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 قسمت اول

 آشنايي با ابزار و وسايل كار در رشته اتومكانيك
 

 
  

اتومبيلهـا معمـوالً    . اتومبيل ، وسيله اي است كه امروزه زندگي بدون آن غيـرممكن شـده اسـت               
 .داراي قسمتهاي پيچيده اي مي باشد كه در قديم بدين شكل نبوده است

در . و ساخته شـد   در واقع صنعت اتومبيل سازي از زماني آغاز شد كه موتورهاي احتراقي، طراحي              
ابتدا موتورهايي ساخته شد كه به آنها موتورهاي برونسوز مي گفتند كه در اين موتورهـا سـوخت                  
در خارج از محفظه سيلندر مي سوخت، با اختراع اين موتورها صـنايعي مثـل كشـتي سـازي راه                    

 .اندازي شد

 
  

نمونه اي از اين موتورها، مثل موتور بخار كه توسط جيمز وات طراحي و سـاخته شـد و بخـاطر                     
 .اينكه اين موتور مشكالتي را دارا بود نمي توانستند از آن در صنايع اتومبيل سازي استفاده كنند

2  

www.takbook.com



 زياد موتور و دوم جاي زيـادي را اشـغال مـي             از جمله مشكالتي كه اين موتور دارا بود، اول وزن         
 . كرد

بعد از مدتها موتور چهار زمانه احتراق داخلي را طراحي كـرد و آن              » اتو«يك مخترع آلماني بنام      
 .را ساخت كه با ساخت آن در واقع صنعت اتومبيل سازي راه اندازي شد

 ساخت كـه بـا ايـن كـار صـنعت            بعدها يك مخترع آلماني بنام كالبنز اولين اتومبيل را طراحي و          
 .اتومبيل سازي پايه ريزي شد و شروع به كار كرد

آخـرين كشـور كـه بـه رده         . بعدها در كشورهاي فرانسه، آمريكا شروع به ساخت اتومبيل كردنـد          
 .ماشين سازان پيوسته است،كشور ژاپن مي باشد

  

 
  

يك اتومبيلي كه ما امروزه از آن استفاده مي كنيم از قسمتهاي مختلفـي تشـكيل شـده اسـت و                     
براي اينكه حركت بكند احتياج به نيرو دارد نيرويي كه براي حركـت اتومبيـل ايجـاد مـي شـود                     

موتـور،  . كت اتومبيل ايجاد مي كنـد     توسط موتور يا مولد قدرت است كه نيروي الزم را براي حر           
 .داراي يكسري قطعات است كه با يكسري هماهنگي با هم كار مي كنند

جداي از موتور،يك سري سيستم هاي است كه روي موتور كار مي كند، مثـل سيسـتم سـوخت                   
رساني، سيستم جرقه، سيستم روغن كاري ، خنك كاري، كه همگي اين موارد كارشان در رابطه                

 .ر استبا موتو
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نيرويي كه يك موتور ايجاد مي كند، توسط يك سيستمي بنام سيستم انتقال قـدرت بـر چرخهـا                
منتقل مي شود كه اتومبيل بتواند حركت كند سيستم انتقال قدرت از قسـمتهايي تشـكيل شـده                  

 .مي باشد....  كالچ، جعبه دنده يا گيربكس، ميل گاردان، ديفرانسيل ، پولوسا و  است، مثل
 .اي بعدي ، قسمت الكتريكي مي باشد كه تشكيل برق اتومبيل را مي دهندقسمته

 .قسمت ديگر، قسمت هدايت اتومبيل هست، كه شامل سيستم فرمان مي شود و ترمزها
قسمت ديگر شامل سيستم تعليق و فنربندي است كه آنها هم در اتومبيل هـاي مختلـف ، فـرق             

 .مي كند
 .ر و آالتي وجود دارد كه مي بايست با آنها آشنا بشويمدر صنعت تعمير اتومبيل يكسري ابزا

يكسري ابزار وجود دارد كه در تمامي صنعت ها و رشته ها از آنها استفاده مي شود، مثل خـانواده            
انبردستها، چكش، خط كش ، آچارها، كه براي باز و بسته كردن پيچ و مهره از آن اسـتفاده مـي                     

 .شود
انبركالغي، آچار فيلتر بازكن، سـيم بـر،        . قه ها استفاده مي شود    قيچي هاي ورق بر كه بريدن ور      

 .رينگ درآر، آچار شمع، فيلد، ترك متر، رينگ جمع كن، گوشي صدا ياب ميكرومتر
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 قسمت دوم

 اندازه گيري با ابزار دقيق

 

 
يكي از ابزارهاي دقيق در اندازه گيري كوليس است، كوليس ابزاري است كه ما مي توانيم اندازه                 

كوليس تشكيل شده است از يك خط كـش اصـلي كـه             .  ميليمتر را با آن اندازه گيري كنيم       1تا  
دوم، فك ثابت   .  باشد روي آن تقسيم بندي انجام شده كه مي توانند به صورت ميليمتري يا اينچ             

كوليس مي باشد، سوم، فك متحرك كـوليس، چهـارم، شـاخكهاي داخـل سـنج اسـت، پـنجم،                    
 عمق سنج است، ششم يكسري اندازه گيري روي فك متحرك كوليس است كه به آن                 شاخك

 .ورنيه مي گويند
  

گيري آنها  اولين تفاوت كوليس ها در طول خط كش آنها مي باشد، دومين تفاوت در دقت اندازه                 
 :مي باشد كه با هم فرق مي كند و از نظر دقت اندازه گيري به سه دسته تقسيم مي شوند

 02/0 كوليس – 3               05/0 كوليس – 2                  1/0 كوليس – 1
 . دقتش از بقيه بيشتر مي باشد02/0كوليس *   
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 گيري وجود دارد كه بـه آن ورنيـه          در مطالب گذشته گفتيم كه روي فك متحرك كوليس اندازه         
ورنيه كوليس  .... گفته مي شود، زمانيكه ما فك ثابت و متحرك كوليس را كامالً جمع مي كنيم،                

 .كامالً مقابل صفر خط كش كوليس قرار مي گيرد
  

  1/0كوليس 
 ميليمتر از تقسيمات خـط كـش را بـه ده قسـمت              9درتقسيم بندي ورنيه به اين شكل است كه         

 9/0در نتيجه فاصله هـر يـك از تقسـيمات ورنيـه،             .  روي ورنيه تقسيم بندي كرده است      مساوي
 . ميليمتر مي شود1/0ميليمتر مي شود و اختالفات اندازه اولين تقسيم ورنيه با خط كش 

 براي اينكه خواندن آنها راحتتر باشد، بدين صورت عمل مـي كنـد              1/0در برخي از كوليس هاي      
ات خط كش را به ده قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي مـي كننـد    قسمت از تقسيم19كه  

 . ميليمتر اختالف پيدا مي كنند1/0در اين حالت فاصله هر دو خط، خط كش با يك خط ورنيه 
  

 05/0كوليس 
 قسمت مسـاوي    20 ميلمتر از تقسيمات خط كش به        10تقسيم بندي ورنيه بدين شكل است كه        

 ميليمتـر   95/0ود، در نتيجه فاصله هر يـك از تقسـيمات ورينـه             روي، ورنيه تقسيم بندي مي ش     
 ميليمتر كه به آن     05/0ميشود و اختالف اندازه اولين خط، خط كش با اولين خط ورنيه مي شود               

 . مي گويند05/0كوليس 
 20 قسمت از تقسـيمات خـط كـش را بـه             39حال براي اينكه خواندن اين كوليس راحتتر باشد،         

رنيه تقسيم بندي مي كنند، در نتيجه باز هم فاصله هر دو تقسيم از تقسيم            قسمت مساوي روي و   
 . ميليمتر مي شود05/0خط كش با يك تقسيم ورنيه، اختالفشان برابر 

  
 02/0كوليس 

 قسـمت  50 قسمت از تقسـيمات خـط كـش بـه          49تقسيم بندي ورنيه بدين شكل است كه هر         
يجه فاصله هر يك از تقسيمات روي ورنيه مـي       در نت . مساوي روي ورنيه تقسيم بندي شده است      

 02/0 ميليمتر و اختالاف اندازه اولين خط ورنيه با اولين خـط، خـط كـش مـي شـود                     98/0شود  
 . مي گويند02/0ميليمتر كه به آن كوليس 
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 :طرز خواندن كوليس 
رك از  فرض كنيم كه ما قطعه اي را با كوليس اندازه گرفتيم، در اين زمان فك هاي ثابت و متح                  

هم باز مي شود، و اين بازشدن به اندازه قطعه مي باشد و تقسيم بندي و در نيمه روي خط كش                     
 .حركت مي كند و در محلي قرار مي گيرد

اندازه اي كه گرفته مي شود از دو بخش تشكيل مي شود، يك بخش اندازه اصـلي اسـت و دوم                     
ا با هم جمع كنـيم مقـدار اصـلي قطعـه مـا              مقدار ريزتر آن اندازه است و وقتي ما اين دو اندازه ر           

 .بدست مي آيد
براي خواندن اندازه ما به صفر ورنيه توجه مي كنيم، اولين عدد در سمت چپ عضـو ورنيـه قـرار                 

براي خواندن خورده آن براي اينكه بفهميم كه چقـدر از دو            . بگيرد مي شود اندازه اصلي قطعه ما      
رنيه توجه مي كنيم كه كـدام ادازه ورنيـه بـا انـدازه       ميليمتر بيشتر در قسمت سمت راست صفر و       

خط كش درست مقابل هم قرار گرفته اند، مثالً اگر شماره چهار باشد آن را ضربدر دقت كـوليس    
 باشد جمـع مـي كنـيم درنتيجـه              با عدد اصلي   4/0 كه مي شود و      1/0مي كنيم يعني از     

 . ميليمتر مي شود4/2اندازه كلي 
  
 :ميكرومتر 

 
ع مختلف سـاخته مـي شـود، بـه ايـن      يكي ديگر از ابزارهاي دقيق ميكرومتر مي باشد، كه درانوا 

شكل كه ما ميكرومتر خارج سنج داريم كه مي توانـد سـطح خـارجي اجسـام را انـدازه بگيـرد و                       
 .ميكرومتر داخل منبع كه سطح داخلي اجسام را ندازه گيري مي كند

 :ميكرومتر نيز از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است ، كه عبارتند از 
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 استوانه مدرج و يا همان خـط كـش ميكرومتـر،         -رك ميكرومتر  فك متح  –فك ثابت ميكرومتر    
در . پوسته مدرج يا ورنيه ميكرومتر كماني كه براي گـرفتن ميكرومتـر از آن اسـتفاده مـي شـود                   
 .قسمت انتهايي ميكرومتر يك جغجغه است و اهرمي كه در موقع اندازه گيري، قفل مي شود

  
 :طرز كار با ميكرومتر
د كوليس اندازه مي تواند اينچ يـا ميليمتـر باشـد، انـدازه طـول خـط كـش                    در ميكرومتر هم مانن   
 ميليمتر مي باشد، يعني اينكه ما يك نوع ميكرومتـر داريـم             25 ميليمتر،   25ميكرومتر به صورت    
 ميلمتـر   50 تا   25 ميليمتر را اندازه مي گيرد و باز ميكرومتري داريم كه از             25كه از مقدار صفر تا      

 د و به باالرا اندازه مي گير
  

 :طرز خواندن ميكرومتر
اگر به خط كش ميكرومتر توجه شود ديده مي شود كه داراي يـك خـط افقـي اسـت، يكسـري                      

 .تقسيم بندي باالي خط افق است ، و يكسري زير خط افق است
تقسيم بندي كه باالي خط افق است فاصله بين آنها يك ميليمتر است، و تقسيم بندي كـه زيـر                    

 .فاصله بين آنها نيم ميليمتر مي باشدخط افق است 
استوانه مدرج وجود دارد كه روي خط كش اصلي ما حركت مي كند، معموالً ميكرومترها با دقت                 

 قسـمت   50اگر دقت كنيم، مي بينيم كه روي ورنيه از صفر تا            .  ميليمتري ساخته مي شوند    01/0
 .مساوي تقسيم بندي شده است

ندازه گيري كرديم و مي خواهيم انـدازه آن را بخـوانيم، بـراي              حال فرض مي كنيم قطعه اي را ا       
خواندن ميكرومتر بدين صورت عمل مي كنيم كه به آخرين خط، خـط كـش كـه از زيـر ورنيـه                      

 .مشخص است، دقت مي كنيم
براي بدست آوردن مقدار خورده آن، توجه مي كنيم كه كدام خط            . اين اندازه اندازه اصلي ما است     

 .ي خط ، خط كش به صورت كامل قرار گرفته استورنيه رو به رو
   

 :در حين استفاده از ميكرومتر به نكاتي مي بايست توجه كرد:نكته
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 .در زمان خواندن ميكرومتر مي بايست درست مقابل چشمان قرار بدهيم
در زمانيكه ما قطعه اي را در بين دو فك متحرك و ثابت قرار مي دهـيم، و انـدازه مـي گيـريم                        

 دست استوانه مدرج را مي چرخانيم تا با قطعه كار، تماس پيدا بكند، و وقتي تمـاس پيـدا                    بوسيله
 .كرد، بقيه كار را با جغجغه انجام مي دهيم
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 قسمت سوم
 

 آشنايي با اصول كاركرد موتورهاي احتراقي داخلي
 

 :قطعات موتور عبارتند از 

 
سرسيلندر، سيلندر، پيستون، شاتون، ميل لنـگ، سـوپاپها، فنرهـاي برگرداننـده، تايپيتهـا، بـراي                 

 : تشريح اين اصول نياز به تعاريف پايه اي داريم، تا با آنها آشنا بشويم مثل 
 
 .پائيننقاط مرگ باال و نقاط مرگ  

 گفته مـي شـود و بـه پـائين           نقطه مرگ باال  به باالترين نقطه قراريري پيستون در داخل سيلندر         
 . گفته مي شودنقطه مرگ پائينترين نقطه قرارگيري پيستون در داخل سيلندر 

به فاصله طي شده بين مرگ باال و مرگ پائين ، كـورس پيسـتون گفتـه مـي     : كورس پيستون    
 .شود

 وقتي پيستون از نقطه مرگ باال به طرف نقطه مرگ پائين حركت خـودش را   :درحجم مفيد سيلن  
انجام مي دهد، در فضاي باالي سيلندر حجمي ايجاد مي شود كه به حجم مفيد سيلندر معـروف                  

 .است
  

10  

www.takbook.com



 وقتي پيستون در باالي مرگ باال قرار مي گيرد به فضاي باالي پيستون مي               :حجم اطاق احتراق  
 .گويند

 :رد يك موتور چهار زمانه بنزينياصول كارك
 :چهار زمان كار موتور به ترتيب عبارت است از 

 تهويه :  زمان چهارم –احتراق :  زمان سوم –تراكم :  زمان دوم –مكش : زمان اول 
 در زمان اول با گردشي كه ميل لنگ انجم مي دهد و انتقال ايـن حركـت توسـط                    :زمان اول    

ه طرف مرگ پائين حركت مي كند و با توجه بـه ايـن حركـت در                 شاتون به پيستون و پيستون ب     
باالي خود يك حجمي را ايجاد مي كند كه اين حجم ايجاد شـده و خـالء حاصـله و همينطـور                      

 باز مي شود و بـا بـاز شـدن سـوپاپ      زمانبندي كه براي سوپاپها در نظر گرفته شده، سوپاپ هوا 
، توسط مخلوط سوخت و هوايي كه كاربراتور انجم         هوا، خال حاصله در نتيجه پائين رفتن پيستون       

 .داده، به فضاي باالي پيستون راه پيدا مي كند و مرحله مكش انجام مي گيرد
 با ادامه حركت ميل لنگ و گردش به سمت بـاال، پيسـتون هـم بـه سـمت بـاال                      :زمان دوم    

بـاز شـده بـود،      حركت داده مي شود و هم زمان با اين عمل سوپاپ ورودي كه در مرحله مكش                 
حاال بستر مي شود و با باالرفتن پيستون، سوخت و هواي مكيده شـده در مرحلـه مكـش مـورد                     

 .تراكم قرار مي گيرد و در فضاي اطاق احتراق متراكم مي شود
 با رسيدن پيستون به نقطه مرگ باال، جرقه زني شمع انجام مي گيرد و باعث مي                 :زمان سوم   

شرده شده محترق بشود و به سـطح پيسـتون فشـار بيـاورد و               شود كه مخلوط سوخت و هواي ف      
پيستون را به سمت پائين حركت بدهد، حركت به پيستون به سمت پائين در واقع بـا ايجـاد كـار       

 .همراه است كه اين عمل تا رسيدن پيستون به سمت مرگ پائين ادامه دارد
ركـت ميـل لنـگ، دودهـاي         با ادامه حركت پيستون به سمت باال و در نتيجه ح           :زمان چهارم 

حاصل از احتراق در مرحله قبل بايستي از موتور خارج بشود كه اين عمـل بـا، بازشـدن سـوپاپ                     
خروجي كه سوپاپ دود است و باال رفتن پيستون و فشار بر گازهاي حاصله انجـام مـي گيـرد و                     

 دودهاي حاصل از احتراق از مسير خروجي اگزوز خارج مي شود
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 :تفاوت ميان موتور بنزيني و چهار زمانه ديزل  
 

 
امنيت كه مربوط به نوع به وجود آمدن زمان كـاركرد نيسـت و در واقـع مربـوط بـه وارد شـدن                        

 .مي شودمخلوط سوخت به هوا و هواي خالي 
در موتورهاي چهار زمانه بنزيني به اين ترتيب در زمان مكش مخلـوط ورود سـوخت را بـه هـوا                     
داريم كه با بازشدن سوپاپ هوا، مخلوط سوخت هوا از طريق مـاينفول ورودي و سـوپاپ ورودي      
وارد مي شود در حاليكه در موتورهاي ديزل در زمان مكش، فقط هواي خالي مكيده مي شـود و                   

در زماني به هوا اضافه مي شود كه در باالترين نقطه حركتـي بـراي پيسـتون و مرحلـه                    سوخت  
تراكم داريم كه با زمان بندي كه براي پمپهاي در نظر گرفته شده، ما داريـم بـه هـواي متـراكم           
شده در داخل سيلندر و حرارتي كه از اين جهت در اثر فشردگي افزايش پيدا كرده به اين سوخت                   

 .د و گرماي حاصل از تراكم اين احتراق صورت مي گيرد و نيرو ايجاد مي شوداضافه مي شو
  

 :موتور دو زمانه 
چهار زمان كار موتور همانطور كه ديديم در موتور چهارزمانه در دو دور ميل لنگ انجام شد ولـي                   

 در  اين چهار زمان در يك موتور دو زمانه در يك دور ميل لنگ بوجود مي آيد و بجاي اينكه مـا                    
يك موتور دو زمانه سوپاپ داشته باشيم، مسيرهاي ورودي و خروجي گازها، توسط پيستون باز و                

 .بسته مي شود
 :اشكاالتي كه باعث مي شود تا موتورهاي دو زمانه كمتر مورد استفاده قرار گيرند، عبارتند از
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 )نسبت به قدرت توليدي(  مصرف زياد سوخت – 1
  موتور سوزاندن روغن و دودكردن– 2
  آلوده كردن هوا– 3
  

 :نسبت تراكم * 
نسبت تراكم فاكتور مناسبي است در طراحي موتورها كه در واقع تعريفي كه مي توانيم براي اين                 
موضوع داشته باشيم، نسبت حجم حداكثر كه در واقع حجمي كـه در بـاالي سـطح پيسـتون در                    

ت حجم حداقل كه در واقع حجم محفظه        زمانيكه پيستون در نقطه مرگ پائين قرار گرفته به نسب         
 .احتراق است، نسبت تراكم، مجموعه اي است از نسبت حجم حداكثر به حجم حداقل
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 قسمت چهارم

 طريقه تفكيك و بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور
  

 
  

قطعات مختلفي روي موتور وجود دارد كه يك به يك مي بايست تفكيك شود و عالوه بـر ايـن                    
موتور روي شاسي اتومبيل قرار دارد و براي اينكه موتور از روي شاسي جدا بشـود و روي اسـتن                    

 كردن اتصـاالتي    براي اين كار مي بايست يكسري عمليات انجام شود كه شامل جدا           . قرار بگيرد 
 .از شاسي به موتور و يا تخليه بعضي از مايعات از آنهاست

براي شروع كار مي بايست توجه داست كه در ابتدا برق اتومبيل را قطع بكنـيم، كـه بـراي ايـن                      
عمل ابتدا بست منفي باطري را جدا بكنيم بعد از قطع برق مي بايسـت مايعـات داخـل، خـارجي          

ت خنك كننده كه آب موتور است كه از قسـمت زيـر راديـاتور پيچـي                 شود، مايعات شامل، مايعا   
 .وجود دارد كه به آن پيچ تخليه گفته مي شود، سپس مايع روغن كاري بايد تخليه بشود

سپس تمامي قسمتهايي كه از شاسي به موتور و از موتور به شاسي متصل اسـت را جـدا بكنـيم،               
مي كنيم، سپس شلنگهاي رابط بين راديـاتور و موتـور،           ابتداً اگزوز كه مربوط به دود است را جدا          

 .لوله هاي رابط بنزين كه از شاسي به كاربراتور وصل است
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 غيـراين    در زمان بازكردن مي بايست دقت كنيم كه دماي قطعات با محـيط يكـي باشـد، در                  -
چيـدگي  صورت باعث بروز اشكاالتي در قطعات خواهد شد، مانند تاب برداشـتن قطعـات و يـا پي                 

 .قطعات كه به طور كلي قطعه ديگر غيرقابل استفاده مي شود
  
حلزوني (هر قطعه كه بوسيله چند پيچ به يكديگر متصل باشد، بايد پيچها به صورت هماهنگ                 -

 .باز شود) و يا ضربدر
  
واشرها يكبار مصرف هستند و اگر در مرتبه دوم از آنها استفاده بشـود عمـل آب بنـدي را بـه                       -

 . انجام نمي دهد و باعث روغن ريزي و يا صحيح كار نكردن موتور مي شودخوبي
در صورت تاب داشتن و يا فرورفتگي در مانيفوله هوا باعث مي شود موتور صحيح كار نكنـد و                    -

 .يا باعث كار نكردن يكي از سيلندرها شود
  
ه اي وجود دارد    در سر سيلندر از قسمتهاي مختلف تشكيل شده است، روي سرسيلندر مجموع            -

 كه به آن ازبكها گفته مي شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  

www.takbook.com



 قسمت پنجم

 تفكيك و بررسي قطعات
 

در صورت عدم آب بندي سوپاپ بايست خود باعث ضعيف كار كردن و يا كارنكردن آن سـيلندر                  
 .مي شود

 
سرسيلندرها از جنس آلومينيوم و يا چدن هستند كه امروزه از آلومينيوم استفاده مـي شـود چـون                   

وپاپ دود بزرگتر اسـت بـدليل بـاال         تبادل حرارتي بيشتري دارند در سرسيلندرها سوپاپ هوا از س         
 .بردن راندمان حجمي موتور است

يكي از عوامل روغن سوزي موتور خوردگي ساق سوپاپ و يا دو پهني گايـد سـوپاپ اسـت كـه                     
 .باعث نفوذ روغن از قسمت باال به محفظه سيلندر مي شود

 .ودبراي اينكه راندمان حجمي باال برود از تعداد زيادي سوپاپ استفاده مي ش
  

 :عيوب سر سيلندر
قسمتهاي شامل گيت سوپاپ در اثر كار در آن دو پهني ايجاد مي شود و بايد تعويض و يا تعمير                    

 .بشود
ليست كه در اثر ضرباتي به آن وارد مي كند، در آن خوردگي ايجاد مي شود و يا از                   : قسمت ديگر 

 .بين مي رود و از حالت آب بندي سوپاپ خارج مي شود
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يلندر ممكن خوردگي ايجاد بشـود، و مجراهـاي آب آن بهـم راه پيـدا كنـد و يـا بـه                       در سر س   -
 محفظه احتراق وارد بشود، 

گاهي اتفاق مـي افتـد كـه منافـذ          . در سر سيلندر منافذي وجود دارد كه براي نفوذ روغن است           -
ن قـاطي   عبور آب به منافذ عبور روغن راه پيدا مي كند، كه باعث مي شود كه اصطالحاً آب روغ                 

 براي جلوگيري هيچ راهي وجود ندارد جز تعويض سرسيلندر. مي شود
عيب ديگر كه ناشي از عدم توجه در هنگام باز كردن آن است، تـاب برداشـتن اسـت و بـراي                       -

 .مشخص كردن مي بايست از يك خط كش فلزي استفاده كنيم
ست در صورتيكه بيشـتر از  پيچيدگي در سر سيلندر است كه تا حدودي قابل تعميرا      : عيب ديگر  -

 ميليمتر بيشتر باشد قابـل تعميـر نخواهـد          20/0اندازه مجاز باشد قابل تعمير نيست مثالً از حدود        
 .بود

مربوط به فنر سوپاپ در سرسيلندر است، مي بايست فنرهاي سوپاپ هوا و دود را در   : عيب ديگر   
رت كوتـاه بـودن آن فنـري كـه          در صو . كنار هم قرار دهيم و مي بايست همگي يك انازه باشند          

 .كوتاه بود قابل تعمير نيست و باعث سوختن سوپاپ مي شود
واشر سرسيلندر، سـيلندر    .... در  . واشر سرسيلندر كه بين كف سرسيلندر و سيلندر قرار گرفته است          

 .را نسبت به بيرون آب بندي مي كند، و در بار دوم نمي توان از آن استفاده كرد
  

 : يلندروظيفه واشر سرس
                آببندي محفظه احتراق – 1
 آب بندي مجاري آب و روغن نسبت به هم هر گاه واشر دچار سوختگي شود، ديگـر عمـل                    – 2

 .آب بندي انجام نمي شود و سيلندرها با هم كار نمي كنند
  

 جـدا   حال استارت گيربكس را از موتور جدا مي كنيم سپس لوله هاي رابطه موتور بـه شاسـي را                  
سپس قطعات جانبي را جدا     . مي كنيم، سپس قسمت انتقال قدرت را از مولد قدرت جدا مي كنيم            

 .مي كنيم
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سپس واتر پمپ كه وظيفـه      .  كند آلترناتور كه وظيفه جريان الكتريسته موتور را تأمين مي        : مثل   

 .گردش آب در موتور را برعهده دارد و يكي از قطعات سيستم خنك كاري است
قسمت ديگر اويل پمپ است كه وظيفه مكش روغن از كارتر و ارسال آن به مدار روغـن كـاري                    

 . است
 .دكارترها معموالً جنسشان از ورق ، آلومينيوم است كه به صورت ريختگري انجام مي شو

 .سپس اول پمپ را باز مي كنيم كه وظيفه اش مكش روغن از كارتر و ارسال آن به مدار است
خار يا تاقان ها مانع از چرخش ياتاقان ها در جاي خـود مـي               . سپس پيستون ها را جدا مي كنيم      

 .شوند
در هنگام جدا كردن پيستون ها مي بايست مواظب باشيم تا ضـربه نخـورد و جابجـا قـرار دادن                     

 .يستونها در سيلندرها باعث ايجاد روغن سوزي در موتور مي گرددپ
  

 
 :پيستون شامل قسمتهاي مختلفي است مثل 

     ينگها جاي ثيارو– 2                                كف پيستون – 1
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  جاي گژنپين– 4                               دامنه پيستون – 3
رينگها قطعات آب بندي كننده بين سيلندر و پيستون هستند كه مانع از نفوذ كمپرس از محفظـه                 

 .احتراق به كارتر و همينطور مانع از نفوذ روغن از كارتر به محفظه احتراق مي شود
  
 ويليالف
ز قطعات موتور است كه به ميلنگ متصل است، وظيفه آن اينست كـه در هنگـام                 ويل يكي ا  يالف

. استارت زدن، حركت استارت را به ميل لنگ منتقل مي كند و باعث حركت اوليه موتور مي شود                 
 .در تر ميل لنگ، بوش يا روي بولينگ وجود دارد

تنها استاكي كـه    . تور است ويل انتقال نيروي موتور به قسمت انتقال مو       ياليكي ديگر از وظايف ف    
 .در فرايويل ممكن است بوجود بيايد خرابي دنده هاي دور آن است

در زير آن قطعه اي وجود دارد بنام كاسه نمـد           . سيني پشت است كه بايد جدا شود      : قسمت بعدي 
اينها هم يكبار مصرف هستند و مي بايسـت دوبـاره   . كه از نفوذ روغن به خرج جلوگيري مي كند 

 .اگر كاسه نمد انعطاف نداشته باشد، قابل مصرف نيست. عوض شود
 .جدا كردن ميل لنگ است: قسمت بعدي 

  
 :انواع برشهاي سيلندر 
 . برشهاي خشك يا تعميري– 1
 . برشهاي تر يا تعويض– 2

 25/0: تعميرات در موتور تحت اندازه هـاي خـاص انجـام مـي شـود، در سيسـتم ميليمتـري              * 
 . اينچ01/0ينچي ميليمتر و در سيستم ا

يكي از عيوب در سيلندر اينست كه در سيلندر مجاري آب روغن وجود دارد، پـس بايـد مجـاري                    
بين اين مجاري، ماهيچه هاي ماسـه اي وجـود دارد كـه             . نسبت به هم نبايد ارتباط داشته باشند      

 .براي تخليه آنها از پولكهايي استفاده كرده اند
است و مسطح نبودن آن نسبت به گوشه ها باعـث سـوختن             روي سيلندر معموالً مسطح و صاف       

 .واشر سرسيلندر مي شود

19  

www.takbook.com



ياتاقانها قطعات نرمي هستند بين ميل لنگ و بلوكه سيلندر كه در هنگام كار موتور در صورت                  -
 .ورود ذرات خارجي مانع از خرابي ميل لنگ و پوسته موتور مي شود

 بين ميل لنگ و ياتاقانها، باعث افت فشار روغـن          در صورت خرابي ياتاقانها يا زياد شدن خالصي       
 .در موتور مي شود

   
 :تعريف اورسايز

قطعاتي كه در موتور در اثر تعمير، اندازه آن از اندازه اصلي بزرگتر مي شود، اورسايز ناميـده مـي                    
 مانند بوش ها: شوند

  
 :تعريف آندرسايز

ندازه اصلي كوچكتر مي شود آندر سايز ناميده مي         قطعاتي از موتور كه در اثر تعمير ، اندازه آن از ا           
 شفت ها : شود مانند
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 ششمبخش 

  

 
  

 :بستن قطعات موتور
ادي لنگ مي باشند كه به تعـداد سـيلندرها مـي            ميل لنگ قطعه اي است ، فوالدي و داراي تعد         

 .باشند و يكي در ميان شامل محورهاي ثابت مي باشند
زمانيكه . روش تهيه ميل لنگ از طريق ريختگري مي باشد و يا از طريق خشك كاري مي باشند                

ميل لنگ ساخته شد احتياج به اين دارد كـه كنتـرل شـود از لحـاظ بـاالنس كـردن، سـپس در                        
 .كه داراي بار اضافه بود را سوراخهايي ايجاد مي كنندقسمتهايي 

  
 :عيوب ميل لنگ

اشكاالتي كه ممكن است روي ميل لنگ ايجاد شود اينست كه ممكن است شامل دو پهنـي در                  
اثر ضربات روي محورها ايجاد شود بنابراين براي رفع آن مي بايست آنـرا تـراش داد و از حالـت        

 .ت دايره شودبيضي بودن خارج شود و به صور
  

در اثر تعويض دير به دير فيلتر روغن است، بنـابراين خراشـهايي روي ميـل لنـگ                  : اشكال ديگر 
اين خراشها در زمانيكه روغن توسط اول پمپ، پمپ مـي شـود، اول درون فيلتـر                 . ايجاد مي كند  

مـي شـود،    مي آيد و تصيه مي شود، بعد در كانال اصلي مي رود و از كانال به ياتاقانها منشـعب                    
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حال اگر فيلتر ذرات را تصفيه نكند، روغن با ذرات خارجي ميان ميل لنـگ و ياتاقـان قـرار مـي                      
 .گيرد و باعث خراش مي شود و خط برداشتن را راحت مي توان باندك ناخن احساس كرد

هر گاه محورهاي ثابت در يك راستا نباشد و داراي قوس شوند، ميل لنگ ديگـر قابـل اسـتفاده                    
 .نيست

 
 :تعريف گريب پاژ 

گريپ پاژ در اثر حرارت بوجود مي آيد، زمانيكه حرارت در بين قطعات زياد مي شود، مسبب مـي                   
 .شود، يك قطعه ذوب شود و به قطعه ديگر بچسبد

 .در هنگام بستن قطعات موتور مي بايست قطعات عاري از هر گونه آلودگي باشد مثل چربي ها
رار مي دهيم به صورت آرام سپس كفه ها را روي آن قرار مي              سپس ميل لنگ را روي ياتاقانها ق      

دهيم و با دست آنرا فشار مي دهيم تا جا بيافتد و پيچها را سفت مي كنيم، سپس بغل ياتاقانها را                     
 .قرار مي دهيم، سپس پيچها را به صورت حلزوني مي بنديم 

  
محكم مي شود، براي ايـن كـار از          بايد توجه داشت يك اتومبيل هر پيچ با گشتاور معيني            :نكته  

 .آچار مخصوص بنام توكمتر استفاده مي كنيم
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