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Oil and Your Engine
ခ ျောဆီနှင့် သင့်၏အင့်ဂ င့်
Bearing failure, piston ring sticking and excessive oil consumption are classic symptoms of oil related engine failure.
How do you avoid them? There are numerous ways, two of the most important being regular maintenance of the lubrication em
including the cutting open of filter to inspect for contaminants.
ဘယ်ရင်အလုပ်မလုပ်ခြင််း၊ ပစ်စတင်ကင
ွ ််းမ ်းကပ်ခြင််း၊ ဆီစ ်းမ ်းခြင််းတသ
ုို့ ည် အင်ဂ င်နှင် ပတ်သက်၍ ကကြုံရလလရှသည် လကခဏ မ ်း ခြစ်သည်။
ထုသမ
ုို့ ခြစ်ရလအ င် မည်သလ
ုို့ က ်လ ်းမည်နည််းအမ ြုံ်းမ ြုံ်းရှပါသည်။ ယင််းတအ
ုို့ နက်နည််းနှစ်မ ြုံ်းမှ

အလရ်းကကီ်းဆ်းု ခြစ်သည်။ ၎င််းတမ
ုို့ ှ - ဆီြလ်တ ကြ
ု ထ
ွွဲ ုတ်ပပီ်း

ဆီတွင်ပါဝင်လသ အမှိုကသ
် ရုက်မ ်းကစ
ု စ်လဆ်းခြင််းအပါအဝင် လြ ဆီစနစ်ကု ထန််းသမ််းခြင််းနှင် စစ်မန
ှ ်သည် လြ ဆီကုသ သု်းစွွဲခြင််းတခုို့ ြစ်ပါသည်။

Understanding Oil
ခ ျောဆီ၏သခ

ျော

Function
Engine oil performs several basic functions in order to provide adequate lubrication. It works to keep the engine clean and
free from rust and corrosion . It acts as a coolant and sealant. It provides an oil film cushion that keeps metal-to-metal contact
to a minimum , thereby reducing friction and wear. But these are on ly the basic functions of oil. It is the particular
demands of a given application and the special conditions under which an oil is used which largely determine the numerous
additional functions oil must perform. This makes choosing the correct oil for wear job vital.
အလုပ်လုပ်ပု
လုလလ က်လသ လြ ဆီလုပင
် န််းအတွက် စက်ဆီအင်ဂ င်ဝုင်သည် အလခြြက သည် အလုပ်မ ်းကလ
ု ုပ်လပ်းသည်။ အင်ဂ င်ဝုင်သည် အင်ဂ င်ကုသနို့်စင်လနလစ
ပပီ်း သလြ ်းမတက်လအ င်၊ သလြ ်းမစ ်းလအ င်လုပ်လပ်းသည်။ အင်ဂ င်ဝုင်က အင်ဂ င်မပူလအ င်နှင်ပစစတင် လလလလ
ု အ င်လည််းလုပ်လပ်းသည်။ အင်ဂ င်ဝုင်သည်
သတတြုံနှစ်ြုကက ်းတွင်ကက ်းြအလ အခြစ်တည်ရှလနက ၎င််းတတ
ုို့ စ်ြုနင
ှ ်တစ်ြု အပွတ်အတုက်အနည််းဆု်း ခြစ်လအ င်လုပလ
် ပ်းသည်။ ဤသခုို့ ြင်စက်တွင် ပွတ်တုက်မှို
နည််းပါ်းက

ပ က်စီ်းမှိုလလ နည််းလစသည်။

သလ
ုို့ သ ်ဤအြ က်သည်အလခြြမျှသ

ခြစ်သည်။

လြ ဆီမှထပ်ဆင်ပု၍လုပ်လပ်းရမည်

အသု်းခပြုံသည်လနရ နှင် ထူ်းခြ ်းလသ အလခြအလနအရပ်ရပ်ကလ
ု ုက်၍ လုအပ်ြ က်ကုခြည်ဆည််းလပ်းရလပသည်။

ဤအြ က်လကက င်

ကစစမ ်းသည်

ဆီကု

သင်အသ်းု ခပြုံရမည်ဆီကု

လရ်းြ ယ်ရန်လအ
ု ပ်လ လပသည်။

Properties
Engine oil begins with base oil. Base stock is a mineral oil which provides the basic Lubricating requirements of an engine.
However, unless it is fortified, base oil will degrade and deteriorate . Depending on the type of base paraffinic, asphaltic or intermediate,
different additive chemicals are used.
အရည်အလသွ်းမ ်း
လြ ဆီအလကက င််းမ ်းကစ
ု ရလျှင်၎င််းကခု ပြုံလုပ်ရန် သု်းထ ်းလသ
လြ ဆီလုအပ်ြ က်ကု
ြနုင်ရည်က ဆင််းက

ခြည်ဆည််းလပ်းသည်။

သရ
ုို့ တွငထ
် ုဆက
ီ ု

အလခြြဆီမှစရလပမည်။ ယင်အလခြြဆီသည်တွင််းထွကဆ
် ီခြစ်ပပီ်း၊ အင်ဂ င်မ ်း၏
အရည်အလသွ်းလက င််းလအ င်အ ်းခြည်ထ ်းခြင််းမရှပါမူ

ပ က်ဆီ်းသွ ်းနုင်လပသည်။ အလခြြဆီအမ ြုံ်းအစ ်းကလ
ု ုက်၍ ြလယ င််း၊ ကတတရ ဆီ၊ နက်ပသ

ဓ တုပစစည််းအလရ အလနှှောမ ်းကု ခြည်တင််းအသု်းခပြုံရသည်။

၎င််းအလခြြဆီသည်

သမ
ုို့ ဟုတ် အလယ်အလတ်တန််းစ ်း

Contamination & Degradation
Contamination refers to the presence
of unwanted material or contaminants in
the oil. There are eight contaminants
commonly found. ( 1) Wear Elements.
(2) Dirt or soot (3) Fuel (4) Water (5)
Ethylene glycol/ antifreeze (6) Sulfur
products/acids. (7) Oxidation products
(8) Nitration products .
ဆီညစ့်ညမ့််းမှုနင
ှ ့် သတ္တုပ ယ့်ခ င့််း
မလုလ ်း အပ်လသ

ဆီညစ်ညမ််း လစသည်

ပစစည််းမ ်းဆီတင
ွ ်ရလနလျှ
ှ
င်မသနို့လ
် သ ဆီခြစ်သွ ်း
လပမည်။ ကကြုံရလလ ရှသည် ဆီညစ်ညမ််း လစသည်
ပစစည််း မ ်းမှ - (၁)အစ ်းြ ထ ်းလသ

အစ

အနမ ်း၊(၂)အမှိုက်နင
ှ ်က ပ်ြ်းု ၊(၃)လလ င်စ ဆီ၊(၄)
လရ၊(၅)အီသလင်ဂလင
ု ်လက ၊(၆)ကနို့်ဓါတ်နှင်အက်
စစ်မ ်း၊(၇)သလြ ်းတက်လစသည်ပစစည််းနှင်(၈)နုက်
ထရုဂ င်နှင်ဆက်နွယပ
် စစည််းမ ်းခြစ်သည်။

Degradation
Apart from contaminants, there are
other factors at work which decreases
oils overall effectiveness. Th ey do not
strictly contaminate the oil but they do
contribute to the degradation of oil.
They are: low jacket water temperature ,
high humidity, oil consumption, engine
load , choice of fuel and poor
maintenance.
သတ္တပ
ိ ယ့်ခ င့််း
လြ ်ခပပါ ဆီ ညစ်ညမ််း လစသည် ပစစည််းမ ်း
အခပင် ဆီ၏ အ နသင် ယုတလ
် လ လစသည် အခြ ်း
အလကက င််း မ ်းလည််း ရှသည်။ ယင််း အလကက င််း
မ ်းသည်

ဆီ

ညစ်ညမ််းလအ င်

အတအက

ြန်တီ်းခြင််း မရှလသ ်လည််း ဆီ၏ ထက်မ က်မှိုကု
မူထြုက်လစသည်။

ယင််းတမ
ို့ု ှ

အလအ်းြရည်

ခ ျောဆီစနစ့်
အင်ဂ င်တစ်လ်းု နှငတ
် စ်လု်း လြ ဆီ

အပူြ န်နည််းခြင််း၊ စုထုင််းဆခမင်ခြင််း၊ ဆီစ ်းနှိုန််း၊

စနစ်မတူကကလြ ။ သလ
ုို့ သ ်လုပပ
် ုလပ
ု ်နည််းမှ

အင်ဂ င်မှ

အတူတူပင်ခြစ်ကကသည်။ ပုတွင် ခပထ ်းသည်

ဆွွဲသည်အ ်း၊

လရ်းြ ယ်

ထ ်းလသ

လလ င်စ ဆီ၏အဆင်နင
ှ ် ထန််းသမ််းမှို လပါဆခြင််း
တို့ု ခြစ်သည်။

The Lubrication System.
The lubrication system for each
engine may differ slightly : however,
most principle are the same. As shown
in the schematic, the oil pump sends oilthrough the oil cooler and then through
the oil filters. The bypass valves for the
oil cooler or oil filters protect the system
if there is a restriction in the oil flow.
When the engine is started with cold oil
or if the cooler or filter becomes
plugged, the bypass valves assure a
constant flow of oil to the engine oil
passages.
Oil from the filters flows into the
block oil manifold. This oil then flows
into the various block oil passages to
lubricate and cool the various engine
components. The it returns to the oil pan.

အတုင််း ဆီစုပ်ပနို့်သည်ဆီကု အလအ်းြကရယ သုို့
ခြတ်သန််း လစက ထုမှ တစ်ဆင် ဆီစစ်ကု
ခြတ်လက စ
် ီ်းဆင််းလစသည်။ ဆီဆုို့ သွ ်းပါက
ဆီအလအ်းြကရယ နှင်ဆီစစ်မ ်းရှဘုငပ
် ါဗ ်းမှ
တစ်ဆင်စီ်းဆင််းလစပပီ်း လြ ဆီ စနစ်ကု အက
အကွယ်လပ်းသည်။အင်ဂ င်စတင်လည်ပတ်ြ န်တွင်
ဆီလအ်းလနလျှင်ခြစ်လစ၊ဆီစစ်ကရယ တွင်
ဆလ
ုို့ နသည်ခြစ်လစ၊ ဘုင်ပါဗ ်းမ ်း ပွင်လ က
အင်ဂ င်တစ်ြလ
ု ု်း၏ဆီပတ်လမ််းတစ်လလ က်စဉ်ဆ
က်မပ က် ဆီစီ်းဆင််းလစသည်။ ဆီစစ်မှ
တစ်ဆင်ဆီသည် လြ ဆီအူမလမ််းလကက င််းသုို့
စီ်းဝင်သည်။ယင််းမှတစ်ဆင်ဆီလမ််းလကက င််း
တစ်လလ က်ဆက်လက်စီ်းက အင်ဂ င်အစတ်
အပုင််းအသီ်းသီ်းကုလြ ဆီခြည်ပပီ်းအပူက ဆင််း
လစသည်။ ယင််းသစ
ုို့ ီ်းဆင််းပပီ်း ဆီကန်ဆသ
ီ ခုို့ ပန်
လရ က်လ သည်။

Oil related Failures
Most oil related failures are caused by
either contaminated or degraded oil flowing

thought the engine or by oil failing to flow
to a given component.
စက့်ဆခ
ီ ကျောင့်ခြစ့်ရသည့်စက့် ျွတ့္်ယွင့််းမှုမ ျော်း
ဆီလကက င် ခြစ်ရသည် အင်ဂ င် ြျွတ်ယွင််းမှို
အမ ်းစုမှ
အဆင်နမ်

ညစ်ညမ််းလသ

ဆီမ ်း

ဆီမ ်းသည်

သမ
ုို့ ဟုတ်

အင်ဂ င်အတွင််း

လှည်ပတ်လနလသ လကက ငလ
် ည််းလက င််း၊သမ
ုို့ ဟုတ်
လုအပ်သည်အင်ဂ င်အစတ်အပုင််းမ ်းသုို့ ဆီမလရ က်
လသ လကက င်ခြစ်သည်။

Bearing
Oil related bearing failures are usually
attributed to one of two sources; (1) lack of
lubrication or (2) dirt in the oil
ယ့်ရင့်မ ျော်း
ဆီလကက င် ခြစ်ရသည် ဘယ်ရင် ြျွတ်ယွင််းမှိုမှ
အလကက င််း
နည််းခြင််းနှင်

နှစ်ြလ
ု ကက င်
(၂)ဆီတင
ွ ်

ခြစ်သည်။

(၁)လြ ဆီ

အမှိုကသ
် ရုက်ပါခြင််း

တလ
ို့ု ကက င် ခြစ်သည်။

(1) Lack of lubrication refers to an
insufficient oil film between the crankshaft
journal and bearing. Prolonged operation of
an engine with an insufficient oil film will
cause damage to progress quickly to a
smeared bearing, then to a scuffed bearing
and finally to a seized bearing.

(၁) လြ ဆီ နည််းရခြင််းမှ

ကရင်ရှပ် ဂ နယ်နှင်

ဘယ်ရင်အကက ်း စီ်းဆင််း လနသည် ဆီလ သည်
လုအပ်သ၍

မရရှခြင််း

မလလ က်မငလသ
ဆက်လက်
မ က်နှှောခပင်လ
တစ်ဆင်တင
ွ ်

ခြစ်ပါသည်။

ဆီလ ခြင်

လ ၏အထူသည်လုအပ်သည်အတင
ု ််းမတည်တနုင်

အကယ်၍

လတ ဘွဲ

အင်ဂ င်အတွင််း

လှည်ပတ်လနပါက

ဘယ်ရင်စမ ်းကွ လ ပပီ်းလနှောက်ဆု်းတွင်

ဘယ်ရင် ြမ််းသည်အထ ခြစ်သွ ်းရသည်။

ဘယ်ရင်

ကွ လအ င်ခပြုံလုပ်ပပီ်းလနှောက်
ဘယ်ရင်သ ်းညှပ်၍

ဘယ်ရင်

ြမ််းသွ ်းသည် အထပ က်ဆီ်းသွ ်းနင
ု ်သည်။

(2) Contamination in the oil causes abrasion and
results in scratching the bearing surface by
wiping away some of the oil film. Particles of
iron, steel, aluminum, plastic , wood, cloth; etc.
can also attack the journal surfaces. As the
bearing journal sufaces wear, clearances
increase and oil film thickness changes resulting
in uneven support of the surfaces.
(၂) ဆီညစ်ညမ််းမှိုရှပါက ဘယ်ရင်မ က်နှှောခပင်တွင်
အမှိုက်မ ်းက

ဆီလ မ ်း၏

လနရ ကု

ယူပပီ်း

အင်ဂ င်အစတ်အပုင််းမ ်း၏ ကက ်းတွင် ညပ်က

Scuffed rod bearing with more servere damage as
a result of luck of lubrication.

ဘယ်ရင်၏

မ က်နှှောခပင်တွင်

မ ်းခြစ်ကန
ု ်လပမည်။
ပလက်စတစ်၊

သ၊

ပွတတ
် က
ု ်ပပီ်းခြစ်ရ

သမဏ၊

သစ်တသ
ု စ်စ၊

အလူမီနီယ၊

အဝတ်စ

စသည်

အပုင််းအစမ ်းသည်လည််းဂ နယ်၏မ က်နှှောခပင်ကုဒ
ုုကခလပ်းနင
ု ်သည်။

ထအ
ု ြါ

စက်အစတ်အပင
ု ််း

တစ်ြုနှငတ
် စ်ြုပတ
ွ ်တက
ု ်စ ်းသခြင်

ဘယ်ရင်ပ၍
ု

လြ င်လ သည်နှင် လှညပ
် တ်စီ်းဆင််းလနသည် ဆီ

Bearing shows smearing which is the initial stage of
damage caused by lack of lubrication.

Crankshafts
The oil that flows to the bearings forms
an oil film between the crankshaft journal
and bearing. Rotation of the crankshaft
journal tends to force oil under the journal
off the bearing and, during normal
operation, prevents metal-to-metal contact.
ကရိိုင့််းရှပ့်မ ျော်း
ဘယ်ရင်သစ
ုို့ ီ်းဝင်သည်ဆီသည်

ကရုင််းရှပန
် ှင်

ဘယ်ရင်အကက ်းလှည်ပတ်လနသည်ဆီလ ခြစ်လပေါ်
လစသည်။ ဝင်ရု်းတွင်လည်ပတ်လနသည် ကရုင််းရှပ်
ဂ နယ်သည်

ဂ နယ်လအ က်ရဆီ
ှ ကု

ဘယ်ရင်မှ

ညှစ်ထုတ်ပစ်တတ်သည်။ ပုမန
ှ ်လည်ပတ်လနြ န်တင
ွ ်
သတထြုံအစတ်အပုင််းတစ်ြန
ု ှင်တစ်ြု မ က်နှှောြ င််းမထ
လအ င်က ကွယ်လပ်းသည်။

Seized bearing which is the final stage of lack of
lubrication damage.

Scratched bearing surface. Notice embedded
particles of

Scratches and wear on journal Surface.

Lack of lubrication or oil “starvation”
causes metal-to –metal contact and high
friction heat, and can lead to the aluminium
bearing seizing to the shaft. In extreme
cases, the bearing material will adhere so
tightly that the crankshaft journal surface
will be completely destroyed.

Pistons, Rings and Liners
Piston scuffing, which appears in streaks
on the skirt . particularly in the pin bore area,
may be caused by inadequate liner
lubrication.

လြ ဆီ နည််းပါ်းခြင််း(သမ
ုို့ ဟုတ)် ဆီငတ်ခြင််း နှင်
ကကြုံလတွွေ့ ရသည်အြါ စက်၏ သတထြုံ အစတ်အပင
ု ််း
တစ်ြုနှင် တစ်ြု မ က်နှှောြ င််း ထက

ပွတတ
် က
ု ်

မှိုလကက င် အပူြ န် တက်လ ပပီ်း အလူမီနယ
ီ ဘယ်ရင်
မ ်းသည်

ရှပ်တင
ွ ်ြမ််းသွ ်းနုင်သည်။

ဆု်းရ ်းလ ပါကဘယ်ရင်မ က်နှောှ ခပင်မ ်း

အလခြအလန

Shiny areas on the inside liner surface caused by
heavy deposits on the piston lands.

လပ ်၍

လြ ဆီ ငတ်သည် အြါတွင် လည််းလက င််း၊

ကပ်မသွ ်းပါက ကရုင််းရှပ၏
်
မ က်နှောှ ခပင်မှ လ်းု ဝ

လက က်မှိုန၊ို့် သွဲမန
ှို ို့် အစ ်းြရလျှင် လည််းလက င််း၊

ပ က်စီ်းသွ ်းလပလမ်မည်။

ဆလင်ဒါအု်း၌ မူလမ က်နှှောခပင်လပေါ်တွင် ဆီကပ်လန
လအ င် ခြစ်ထ ်းလသ ကကက်လခြြတ် ငါ်းကကင််းကွက်
Piston skirt damaged by abrasive wear.

ရ မ ်းလပ က်သွ ်းပပီ်း

လြ လနလသ

မ က်နှောှ ခပင်

လပေါ်လ က လြ ဆီကုမထန််းနင
ု ်လတ လပ။

ပစစတ္င့်ရိန့််းနှင့် လိိုင့်နာမ ျော်း
ပစစတင်ဒရတ်တက
ု ် ဆွွဲလသ အြါ ပင်တပ်ဆင်
ထ ်းသည် ပစစတင်လအ က်နှော်းတွင် အစင််းလကက င််း
မ ်းလပေါ်လ ရခြင််းသည်

လင
ု ်နှောတွငဆ
် လ
ီ ုလလ က်

စွ မရလသ လကက င်ခြစ်သည်။

Piston rings can show wear in the
spring groove. Some spring groove
wear is normal but neglected oil changes
will cause severe ring lock-up , which
occurs when the spring catches in a
worn groove and
prevents
full
expansion.

Result of oil starvation.

Contaminated
oil
can
cause
excessive wear of the crankshaft. This is
almost always caused by abrasives/
contamination embedded in the bearing.

Turbochargers
Oil related turbochargers damage is
caused by oil contamination or lack of
oil. Improve start-up and shut down
practices can aggravates turbochargers
bearing failures. Oil contamination can
erode oil holes, scratch and wear hearing
surf aces as well as damage shaft and
housing surfaces.

ညစ်ညမ််းသည်ဆီမ ်းသည် ကရုင််းရှပ်ကု ဆု်းဆု်း
ရ ်းရ ်း စ ်းသွ ်းလစနုင်သည်။ လက က်မန
ှို ို့်ကွဲသအ
ုို့ မှိုနို့်
မ ်းနှင် ဆီ အညစ်အလကက်း မ ်းသည် ဘယ်ရင်
သ ်းထွဲတင
ွ ်နစ်ခမြုံပ်သွ ်းက

Shaft broke when contact on turbine hub, due to
thrust bearing failure, weak ended.

အမ ်းအ ်းခြင် ဤသုို့

ဆု်းရ ်းစွ ပ က်စီ်းလစသည်။

တ္ျောဗိို ျောဂ ျော
လြ ဆီလကက င် တ ဗုြ ဂ
Seizure marks from top to bottom can indicate a
cooling or lubrication system failure.

ပစစတင်ကင
ွ ််း၏စပရန်ထင
ု ်လသ လခမ င််းမ ်းတွင်

ပ က်စီ်း ရသည်

မှ လည််း လြ ဆီ ညစ်ပတ်လသ လကက င် သမ
ုို့ ဟုတ်
လြ ဆီငတ်ခြင််းတလ
ို့ု ကက င်ခြစ်ရသည်။တက
ု ်စ ်းရ မှ
ထွက်လပေါ် လ သည် အစအနမ ်း လြ ဆီတင
ွ ််း

ပွတတ
် က
ု ၍
် အစ ်းြရသည် အရ မ ်း လတွွေ့နုင်သည်။
အြ ြုံွေ့စပရန်လခမ င််း၌အစ ်းြရပုသည်ပမ
ု န
ှ ်ခြစ်လသ ်
လည််းဆီမလွဲဘွဲထ ်းလသ လကက င်စပရန်သည်စ ်း
သွ ်းလသ လခမ င််းထွဲတင
ွ ်တစ်ဆလ
ုို့ နပပီ်းပစစတင်ရန််းကု
က ်းမထုတန
် ုင်လသ ဘွဲ အဆမတန် ပစစတင်ရန််းညပ်
သွ ်းနုင်သည်။

Deep circumferential scratch shows effects of
abrasives embedded in the bearing surface.

Liner damage can be caused by lack
of lubrication or by abrasives which can
polish the bore (remove the crosshatch
pattern) and l eave a shiny surface.

Deep scratches and damage to oil holes on
bearings.

ဝင်လရ က်သည်အြါစက်အစတ်အပုင််းအြ ြုံွေ့တွင်
ယုယွင််းမှိုမ ်းလပေါ်လပါက်လ လလရှသည်။

(၁) သသ ထင်ရှ ်းလသ ဆီယုသည် လကခဏ မ ်း
ရှမရှ အင်ဂ င် အြန််းတင
ု ််းကု အခပင်ဗန််းမှ စစ်လဆ်း
ခြင််း။

လြ ဆီ

ညစ်ညမ််းမှိုသည် သရပ်ဝါရှ မ ်းရှ ဆီလပါက်မ ်းကု
စ ်းသွ ်းနုင်သည်။ ထလ
ုို့ နှောက်တ ဗုြ ဂ

ဘယ်ရင်

(2) A check of the oil pressure gauge. A
change here could indicate anything from a
defective oil pump to a stuck pressure relief
valve.

မ ်းကုလည််း ခြစ်ရ စင််းမ ်းလပေါ်လစက ယုယွင််းလစ
ပပီ်းလနှောက်ဆု်းတါင်

ပ က်စီ်းထြက
ု ်မှိုမ ်းဆက်တုက်

ခြစ်က ရှပ်က ြုံ်းသည် အဆင်သလ
ုို့ ရ က်သွ ်းလပမည်။

Valves
Most oil related valve failures are the
result of deposit formation or oil starvation.

(၂) ဆြအ ်းတင
ု ််းဂတ်ကစ
ု စ်လဆ်းခြင််း၊ ၎င််းဂတ်တွင်
အလခပ င််းအလွဲရှခြင််းသည် ဆီပနို့ပ
် က်စီ်းလနခြင််းမှ
အစပရက်ရှ
ရီလဗ ်းကကပ်ခြင််း စသည် အထ
ညန်ခပလမမ
် ည်။

ဗျော်းမ ျော်း
ဆီလကက င်ဗ ်းပ က်စီ်းရခြင််း၏ အလကက င််းအရင််း
က ်းမ ်းလသ အ ်းခြင် ဆီအနည်ထုင်ခြင််း သမ
ုို့ ဟုတ်

(3) A check of the oil level gauge. A low oil
level could revel excessive consumption,
leakage or failure of oil lines. Another
important rule of thumb is to adhere to
recommended oil and filter change
intervals. This is paramount in the fight
against oil contamination/ degradation.

ဆီငတ်ခြင််းမ ်းလကက င်ခြစ်သည်။

The usual cause of value stem seizure
is deposit collection between the valve
stem and guide. Excessive deposit
formation can lead to thick carbon buildup
on the valve seat which will then breakup and flake-out allowing combustion
gas leakage. This hot gas leakage
(guttering) allows high temperature
across the valve face with cracking and/
or melting of the valve. Valve stem
scuffing and/or seizure can also be caused
by lack of lubrication to the valve and
valve guide.
ဗ ်းတုင်နှင်ဗ ်းတုင်ထန််းကက ်းတွင်အနည်မ ်း
စုပု လ ခြင််းလကက င် ဗ ်းတုင်ြမ််းခြင််း၊ ကကပ်ခြင််း
ခြစ်လလရှသည်။ ဆီထွဲတွင် အနည်မ ်းလွန််းပါက
ဗ ်းအထုင်တွင် က ဗွန်မ ်း

အထပ်လုက် စုပု

လ လစပပီ်း

ကက လ လသ အြါ

ကွ က က

ဗ ်း၌ မလုလအ င် ြုလနလစသည်။

အလ လုက်

ယင််းသုို့ အပူလငွွေ့မ ်း ယုခြင််းသည် ဗ ်း မ က်နှှော
ခပင်တွင်ခမင်မ ်းလသ

အပူြ န်ကု ခြစ်လပေါ်လစပပီ်း

ဗ ်းကွွဲအက်ခြင််း၊ လလ င်၍အရည်လပ ခ် ြင််းခြစ်လစ

Valve stem scuffing or seizure.

Basic Maintenance of the Lubrication
System
The most important step toward
preventing oil related failure is being
sensitive to the early signs of trouble. One
way to do this is with a very basic check for
obvious warning signals. Such a check
would best be made often and include these
three key elements.

သည်။ ဗ ်းနှင်ဗ ်း အထန််း၌ ဆီငတ်ပါက ဗ ်းတုင်

အလခြြက က လြ ဆီစနစ်ထန််းသမ််းခြင််း

အပွတ်ြရခြင််း

ဆီလကက င် ခြစ်ရလသ
အပ က်အစီ်းမ ်းကု
က ကွယ်ရန် အလရ်းကကီ်းဆု်း အဆင်မှ ခပဿနှော၏
ကနဉီ်း လကခဏ မ ်းကု အကင််းပါ်းစွ သရှနုင်
ရမည်။ ထုသလ
ုို့ ုပ်ရန် နည််းတစ်နည််းက ်း ထင်ရှ ်းစွ
သတလပ်းလ သည်လကခဏ မ ်းကု အလခြြက က
စစ်လဆ်းမှို ခပြုံခြင််းပင် ခြစ်သည်။ စစ်လဆ်းမှိုကု
အလက င််းဆု်း လုပ်နုင်ရန် လအ က်ပါ အဓက အြ က်
သု်းြ က်ကု ထည်သွင််းလုပ်လဆ င်ရမည်။

သမ
ုို့ ဟုတ်

ကကပ်ခြင််း

ခြစ်လစ

နုင်သည်။

(1)An external check of the engine for any
obvious signs of leakage from any
compartment.

(၃)
ဆီလယ်ဗယ်ဂတ်ကု
စစ်လဆ်းခြင််း၊
ဆီလယ်ဗယ်နမ်လနခြင််းသည် ဆီစ ်းမှိုလွန်ကွဲခြင််း၊
ဆီယုခြင််း သမ
ုို့ ဟုတ် ဆီလင
ု ််း်းမ ်းြ ြုံွေ့ယွင််းခြင််းကု
ညန်ခပနုင်သည်။ အတုမှတ်နည််းမှ ဆီနင
ှ ်လြလ်တ
လွဲလှယ်ရန် သတ်မတ
ှ ် ခပဌ န််းထ ်းသည် အြ န်
က လ အတုင််း လုက်နှောခြင််းပင် ခြစ်သည်။ ထုသုို့
လဆ င်ရက်ခြင််းသည် ဆီ ညစ်ညမ််းခြင််းနှင် အရည်
အလသွ်းက ခြင််းကု တွန််းလှန် တ ်းဆီ်း ရ တွင် အထူ်း
အလရ်းပါလှသည်။

(4) A major source of contaminated oil is a
plugged filter. Plugged filters allow
unfiltered oil containing wear particular,
dirt and debis to flow to the bearings,
scratching and damaging their surface.
(၄) ဆီညစ်ညမ််းရသည် အဓီက အလကက င််းအရင််း
က ်း ြီလ်တ ဆခုို့ ြင််းပင် ခြစ်သည်။ ဆလ
ုို့ နလသ
ြီလ်တ လကက င် အစ ်းြရသည် အစတ်အပုင််းမ ်း
အမှိုက်မ ်း၊
အပုင််းအစငယ်မ ်း
ပါဝင်သည်
မစစ်ထ ်းလသ
ဆီမ ်းသည် ဘယ်ရင်မ ်းဆီသုို့
စီ်းဆင််းလစနုင်ပပီ်း
၎င််းတက
ို့ု ု
ခြစ်မလစခြင််းနှင်
မ က်နှှောခပင်မ ်း ပ က်စီ်းခြင််းကု ခြစ်လစနုင်သည်။
အလရ်းကကီ်းသည်မှ
အရည်အလသွ်းလက င််းသည်
ဆီနှင် ဆီြီလ်တ ကုသု်းရန်ခြစ်သည်။

IT IS IMPORTANT TO USE GOOD
QUALITY OIL AND FILTERS SEE
OUR NEXT NEWSLETTER FOR
DETAILS
အလသ်းစတ်အြ က်အလက်မ ်းအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့၏
ု လနှောက်တစ်ပတ်သတင််းလ
ကု ြတ်ပါ။

Valve guttering effect caused by excessive deposit
formation.
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