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است (سوخت بايد بين بارل و پالنجر محبوس شده و تحت فشار قرار گيرد). 
اين شيار به صورت هاى مختلف در  روى بدنه پالنجر يك شيار وجود دارد كه 
پمپ ها طراحى شده است، دربعضى از پمپ ها پالنجر فقط داراى شير مارپيچى است 
ايجاد شده  با هم  انواع ديگر ممكن است شيار عمودى و مارپيچى  در صورتيكه در 

باشند. 
باال و  به سمت  برگشتى  نوع حركت مى باشد، حركت رفت و  داراى دو  پالنجر 

پايين كه توسط ميل بادامك انژكتور انجام مى شود، 
براى چرخاندن پالنجر از يك چرخ دنده تخت استفاده مى شود. سر پالنجرداخل 
سيلندر قرار گرفته و انتهاى آن داخل كاسه اى مى نشيند كه يك چرخ دنده دور آن را 
گرفته است. اين انتهاى سوزن دو پهن است، طورى كه با چرخيدن كاسه، سوزن نيز 
مى گردد، دنده تخت طول كافى دارد كه با تمام چهار چرخ دنده حول گاسه ها درگير 
باشد. وقتى كه پدال گاز را فشار مى دهيم، دنده تخت عقب آمده، چرخ دنده كاسه ها و 
خود كاسه ها را مى گرداند و نتيجتا" سوزن ها ى پمپ انژكتور مى گردند. تا قسمتى از 

شكاف پالنجر جلوى مجراى سوخت قرار گيرد. 
لذا  با مجراى ورودى مرتبط مى گردد.  اين شكاف  از طريق  سوخت سر پالنجر 
از بين رفته، سوپاپ تحت فشار فنر خود بسته شده پاشش سوخت در سيلندر  فشار 

موتور متوقف مى گردد. 
مدت زمان پاشش سوخت بستگى به موقعيت گاز دستى دارد. 
سه حالت پاشش سوخت عبارتند از: خاموش، كم گاز و پر گاز 

- حالت خاموش: موقعى كه گاز دستى را كامل مى بنديم، پالنجر المنت چرخيده و 
طورى قرار مى گيرد كه انتهاى شكاف حلزونى (از طرف سر پالنجر) مقابل سوراخ ورود 
سوخت به المنت باشد. در اين حالت اگر استارت بزنيم، سوزن باال وپايين مى رود ولى در 
تمام مدت باال رفتن پالنجر قسمت شكاف حلزونى رو به روى اين مجرا است. لذا سوخت 

تحت فشار قرار نمى گيرد و بنابر اين پاشش روى سيلندر موتور نخواهيم داشت. 

 - حالت كم گاز: گاز دستى را در حالت وسط قرار مى دهيم، لذا پالنجر به طرف 
چپ مى چرخد و هيچ قسمتى از حلزونى روبروى ورود سوخت نيست. ولى اگر سوزن 
كمى باال رود قسمتى از شكاف رو به روى آن قرار مى گيرد. بناير اين اگر استارت زده 
شود، تراكتور روشن مى گردد ولى كم گازكار مى كند، چون سوخت براى مدت كوتاهى 

به سيلندر مى پاشد. 

 - حالت پرگاز: گازدستى رابه طور كامل پايين مى بريم، پالنجر در جهتى مى گردد 
كه سر شكاف حلزونى به طرف مقابل مجراى ورودى سوخت برود. در اين حالت اگر 
سوزن كامال باال رود. انتهاى شكاف حلزونى روبروى مجراى سوخت قرار مى گيرد. 
بنابر اين مدت زمان پاشش سوخت زيادتر مى شود، چون سوزن بايد فاصله زيادترى 
برابر فاصله عمودى ابتدا و انتهاى شكاف حلزونى را باال رود تا فشار روى گازوئيل 

آزاد گردد. 

شكل 18-5- شانه گاز در وضعيت خاموش

شكل 19-5- شانه گاز در وضعيت كم گاز

شكل 20-5- شانه گاز دروضعيت پرگاز
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ب) پمپ انژكتور آسيابى:
اين پمپ داراى حجمى كمتر هستند و فاقد ميل بادامك، 

المنت و متعلقات آن مى باشند. 
اصول ساختمان آن يك روتور، دو پيستون، دو غلتك و 

يك بادامك حلقوى تشكيل شده است. 
و يك  داخلى طولى  باريك  داراى يك مجراى  روتور   
حكم  در  كه  مى باشد  انتها  در  عرضى  تر  بزرگ  مجراى 
و  طولى  باريك  مجراى  است.  پيستون  دو  سيلندر هاى 
اين  داخل  در  نها  پيستو  هستند.  مرتبط  هم  سيلندر ها  اين 
سيلندر ها در اثر فشار گازوئيل به طرف خارج سيلندر بيرون 

آمده غلتك ها را به بادامك حلقوى مى فشارند. 
موتور  (در  شعاعى  مجراى  روتورچهار  سر  از  درقسمتى 
چهار سيلندر) با زاويه 90 درجه نسبت به يكديگر در آورده 
شده اند. تعداد اين مجارى در موتور هاى سه سيلندر، سه عدد 
مى باشد كه زاويه 120 درجه نسبت به هم در آورده شده اند. 
مجراى  مى خوانند. يك  روتور  ورود  مجارى  را  مجارى  اين 
را مجراى  دارد كه آن  ابتداى روتور وجود  شعاعى ديگر در 
خروجى مى نامند و از نظر موقعيت، وسط دو مجراى ورودى 

واقع مى شود. روتور در داخل يك سيلندر مى گردد. 
دارد  وجود  كوچك  اى  تيغه  پمپ  روتور  طرف  دريك 
پيستون  دو  بين  فاصله  به  و  گرفته  منبع  از  را  گازوئيل  كه 
مى رساند. (پمپ گازوئيل در اين سيستم فقط براى هواگيرى 
و نيز كمك به پمپ تيغه اى براى عبور گازوئيل از فيلتر ها 

شكل 21-5-قطعات داخلى پمپ انژكتور آسيابى

شكل 22-5- مسير عبور سوخت در پمپ آسيابى

شكل 23-5- مدار ورود سوخت به پالنجر در پمپ آسيابى
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به كار مى رود. ) براى تنظيم فشار پمپ تيغه اى، يك سوپاپ تنظيم فشار در داخل 
پوسته اى كه روى آن را مى پوشاند، تعبيه شده است. 

براى كم و زياد شدن سوخت به منظور گاز دادن، سوپاپ ديگرى در پمپ انژكتور 
وجود دارد كه آن را سوپاپ گاز مى گويند. اين سوپاپ براى خاموش شدن موتور بايد 
ناميده  خفه كن  اهرم جداگانه اى كه اصطالحا"  اين عمل توسط  بسته شود.  كامال 

مى شود انجام مى گيرد. 

شكل 24-5- مدار ارسال سوخت تحت فشار به مجراى خروج با ترتيب مناسب

شكل 25-5- پمپ تيغه اى ارسال سوخت به پالنجر ها
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گاز پايى نيز به اين سوپاپ وصل است، كه با باز و بسته كردن آن 
سيلندر هاى  تعداد  به  معموال  حلقوى  بادامك  مى گردد.  زياد  و  كم  گاز 
موتور داراى بر آمدگى و فرورفتگى است، پاشش سوخت به داخل سيلندر 
موقعى انجام مى گيرد كه غلتك روى پيستون پمپ انژكتور شروع به باال 
رفتن از برآمدگى مى كند و موقعى كه به قسمت فرورفتگى وارد مى شود، 

پاشيدن سوخت قطع مى گردد. 

انژكتور: 
گازوئيل تحت فشار از پمپ انژكتور به وسيله لوله هاى فشار قوى 
به انژكتور مى رود. در طول انژكتور مجراى تعبيه شده است كه گازوئيل 

ورودى را به سوزن هدايت مى كند. 
 موقعى كه فشار گازوئيل آنقدر زياد شود كه فشارفنر روى سوزن را 
خنثى نمايد، سوزن از نشيمنگاه خود بلند شده و گازوئيل به صورت پودر 
از منافذ انژكتور پاشيده مى شود. سوزن براى مدتى باال مى ايستد و سپس 

با كاهش فشار گازوئيل به جاى خود بر مى گردد. 
گازوئيل در مدت زمانى كه سوزن باال ايستاده است، به داخل سيلندر 
پاشيده مى شود و اين زمان بستگى به موقعيت اهرم گاز دستى يا پايى 
فاصله  از  پس  انژكتور  پمپ  سوزن  كند،  كار  گاز  كم  موتور  اگر  دارد. 
كمى كه باال آمد، فشار گازوئيل را آزاد ميكند و لذا مدت پاشش سوخت 
به داخل سيلندر موتور كوتاه خواهد بود. اگر پر گاز باشد، زمان زيادترى 
طول مى كشد كه شكاف حلزونى پالنجر پمپ انژكتور روبروى مجراى 
لذا سوخت بيشترى  آزاد شود.  ورود سوخت قرار گيرد و فشار گازوئيل 

وارد سيلندر موتور مى گردد. 

شكل 26-5- مدار تغير سوخت و خاموش كن در پمپ آسيابى

شكل 27-5- مسير سوخت در انژكتور 

 الف- مسير عبور 
سوخت در انژكتور

ب- مسير عبور سوخت در 
سوزن انژكتور
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انواع انژكتور ها عبارتند از: 
انژكتور سوراخ دا ر و انژكتور زبانه اى 

 

هواگيرى از سيستم سوخت رسانى: 
چنانچه هوا وارد مدار سوخت رسانى شود باعث بد كاركردن موتور و يا حتى روشن 
نشدن آن مى شود. براى بر طرف كردن اين عيب بايد هوا از مدار خارج شود به اين 

عمل هواگيرى مى گويند. 

الف) عوامل هوا گرفتن مدار سوخت رسانى 
مهمترين عاملى كه باعث هوا گرفتن سيستم سوخت رسانى مى شود، عبارتند از:

1) تمام شدن سوخت يا بستن شيرخروج سوخت از مخزن وقتى كه موتور روشن 
است. 

2) سوراخ بودن لوله هاى سوخت 
3) شل بودن اتصاالت لوله هاى سوخت 

4) تعويض صافى سوخت 
5) خراب بودن واشرهاى صافى سوخت 

6) مسدود شدن لوله هاى سوخت به وسيله مواد جامد و رسوبات 
7) بسته بودن شير مخزن 

ب) روش هواگيرى:
را برطرف  باعث نفوذ هوا به داخل سيستم سوخت رسانى شده  1) عاملى را كه 

كنيد. 
2) شير مخزن را باز كنيد. 

3) پيچ هواگيرى صافى را شل كنيد. 
4) اهرم دستى پمپ سه گوش را به كار انداخته و آنقدر تلمبه بزنيد تا سوخت عارى 

از حباب هوا از مهره ماسوره صافى خارج شود. 
5) پيچ هواگيرى صافى را سفت كنيد. 

شكل 28-5- جابجا شدن سوزن 
انژكتور بر اثر فشار سوخت

شكل 29-5- انواع انژكتور 
 ب- انژكتور سوراخ دار الف- انژكتور زبانه اى

شكل 30-5- محل پيچ هوا گيرى روى صافى

شكل 31-5- پمپ كردن سوخت با اهرم 
دستى پمپ سه گوش
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نكته:
در بعضى از تراكتور ها (تراكتور FM285 ) اگر اهرم پمپ سه 

گوش حركت نكرد، بايد ميللنگ را يكدور بچرخانيد. 
8) پيچ باالى پمپ انژكتور را شل كنيد، و پس از هواگيرى آن 

را سفت كنيد. 
 

6) مهره لوله تغذيه سوخت به شمع گرم كن را باز كرده و به 
وسيله پمپ دستى آن را هوا گيرى كنيد. 

7) مهره ماسوره انژكتور هاى 1و 4 را شل كنيد. 
8) گاز دستى را تا پايين آورده و دكمه خفه كن را آزاد كرده و 

موتور را استارت بزنيد تا شروع روشن شود. 
9) مهره ماسوره انژكتور ها را سفت كنيد. 

پياله رسوب گير:
پياله شيشه اى قرار داشته باشد  زير صافى اول ممكن است 
كه وجود قطرات آن در آن به راحتى قابل تشخيص است. وجود 
خوردگى  و  قطعات  زدگى  زنگ  سوخت،  در  خارجى  مواد  يا  آب 
شديد قطعات سيستم سوخت رسانى مى شود. براى جلوگيرى از اين 

ضايعه، بايد پياله رسوب گير را به موقع تميز كرد. 
براى تميز كردن پياله رسوب گير به روش زير عمل كنيد:

1) آب و رسوبات داخل پياله رسوب گير را بازديد كنيد. 
2) اطراف آن را با پارچه تميز كنيد. 

3) شير باك ر اببنديد. 
4) مهره يا شير زير پياله را باز كنيد. 

5) درتراكتور هايى كه تور سيمى در پياله وجود دارد آن را باز 
كرده و تميز كرده يا تعويض نماييد.

شكل 32-5- باز كردن پيچ هواگيرى روى پمپ انژكتور

شكل 33-5- مهره ماسوره شمع گرم كن

شكل 34-5- پياله رسوب گير
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6) براى چند لحظه با باز كردن شير مخزن اجازه دهيد، سوخت از لوله سوخت رسانى 
خارج شود تا اگر مواد خارجى در لوله باشد به همراه سوخت بيرون آيد. سپس شير را 

ببنديد. 

نكته: 
در صورت باز كردن پياله موقع بستن آن از واشر نو استفاده كنيد. 

 
7) مهره يا شير زير پياله را سفت كنيد. 

8) شير باك را باز كنيد. 
9) سيستم را هوا گيرى كنيد. 

10) تراكتور را روشن كنيد. 
11) در صورت وجود نشتى آن را بر طرف كنيد. 

صافى گازوئيل:
سوخت به مرور از صافى عبور مى كند، مواد خارجى سوخت منافذ آن را مسدود 
مى سازد و زمانى مى رسد كه صافى نمى تواند سوخت مورد نياز موتور را از خود عبور 

دهد. بنابر اين بايد صافى را تعويض كرد. 
 

براى تعويض صافى گازوئيل به ترتيب زير عمل كنيد: 
1) موتور را خاموش كنيد. 

2) شير باك را ببنديد. 
3) پيچ نگهدارنده صافى راباز كنيد. 

شكل 35-5- مسير عبور سوخت در صافى گازوئيل
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 4) صافى رابرداريد. 
5) با قراردادن واشر آببندى نو روى صافى آن را در محل خود قرار دهيد. 

6) پياله را با قرار دادن اورينگ نو زير صافى قرار دهيد. 
7) پيچ نگهدارنده صافى را ببنديد. 

8) شير باك را باز كنيد. 
9) مدار سوخت رسانى را هواگيرى كنيد. 

10) موتور راروشن كنيد. 
11) نشتى گازوئيل را در اطراف صافى كنترل كنيد. 

2-5- پياده و سوار كردن اجزاى سيستم سوخت رسانى 
موتور ديزل

پياده و سوار كردن باك گازوئيل: 
عمل  زير  روش  به  شود،  پياده  تراكتور  از  گازوئيل  باك  باشد  نياز  صورتيكه  در 

كنيد:
1) كاپوت را برداريد. 

2) پوشش داشبورد را بر داريد. 
3) كابل هاى باترى ر اجدا كنيد. 

4) سيم هاى گيج باك را جدا كنيد. 
5) سيم برق شمع گرمكن را جدا كنيد. 

6) شير باك گازوئيل را ببنديد. 
7) لوله متصل به شير و لوله برگشت گازوئيل را باز كنيد. 

8) پيچ و مهره هاى اتصال باك به بدنه را باز كنيد. 
عقب  باك  روى  از  را  آن  و  كرده  باز  را  نگهدارنده  قالب  مهره هاى  و  پيچ   (9

بكشيد. 
10) باك گازوئيل را با كمك فرد ديگرى بلند كرده و از تراكتور پياده كنيد. 

11) براى بستن باك عكس مراحل باز كردن عمل كنيد. 

باز كردن پمپ انژكتور: 
هرگاه نياز باشد كه پمپ انژكتور تراكتور باز شود به روش زير عمل كنيد: 

1) شير باك را ببنديد. 
2) لوله فشار ضعيف متصل به پمپ را باز كنيد. 

3) لوله برگشت پمپ را باز كنيد. 

شكل 36-5- برداشتن صافى گازوئيل
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نكته: 
با استفاه از درپوش هايمناسب سر وته لوله هاى مهره ماسوره دار را مسدود كنيد. 

4) لوله هاى فشار قوى پمپ را باز كنيد. 

نكته: 
با استفاده از در پوش هاى مناسب خروجى هاى گازوئيل روى پمپ را بپوشانيد. 

5) ميله كنترل گاز و فنر را جدا كنيد. 
6) اهرم خاموش كن را از پمپ جدا كنيد. 

7) در پوش زمان بندى جلو صفحه بازرسى را با كنيد. 

نكته: 
امكان  تا  شود  باز  رادياتور  تحتانى  شيلنگ  است  الزم  تراكتور ها  از  بعضى  در 

دسترسى به پيچ هاى صفحه بازرسى وجود داشته باشد. 

8) سه عدد پيچ و واشر هاى فنرى نگهدارنده چرخ آن روى پمپ انژكتور را باز 
كنيد. 

9) براى سهولت در سوار كردن مجدد پمپ انژكتورخطى از لبه پمپ انژكتور و در 
پوش دنده هاى جلو ميل لنگ، رسم كنيد. 

10) سه عدد مهره و واشر نگهدارنده پمپ انژكتور را باز كنيد. 
11) پمپ انژكتور را با عقب كشيدن از محل خود خارج كنيد. 

نكته: 
تنظيم، تعمير و سرويس پمپ انژكتور آن را به تعميركار متخصص بسپاريد. 

سوار كردن پمپ انژكتور: 
براى بستن پمپ انژكتور به روش زير عمل كنيد: 

1) محل بست پمپ انژكتور را تميز كنيد. 
2) پمپ انژكتور را به صورتى در جاى خود بگذاريد كه شيار هاى محور پمپ با خار 

چرخ دنده محرك پمپ در يك امتداد قرا رگيرد. 
3) پمپ انژكتور را طورى در محل خود قرا دهيد كه خط نشانه روى پمپ و بدنه 

در امتداد هم قرار گيرند. 
4) سه عدد مهره را با واشر فنرى در محل خود ببنديد. 

5) پس از اطمينان از قرار گرفتن خار محور پمپ در محل خود سه عدد پيچ و واشر 
فنرى مونتاژ چرخ دنده محرك به پمپ را ببنديد. 

6) درپوش را با واشر نو ببنديد. 
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7) لوله ها را در محل قبلى روى پمپ ببنديد. 
8) اهرم خاموش كن و گاز را روى پمپ ببنديد. 

9) شير باك را باز كنيد. 
10) سيستم را هواگيرى كنيد. 

باز كردن انژكتور ها: 
براى باز كردن انژكتور ها به روش زير عمل كنيد:

1) دريچه كنار تراكتور را باز كنيد. 
2) لوله هاى فشار قوى متصل به انژكتور ها راباز كنيد. 

 3) لوله برگشت انژكتور ها راباز كنيد. 
4) دو عدد مهره نگهدارنده انژكتور را باز كنيد. 

5) انژكتور را از محل خود خارج كنيد. 

 نكته: 
درصورتى كه انژكتور به راحتى خارج نشود از اهرم مخصوص 

خارج كردن انژكتور استفاده كنيد. 

نكته: 
براى تنظيم، تعمير و سرويس انژكتور از تعمير كار متخصص 

كمك بگيريد. 
شكل 37-5- باز كردن لوله هاى فشار قوى انژكتور ها

شكل 38-5- خارج كردن انژكتور از محل آن
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سوار كردن انژكتور: 
براى سوار كردن انژكتور ها به روش زير عمل كنيد:

1) با نصب واشر مسى نو روى انژكتور ها آن ها را در محل خود روى سر سيلندر 
جا بزنيد. 

2) دو عدد مهره نگهدارنده انژكتور را در محل خود بسته و به صورت يكنواخت 
سفت كنيد. (با گشتاور 16 نيوتن متر)

3) لوله برگشت را با نصب واشر هاى نو روى انژكتور ها ببنديد. 
4) لوله هاى فشار قوى را روى انژكتور و پمپ انژكتور ببنديد. 

5) سيستم را هوا گيرى كنيد. 
6) موتور را روشن كنيد. 

7) نشتى گازوئيل را كنترل و در صورت لزوم نشتى را برطرف كنيد. 
8) در پوش بغل تراكتور راببنديد. 

پس از باز كردن انژكتور وپمپ انژكتور آن ها را براى آزمايش، تنظيم با دستگاه هاى 
تست انژكتور و پمپ انژكتور به تعميركار تخصصى بفرستيد. 

 

شكل 40-5- دستگاه تست و تنظيم انژكتور شكل 39-5- دستگاه تست و تنظيم پمپ انژكتور
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واحـد كـار  6 

تعمير مكانيزم روغن كارى موتور 
توانـايي: تعمير و سرويس سيستم روغن كارى موتور

• مدار روغن موتور و رادياتور روغن را توضيح دهد. 
• موارد استعمال رادياتور روغن را بيان كند. 

و  كنندگي  خنك  خواص  نظر  از  روغن  • انواع 
ويسكوزيته را توضيح دهد. 

• سيستم مدار روغن را توضيح دهد. 
توضيح  را  روغن  رادياتور  كردن  بسته  و  باز  • اصول 

دهد
• اتصاالت لوله ها باز كند. 

• رادياتور روغن باز كند. 
• اتصاالت رادياتور روغن را ببندد. 

• رادياتور روغن تميزكند. 
انجام  را  كردن  باز  از  بعد  روغن  رادياتور  • آزمايش 

دهد. 
را  قالپاق  واشر  با  موتور  در  سوپاپ  قالپاق  • عملكرد 

بيان كند. 
• عملكرد واشر قالپاق در روغن ريزي را بيان كند. 

• علل خراب شدن واشر قالپاق سوپاپ را بيان كند. 

• قالپاق سوپاپ را باز كند.
• واشر قالپاق از محل خود جدا كند. 

• محل قرار گرفتن واشر قالپاق ؛ قالپاق و نگهدارنده 
آن را تميز كند. 

• واشر نورا در جاي خود نصب كند. 
• قالپاق سوپاپ را آزمايش كند. 

• قالپاق سوپاپ را ببندد. 
• بعد از بستن قالپاق سوپاپ آن را آزمايش كند. 

• مدار روغنكاري موتور در تراكتور را توضيح دهد. 
موتور  بيروني  قسمتهاي  در  كه  شرهايي  وا  • انواع 

تراكتور و تيلرمصرف مي شود را نام ببرد. 
• سيني جلوي موتور تراكتور را توضيح دهد. 

• اصول تعويض واشر سيني جلوي موتور تراكتور را 
توضيح دهد

• محل روغن ريزي در موتور تراكتور تشخيص دهد. 
• اصول ساختمان و عمل كارتر در موتور واشر كارتر 

و انواع آن را بيان كند. 

اهـداف رفـتاري: فراگيـر پس از پايان اين درس بايـد بتوانـد:
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• كارتر باز كند. 
• اصول تعويض واشر كارتر اثر واشر كارتر در روغن 

ريزي را بيان كند. 
• اثر واشر كارتر در روغن ريزي را توضيح دهد. 

• اصول بستن كارتر را توضيح دهد. 
• كارتر را ببندد. 

• اصول تعويض روغن موتور را توضيح دهد. 
• اصول تعويض روغن گيربكس، ديفرانسيل و جعبه 

فرمان را توضيح دهد. 
• اصول تعويض روغن هيدروليك را توضيح دهد. 

• از انواع روغن موتور از نظر درجه در فصول مختلف 
استفاده كند. 

• روغن هيدروليك را توضيح دهد. 
گيربكس،  موتور،  قسمتهاي  در  روغن  • خواص 
ديفرانسيل، جعبه فرمان و هيدروليك را بيان كند. 

• پيچ و واشر تخليه روغن را باز كند. 
• انواع فيلترهاي روغن موتور در تراكتور را بيان كند. 
• انواع فيلترهاي هيدروليك در تراكتور را بيان كند. 

و  موتور  روغن  فيلترهاي  تعويض  بندي  • زمان 
هيدروليك را توضيح دهد 

را  قابل شستشو  فيلترهاي  انواع  • اصول تميز كردن 
توضيح دهد. 

توضيح  را  روغن  فيلترهاي  انواع  تعويض  • اصول 
دهد. 

توضيح  هيدروليكرا  فيلترهاي  انواع  تعويض  • اصول 
دهد. 

• خواص گريسكاري و روغنكاري در تراكتور را بيان 
كند. 

• قسمتهايي كه بايد گريسكاري و روغنكاري شود را 
بيان كند. 

كاري  روغن  و  نخوردن  گريس  اثر  در  كه  • عيوبي 
نشدن پيش مي آيد را بيان كند. 

و  سرويس  براي  روغن ها  و  گريس ها  انواع  • اصول 
نگهداري تراكتور را بيان كند. 

• اصول كار انواع گريس پمپهاي دستي و روغن دان 
و طرزاستفاده آن ها را توضيح دهد. 

• انواع گريس خورها را بيان كند. 
• اصول كار گريس پمپ براي گريس كاري را بيان 

كند. 
• زمان گريس كاري و روغن كاري را بيان كند. 

نگهداري  و  باد  كمپرسور  روغن  تعويض  • اصول 
كمپرسور باد را بيان كند. 

• تعويض روغن كمپرسور باد را انجام دهد. 
• كمپرسور باد را به درستى نگهداري كند. 

عملىنظرى
622

زمـان آمـوزش (ساعـت)



واحد كار 6

١٥١١٥١

به هم حركت كرده و مابين آن ها   در موتور قطعات زيادى وجود دارند كه نسبت 
اصطكاك وجود دارد. اصطكاك بين آن ها باعث سايش قطعات و نيز ايجاد حرارت مى كند 
و گاهى اين حرارت به حدى باال مى رود كه موجب ذوب شدن قطعه شده و در شرايط 
متوقف  هم  به  نسبت  آن ها  حركت  كه  طورى  به  مى چسباند  هم  به  را  قطعات  خاصى 
مى شود. به اين حالت گيرپاژ مى گويند كه نمونه آن گيرپاژ بين پيستون و سيلندر موتور 
است براى كم كردن اصطكاك بين قطعات موتور از اليه اى روغن كه روى سطوحى كه 

با همديگر در تماس هستند استفاده مى شود. 

1-6- شرايط كار موتور 
اجزاى داخلى موتوردر شرايط سختى كار مى كنند كه برخى از اين شرايط عبارتند از: 

- محيط گرم و مرطوب كه زنگ زدگى را تشديد مى كند 
- محيط اسيدى كه در قطعات خوردگى ايجاد مى كند 

- وجود مواد چسبنده كه توليد رسوب مى كند 
- دوده و كربن و مواد لجنى كه مدار هاى روغن كارى را مسدود مى كنند 

2-6- روغن در موتور 
وظايف روغن موتور:

- كم كردن اصطكاك بين قطعات و جلوگيرى از افزايش دما بين قطعات 
- جلوگيرى از خوردگى قطعات به علت وجود خاصيت اسيدى كه بدليل تر كيبات 

مختلف در موتور ايجاد مى شود. 
- جلوگيرى از زنگ زدگى قطعات داخلى موتور 

- جلوگيرى از رسوب گرفتگى كه بعلت وجود دوده و كربن ايجاد مى شود 
- مانند يك بالشتك عمل كرده و جلو وارد شدن ضربات به قطعات داخلى موتور را 

مى گيرد 
- فاصله خالى بين رينگها و پيستون و سيلندر را پر كرده موجب درزبندى قطعات 

داخلى موتور مى شود 
- به صورت پاك كننده، رسوبات ايجاد شده در داخل موتور را شستشو مى دهد 

- مقدارى از گرماى حاصل از احتراق را از قطعات گرفته و به كارتر منتقل مى كند 

انواع روغن
و  سينتيك  نيمه  مينرال،  نوع  سه  به  آن ها  توليد  منشاء  به  بسته  موتور  روغن هاى 

سينتيك تقسيم مى شوند كه به جاى هم ديگر نمى توان از آن ها استفاده نمود. 

نكته: 
 پارامتر هاى تعيين كننده براى انتخاب روغن مناسب براى موتور، جنس، ابعاد و فاصله 
قطعات داخلى موتور در زمان طراحى است. به همين دليل بايد در موتور از روغنى استفاده 

شود كه در دفترچه راهنما توصيه شده است. 
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نكته: 
مالك خوب بودن يك روغن قيمت آن نيست، چه بسا با استفاده از يك روغن 
گران قيمت سينيتيك در موتور ى كه بر اساس روغن هاى مينرال طراحى شده اند 

بازده و عمر مفيد موتور كاهش يابد. 

مشخصه هاى روغن موتور: 
گرانروى  آن ها  از  يكى  كه  مى باشد  زيادى  مشخصه هاى  داراى  موتور  روغن 

(ويسكوزيته) روغن است. 
 گرانروى روغن عبارت است از مقاومت روغن در برابر جارى شدن، هر چه اين 
جارى  آسانى  به  روغن  يعنى  است  كمتر  نيز  روغن  ويسكوزيته  باشد  كوچكتر  عدد 

مى شود. 

نكته: 
مقدار اين گرانروى روغن موتور بايد با توجه به نوع موتور و درجه حرارت هوا بطور 

صحيح انتخاب شود. 

عالوه برگرانروى مشخصات ديگر روغن موتور عبارتند از: دانسيته يا چگالي، نقطه 
احتراق و.... 

نكته: 
و  بررسى  مورد  كيفيت  تشخيص  آزمايشگاه هاى  در  معموال  مشخصات  اين 

اندازه گيرى قرار مى گيرند. 

برخى از مشخصات وهمچنين استاندارد هاى روغن روى ظرف آن درج ميگردد. 
روغن ها بر اساس ويژگى هايى كه دارند به چندين نوع تقسيم مى شوند و از اين 

نظر داراى استاندارد هايى هستند 
 

شكل 1-6– مشخصات درج شده روى 
ظرف روغن

شكل 2-6–ظرف 20 ليترى روغن و استاندارد هاى درج شده روى آن
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انواع استاندارد هاى روغن: 
اين استاندارد ها عبارتند از: 

: SAE الف) استاندارد
تا 60 مشخص   0 بين  اعداد  بوسيله  موتور  روغن  بندى  طبقه  استاندارد  اين  در 
( هر چه هوا  داشته  تا 60  در حد 30  گرانرويى  اعداد  تابستانى  روغن هاى  مى شود. 
گرمتر باشد، بايد از روغن با عدد باالتر استفاده شود ) و روغن موتور هاى زمستانى، 
اعداد گرانرويى بين 0 تا 25 را دارا هستند ( هر چه هوا سردتر باشد، بايد از روغن با 
عدد پايين تر استفاده شود ). براى تشخيص راحت تر بعد از عدد گرانروى روغنهاى 

زمستانى حرف W درج مى گردد و، قبل از درج عدد گرانروى SAE نوشته ميشود. 
اما  دارند،  نام  گرانروى  گرانروى مى باشند، تك  داراى يك  تنها  كه  روغن هايى 
روغن هايى كه توانايى داشتن گرانروى هاى متفاوت در دماهاى مختلف را دارا هستند 
(روغن در تمامى شرايط آب و هوايى از غلظت الزم برخوردار باشد)، روغن چهار فصل ( 
چند درجه اى) گفته مى شود. در اين روغن ها عدد اول كه به همراه حرف W مى باشد، 
مربوط به پايين ترين ويسكوزيته آن روغن و عدد دوم معرف باالترين گرانروى آن 

روغن است. 
مثال روغن SAE10W30 روغنى است با گرانروى 10 كه در زمان گرم شدن 

گرانروى آن بيشتر از 30 نخواهد شد؛ 

 API ب) استاندارد
اين استاندارد روغن هاى موتور را بر حسب تكنولوژى ساخت كيفيت ساخت و... 
دسته بندى ميكند. كد اين استاندارد به صورت دو حرف ميباشد كه حرف اول بنزينى 
(C) يا ديزلى (S) بودن خودرو را مشخص ميكند، حرف دوم كيفيت روغن را مشخص 
ميكند. اگرروغنى براى هر دو موتور مورداستفاده قرار گيرد، كد اول براى موتور ديزل 

API CE/SJ :و كد دوم براى موتور بنزينى است. مانند
 

SAE جدول 1-6– انواع روغن در استاندارد

SAE نمودار 1-6– انواع روغن در استاندارد
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MIL-L ج) استاندارد
در اين استانداردكيفيت روغن موتور با اعداد و حروف الفباى انگليسى كه در دنباله 

اعداد آورده مى شود مشخص مى شود. 
 

د) استاندارد هاى خاص شركتهاى توليد كننده موتور
 اين روغن ها تحت نظارت شركت هاى توليد كننده موتور توليد مى شود. از اين 
دسته مى توان از ACEA ، MB ، Caterpillar، Allison، VOLVO، MAN نام برد 
كه هر كدام با توجه به نوع روغن مناسب كه در دفترچه راهنماى موتورمشخص شده 

است انتخاب مى گردند. 

3-6- مدار روغن كارى موتور 
مدار روغن كارى موتور با توجه به قطعاتى كه روغن كارى مى شوند در چند مسير 

منشعب ميشود كه عبارتند از: 

انتقال روغن به كانال اصلى: 
روغن موجود در كارتر توسط پمپ روغن (اويل پمپ) از مسير صافى مقدماتى 
دركف كارتر كشيده شده و به صافى اصلى روغن منتقل مى شود و از محيط صافى 
وارد و از مركز آن خارج مى شود و سپس به مدار اصلى روغن كه در كنار بلوكه 

سيلندر به صورت كانال سراسرى مى باشد منتقل مى گردد. 

 

انتقال روغن به ياتاقان ها: 
روغن از كانال اصلى به محورهاى ثابت ميل لنگ و از انجا از طريق كانال هايى 
به محور هاى متحرك( لنگ) ميل لنگ منتقل مى شود. روغن پس از روغن كارى 

محور لنگ و محورثابت از كناره هاى آانها به كارتر مى ريزد. 

MIL-L نمودار( 2-6- انواع روغن در استاندارد

شكل 3-6- مدار روغن كارى

شكل 4-6-مسير روغن از محور ثابت به محور 
متحرك

شكل 5-6- برگشت روغن به كارتر
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انتقال روغن به بوش گژن پين: 
بوش گژن پين ممكن است با روغن تحت فشار روغن كارى شود. در اين شرايط 

روغن از مجراى وسط شاتون به گژن پين رسيده و بوش را روغن كارى ميكند. 
حالت  اين  در  مى شود.  كارى  روغن  پاششى  روش  با  پين  گژن  ديگر  نوع  در   
شاتون كانال روغن كارى سراسرى نداشته و در سر شاتون سوراخ مخروطى قرار دارد 
كه روغن پاشيده شده از طريق آن به گژن پين مى رسد. دركنار شاتون مجراى روغن 
پاشى تعبيه ميشود كه همزمان با خارج شدن روغن از كنار ياتاقانها، روغن را به سمت 

پر فشار سيلندر كه تماس پيستون با آن بيشتر است مى پاشد. 

انتقال روغن به سيستم سوپاپ ها: 
داخل مجراى  و  رسيده  اسبك  ميل  به  اصلى  كانال  از  اى  لوله  از طريق  روغن 
به اسبك و سوپاپ و  ميل اسبك مى شود، سپس توسط سوراخ هاى زير هر اسبك 
ميل تايپت هدايت مى شود. روغن كارى تايپيت ها از روغن برگشتى( بدون فشار) از 

روغن كارى اسبك و ميل اسبك انجام ميشود. 
 

 

انتقال روغن به چرخ دنده هاى تايمينگ: 
چرخ دنده هاى تايمينگ از طريق ريزش روغن از لوله اى، كه از مدار اصلى تغذيه 

مى شود روغن كارى مى شوند. 

انتقال روغن به خنك كن روغن: 
در بعضى از موتور ها روغن بعد از خارج شدن از صافى روغن وارد رادياتور روغن 

شده وپس از خنك شدن به مجراى اصلى روغن وارد مى گردد. 

شكل 6-6- كانال روغن در شاتون

شكل 7-6- مجراى روغن و كانال 
روغن شاتون

شكل 9-6- كانال روغن كارى چرخ 
دنده هاى تايمينگ

شكل 8-6- كانال انتقال روغن به سر 
سيلندر و محور اسبك
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4-6- معايب مدار روغن كارى موتور و رفغ عيب آن:
افت فشار در سيستم روغن كارى:

اتصاالت شل شده مدار  يا  لوله هاى صدمه ديده  از طريق  به دليل نشت روغن 
روغن ممكن است فشار در سيستم روغن كارى كاهش يابد. اين نشتى ها را در ساير 
نقاط مى توان به وسيله سفت كردن اتصال قطعات يا تعويض واشرها و.... بر طرف 
و اصالح نمود و در صورت شكستن يا ترك خوردگى لوله هاياانتقال روغن ميتوان به 

وسيله لحيم كارى و يا جوشكارى آن را رفع نمود. 

افزايش فشار در سيستم روغن كارى:
به دليل گرفتگى لوله هاى انتقال روغن در اثر توليد لجن در موتور ايجاد مى شود. 
براى رفع اين عيب لوله ها و اتصاالت مدار روغن را باز كرده و شستشو دهيد تا مسير 

آن ها كامال از لجن تخليه و تميز شوند. 
رعايت نكات زير باعث افزايش عمر موتور و عملكرد بهتر آن خواهد شد: 

- با هر بار تعويض روغن، فيلتر را نيز حتما تعويض نماييد ( بدون توجه به ميزان 
كاركرد آن ). 

- از تركيب چند روغن با يكديگر پرهيز كنيد. 
- پس از استارت زدن اجازه دهيد موتور حداقل 15 ثانيه درجا كار كرده و سپس 

تا مدتى با دور پايين برانيد. 
- هيچگاه از افزودنيها استفاده نكنيد، چرا كه ممكن است با افزودنيهاى موجود 

در روغن سازگار نباشند. 

1- مخزن روغن موتور، 2- پمپ روغن، 3- صافى پمپ روغن،
 4- صافى روغن، 5- رادياتور روغن

شكل 10-6- مدار روغن كارى موتور تراكتور U650M با مدار رادياتور روغن




