فصل 2
تعویض روغنهای خودرو

استفاده از روغن عالوه بر کاهش استهالک و بهبود عملکرد سیستم های مختلف خودرو،
نقش به سزایی در کاهش آالیندگی و ایمنی خودرو دارد که در فرایند سرویس و نگهداری
خودرو ،تعویض به موقع آنها سبب طوالنی شدن عمر قطعات خودرو و کاهش هزینه
تعمیرات می شود.
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واحد یادگیری 3
شایستگی تعویض روغن موتور
آیا تا به حال پی برده اید
ـ آیا تعویض روغن موتور الزم است؟
ـ آیا عمر روغن موتور محدود است؟
ـ آیا کاربرد روغن موتور چهارفصل را می دانید؟
امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی در طراحی و ساخت موتور خودروها ،انتخاب روغن موتور مناسب و بازدید
دوره ای خودرو با استفاده از کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات می تواند در عملکرد قطعات متحرک خودرو و باال
بردن راندمان موتورها نقش بسزایی داشته باشد .لذا آگاهی سرویس کار از مشخصات روغن موتورها و فیلترها جهت
انتخاب مناسب در باالبردن راندمان کار و جلب رضایت مشتری موثر است.

استاندارد عملکرد
هنرجو در پایان این فصل با کاربرد روانکارها ،بررسی کیفیت روغن موتور و مراحل تعویض روغن موتور و فیلترهای
مربوطه را انجام دهد.
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اصطکاک خشک و تر

با توجه به شکل 1ـ ،3به نظر شما کدام حالت نشان داد ه شده برای جابه جایی وزنه نیاز به نیروی کمتری دارد؟

(الف) اصطکاک خشک

شکل ۱ـ۳ـ انواع اصطکاک

(ب) اصطکاکتر

ِ
هرگاه دو جسم ،بدون واسطه با هم در تماس باشند ،اصطکاک ب ه وجود آمده را
اصطکاک خشک مینامند .ولی اگر
بین دو جسم ماده سومی مانند روغن یا آب وجود داشته باشد ،اصطکاک به وجود آمده را اصطکا 
ک تر مینامند.
موتور خودرو از قطعات مختلفی تشکیلشده که نسبت به هم دارای حرکتاند و بین آنها نیروی اصطکاک وجود
دارد .از اینرو در موتور خودرو از روغن بهعنوان ماده روانکار استفاده میشود تا اصطکاک خشک بین قطعات به
اصطکاکتر تبدیل گردد.

ویسکوزیته یا گرانروی چیست؟

یکی از ویژگیهای مهم روغنها گرانروی است .به مقاومتی
که سیال در برابر جاری شدن از خود نشان میدهد گرانروی
میگویند .با توجه به شکل2ـ 3مالحظه میشود که با افزایش
دما ،معموالً گرانروی روغن کاهش مییابد.

شکل۲ـ ۳ـ تأثیر دما بر گرانروی روغن

فیلم بررسی گرانروی روغن و مقایسه آن در دماهای مختلف را مشاهده نمایید.
فیلم

بحثکالسی

 -1تفاوت ویسکوزیته یا گرانروی یا لزجت با غلظت را در سیاالت بحث کنید.
2ـ شکل زیر چه چیزی را نشان میدهد؟ در مورد آن در کالس بحث و گفتگو نمایید.
3ـ به نظر شما کدامیک از روغنهای نمایش دادهشده در شکل زیر ،در صورت استفاده بین دو سطح ،اصطکاک
را بیشتر کاهش میدهند؟

شکل ۳ـ۳ـ دو نوع سیال متفاوت در دمای یکسان
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ویژگیهایروغنموتور

روغنموتور پایه ،از پاالیش نفت خام به دست میآید،که فاقد ویژگیهای الزم برای استفاده از آن در موتور
خودروهای امروزی است .به همین منظور مواد شیمیایی مختلفی به آن افزوده میشود تا روغن شرایط الزم را
برای کار در حرارت و فشار زیاد موتور داشته باشد .مهمترین ویژگیهای روغنموتور مناسب عبارت اند از:
خنک کاری

شست و شو دهنده و ضدرسوب

جلوگیری از زنگ زدگی و
خوردگی قطعات

کاهش نقطه ریزش

مقاومت باال در برابر اکسید شدن

نکته

تحقیق

ثابت بودن مقدار گرانروی

جلوگیری از سایش قطعات

پایینترین دمایی که روغن در آن دما هنوز میتواند جاری شود را نقطه ریزش میگویند.
با استفاده از اینترنت و مراجعه به وبسایت شرکتهای تولیدکننده روغن ،در مورد افزودنیهای مؤثر در ایجاد
ویژگیهای روغنموتور تحقیق نمایید و سپس جدول ۱ـ ۳را کامل کنید.
نوع ماده افزودنی

انواع ترکیبات

ضدسایش

......................................

ضدکف

......................................

ضد اکسیداسیون

......................................

بهبود شاخص گرانروی

......................................

کاهنده نقطه ریزش

......................................

جدول۱ـ۳ـ افزودنی های مؤثر در ایجاد ویژگی های روغن موتور

تغییرات فیزیکی و شیمیایی روغن موتور

از تغییرات فیزیکی مهم ایجاد شده در روغن موتور میتوان به دو مورد زیر اشاره نمود:
2ـ افزایش حجم روغن موتور
1ـ کاهش حجم روغن موتور
در مورد عواملی که باعث ایجاد تغییرات فیزیکی روغن موتور میشودگفتگو کنید و سپس جدول ۲ـ ۳را تکمیل نمایید.
بحثکالسی

تغییرات روغن موتور

عوامل مؤثر

کاهش حجم روغن
افزایش حجم روغن
جدول۲ـ۳ـ عوامل ایجاد تغییرات فیزیکی روغن موتور
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تغییرات شیمیایی روغن موتور

جدول زیر را ،که نمونه ای از تغییرات شیمیایی روغن موتور است و علت آنها را نشان میدهد ،تکمیل نمایید.
تغییرات

علت

روش تشخیص

سیاه شدن رنگ
روغن

.............

مشاهده رنگ روغن

سفید شدن رنگ
روغن

..........

.........

لجنی شدن روغن

ترکیبات روغن با هوا و ایجاد حالت لجنی در روغن

..........

نمونه روغن

جدول۳ـ۳ـ نمونه هایی از تغییرات شیمیایی روغن موتور

انواع روغن موتور
آیا در مورد روغن موتورهایی که توانایی کارکرد ده ها هزار کیلومتری دارند چیزی شنیده اید؟
نکته

در گذشته تمام روغن موتورها از تصفیۀ نفت خام به دست میآمد ولی امروزه روغن موتورهایی تولید میشود که
از ترکیب مواد شیمیایی در پاالیشگاه ها بهدست میآیند و زمان کارکرد طوالنیتری دارند .بهطور کلی روغن های
مورد استفاده در موتور خودروها به سه گروه زیر تقسیم می شوند.
نوع روغن

ویژگی

معدنی
(مینرال)

روغنی که از تصفیۀ نفت خام بهدست میآید .موتورهای با تکنولوژی قدیمی از این نوع روغن
استفاده میکنند.

سنتتیک

روغنی که از ترکیبات شیمیایی تولید می شود و بهدلیل مزایایی که نسبت به روغن معدنی دارد در
سالیان اخیر مصرف آن در خودروها افزایش یافته است .این روغن ها کارکرد طوالنی تری دارند.

نیمه
سنتتیک

مخلوطی از روغن سنتتیک با روغن معدنی است .این نوع روغن،کیفیت روغنهای سنتتیک را ندارد
اما نسبت به روغن معدنی عملکرد بهتری دارد.

شکل

جدول ۴ـ۳ـ انواع روغن موتور

نکته
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ـ برای آگاهی از نوع روغن موتور مناسب برای هر خودرو به کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات آن خودرو توجه
نمایید.
ـ طبق نظر تولیدکنندگان خودرو ،استفاده از روغن معدنی یا نیمه سنتتیک برای موتوری که تنها استفاده از
روغن سنتتیک در آن توصیه شده ،میتواند برای موتور مضر باشد ،اما در مقابل ،استفاده از روغنهای سنتتیک یا
نیمه سنتتیک برای موتورهایی که برای استفاده  از نوع معدنی طراحی شده اند (موتورهای قدیمی) بالمانع است.
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با استفاده از کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات چند خودرو جدول زیر را تکمیل نمایید.
تحقیق

دو نمونه از خودروهایی که از این نوع روغن استفاده میکنند.

نوع روغن
معدنی (مینرال)

۱ـ...........................

۲ـ...........................

سنتتیک

۱ـ...........................

۲ـ...........................

نیمه سنتتیک

۱ـ...........................

۲ـ...........................

جدول ۵ـ۳ـ انواع خودرو و روغن های مورد استفاده در آنها

کنترل سطح و رنگ روغن موتور
فکرکنید

کنترل سطح و رنگ روغن موتور چه تأثیری در کارکرد موتور و محیط زیست دارد؟
کنترل سطح و رنگ روغن موتور در فواصل زمانی مناسب از مواردی است که به عملکرد بهتر سیستم روغن کاری
موتور و جلوگیری از آسیب دیدن قسمتهای مختلف میانجامد .بطور کلی این عمل نتایج ذیل را در بردارد.
کاهش آالینده های زیست محیطی

افزایش راندمان موتور و کاهش مصرف سوخت

کاهش ساییدگی قطعات موتور

جلوگیری از تشکیل رسوب و کاهش زنگ زدگی

آیا میتوان با بررسی رنگ روغن موتور کیفیت آن را مشخص نمود؟
بحثکالسی

کنترل کیفیت روغن موتور

تعیین کیفیت روغن موتور یک فرایند پیچیده است و به دستگاه اندازه گیری ویژه نیاز
دارد .بر خالف باور عمومی ،هیچ گاه نمیتوان با نگاه کردن به رنگ روغن کیفیت آن را
مشخص نمود .معیار تعیین کیفیت روغن موتور مقدار اکسید شدن آن است .بهترکیب
روغن با اکسیژن هوا ،که منجر به تولید مواد اسیدی در روغن می شود ،اکسیداسیون
روغن گویند .این واکنش باعث افزایش گرانروی ،مسدود شدن مجاری روغنکاری و
فیلتر روغن می شود .به منظور بررسی اکسیداسیون روغن از دستگاه آنالیز روغن
شکل ۴ـ ۳دستگاه آنالیز روغن
مطابق شکل ۴ـ ۳استفاده می شود.
آیا تیره نشدن روغن پس از کارکرد موتور نشانۀ باال بودن کیفیت آن است؟

بحثکالسی

کنترل نشتی روغن موتور :نشتی روغن موتور از
عواملی است که در صورت رفع نشدن آن به بروز
مشکالت اساسی در عملکرد موتور و افزایش آلودگی
محیط زیست منجر می شود .به همین منظور بررسی
محل های احتمالی بروز نشتی بسیار اهمیت دارد.
قسمت های احتمالی بروز نشتی روغن موتور در شکل
۵ـ ۳بیان شده است.

فشنگی
روغن

جلووعقب
موتور

کارتل و پیچ
تخلیه

درب سر
سیلندر

رادیاتور
روغن
فیلتر روغن
و پایه

بلوکه
سیلندر

شکل 5ـ3ـ نقاط احتمالی بروز نشتی موتور
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برای کنترل سطح ،رنگ و کیفیت روغن موتور طبق مراحل شکل ۶ـ ۳عمل نمایید.

1ـ خودرو در سطح کام ً
ال افقی قرار گرفته 2ـ پس از سرد شدن موتور ( دمای موتور   3ـ سطح روغن ،با توجه به عالمتهای
 30°Cتا  ،)50°Cشاخص اندازه گیر سطح  MINو  MAXروی شاخص اندازهگیری
و خاموش شود.
روغن موتور را خارج ،تمیز و نصب کنید .سطح روغن چک شود.

  4ـ رنگ روغن موتور از لحاظ شفافیت و   5ـ به منظور بررسی کیفیت روغن ،مقداری
از روغن موتور را در محل مناسب بر روی
سیاه و سفید بودن نیز بررسی شود.
دستگاه تست روغن قرار داده شود.
شکل  ۶ـ ۳ـ مراحل کنترل سطح ،رنگ و کیفیت روغن موتور

بحثکالسی

فکرکنید

در مورد نحوۀ تأثیر کنترل سطح و رنگ روغن موتور در موارد ذکر شدۀ فوق بحث و تبادل نظر کنید.
آیا زمانی که گیج روغن موتور حد  MINرا نشان میدهد بهاین معناست که موتور کام ً
ال فاقد روغن است .یا خیر؟

بررسی روغن موتور
ابزار وتجهیزات

جعبه ابزار مکانیکی ـ دستگاه تست کیفیت روغن

فعالیت کارگاهی1

محل های احتمالی نشتی روغن موتور خودروهای موجود در کارگاه را بررسی کنید.

فعالیت کارگاهی2

سطح ،رنگ و کیفیت روغن موتورهای موجود را کنترل کنید.

فعالیت کارگاهی3

چک لیست اطالعات سرویس را پس از کنترل سطح ،رنگ ،نشتی و کیفیت روغن موتور تکمیل کنید.

فعالیت کارگاهی4

در دماهای مختلف میزان گرانروی روغن موتور را مقایسه نمایید.
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فعالیت کارگاهی5

ایمنی

آب را با روغن ترکیب کرده و رنگ آن را با روغن خالص مقایسه نمایید.
ـ استفاده از تجهیزات ایمنی فردی در محیط کارگاهی
الزامی است.
از تماس مستقیم دست با روغن موتور بپرهیزید.
شکل (7ـ)3

شکل ۷ـ۳

بررسی و کنترل نشتی روغن موتور ،با توجه به نکات
ایمنی ،بهتر است درحالت موتور خاموش اجرا شود .از
این رو درصورت بررسی درحالت موتور روشن از تماس
دست با قسمت های درحال حرکت مانند تسمه ها و
پولی ها و بخش های گرم موتور خودداری شود.

شکل ۸ـ۳

نکات زیست محیطی

ـ روغن موتور خودرو یک مادۀ شیمیایی و آالیندۀ
محیط زیست است .مراقب باشید هنگام بررسی
وکنترل روغن ،در محیط پخش نشود.
ـ پارچه های تنظیف استفاده شده را پس از استفاده
در محیط رها نکنید و آنها را در سطل زباله بیندازید.

برای تخلیۀ روغن موتور چه روشهایی وجود دارد؟

شکل ۹ـ۳

پس از بررسی سطح روغن موتور خودرو ،اگر سطح روغن کاهش یافته باشد ولی هنوز کیفیت روغن مناسب باشد
باید نسبت به سرریز روغن تا حد ماکزیمم گیج روغن اقدام نمود ولی اگر پس از بررسی رنگ و کیفیت روغن،
کاهش کیفیت آن معلوم شود باید در اسرع وقت روغن موتور خودرو را تعویض نمود .برای آگاهی از روش صحیح
تخلیۀ روغن موتور هر خودرو باید به کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات آن خودرو مراجعه نمود.
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فکرکنید

ـ آیا به هنگام تعویض روغن موتور تنها توجه به رنگ و کیفیت روغن کافی است یا موارد دیگری نیز باید در
نظر گرفته شود؟
ـ آیا تعویض زودتر از موعد روغن تأثیری بر عملکرد موتور دارد؟
ـ به منظور تخلیۀ مناسب روغن موتور بهتر است که عمل تعویض روغن در زمان گرم بودن موتور صورت پذیرد.

نکته

تخلیۀ روغن موتور به دو روش زیر صورت میپذیرد:

1ـ تخلیۀ دستی

2ـ تخلیۀ با دستگاه ساکشن

تخلیۀ دستی روغن موتور:

تخلیه روغن در این روش مطابق شکل۱۰ـ ۳با باز نمودن پیچ تخلیۀ روغن اجرا می شود .هنگام بستن پیچ تخلیۀ
روغن به سالمت واشر آب بندی و میزان گشتاور مجاز سفت کردن آن توجه شود.

1ـ ابزار مناسب را فر اهم کنید.

2ـ پس از رسیدن موتور به دمای طبیعی آن را 3ـ سینی زیر موتور در صورت وجود باز شود.
با رعایت ایمنی رو چاله سرویس و یا جک باالبر
مستقر کنید.

4ـ محل استقرار پیچ تخلیۀ روغن موتور را   5ـ پيچ تخليۀ روغن موتور را که در زیر كارتل    6ـ اجازه دهيد روغن موتور به صورت كامل
قرار دارد ،باز كنيد( .نکته :در هنگام تخلیه روغن تخليه گردد.
مشخص نمایید.
موتور ،به منظور تخلیه بهتر و سریعتر روغن باید
در ورودي روغن موتور باز باشد)

شکل ۱۰ـ ۳مراحل تخلیۀ روغن موتور به روش دستی
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تخلیۀ روغن با استفاده از دستگاه

روش دیگر تخلیۀ روغن موتور به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه ساکشن است .این روش برای تخلیۀ روغن
موتورهایی که امکان دسترسی به پیچ تخلیه به سهولت امکان پذیر نیست و یا بازکردن پیچ تخلیه باعث آسیب
دیدن رزوه های آن می گردد ،مناسب تر است.
تخليۀ روغن موتور با كمك دستگاه تعویض روغن :
شکل ۱۱ـ ۳مراحل تعویض روغن موتور توسط دستگاه تعویض روغن (دستگاه ساکشن) را نشان می دهد.

1ـ پيش از شروع كار ،ابزار مكانيكي ،ابزار
مخصوص ،دستگاه ساکشن و لوازم ايمني
الزم مطابق کتاب راهنماي سرویس خودرو
فراهم شود.

2ـ موتور به دماي طبیعی (نرمال)برسد.

4ـ لولۀ مكش ساكشن در محل مناسب
قرار داده شده و تخليه كامل با دستگاه
انجام شود.

5ـ وجود ناخالصي و پليسههاي فلزي در روغن
بررسي شود.

3ـ رويه بهره برداري از دستگاه ساكشن را
اجرا کنید.

شکل ۱۱ـ۳ـ مراحل تعویض روغن موتور با دستگاه تعویض روغن

فیلم کار با دستگاه تعویض روغن (ساکشن) را مشاهده نمایید.
فیلم

بحثکالسی

هر یک از دو روش بیان شده برای تخلیۀ روغن موتور دارای مزایا و معایبی است .این دو روش را از نظر ویژگیهای
زیر با هم مقایسه نمایید.
تعویض به روش دستی

تعویض با دستگاه ساکشن

سرعت و دقت انجام دادن کار
هزینه انجام دادن کار
آالینده های زیست محیطی
تخلیه بهتر و کاملتر روغن
جدول 6ـ۳ـ مقایسه روش های تعویض روغن
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تحقیق

1ـ در مورد مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور تحقیق نمایید .و عوامل موثر در تعویض آن را نام ببرید؟
2ـ با استفاده از اینترنت در مورد اثرات روغن های مستعمل برروی محیط زیست و روش های بازگشت این روغن
به چرخۀ مصرف تحقیق کنید و به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) آیا روغن های مستعمل بر روی محیط زیست اثرات مخرب دارند؟بیان کنید.
ب) موارد استفاده از روغن های مستعمل را بیان نمایید.

تخلیه روغن موتور
ابزار وتجهیزات

جعبه ابزار مکانیکی ـ دستگاه تعویض روغن موتور(ساکشن)ـ جک باالبرـ مخزن ذخیره روغن مستعمل
روغن موتور را به روش دستی تخلیه نمایید.

فعالیت کارگاهی1
فعالیت کارگاهی2

دستگاه ساکشن را جهت استفاده و بهره برداری مطابق دستورالعمل دستگاه آماده نمایید.

فعالیت کارگاهی3

روغن موتور را با کمک دستگاه ساکشن تخلیه نمایید.

فعالیت کارگاهی4

فعالیت کارگاهی5

نکات زیست محیطی

ایمنی
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بررسی نمایید که در صورتی که فشار مخزن کمپرسور باد به اندازه مورد نیاز دستگاه ساکشن نباشد چه تاثیری
در کار ساکشن دارد؟
بررسی نمایید که در صورتی که در سرریز روغن بسته باشد چه تاثیری در موقع تخلیه روغن دارد؟

ـ روغن موتور خودرو یک مادۀ شیمیایی و آالیندۀ محیط زیست است .پس از تخلیۀ
روغن موتور ،روغن مستعمل در ظروف مخصوص جمع آوری شود.
پارچه های تنظیف و قوطی روغن استفاده شده را پس از استفاده در محیط رها نکنید
و آنها را در سطل زباله بیندازید.

ـ استفاده از تجهیزات ایمنی فردی در محیط کارگاهی الزامی است.
ـ در زمان استفاده از جک باال بر نکات ایمنی شخصی و گروهی را رعایت کنید.
ـ از تماس مستقیم دست با روغن موتور بپرهیزید.

شکل ۱۲ـ۳
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آیا در مورد انواع فیلترهای موجود در بدن انسان چیزی میدانید؟
در مورد شکل 13ـ 3و شباهت آن با سیستم های فیلتراسیون موجود در خودرو بحث و تبادل نظر نمایید.
فیلتر هواکابین
موی بینی

پمپ روغن

ششها

قلب

فیلتر روغن

فیلتر هوا

کلیهها

شکل 13ـ 3انواع فیلترها در بدن انسان

اگر سیستم روغنکاریِ موتور خودرو به سیستم گردش خون تشبیه شود ،فیلتر روغن موتور در سیستم روغنکاری
دارای نقشی مشابه نقش کلیهها در سیستم گردش خون بدن است .فیلتر روغن موتور ،وظیفه جذب ناخالصیهای
شناور در روغن را بر عهده دارد تا از آسیب رسیدن به موتور خودرو جلوگیری گردد.اما فیلترها فقط تا مدت معینی
میتوانند وظیفۀ خود را به خوبی انجام دهند و وقتی عمر مفید فیلتر تمام شود ،باید آن را تعویض کرد تا مشکلی
در مدار روغنکاری ایجاد نشود.
ساختمان فيلترهاي روغن :فيلتر روغن عموماً از قسمتهاي كاغذ صافي ،بدنۀ فلزي ،سوپاپ کنارگذر،سوپاپ
يك طرفه و الستيك آببندي تشكيل شده است .شكل ۱۴ـ ۳ساختمان فيلتر روغن و اجزای آن را نشان ميدهد.

شکل ۱۴ـ ۳ـ ساختمان فیلتر

بحثکالسی

با استفاده از ماکت برش خوردۀ فیلتر روغن ،در خصوص اجزای تشکیل دهندۀ فیلتر و وظیفۀ هر کدام ،در
کالس بحث و تبادل نظر نمایید .سپس شکل 41ـ 3را نامگذاری کنید.
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شکلهای زیر مسیر عبور روغن در فیلتر را در دو حالت مختلف نشان میدهند .بهنظر شما چه تفاوتی بین این
دو حالت وجود دارد و هر یک از این حالتها در چه زمان ایجاد میشود؟

با توجه به شکل ۱۵ـ ۳حالت الف روغن تصفیه
شده از اطراف وارد شده و پس از عبور از الیههای
مختلف فیلتر شده و از وسط خارج شده و به
مدار روغن کاری موتور ارسال میشود .چنانچه
به دلیل رسوب ناخالصی بیش از حد در مواد
فیلتر کننده ،مجاری عبور روغن مسدود گردد با
توجه به شکل 15ـ 3حالت (ب)سوپاپ کنارگذر
باز و روغن تصفیه نشده از فیلتر عبور میکند تا
مانع ازآسیب دیدن شدید موتور گردد.

ب

الف

شکل ۱۵ـ۳ـ نحوه عملکرد سوپاپ کنارگذر

در بعضی از فیلترهای روغن سوپاپ کنارگذر وجود ندارد .و این سوپاپ در مدار روغن کاری تعبیه شده است.

سوپاپکنارگذر

شکل 16ـ3ـ سوپاپ کنارگذر تعبیه شده در مدار روغن کاری موتور

نکته

ـ بودن یا نبودن سوپاپ کنارگذر (سوپاپ كنترل فشار) در فيلتر ،مطابق با طراحي سيستم روغنكاري موتور
خودرو است .از اين رو انتخاب فيلتر مناسب مطابق دستورالعمل سازندۀ خودرو ضروري است و انتخاب نامناسب
آن به موتور خودرو آسیب جدی میرساند.
ـ توصیه می شود همزمان با تعویض روغن موتور فیلتر روغن آن نیز تعویض گردد .زیرا با توجه به ساختمان
فیلتر روغن و کاربرد آن در یک بازه زمانی ،عمل فیلتراسیون آن کاهش یافته و نیز روغن باقی مانده در فیلتر
باعث کثیف و آلوده شدن روغن نو می گردد و کارآیی آن را به سرعت کاهش خواهد داد.
میتوانید وظیفه ،ساختمان و عملکرد فیلتر روغن را بهطور کامل در فیلم آموزشی مشاهده نمایید.

فیلم
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تعويض فيلتر روغن

پس از تخليۀ كامل روغن موتور ،برای تعويض فيلتر روغن اقدام نمایيد .برای این کار طبق مراحل نشان داده شده
در شکل ۱۷ـ ۳عمل شود.

1ـ با استفاده از کتاب راهنمای سرویس 2ـ برای جلوگیری از پخش روغن در محیط 3ـ پس از انتخاب فیلتر مناسب کمی
و تعمیرات مکان نصب فیلتر مشخص و با زیر آن قیف یا ظرف مناسب جمعآوری روغن داخل آن ریخته شود.
روغن کارکرده قرار داده شود.
آچار مخصوص باز شود.

4ـ برای آببندی بهتر ،ابتدا واشر الستیکی   5ـ محل نصب فیلتر روغن تمیز شود.
فیلتر به روغن آغشته شود.

  6ـ فیلتر با نیروی دست در محل خود
نصب گردد.

شکل ۱۷ـ۳ـ مراحل تعویض فیلتر روغن

نکته

قابل ذکر است برخی از فیلترهای روغن از نوع کارتریجی است و در زمان تعویض با باز
نمودن درپوش فیلتر مطابق شکل۱۸ـ ،۳تنها کاغذ فیلتر تعویض می گردد.

شکل۱۸ـ۳ـ فیلتر نوع کارتریجی

آیا راهی دیگر برای باز کردن فیلتر روغن موتور بدون آچار وجود دارد؟
بحثکالسی
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تعویض فیلتر روغن موتور
ابزار و تجهیزات

جعبه ابزار مکانیکی ـ ابزار باز نمودن فیلتر روغن
فیلتر روغن خودروی موجود در کارگاه را باز نمایید.

فعالیت کارگاهی1
فعالیت کارگاهی2

ایمنی

فیلتر روغن خودروی موجود در کارگاه را آماده و نصب نمایید.
ـ استفاده از تجهیزات ایمنی فردی در محیط کارگاهی الزامیاست.
ـ در صورت استفاده از جک باالبر از کارکرد صحیح ضامنهای آن اطمینان حاصل نمایید.
برای محکم کردن فیلتر روغن از آچار استفاده نکنید و این کار را ب ه وسیلۀ دست انجام دهید .زیرا سفت کردن بیش
از حد فیلتر بهایجاد روغن ریزی از اطراف آن منجر میشود.

شکل۱۹ـ۳

نکات زیست محیطی

ـ در هنگام تعویض فیلتر روغن از پخش آن در محیط جلوگیری کنید.
ـ پارچه های تنظیف و فیلتر مستعمل را در محیط رها نکنید و آنها را در سطل زباله بیندازید.

شکل ۲۰ـ۳
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شکل زیر نمونهای از عالئم درج شــده بر روی در موتور یا ظرف روغن را نشان میدهد .آیا
میدانید مفهوم این عالئم چیست؟

شکل ۲۱ـ۳

رشد و پیشرفت روزافزون موتورها سبب پیشرفت در صنعت روانکارها نیز گردیده است بهطوری که برای موتورهای
مختلف استفاده از روغن های خاصی پیشنهاد می شود .در انتخاب روغن مناسب ،نوع موتور ،سال ساخت و سوخت
مصرفی از عوامل تأثیر گذارند .بر همین اساس ،طبقه بندی های مختلفی از سوی مراجع در این خصوص ارائه شده
است.
مهم ترین این طبقه بندي ها عبارتاند از:
ـ طبقه بندي روغن براساس درجۀ گرانروي؛ ()SAE
ـ طبقه بندي روغن برحسب سطح كيفيت؛ ()API

طبقهبندي روغنهاي موتور براساس گرانروي (درجهبندي :) SAE

اين طبقه بندي كه توسط انجمن مهندسین آمریکا ارائه گردیده براساس ميزان گرانروي روغن است .جدول 7ـ3
این نوع طبقه بندی را نشان می دهد.
شاخص
روغنهاي
دارای
روغنهای
حرف W
تک
روغن های فاقد
درجهای
حرف W
روغن های چند درجه ای

ويژگیها

مثال

ـ مورد استفاده در دماهای پايين
ـ حرف  Wبه همراه يك عدد كه نشانۀ مقدار گرانروی روغن است.

10w،20w، 30w

ـ مورد استفاده در دماهای باال
ـ تنها دارای يك عدد كه نشانۀ مقدار گرانروی است.
ـ در دماي باال ويژگي روغن بدون  Wو در دماهاي پايين با  Wرا
دارد.
ـ عدد اول و حرف  Wنشانۀ گرانروی در دمای پايين و عدد دوم،
گرانروی در دمای باال است.
جدول ۷ـ۳ـ طبقه بندی روغن براساس گرانروی()SAE

40ـ50

10w40 ، 20w50

با استفاده از جدول 7ـ 3و شکل 22ـ 3تأثیر دما در انتخاب استاندارد روغن با دوستان خود بحث نمایید.
بحثکالسی

شکل 22ـ3ـ رابطه دما در انتخاب روغن
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طبقهبندي روغنهاي موتور براساس كيفيت (استاندارد )API

انجمن نفت آمريكا كه به اختصار  APIناميده مي شود ،كيفيت روغن هاي موتور بنزيني را ،براساس مواد افزودنی
به آنها ،مطابق شكل 23ـ 3تقسيم بندي مي نمايد.

شکل 23ـ3ـ طبقه بندی روغن های موتور براساس کیفیت API

نکته

تحقیق

مناسب ترین روغن برای موتور خودرو ،روغن پيشنهادي سازنده خودرو است.
درصورت نبودن روغن پيشنهادي سازنده خودرو مي توان از جداول معادل سازي براي انتخاب روغن مناسب
استفاده نمود.
 )1جدول زیر را با پرسش از چند سرويس كار (تعويض روغنی) تكميل نماييد.
 )2دربارۀ طبقه بندی کیفیت روغن موتور مصرفی در موتورهای دیزلی تحقیق کنید.
تعداد مراجعين براي تعويض
روغن موتور در روز

...............

ميزان روغن سوخته جمع
شده در هر روز

...............

تعداد مراجعين براي تعويض
فيلتر روغن در روز

...............

قيمت هر ليتر روغن
سوخته

...............

دستمزد هر سرويس خودرو

...............

هزينه هاي جاري كارگاه به
صورت ماهانه

...............

جدول8ـ3ـ میزان درآمد سرویس کار

با استفاده از کتاب راهنمای
سرويس و تعمیرات سه نوع خودرو ،جدول زير را تكميل نماييد.
ِ
تحقیق

نام خودرو

طول عمر كاركرد روغن موتور

حجم روغن موتور مورد نياز

نوع روغن ()SAE ، API

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

جدول9ـ3ـاستخراج نوع وحجم روغن کار
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انتخاب روغن

با توجه به کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات خودرو ،روغن موتور مربوط به خودروی موجود را انتخاب نماید.
پرکردن روغن
به منظور پرکردن روغن موتو ِر خودرو ،طبق مراحل شکل۲4ـ ۳عمل نمایید.

1ـ پیچ تخلیه روغن از نظر سالم بودن
رزوه ها و آچارخور آن کنترل شود.

2ـ پیچ تخلیۀ کارتر با گشتاور مناسب
بسته شود.

3ـ با استفاده از كتاب راهنماي سرويس
و تعمیرات خودرو ،نوع و حجم مناسب
روغن موتور مشخص شود.

4ـ روغن را از طریق در سرریز روغن
داخل موتور اضافه شود.

  5ـ پس از چند دقیقه موتور خاموش
و سپس با استفاده از شاخص کنترل
سطح،میزان روغن کنترل شود.

  6ـ در صورت تعویض فیلتر روغن ،در
زمان روشن بودن موتور فیلتر و اطراف
آن از نظر داشتن نشتی بررسی شود.

شکل 24ـ 3ـ مراحل پرکردن روغن موتور

نکته

ـ پیچ تخلیه روغن از نظر سالم بودن رزوه بررسی شود .در صورت معیوب بودن ،تعویض گردد.
ـ در هنگام بستن پیچ تخلیۀ روغن ،حتماً از گشتاور مناسب استفاده نمایید تا به محل نصب پیچ صدمه وارد
نشود.
ـپس از هر بار تعویض روغن ،بهتر است واشر آببندی پیچ تخلیه تعویض گردد.
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پر کردن روغن موتور
ابزار وتجهیزات

جعبه ابزار مکانیکی ـ تورک مترـ قیف

فعالیت کارگاهی1

روغن موتور با توجه به کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات خودرو ،انتخاب نمایید.

فعالیت کارگاهی2

نیروی مورد نیاز جهت بستن پیچ کارتر را با توجه به استاندارد مربوطه بر روی تورک متر تنظیم نمایید.

فعالیت کارگاهی3

عمل شارژ روغن موتور خودروهای موجود در کارگاه را پرکنید.

ایمنی

ـ استفاده از تجهیزات ایمنی فردی در محیط کارگاهی الزامی است.
ـ روغن موتور یک مادۀ شیمیایی است.
مراقب تماس آن با دست ها و چشمانتان باشید.

شکل ۲5ـ۳ـ آلودگی چشمی

در هنگام پرکردن روغن موتور مراقب باشید روغن در محیط پخش نشود.
نکات زیست محیطی

پس از پایان فرایند پرکردن روغن موتور به سؤاالت هنرآموز پاسخ دهید.

شکل ۲6ـ۳
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سرویس و نگهداری خودروهای سواری

فیلتر هوای موتور

بحثکالسی

آیا میدانید میزان متوسط هوای مصرفی موتور یک خودر ِو سواری در ساعت چقدر است؟
ج)  70000لیتر
ب)  300000لیتر
الف)  10000لیتر
د)  110000لیتر
در این خصوص در کالس بحث و گفتگو نمایید.
با توجه به وجود گرد و غبار در هواي محيط الزم است هواي ورودي به موتور تصفيه گردد ،چرا كه اين ذرات به
فرسايش شديد و ايجاد رسوبات بر روي قطعات داخل موتور خواهند شد .از اين رو از فيلتر هوا در موتور خودرو
استفاده مي شود.
ً
فيلتر هوا در خودروهاي سواري معموال از كاغذ صافي با ابعاد متناسب با حجم موتور ساخته مي شود .شکل 27ـ3
انواع مختلف فيلترهاي مورد استفاده در موتور خودرو را نشان مي دهد.

شکل 27ـ۳ـ نمونه هایی از فیلترهای هوای موتور

نکته

سرويس و تعويض به موقع فیلتر هوای موتور در كاهش آلودگي هوا و مصرف سوخت نقش زيادي دارد .طول عمر
فيلتر هوا برحسب پيشنهاد سازندۀ خودرو مشخص گرديده است ولي وضعيت و شرايط هواي كاري موتور عامل
اصلی در زمان سرویس و یا تعویض فیلتر هوای موتور است.
ـ محل استقرار فيلتر هواي موتور در راهگاه هواي ورودي به موتور و محافظت شده از ورود آب است .زيرا در
صورت ورود آب صدمات شديدي به موتور وارد خواهد شد.
ـ فیلتر هوای موتور بهتر است در فواصل زمانی معین که در کتاب راهنمای سرویس و نگهداری هر خودرو درج
شده است ،تعویض گردد.

فیلتر هوای اتاق خودرو

با توجه به افزايش روز افزون آلودگي هوا در شهرها ،نقش فيلتر هواي اتاق خودرو
نيز مانند فيلتر هواي موتور بسيار مهم است .اين فيلتر در مسير ورود جريان هوا
به کابین سرنشین تعبيه مي شود.
معموالً فيلتر اتاق خودرو از نوع كاغذ صافي است .در برخی مواقع براي كاهش
آلودگي باكتري ها از فيلترهاي خاص داراي المپ  UVنيز استفاده مي گردد.
هم زمان با تعويض فيلتر هواي موتور ،اين فيلتر نيز تعويض مي گردد .در شكل
۲8ـ ۳انواع فیلتر هواي اتاق خودرو نشان داده شده است.

شکل۲8ـ ۳فیلتر هوای اتاق خودرو
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روش تعويض فيلتر هواي موتور

برای تعویض فیلتر هوای موتو ِر هر خودرو باید به کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات آن خودرو مراجعه نمود.ولی
در حالت کلی روش تعویض فیلتر هوای موتور طبق مراحل نشان داده شده در شکل 29ـ 3است.

1ـ با استفاده از دفترچۀ راهنمای سرویس
خودرو محل قرارگیری فیلتر هوای موتور
مشخص شود.

2ـ طبق دستورالعمل دفترچۀ راهنما،
بست ها و پیچ های درپوش فیلتر هوا باز
شود.

3ـ فیلتر کهنه از محل خود خارج شود و
محل قرارگیری فیلتر تمیز شود.

4ـ فیلتر نو با دقت در داخل محفظۀ هواکش 5ـ درپوش محفظه هواکش نصب وپیچ های
آن بسته شود.
قرار گیرد.
شکل 29ـ3ـ روش تعویض فیلتر هوای موتور

روش تعويض فيلتر هواي اتاق خودرو

معموالً فیلتر هوای اتاق خودرو به راحتی در دسترس نیست و فرایند تعویض آن در بعضی از خودروها پیچیده
است .به همین دلیل برای تعویض فیلتر هوای اتاق باید مطابق دستورالعمل سازندۀ خودرو اقدام نمایید .روش
تعویض فیلتر هوای اتاق خودرو طبق مراحل نشان داده شده در شکل ۳0ـ ۳است.

1ـ با استفاده از دفترچۀ راهنمای سرویس
خودرو ،محل قرارگیری فیلتر هوای کابین
مشخص شود.

2ـ طبق دستورالعمل کتاب راهنمای سرویس و
تعمیرات ،جهت دسترسی به محل استقرار فیلتر
اتاق ،اجزا و قسمت های مورد نیاز باز شود.

4ـ فیلتر نو با دقت در داخل محفظه خود قرار
گیرد و از نصب صحیح آن مطمئن شوید .

5ـ عمل بستن قسمت های باز شده،عکس
مراحل باز کردن انجام شود.
شکل ۳0ـ۳ـ روش تعویض فیلتر هوای کابین
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3ـ فیلتر کهنه را از محل خود خارج و
محل قرارگیری فیلتر تمیز گردد.

سرویس و نگهداری خودروهای سواری

تعویض فیلترهای هوا
ابزار وتجهیزات

جعبه ابزار مکانیکی
فیلترهای هوای موتور و اتاق خودرو را با توجه به دستورالعمل انتخاب کنید.

فعالیت کارگاهی1
فعالیت کارگاهی2

فیلتر هوای موتور خودروی موجود در کارگاه را با استفاده از دفترچۀ راهنمای سرویس خودرو تعویض نمایید.

فعالیت کارگاهی3

فیلتر هوای کابین خودروی موجود در کارگاه را با استفاده از دفترچۀ راهنمای سرویس خودرو تعویض نمایید.

ایمنی

ـ استفاده از تجهیزات ایمنی فردی در محیط کارگاهی الزامی است.
ـ در هنگام تعویض فیلتر هوا حتماً از فیلترهای مرغوب و استاندارد استفاده نمایید .فیلتر غیراستاندارد
سبب افزایش مصرف سوخت و کاهش راندمان خودرو و افزایش آالیندگی زیستمحیطی خواهد شد.

شکل  31ـ3ـ عالمت استاندارد

ایمنی

برخی از خودروها دارای المپ  UVهستند .در صورت نیاز به تعویض المپ  UVمراقب باشید حباب المپ
دچار شکستگی نشود.
فیلترهای هوا از مواد قابل بازیافت تهیه میشوند .در هنگام تعویض ،آنها را دور نریزید و به چرخۀ بازیافت بازگردانید.

نکات زیست محیطی
ارزشیابی تکوینی

پس از پایان فرایند تعویض فیلترهای هوای موتور و کابین خودرو ،به سؤاالت هنرآموز پاسخ دهید.
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وظیفۀ فیلتر بنزین چیست؟

از فرايند توليد بنزین تا انتقال آن به خودرو ،احتمال نفوذ ناخالصي به مخزن سوخت خودرو وجود دارد .با توجه به
رسانی خودروهاي امروزي ،تميز بودن سوخت در عملكرد و طول عمر تجهيزات
حساسيت باالی سيستم سوخت
ِ
سيستم سوخت رساني ،بهبود كاركرد موتور خودرو و كاهش آلودگي هوا تأثير زیادی دارد .از اين رو در مدار
سيستم سوخت رساني از فيلتر بنزين استفاده مي شود .وظیفۀ فیلتر بنزین جلوگیری از ورود مواد زائد به سیستم
سوخت رسانی است.
فيلترهاي بنزین ،همانند فيلترهاي روغن موتور ،از كاغذ صافي با بدنۀ مقاوم فلزي و يا پالستيك مقاوم ساخته شده
است .شکل ۳۲ـ ۳ساختمان داخلی فیلتر بنزین را نشان میدهد.

شکل ۳۲ـ ۳ساختمان فیلتر بنزین

وجود ناخالصیهای درون بنزین باعث میشود که منافذ فیلتر ب ه مرور مسدود گردد .هرچه فیلتر بنزین دیر تر
تعویض شود ،مواد زائد بیشتری درون آن جمع میگردد و بهتدریج مانع از حرکت بنزین به سوی موتور می شود.
فیلتری که تا حدودی کثیف شده است ،معموالً مقدار بنزین مورد نیاز موتور را در حالت دور آرام از خود عبور
می دهد ،ولی در سرعت های باال و یا زیر بار بودن خودرو ،نمی تواند سوخت مورد نیاز موتور را تأمین کند.
در خودرو دو نوع فیلتر بنزین وجود دارد .با توجه به شکلهای 33ـ 3راجعبه آنها در کالس بحث وگفتگو کنید.
بحثکالسی

شکل ۳۳ـ۳ـانواع فیلتر بنزین
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سرویس و نگهداری خودروهای سواری

روش تخليۀ فشار مدار سوخت رساني

درخودروهاي بنزيني انژكتوری ،به دليل باال بودن فشار مدار سوخت قبل از تعويض فيلتر سوخت ،الزم است فشار مدار
تخليه شود .اين تخلیه به منظور رعايت نكات ايمني و زيست محيطي و جلوگيري از ايجاد حريق صورت ميپذيرد.
رسانی خودرو طبق مراحل نشان داده شده در شکل ۳۴ـ ۳عمل نمایید.
برای تخلیۀ فشار مدار سوخت
ِ

1ـ خودرو را خاموش کنید و اجازه
دهید موتور کمی سرد شود.

2ـ فیوز یا رلۀ پمپ بنزین قطع شود.
شکل ۳۴ـ ۳روش تخلیۀ مدار سوخت رسانی

3ـ خودرو را روشن کنید تا پس از پایان
ِ
سوخت موجود در مدار ،خاموش گردد.

میتوانید نحوه تخلیه فشار ریل سوخت را در فیلم مشاهده نمایید.
فیلم

روش تعويض فيلتر سوخت

برای تعویض فیلتر سوخت خودرو ،طبق مراحل نشان داده شده در شکل ۳۵ـ ۳عمل شود.

1ـ با استفاده از کتاب راهنمای
سرویس خودرو ،محل استقرار
فیلتر بنزین مشخص شود.

2ـ در صورت لزوم ،خودرو بر
روی جک باالبر قرار گیرد.

5ـ فیوز یا رلۀ پمپ سوخت وصل شود.

3ـ اتصاالت دو طرف فیلتر
را باز کرده و فیلتربنزین از
خودرو جدا شود.

4ـ فیلتر جدید با در نظر
گرفتن جهت نصب ،در محل
خود قرار گرفته و بست
نگهدارندۀ فیلتر محکم شود.

6ـ سوئیچ باز کرده تا مدار از
سوخت پر شود.

7ـ با روشن کردن خودرو
اتصاالت فیلتر بنزین از نظر
نشتی کنترل شود.

شکل ۳۵ـ ۳روش تعویض فیلتر بنزین
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تعویضفیلتربنزین
ابزار وتجهیزات

جعبه ابزار مکانیکی ـ جک باالبر

فعالیت کارگاهی1

فشار مدار سوخت رسانی خودرو را تخلیه نمایید.

فعالیت کارگاهی2

ـ فیلتر بنزین خودروی موجود در کارگاه را طبق دستورالعمل کتاب راهنمای سرویس و تعمیر تعویض نمایید.

ایمنی

ـ استفاده از لباس کار در محیط کارگاهی الزامی است.
ـ مراقب باشید بنزین بر روی موتور گرم ریخته نشود .زیرا بنزین ماده ای قابل اشتعال است و امکان آتش سوزی
در کارگاه وجود دارد.
ـ در صورت استفاده از هوای فشرده به منظور بازدید و بررسی باز بودن لوله ها و شیلنگ های انتقال بنزین ،حتما
باید اتصال این شیلنگ ها و لوله ها از باک جدا شود.
قبل از اقدام به تعویض فیلتر سوخت خودرو ،مدار سوخت را تخلیه نمایید.

شکل۳۶ـ۳ـ آتش سوزی خودرو

بنزین یک مادۀ نفتی است .در هنگام تعویض فیلتر سوخت از پخش بنزین در محیط جلوگیری نمایید.
نکات زیست محیطی

شکل ۳۷ـ۳ـ پخش بنزین در محیط
ارزشیابی تکوینی
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پس از پایان فرایند تعویض فیلتر سوخت خودرو ،به سؤاالت هنرآموز پاسخ دهید.

ارزشیابی شایستگی تعویض روغن موتور
شرح کار:
 .1استقرار خودرو
 .2انجام آزمون های روغن موتور (رنگ ،سطح و اکسیداسیون)
 .3تکمیل چک لیست اطالعات سرویس
 .4اتصال دستگاه ساکشن به موتور
 .5راه اندازی دستگاه ساکشن و تخلیه روغن موتور
 .6تعوض روغن موتور به روش دستی
 .7تعویض فیلتر روغن

سرویس و نگهداری خودروهای سواری

 .8پر کردن روغن موتور
 .9تعویض فیلتر هوای موتور
 .10تعویــض فیلتر هوای اتاق خودرو
 .11تخلیه فشار مدار سوخت
 .12تعویض فیلتر بنزین
 .13کنترل نهایی (ســطح روغن موتور ،نشتی
روغن و بنزین

استاندارد عملکرد:
با استفاده از ابزار مخصوص ،روغن موتور و فیلترهای خودرو را مطابق با دستورالعمل های سرویس تعویض کند.
شاخص ها:
 .1مشاهده و بررسی سطوح اتکای جک زیر خودرو
.2تطابق نتایج حاصل از آنالیز روغن با جدول استاندارد
.3کنترل سطح روغن در حالت خاموش بودن موتور با استفاده از شاخص روغن موتور
.4مشاهده و مقایسه رنگ روغن نو و روغن کار کرده
.5مشاهده چک لیست تکمیل شده
 .6مشاهده روند تعویض روغن موتور

 .7تطابق روغن انتخاب شده با جدول استاندارد
 .8تعویض فیلتر روغن با استفاده از آچار فیلتر
 .9کنترل سطح و رنگ روغن پس از پر کردن
توسط شاخص کنترل سطح روغن
 .10مشاهده روش تعویض فیلتر هوای موتور و
اتاق خودرو
 .11مشاهده روش صحیح تعویض فیلتر بنزین
 .12مشاهده محل های احتمالی نشتی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :کارگاه -زمان  75دقیقه
ابزار و تجهیزات :کمپرسور باد -روغن موتور -فیلتر روغن -فیلتر هوا -فیلتر هوای اتاق -فیلتر بنزین -دستگاه ساکشن -خودرو-
جک باالبر -کتاب راهنمای سرویس و نگهدای خودرو -جعبه ابزار مکانیکی -آچار مخصوص فیلتر روغن -دستگاه آنالیز روغن
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

بررسی روغن موتور

1

2

تخلیه روغن موتور

1

3

تعویض فیلتر روغن

1

4

پرکردن روغن موتور

2

5

تعویض فیلترهای هوا (موتور و اتاق)

1

6

تعویض فیلتر بنزین

1

نمره هنرجو

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:

بــا اســتفاده از لــوازم ایمنــی کار و لحــاظ نمــودن نــکات زیســت محیطــی در
حیــن کار و نظــارت بــر بکارگیــری صحیــح مــواد و تجهیــزات ،روغــن موتــور
خــودرو و فیلترهــای مربــوط را بــا دقــت و حفــظ امانتــداری تعویــض کنــد.

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.

2
*
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واحد یادگیری 4
شایستگی تعویض روغن جعبه دنده
آیا تا به حال پی بردهاید
آیا کیفیت روغن در عملکرد جعبهدنده و دیفرانسیل موثر است؟
آیا برای جعبه دنده ها و دیفرانسیل های مستقل روغن دنده یکسان استفاده می شود؟
آیا از هر روغن دنده ای برای جعبه دنده ها می توان استفاده کرد؟
آشنايي با ساختار انواع جعبه دنده ها و ديفرانسيل ها در خودروهاي محرك جلو و محرک عقب و كنترل سطح،
انتخاب و تعويض روغن جعبه دنده در بازه زمانی مناسب با توجه به كتاب راهنماي سرويس و تعميرات آنها،
مي تواند در كاهش استهالك و بروز ایرادهای مكانيكي اين خودروها موثر واقع شود .لذا رعايت نكات فوق برای
یک سرویس کار خودرو در کسب درآمد و رضایت مشتری الزم و ضروري است.

استانداردعملکرد
هنرجو در پایان این فصل می تواند مراحل بررسی و تعویض روغن جعبه دنده و دیفرانسیل را انجام دهد.
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تعویض روغن جعبهدنده

همانگونه که در بخش روغن موتور بیان شد به منظور کاهش
نیروی اصطکاک بین قطعات در حال حرکت و درگیر با یکدیگر و
نیز تبدیل اصطکاک خشک بین آنها به اصطکاک تر ،از روانکارها
استفاده می شود .در جعبه دنده ها نیز که چرخ دنده ها ،شفت ها
و سایر اجزا نسبت به یکدیگر درحال حرکت بوده و با یکدیگر
درگیر هستند ،نیاز به روانکار دارد.

شکل ۱ـ ۴ـ جعبه دنده

ویژگیهای روغنهای جعبهدنده و دیفرانسیل

آیا امکان استفاده از روغن موتور برای جعبهدنده و دیفرانسیل نیز وجود دارد یا دارای ویژگی های متفاوتی هستند؟

فکرکنید

روغن های جعبه دنده نیز مانند روغن موتور از دو بخش روغن پایه و مواد افزودنی تشکیل یافته اند .که روغن پایه
از پاالیشگاه نفت خام به دست می آید و مواد افزودنی مختلفی به آن اضافه می شود تا ویژگی های مناسب مورد نیاز
در آن ایجاد گردد .مهم ترین ویژگی های روغن جعبه دنده را می توان به صورت شکل ۲ـ ۴بیان نمود.
تحمل کردن فشار و بار زیاد

ثبات وحفظ ویژگی برای مدت طوالنی

انتقال حرارت و خاصیت خنک کاری خوب

ضد کف

معلق نگه داشتن رسوبات

خاصیت ضد زنگ وخورندگی
شکل ۲ـ۴ـ ویژگی های اصلی روغن جعبه دنده

تحقیق

الزم به ذکر است که انتخاب نوع و حجم روغن جعبه دنده و دیفرانسیل با مراجعه به کتاب راهنمای سرویس و
تعمیرات خودرو صورت می پذیرد.
با استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت شرکتهای تولیدکننده روغن در مورد افزودنی های مؤثر در ایجاد
ویژگی های روغن جعبه دنده تحقیق نمایید و جدول ۱ـ ۴را کامل کنید.
انواع ترکیبات

ویژگی
لزجت مناسب
قابلیت تحمل بار
مقاومت اکسیداسیون

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

مقاومت دمایی

تغییرات فیزیکی روغن جعبهدنده

جدول1ـ4ـ ویژگی روغن و ترکیبات آن

از تغییرات فیزیکی روغن جعبه دنده می توان به موارد زیر اشاره نمود.
کاهش حجم روغن جعبه دنده

زیاد شدن حجم روغن جعبه دنده
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در مورد عواملی که باعث ایجاد تغییرات فیزیکی روغن جعبه دنده میشود بحث و گفتگو کنید و سپس جدول
زیر را کامل نمایید.
عوامل مؤثر
کاهش حجم روغن

................

افزایش حجم روغن

نفوذ آب و ناخالصی ها داخل روغن جعبه دنده
جدول۲ـ۴ـ عوامل ایجاد تغییرات فیزیکی روغن جعبه دنده

تغییرات شیمیایی روغن جعبهدنده

کدام یک از موارد زیر می تواند از تغییرات شیمیایی رخ داده بر روی روغن جعبه دنده باشد؟
صحیح

1

اسیدی شدن روغن

2

شیری شدن رنگ روغن در اثر نفوذ آب

3

اکسید شدن روغن و لجنی شدن آن

4

تیره و سیاه شدن رنگ روغن

5

کم شدن حجم روغن

غلط

جدول۳ـ۴ـ تغییرات شیمیایی روغن جعبه دنده

از مهم ترین تغییرات شیمیایی روغن جعبه دنده می توان به اکسید و لجنی شدن آن اشاره نمود .این موضوع همانند
روغن موتور در روغن جعبه دنده نیز رخ می دهد از این رو برای جلوگیری از آن از مواد افزودنی ضداکسیداسیون
در روغن های جعبه دنده استفاده می شود.

روش کنترل سطح و رنگروغن جعبهدنده محرک جلو:

آیا لزومی برای بررسی سطح و کیفیت روغن جعبه دنده و دیفرانسیل وجود دارد؟

1ـ خودرو را در سطح افقی قرار
دهید.
شکل ۴ـ۴ـ روش کنترل سطح و رنگ روغن جعبه دنده محرک جلو
2ـ پیچ محل کنترل سطح روغن باز شود.

3ـ سطح و رنگ روغن جعبهدنده کنترل شود.

ـ روش بررسی سطح و رنگ روغن جعبهدنده و دیفرانسیل محرک عقب:
آیا برای بررسی سطح روغن جعبه دنده و دیفرانسیل نیز مانند روغن موتور شاخص کنترل سطح روغن بر روی
گیربکس و دیفرانسیل نصب می گردد؟
معموالً به منظور بررسی سطح روغن جعبه دنده و دیفرانسیل از پیچ بازدید سطح روغن ،بر روی پوسته آنها
استفاده می شود .در خودروهای محرک عقب که مجموعه جعبه دنده و دیفرانسیل آنها مجزا است ،جهت کنترل
سطح روغن موجود در جعبه دنده و دیفرانسیل مطابق دستورالعمل سرویس و تعمیرات آن خودرو ،می توان پیچ
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بازدید کنترل سطح هرکدام را باز نموده و به میزان روغن دنده موجود در آنها پی برد .شکل   5ـ 4نمونه هایی از
پیچ بازدید سطح روغن جعبه دنده و دیفرانسیل را نشان می دهد .قابل ذکر است بهترین راه حل برای پی بردن به
میزان سطح روغن جعبه دنده و دیفرانسیل و محل قرارگیری پیچ بازدید ،مراجعه به کتاب راهنمای سرویس و
تعمیرات خودروی مورد نظر است.
مراحل کنترل سطح و رنگ روغن جعبهدنده و دیفرانسیل در خودروی محرک عقب مطابق شکلهای 5ـ 4و 6ـ 4است.
نکته

1ـ خودرو روی جک باالبر قرار گیرد.

2ـ پیچ محل کنترل سطح روغن
جعبهدنده باز شود.

3ـ سطح و رنگ روغن جعبه دنده
کنترل شود.

شکل ۵ـ۴ـ روش کنترل سطح و رنگ روغن جعبه دنده محرک عقب

1ـ خودرو روی جک باالبر قرار گیرد.

2ـ پیچ محل کنترل سطح روغن
دیفرانسیل باز شود.

3ـ سطح و رنگ روغن دیفرانسیل
کنترل شود.

شکل 6ـ۴ـ روش کنترل سطح و رنگ روغن دیفرانسیل محرک عقب

کنترل سطح و کیفیت روغن جعبه دنده و دیفرانسیل در فواصل زمانی مناسب از مواردی است که باعث عملکرد
بهتر جعبه دنده و دیفرانسیل می شود و از آسیب دیدن قسمت های مختلف آنها جلوگیری می گردد .به طور کلی
این عمل نتایج زیر را دربردارد.
کنترل

سطح و کیفیت

روغن جعبهدنده

کاهش احتمالی آسیب دیدن جعبه دنده و دیفرانسیل و قطعات
جلوگیری از نشتی بیشتر روغن جعبه دنده و دیفرانسیل

جلوگیری از آسیب دیدن و به اصطالح سوختن دندههای جعبهدنده و دیفرانسیل در اثر کم بودن سطح روغن
کاهش صدای غیر عادی جعبه دنده در حین کارکرد

جلوگیری از تشکیل رسوب و ایجاد حالت لجنی در روغن
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نکته

تحقیق

ـ در مورد چگونگی تأثیر کنترل سطح و کیفیت روغن جعبه دنده بر موارد فوق بحث و تبادل نظر کنید.
ـ آیا می توان از دستگاه آنالیز روغن موتور برای تعیین کیفیت روغن جعبه دنده نیز استفاده نمود؟

از موارد بسیار مهم در بازدید سطح وکنترل کیفیت روغن جعبه دنده و دیفرانسیل ،بررسی وجود پلیسه و
ناخالصی در داخل روغن است .از این رو در صورت وجود پلیسه و ناخالصی در روغن بهتر است روغن جعبه دنده
تعویض گردد .زیرا وجود پلیسه در روغن باعث آسیب دیدن بیشتر چرخ دنده ها و بلبرینگ های جعبه دنده
می شود .در صورت عدم وجود نشتی و ناخالصی در روغن می توان با اضافه نمودن روغن جعبه دنده از قسمت
سرریز روغن ،سطح روغن را درحد مجاز آن تنظیم نمود.

با مراجعه به کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات خودروی موجود در کارگاه ،نحوه بررسی و کنترل سطح روغن
جعبه دنده و دیفرانسیل آن ،محل قرارگیری پیچ بازدید سطح روغن ،بازه های زمانی بازدید و مقدار حجم مجاز
روغن موجود در جعبه دنده و دیفرانسیل آن را استخراج نمایید.

ـ کنترل نشتی روغن جعبهدنده و دیفرانسیل محرک جلو و محرک عقب:

نشتی روغن جعبه دنده از عواملی است که در صورت عدم رفع آن منجر به بروز مشکالت اساسی در عملکرد
جعبه دنده و دیفرانسیل و ایجاد آلودگی های زیست محیطی می شود .به همین منظور بررسی محل های احتمالی
بروز نشتی دارای اهمیت است .شکل 7ـ4ـ قسمت های احتمالی بروز نشتی روغن جعبه دنده و دیفرانسیل را برای
دو نوع خودروی محرک جلو و محرک عقب نشان می دهد.

استقرار خودرو روی جک باالبر

مشاهده محل احتمالی نشتی در دیفرانسیل و جعبه دنده

شکل 7ـ۴ـ استقرار خودرو بر روی جک باالبر و مشاهده محل های احتمالی نشتی
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کنترل سطح ،رنگ و نشتی روغن جعبهدنده و دیفرانسیل
ابزار وتجهیزات

جعبه ابزار مکانیکی ـ واسکازین پمپ

فعالیت کارگاهی1

سطح وکیفیت روغن جعبه دنده و دیفرانسیل محرک جلو را بررسی نمایید.

فعالیت کارگاهی2

سطح وکیفیت روغن جعبه دنده و دیفرانسیل محرک عقب را بررسی نمایید.

فعالیت کارگاهی3

محل های احتمالی نشتی روغن جعبه دنده و دیفرانسیل محرک عقب و جلو را بررسی نمایید.

فعالیت کارگاهی4

پس از بررسی های فوق چک لیست اطالعات سرویس و تعمیرات را تکمیل نمایید.

ایمنی

1ـ استفاده از تجهیزات ایمنی فردی در محیط کارگاهی الزامی است.
2ـ از تماس مستقیم روغن با بدن جلوگیری شود و از دستکش مناسب استفاده شود.
3ـ در حین بازدیدها از دستکش کار مناسب استفاده شود.
پارچههای تنظیف و قطعات استفاده شده را پس از استفاده در محیط رها نکنید و آنها را در سطل زباله بیندازید.

نکات زیست محیطی
ارزشیابی تکوینی

پس از پایان فرایند بررسی روغن جعبه دنده و دیفرانسیل ،به سؤاالت هنرآموز پاسخ دهید.

ـ روش تخلیه روغن جعبهدنده و دیفرانسیل:

کدامیک از روش های زیر برای کنترل زمان تعویض روغن جعبه دنده مناسب تر است؟
ج) مدت زمان کارکرد خودرو
ب) دفترچه راهنما
الف) میزان کیلومتر کارکرد خودرو
پس از بررسی سطح روغن جعبهدنده و دیفرانسیل در صورت کاهش سطح آن میتوان از محل سرریز روغن ،سطح
روغن را تا حد مجاز افزایش داد .البتهاین امر در صورتی است که روغن موجود در جعبه دنده و دیفرانسیل از نظر
کیفیت در حد مناسبی باشد .در غیر این صورت باید اقدام به تعویض کامل روغن جعبهدنده و دیفرانسیل نمود.
تخلیه و تعویض به موقع روغن جعبه دنده و دیفرانسیل باعث افزایش طول عمر قطعات آن ،کاهش سرو صدا،
کاهش هزینه های تعمیرات و در نهایت بهبود عملکرد جعبه دنده و دیفرانسیل می گردد .به منظور پی بردن به
زمان تعویض روغن جعبه دنده و دیفرانسیل میزان کیلومتر کارکرد و یا مدت زمان استفاده از خودرو درکتاب های
راهنمای سرویس و تعمیرات خودروها ذکر می شود .برای انجام صحیح تخلیه روغن جعبه دنده و دیفرانسیل
خودرو باید مطابق دستورالعمل ارائه شده در کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات خودرو اقدام نمود.
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معموال تخلیه روغن جعبهدنده و دیفرانسیل از طریق باز
نمودن پیچ تخلیه روغن که در پایینترین سطح جعبهدنده
قرار دارد ،صورت میپذیرد .در برخی از خودروها به منظور
دسترسی به پیچ تخلیه روغن موتور و جعبهدنده نیاز به باز

نمودن سینی محافظ زیر موتور است.
برای تخلیه روغن جعبه دنده و دیفرانسیل محرک جلو
طبق مراحل شکل 8ـ 4عمل نمایید.

1ـ خودرو روی جک باالبر در ارتفاع
مناسبی قرار گیرد.

2ـ پیچ ورودی روغن جعبه دنده باز شود.

3ـ مخزن جمع آوری روغن مستعمل زیر
خودرو قرار گیرد.

4ـ پیچ تخلیه روغن جعبه دنده باز شود.

شکل 8ـ۴ـ مراحل تخلیه روغن جعبهدنده و دیفرانسیل محرک جلو

برای تخلیه روغن دیفرانسیل مستقل محرک عقب طبق مراحل شکل9ـ ۴عمل نمایید.

1ـ خودرو روی جک باال بر در ارتفاع
مناسبی قرار گیرد.
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2ـ پیچ ورودی روغن دیفرانسیل باز
شود.
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3ـ پیچ تخلیه روغن دیفرانسیل باز شود

4ـ مخزن جمع آوری روغن مستعمل زیر
خودرو قرار گیرد.

شکل 9ـ۴ـمراحل تخلیه روغن جعبه دنده و دیفرانسیل محرک عقب

در حین تخلیه روغن جعبه دنده و دیفرانسیل توجه به نکات زیر ضروری است:
ـ کنترل مدت زمان کارکرد روغن جعبه دنده و دیفرانسیل.
ـ استفاده از دستور تخلیه روغن ارائه شده در کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات.
ـ توجه به نکات ایمنی در زمان قرار دادن خودرو بر روی چال سرویس و یا جک باالبر.
ـ بررسی روغن تخلیه شده از نظر وجود پلیسه و ناخالصی در داخل آن.
ـ بررسی ظاهری پیچ تخلیه و واشر آن و اطمینان از سالمت آنها و تمیز نمودن آن.
ـ بستن پیچ تخلیه با گشتاور توصیه شده در محل خود پس از تخلیه کامل روغن.

تحقیق

تحقیق

با مراجعه به کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات چند خودرو ،زمان بازدید و تعویض روغن جعبه دنده و
دیفرانسیل آن ،محل قرارگیری پیچ تخلیه روغن ،مقدار حجم مجاز روغن موجود در جعبه دنده و دیفرانسیل و
نحوه تخلیه آن را استخراج نمایید و جدول زیر را تکمیل نمایید.

خودرو

زمان بازدید سطح روغن جعبه دنده و دیفرانسیل

زمان تعویض
روغن
جعبه دنده و
دیفرانسیل

محل قرارگیری
پیچ تخلیه
روغن

حجم روغن
مجاز

..............

...........................................

.........

...........

..........

...................

..............................................

.........

.........

..........

....................

..........................................

..........

.........

..........

جدول 4ـ۴ـ زمان بازدید و تعویض روغن جعبه دنده و دیفرانسیل
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تحقیق

در مورد شرایط کارکرد خودرو و تأثیر آن در طول عمر روغن جعبه دنده و دیفرانسیل تحقیق نمایید و سپس
به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف) اگر خودرو مدت زیادی مورد استفاده قرار نگیرد چه اثری روی روغن دنده آن دارد؟
ب ) طی کردن مسیر های کوهستانی یا در شرایط مختلف آب و هوایی چه تأثیر روی روغن دنده دارد؟

تخلیه روغن جعبهدنده و دیفرانسیل
ابزار وتجهیزات

فعالیت کارگاهی1
فعالیت کارگاهی2

ایمنی

نکات زیست محیطی

ارزشیابی تکوینی
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جعبه ابزار مکانیکی ـ ظرف تخلیه مناسب برای روغن مستعمل

روغن جعبه دنده و دیفرانسیل محرک جلو خودرو موجود در کارگاه را مطابق کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات
آنها تخلیه کنید.
روغن جعبه دنده و دیفرانسیل محرک عقب خودرو موجود در کارگاه را مطابق کتاب راهنمای سرویس و
تعمیرات آنها تخلیه کنید.
ـ استفاده از تجهیزات ایمنی فردی در محیط کارگاهی الزامی است.
ـ در استفاده از جک باالبر زیر خودرو نکات ایمنی شخصی و کارگاهی را رعایت نمایید.
ـ در هنگام تخلیه روغن جعبه دنده و دیفرانسیل از تماس دست با سیال مربوطه خودداری نمایید و از دستکش
مناسب استفاده کنید.
ـ روغن دنده مستعمل را پس از تخلیه از لحاظ نبودن براده و قطعات شکسته کنترل نمایید.

ـ پارچههای تنظیف و قطعات استفاده شده را پس از استفاده در محیط رها نکنید و آنها را در سطل زباله بیندازید.
ـ از ظرف مناسب برای جمعآوری روغن دنده مستعمل جهت جلوگیری از پخش آن در محیطزیست استفاده
نمایید.
پس از پایان فرایند تخلیه روغن جعبه دنده و دیفرانسیل ،به سؤاالت هنرآموز پاسخ دهید.

سرویس و نگهداری خودروهای سواری

استانداردهای روغن جعبهدنده

آیا می توان از استانداردهای روغن موتور برای روغن جعبه دنده نیز استفاده نمود؟
روغن های جعبه دنده نیز مانند روغن موتور دارای استانداردهای مختلفی هستند زیرا انتخاب روغن جعبه دنده نیز
با توجه به شرایط کاری جعبه دنده ،نوع چرخ دنده ها و غیره متفاوت است .مهم ترین طبقه بندی های روغن های
جعبه دنده عبارت اند از:
طبقهبندی روغن برحسب سطح کیفیت ()API
طبقه بندی براساس درجه گرانروی ()SAE
ـ طبقهبندی براساس گرانروی روغن جعبهدنده (درجه بندی :)SAE

تفاوت دو نوع روغن دنده نشان داده شده را بیان کنید.
بحثکالسی

روغن جعبه دنده 140

بحثکالسی

روغن جعبه دنده 70w-75

شکل۱0ـ۴ـ دو نوع روغن جعبه دنده
همانند روغن موتور این طبقه بندی که توسط انجمن مهندسین آمریکا ارائه شده است براساس گرانروی روغن
است .جدول 5ـ 4این نوع طبقه بندی را نشان می دهد.
با توجه به جدول ارائه شده در قسمت روغن موتور ،جدول زیر را تکمیل کنید.
شاخص
روغن های تک
درجهای

ویژگیها

مثال

دارای W

..........................

80W ،70W

فاقد W

..........................

250،90 ،140

روغن های چند درجه ای

..........................

85 W 90 ،85 W 140

جدول ۵ـ ۴ـ طبقه بندی روغن جعبه دنده

نکته

همانگونه که در جدول  5ـ 4مالحظه می شود شاخص گرانروی  SAEبرای روغن های دنده مانند  80 w90و
غیره با شاخص گرانروی روغن های موتور بسیار متفاوت است .این امر برای جلوگیری از اشتباه در انتخاب روغن
دنده به جای روغن موتور و بالعکس است.
طبقهبندی روغن جعبه دنده براساس سطح کیفی ( استاندارد ) API

روغنهای جعبه   دنده نیز باید دارای برخی ویژگیها باشند که با افزودن مواد افزودنی به روغنپایه حاصل میگردد.
ازاینرو  ،APIسطح کیفی روغن جعبهدندهها را براساس مواد افزودنی و نوع چرخ   دندهها و شرایط مختلف کارکرد
مطابق جدول 6ـ 4تقسیمبندی مینماید.
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طبقهبندی API

ویژگی روغن دنده و موارد مصرف آن

1ـ GL

روغنپایه ـ دنده مخروطی شرایط ساده کار

2ـ GL

با ماده ضد سائیدگی ـ دنده مارپیچ شرایط کمی دشوار

3ـ GL

با ماده  EPـ محور و سیستم انتقال نیرو سرعت و فشار باال

4ـ GL

برای جعبه دنده های دستی

5ـ GL

نکته

دنده هیپوئید و دیفرانسیل خودرو سبک و سنگین در شرایط کاری سخت

جدول ۶ـ۴ـ طبقهبندی روغن دنده براساس API

ـ در حین انتخاب و تعویض روغن جعبهدنده و دیفرانسیل توجه به نکات زیر ضروری است:
ـ مناسبترین روغن برای جعبهدنده و دیفرانسیل خودرو ،روغن توصیه شده شرکت سازنده خودرو است.
ـ از انتخاب روغن جعبه دنده و دیفرانسیل با شاخص گرانروی بیشتر از اندازه توصیه شده جدا خودداری کنید،
زیرا باعث سخت شدن عمل تعویض دنده و آسیب دیدن اجزای آن می گردد.
ـ به میزان حجم مجاز روغن جعبه دنده دقت کنید .افزایش یا کاهش بیش از حد مجاز روغن جعبه دنده باعث
صدمه دیدن جعبه دنده می شود.
ـ روغن جعبه دنده های اتوماتیک با جعبه دنده های معمولی کامال متفاوت است .از این رو هرگز از این دو نوع
روغن به جای یکدیگر استفاده نگردد .زیرا باعث بروز صدمات شدید به جعبه دنده و اجزای آن خواهد شد.
با استفاده از کتاب راهنمای سرويس سه نوع خودرو ،جدول زیر را تكميل نماييد.

تحقیق

نام خودرو

طول عمر كاركرد

حجم روغن جعبه دنده مورد نياز

نوع روغن ()SAE ، API

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

جدول ۷ـ۴ـ استخراج نوع و حجم روغن جعبه دنده و دیفرانسیل

جدول ۸ـ ۴را با پرسش از چند سرويس كار (تعويض روغنی) تكميل نماييد.
تحقیق

تعداد مراجعين براي تعويض
روغن جعبه دنده و دیفرانسیل
در روز

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

.............

ميزان روغن سوخته جمع
شده در هر روز

.............

قيمت هر ليتر روغن نو به طور
متوسط

.............

قيمت هر ليتر روغن سوخته

.............

دستمزد هر سرويس خودرو

.............

هزينه هاي جاري كارگاه به
صورت ماهانه

.............

جدول ۸ـ۴ـ دستمزد سرویس کار خودرو
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سرویس و نگهداری خودروهای سواری

انتخاب روغن جعبهدنده و دیفرانسیل

با توجه به کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات خودرو ،نوع و حجم روغن دنده مناسب را برای جعبه دنده و
دیفرانسیل انتخاب نماید.
ـ روش شارژ روغن جعبه دنده و دیفرانسیل محرک جلو:
عمل شارژ روغن جعبهدنده و دیفرانسیل براساس دستورالعمل ارائه شده در کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات خودرو
صورت میپذیرد .به طورکلی برای شارژ روغن جعبهدنده و دیفرانسیل طبق مراحل شکل ۱1ـ ۴عمل میکنیم.

1ـ پیچ تخلیه روغن بسته شود.

2ـ روغن جعبه دنده و دیفرانسیل پر شود.

3ـ پیچ ورودی روغن مطابق
دستورالعمل کتاب راهنمای سرویس و
تعمیر بسته شود.

شکل ۱1ـ ۴شارژ روغن جعبه دنده و دیفرانسیل محرک جلو

ـ روش پرکردن روغن جعبهدنده و دیفرانسیل خودروی محرک عقب:

1ـ خودرو روی جک باال بر در ارتفاع
مناسبی قرار گیرد.

2ـ پیچ تخلیه روغن بسته شود.

3ـ روغن به وسیله پمپ دستی،برقی یا بادی
پر شود و پیچ ورودی بسته شود.

2ـ پیچ تخلیه روغن بسته شود.

3ـ روغن به وسیله پمپ دستی،برقی یا
بادی پر شود و پیچ ورودی بسته شود.

شکل ۱2ـ۴ـ پرکردن روغن جعبه دنده خودروی محرک عقب

1ـ خودرو روی جک باال بر در ارتفاع
مناسبی قرار گیرد.

شکل 13ـ۴ـ پرکردن روغن دیفرانسیل خودروی محرک عقب
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پر کردن روغن جعبهدنده و دیفرانسیل
ابزار وتجهیزات

فعالیت کارگاهی1
فعالیت کارگاهی2

فعالیت کارگاهی3

ایمنی
مشتری مداری

نکات زیست محیطی

جعبه ابزار مکانیکی ـ واسکازین پمپ (پمپ روغن دنده)
روغن جعبه دنده و دیفرانسیل را مطابق کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات برای خودروی محرک جلوی موجود
در کارگاه پرکنید.
روغن جعبه دنده و دیفرانسیل را مطابق کتاب راهنمای سرویس و تعمیرات برای خودروی محرک عقب موجود
در کارگاه پر کنید.
بررسی کنید که اگر به جای روغن دنده  SAE 70اشاره شده در کتاب راهنمای سرویس خودرو از روغن
دنده  SAE 140استفاده کنیم چه مشکالتی در جعبه دنده بوجود می آید.

ـ استفاده از تجهیزات ایمنی فردی در محیط کارگاهی الزامی است.
ـ به رعایت نکات ایمنی در استفاده از جک باالبر توجه شود.
پیش از پرکردن روغن جعبه دنده و دیفرانسیل توجه به موارد ذیل الزم
است.
ـ قیف و ابزارهای الزم برای شارژ را تمیز نمایید.
ـ سوپاپ های تهویه بخارات روغن روی جعبه دنده را بازدید نمایید.
ـ از روکش فرمان و صندلی و کفپوش و گلگیر برای جلوگیری از کثیفی
محل های مربوطه استفاده نمایید.

شکل ۱4ـ۴ـ استفاده از روکش صندلی و فرمان

پارچه های تنظیف و قطعات استفاده شده را پس از استفاده در محیط رها نکنید و آنها
را در سطل زباله بیندازید.

شکل ۱5ـ۴ـ رعایت نکات زیست محیطی
ارزشیابی تکوینی
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پس از پایان فرایند شارژ روغن جعبهدنده و دیفرانسیل ،به سؤاالت هنرآموز پاسخ دهید.

سرویس و نگهداری خودروهای سواری

ارزشیابی شایستگی تعویض روغن جعبه دنده (دستی) خودرو
.6تخلیه روغن جعبه دنده و دیفرانسیل
.7انتخاب روغن مناسب بر اساس جدول استاندارد
.8پرکردنروغنجعبهدندهودیفرانسیلمحرکجلو
.9پرکردنروغنجعبهدندهودیفرانسیلمحرکعقب
.10کنترل نهایی (سطح و نشتی)

شرح کار:
 .1استقرار خودرو بر روی جک باالبر
 .2کنترل سطح روغن جعبه دنده و دیفرانسیل
 .3تعیین رنگ و ناخالصی روغن جعبه دنده و دیفرانسیل
 .4کنترل نشتی روغن جعبه دنده و دیفرانسیل
 .5تکمیل چک لیست اطالعات سرویس
استاندارد عملکرد:

با استفاده از ابزار مخصوص ،روغن جعبه دنده و دیفرانسیل خودرو را مطابق با دستورالعمل های سرویس تعویض کند.

شاخص ها:
 .1مشاهده و بررسی سطوح اتکای جک زیر خودرو
 .2مشاهده محل های احتمالی نشتی در جعبه دنده و دیفرانسیل
 .3مشــاهده و بررســی ســطح ،رنــگ و ناخالصــی روغــن جعبــه دنــده و
دیفرانســیل
 .4مشاهده چک لیست تکمیل شده

 .5مشاهده روش تخلیه روغن جعبه دنده و
دیفرانسیل در حالت گرم
 .6تطابق روغن دنده انتخاب شده با جدول استاندارد
 .7کنترل سطح روغن پس از شارژ
 .8مشــاهده روش کنترل نشــتی روغن
جعبه دنده و دیفرانســیل

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :کارگاه  -زمان  50دقیقه-
ابزار و تجهیزات :جک باالبر -جعبه ابزار مکانیکی -ابزارهای مخصوص -روغن جعبه دنده و دیفرانسیل -خودرو (محرک جلو و
محرک عقب) -کتاب راهنمای سرویس و نگهداری خودرو -دستگاه شارژ روغن جعبه دنده -مخزن جمع آوری روغن
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

بررسی روغن جعبه دنده و دیفرانسیل

1

2

تخلیه روغن جعبه دنده و دیفرانسیل

1

3

پرکردن روغن جعبه دنده و دیفرانسیل

2

نمره هنرجو

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:

بــا اســتفاده از لــوازم ایمنــی کار و رعایــت نــکات زیســت محیطــی و بــا
اطمینــان از کیفیــت کار انجــام شــده اقــدام بــه تعویــض روغــن جعبــه دنــده
و دیفرانســیل نمایــد.

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.

2
*
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