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سیستم  اجزای  تنظیم  و  تعویض  تعمیر،  بررسی  کردن،  باز  روش های   
سوخت رسانی دیزل و تایم گیری پمپ اصلی با موتور خودرو: 

نکته 1 میزان الندا )λ  ( نشان دهنده نسبت هوا  به سوخت در موتور می باشد که باید 
در محدوده عدد یک و با تلرانس 0/0۵± )1/0۵±0( باشد.

در مورد الحاقیه )مکمل(EOBD   استانداردهای آالیندگی
احتراق  و  سوخت رسانی  هوا،  سیستم  در  عیبي  هرگونه  وجود  صورت  در 
موتورخودرو، در شرایطی که خودرو تحت آزمون چرخه رانندگي قرار گیرد 
و میزان آالینده ها از حد مجاز فراتر برود، آنگاه باید چراغ عیب یاب خودرو 

شود.  روشن 

نکته 2

پمپ های  پالک خوانی  نحوه  اینترنت،  و  کتابخانه ها  منابع  در  جست وجو  با 
بیابید.   را  دیزلی  انژکتور  پمپ های  پاشش  فشار  نیز  و  دیزل  انژکتور 

پالک خوانی و فشار پمپ های انژکتور دیزل با توجه به کتاب راهنمای تعمیرات 
آن سیستم سوخت رسانی می باشد.

پژوهش  کنید

روش عیب یابی و تعویض تجهیزات جانبی سیستم سوخت رسانی دیزل 

 عیب یابی و تعمیر توربو شارژ

چرا هنگام روشن کردن موتور در حالت سرد و همچنین هنگام خاموش کردن 
موتور مجهز به توربو شارژ نباید به موتور گاز دهیم و  دور موتور را باال ببریم؟

زیرا با گاز دادن به موتور مسلماً توربو شارژ هم با دور بسیارزیادی کار می کند 
و با خاموش کردن ناگهانی موتور اویل پمپ موتور که وظیفه روغن رسانی به 
یاتاقان های توربو شارژ را دارد هم از کار می افتد ولی محور توربو شارژ تا ایست 
کامل همچنان بدون روغن به چرخش خود ادامه می دهد و موجب آسیب به 

یاتاقان ها می شود.

فکر کنید
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پاسخ به سؤاالت متن    

  پیش آزمون 
1   احتراق در موتور دیزل به چه صورت انجام می شود؟

الف( در انتهای مرحله تراکم و با پاشش سوخت 
2   دریچه گاز در چه موتور های دیزلی وجود دارد و درچه موتور های دیزلی وجود 

دارد؟
د( در موتورهای جدید که EGR دارند و در موتورهای قدیمی که رگالتور خألیی 

دارند وجود دارد
3  در زیر شکل 1 نمایش داده شده نام اجزا مشخص شده را بنویسید. 

3   فیلتر 2   پمپ باالبر             1  پمپ اولیه          
6  لوله برگشت سوخت به باک ۵   انژکتور                   4  پمپ انژکتور       

4   نام پمپ های اولیه و وظیفه هر یک را در جدول زیر بنویسید.

شکل پمپ

پمپ مکانیکی پیستونیپمپ مکانیکی چرخ دنده ایپمپ برقینام پمپ

وظیفه پمپ 
اولیه

این پمپ در مسیر باک تا پمپ انژکتور قرارگرفته و برای انتقال گازوئیل در جهت پر 
کردن، ایجاد فشار الزم و هواگیری مدار فشار ضعیف می باشد. 

)ECM( در سیستم سوخت رسانی  موتور  الکترونیکی  واحد کنترل  اصلی  وظیفه 
چیست؟  دیزل 

کنترل کننده الکترونیکی موتور ECU( ECM( به کنترل پاشش سوخت نسبت به 
تغییر سرعت و بار موتور در جهت تنظیم دقیق زمان تزریق، کاهش مقدار تزریق 

سوخت و کاهش آالیندگی می پردازد. 

کار کالسی
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  پمپ انژکتور ردیفی 

با مشاهده فیلم های آموزشی و راهنمای هنرآموز به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 
1   با توجه به شکل 3 کتاب درسی نام اجزا را بنویسید؟

وظیفهنام اجزاشماره

درپوش ـ سوپاپ فشاری1
فالنچ بستن لوله فشار قوی ـ کنترل فشار خروجی سوخت و جلوگیری 

از چکه کردن و جلوگیری از خالی شدن مدار فشار باال

پالنجر2
به  ارسال سوخت  پایان  و  آغاز  لحظه  تعیین  و  فشار سوخت  بردن  باال 

مدار فشار باال

کنترل دور موتور )کنترل شانه گاز(گاورنر3

تأمین سوخت مورد نیاز مدار فشار ضعیفپمپ اولیه4

حرکت پالنجر به باال جهت افزایش فشار سوخت میل سوپاپ۵

محفظه پمپ6
را  باالی سوخت  فشار  تحمل  و  گیرند  قرار  آن  داخل  در  پمپ  قطعات 

داشته باشد

2   در شکل زیر نام هر مرحله از عملکرد پمپ انژکتور ردیفی را وارد نمایید. 

نام مراحل

خاموش
 )ارسال صفر(

دور آرام
 پایان تزریق 

سوخت درتمام بار 
)دور باال(

شروع ارسال سوخت 
)شروع تزریق سوخت(

مکش سوخت 
)نقطه مرگ پایین 

پالنجر و ورود 
سوخت(

3   شیب شیار روی پالنجر در کدام جهت می تواند باشد؟ 
بستگی به قرارگیری رگوالتور درجهت راست یا چپ پمپ بوده و از روی پالک سازنده 

آن می توان تشخیص داد. 

کار کالسی
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4   با توجه به شکل ۵ کتاب اصلی توضیح دهید پدال گاز چه تأثیری روی پمپ 
انژکتور ردیفی دارد؟

پدال گاز با اهرم بندی خاص شانه گاز را به حرکت )راست و چپ( در می آورد. 
شانه گاز با دندانه های روی خود قطعه تاج خروسی شکل درگیر باخود را می چرخاند 
)راست گرد و چپ گرد(. قطعه تاج خروسی شکل با شیار روی خود دنباله پالنجر را 

می چرخاند )راست گرد و چپ گرد(.
5  نام هر یک از قطعات سوپاپ فشاری و وظیفه آن را در شکل زیر وارد نمایید.

وظیفهنام اجزاشماره

درپوش سوپاپ فشاری1
فالنچ بستن لوله فشار قوی ـ نشیمنگاه 

باالیی فنر
کنترل فشار خروجی سوختفنر سوپاپ2

سوپاپ فشاری3
جلوگیری از چکه کردن و جلوگیری از خالی 

شدن مدار فشار باال

گاید سوپاپ4
راهنمای سوپاپ و جلوگیری از لرزش 

سوپاپ
جلوگیری از لغزش فنرنشیمنگاه فنر۵
محل نشستن سوپاپ فشاری مخروطی6

استوانه ای )رینگی(7
قطع ارتباط بین لوله فشار قوی و پمپ و 

افزایش حجم لوله
مسیر حرکت سوختشیار رینگی8
ارتباط سوپاپ با پره هاساقه 9

پره )تیغه( 10
هادی سوپاپ در راهنما

و مسیر عبور سوخت از بین پره ها

  پمپ های انژکتور دوار

با مشاهده فیلم های آموزشی و راهنمای هنرآموز به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 
نام تجهیزات مدار سوخت رسانی پمپ توزیع کننده دوار  با توجه به شکل     1

بنویسید؟ را  دیزل  موتور  در  مکاترونیکی 

کار کالسی
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تجهیزات مدار سوخت رسانی پمپ دوار مکاترونیکی

نام قطعه شماره
باک 1

فیلتر سوخت 2
پمپ انژکتور 3

)Solenoid ـoperated shutoff valve ( سوپاپ سلونوئیدی خاموش کن 4
)Timing ـdevice solenoid valve( دریچه الکترومغناطیسی ۵

انژکتور 6
)Glow plug(شمع گرمکن 7

سنسور دمای آب 8
سنسور دور موتور )سنسور دور میل لنگ( 9

محفظه موتور )بلوک سیلندر( 10
ECU موتور 11

)Glow control unit( کنترل کننده گرمکن 12
سنسور سرعت خودرو 13
حسگر حرکت پدال 14

کروز کنترل 1۵
سوئیچ 16
باتری 17

سوکت اتصال دیاگ 18
سنسور دمای هوا ورودی 19

سنسور فشار باال )pressure sensor ـboost( جهت کنترل فشار توربوشارژ 20
توربوشارژر 21

)airـ mass meter(سنسور جرم سنج هوای ورودی 22
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2   با توجه به شکل جدول زیر 
را کامل کنید؟

پمپ انژکتور دوار CAV )پمپ آسیابی(

پمپ توزیع کننده دوار )پمپ آسیابی(

وظیفهنام اجزاءشماره
فالنچ لوله ورودی به پمپ )پر کردن( و درپوش پمپ تیغه ای ـ تنظیم ورودی پمپدرپوش ـ سوپاپ ورودی 1
جهت فشار آوردن به سوخت و باال بردن فشار سوختتیغه2
کاهش حجم جهت افزایش فشار سوختحلقه خارج از مرکز3
مجاری اصلی پمپ در این قسمت قرار دارند و فالنچ اتصال لوله های فشار قوی به پمپتوپی تقسیم کننده4
بادامک های روی آن برای فشردن غلتک ها )جهت کاهش حجم و افزایش فشار سوخت(رینگ بادامکی۵
فشار آوردن به پالنجرکفشک و غلتک 6
چرخش در  داخل پمپ جهت ارتباط مناسب بین مجاری ـ وزنه جهت تنظیم میزان سوخت روتور گاورنر7
چرخش حلقه بادامک را محدود می کندمحدود کننده8
رینگ بادامک را با اهرم خود چند درجه می چرخاندآوانسر9

مقدار سوخت ورودی به روتور را کنترل می کنداهرم کنترل10

3  با توجه به مدار شماتیک پمپ انژکتور پیستون شعاعی شکل زیر جدول را کامل کنید؟

مدار شماتیکنام قطعهشماره
محدوده تنظیم آوانس1
غلتکی2
رینگ بادامکی3
پیستونه )پالنجر( شعایی4
سوپاپ سلونوئید فشار باال )خاموش کن(۵
محفظه فشار باال6
خروجی سوخت به انژکتور 7
شیار روتور8
خروجی به مدار برگشت9
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4  با توجه به شکل توضیح دهید پدال گاز چه تأثیری روی پمپ انژکتور دوار 
دارد؟

یک نمونه پمپ انژکتور دوار با پیستون )پالنجر( محوری

تیغه ها  چرخش  توسط  و  شده  پمپ  وارد  رنگ(  سبز  )مدار  کم  فشار  با  سوخت 
در حلقه خارج از مرکز متراکم شده )مدار آبی رنگ( و به اهرم کنترل می رسد. 
پدال گاز با اهرم بندی خاص، اهرم کنترل را می چرخاند )راست گرد و چپ گرد( 
را کنترل  زرد رنگ(  )مدار  روتور  به  اهرم کنترل مقدار سوخت ورودی  توسط  و 
می کند. زمانی روتور بچرخد و مجرای ورودی را ببندد، پالنجر ها با فشار غلتک ها، 
با  هنگام  این  در  می رود.  باال  به شدت  سوخت  فشار  و  کرده  متراکم  را  سوخت 
چرخش روتور مجرای ارسال روی روتور )مدار بنفش رنگ( زمانی که به روبه روی 
مجرای خروجی برسد، سوخت پرفشار )مدار قرمز رنگ( به سوپاپ فشاری و سپس 

انژکتور ارسال می شود.  به 

با مشاهده فیلم های آموزشی و راهنمای هنرآموز به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1  با توجه به شکل جدول صفحه بعد را کامل کنید؟

کار کالسی
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2   در شکل نام هر مرحله از عملکرد پمپ انژکتور توزیع کننده را وارد نمایید.

شکلعملکردنام مرحلهشماره

1
ورود سوخت 
)مکش سوخت(

.TDC پالنجر کمی قبل از
ورودی سوخت باز است.

پالنجردر حال حرکت برگشت به BDC است.
محفظه فشار باال با سوخت پر شده و مجاری کنترل کننده 

)سوراخ های عرضی قطع کننده( بسته است.
مجاری خروجی )ارسال( سوخت بسته است

2
تراکم

 )پایان ورود 
سوخت(

پالنجر قبل از BDC است.
ورودی سوخت )1( بسته است.
خروجی سوخت )2( باز است.

سوخت تحت فشار قرار می گیرد.

ارسال سوخت3

پالنجر کمی قبل از BDC است.
ورودی سوخت بسته است.

خروجی سوخت )2( باز است.
فشار سوخت باال است.

سوخت به سمت انژکتور ارسال می شود.

4
پایان ارسال 

سوخت

اینکه قسمت کنترل )۵(  به محض  تحویل سوخت 
مجاری کنترل کننده )سوراخ های عرضی قطع کننده( 

)6( را باز می کند به پایان می رسد.

پمپ انژکتور دوار با پیستون )پالنجر( محوری

وظیفهنام اجزاشماره
افزایش فشار سوخت و پر کردن مجاری داخل پمپپمپ تغذیه1

صفحه بادامک2
بادامک های روی آن برای فشردن پالنجر محوری و کاهش حجم جهت افزایش فشار 

سوخت

گاورنر3
قسمت کنترل برگشت )Metering Sleeve( را حرکت می دهد )کنترل کورس مؤثر 

پالنجر توزیع کننده(.

پیستونه )پالنجر( محوری4
و  )ارسال سوخت(  بین مجاری  مناسب  ارتباط  پمپ جهت  داخل  در  حرکت چرخش 

حرکت به جلو و عقب )خطی( جهت تغییرات فشار سوخت )افزایش فشار(

درپوش و سوپاپ فشاری۵
کنترل فشار خروجی سوخت و جلوگیری از چکه کردن انژکتور و جلوگیری از برگشت 

سوخت مدار فشار باال 
قطعات پمپ در داخل آن قرار گیرند و تحمل فشار باالی سوخت را داشته باشدمحفظه پمپ6
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3   در شکل کتاب درسی نام و عملکرد هر مرحله از کارکرد گاورنر وزنه ای پمپ انژکتور دوار را 
نمایید. وارد 

شکل مراحل کاریعملکردنام مرحلهشماره

1
دور پایین
)بی بار(

اهرم پدال گاز )Accelerator lever( آزاد است.
وزنه ها تا حدی جمع می شوند.

به  کمی   )Governor Sleeve( گاورنر  لغزنده  بوش 
سمت چپ حرکت می کند.

اهرم شروع فشار را کمی به سمت چپ حرکت می دهد.
بوش لغزنده کنترل برگشت )Metering Sleeve( کمی 
شدن  بیشتر  )کمی  می کند  حرکت  راست  سمت  به 

کورس موثر پالنجر توزیع کننده(.
تزریق کوتاهی شده و سوخت کمی عرضه می شود. 

استارت2

اهرم پدال گاز )Accelerator lever( آزاد است.
وزنه ها کاماًل جمع شده اند .

در  کاماًل   )Governor Sleeve( گاورنر  لغزنده  بوش 
سمت چپ قرار دارد.

اهرم شروع فشار کاماًل در سمت چپ قرار دارد.
بوش لغزنده کنترل برگشت )Metering Sleeve( کاماًل 
در سمت راست قرار دارد )حداکثر کورس مؤثر پالنجر 

توزیع کننده(.
طوالنی ترین تزریق انجام شده و بیشترین سوخت عرضه 

می شود.
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3
افزایش 
سرعت

اهرم پدال گاز )Accelerator lever( به سمت چپ 
می چرخد.

نیروی کشش فنر اهرم پدال گاز بیش از نیروی گریز از 
مرکز وزنه های گاورنر است.

اهرم شروع فشار را به سمت چپ حرکت می دهد.
 )Metering Sleeve( برگشت  کنترل  لغزنده  بوش 
کمی به سمت راست حرکت می کند )کمی بیشتر شدن 

کورس مؤثر پالنجر توزیع کننده(.
تزریق، طوالنی تر شده و سوخت بیشتری عرضه می  شود.

دور حداکثر4

اهرم پدال گاز )Accelerator lever( به سمت چپ 
می چرخد.

وزنه ها کاماًل باز می شوند.
نیروی کشش فنر اهرم پدال گاز کمتر از نیروی گریز از 

مرکز وزنه های گاورنر است.
 بوش لغزنده گاورنر )Governor Sleeve( کاماًل به 

سمت راست حرکت می کند. 
حرکت  راست  سمت  به  کاماًل  را  فشار  شروع  اهرم 

می دهد.
 )Metering Sleeve( برگشت  کنترل  لغزنده  بوش 
کورس  )کمترین  می کند  حرکت  چپ  سمت  به  کاماًل 

مؤثر پالنجر توزیع کننده(.
و کمترین سوخت عرضه  انجام شده  تزریق  کوتاه ترین 
ارسال نمی شود( و دور موتور  می شود )تقریباً سوختی 

محدود می شود.
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  پمپ های تک ـ پالنجر )تک سیندر(

با مشاهده فیلم های آموزشی، شکل زیر و راهنمای هنرآموز جدول زیر را کامل 
کنید. 

یک نمونه پمپ تک ـ پالنجر

اجزای پمپ تک پالنجر
1  درپوش سوپاپ فشاری و فالنچ لوله فشاری

2  سوپاپ فشاری )سوپاپ تحویل(
3  بارل 

4  پالنجر 
۵  شانه کنترل )شانه گاز(

6 تاج خروسی با دنباله شیار دار)کنترل شکاف دار( 
7  دنباله پالنجر )بازوی کنترل پالنجر( 

8  تایپیت غلتکی

کار کالسی

  پمپ واحد )تک(

کار کالسیبا مشاهده فیلم های آموزشی و راهنمای هنرآموز به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 با توجه به شکل روبه رو، نام اجزا را بنویسید؟

1  غلتک
2  تایپیت )استکانی(

3 پالنجر
4  برگشت سوخت
۵  ورودی سوخت

6  سلونوئید )خاموش کن(
7  سوکت

8  خروجی سوخت به انژکتور
یک نمونه پمپ واحد با انژکتور الکترومکانیکی
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نام مراحل و عملکرد پمپ واحد )تک( در موتور دیزل را در شکل زیر بنویسید؟

پایان ارسالآغاز ارسالنام مرحله

عملکرد
سلونوئید فعال

مسیر برگشت سوخت بسته
افزایش فشار و ارسال سوخت

سلونوئید غیر فعال
مسیر برگشت سوخت باز

کاهش فشار و قطع ارسال سوخت )ارسال صفر(

شکل

 سیستم انژکتور واحد )پمپ ـ انژکتور(

با مشاهده فیلم های آموزشی و راهنمای هنرآموز به 
سؤاالت زیر پاسخ دهید.

سیستم  اجزای  نام  روبه رو  شکل  به  توجه  با     1
در  را  دیزل  موتور  در  عملگر  تک  با  واحد  انژکتور 

بنویسید؟ زیر  جدول 

اجزای کلی سیستم انژکتور واحد )پمپ انژکتور(

نام قطعه شماره نام قطعه شماره

ورودی سوخت 10 بادامک میل سوپاپ 1

فنر سوزن انژکتور 11 اسبک )انگشتی( 2

رابط )محرک( سوزن انژکتور 12 اهرم فشاری )پیچ تنظیم( 3

سوزن انژکتور 13 پالنجر )پیستون( 4

سرسیلندر 14 فنر برگردان پالنجر ۵

واشر آب بندی)عایق حرارتی( 1۵ سوزن سوپاپ سلونوئیدی 6

اورینگ 16 سوپاپ سلونوئید )شیر برقی( 7

محفظه با فشار باال 17 برگشت سوخت 8

پیستون بازگرداندن )ذخیره کننده( 9

کار کالسی

کار کالسی
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2   عملکرد سیستم انژکتور واحد )پمپ ـ انژکتور( با تک عملگر در موتور دیزل 
را در شکل زیر بنویسید؟

پایان ارسالآغاز ارسالنام مرحله

شرح عملکرد

سلونوئید فعال
مسیر برگشت سوخت بسته

افزایش فشار و ارسال سوخت

سلونوئید غیر فعال
مسیر برگشت سوخت باز

کاهش فشار و قطع ارسال سوخت )ارسال صفر(

شکل

3   با توجه به شکل زیر نام اجزا و عملکرد، سیستم انژکتور واحد )پمپ ـ انژکتور( 
با دو عملگر در موتور دیزل را در جدول زیر بنویسید؟

اجزای سیستم انژکتور واحد )پمپ انژکتور( 
با دو عملگر سلونوئیدی

نام قطعهشماره

سلونوئید سوپاپ اصلی1

سلونوئید سوپاپ کنترل سوزن2

سوپاپ کنترل سوزن3

4
اهرم رابط سوزن

)دنبالچه دوکی شکل نازل(

فنر سوزن۵

سوزن )نازل(6
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 سیستم های تزریق ریل مشترک

با توجه به فیلم  آموزشی و شکل زیر، جدول زیررا کامل کنید.

مدار سوخت در سیستم ریل مشترک

نام و شرح وظایف اجزا و قطعات سیستم سوخت رسانی در تزریق ریل مشترک

وظیفه قطعهنام قطعهشماره 

ذخیره سوخت مورد نیاز خودروباک1

ارسال و تغذیه سوخت به پمپ فشار باالپمپ الکتریکی اولیه2

تصفیه سوخت و جلوگیری از نفوذ ذرات ریز به مدار سوخت رسانیفیلتر سوخت3

افزایش فشار سوخت جهت پاشش انژکتورها و ارسال به ریل مشترکپمپ فشار باال4

سوپاپ کنترل مقدار سوخت ورودی ۵
کنترل مقدار سوخت ورودی به پمپ فشار باالبه پمپ فشار باال

لوله سوخت فشار باال جهت ارسال به انژکتورهاریل مشترک سوخت6

اندازه گیری مقدار فشار مدار سوخت و ارسال اطالعات فشار به ECUسنسور فشار سوخت7

کنترل حداکثر فشار سوخت در ریل و برگشت به باکسوپاپ کنترل فشار سوخت )رگوالتر(8

پاشش سوخت به صورت پودر شده به داخل سیلندرانژکتورها9

کار کالسی
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 پمپ فشار باال سیستم تزریق مشترک

نام و شرح وظایف اجزا و قطعات پمپ فشار باال درسیستم تزریق ریل مشترک

وظیفهنام قطعهشماره 

سوپاپ یک طرفه خروجی1
ارسال سوخت به ریل مشترک و نگه داشتن فشار در مدار 
فشار قوی و جلوگیری از برگشت سوخت ارسالی به پمپ

سوپاپ یک طرفه ورودی2
اجازه ورود سوخت به پمپ و جلوگیری از برگشت سوخت 

ورودی به مدار فشار ضعیف

محل ورود سوخت از پمپ اولیهورودی سوخت فشار ضعیف3

خروجی سوخت فشار قوی4
محل خروج سوخت از پمپ فشار باال و فالنچ لوله فشار 

باالی ریل مشترک

سیلندری که در اثر مکش پیستون سوخت وارد می شودمحفظه سوخت ۵

میل بادامک خارج از مرکز6
دورانی  سیلندر حرکت  داخل  به  پیستون  جهت حرکت 
میل بادامک را به حرکت خطی پیستون تبدیل می کند.

پیستون7
فشار  افزایش  و  پمپ  داخل  به  سوخت  مکش  جهت 

سوخت ارسال سوخت به بیرون

تماس پیستون با بادامک و برگشت پیستون فنر برگشت پیستون8

ثابت نگه داشتن حداکثر فشار خروجی پمپسوپاپ کنترل مقدار سوخت ورودی9
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 سوپاپ کنترل فشار باال 

با توجه به شکل روبه رو نحوۀ عملکرد سوپاپ 
کنترل فشار در پمپ فشار باال را بنویسید.

پمپ  در خروجی  فشار سوخت  که  هنگامی 
به  می رود، سوخت  باال  مجاز  اندازه  از  بیش 
فنر  نیروی  بر  و  می کند  وارد  فشار  سوپاپ 
مدار  به  سوخت  راه  و  می کند  غلبه  سوپاپ 
برگشت باز می شود. در نتیجه فشار در مدار 
خروجی افت می کند تا به فشار مجاز برسد 
و سوپاپ کنترل فشار مجدداً بسته می شود.

با توجه به تصاویر شکل زیر را تکمیل کنید.

بسته استوضعیت شیر برقی

سمت وضعیت سوپاپ قرقره ای به  اولیه  پمپ  سوخت  فشار  اثر  در 
راست می رود.

بیشترین مقدار سوخت به محفظه پمپ فشار وضعیت مدار سوخت
باال می رسد.

باز استوضعیت شیر برقی

سوخت سمت چپ سوپاپ از راه شیر تخلیه وضعیت سوپاپ قرقره ای
می شود و سوپاپ به سمت چپ می رود.

و وضعیت مدار سوخت به پمپ محدود می شود  راه ورود سوخت 
سوخت کمتری وارد پمپ می شود.

)1( پیستون پمپ فشار باال               )2( سوپاپ یک طرفه خروجی                             )3( خروجی سوخت به سمت ریل مشترک
  )4( سوپاپ یک طرفه ورودی           )5( برگشت سوخت به مدار فشار ضعیف             )6( سوپاپ کنترل فشار    

)7( ورود سوخت از باک                   )8( پمپ اولیه دنده ای                                        )9( شیر کنترل مقدار سوخت ورودی   
)10( اوریفیس تعدیل فشار سوخت  )11( سوپاپ کنترل مقدار سوخت                        )12( مجرای سوخت نشتی کنار پیستون            

)13( بادامک پمپ فشار باال

کار کالسی

کار کالسی
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 سوپاپ کنترل فشار ریل سوخت 
در تزریق ریل مشترک

با توجه به شکل نحوۀ عملکرد سوپاپ کنترل فشارمکانیکی در تزریق ریل مشترک 
سوخت را در جدول زیر کامل کنید. 

عملکرد سوپاپ کنترل فشار مکانیکی

وضعیت سوپاپوضعیت فشار

فنر سوپاپ چمع شده و راه برگشت سوخت باز می شودفشار باالست

فنر سوپاپ راه را بسته استفشار پایین است

با توجه به شکل های زیر نحوۀ عملکرد سوپاپ کنترل فشارالکتریکی در تزریق ریل 
مشترک سوخت را کامل کنید.

غیر فعالوضعیت سلونوئید 

عقب استوضعیت سوپاپ

سوخت بیشتری به باک بر می گرددمقدار برگشت سوخت به باک

فشار در ریل سوخت کم می شودمقدار فشار در مدار سوخت

فعال استوضعیت سلونوئید

جلو استوضعیت سوپاپ

سوخت کمتری به باک بر می گرددمقدار برگشت سوخت به باک

فشار در ریل افزایش می یابد.مقدار فشار در مدار سوخت
برگشت به باک بسته است.

کار کالسی

کار کالسی
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 با توجه به انواع سیستم سوخت رسانی گفته شده مزایا و معایب سوخت رسانی با 
کنترل الکترونیکی را در جدول زیر کامل کنید.

مزایا و معایب سوخت رسانی با کنترل الکترونیکی نسبت به سیستم مکانیکی

معایبمزایا
  کم شدن صدای موتور 
  کاهش گازهای آالینده 

  پاشش مقدار سوخت با دقت بیشتر و کاهش 
مصرف سوخت

محفظه  در  مرحله ای  چند  سوخت  پاشش   
احتراق و افزایش قدرت موتور

     پاشش سوخت در زمان مشخص
  عدم نیاز به تنظیم پمپ و تایمینگ

     عیب یابی آسان

 گران بودن قطعات
 پیچیدگی مدار الکتریکی

  انژکتور سوخت )سوخت پاش( 

چرا سوخت هنگام پاشش در داخل سیلندر باید به صورت پودر شده در آید؟
احتراق مناسب مستلزم اختالط کامل سوخت و هوا می باشد که انژکتور سوخت 
مایع را به صورت ذرات بسیار ریز و پودر شده به داخل سیلندر می پاشد تا به هوا 

به خوبی مخلوط شده و گسترش شعله بهتری انجام گیرد.

دسته بندی انژکتورها

با توجه به شکل زیر نام و وظیفه اجزای انژکتورمکانیکی را در جدول صفحه بعد 
بنویسید؟

کار کالسی

کار کالسی

کار کالسی
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اجزا و عملکرد سیستم انژکتور مکانیکی

وظیفهنام قطعهشماره

محل ورود سوخت فشار باالورود سوخت1

محل نصب لوله ورودی فشار باال به انژکتورمهره بستن لوله ورودی سوخت2

جلوگیری از نفوذ ذرات ریز به داخل انژکتور فیلتر3

محل برگشت سوخت اضافی از انژکتور به مدار فشار ضعیفبرگشت سوخت4

فشار به سوزن انژکتور جهت بستن سوراخ های انژکتور و اجازه باز شدن آنها در فنر فشاری۵
زمان و فشار مشخص جهت پاشش

واسطه و فنر و سوزن انژکتورواسطه6

بستن و باز کردن سوراخ های پاشش انژکتورسوزن انژکتور7

بستن سوراخ های پاششمخروط آب بندی8

ارسال سوخت با فشار باال و پودر کردن آن به داخل محفظه احتراقسوراخ پاشش سوخت9

 با توجه بـه شکل نام    و  وظیفه اجزا
انژکتورالکترومگنتیک را  در  جدول

 زیر بنویسید؟

اجزا و عملکرد سیستم انژکتور الکترو مگنتیک

شرح عملکردنام قطعهشماره

محل اتصال سوکت انژکتوراتصال الکتریکی )سوکت(1

محل ورود سوخت فشار باالورودی سوخت2

محل برگشت سوخت به باکبرگشت سوخت3

4
سیم پیج مغناطیسی که با عبور جریان الکتریکی توسط ECU آهن ربایی شده و سلونوئید

سوپاپ را از جایش بلند می کند.

وظیفه بستن و باز کردن راه برگشت سوخت انژکتور را داردسوپاپ سلونوئید۵

با باال و پایین رفتن واسطه اجازه باز شدن و بسته شدن سوزن انژکتور را می دهد.قطعه واسطه6

7
با فشار بر روی سوزن انژکتور، سوراخ انژکتور را می بندد. و با افزایش فشار جمع فنر سوزن انژکتور

شده و سوزن انژکتور راه پاشش را باز می کند

واسطه حرکتی بین سوزن انژکتور و قطعه واسطه می باشدقطعه راهنما8

وظیفه باز کردن و بستن سوراخ انژکتور جهت پاشش را دارد.سوزن انژکتور9

اجزای داخلی انژکتور الکترومگنتیک

کار کالسی
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                  با توجه به تصاویر، جاهای خالی را در جدول زیر کامل کنید؟

غیر فعالوضعیت سلونوئید 
بسته استوضعیت سوپاپ

برگشت سوخت 
بسته است ـ پشت پیستون انژکتور فشار سوخت است 

و سوزن را پایین نگه می دارد.
با فشار فنر سوراخ های نازل بسته اند.وضعیت سوزن انژکتور

فعال وضعیت سلونوئید
باز استوضعیت سوپاپ

باز است ـ فشار پشت پیستون انژکتور کم می شود.برگشت سوخت 

وضعیت سوزن انژکتور
با فشار سوخت به مخروط فشاری سوزن بلند می شود 

و پاشش انجام می شود.

با تـوجه به شکل نام و وظیفه  اجـزای
انژکتورپیزوالکتریک را در شکل جدول

زیر بنویسید؟

اجزای داخلی انژکتور پیزوالکتریک

شرح عملکردنام قطعهشماره

محل اتصال سیم های مدار الکتریکی موتور اتصال الکتریکی )سوکت(1

با تحریک از طرف ECU منبسط شده و راه سوپاپ کنترل را به مدار برگشت سوخت عملگر پیزو2
باز می کند.

محل اتصال لوله فشار باال از ریل مشترکورودی سوخت فشار قوی3

محل اتصال لوله برگشت سوختبرگشت سوخت4

با باال و پایین رفتن واسطه اجازه باز شدن و بسته شدن سوزن انژکتور را می دهد.قطعه واسطه۵

باز کردن و بستن مدار برگشت انژکتور و کنترل فشار پشت سوزن انژکتورسوپاپ کنترل6

با فشار بر روی سوزن انژکتور سوراخ انژکتور را می بندد. و با افزایش فشار جمع شده فنر سوزن انژکتور7
و سوزن انژکتور راه پاشش را باز می کند

وظیفه باز کردن و بستن سوراخ انژکتور جهت پاشش را دارد.سوزن انژکتور8

اجزای داخلی انژکتورپیزو الکتریک

کار کالسی

کار کالسی
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شباهت و تفاوت های انژکتورهای الکترومگنتیک و پیزوالکتریک را بنویسید.

تفاوتشباهت

ـ هردو توسط ECU کنترل می شوند
ـ باز شدن سوزن انژکتور و پاشش سوخت هر دو با 

باز شدن سوپاپ برگشت سوخت انجام می شود.

ـ تفاوت در تحریک و باز شدن سوپاپ برگشت
به عکس العمل  توجه  با  الکتریک  پیزو  انژکتور  در  ـ 
بار پاشش،  پاشش چند  سریع پیزو می توان در هر 

مرحله ای داشت.
سلونوئید  برابر  پنج  تا  چهار  پیزو  عملگر  سرعت  ـ 

می باشد 

روش های عیب یابی سیستم و اجزای سوخت رسانی دیزل 

با توجه به فیلم آموزشی باال، تفاوت در روش قدرت سنجی سیلندرها )تک شدن 
موتور( در سیستم سوخت رسانی مکانیکی و الکتریکی را در کالس بحث کنید و 

جدول زیر را کامل کنید.

نحوه اجراازکار انداختن پاشش انژکتورها

درسیستم سوخت رسانی مکانیکی
ورودی  لوله های  کردن  شل  انژکتورها  پاشش  قطع 

انژکتورها

درسیستم سوخت رسانی کنترل الکترونیکی

عیب یاب  دستگاه  توسط  انژکتورها  پاشش  قطع 
)دیاگ(

قطع پاشش انژکتورها با جداکردن کانکتور انژکتورهای 
هر سیلندر

 بررسی وجود هوا در سیستم سوخت رسانی

با مشاهده فیلم آموزشی مربوطه به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1  محل پیچ هواگیری این سیستم کجاست؟

در سیستم ریل مشترک پیچ هواگیری تعبیه نشده است.
2  نحوه فعال کردن پمپ اولیه در این سیستم چگونه است؟

فعال کردن پمپ توسط دستگاه عیب یاب انجام می گیرد.

کار کالسی

کار کالسی

کار کالسی
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3  تفاوت هواگیری در سیستم سوخت رسانی مکانیکی و ریل مشترک را بنویسید؟ 
در سیستم مکانیکی، سوخت توسط پمپ دستی به مدار پمپ می شود و هوا از 
طریق شل کردن پیچ هواگیری خارج می شود ولی در سیستم ریل مشترک،  پمپ 
به  را در مدار  کار می افتد و سوخت  به  توسط دستگاه عیب یاب  الکتریکی  اولیه 

جریان می اندازد تا هوا از مدار خارج شود.

)Leak ـ Off(تست اندازه گیری مقدار سوخت برگشتی 

با توجه به فیلم چرا سوخت برگشتی انژکتور خراب با بقیه فرق دارد؟
به دلیل لقی بیشتر قطعات داخلی انژکتور، نشتی و فرار سوخت بیشتری در مدار 

برگشت صورت می گیرد.

 تست فشارسنجی مدار فشار ضعیف و فشارقوی: 

با مشاهده فیلم  پیوست به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
با توجه به فیلم  جدول زیر را کامل کنید.

بررسی فشار سوخت مدار موتور دیزل

فشارمدار

300barفشار ضعیف

1300bar فشار قوی

تغییرات فشار در مدار فشار ضعیف و فشار قوی با تغییرات دور موتور چگونه است؟ 
 در مدار فشار ضعیف،  فشار سوخت تقریباً ثابت است و بین 2 تا 3 بار می باشد. 
در مدار فشار قوی با تغییر دور موتور فشار سوخت نیز تغییر می کند. به طوری 
که در دور آرام کمترین فشار و در دور باال و تمام بار بیشترین فشار توسط پمپ 

فشار باال تولید می شود.

کار کالسی

کار کالسی

کار کالسی
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روش های باز کردن، بررسی تعمیر، تعویض و تنظیم اجزای سیستم 
سوخت رسانی دیزل و تایم گیری پمپ اصلی با موتور خودرو 

1   پمپ اولیه

را  زیر  تصاویر شکل  زیرنویس  راهنمای هنرآموز  و  آموزشی  فیلم های  به  توجه  با 
کنید. کامل 

در آوردن میله فشاری)دسته( 
پیستون

باز کردن تلمبه دستی 
باز کردن درپوش فنز پیستونهواگیری

2   پمپ اصلی

الف( پمپ انژکتور ردیفی 

با توجه به فیلم های آموزشی و راهنمای هنرآموز زیر نویس تصاویر شکل زیر را 
کنید. کامل 

نصب قفل کننده تایپیت جهت 
در آوردن میل بادامک

جمع کردن فنر جهت باز کردن 
بررسی پالنجر زیر ذره بینهر واحد

کار کالسی

کار کالسی
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دستگاه تست و تنظیم پمپ انژکتور ردیفی

با توجه به فیلم های آموزشی و راهنمای هنرآموز شکل زیر را کامل کنید.

پمپ انژکتور ردیفی با کوپلینگ 
به دستگاه متصل شده و لوله های 

دستگاه به پمپ نصب می شود.

تایم کردن 
تنظیم  و  لنگ  میل  چرخاندن 
لنگ  میل  سر  پولی  با  شاخص 

جهت تنظیم لحظه پاشش
بستن پین تایم گیری پمپ

ب( پمپ انژکتور دوار

با توجه به فیلم های آموزشی و راهنمای هنرآموز زیر نویس شکل زیر را کامل کنید.

تمیز کردن مسیرجا زدن حلقه بادامکیتست شیر برقی

کار کالسی

کار کالسی
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با توجه به فیلم های آموزشی و راهنمای هنرآموز زیر نویس شکل زیر را کامل کنید.

پمپ دوار با کوپلینگ به دستگاه 
متصل شده و لوله های دستگاه 

به پمپ نصب می شود.

چرخاندن پمپ با توجه به بستن فشار سنجقرار دادن میله تایم پمپ
حرکت عقربه

ج( پمپ  تک ـ پالنجر )تک سیندر(

با توجه به فیلم آموزشی و راهنمای هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل زیر را کامل 
کنید.

جازدن شانه ایبستن مجموعه سوپاپ فشاریجازدن پالنجر

د( پمپ واحد 

با توجه به فیلم آموزشی و راهنمای هنرآموز زیر نویس تصاویر شکل های زیر را در 
جدول صفحۀ بعد کامل کنید.

کار کالسی

کار کالسی

کار کالسی
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خودش  جای  در  را  واحد  پمپ 
لوله های دستگاه  و  بسته شده 

به پمپ بسته می شوند.

تمیز کردن مسیر سوزن تعویض اورینگ
سوزن سوپاپ سولفیدیسوپاپ سولفیدی

هـ( انژکتور واحد 

با توجه به فیلم آموزشی و راهنمای هنرآموز زیر نویس تصاویر شکل های زیر را 
کنید. کامل 

انژکتور واحد را در جای خودش 
لوله های دستگاه  و  بسته شده 

به پمپ بسته می شوند.

جا زدن فنر زیر پرسعالمت زدن جای قرارگیری پمپآزاد کردن اسبک پمپ واحد

شست وشوی قطعات در 
دستگاه اولتراسونیک

بررسی قطعات زیر 
آزمایش پاشش با سوزن جدیدمیکروسکوپ

کار کالسی
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و( سیستم ریل مشترک 

با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1   در شکل پایین زیرنویس تصاویر را کامل کنید. 

بررسی ظاهری قطعات پمپ فشار باالباز کردن پمپ فشار باال از روی موتور

2  در شکل پایین زیرنویس تصاویر را کامل کنید.

تعویض اورینگ ها و واشرهای 
آب بندی

باز کردن سوپاپ و ساچمه 
شیر یک طرفه پمپ فشار باال

تمیز کردن سطوح جهت 
واشر گذاری

3   روش بررسی و عیب یابی مدار و قطعات الکتریکی در سیستم های سوخت رسانی 
مکاترونیکی

کار کالسی
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یک نمونه مدار شماتیک سیم کشی سیستم 
سوخت رسانی )سیستم ریل مشترک نیسان 

وانت دیزل(
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با توجه به شکل صفحه قبل و راهنمایی هنرآموز، روش برسی مدار سیم کشی، 
چند سنسور و چند عملگر را بررسی کنید و جدول زیر را کامل کنید. 

جدول بررسی مدار سیم کشی سیستم سوخت رسانی ریل مشترک
 )نیسان وانت دیزل(

بررسی مدار سیم کشی نام قطعه ردیف

حسگر آب در فیلتر سوخت1
پایه 1ـ اتصال بدنه

پایه 2ـ ارسال سیگنال به پایه ECU ،K40 موتور
پایه 3ـ تغذیه 12 ولت از فیوز شماره 13ـ  1۵ آمپر 

حسگر مقدار جریان هوای ورودی2

پایه 1ـ تغذیه 12 ولت از فیوز شماره 1
پایه 2ـ سیگنال دمای هوای ورودی اتصال به پایه 

ECU A44
ECU A۵3 پایه 3ـ اتصال بدنه اتصال به پایه

پایه 4ـ سیگنال مقدار جریان هوای ورودی اتصال 
ECU A37 به پایه

پایه ۵ـ سیگنال مقدار جریان هوای ورودی اتصال 
ECU A42 به پایه

پایه 1ـ اتصال به پایه ECU A16انژکتور 31
ECU A47 پایه 2ـ اتصال به پایه

واحد کنترل گرم کن 4

پایه 30ـ مثبت باتری از طریق فیوز 60 آمپری
پایه 31ـ اتصال بدنه

پایه 86ـ مثبت باتری از طریق فیوز شماره 13 
 ECU K۵2 ـ اتصال به پایه  D پایه
ECU K93 ـ اتصال به پایهK پایه

۵EGR پایه 1ـ مثبت باتری از طریق فیوز شماره 13عملگر
ECU A60 پایه 2ـ اتصال به پایه

حسگر سرعت خودرو6
پایه 1ـ اتصال بدنه

پایه 2ـ تغذیه 12 ولت از فیوز شماره 2ـ 10 آمپر 
پایه 3ـ ارسال سیگنال به پایه ECU ،K7۵ موتور

کار کالسی
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با توجه به شکل زیر و راهنمایی هنرآموز، نحوه بررسی ولتاژ تغذیه و عیب یابی 
بنویسید. را  اتصال کوتاه حسگر فشار ریل سوخت 

اگر یک سر ولت متر به مثبت باتری و سر دیگر به سیم تغذیه وصل کنیم و ولتاژ 
بدنه  به  تغذیه سنسور  نتیجه رسد که سیم  این  به  نشان دهد می توان  را  باتری 

اتصالی دارد که ولتاژ باتری یا شارژ دینام را نشان می دهد.

  انژکتورها

باز کردن و بسته  از مراحل  با توجه به فیلم آموزشی و راهنمای هنرآموز، برخی 
را کامل کنید. زیر  پیزوالکتریکی در شکل  انژکتور  شدن 

توضیح شکلمرحله تعمیراتی

قبل از باز کردن مدار های الکتریکی ابتدا بسته ای باتری را جدا می کنیم.

باز کردن لوله های فشار قوی از ریل مشترک تا انژکتورها

بررسی لوله های فشار قوی و برگشت سوخت از نظر آسیب دیدگی

محکم کردن پیچ های بست انژکتورها با گشتاور مشخص

تعریف کد و شماره شناسایی انژکتور هر سیلندر توسط دستگاه عیب یاب 
به ECU موتور

کار کالسی

کار کالسی
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با توجه به تصاویر و راهنمایی هنرآموز جدول زیر را تکمیل کنید.

برخی از عوامل خرابي انژکتور

دستورالعمل رفع ایرادایراد دیده شدهعامل خرابي انژکتور

عدم تعویض به موقع فیلترهاي 
فیلترها تعویض گرددگرفتگی انژکتورسوخت

زنگ زدگی قطعات داخلی عدم آب گیري فیلترها
انژکتورها

تخلیه  و  فیلترها  دوره ای  سرویس 
آب در آنها

استفاده از سوخت مناسبگرفتگی انژکتورکیفیت نامناسب سوخت

سوخت هاي  سایر  نمودن  مخلوط 
غیرمتعارف نظیر بنزین، نفت، الکل 

و ... با گازوئیل
استفاده از سوخت مناسبگرفتگی انژکتور

یا  و  نامرغوب  ضدیخ  از  استفاده 
بیش از میزان توصیه شده توسط 
در  زمستان  فصل  در  خودروساز 

گازوئیل

گرفتگی انژکتور خوردگی قطعات 
انژکتور

استفاده صحیح از ضد یخ استاندارد 
سوخت

روش عیب یابی،  سرویس و تنظیم انژکتور مکانیکی پس از باز  شدن 
از روی خودرو    

با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.

تست انژکتور با دستگاه

روش آزمایشنوع آزمایش

با مشاهده چشمی هنگام پاشش توسط پمپ دستیبررسی نوع پاشش انژکتور

با مشاهده چشمی هنگام پاشش توسط پمپ دستیبررسی سوراخ

با مشاهده فشارسنج هنگام شروع پاشش توسط پمپ دستیبررسی حداقل فشار

کار کالسی

کار کالسی
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با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1   فشار پاشش سوخت انژکتور مکانیکی چگونه تنظیم می شود.

را می توان  پاشش  لحظه  انژکتور  روی سوزن  بر  انژکتور  فنر  فشار  تنظیم  توسط 
تغییر داد به طوری که اگر فنر فشرده تر شود فشار پاشش باالتر و نیروی فنر کمتر 

می شود فشار پاشش پایین تر می رود.
2  گرفتگی سوراخ های نازل انژکتور به چه روش هایی باز می شوند.؟

توسط سوزن های خاص و ابزار مخصوصی و توسط دستگاه های شست وشو دهنده 
و اولتراسونیک

3   کدام قطعه از انژکتور مکانیکی قابل تعمیر و کدام قطعه تعویض می شوند؟
معموالً قطعات و سوزن انژکتورها تعویض می گردند.

دستگاه آزمایش انژکتور الکترومگنتیک و پیزوالکتریک

با دستگاه تست انژکتور الکترومگنتیک و پیزوالکتریک چه عیوبی را می توان تشخیص 
داد، آنها را بنویسید؟

خراب بودن سلونوئید یا محرک پیزو نشتی انژکتورها گرفتگی انژکتورها اندازه مقدار 
پاشش سوخت

با توجه به فیلم آموزشی و راهنمای هنرآموز شکل زیر را تکمیل کنید.

مرحله تعمیرشکل

باز کردن فنر و سوپاپ سلونوئیدی

تنظیم ارتفاع نشیمنگاه سوپاپ

تعویض سوزن انژکتور )نازل سوخت(

کار کالسی

کار کالسی

کار کالسی
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روش عیب یابی و تعویض تجهیزات جانبی سیستم سوخت رسانی دیزل     

عیب یابی و تعمیر توربو شارژ

با توجه به فیلم های پیوست مراحل بازکردن توربو شارژ را نام ببرید.
 باز کردن لوله ورودی هوا به کمپرسور

 باز کردن و آزاد کردن لوله اگزوز از توربین
 باز کردن لوله روغن کاری از توربو شارژ

 باز کردن لوله خألیی سوپاپ و دریچه ورودی توربین توربوشارژ
 باز کردن بست های اتصالی توربو شارژ به موتور

با توجه به فیلم باز و بستن و تعمیر توربو شارژ، شکل زیر را کامل کنید.

شرح تصویرتصویر

مجموعه یاتاقان ها و اورینگ ها جهت تعویض و سرویس توربو شارژ

باز کردن قسمت توربین و کمپرسور

تعویض یاتاقان محور توربین توربو شارژ

کار کالسی

کار کالسی
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واحد کار: تعمیر سیستم سوخت رسانی دیزل )مکانیکی(

123شاخص

باز کردن و بررسی اجزای 
سوخت رسانی دیزل مکانیکی از 

روی خودرو 

 باز کردن اتصاالت باتری
  استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات 
اصلی،  )پمپ  اجزا  کردن         باز 

انژکتور، پمپ مقدماتی..(
از  استفاده  با  اجزا         بررسی 

آزمایش ها 

تعمیر و تنظیم اجزای 
سوخت رسانی 

  تعمیر و تنظیم پمپ اصلی
  تعمیر و تنظیم پمپ اولیه 

  تعمیر و تنظیم انژکتور 
  تعویض مخزن سوخت و لوله ای 

ارسال 

بستن و بررسی نهایی 

  بستن انژکتورها 
  بستن پمپ اصلی و مقدماتی

  تنظیم پمپ اصلی با موتور
  هواگیری 

  تنظیم اهرم بندی گاز
  تنظیم خفه کن 

  بررسی نهایی 

90% به باال70% به باال تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شدهسرعت انجام کار 

۵S و زیست محیطی و اخالق 
حرفه ای

  رعایت موارد ایمنی فردی
  رعایت نکات زیست محیطی

  رعایت اصول ۵S در زمان کار 

 رعایت نکات زیست محیطی
 رعایت اصول ۵S در زمان کار

 رعایت اخالق حرفه ای )دانش آموزی 
در طول کالس و زمان آزمون مانند 

نظم،پرهیز از تقلب و ...(
اخالق حرفه ای )تخصص  رعایت   
کاری مانند دقت در مراحل باز کردن 

و بستن
  تعهد به اتمام مراحل کار

  تعهد به انجام تمامی وظایف در 
طول کالس و زمان آزمون و...(
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واحد کار : تعمیر سیستم سوخت رسانی دیزل )مکاترونیکی(

123شاخص

بازکردن و بررسی اجزای سوخت رسانی 
دیزل مکانیکی از روی خودرو 

  باز کردن اتصاالت باتری
        استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات 

 باز کردن اجزای مکاترونیکی 
 بررسی اجزا با استفاده از آزمایش ها 
  باز کردن اتصاالت مدار الکتریکی

تعمیر و تنظیم اجزای سوخت رسانی 

  تعویض عملگرها
  تعویض حسگرها

  تعویض مخزن سوخت
ECU تعویض  

  تعویض پمپ اولیه 

بستن و بررسی نهایی 

  بستن حسگرها و عملگرها 
  بستن پمپ اصلی 

  بستن تجهیزات جانبی 
  هواگیری مدار

  بستن اتصاالت الکتریکی و مدار 
  بررسی نهایی  

90% به باال70% به باال تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شدهسرعت انجام کار 

۵S و زیست محیطی و اخالق 
حرفه ای

  رعایت موارد ایمنی فردی
  رعایت نکات زیست محیطی

  رعایت اصول ۵S در زمان کار 

 رعایت نکات زیست محیطی
 رعایت اصول ۵S در زمان کار

 رعایت اخالق حرفه ای )دانش آموزی 
در طول کالس و زمان آزمون مانند 

نظم،پرهیز از تقلب و ...(
اخالق حرفه ای )تخصص  رعایت   
کاری مانند دقت در مراحل باز کردن 

و بستن
  تعهد به اتمام مراحل کار

  تعهد به انجام تمامی وظایف در 
طول کالس و زمان آزمون و...(
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واحد کار : تعمیر تجهیزات جانبی سیستم سوخت رسانی دیزل )مکانیکی و مکاترونیکی(

123شاخص

سوخت رسانی  اجزای  بررسی  و  کردن  باز 
دیزل مکانیکی از روی خودرو 

 باز کردن اتصاالت باتری
 استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات 

)توربو  جانبی  تجهیزات  کردن  باز   
EGR، پمپ  شارژر، خنک کن میانی، 

هوا و ...(
 بررسی اجزا با استفاده از مولتی متر

تعمیر و تنظیم تجهیزات جانبی سوخت رسانی 
 تعمیر و تنظیم توربو شاژر

میانی،  کن  خنک   ،EGR تعویض   
پمپ هوا 

بستن و بررسی نهایی 
 بستن تجهیزات جانبی 

 بستن اتصاالت الکتریکی و مدار 
 بررسی نهایی 

90% به باال70% به باال تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شدهسرعت انجام کار 

S ۵ و زیست محیطی و اخالق حرفه ای

  رعایت موارد ایمنی فردی
  رعایت نکات زیست محیطی

  رعایت اصول ۵S در زمان کار 

 رعایت نکات زیست محیطی
 رعایت اصول ۵S در زمان کار

 رعایت اخالق حرفه ای )دانش آموزی 
مانند  آزمون  زمان  و  کالس  طول  در 

نظم،پرهیز از تقلب و...(
)تخصص  حرفه ای  اخالق  رعایت   
کاری مانند دقت در مراحل باز کردن 

و بستن
 تعهد به اتمام مراحل کار

 تعهد به انجام تمامی وظایف در طول 
کالس و زمان آزمون و...(
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