مصرف و اتالف روغن

مصرف روغن به دلیل:

مصرف روغن به دلیل:

اعوجاج قطر داخلی سیلندر

شرایط نامناسب بهکارگیری و اشتباه در استفاده

اعوجاج قطر داخلی سیلندر در نقاط خاص روی سطح
سیلندر که کامالً جال دیدهاند ،تشخیص داده میشود.
نتیجه :اگر قطر داخلی سیلندر اعوجاج داشته یا تغییر
شکل داده باشد ،رینگهای پیستون قادر به کنترل مطمئن
روغن موتور و گازهای احتراق نخواهند بود.

در این صورت روغن موتور ممکن است
در محفظه احتراق وارد شود و بسوزد.

اتالف روغن به دلیل:

باالآمدگی زیاد پیستون
اگر در موتورهای دیزل پیستون خیلی باال آمده باشد ،به
سرسیلندر میخورد و نازلهای تزریق را تکان میدهند.
سوخت بهطور اضافی تزریق میشود و فیلم روانکننده
روی سطوح سیلندر را از بین میبرد.

در کنار علتهای فنی ،شرایط کاربرد نامناسب خودرو
منجر به مصرف روغن باال میشود.

هر شرایطی که باعث شود مصرف
سوخت باال رود ،تأثیر منفی روی مصرف
روغن نیز میگذارد.

این امر منجر به سایش و اصکاک مخلوط
زیاد در محدوده پیستون ،رینگ پیستون و
سطح داخلی سیلندر میشود.

استفاده اشتباه از مواد درزبندی
مواد مایع درزبندی فقط باید جایی استفاده شوند ،که
صراحتا ً استفاده از آنها مقرر شده است.

استفاده بیش از حد و غیرضروری از مواد
مایع درزبندی ،بهخصوص زمانی که باید
از درزبندیهای جامد استفاده شود ،باعث
نشتی میشود.

خطا هنگام کار روی سیلندر
خطا در هنگام کار روی قطر داخلی سیلندر باعث ایجاد
مشکل در درزبندیهای سیستم درزبندی "قطر داخلی
سیلندر-پیستون-رینگ پیستون" میشود.

توپوگرافی سطحی نادرست سطح سیلندر
باعث اصطکاک مخلوط میشود و در
نتیجه فرسودگی و مصرف روغن را
بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.

جسم خارجی بین سطوح درزبندی
وجود جسم خارجی بین واشرها و قطعات مانع عملکرد
صحیح درزبندی میشود و ممکن است به تغییر شکل
قطعه بینجامد.

در صورتی که زنگزدگی ،پسماند مواد
درزبندی و الک بهطور کامل زوده نشود،
ممکن است همین مشکل ایجاد شود.

رینگ پیستون مسدودشده
خطا در سطوح درزبندی

اگر رینگهای پیستون موتور چهار زمانه آزادانه در
شیارهای رینگ حرکت نداشته باشند ،در سیستم درزبندی
مشکلی ایجاد میشود و مصرف روغن افزایش مییابد.

اگر سطوح قطعات آسیبدیده (خراش ،خوردگی ،زنگ،
فرورفتگی) یا ناهموار باشند ،ممکن است درزبندی
عملکرد مد نظر را نداشته باشد.

به همین دلیل پس از اتصال قطعات شکافی
بین واشر و سطوح درزبندی به جا میماند
که روغن موتور یا مایع خنککننده از آن
نشت میکند.

باال بودن میزان روغن
اگر میزان روغن خیلی زیاد باشد ،در نهایت میللنگ در
لجن روغن و روغن سوخته غوطهور میشود .به همین
دلیل سیستم تفکیککننده روغن در سیستم تهویه محفظه
میللنگ تحت فشار قرار میگیرد و اثر خود را از دست
میدهد.

روغن موتور همراه با گازهای محفظه
میللنگ " "Blow-By-Gasاز طریق
سوپاپ تهویه محفظه میللنگ وارد مجرای
مکش میشوند ،مکش میشوند و در
احتراق بعدی میسوزند.

باال بودن فشار روغن
اگر فشار روغن خیلی زیاد باشد ،ممکن است
درزبندیهای محفظه ،فیلتر روغن ،خنککننده روغن و
لولهها نشتی بدهد یا بترکد.
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