل از تعمیر

  
ي ميـل سـوپاپ بنـزين نصـب     دنده سيگنال سنسور موقعيت ميل سوپاپ بايسـتي رو  

  .شود 
  ۱با بادامک سوپاپ سيلندر 

 

زمان درگیري دنده میل سوپاپ دود و بن زین ب ھ   : توجھ 
  .عالئم دقت نمائید 

عالم ت درگی ري دن ده می ل س وپاپ دود و بن زین و دن  ده       
 جھت تایمینگ 

www.CarGarage.ir
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عالمت تایمنگ روي دنده میل 
 سوپاپ

www.CarGarage.ir
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  واتر پمپ 

رادیاتور  
  بخاري

  ترموستات 

  تانک رزرو 

   ور آبرادیات 

  موتور 

  
   SQR  372سیستم خنک کننده موتور 

  گردش آب در مدارهاي سیستم خنک کننده 

www.CarGarage.ir
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  :عملکرد  -١
  .در موتور بھ علت سوخت بنزین سبب باال رفتن حرارت در موتور شده و آب داخل مدار را تحت فشار قرار مي دھد  ایجاد انرژي

  .درجھ ثابت نگاھداشت  ١١۵تا  ٨۵ستي درجھ حرارت آب داخل موتور را در بین براي عملکرد نرمال یک موتور میبای
  :اصول 

  .در اثر سیکل جریان نرمال سیستم خنک کننده مکانیزم ھاي گرم شده توسط ھوا خنک مي شوند 
  :نوع  -٢

  .گردش آب در سیستم خنک کننده از نوع پمپ ھاي گریز از مرکز میباشد : پمپ گریز از مرکز 
  :دارھاي آب م -٣

  :مدارھاي کوتاه
  .واتر پمپ  –ترموستات  –مخزن آب –شیلنگ ھاي مدار آب  -واتر پمپ 
  :مدار بلند 

  ٠واتر پمپ -رادیاتور  –ترموستات  –مخزن آب  -شیلنگ ھاي مدار آب  -واتر پمپ 
درج ھ   ٩١نتیگراد ب ا روش ن و خ اموش در    درج ھ س ا   ٩۴ک ھ س رعت پ ائین در     ECU  فن دو سرعت کنترل شده  :کلید درجھ حرارت دو عملکرد 

  سانتیگراد 
درجھ تبدیل بھ سرعت دور پائین مي شود فن کولر بصورت اتوماتیک با روش ن ش دن    ١٠١درجھ شروع بکار مي کند و در  ١٠۵در دور باال در 

 .کولر کندانسور توسط باد خنک مي شود 
  
  
   

                                                 

www.CarGarage.ir عملکرد سیستم خنک کننده 
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 استفاده صحیح  و نگهداري از سیستم خنک کننده

 :خنک کننده  -۵  

  آب مقطر % ٥٠+ ضد یخ % ٥٠

 میزان مایع   

 دود  

 تعویض و تمیز کنید   

 :رادیاتور  -۶  

 نوع و جنس  

 مخزن آب ذخیره  

 )مخزن انبساط (

 ترموستات -٧  

 عملکرد   

 مکانیزیم   

 نصب   

 خرابي  

 سیستم  -٨  

 تنظیم فشار درپوش   

 دریچھ   

www.CarGarage.ir
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پدی   ده ش   کل سیس   تم خن   ک کنن   ده و دلی   ل خن   ک     
 نکردن سیستم

 نوع مشکل   
مگر اینکھ بھ جز ب اال ب ودن درج ھ ح رارت موت ور عل ت          

 .دیگري وجود داشتھ باشد 
 لرزش موتور -١  
 درجھ حرارت باالي اگزوز و قرمز شدن لولھ اگزوز  -٢  
 مدن قدرت موتور پائین آ -٣  
 دالیلي غیر از سیستم خنک کننده   
 رانندگي در جھت مخالف وزش باد-١  
 رانندگي کردن با دنده سنگین براي مدت طوالني -٢  
 کم باد بودن الستیکھا -٣  
 

 آنالیز کفایت خنک کنندگي   

  I  .متوسط  انتخاب 

مالیات معمولي و ارزان قیمت و ترکیب آب و الکل با   

 غلظت خیلي زیاد یا کم 

  II . پمپ فشار 

 باال بردن درصد از دست دھي حرارت   

  III .افزایش جریان ھوا جھت کم کردن حرارت رادیاتور 

 بکارگیري فن  

www.CarGarage.ir
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  جدا کننده هوا از روغن       
گردش هوا در پوسته ميل            
  لنگ

  
  بدنه سيلندر          

  حفره تنظيم            
شمع فشار      
  روغن

   سوپاپ اطمینان

  پمپ  روغن  

  محل نصب فيلتر روغن  

  فيلتر  

  مخزن روغن 

کاندنسور تبخير        
  روغن 

  مدار اصلي روغن 

  خميدگي مدار روغن 

  دريچه تخليه روغن 

  مدار فرعی روغن 
  مدار عمودي روغن 

 ش روغنکارينمودار مدار روغن                                     نمودار رو

  مدار دود و بنزین مدار روغن میل بادامک 

www.CarGarage.ir
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Pa  پمپ دنده خارجی   

 پمپ دنده داخلی 

  وضعیت روغن و قطعات اصلي
   
  :طریقھ روغنکاري  -۴

  روغنکاري با فشار و اسپري کردن 
  روغنکاري ترکیبي 

  :روغنکاري با فشار پمپ 
  گردن شافت با بلبرینگ بزرگ
  :روغنکاري از طریق اسپري 

نق  اطي را ک  ھ ب  ا فش  ار پم  پ نم  ي ت  وان روغنک  اري ک  ردن م  ي ت  وان از     
  .اد طریق اسپري انجام د

  :قطعات اصلي  -۵
  :پمپ دنده داخلي) ١

  صداي کم و فشار ثابت –عمر طوالني 
  :فیلتر روغن ) ٢

  از نوع جریان کامل تعویض در زمان تعیین
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   31

  
  
  
  

حف  ره مرک   زي روي ورودي دود و بن   زین می   ل لن   گ  ) ٧

وزیع ھوا در مدار ط ولي ک ھ ب ا پھل ویش مس دود      مکانیزم ت

  :شده است 

کانال متقاطع مدار روغن بایستي با شیار و درب میل لنگ 

  .متصل شده است 

  :سیني روغن ) ٨

  مھر و موم و آب بندي با چسب 

  :دریچھ تخلیھ روغن ) ٩

  واشر آھن ربائي 
 

  : سوپاپ اطمینان) ٣
نصب سوپاپ اطمینان بر روي پم پ روغ ن جھ ت نگاھ داري از پم پ و      

  .تنظیم فشار خروجي روغن 
  :سوپاپ ھاي پمپ ) ۴

سوپاپ ھاي پمپ در فیلتر روغن نصب ش ده و س بب روغنک اري م داوم     
  .سیستم میگردد 

  :شمع فشار روغن ) ۵
کلید اخطار روغن کھ چراغ آن در صورت پائین تر ب ودن فش ار روغ ن    

کیلو پاس کال موت ور در دور آرام موت ور و نص ب ش ده در مس یر        ٨٠از 
  .عمودي مدار روغن 

  :حفره محدود کننده فشار ) ۶
ب ر روي بدن ھ س یلندر روي     –فشار محدود روغ نن مک انیزم توزی ع ھ وا     

 . مدار عمودي روغن مھر بزنید 

   
 روغنکاري سیستم قطعات اصلی

www.CarGarage.ir
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 عیب یابی و آنالیز شکل روغنکاري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  I  . نياز به روغن کاري 

  ت و چسبندگي ميزان روغن الزم ، کيفيت روغن و غلظ -۱
کليه سطوح قابل استهالک بايستي روغنکـاري شـود بيشـتري    -۲  

بايد صفحه پاشي شود کـه روغنکـاري آن مشـکل اسـت ديـوار      
 :بازوي سوپاپ و برجستگي هاي آن  –سيلندر 

سطح بلبرينگ بزرگ روغن را بوسـيله فشـار بـه همـه نقـاط       -٣  
 .منتقل ميکند

  II .اري عيب هاي اصلي و آناليز سيستم روغنک 

 فشار پايين موتور -١  

 عالئم خرابي   

 نشان دادن پائين بودن روغن توسط آژير و چراغ   

پـائين آمـدن   ):پائين افتادن فشار ناگهاني روغـن : (علت خرابي   
 سطح روغن بدليل نشتي روغن

 : خرابي پمپ روغن   

 شکل فيلتر روغن  

 خرابي هر کدام از سوپاپ ها و کم کردن روغن     

 .سريع موتور را استارت نزنيد : توجه : روش عيب يابي   

 م روغن را بازديد کنيد حج  

 .سوپاپ ها را بازديد کنيد   

 سنسور فشار را بازديد کنيد   

 .گيج روغن را بازديد کنيد   

 .تسمه را بازديد کنيد   

 .مجموعه فيلتر و پمپ را بازديد نمائيد   

 فشار باالي روغن  -۲  

 عالئم خرابي  

 نشتي هاي مختلف موتور  

 اخطار فشار باالي روغن مدار اصلي روغن  

 :ل خرابي دالي  

 اطمينان از درپوش پمپ روغن   

 )سرد شدن روغن(اطمينان از درپوش مدار اصلي روغن    

 کم بودن فاصله بلبرينگ  

 روغن نوع و غلظت-پائين بودن درجه حرارت روغن  

 :روش عيب يابي  

 هدف از بازديد علت خرابي  
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  )III(عیب یابی و آنالیز شکل روغنکاري 

  
   
   
   
 :عالئم خرابي   
 .مشاھده چکھ کردن در حالیکھ بصورت نرمال بایستي شفاف باشد تیره و سیاه شده باشد کھنھ شدن و   
اسیدي شدن از طریق بلبرینگ شافت و پیستون در بازدید و پیاده کردن مشاھده مي شود در حالیکھ تست با کاغذ ھم قابل اطمینان  –اسیدي شدن   

 .میباشد
 .آن مشخص نمیشود  معموًال در موقع تعویض و تست روغن اسیدي بودن  
 بازدید جھت تشخیص نامناسب بودن و پائین بودن چسبندگي روغن  –رقیق شدن روغن   
 :دالیل خرابي   
 استفاده از روغن بیش از زمان و حد مجاز   
 نامناسب بودن چرخش ھواي پوستھ میل لنگ   
 جریان ناقص دود اگزوز و گاز مخلوط  
 استفاده کردن از روغن و بنزین نامناسب   
 ي داخلي روغن در بدنھ سیلندر نشت  
 :روش عیب یابي  
 نگھداري و تست ھاي معمول و با دقت   
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