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و) آزمايش ترموستات 
1) ترموستات را در ظرف حاوى مايع خنك كننده ( ضد يخ) آويزان كنيد. 

2) دماى آن را به 14 در جه سانتى گراد باالتر از دماى حك شده روى ترموستات 
برسانيد. در اين هنگام ترموستات كامال باز مى شود. 

3) آن را خنك كرده و دماى آن را به 5 درجه سانتى گراد كمتر از دماى حك شده 
روى ترموستات رساند در اين هنگام ترموستات بايد كامال بسته شود،اگر ترموستات در 

موعد مقرر باز و بسته نشد آن را عوض كنيد. 

 نكته: 
ترموستات نو يا كهنه را قبل از بستن روى موتور آزمايش كنيد. 

كار در كارگاه:
سالم بودن ترموستات تراكتور را را آزمايش كنيد 

ز) بستن ترموستات 
1 ابتدا سالم بودن در پوش ترموستات اطمينان حاصل كنيد. 

را كامال تميز  بدنه سرسيلندر  اثر روى درپوش ترموستات و  2) محل نشيمن و 
كنيد. 

3) ترموستات سالم را به طور صحيح در محل خود قرار دهيد( كپسولى ترموستات 
داخل آب وپين راهنما به طرف باال قرار گيرد. 

 
4) واشر آب بندى نو را (پس از تعويض واشر قبلى ) با چسب آب بندى يا گريس 

به طورصحيح كار بگذاريد. 
 5) با انتخاب آچار مناسب پيچ ها را با گشتاور معين سفت كنيد. 

نكته: 
براى جلوگيرى از شكستن پوسته پيچ ها با هم و هم اندازه سفت كنيد. 

6) شيلنگ الستيكى لوله بااليى را پس از ماليدن مقدارى 
گريس به قسمت داخلى آن در محل خود قرار داده و بست هاى 

مربوطه را سفت كنيد. 
و  بسته  را  موتور  بدنه  و  رادياتور  آب  تخليه  شيرهاى   (7

رادياتور را از محلول خنك كن پر كنيد. 
توجه  آب  ى  دما  افزايش  به  و  كرده  روشن  را  موتور   (8

كنيد. 
نرمال رسيد ترموستات  اگر عقربه درجه آب به قسمت   (9

بايد عمل كند. 
10) با فشار دادن شيلنگ سالم بودن ترموستات را كنترل 

كنيد. 

شكل 21-4– باز برداشتن درپوش 
ترموستات بعد باز كردن پيچ هاى آن در 

U650 تراكتور

شكل 22-4– روش آزمايش ترموستات

شكل23-4- طرز صحيح قرار گرفتن ترموستات
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نكته: 
دست خود را از پروانه دور نگه داريد

پرسش: 
اگر بعد از بستن ترموستات آب جريان نداشته باشد چه بايد كرد؟

تسمه پروانه 
تسمه يك حلقه بسته و پيوسته از جنس الستيك منجيد دار است كه براى انتقال 
توان بين دو محور موازى به كارمى رود. براى به حركت در آوردن پمپ آب و ساير 

ملحقات موتور از تسمه Vشكل استفاده مى شود. 
اين نوع تسمه ها مقطعى V شكل دارند كه در شيار فلكه، كه پهناى متناسب با 
آن دارند فرو مى رود. اصطكاك بين دو جانب تسمه و ديواره هاى شيار سبب انتقال 

توان مى شود. 
 تسمه V شكل كه روى سه عدد چرخ تسمه ميل لنگ، پمپ آب و مولد برق قرار 

مى گيرد و حركت ميل لنگ را به آن دو چرخ تسمه ديگر منتقل مى نمايد. 

نكته: 
ابعاد تسمه را از كاتالوگ فنى استخراج مى نمايند وتسمه توصيه شده را براى موتور 

تهيه مى كنند. 

مثال: 
مثال:  مى شود:  نوشته  عدد  سه  صورت  به  ذوزنقه  قائده  روى  تسمه ها  اندازه 
900×8×5/3 كه 900طول تسمه، 8 قاعده بزرگ ذوزنقه و 5/3 قاعده كوچك آن است 

و هر سه برحسب ميليتر مى باشد. 
ايفا  مهمى را  نقش  خنك كننده  سيستم  عملكرد  در  پروانه  تسمه  بررسى كشش 
ميكند زيرا اگر تسمه خيلى سفت يا شل باشد عيوب زير ممكن است درمدار خنك كننده 

ايجاد شود: 
- تسمه اى كه شل باشد در هنگام سر خوردن ( بكسواد كردن) روى چرخ تسمه 

صدا كرده و سر انجام پاره شود. 
- تسمه شل سبب جوش آوردن موتور و خالى ماندن باترى مى شود. 

خراب  را  آب  پمپ  بلبرينگ هاى  يا  شده  پاره  زود  باشد  سفت  كه  اى  تسمه   -
مى كند. 

الف) بررسى كشش تسمه پروانه با دست و ابزار مخصوص: 
ميزان كشش تسمه پروانه معموال بين چرخ تسمه و تسمه مولد برق با چرخ تسمه 
تسمه سر ميل لنگ اندازه گيرى مى شود، اين كار طبق توصيه كتابچه راهنماى تراكتور 

بايد انجام گردد. 

شكل 24-4– واشر ترموستات قبلى

شكل25-4– مقطع تسمه پروانه

شكل 26-4– طرز قرار گرفتن تسمه روى 
چرخ تسمه
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براى بررسى كشش تسمه مى توان از وسيله مخصوص آن استفاده كرد 

تسمه  كشش  كنترل  براى  تسمه،  كشش  اندازه گيرى  وسيله  نبودن  صورت  در 
مى توانيد با انگشت سبابه بر روى تسمه در واسط مولد برق و فولى سر ميل لنگ فشار 

بياوريد. ميزان بازى تسمه پروانه در تراكتورMF  ميلى متر مى باشد. 

ب) روش تعويض تسمه پروانه: 
1) از خاموش بودن موتور اطمينان حاصل كنيد. 

2) پيچ هاى پايين و كشويى مولد را شل كنيد. 
3) مولد برق را به آرامى به طرف داخل به سمت موتور فشار دهيد تا تسمه آزاد 

شود. 
4) اگر قبال رادياتور پياده شده است، تسمه به راحتى در مى آيد، در غير اين صورت 

پس از انجام بند ()تسمه را به آرامى از ال به الى پروانه و رادياتور خارج كنيد. 
5) تسمه را با انگشتان خود بپيچانيد در صورتيكه تسمه ترك، نخ زدگى، شكاف، 

پارگى يا روغنى شده باشد يا نشانه اى از سايش يا تخريب دارد آن را عوض كنيد. 

نكته: 
در تراكتور هايى كه ( MF ) از دو تسمه استفاده مى شود در صورتى كه يكى از 
تسمه ها فرسوده شد و تصميم به تعويض آن گرفتيد هر و تسمه را با يك زوج تسمه 
نو عوض كنيد، زيرا تمام بار به تسمه نو وارد مى شود و اين تسمه به سرعت ساييده 

مى شود. 

6) تسمه نو يا تسمه قبلى را به طور صحيح در محل خود قرار داده با استفاده از 
اهرمى كه پشت مولد برق قرار مى دهيد، آنرا آرام به طرف عقب بكشيد. 

7) در همان حال كشيدگى تسمه را بررسى كنيد. 
8) در صورت مناسب بودن كشش تسمه پيچ ها يى را كه شل كرده ايد محكم 

كنيد. 
از صحت تنظيم آن اطمينان حاصل  تا  را كنترل كرده  9) مجددا كشش تسمه 

كنيد.

نكته: 
تسمه را از آغشته شدن به مواد روغنى محافظت كنيد. 

پروانه 
جهت انتقال جريان باد از فضاى آزاد به البه الى پره هاى رادياتور براى خنك 
كردن آب و بدنه خارجى موتور از پروانه استفاده مى شود. براى افزايش بازده پروانه از 
باد گير رادياتور استفاده مى كنند كه اطراف پروانه را گرفته و جريان هوا را به سمت 

رادياتور هدايت مى كند. 
 تعداد پره هاى پروانه نسبت به ظرفيت موتور متغير است و معموال از 6 يا 8 پره 

شكل 27-4– ابزار مخصوص اندازه گيرى 
كشش تسمه

شكل 28-4– اندازه گيرى كشش تسمه با 
فشار انگشت
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بهره گرفته مى شود. جنس آن از فلز يا پالستيك است. 
پروانه روى محور پمپ آب و در پشت رادياتور نصب مى شودو هوا را از سمت 

رادياتور كشيده و به سمت موتور مى زند. 
تيغه هاى پروانه با يك زاويه معين نسبت به سطح گردش تنظيم شده اند لذا در 
صورت خميدگى يا شكستگى پره هاى پروانه بازده آن كاهش پيدا كرده و باعث داغ 

شدن موتور مى گردد. 

پرسش: 
 با تغيير تعداد پره هاى پروانه چه تغييرى درخنك شدن موتور پيش مى آيد

نكته: 
تيغه هاى پروانه بشكنند و اطراف پرتاب شوند، وقتى موتور روشن  ممكن است 
است هرگز در راستاى چرخش پروانه نايستسد، دست و ابزار هاى خود را ازپروانه در 

حال چرخش دور نگهداريد. 

براى تعويض پروانه به شرح زير عمل كنيد: 
1) با انتخاب آچار مناسب پيچ هاى اتصال پروانه به پمپ آبرا باز كنيد. 

2) پروانه را برداريد. 
3) چرخ تسمه، پروانه را برداريد. 

4) پروانه را برداريد.
5) براى بستن پروانه عكس باز كردن عمل كنيد.

نكته:
به جهت نصب پروانه دقت كنيد.

شكل 29-4– باز كردن پيچ هاى مولد

الف- پيچ پايين

ب- پيچ كشويى

شكل 31-4– به عقب كشيدن مولدشكل 30-4– فشار دادن مولد به سمت موتور

شكل32-4– محل بادگير رادياتور در تراكتور 
MF399
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پمپ آب: 
پمپ آب، آب سرد را از لوله پايين رادياتور گرفته 

و به داخل پوش آب بدنه سيلندرپمپ مى كند. 

الف) اجزاى ساختمانى پمپ آب: 
اجزاى ساختمانى پمپ آب شامل: پخش كن، محور، 
بلبرينگ ها، فيبر و فنر، پوسته و واشر ويكتوريا مى باشد. 
از  را  ازمركزاست كه آب  از نوع گريز  پمپ آب 
پرت  خارج  به  شعاع  امتداد  در  و  نموده  محورجذب 
مى كند، بنابر اين به دو مسيرنياز دارد، مسير ورود ى 
كه به مركز آب پخش كن ارتباط دارد و از لوله زير 
رادياتور آب مى كشد و مسير خروجى كه به محيط 
بيرون پره ها ارتباط دارد و آب تحت فشار را به بدنه 

موتور هدايت مى كند. 
فشار  تحت  آب  باشد  بسته  ترموستات  وقتى 
نمى تواند موتور را ترك كند و از يك مدار فرعى به 
سيلندر  پوش  داخل  و  نموده  باز گشت  پمپ  ورودى 
پخش  آب  محور  به يك سر  پروانه  ميكند.  چرخش 
كن پرس شده و سر ديگر محور چرخ تسمه پروانه 
سوار شده است. اين محورداخل دو بلبرينگ مجزا قرار 

مى گيرد كه تكيه گاههاى محوررا مى سازند. 
داراى  پروانه ها  و  آب  پمپ  موتور،  تمام  تقريبا 

يك واحد مشترك هستند، پوسته پمپ آب همراه با در پوش آن به ديواره جلوى بدنه 
سيلندر پيچ مى شود. سطوح اتصال پوسته با بدنه به وسيله واشر آببندى مى شود. پوسته 
پمپ، محور را كه روى دو عدد بلبرينگ نصب شده است درخود جاى مى دهد. يك 
سر محور يك توپى را كه بوسيله يك مهره و يك خار محكم شده است حمل مى كند. 
چرخ تسمه همراه با قطعه متقاطع پروانه به صفحه توپى پيچ شده است و حركت خود 

را به وسيله تسمه از چرخ تسمه ميل لنگ مى گيرد. 

كار در كارگاه: 
قطعات يك پمپ آب را باز كنيد

ب) پياده و سوار كردن پمپ آب: 
اگر پمپ آب نشتى داشته باشد ع يا سر و صدا كند و يا نتواند آب را به اندازه 
كافى به گردش در آورد ممكن است باعث داغ شدن موتور گردد، لذا براى رفع عيب 

بايد آن را باز نمود. 
براى باز كردن پمپ آب به شرح زير عمل كنيد: 

1 رادياتور را پياده كنيد. 
2) پروانه را باز كنيد 

شكل 33-4– مدار گردش آب توسط واتر پمپ

شكل 34-4– قطعات واتر پمپ
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3) پيچ هاى دور پمپ آب به بدنه موتور را باز كنيد. 
4) به آرامى پمپ آب را پياده نماييد. 

5) براى سوار كردن پمپ آب با قرار دادن واشر نو عكس مراحل باز كردن عمل 
كنيد و پيچ ها را به صورت يكنواخت سفت كنيد. 

2-4- محلول آب و ضد يخ 
 خواص ضد يخ: 

• مايع ضد يخ را براى پايين آوردن نقطه انجماد آب در داخل سيستم خنك كننده 
مى ريزند. 

درمدار خنك كننده  فلزات  اكسيد شدن  از  تا  باشد  هم  زنگ  بايد ضد  ضد يخ   •
جلوگيرى نمايند. 

• ضد يخ نبايد خاصيت خورندگى داشته باشد تا روى فلزات و لوله هاى الستيكى 
تاثير بگذارد. 

• ضد يخ نقطه جوش آب را افزايش مى دهد. 

نكته: 
ضد يخ بايد در تمام مدت سال در سيستم خنك كننده وجود داشته باشد. از تخليه 

آن در تابستان خوددارى كنيد. 

 تهيه محلول ضد يخ و آب: 
بايد متناسب با كمترين دماى ممكن منطقه در سردترين موقع شبانه روز و ظرفيت 
آب سيستم خنك كننده، مخلوط ضد يخ را تهيه نمود. اين كار بايد با توجه به دستور 

العمل استفاده از ضد يخ كه روى قوطى ضد يخ وجود دارد، انجام شود. جدول 4-1
باشد و مخلوط  اگر برودت هوا در سردترين موقع 13- درجه سانتى گراد  مثال 
20 درصد ضد يخ در دماى پايين تر از 14- درجه سانتى گراد منجمد شود و ظرفيت 
سيستم خنك كننده 18 ليتر باشد. ضد يخ مورد نياز براى اين سيستم خنك كننده و با 

توجه به شرايط فوق چنين محاسبه مى شود.
3/6 =  درصد20 × 18 ضد يخ مورد نياز

14/4 = 3/6 - 18 ميزان آب در مخلوط 

ريختن محلول ضد يخ و آب رادياتور: 
1) موتور را روشن كرده و سيستم خنك كنده را ازنظر نشتى بازديد كنيد. 

2) موتور را خاموش و آب سيستم خنك كننده را با باز كردن شيرهاى تخليه موتور 
و رادياتور خالى كنيد،سپس پيچ هاى مربوطه را ببنديد. 

3) آب مورد نياز در مخلوط ضد يخ را در موتور ريخته سپس ضد يخ را اضافه كنيد. 
بهتر است قسمتى از آب را بعد از ريختن ضد يخ در موتور بريزيد. 

4) موتور را روشن نموده، حدود20 دقيقه روشن نگهداريد تا ضد يخ با آب مخلوط 
شود و محل هايى كه خوردگى دارند، در صورت نشتى مشخص شود.

درجه حرارت هوا بر 
حسب سانتى گراد

 درصد ضد يخ

20كمتر از 14-
35كمتر از 16-
45كمتر از 26-
55كمتر از 40-

جدول 1-4- نمونه جدول  درصد ضد يخ روى 
قوطى ها
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نكته: 
ضد يخ خاصيت ضد زنگ دارد و در صورتى كه سوراخى با زنگ گرفته شده باشد، 

مجددا باز مى شودو نشتى ايجاد خواهد شد. 

5) درصورت وجود نشتى، آن را بر طرف كنيد. كمبود مخلوط ضد يخ و آب را بايد 
با مخلوط مناسب اين مواد بر طرف كرد. 

نكته: 
ضد يخ در سيستم خنك كننده هر دو سال يكبار بايد تعويض گردد. 

3-4- نشتى در سيستم خنك كننده: 
فرسودگى، شل شدن بست ها و سوراخ شدن قطعات بر اثر ضربه باعث نشت آب از 
قسمت هاى مختلف سيستم خنك كننده مى شود. محل اين نشتى ها در شكل ) نشان 

داده شده است. 
به  اقدام  پيچ ها  يا سفت كردن  و  ترميم قطعات  و  تعويض  با   در صورت نشتى 
آب  كمبود  با  خنك كننده  سيستم  كند  پيدا  ادامه  نشتى  اگر  مى نماييد.  نشتى گيرى 
مواجه شده و دماى موتور به شدت باال رفته (جوش آورده) و باعث خسارتى از جمله 
تاب  سيلندر،  سر  واشر  سوختن  سيلندر،  در  پيستون  كردن  گير  موتور،  روغن سوزى 

شكل 35-4– محل هايى كه امكان نشتى آب وجود دارد
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برداشتن سر سيلندر مى گردد. 
 در صورت نشت آب وجوش آوردن آب در موتور بدون خاموش كردن موتور، روى 
رادياتور آب بريزيد تا دماى موتور كمى پايين بيايد. سپس در رادياتور را با احتياط و در 
دو مرحله باز كنيد. آنگاه در رادياتور آب بريزيد. پس از سرد شدن موتور آن را خاموش 

كرده و اقدام به رفع نشتى نماييد.

4-4- معايب سيستم خنك كننده: 

نشت آب از رادياتور:
در صورت فرسودگى ويا شوك ناشى از گرم و سر شدن رادياتور امكان نشت آب 
از از نقاط مختلف آن وجود دارد. براى رفع عيب رادياتور راباز كرده و براى رادياتور 

ساز ارسال نماييد. 

گرفتگى لوله هاى رادياتور:
بر اثر جرم گرفتن داخل لوله ها ى رادياتور عبور آب از آن ها كمتر شده در نتيجه 
آب موتور بيش از اندازه گرم مى شود. براى رفع عيب رادياتور را باز كرده و به تعميركار 

رادياتور ارسال كنيد. 

پوسيدگى وسوراخ شدگى شيلنگ ها: 
به مرور زمان بر اثر فرسودگى شيلنگ ها پوسيده شده و امكان سوراخ شدن ونشت 
با شيلنگ نو  باز كرده و  از آن ها وجود دارد. براى رفع عيب شيلنگ فرسوده را  آب 

جايگزين كنيد. 

شكل 36-4– جوش آوردن آب موتور

شكل37-4– نشت آب از رادياتور

شكل39-4– پوسيدگى شيلنگ از داخلشكل 38-4– نشت آب از شيلنگ فرسوده
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تعمير مكانيزم سوخت رسانى موتورديزل 
توانـايي: تعمـير مكانـيزم سوخت رسـانى موتـور ديـزل

 اهـداف رفـتاري: فراگير پس از پايان اين درس بايد بتواند:

• مدار سوخت رساني ديزل راتوضيح دهد. 
و  انژكتور  پمپ  لوله هاي  كردن  بسته  و  باز  • اصول 

انژكتوررا توضيح دهد. 
• طرز كار پمپ انژكتور را توضيح دهد. 

• طرز كار انژكتور راتوضيح دهد. 
• اصول باز و بسته كردن انژكتوررا توضيح دهد. 

• اصول تنظيم انژكتور را توضيح دهد
• باز و بسته كردن و تنظيم انژكتور را توضيح دهد. 

• عاليم تايمينگ موتوررا توضيح دهد. 
• اصول جازدن پمپ انژكتوررا توضيح دهد. 

• پمپ انژكتوررا جا بزدند. 
را  ديزل  رساني  سوخت  سيستم  هواگيري  • اصول 

توضيح دهد. 
• ساختمان باك را توضيح دهد. 

• اصول باز كردن لوله هاي باك را توضيح دهد. 
• هواگيري از سيستم سوخت رساني را انجام دهد. 

• اصول باز كردن باك گازوييل را توضيح دهد. 
• اصول شستشو و تميز كردن باكرا توضيح دهد. 

• مشخصات در باك را بيان كند. 
توضيح  را  مربوطه  لوله هاي  و  باك  بستن  • اصول 

دهد. 
• باك را تميز و سرويس كند . 

بيان  را  انژكتور  تا  باك  از  سوخت  لوله هاي  • انواع 
كند. 

• باك و لوله هاي مربوطه را ببندد. 
• باك گازوييل را پياده كند. 

• انواع اتصاالت لوله ها را بيان كند. 
توضيح  را  رساني  سوخت  سيستم  هواگيري  • علل 

دهد. 
• اصول تميز كردن لوله هاي سوخت رساني را توضيح 
كردن  بندي  آب  و  كردن  بسته  و  باز  اصول  دهد 

لوله ها را توضيح دهد. 
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رساني  لوله هاي سوخت  به  مربوط  واشرهاي  • انواع 
را بيان كند. 

از  لوله هاي سوخت رساني مدار سوخت  و  • بست ها 
باك تا انژكتورتوضيح دهد. 

•  انواع صافي هاي قبل از فيلتررا بيان كند. 
•  انواع صافي ها قبل از فيلتر را باز كند. 

•  اصول تميز كردن صافي طبق دستورالعمل كارخانه 
سازنده را توضيح دهد. 

•  صافي و استكان زير باك را تميزكند. 
•  صافي داخل باك و درب باك را تميز كند. 

• انواع شيلنگ هاي سوخت رساني قبل از فيلتر را بيان 
كند فيلترهاي گازوييل و انواع آن را توضيح دهد. 

•  موارد استعمال فيلترهاي گازوييل را بيان كند. 
•  اصول باز كردن فيلترهاي گازوييل را توضيح دهد. 
توضيح  را  گازوييل  فيلترهاي  كردن  تميز  اصول    •

دهد. 
• روش زمان بندي استفاده از فيلترهاي غير فلزي و 

فلزي را توضيح دهد 
• اصول بستن فيلترهاي گازوييل را توضيح دهد. 

تراكتوررا  فيلترهاي  راهنما  كتاب  از  استفاده  • با 
سرويس كند. 

•  سيستم سوخت رساني را توضيح دهد. 
رساني  سوخت  سيستم  در  گرفتن  هوا  • علت هاي 

ديزل را توضيح دهد 
را  رساني  سوخت  سيستم  در  هواگيري  • محل هاي 
بيان كند اصول هواگيري در سيستم سوخت رساني 

را توضيح دهد 
•  روش تشخيص داشتن هوا در داخل سيستم سوخت 

را توضيح دهد. 
را  پمپ دستي  و  تغذيه  پمپ  كار  و طرز  • ساختمان 

توضيح دهد. 
براي  دستي  پمپ  وسيله  به  زدن  تلمبه  • اصول 

هواگيري را توضيح دهد

عملىنظرى
1130

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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هدف از به كارگيرى سيستم سوخت رسانى در موتور ديزل، انتقال سوخت از باك به موتور است. تا 
آنجا به داخل محفظه احتراق پاشيده شود و بسوزد. سيستم سوخت رسانى درتراكتور ها شامل: باك، 

لوله هاى گازوئيل، پمپ سوخت، فيلتر گازوئيل، پمپ انژكتور و انژكتور ها مى باشد. 

1-5- اجزاى سيستم سوخت رسانى در تراكتور
باك:

باك يا مخزن گازوئيل در تراكتور ها معموال در سطحى باال تر از پمپ انژكتور و 
انژكتور ها قرار مى گيرد لذا سوخت مى تواند در اثر نيروى ثقل خود جريان يابد به همين 
مناسبت زير باك شيرى تعبيه شده است كه به هنگام لزوم با بستن آن از خارج شدن 

سوخت جلوگيرى مى شو د. 

پرسش:
قسمت حساس درجه گازوئيل در كجا قرار دارد؟

قسمت هاى اصلى باك شامل موارد زير است:
1-مخزن (بدنه)، 2- در باك، 3- صافى (تورى) 4- لوله هاى ورودى و خروجى 

5- شناور 6- شير باز وبسته كردن باك و شير تخليه 

شكل 1-5- اجزاى سيستم سوخت رسانى

شكل 2-5- اجزاى باك
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محل قرار گرفتن مخزن سوخت در تراكتور ممكن است فرق كند، مخزن معموال 
از ورق آهن ساخته مى شود و به بدنه تراكتور در مكانى متصل مى شود كه از حرارت به 
دور باشد. مخزن معموال با گوشه ها ى نيم گرد ساخته مى شود تا امكان شكستن آن 
به حد اقل برسد. چنانچه مخزن ظرفيت زيادى داشته باشد داخل آن به چند قسمت 
مرتبط به هم تقسيم مى شود تا از ضربه زدن به سوخت جلوگيرى گردد (ظرفيت باك 

گازوييل براى تراكتور FM285 ساخت ايران با باك منفرد 90 ليتر مى باشد). 
اين  دركنار  آن،  كردن  پر  و  سوخت  ورود  براى  است  لوله هايى  داراى  مخزن 
لوله، لوله ها ى باريكى براى برقرارى ارتباط هواى داخل مخزن با هواى آزاد بيرون 
انتقال سوخت مى رساند. طورى  پمپ  به  باك  از  را  كه سوخت  اى  لوله  است.  شده 
داخل مخزن قرار گرفته كه سر آن كمى از مخزن باالتر قرار گرفته تا گل و الى و 
ناخالصيهاى داخل باك به پمپ سه گوش نرسد. در سر اين لوله ها معموال يك تورى 
فلزى (صافى) قرار دارد. ته مخزن معموال شيرى تعبيه شده تا به وسيله آن بتوان آب و 
هواى زايد را تخليه نمود. يك شير مسدود كننده ممكن است براى بستن راه خروجى 
سوخت از مخزن تعبيه شود داخل باك داراى يك شناور است كه ميزان سوخت باك 

را نشان مى دهد. 

پرسش: 
بررسى كنيد آب به چند طريق وارد گازوئيل مى شود؟

بهترين زمان براى سوخت گيرى تراكتور را بررسى كنيد؟

لوله ها ى گازوئيل: 
در موتور ديزل لوله هاى گازوئيل سوخت را با فشار هاى مختلف انتقال مى دهند. 

الف) لوله هاى فشار ضعيف: جنس اين لوله ها مسى، آلومينيومى  با جدار نازك و 
يا پالستيكى بوده و اندازه قطر خارجى آن ها در حدود 10 تا 15 ميلى متر و ضخامت 
آن ها بين 1 تا 2 ميلى متر مى باشد. سوختى كه از باك خارج مى شود تا رسيدن به 
پمپ گازوئيل، بسته به محل قرار گرفتن باك، زير نيرو گرانش يا مكش است. اگر 
فاصله باك تا پمپ گازوئيل، زياد باشد، سوخت تحت فشار منفى، يا در معرض مكش 
است. سوختى كه در لوله بين پمپ گازوئيل و پمپ سوخت پاش جريان دارد تحت 

فشار متوسط است. 
واحدهاى  از  هريك  و  هستند  درز  بدون  لوله ها  اين  قوى:  فشار  لوله هاى  ب) 
پمپ انژكتور را به انژكتور هاى مربوط وصل مى كنند. جنس آين لوله ها ازفوالد بوده 
و يكى از خصوصيات آن ها، ضخيم بودن ديواره آن ها است تا بتوانند درمقابل فشار 
زيادمقاومت كنند. اين لوله ها را درفواصل معين به وسيله بست به بدنه موتورمحكم 

مى كنند تا از ايجاد لرزش و ارتعاش در آن ها جلوگيرى شود. 
معموال قطر خارجى اين لوله ها 6 يا 6/5 ميلى متر و قطر داخلى آن ها 2 يا 2/5 
مختلف  انژكتورهاى  به  را  قوى  فشار  پمپ هاى  كه  لوله هايى  است. طول  متر  ميلى 
وصل مى كنند، بايد تا حد امكان با يكديگر برابر باشد. درغير اين صورت موتور داراى 

لرزش خواهد بود و بد كار خواهد كرد. 
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 پمپ سه گوش (پمپ مقدماتى): 
اگر چه سوخت مى توان در اثر نيروى ثقل از باك سرازير 
شود. ولى صافى هاى سوخت مقاومتى توليد مى كنند كه ورود 
سوخت به پمپ انژكتور را متوقف يا كم مى نمايند. به همين 
دليل و نيز براى هواگيرى سيستم سوخت رسانى، پمپ گازوئيل 

تعبيه شده است. 
تراكتور  (مانند  ديافراگى  است  ممكن  گازوئيل  پمپ 

FM285) يا پيستونى (مانند تراكتور U650 ) باشد. 

شكل 3-5- انواع لوله ها در سيستم سوخت رسانى ديزل

شكل 4-5- انتقال سوخت از باك به صافى با پمپ سه گوش

شكل 6-5- اجزاى پمپ سه گوش پيستونىشكل 5-5-اجزاى پمپ سه گوش ديافراگمى
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الف) آشنايى با ساختمان پمپ گازوئيل و طرز كارآن: 
پمپ  بادامك  ميل  مرگز كه روى محور  از  خارج  دايره  وسيله  به  گازوئيل  پمپ 
انژكتور تعبيه شده به حركت در مى آيد. اين پمپ با 2 يا 3 عدد مهره به پوسته انژكتور 

بسته مى شود. 
اين پمپ داراى يك پيستون و يك سيلندر بوده كه در هر كورس يك مكش و 

يك ارسال خواهد داشت. 
 

به  پيستون  فنر  توسط  پمپ  غلتك  مكش:  كورس   -
سمت باال حركت مى كند اين عمل هنگامى انجام مى گيرد 
انژكتور چرخيده و قست زايد  از مركز پمپ  كه دايره خارج 
آن در خالف غلتك قرار گيرد. هنگامى كه پيستون به سمت 
باال حركت ميكند، در پمپ يك منطقه كم فشار ايجاد خواهد 
شد، درنتيجه دراين زمان فشار جو سوخ را از باك به فيلتر 

پمپ و سپس به سوپاپ مكش پمپ هدايت مى كند. 
سوخت از سوپاپ مكش به محفظه مكش راه يافته و 
همان ايست مخالف پيستون سوخت را به محفظه فشار و 
سپس به قسمت خروجى پمپ هدايت مى كند. فشار سوخت در اين قسمت معموال" 
در موتورهاى مختف بين 14 تا 28 پوند بر اينچ مربع مى باشد و در اين زمان سوپاپ 

فشار بسته است. 
- كورس ارسال پمپ: هنگامى كه دايره خارج از مركز پمپ انژكتور به چرخش 
خود ادامه دهد، غلتك پمپ اوليه به پائين هدايت مى شود و در نتيجه پيستون پمپ 
اوليه به همين سمت هدايت مى شود. در اين حالت سوخت محبوس شده در محفظه 
مكش، سوپاپ فشار را باز كرده و وارد محفظه فشار پمپ گرديده و سوپاپ مكش را 

كه در ورودى پمپ واقع شده مى بندد. 
يكى ازخصوصيات اين پمپ اين است كه به محض رسيدن فشار در مدار خروجى 
پمپ به د معين، پمپ از كار افتاده، مرحله ايست در آن پايدار مى شود. عمل از كار 
اعمال  سوخت  طرف  از  كه  فشارى  با  پيستون  كه  است  صورت  بدين  پمپ  افتادن 
مى شود. در پائين ترين نقطه مكش باقى مى ماند. در اين وضعيت فنر به حالت جمع 
باقى مى ماند و فشارى كه توليدمى كند قادر نيست پيستون را به سمت باال حركت 
با مصرف سوخت فشار در پمپ مقدماتى كم مى شود و پيستون عمل خود را  دهد. 
مجددا" شروع مى كند. اين عمل تا زمانى كه دو باره فشار خروجى پمپ سه گوش به 

حد معينى نرسيده است ادامه پيدا مى كند. 

ب) اصول تلمبه زنى به وسيله پمپ دستى: 
وقتى كه موتور روشن نمى شود از پمپ دستى به منظور فرستنده سوخت از باك 
به صافى و از آنجا به قسمت مكش پمپ فشار قوى مى توان استفاده كرد. برابر با كار 
گرفتن پمپ دستى، دسته آن را كه روى پمپ سه گوش پيچ شده است را باز كنيد. 
باالبردن، ورودى بسته و  باال كشيد. در حين  را  بتوان دسته پمپ دستى  طورى كه 

شكل 7-5- مراحل كار پمپ سه گوش پيستونى
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سوپاپ خروجى باز مى شود و سوخت از طريق صافى به قسمت مكش پمپ فشار قوى 
جريان مى يابد. بعد از استفاده از پمپ دستى بايد دسته آن محكم در سر جايش بسته 
شود. در غير اين صورت در زمانى كه موتور كار مى كند، به داخل آن جريان مى يابد. 
با سفت كردن دستگيره پمپ به قسمت پيستونى آن كه به دستگيره متصل است روى 

رينگ الستيكى فشرده شده، پمپ دستى آببندى مى شود. 

صافى (فيلتر) گازوئيل:
از حياتى ترين قسمت هاى دستگاه سوخت رسانى موتور  انژكتور  انژكتور و  پمپ 
ديزل مى باشند. و قطعات كاركننده آن ها با دقت زياد ماشين كارى شده و سطوح آن ها 
ارائه خدمات طوالنى و اقتصادى اين دستگاه ها فقط در شرايطى  پرداخت مى گردد. 
امكان پذير است كه ريزترين ناخالصى هاى سوخت ارسالى به آن ها گرفته شود. لذا 
صافى گازوئيل قرار دارد و طورى طراحى شده است كه ذرات درشت را بگيرد. صافى 
بعدى كه گاهى صافى ثانويه ناميده مى شود. بيشتر ذرات ريز را مى گيرد. صافى ها ى 

اوليه و ثانويه را مى توان در يك محفظه يا در محفظه هاى جداگانه اى قرار داد.
بعضى از صافى ها مجهزبه پياله رسوب گير هستند كه آب و رسوبات سنگين در 

اين محفظه جمع شده تا بتوان آن ها ا تخليه نمود. 

الف) آرايش صافى ها:
صافى ها را مى توان به يكى از دو صورت متوالى يا موازى نصب كرد. 

- آرايش متوالى: صافى هاى اوليه و ثانويه را معموال به هم متصل مى كنند. در 
اين آرايش سوخت با عبور از صافى اولى وارد قسمت محيطى فيلتر دومى مى شودو با 
عبور از قسمت صاف كننده از قسمت مركزى آن خارج مى شود و به قسمت مكش 
پمپ انژكتور وارد مى گردد، در بيشتر پمپ هاى جديد سوخت دو باره به وسيله صافى 

كوچك قابل تعويض كه در پمپ انژكتور واقع است تصفيه مى شود. 
 

شكل 8-5- محل قرار گرفتن پمپ دستى روى پمپ انژكتور

شكل 9-5- صافى اصلى

شكل 10-5- مسير جريان سوخت 
در دو صافى متوالى
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- آرايش موازى:
 در اين آرايش بخشى از يك سوخت از يك صافى عبور مى كند و بقيه از يك 

صافى ديگر 
در آرايش متوالى هر صافى مى تواند ذراتى را كه فيلتر قبلى ار آن عبور كرده است 
از گازوئيل جدا نمايد. اما صافى هايى كه آرايش موازى دارند مى توانند مقدار بيشترى 

گازوئيل را در زمان كوتاه تر، صاف كند. 

ب) انواع صافى: 
فيلتر ها به پنج روش گازوئيل را صاف مى كنند. ذره گيرى، جذب، جذب سطحى، 

جذب – جذب سطحى و جداكردن آب 
- ذره گيرى: فرايند مكانيكى است يك صافى (از نوعى كه در لوله باك گازوئيل 
دام  به  كنند،  عبور  آن  از  نمى توانند  بزرگى  سبب  به  كه  را  ذراتى  مى شود)  نصب 

مى اندازد. 
- جذب: فرايندى است كه در صافى (پاچه اى، نخى، نمدى يا سلولزى) ذرات 

جامد و رطوبت را به خود جذب مى كند. 
- جذب – جذب سطحى: فرايندى است كه درآن از صافى هايى استفاده مى شود 

كه هر دو عمل فوق را انجام مى دهند. 
كاغذ  يا  پارچه  از  معموال"  و  دارند  متخلخل  وسيع  سطح  آب:  جداكننده هاى   -
مخصوص ساخته مى شوند. كار آن ها كاهش سرعت جريان سوخت است، به طورى 

كه قطره هاى ريز آب فرصت به هم چسبيدن و ته نشين كردن پيدا نكنند. 

پرسش:
صافى  انواع  از  يك  كدام  از  هنرستان  تراكتورهاى  گازوئيل  كه  كنيد  بررسى 

مى باشند؟

پمپ انژكتور:
پمپ انژكتور موتور ديزل با دقت بسيار زيادى ساخته مى شوند تا بتوانند عهده دار 

وظايف زير باشند. 
- ايجاد فشار كافى براى پودر كردن سوخت مايع و فرستادن آن به داخل هواى 

متراكم و داغ محفظه احتراق 
- اندازه گيرى دقيق مقدار سوخت تزريق شده و تغيير اين مقدار متناسب با مقدار 

هواى وارده شده برحسب دور و بار موتور 
- تحويل مقدارصحيح سوخت به انژكتور ها در لحظه صحيح، بسته به موقعيت 

پيستون ها بنا به ترتيب احتراق و بر حسب زاويه دوران مى لنگ 
پمپ انژكتور ها اصوال"بر دو نوع هستند:

(U650 تراكتور) پمپ انژكتور رديفى يا خطى
(MF285 تراكتور) پمپ انژكتور آسيايى يا دورانى

شكل 11-5- مسير جريان سوخت در 
دو صافى موازى
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الف) پمپ انژكتور رديفى:
اين پمپ روى موتور نصب مى شود و با يك ميل بادامك كه از ميل لنگ موتور 
نيرو مى گيرد به حركت در مى آيد. محورپمپ با سرعتى معادل نصف سرعت ميل لنگ 
در موتورهاى چهار زمانه و با سرعتى برابر با سرعت ميل لنگ در موتورهاى دو زمانه 
به دوران ميآيد و طورى با موتور تنظيم شده كه با فرستادن سوخت به داخل هواى داغ 

و فشرده سيلندر، منطبق بر بهترين وضعيت پيستون باشد. 
آلومينيوم ساخته  آلياژ  از  كه  است  اى  بدنه  پمپ شامل 
هر  است.  المنت  يا  واحد   6 يا   4 "داراى  معموال  و  مى شود 
المنت از سه جزء اساسى تشكيل شده است كه عبارت است 

از: پيستون يا پالنجر، سيلندر يا بارل و سوپاپ 
انتهاى هر پيستون روى بادامك مى نشيند و توسط آن 
به  پيستون  آمدن  پايين  وپايين مى ود.  باال  در داخل سيلندر 
قرار  پيستون  باالى  قسمت  در  كه  است  فنرى  فشار  سبب 
دارد. در نزديك سر هر پيستون شكاف حلزونى شكل وجود 
دارد كه تنظيم كننده مقدار گازوئيل خارج شده از پمپ است. 
در پمپ انژكتور ها چهار المنت و چهار بادامك دارند كه هر 
يك از پيستون ها روى يكى از اين بادامك ها قرار دارند. ميل 
بادامك به وسيله چرخ دنده اى كه در سر آن قرار دارد حركت 
خود را از ميل لنگ مى گيرد. پاشش سوخت از هر انژكتور و 
به  و  معين  موقع  در  بايستى  المنت  هر  از  گازوئيل  يا خروج 
ترتيب احتراق سيلندر صورت گيرد. لذا چرخ دنده پمپ انژكتور 
با  بايد  عالمت گذارى شده است كه هنگام سوار كردن آن 

شكل 12-5- پمپ انژكتور رديفى 

شكل 13-5-اجزاى ساختمانى يك واحد پمپ انژكتور رديفى
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عالمت مخصوص روى چرخ دنده ميل لنگ مطابق باشد. 
موقعيت بعضى از بادامك ها طورى است كه ترتيب احتراق حفظ مى شود. عالوه 
برااين زمان پاشش سوخت بايد آوانس باشد. (پاشش گازوئيل قبل از رسيدن پيستون 
آوانس  لنگ خوانده مى شود،  ميل  درجات چرخش  بر حسب  كه  باال  نقطه مرگ  به 
مى گويند. ) يعنى گازوئيل درچند درجه قبل نقطه مرگ باال پاشيده شود. درجات آوانس 
در موتور هاى مختلف متفاوت است. ولى اگر عالئم چرخ دنده پمپ انژكتور و ميل لنگ 

با هم منطبق شوند، اين آوانس خود بخود بر قرار خواهد بود. 
بدين منظور روى پولى ميل لنگ دو عالمت وجود دارد. كه يكى نقطه مرگ باال 
اگر شروع خروج  اين سيلندر نشان مى دهد.  را در  اول و ديگرى سوخت  در سيلندر 
به  قرار گرفتن عالمت مربوط  با  به سيلندر يك همزمان  المنت مربوطه  از  گازوئيل 
آوانس سوخت پولى در مقابل عالمت روى بدنه موتور باشد. ميتوان مطمئن بود كه 

عالمت اين دو چرخ دنده با هم منطبق هستند و تايم پمپ انژكتور صحيح است. 
اگر عالمت مربوط به آوانس سوخت روى پولى مطابق عالمت روى بدنه باشد 
ولى سوخت هنوز از المنت شماره يك خارج نشده يا قبل از تطبيق اين دو عالمت 
انژكتور صحيح نيست يعنى حتما عالمت روى دو چرخ  خارج شده باشد، تايم پمپ 
دنده مطابق هم نيستند. دراين صورت بايد سينى جلو را باز كرده و رفع اشكال كرد. 
وجود عالمت روى پولى ميل لنگ براى مواردى كه به صحيح كار كردن پمپ انژكتور 

مشكوك هستيم، مفيد است و اولين قدم در رفع اشكال مى باشد. 
رگالتور  مى شوند،  كنترل  است  رگالتور  به  كه  گاز  شانه  يك  با  المنت ها  تمام 

شكل 14-5- انتقال نيرو به 
پالنجر در پمپ انژكتور رديفى

شكل 15-5- جابجا شدن 
پالنجر بوسيله بادامك
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وسيله اى است كه به طور خودكار مقدار سوخت تحويل را به منظور يكنواخت كردن 
دور موتور، كنترل مى كند. 

فرض مى كنيم پيستون سيلندر شماره يك موتور در مرحله انتهاى حالتت تنفس 
و در نقطه مرگ پايين باشد، با گرداندن ميل لنگ، پيستون موتور شروع به باال رفتن 
مى كند. و ميل بادامگ پمپ انژكتور مى چرخد. ولى سوزن المنت (پالنجر) يك، بى 
حركت ايستاده است. فضاى بين سر سوزن المنت تا داخل انژكتور قبال با هواگيرى 
سيستم از گازوئيل پر شده است. با ادامه گردش ميل لنگ، سوزن المنت شروع به باال 

رفتن كرده، جلوى مجراى سوخت را مى بندد. . 
از اين لحظه، سوخت تحت فشار قرار مى گيرد. با ادامه حركت، 
سوزن المنت باالتر رفته، فشار روى گازوئيل افزايش مى يابد، تا 

موقعى كه فشار فنر نگهدارنده سوپاپ را خنثى مى كند. 
وارد  فشار  تحت  گازوئيل  و  شده  باز  سوپاپ  زمان  دراين   

انژكتور مى شود. 
عالمت  گرفتن  قرار  با  همزمان  پمپ  سوپاپ  شدن  بلند   
آوانس سوخت روى پولى ميل لنگ در مقابل عالمت بدنه روى 
موتور است با باالتر رفتن پيستون موتور در داخل سيلندر، پاشش 
سوخت براى مدتى كه به وسيله گاز دستى يا گاز پايى تعيين 

شده است، ادامه مى يابد. 
مجموعه بارل و پالنجر كه به واحد افزاينده فشار معروف 

است داراى خصوصيات زير هستند:
ماشين  هم  به  نسبت  زيادى  بسيار  بادقت  پالنجر  و  بارل 
شكل 16-5- سوپاپ فشار در هر المنت پمپ انژكتور رديفىكارى شده و لقى بسيار دقيق و حساب شده ايبين آن دو بر قرار 

شكل 17-5- مراحل كار يك المنت




