Buletin Service Nr. 36/17.07.2013

Motoare Yanmar

În acest buletin de service, vom continua cu prezentarea troubleshooting-ului
la motoarele comercializate de Interprima. Vom analiza motoarele DIESEL.
Principalele elemente care asigură funcţionarea corespunzătoare a unui motor diesel sunt:
Amestecul potrivit motorină-aer în camera de ardere
Temporizarea corectă a injecţiei
Compresia corespunzătoare în cilindru
Cele mai comune cauze ale funcţionării defectuoase a motoarelor diesel sunt:

1)

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

2)

Putere scăzută şi operare defectuoasă:
a)
supraîncălzirea motorului şi fumul negru pe evacuare
b)
funcţionarea necorespunzătoare a motorului
c)
turaţia scăzută a motorului
d)
lipsa aprinderii şi fumul alb pe evacuare
e)
consumul mare de combustibil (fum negru pe evacuare)
f)
uzura excesivă la piesele în mişcare sau la segmenţi
g)
oprirea bruscă a motorului, cu zgomote anormale
h)
creşterea nivelului de ulei în baia motorului
i)
funcţionarea motorului cu combustibilul oprit
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1.

Dificultăţi la porire
a) Sistemul de compresie
Fenomen

Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Lipsă compresie

Supapa de admisie sau evacuare este blocată în
poziţia deschis

Reglaţi şuruburile de la culbutori

Reglaj necorespunzător al sistemului de
decompresie

Reglaţi corespunzător

Scaune supape deteriorate (contact
necorespunzător între supape şi scaune)

Reparaţi sau înlocuiţi

Uzură la segmenţi

Înlocuiţi

Uzură la cilindru

Honuiţi cilindrul şi folosiţi
piston+segmenţi R1 sau R2

Montaj incorect al chiuloasei pe cilindru

Reparaţi sau înlocuiţi

Injectoare montate incorect (fără şaibe de etanşare
sau piuliţe slăbite)

Strângeţi corespunzător, folosiţi
şaibe

Compresie scăzută

b) Sistemul de alimentare cu combustibil
Fenomen

Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Lipsă combustibil în
rezervor

Alimentaţi

Apă, impurităţi pe
traseul de combustibil

Curăţaţi filtrul de motorină şi
schimbaţi motorina
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Fenomen
Combustibil puţin
sau inexistent pe
furtune

Lipsă injecţie

Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Gaura de aerisire din rezervor înfundată

Curăţaţi

Furtune si filtre murdare

Curăţaţi sau înlocuiţi

Robinet închis

Deschideţi robinetul

Aer (vapori) pe furtune

Aerisiţi furtunele

Piese uzate în pompa de injecţie

Înlocuiţi

Diuză injector înfundată

Curăţaţi sau înlocuiţi

Uzură pe pistonul din injector

Înlocuiţi

c) Sistemul de pornire
Fenomen
Pinionul de la
electromotor nu
acţionează

Descărcare rapidă
a acumulatorului

Cauză posibilă

Acţiuni de întreprins

Întrerupător defect

Înlocuiţi

Bobină electromotor defectă

Reparaţi sau înlocuiţi

Acumulator descărcat

Încărcaţi acumulatorul

Acumulator necorespunzător

Înlocuiţi

Conexiuni electrice incorecte

Reparaţi

Comutator defect

Reparaţi

Bobinaj electromotor deteriorat

Înlocuiţi

Acumulator încărcat incomplet

Încărcaţi complet

Punte redresoare defectă

Înlocuiţi

Acumulator deteriorat

Înlocuiţi

Bobină de încărcare (alternator) deteriorată

Înlocuiţi
Pagina 3 din 3

