Buletin Service Nr. 33/12.02.2013

Motoare Robin-Subaru
Începând cu acest buletin de service, vă vom prezenta un “troubleshooting” la motoarele comercializate de Interprima.
Vom începe cu motoarele Robin-Subaru, pe benzină.

Principalele elemente care asigură funcţionarea corespunzătoare a unui motor sunt:
-

Amestec potrivit benzină-aer în camera de ardere

-

Compresie corespunzătoare în cilindru

-

Scânteie corespunzătoare, la momentul potrivit

Cele mai comune cauze ale funcţionării defectuoase a motoarelor pe benzină sunt:
1)

Dificultăţi la pornire:
a)
sistemul de compresie
b)
sistemul de alimentare cu combustibil
c)
sistemul de pornire
d)
sistemul de aprindere

2)

Putere scăzută şi operare defectuoasă:
a)
supraîncălzirea motorului şi funcţionarea cu bătăi (detonaţii)
b)
turaţie necorespunzătoare
c)
oprirea motorului
d)
lipsa aprinderii
e)
rateuri în funcţionare, întoarcerea flăcării
f)
consum mare de combustibil (fum negru pe evacuare)
g)
consum mare de ulei (fum alb pe evacuare)
h)
uzură excesivă pe piesele în mişcare şi zgomot ridicat în funcţionare
i)
oprire bruscă a motorului, cu zgomote anormale
j)
creşterea nivelului de ulei în baia motorului
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1.

Dificultăţi la pornire
a) Sistemul de compresie

Fenomen
Lipsă compresie

Compresie scăzută

Acţiuni de întreprins

Cauză posibilă
Supapa de admisie sau evacuare blocate
pe deschis

Puneţi ulei pe simeringul de supapă sau
înlocuiţi-l

Impurităţi între supape si culbutori /
tacheţi

Verificaţi, curăţaţi sau înlocuiţi

Contact incorect între supape şi scaunul
de supape

Curăţaţi, reparaţi sa înlocuiţi

Segmenţi uzaţi

Înlocuiţi

Uzură pe cilindru

Honuiţi cilindrul şi folosiţi
piston+segmenţi R1, R2

Contact incorect între cilindru şi chiulasă

Reparaţi sau înlocuiţi

Bujie slăbită din filet

Strângeţi bujia

Garnitură chiulasă sau bujie defecte

Înlocuiţi

b) Sistemul de alimentare cu benzină
Fenomen

Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Rezervor benzină gol

Alimentaţi

Apă sau mizerie în
furtunele de benzină

Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele de benzină,
schimbaţi benzina
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Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Gaura de aerisire a rezervorului înfundată

Curăţaţi orificiul de aerisire din buşon, cu
aer comprimat

Furtune sau filtre de benzină înfundate

Curăţaţi sau înlocuiţi

Robinet închis

Deschideţi robinetul

Aer pe furtunele de alimentare

Aerisiţi instalaţia

Nu curge benzină din
rezervor (înainte de
carburator)

Pompă de combustibil defectă

Reparaţi sau înlocuiţi

Filtru benzină murdar sau deteriorat

Curăţaţi (sitele) sau înlocuiţi

Lipsă combustibil în
camera carburatorului

Cui poantou blocat pe poziţia “închis”

Curăţaţi sau înlocuiţi

Lipsă amestec în camera
de ardere

Pierderi de combustibil pe admisie

Vedeţi secţiunea “Sistemul de compresie”
(punctul a)

Simering de pe arbore cotit deteriorat

Înlocuiţi

Pierderi pe la admisia de aer

Inlocuiţi garnituri, strângeţi şuruburile

Jiclor carburator înfundat

Curăţaţi

Cui poantou deteriorat

Curăţaţi, verificaţi şi înlocuiţi dacă este
cazul

Plutitor deteriorat

Înlocuiţi

Nivel prea mare al combustibilului în
camera plutitorului

Reglaţi

Orificiu de aerisire înfundat

Curăţaţi

O-ring carburator deteriorat

Înlocuiţi

Fenomen
Debit de benzină scăzut
sau inexistent

Din carburator iese prea
multă benzină
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c) Sistemul de pornire
Fenomen
Pinionul de pe
electromotor nu cuplează

Pinionul de pe
electromotor nu nu are
turaţia corespunzătoare

Acumulatorul se descarcă
repede

Starterul manual nu poate
fi acţionat

Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Bobină electromotor defectă

Înlocuiţi

Electromagnet dereglat

Reglaţi corespunzător

Acumulator descărcat

Încărcaţi acumulatorul

Acumulator deteriorat

Înlocuiţi acumulatorul

Legături electrice incorecte

Reparaţi

Contact cu cheie deteriorat

Reparaţi, înlocuiţi

Bobinaj electromotor deteriorat

Înlocuiţi

Acumulator descărcat

Încărcaţi acumulatorul

Conexiuni improprii la bornele acumulatorului

Reparaţi

Contact cu cheie deteriorat

Reparaţi, înlocuiţi

Electromotor cu impurităţi în interior

Demontaţi, curăţaţi

Perii colectoare uzate

Înlocuiţi

Acumulator incărcat insuficient

Încărcaţi la capacitate maximă

Punte redresoare defectă

Înlocuiţi

Acumulator defect

Înlocuiţi

Alternator sau bobină de încărcare defecte

Înlocuiţi

Piese defecte în starter (clicheţi, rolă, arcuri,
sfoară, ...)

Înlocuiţi piesele defecte sau starterul
complet
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d) Sistemul de aprindere
Fenomen
Lipsă tensiune sau tensiune
necorespunzătoare (slabă) la fişa
bujiei

Lipsă scânteie sau scânteie
necorespunzătoare (slabă) la
bujie

Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Contact imperfect la întrerupător
(impurităţi, contact ars, oxidat)

Curăţaţi, reparaţi sau înlocuiţi

Condensator deteriorat

Înlocuiţi

Scurt circuit sau bobină inducţie
deconectată

Înlocuiţi

Temporizare incorectă a aprinderii

Reglaţi (puneţi la punct motorul)

Magneţi de pe volantă deterioraţi

Înlocuiţi

Scurt circuit în instalaţia electrică, fire
desprinse

Reparaţi sau înlocuiţi

Izolatie necorespunzătoare, piese
deteriorate în întrerupător

Înlocuiţi

Contact imperfect între fişa bujiei si
bujie

Remediaţi contactul sau înlocuiţi fişa

Bujie defectă

Curăţaţi (impurităţi, calamină),
ajustaţi distanţa dintre electrozi sau
înlocuiţi

În cazul în care vă sunt necesare informaţii suplimentare sau nu reuşiţi să efectuaţi reparaţia, vă rugăm să contactaţi
Departamentul Post-vânzare Interprima:
Telefon: 0232-208888
E-mail: postvanzare@interprima.ro
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