Инвестиция във времето
Това ръководство обяснява повечето неща, които трябва да се извършат и проверят на Вашият двигател и
движител, когато зазимявате и отново пускате на вода Вашата яхта. Отнема не повече от два часа годишно и Вашият
двигател ще работи по-надежно и по-икономично, намалявайки много шанса за аварийни ремонти. Животът Ви в
морето ще бъде много по приятен.
Ще намерите много подробна информация в книжката на двигателя Ви и в нашите ръководства. Или се
консултирайте с нас. Ако не сте в състояние да направите това сами, ние с удоволстивие ще го извършим. Определени,
сложни неща , разбира се, е най-добре да бъдат оставени да се направят от нас, защото това изисква знания и
специализирани инструменти.
Използвайте
на
оригиналните консумативи
и резервни части на Volvo
Penta. Така ще сте сигурни,
че това, за което сте си
платили ще е с перфектно
качесто и идеално ще пасне
на Вашият двигател. Хубаво
е да имате инструменти на
борда и че ремонтните Ви
комплекти са пълни.

Не забравяйте околната
среда – събирайте всякакво
масло, антифриз, смазочни
материали,
бои
и
ги
изхвърляйте
на
предназначените за тази цел
места.

Смяна на масло и маслен филтър
Маслото и масленият филтър трябва да се сменят на около 100 работни часа на двигателя или поне веднъж годишно.
Mаслата на Volvo Penta имат отлични смазочни и предпазни свеойства, и за зазимяването нямате нужда от
допълнителни добавки в маслото.
Новият маслен филтър ще премахне саждите и металните частици от маслото и защитава двигателят от ненужно
износване. Оригиналните филтри на Volvo Penta са тествани и специално предназначени за съответните двигатели.
Загрейте двигателя преди да смените
маслото. По-лесно е да го направите, докато
яхтата Ви е във водата. Изключете двигателя
и източете маслото (изключително удобно е
да се използва помпа, която изсмуква
маслото през отвора за наливане). Сменете
масления
филтър
и
напълнете
с
необходимото количество Volvo Penta
масло. Също така сменете и хидравличното
масло (повече в главата „Смяна на маслата
на движители / реверсивни муфи”).
Проверете нивото на маслото и включете
двигателя да работи известно време. След
това проверете за течове.

Охлаждаща система
Промиване на двигатели с директно охлаждане
Редовното обслужване на охлаждащата система е ефективен начин да се защити двигателят от повреди поради
прегряване. Важно е тя да се промие преди зазимяването, за да се предотврати евентуално замръзване или корозия.
Най-добре е работата по охлаждащата система да се извършва на сушата. В
противен случай има риск от влизане на вода в яхтата.
Тръбите за охлаждащата вода на двигателя и реверсивната муфа трябва да
бъдат промити със силна струя и източени. Отделете смукателната тръба от
вътрешната страна на транцевата дъска на движителя или от реверсивната
муфа. Свържете маркуч към тази тръба и го поставете в кофа, пълна с чиста,
прясна вода. Кофата трябва постоянно да се пълни с вода. Нека двигателят
работи на празен ход достатъчно дълго време, за да може да загрее и отвори
термостата.
Никога не оставяйте водната помпа да работи на сухо!
Важно е двигателят да работи известно време, за да се промият всякакви утайки и соли, които иначе биха
предизвикали ръжда. След това изключете двигателя. Поставете свободният край на маркуча в разтвор от вода и
антифриз на Volvo Penta. Позволете на течността да циркулира известно време, без да оставяте кофата празна.
Изключете двигателя и заменете смукателната тръба. След промиването, свалете капака на помпата за морска вода и
извадете работното колело (импелера) . Изчистете го добре и го дръжте в здраво стегната торбичка на хладно място, по
време на зазимителния период. Ако забелязвате дори и малки следи от износване на импелера, хубаво е да го смените.
Оставете течност в системата, тъй като тя осигурява добра защита срещу замръзване и корозия. Ако имате монтиран
филтър за морска вода, проверете и го почистете.
Проверете дали всички тапи, запушалки и пропки са напълно затворени.
Някои двигатели имат цинкови протектори на пропките. Тяхното действие е да отнемат нужните електрони, вместо те
да бъдат отнети от метала, тъй като цинкът (или магнезиеви протектори – за двигатели, които се използват в сладка
вода) е по-активен от метала, за нормално протичане на химикоелектрическите процеси. Анодът трябва да се смени,
когато около 50% от обема му е отнет.
Не забравяйте околната среда – събирайте всякакво масло, антифриз, смазочни материали, бои и ги изхвърляйте на
предназначените за тази цел места.
Промиване на двигатели с водно охлаждане
Редовното обслужване на охлаждащата система е ефективен начин да се защити двигателят от повреди поради
прегряване. Важно е тя да се промие преди зазимяването, за да се предотврати евентуално замръзване или корозия.

Най-добре е работата по охлаждащата система да се извършва на сушата.
В противен случай има риск от влизане на вода в яхтата.

Двигателите с водно охлаждане имат две охлаждащи системи. Блокът на
двигателя и цилиндровата глава се охлаждат с вода. Но масленият
охладител, топлообменника и на някои двигатели изходящите тръби, се
охлаждат с морска вода, и трябва да се промият в съответствие с със
секцията „Промиване на двигатели с директно охлаждане”.

Проверете точката на замръзване на антифриза с хидрометър и допълнете ако е необходимо. Готовият разреден
антифриз губи своите свойства за защита от корозия с времето и следователно трябва да се сменя всяка година.
Избягвайте да смесвате различни видове антифриз, докато драстично не намалеят защитните му свойства. Не
смесвайте антифриз с други добавки. Проверете и почистете филтъра за морска вода, ако има монтиран такъв.
Промийте частта от двигателя, която е с охлаждане с морска вода, според указанията в секция „Промиване на
двигатели с директно охлаждане”.

Проверете нивото на водата в системата и проверете дали всички тапи, запушалки и пропки са напълно затворени.
Някои двигатели имат цинкови протектори на пропките. Тяхното действие е да отнемат нужните електрони, вместо те
да бъдат отнети от метала, тъй като цинкът (или магнезиеви протектори – за двигатели, които се използват в сладка
вода) е по-активен от метала, за нормално протичане на химикоелектрическите процеси. Анодът трябва да се смени,
когато около 50% от обема му е отнет.

Термостат

Ако панела с инструментите има уред, показващ температурата, Вие
имате възможност да виждате дали двигателят работи при нормални
температури или не. Превишаването на нормалната температура се
предизвиква от спиране на потока на антифриза, тръбите за антифриза
или топлообменника, или от дефектирал импелер. Прекалено ниската
температура обикновено се дължи на повреден термостат.
Проверете състоянието на термостата , като го махнете и го поставите
заедно с термометър в тавичка с вода. Нагрейте водата и вижте дали
термостата сработва при достигане на указаната температура. Ако не,
сменето термостата.

Работно колело (Импелер)

Импелерът изпомпва охлаждаща вода от охлаждащата система на
двигателя. Следователно е изключително важен елемент. Сменяйте
импелера поне веднъж на две години. Обаче, износен или повреден
импелер трябва да се смени веднага. Създайте си навик, на борда
винаги да имате един резервен импелер и уплътнение за капака на
помпата.

След промиването, отвийте капака на помпата за морска вода и
извадете импелера. Изчистете го добре и го дръжте в здраво стегната
торбичка на хладно място, по време на зазимителния период.

Използването на оригиналните импелери на Volvo Penta,
конструирани специално за помпите за морска вода на Volvo Penta
ще Ви гарантира отлична и безпроблемна работа на помпата.

Маркучи за охлаждаща вода / маркучи за изгорелите газове

Тъй като с времето гумата става
крехка,
понякога
трябва
да
проверявате маркучите за следи от
пукнатини или повреди. Течащи
маркучи за охлаждащата вода за
опасни за здравето и могат да
причинят загравяне на двигателя
или да напълнят яхтата с вода.
Течащи маркучи за игорели газове
могат
да
причинят
опасни
изпарения на борда и да позволят на
водата да влезе в яхтата.

Внимателно маркучите и
скобите на системите за
охлаждане
и
изгорели
газове.
Сменете
тези
маркучи, които на допир не
са меки и гъвкави. Стегнете
всички скоби.
Накрая се уверете, че сте
проверили състочнието на
всички маркучи и че всички
скоби са затегнати.

Ремъци

Проверявайте ремъка на генератора и този на помпата за сладка вода
няколко пъти годишно, за да сте сигурни, че са здраво обтегнати.
Уверете се, че не са напукани или протрити. Идеалният ремък
осигурява по-добър зареждащ ефект от генаратора, докато от друга
страна намаля риска от прегряване. Винаги трябва да имате резервни
ремъци на борда. Оригиналните ремъци на Волво Пента издържат
много по-дълго от обикновените.
Проверете състоянието на ремъците. Сменете ги ако е необходимо.
След смяната – стегнете ремъците и настройте обтягането. Проверете
обтяганетооще веднъж след няколко часа работа на двигателя.
Пренастройте ако е неоходимо, според ръководството за употреба на
двигателя.

Горивна система
При основни ремонти и обслужвания на горивната система е важно
да вземете под внимание безопасността и винаги да използвате
оригиналните резервни части на Volvo Penta. Особено важно е да не
допускате замърсявания в системата.
Напълнете горивния резервоар за зазимителния период и не трябва
да се тревожите за кондензация в резервоара. Преди да го напълните,
проверете дали няма някакви специални правила, относно мястото
къде ще стои яхтата, относно количеството гориво на борда. Ако
имате допълнителен горивен филтър с водоотделител (вижте
информацията:
http://senyltd.com/index.php/bg/volvopenta?cat=50),
всичката отделена вода трябва да се източи от контейнера.
Обезвъздушете горивната система (виж ръководството за употреба
на двигателя) и подгрейте двигателя, докато проверявате за течове
на гориво.
Изключете двигателя незабавно ако видите течове!

Въздушен филтър / шумозаглушител

Ако Вашият двигател има заменяем филтърен елемент,
трябва да се смени поне веднъж на сезон. Двигател с
чист филтър работи много по-ефективно и използва
по-малко гориво. Използвайте оригиналните филтри
на Volvo Penta, те са специално конструрани и
тествани за всеки един модел и тип двигател на Volvo
Penta.
Сменяйте филтърният елемент или почиствайте
филтъра шумозаглушител отвътре. Така също сменете
филтъра на картера (при наличие на такъв).

Електрическа система
Морският въздух, който обикновено е много влажен и с голяма соленост, е тежка среда за работа на електрическата
система. Тя може да бъде засегната от токови загуби, окиление и пад на напрежението, ако не я поддържате в изправно
състояние.
Уверете се, че проводниците не са повредени и не са подложени на досег с вода. В противен случай има риск токът да
достигне двигателя / движителя или до насъбраната утаячна вода в най-ниското място на Вашата яхта. Ако тези
утечни токове пробият галваничната корозионна защита, за много кратко време може да се образува сериозна корозия.
Ако акумулаторът не се зарежда за дълъг период от време ще
бъде сериозно повреден. Много ниските температури могат да
разрушат разреден или слабо зареден акумулатор.
Отделете всички кабелина аклумулатора, почистете клемите на
кабелите и обмажете с подходящи греси полюсите на
акумулатора. Проверете електролитното ниво и го заредете.
Акумулаторите се разреждат, когато не се ползват, така че
веднъж месечно трябва да го зареждате или ако температурата в
помещението позволява – веднъж на два месеца. Колкото повисока е температурата в помещението, толкова по-бърз е
процеса на разреждане. Акумулаторът може да се остави на
борда ако е напълно зареден.

Почистете и изсушете мръсни и влажни кабели.
Напръскайте със спрей свързващите точки, контактите и
държачите на предпазителите под панела с инструменти.
Така също разхлабете и почистете всички окислени връзки.
Проверете всички презпазители и бъдете сигурни, че имате
резервни на борда. Свържете напълно заредения
акумулатор и гресирайте полюсите със специална грес,
предназначена за тази цел.

Смяна на масла – движители / реверсивни муфи
Абсолютно задължително е да спазвате много внимателно инструкциите за безопасност в ръководството за употреба
на двигателя, когато работите по движителя и транцевата дъска. В противен случай, съществува риск да се нараните
сериозно.

Сменете маслото в движителя / реверсивната
муфа. Внимавайте какво масло ползвате.
Напълнете до указаното ниво и запалете за момент
двигателя, за да полволите на маслото да започне
да циркулира. Ако старото масло изглежда сиво,
това може да е резултат от теч на вода в
движителя. Свържете се с нас, ако маслото е сиво.

Накрая
проверете
нивото на
маслото.

Ако имате движител тип S-drive, трябва поне
веднъж годишно да проверятате състоянието на
гуменото уплътнение между движител и двигателя.
Ако е износено, повредено или при най-малки
съмнение, уплътнението трябва да се смени. В
противен случай трябва да се сменят веднъж на
седем години.

Движители
Когато сменяте гумените маншони, движителят трябва да бъде първо разглобен. Нека Вашият сервиз прави това.
Обаче, ако знаете, че можете сам да свършите тази работа, следвайте внимателно указанията от ръководството.
Маншоните подлежат на огромни износвания от движението и от солта, и нечистотии от въздуха и водата. Ако влиза
вода през маншоните на карето, може да предизвика големо директно замърсяване, а това в много случаи води до
скъпи ремонти. Затова, сменяйте маншоните редовно (поне веднъж годишно).
Ако Вашата яхта плава в сладки (или в
малко солени води) , протекторът трябва да
бъде магнезиев. Проверетете протекторите
на движителя и транцевата дъска.
Протекторите трябва да се сменят, ако е
износен повече от половината им обем.
Използвайте оригиналните протектори на
Volvo Penta, тъй като неподходящият
материал, може да доведе до големи
корозии на движителя и транцевата дъска.
Внимателно проверете маншоните на изгорелите газове, ако не сте ги проверили като сте зазимили яхтата. Проверете
скобите на маншоните са здраво стегнати и гресирайте гресьорките на движителя и вилката.
За двигатели с реверсивни муфи: проверете уплътнението на валолинията и гресирайте с водоустойчивата грес на
Volvo Penta (при наличие на гресьорка).
Помнете, че когато боядисвате движителя, не бива да боядисвате протекторите.
Бъдете убедени, че сте осигурили движителя в неподвижно положение, когато работите по него или транцевата дъска.
Вижте ръководството за употреба на двигателя.

Винт
Винтът трябва да бъде винаги в добро състояние, за да получавате
максимално удоволетворение от работата на Вашият двигател.
Повреденият винт предизвиква вибрации и намалена скорост. В някои полоши случаи, дори може да повреди лагерите. Дори и малка повреда на
винта, лесно може да доведе до кавитация (изглежда като корозия).
Поправете подобни повреди и боядисайте, където е необходимо. И
винаги имайте под ръка на борда резервен винт.
Свалете винта / винтовете, ако са два и гресирайте вала на винта /
винтовете със специалната водоустойчива грес на Волво Пента.
Поставете винта / винтовете обратно. Не забравайте да гресирате вала /
валовете първо.

Почистване и боядисване
Почиствайте двигателят, реверсивната муфа и движителя
с обезмасляващи препарати. Ако има повредена боя,
трябва да се поправи, колкото се може по-скоро, за да не
предизвика корозия. С чист двигател се работи по-лесно
и всякакъв теч или повреда може да се установи полесно.
Измийте движителя с чиста вода и махнете полепнали
водорасли и люспи. Обърнете особено внимание на
местата около маншоните и цилиндрите за вдигане и
сваляне на движителя. Проверете целият движител за
повредена боя. Отстранете я и почистете, докато се
открие метала, с влажна шкурка. След това боядисайте с
грунд и боя на Volvo Penta.
Важно е да използвате оригиналните бои на Volvo Penta,
тъй като другите бои може да съдържат метали или
метални оксиди, причинявайки галванична. Протекторите
не трябва да се боядисват.
Боядисайте движителя с антифаулинг, който е одобрен за
употреба при алуминиеви движители.

Запалителна система

Редовното обслужване на запалителната система е важно, за да
може двигателят да работи добре и да консумира по-малко гориво.
Ако нямате подходящото оборудване и умение за тази цел, то подобре оставете цялата работа на нас. Грешни настройки на
запалването може да доведат до повреда на двигателя и намалена
икономичност при работа.
Използвайте оригинални компоненти от запалителната система на
Volvo Penta, те отговарят на всички изисквания за безопасност.
Задължително проверявайте свещите поне веднъж годишно. По
този начин ще се застраховате от проблеми при палене, обратно
запалване и др. В ръководството за употреба на двигателя може да
видите какви свещи да използвате.

От гледна точка на безопасността е важно, всички части да са чисти и сухи. Почистете и подсушете запалителните
кабели и дистрибуторната капачка, развъртете я и я почистете и подсушете отвътре. Напръскайте със спрей против
влага. Заменете всички повредени или износени части.

Проветрение
По време на зазимителния период, двигателят трябва да е
в добре проветруемо помещение. Въздухът трябва да
може да циркулира през цялата яхта. Дръжте вратите и
люковете, вклюително и вратата на двигателното
помещение, за да е защитен от кондензация и прах.
Почистете двигателното помещение. Чистото помещение
е предпоставка за максимална безопасност на бордаи
прави обслужващите дейности по-приятни.

