
ערב עמותה  –מנועים 

מדריך טיסה–טובים -יריב בן

מכונאי מטוסים–שפרונגיוני 



תוכן

סוגי מנועים•

יצרנים  •

מבחן השוואתי•

חשמל, מים אוויר, שמן, קירור–מערכות עקריות •

טיפולים•

חימום•

בעיות נפוצות•



2x4
פעימות4פעימות2

עבודה, יניקה+ דחיסה . 1פעולה
תחילת דחיסה+ פליטה.2

.  4(  פיצוץ)עבודה. 3דחיסה  . 2יניקה  . 1
פליטה

כוח יחסית לנפח ומשקליתרונות
מאפשר עבודה בכל זווית ואפילו הפוך

מחיר ראשוני

וכח רבנפחים גדולים
צריכת דלק נמוכה

עלות לאורך זמן
משאבת דלק מכאנית

!!!אמינות
טווח טיפולים גדול

מחייב תערובת הכוללת גם שמןחסרונות
הפסד אנרגיה עקב עבודת מחזור חלקית

אורך חיים קצר
זיהום אוויר

משקל
ויותר חלקיםמסובכות מבנית



2x4



יצרנים





מבחן השוואתי



מבחן השוואתי

Rotax 582Rotax 912

$7,000$16,500עלות ראשונית

שעות1200עלות כוללת ל 

,  שיפוץ, דלק, טיפולים, מנוע)
(חלקים

$28,305$20,460

65100/80(בסלד מקסימאלי)סוסים 

3002000(TBO)שעות לאוברול 

+12004000שעות ריאלי ממגים בלבד

65005800סלד מקסימאלי

http://www.ultralightnews.com/rotaxinfo/rotax912-582.html

http://www.ultralightnews.com/rotaxinfo/rotax912-582.html


המנועמערכות



מערכת הקירור

מים•

שמן•

אוויר•

מים•

בקבוק עודפים•

רדיאטורים•

שמגיע מוכן50/50דגם •

כתוםפרסטון



תקלות-מערכת הקירור 

(בר1.2< -0.9)–פקק דפוק ונוזל •

חוסר מים•

נזילות•

חורים ברדיאטור•

צינורותאבנית והתרחבות •

(אטם)משאבת מים •



הפרופמופעלת מציר מכאנית–משאבה •

לעיתים מגובה במשאבה חשמלית

(וק'צ)משנק •

היניקהסעפותצינור קישור בין •

מ"מ6צינור שחור •

או

כתום נגד אש

ממברנה–משאבה •

מופעלת לחץ אוויר

(פריימר)תיכולמשאבת •

שקוף עמיד לדלק¼ צינור •

מערכת הדלק

קרבורטור•

מצופים•

נדנדות•

מניפולגומיות •

סיכה מתאימה•



תקלות-מערכת הדלק 

סתימת דלק•

סעפותצינור מקשר חור •

משאבה כושלת•

צינוריות ישנות וסדוקות•

ישןדלק •

פילטר דלק מלוכלך•

בדלקמים •

להשאיר מיכל מלא בסוף טיסה בכדי למנוע התעבות מים–המלצה •



תקלות-מערכת הדלק 

סתימת דלק•

סעפותצינור מקשר חור •

משאבה כושלת•

צינוריות ישנות וסדוקות•

ישןדלק •

פילטר דלק מלוכלך•

בדלקמים •

להשאיר מיכל מלא בסוף טיסה בכדי למנוע התעבות מים–המלצה •



מערכת השמן

משאבת גלגלי שיניים מתחת לגיר  •

המנוע

מד טמפרטורה ולחץ שמן•

גלאי שבבים•

רדיאטור קירור•

טרמוסטט•

Aeroshell–מומלץ • Sport – 10/40

משאבת שימון בין הצילינדרים עם  •

גלגל שיניים מפלסטיק עם תמסורת  

דרך ציר משאבת המים, מגל הארכובה

PCW3מינראלי –מומלץ •

פילטר שמן•



תקלות-מערכת השמן 

!אין• לעבוד עקב גלגלי  משאבה מפסיקה •

שיניים פלסטיים



מערכת ההצתה

פלאגים8•

CDI-הצתה מודולי2•

פלאגים4•

מתחסלילים ליצירת •

(Ignition Coil–כוייל)ממיר מתח •

תזמון הצתה ומד סלד–פיקאפים•

מישר זרם•



תקלות-חשמל / ההצתה מערכת 

מפסקים•

נתקים וחוטים ישנים•

לא מתפקדיםפיקאפים•

•CDI (1000$)נשרף או עם נתק

מיישר זרם תקול•

טעינה לא קשורה להצתה•



טיפולים

שעות100כל •

פילטר+ שמן •

ניקוי פילטר•

שעות200כל •

100כמו •

(נדנדות ושסתום מצוף)קרבורטורים •

600כל •

החלפת קפיצים בגיר מנוע•

שעות25כל •

פלאגים•

ניקוי פילטרים•

שעות150כל •

הורדת ראש לניקוי פיח•

(נדנדות ושסתום מצוף)קרבורטורים •



תקלות נפוצות

איזון קרבורטורים–רעידות מנוע •

ש'קלאטספארגתקלת התנעה של •

נזילות דלק מהקרבורטורים•

נמוך/סלד מקסימאלי גבוהה•



דגשים לפני התנעה

בדיקת הסביבה מתחת לסימני נזילות, עם הוצאת הכלי מהעגלה או האנגר•

בדיקות כלליות לכלי ולמנוע•

(פעימות4)שמן בדיקת •

!מתח מנותק•

עד שמיעת גירגור  פתיחת מכסה מיכל שמן וסיבוב מדחף •

לתת לשמן לשקוע שתי דקות ואז לבדוק מפלס במדיד•

בדיקת מים•

(לא מספיק שיש מים במיכל עודפים)המיםגובה המים ובדיקה פיזית של מכסה פתיחת •



סלד דרק ומשנק פתוח•

הורדת משנק מייד אחרי התנעה

.ד"סל2,000–דקות ב 2-חימום ראשוני •

ד"סל2,500–המשך חימום ב •

מעלות צלסיוס  50של שמן עד טמפרטורת 

(פרנהייט125)

(פלאגים, כוהל, מחשב)בדיקות הצתות •

לאחר חימום המנועד"סל4,000–ב •

סלד300נפילה מקסימאלית של •

הפרש מקסימאלי בין מפסקים120•

פעמים3ופריימרסלד סרק •

.ד"סל2,000–דקות ב 2-ראשוני חימום •

ד"סל2,500–המשך חימום ב •

מעלות צלסיוס  65שלמים עד טמפרטורת 

(פרנהייט150)

(פלאגים, כוהל, מחשב)הצתות בדיקות •

לאחר חימום המנועד"סל3,000–ב •

סלד300נפילה מקסימאלית של •

הפרש מקסימאלי בין מפסקים120•

מנועחימום

http://www.rotax-owner.com/en/support-topmenu/engine-manuals

http://www.rotax-owner.com/en/support-topmenu/engine-manuals
http://www.rotax-owner.com/en/support-topmenu/engine-manuals

