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  دمهمق
  :مشتري گرامي 

هـدف از تهيـه    .  دفترچه سرويس و نگهداري كه در دست شماست شما را قادر مي سازد كه عمليات اوليه براي راه اندازي و استفاده از موتور را انجـام دهيـد              
براي اينكه بهره الزم و كافي از .  كنندگان قرار دهد اين دفترچه اين است كه مساعدت هاي الزم فني را در زمينه سرويس و نگهداري صحيح موتور در اختيار استفاده        

موتور اخذ گردد و عمر موتور از نظر كاركرد طوالني گردد بهتر است عملياتي تحت عنوان  سرويس كه در بخش نگهداري اين دفترچه قيد شده است بطور مرتب و در                           
... ايط  غير عادي مانند نصب روي  ليفتراك ، كمپرسور ، ماشين آالت راه سازي ، جرثقيـل هـا و      فواصل  زماني معيني روي موتور انجام پذيرد و چنانچه  موتور در شر             

  . كار مي كند اين سرويسها در نصف مدت معمول انجام پذيرد 
  .ودرو ديزل يا شركت ايدم استفاده نمايد استفاده كننده از اين دفترچه مي تواند جهت تهيه لوازم يدكي مورد نياز و يا گارانتي  از خدمات بعد از فروش شركت ايران خ
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  اقدامات ايمني و احتياط
  

واژه نگهداري به كاري اطالق ميشود كه براي حفظ موتور در شرايط كاري طبيعي انجام مي گيرد  نظير برر سـيها، تنظيمـات ،روغنكـاري ، تعـويض روغـن ، تعـويض                    
  .قط براي اطمينان از كاركرد رضايت بخش موتور ، بلكه براي پيشگيري از هر گونه خسارت پر هزينه اطالق ميگرددكه طي يك برنامه منظم نه ف.. …فيلترها و 

 آشنا باشد طرز كار موتـور را ...هر شخص كه مي خواهد موتوري را راه بياندازد بايستي به كليه كنترل كننده ها نشاندهنده ها ، آالت دقيق موتور ، كالج ، دنده ، ترمز و   
  .بداند) سرما ، گرما ( در شرايط آب و هوايي 

  
  :براي اينكه موتوري  بكار انداخته شود مواردي تحت عنوان موارد ايمني و احتياط به شرح زير الزم است 

  .پرهيز كند...) كبريت ، فندك و(  در زمان سوخت گيري از كشيدن سيگار و روشن كردن هر گونه آتش – 1
  .موتور را خاموش كند در زمان سوخت گيري – 2
  . سوختي را كه بيرون ريخته تميز كند– 3
  . با لباس آويزان و گشاد و موهاي بلند به قسمتهاي متحرك موتور نظير پروانه نزديك نشود– 4
  . از تنظيم كردن ، تميز كردن ، روغنكاري موتور وقتي روشن است پرهيز نمايد– 5
  .شناست روي موتور انجام دهد سعي كند فقط تنظيماتي را كه با آن آ– 6
  . وقتي موتور داغ است درب رادياتور را باز نكند– 7
  . از تماس پوست با سوخت فشار باال كه از انژكتور خارج ميشود جلو گيري كند– 8
  ).محيط هاي بسته (  موتور را در مكانهايي كه گاز هاي خروجي از موتور ميتواند باعث مسموميت شود روشن نكند – 9

  . قبل از روشن كردن موتور از خالص بودن دنده اطمينان داشته باشد – 10
  . مشخصات فني موتور را تغيير ندهد – 11
  . از قطعات استاندارد مورد تائيد شركت سازنده موتور استفاده كند– 12
  .) ، آب باران ، آب شور استفاده نكندآب چاه ، آب سنگين صنعتي(  براي سيستم خنك كننده از آب صاف و بدون امالح استفاده كند – 13
  .ماده ضد زنگ ، ضد خوردگي و ضد رسوب به آب اضافه نمايد% 1 اگر چنانچه در دماي باال موتور استفاده مي شود و ضديخ مصرف نمي كند به مقدار – 14
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  .رار دهدرا هر سال يك بار مورد آزمايش ق) اگر از ضد يخ استفاده مي كند (  كيفيت آب رادياتور – 15
  . بايستي هر شش ماه يك بار مخلوط آب و ضد زنگ و ضد خوردگي را در مناطق گرم عوض كند– 16
   قبل از هر گونه تعمير اتصال باطري را قطع كند– 17
  .تجاوز نمايد%  50 مقدار ضديخ كه از پايه اتيلن گليكول مي باشد نبايد از – 18
  .د سعي كند موتور را هميشه تميز نگهدار– 19
 اگر قرار است موتور در مناطقي كه از نظر ارتفاع از سطح دريا باالست مورد استفاده قرار گيرد براي كاهش ميزان سوخت و دود بايستي تنظيمات جديـدي روي     – 20

  .ميتواند صورت گيرد) ايدم ( اين امر با ارائه جزئيات به شركت سازنده موتور . آن انجام پذيرد
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 كارتر-1
  فيلتر و سرد كن روغن-2
  فاليويل-3
  پمپ انژكتور -4
  سيلندر-5
  فيلتر سوخت-6
  دريچه روغن-7
  كمپرسور- 8
  واتر پمپ-9

  پولي سر ميل لنگ  -10
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   اطالعات عمومي موتور
  

  OM 334                  OM 332                  OM 330                 OM 335                  OM 335Aتيپ موتور                                      
  

      رديفي                          رديفي                         رديفي                        رديفي                            رديفينوع موتور                                     
             چهار زمانه                       چهار زمانه نوع عمل كرد                                  چهار زمانه                    چهار زمانه                    چهار زمانه        

   6                                   6                              6                              6                              4تعداد سيلندر                                        
  128                             128                            115                          97                            97)                         يمتر ميل( قطر سيلندر 

     150                             150                           140                         128                           128)                     ميليمتر (كورس پيستون 
  5/15 :1                        8/16 : 1                     8/16 :1                      17:1                          1/17نسبت تراكم                                      

           20                               20                             20                           20                             20ندر مينيمم                  فشار كمپرس سيل
  Kg/cm2  4                               4                             4                              4                                  4 ماكزيمم   فشار كمپرس سيلندر

  سيلندر( ترتيب پا شش گازوئيل 
  1-5-3-6-2-4             1-5-3-6-2-4         1-5-3-6-2-4            1-5-3-6-2-4               1-3-4-2)         از طرف تايمينگ گيربكس 1شماره 

  
  ساعت عكس عقربه هاي            عكس عقربه هاي ساعت           عكس عقربه هاي ساعت          عكس عقربه هاي ساعت      عكس عقربه هاي ساعتور از طرف فاليول      جهت گردش موت

  
       الكتريكي                     الكتريكي                        الكتريكي  نوع استارت                                      الكتريكي                     الكتريكي                  

  
       آب       آب                         سيستم خنك كنندگي                            آب                            آب                             آب                       
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  )فيلر گذاري ( زه خالصي سوپاپها اندا
  . درجه سانتيگراد صورت پذيرد50تنظيم لقي سوپاپها در زماني كه موتور سرد يا گرم است نبايد زير صفر درجه سانتيگراد و باالي 

   OM 334                  OM 332                  OM 330                 OM 335                  OM 335A تيپ موتور                                      
  25/0                           25/0                        2/0                            2/0                           2/0)                   ميليمتر ( سوپاپ ورودي هوا 

  4/0                            4/0                           3/0                            3/0                           3/0     )         ميليمتر )  ( دود ( سوپاپ خروج 
  18                             18                            21                        18 )23( 1                  15 )21( 1)            درجه ( شروع پا شش گازوئيل 

   )TDCزاويه پا شش قبل از ( 
   ميليمتر8 فقط براي سوزن پالنجر هاي با قطر -1
  

  دماهاي مجاز آب و روغن و فشار روغن
  OM 334              OM 332              OM 330             OM 335            OM 335Aتيپ موتور                                                            

  
      95                       95                      95                         95                        95دماي سيستم خنك كنندگي ماكزيمم                               

  Kp/cm2   4/0                       4/0                        4/0                     4/0                      4/0                حداكثر فشار سيستم خنك كنندگي 
  Kp/cm2                                5/0                       5/0                        5/0                     5/0                      5/0حداقل فشار روغن          

  
  ظرفيتها

           OM 334          OM 332           OM 330          OM 335          OM 335A OM 335Mتيپ موتور                                               
    30                     18                     18                   17                      14                     8)                               ليتر ( مقدار روغن در كارتر 
   5/2                     5/2                    5/2                   5/2                     5/2                    2)                               ليتر ( مقدار روغن در فيلتر 

  28                      28                     28                    20                     11                     8)                        ليتر ( مقدار آب در گردش موتور 
  بدون رادياتور
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  )كيلو پوند متر     ( Kpm   گشتاورهاي سفت نمودن پيچها براساس        
  

  OM 334              OM 332              OM 330             OM 335            OM 335Aتيپ موتور                                                              
  
     12                       12                       16                      10-11                   10-11پيچهاي سرسيلندر                                               -1
           6                        6                         6                           6                          6غالف محافظ ، فارسونكا در سر سيلندر                           -2
  8                        8                        8                           8                          8مهره ماسوره بست نازل در فارسونكا                               -3
  6-7                     6-7                     6-7                       6-7                       6-7مهره فشاري ايمني فارسونكا در سر سيلندر                    -4
     10                      10                      16                      10-11                   10-11پايه هاي ا سبكها روي سرسيلندر                              -5
  6                        6                       5/6                         5                           5مانيفولد دود روي سر سيلندر                                      -6
  5/1                      5/1                      3/3                      5/0 1                      5/0 1درپوش سيني جلو                                                 -7
  8/2                     8/2                      5/2                     4/0-6/0                  4/0-6/0درپوش محفظه ميل بادامكها                                  -8
  2/2                    2/2                      3/3                        5/2                        5/2يلندر                                                 درپوش سرس -9

  -                        -                        6                           6                           6فيلتر روغن روي سيلندر                                            -10
   6-8                     6-8                     6-8                       6-8                       6-8    )         پيچ مركزي ( كاسه فيلتر روغن متصل به پايه  -11

  
  .گشتاورهاي بست مختلفي را مي طلبند" وه ها بايستي تميز ، براق و آغشته به روغن موتور باشد، ساير روغنها نسبتاكليه جا رز: توضيح 

  kpm 2/1   در صورت بودن درپوش چدني   -1 
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  مشخصات فني
  :اطالعات مصرف و قدرت

   OM 334              OM 332                OM 335               OM 335            OM 335Aتيپ موتور                                                            
  DIN/HP             85                        130                       192                     240                      275 حداكثر قدرت خروجي موتور در دور  -1
 Rpm                                                                 800 2                     800 2                    2500                   2200                    2200  
  
    DIN/HP             68                        105                      160                     200                     230   در دور  B حداكثر قدرت خروجي   -2

Rpm                                                                  2600                     600 2                     300 2                  000 2                   000 2      
  
   DIN/HP              62                         95                       145                      185                    210   در دور A توان       حداكثر نسبت-3

Rpm                                                                   600 2                     600 2                    300 2                   000 2                   000 2  
  
               g/HPh                      187-160               185-160               172-159               163-157              167-155 مصرف سوخت موتور خودرو   -4
  
  B  …  ..g/HPh            175-156               172-162               166-154               161-155              163-153و A طي قدرتهاي خروجي   -5
  
   حداكثر مصرف روغن موتور آب بندي شده نسبت به كسري مصرف سوخت واقعي قدرت                -6

                                                                              5/1                       5/1                         5/1                        5/1                       5/1  
  

  باشد در موتورهاي با رادياتور  اندازه گيري ميگردد كه قابل دسترسي همانند قدرت اسب بخار ترمزي در فاليويل مي DIN 6270  طبق B وAقدرت خروجي موتور 
 .بايستي قدرت مصرف پروانه كسر گردد ) UkKV=  داراي سيستم گردشي مايع خنك كاري   ( 

 UkKV=coolant circulation system 
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  :شرايط مبنا 
  
  mm Hg 736  فشار هوا سنج -  
  ) درجه فارنهايت 68(  درجه سانتيگراد 20دماي هواي ورودي  -
  % 60رطوبت نسبي هوا   -

  . بعنوان قدرت اسب بخار فاليويل ميباشد±% 5  با تلرانس  قابل دسترسي  DIN 70020قدرت خروجي موتور محاسبه شده مطابق اندازه گيري خودرو بر اساس  
  

  :شرايط مبنا 
   
 mm Hg 760فشار هوا سنج  -
  )  درجه فارنهايت 68(   درجه سانتيگراد 20دماي هوا ي ورودي    -
 كيلو گرم بر 000/10موقعي كه استفاده سوخت ديزلي با حداقل حرارت زايي  ) نه  تلرانس قدرت خروجي موتور خودرو %  ( 5وخت با تلرانس  مشخصات مصرف س 

 كيلو كالري
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  اقدامات اوليه جهت راه اندازي موتور
  
   :روغن موتور  -1

ل موتور كه شامل كارتر و فيلتر روغن است بريزيد جهت فيلتر هـوا چنانچـه از نـوع روغنـي                       قيد شده است به داخ      7مقدار مشخص شده اي از روغن را كه در صفحه           
  .باشد تا عالمت مشخص  شده روغن بريزيد

 در جهت موتورهاي تازه روغن اوليه جهت آب بندي در كارخانه ريخته مي شود كه  اين  روغن از خوردگي  و استهالك ناخواسته جلوگيري ميكند و از رسوبات كـربن        
  .شيار رينگها و نيز از تشكيل لجن جلوگيري مي نمايد

  .هيچگونه روغن اوليه به غير از روغن موتور براي موتورهاي تعميري ريخته نشود: توجه 
   :مايع خنك كاري  -2

) ده سـانتيمتر مكعـب در ليتـر   % ( 1قدار در طول فصل گرما يا مناطقي كه ضديخ استفاده نمي شود و فقط از آب خالص استفاده ميگردد از افزودنيهاي مخصوص به م  
  .استفاده  نماييد و نيز در فصل سرما از ضديخ هاي استاندارد كه از پايه اتيلن گليكول هستند استفاده نماييد

گيري نماييد  تا مايع عاري از سيستم را هوا . هنگام پر كردن سيستم خنك كاري از صافي جهت جلوگيري از نفوذ كثافات و مواد خارجي به داخل موتور استفاده كنيد
حباب گردد بعد از پر كردن سيستم خنك كاري موتور را باسرعت متوسط براي ده دقيقه روشن كنيد سپس آب را چك كرده و در صـورت لـزوم مـايع خنـك كـاري                              

  .اضافه نماييد اگر بخاري به سيستم  وصل است كليه شيرهاي آنرا باز كنيد
  
  :سوخت  -3

جهت تميزي سوخت از قيف . وخت زمستاني يا تابستاني استفاده نماييد اگر از بشكه يا حلبي سوخت گيري مي كنيد موارد ايمني را رعايت كنيدبصورت فصلي از س
  . صافي دار استفاده كنيد

  .دشرح داده شده مراجعه نمايي"  مفصال42 روغنها  كه در صفحه – مايعات –براي اطالعات بيشتر به بخش سوختها : توجه  
   :بررسي باطري  -4

  .   مراجعه كنيد24در اين خصوص به بخش بررسي باطري ها و ترمينال ها در صفحه . از باطري سرويس و شارژ شده استفاده كنيد



  

12  
  

   :هوا گيري سيستم سوخت  -5
  .ازيداگر روي فيلتر يا پمپ انژكتور پيچ هاي تخليه هوا وجود داشته باشد آنها را با آچار مخصوص خود آزاد س

  پمپ سه گوش را توسط چرخاندن مهره آجدار روي آن آزاد ساخته سپس شروع به پمپاژ دستي نماييد تا 
سوخت بدون حباب از پيچ تخليه هوا سرازير گردد پيچ هاي هوا گيري و مهره آجدار روي پمپ سه گـوش را                     

  .دوباره سفت نماييد
  
        : پمپ نمودن روغن و استارت زني -6

  پاژ را تا رسيدن روغن كافي به كليه ياتاقانها با زدن استارت ناقص ادامه دهيد در موقع استارت شانه  عمل پم
  كنترل پمپ انژكتور را به نقطه توقف حركت داده و ساسات را بكشيد به درجه فشار روغن توجه كنيد به محض 

  .حركت عقربه آن را رها كنيد موتور روشن خواهد شد
  
  :وتور تست كاركرد م -7

پس از تكميل مراحل قبلي يكبار تست كوتاه موتور را انجام دهيد به موتور بار اضافي تحميل نكنيد بتدريج دور 
  موتور را تا سه چهارم حداكثر سرعت مجاز آن افزايش دهيد و تا رسيدن به دماي الزم موتور اين كار را ادامه دهيد 

     :كارهاي مربوط به بعد از تست كاركرد موتور -8
  . دوباره سوخت گيري كرده مايع خنك كنندگي و درجه روغن را بازديد نماييد–الف 
  . موتور را از لحاظ نشتي بررسي كنيد–ب 
  . اتصاالت لوله ها و شيلنگ ها و بست ها را از نظر نشتي و سفتي بررسي و چك كنيد–پ 
هاي مورد لزوم را از نظر گشتاور الزم  كليه پايه ها و نگهدارنده هاي متصل به موتور و پيچ و مهره –ت 

  .آچاركشي نماييد
  . تسمه پروانه را از نظر شل بودن چك نماييد– ث 

  

  پيچ تخليه هوا-1

 فيلتر اوليه -1
  فيلتر ثانويه  -2
  پيچ تخليه هواي فيلتر ثانويه  -3
 پيچ تخليه فيلتر اوليه -4
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  :آب بندي موتور  -9
رويس دهـي ،  عمر سـ . امكان در  ده  تا بيست ساعت اوليه كار موتور بار كامل را در فواصل زماني كوتاه به موتور هاي جديد و تازه تعمير شده اعمال نماييد                        در صورت 

  . كار كرد با اطمينان وبا صرفه بستگي به شرايطي دارد كه در آن به موتور بيش از حد در خالل دوره آب بندي بار تحميل نشده باشد
  .نماييدسرويسها را طبق ليست  برنامه سرويس و نگهداري انجام داده و در پايان دوره آب بندي روغن اوليه را با روغن موتور توصيه شده ، تعويض 

  .  ساعت چك گردد10 ساعته موتور محسوس ميشود بدين جهت سطح روغن بايستي در خالل اين مدت در هر 200روغن سوزي در طي اولين كار كرد 
  

   :استارت زدن  -10
.   مراجعه كنيد14كرد زمستاني در صفحه  از استارت پيلوت يا شمع گرمكن استفاده ميشود كه در اين مورد به بخش كار)     درجه-16( جهت استارت در هواي سرد 

يا سرعت در جا  ) RQV( شير باك را باز كرده كليد سويچ را به داخل سويچ وارد كرده المپ نشانگر شارژ بايد روشن گردد در صورت بودن گاورنر هاي سرعت متغير 
 )RSV (  ثانيه 60 تا 30بعد از يك استارت  ناموفق بگذاريد  باطري  .   ثانيه درگير نكنيد15دور را در حالت خالصي تنظيم نماييد  استارت را بطور پيوسته بيش از 

  .به درجه فشار روغن توجه داشته باشيد" شارژ گردد بعد از استارت حتما" مجددا
   --  
  :احتياط  -11

  .بايستي بطور مستقيم اعمال كردويژگيهاي عملياتي دينام سه فاز را كه اساسا از يكي از دينامهاي جريان مستقيم مشتق ميگردد 
  . ترمينالها و آفتومات در حاليكه در موتور كار ميكند از باطري جدا گردند و يا بين آنها شل شدگي يا زدگي وجود داشته باشد– كابلها – نبايد دينام -الف
  .يردبازبيني ها و يا تعميرات دينام بايستي از طريق تعميرگاه ها و ساير افراد مجاز  انجام گ  - ب

  :  خاموش كردن -12
  .شير باك را ببنديد. دور موتور را كاهش دهيد تا مايع خنك كنندگي داغ نشود سپس با دور كامل بدون بار به موتور گاز دهيد و موتور را خاموش نماييد 

  :راه اندازي  -13
خطـوط سـوخت    . جه آب ، درجه روغن ، دور سـنج و غيـره را كنتـرل نماييـد                بطور منظم كليه تجهيزات نشاندهنده و وضعيت موتور را از قبيل درجه فشار روغن ، در               

اساسـي در    تميـز بـودن فيلتـر هـوا نقـش         . درجه صافي هوا را هميشه در مدنظر داشـته باشـيد          . ،روغنكاري ، خنك كاري ، لوله هاي اگزوز را از نظر نشتي چك كنيد             
  .نگهداري موتور دارد



  

14  
  

  رت تمام شدن سوخت در باك احتياج به هوا گيري خواهد بود سطح سوخت را كنترل نماييد چون در صو
  . ساعت يكبار چك كرده و در صورت نياز دوباره از روغن پر نماييد12طي كاركرد مداوم سطح روغن را هر 

  .در صورت بروز موارد زير موتور را بالفاصله خاموش كنيد
  افت فشار روغن يا نوسان شديد آن  -1
  ز موتورخروج آالينده هاي غليظ ا -2
  .افت دور و قدرت بدون اينكه تغييري در اهرم كنترل يا خفه كن ايجاد شود -3
  خروج دود غليظ و افزايش دماي موتور  -4
  افزايش دماي روغن و مايع خنك كاري -5
  سر و صداي غير عادي از موتور -6
  

  :كار كرد زمستاني 
 روغنهـا  – مـايع خنـك كـاري     –وغن رعايت نماييد و در اين خصوص به بخش سوختها            مايع خنك كاري و ر     – در آغاز فصل سرما موارد ذيل را در خصوص سوختها           

  .مراجعه نماييد
در صورت كاهش دماي محيط به زير درجه صفر براي چند روز و نيز در دسترس نبودن گرم كن اوليه روغن ، بايستي روغن موتور تخليه و يك روغن زمستاني مناسب    

 درجه -10در دماي . در طول فصل سرما بايستي به باطريها توجه بيشتري نمود      .  يخ زدگي به مايع خنك كاري ضديخ اضافه گردد         و براي محافظت از   . جايگزين گردد 
  . افت پيدا مي كند بدين جهت بعد از خاموش كردن موتور باطريها را در جاي گرمي قرار دهيد%   60ظرفيت باطري تا 

  :فر  درجه زير ص-16استارت زدن در محيط هاي 
  ) :استارت كمكي( استارت پيلوت 

  .موتور بايستي به استارت كمكي مجهز باشد تا امكان استارت در محيط هاي سرد زير صفر را به موتور بدهد
  :آماده سازي استارت پيلوت 

د مخزن را تـا عالمـت حـداكثر از سـوخت     درب مخزن سوخت كمكي را باز كرده درب حفاظ فالسك را برداشته سپس سوپاپ فالسك پر كن را روي مخزن فشار دهي     
  .مخزن را بسته و درب حفاظ فالسك را محكم كنيد.  كمكي پر كنيد
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  در   000 555 00 10تحـت شـماره         ) اسـتارت پيلـوت     ( پمپ هواي روي داشبورد را يك تا دو ثانيه راه اندازي كنيـد  سـپس اسـتارت بزنيـد  سـوخت  كمكـي                             
  .سي است  و   در نظر داشته باشيد كه از فالسكهاي پر كن دستي اصل استفاده گرددتعميرگاههاي مجاز بنز قابل دستر

  :توجه
. فالسك را در جاي خنك و دور از  آتش نگهداري كنيد. درجه به مدت طوالني قرار گيرد+  5سوخت استارت بشدت قابل احتراق  بوده و لذا نبايستي در معرض دماي 

موتور را با سرعت متوسط براي زمان كوتاه ) زير صفر ( در محيط هاي سرد .  شدن سوراخ نمائيد تا گازهاي فرار آن متصاعد گرددفالسك خالي را هميشه بعد از تمام
  .      بكار اندازيد

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 فالسك -1
  مخزن  -2
  عالمت حداكثر -3

 پمپ هوا -1
  ل ناز -2
  مخزن سوخت استارت كمكي  -3



  

16  
  

  سرويس و نگهداري
كارهاي ضروري در نمودار سرويس و . يس موتور ضروري استكنترل هاي مرتب و منظم با احتياط ، گريس كاري و نظافت جهت اطمينان از كاركرد و عمر ، در سرو

   تقسيم شده اند كه بسته به وضعيت كاركرد موتور ميتوان آن را بر طبق ساعتهاي كاركرد ، كيلومتر ،   EZ  ,  DZ  ,  E  ,  D  ,  B  ,  Aنگهداري تحت عناوين  
  . سرويسها در دفترچه سرويس مفصال شرح داده شده اند اين. حداكثر ظرفيت سوخت و يا ارقام  سرويس موتور سرويس نمود

  
  :سرويس و نگهداري بر طبق ساعتهاي كاركرد يا ارقام نشانگر 

  ...شامل موتورهاي صنعتي با زمان كاري مانند ژنراتورها و پمپ ها و كمپرسورها و موتورهاي دريايي 
  

  : سرويس و نگهداري بر طبق مسافت 
   …ان واحدهاي حركتي مانند خودروهاي مسافرتي و كاميونها و ترا نواها به غير از كاميون سازي محل زباله و آتش نشاني وبراي موتورهايي كه به عنو

  
  : سرويس و نگهداري بر طبق حداكثر مصرف سوخت  

   كيلومتر در50 متوسط سرعت براي يك ساعت  …يل هابراي موتورهايي كه با بار كامل و با نوسانات شديد كار مي كنند مانند كاميونهاي حمل زباله ، حفاري ، جرثق
  .نظر گرفته ميشود
   :شرايط گارانتي

  .معمول انجام پذيردنصف مدت تحت شرايط سخت از قبيل محيط پر گرد و غبار، دماي باال ، محيط سرد سرويس موتور بايستي در 
  . بسته به مسافت و سرويس قبلي تعويض گردد مرتبه در سالدو كاركرد تعويض و حداقل صد ساعتروغن موتور بايستي مطابق نمودار هر 

  .در صورت نصب قطعات جديد آنها نيز در طي سرويس بايستي سرويس گردند 
  .  خواهند بودمشمول گارانتيچنانچه اين سرويس ها مطابق با دفترچه سرويس عمل و به صورت منظم صورت پذيرفته باشند 

   دوباره روشن گرددساعت عت كار مداوم خاموش و پس از يك سا12موتورهاي صنعتي بايد پس از 
  .در هر صورت استفاده از مقررات گارانتي دليل كافي و قانع كننده تعميرگاه مجاز شركت گواه و يا كارشناسان كيفي اعزامي شركت ايدم خواهد بود 

  .ر شمار بر اساس كيلومتر يا مايل را يادداشت كرده و ميانگين هريك را مدام بنويسيدساعتهاي كاركرد ، مقدار حداكثر سوخت ، ارقام نشانگر سرويس ، كاركرد كيلومت
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  . در نظر گرفته شده است كيلومتر50يك ساعت متوسط مسافت طي شده يا كاركرد موتور هر 
  .نماييد  پيرويجدول روغن موجود در بخش روغنهاودن ازدر صورت قابل دسترس نب.  ميباشندپارس هامون ، پارس هيرمند ، ايرانول الوند و بهران توربوروغنهاي مجاز 

  . در مورد سوختها اطالعات الزم در بخش سوختها داده شده كه ميتوانيد استفاده نماييد
  .در بخش خنك كننده ها مفصال شرح الزم داده شده است) آب و ضد يخ(در مورد مواد خنك كننده نيز 

   را در سمت راست جدول مربوطه و در رديف خود بطور مرتب همراه نام مراجعه كننده وA , B , D , E , DZ , EZهاي كارهاي انجام يافته در هر يك از سرويس
  .دقت داشته باشيد  كه اين كار بايستي توسط تعميرگاه مجاز يا معتبر انجام و با امضا رئيس و مهر آنجا تاييد گردد. درخواست كتبي درج نماييد 

  .  دفترچه ميباشند 53 الي 46در صفحات ) براي تعميرگاه مجاز و تعميرگاه غيرمجاز ( هر و امضا شوند در دو نوع برگهايي كه بايستي م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

18  
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  نمودار و سرويسهاي هيجده گانه
                                                                        .     ………………………………………)در حالي كه موتور هنوز داغ است (تعويض روغن موتور   -1
  ….………………………………………نظافت فيلتر روغن ، فيلترهاي باي پس را تعويض كنيد -2
  .دهيد اين كار را در شرايط محيط پرگردو غبار بصورت تكراري يا روزانه انجام. صافي هوا را سرويس كنيد -3
    …………………………………………  (1) سرسيلندر را سفت نمائيدپيچ ها و مهره هاي -4
دماي مايع خنك كـاري نـه زيـر صـفر درجـه             . ( خالصي سوپاپها را روي موتور گرم و سرد چك نمائيد          -5

  ………………………………………... .. )درجه سانتيگراد باشد50 سانتيگراد و نه باالي
  ……………………………نيد  شكل را چك نمائيد از تسمه نو استفاده كVسفتي تسمه پروانه  -6
  ..…………………………اتصاالت اهرم هاي كنترل  پمپ انژكتور و اتصاالت روغن را چك نمائيد -7
   ………………………..لوله و تيوبها را از لحاظ سفتي  ، نشتي و پوسته پوسته شدن چك نمائيد -8
  …ي كنيدپيچ ها و مهره هاي قابل رويت ، پيچ هاي مونتاژ موتور و مهره هاي فشاري فارسونكا ها را بررس -9

  ………سي كنيدرباطري را يكبار در هفته در فصل تابستان و در مناطق گرمسيري و نيز ترمينالها را بر -10
   ……………………………………………………………دينام را گريس كاري كنيد -11
  …………………………………………………ذغالهاي استارت و دينام را بررسي نمائيد -12
  ..……………………………………………ياتاقان چرخدنده استارت را گريس كاري نمائيد -13
  ………………………………………………….چرخدنده فاليويل را گريس كاري نمائيد -14
  ………………………………………را سرويس نمائيد) پمپ سه گوش(صافي اوليه گازوئيل  -15
  …………….……فيلتر گازوئيل را سرويس كرده و صافي فيلتر و يا پيچ روي فيلتر را تعويض نمائيد -16
  ……………………………………………… تعويض نمائيدEZنازل ها را در هر سرويس  -17
 …………………………………………………………صفحه كالج را بررسي منائيد -18

   فقط موقع آب بندي موتورهاي جديد و تعمريي–1
  

 A        B        D         E      DZ      EZ

 •                 •        •       •        •  
 •                 •        •       •        •  
          •        •        •       •        •  
 • 

 
 •        •                 •                •   

 

  •        •        •       •        •       •  
          •        •       •        •       • 
 •        •        •       •        •       • 
 •        •                 •                • 

 •        •        •       •        •       • 
                                     •        • 
                                     •        • 
                             •                • 
                                              • 
                            •                 • 
                                     •        • 
                                              • 

 •        •       •        •        •       •    
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  :  تعويض روغن 
" زماني كه موتور داغ است پيچ تخليه روغن را كه در قسمت تحتاني كارتر قرار دارد باز كـرده و بگذاريـد روغـن تمامـا                         

مخارج پر هزينه ديگر در فواصل منظم روغن تخليه شده را از جهت وجود آب و تراشه                 جهت جلوگيري از    . تخليه گردد 
كارتر و مخزن اضـافي را در       . پيچ تخليه را با واشر جديد دوباره بسته فيلتر روغن را تميز كنيد              . هاي فلزي چك نمائيد   

موتـور و فيلتـر   . روغـن تثبيـت گـردد   موتور را روشن كنيد تا فشار      .صورت موجود بودن با روغن توصيه شده پر نماييد          
 دقيقه  5پس از گذشت    . روغن را از لحاظ نشتي روغن در حالت كار در درجا چك كنيد سپس موتور را خاموش نماييد                 

  . سطح روغن را در كارتر چك كرده و در صورت لزوم تا عالمت پر روي نشانگر روغن اضافه نماييد 
  : فيلترهاي ايستاده 
زمان برگشت جريان تقريباً .  موتور پيچ فيلتر روغن را باز كنيد تا جريان برگشت روغن تسريع پيدا كند بعد از خاموش كردن

بطور .  دقيقه طول مي كشد اگر پيچ تخليه روغن روي پايه فيلتر تعبيه شده باشد زمان تخليه روغن كاهش پيدا مي كند 10
با استفاده از يك سرنگ روغن بـاقي مانـده و رسـوبات             .  هر دو صافي فيلتر را با حركت دادن به باال جدا سازيد              كامل پيچ كاسه فيلتر را باز كرده و بدقت كاسه فيلتر و           

  . روغن را از  پايه فيلتر كشيده و فيلترها و كاسه فيلتر را تميز نماييد 
پيش از تعبيه كاسه فيلتر از قرارگيري صـحيح بـشقاب           .  فيلتر جاي دهيد     جهت مونتاژ ابتدا صافي هاي فيلتر را روي پايه        . صافي فيلتر باي پس و واشر را تميز نماييد          

كاسه فيلتر را سفت نموده و با روغن پر نماييـد بعـد از هـر سـرويس فيلتـر و قبـل از                        . فنري در داخل كاسه فيلتر و نيز واشر داخل پايه فيلتر اطمينان حاصل نماييد               
  .  در اين خصوص به بخش استارت مراجعه نماييد . استارت موتور روغن را به داخل آن پمپاژ كنيد 

      
  
  
  
  
  

 پيچ تخليه روغن موتور -1
  پيچ تخليه روغن فيلتر -2
  پيچ مركزي فيلتر روغن -3

  پايه فيلتر روغن-1
  واشر-2
  صافي باي پس-3
  فيلتر كامل -4
   كاسه فيلتر-5
  بشقاب فنري-6
  پيچ مركزي-7
 تخليه روغنپيچ-8

  پايه فيلتر روغن-1
  واشر-2
  فيلتر كامل-3
  صافي باي پس-4
   پيچ مركزي-5
  كاسه فيلتر-6
  

   فيلتر كامل-1
  بشقاب فنري-2
  صافي باي پس-3
  كاسه فيلتر -4
   پيچ تخليه روغن-5
  پيچ مركزي-6
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  ):هوا كش(سرويس صافي هوا
  فيلتر هواي روغني را از روي موتور باز كرده گيره هاي آنرا شل نموده و فيلتر را خارج سازيد :فيلتر هواي روغني

اشته باشيد كـه هرگـز از آب داغ يـا آب            توجه د . و آنرا بوسيله ماده شوينده شسته و خشك كرده يا هوا بگيريد             
مخزن فيلتر را در صورت آغشته بودن به رسوبات و گردو غبار با گازوئيل يـا نفـت سـفيد                 . صابون استفاده نكنيد  

تميز كرده و تا عالمت موجود در روي آن از روغن موتور پر نماييد فيلتر را با تعويض واشر و سفت كردن گيـره                        
  .ها در محل خود نصب كنيد

وجود رسوبات گرد و غبار در دريچه هاي هوا نشانه هاي قابل قبولي جهت نشتي در سيستم هوا ميباشد                    : توجه
در .وجود نشتي هوا در سيستم باعث ساييدگي ياتاقانهـا و ديـواره سـيلندر ميـشود                 . كه بايد تعمير يا رفع گردد     

 فواصل منظم روي موتور سرد چك كنيد  كيفيت صورت انباشته شدن كردوغبار زياد روغن موتور را هر روز يا در
ميليمتـر بـاالي    5و سطح روغن فيلتر در محيطهاي پر گرد و غبار بايستي هر روز كنترل شود و سـطح آن بايـد                      

  .رسوبات داخل هواكش باشد
   در صورت هويدا شدن محدوده قرمز در درجه هوا ،صافي فيلتر كاغذي را تميز يا تعويض : فيلتر هواي خشك

  .بعد از جابجايي فيلتر كاغذي شستي درجه هوا را فشار دهيد . هرگز موتور را بدون فيلتر روشن نكنيد. نماييد
  .جهت جزئيات به دستورات سرويس سازنده فيلتر مراجعه كنيد

  
  
  
  
  
  
  

 عالمت حداكثر سطح روغن -1
  صافي  -2
  محفظه -3

 اندازه گير هوا
  دريچه ديد محدوده رنگ -1
  شستي فشار -2
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   :ترتيب سفت كردن پيچ و مهره هاي سرسيلندر
هر پيچ و مهره را بر اساس ترتيب سفت كردن شل كنيد و سپس آنـرا بـا گـشتاور مـشخص     . ا باز نماييد    در يك موتور گرم در پوش هاي سرسيلندر و محور ا سبكها ر            

  . شده قبل از شل كردن پيچ يا مهره بعدي سفت نماييد 
   كرده در پوش سر سيلندر را با تعويض اگر محور ا سبكها باز شده باشند آنها را مونتاژ و فيلر گذاري. هرگز نبايد كليه پيچ و مهره ها را يكجا شل و سپس محكم نمود 

  .در اين خصوص به تنظيم خالصي سوپاپها مراجعه كنيد . واشر آن سر جاي خود محكم نماييد
 

  
  
  

  :بررسي خالصي سوپاپها
بايد دماي مايع خنك كاري زيـر صـفر درجـه           را معموال موقع قرار گرفتن پيستون در نقطه مرگ باال تنظيم مينمايند و هنگام تنظيم ن               ) فيلر  ( ميزان خالصي سوپاپها    

اين كار در فواصل زماني منظم و يكنواخت و بعد از سفت كردن پيچ و مهـره هـاي سرسـيلندر بـا اسـتفاده از يـك فيلـر                  .  درجه سانتيگراد باشد   50سانتيگراد و باالي    
  .مخصوص بين نقاط تماس ا سبكها و ساق سوپاپها صورت ميپذيرد 

به عبـارتي در موتورهـاي شـش      .  هر دو سوپاپ دود و هوا در زمان معيني در سيلندر هايي كه پيستونهاي آنها تواما محترق ميشوند باز ميشود                      :ميزان كردن ضربدري  
  . باز ميشوند 3 با 2 و 4 با 1 و در موتورهاي چهار سيلندر 4 با 3 و5 با 2 و6 با1سيلندر  

مهـره هـا را   .و براي اين كار از ابزار مخصوص  بايستي استفاده كنيد .  از شل كردن مهره هاي آنها ،تنظيم ميشود خالصي سوپاپها بوسيله پيچاندن پيچهاي تنظيم بعد   
  .بعد از عمل تنظيم سفت كرده و خالصي را يك بار ديگر امتحان كنيد

  . درپوشهاي سرسيلندر را از نظر صدمه ديدگي چك كنيد ، واشر آنرا تعويض كنيد :توجه
  .  ابتدا پيچهاي دريچه هوا و سپس پيچهاي رديف وسطي را سفت كنيد و بعد از يك ساعت كاركرد پيچها را دوباره آچاركشي نماييد 332 و 334 در موتور هاي

     A335 و 335                                   موتور330                                         موتور332                                             موتور    334   موتور             
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  .براي اطالعات بيشتر در مورد ميزان خالصي سوپاپها به بخش اطالعات فني رجوع كنيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اطمينان از سفتي تسمه پروانه 
 15چنانچـه ايـن ميـزان از        .  ميليمتر با فشار انگشت در حالت قائمه شـل باشـند             10 شكلي كه بصورت صحيح سفت شده باشند ميتوانند حدود           V پروانه هاي    تسمه

ه را تا رسيدن بـه كـشش   ميليمتر بيشتر باشد بايستي محكم شود براي اين كار مهره قفلي و پيچ بست دينام را شل كرده و دينام را به طرف بيرون بكشيد سپس تسم         
  . تسمه هاي شل يا زياد كشيده شده زود مستهلك ميشوند . تعيين شده سفت نماييد 

  . مهره هاي سفت كننده را تا آزاد شدن كامل تسمه باز كنيد :توجه
  . تسمه هاي دوتايي را با هم تعويض نماييد -  
   . تسمه هاي نو را بعد از يك ساعت كاركرد دوباره سفت كنيد-  
  .شيار هاي پولي را تميز نگهداريد  -
از گازوئيل و ساير موارد مشابه براي نظافت تسمه استفاده نكنيد و فقط  -

 .آب و صابون مصرف نماييد
  

 332 و334موتور
    پيچ تنظيم- 2 مهره قفلي   -1
   ابزار مخصوص-4 فيلر          -3

 330موتور
    پيچ تنظيم- 2لي    مهره قف-1
    ابزار مخصوص-4 فيلر           -3

   A335و 335موتور 
    مهره قفلي-2 فيلر           -1
    پيچ گوشتي   -4 پيچ تنظيم   -3
  ابزار مخصوص-5

  مهره قفلي-2 پيچ بست        -1
   تسمه سفت كن -3

   شكلV كشش تسمه -1
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  كنترل اتصاالت مربوط به پمپ انژكتور
را با چند قطره روغن روغنكاري كنيد و در صورت لزوم بـه طـور               نقاط مفصل دار    . اهرم پمپ انژكتور را از نظر دور در بار كامل و دور در جا و مواضع توقف چك كنيد                    

  . منظم كابلهاي سيمي را كه براي گاز دادن مورد استفاده قرار مي گيرند گريس كاري كنيد 
  كنترل لوله ها و شيلنگ و اتصاالت 

لولـه هـاي صـدمه    . تي دارند با استفاده از واشر هاي جديد سفت كنيد اتصاالت را اگر نش. لوله ها و شيلنگ ها را از نظر سفتي، نشتي و پوسته پوسته شدن چك كنيد     
هستند هـر سـال شـيلنگ هـاي هيتـر را تعـويض       ) بخاري ( در موتورهايي كه داراي هيتر    . ديده و نيز شيلنگ هاي متورم شده و خشك و شكننده را تعويض نماييد               

  .  نماييد 
  كنترل مهره ها و پيچ ها از لحاظ سفتي 

لزوم پيچها و مهره هاي جانبي متصل به موتور را كه ظاهراُ ديده مي شوند مانند مانيفلد اگزوز ، هواكش ، دينام ، استارت ، پمپ انژكتور ، واتر پمـپ ،        در صورت    -
  .   از نظر سفتي و محكم بودن مجدداُ آچاركشي نماييد …دسته موتورها و 

  . مهره هاي فشاري فارسونكا را با آچار مخصوص آچاركشي نماييد. كشي نماييد در صورت نشتي از درپوش سر سيلندر و كارتر آنها آچار -
  . در خصوص گشتاور الزم پيچها به بخش اطالعات فني مراجعه كنيد  -

  بازديد باطريها و ترمينالها
  . باطريها را تميز و خشك نگهداريد  -
  ) شركت بوش  FT40 V1به عنوان مثال گريس (  و كدر شده را تميز و با گريس بدون اسيد و مقاوم در مقابل اسيد بپوشانيد ترمينالهاي تيره -
  . روي بدنه كائوچويي باطري نبايد روغن يا گريس نفوذ نمايد و از قراردادن آن در مقابل حرارت و شعله بايستي خودداري كرد  -
  .  نگذاريد هيچ وقت ابزار كار را روي باطري -
 ميليمتر باالتر از لبه بااليي صفحات قرار گيرد در صورت نياز دوباره آب مقطر پر                15سطح آب باطري را در تك تك سلولها چك كرده و دقت نماييد آب باطري                 -

  . كنيد و براي اينكار از قيفهاي فلزي استفاده نكنيد 
  . كنترل كنيد در مناطق گرمسير حداقل يكبار در هفته سطح آب باطري را  -
  . سوراخ درپوشها را روي باطري باز نگهداريد  -
  .    جهت نظافت از گازوئيل و ساير موارد مشابه استفاده نكنيد و فقط آب و صابون مصرف كنيد -  
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  .الكتروليتها را با چگالي سنج كنترل كنيد ) دانسيته ( چگالي  -
  . اندازه گيري باشد هنگام  ) C20)  °F  68°درجه حرارت الكتروليت بايستي  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ظرفيت باطري تجاوز نمايد در صورتيكه انحراف عمده در چگالي الكتروليت در هـر يـك از سـلولها مـشاهده شـود بايـستي بـاطري بـه               10/1جريان برق شارژ نبايد از      
  . تعميرگاه ارسال گردد

  

 هيدرومتر -1
  ترمينال باطري -2

  تست كننده-1
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  كنترل ذغالهاي استارت و دينام
  . زيد سيم منفي باطري را جدا سا -
  .درب دينام يا استارت را باز كنيد -
  برداشته و چك نماييد كه آيا ذغالها آزادانه در هاديهايشان حركت ميكنند يا نه)كوموتاتور ( با احتياط و با يك قالب فنرهاي فشاردهنده ذغالها را از روي مبدل  -
  . ذغالهاي كثيف و چسبناك را با كهنه آغشته به گازوئيل تميز نماييد  -
  . ي سطوح بدون عايق سنباده ، سوهان و كارد نكشيد رو -
  . نگهدارنده ذغالها را باد بگيريد  -
  . ذغالهاي شكسته يا از لحيم در رفته يا فرسوده شده را با ذغالهاي نو تعويض نماييد  -
  . ذغالها بايستي خشك باشند ، در جايشان براحتي حركت كنند و با فنر برخورد نداشته باشند  -
تي سطحي تيره مايل به سياه ، صيقلي و بدون شيار داشته و كثيف ، روغني و آلوده به گريس نباشد در صورت لزوم با يك كهنه آغشته بـه گازوئيـل                                مبدل بايس  -

  . تميز شود و هنگام كار روي مبدل نبايداز سوهان و سنباده استفاده كرد 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ذغال -1
  پايه ذغال  -2
  مبدل  -3
  فنر -4
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  )پمپ سه گوش ( سرويس صافي اوليه سوخت 
  . ببنديد شير باك را -
  . مهره آجدار شماره يك را شل كرده ، بست زير پمپ سه گوش را آزاد سازيد  -
  . استكاني شيشه اي را همرا ه با توري فيلتر جدا سازيد و آنها را داخل گازوئيل شسته و تميز نماييد  -
  . واشرها را تعويض نماييد  -
  . ود و محكم بودن آن اطمينان حاصل كنيد هنگام مونتاژ از نحوه قرار گرفتن استكاني شيشه اي در محل خ -
  . هوا گيري كنيد  -

  . چنانچه استكاني خيلي كثيف باشد تميز كردن باك ضروري است : توجه
  

  سرويس فيلتر سوخت 
   :تعويض فيلتر سوخت

ده سوخت تصفيه نشده و كثيف پالنجر هاي پمپ انژكتور را بعد از كار كرد كوتاه مدت مـستهلك و غيـر قابـل اسـتفا                   
شير باك را بسته و پيچهاي تخليه و هوا گيـري را بـاز              . ميكند  لذا نبايد موتور را بدون صافي سوخت به كار انداخت             

فيلتر هاي تكي مجهز بـه صـافي هـاي لولـه اي و نمـدي                . با باز كردن پيچ ايمني پوسته فيلتر را جدا سازيد           . كنيد  
صافيها و واشر ها را عوض      . ميباشند  ) كاغذي(و فيلتر ثانويه    ) نمدي(هستند و فيلتر هاي دوگانه مجهز به فيلتر اوليه        

  .كنيد 
ناكـافي كـه از       در مواقع عادي سرويس فيلتر سوخت مورد لزوم نيست و جريان سـوخت             :چك كردن فيلتر سوخت    

ن پـذير  درجه كثيف بودن فيلتر از طريق تست جريـان امكـا  . ميان فيلتر عبور ميكند باعث افت قدرت موتور ميشود        
  . است 

پيچهاي هوا گيري روي فيلتر را تك تك  و به نوبت شل كـرده و پمـپ سـه گـوش را فعـال كنيـد                           
اگر در فيلتر هاي دوگانه سوخت اندكي از پيچ هوا گيري تحتاني . بايستي سوخت با فوران از پيچ شل شده بيرون زند 

هميشه صـافي نمـدي را   . كثيف بودن فيلتر كاغذي است بيرون بيايد و اين امر در پيچ فوقاني نيز صدق كند دليل بر   

  پيچ آجدار شل كننده-2 پمپ تغذيه   -1
   پيچ آجدار سفت كننده -3
  ) صافي (  توري -5 بست            -4
   استكاني شيشه اي-6

 فيلتر سوخت -1
  پيچ ايمني  -2
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  .كاغذي را تعويض نماييد ) ثانويه(در صورت اضطراري تميز كنيد و پيوسته فيلتر
بدنه فيلتر را جدا ساخته و صافي نمدي . براي تميز كردن صافي نمدي ابتدا پيچ بست فيلتر را شل كنيد 

) غيـر سـيمي  (ت سفيد غوطه ور ساخته و بـا يـك بـرس نـرم        را درآوريد فيلتر را در داخل گازوئيل يا نف        
 Oتيـوب و  . بشوييد و اين كار را تكرار اُ انجام داده و دقت كنيد كه مايع شوينده به داخـل نفـوذ نمايـد                       

  .رينگ فيلتر را نبايد در داخل مايع شوينده كرد 
د و كف روي آنرا در سطح       پس از غوطه ور كردن فيلتر نمدي بگذاريد تا خيس شود سپس آنرا باد بگيري              

  .بيروني فيلتر بشوييد و دوباره باد بگيريد و سپس مونتاژ نماييد
  
  
  
  

  ):فارسونكا ها(تعويض نازلها 
 332و334در موتورهـاي      . براي دمونتاژ نازلها دريچه هاي هوا و درپوش سرسيلندر را از روي موتـور بازكنيـد                 

 لوله تحت فشار سوخت روي مجراي     A335 و   335موتور هاي     خطوط انژكتور و سوخت رساني را و در           360و
سرسيلندر را شل كرده و مهره هاي شش گوش را شل نماييد سپس لوله هـاي تحـت فـشار داخلـي و لولـه بـر           

  .گشت گازوئيل روي نازل را باز كرده و  هنگام باز كردن از خم شدن لوله جلوگيري نماييد
وص باز كرده و با درآور فارسونكا را درآورده  كاسه نمد را از غالف محافظ             مهره هاي فشاري نازل را با ابزار مخص       

بيرون آوريد و قسمت بيروني فارسونكا را در گازوئيل بشوييد توصيه ميشود توسط تعمير گاه هاي مجهز و مجاز                   
  . فشار پاشش هميشه تنظيم گردد 

ي در داخل سرسيلندر بياندازيد كـه پـين خـاري    براي مونتاژ كاسه نمد جديدي در غالف انداخته و نازل را طور  
با ابزار مخصوص مهره فشاري را ببنديد و براي گـشتاور الزم آن بـه اطالعـات     . آن در شيار سرسيلندر قرار گيرد     

  .فني مراجعه كنيد 

  فيلتر اوليه-2 درپوش فيلتر  -1
   پوسته فيلتر-4     فيلتر ثانويه -3

   A335 و 335موتور
   ابزار مخصوص -1
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  . ه هاي فشاري سوخت را كنترل نماييد هنگام مونتاژ خطوط سوخت كليه واشرهاي مسي و آلومينيومي را تعويض و در سرويس بعدي سفت بودن مهر:توجه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :كنترل صفحه كالج 
  .زماني كه صفحه كالج به مرور مستهلك ميشود حركت آزاد پدال كوتاهتر ميگردد 

 ميليمتر از موقعيت اوليـه تـا   30 الي 25 حركت آزاد پدال را روي پدال اندازه بگيريد حركت صحيح آن   
فشار محسوس ميشود قرار دارد و تنظيم آن توسـط پيچهـاي تنظـيم چـپ و                 جاييكه مقاومت آن در اثر      

  .اتصال كالج انجام ميگيرد  ) RH و  LH(راست
  
  
  
  
  

 330 و332 ،334موتور فارسونكا با پين خاري و شيار در سر سيلندر
   ابزار مخصوص -1

 حركت آزاد پدال كالچ
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                                              : كنترل شروع جريان سوخت 
  :كنترل تايمر انژكتور 

و يـا درپـوش پيچـي روي ياتاقـان           ) 332   و  334روي موتــورهاي    ( لـوله خـروج بخار روغـن يا دريچــه        
 را باز كنيد موتور را بچرخانيد تـا       330  و    A 335 و   3335روي موتورهاي   ) كله گي ( محرك پمپ انژكتور    

عالئم بايستي روبروي هم كه نشانه موقعيـت شـروع          . عالئم مربوطه در سوراخهاي ذكر شده قابل رويت باشند        
  .است قرار گيرند

 روي پولي سر ميل لنگ و در 330 و 334  در موتورهاي  FB  بچرخانيد عالمت    (FB)موتور را تا عالمت     
 روي لرزه گير يا فاليويـل كـه از روي سـوراخ             A335 و   335 روي لرزه گير و در موتورهاي        332موتورهاي  

  .موجود روي سيلندر قابل رويت هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عالمت تايمر انژكتور



  

32  
  

      :    چك كردن شروع جريان سوخت در پمپ انژكتور 
 داراي شيار روي سر چرخدنـده محـرك پمـپ     332 و   334 عالئم روي پمپ انژكتور بايستي با هم منطبق باشند موتورهاي            FBبعد از قرار گرفتن موتور در موقعيت        

   عالمت روي ضميمه A335 و 335  عالئم روي كوپلينگ ، پوسته پمپ انژكتور و تايمر انژكتور و موتورهاي 330انژكتور و پيكان روي درپوش سيني جلو و موتور 
براي ايـن كـار لولـه    .   تنظيم دقيق از طريق تست جريان اضافي كنترل مي گردد332 و 334در موتورهاي . كوپلينگ عقب و عالمت مقابل روي پمپ انژكتور هستند      

لوله جريان اضـافي را     . وطي سوپاپ و پيچ روي اتصال لوله اي را در آوريد             پمپ انژكتور باز كنيد فيلتر، فنر تراكم ، مخر         1انژكتور و اتصال لوله اي را از سيلندر شماره          
با استفاده از پمپ سه گوش سوخت را به داخل پمپ ارسال كنيد و اهرم كنترل را به موقعيت بار كامل حركت دهيد اگر جريـان سـوخت                            . به اتصال لوله اي پيچ كنيد     

  .يه يك قطره سوخت بايستي از اتصال لوله اي بچكد  ثان20 الي 15بطور دقيق تنظيم شده باشد در هر 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  OM 334موتور 
  FBعالمت 

  OM 334موتور 
  FBعالمت دوگانه 

  OM 332موتور 
  FBعالمت  

  OM 332موتور 
  FBعالمت دوگانه 

  OM 330موتور 
  FBعالمت  

  OM 335موتور 
  FBعالمت  
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  :شروع تنظيم جريان سوخت 
 خطوط جريان سوخت را باز كنيد و پيچ هاي نگهدارنده ايمني پمپ 352 و 314در موتورهاي 

نـدن  چرخاندن پمپ به طرف موتور به مفهوم شروع جريان با تاخير ريتـارد و چرخا        . را باز كنيد  
پمپ به طرف بيرون به مفهوم شروع جريان با آوانس مي باشد اين كار را مي تـوان روي چـرخ                     
دنده محرك پمپ انژكتور نيز انجام داد براي اين كار درپوش سـيني جلـو موتـور را برداشـته و       
بشقابي قفل كننده را در آورده و چهار پيچ چرخدنده را شل كنيد با چرخاندن شفت پمپ عمل 

 مهره هاي اتصال كوپلينگ A335 و 335 و 330در موتورهاي . و ريتارد را انجام دهيدآوانس 
و ديسكهاي كوپلينگ را شل نماييد و كوپلينگ را تا منطبق شدن عالئم چرخانـده و پيچهـا را                   

  . سفت نماييد
   مقطع كوپلينگ روي پمپ انژكتور باشد تست جريان اضافي همانند330 اگر روي موتور :توجه 

  . تنظيم مي شود و مقطع بايستي مطابق عكس عالمت گذاري گردد332 و 334تورهاي  مو
  
  
  

  

 OM 330موتور
  FBعالئم 
ABسمت تايمر انژكتور   
CD سمت پمپ انژكتور  

 خطوط انژكتور -1
  بست  -2
  اتصال دهنده لوله  -3
  )تراكم ( فنر كمپرس  -4
  كاسه نمد -5
  سوپاپ فشار -6
 محفظه مكش   -7

 OM335موتور 
 FBعالئم 

  نشانگر  -1
  كوپلينگ عقب  -2
  ديسك ها  -3
 كوپلينگ جلو   -4
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            :دمونتاژ پمپ انژكتور 
  .در تمام موتورها شير باك را ببنديد خطوط سوخت و روغن را از روي پمپ انژكتور جدا كرده اهرم گاز را آزاد سازيد

  .و پمپ را باز كنيد)در اين خصوص به چك كردن شروع جريان سوخت مراجعه كنيد(وع جريان سوخت تنظيم نماييد   موتور را روي شر332 و 334در موتورهاي 
 پيچ ها را از كوپلينگ 330در موتورهاي .  هنگام نصب پمپ انژكتور جديد چرخدنده محرك آنرا نيز باز كنيد و روي پمپ جديد انداخته و ببنديد           332توجه در موتور    
  .تور باز كنيد سپس پمپ را از روي كنسول باز كنيدروي پمپ انژك

  .توجه در موقع نصب پمپ انژكتور جديد بخش كوپلينگ را روي ميل بادامك پمپ انژكتور سوار كنيد
مر انژكتـور سـر داده   شل نماييد نيمه كوپلينگ را بايستي به آساني روي محور تاي"  مهره سر پيچ شش گوش روي نيمه كوپلينگ را كامال  A335 و 335در موتورهاي   

  .پيچ نگهدارنده را باز كرده و پمپ را  از روي كنسول جدا سازيد غالف بست و تنظيم روي پيچ نگهدارنده جلويي سمت راست را در نظر داشته باشيد 
  :مونتاژ پمپ انژكتور

واشـر  .  بايستي با شيار روي پولي سر ميل لنگ هم محور باشـد FB تايمر انژكتور را در موقعيت شروع جريان سوخت كنترل كرده عالمت          332 و   334در موتورهاي   
  بين پوسته و پايه را در صورت صدمه ديده گي تعويض كرده پمپ را جا انداخته و دوباره  شروع جريان سوخت را كنترل كرده و اتصاالت را محكم نماييد 

  . ر لبه بيروني با شيار روي بست پمپ انژكتور هم محور باشند پمپ را روي كنسول بسته مقطع كوپلينگ را بچرخانيد ، شيا330در موتور 
پيستون سيلندر .   مهره سرپيچ شش گوش روي نيمه كوپلينگ جلويي را شل نماييد نيمه كوپلينگ بايستي روي تايمر به آساني كشيده شودA335 و 335در موتور 

 درجـه  30 بطور اندك باز مي شوند ميل لنـگ را تـا حـدود    6سوپاپهاي سيلندر شماره.  دهيد قرار (TDC )را از طرف جلو در كورس تراكم و نقطه مرگ باال ) 1(
  FBميل بادامك پمپ را جهت هـم محـور شـدن عالمـت              .  روي فاليويل با عالمت روي سيلندر منطبق گردند        FBبرگردانيد و سپس دوباره به جلو برانيد تا عالمت          

ي پمپ انژكتور بچرخانيد پمپ را روي كنسول قرار داده و با توجه به غالف بست و تنظـيم روي پـيچ نگهدارنـده جلـويي     روي نيمه كوپلينگ عقبي با عالمت مقابل رو  
طرف راست محكم نماييد بدون استفاده از فشار نيمه كوپلينگ جلويي با ديسك هاي مربوطه و نيمه كوپلينگ را اندكي به عقب كشيده و با دو پيچ آزاد نماييـد نيمـه             

گ را با پيچ هاي آلني به شفت سفت كنيد براي اين منظور مي توانيد جهت سهولت سفت كردن موتور را بچرخانيد ديسك هاي كوپلينگ بايستي بـدون مـانع                              كوپلين
  .جانبي بطور قابل توجهي بچرخند

  .شروع جريان سوخت را كنترل كرده سپس كليه اتصاالت را محكم نماييد
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  :كنترل تراكم سيلندر 
موتور را با دماي عملكرد معمولي راه اندازي كنيد سپس خـاموش سـازيد نازلهـاي تزريـق را در     .  سـوپاپ ها را كنترل كـرده در صورت نياز آنها تنظيم كنيد     خـالصي

ه آداپتور وصـل كـرده موتـور را اسـتارت           تراكم سنج را ب   . آورده و آداپتور را در جاي نازلهاي يكي بعد از ديگري وارد كرده و به آرامي به مهره اتصال نازل سفت نماييد                     
كنيد تا عقربه حركت كند فشار تراكم را قرائت كنيد اگر حداقل فشار بدست نيامد يا با سيلندرهاي ديگر انحـراف داشـت سرسـيلندر را در آورده سـوپاپها را از حيـث                                  

  .اي تزريق را پيش از نصب آنها را كنترل كرده و تميز نماييدنشتي چك نماييد سطوح سيلندر ، واشر سرسيلندر و تراكم سنج را بررسي كرده نازل ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 OM335موتور
  ثبت كننده فشار -2
  رابط -3
  آدابتور -4
  كاسه نمد -5

  OM 330 –332- 334موتور
  تراكم سنج  -1
  رابط  -2
 آدابتور -3
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  عيب يابي
برطرف كردن هر گونه ايراد و اشكال به موقع از اهميت بسزايي برخوردار است و در اين خصوص رهنمودهايي را مي توان در بخش هاي دستورات نگهداري پيدا كرد و   

  .با تعمير گاه هاي مجاز شركت گواه يا شركت ايدم مشورت نماييد" ميكند كه در صورت صدمه ديدگي جدي حتمادر همه حال اين شركت توصيه 
  : اشكاالتي كه ممكن است در حين استارت رخ دهد-الف

  
     علت                              اشكال                                     

  
  باطريها به اندازه كافي شارژ نشده اند           از حد                       در حين درگير شدن استارت بيش-1

  اتصال ترمينالها شل ، زنگ زده و يا بصورت ضعيف           .                             نمي چرخد"    كند مي چرخد و يا اصال
    به بدنه متصل شده اند                                                                              

                                                                                  خطوط تغذيه صدمه ديده اند
  غالها به بدنه متصلند                                                                                 ترمينالهاي استارت و يا ذ

                                                                                  ذغال ها تمام شده اند يا با كموتاتور اتصال ضعيف دارند
   صدمه ديده است                                                                                سويچ سولونوئيد استارت

  
  
   چرخدنده استارت از طرف فاليويل بشدت كثيف يا صدمه ديده است    با گردش استارت چرخدنده استارت با                     - 2

       فاليويل درگير نمي شوند
  
  دمه ديده  سويچ سولونوئيد استارت ص چرخدنده استارت با فاليويل درگير مي شود                - 3

  كالج استارت بكسوات مي كند مي ايستد                                                "      ولي بعدا
                                                                                  افت ولتاژ در خطوط متصل كننده استارت و باطريها است
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    سويچ سولونوئيد استارت يا سويچ استارت صدمه ديده است   د كردن سويچ استارت چرخدنده                  بعد از آزا- 4 
     خط متصل شونده به استارت شل است                            استارت پيوسته مي چرخد                                        

  
   استارت اشكال دارد موتور را خاموش كنيد  رخدنده استارت                   پس از روشن شدن موتور چ- 5

       جدا نمي شود
  
   گرفتگي لوله تغذيه سوخت  با وجود سالم بودن استارت، موتور روشن نمي شود          - 6

           باك خالي است                                                                          
                                                                                     فيلتر سوخت كثيف است

                                                                                     سيستم سوخت احتياج به هوا گيري دارد
                                                                        پمپ انژكتور از كنترل خارج است             

                                                                                     پمپ سه گوش معيوب شده است
                                     ورودي هوا مسدود ، صدمه ديده يا شل است                                                

  
  
  
   كم بودن خالصي سوپاپها  تراكم در سيلندر به علت صحيح نبودن آب بندي           - 7

     شكستگي فنر سوپاپ     سوپاپها اتفاق نمي افتد                                             
                                                                                 نشتي در سيت سوپاپها   
  
  :                         اشكاالتي كه در حين كار موتور رخ مي دهند  -ب
  
  ز را كنترل كنيد اتصاالت اهرم هاي گا        دور يا قدرت خروجي موتور افت پيدا مي كند          - 1
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  فقدان سوخت                                                                                   
                                                                                     خطوط فشار سوخت نشتي دارند

                                                شير تنظيم فشار سوخت نشتي دارد                                      
                                                                                     اتصاالت روي پمپ انژكتور نشتي دارند

                        گاورنر و سيستم تايمينگ از كنترل خارج شده است                                                              
                                                                                     صحيح نبودن اندازه خالصي سوپاپها 

             گرفتگي و كثيف بودن فيلتر سوخت                                                                        
                                                                                     گرفتگي و كثيف بودن فيلتر هوا                                                                                       

                                                                     صدمه ديدگي سوپر شارژ اگزوز                
  
   نشتي در نازل تزريق          موتور صداي غير عادي مي كند                             - 2

           گيرپاژ كردن نازل هر چند وقت يك بار                                                                         
                                                                                    مسدود بودن لوله برگشت سوخت

  ن سوخت                                                                                  تنظيم نبودن شروع جريا
                                                                                    صدمه ديدگي در آب بندي موتور، موتور را خاموش كنيد

  
  گها  نفوذ روغن به محفظه احتراق به علت گيرپاژ رين    خروج دود آبي از اگزوز                                             - 3

                                                                                    لقي  اضافي در گيت هاي سوپاپ  
                                                                                    تاب برداشتن درپوش سرسيلندر 

                                                       صدمه ديدگي واشر سرسيلندر                             
                                                                                    زياد بودن روغن در كارتر

    زياد بودن روغن در كاسه فيلتر هوا                                                                                
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   خروج دود سفيد از اگزوز                                     نشتي آب در سرسيلندر يا از واشر آن كه در اين صورت آب مي تواند به محفظه احتراق  راه يابد- 5
                                                                                   

  
    كثيف بودن شديد فيلتر هوا     خروج دود سياه از اگزوز                          - 6

                                                                           تنظيم نبودن پمپ انژكتور
                           آلوده بودن سوپر شارژ                                                

                                                                           نشتي در لوله هواكش
                                                                           معيوب بودن نازل تزريق

  
           كمبود آب                                حرارت آب باالست   - 7

                                                                           كثيف بودن يا گرفتگي رادياتور و لوله هاي آب
  رك پمپ آب شل بودن تسمه مح                                                                         

                                                                            ترموستات معيوب است
  
  )ارتعاش داشتن عقربه درجه (         مقدار روغن كم است  فشار روغن بيش از حد پايين است                - 8

  )گريد روغن صحيح نيست(رقيق بودن روغن        :                                         توجه 
   شير فشار شكن پمپ روغن نشتي دارد   در صورت افت سريع فشار روغن بالفاصله موتور          
      سرد كن روغن نشتي داردرا خاموش كنيد                                                 

                                              دماي روغن بيش از حد باالست                              
                                                                            گيج درجه روغن معيوب است

   بهم خورده است                                                                          آب بندي موتور
                                                                            لقي ياتاقانها به علت استهالك زياد است

  عيف گيرپاژ كرده اند                                                                          ياتاقانهاي ميل لنگ و شاتون به جهت كمبود روغن يا تصفيه ض
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     در صورت بروز اين پديده كه بخار مانند است ممكن است آب با روغن مخلوط شده باشد موتور از طريق هواكش آالينده هاي شديد را       - 9

  .آزاد مي كند
  
  

    گير كردن رينگهاي پيستون موتور در مرحله احتراق هوا مي كشد              - 10
                                                                          موتور را خاموش نماييد

  
                                                                                    

        باك خالي است موتور راه اندازي نمي شود                         - 11
                                                                           فيلتر سوخت مسدود است

  وا مي كشد پمپ انژكتور ه                                                                       
     خطوط سوخت صدمه ديده اند                                                                     
  گرفتگي لوله تغذيه از باك                                                                        

      پيستون گرفتگي يا صدمه ديدگي آب بندي قدرت موتور                                                                    
     كمبود روغن                                                                     
  تحميل بار اضافي به موتور                                                                        
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   خنك كننده ها-روغن ها-سوخت ها
  :سوخت ها 

  :سوختهاي ديزلي بايستي حداقل با يكي از استاندارد هاي زير مطابقت داشته و بتوانند در مواقع اضطراري نياز مشتري را برآورده سازند
DIN51601آلمان و يا ASTM D975 No.1-D and 2-D   يا VV-F-800 a DF-A, DF-1, DF-2 آمريكا و ياB. S. 2869 A1 or A2   در  انگليسي

  . صورت مصرف سوخت هاي ديزلي كه ميزان گوگرد آنها از نيم درصد بيشتر است بايستي موتور طبق شرايط سخت سرويس و نگهداري گردد 
  .داد در زمان سوخت گيري بهتر است آنرا از ميان يك فيلتر مناسب يا با تعبيه يك پارچه تميز پشمي در گلوگاه باك عبور 

  . انتهاي لوله مكش سوخت بايد از ته باك فاصله داشته باشد …براي ممانعت از كشيده شدن رسوبات ، زوائد ، آب ، لجن و
  . درصد سركه و آب شستشو داد 25-50ميتوان براي خالصي از بوي بد باك كه ناشي از آلودگي هاي رسوبي ، لجني و آبي است هنگام تخليه آنرا با محلول 

  :هاي ديزلي كه در دماهاي زير صفر  مصرف ميشوندسوخت 
جهت اجتناب از عملكرد بد موتور اگر از نوع سوخت زمستاني كه از ماه              .سوخت ديزلي به علت جدا شدن پارافين از بين ميرود           ) ويسكوزيته(در دماهاي پايين سياليت     

در مناطقي كه اين امكان وجود نـدارد و ممكـن   . صرف ميكنيد مشكلي نخواهيد داشت اكتبر ميالدي در مناطق سردسير در جايگاههاي سوخت گيري عرضه ميشود م 
با توجه بـه دمـاي حـاكم    % 30اين . فراتر رود به گازوئيل اضافه كرد       % 30 درجه سانتيگراد افت پيدا كند ميتوان  نفت سفيد را كه ميزان آن نبايد از                 -16است دما تا    

  .يتوان از جدول زير كمك گرفت در اين خصوص م.ميتواند تغيير يابد 
                                              ضمائم             سوخت ديزل زمستاني          ضمائم           سوخت ديزل تابستاني       دماي محيط

  
  
  
  
  

  . بنابراين در اين خصوص با افراد مجاز مشورت نماييد . نمي گردداستفاده از نفت سفيد در خودروهاي جاده اي در برخي از كشورها از قبيل انگلستان تجويز 
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  :روغن ها 
براي تعويض آن از روغن موتور هايي استفاده كنيد كه مورد تاييد شـركت ايـدم و يـا شـركت            . در بازار روغن موتور هاي گوناگوني از شركتهاي مختلف عرضه ميگردد            

  . ديد  بهره مند گرخدمات گارانتيگواه است تا از 
  .مصرف نمود  )  SAE(را ميتوان با در نظر گرفتن درجه هاي توصيه شده ) گر يدي(روغنهاي چند درجه اي 

  .روغن موتورها همراه با دماهاي محيط متفاوت درج شده است ) گريد ( در جدول زير درجه 
                     درجه                     دماي هواي محيط                                                                          

  
  
  
  
  
  
  

  
  . تعويض گردد زمان مناسب و درجه حرارت مناسب بهتر است روغن غليظ و روغن سبك در :توجه

  .استفاده كنيد   SAE40  درجه سانتيگراد از روغن 20دردماي محيط پيوسته باالي 
  . استفاده نماييد  SAE 20W20ارت محيط از نيمه آبان ماه تا اوايل ارديبهشت ماه افت پيدا ميكند از روغن با درجه در مناطق شمالي كشور كه درجه حر

  جدول دماي محيط همراه با مشخصات روغن موتور
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  :خنك كننده ها 
ي به آن از مواد ضد خوردگي ،ضد زنگ و ضد رسوب بايست         % 1جهت خنك كاري موتور از آب تميز همراه با حداقل آهك استفاده كنيد پيش از پركردن مايع به مقدار                    

  .اضافه كنيد اين مواد از پوسته پوسته شدن ، خوردگي و زنگ زدگي جلوگيري كرده و نمي گذارد راندمان سيستم خنك كاري كاهش يافته و به موتور آسيبي برسد 
  .فاده قرار گيرد آب شور ، آب دريا ، آب زايد صنعتي ، آب باران ، آب مقطر ، آب نمك زدوده شده و آب بدون آهك هرگز نبايد مورد است

  .براي مبدل هاي حرارتي ميتوان از آب درياچه استفاده كرد . مناسبترين آب ميتواند آب طبيعي تصفيه شده ، آب زير زميني و آب رودخانه اي صاف باشد 
  :ضد يخ 

  . تي پايه آن از اتيلن گليكول باشد درصورت استفاده از ضد يخ بايس.  كار كرد موتور بدون ضد يخ در زمستان خطرناك بوده و مجاز نمي باشد 
  .براي حفاظت  سيستم مخلوط ضد يخ و آب را حداقل  سالي يكبار عوض كنيد 

  .فراتر رود % 60ميزان مخلوط نبايد از 
  .در طول فصل سرما كارايي مخلوط را چندين مرتبه امتحان كنيد 

  .در اين باره ميتوانيد از جدول زير استفاده نماييد 

  
  
  

 جدول دما ، آب ، ضد يخ
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  امات حفاظتي جهت نگهداري اقد
  :خواباندن و نگهداري موتور به مدت سه ماه 

روغن ضد خوردگي را به داخل دريچه هاي هوا پاشيده مايع خنك كاري را تخليه كرده و سيستم خنك كاري را قبل از شروع دوره سرما با ضد يخ پر نماييـد بـاطري                                  
  .نك نگهداري كنيدشارژ شده را  از موتور جدا سازيد و در جاي خشك و خ

   :خواباندن و نگهداري موتور بيش از سه ماه
  پر كنيد SAE30روغن موتور را تخليه كرده فيلتر روغن را تخليه نموده و با روغن ضد زنگ . موتورهاي خودرويي و صنعتي را در يك جاي سرپوشيده نگهداري كنيد

  ليتر از گازوئيل را با دو ليتر روغن ضد 20و در حدود . باك سوخت را تخليه كنيد. ستفاده كنيد  نيز اSAE 10W  يا SAE2OW 20در صورت نياز مي توانيد از 
 درصد 5/1مايع خنك كاري را تخليه نموده و بجاي آن آب تازه كه  . پمپ انژكتور نبايد به سيستم روغن كاري موتور متصل باشد. زنگ مخلوط كرده و در باك بريزيد      

در زمان فصل سرما به آن ضديخ اضافه نماييد موتور را به مدت يك دقيقه در حالت . به آن اضافه شده است بريزيد     ) ضد رسوب و خوردگي   _ گ  ضد زن (مواد افزودني       
تخليـه گردنـد سـطح    بي بار روشن نموده و تا باز شدن ترموستات بگذاريد كار كند موتور را خاموش كرده دو تا سه استارت ناقص بزنيد تا گازهاي باقيمانده در اگـزوز                           

  .روغن و مايع خنك كاري را چك نموده شير منبع سوخت را ببنديد
در موتورهاي سوپر شارژر دار فيلتر هواي ورودي ، زانويي هاي لوله هاي مكش ، مانيفولد هوا و لوله اگزوز را در آوريد روغن ضد زنگ را به داخـل هـر دريچـه اسـپري             

وعه سوپاپها را به روغن ضد زنگ آغشته نموده سپس درپوش سرسيلندر را ببنديد كليه سوراخ هاي ورودي را ببنديد تسمه ها كنيد درپوش سرسيلندر را برداشته مجم
نقاط را در آوريد قسمتهاي تحتاني و فوقاني فيلترهاي كاغذي را چنانچه فلزي هستند روغن ضد زنگ بزنيد دينام و استارت و پولي ها را باكاغذ روغني پوشانده و كليه      

  .متحرك و اتصاالت باطريها را گريس كاري كنيد
  :آماده سازي موتور بعد از مدت طوالني 

استارت پولي ها را برداشته سوراخهاي ورودي موتور را باز كرده فيلتـر  _ روغن ضد زنگ را تخليه كرده روغن موتور توصيه شده را جايگزين آن كنيد درپوشهاي دينام           
بست ها و خطوط سوخت و آب را  از نظر نشتي ، ترك ، پارگي و فرسودگي چك كنيـد باطريهـا را                        _ ا روي موتور نصب نماييد كليه شيلنگها        هوا را جا زده تسمه ها ر      

  .            نصب و موتور را روشن كنيد
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  شركت سهامي توليد موتورهاي ديزل ايران                            برگ شناسايي
  

  
  ……………………:                                                شماره موتورOM  ……………:  تيپ موتور

  ……/……/……:   تاريخ صدور كارت
  ………………………:نام و نام خانوادگي مالك

             …………………:  تلفن………………………………………………………… خيابان……………شهر: آدرس
  …………………………:نوع روغن موتور مصرفي

  …………………………:صادر كننده كارت
  

                                                                                                                       مهروامضاء صادر كننده كارت
                                                                                                                                                  

  ……/……/……:تاريخ
  
  

  .موتور است كه حركت مي آفريند ، حركت يعني زندگي
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  رديف  نوع سرويس  شماره درخواست  مراجعه كننده  كارهاي انجام يافته  امضا و مهر تعميرگاه

        A  1  
        B  2  
        D  3  
        E  4  
        D  5  
        E  6  
        DZ  7  
        E  8  

  
  
  
  

  سرويس ها
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  سرويس ها
  

  
  رديف  نوع سرويس  شماره درخواست  مراجعه كننده  كارهاي انجام يافته  امضا و مهر تعميرگاه

        D  9  
        E  10  
        D  11  
        EZ  12  
        D  13  
        E  14  
        D  15  
        E  16  
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  سرويس ها
  

  
  رديف  نوع سرويس  شماره درخواست  همراجعه كنند  كارهاي انجام يافته  امضا و مهر تعميرگاه

        DZ  17  
        E  18  
        D  19  
        E  20  
        D  21  
        EZ  22  
        D  23  
        E  24  
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  سرويس ها
  

  
  رديف  نوع سرويس  شماره درخواست  مراجعه كننده  كارهاي انجام يافته  امضا و مهر تعميرگاه

        D  25  
        E  26  
        DZ  27  
        E  28  
        D  29  
        E  30  
        D  31  
        EZ  32  
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  سرويس ها
  

  
  رديف  نوع سرويس  شماره درخواست  مراجعه كننده  كارهاي انجام يافته  امضا و مهر تعميرگاه

        D  33  
        E  34  
        D  35  
        E  36  
        DZ  37  
        E  38  
        D  39  
        E  40  
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  سرويس ها
  

  
  رديف  نوع سرويس  شماره درخواست  مراجعه كننده  م يافتهكارهاي انجا  امضا و مهر تعميرگاه

        D  41  
        EZ  42  
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   :كارهايي كه در تعميرگاههاي غير مجاز به صورت منظم روي موتور انجام شده است
  

  
امضا و مهر 
  تعميرگاه

  رديف  نوع سرويس  شماره درخواست  مراجعه كننده  كارهاي انجام يافته  محل تعمير

            1  
            2  
            3  
            4  
            5  
            6  
            7  
            8  
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   :كارهايي كه در تعميرگاههاي غير مجاز به صورت منظم روي موتور انجام شده است
  

  
امضا و مهر 
  تعميرگاه

  رديف  نوع سرويس  شماره درخواست  مراجعه كننده  كارهاي انجام يافته  محل تعمير

            9  
            10  
            11  
            12  
            13  
            14  
            15  
            16  

  






