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1. GENERALIDADES cebeu um novo cárter, e a relocação de uma 
série' de componentes, visando ao melhor 

O protótipo deste sistema, desenvolvi- acesso para manutenção. 
do pela LACOMBE em trabalho conjunto A solução adotada permite ao motor 
com o CENTRO TECNOL6GICO DO trabalhar em aclives e declives de até 70%. 
EXERCITO, visou a uma aplicação especí- sem risco de interrupção no fluxo de lubri- 
fica em veículo blindado anfíbio. Para ou- ficação. 
tras aplicações, poderão ser introduzidas al- 
gumas variantes quanto às dimensões do 
cárter, "lay-out" de componentes etc. 

A finalidade básica do projeto foi a de 
proporcionar uma redução na altura do mo- 
tor. No caso específico analisado, o centro 
do virabrequirn pôde ser baixado de 25 cm 
e o topo do motor se situou 40 cm abaixo 

2. MODIFICAÇOES NO MOTOR 
ORIGINAL 

Para possibilitar o trabalho na nova 
posição sem prejuízos aos componentes do 
motor, e visando ainda a maiores facilida- 

Para tanto. o motor. construído para des em termos de manutenção preventiva e 
trabalhar na vertical, foi inclinado de 60" corretiva, foram necessárias as seguintes ai. 
(graus) em relação a sua posição normal, re- terações de produto: 
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I FILTROSOE COMBUSTfVEL 

I 
BOCAL DE ABASTC DE 6 i E O  

2.a) Cárter 
Possui configuração especial, com 2 

oocos de 61eo e defletor interno. Confec- 
cionado em aluminio, recebe os seguintes 
com'ponentes: flanges e bujões de escoa- 
mento (um conjunto para cada poço de 
óleo), tubo com vareta medidora, tubo de 
abastecimento com tampa, suporte para o 
filtro ciclone/centrlfugo e retorno para o 
61eo filtrado.. 

2.b) Tubulações internas ao cárter 
São modificações introduzidas nos 

pescadores e tubulações de óleo, face ao 
novo formato do cárter. 

2.c) Respiro do cárter 
O respiro original foi vedado e um no- 

vo foi  providenciado na tampa traseira dos 
balancins, no local anteriormente usado pa- 
ra abastecimento de 61eo. 

I 2.d) Turboalimentador 
Sua carcaça central foi  girada para re- 

tornar à posição vertical, o mesmo aconte: 
cendo com o filtro de óleo do turbo (rece- 
beu novo suporte). Estas alterações exigi- 
ram um acerto nas tubulações de lubrifi- 
cação do conjunto. 

2.e) Sistema de combust~vel 
Os filtros de combustível e o filtro da 

bomba de alimentação (copinho) foram re- 
locados para retomar a posição vertical. 

Quanto à bomba injetora, apenas o tu- 
bo de retorno do 61eo lubrificante ao cárter 
foi modificado. Internamente, conforme 
parecer da Bosch do Brasil, nenhuma alte- 
ração se fez necessária. 

Face às mudanças de posições dos fil- 
tros, as tubulações de combustível tiveram 
de ser modificadas. 

2.f) Filtro ciclone/centrífugo 
Passou de sua posição original, junto 

ao trocador de calor, para a parede superior 
do cárter, não apenas para readquirir a po- 
sição vertical de trabalho, como também 
para facilitar o acesso para limpeza periódi- 
ca. 

Esta modificação exigiu uma peça de 
adaptação ao suporte original do filtro, um 
suporte de fi l tro do motor DSI-14 com 
adaptador especial, e várias tubulações e co- 
nexões para o fluxo do óleo lubrificante. 

2.9) Lubrificação dos balancins 
Em virtude da nova posição de traba- 

lho, tivemos de providenciar uma lubrifica- 
ção especial para o contato dos balancins 
com as hastes das válvulas, atrav6s de 2 tu- 
bos do tipo "chuveiro", um para cada ca- 
beçote. 

A tomada de 61eo para esta finalidade 
é feita na linha principal de lubrificação, 
passando por conexões rosqueadas nas pa- 
redes dos cabeçotes do motor. 

2.h) Motor de partida 
Foi relocado para o outro lado do mo- 

tor, melhorando o acesso para manutenção 
e eliminando interferência eventual com as 
barras de torção do veículo. 
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2.i) Alças de içamento 
Foram providenciadas 4 novas alças 

para a movimentação do motor em sua no- 
va posição de trabalho. 

3.a) Procedimentos gerais 
- Periodicamente verifique a ocorrên- 

cia de vazamento de óleo nas tubulações e 
conexões. 

- Periodicamente efetue uma limpeza 
do elemento de filtragem incorporado ao 
respiro do cárter. 

- Siga normalmente os procedimen- 
tos especificados pelo fabricante do motor 
quanto ao tipo de lubrificante, período de 
troca e filtros. 

ATENÇAO: Ao observar corte ou 
queda acentuada na pressão de óleo, pare 
imediatamente o motor para verificação da 
causa, sob risco de danos de grande monta. 

3.b) Verificação de nível 
- O nível de óleo deve ser verificado 

através da vareta medidora, com a viatura 
parada em lugar o mais horizontal possível. 

- O procedimento deve ser o seguin- 
te: deixe o motor funcionando em marcha 
lenta, após aquecido, durante 3 (três) mi- 
nutos pelo menos; a seguir, pare o motor; 
aguarde 5 (cinco) minutos. verifique o ní- 
vel (o ideal é o ponto mdximo da vareta). 

3.c) Troca de óleo 
- Faça a drenagem do 61eo dos 2 po- 

ços do cárter, removendo os respectivos bu- 
jões de escoamento. 

- Recoloque os 2 bujões. 
- Abasteça o cárter, pelo tubo de 

abastecimento, com 30 litros de bleo lubri- 
ficante (não use o respiro do cárter para es- 
ta finalidade). 

- Funcione o motor durante alguns 
minutos, até aquecê-lo e obter uma circu- 
lação completa do óleo abastecido. 

- Verifique o nível de acordo com o 
procedimento 3.b, acrescentando ou reti- 
rando óleo até obter o nível máximo deter- 
minado pela vareta medidora. 
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