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  یابی و رفع عیب عیب: 2فصل 

  رفع عیب  2-1

وقتی که شاخص فنـی از حـد معینـی فراتـر     . شوند نادرست موتور دیزل، بعضی از قطعات بتدریج خراب میبه خاطر فرسودگی و آسیب دیدگی قطعات و استفاده و نگهداري 

تنها بازده کـاهش   نه. افتد بنابراین، در این حالت باید مشکل را رسیدگی کرده و بالفاصله رفع کنید، در غیر این صورت موتور دیزل از کار می. شود رود، موتور دچار مشکل می

  .شود شود، و باعث فرسوده شدن سریع قطعات دیگر یا باعث بروز حادثه می بلکه عملکرد آن بدتر می یابد، می

امـا  . توان از طریـق نگهـداري فنـی و تنظـیم برطـرف کـرد       بعضی از اشکاالت موتور دیزل مانند وجود گاز در سیستم سوخت، گرفتگی فیلتر، و شل بودن تسمه انتقال را می

به هم خوردن ترکیب موتور مانند خرابی واشر سرسـیلندر، خرابـی رینـگ پیسـتون، فرسـودگی سـطح مخروطـی سـوپاپ، و فرسـایش یاتاقـان، شـما             واسطه بعضی مواقع به

  .ف شوددر این حالت موتور دیزل باید پیاده شده و تعمیر شود یا قطعات تعویض شوند تا مشکل برطر. توانید با نگهداري و تنظیم فنی، مشکل را برطرف کنید نمی

  یابی و رفع عیب اصول عیب

درسـتی انجـام    در طی رفع عیب، کنترل کنید که آیا مقررات کارکرد، نگهـداري و سـرویس بـه   . اشکاالت موتور همیشه ناشی از استفاده نادرست یا نگهداري ناکافی است) 1(

  .شده است یا خیر

یـابی دلیـل خرابـی را بـه      شما باید طی مرحله عیب. از تشخیص عیب، راهنماي نگهداري را به دقت بخوانید قبل. هنگام بروز اشکال، باید اشکال را بالفاصله برطرف کنید) 2(

  .سازي توصیه نشده یا نادانسته خودداري کنید دقت تحلیل کنید، و از پیاده

. کالت پیچیده، باید از ابزار و وسایل خاص و تستر استفاده کنیـد در اش. تواند عیب کنترل برق موتور دیزل را تشخیص دهد اي سیستم کنترل برق می تنها تکنسین حرفه) 3(

  .اي شرکت ما بفرستید یابی کرده و رفع کنید، باید موتور را به تعمیرگاه حرفه توانید عیب اگر نمی

تـر   شود قطعات سریع در غیر این صورت باعث می. ر کنداجازه ندهید موتور دیزل در حالت معیوب کا. کند که در شرایط فنی خوبی باشد موتور تنها وقتی با دقت کار می) 4(

  .گردد شود و حتی باعث حادثه می فرسوده شوند، عمر موتور کوتاه می

  یابی و رفع عیب توجه در عیب نکات قابل

  .قبل از روشن کردن سوئیچ باتري، استارت نزنید) 1(

  .ارج نکنیدهنگامی که موتور در حال کار است، باتري را از داخل موتور خ) 2(

  .هاي باتري و دستگاه کنترل خودداري کنید از اتصال معکوس قطب) 3(

  .از دستگاه استارت سریع براي استارت موتور استفاده نکنید، و فقط از باتري کمکی براي استارت استفاده کنید) 4(

  .پس از تعویض باتري، باتري اولیه را خارج کنید) 5(

  .موش کردن مدار کنترل برق و سوئیچ جدا کنیدهر سرفیش را فقط بعد از خا) 6(

  .یاب و بدنه موتور را زمین کنید یابی، دستگاه عیب در طی عیب. شما باید مطابق با مشخصات سازنده براي تشخیص عیب کنترل برق موتور دیزل عمل کنید) 7(

  .نیدیابی کنترل برق نوع جدید موتور دیزل استفاده نک هاي سنتی براي عیب از روش) 8(

  .یابی و دستگاه کنترل برق استفاده کنید از رابط مناسب براي اتصال دستگاه عیب) 9(

یابی دلیل احتمالی را پیدا کنید، سپس محل عیـب را   ابتدا توسط دستگاه عیب. شود یابی کنترل برق موتور دیزل استفاده می یابی معکوس براي عیب اغلب از روش عیب) 10(

  .ا دستگاه کنترل بتدریج پیدا کنید، و سرانجام اشکال را برطرف کنیدهاي جانبی ت از دستگاه

  

  شود موتور دیزل روشن نمی  2-1-1

  

  درمان  علت  اشکال

  سیستم برق

  .نشتی مدار برق را بررسی کنید  اشکال در اتصاالت برقی

  .باتري را تعویض کنید  .ولتاژ باتري کافی نیست

  .ذغال را تعویض کرده و سطح کوموتاتور را با سنباده تمیز کنید  وتاتوراتصال کوتاه بین ذغال استارت و کوم

  سیستم تغذیه سوخت

  .در سیستم تغذیه سوخت هوا وجود دارد

رابط برگشت پمپ پرفشار را شل کرده و : شل بودن اتصال لوله سوخت را بررسی کنید

بـاب  دستی به فیلتر سوخت پمـپ کنیـد تـا هـیچ ح     سوختسوخت را با پمپ انتقال 

 سـوخت را بسته و پمپ انتقال  سوختسپس لوله برگشت . هوایی داخل سوخت نباشد

  .دستی را سرجایش بگذارید

  .کنترل کنید آیا لوله سوخت سیستم تغذیه سوخت باز است یا خیر  .لوله سیستم تغذیه سوخت گرفتگی دارد

  .تعویض کنید فیلتر سوخت را تمیز کرده یا توري فیلتر را  .فیلتر سوخت گرفته است

تواند سوخت را پمپ کند یا  پمپ سوخت نمی

  .تغذیه سوخت دائمی نیست

گرفتگـی را برطـرف   . لوله ورودي نشتی هوا یا بسط لوله ورودي سوخت را کنترل کنید

  .کرده و دوباره نصب کنید

  .را ببینید 11-1بخش   اشکال در کنترل برق سیستم تغذیه سوخت

  سیستم مکانیکی

  .رینگ پیستون و در صورت لزوم، بوش پیستون را تعویض کنید  ون فرسوده استرینگ پیست

  نشتی سوپاپ
عملکرد واشر فنر سوپاپ، هادي سوپاپ، و نشیمن سـوپاپ  . لقی سوپاپ را کنترل کنید

  .در صورت لزوم سوپاپ را تعمیر کرده یا تراش بزنید. را کنترل کنید
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  خورد بی استارت نمیخو موتور دیزل در دماي سرد به  2-1-2

  درمان  علت  اشکال

  )دیزل سوخت(سوخت 
استفاده شده با مشخصات  سوختدر زمستان یا در مناطق سرد، 

  .شود سازگار نیست و باعث غلظت و سفتی می

  .تر مطابق با دماي محیط کار موتور استفاده کنید رقیق سوختاز 

  روغن روغنکاري

اده شده با مشخصات در زمستان یا در مناطق سرد، روغن استف

سازگار نیست و چسبندگی آن زیاد است و باعث افزایش 

  .شود اصطکاك داخلی و افزایش مقاومت استارت موتور می

تر مطابق با دماي محیط کـار موتـور اسـتفاده کـرده و      از روغن رقیق

  .توان استارت را کاهش دهید

  باتري
ار نیست، و در مناطق سرد، باتري مورد استفاده با مشخصات سازگ

  .است  Ah 100ظرفیت آن کمتر از 

آن بـاتري بایـد   . از باتري مطابق با دماي محیط کـار اسـتفاده کنیـد   

  .باشد  Ah 100مخصوص هواي سرد با ظرفیت بیش از 

  .را ببینید 11-1-2بخش   .را ببینید 11- 1-2بخش   سیستم تغذیه سوخت

  

  اشکال در توان خروجی موتور دیزل  2-1-3

در این حالت، در حـالی کـه خـودرو زیـر بـار سـنگین       . توان خروجی موتور دیزل بدین معنی است که توان خروجی موتور دیزل مطابق با مقتضیات طراحی نیست اشکال در

  .رود، موتور میل به خاموش شدن دارد است یا از سرباالیی باال می

  .توانید به نکات زیر توجه کنید لذا می. اشکال توان خروجی معموالً به مشکالت استارت مربوط است

  

  درمان  علت  اشکال

با باز : اشکال در سیستم تغذیه سوخت

کردن گلویی، توان یا سرعت افزایش 

  .یابد نمی

  .را ببینید 11- 1-2بخش   .را ببینید 11- 1-2بخش 

دماي : اشکال در سیستم مکش و دود

اگزوز باالتر از حالت عادي بوده و دود 

  .حالت غیرعادي دارد

  .توري فیلتر را تمیز کرده در صورت لزوم تعویض کنید  .فیلتر هوا گرفته است

  .کولر داخلی را تمیز کنید  .کولر داخلی گرفته است

لوله اگزوز گرفته است، خیلی بلند است، قطر آن کم 

  .است، یا پیچ و خم آن زیاد است

کـافی  لوله اگـزوز را بـا قطعـات    . دوده داخل لوله اگزوز را تمیز کنید

  .عدد بیشتر باشد 3ها نباید از  تعداد زانویی. دوباره نصب کنید

  .کند در هر دنده خوب عمل نمی
  .را ببینید 11-1-2بخش   اشکال در سیستم تغذیه سوخت

  .لقی سوپاپ را بررسی و تنظیم کنید  تغییر در لقی سوپاپ

  .کند موتور دیزل خیلی داغ می

  .ستکننده خیلی زیاد ا دماي مایع خنک
هـا را پـاك کنیـد،     کننـده را بررسـی کنیـد، آلـودگی     سیستم خنک

  .ترموستات را تنظیم کنید. انحراف تسمه واترپمپ را تنظیم کنید

  .دماي روغن خیلی زیاد است

اگـر  . سطح روغن را کنترل کنید، در صورت لـزوم دوبـاره پـر کنیـد    

کرده  کند، علت را پیدا بوش یاتاقان یا سایر قطعات متحرك گرم می

  .و رفع کنید

  .فشار انژکتور و اتوماتیک انژکتور را کنترل کنید  .دماي گاز اگزوز خیلی زیاد است

  .را ببینید 11-1بخش   اشکال در سیستم تغذیه سوخت

در این حالت، : اشکال در سرسیلندر

تنها توان کم است، بلکه نشتی هوا،  نه

دود سیاه، و صداي غیرعادي وجود 

  .دارد

هاي  وا بین سرسیلندر و سیلندر، پیچنشتی ه

  .سرسیلندر شل است یا واشر سرسیلندر خراب است

هاي سرسیلندر را مطابق با مشخصات سـفت کـرده یـا واشـر را      پیچ

  .تعویض کنید

  نشتی سوپاپ مکش یا دود
سطح واشر سـوپاپ  . سوپاپ مکش یا دود را باز کرده و بررسی کنید

  .و نشیمن را تراش دهید

  .لقی سوپاپ را تنظیم کنید  .وپاپ تنظیم نیستلقی س

  .قطعات معیوب را تعویض کنید  نشتی سوراخ انژکتور یا خرابی واشر مسی

  اشکال لنگ و شاتون
یاتاقان مسی سر کوچک شاتون در پین پیستون گیر 

  .کرده است

طـور محـوري    کنترل کنید آیا سر بزرگ شاتون به. کارتل را باز کنید

کنـد، شـاتون را بـاز کـرده و      اگر حرکت نمی. خیر کند یا حرکت می

  .تعمیر کنید

  اشکال تنظیم وکیوم  سیستم وکیوم
قطعـات معیـوب را   . کننده وکیوم را کنترل کنید لوله اتصال و تنظیم

  .تعمیر یا تعویض کنید

  .و تعویض کنیدانژکتور و پمپ پرفشار را بررسی کرده   اشکال در انژکتور و پمپ پرفشار  انژکتور و پمپ پرفشار

  .پرفشار را تعویض کنید سوختسنسور فشار ریل   .پرفشار خراب است سوختسنسور فشار ریل   پرفشار سوختسنسور فشار ریل 

  .کننده را تعویض کنید سنسور دماي خنک  .کننده شکسته یا خراب است سنسور دماي خنک  کننده سنسور دماي خنک

  .قطعات رابط را سفت کنید یا تعویض کنید  نشتی دریچه خروجی یا خرابی  توربوشارژر

  .پدال را تعویض کنید  .موقعیت پدال درست نیست یا سنسور مشکل دارد  سنسور موقعیت پدال

  فشار کم سوختمسیر 
فشار مسدود شده یا فشار خیلی کم  کم سوختمسیر 

  .است

فشار را تعویض کـرده یـا گرفتگـی را برطـرف      کم سوختلوله مسیر 

  .کنید
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  صداي غیرعادي در موتور دیزل  2-1-5

سـپس منبـع صـدا را    . ابتدا خصوصیت صداي غیرعادي را تشخیص دهید و ببینید آیا صداي ضربه انفجار غیرعادي است یا ناشی از حرکت نادرست قطعات درون موتور است

  .پیدا کنید

 بعـد از رفـع مشـکل،    . بلکه باید موتور را متوقف کرده و مشکل را بررسـی کنیـد  . دداري کنیدشود از کار دائم با موتور دیزل خو وقتی که صداي غیرعادي شنیده می:  توجه

  .موتور را روشن کنید

  

  درمان  عیب و علت

  .را ببینید 11-1-2بخش   اشکال سیستم تغذیه سوخت

این صدا در حالـت درجـا شـنیده    . شود صداي جزئی ولی خشن گاهی شنیده می

  .شود ر میشود، و با حرکت کردن بیشت می

  .بوش سر کوچک شاتون را تعویض کنید

صداي ضربه در خارج سیلندر . لقی بین پیستون و بوش سیلندر خیلی زیاد است

  .شود شود، و با حرکت کردن شدیدتر می شنیده می

  .پیستون را تعویض کنید

صـداي  . واسطه فرسودگی بـوش یاتاقـان اصـلی شـاتون زیـاد شـده اسـت        لقی به

  .شود وي هنگام حرکت شنیده میسنگین و ضربه ق

لقـی را تنظـیم   . بوش یاتاقان را بررسی کرده، و در صورت لزوم آن را تعـویض کنیـد  

  .کنید

وقتی موتـور در حـال کـار اسـت، صـداي مـنظم و       . خورد سوپاپ به پیستون می

  .شود سنگین از سرسیلندر شنیده می

. اپ را بررسـی کنیـد  زمانبنـدي سـوپ  . خورد بررسی کنید چرا سوپاپ به پیستون می

  .لقی سوپاپ را تنظیم کنید

واشـر روغـن   . را بررسی کنیـد  غالف پولیلقی بین پولی میل بادامک و سطح داخلی   غالف پولیصداي سایش فلز از 

  .میل بادامک را بررسی کنید

صداي مـنظم بلنـد از سرسـیلندر    . لقی بین سوپاپ مکش و دود خیلی زیاد است

  .شود شنیده می

  .را ببینید 2-7-8-1بخش . اپ را تنظیم کنیدلقی سوپ

  

  

  صداي غیرعادي در موتور دیزل  2-1-6

  .کن موتور را قبل از تشخیص عیب بررسی کنید گرم پیش

  

  درمان  علت  اشکال

  کند موتور دیزل سرفه می

  .سوخت مناسب مطابق با مشخصات و دماي محیط انتخاب کنید  سوخت نامناسب

  .انژکتور را تعویض کرده و اتصاالت مدار را محکم کنید  ل نادرست مداراشکال انژکتور یا اتصا

  .قطعات مربوطه را تعویض کنید. فشار کمپرس را بررسی کنید  .واشر سرسیلندر خراب است یا رینگ پیستون شکسته است

گیرد  کننده، وقتی که موتور شتاب می عالمت سنسور دماي خنک

  .کند سرفه می

  .ننده را تعویض کنیدک سنسور دماي خنک

  صداي نشت گاز

  .اتصال لوله اگزوز را سفت کنید یا لوله اگزوز را تعویض کنید  .اتصال لوله اگزوز شل است یا شکسته است

  .واشر را تعویض کنید. کن را سفت کنید گرم انژکتور یا سرپیچ پیش  .کن شل است گرم انژکتور یا سرپیچ پیش

  .یفولد اگزوز را سفت کنیدمن  . منیفولد اگزوز شل است

  .واشر سرسیلندر را تعویض کنید  .واشر سرسیلندر خراب است

  صداي مداوم

  .کشش تسمه انتقال واترپمپ را تنظیم کنید  .تسمه انتقال واترپمپ شل است

  .کننده را سفت کنید فن خنک  .کننده شل است فن خنک

  .ترپمپ را تعویض کنیدیاتاقان وا  .یاتاقان واترپمپ فرسوده یا خراب است

  .آلترناتور یا پمپ وکیوم را تعمیر یا تعویض کنید  .آلترناتور یا پمپ وکیوم خراب است

  .لقی سوپاپ را تنظیم کنید  .لقی سوپاپ تنظیم نیست

  صداي ضربه تند

  .لقی سوپاپ را تنظیم کنید  .لقی سوپاپ تنظیم نیست

  .ه یا یاتاقان اسبک را تعویض کنیدمیل  .میله یا یاتاقان اسبک فرسوده شده است

  .هاي فالیویل را سفت کنید پیچ  .هاي فالیویل شل است پیچ

  .لنگ یا یاتاقان محوري را تعویض کنید میل  .لنگ یا یاتاقان محوري خراب یا فرسوده است میل

  .بوش شاتون و پین پیستون را تعویض کنید  .بوش شاتون و پین پیستون فرسوده یا خراب است

  .پیستون را تعویض کنید  .پیستون فرسوده یا خراب است
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  رنگ غیرعادي گاز اگزوز  2-1-7

در ایـن هنگـام،   . رنگ و شفاف است، یا کمی به رنگ آبـی روشـن و خاکسـتري روشـن اسـت      وقتی که موتور دیزل در وضعیت فنی عالی باشد، رنگ گاز اگزوز با بار نرمال بی

بنابراین، وقتی گاز اگزوز به رنگ سیاه، آبی و سفید باشـد، موتـور دیـزل در وضـعیت فنـی عـالی       . ، و قدري روغن سوخته نشدهCO، بخار، CO2از اند  اجزاي اصلی گاز عبارت

  .نیست

  

  درمان  علت  اشکال

  گاز اگزوز سیاه است

  .با موتور را کم کنید و در محدود مجاز قرار دهید  .کند موتور دیزل با بار زیاد کار می

  .را ببینید 11-1بخش   ال در سیستم تغذیه سوختاشک

  .سطح مخروطی واشر را بررسی کنید. لقی سوپاپ را تنظیم کنید  .لقی سوپاپ نادرست است و واشر سوپاپ نشتی دارد

  .فیلتر یا دریچه هوا مسدود است. مقدار هواي ورودي کافی نیست
لتر را تعویض گرد و غبار فیلتر را تمیز کرده در صورت لزوم توري فی

  .کنید

  .را تمیز کنیداینترکولر   .گرفته است اینترکولر

  .رینگ پیستون را تعویض کنید  .بوش سیلندر یا رینگ پیستون شدیداً فرسوده است

  .کننده را تعویض کنید سنسور دماي خنک  کننده صداي سیگنال خروجی سنسور دماي خنک

  .ویض کنیدتوربوشارژر را تع  .توربوشارژر خراب است

  .انژکتور را بررسی کرده و مدار را کنترل کنید  .کیفیت اسپري و کار انژکتور خوب نیست

  .رگوالتور وکیوم یا لوله وکیوم خراب است
لوله اتصال و رگوالتور وکیوم را کنتـرل کـرده و تعمیـر یـا تعـویض      

  .کنید

  گاز اگزوز سفید است

  .ده اضافه کنیدکنن مایع خنک  .کننده کافی نیست مایع خنک

دیزل آب و بنزین  سوختدرون سیلندر آب وجود دارد، یا در 

  .وجود دارد

  .علت را پیدا کرده و برطرف کنید

  .سرعت و بار موتور را افزایش داده و مدت بیشتري با آن کار کنید  .شود در ابتداي استارت موتور، سوخت در سیلندرها محترق نمی

  .را ببینید 11-1بخش   ختاشکال در سیستم تغذیه سو

  .کننده را تعمیر یا تعویض کنید فن خنک  .کننده باز است مدار فن خنک

  .فشار را تمیز کنید کم سوختمسیر   .فشار مسدود است کم سوختمسیر 

  .مقداري از روغن کارتل را تا مقدار مناسب تخلیه کنید  .سطح روغن در کارتل زیاد است

  کن مگر اشکال در سیستم پیش
کن را بررسی کرده و سیستم کنتـرل آن را بررسـی    گرم سرپیچ پیش

  .کنید

  .قطعات مربوطه را تعویض کنید  .رینگ پیستون چسبنده است. واشر سرسیلندر خراب است

و هادي سوپاپ  دسته سوپاپ. واشر روغن سوپاپ خراب است

  .فرسوده است

  .ویض کنیدو هادي سوپاپ را تع دسته سوپاپواشر روغن سوپاپ، 

  گاز اگزوز آبی است

محفظه رینگ . رینگ پیستون قفل شده یا خیلی فرسوده شده

طوري که روغن به محفظه احتراق  پیستون معکوس نصب شده به

  .شود وارد می

در صـورت لـزوم   . موتور را باز کرده و رینگ پیستون را بررسی کنید

  .آن را تعویض کنید

ذا لقی بین پیستون و بوش مدت زیادي با بار کم کار کرده ل

  .شود سیلندر خیلی زیاد است و روغن به محفظه احتراق وارد می

طور مناسب افزایش داده یا در صـورت لـزوم پیـاده کـرده و      بار را به

  .تعمیر کنید

  .مقداري از روغن را تا مقدار مناسب تخلیه کنید  .روغن درون کارتل خیلی زیاد است

  

  موتور دیزل مصرف روغن زیاد و فشار کم داردسیستم روغنکاري   2-1-8

عالوه، روغـن روغنکـاري    به. دهر اتصال متحرك با سرعت کار باال باید داراي روغن روغنکاري کافی باشد تا اصطکاك آن کاهش یابد و گرماي آن دفع شود و زود فرسوده نشو

شود تـا موتـور دیـزل     کند، و باعث می طوري که از فشار زیاد و نشت هوا جلوگیري می ا پر کند بهتواند فاصله کوچک بین قطعات متحرك مانند پیستون و بوش سیلندر ر می

(بنـابراین، روغـن روغنکـاري بایـد داراي فشـار ثابـت       . راحتی روشن شود و توان اولیه خود را حفظ نمایـد  به 0.1 MPa   0.55-0.35، دور آرامدر حالـت MPa   در سـایر

  .بت بوده و تمیز باشدو سرعت جریان ثا) ها سرعت

  درمان  علت  اشکال

  مصرف روغن زیاد است

  .روغن را تعویض کرده و از روغن مناسب استفاده کنید  .درجه روغن مطابق مشخصات نیست

  .سطح روغن را تنظیم کنید  .مقدار روغن زیاد است

  .واشر روغن را تعویض کنید  .واشر روغن خراب است و روغن نشتی دارد

  .رینگ پیستون یا پیستون را تعویض کنید  .تون یا شیار پیستون فرسوده استرینگ پیس

  .رینگ پیستون یا پیستون را تعویض کنید  .رینگ پیستون قفل شده است

  .را تعویض کنید دسته سوپاپواشر روغن هادي سوپاپ، هادي یا   .فرسوده است دسته سوپاپواشر روغن هادي سوپاپ، هادي یا 

  .ده استسیلندر فرسو
بوش سیلندر را تعمیر کرده یا رینگ پیستون و پیسـتون را تعـویض   

  .کنید
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  فشار روغن کم است

  .درجه روغن مطابق مشخصات نیست، یا مقدار روغن کم است
مقدار روغـن  . روغن را تعویض کرده و از روغن مناسب استفاده کنید

  .را اصالح کنید

  .ویض کنیدتوري فیلتر را تع  .توري فیلتر مسدود است

  .را تعویض کنید فشارشکنسوپاپ   .مسدود است یا فنر سوپاپ خراب است فشار شکنسوپاپ 

  .توري اویل پمپ را شسته یا تعویض کنید  .توري اویل پمپ مسدود است

  .مجموعه اویل پمپ را تعویض کنید  .اهرم و دنده رانش اویل پمپ فرسوده است

  .لوله روغن را تعویض یا تعمیر کنید  .استجداکننده یا اتصال اویل پمپ شل 

  .مجموعه اویل پمپ را تعمیر یا تعویض کنید  .اویل پمپ خراب است

  .یاتاقان لنگ یا یاتاقان شاتون را تعویض کنید  .یاتاقان لنگ یا یاتاقان شاتون خیلی فرسوده است

  .نگر فشار روغن را تعمیر یا تعویض کنیدمانومتر روغن یا نشا  .مانومتر روغن یا نشانگر فشار روغن خراب است

  .را تعویض کنید میل بادامکیاتاقان   .فرسوده است میل بادامکیاتاقان 

  .میل بادامک و یاتاقان آن را تعویض کنید  .میل بادامک و یاتاقان آن فرسوده است

  .نیدهاي آن را تعویض ک لنگ و یاتاقان میل  .هاي آن فرسوده است لنگ و یاتاقان میل

تواند به سیستم  روغن نمی

  سوپاپ برسد

  .تمیز کرده یا تعویض کنید  .سوراخ روغن سیلندر یا سرسیلندر مسدود است

  .تمیز کرده یا تعویض کنید  .مسدود است کاسب همیلسوراخ روغن 

  .تمیز کرده یا تعویض کنید  .مسدود است کاسب همیلسوراخ روغن نگهدارنده 

  .تمیز کرده یا تعویض کنید  .ود استسوراخ روغن اسبک مسد

  

 در این حالت، باید بالفاصله موتور را متوقف کـرده و مشـکل را برطـرف    . هنگامی که فشار سیستم روغنکاري کم است یا بدون فشار است با موتور دیزل کار نکنید: احتیاط

  .کنید

  یع استکننده موتور دیزل داراي دماي غیرعادي و کمبود ما سیستم خنک  2-1-9

  درمان  علت  اشکال

موتور دیزل خیلی گرم 

  کند می

  .نشتی را کنترل کنید. کننده اضافه کنید مایع خنک  )کمبود مایع(کننده پایین است  سطح مایع خنک

  .دستگاه دماي ثابت را تعویض کنید  .دستگاه دماي ثابت خراب است

  .دتسمه فن را تنظیم یا تعویض کنی  .تسمه فن شل یا خراب است

  .مجموعه ترموستات را تعویض کنید  .شود سوپاپ ترموستات باز نمی

  .مجموعه واترپمپ را کنترل و تعویض کنید  .واترپمپ خراب است

  .را ببینید 11-1بخش   .سیستم تغذیه سوخت خراب است

  .رادیاتور را تمیز کنید شیلنگ رادیاتور را تعویض کرده یا  .شیلنگ رادیاتور خراب است یا توري رادیاتور مسدود است

  .کننده را تعویض کنید سنسور دماي خنک  .کننده خراب است سنسور دماي خنک

  .واشر سرسیلندر را تعویض کنید  .شود کننده می واشر سرسیلندر خراب است و باعث نشتی خنک

  .ترموستات را تعویض کنید  .ترموستات خراب است

  .کننده را تمیز کنید خنک سیستم  .کننده مسدود است سیستم خنک

  .کننده را تعویض کنید مدار فن یا فن خنک  .کننده باز است، یا فن خراب است مدار فن خنک

  .کالچ فن را تعویض کنید  نشتی روغن از کالچ فن

  .سیستم اگزوز را تمیز کنید  .سیستم اگزوز مسدود است

  .کنید یا روغن را تعویض کنید روغن اضافه  .سطح روغن کم است یا روغن باکیفیت نیست

  سرد شدن زیاد موتور
  .ترموستات را بررسی کرده یا تعویض کنید  .شود سوپاپ ترموستات خراب است یا کامل بسته نمی

  .درجه دماي آب را تعویض کنید. کننده را اندازه بگیرید دماي خنک  .درجه دماي آب خراب است

  آب دائماً نشتی دارد

  .دیاتور را تعمیر یا تعویض کنیدرا  نشتی رادیاتور

  .بست شیلنگ رادیاتور را سفت کنید یا شیلنگ را تعویض کنید  .اتصال شیلنگ رادیاتور شل است یا شیلنگ خراب است

  .واترپمپ را بررسی یا تعویض کنید  .واترپمپ نشتی دارد

  .کنید یا شیلنگ را تعویض کنید بست شیلنگ بخاري را سفت  .اتصال شیلنگ بخاري شل است یا شیلنگ خراب است

کن زیاد  گرم زمان پیش

  است

  .ترموستات را بررسی یا تعویض کنید  .ترموستان خراب است

  .دستگاه دماي ثابت را بررسی یا تعویض کنید  .دستگاه دماي ثابت خراب است

  

 احتیاط:  

باید سرعت را کم کنیـد و بـا   . کننده هستید از خاموش کردن ناگهانی آن خودداري کنید ع خنکشود، وقتی که در حال پر کردن مای وقتی که موتور دیزل خیلی داغ می) 1(

  .کننده کمتر شد، موتور را خاموش کنید آن بدون بار مدتی کار کنید، سپس وقتی که دماي مایع خنک

  .کننده، به نکات ایمنی توجه کنید هنگام پر کردن مایع خنک. شود میتوان درپوش فیلر را برداشت زیرا باعث سوختگی  وقتی که موتور دیزل هنوز داغ است، نمی) 2(

  .شود در غیر این صورت باعث خرابی سایر قطعات می. اگر نتوانید علت داغ شدن را پیدا کنید، باید با ایستگاه نگهداري تماس بگیرید) 3(
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  خرابی سیستم توربوشارژر موتور دیزل  2-1-10

  درمان  علت  اشکال

  نیست توان کافی

  .روغن را تعویض کنید، توربوشارژر را تعمیر کنید  هاي روغن توربین وجود ناخالصی در لوله

تغذیه روغن کافی نیست، و یاتاقان . دماي روغن خیلی زیاد است

  .شناور بر اثر گرما خراب شده است

  .توربوشارژر را تعمیر کنید. سیستم تغذیه روغن را کنترل کنید

شت کرده، میله کمپرسور خراب است، یا لوله روغن از توربین ن

  .برگشت روغن توربوشارژر تاب خورده است

  .لوله برگشت روغن را تعمیر یا تعویض کنید

  .بندي توربوشارژر را تعویض کنید واشر آب  .بندي توربوشارژر خراب است واشر آب

  .یدکنترل کرده و تعمیر کن  .توازن روتور میله توربین به هم خورده است

  .کنترل کرده و تعمیر کنید  .تیغه توربین، تیغه کمپرسور ساییده یا فرسوده شده است

  .فیلتر هوا را تمیز کرده یا تعویض کنید  .فیلتر هوا مسدود است

  .لوله مکش و دود را شسته، تعمیر یا تعویض کنید  آلودگی زیاد درون لوله مکش و دود، یا نشتی هوا در قطعات رابط

  .توربوشارژر را بررسی یا تعویض کنید  .کند یا شکسته است وشارژر خوب کار نمیتورب

  .کولر داخلی را تمیز کنید  .کولر داخلی گرفته است

  مصرف سوخت زیاد است

  .لوله مکش و دود را شسته، تعمیر یا تعویض کنید  آلودگی زیاد درون لوله مکش و دود، یا نشتی هوا در قطعات رابط

  .توربوشارژر را تمیز کرده، تنظیم یا تعویض کنید  .ربوشارژر خیلی خوب نیستعملکرد تو

  .تعویض کنید  .رینگ پیستون فرسوده است

  مصرف روغن زیاد است

  .بندي را تعویض کنید رینگ آب  .بندي توربوشارژر خراب است رینگ آب

  .بررسی و تعمیر کنید  نشتی روغن از سر پروانه کمپرسور

حائل . ط دریچه روغن و لوله برگشت روغن شل استهاي راب پیچ

  .خراب است

حائـل را  . دریچه ورود روغن و لوله برگشـت روغـن را تنظـیم کنیـد    

  .تعویض کنید

  .روغن را مطابق با مشخصات تعویض کنید  .کیفیت روغن خوب نیست

  صداي غیرعادي

شود که  آلودگی روغن در مسیر گاز توربین زیاد است و باعث می

  .تر از حد عادي شود فشار باریک بخش

  .تمیز کرده یا تعویض کنید

شود که  آلودگی روغن در بخش کمپرسور زیاد است و باعث می

  .تر از حد عادي شود بخش فشار باریک

  .تمیز کرده یا تعویض کنید

بین پروانه و پوسته توربین و . یاتاقان شناور فرسوده است

  .کمپرسور اصطکاك وجود دارد

  .قان شناور را تعویض کنیدیاتا

اصطکاك بین توربین، 

روتور کمپرسور و شیلنگ 

  شود باعث نوسان می

  .تمیز کرده یا تعویض کنید  .شیء خارجی به داخل توربین و کمپرسور وارد شده است

  .یاتاقان شناور را تعویض کنید  .یاتاقان شناور فرسوده است

  .بررسی، تعمیر، یا تعویض کنید  .استتوازن دینامیک میله توربین به هم خورده 

  

 احتیاط:  

از آنجا که سرعت کار روتور توربوشارژر خیلی زیـاد اسـت، و لقـی    . سازي و مونتاژ موتور جلوگیري کنید از ورود اشیاي خارجی به درون سیستم مکش و دود هنگام پیاده) 1(

اگر تیغه پروانه معیـوب  . شوند ت تأثیر اشیاي نرم و سخت، و کوچک و بزرگ خارجی است که وارد پروانه میبین روتور و محفظه خیلی کم است، بنابراین کار روتور بسیار تح

  .موتور را خاموش کرده و توربوشارژر را بالفاصله بررسی و تعمیر کنید. شود باشد، باعث نوسان غیرعادي و صدا می

توان بعداز رفع مشکل استفاده کرد اگر هیچ اصطکاکی بین پروانه و محفظـه نباشـد    کنید، زیرا از توربوشارژر میاگر توربوشارژر نشتی روغن دارد، آن را بالفاصله تعویض ن) 2(

  .چرخد و توربوشارژر هنوز آزادانه می
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  مشکل سیستم سوخت موتور دیزل  2-1-11

اگر واقعاً مشـکلی وجـود   . هرگز آنها را عجوالنه سوار و پیاده نکنید. دارندهاي کنترل الکتریکی سیستم تغذیه سوخت قطعات ویژه هستند و مشکلی ن بیشتر قطعات و دستگاه

شما باید از اصول تشخیصی زیر طـی  . است KST 650مدل تستر . اي الزم است هاي تست حرفه در عین حال، دستگاه. اي ارجاع دهید دارد، آن را به ایستگاه نگهداري حرفه

  .کنترل و تعمیر استفاده کنید

  درمان  علت  اشکال

  شود موتور دیزل روشن نمی

  .سیستم دزدگیر را بررسی کنید  اشکال در سیستم دزدگیر

  .ولتاژ سیستم برق را کنترل کنید  اشکال سیستم برق

  .رله اصلی را بررسی کنید  رله اصلی

  .فیوز و کابل رابط را بررسی کنید  فیوز و کابل رابط

  .ر دیزل را بررسی کنیدسنسور سرعت موتو  سنسور سرعت موتور دیزل

  .سوخت را مطابق با دستورات تأمین کنید  سوخت تمام شده یا نوع سوخت نادرست است

  .سیستم سوخت را هواگیري کنید  وجود هوا در سیستم سوخت

  .فشار را باز کنید کم سوختمسیر   فشار مسدود است یا نشتی دارد کم سوختمسیر 

  .کن را بررسی کنید گرم شمدار پی  کن گرم اشکال مدار پیش

 سوختپرفشار یا سیستم کنترل ریل  سوختاشکال پمپ 

  پرفشار

پرفشار را  سوختپرفشار یا سیستم کنترل ریل  سوختپمپ 

  .بررسی کنید

  سوپاپ مغناطیس انژکتور 

اگر انژکتور را تعویض . سوپاپ مغناطیس انژکتور را بررسی کنید

را  ECUاگر . وارد کنید ECUدر  انژکتور جدید را IQAاید، کد  کرده

بعد از وارد . را در انژکتور جاري وارد کنید IQAاید،  تعویض کرده

از تعویض آنها . شوند با هم درگیر می ECUکردن کد، انژکتور و 

  .خودداري کنید

  .دستگاه کنترل را بررسی کنید  دستگاه کنترل

موتور استارت خاموش شده، 

 توان دوباره آن را ولی می

  روشن کرد

  .فیوز،کابل رابط، یا سرفیش را بررسی کنید  فیوز،کابل رابط، یا سرفیش شل است

  .سوخت مناسب مطابق با مشخصات تغذیه کنید  سوخت نامناسب

  .فشار را باز کنید کم سوختمسیر   فشار مسدود است یا نشتی دارد کم سوختمسیر 

  .کنید سیستم سوخت را هواگیري  وجود هوا در سیستم سوخت

  .پرفشار را بررسی کنید سوختمسیر یا پمپ   پرفشار سوختمسیر یا پمپ 

  .پرفشار یا مدار کنترل انژکتور را بررسی کنید سوختپمپ   پرفشار یا مدار کنترل انژکتور سوختپمپ 

موتور دیزل به سختی روشن 

  شود می

  .ولتاژ باتري را بررسی کنید  ولتاژ باتري

  .ررسی و تعمیر کنیداستارت را ب  استارت

  .سوئیچ استارت را بررسی کنید  سوئیچ استارت

  .سوخت را مطابق با مشخصات تغذیه کنید  اشکال سوخت

  .سیستم سوخت را هواگیري کنید  وجود هوا در سیستم سوخت

  .کن را بررسی کنید گرم مدار پیش  کن گرم اشکال مدار پیش

  .را بررسی کنید) در زمستان(کننده  ستم دماي خنکسی  )در زمستان(کننده  سیستم دماي خنک

  .فشار را بررسی کنید کم سوختمسیر   فشار مسدود است یا نشتی دارد کم سوختمسیر 

  .پرفشار را بررسی کنید سوختمسیر   پرفشار کم است سوختفشار مسیر 

  .ا بررسی کنیدپرفشار ر سوختدستگاه تنظیم فشار ریل   پرفشار سوختدستگاه تنظیم فشار ریل 

  .انژکتور را بررسی کرده و تعویض کنید  اشکال انژکتور

 دور آرامموتور دیزل در حالت 

  کند با سرعت زیاد کار می
  .سنسور موقعیت پدال را بررسی و تعمیر کنید  سنسور موقعیت پدال

سرفه کردن طی زمان گرم 

  شدن موتور و شتاب گرفتن

  .کننده را بررسی کنید خنکسنسور دماي   کننده سنسور دماي خنک

  .مدار رابط انژکتور را بررسی کنید  مدار رابط انژکتور

  .انژکتور را بررسی کرده و تعمیر کنید  اشکال انژکتور

دور لرزش موتور در حالت 

  آرام

  .سوخت را مطابق با مشخصات تغذیه کنید  مشکل سوخت

  .سیستم سوخت را هواگیري کنید  وجود هوا در سیستم سوخت

  .فشار را بررسی کنید کم سوختمسیر   فشار مسدود است یا نشتی دارد کم سوختمسیر 

  .انژکتور را بررسی کرده و تعمیر کنید  اشکال انژکتور

  .مدار انژکتور را بررسی کنید  مدار انژکتور

  .پرفشار را بررسی و تعمیر کنید سوختسنسور فشار ریل   پرفشار سوختسنسور فشار ریل 

  .پرفشار را بررسی کنید سوختدستگاه تنظیم فشار ریل   پرفشار سوختتگاه تنظیم فشار ریل دس

  .پرفشار را بررسی و تنظیم کنید سوختپمپ   پرفشار سوختپمپ 
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  توان موتور کم است

  .را بررسی کنید EGRرگوالتور وکیوم   سیستم وکیوم

  .دتوري فیلتر را تمیز یا تعویض کنی  فیلتر هوا مسدود است

  .سوخت را مطابق با مشخصات تغذیه کنید  مشکل سوخت

  .فشار را بررسی کنید کم سوختمسیر   فشار مسدود است یا نشتی دارد کم سوختمسیر 

  .توربوشارژر را تعمیر یا تعویض کنید  خرابی توربوشارژر

  .یر کنیدموقعیت پدال یا سنسور موقعیت پدال را تعم  موقعیت نادرست یا خرابی سنسور پدال

  سوپاپ فرعی گاز را تعمیر یا تعویض کنید  سوپاپ فرعی گاز خراب است

  .واشر توربوشارژر را بررسی کنید  نشتی پشت کمپرسور توربوشارژر

  .کننده را بررسی و تعمیر کنید سنسور دماي خنک  کننده سنسور دماي خنک

  .را بررسی و تعمیر کنید پرفشار سوختسنسور فشار ریل   پرفشار سوختسنسور فشار ریل 

  .پرفشار را بررسی کنید سوختانژکتور یا پمپ   پرفشار سوختانژکتور یا پمپ 

  دود سفید یا آبی اگزوز

  .کننده را بررسی و تعمیر کنید سنسور دماي خنک  کننده سنسور دماي خنک

  .سیستم سوخت را هواگیري کنید  وجود هوا در سیستم سوخت

  مسدود استفشار  کم سوختمسیر 
، و سوپاپ برگشت سوختفشار، پمپ تغذیه  کم سوختمسیر 

  .را بررسی کنید سوخت

  .کن را بررسی کنید گرم مدار پیش  کن گرم اشکال مدار پیش

  سطح زیاد روغن در سیستم روغنکاري
سطح روغن در سیستم روغنکاري را بررسی کرده و روغن اضافی را 

  .از کارتل تخلیه کنید

  اگزوزدود سیاه 

  .توري فیلتر هوا را تمیز کرده یا تعویض کنید  توري فیلتر هوا مسدود است

  .کننده را بررسی و تعمیر کنید سنسور دماي خنک  کننده سنسور دماي خنک

  .توربوشارژر را تعمیر یا تعویض کنید  خرابی توربوشارژر

  .انژکتور و مدار انژکتور را بررسی کنید  انژکتور و مدار انژکتور

  .را بررسی کنید EGRسیستم وکیوم   پمپ وکیوم

  کند موتور خیلی داغ می

  .سوخت را مطابق با مشخصات تغذیه کنید  مشکل سوخت

  .کننده را بررسی و تعمیر کنید سنسور دماي خنک  کننده سنسور دماي خنک

  .کننده را بررسی و تعمیر کنید فن خنک  کننده فن خنک

  .کننده را بررسی کنید فن خنک مدار  کننده مدار فن خنک

  .واشر سرسیلندر را تعویض کنید  نشتی واشر سرسیلندر

  

  دور آراملرزش موتور دیزل در حالت   2-1-12

  درمان  علت  محل اشکال

  .سوخت را مطابق با مشخصات تغذیه کنید  مشکل سوخت  مشکل سوخت

  .آب و هوا را از سیستم سوخت تخلیه کنید  توجود آب یا هوا در سیستم سوخ  وجود آب یا هوا در سیستم سوخت

  .قطعات مربوط به سیستم سوخت را بررسی و تعمیر کنید  فشار مسدود است کم سوختمسیر   فشار مسدود است کمسوخت مسیر 

  کند انژکتور خوب عمل نمی

  انژکتور قفل است
را  IQAدر صورت تعویض انژکتور، باید کد . انژکتور را تعویض کنید

  .ارد کنیدو ECUدر 

  .پرفشار را بررسی کرده یا انژکتور را تعویض کنید سوختفشار ریل   فشار اولیه انژکتور خیلی کم است

  نادرست سوختکنترل انژکتور 
را  IQAدر صورت تعویض انژکتور، باید کد . انژکتور را تعمیر کنید

  .وارد کنید ECUدر 

  مدار انژکتور
  .را بررسی کرده و تعمیر یا تعویض کنید سیم رابط  مدار انژکتور شکسته است

  .مدار انژکتور را محکم کنید  مدار انژکتور شل است

پرفشار،  سوختسنسور فشار ریل 

 سوختسیستم تنظیم فشار ریل 

  پرفشار

  .پرفشار را تعویض کنید سوختسنسور فشار ریل   پرفشار خراب است سوختسنسور فشار ریل 

  پرفشار سوختسیستم تنظیم ریل 
را بررسی کرده و در  سوختگیري و سوپاپ برگشت  سوپاپ اندازه

  .صورت لزوم تعویض کنید

  قطعات مکانیکی موتور دیزل

  .لقی سوپاپ را تنظیم کنید  لقی سوپاپ نادرست است

خرابی واشر سرسیلندر، چسبیدگی یا فرسودگی رینگ 

  پیستون
  .واشر سرسیلندر و رینگ پیستون را بررسی و تعویض کنید

  

  زیاد است دور آرامسرعت موتور در حالت   2-1-13

  درمان  علت  محل اشکال

  .را تعویض کنید ECUسنسور موقعیت پدال و ورودي   سنسور موقعیت پدال خراب است  سنسور موقعیت پدال
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  کند کند و صدا می استارت کار نمی  2-1-14

  درمان  علت  اشکال

  کند استارت کار نمی

  .مدار را بررسی کرده و آن را ببندید  ئیچ باز استمدار کنترل مثالً سو

  .فنر ذغال را تنظیم کرده و کوموتاتور را تمیز کنید  اتصال بین ذغال و کوموتاتور قطع است

  .استارت را بررسی و تعمیر کنید  اتصال کوتاه یا شکستگی داخل استارت

کند و  استارت بدون نیرو کار می

  کندتواند موتور را استارت  نمی

  .باتري را مطابق با مشخصات تعویض کنید  ظرفیت باتري کافی نیست

  .اتصال سیم را محکم کنید  اتصال سرباتري برقرار نیست

  .سطح کوموتاتور با تمیز کنید  سطح کوموتاتور سوخته یا کثیف است

  .ذغال را تعویض کرده یا فنر آن را تنظیم کنید  ذغال یا فنر ذغال خراب است

  .نقطه اتصال سوئیچ مغناطیسی را سمباده بزنید  اتصال سوئیچ مغناطیسی سوخته یا خراب استنقطه 

  .یاتاقان را بررسی و تعویض کنید  یاتاقان یا آرمیچر فرسوده است

اندازي موتور، استارت با  بعد از راه

  دهد صداي خشن به کار ادامه می

 تواند دو نقطه تماس دیسک مسی داخل رله استارت نمی

  را جدا کند

بالفاصله برق را قطع کرده و اتصاالت مدار را سفت کرده و نقطه 

  .تماس را تعمیر کنید

  .بالفاصله برق را قطع کرده و استارت را تعویض کنید  میله آرمیچر استارت شکسته یا خم شده است

  .عمیر کنیدبالفاصله برق را قطع کرده و دنده را ت  سطح دنده زبر شده یا دنده قفل شده است

  

  شود کند، اما موتور دیزل روشن نمی استارت کار می  2-1-15

  درمان  علت  محل اشکال

  باتري
  .سرباتري را تمیز کرده و سپس محکم کنید  سرباتري شل است یا اکسیده شده است

  .باتري را شارژ کرده یا مطابق با مشخصات تعویض کنید  باتري شارژ ندارد یا ضعیف است

  استارت

  .دنده کوچک را تعویض کنید  نده کوچک خراب استد

  .سوئیچ مغناطیسی را تعمیر یا تعویض کنید  سوئیچ مغناطیسی خراب است

  .ذغال یا فنر ذغال را تعویض کنید  ذغال یا فنر ذغال خراب است

  موتور دیزل
لنگ قفل شده یا سایر قطعات  پیستون، یاتاقان میل

  آسیب دیده است
  .تعمیر یا تعویض کنیدقطعات مربوطه را 

  .سیستم دزدگیر را بررسی و تعمیر کنید  تواند قفل سیستم را باز کند نمی  سیستم دزدگیر

  .رله اصلی را تعویض کنید  رله اصلی خراب است  رله اصلی

  .کابل فیوز را تمیز کرده و سفت کنید  کابل فیوز شل است  رابط کابل فیوز

  .سور سرعت را تعویض کنیدسن  سنسور سرعت خراب است  سنسور سرعت

  .سوخت تأمین کنید یا سوخت مناسب انتخاب کنید  باك خالی است یا سوخت نامناسب است  سوخت

  .هواي سیستم سوخت را با فیلتر هوا خارج کنید  سیستم سوخت خوب هواگیري نشده است  وجود هوا در سیستم سوخت

  .فشار را بررسی کنید کم سوختمسیر   شتی داردفشار مسدود است یا ن کم سوختمسیر   فشار کم سوختمسیر 

پرفشار، کنترل فشار  سوختپمپ 

  پرفشار سوختریل 
  پرفشار سوختاشکال در تأمین فشار ریل 

پرفشار را بررسی  سوختپرفشار و سنسور فشار ریل  سوختپمپ 

  .کنید

  .ژکتور را بررسی کنیدسوپاپ مغناطیسی ان  سوپاپ مغناطیسی انژکتور خراب است  سوپاپ مغناطیسی انژکتور

  خراب است ECU  (ECU)دستگاه کنترل برق 
ECU کد . را تعویض کنیدIQA  انژکتور صحیح باید بهECU  وارد

  .شود

  کن گرم سیستم پیش
کن در زمستان خوب کار  گرم سرپیچ سیستم پیش

کند نمی

دستگاه کنترل سرپیچ . کن را تعویض کنید گرم سرپیچ پیش

.کنید کن را بررسی گرم پیش

  

  

  شود موتور دیزل روشن نمی  2-1-16

  درمان  علت  محل اشکال

  سیستم منیفولد سوخت
منیفولد سوخت مسدود یا خراب است، اتصال منیفولد 

  سوخت شل است
  .اتصال را سفت کنید. منیفولد سوخت را تعمیر یا تعویض کنید

  فشار کم سوختفشار کم در مسیر 

  سوپاپ سرریز فیلتر سوخت را تعمیر یا تعویض کنید  شود یسوپاپ سرریز فیلتر سوخت بسته نم

  منیفولد سوخت یا فیلتر سوخت مسدود است
منیفولد سوخت را بررسی کرده و توري فیلتر سوخت را تعویض 

  .کنید

  .سیستم سوخت را هواگیري کنید  وجود هوا در سیستم سوخت  سیستم سوخت

  .پ تغذیه سوخت را بررسی و تعویض کنیدپم  پمپ تغذیه سوخت خراب است  پمپ تغذیه سوخت

  سوخت
  .از سوخت مناسب با دماي محیط استفاده کنید  سوخت مطابق با مشخصات نیست

  .آب سیستم سوخت را تخلیه کرده یا سوخت را تعویض کنید  وجود آب در سیستم سوخت
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  ولتاژ باتري کم است

  .تمیز و محکم کنید سرباتري را  اتصال باتري شل است، سرباتري خورده شده است

  .باتري را شارژ کنید  باتري شارژ ندارد

  .را سفت یا تعویض کنید دینامتسمه   شل یا خراب است دینامتسمه 

در مسیر  سوختکمبود فشار 

  پرفشار سوخت

 سوختپرفشار، اشکال کنترل فشار ریل  سوختپمپ 

  پرفشار

را  پرفشار سوختپرفشار و سیستم کنترل فشار ریل  سوختپمپ 

  .بررسی کنید

  کند نازل انژکتور خراب است، سوپاپ مغناطیسی کار نمی  اشکال انژکتور
اگر انژکتور را تعویض کنید، باید . انژکتور را بررسی یا تعویض کنید

  .وارد کنید ECUانژکتور جدید را در  IQAکد 

کننده  سنسور دماي خنک

  )زمستان(

ن، سرپیچ کننده در زمستا هاي نادرست دماي خنک داده

  کند کن کار نمی گرم پیش
  .کننده را تعویض کنید سنسور دماي خنک

  

  اشکال سیستم استارت سریع باعث مشکل استارت است  2-1-17

  :روش رفع اشکال

  .سرفیش سوئیچ دما را جدا کنید ) 1(

  .کن برق دارد یا خیر گرم کنترل کنید که سرپیچ پیش) 2(

  .باشد (off)عیت خاموش کنترل کنید که سوئیچ استارت در وض-

.کن و بدنه سیلندر وصل کنید گرم ولتمتر را به سرپیچ پیش-

  .قرار دهید Closeسوئیچ استارت را در وضعیت -

  .کن برق ندارد گرم اگر عقربه حرکت نکند، بدین معنی است که سرپیچ پیش. دهد را نشان می V 12کن، ولتمتر ولتاژ  گرم در صورت برق داشتن سرپیچ پیش

  .اشکال را بررسی کرده و برطرف کنید) 3(

  

  درمان  علت  محل اشکال

  کن برق دارد گرم سرپیچ پیش

کن خاموش  گرم المپ سرپیچ پیش

  است
  .کن را تعویض کنید گرم المپ سرپیچ پیش  کن خراب است گرم المپ سرپیچ پیش

  .ی یا تعویض کنیدتایمر استارت سریع را بررس  تایمر استارت سریع خراب است  تایمر استارت سریع

ثانیه  3/0کن  گرم المپ تست پیش

  شود روشن می
  .تایمر استارت سریع را بررسی یا تعویض کنید  تایمر استارت سریع خراب است

ثانیه  5/3کن  گرم المپ تست پیش

  شود روشن می

 startبعد از استارت موتور، سوئیچ استارت از وضعیت 

شدن رله  اگر زمان بسته. ببرید closeبه وضعیت 

ثانیه باشد، تایمر  14کن کمتر از  گرم سرپیچ پیش

  .استارت سریع خراب است

  .تایمر استارت سریع را تعویض کنید

به  offبعد از استارت موتور، سوئیچ استارت از وضعیت 

اگر زمان بسته شدن رله سرپیچ . ببرید closeوضعیت 

سریع ثانیه باشد، تایمر استارت  14کن کمتر از  گرم پیش

  .خراب است

  .تایمر استارت سریع را تعویض کنید

  .سوئیچ دما را تعویض کنید  سوئیچ دما خراب است  سوئیچ دما

  .کن را تعویض کنید گرم سرپیچ پیش  شود کن روشن نمی گرم سرپیچ پیش  کن گرم اتصال سرپیچ پیش

  کن برق ندارد گرم سرپیچ پیش

کن خاموش  گرم المپ سرپیچ پیش

  است
  .کن را تعویض کنید گرم المپ سرپیچ پیش  کن خراب است گرم رپیچ پیشالمپ س

ثانیه  5/3کن  گرم المپ تست پیش

  شود روشن می

بعد از روشن کردن . کن خراب است گرم رله سرپیچ پیش

، رله closeبه وضعیت  offسوئیچ استارت از وضعیت 

  .شود کن روشن نمی گرم سرپیچ پیش

  .کنیدکن را تعویض  گرم سرپیچ پیش

  .کن را تعمیر یا تعویض کنید گرم سیم مدار رله سرپیچ پیش  کن خراب است گرم مدار رله سرپیچ پیش

بعد از روشن کردن سوئیچ . فیوز یا سیم مدار خراب است

، رله سرپیچ closeبه وضعیت  offاستارت از وضعیت 

  .شود کن روشن نمی گرم پیش

  .فیوز یا سیم مدار را تعویض کنید
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  توان دوباره آن را روشن کرد شود، اما می موتور دیزل خاموش می  2-1-18

  درمان  علت  محل اشکال

  .اتصال کابل را برقرار کنید  کابل اتصال شل است  فیوز یا کابل اتصال

  .سوخت مناسب مطابق با دماي محیط انتخاب کنید  سوخت مطابق مشخصات نیست  سوخت
GB252-2000)

مپ تغذیه پ(فشار  کم سوختمسیر 

  )سوختسوخت، سوپاپ برگشت 

فشار مسدود است یا فشار خیلی کم  کم سوختمسیر 

  )سوختپمپ تغذیه سوخت، سوپاپ برگشت (است 
  .فشار را تعمیر یا تعویض کنید کم سوختقطعات مسیر 

  وجود هوا در سیستم سوخت
  .سیستم سوخت را هواگیري کنید  وجود هوا در سیستم سوخت

  .سوخت مناسب استفاده کنید. آب را از سیستم سوخت تخلیه کنید  م سوختوجود آب در سیست

 سوختپمپ (پرفشار  سوختمسیر 

  )پرفشار، دستگاه کنترل فشار
  پرفشار ثابت نیست فشار ریل سوخت

پرفشار را بررسی  سوختپرفشار و سیستم کنترل ریل  سوختپمپ 

  .کنید

پرفشار و مدار کنترل  سوختپمپ 

  انژکتور
  .پرفشار را بررسی کنید سوختسیستم کنترل انژکتور و پمپ   خراب است انژکتور

  

  کند، شارژ کافی نیست، و مدار شارژ طوالنی است بدون خروجی کار می دینام  2-1-19

  درمان  علت  اشکال

  کند بدون خروجی کار می دینام

  .مدار را بررسی و تعمیر کنید  اشکال اتصال سیم، قطع مدار

  .را تعمیر یا تعویض کنید دیناممجموعه   پیچ استارت ماتصال کوتاه سی

  .دیود را تعویض کنید  دیود یکسوکننده خراب است

  .ذغال را تمیز کرده یا تعویض کنید  تماس ذغال اشکال دارد

  .رگوالتور را تعمیر یا تعویض کنید  رگوالتور خراب است

  کافی نیست دینامشارژ 

  .سمه را تنظیم کنیددرجه کشش ت  تسمه انتقال شل است

  .تنظیم و تمیز کنید  تماس ذغال اشکال دارد، رینگ لغزان کثیف است

  .رگوالتور را تعویض کنید  رگوالتور خراب است

سطح آب باتري کم است یا صفحات باتري سولفوره یا 

  .اند فرسوده شده
  .باتري را تعویض کنید. آب باتري اضافه کنید

  

  شود فی نیست، مشکل استارت وجود دارد، باتري زیاد تخلیه میظرفیت باتري کا  2-1-20

  درمان  علت  اشکال

ظرفیت باتري کافی نیست، موتور 

  خورد دیزل به سختی استارت می

  .آب باتري اضافه کنید  سطح آب باتري کم است

  .رسوب را تمیز کرده و آب باتري را تعویض کنید  هاي باتري اتصال کوتاه قطب

  .چند بار باتري را شارژ و تخلیه کنید تا سولفور تمیز شود  ولفوره شدهقطب باتري س

  .سرباتري را تمیز کرده و محکم کنید  سرباتري اکسیده شده است. تماس سرباتري خوب نیست

  شارژ باتري زیاد است

  .آب باتري مناسب با گوگرد خالص و آب مقطر پر کنید  در آب باتري ناخالصی وجود دارد

  .اتصال کوتاه را برطرف کنید  ج باتري اتصال کوتاه شدهسیم خار

آب باتري سرریز شده و باعث اتصال کوتاه بین قطب 

  مثبت و منفی شده است

خارج . سطح باتري و سرباتري را با آب قلیایی یا آب گرم تمیز کنید

  ).آب درون باتري نریزید(باتري را تمیز نگه دارید 

ي سرباتري باعث اتصال کوتاه گذاشتن ابزار فلزي بلند رو

  شده است
  .از گذاشتن ابزار فلزي بلند روي سطح باتري خودداري کنید

ماده فعال از باتري خارج شده و رسوب باعث اتصال 

خرابی بست باتري باعث اتصال . ها شده کوتاه بین قطب

  ها شده است کوتاه قطب

  .باتري را تعمیر یا تعویض کنید

  

 هشدار:  

از پاشیدن الکترولیت بـاتري بـه   . بنابراین از نزدیک کردن چراغ اضطراري، آتش، و سیگار طی تعمیر باتري خودداري کنید. گیرد خروجی از باتري به راحتی آتش میگاز ) 1(

  .پوست و لباس خودداري کنید و فراموش نکنید که از عینک استفاده کنید

  .شود در این صورت باتري سریعاً گرم شده یا منفجر می. یداز اتصال کوتاه بین دو قطب باتري خودداري کن) 2(

  .اما هنگام تعویض المپ، فقط باید کلید را خاموش کنید. براي جلوگیري از اتصال کوتاه باتري، ابتدا باید سیم آهن را جدا کنید) 3(

روش بستن باتري برعکس روش باز کـردن آن  . سپس باتري را از قاب درآورید. نیدهنگام باز کردن باتري، باید ابتدا سیم آهن را جدا کرده و سپس قطب مثبت را جدا ک) 4(

  .است
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  یابی عیب  2-2

  یابی سیستم استارت عیب  2-2-1

  

  

  
کند استارت کار نمی

کنترل باتري

اتمام شارژ یا اتمام عمر باتري

کنترل باتري

باتري اشکالی ندارد

کنترل سرباتري

قطع اتصال سرباتري سرباتري اشکالی ندارد

سرباتري را تمیز کرده و وصل کنید
کنترل استارت یا سوئیچ

اشکال دارد

یا تعویض کنید تعمیر

سوئیچ و المپ سقف را روشن کنید

شود یا ضعیف است المپ سقف روشن نمیالمپ سقف پرنور است

  مدار استارت قطع است) 1

  پیچ استارت قطع است سیم) 2

سوئیچ خراب است) 3

  باتري شارژ ندارد) 1

  پیچ استارت اتصال کوتاه سیم)2

خرابی قطعات استارت ) 3
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بین دنده کوچک و دنده رینگاشکال درگیري 

قرار داده و  STسوئیچ را در وضعیت 

کنترل کنید آیا پایه سوئیچ مغناطیسی 

  ولتاژ دارد یا خیر

تعمیر کنید

فرسودگی دنده کوچک و دنده رینگمقاومت لغزشی استارت زیاد است

استارت را تعمیر یا تعویض کنید، دنده استارت را تعمیر یا تعویض کنید

نگ را تعویض کنیدری

رله  3BWکنترل کنید ولتاژ سرفیش 

  استارت نرمال است یا خیر

اتصال کوتاه بین سوئیچ 

استارت و سوئیچ مغناطیسی 

یا خرابی سرفیش

کنترل کنید سرفیش 

سوئیچ رله استارت والتاژ 

دارد یا خیر

سوئیچ استارت را تعمیر 

کنید

خرابی سرفیش سوئیچ 

استارت

بین سوئیچ اتصال کوتاه 

استارت و باتري یا خرابی 

سرفیش

بلی

یا

عادي غیرعادي

تعمیر کنید

بلی خیر

خیر
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با قرار دادن سوئیچ استارت در وضعیت 

STکند ، سوئیچ مغناطیسی کار نمی  

قرار داده و  STسوئیچ را در وضعیت 

کنترل کنید آیا پایه سوئیچ مغناطیسی 

  ولتاژ دارد یا خیر

را کنترل کنیدکابل زمین 

کشویی دنده کوچک 

کند حرکت نمی

اتصال کوتاه یا سوختگی 

سوئیچ مغناطیسی یا 

پیچ سیم

کنترل کنید المپ تست دستگاه حالت عادي 

است یا خیر

اتصال بین سوئیچ استارت و 

سوئیچ مغناطیسی  Sترمینال 

را کنترل کنید

اتصال کوتاه بین باتري و 

سوئیچ استارت یا خرابی 

فیشسر

کنترل رله استارتخرابی پایه سوئیچ استارت

کالچ و سوئیچ استارت را 

کنترل کنید

سوئیچ استارت را تعویض 

کنید

استارت را تعمیر یا تعویض کنید

بلی خیر

خوب بد

تعمیر کنید

یا

عادي غیرعادي

تعمیر کنید
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کنید سوئیچ استارت را قطع کرده و عملکرد آن را تستسیم رابط 

  شماره پایه

  موقعیت سوئیچ

B-67B-68
123412456

ACCBONSTB1P1P2WW
  اتصال عدم

OO  بسته

OO  بسته
OOOO  جانبی

OOOOO  بسته

OOOOO  استارت

کنترل کنید که قطعی مدار جدا از اتصاالت فوق باشد

، STادن سوئیچ استارت در وضعیت با قرار د

کند سوئیچ مغناطیسی کار نمی

نقطه تماس سوئیچ مغناطیسی ذوب شده و 

کند، یا فنر برگشت شکسته یا خراب  حرکت نمی

  است

سوئیچ استارت را تعویض کنید

سوئیچ مغناطیسی را تعویض کنید

بلی خیر

Z
A

M
Y

A
D

.C
o

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



عیب رفع و یابی عیب: 2 فصل  ) 73(   

  یابی سیستم توربوشارژر عیب  2-2-2

.یابی یافتن محل اشکال و دلیل آن است تا بتوان اشکال را برطرف کرد هدف عیب.1

.حل مشکل، توربوشارژر را تعویض نکنیدقبل از .2

.روش تشخیص موتور توربودیزل مانند سایر موتورهاي دیزل است.3

  .توان روي موتور باز شده انجام داد یابی را نمی عیب.4

  اشکال

  یابی موتور توربودیزل عیب
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  درمان  علت

توري فیلتر هوا را تعویض کنید  فیلتر هوا کثیف است  

ورودي هواي کمپرسور مسدود است  
گرفتگی را تمیز کرده یا قطعات معیوب را 

  یض کنیدتعو

خروجی هواي کمپرسور مسدود است  
گرفتگی را تمیز کرده یا قطعات معیوب را 

  تعویض کنید

مسیر لوله مکش را باز کنید  مسیر مکش موتور مسدود است  

واشرها را تعویض کرده یا قطعات را سفت کنید  نشتی هوا از فیلتر هوا به کمپرسور  

واشرها را تعویض کرده یا قطعات را سفت کنید  نشتی هوا از کمپرسور به موتور دیزل  


نشتی هوا بین موتور دیزل و لوله ورودي 

  هواي موتور و سرسیلندر
  واشر را تعویض کرده یا قطعات را سفت کنید

را باز کنیدمسیر لوله اگزوز   لوله اگزوز موتور دیزل مسدود است  


کن یا لوله خروجی هواي عقب مسدود  خفه

  است

مسیر لوله اگزوز را باز کرده یا قطعات معیوب را 

  تعویض کنید


نشتی هوا بین لوله اگزوز موتور دیزل و 

  سرسیلندر
  واشر را تعویض کرده یا قطعات را سفت کنید


توربین و خروجی  نشتی هوا بین لوله ورودي

  هواي موتور دیزل
  واشر را تعویض کرده یا قطعات را سفت کنید

نشتی را برطرف کنید  نشتی هواي لوله خروج هواي توربین  

مسیر را باز کرده یا لوله را تعویض کنید  لوله برگشت روغن توربوشارژر مسدود است  

آلودگی سوراخ را تمیز کنید  مسدود است سوراخ نفس کارتل موتور  


تشکیل آلودگی یا قیر در محفظه وسط 

  توربوشارژر

روغن و فیلتر روغن را تعویض کنید، توربوشارژر 

  .را تعمیر کرده یا تعویض کنید


پرفشار یا  سوختتنظیم نادرست پمپ 

  انژکتور

م پرفشار و قطعات مربوطه را تنظی سوختپمپ 

  یا تعویض کنید

زمانبندي نادرست موتور دیزل  
زمانبندي را . قطعات معیوب را تعویض کنید

  تنظیم کنید


رینگ پیستون یا سیلندر فرسوده شده و 

  شود باعث نشت سوخت می

موتور را تعمیر کرده و قطعات معیوب را تعویض 

  کنید

 موتور را تعمیر کنید  )سوپاپ، پیستون(مشکل داخلی موتور  


کننده کثیف  پروانه کمپرسور یا تیغه پخش

  شود می

دلیل ورود هواي کثیف را یافته و تیغه را تمیز 

  روغن یا فیلتر روغن را تعویض کنید. کنید

دلیل را یافته و تعمیر یا تعویض کنید  توربوشارژر خراب است  

  

 پذیر و بدون ساییدگی تیغه باشد، بدین معنی است که توربوشارژر در وضعیت خوبی است اگر توربوشارژر در حالت کارکرد عالی، با روتور انعطاف: توجه.  
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عیب رفع و یابی عیب: 2 فصل  ) 74(   

  یابی نشتی روغن توربوشارژر عیب  2-2-3

مسـاوي فشـار   (التر از فشار هواي درون محفظه وسط برگشت روغن باشد یـا خیـر   بندي توربوشارژر به فشار هواي درون دو محفظه انتهایی توربوشارژر بستگی دارد که با آب

  ).درون کارتل

  .یابی، روغن داخل لوله ورودي جلویی محفظه کمپرسور و روغن لوله خروجی را تخلیه کنید قبل از عیب

  یابی نشتی روغن در سر کمپرسور عیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)منفی ورودي هوا  تست فشار 6.5 kPa)

توربوشارژر . سیستم ورود هوا را تمیز یا تعمیر کنید

را تعویض کنید

کنترل پروانه کمپرسور) 1

عواملی که باعث افزایش لقی توربوشارژر شده را 

توربوشارژر را تعویض کنید. برطرف کنید

لقی میله توربوشارژر و فرسودگی تیغه کمپرسور ) 2

را کنترل کنید

از دور آرام طوالنی . روغن روغنکاري را تمیز کنید

خودداري کنید

)دقیقه 20بیش از (نی دور آرام موتور زمان طوال) 3

فیلتر هوا کثیف است) 4توري فیلتر هوا را تمیز یا تعویض کنید

خیر

گرفتگی ورودي توربوشارژر) 5عوامل گرفتگی ورودي توربوشارژر را برطرف کنید

هاي اگزوز شل بودن یا شکستگی لوله) 6ها را سفت کرده یا تعویض کنید لوله

روغن و لوله تخلیه روغن را . ا رفع کنیدگرفتگی ر

تعویض کنید

لوله برگشت روغن توربوشارژر مسدود است) 7

گرفتگی سوراخ نفس کارتل) 8گرفتگی را با ابزار مناسب رفع کنید

اشکال نشتی پیستون، فشار زیاد در کارتل) 9اشکال را برطرف کنید

غن کارتل را کنترل کنیدسطح رو) 10سطح روغن کارتل را تنظیم کنید

خیر

خیر
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خیر

خیر
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عیب رفع و یابی عیب: 2 فصل  ) 75(   

  یابی نشتی روغن در سر توربین عیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :شوند موارد زیر باعث نشتی روغن توربوشارژر می. توانید از خرابی توربوشارژر جلوگیري کنید را پیدا کرده و برطرف کنید، می نشتی روغن اگر بتوانید به موقع علت 

.شود ن فیلتر هوا یا لوله ورود روغن موتور که باعث فشار هواي منفی ورودي میمسدود بود.1

.شود خرابی یا انحناي لوله برگشت توربوشارژر که باعث گرفتگی برگشت روغن می.2

.شود جمع شدن دوده داخل محفظه روغن وسط که باعث مسدود شدن برگشت روغن می.3

.شود ه لوله ورودي موتور مینشتی هواي لوله رابط خروجی محفظه کمپرسور ب.4

.نشتی هواي رابط از ورودي هوا به خروجی اگزوز.5

.دور آرامزمان طوالنی .6

.فشار زیاد یا سطح زیاد روغن کارتل، یا مسدود بودن لوله تهویه کارتل.7

.نشتی سوخت در موتور.8

  :یابی نادرست نشتی عیب

سپس ببینید آیا بعد از جریان هواي انژکتور یا خروجی محفظه کمپرسـور  . ه ورودي موتور، موتور را روشن کنیدبعد از باز کردن لوله رابط از خروجی محفظه کمپرسور به لول

  .نشتی وجود دارد یا خیر

عواملی که باعث افزایش لقی توربوشارژر شده را 

توربوشارژر را تعویض کنید. برطرف کنید

لقی میله توربوشارژر و فرسودگی تیغه کمپرسور ) 1

را کنترل کنید

از دور آرام طوالنی . غن روغنکاري را تمیز کنیدرو

خودداري کنید

)دقیقه 20بیش از (زمان طوالنی دور آرام موتور ) 2

مقدار زیاد روغن از قبل اضافه شده) 3سوزد روغن روغنکاري می

گرفتگی سوراخ نفس کارتل) 4بررسی و تعمیر کنید

خیر

خلیه روغن را روغن و لوله ت. گرفتگی را رفع کنید

تعویض کنید

لوله برگشت روغن توربوشارژر مسدود است) 5

توربوشارژر را . سیستم روغنکاري را تعمیر کنید

تعویض کنید

محفظه میانی رسوب دارد یا روغن کثیف است) 6

سطح روغن کارتل را کنترل کنید) 7سطح روغن کارتل را تنظیم کنید

فشار زیاد در کارتل. شتی پیستونن) 8بررسی و تعمیر کنید
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