Buletin Service Nr. 35/14.06.2013

Motoare Robin-Subaru

În acest buletin de service, vom continua cu prezentarea troubleshooting-ului
la motoarele comercializate de Interprima. Facem o scurtă recapitulare:
Principalele elemente care asigură funcţionarea corespunzătoare a unui motor sunt:
Amestecul potrivit benzină-aer în camera de ardere
Compresia corespunzătoare în cilindru
Scânteia 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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2.

Putere scăzută şi / sau operare defectoasă
Fenomen

Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Motorul se
supraîncălzeşte şi
funcţionează cu bătăi
(detonaţii)

Ventilatorul de pe volantă colmatat cu praf sau
deteriorat

Curăţaţi sau înlocuiţi

Calamină sau alte impurităţi în cilindru, galeria de
evacuare
Amestec sărac (benzină puţină)

Curăţaţi

Suprasolicitare a motorului
Aprindere reglată necorespunzător
Bujie necorespunzătoare
Funcţionare
necorespunzătoare a
motorului (turaţie
necorespunzătoare,
fluctuantă)

Turaţie scăzută a
motorului

Curăţaţi carburatorul, reparaţi
admisia de combustibil
Reduceţi încărcarea
Reglaţi conform manualului de
service
Înlocuiţi cu o bujie corespunzătoare

Contact incorect între tija regulatorului centrifugal
şi bucşă

Reglaţi

Arc acceleraţie necorespunzător

Înlocuiţi

Uzură sau funcţionare necorespunzătoare a pieselor
în mişcare (de exemplu, plutitor din carburator)

Reglaţi sau înlocuiţi

Alimentare cu combustibil necorespunzătoare

Reparaţi

Aspiraţie de aer fals pe lângă galeria de admisie

Strângeţi mai bine sau înlocuiţi
garniturile

Simering de pe arbore cotit deteriorat

Înlocuiţi

Sistem de reglaj a turaţiei necorespunzător
Joc la culbutori necorespunzător
Amestec combustibil necorespunzător

Reparaţi sau înlocuiţi
Reglaţi corespunzător
Reglaţi carburatorul, curăţaţi filtrul
de aer
Curăţaţi

Galerie de evacuare sau tobă de eşapament
înfundate
Întrerupător defect
Suprasolicitare a motorului

Reparaţi sau înlocuiţi
Reduceţi încărcarea
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Fenomen
Lipsă scânteie

Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Distribuţia nu este pusă la punct

Reparaţi (reglaţi)

Joc la supape incorect

Reglaţi

Amestec combustibil incorect (prea multă
benzină)

Reglaţi carburatorul, curăţaţi filtrul de
aer

Bobină inducţie defectă
Întrerupător defect
Condensator defect
Apă în benzină

Înlocuiţi
Reparaţi sau înlocuiţi
Înlocuiţi
Schimbaţi benzina

Întoarcere de
flacără

Distribuţia nu este pusă la punct

Reparaţi (reglaţi)

Joc la supape incorect
Contact supapă admisie-scaun supapă incorect

Reglaţi
Reparaţi

Consum mare de
combustibil (fum
negru pe
evacuare)

Pierderi pe furtunele de alimentare
Filtru aer murdar
Carburator deteriorat
Combustibil necorespunzător

Fixaţi corespunzător sau înlocuiţi
Curăţaţi filtrul de aer sau înlocuiţi
Reparaţi sau înlocuiţi
Schimbaţi benzina

Consum mare de
ulei (fum alb pe
evacuare)

Uzură la piston, segmenţi, cilindru

Reparaţi sau înlocuiţi

Segmenţi deterioraţi

Înlocuiţi

Montare incorectă a segmenţilor pe piston

Remediaţi

Uzură a scaunelor de supapă
Supapă de aerisire a motorului deteriorată
Ulei peste nivelul de maxim
Gaura de ungere din piston înfundată
Pierderi de ulei pe la blocul motor (simeringuri,
garnituri, fisuri)

Remediaţi sau înlocuiţi
Reparaţi sau înlocuiţi
Corectaţi nivelul uleiului
Curăţaţi
Reparaţi sau înlocuiţi
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Fenomen
Zgomot mare în
funcţionare
datorită uzurii
pieselor în mişcare

Oprire neaşteptată
a motorului, cu
zgomot

Creştere a
nivelului de ulei în
baia motorului

Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Ulei motor necorespunzător

Înlocuiţi

Schimb de ulei neefectuat conform recomandărilor

Efectuaţi schimbul de ulei

Ansamblu filtru aer deteriorat

Înlocuiţi

Element filtru aer murdar

Curăţaţi sau înlocuiţi

Uzură accentuată la piesele în mişcare (piston, bielă, ...)

Reparaţi sau înlocuiţi

Carburator murdar sau cu uzură

Curăţaţi sau înlocuiţi

Filtru aer murdar

Curăţaţi sau înlocuiţi

Lipsă aprindere pentru o perioadă lungă de timp

Verificaţi sistemul electric

Încărcare (sarcină) prea mică (funcţionare la relanti) pe o
perioadă mare

Remediaţi

Amestec combustibil prea bogat (prea multă benzină)

Reglaţi sau înlocuiţi carburatorul, curăţaţi
filtrul de aer

Uzură excesivă la segmenţi, piston, cilindru

Reparaţi 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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