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نكته:
ميل لنگ موتور چهار سيلندرتراكتور MF285، 4 عدد محور متحرك، 5 عدد محور 

ثابت دارد.

ميل لنگ به صورت يكپارچه از فوالد ريخته گرى ساخته و سطوح محور ها را تا 
عمق معينى سخت كارى مى نمايند. سپس سطح محورها را سنگ زده و صاف كرده 

و پوليش مى زنند.
ميل لنگ از نظر كار كرد بايد بدون نوسان و 
لرزش و به صورت متعادل كار كند. براى باالنس 
وزنه هاى  از  لنگ  هر  مقابل  در  ميل لنگ  بودن 
تعادل استفاده مى كنند. درته ميل لنگ، يك توپى 
لنگر(فاليويل)  چرخ  شدن  متصل  براى  (فلنچ) 

وجود دارد.
در سر ميل لنگ و بعد از چرخ دنده، يك پولى 
توسط  را  آب  پمپ  و  دينام  كه حركت  دارد  قرار 

تسمه تامين ميكند. 
ميل بادامك،پمپ انژكتور،  نياز  مورد  نيروى 

واترپمپ، دينام و................ كه از يك سر ميل لنگ تامين مى شود، موجب لرزش ميل 
لنگ مى شود. براى كاهش لرزش موتور در برخى موارد از ارتعاش گير استفاده مى كنند. 
حركت  كه  دارد  كوچكى  نسبتا  ارتعاش گير،   ( تراكتور  موتور  نمونه  (براى 

ميل لنگ را يكنواخت مى كند. 
روغن  است،  شده  تعبيه  ميل  لنگ  در  روغن كارى  براى  سراسرى  مجراى  يك 
ياتاقان هاى متحرك  به  وارد مجرا شده،  ثابت  ياتاقان  از سوراخ هاى  به وسيله پمپ 

مى رسد.

ياتاقان:
ياتاقان دو قطعه هاللى شكل است كه با قرار گرفتن روى محور به صورت دايره 
كاملى در مى آيند كه قطر آن كمى (به عنوان نمونه 0/012 تا 0/075 اينچ) بزرگ تر 

از ميل لنگ مى باشد. 

از طرف  وارده  بار  تا  باشد  داشته  مقاومت  و  توانايى  كافى  اندازه  به  بايد  ياتاقان 
شاتون و ميل لنگ را تحمل نمايد. 

شكل 35-1- محل فلنچ و جاى خار روى ميل لنگ

شكل 36-1- ياتاقان
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لقى بين ياتاقان و ميل لنگ به منظور ايجاد فضا براى تشكيل قشر روغن است. 
در زمانى كه موتور خاموش است، قشر نازكى از روغن بين محور و ياتاقان وجود دارد، 
به محض روشن شدن موتور، فشارروغن محوررا به صورت شناور در وسط ياتاقان نگه 

مى دارد. بنابر اين، بار وارده به ميل لنگ توسط روغن جذب و تحمل مى شود. 
 

 

 اندازه لقى برپايه اندازه قطر محور و دور موتور تغيير مى كند. قاعده كلى اين است 
كه براى هر 25 ميليمتر قطر محور 0/025 ميلى متر لقى در نظر گرفته مى شود. در 
هر صورت براى اطالع از اندازه لقى ياتاقان موتور ضرورى است كه به كتابچه تعمير 

آن مراجعه شود.
ياتاقان داراى دو نوع ثابت ومتحرك است.

الف) ياتاقان هاى ثابت موتور:
اين  از  يكى  اند كه  دايره تشكيل شده  نيم  به شكل  قطعه  دو  از  ياتاقان ها  اين 
قطعات در بدنه سيلندر و قطعه دوم در كفه ثابت قرار مى گيرد. ميل لنگ پس از قرار 

گرفتن بين اين دو قطعه با كمك كفه ثابت به بدنه سيلندر پيچ مى شود. 

ب) ياتاقان هاى متحرك:
از دو قطعه نيم دايره تشكيل  ياتاقان هاى ثابت  نيز مانند  ياتاقان هاى متحرك   
شده اند. يكى از اين نيم دايره ها در انتهاى خود شاتون و نيم دايره بعدى در كفه شاتون 

يا كفه جدا شونده قرار گرفته اند.
در موتور ها براى جلوگيرى از لقى افقى ميل لنگ دو قطعه هاللى شكل بغل ياتاقان ها)

ب- فشار روغن پايينالف- فشار روغن باال
شكل 37-1- وضعيت محور ميل لنگ و ياتاقان

شكل 38-1- ميل لنگ، ياتاقان هاوكفه ياتاقان هاى ثابت

شكل 39-1- شاتون، ياتاقان و كفه ياتاقان 
متحرك
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در كنار ميل لنگ قرار مى دهند.بغل ياتاقان به صورت يكپارچه با ياتاقان هاى ثابت و يا 
جداى از آن مى باشد. 

ياتاقان هاى ثابت به كانال اصلى روغن متصل بوده و داراى سوراخ و شيار روغن 
است ولى درياتاقان هاى متحرك سوراخ روغن كارى وجود ندارد زيرا از سوراخى كه 
روى محورمتحرك ميل لنگ وجود دارد روغنكارى مى شوند. اين روغن در شيار ياتاقان 

حركت مى كند. 

صورت  به  را  ميگيرد  قرار  نخورده  تراش  نو  ميل لنگ  روى  كه  ياتاقانى  اندازه 
مشخص  است  شده  حك  ياتاقان  پشت  در  كه  صفر  يا    عالمت  با  استاندارد 

مى كنند.
 پس از تراش ميل لنگ چون قطر محور ها كم مى شود از ياتاقان با قطر كوچك تر 
(آندر سايز) استفاده مى كنند. ياتاقان آندر سايز را با اعداد 10، 20، 30 و 40 مشخص 
مى كنند كه به معنى 0/0010، 0/0020، 0/0030 و 0/0040 اينچ است و معادل ميلى 
مترى آن ها 0/25، 0/50، 0/75 و 1 مى باشد. درهنگام تعمير ياتاقان هاى تراش اول 
(0/25 ميلى متر)، تراش دوم (0/50 ميلى متر)، تراش سوم (0/75 ميلى متر) و تراش 
چهارم (1 ميلى متر) استفاده قرار مى گيرند. معموال ياتاقان اندرسايز تا يك ميلى متر 
وجود دارد، زيرا عمليات سخت كارى محورهاى لنگ تا عمق معينى انجام شده است. 
از چرخش  تا  ر مى گيرند  قرا  ياتاقان  كپه  روى  كه  دارند  شيار  يا  پين  ياتاقان ها 

ياتاقان در داخل بوش شاتون جلوگيرى شوند. 
 

شكل 40-1- انواع بغل ياتاقان

شكل 41-1- وضعيت سوراخ وشيار روغن روى ياتاقان ثابت

شكل 42-1- روش هاى جلوگيرى از گردش ياتاقان



واحـد كـار 2 
تفكيك قطعات و تعميرموتور 

توانـايي: تعمير كردن موتور ديزل و عيب يابى قطعات آن

اهـداف رفـتاري: فراگيـر پس از پايان اين درس بايـد بتوانـد:
 

• اصول پياده كردن سرسيلندر توضيح دهد.
• اصول برداشتن سرسيلندر از روي موتور را توضيح 

دهد.
• اصول پياده كردن سوپاپ ها را توضيح دهد. 

• اصول بازديد سرسيلندر را توضيح دهد.
• اصول آب بندي سوپاپ ها را توضيح دهد.

• اصول آزمايش سوپاپ بعد از آب بندي را توضيح دهد. 
• اصول جمع آوري سوپاپ ها روي سيلندر را توضيح 

دهد.
• اصول قرار دادن سرسيلندر در محل خود را توضيح 

دهد.
• روش هاي فيلرگذاري سوپاپ ها را توضيح دهد.

• اصول اندازه گيري با فيلر را توضيح دهد. 
• عاليم سوختن واشر سرسيلندر را بيان كند.

• فيلرهاي ميلي متري و اينچي و كاربرد آن را توضيح 
دهد. 

• اصول باز كردن قطعات موتور را توضيح دهد.
• اصول قرار گرفتن ياتاقان ها را توضيح دهد. 

• اصول تميز كردن و شستشوي ياتاقان ها وكپي هاي 
مربوطه را توضيح دهد. 

كپه هاي  و  ياتاقان ها  شستشوي  و  كردن  • تميز 
مربوطه را انجام دهد. 

را  سيلندر  شستشوي  و  تميزكردن  • اصول 
توضيح دهد.
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• تميز كردن و شستشوي سيلندر را انجام دهد.
را  و كارتر  اويل پمپ  تميز كردن و شستشوي  • اصول 

توضيح دهد.
انجام  را  كاتر  و  پمپ  اويل  شستشوي  و  كردن  • تميز 

دهد.
• تميز كردن و شستشوي پيستون ها را انجام دهد.

• شاتون و گژن پين ها شستشو نمايد.
قطعات  كردن  باز  از  قبل  موتور  شستشوي  • اصول 

توضيح دهد.
آن  قطعات  كردن  باز  از  قبل  موتور  • شستشوي 

انجام دهد.
• اصول تميز كردن و شستشوي سرسيلندر، اسبك ها و 

سوپاپ ها را توضيح دهد. 
و  اسبك ها   • – سرسيلندر  شستشوي  و  كردن  تميز 

سوپاپ ها را انجام دهد.
• اصول تميز كردن و شستشوي ميل لنگ، ميل سوپاپ و 

دنده هاي مربوطه را توضيح دهد.
• تميز كردن و شستشوي ميل لنگ را انجام دهد.
• ميل سوپاپ و دنده هاي مربوطه شستشو نمايد.

• اصول تميزكردن و  شستشوي پيستون ها را توضيح دهد.

• شاتون و گژن پين ها را شستشو نمايد.
را  مربوطه  هاي  رينگ  و  شاتون ها  پيستون ها،  • اصول 

توضيح دهد.
• روش جدا كردن دنده  هاي داخلي موتور را توضيح دهد.
• اصول خارج كردن پيستون از سيلندر را توضيح دهد.
• روش خارج كردن پيستون از سيلندر را توضيح دهد. 

را  پيستون  روي  از  رينگ  كردن  خارج  • اصول 
توضيح دهد.

• روش خارج كردن رينگ از روي پيستون راتوضيح دهد. 
• اصول سوار كردن رينگ روي پيستون را توضح دهد.

• رينگ باز كن و روش كار با آن را توضيح دهد.
• جاگذاري وچيدن رينگ ها روي پيستون را توضيح دهد. 

• رينگ جمع كن و روش كار با آن را توضيح دهد.
را  گيره كار  به  پيستون  با  شاتون  بستن  روش    •

توضيح دهد. 
• با رينگ بازكن كار كند.
• پيستون را تميز كند.

• با رينگ جمع كن كار كند.
• پيستون با رينگ داخل سيلندر جا بزند.

عملىنظرى
453

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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1-2- پياده كردن سرسيلندر 

سرسيلندر،  واشر  شود  الزم  يا  باشد  داشته  اساسى  تعمير  به  نياز  اگرموتور   
رينگ پيستون و يا سوپاپ ها تعويض شوند بايد سرسيلندر باز شود. 

گيرد  انجام  با كمال دقت  بايد  و  بوده  بسيار مهم  بسته كردن سرسيلندر  و  باز   
مرتب  سوختن  يا  و  سرسيلندر  در  تابيدگى  ايجاد  باعث  زمينه  اين  در  كوتاهى  و 

واشرسرسيلندر مى شود. 
باز كردن سرسيلندر:

سرسيلندررا مى توانيد به ترتيب زير باز كنيد : 

1) پيش از بازكردن سرسيلندر اجازه دهيد موتور كامًال خنك شده و دماى آن با 
دماى محيط يكسان شود.

2) بست هاى باطرى را باز كنيد.(اول بست منفى باز كنيد. )
را  هستند  سرسيلندر  اطراف  در  كه  قطعاتى  ساير  و  صافى  پيش  كاپوت،   -3

پياده كنيد.

ج- باز كردن سيم ها ولوله هاى روى موتور ب- بازكردن منبع اگزوز

 الف- برداشتن كاپوت از روى موتور

شكل 2-1
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ميباشد،    كارتر  كردن  باز  به  نياز  كه  در صورت  و  كنيد  خالى  را  موتور  آب   (4
روغن كارتر را تخليه نماييد.

اتصاالت و لوله هاى الستيكى متصل به سرسيلندر را باز نماييد.  (5

ب- باز كردن لوله خنك كن روغنالف- باز كردن شاسى نگهدارنده رادياتور

د- باز كردن بست نگهدارنده باكج- باز كردن شيلنگ ها 
شكل 2-2- باز كردن قطعات اطراف موتور

ب- باز كردن لوله هاى الستيكى ديگرالف- باز كردن لوله الستيكى رادياتور

شكل 3-2- باز كردن لوله هاى الستيكى
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پيچ هاى مانيفلد به سر سيلندر را باز كرده و مانيفلد را پياده كنيد.   (6

سيم حرارت سنج آب و يا گرمكن را باز كنيد.  (7
باز  سرسيلندر  پياده كردن  از  قبل  را  سرسيلندر  به  متصل  اضافى  ضمائم   (8

نماييد. 
 
 

 
پيچ هاى درپوش سوپاپ را باز كرده و آنرا از دو انتها گرفته و بلند كنيد، واشر   (9

چوب پنبه اى مربوطه را برداريد. 

شكل 5-2- باز كردن مانيفلد هواشكل 4-2- باز كردن مانيفلد

U الف- بازكردن محفظه ترموستات تراكتور ب- باز كردن محفظه ترموستات تراكتور
شكل 6-2- باز كردن محفظه ترموستا ت

شكل 7-2- برداشتن قالپاق سرسيلندر
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پيچ هاى پايه اسبك را باز كنيد.  (10

محل اسبك ها روى ميل اسبك را بخاطر بسپاريد، ميل اسبك را با احتياط   (11
برداريد.(دقت كنيد ميل اسبك و اسبك ها از هم جدا نشوند. ) 

ميل تايپت ها را از محل خود خارج كنيد.  (12

  الف- باز كردن پايه محور اسبك تراكتور ب- باز كردن پايه محور اسبك
شكل 8-2- باز كردن پايه محور اسبك

 شكل 9-2- برداشتن محور اسبك واسبك ها تراكتور

 شكل 10-2- خارج كردن ميل تايپت ها تراكتور
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انژكتور ها را از روى سرسيلندر پياده كنيد.  (13

با آچار بكس مناسب و دسته بكس با كمك رابط بكس پيچ ها رااز وسط به   (14
كنار و بطور مارپيچى ابتدا دو رزوه شل و سپس آن ها را باز كنيد.

 

شكل 11-2- پياده كردن انژكتورها

 ب- پيچ هاى سرسيلندر باز شده تراكتور الف- باز كردن پيچ هاى سرسيلندرتراكتور


ج – ترتيب بازكردن پيچ هاى سرسيلندر

شكل 12-2- بازكردن پيچ هاى سرسيلندر
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نكته:
به  را  آن ها  نموده وجاى  توجه  آن ها  اندازه و شكل  به  پيچ ها،  باز كردن  هنگام 

خاطر بسپاريد.

برداشتن سرسيلندر: 
درصورتى كه  هستند،  تر  بوش  داراى  كه  تراكتور رومانى  مانند  سيلندرهايى  در 
عيب فقط مربوط به سرسيلندر يا واشر سرسيلندر باشد (در اين حالت فقط باز كردن 
سرسيلندر كافى است) بايد پس از باز كردن كليه پيچ هاى سرسيلندر دو عدد پيچ را دو 
باره در جاى خود قرار داده و سپس سرسيلندر را چند بار به چپ و راست در سرجاى 
خود حركت داده تا اگر احتماًال بوش پيستون با سرسيلندر درگيرى داشته باشد با اين 
حركت از درگيرى خارج شود. در غير اين صورت اگر سرسيلندر را برداريم امكان دارد 
بوش پيستون كمى با سرسيلندر به سمت باال حركت كرده و باعث خرابى و از آب بندى 
خارج شدن بوش گردد و پس از بستن سرسيلندر و روشن كردن موتور آب و روغن 
مخلوط شود و در نتيجه باز كردن مجدد موتور و تعويض كليه واشرهاى موتور الزم 

گردد.

برداشتن سر سيلندر چسبيده به بدنه سيلندر:
بعضى مواقع ممكن است واشر سرسيلندر به بدنه موتور بچسبد و مانع جدا شدن 
سرسيلندر از بدنه شود. در چنين مواردى براى جلوگيرى از خسارت وارده بايدبه روش 

زير عمل كنيد:
ابتدا چند ضربه ماليم با چكش پالستيكى را به كناره هاى سرسيلندر بزنيد.   (1
با قرار دادن اهرم در مجارى دود يا هواى سرسيلندرآن را كمى جابجا كنيد.   (2

در صورت جدا نشدن سرسيلندر از بدنه موتور، موتور را به كمك   (3
استارت يا از محل فاليول بگردانيد تا تراكم اتاق احتراق باعث جدا شدن آن 

گردد.
بعد از جدا شدن سرسيلندر آن را با احتياط از دو طرف گرفته و بلند   (4

كنيد. 

شكل 13-2- قرار دادن اهرم در مجراى دود

شكل 14-2- بلند كردن سرسيلندر از روى بدنه سيلندر
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سرسيلندر را از پهلو در محل مناسب و صافى قرار دهيد.  (5

پياده كردن قطعات سوپاپ از روى سرسيلندر: 

مراحل انجام كار بترتيب زير مى باشد: 
سر سيلندر را به پهلو روى ميز كار قرار دهيد.  (1

سر پيچ دار فنر جمع كن را روى سر سوپاپ و طرف ديگرآن را روى بشقابك   (2
فنر سوپاپ قرار دهيد و با حركت دادن اهرم آن، فنر سوپاپ راجمع كنيد.

خار دوپارچه را از شيار سوپاپ خارج كنيد.  (3

شكل 15-2- طرز قرار دادن سرسيلندر روى سطح صاف

شكل 16-2-ترتيب قرار گرفتن اجزاى 
سوپاپ ها روى سر سيلندر

شكل 17-2- نحوه قرار دادن سوپاپ بازكن روى سوپاپ ها

شكل 18-2- نحوه خارج كردن خارسوپاپ
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-اهرم فنرجمع كن را به آرامى باز كنيد تا فنر آزاد شود.  (4

بشقابك فنر را از روى فنر بر داريد.  (5

فنر سوپاپ را از روى ساق سوپاپ برداريد.  (6

فنر ها را منظم روى ميز بگذاريد تا بعداً آنها را به همان ترتيب مجدداً در محل   (7
خود قرار دهيد.

-الستيك اب بندى از روى گيت خارج كنيد.  (8

شكل 19-2- باز كردن اهرم فنر جمع كن

شكل 20-2- نحوه برداشتن بشقابك فنر سوپاپ

شكل 21-2- نحوه برداشتن فنر سوپاپ




