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"روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني خودرو كه 

در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

درصورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممکن است دستورالعمل هاي اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير کنند.

تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از اين مستند فني متعلق به رنو است.

هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه، حتي جزئي، اين اطالعيه فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات يدكي بدون اجازه قبلي 
و كتبي از رنو اکيدًا ممنوع مي باشد.

 77 11 335 900 مارس ۲۰۰۹ ويرايش فارسي

6023A اطالعيه فني

X44، و K4M - X56، و K4M - X61، و K4M - X64، و 
 K4M و ،K4M - X74 يا K4J و ،K4M - X65 يا K4J
 K4M يا K4J و ،K4M - X84 يا K4J و ،- X76 - X77
 K4M - و ،K4M - X91 و ،K4M - X90 يا K4J و ،- X85

K4M و ،K4M - X35 و ،X95

K4 موتور

ويرايش ۶
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10A-1

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

X74 – X84 – X91 – X95 – X64 – X65 – X76 – X90 – X35 – X61 – X44 – X56 – X77 – X85

I - نكات ايمني

اطالعات كلي

تمام اطالعاتي که در دفترچه هــاي راهنما وجود دارد منحصرًا براي 
استفاده متخصصين خودرو آمده است.

با توجه به اينکه اين مدارک بــراي مجموعه خودروهاي رنو و براي 
تمام دنيا تهيه شــده است، تجهيزاتي را که براي بعضي از کشورهاي 

خاص پيش بيني شده، در بر نمي گيرد.

روش ها و عيــب يابي هايي کــه در اين دفترچه راهنما پيشــنهاد و 
توضيح داده شــده است، توســط متخصصين تعميرات خودرو تهيه 

گرديده است.

الف - توصيه هاي كلي

اصول پايه تعميرات خودرو را رعايت کنيد.

کيفيت تعميرات قبل از هرچيز به واســطه دقتــي که تعميرکار بايد 
درهنگام تعمير رعايت کند، حاصل مي شود.

براي تضمين کيفيت مناسب تعميرات:

از مواد توصيه شده و يا قطعات اصلي استفاده کنيد،

گشتاور محکم کردن پيچ ها را رعايت کنيد،

توصيه هــاي مربوط به قطعاتي را كه بايد حتمــًا بعد از هر بار باز 
شدن تعويض شوند، رعايت كنيد،

براي اتصال بهتر، سطح قسمت هايي را كه بايد متصل شوند تميز 
كنيد و چربي زاديي نماييد.

توجه
براي اطمينان از آب بندي مناسب، سطح واشرها بايد تميز، خشك 
و غير چرب باشد (از به جا گذاشتن اثر انگشت خودداري كنيد).

توجه
ســطوح تماس آلومينيومي را ســوهان نزنيد، هرگونه تغيير شكل 

برروي سطوح واشر باعث ايجاد نشتي مي شود.

کيفيت طراحي خودرو ايجاب مي کند که براي انجام صحيح تعميرات 
هيچ چيز به صورت اتفاقي انجام نشود و الزم است که قطعات و اجزاء 
همانند حالت اصلي نصب شوند (مثال: عايق هاي حرارتي، محل عبور 

سيم کشي، محل عبور شيلنگ ها).

از محصوالت حرفه اي آگاهانه اســتفاده كنيــد، براي مثال به منظور 
جلوگيري از مســدود شــدن لوله هاي روغن يا خنك كننده موتور، 

برروي سطح واشر بيش از حد ماده آب بندي به كار نبريد.

–

–

–

–

توجه
اســتفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند منجر به 
بيرون زدن اين مواد هنگام بســتن قطعات شود. مخلوط اين مواد 
بــا روغن مي تواند باعث خرابي بعضــي از اجزاء (موتور، رادياتور) 

گردد.

ب - ابزار مخصوص - استفاده مناسب

روش هاي تعميرات با ابزارهاي مخصوص مطالعه شــده اند، بنابراين 
براي داشتن ايمني باال هنگام کار و کيفيت مناسب تعميرات، بايد از 

اين ابزارها استفاده شود.

تجهيزات تأييد شده از طرف ســرويس هاي ما، مورد مطالعه و تست 
قرار گرفته اند و بايد آنها را با دقت نگهداري و اســتفاده كرد تا نتيجه 

صحيح حاصل شود.

ج - ايمني

دستكاري بعضي لوازم و قطعات نيازمند توجهي خاص از نظر ايمني، 
تميزي و دقت است.

عالمت (ايمني) که در اين دفترچه راهنما استفاده شده است، بدين 
معني است که بايد دقت ويژه اي به روش يا گشتاورهاي محکم کردن 

پيچ هاي مربوطه داشته باشيد.

سالمتي خود را به خطر نياندازيد:

از ابزارهاي مناسب و سالم استفاده کنيد (تا حد ممکن از ابزارهاي 
«عمومي» مانند گيره چند کاره، و غيره ... استفاده نکنيد)،

براي بلند کردن بــار و يا وارد کردن نيرو از تکيه گاه مناســب و 
حالت بدني صحيح استفاده کنيد،

هنگام انجام عمليات از تميز و مرتب بــودن محيط كار اطمينان 
حاصل كنيد،

از وسايل ايمني شــخصي استفاده کنيد (دســتکش، کفش هاي 
ايمني، ماسک، محافظ هاي پوستي وغيره...)،

به طور کلي دستورالعمل هاي ايمني مربوط به عمليات انجام شده 
را رعايت نماييد،

هنگام انجام عمليات بر روي خودرو سيگار نکشيد،

مواد زيان آور را در محل هاي سرپوشــيده و بدون تهويه مناســب 
استفاده نکنيد،

از ترکيب نمودن مواد شيميايي با يکديگر خودداري نماييد (روغن 
ترمز، مايع خنک کننده و غيره ...).

در حفظ محيط زيست کوشا باشيد:

ضايعات را برحسب نوع آنها از يكديگر جدا كنيد،

مواد و قطعات کهنه را نسوزانيد (الستيک ها و غيره...).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



10A-2

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

X74 – X84 – X91 – X95 – X64 – X65 – X76 – X90 – X35 – X61 – X44 – X56 – X77 – X85

د - نتيجه گيري

روش هاي ذکر شــده در اين راهنما در خور توجه هستند، به منظور 
کاهش خطر زخمي شدن و اجتناب از به کار بردن روش هاي نادرست 
که منجر به آسيب ديدن خودرو و يا خطرناک ساختن آن مي شوند، 

آنها را با دقت مطالعه کنيد.

دنبال کردن روش هاي توصيه شــده، به شــما کمک خواهد کرد تا 
خدمــات را با کيفيت مناســب انجام دهيد اين امر باالترين ســطح 

عملکرد خودروها و قابليت اطمينان آنها را تضمين مي نمايد.

به منظور عملکرد صحيح و قابل اطمينان خودرو، انجام سرويس هاي 
دوره اي، نگهداري و تعميرات انجام شده بايد در شرايط مناسب انجام 

پذيرد.

II - تميزي

خطرات مربوط به آلودگي

كيسه هاي محافظ

براي انبار كردن قطعاتي كه باز شــده اند و مجددًا مورد استفاده قرار 
خواهند گرفت، از كيسه هاي پالستيكي چند اليه استفاده كنيد و هر 
يك از اليه ها را، با به عنوان مثال چســب نــواري، محكم ببنديد. به 
اين ترتيب خطر كمتري وجود دارد كه قطعات انبار شــده در معرض 

آلودگي قرار گيرند.

اين كيسه ها بايد فقط يك بار مورد استفاده قرار گيرند: بعد از يك بار 
مصرف، بايد دور انداخته شوند.



10A-3

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: مشخصات

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

شماره موتور
انديس

(cm3) حجم موتور(mm) قطر پيستون(mm) نسبت تراكمكورس پيستون

K4J

700

139079,57010/1

710

711

712

713

714

715

730

732

740

750

770

780

I - شناسايي موتور

14688

شناســايي موتور از طريق حكاكي (1) روي بلوك ســيلندر صورت 
مي گيرد.

جزئيات حكاكي

19858

حكاكي شامل موارد زير است:

(2): نوع موتور،

(3): نشانه تأييد موتور،

(4): انديس موتور،

(5): كارخانه مونتاژ كننده موتور،

(6): شماره ساخت موتور.

II - جدول مشخصات موتور

–

–

–

–

–



10A-4

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: مشخصات

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

شماره موتور
انديس

(cm3) حجم موتور(mm) قطر پيستون(mm) نسبت تراكمكورس پيستون

K4M

604c

159879,580,5

9,8/1

67010/1

6749,8/1

67710/1

680

9,8/1

690

694b

697

698c

700

10/1

701

704a

706

707

708

709

710

711

712a

714a

7169,8/1

718a

10/1

720

724a

730

732

734

736



10A-5

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: مشخصات

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

شماره موتور
انديس

(cm3) حجم موتور(mm) قطر پيستون(mm) نسبت تراكمكورس پيستون

K4M

740

159879,580,5

10/1

742

743

744

745

746

748

750

752

753

754

760

761

764a

7669,7/1

768b

10/1

776

782

788

790

791

794

800
9,8/1

801

80210/1

8049,8/1



10A-6

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: مشخصات

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

الف: موتورهايي كه با گاز مايع كار مي كنند.

ب: موتورهايي كه با مخلوط اتانول / بنزين كار مي كنند.

ج: موتورهايي كه با گاز طبيعي شهر كار مي كنند.

شماره موتور
انديس

(cm3) حجم موتور(mm) قطر پيستون(mm) نسبت تراكمكورس پيستون

K4M

812

159879,580,5

9,7/1 813

824

830

9,8/1
831

834

848

85411/1

856b9,8/1

8589,7/1

86211/1

866b9,7/1



10A-7

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: تعويض استاندارد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

تعويض موتور استاندارد

۱ - آماده سازي موتور كاركرده براي بازگشت به كارخانه 
بازسازي موتورها

موتور را تميز كنيد.

سياالت زير را تخليه كنيد:

روغن موتــور (به بخش روغـن موتور: تخليـه- پر كردن 
رجوع كنيد)،

مايع خنك كننده (به بخش مدار سيسـتم خنک کننده: 
تخليه - پر كردن مراجعه نماييد).

موتور كار كرده را در همان شرايط موتور تعويض استاندارد روي 
پايه محكم كنيد:

درپوش هاي پالستيكي و روكش ها را قرار دهيد،

كارتن روكش را روي كل مجموعه قرار دهيد.

۲ - قطعاتي كه بايد روي موتور كار كرده باقي گذاشت يا در 
كارتن ارجاع قرار داد:

قطعات زيــر را روي موتور كار كرده باقــي بگذاريد يا در كارتن 
ارجاع قرار دهيد:

گيج روغن،

فيلتر روغن،

پايه فيلتر روغن،

مبدل حرارتي آب / روغن،

حسگر سطح روغن،

پوشش سرسيلندر،

پمپ آب،

ريل سوخت،

انژكتورها،

شمع ها،

تسمه تايم،

غلتك سفت كن،

دنده سر ميل لنگ،

دنده سر ميل سوپاپ ها،

قاب قسمت تايمينگ،

پولي سر ميل لنگ،

حلقه هاي بلند كردن موتور،

پايه نگهدارنده سرسيلندر.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زيــر را روي موتور كار كرده باقــي بگذاريد يا در كارتن 
ارجاع قرار دهيد:

مكانيزم و صفحه كالچ،

فاليويل.

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

قطعات زيــر را روي موتور كار كرده باقــي بگذاريد يا در كارتن 
ارجاع قرار دهيد:

چرخ دنده فاليويل.

۳ - قطعاتي كه بايد باز شوند و برروي موتور جديد بسته 
شوند

قطعات زير را از موتور كاركرده بــاز كنيد و برروي موتور جديد 
ببنديد:

كليه شيلنگ هاي مدار خنک کننده،

حسگر فشار روغن،

حسگر ضربه موتور،

توزيع کننده ورودي هوا،

منيفولد دود،

كاتاليست کانورتور،

لوله ورودي آب،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: تعويض استاندارد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

محفظه خروجي آب،

دينام،

كمپرسور تهويه مطبوع،

پمپ فرمان هيدروليک،

پايه چند منظوره.

۴ - قطعاتي كه بايد حتمًا تعويض شوند

قطعه اي كه بايد حتمًا تعويض شود: واشر محفظه خروجي 
آب سرسيلندر (10,06,01,19)   

قطعه اي كه بايد حتمًا تعويض شود: واشر توزيع کننده 
ورودي هوا (10,07,01,07) 

قطعـه اي كـه بايـد حتمـًا تعويـض شـود: تسـمه دينام 
(10,10,01,03)

قطعه اي كه بايد حتمًا تعويض شود: غلتك سفت كن تسمه 
دينام (10,10,01,04)

قطعه اي كه بايد حتمًا تعويض شود: پيچ غلتك سفت كن 
تسمه دينام (10,10,01,09)

قطعات زير را حتمًا تعويض نماييد:

شيلنگ هاي مدار خنک کننده، اگر آسيب ديده باشند.

X84، و K4M، و 762 يا 768 يا 856

تذکر:

دو نوع بلوك ســيلندر وجود دارد: B و C. كنترل ضربه موتور 
بر حسب نوع بلوك موتور متفاوت است.

در صورت تعويض اســتاندارد موتور، اگر بلوك ســيلندر از نوع 
C است، بايد واحد كنترل الكترونيكي موتور مورد برنامه ريزي 

مجدد قرار گيرد.

عدم انجام اين فرآيند، باعث عملكرد نادرست موتور مي شود.

–

–

–

–

–

–

:C شناسايي مشخصات بلوك سلندر نوع

134777

بلوك سيلندر را در محل (1) شناسايي كنيد. بلوك سيلندر نوع 
C، با عالمت 1C يا 2C مشخص شده است.

شــماره هاي فني كه بايد در واحد كنتــرل الكترونيكي از طريق 
CD برنامه ريزي n° 70 يا نسخه هاي باالتر مجددًا برنامه ريزي 

شوند به شرح زير هستند:

8200605249

8200808790

8200928732

8200928735

8200628226

8200742029

8200808791

8200928742

8200928750

قطعاتي را كــه از موتور كاركرده باز شــده اند روي موتور جديد 
ببنديد.

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: تعويض با قطعه نو

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

تعويض با موتور نو

۱ - آماده سازي موتور كاركرده براي بازگشت به كارخانه 
بازسازي موتورها

موتور را تميز كنيد.

روغن قسمت هاي زير را تخليه كنيد:

روغن موتــور (به بخش روغـن موتور: تخليـه- پر كردن 
رجوع كنيد)،

مايع خنك كننده (به بخش مدار سيسـتم خنک کننده: 
تخليه - پر كردن مراجعه نماييد).

موتور كار كرده را در همان شــرايط موتور نــو روي پايه محكم 
كنيد:

درپوش هاي پالستيكي و روكش ها را قرار دهيد،

كارتن روكش را روي كل مجموعه قرار دهيد.

۲ - قطعاتي كه بايد روي موتور كار كرده باقي گذاشت يا در 
كارتن ارجاع قرار داد:

قطعات زيــر را روي موتور كار كرده باقــي بگذاريد يا در كارتن 
ارجاع قرار دهيد:

گيج روغن،

فيلتر روغن،

پايه فيلتر روغن،

مبدل حرارتي آب / روغن،

حسگر سطح روغن،

پوشش سرسيلندر،

پمپ آب،

ريل سوخت،

انژكتورها،

شمع ها،

تسمه تايم،

غلتك سفت كن،

دنده سر ميل لنگ،

دنده سر ميل سوپاپ ها،

قاب قسمت تايمينگ،

پولي سر ميل لنگ،

حلقه هاي بلند كردن موتور،

پايه نگهدارنده سرسيلندر.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

۳ - قطعاتي كه بايد باز شوند و برروي موتور جديد بسته 
شوند

قطعاتي كه بايد باز شوند و برروي موتور جديد بسته شوند:

كليه شيلنگ هاي مدار خنک کننده،

حسگر فشار روغن،

حسگر ضربه موتور،

توزيع کننده ورودي هوا،

منيفولد دود،

كاتاليست کانورتور،

لوله ورودي آب،

محفظه خروجي آب،

دينام،

كمپرسور تهويه مطبوع،

پمپ فرمان هيدروليک،

پايه چند منظوره.

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X95، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده يا جعبه دنــده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه 

دنده معمولي ۵ دنده

قطعات زير را از موتور كاركرده بــاز كنيد و برروي موتور جديد 
ببنديد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



10A-10

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: تعويض با قطعه نو

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنــده – X64، و جعبه دنــده اتوماتيك ۴ دنده – 
X65، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنده يا جعبــه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  
جعبه دنده اتوماتيــك ۴ دنده – X77، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ 
دنده – X84، و جعبه دنده اتوماتيــك ۴ دنده – X85، و جعبه 
دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده 

– X35، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنــده فاليويل را از موتور كاركرده بــاز كنيد و روي موتور 
جديــد ببنديد (به بخش چـرخ دنده فاليويل: بـاز كردن - 

نصب مجدد رجوع كنيد) .

۴ - قطعاتي كه بايد حتمًا تعويض شوند:

قطعات زير را حتمًا تعويض نماييد:

واشر محفظه خروجي آب سرسليندر،

واشر توزيع کننده ورودي هوا،

واشر منيفولد دود،

تسمه دينام،

غلتك سفت كن تسمه دينام،

غلتك سفت  كن تسمه دينام،

شيلنگ هاي مدار خنک کننده، اگر آسيب ديده باشند.

قطعاتــي را كه از موتور كاركرده باز شــده اند، روي موتور جديد 
ببنديد.

–

–

–

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: تعمير

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1677.ابزار ثابت نگه داشتن فاليويل

باز کردن

I - مرحله آماده سازي تعمير موتور

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
دســتورالعمل هاي ايمني، تميزي و توصيه هاي حرفه اي را قبل 
از انجــام تعميرات به كار گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده 
معمولـي، جعبه دنـده معمولي: احتياط هـاي الزم براي 

انجام تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع است. تغيير 
شكل دادن مي تواند باعث تخريب موتور گردد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن ســطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش 
زياد دور موتور.

–

–

مجموعه «موتور - جعبــه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را از موتور جدا كنيد (به بخش جعبه دنده 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (21A ، جعبه 

دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبه دنده اتوماتيك را از موتور جدا كنيد (به بخش جعبه دنده 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (23A ، جعبه 

دنده معمولي).

تســمه دينام را باز كنيد (به بخش تسـمه دينام: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد).

103286

ابزار (Mot. 1677) تثبيت فاليويل را روي بلوك سيلندر نصب 
كنيد.

پولي ســر ميل لنگ را باز كنيد (به بخش پولي سر ميل لنگ: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: تعمير

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را باز كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنــده فاليويل را باز كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

ابزار (Mot. 1677) تثبيت فاليول را باز كنيد.

 ،10A موتور را روي پايــه نگهدارنده قطعات قرار دهيد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

موتــور را تخليه كنيد (به بخــش روغن موتـور: تخليه - پر 
كردن رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قسمت باالي موتور
قطعات زير را باز كنيد:

تسمه تايم (به بخش تسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

–

–

–

پمــپ آب (به بخش پمـپ آب: باز كـردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

دينام (بــه بخش دينام: بـاز كردن - نصـب مجدد رجوع 
كنيد).

X44، و تهويــه مطبوع – X56، و تهويه مطبوع – X61، و تهويه 
 ،X74 – و تهويه مطبوع ،X65 – و تهويه مطبوع ،X64 – مطبوع
و تهويه مطبوع – X76، و تهويه مطبوع – X77، و تهويه مطبوع 
– X84، و تهويه مطبــوع – X85، و تهويــه مطبوع – X90، و 
تهويــه مطبوع – X91 – X35، و تهويه مطبوع – X95، و تهويه 

مطبوع 

کمپرســور تهويه مطبوع را باز كنيد (به بخش کمپرسـور: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (62A، تهويه مطبوع).

 X56 – X61 – X64 – X65 – و فرمــان هيدروليــك ،X44
X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 –، و فرمــان 

X91 – X35 – X95 – هيدروليك

پمــپ فرمان هيدروليــك را باز كنيد (به بخــش پمپ فرمان 
 ،36B) (هيدروليك: بـاز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد

فرمان هيدروليك).

قطعات زير را باز كنيد:

پايه چند منظوره (به بخش پايه چنـد منظوره: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

توزيع کننــده ورودي هوا (به بخش توزيـع کننده ورودي 
هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

سيستم جداكننده آب و روغن (به بخش سيستم جدا كننده 
آب و روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

كويل هاي جرقه (به بخش كويل: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

منيفولد اگزوز (به بخش منيفولد اگزوز: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

محفظــه خروجي آب (به بخش محفظـه خروجي آب : باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

پايــه نگهدارنــده انژکتورهــا (به بخــش پايـه نگهدارنده 
انژکتورها: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

پوشش سرسيلندر (به بخش پوشش سرسيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: تعمير

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ميل ســوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پاييـن موتور، سرسـيلندر: جداسـازي - سـوار كردن 

قطعات، صفحه 10A-39 رجوع كنيد)،

سرسيلندر (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

سوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين 
 10A-30 موتور، سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد).

III - مرحله تعمير قسمت باالي موتور
سرســيلندر را تميز كنيد (به بخــش 10A، مجموعه موتور و 
قسـمت پايين موتـور، سرسـيلندر: تميز كـردن، صفحه 

10A-41 رجوع كنيد).

قسمت هاي زير را بررسي كنيد:

 سرسيلندر و پوشــش سرســيلندر (به بخش سرسيلندر: 
بررسي رجوع كنيد)،

ميل سوپاپ ها  (به بخش ميل سوپاپ: بررسي رجوع كنيد)،

سوپاپ ها  و  فنر سوپاپ ها (به بخش سوپاپ: بررسي رجوع كنيد).

تذکر:

قطعات بررسي شده اي را كه كيفيت آنها در حد مطلوب نيست 
تعويض نماييد.

II - مرحله باز كردن قسمت پايين موتور
قطعات زير را باز كنيد:

حسگر فشار روغن (به بخش حسگر فشار روغن: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

فيلتر روغــن (به بخش فيلتـر روغن: باز كـردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

لولــه ورودي پمپ آب (به بخش لولـه ورودي پمپ آب: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

كاســه نمد ميل لنگ ســمت تايمينگ (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سمت تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

كاسه نمد ميل لنگ ســمت جعبه دنده (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سـمت جعبـه دنده: باز كـردن - نصب مجدد 

رجوع كنيد)،

کارتر پائيني (بــه بخش کارتر پائيني: بـاز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

پمپ روغن (به بخش پمپ روغن: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

 ،10A مجموع «پيستون - شاتون» هر كدام از سيلندرها (به بخش
مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، پيستون - شاتون: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع كنيد)،

ميل لنگ (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين 
 10A-65 موتور، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد)،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

بلوك ســيلندر (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت 
پايين موتور، بلوك سـيلندر: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-91 رجوع كنيد).

V - مرحله تعمير قسمت پايين موتور
بلوك ســيلندر را تميز كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور 
و قسـمت پايين موتور، بلوك سيلندر: تميز كردن، صفحه 

10A-97 رجوع كنيد).

قسمت هاي زير را بررسي كنيد:

بلوك ســيلندر (به بخش بلوك سـيلندر: بررسـي رجوع 
كنيد)،

مجموعه «پيستون - شاتون» (به بخش پيستون - شاتون: 
بررسي رجوع كنيد)،

ميل لنگ (به بخش ميل لنگ: بررسي رجوع كنيد) .

تذکر:

قطعات بررسي شده اي را كه كيفيت آنها در حد مطلوب نيست 
تعويض نماييد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قطعاتي كه بايد حتمًا تعويض شوند:

كليه واشرها،

شيلنگ هاي مدار خنک کننده، اگر آسيب ديده باشند،

تسمه دينام و تسمه تايم،

غلتك هاي سفت كن و هرزگرد تايمينگ و دينام،

پيچ هاي غلتك سفت كن ها،

پيچ پولي سر ميل لنگ،

مهره هاي منيفولد دود،

پين هاي منيفولد دود (در صورتي كه باز شده اند)،

درپوش هاي ميل سوپاپ (طرف فاليويل)،

درپوش سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي،

مهره پولي هاي ميل سوپاپ،

پيچ سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي،

ژيگلورهاي خنك كننده انتهاي پيستون،

فيلتر روغن،

پيچ هاي فاليويل،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: تعمير

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

پيچ هاي چرخ دنده فاليويل،

مهره هاي كپه هاي شاتون،

پيچ هاي كپه ياتاقان هاي ميل لنگ،

راهنماهاي سوپاپ ها،

پيچ هاي سرسيلندر.

توجه
سطح تماس واشر بايد تميز، خشک و غير چرب باشد (از به جا 

گذاشتن اثر انگشت برروي آن خودداري كنيد).

توجه
اســتفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند منجر 
به بيرون زدن اين مواد هنگام بستن قطعات شود. مخلوط اين 
مواد بــا روغن مي تواند باعث خرابي بعضــي از اجزاء (موتور، 

رادياتور) گردد.

II - مرحله نصب قسمت پايين موتور
بلوك ســيلندر را نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور 
و قسـمت پايين موتور، بلوك سـيلندر: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 10A-91 رجوع كنيد).

در صورت تعويض بلوك سيلندر، ميل لنگ يا پوسته ياتاقان هاي 
ميل لنگ، حتمًا گــروه ضخامت هر كدام از پوســته هايي را كه 
قرار اســت روي ميل لنگ نصب شــود، تعيين كنيد تا خالصي 
 ،10A نشــيمنگاه ياتاقان در ميزان مجاز تضمين شود (به بخش
مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، ميل لنگ: بررسي، 

صفحه 10A-75 رجوع كنيد).

تذکر:

خالصي خــارج از حد مجاز ياتاقان ميل لنگ مي تواند تخريب 
موتور را به دنبال داشته باشد.

ميل لنــگ را نصب كنيد (به بخــش 10A، مجموعه موتور و 
قسـمت پايين موتور، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-65 رجوع كنيد).

در صورت تعويض بلوك ســيلندر يا پيســتون ها، حتمًا همخواني 
 ،10A پيســتون و دهانه بلوك ســيلندر را كنترل كنيد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، بلوك سـيلندر: 

بررسي، صفحه 10A-98 رجوع كنيد).

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

 ،10A مجموع «پيستون - شاتون» هر كدام از سيلندرها (به بخش
مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، پيستون - شاتون: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع كنيد)،

پمپ روغن (به بخش پمپ روغن: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

–

–

–

–

–

–

–

کارتر پائيني (بــه بخش کارتر پائيني: بـاز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

كاسه نمد ميل لنگ ســمت جعبه دنده (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سـمت جعبـه دنده: باز كـردن - نصب مجدد 

رجوع كنيد)،

كاســه نمد ميل لنگ ســمت تايمينگ (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سمت تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع 

كنيد)،

لوله ورودي پمــپ آب (به بخش لوله ورودي پمپ آب: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

فيلتر روغــن (به بخش فيلتـر روغن: باز كـردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

حسگر فشار روغن (به بخش حسگر فشار روغن: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

III - مرحله نصب قسمت باالي موتور

قطعات زير را نصب كنيد:

سوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين 
 10A-30 موتور، سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد).

سرسيلندر (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

ميل ســوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پاييـن موتور، سرسـيلندر: جداسـازي - سـوار كردن 

قطعات، صفحه 10A-39 رجوع كنيد)،

پوشش سرسيلندر (به بخش پوشش سرسيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

پايــه نگهدارنــده انژکتورهــا (به بخــش پايـه نگهدارنده 
انژکتورها: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

محفظــه خروجي آب (به بخش محفظـه خروجي آب : باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

منيفولد اگزوز (به بخش منيفولد اگزوز: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

كويل هاي جرقه (به بخش كويل: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

سيستم جداكننده آب و روغن (به بخش سيستم جدا كننده 
آب و روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

توزيع کننــده ورودي هوا (به بخش توزيـع کننده ورودي 
هوا: باز كردن - نصب مجدد) رجوع كنيد،

پايه چند منظوره (به بخش پايه چنـد منظوره: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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 X56 – X61 – X64 – X65 – و فرمــان هيدروليــك ،X44
X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 –، و فرمــان 

X91 – X35 – X95 – هيدروليك

پمــپ فرمان هيدروليك را نصب كنيــد (به بخش پمپ فرمان 
 ،36B) (هيدروليك: بـاز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد

فرمان هيدروليك).

X44، و تهويــه مطبوع – X56، و تهويه مطبوع – X61، و تهويه 
 ،X74 – و تهويه مطبوع ،X65 – و تهويه مطبوع ،X64 – مطبوع
و تهويه مطبوع – X76، و تهويه مطبوع – X77، و تهويه مطبوع 
– X84، و تهويه مطبــوع – X85، و تهويــه مطبوع – X90، و 
تهويــه مطبوع – X91 – X35، و تهويه مطبوع – X95، و تهويه 

مطبوع

کمپرسور تهويه مطبوع را نصب كنيد (به بخش کمپرسور: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (62A، تهويه مطبوع).

قطعات زير را نصب كنيد:

دينام (بــه بخش دينام: بـاز كردن - نصـب مجدد رجوع 
كنيد)،

پمــپ آب (به بخش پمـپ آب: باز كـردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

تسمه تايم (به بخش تسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد).

IV - مرحله پاياني
 ،10A موتور را از پايــه نگهدارنده قطعات باز كنيــد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور, تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

–

–

–

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 – معمولي ۵ دنــده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ يا دنده جعبــه دنده معمولي X84 – ۶، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X85، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
– X91، و جعبــه دنده معمولي ۶ دنــده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را نصب كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنده فاليويل را نصب كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

قطعات زير را نصب كنيد:

ابزار تثبيت فاليويل (Mot. 1677) بر روي بلوك سيلندر،

پولي سر ميل لنگ (به بخش پولي سر ميل لنگ: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

ابــزار تثبيت فاليويــل (Mot. 1677) را از بلوك ســيلندر باز 
كنيد.

تســمه دينام را نصب كنيد (به بخش تسمه دينام: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

–

–

–

–
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X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را روي موتــور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،21A) (دنـده معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

جعبه دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبه دنــده اتوماتيك را روي موتور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،23A) (دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

جعبه دنده معمولي).

مجموعه «موتور - جعبه دنده» را نصب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

مخزن روغن موتــور را پر كنيد (به بخش روغن موتور: تخليه 
- پر كردن رجوع كنيد).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1723 صفحه نگهدارنده موتور قابل استفاده
.DESVIL با پايه

Mot. 1677.ابزار ثابت نگه داشتن فاليويل

تجهيزات مورد نياز

جرثقيل كارگاهي

mگشتاور محكم كردن

N.m 120 پيچ تثبيت پايه

موتور  دادن  قرار  براي  سازي  آماده  مرحله   -  I
برروي پايه نگهدارنده قطعات

117508

تذكرات مهم
براي آنكه در امنيت كامل برروي موتور كار كنيد، حتمًا از يك 

پايه نگهدارنده قطعات استفاده نماييد.

توجه

تكيــه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع اســت. 
تغيير شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته 

باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش 
زياد دور موتور.

–

–

مجموعه «موتور - جعبــه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: تعويض با قطعه نو

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را از موتور جدا كنيد (به بخش جعبه دنده 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (21A، جعبه 

دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبه دنده اتوماتيك را از موتور جدا كنيد (به بخش جعبه دنده 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (23A، جعبه 

دنده معمولي).

تســمه دينام را باز كنيد (به بخش تسـمه دينام: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد).

II - مرحله قرار دادن موتور برروي پايه نگهدارنده 
قطعات

۱ - مرحله اول

121097

پيچ هاي دوسر (1) ابزار (Mot. 1723) را برروي بلوك سيلندر 
قرار دهيد.

121098

صفحه  (2 ابزار (Mot. 1723) را برروي موتور مجهز به پيچ هاي 
دو سر قرار دهيد و پيچ ها را با سوراخ هاي 1، 2، 10 و 12 صفحه 

تنظيم كنيد.

موتور را به كمك جرثقيـل كارگاهي و رابط اتصال موتور به 
جرثقيل بلند كنيد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

116037

موتور را روي پايه نگهدارنده تثبيت كنيد.

116799

براي جلوگيري از چرخيدن موتور، پيـچ تثبيت پايه (3) را با 
گشتاور (N.m 120 ) محكم كنيد.

براي جلوگيري از جابه جا شــدن ناگهاني پايه نگهدارنده قطعات 
زبانه ها را نصب كنيد.

رابط اتصال موتور به جرثقيل را باز كنيد.

۲ - مرحله دوم

121096

قطعات زير را نصب كنيد:

پيچ هــاي دوســر (4) پايه نگهدارنــده موتور بــرروي بلوك 
سيلندر،

ميله هاي نگهدارنده (5) برروي پايه نگهدارنده قطعات.

موتور را به كمك جرثقيـل كارگاهي و رابط اتصال موتور به 
جرثقيل بلند كنيد.

121095

موتور را روي پايه نگهدارنده تثبيت كنيد.

براي جلوگيــري از چرخيدن موتور پيچ تثبيـت پايه (3) را با 
گشتاور(N.m 120 )  محكم كنيد.

–

–



10A-20

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
موتور: تعويض با قطعه نو

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

براي جلوگيري از جابه جا شــدن ناگهاني پايه نگهدارنده قطعات 
زبانه ها را نصب كنيد.

رابط اتصال موتور به جرثقيل را باز كنيد.

۳ - مرحله سوم

103286

ابزار تثبيت فاليويل(Mot. 1677)   (6) را روي بلوك ســيلندر 
نصب كنيد.

پولي ســر ميل لنگ را باز كنيد (به بخش پولي سر ميل لنگ: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را باز كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

–

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنــده فاليويل را باز كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

ابزار (Mot. 1677) تثبيت فاليول را باز كنيد.

121092

حسگر فشار روغن (7) را باز كنيد.

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

121100

قطعات زير را نصب كنيد:

پيچ هاي دو سر صفحه نگهدارنده موتور بر روي بلوك سيلندر،

ميله هاي نگهدارنده برروي پايه نگهدارنده قطعات.

موتور را به كمك جرثقيـل كارگاهي و رابط اتصال موتور به 
جرثقيل بلند كنيد.

121099

موتور را روي پايه نگهدارنده تثبيت كنيد.

براي جلوگيــري از چرخيدن موتور پيچ تثبيـت پايه (3) را با 
گشتاور(N.m 120 )  محكم كنيد.

براي جلوگيري از جابه جا شدن ناگهاني پايه نگهدارنده قطعات، 
زبانه ها را نصب كنيد.

–

–

رابط اتصال موتور به جرثقيل را باز كنيد.

III - مرحله باز كردن موتور از روي پايه نگهدارنده 
قطعات

مجموعه «موتور - پيچ هاي دوســر- صفحه نگهدارنده موتور» يا 
مجموعه «موتور - پيچ هاي دوســر- ميله هــاي نگهدارنده» را به 
كمــك جرثقيل كارگاهي و رابط اتصـال موتور به جرثقيل 

برروي پايه نگهدارنده قطعات مهار كنيد.

مهره هــاي صفحه نگهدارنده موتور يــا ميله هاي نگهدارنده روي 
پايه نگهدارنده قطعات را باز كنيد.

مجموعه «موتور - پيچ هاي دوســر- صفحه نگهدارنده موتور» يا 
مجموعه «موتور - پيچ هاي دوســر- ميله هــاي نگهدارنده» را به 
كمك جرثقيل كارگاهي و رابط اتصال موتور به جرثقيل از 

پايه نگهدارنده قطعات جدا كنيد.

IV - مرحله پاياني
قطعات زير را باز كنيد:

مهره هاي پيچ هاي دوســر روي صفحه نگهدارنده يا مهره هاي 
ميله هاي نگهدارنده،

صفحه نگهدارنده يا ميله هاي نگهدارنده،

.(Mot. 1723) پيچ دوسر ابزار

 ،K4M و ،X56 – و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده ،K4M و ،X44
و جعبه دنــده معمولي ۵ دنــده – X61، و K4M، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X64، و K4J يا K4M، و جعبه دنده معمولي 
۵ دنــده – X65، و K4J يا K4M، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
– X74، و K4M، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنده يا جعبه دنده 
معمولي ۶ دنــده – X76، و K4M، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،K4M يا K4J و ،X77 –
و K4J يــا K4M، و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده يا جعبه دنده 
معمولــي ۶ دنده – X85، و K4J يا K4M، و جعبه دنده معمولي 
۵ دنده يا جعبــه دنده معمولي ۶ دنده – X90، و K4M، و جعبه 
دنــده معمولي ۵ دنده – X91، و K4M، و جعبه دنده معمولي ۶ 
 ،K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا K4J يا D4F و ،X35 – دنده
و جعبه دنــده معمولي ۵ دنــده – X95، و F4R، و جعبه دنده 

معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را نصب كنيد (در صورتي كه باز شده اند):

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

–

–

–

–

–
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X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

 ،K4M و ،X61 –و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،K4M و ،X56
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X64، و K4J يا K4M، و جعبه 
دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X65، و K4J يا K4M، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنده – X74، و K4M، و جعبــه دنده اتوماتيك ۴ 
دنده يا جعبه دنده اتوماتيــك ۵ دنده – X76، و K4M، و جعبه 
دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X77، و K4J يا K4M، و جعبه دنده 
اتوماتيك ۴ دنده – X84، و K4J يا K4M، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X85، و K4J يا K4M، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده 
 K4J و ،X35 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،K4M و ،X90 –

يا K4M، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنده فاليويل را (در صورتي كه باز شــده است) نصب كنيد 
(به بخش چـرخ دنده فاليويـل: باز كـردن - نصب مجدد 

رجوع كنيد).

قطعات زير را نصب كنيد:

ابزار تثبيت فاليويل (Mot. 1677) بر روي بلوك سيلندر،

پولي سر ميل لنگ (به بخش پولي سر ميل لنگ: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

ابــزار تثبيت فاليويــل (Mot. 1677) را از بلوك ســيلندر باز 
كنيد.

تســمه دينام را نصب كنيد (به بخش تسمه دينام: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

 ،K4M و ،X56 – و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده ،K4M و ،X44
و جعبه دنــده معمولي ۵ دنــده – X61، و K4M، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X64، و K4J يا K4M، و جعبه دنده معمولي 
۵ دنــده – X65، و K4J يا K4M، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
– X74، و K4M، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنده يا جعبه دنده 
معمولي ۶ دنــده – X76، و K4M، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،K4M يا K4J و ،X77 –
و K4J يــا K4M، و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده يا جعبه دنده 
معمولــي ۶ دنده – X85، و K4J يا K4M، و جعبه دنده معمولي 
۵ دنده يا جعبــه دنده معمولي ۶ دنده – X90، و K4M، و جعبه 
دنــده معمولي ۵ دنــده – X91، و K4M، و جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X35، و K4J يــا K4M، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
 BV MECA و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا ،K4M و ،X95 –

6 RAP PORTS

جعبه دنده معمولي را روي موتــور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،21A) (دنـده معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

جعبه دنده معمولي).

–

–

 ،K4M و ،X61 –و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،K4M و ،X56
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X64، و K4J يا K4M، و جعبه 
دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X65، و K4J يا K4M، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنده – X74، و K4M، و جعبــه دنده اتوماتيك ۴ 
دنده يا جعبه دنده اتوماتيــك ۵ دنده – X76، و K4M، و جعبه 
دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X77، و K4J يا K4M، و جعبه دنده 
اتوماتيك ۴ دنده – X84، و K4J يا K4M، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X85، و K4J يا K4M، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده 
 K4J و ،X35 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،K4M و ،X90 –

يا K4M، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبه دنــده اتوماتيك را روي موتور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،23A) (دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

جعبه دنده معمولي).

مجموعه «موتور - جعبه دنده» را نصب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل سوپاپ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 588.پايه بوش بند

تجهيزات مورد نياز

پيستوله هواي فشرده

پايه ساعت اندازه گيري

گيج عقربه اي

ميكرومتر بيروني

سيم اندازه گيري خالصي قطري

تذكرات مهم

به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
قبل  را  حرفه اي  توصيه هاي  و  تميزي  ايمني،  دستورالعمل هاي 
گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده  كار  تعميرات به  انجام  از 
معمولي، جعبه دنده معمولي: احتياط هاي الزم براي انجام 

تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع است. تغيير 
شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش زياد 
دور موتور.

–

–

I - مرحله پيش از بررسي

قطعات زير را باز كنيد:

پوشش سرســيلندر (به بخش پوشش سرسـيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

ميل سوپاپ ها (به بخش ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد).

قبل از انجام هر گونه بررسي:

ميل سوپاپ ها را با ماده  SURFACE CLEANER  تميز كنيد 
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات 

رجوع كنيد) و آنها را با پيستوله هواي فشرده خشك كنيد،

بررسي كنيد كه ميل ســوپاپ ها داراي خراشيدگي، آثار ضربه يا 
اســتهالك غير طبيعي نباشــند (در صورت لزوم ميل سوپاپ را 

تعويض نماييد).

–

–

–

–

II - بررسي ميل سوپاپ ها

۱ - شناسايي ميل  سوپاپ ها

الف - موتور بدون سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ

شناسايي ميل سوپاپ ها مي تواند به دو صورت انجام گيرد:

14518

يا از طريق عالمت حكاكي شده (1). 

جزئيات حكاكي:

XXX XXX XX

1 2 3

نشانه هاي ۱ و ۲ فقط مورد استفاده سازنده هستند.

نشانه ۳ به منظور شناسايي ميل سوپاپ است:

AM = ميل سوپاپ ورودي،

EM = ميل سوپاپ دود.

يا از طريق محل بادامك ها.

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل سوپاپ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ميل سوپاپ ورودي:

116054

شيار (2) نوك ميل ســوپاپ را در حالت افقي طوري قرار دهيد كه 
مركز آن پايين تر از محور طولي باشد.

بادامک هاي (3) سيلندرشــماره ۱ بايد در سمت چپ محور عمودي 
(4) قرار گرفته باشند، وقتي که از سمت فاليويل نگاه کنيم.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل سوپاپ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

شيار (5) نوك ميل ســوپاپ را در حالت افقي طوري قرار دهيد كه 
مركز آن پايين تر از محور طولي باشد.

وقتي که از سمت فاليويل نگاه کنيم، بادامک هاي (6) سيلندر شماره 
۱ بايد در سمت چپ محور عمودي (7) قرار گرفته باشند.

ب - موتور داراي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ

ميل سوپاپ ورودي:

102507

ميل ســوپاپ ورودي براي شناسايي موقعيت ســيلندرها، مجهز به 
نشانه (8) است.

ميل سوپاپ دود:

116053
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل سوپاپ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ميل سوپاپ دود:

102506

ميل سوپاپ دود داراي يك بادامك مربع شكل (9) است.

۲ - شناسايي بادامك ها

14515

E4-1 = ســوپاپ دود ســيلندر شماره ۴ و  (10) 
بادامك شماره ۱.

E4-1 = سوپاپ ورودي سيلندر شماره ۴ و  (11) 
بادامك شماره ۱.

۲ - بررسي سايش ياتاقان هاي ميل سوپاپ

103148

ميل سوپاپ را روي دو پايه جناغي (12) كمي روغنكاري شده، قرار 
دهيد.

قطعات زير را نصب كنيد:

پايه نگهدارنده ساعت اندازه گيري (13)،

ساعت اندازه گيري (14).

نوك ساعت اندازه گيري را در مركز سطح تماس ياتاقان ميل سوپاپ 
قرار دهيد.

عقربه ساعت اندازه گيري را در موقعيت صفر تنظيم نماييد.

ميل ســوپاپ را براي بررســي ميزان ســايش ياتاقان كه بايد كمتر 
از ۰,۰۵  ميليمتر باشــد، يــك دور بچرخانيد و مراقب باشــيد روي 

سوراخ هاي روغن كاري قرار نگيريد.

۳ - بررسي قطر ياتاقان هاي ميل سوپاپ

102772

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل سوپاپ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

تذکر:

كپه شماره يك ميل سوپاپ طرف فاليويل قرار مي گيرد.

به كمــك يك ميكرومتر بيروني قطرX1 نشــيمنگاه ياتاقاني ميل 
سوپاپ را كه بايد برابر مقادير زير باشد، اندازه گيري كنيد:

،25,000 mm ياتاقان هاي شماره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵: از 24,979 تا

.28,000 mm ياتاقان شماره ۶: از 27,979 تا

۴ - بررسي ارتفاع بادامك ها

103149

102771

ميل ســوپاپ را روي دو پايــه جناغي كمي روغنكاري شــده، قرار 
دهيد.

به كمــك يك ميكرومتر بيروني ارتفاع بادامــك (X2)  را كه بايد 
برابر مقادير زير باشد، اندازه گيري كنيد:

–

–

موتور بدون سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ

ارتفاع بادامك ها (mm)بادامک ها

40,586  تا  40,646ورودي

40,008  تا  40,068دود

موتور داراي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ

ارتفاع بادامك ها (mm)بادامک ها

40,586 تا 40,646ورودي

40,407 تا 40,467دود

۵ - بررسي خالصي قطري ميل سوپاپ

103258

۱۲ قطعه  سيم اندازه گيري خالصي قطري به عرض سطح تماس 
ياتاقان ميل سوپاپ ببريد.

هر كدام از ســيم ها را در راســتاي ميل ســوپاپ در نقــاط (15) و 
(16) برروي ســطح تماس ياتاقان هاي ميل ســوپاپ برروي پوشش 

سرسيلندر، قرار دهيد.

تذکر:

براي اجتناب از خطاي انداره گيري، در طول عمليات ميل سوپاپ 
را نچرخانيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ميل سوپاپ ها (به بخش ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل سوپاپ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

پوشش سرسيلندر (بدون واشر) (به بخش پوشش سرسيلندر : 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

قطعات زير را باز كنيد:

پوشش سرســيلندر (به بخش پوشش سرسـيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

ميل سوپاپ ها (به بخش ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد).

102807

ميزان له شدگي سيم اندازه گيري خالصي قطري را به كمك درجه 
بندي (17) چاپ شده برروي كاغذ بســته بندي سيم، اندازه گيري 

كنيد. اين مقدار بايد بين  0,04 تا mm 0,08 باشد.

آثار به جا مانده از ســيم اندازه گيري را از روي ميل ســوپاپ و كپه 
ياتاقان هاي ميل سوپاپ پاك كنيد.

۶ - بررسي خالصي طولي ميل سوپاپ

قطعات زير را نصب كنيد:

ميل ســوپاپ ها با قرار دادن صحيح آنها (به بخش ميل سوپاپ: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

پوشش سرسيلندر (به بخش پوشش سرسـيلندر : باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

قطعات زير را نصب كنيد:

يــك صفحه فلزي بــرروي پوشــش سرســيلندر (مثــال: ابزار 
(Mot. 588)) و تثبيت آن به كمك پيچ هاي سيستم جداكننده 

آب و روغن و فاصله اندازهايي با ابعاد زير:

، 18 mm قطر بيروني

، 9 mm قطر سوراخ جاي پيچ

، 15 mm ارتفاع

–

–

–

–

–

–

–

–

–

پايه نگهدارنده ساعت اندازه گيري برروي صفحه فلزي،

ساعت اندازه گيري بروي پايه نگهدارنده.

نوك ساعت اندازه گيري را روي انتهاي ميل سوپاپ قرار دهيد.

ميل سوپاپ را به طرف ســاعت اندازه گيري حركت دهيد تا متوقف 
شود.

عقربه ساعت اندازه گيري را در موقعيت صفر تنظيم نماييد.

ميل سوپاپ را در جهت مخالف ســاعت اندازه گيري حركت دهيد تا 
متوقف شود.

بررسي كنيد كه خالصي طولي بين  0,08 و mm 0,178 باشد.

قطعات زير را باز كنيد:

پوشش سرســيلندر (به بخش پوشش سرسـيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

ميل سوپاپ ها (به بخش ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد).

III - تايپيت بادامك مربع شكل ميل سوپاپ

موتور داراي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ

103683

۱ - قطر خارجي تايپيت

قطر خارجي تايپيت بايد 31,949 تا mm 31,975  باشد.

۲ - قطر محفظه تايپيت ها در داخل سرسيلندر

  31,975 mm قطر محفظه تايپيت در داخل سرســيلندر بايد 32 تا
باشد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ميل ســوپاپ (به بخش ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

–

–

–

–

–



10A-29

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل سوپاپ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

پوشش سرســيلندر (به بخش پوشش سرسـيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد

X56 – X64 – X65 – X74 – X76 – X84 – X85 – X91 – X77 – X90 – X61 – X44 – X35 – X95

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1573نگهدارنده سرسيلندر

Mot. 1502 ابزار باز كردن ســوپاپ (تثبيت كننده
كاسه نمد ساق سوپاپ)

Mot. 1335 ابزار باز كردن كاســه نمد هاي ســاق
سوپاپ

Mot. 1511 ابــزار نصــب كاســه نمدهاي ســاق
سوپاپ

تجهيزات مورد نياز

انبر كوچك

جعبه ابزار نصب بوش ساق سوپاپ

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
دستورالعمل هاي ايمني، تميزي و توصيه هاي حرفه اي را قبل 
از انجام تعميرات به كار گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده 
براي  الزم  احتياط هاي  معمولي:  دنده  جعبه  معمولي، 

انجام تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيــه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع اســت. 
تغيير شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته 

باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش 
زياد دور موتور.

–

–

مدار سيســتم خنــك كننــده را تخليه كنيد (بــه بخش مدار 
سيستم خنک کننده: تخليه - پر كردن مراجعه نماييد).

سرسيلندر را باز كنيد (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد).

 (Mot. 1573) سرســيلندر را روي ابزار نگهدارنده سرســيلندر
قرار دهيد.

قطعات زير را باز كنيد:

منيفولد اگزوز (به بخــش منيفولد اگزوز: بـاز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

–

پايه نگهدارنده انژکتورها (به بخش پايه نگهدارنده انژکتورها: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن سوپاپ
سوپاپ را نسبت به سرسيلندر عالمت گذاري كنيد.

16088

جمع كردن فنرهاي سوپاپ به كمك ابزار (Mot. 1502) صورت 
مي گيرد.

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد

X56 – X64 – X65 – X74 – X76 – X84 – X85 – X91 – X77 – X90 – X61 – X44 – X35 – X95

16087

16086

16085

براي جمع شــدن صحيح فنرهاي ســوپاپ، پيســتون (1) ابزار
 (Mot. 1502) بايد روي انتهاي سوپاپ (4) قرار گيرد.

كاسه بااليي سر فنر سوپاپ بايد داخل قسمت (2 ) مجموعه (3) 
ابزار (Mot. 1502) قرار گيرد.

قطعات زير را باز كنيد:

تثبيت كننده ها به كمك يك انبر كوچك،

كاسه هاي بااليي فنرهاي سوپاپ،

فنرهاي سوپاپ ها،

سوپاپ ها.

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد

X56 – X64 – X65 – X74 – X76 – X84 – X85 – X91 – X77 – X90 – X61 – X44 – X35 – X95

114257

كاســه نمدهاي ساق ســوپاپ ها را با ابزار (Mot. 1335) خارج 
كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
كاسه نمدهاي ساق سوپاپ را حتمًا تعويض نماييد.

قســمت هاي زير را با مــاده SURFACE CLEANER تميز 
كنيــد (به بخــش خـودرو: قطعات و مـواد مصرفـي براي 

تعميرات رجوع كنيد):

سوپاپ ها،

فنرهاي سوپاپ،

كاسه فنرهاي سوپاپ،

تثبيت كننده سوپاپ،

راهنماهاي ساق سوپاپ.

II - مرحله نصب مجدد سوپاپ
قسمت داخل راهنماي سوپاپ را روغن كاري كنيد.

–

–

–

–

–

15737

18077

كاسه نمد ساق سوپاپ را الزمًا با ابزار (Mot. 1511) يا مجموعه 
ابزار نصب كاسه نمد ساق سوپاپ نصب كنيد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد

X56 – X64 – X65 – X74 – X76 – X84 – X85 – X91 – X77 – X90 – X61 – X44 – X35 – X95

15771

سوپاپ را داخل سرسيلندر قرار دهيد.

15771-1

تذکر:

قطر داخلي محافظ (5) بايد برابر قطر ساق سوپاپ باشد.

كاسه نمد ساق سوپاپ را روغن كاري نكنيد.

محافــظ (5) ابزار (Mot. 1511) را روي ســاق ســوپاپ قرار 
دهيد.

15771-2

سوپاپ را در محل نشيمنگاه خود تحت فشار قرار دهيد.

كاسه نمد ساق سوپاپ را (روغن كاري نشده) روي محافظ كاسه 
نمد قرار دهيد.

كاسه نمد ساق ســوپاپ را فشــار دهيد تا از محافظ كاسه نمد 
بگذرد.

15771-3

محافظ كاسه نمد را برداريد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد

X56 – X64 – X65 – X74 – X76 – X84 – X85 – X91 – X77 – X90 – X61 – X44 – X35 – X95

15771-4

تذکر:

قطر داخلي ابزار فشار بايد برابر قطر ساق سوپاپ باشد. عالوه 
بر اين، قسمت پاييني ابزار فشار بايد برروي بخشي از كاسه نمد 

كه فنر سوپاپ روي آن مي نشيند، قرار گيرد.

ابزار فشار (6) را روي كاسه نمد ساق سوپاپ قرار دهيد.

15771-5

15770

با كف دســت برروي ابزار فشــار ضربه بزنيد تا كاسه نمد ساق 
سوپاپ پايين برود و با سرسيلندر تماس پيدا كند.

اين عمليات را برروي كليه سوپاپ ها تكرار كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:

فنرهاي سوپاپ ها،

كاسه هاي بااليي فنرهاي سوپاپ.

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد

X56 – X64 – X65 – X74 – X76 – X84 – X85 – X91 – X77 – X90 – X61 – X44 – X35 – X95

فنرهاي ســوپاپ ها را به كمك ابزار (Mot. 1502) تحت فشار 
قرار دهيد.

تثبيت كننده ها را به كمك يك انبر كوچك نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:

پايــه نگهدارنــده انژکتورهــا (به بخــش پايـه نگهدارنده 
انژکتورها: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

منيفولد اگزوز (به بخش منيفولد اگزوز: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

سرسيلندر را از ابزار نگهدارنده سرســيلندر (Mot. 1573) باز 
كنيد.

سرســيلندر را نصب كنيد (به بخش سرسـيلندر: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد).

مدار خنك كننده را پر و هواگيري كنيد (به بخش مدار خنک 
کننده: تخليه - پر كردن رجوع كنيد).

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سوپاپ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

تجهيزات مورد نياز

پيستوله هواي فشرده

ميكرومتر بيروني

پايه ساعت اندازه گيري

گيج عقربه اي

ميكرومتر داخلي

ابزار كوليس

ابزار فيلر

I - مرحله پيش از بررسي

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
قبل  را  حرفه اي  توصيه هاي  و  تميزي  ايمني،  دستورالعمل هاي 
گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده  تعميرات به كار  انجام  از 
معمولي، جعبه دنده معمولي: احتياط هاي الزم براي انجام 

تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع است. تغيير 
شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش زياد 
دور موتور.

–

–

قطعات زير را باز كنيد:

سرســيلندر (به بخش سرسـيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

سوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، 
سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه  10A-30رجوع كنيد).

قبل از انجام هر گونه بررسي:

ميل سوپاپ ها را با ماده  SURFACE CLEANER  تميز كنيد 
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات 

رجوع كنيد) و آنها را با پيستوله هواي فشرده خشك كنيد،

بررسي كنيد كه ميل ســوپاپ ها داراي خراشيدگي، آثار ضربه يا 
اســتهالك غير طبيعي نباشــند (در صورت لزوم ميل سوپاپ را 

تعويض نماييد)،

بررســي كنيد كه سوپاپ داخل راهنماي ســوپاپ آزادانه حركت 
مي كند.

–

–

–

–

–

II - بررسي سوپاپ

۱ - بررسي ابعاد سوپاپ

102778

به كمك يك ميكرومتر بيروني اندازه گيري هاي زير را انجام دهيد:

قطر (d1) ســاق سوپاپ در محدوده  (X1)  =  ۸۷,۳۲ ميليمتر  
براي سوپاپ ورودي و  در محدوده (X1)  =  ۸۸,۶۴ ميليمتر براي 

سوپاپ دود.   

،(L) طول سوپاپ

.(D) قطر سر سوپاپ

دودورودي

قطر سـاق سوپاپ 
(mm)  (d1)

تـا   5,470
5,485

5,456 تا 5,471

سرسـوپاپ  قطـر 
(mm)   (D)

تـا   32,58
32,82

27,84 تا 28,08

   (L) طول سـوپاپ
(mm)

109,32107,64

پيشـاني  زاويـه 
   (°) (a) 7±’52°44 سوپاپ’ 

ضخامت لبه سوپاپ 
(mm)   (T)

1,151,27

۲ - بررسي خالصي ميان سوپاپ و راهنماي سوپاپ

بررسي خالصي ميان سوپاپ و راهنماي سوپاپ به دو روش متفاوت 
انجام مي شود.

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سوپاپ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

102777

سر ســوپاپ را در فاصله (H)  ۲۵ ميليمتري نشيمنگاه سوپاپ قرار 
دهيد.

قطعات زير را نصب كنيد:

پايه نگهدارنده ساعت اندازه گيري،

ساعت اندازه گيري بروي پايه نگهدارنده.

نوك ســاعت اندازه گيري را در وضعيت  ۹۰ درجه نســبت به محور 
سوپاپ برروي سرسوپاپ قرار دهيد.

سر سوپاپ را به سمت ساعت اندازه گيري فشار دهيد.

عقربه ساعت اندازه گيري را در موقعيت صفر تنظيم نماييد.

سر سوپاپ را در جهت مخالف ساعت اندازه گيري فشار دهيد.

مقدار نشان داده شده روي ساعت اندازه گيري را يادداشت كنيد.

خالصي حقيقي ميان ســوپاپ و راهنماي سوپاپ را با تقسيم كردن 
مقدار نشان داده برروي ساعت اندازه گيري بر دو، محاسبه كنيد.

102782

و يا:

به كمك يك  ميكرومتر داخلي قطر دروني (1) راهنماي سوپاپ 
را اندازه گيري كنيد،

–

–

–

به كمك يك ميكرومتر بيروني قطر (2) ســاق سوپاپ را اندازه 
گيري كنيد.

خالصي حقيقي = قطر داخلي (1) راهنماي سوپاپ - قطر (2) ساق 
سوپاپ.

خالصي بين سوپاپ و راهنماي سوپاپ بايد برابر مقادير زير باشد:

،0,048 mm سوپاپ ورودي: 0,015   تا

. 0,062 mm سوپاپ دود: 0,029 تا

۳ - حداكثر ميزان باال آمدن سوپاپ ها

سوپاپ دودسوپاپ ورودي

موتور بدون سيستم 
ميل  فــاز  تغييــر 

سوپاپ

 9,211 mm 8,075 mm

داراي  موتــور 
سيســتم تغيير فاز 

ميل سوپاپ

 9,211 mm 8,860 mm

III - بررسي فنر سوپاپ

۱ - شناسايي فنر سوپاپ

104720

فنرهاي سوپاپ هاي ورودي و دود مشابه هستند.

–

–

–



10A-38

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سوپاپ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

۲ - بررسي ابعاد فنر سوپاپ

موارد زير را به كمك ميكرومتر بيروني، ميكرومتر داخلي يا يك 
ابزار كوليس اندازه گيري كنيد:

طول آزاد فنرها،

قطر سيم فنرهاي سوپاپ،

قطر داخلي فنرهاي سوپاپ،

قطر بيروني فنرهاي سوپاپ.

mm 41,30 طول آزاد

mm 4,10 قطر سيم

mm 0,2 ± 18,80 قطر داخلي

mm 0,2 ± 27 قطر خارجي

mm 23,20 طول حلقه اتصال

۳ - بررسي كاليبراسيون فنر سوپاپ

102776

فنر سوپاپ را داخل ابزار بررسي كاليبراسيون قرار دهيد.

كاليبراســيون فنر سوپاپ را با اندازه گيري طول (X2) بررسي كنيد، 
اين اندازه بايد برابر مقادير زير باشد:

–

–

–

–

(N) فشـار فشار تحـت   (X2) طـول 
(mm)

19034,50

59024,50

فنر سوپاپ را از ابزار بررسي كاليبراسيون خارج كنيد.

۴ - بررسي وضعيت انحراف عمودي فنر سوپاپ 

102774

اجزاء زير را برروي سطح صاف مرمر قرار دهيد:

فنر (3) سوپاپ، 

گونيا 4).

به كمك ابزار فيلر  انحراف وضعيت عمــودي فنر (X3) را كه بايد 
كمتر از ۱,۲ ميليمتر باشد، بررسي كنيد.

IV - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:

ســوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين 
 10A-30 موتور، سـوپاپ: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

رجوع كنيد)،

سرســيلندر (به بخش سرسـيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد).

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سرسيلندر: جداسازي - سوار كردن قطعات

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X84 – X85 – X91 – X77 – X90 – X35 – X95

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1573نگهدارنده سرسيلندر

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
قبل  را  حرفه اي  توصيه هاي  و  تميزي  ايمني،  دستورالعمل هاي 
گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده  كار  تعميرات به  انجام  از 
معمولي، جعبه دنده معمولي: احتياط هاي الزم براي انجام 

تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع است. تغيير 
شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش زياد 
دور موتور.

–

–

جداسازي قطعات

قطعات  كردن  جدا  براي  آماده سازي  مرحله   -  I
سرسيلندر

مدار سيســتم خنــك كننــده را تخليه كنيد (بــه بخش مدار 
سيستم خنک کننده: تخليه - پر كردن مراجعه نماييد).

X44، و K4M، و X85 – 854، و K4M، و 862

منيفولــد دود را باز كنيد (به بخش منيفولـد دود: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

سرسيلندر را باز كنيد (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد).

 (Mot. 1573) سرســيلندر را روي ابزار نگهدارنده سرســيلندر
قرار دهيد.

II - مرحله جداسازي قطعات سرسيلندر

  – X84  – X76  – X74  – X65 –  X64  – X61 –  X56
 X91 – X77 – X90 – 804 و 800 يا 801 يا ،K4M و ،X85

K4J و ،– X85

منيفولد دود را باز كنيد (به بخش منيفولد دود: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد).

قطعات زير را باز كنيد:

محفظه خروجي آب (به بخش محفظه خروجي آب : باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

پايه نگهدارنده انژکتورها (به بخش پايه نگهدارنده انژکتورها: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

ســوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين 
  10A-30موتور، سـوپاپ: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه

رجوع كنيد).

سوار كردن قطعات

قطعات  كردن  سوار  براي  آماده سازي  مرحله   -  I
سرسيلندر

سرســيلندر را تميز كنيد (به بخــش 10A، مجموعه موتور و 
قسـمت پايين موتـور، سرسـيلندر: تميز كـردن، صفحه 

10A-41 رجوع كنيد).

II - مرحله سوار كردن قطعات سرسيلندر
قطعات زير را نصب كنيد:

سوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، 
سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-30 رجوع كنيد)،

پايه نگهدارنده انژکتورها (به بخش پايه نگهدارنده انژکتورها: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

محفظه خروجي آب (به بخش محفظه خروجي آب : باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

 ،X85  – X84  – X76  – X74  – X65 –  X64  – X61 –  X56
  – X90 –  X77 –  X91 – 804 و 800 يــا 801 يــا ،K4M و

K4J و ،X85

منيفولد دود را نصب كنيد (به بخش منيفولد دود: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

III - مرحله پاياني
سرسيلندر را از ابزار نگهدارنده سرسيلندر (Mot. 1573) باز كنيد.

–

–

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سرسيلندر: جداسازي - سوار كردن قطعات

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X84 – X85 – X91 – X77 – X90 – X35 – X95

سرســيلندر را نصب كنيد (به بخش سرسـيلندر: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد).

X44، و K4M، و X85 – 854، و K4M، و 862

منيفولد دود را نصب كنيد (به بخش منيفولد دود: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

مدار خنك كننده را پر و هواگيري كنيد (به بخش مدار خنک 
کننده: تخليه - پر كردن رجوع كنيد).



10A-41

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سرسيلندر: تميز كردن

X74 – X84 – X91 – X64 – X65 – X35 – X76 – X61 – X90 – X44 – X77 – X85 – X95 – X56

تجهيزات مورد نياز

دستگاه شستشو

مخزن شستشو

I - مرحله پيش از تميز كردن

توجه

سطوح تماس آلومينيومي را سوهان نزنيد، هرگونه تغيير شكل 
برروي سطوح واشر باعث ايجاد نشتي مي شود.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتمًًا از عينک محافظ استفاده کنيد.

تذكرات مهم

هنگام انجام عمليات از دستكش عايق استفاده كنيد.

توجه

احتياط کنيد که مواد برروي رنگ بدنه خودرو نريزد.

براي جلوگيري از ورود اشياء خارجي به درون مجراهاي رفت و 
برگشت روغن، سرسيلندر را به دقت تميز کنيد.

عدم رعايت اين مطلب ممکن است منجر به گرفتگي مجاري 
روغن شده و خرابي سريع موتور را در پي داشته باشد.

مجموعه «موتور - جعبــه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

 ،10A موتور را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

سرسيلندر را باز كنيد (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد).

قطعات سرســيلندر را جــدا كنيد (به بخــش 10A، مجموعه 
موتور و قسـمت پايين موتور، سرسـيلندر: جداسـازي - 

سوار كردن قطعات، صفحه10A-39  رجوع كنيد).

II - تميز كردن سرسيلندر
 SUPER CLEANING FOR سطح واشر ســيلندر را با ماده
JOINT FACES  تميــز كنيد (به بخش خـودرو: قطعات و 
مواد مصرفي الزم براي تعميـرات  رجوع كنيد) (04B، مواد 

مصرفي).

مواد باقي مانده را با يك كاردك چوبي برداريد.

قطعات تميزكاري شــده را با  سـمباده خاكسـتري پرداخت 
كنيد (به بخش خودرو: قطعات و مـواد مصرفي الزم براي 

تعميرات رجوع كنيد) (04B، مواد مصرفي).

113553

113592

ســر ســيلندر را با دسـتگاه شستشـو يا مخزن شستشـو 
بشوييد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سرسيلندر: تميز كردن

X74 – X84 – X91 – X64 – X65 – X35 – X76 – X61 – X90 – X44 – X77 – X85 – X95 – X56

III - مرحله پاياني
قطعات سرســيلندر را ســوار كنيد (به بخش 10A، مجموعه 
موتور و قسـمت پاييـن موتور، سرسـيلندر: تميز كردن، 

صفحه 10A-39 رجوع كنيد).

سرســيلندر را نصب كنيد (به بخش سرسـيلندر: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد).

 ،10A موتور را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

مجموعه «موتور - جعبه دنده» را نصب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سرسيلندر: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

تجهيزات مورد نياز

شيارانداز عمودي

گيج عمق سنج

خط كش مخصوص سرسيلندر

ابزار فيلر

تجهيزات تست سرسيلندر

ميكرومتر داخلي

ميكرومتر بيروني

I - مرحله پيش از بررسي

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
قبل  را  حرفه اي  توصيه هاي  و  تميزي  ايمني،  دستورالعمل هاي 
گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده  كار  تعميرات به  انجام  از 
معمولي، جعبه دنده معمولي: احتياط هاي الزم براي انجام 

تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع است. تغيير 
شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش زياد 
دور موتور.

–

–

سرســيلندر را باز كنيد (به بخش سرسـيلندر: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد).

در صورتي كه بررســي انجام شده ايجاب مي كرد، قطعات سرسيلندر 
را جدا كنيد (به بخــش 10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين 
موتور، سرسـيلندر: جداسـازي - سـواركردن قطعات، صفحه 

10A-39 رجوع كنيد).

قبل از انجام هر گونه بررسي:

سرســيلندر را تميز كنيــد (به بخش 10A، مجموعـه موتور و 
قسـمت پاييـن موتـور، سرسـيلندر: تميز كـردن، صفحه

10A-41 رجوع كنيد)،

بررســي كنيد كه سرســيلندر داراي خراشــيدگي، آثار ضربه يا 
استهالك غير طبيعي نباشد (در صورت لزوم سرسيلندر را تعويض 

نماييد)،

–

–

II - بررسي سرسيلندر

۱ - واشر سرسيلندر

14521

ضخامت واشر سرسيلندر را در محل (1) اندازه گيري كنيد.

(mm) ضخامت واشر

واشر فشرده شدهواشر نو

 0,96 ± 0,06 0,95 ± 0,05

۲ - بررسي ارتفاع سرسيلندر

14520

به كمك شـيارانداز عمودي يا گيج عمق سنج ارتفاع سرسيلندر 
(H) را كه بايد برابر ۱۳۷ ميليمتر باشد، اندازه گيري كنيد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سرسيلندر: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

۳ - موقعيت سيلندرها

سيلندر  شماره ۱ طرف فاليويل قرار دارد.

ترتيب سوخت رساني عبارت است از: ۱ -۲-۴-۳.

۴ - بررسي صاف بودن سرسيلندر

114879

با يك خط كش مخصوص سرسـيلندر (2) و مجموعه «ســاعت 
اندازه گيري - پايه ســاعت اندازه گيري» (3) يا  خط كش مخصوص 
سرسـيلندر و ابزار فيلر، بررســي كنيد واشــر سرســيلندر تاب 

برنداشته باشد.

حداكثر ميزان تغيير شكل سطح واشر:
(mm)

0,05- سرسيلندر

0,05- ورودي

0,1- دود

توجه
هيچ گونه اصالح و تعميري بر روي سرسيلندر مجاز نيست.

۵ - تست سرسيلندر

به منظور تشخيص ترك احتمالي برروي ســر سيلندر، وضعيت آنرا 
به كمك تجهيزات تسـت سرسـيلندر بررســي كنيد (به بخش 
تجهيزات تست سرسيلندر: استفاده رجوع كنيد) (اطالعيه فني 

11A  ،6026A قسمت جلو و باالي موتور).

۶ - بررسي قطر ياتاقان هاي ميل سوپاپ

102768

به كمك يــك  ميكرومتـر داخلي قطــر (D) كليــه ياتاقان هاي 
ميل سوپاپ هاي سرسيلندر را اندازه گيري كنيد:

، 25,061  mm ياتاقان هاي شماره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵: 25,04  تا

.28,061  mm ياتاقان شماره ۶: 28,04 تا

۷ - شناسايي نشيمنگاه (سيت) سوپاپ ها

87428

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سرسيلندر: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

راهنماي سوپاپ دودراهنماي سوپاپ ورودي

mm 0,15 ±  40,5طول راهنماي سوپاپ

از mm 11,05  تا mm 11,068 قطر خارجي راهنماي سوپاپ

قطــر محفظــه راهنمــاي ســوپاپ در داخل 
سرسيلندر

 11 mm

سيت سوپاپ دودسيت سوپاپ ورودي

قطر داخلي محل سيت سوپاپ (D1) در داخل 
سرسيلندر

33,40  mm 28,65 mm

mm28,792+0,006 0,008 ±  33,542قطر بيروني (D1) محل سيت سوپاپ
-0,007mm

عمق محــل ســيت ســوپاپ (H1) در داخل 
سرسيلندر

4,65  ± 0,02 mm5,54  ± 0,04 mm

 (H1) 0,04 ±  4,65ارتفاع سيت سوپاپ mm 5,44 ± 0,04 mm

1,3 mm 1,4 mm (X) تيس يناشيپ يانهپ

  (α)89°89زاويه سيت سوپاپ°

۸ - بررسي راهنماي سوپاپ

14564
14564-1

به كمك يك ميكرومتر بيروني و يك ميكرومتر دروني راهنماي 
سوپاپ را اندازه گيري كنيد.



10A-46

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
سرسيلندر: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

III - تايپيت هيدروليكي

۱ - نوع تايپيت

14499

اين موتور به لقي گير هيدروليكي (4) و اســپك هاي غلتك دار (5) 
مجهز است.

۲ - قطر خارجي تايپيت ها

0,00+12  است.
-0,011mm قطر خارجي تايپيت ها برابر

۳ - قطر محفظه تايپيت در داخل سرسيلندر

قطر محفظه تايپيت ها در داخل سرسيلندر  mm 12  است.

IV - مرحله پاياني
قطعات سرسيلندر را سوار كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و 
 10A-39 قسمت پايين موتور، سرسيلندر: تميز كردن، صفحه

رجوع كنيد).

سرسيلندر را نصب كنيد (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد).

راهنماي سوپاپ دودراهنماي سوپاپ ورودي

قطر داخلي راهنماي سوپاپ:

- ماشين كاري نشده

از mm 4,95  تا mm 5,025 - ماشين كاري شده

 5,518 mm 5,5  تا mm از

 (α) 66 ’ 30°63زاويه راهنماي سوپاپ°

(X1) 0,15 ±  11موقعيت راهنماي سوپاپ mm

از mm 0,044  تا mm 0,046 از mm 0,015  تا mm 0,048 خالصي ميان سوپاپ و راهنماي سوپاپ
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1677.ابزار ثابت نگه داشتن فاليويل

Mot. 574-22.مجموعه ابزار تعويض گژن پين ها

Mot. 1492 ابــزار نصــب پوســته ياتاقان هــاي
متحرك.

Mot. 574-24 A13 جايگزين محور ،A13-01 محور
مخصــوص نصب گژن پيــن. (موتور 

(E7-K7-K4

تجهيزات مورد نياز

رينگ باز كن

پيستوله هواي فشرده

رينگ جمع كن

mگشتاور محكم كردن

پيچ كپه هاي شاتون 
(K4M 854, 862 به جز)

 20  N.m + 45°
± 6°

پيچ كپه هاي شاتون 
(K4M 854, 862)

 25  N.m + 110°
± 6°

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
دستورالعمل هاي ايمني، تميزي و توصيه هاي حرفه اي را قبل 
از انجام تعميرات به كار گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده 
براي  الزم  احتياط هاي  معمولي:  دنده  جعبه  معمولي، 

انجام تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيــه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع اســت. 
تغيير شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته 

باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش 
زياد دور موتور.

–

–

مجموعه «موتور - جعبــه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنــده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X35، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 

جعبه دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را از موتور جدا كنيد (به بخش جعبه دنده 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (21A، جعبه 

دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنــده – X64، و جعبه دنــده اتوماتيك ۴ دنده – 
X65، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنده يا جعبــه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X77، و 
جعبه دنده اتوماتيــك ۴ دنده – X84، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ 
دنده – X85، و جعبه دنده اتوماتيــك ۴ دنده – X90، و جعبه 
دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X76، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده 

– X35، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبه دنده اتوماتيك را از موتور جدا كنيد (به بخش جعبه دنده 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (23A، جعبه 

دنده معمولي).

تســمه دينام را باز كنيد (به بخش تسـمه دينام: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

103286

ابزار (Mot. 1677) تثبيت فاليويل را روي بلوك سيلندر نصب 
كنيد.

پولي ســر ميل لنگ را باز كنيد (به بخش پولي سر ميل لنگ: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنــده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X35، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 

جعبه دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را باز كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

–

–

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنــده – X64، و جعبه دنــده اتوماتيك ۴ دنده – 
X65، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنده يا جعبــه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  
جعبه دنده اتوماتيــك ۴ دنده – X77، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ 
دنده – X84، و جعبه دنده اتوماتيــك ۴ دنده – X85، و جعبه 
دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده 

– X35، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنــده فاليويل را باز كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

ابزار (Mot. 1677) تثبيت فاليول را باز كنيد.

 ،10A موتور را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

موتــور را تخليه كنيد (به بخــش روغن موتـور: تخليه - پر 
كردن رجوع كنيد).

قطعات زير را باز كنيد:

تسمه تايم (به بخش تسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

دينام (بــه بخش دينام: بـاز كردن - نصـب مجدد رجوع 
كنيد).

X44، و تهويه مطبوع – X56، و تهويه مطبوع – X61، و تهويه 
 ،X74 – و تهويه مطبوع ،X65 – و تهويه مطبوع ،X64 – مطبوع
و تهويه مطبوع – X76، و تهويه مطبوع – X77، و تهويه مطبوع 
– X84، و تهويــه مطبوع – X85، و تهويــه مطبوع – X90، و 
تهويه مطبوع – X91 – X35، و تهويه مطبوع – X95، و تهويه 

مطبوع

کمپرســور تهويه مطبوع را باز كنيد (به بخش کمپرسـور: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (62A، تهويه مطبوع).

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

 X56 – X61 – X64 – X65 – و فرمــان هيدروليــك ،X44
X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 –، و فرمــان 

X91 – X35 – X95 – هيدروليك

پمــپ فرمان هيدروليــك را باز كنيد (به بخــش پمپ فرمان 
 ،36B) (هيدروليك: بـاز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد

فرمان هيدروليك).

قطعات زير را باز كنيد:

پايه چند منظوره (بــه بخش پايه چند منظـوره: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد)،

توزيع کننده ورودي هوا (بــه بخش توزيع کننده ورودي هوا: 
باز كردن - نصب مجدد) رجوع كنيد،

سيســتم جداكننده آب و روغن (به بخش سيستم جدا كننده 
آب و روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

كويل هــاي جرقه (به بخــش كويل: باز كـردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

پوشش سرســيلندر (به بخش پوشش سرسـيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

ميل سوپاپ ها (به بخش ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

سرســيلندر (به بخش سرسـيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

كاســه نمد ميل لنگ ســمت تايمينــگ (به بخش كاسـه نمد 
ميل لنگ سـمت تايمينگ: باز كردن - نصـب مجدد رجوع 

كنيد)،

كاســه نمد ميل لنگ ســمت جعبه دنده (به بخش كاسـه نمد 
ميل لنگ سـمت جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع 

كنيد)،

کارتر پائيني (به بخش کارتر پائيني: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

پمپ روغــن (به بخش پمپ روغن: باز كـردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن مجموعه شاتون - پيستون

۱ - مرحله باز كردن مجموعه شاتون - پيستون

103280

توجه
به منظور اجتناب از ايجاد هر گونه شكستگي در شاتون، براي 
مشخص كردن موقعيت كپه شاتون ها نسبت به بدنه آنها، از 

وسايل نوك تيز يا ابزارهاي حكاكي استفاده نكنيد.

از يك مداد غيرقابل پاك شدن استفاده كنيد.

بدنه و كپه شاتون ها را نســبت به سيلندرها عالمت گذاري كنيد 
(سيلندر ۱ طرف فاليويل).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

103279

قطعات زير را باز كنيد:

مهره هاي كپه شاتون،

كپه شاتون عالمت گذاري شده،

ياتاقان هاي متحرك كپه شاتون با عالمت گذاري موقعيت آنها 
نسبت به كپه شاتون.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتمًا دستکش مخصوص بپوشيد.

قطعات زير را باز كنيد:

مجموعه «پيســتون - شــاتون» از طرف سرســيلندر بلوك 
سيلندر،

پوسته ياتاقان بدنه شاتون.

با يك مداد غير قابل پاك شدن، ياتاقان را نسبت به بدنه شاتون 
عالمت گذاري كنيد.

عمليات فوق را براي سيلندرهاي ديگر تكرار كنيد.

۲ - مرحله نصب رينگ ها

اين عمليات تنها در صورت تعويض يا بررسي رينگ ها بايد انجام 
شود (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، 
مجموعه پيستون - شاتون: بررسي، صفحه 10A-59 رجوع 

كنيد).

–

–

–

–

–

113581

رينگ هاي پيستون را به كمك رينگ بازكن خارج كنيد.

تذکر:

مراقب باشيد هنگام خارج كردن رينگ ها به پيستون آسيب 
نرسد. رينگ ها را زياد باز نكنيد زيرا ممكن است به آنها آسيب 

برسد.

در صورتي كه قرار است رينگ ها مجددًا مورد استفاده قرار 
گيرند، موقعيت آنها را نسبت به پيستون عالمت گذاري كنيد.

۳ - مرحله جدا كردن شاتون و پيستون

اين عمليات تنها در صورت تعويض يا بررســي پيستون يا شاتون 
بايد انجام شــود (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت 
پايين موتور، مجموعه شـاتون - پيستون: بررسي، صفحه 

10A-59 رجوع كنيد).

  – X77  – X76  – X74  – X65  – X64  – X61  – X56
X85  – X84، و K4J – X85، و K4M، و 800 يا 801 يا 804 

X95  – X35  – X91 –  X90 –

تذکر:

پيستون   در  و  شوند  تثبيت  شاتون   در  بايد  گژن پين ها 
بچرخند.

با يك مداد غير قابل پاك شــدن پيستون را نسبت به سيلندر و 
گژن پين را نسبت به پيستون عالمت گذاري كنيد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

10052

10051

از جعبه ابزار (Mot. 574-22)  استفاده كنيد.

پيستون را روي پايه (1) قرار دهيد.

گژن پين را با سوراخ پايه تراز كنيد.

گژن پين را با فشار و به كمك سمبه (2) خارج كنيد.

عمليات فوق را براي پيستون هاي ديگر تكرار كنيد.

X44، و K4M، و X85 – 854، و K4M، و 862

تذکر:

پيستون   در  و  شوند  تثبيت  شاتون   در  بايد  گژن پين ها 
بچرخند.

قطعات زير را باز كنيد:

خار فنري كنار عالمت "V"  كه برروي سر پيستون حك شده 
است،

گژن پين،

شاتون،

خار فنري سمت مخالف عالمت "V"  كه برروي سر پيستون 
حك شده است.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قطعاتي كـه بايد حتمًا تعويض شـوند: پيچ كپه شـاتون 

.(10,03,02,10)

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتمًًا از عينک محافظ استفاده کنيد.

تذکر:

براي اجتناب از تخريب شاتون، برروي سطوح تماس كپه و بدنه 
شاتون فشار وارد نكنيد يا به آنها ضربه نزنيد.

 SURFACE  مجموعــه "شــاتون - پيســتون" را بــا مــاده
CLEANER تميــز كنيد (به بخش خـودرو: قطعات و مواد 

مصرفي الزم براي تعميرات رجوع كنيد).

مجموعه "شاتون - پيستون" با پيستوله هواي فشرده خشك 
كنيد.

–

–

–

–



10A-52

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

۱ - مرحله نصب ياتاقان هاي متحرك شاتون

15198

شاتون ها به ياتاقان هاي بدون خار راهنما مجهز هستند.

15743

نصــب ياتاقان ها الزامًا بــه كمك ابــزار (Mot. 1492) صورت 
مي گيرد.

15743

پايــه نگهدارنده ياتاقــان (3) مربوط به موتــور را انتخاب كنيد 
(عالمت گذاري (4) نوع موتور برروي پايه).

نگهدارنده ياتاقان را داخل شيار (5) پايه قرار دهيد.

15744

شاتون را روي پايه قرار دهيد.

قســمت پايين (6) ســر كوچك شــاتون را به پين راهنما تكيه 
دهيد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

15744-1

ياتاقان متحرك (7) را روي نگهدارنده ياتاقان قرار دهيد.

15745

نگهدارنده ياتاقان را (در جهت فلش) فشار دهيد تا پايه به انتهاي 
بدنه شاتون برسد.

پايه را از شاتون جدا كنيد و همين عمل را روي شاتون هاي ديگر 
تكرار كنيد.

15746

كپه شاتون را به پين راهنماي (8) پايه تكيه دهيد.

ياتاقان متحرك (9) را روي نگهدارنده ياتاقان قرار دهيد.

15747

نگهدارنده ياتاقان را (در جهت فلش) فشار دهيد تا پايه به انتهاي 
بدنه شاتون برسد.

پايــه را از كپه شــاتون جدا كنيــد و همين عمــل را روي كپه 
شاتون هاي ديگر تكرار كنيد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

۲ - مرحله سوار كردن شاتون و پيستون

در صورت تعويض پيســتون، حتمًا همخواني پيســتون و دهانه 
بلوك سيلندر را كنترل كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور 
و قسـمت پايين موتور، بلوك سـيلندر: بررسـي، صفحه 

10A-98 رجوع كنيد).

عالمت هاي  همخواني  پيستون،  از  مجدد  استفاده  صورت  در 
"شاتون - پيستون" را كه هنگام باز كردن گذاشته شده است، 

كنترل كنيد.

  – X77  – X76  – X74  – X65  – X64  – X61  – X56
X85  – X84، و K4J – X85، و K4M، و 800 يا 801 يا 804 

X95  – X35  – X91 –  X90 –

اين عمليات بايد تنها در صورت تعويض يا بررســي پيســتون يا 
شاتون انجام شود. (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پايين موتور، مجموعه پيسـتون - شاتون: بررسي، صفحه 

10A-59 رجوع كنيد).

10052

گژن پين ها بايد در شــاتون  تثبيت شوند و در پيستون  بچرخند. 
 (Mot. 574-24) و ابــزار (Mot. 574-22) از مجموعه ابــزار

استفاده كنيد.

الف - آماده سازي شاتون ها

موارد زير را به صورت ظاهري بررسي كنيد:

وضعيت شاتون ها (تاب برداشتن و گونيا بودن)،

تميزي سطوح بين كپه و بدنه شاتون.

از يك اجاق برقي با قدرت W 1500  استفاده كنيد.

سرهاي كوچك شاتون را روي اجاق برقي قرار دهيد.

مراقب باشــيد تمامي سطح سرهاي كوچك شاتون ها با اجاق در 
تماس باشد.

–

–

103310

برروي قسمت (10) هر كدام از سرها، قطعه اي قلع جوشكاري با 
درجه ذوب تقريبي C°250  (به عنوان حرارت سنج) قرار دهيد.

سر شاتون را حرارت دهيد تا قلع جوشكاري ذوب شود.

ب - آماده سازي گژن پين ها

بررســي كنيد كه گژن پين ها آزادنه در پيستون هاي نو حركت 
داشته باشند.

از مركزيــاب C13 و محور مخصوص نصــب گژن پين A13 در 
مجموعه ابزار (Mot. 574-22) براي گژن پين هاي بدون طوقه، 
  A13-01 و محور مخصوص نصب گژن پين C13 يا از مركزياب
در مجموعــه ابزار (Mot. 574-24) بــراي گژن پين هاي طوقه 

دار، استفاده كنيد.

103309

گژن پين (11) را روي محور نصب (12) قرار دهيد.
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مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

مركز ياب (13) را بپيچانيد تا مجموعه محكم شود.

محور نصب (12) را يك چهارم دور شل كنيد.

پ - جهت نصب پيستون ها نسبت شاتون ها

14513

عالمت "V"  (14)  را كه روي سر پيســتون حك شده است در 
طرف باال قرار دهيد.

خار ضامن (15) نيم هاللي ياتاقان را در طرف پايين قرار دهيد.

ت - براي سوار كردن پيستون و شاتون، دستورالعمل هاي 
زير را رعايت كنيد:

14524

حلقه B10 (16) را روي پايه بگذاريد و پيســتون را روي حلقه 
قرار دهيد (جهت صحيح را رعايت كنيــد)، و مجموعه آنها را با 

گيره (17) تثبيت كنيد.

بررسي كنيد كه ســوراخ گژن پين و سوراخ حلقه B10 در يك 
راستا قرار داشته باشند.

ت - سوار کردن پيستون و شاتون

مركزياب و گژن پين را به روغن موتور آغشته كنيد.

گژن پين را داخــل مجموعه قرار دهيد و بررســي كنيد كه به 
آســاني حركت مي كنــد، در صورت لــزوم پيســتون را مجددًا 

مركزيابي كنيد.

عمليات زير بايد براي اجتناب از كاهش دماي الزم، به ســرعت 
انجام گيرد.

تذكرات مهم
هنگام عمليات از دستكش عايق حرارتي استفاده كنيد.

هنگامي كه قلع جوشــكاري به نقطه ذوب رســيد (به يك قطره 
تبديل شد):

ماده جوشكاري را تميز كنيد،

مركزياب را وارد پيستون كنيد،

شاتون را (در جهت صحيح) داخل پيستون قرار دهيد،

گژن پين را به ســرعت به داخل فشــار دهيد تا مركزياب به 
انتهاي پايه نگهدارنده برسد.

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

بررســي كنيد كه گژن پين در تمام موقعيت هاي حركت شاتون 
در پيستون، از بدنه پيستون فاصله دارد.

X44، و K4M، و X85 – 854، و K4M، و 862

تذکر:

پيستون   در  و  شوند  تثبيت  شاتون   در  بايد  گژن پين ها 
بچرخند.

 "V" يك خار فنري روي دهانه پيســتون، طــرف مخالف محل
حك شده برروي سر پيســتون نصب كنيد: محل باز شدن خار 
فنري بايد با بازه اي برابر °45 ±  در جهت مخالف دهانه باز كردن 

- نصب مجدد قرار گيرد.

عالمت "V" را كه روي سر پيســتون حك شده است در طرف 
باال قرار دهيد.

شــاتون را به شكل صحيح در پيســتون نصب كنيد، خار ضامن 
پوسته ياتاقان متحرك را طرف پايين قرار دهيد.

گژن پين را روغن كاري كنيد.

گژن پين را با دست كامًال روي خار فنري نصب شده جا دهيد.

يك خار فنري ديگر در قسمت باالي پيستون نصب كنيد: محل 
باز شــدن خار فنري بايد با بازه اي برابر °45  ±   در جهت مخالف 

دهانه باز كردن - نصب مجدد قرار گيرد.

۳ - مرحله نصب رينگ ها

اين عمليات تنها در صورت تعويض يا بررسي رينگ ها بايد انجام 
شود (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، 
مجموعه پيستون - شاتون: بررسي، صفحه 10A-59 رجوع 

كنيد).

رينگ ها از پيش تنظيم شده اند و بايد در دهانه ها آزاد باشند.

جهت نصــب رينگ ها را رعايت كنيد، بايــد TOP به طرف باال 
باشد.

14514

رينگ ها را به كمك انبر رينگ بازكن نصب كنيد.

جهت گيري صحيح خالصي هر كدام از رينگ ها را در قســمت 
بريدگي رعايت كنيد.

II - مرحله نصب مجدد مجموعه شاتون - پيستون
باالي سيلندرها و لنگ هاي ميل لنگ  را روغن كاري كنيد.

مجموعه پيستون ها و شــاتون ها را به كمك ابزار رينگ جمع 
 كن (ضمن قرار دادن نشــانه روي پيستون به سمت فاليويل) و 

رعايت همخواني پيستون ها و سيلندرها، نصب كنيد.

شاتون ها را داخل لنگ هاي ميل لنگ جا بياندازيد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

103279

قطعات زير را نصب كنيد:

كپه شاتون ها،

پيچ هاي نو كپه  شاتون ها.

 K4M يــا K4J و ،K4M – X64 و ,K4M – X61 و ،X56
 K4M و ،K4M – X76 و ،K4M – X74 يــا K4J و ،– X65
X77 –، و K4J يــا K4M – X84، و K4J يا K4M – X85، و 
 K4M و ،X90 – 804 و 800 يا 801 يا ،K4M و ،K4J – X85

K4M و ،K4M – X95 يا K4J و ،K4M – X35 و ،– X91

پيچ هاي كپه شاتون ها را (به جز K4M 854, 862) با گشتاور 
و زاويه (N.m + 45° ± 6° 20 )  محكم كنيد.

X44، و K4M، و X85 – 854، و K4M، و 862

پيچ هاي كپه شـاتون ها را (K4M 854, 862) با گشــتاور و 
زاويه (N.m + 110°  ± 6° 25 )  محكم كنيد.

III - مرحله پاياني

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

پمپ روغن (به بخش پمپ روغن: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

کارتر پائيني (بــه بخش کارتر پائيني: بـاز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

–

–

–

–

كاســه نمد ميل لنگ ســمت جعبه دنده (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سمت جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع 

كنيد)،

كاســه نمد ميل لنگ ســمت تايمينگ (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سمت تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع 

كنيد)،

سرسيلندر (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

ميل ســوپاپ ها (به بخش ميل سـوپاپ: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

پوشش سرسيلندر (به بخش پوشش سرسيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

كويل هاي جرقه (به بخش كويل: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

سيستم جداكننده آب و روغن (به بخش سيستم جدا كننده 
آب و روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

توزيع کننــده ورودي هوا (به بخش توزيـع کننده ورودي 
هوا: باز كردن - نصب مجدد) رجوع كنيد،

پايه چند منظوره (به بخش پايه چنـد منظوره: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

 X56 – X61 – X64 – X65 – و فرمــان هيدروليــك ،X44
X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 –، و فرمــان 

X91 – X35 – X95 – هيدروليك

پمــپ فرمان هيدروليك را نصب كنيــد (به بخش پمپ فرمان 
 ،36B) (هيدروليك: بـاز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد

فرمان هيدروليك).

X44، و تهويه مطبوع – X56، و تهويه مطبوع – X61، و تهويه 
 ،X74 – و تهويه مطبوع ،X65 – و تهويه مطبوع ،X64 – مطبوع
و تهويه مطبوع – X76، و تهويه مطبوع – X77، و تهويه مطبوع 
– X84، و تهويــه مطبوع – X85، و تهويــه مطبوع – X90، و 
تهويه مطبوع – X91 – X35، و تهويه مطبوع – X95، و تهويه 

مطبوع

کمپرسور تهويه مطبوع را نصب كنيد (به بخش کمپرسور: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (62A، تهويه مطبوع).

قطعات زير را نصب كنيد:

دينام (بــه بخش دينام: بـاز كردن - نصـب مجدد رجوع 
كنيد)،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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مجموعه شاتون - پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

تسمه تايم (به بخش تسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد).

 ،10A موتور را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنــده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X35، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 

جعبه دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را نصب كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنــده – X64، و جعبه دنــده اتوماتيك ۴ دنده – 
X65، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنده يا جعبــه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  
جعبه دنده اتوماتيــك ۴ دنده – X77، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ 
دنده – X84، و جعبه دنده اتوماتيــك ۴ دنده – X85، و جعبه 
دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده 

– X35، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنده فاليويل را نصب كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) .

قطعات زير را نصب كنيد:

ابزار تثبيت فاليويل (Mot. 1677) بر روي بلوك سيلندر،

پولي سر ميل لنگ (به بخش پولي سر ميل لنگ: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

ابــزار تثبيت فاليويــل (Mot. 1677) را از بلوك ســيلندر باز 
كنيد.

تســمه دينام را نصب كنيد (به بخش تسمه دينام: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

–

–

–

–

–

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنــده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X35، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 

جعبه دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را روي موتــور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،21A) (دنـده معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

جعبه دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنــده – X64، و جعبه دنــده اتوماتيك ۴ دنده – 
X65، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده 
اتوماتيك ۴ دنده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنده – X76، و جعبه 
دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X77، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده 
– X84، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده 
 X35 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X90 – اتوماتيك ۴ دنده

X91 –، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبه دنــده اتوماتيك را روي موتور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،23A) (دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

جعبه دنده معمولي).

مجموعه «موتور - جعبه دنده» را نصب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

مخزن روغن موتــور را پر كنيد (به بخش روغن موتور: تخليه 
- پر كردن رجوع كنيد).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
شاتون - پيستون: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

تجهيزات مورد نياز

پيستوله هواي فشرده

ميكرومتر بيروني

ميكرومتر داخلي

ابزار فيلر،

سيم اندازه گيري خالصي قطري

I - مرحله پيش از بررسي

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
قبل  را  حرفه اي  توصيه هاي  و  تميزي  ايمني،  دستورالعمل هاي 
از انجام تعميرات به كار گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده 
معمولي، جعبه دنده معمولي: احتياط هاي الزم براي انجام 

تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع است. تغيير 
شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش زياد 
دور موتور.

–

–

مجموعه «موتور - جعبه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه موتور 
- جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

 ،10A موتور را روي پايــه نگهدارنده قطعات قرار دهيــد (به بخش
مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، تجهيزات نگه داشتن 

موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

مجموعه «شاتون - پيستون» را باز كنيد (به بخش 10A، مجموعه 
10A- موتور و قسـمت پايين موتور، شاتون - پيستون، صفحه

47 رجوع كنيد).

در صورتي كه عمليات بررسي ايجاب مي كرد، شاتون را از پيستون جدا 
كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، شاتون 

- پيستون، صفحه 10A-47 رجوع كنيد).

در صورتي كه عمليات بررســي ايجاب مي كرد، رينگ ها را باز كنيد 
(به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، شاتون 

- پيستون، صفحه 10A-47 رجوع كنيد).

قبل از انجام هر گونه بررسي:

قطعه را با ماده SURFACE CLEANER تميز كنيد (به بخش 
خودرو: قطعـات و مواد مصرفي الزم بـراي تعميرات رجوع 

شود) و با پيستوله هواي فشرده خشك نماييد،

بررســي كنيد كه قطعه داراي خراشيدگي، آثار ضربه يا استهالك 
غير طبيعي نباشد (در صورت لزوم قطعه را تعويض نماييد).

II - پيستون

۱ - شناسايي پيستون

گژن پين در داخل شــاتون ثابت شــده و در داخل پيستون آزادانه 
حركت مي كند.

الف - عالمت گذاري پيستون

 K4J و ،K4J – X84 و ،K4J – X77 و ،K4J – X65 و ،X64
K4J و ،– X85

14562-1

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
شاتون - پيستون: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

محور قرينگي پيستون (1) 

محور سوراخ گژن پين (2) 

جهت نصب پيستون "V" طرف فاليويل (3) 

 (4) (A - B - C) گروه قطر پيستون

فقط مورد استفاده سازنده است (5) 

 (X)  جابه جايي ميان محور ســوراخ گژن پين و
محور قرينگي پيستون mm 0,8  است.

 K4M – X74 و ،K4M – X65 و ،X44 – X56 – X61 – X64
 K4M و ،K4M – X85 و ،K4M – X84 و ،– X76 – X77

– X90 – X91 – X35 – X95

14562

محور قرينگي پيستون (1) 

محور سوراخ گژن پين (2) 

جهت نصب پيستون "V" طرف فاليويل (3) 

 (4) (A - B - C) گروه قطر پيستون

فقط مورد استفاده سازنده است (5) 

 (X)  جابه جايي ميان محور ســوراخ گژن پين و
محور قرينگي پيستون mm 0,9  است.

ب - گروه قطر پيستون ها

قطـر  گروه هـاي  نشـانه  
پيستون ها

(mm) قطر پيستون ها به

A  79,480 از 79,470 تا

B 79,490 از 79,480 تا

C 79,500 از 79,490 تا

۱ - بررسي پيستون

الف - بررسي قطر پيستون

10027

با يك ميكرومتـر بيروني قطر پيستون را فاصله (X2) اندازه گيري 
كنيد:
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
شاتون - پيستون: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

X1 موتور كل  ارتفـاع 
 (mm)

 (mm) X2 

K4J64,545,7

K4M5542

قطر پيستون بايد برابر 79,470 تا  mm 79,500  باشد.

ب - بررسي گژن پين

قبل كنترل گژن پين، بررســي كنيد به راحتي در پيســتون حركت 
مي كند.

گژن پين را با يك ميكرومتر بيرونـي يا ميكرومتر دروني اندازه 
گيري كنيد:

، 19,991 mm قطر بيروني 19,986  تا -

. 11,6 mm قطر داخلي حداكثر

.  62 mm طول: 61,7 تا

پ - بررسي ضخامت رينگ ها

14514

با يك ميكرومتر بيروني  ضخامت رينگ ها را اندازه گيري كنيد:

ضخامت (mm)رينگ ها

1,47 تا 1,49رينگ تراكم (6) 

 1,47 تا 1,495  رينگ آب بندي (7) 

–

–

–

ضخامت (mm)رينگ ها

1,47 تا 1,53رينگ روغن (8) 

0,42 تا 0,449رينگ روغن (9) 

ت - بررسي خالصي ميان دهانه پيستون و رينگ ها

102795

خالصي بين دهانه پيستون و رينگ را با ابزار فيلر (9) اندازه گيري 
كنيد (اندازه گيري را در ســه نقطه با فاصله °120  از يكديگر انجام 

دهيد):

 (A) : نحوه قرارگيري اشتباه ابزار فيلر،

 (B) : نحوه قرارگيري صحيح ابزار فيلر.

خالصـي بيـن پيسـتون و رينگ ها
(mm) رينگ

0,04 تا 0,08رينگ تراكم

0,025 تا 0,07رينگ آب بندي

0,08 تا 0,22رينگ روغن

اگــر مقدار خالصي بيش از حد مجاز بود، مجموعه پيســتون - گژن 
پين يا رينگ ها را تعويض كنيد.

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
شاتون - پيستون: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ث - بررسي خالصي رينگ ها در قسمت بريدگي

102793

رينگ  (11) مورد بررسي را داخل سيلندر قرار دهيد.

رينگ را به كمك پيســتون (12) فشــار دهيد تا وسط سيلندر قرار 
گيرد.

ميزان خالصي رينگ را در قسمت بريدگي به كمك ابزار فيلر (13) 
اندازه گيري كنيد:

خالصي رينگ در قسـمت رينگ ها
(mm) بريدگي

0,15 تا 0,35رينگ تراكم

0,40 تا 0,60رينگ آب بندي

0,20 تا 0,90رينگ روغن

اگر ميزان خالصي بيش از حد مجــاز بود، رينگ ها را تعويض كنيد. 
اگر ميزان خالصي بعــد از تعويض همچنان در حــد غير مجاز بود، 

بلوك سيلندر را تعويض نماييد.

III - شاتون

۱ - احتياط هاي الزم در خصوص عالمت گذاري شاتون ها

توجه
به منظور اجتناب از ايجاد هر گونه شكستگي در شاتون، براي 
يا  تيز  نوك  وسايل  از  شاتون ها  كپه  موقعيت  كردن  مشخص 

ابزارهاي حكاكي استفاده نكنيد.
از يك مداد غيرقابل پاك شدن استفاده كنيد.

تذکر:

هر شاتون داراي كپه شاتون خاص خود است.

امكان جابه جايي يا برعكس كردن آنها وجود ندارد.

بنابراين بايد براي سهولت بخشيدن به عمل نصب، آنها را عالمت 
گذاري كرد.

۲ - تفاوت وزن مجموعه «شاتون - پيستون - گژن پين» 

حداكثر تفاوت وزن (براي شاتون سوار شده، پيستون و گژن پين) در 
يك خودرو بايد ۶ گرم باشد.

۳ - فاصله محور تا محور سر كوچك و بزرگ شاتون

  128 ± 0,035 mm فاصله محور تا محور سر كوچك و بزرگ برابر
است.

۴ - بررسي شاتون

الف - بررسي قطر سر بزرگ شاتون

102797

كپه هاي شــاتون را نصب كنيد (به بخــش 10A، مجموعه موتور 
و قسـمت پايين موتور، شاتون - پيسـتون: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 10A-47 رجوع كنيد).

با ميكرومتر دروني قطر سر بزرگ هر يك از شاتون ها را در حالتي 
كه پوسته ياتاقان ها نصب نشده  است، اندازه گيري كنيد.

قطر سر بزرگ شاتون بايد 47,612 تا mm  47,627 باشد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
شاتون - پيستون: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ب - بررسي قطر سر كوچك شاتون

102800

قطر ســر كوچك هر يك از شــاتون ها را بــا  ميكرومتـر دروني 
اندازه گيري كنيد.

قطر سر كوچك شاتون بايد 19,945 تا mm  19,958 باشد.

۵ - بررسي خالصي قطري سرهاي شاتون

روغن موجود برروي لنگ هاي ميل لنگ و پوســته ياتاقان هاي كپه و 
بدنه شاتون را پاك كنيد.

127838

چند قطعه از  سيم اندازه گيري خالصي قطري ببريد.

سيم (14) را در محور لنگ هاي ميل لنگ قرار دهيد (از سوراخ هاي 
روغن كاري ياتاقان ها اجتناب كنيد).

تذکر:

در طي انجام مراحل زير، از چرخاندن شاتون يا ميل لنگ اجتناب 
كنيد.

مجموعه «شاتون - پيستون» را نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه 
موتور و قسمت پايين موتور، شـاتون - پيستون: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع كنيد).

مجموعه «شاتون - پيستون» را باز كنيد (به بخش 10A، مجموعه 
10A- موتور و قسـمت پايين موتور، شاتون - پيستون، صفحه

47 رجوع كنيد).

102807

ميزان له شدگي سيم اندازه گيري خالصي قطري را به كمك درجه 
بندي چاپ شــده برروي كاغذ بسته بندي ســيم (15) اندازه گيري 

كنيد. اين مقدار بايد بين 0,020 و 0,046  ميلميتر باشد.

آثار ســيم اندازه گيري را از روي ميل لنگ و پوســته ياتاقان ها پاك 
كنيد.

۶ - بررسي خالصي جانبي شاتون

مجموعه «شاتون - پيستون» را نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه 
10A- موتور و قسـمت پايين موتور، شاتون - پيستون، صفحه

47 رجوع كنيد).

مجموعه «شاتون - پيستون» سيلندر مربوطه را در نقطه مرگ پاييني 
قرار دهيد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
شاتون - پيستون: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

16253

قطعات زير را نصب كنيد:

پايه مغناطيسي برروي سطح واشر كارتر روغن بلوك سيلندر،

ســاعت اندازه گيري برروي پايه مغناطيسي به طوري كه با سطح 
صاف ماشين كاري شده كپه شاتون در تماس باشد.

شــاتون را به طور دســتي و بدون وارد كردن نيروي زياد، مرحله به 
مرحله حركت دهيد.

مقادير حداقل و حداكثر جابه جايي طولي شــاتون را يادداشت كنيد 
و به اين ترتيب ميزان خالصي بين شــاتون و ميل لنگ را به دســت 

آوريد.

K4JK4Mموتور

خالصـي جانبـي 
(mm) شاتون

0,310 تا 0,2050,572 تا 0,467

عمليات را برروي كپه شاتون هاي ديگر تكرار كنيد.

IV - مرحله پاياني

رينگ  ها را (در صورتي كه باز شــده اند) مجددًا نصب كنيد (به بخش 
10A، مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، شاتون - پيستون: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع كنيد).

شاتون و پيستون را (در صورتي كه جدا شده اند) سوار كنيد (به بخش 
10A، مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، شاتون - پيستون: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع كنيد).

مجموعه «شاتون - پيستون» را نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه 
10A- موتور و قسـمت پايين موتور، شاتون - پيستون، صفحه

47 رجوع كنيد).

–

–

 ،10A موتــور را از روي پايــه نگهدارنده قطعات برداريــد (به بخش
مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، تجهيزات نگه داشتن 

موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

مجموعــه «موتور - جعبه دنده» را نصــب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1677.ابزار ثابت نگه داشتن فاليويل

Mot. 1493-01 ابــزار مركزيــاب پوســته ياتاقــان
ميل لنگ.

تجهيزات مورد نياز

پيستوله هواي فشرده

mگشتاور محكم كردن

پيچ هاي كپه هــاي ياتاقان ميل 
لنگ،

 25  N.m + 47°
± 5°

پيچ هــاي درپــوش انتهاي ميل 
لنگ

12 N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
دستورالعمل هاي ايمني، تميزي و توصيه هاي حرفه اي را قبل 
از انجام تعميرات به كار گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده 
براي  الزم  احتياط هاي  معمولي:  دنده  جعبه  معمولي، 

انجام تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيــه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع اســت. 
تغيير شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته 

باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش 
زياد دور موتور.

–

–

مجموعه «موتور - جعبــه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را از موتور جدا كنيد (به بخش جعبه دنده 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (21A، جعبه 

دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنــده – X64، و جعبه دنــده اتوماتيك ۴ دنده – 
X65، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده 
اتوماتيــك ۴ دنده يا جعبــه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  
جعبه دنده اتوماتيــك ۴ دنده – X77، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ 
دنده – X84، و جعبه دنده اتوماتيــك ۴ دنده – X85، و جعبه 
دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده 

– X35، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبــه دنده اتوماتيــک را از موتور جدا كنيــد (به بخش جعبه 
دنده اتوماتيک: باز كردن - نصب مجدد) (23A، جعبه دنده 

اتوماتيك).

تســمه دينام را باز كنيد (به بخش تسـمه دينام: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

103286

ابزار (Mot. 1677) تثبيت فاليويل را روي بلوك سيلندر نصب 
كنيد.

پولي ســر ميل لنگ را باز كنيد (به بخش پولي سر ميل لنگ: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنــده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X35، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 

جعبه دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را باز كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

–

–

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنــده فاليويل را باز كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

ابزار تثبيت فاليول (Mot. 1677) را باز كنيد.

 ،10A موتور را روي پايه نگهدارنــده قطعات قرار دهيد (به بخش
مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، تجهيزات نگه داشتن 

موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

موتــور را تخليه كنيد (به بخــش روغن موتـور: تخليه - پر 
كردن رجوع كنيد) .

قطعات زير را باز كنيد:

تسمه تايم (به بخش تسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

دينام (بــه بخش دينام: بـاز كردن - نصـب مجدد رجوع 
كنيد) .

X44، و تهويه مطبوع – X56، و تهويه مطبوع – X61، و تهويه 
 ،X74 – و تهويه مطبوع ،X65 – و تهويه مطبوع ،X64 – مطبوع
و تهويه مطبوع – X76، و تهويه مطبوع – X77، و تهويه مطبوع 
– X84، و تهويــه مطبوع – X85، و تهويــه مطبوع – X90، و 
تهويه مطبوع – X91 – X35، و تهويه مطبوع – X95، و تهويه 

مطبوع

کمپرســور تهويه مطبوع را باز كنيد (به بخش کمپرسـور: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (62A، تهويه مطبوع).

–

–
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 X56 – X61 – X64 – X65 – و فرمــان هيدروليــك ،X44
X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 –، و فرمــان 

X91 – X35 – X95 – هيدروليك

پمــپ فرمان هيدروليــك را باز كنيد (به بخــش پمپ فرمان 
 ،۳۶B) (هيدروليك: بـاز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد

فرمان هيدروليك).

قطعات زير را باز كنيد:

پايه چند منظوره (به بخش پايه چنـد منظوره: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

توزيع کننــده ورودي هوا (به بخش توزيـع کننده ورودي 
هوا: باز كردن - نصب مجدد) رجوع كنيد،

سيستم جداكننده آب و روغن (به بخش سيستم جدا كننده 
آب و روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

كويل هاي جرقه (به بخش كويل: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

پوشش سرسيلندر (به بخش پوشش سرسيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

ميل ســوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پاييـن موتور، سرسـيلندر: جداسـازي - سـوار كردن 

قطعات، صفحه 10A-39 رجوع كنيد)،

سرسيلندر (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

كاســه نمد ميل لنگ ســمت تايمينگ (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سمت تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع 

كنيد).

103278

–

–

–

–

–

–

–

–

قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (1) درپوش انتهاي ميل لنگ،

در پوش (2) انتهاي ميل لنگ،

كاسه نمد ميل لنگ ســمت جعبه دنده (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سـمت جعبـه دنده: باز كـردن - نصب مجدد 

رجوع كنيد)،

کارتر پاييني (بــه بخش کارتر پائيني: بـاز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

پمپ روغن (به بخش پمپ روغن: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

مجموع «پيستون - شــاتون» هر كدام از سيلندرها (به بخش 
10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، پيستون 
- شاتون: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع 

كنيد).

II - مرحله باز كردن ميل لنگ

103282

بررســي كنيــد عالمت گذاري هايي كه در كارخانــه برروي كپه 
ياتاقان هاي ميل لنگ انجام شده، خوانا هستند (ياتاقان شماره ۱ 

طرف فاليويل).

توجه
به منظور اجتناب از ايجاد هر گونه شكستگي در شاتون، براي 
مشخص كردن موقعيت كپه شاتون ها نسبت به بدنه آنها، از 

وسايل نوك تيز يا ابزارهاي حكاكي استفاده نكنيد.
از يك مداد غيرقابل پاك شدن استفاده كنيد.

–

–

–

–

–

–
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عالمت گذاري هاي زير را انجام دهيد:

در صورت لزوم، كپه ياتاقان هاي ميــل لنگ با مداد غير قابل 
پاك شدن،

جهت نصب كپه ياتاقان هاي ميل لنگ.

تذکر:

موقعيت هر يك از پوسته ياتاقان هاي ميل لنگ را حتمًا برحسب 
شماره ياتاقان عالمت گذاري كنيد.

اجزاء زير را باز كنيد:

پيچ هاي كپه ياتاقان هاي ميل لنگ،

كپه ياتاقان هاي ميل لنگ.

ميل لنگ،

پوسته ياتاقان هاي ميل لنگ،

واشرهاي بغل ياتاقاني ميل لنگ.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

قطعاتـي كه حتمًا بايد تعويض شـوند: پيـچ ياتاقان ميل 
لنگ(10,03,03,12)

توجه
براي تضمين آب بندي مناسب، سطوح واشر بلوك سيلندر و 
كپه ياتاقان شماره ۱ بايد تميز، خشك و فاقد چربي باشد (از 

به جا گذاشتن اثر انگشت خودداري كنيد).

۱ - تميز كردن قطعات

تذکر:

برروي قسمت هاي زير فشار وارد نكنيد يا به آنها ضربه نزنيد:

ســطح تماس واشــر و پوســته ياتاقان ميل لنگ يا بلوك 
سيلندر،

سطح تماس كپه هاي ياتاقان ميل لنگ.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

قســمت هاي زير را با مــاده SURFACE CLEANER تميز 
كنيــد (به بخــش خـودرو: قطعات و مـواد مصرفـي براي 

تعميرات رجوع كنيد):

ميل لنگ،

كپه هاي ياتاقان هاي ميل لنگ،

ســطح تماس نشــيمنگاه ياتاقان هاي ثابت ميل لنگ برروي 
بلوك سيلندر،

ســطح تماس كپه هاي ياتاقان هاي ميل لنــگ برروي بلوك 
سيلندر.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتمًا از عينک محافظ استفاده کنيد.

قطعات را با پيستوله هواي فشرده خشك كنيد.

۲ - آماده براي نصب در حالت تعويض ميل لنگ

در صورت تعويض بلوك سيلندر، ميل لنگ يا پوسته ياتاقان هاي 
ميل لنگ، حتمًا گــروه ضخامت هر كدام از پوســته هايي را كه 
قرار اســت روي ميل لنگ نصب شــود، تعيين كنيد تا خالصي 
 ،10A نشــيمنگاه ياتاقان در ميزان مجاز تضمين شود (به بخش
مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، ميل لنگ: بررسي، 

صفحه 10A-75 رجوع كنيد).

تذکر:

خالصي خارج از حد مجاز ياتاقان ميل لنگ مي تواند تخريب 
موتور را به دنبال داشته باشد.

–

–

–

–
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II - مرحله نصب كردن ميل لنگ

103283

برروي بلوك سيلندر، پوسته ياتاقان هاي شياردار را روي ياتاقان ها 
قرار دهيد.

برروي كپه هاي ياتاقان ميل لنگ، پوسته ياتاقان هاي شياردار را 
روي كپه هاي شماره ۲ و ۴ و پوســته ياتاقان هاي بدون شيار را 

روي كپه هاي ۱ -۳ -۵ قرار دهيد.

16359-1

ابزار (Mot. 1493-01) را روي بلوك سيلندر نصب كنيد.

16359

پوسته ياتاقان را داخل ابزار (Mot. 1493-01) قرار دهيد.

نقطه (3) را فشــار دهيد تا پوســته با زبانــه (4) در تماس قرار 
گيرد.

16358

ابزار (Mot. 1493-01) را روي كپه ياتاقان نصب كنيد.
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16357

پوسته ياتاقان را داخل ابزار (Mot. 1493-01) قرار دهيد.

نقطه (5) را فشــار دهيد تا پوســته با زبانــه (6) در تماس قرار 
گيرد.

 ،10A ميزان خالصي قطري ميل لنگ را بررسي كنيد (به بخش
مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، ميل لنگ: بررسي، 

صفحه 10A-75 رجوع كنيد).

آثار ســيم اندازه گيري را از روي ميل لنگ و پوســته ياتاقان ها 
پاك كنيد.

پوسته ياتاقان هاي ميل لنگ را روغن كاري كنيد (فقط قسمتي 
را كه با ميل لنگ در تماس است).

103281

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ميل لنگ،

واشــرهاي بغل ياتاقاني ميل لنگ بر روي ياتاقان شــماره ۳ 
(شيارها طرف ميل لنگ).

از وجود واشــر بغل ياتاقاني ميل لنگ برروي ياتاقان شــماره ۳ 
مطمئن شويد (شيارهاي در طرف ميل لنگ).

توجه
براي تضمين آب بندي مناسب، سطوح واشر بلوك سيلندر و 
كپه ياتاقان شماره ۱ بايد تميز، خشك و فاقد چربي باشد (از 

به جا گذاشتن اثر انگشت خودداري كنيد).

توجه
استفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند منجر 
به بيرون زدن اين مواد هنگام بستن قطعات شود. مخلوط اين 
مواد با روغن مي تواند باعث خرابي بعضي از اجزاء (موتور، 

رادياتور) گردد.

–

–



10A-71

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

21698

توجه
استفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند منجر 
به بيرون زدن اين مواد هنگام بستن قطعات شود. مخلوط 
اين مواد با روغن مي تواند باعث خرابي بعضي از اجزاء (موتور، 

رادياتور) گردد.

دو نوار (7) از مــاده MASTIXO (به بخش خودرو: قطعات و 
مـواد مصرفي الزم براي تعميـرات  رجوع كنيد) به عرض  ۱ 

ميلميتر روي ياتاقان شماره ۱ قرار دهيد.

103282

كپه هاي ياتاقان هاي ميل لنگ را، با قــرار دادن كپه ۱ در طرف 
فاليويل، نصب كنيد.

پيچ هاي كپه هاي ياتاقان هاي ميل لنگ را با گشتاور و زاويه 
(N.m + 47°  ± 5° 25  ) محكم كنيد.

 ،10A خالصــي جانبي ميل لنگ را بررســي كنيد (بــه بخش
مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، ميل لنگ: بررسي، 

صفحه 10A-75 رجوع كنيد).

بررسي كنيد كه ميل لنگ آزادانه و بدون گير كردن مي چرخد.
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III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

 ،10A مجموع «پيستون - شاتون» هر كدام از سيلندرها (به بخش
مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، پيستون - شاتون: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع كنيد)،

پمپ روغن (به بخش پمپ روغن: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

کارتر پائيني (بــه بخش کارتر پائيني: بـاز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

كاسه نمد ميل لنگ ســمت جعبه دنده (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سـمت جعبـه دنده: باز كـردن - نصب مجدد 

رجوع كنيد).

توجه
براي اطمينان از آب بندي مناسب، سطح واشرها بايد تميز، 
خشك و غير چرب باشد (از به جا گذاشتن اثر انگشت خودداري 

كنيد).

توجه
استفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند منجر 
به بيرون زدن اين مواد هنگام بستن قطعات شود. مخلوط اين 
مواد با روغن مي تواند باعث خرابي بعضي از اجزاء (موتور، 

رادياتور) گردد.

تذکر:

آب بندي درپوش انتهايي مي تواند به كمك يك واشر و يا با 
ماده RESIN ADHESIVE صورت گيرد (به بخش خودرو: 
قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع كنيد).

–

–

–

–

10061

در صــورت آب بنــدي درپــوش انتهايــي ميل لنگ بــا ماده
RESIN ADHESIVE، نوار چســب بايد به عرض  ۱ ميليمتر  

باشد و مطابق تصوير به كار برده شود.

103278

درپوش انتهاي ميل لنگ را نصب كنيد.

پيچ هـاي نصب درپـوش انتهاي ميل لنـگ را به ترتيب و با 
گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.

كاســه نمد ميل لنگ ســمت تايمينگ را نصب كنيد (به بخش 
كاسـه نمد ميل لنگ سـمت تايمينگ: باز كـردن - نصب 

مجدد رجوع كنيد).
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قطعات زير را نصب كنيد:

سرسيلندر (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

ميل ســوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پاييـن موتور، سرسـيلندر: جداسـازي - سـوار كردن 

قطعات، صفحه 10A-39 رجوع كنيد)،

پوشش سرسيلندر (به بخش پوشش سرسيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

كويل هاي جرقه (به بخش كويل: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

سيستم جداكننده آب و روغن (به بخش سيستم جدا كننده 
آب و روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

توزيع کننــده ورودي هوا (به بخش توزيـع کننده ورودي 
هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

پايه چند منظوره (به بخش پايه چنـد منظوره: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

 X56 – X61 – X64 – X65 – و فرمــان هيدروليــك ،X44
X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 –، و فرمــان 

X91 – X35 – X95 – هيدروليك

پمــپ فرمان هيدروليك را نصب كنيــد (به بخش پمپ فرمان 
 ،36B) (هيدروليك: بـاز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد

فرمان هيدروليك).

X44، و تهويــه مطبوع – X56، و تهويه مطبوع – X61، و تهويه 
 ،X74 – و تهويه مطبوع ،X65 – و تهويه مطبوع ،X64 – مطبوع
و تهويه مطبوع – X76، و تهويه مطبوع – X77، و تهويه مطبوع 
– X84، و تهويه مطبــوع – X85، و تهويــه مطبوع – X90، و 
تهويــه مطبوع – X91 – X35، و تهويه مطبوع – X95، و تهويه 

مطبوع

کمپرسور تهويه مطبوع را نصب كنيد (به بخش کمپرسور: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (62A، تهويه مطبوع).

قطعات زير را نصب كنيد:

دينام (به بخش دينام: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

تسمه تايم (به بخش تسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

 ،10A موتور را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

X56، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X64، و جعبه دنده 
 ،X74 –و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده ،X65 – معمولي ۵ دنده
و جعبــه دنده معمولي ۵ دنــده يا جعبه دنــده معمولي ۶ دنده 
– X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنــده– X77، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 
دنــده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولــي ۶ دنده – X90، و جعبــه دنده معمولي ۵ 
دنده– X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را نصب كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنده فاليويل را نصب كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

قطعات زير را نصب كنيد:

ابزار تثبيت فاليويل (Mot. 1677) بر روي بلوك سيلندر،

پولي سر ميل لنگ (به بخش پولي سر ميل لنگ: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

ابــزار تثبيت فاليويــل (Mot. 1677) را از بلوك ســيلندر باز 
كنيد.

تســمه دينام را نصب كنيد (به بخش تسمه دينام: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

–

–

–

–



10A-74

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را روي موتــور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،21A) (دنـده معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

جعبه دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبه دنــده اتوماتيك را روي موتور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،23A) (دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

جعبه دنده معمولي).

مجموعه «موتور - جعبه دنده» را نصب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

مخزن روغن موتــور را پر كنيد (به بخش روغن موتور: تخليه 
- پر كردن رجوع كنيد).



10A-75

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل لنگ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1493-01 ابــزار مركزيــاب پوســته ياتاقان هاي
ميل لنگ.

تجهيزات مورد نياز

پيستوله هواي فشرده

ميكرومتر بيروني

سيم اندازه گيري خالصي قطري

پايه ساعت اندازه گيري

ساعت اندازه گيري

I - مرحله پيش از بررسي

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
قبل  را  حرفه اي  توصيه هاي  و  تميزي  ايمني،  دستورالعمل هاي 
گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده  كار  تعميرات به  انجام  از 
معمولي، جعبه دنده معمولي: احتياط هاي الزم براي انجام 

تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع است. تغيير 
شكل دادن مي تواند باعث تخريب موتور گردد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش زياد 
دور موتور.

–

–

مجموعه «موتور - جعبه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه موتور 
- جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

 ،10A موتور را روي پايــه نگهدارنده قطعات قرار دهيــد (به بخش
مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، تجهيزات نگه داشتن 

موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

ميل لنگ را باز كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت 
 10A-65 پايين موتور، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد).

قبل از انجام هر گونه بررسي:

ميل لنگ را با مــاده SURFACE CLEANER تميز كنيد (به 
بخش خـودرو: قطعات و مواد مصرفـي الزم براي تعميرات 

رجوع شود) و با پيستوله هواي فشرده خشك نماييد،

–

بررســي كنيد كــه ميل لنگ داراي خراشــيدگي، آثــار ضربه يا 
استهالك غير طبيعي نباشد (در صورت لزوم ميل لنگ را تعويض 

نماييد).

II - بررسي ميل لنگ

۱ - شناسايي ميل لنگ

روي ميل لنگ سه عالمت گذاري مختلف وجود دارد.

عالمت گذاري اول

14512

عالمت گذاري دوم

14512-1

–



10A-76

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل لنگ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

عالمت سوم

103689\

(A) جزئيات عالمت گذاري

107878

گروه نشيمنگاه ياتاقان ثابت (1) 

گروه قطر لنگ هاي ميل لنگ (2) 

گروه قطر لنگ شماره ۱ طرف فاليويل (3) 

گروه قطر لنگ شماره ۵ طرف تايمينگ (4) 

قطر لنگ شماره ۱ طرف فاليويل. (5) 

گروه قطر لنگ شماره ۴ طرف تايمينگ (6) 

گروه قطرهاي نشيمنگاه ياتاقان ها و لنگ هاي ميل لنگ

 K4J و ،K4J – X84 و ،K4J – X77 و ،K4J – X65 و ،X64
K4J و ،– X85

گروه بندي قطر نشيمنگاه ياتاقان ها

گروه نشيمنگاه 
ياتاقان ها

قطر نشيمنگاه ياتاقان ها به ميليمتر

D 47,997 از 47,990 تا

E 48,003 از 47,997 تا

F48.010 از 48,003 تا

 K4M – X74 و ،K4M – X65 و ،X44 – X56 – X61 – X64
 K4M و ،K4M – X85 و ،K4M – X84 و ،– X76 – X77

– X90 – X91 – X35 – X95

گروه بندي قطر نشيمنگاه ياتاقان ها

گروه نشيمنگاه 
ياتاقان ها

قطر نشيمنگاه ياتاقان ها به ميليمتر

A  47,997 از 47,990 تا

B 48,003 از 47,997 تا

C 48,010 از 48,003 تا

گروه بندي قطر لنگ ها

قطر لنگ  ها به ميليمترگروه بندي لنگ ها

A43,960

B43,961

C43,962

D43,963

E43,964

F43,965

G43,966



10A-77

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل لنگ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

قطر لنگ  ها به ميليمترگروه بندي لنگ ها

H43,967

J43,968

K43,969

L43,970

O43,971

P43,972

R43,973

S43,974

T43,975

U43,976

V43,977

W43,978

Y43,979

Z43,980

۲ - بررسي قطر نشيمنگاه ياتاقان هاي ميل لنگ

102805

با يك ميكرومتر بيروني قطر (در مركز ســطح تماس) نشــيمنگاه 
ياتاقــان ثابت را اندازه گيري كنيد، اين مقــدار بايد بين 47,990 و 

48,010 ميليمتر باشد.

مقدار اندازه گيري شــده را با گروه بندي قطر مشخص شده برروي 
ميل لنگ مقايســه كنيد (به بخــش شناسـايي گروه بندي قطر 

نشيمنگاه ياتاقان هاي ميل لنگ رجوع كنيد).

۳ - بررسي قطر لنگ هاي ميل لنگ

102806

با يك ميكرومتر بيروني قطر (در مركز ســطح تماس) نشــيمنگاه 
ياتاقــان ثابت را اندازه گيــري كنيد، اين مقدار بايــد بين 43,960 

و 43,980 ميليمتر باشد.

مقدار اندازه گيري شــده را با گروه بندي قطر مشخص شده برروي 
ميل لنگ مقايســه كنيد (به بخــش شناسـايي گروه بندي قطر 

نشيمنگاه ياتاقان هاي ميل لنگ رجوع كنيد).

III - بررسي پوسته ياتاقان ميل لنگ

۱ - شناسايي پوسته ياتاقان ميل لنگ

15197
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل لنگ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

قرارگيري پوسته ياتاقان هاي ميل لنگ:

بر روي بلوك سيلندر، پوسته هاي شــياردار را روي ياتاقان ها قرار 
دهيد،

برروي كپه ياتاقان ميل لنگ، پوســته هاي شــياردار را روي كپه 
ياتاقان هاي شــماره ۲ و ۴، و پوســته هاي بدون شيار را روي كپه 

ياتاقان هاي شماره ۱ - ۳ - ۵ قرار دهيد.

–

–

جفت كردن پوسته ياتاقان ها برروي بلوك سيلندر

گروه قطر 
نشيمنگاه 

ياتاقان هاي 
ثابت

گروه بندي ياتاقان هاي بلوك سيلندر

۱۲

D يا Aزرد = C1
 1,949 تا 1,955 

 C4 = قرمز
 1,953 تا 1,959 

E يا Bآبي = C2
1,946 تا 1,952 

C1 = زرد
1,949 تا 1,955 

F يا Cسياه = C3
1,943 تا 1,949 

C2 = آبي
1,946 تا 1,952 

تذکر:

پوسته ياتاقان ميل لنگ از نوع «بدون خار راهنما» هستند.

نصب نيم هاللي  ياتاقان هاي ميل لنگ برروي بلوك سيلندر و ياتاقان ها 
به كمك ابزار مخصوص(Mot. 1493-01)  انجام مي شود.

14508
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل لنگ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

۲ - بررسي خالصي قطري ميل لنگ

تذکر:

ميل لنگ را در طول عمليات بررسي نچرخانيد.

روغني را كه ممكن است روي نشــيمنگاه ياتاقان هاي ثابت و بلوك 
سيلندر وجود داشته باشد، تميز كنيد.

قطعات زير را بدون روغنكاري نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه 
موتور و قسـمت پايين موتـور، ميل لنگ: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 10A-65 رجوع كنيد):

پوسته ياتاقان هاي شياردار برروي بلوك سيلندر،

پوســته ياتاقان هاي شــياردار برروي كپــه ياتاقان هاي شـماره 
،۴ - ۲

پوســته ياتاقان هاي بدون شــيار برروي كپه ياتاقان هاي شماره 
،۵ - ۳ - ۱

ميل لنگ،

واشرهاي بغل ياتاقاني ميل لنگ بر روي ياتاقان شماره ۳ (شيارها 
طرف ميل لنگ). 

127838

چند قطعه از  سيم اندازه گيري خالصي قطري ببريد.

قطعه ســيم (7) را در محور نشــيمنگاه ياتاقان ثابت قرار دهيد و از 
سوراخ هاي روغنكاري ياتاقان اجتناب كنيد.

قطعات زير را بدون روغنكاري نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه 
موتور و قسـمت پايين موتـور، ميل لنگ: بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 10A-65 رجوع كنيد):

مجموعه هاي «پوسته - كپه ياتاقان ميل لنگ»،

پيچ هاي قبلي كپه ياتاقان هاي ميل لنگ.

–

–

–

–

–

–

–

اجزاء زير را باز كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين 
موتور، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-65 رجوع 

كنيد):

پيچ هاي قبلي ياتاقان هاي ميل لنگ،

مجموعه هاي «پوسته - كپه ياتاقان ميل لنگ»،

102807

به كمك درجه بندي چاپ شــده برروي كاغذ بسته بندي (8) سيم، 
له شــدگي سـيم اندازه گيـري خالصي قطري  را كــه بايد بين  

0,027 و 0,054  ميليمتر باشد  اندازه گيري كنيد.

آثار ســيم اندازه گيري را از روي ميل لنگ و پوســته ياتاقان ها پاك 
كنيد.

IV - بررسي واشرهاي بغل ياتاقاني ميل لنگ 

۱ - ضخامت واشر بغل ياتاقاني ميل لنگ

  2,85 mm 2,80  و mm واشــرهاي بغل ياتاقاني داراي دو ضخامت
هستند.

۲ - بررسي خالصي جانبي ميل لنگ

تذکر:

فقط قسمتي از پوسته ياتاقان هاي ميل لنگ را كه با ميل لنگ در 
تماس است، روغن كاري كنيد.

–

–



10A-80

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ميل لنگ: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

اجزاء زير را نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت 
10A- پايين موتور، ميـل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

65 رجوع كنيد):

پوسته ياتاقان هاي شياردار برروي بلوك سيلندر،

پوســته ياتاقان هاي شــيار دار بــرروي كپه ياتاقان هاي شـماره
،۴ - ۲

پوســته ياتاقان هاي بدون شــيار برروي كپه ياتاقان هاي شماره
،۵ - ۳ - ۱ 

ميل لنگ،

واشرهاي بغل ياتاقاني ميل لنگ بر روي ياتاقان شماره ۳ (شيارها 
طرف ميل لنگ)،

مجموعه هاي «پوسته - كپه ياتاقان ميل لنگ»،

پيچ هاي قبلي ياتاقان هاي ميل لنگ،

20162

قطعات زير را نصب كنيد:

پايه نگهدارنده ساعت اندازه گيري،

ساعت اندازه گيري بروي پايه نگهدارنده.

نوك سـاعت اندازه گيري را روي ســمت فاليويــل ميل لنگ قرار 
دهيد.

ميل لنگ را با فشار دادن آن به سمت تايمينگ، با واشر بغل ياتاقاني 
در تماس قرار دهيد.

عقربه ساعت اندازه گيري را در موقعيت صفر تنظيم نماييد.

ميل لنگ را با فشــار دادن آن به سمت فاليويل، با واشر بغل ياتاقاني 
ديگر در تماس قرار دهيد.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

خالصي جانبي ميل لنگ بايد به شرح زير باشد:

بــا واشــرهاي بغــل ياتاقانــي مســتهلك نشــده  0,045 تـا   
،0,252 mm

بــا واشــرهاي بغــل ياتاقانــي مســتهلك شــده  0,045 تـا   
.0,852 mm

ميل لنگ را باز كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين 
موتور، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-65 رجوع 

كنيد).

مرحله پاياني

ميل لنگ را نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت 
 10A-65 پايين موتور، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد).

 ،10A موتــور را از روي پايــه نگهدارنده قطعات برداريــد (به بخش
مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، تجهيزات نگه داشتن 

موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

مجموعــه «موتور - جعبه دنده» را نصــب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

–

–



10A-81

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X95 – X35

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1677.ابزار ثابت نگه داشتن فاليويل

Mot. 1485-01 ابــزار باز كردن ژيگلــور خنك  كننده
انتهاي پيستون

Emb. 880.ابزار خارج كردن پيچ دوسر

Mot. 1494 ابزار نصب كردن ژيگلور خنك  كننده
انتهاي پيستون

تجهيزات مورد نياز

پيستوله هواي فشرده

mگشتاور محكم كردن

پيچ هــاي درپــوش انتهــاي 
ميل لنگ

12 N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
دستورالعمل هاي ايمني، تميزي و توصيه هاي حرفه اي را قبل 
از انجام تعميرات به كار گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده 
براي  الزم  احتياط هاي  معمولي:  دنده  جعبه  معمولي، 

انجام تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيــه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع اســت. 
تغيير شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته 

باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش 
زياد دور موتور.

–

–

مجموعه «موتور - جعبــه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 – معمولي ۵ دنــده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ يا دنده جعبــه دنده معمولي X84 – ۶، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X85، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
– X91، و جعبــه دنده معمولي ۶ دنــده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را از موتور جدا كنيد (به بخش جعبه دنده 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (21A، جعبه 

دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبه دنده اتوماتيک را از موتور جدا كنيد (به بخش جعبه دنده 
 ،23A) (اتوماتيـک: باز كـردن - نصب مجدد رجــوع كنيد

جعبه دنده اتوماتيك).

تســمه دينام را باز كنيد (به بخش تسـمه دينام: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد).



10A-82

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X95 – X35

103286

ابزار (Mot. 1677) تثبيت فاليويل را روي بلوك سيلندر نصب 
كنيد.

پولي ســر ميل لنگ را باز كنيد (به بخش پولي سر ميل لنگ: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X61، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده – X64، و 
جعبه دنده معمولي ۵ دنده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
– X74، و جعبه دنده معمولــي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي ۶ 
دنده – X76، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه دنده 
معمولي ۵ يا دنده جعبه دنــده معمولي X84 – ۶، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده يا جعبه دنــده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه 
دنــده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنــده معمولي ۶ دنده – X90، و 
جعبه دنده معمولي ۵ دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده 
– X35، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنــده – X95، و جعبه دنده 

معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را باز كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

–

–

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
 ،X85 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ يا جعبه دنده اتوماتيك ۶ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ 

دنده – X35، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنــده فاليويل را باز كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

ابزار تثبيت فاليول (Mot. 1677) را باز كنيد.

 ،10A موتور را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

موتــور را تخليه كنيد (به بخــش روغن موتـور: تخليه - پر 
كردن رجوع كنيد).

قطعات زير را باز كنيد:

تسمه تايم (به بخش تسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

دينام (بــه بخش دينام: بـاز كردن - نصـب مجدد رجوع 
كنيد).

X44، و تهويــه مطبوع – X56، و تهويه مطبوع – X61، و تهويه 
 ،X74 – و تهويه مطبوع ،X65 – و تهويه مطبوع ،X64 – مطبوع
و تهويه مطبوع – X76، و تهويه مطبوع – X77، و تهويه مطبوع 
– X84، و تهويه مطبــوع – X85، و تهويــه مطبوع – X90، و 
تهويــه مطبوع – X91 – X35، و تهويه مطبوع – X95، و تهويه 

مطبوع

کمپرســور تهويه مطبوع را باز كنيد (به بخش کمپرسـور: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (62A، تهويه مطبوع).

–

–



10A-83

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X95 – X35

 X56 – X61 – X64 – X65 – و فرمــان هيدروليــك ،X44
X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 –، و فرمــان 

X91 – X35 – X95 – هيدروليك

پمــپ فرمان هيدروليــك را باز كنيد (به بخــش پمپ فرمان 
 ،36B) (هيدروليك: بـاز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد

فرمان هيدروليك).

قطعات زير را باز كنيد:

پايه چند منظوره (به بخش پايه چنـد منظوره: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

توزيع کننــده ورودي هوا (به بخش توزيـع کننده ورودي 
هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

سيستم جداكننده آب و روغن (به بخش سيستم جدا كننده 
آب و روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

كويل هاي جرقه (به بخش كويل: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

پوشش سرسيلندر (به بخش پوشش سرسيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

ميل ســوپاپ ها (به بخش ميل سـوپاپ: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

سرسيلندر (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

كاســه نمد ميل لنگ ســمت تايمينگ (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سمت تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع 

كنيد).

103278

–

–

–

–

–

–

–

–

قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (1) درپوش انتهاي ميل لنگ،

در پوش (2) انتهاي ميل لنگ،

كاسه نمد ميل لنگ ســمت جعبه دنده (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سـمت جعبـه دنده: باز كـردن - نصب مجدد 

رجوع كنيد)،

کارتر پاييني (بــه بخش کارتر پائيني: بـاز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

پمپ روغن (به بخش پمپ روغن: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

مجموع «پيستون - شــاتون» هر كدام از سيلندرها (به بخش 
10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، پيستون 
- شاتون: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع 

كنيد)،

ميل لنگ (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين 
10A- موتور، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

65 رجوع كنيد).

–

–

–

–

–

–

–



10A-84

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X95 – X35

كننده  خنك   ژيگلورهاي  كردن  باز  مرحله   -  II
انتهاي پيستون

14507

14803

با يك مته به قطــر ۷ ميليمتر ژيگلورهــاي خنك كننده (3) 
انتهاي پيستون را سوراخ كنيد.

توجه
به منظور اجتناب از افتادن براده ها در مدار روغن، ساچمه (6) 

ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون را خارج نكنيد.

قطعات زير را باز كنيد:

ضامن فنر (4)، –

فنر (5).

15259

براده را با يك قلم مو و پيستوله هواي فشرده خارج كنيد.

15260-2

 ، 6 mm (7) را به كمك آچــار آلن  (Mot. 1485-01) ابــزار
داخل ژيگلورهاي خنك انتهاي پيستون پيچ كنيد (آچار را داخل 

ابراز وارد كنيد).

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X95 – X35

15261

ابــزار روي  را   (8)    (Emb. 880)وزنــه اي كشــنده  ابــزار 
(Mot. 1485-01)  نصب كنيد.

ژيگلورهاي خنك كننده انتهاي پيستون را باز كنيد.

بعد از هر بار باز كردن ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون، يك 
درپوش جلوگيري از ورود آالينده ها جاي آن قرار دهيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قطعاتي كه بايد حتمًا تعويض شوند: ژيگلور خنك كننده 

انتهاي پيستون (10,05,05,06)

درپوش هاي جلوگيري از ورود آالينده ها را برداريد.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتمًا دستکش مخصوص بپوشيد.

براي اطمينان از عدم وجود هر گونه براده، مدار روغن، سيلندرها 
و سطح واشر را با هواي فشرده و دستمال تميز پاك كنيد.

15573

 (A)  جهت قرارگيري ژيگلور خنك كننده انتهاي
پيستون سيلندرهاي ۲ و ۴،

 (B)  جهت قرارگيري ژيگلور خنك كننده انتهاي
پيستون سيلندرهاي ۱ و ۳،

تذکر:

به جهت قرارگيري ژيگلور توجه كنيد: نوك ژيگلور بايد به 
سمت مركز سيلندر قرار گيرد.

II - مرحله نصب ژيگلورهاي خنك  كننده انتهاي 
پيستون

15863

ژيگلــور خنــك كننــده انتهــاي پيســتون را الزامــًا بــا ابزار
(Mot. 1494)  نصب كنيد.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X95 – X35

۱ - نصب ژيگلورهاي سيلندرهاي ۱ و ۳

15260

صفحه (9) ابزار (Mot. 1494) را بــدون محكم كردن دو پيچ 
(10) روي بلوك سيلندر قرار دهيد.

ميله راهنماي (11) را داخل صفحه (9) قرار دهيد تا صفحه در 
مركز قرار گيرد (نوك ميله بايد داخل سوراخ ژيگلور قرار گيرد).

دو پيچ (10) را محكم كنيد.

ميله راهنما (11) را خارج كنيد.

15260-1

15262

ابزار فشــار (12) را بــه جاي ميله راهنمــا، در همان محل قرار 
دهيد.

ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون را در ابزار فشار جا دهيد.

جهت قرار گيري نوك (14) ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون 
را كه بايد به سمت مركز سيلندر باشد، بررسي كنيد.

بــا يك چكش به ابزار فشــار ضربه بزنيد تا طوقــه (13) ابزار با 
صفحه تماس پيدا كند.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X95 – X35

قطعات زير را باز كنيد:

ابزار فشار (12)،

،(Mot. 1494) دو پيچ ابزار

.(Mot. 1494) صفحه ابزار

۲ - نصب ژيگلورهاي سيلندرهاي ۲ و ۴

15258-1

صفحه (15) ابــزار (Mot. 1494) را بدون محكم كردن دو پيچ 
(16) روي بلوك سيلندر قرار دهيد.

ميله راهنماي (17) را داخل صفحــه (15) قرار دهيد تا صفحه 
در مركز قرار گيرد (نوك ميله بايد داخل ســوراخ ژيگلور خنك 

كننده انتهاي پيستون قرار گيرد).

دو پيچ (16) را محكم كنيد.

ميله راهنما (17) را خارج كنيد.

–

–

–

15258

15262-1

ابزار فشــار (18) را بــه جاي ميله راهنمــا، در همان محل قرار 
دهيد.

ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون را در ابزار فشار جا دهيد.

جهت قرار گيري نوك (20) ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون 
را كه بايد به سمت مركز سيلندر باشد، بررسي كنيد.

بــا يك چكش به ابزار فشــار ضربه بزنيد تا طوقــه (19) ابزار با 
صفحه تماس پيدا كند.
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X95 – X35

قطعات زير را باز كنيد:

ابزار فشار (18)،

،(Mot. 1494) دو پيچ ابزار

.(Mot. 1494) صفحه ابزار

15573

بررســي كنيد كه ژيگلورهاي خنك كننده انتهاي پيســتون، در 
جهت صحيح قرار گرفته باشــند. عالمت (21) مربوط به ژيگلور 
سيلندرهاي ۲ و ۴ و عالمت (22) مربوط به ژيگلور سيلندرهاي 

۱ و ۳ است.

–

–

–

III - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:

ميل لنگ (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين 
 10A-65 موتور، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد)،

مجموع «پيستون - شــاتون» هر كدام از سيلندرها (به بخش 
10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، پيستون 
- شاتون: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع 

كنيد)،

پمپ روغن (به بخش پمپ روغن: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

کارتر پائيني (بــه بخش کارتر پائيني: بـاز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

كاسه نمد ميل لنگ ســمت جعبه دنده (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سـمت جعبه دنـده: باز كـردن - نصب مجدد 

رجوع كنيد).

تذکر:

آب بندي درپوش انتهايي مي تواند به كمك يك واشر و يا با 
ماده RESIN ADHESIVE صورت گيرد (به بخش خودرو: 
قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع كنيد).

توجه
براي اطمينان از آب بندي مناسب، سطح واشرها بايد تميز، 
خشك و غير چرب باشد (از به جا گذاشتن اثر انگشت خودداري 

كنيد).

توجه
استفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند منجر 
به بيرون زدن اين مواد هنگام بستن قطعات شود. مخلوط اين 
مواد با روغن مي تواند باعث خرابي بعضي از اجزاء (موتور، 

رادياتور) گردد.

–

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X95 – X35

10061

در صــورت آب بنــدي درپــوش انتهايــي ميل لنگ بــا ماده
RESIN ADHESIVE، نوار چســب بايد به عرض  ۱ ميليمتر  

باشد و مطابق تصوير به كار برده شود.

103278

درپوش انتهاي ميل لنگ را نصب كنيد.

پيچ هـاي نصب درپـوش انتهاي ميل لنـگ را به ترتيب و با 
گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:

كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ (به بخش كاسه نمد ميل 
لنگ سـمت تايمينگ: باز كـردن - نصب مجـدد رجوع 

كنيد)،

–

سرسيلندر (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

ميل ســوپاپ ها (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پاييـن موتور، سرسـيلندر: جداسـازي - سـوار كردن 

قطعات، صفحه 10A-39 رجوع كنيد)،

پوشش سرسيلندر (به بخش پوشش سرسيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

كويل هاي جرقه (به بخش كويل: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

سيستم جداكننده آب و روغن (به بخش سيستم جدا كننده 
آب و روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

توزيع کننــده ورودي هوا (به بخش توزيـع کننده ورودي 
هوا: باز كردن - نصب مجدد) رجوع كنيد،

پايه چند منظوره (به بخش پايه چنـد منظوره: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

 X56 – X61 – X64 – X65 – و فرمــان هيدروليــك ،X44
X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 –، و فرمــان 

X91 – X35 – X95 – هيدروليك

پمپ فرمان هيدروليك را نصــب كنيد (به بخش پمپ فرمان 
 ،36B) (هيدروليك: بـاز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد

فرمان هيدروليك).

X44، و تهويــه مطبوع – X56، و تهويه مطبوع – X61، و تهويه 
 ،X74 – و تهويه مطبوع ،X65 – و تهويه مطبوع ،X64 – مطبوع
و تهويه مطبوع – X76، و تهويه مطبوع – X77، و تهويه مطبوع 
– X84، و تهويه مطبــوع – X85، و تهويــه مطبوع – X90، و 
تهويــه مطبوع – X91 – X35، و تهويه مطبوع – X95، و تهويه 

مطبوع

کمپرسور تهويه مطبوع را نصب كنيد (به بخش کمپرسور: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (62A، تهويه مطبوع).

قطعات زير را نصب كنيد:

دينام (بــه بخش دينام: بـاز كردن - نصـب مجدد رجوع 
كنيد)،

تسمه تايم (به بخش تسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

 ،10A موتور را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X95 – X35

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را نصب كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده يا جعبه دنــده اتوماتيك ۵ دنده – X76، و جعبه دنده با 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – متغير الكتريكي
و جعبه دنده اتوماتيك ۶ دنده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ 

دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده 

چرخ دنده فاليويل را نصب كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

قطعات زير را نصب كنيد:

ابزار تثبيت فاليويل (Mot. 1677) بر روي بلوك سيلندر،

پولي سر ميل لنگ (به بخش پولي سر ميل لنگ: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

ابــزار تثبيت فاليويــل (Mot. 1677) را از بلوك ســيلندر باز 
كنيد.

تســمه دينام را نصب كنيد (به بخش تسمه دينام: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

–

–

–

–

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را روي موتــور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،21A) (دنـده معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

جعبه دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبه دنــده اتوماتيك را روي موتور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،23A) (دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

جعبه دنده معمولي).

مجموعه «موتور - جعبه دنده» را نصب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

مخزن روغن موتــور را پر كنيد (به بخش روغن موتور: تخليه 
- پر كردن رجوع كنيد).
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
بلوك سيلندر: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1677.ابزار ثابت نگه داشتن فاليويل

Mot. 923.ابزار بلند كردن بلوك سيلندر

تجهيزات مورد نياز

جرثقيل كارگاهي،

mگشتاور محكم كردن

پيچ هــاي درپــوش انتهــاي 
ميل لنگ

12 N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
دستورالعمل هاي ايمني، تميزي و توصيه هاي حرفه اي را قبل 
از انجام تعميرات به كار گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده 
براي  الزم  احتياط هاي  معمولي:  دنده  جعبه  معمولي، 

انجام تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيــه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع اســت. 
تغيير شكل دادن مي تواند باعث تخريب موتور گردد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش 
زياد دور موتور.

–

–

مجموعه «موتور - جعبــه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را از موتور جدا كنيد (به بخش جعبه دنده 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (۲۱A، جعبه 

دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبــه دنده اتوماتيک را از موتور جدا كنيــد (به بخش جعبه دنده 
اتوماتيـک: باز كردن - نصب مجدد رجــوع كنيد) (۲۳A، جعبه 

دنده اتوماتيك).

تســمه دينام را باز كنيد (به بخش تسـمه دينام: باز كردن - 
نصب مجدد رجوع كنيد).



مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10Aبلوک سيلندر: سوار كردن

10A-

ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 1129-01 ابزار نصب كاسه نمد ميل لنگ طرف

.( 80 x 100 x 8) فاليويل
 Mot. 1385 ابزار نصب كاسه نمد ميل لنگ سمت

. 35 x 47 x 7 تايمينگ با ابعاد
 Mot. 582-01.ابزار ثابت نگه داشتن فاليويل

 Mot. 1677.ابزار ثابت نگه داشتن فاليويل
 Emb. 1518مجموعه مركزياب صفحه كالچ

m گشتاور محكم كردن
 N.m  25پيچ پمپ روغن

ميل  انتهاى  درپوش  پيچ هاى 
لنگ

 12  N.m

N.m  11 پيچ هاى M6 پمپ آب

N.m 22  پيچ M8 پمپ آب

 N.m  14پيچ هاى كارتر روغن
 N.m  20سنسور سطح روغن
 N.m  20حسگر ضربه موتور
 N.m  32حسگر فشار روغن
 N.m  55پيچ هاى فاليويل

 N.m  8پيچ هاى مكانيزم كالچ

I - توصيه هايى پيرامون انجام تعميرات
 

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً دستكش مخصوص بپوشيد.

18687

 

توجه
تعميرات  انجام  هنگام  است.  شكننده  بسيار  واشر  نوع  اين 
الزاماً واشر را توسط محافظ (A) بگيريد. براى جلوگيرى از 
 (B) نشت روغن، نبايد پس از نصب مجدد واشر آب بندى

برروى موتور، هيچ گونه تماسى با آن برقرار شود.
سطح تماس واشر بايد تميز، خشك و غير چرب باشد (از 

به جا گذاشتن اثر انگشت برروى آن خوددارى كنيد).
مي تواند  بندى  آب  مواد  از  متعارف  حد  از  بيش  استفاده 
شود.  قطعات  بستن  هنگام  مواد  اين  زدن  بيرون  به  منجر 
مخلوط اين مواد و روغن موتور مي تواند باعث از بين رفتن 

و خرابى بعضى از اجزاء (موتور، رادياتور،...) گردد.

II - قطعات و مواد مصرفى الزم براى تعميرات
قطعاتى كه بايد به طور منظم تعويض شوند  
واشر آب بندى درپوش انتهاى ميل لنگ،  -

واشر آب بندى پمپ آب،  -
واشر آب بندى كارتر روغن موتور،  -
مكانيزم كالچ (در صورت لزوم)،  -
صفحه كالچ (در صورت لزوم)،  -

پيچ هاى نصب فاليويل،  -
واشر آب بندى لوله ورودى پمپ آب،  -
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
بلوك سيلندر: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

103286

ابزار (Mot. 1677) تثبيت فاليويل را روي بلوك سيلندر نصب 
كنيد.

پولي ســر ميل لنگ را باز كنيد (به بخش پولي سر ميل لنگ: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را باز كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

–

–

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنــده فاليويل را باز كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

ابزار (Mot. 1677) تثبيت فاليول را باز كنيد.

 ،10A موتور را روي پايه نگهدارنــده قطعات قرار دهيد (به بخش
مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، تجهيزات نگه داشتن 

موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

موتــور را تخليه كنيد (به بخــش روغن موتـور: تخليه - پر 
كردن رجوع كنيد).

قطعات زير را باز كنيد:

تسمه تايم (به بخش تسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

پمــپ آب (به بخش پمـپ آب: باز كـردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

دينام (بــه بخش دينام: بـاز كردن - نصـب مجدد رجوع 
كنيد).

X44، و تهويــه مطبوع – X56، و تهويه مطبوع – X61، و تهويه 
 ،X74 – و تهويه مطبوع ،X65 – و تهويه مطبوع ،X64 – مطبوع
و تهويه مطبوع – X76، و تهويه مطبوع – X77، و تهويه مطبوع 
– X84، و تهويه مطبــوع – X85، و تهويــه مطبوع – X90، و 
تهويــه مطبوع – X91 – X35، و تهويه مطبوع – X95، و تهويه 

مطبوع

کمپرســور تهويه مطبوع را باز كنيد (به بخش کمپرسـور: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (62A، تهويه مطبوع).

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
بلوك سيلندر: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

 X56 – X61 – X64 – X65 – و فرمــان هيدروليــك ،X44
X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 –، و فرمــان 

X91 – X35 – X95 – هيدروليك

پمــپ فرمان هيدروليــك را باز كنيد (به بخــش پمپ فرمان 
 ،36B) (هيدروليك: بـاز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد

فرمان هيدروليك).

قطعات زير را باز كنيد:

پايه چند منظوره (به بخش پايه چنـد منظوره: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

توزيع کننــده ورودي هوا (به بخش توزيـع کننده ورودي 
هوا: باز كردن - نصب مجدد) رجوع كنيد،

سيستم جداكننده آب و روغن (به بخش سيستم جدا كننده 
آب و روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

كويل هاي جرقه (به بخش كويل: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

پوشش سرسيلندر (به بخش پوشش سرسيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

ميل ســوپاپ ها (به بخش ميل سـوپاپ: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

سرسيلندر (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

كاســه نمد ميل لنگ ســمت تايمينگ (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سمت تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع 

كنيد).

103278

قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (1) درپوش انتهاي ميل لنگ

–

–

–

–

–

–

–

–

–

در پوش (2) انتهاي ميل لنگ،

كاسه نمد ميل لنگ ســمت جعبه دنده (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سـمت جعبه دنـده: باز كـردن - نصب مجدد 

رجوع كنيد)،

کارتر پاييني (بــه بخش کارتر پائيني: بـاز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

پمپ روغن (به بخش پمپ روغن: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

مجموع «پيستون - شــاتون» هر كدام از سيلندرها (به بخش 
10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، پيستون 
- شاتون: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع 

كنيد)،

ميل لنگ (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين 
10A- موتور، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

65 رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن بلوك سيلندر
قطعات زير را باز كنيد:

حسگر فشار روغن (به بخش حسگر فشار روغن: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

فيلتر روغــن (به بخش فيلتـر روغن: باز كـردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

لوله ورودي پمــپ آب (به بخش لوله ورودي پمپ آب: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

116868

ابزار (Mot. 923) را روي بلوك سيلندر تثبيت كنيد.

بلوك ســيلندر را بــا جرثقيل كارگاهــي از روي پايه نگهدارنده 
قطعات برداريد (بــه بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت 
پايين موتور، تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده، صفحه 

10A-17 رجوع كنيد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
بلوك سيلندر: باز كردن - نصب مجدد
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نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

بلوك ســيلندر را تميز كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور 
و قسـمت پايين موتور، بلوك سيلندر: تميز كردن، صفحه 

10A-97 رجوع كنيد).

II - مرحله نصب بلوك سيلندر

بلوك سيلندر را با جرثقيل كارگاهي روي پايه نگهدارنده قطعات 
قرار دهيد (به بخــش 10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين 
 10A-17 موتور، تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده، صفحه

رجوع كنيد).

ابزار (Mot. 923) را از روي بلوك سيلندر باز كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:

لوله ورودي پمــپ آب (به بخش لوله ورودي پمپ آب: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

فيلتر روغــن (به بخش فيلتـر روغن: باز كـردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

حسگر فشار روغن (به بخش حسگر فشار روغن: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

III - مرحله پاياني

در صورت تعويض بلوك سيلندر، ميل لنگ يا پوسته ياتاقان هاي 
ميل لنگ، حتمًا گــروه ضخامت هر كدام از پوســته هايي را كه 
قرار اســت روي ميل لنگ نصب شــود، تعيين كنيد تا خالصي 
 ،10A نشــيمنگاه ياتاقان در ميزان مجاز تضمين شود (به بخش
مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، ميل لنگ: بررسي، 

صفحه 10A-75 رجوع كنيد).

تذکر:

خالصي خارج از حد مجاز ياتاقان ميل لنگ مي تواند تخريب 
موتور را به دنبال داشته باشد.

ميل لنــگ را نصب كنيد (به بخــش 10A، مجموعه موتور و 
قسـمت پايين موتور، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-65 رجوع كنيد).

در صورت تعويض پيســتون، حتمًا همخواني پيســتون و دهانه 
بلوك سيلندر را كنترل كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور 
و قسـمت پايين موتور، بلوك سـيلندر: بررسـي، صفحه 

10A-98 رجوع كنيد).

–

–

–

قطعات زير را نصب كنيد:

مجموع «پيستون - شــاتون» هر كدام از سيلندرها (به بخش 
10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، پيستون 
- شاتون: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-47 رجوع 

كنيد)،

پمپ روغن (به بخش پمپ روغن: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

کارتر پائيني (بــه بخش کارتر پائيني: بـاز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

كاسه نمد ميل لنگ ســمت جعبه دنده (به بخش كاسه نمد 
ميل لنگ سـمت جعبـه دنده: باز كـردن - نصب مجدد 

رجوع كنيد).

توجه
براي اطمينان از آب بندي مناسب، سطح واشرها بايد تميز، 
خشك و غير چرب باشد (از به جا گذاشتن اثر انگشت خودداري 

كنيد).

توجه
استفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند منجر 
به بيرون زدن اين مواد هنگام بستن قطعات شود. مخلوط اين 
مواد با روغن مي تواند باعث خرابي بعضي از اجزاء (موتور، 

رادياتور) گردد.

تذکر:

آب بندي درپوش انتهايي مي تواند به كمك يك واشر و يا با 
ماده RESIN ADHESIVE صورت گيرد (به بخش خودرو: 
قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع كنيد).

–

–

–

–



10A-95

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
بلوك سيلندر: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

10061
 RESIN در صورت آب بندي درپــوش انتهايي ميل لنگ بــا ماده
ADHESIVE، نوار چسب بايد به عرض  ۱ ميليمتر  باشد و مطابق 

تصوير به كار برده شود.

103278

درپوش انتهاي ميل لنگ را نصب كنيد.

پيچ هـاي نصب درپـوش انتهاي ميل لنـگ را به ترتيب و با 
گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:

كاســه نمد ميل لنگ ســمت تايمينگ (به بخش  كاسه نمد 
ميل لنگ سمت تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد )،

–

سرسيلندر (به بخش سرسيلندر: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

ميل ســوپاپ ها (به بخش ميل سـوپاپ: باز كردن - نصب 
مجدد رجوع كنيد)،

پوشش سرسيلندر (به بخش پوشش سرسيلندر: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

كويل هاي جرقه (به بخش كويل: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

سيستم جداكننده آب و روغن (به بخش سيستم جدا كننده 
آب و روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

توزيع کننــده ورودي هوا (به بخش توزيـع کننده ورودي 
هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

پايه چند منظوره (به بخش پايه چنـد منظوره: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

 X56 – X61 – X64 – X65 – و فرمــان هيدروليــك ،X44
X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 –، و فرمــان 

X91 – X35 – X95 – هيدروليك

پمــپ فرمان هيدروليك را نصب كنيــد (به بخش پمپ فرمان 
 ،36B) (هيدروليك: بـاز كردن - نصب مجـدد رجوع كنيد

فرمان هيدروليك).

X44، و تهويــه مطبوع – X56، و تهويه مطبوع – X61، و تهويه 
 ،X74 – و تهويه مطبوع ،X65 – و تهويه مطبوع ،X64 – مطبوع
و تهويه مطبوع – X76، و تهويه مطبوع – X77، و تهويه مطبوع 
– X84، و تهويه مطبــوع – X85، و تهويــه مطبوع – X90، و 
تهويــه مطبوع – X91 – X35، و تهويه مطبوع – X95، و تهويه 

مطبوع

کمپرسور تهويه مطبوع را نصب كنيد (به بخش کمپرسور: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (62A، تهويه مطبوع).

قطعات زير را نصب كنيد:

دينام (بــه بخش دينام: بـاز كردن - نصـب مجدد رجوع 
كنيد)،

پمــپ آب (به بخش پمـپ آب: باز كـردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

تسمه تايم (به بخش تسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد 
رجوع كنيد)،

 ،10A موتور را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



10A-96

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
بلوك سيلندر: باز كردن - نصب مجدد

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

قطعات زير را نصب كنيد:

مكانيزم و صفحــه كالچ (به بخش مكانيـزم - صفحه: باز 
كردن - نصب مجدد) (20A، كالچ)،

فاليويل (به بخش فاليويل: باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

چرخ دنده فاليويل را نصب كنيد (به بخش چرخ دنده فاليويل: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) .

قطعات زير را نصب كنيد:

ابزار تثبيت فاليويل (Mot. 1677) بر روي بلوك سيلندر،

پولي سر ميل لنگ (به بخش پولي سر ميل لنگ: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد)،

ابــزار تثبيت فاليويــل (Mot. 1677) را از بلوك ســيلندر باز 
كنيد.

تســمه دينام را نصب كنيد (به بخش تسمه دينام: باز كردن 
- نصب مجدد رجوع كنيد).

–

–

–

–

X44، و جعبــه دنده معمولــي ۵ دنــده – X56، و جعبه دنده 
 ،X64 – و جعبه دنده معمولي ۵ دنده ،X61 –  معمولي ۵ دنده
و جعبه دنده معمولي ۵ دنــده – X65، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X74، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه دنده معمولي 
۶ دنده – X76، و جعبه دنــده معمولي ۵ دنده – X77، و جعبه 
دنده معمولي ۵ دنده – X84، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا 
جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X85، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده 
يا جعبه دنده معمولي ۶ دنــده – X90، و جعبه دنده معمولي ۵ 
دنده – X91، و جعبه دنده معمولي ۶ دنده – X35، و جعبه دنده 
معمولي ۵ دنده – X95، و جعبــه دنده معمولي ۵ دنده يا جعبه 

دنده معمولي ۶ دنده

جعبه دنده معمولي را روي موتــور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،21A) (دنـده معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

جعبه دنده معمولي).

X56، و جعبــه دنــده اتوماتيك ۴ دنــده – X61، و جعبه دنده 
 ،X65 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X64 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X74، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنــده يا جعبه دنده اتوماتيك ۵ دنــده – X76، و  جعبه دنده 
 ،X84 – و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده ،X77 – اتوماتيك ۴ دنده
و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنــده – X85، و جعبه دنده اتوماتيك 
۴ دنده – X90، و جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده – X35، و جعبه 

دنده اتوماتيك ۴ دنده

جعبه دنــده اتوماتيك را روي موتور نصب كنيد (به بخش جعبه 
 ،23A) (دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

جعبه دنده معمولي).

مجموعه «موتور - جعبه دنده» را نصب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

مخزن روغن موتــور را پر كنيد (به بخش روغن موتور: تخليه 
- پر كردن رجوع كنيد).



10A-97

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
بلوك سيلندر: تميز كردن

X74 – X84 – X91 – X64 – X65 – X76 – X90 – X35 – X61 – X44 – X56 – X77 – X85 – X95

I - مرحله پيش از تميز كردن

توجه
سطوح تماس آلومينيومي را سوهان نزنيد، هرگونه تغيير شكل 

برروي سطوح واشر باعث ايجاد نشتي مي شود.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتمًًا از عينک محافظ استفاده کنيد.

تذكرات مهم
هنگام انجام عمليات از دستكش عايق استفاده كنيد.

توجه

احتياط کنيد که مواد برروي رنگ بدنه خودرو نريزد.

براي جلوگيري از ورود اشياء خارجي به درون مجراهاي رفت 
و برگشت روغن، سرسيلندر را به دقت تميز کنيد.

عدم رعايت اين مطلب ممکن است منجر به گرفتگي مجاري 
روغن شده و خرابي سريع موتور را در پي داشته باشد.

مجموعه «موتور - جعبــه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

 ،10A موتور را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد (به بخش
مجموعـه موتور و قسـمت پاييـن موتور، تجهيـزات نگه 

داشتن موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

بلوك ســيلندر را نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور 
و قسـمت پايين موتور، بلوك سـيلندر: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 10A-91 رجوع كنيد).

II - تميز كردن قسمت پايين موتور
مــاده بــا  را  ســيلندر  بلــوك  واشــر  تمــاس  ســطوح 

 SUPER CLEANING AGENT FOR JOINT FACES 
تميــز كنيد (به بخش خودرو: قطعات و مـواد مصرفي براي 

انجام تعميرات  رجوع كنيد).

مواد باقي مانده را با يك كاردك چوبي برداريد.

ســطوح واشــر را با يك سـمباده خاكستري با شــماره فني 
943 405 01 77  پرداخت كنيد.

113592

113553

بلوك سيلندر را با دستگاه يا مخزن شستشو بشوييد.

III - مرحله پاياني

بلوك ســيلندر را نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور 
و قسـمت پايين موتور، بلوك سـيلندر: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 10A-91 رجوع كنيد).

مجموعه «موتور - جعبه دنده» را نصب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).



10A-98

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
بلوك سيلندر: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

تجهيزات مورد نياز

خط كش مخصوص سرسيلندر

ابزار فيلر

ميكرومتر داخلي

تذكرات مهم
به منظور اجتناب از هر گونه خطر آسيب رسيدن به سيستم ها، 
قبل  را  حرفه اي  توصيه هاي  و  تميزي  ايمني،  دستورالعمل هاي 
گيريد (به بخش 10A، جعبه دنده  تعميرات به كار  انجام  از 
معمولي، جعبه دنده معمولي: احتياط هاي الزم براي انجام 

تعميرات، صفحه 10A-1 رجوع كنيد).

توجه

تكيه گاه قرار دادن كارتر پاييني روغن اكيدًا ممنوع است. تغيير 
شكل دادن آن مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته باشد:

مسدود شدن صافي،

قرار گرفتن سطح روغن در باالي ميزان حداكثر و افزايش زياد 
دور موتور.

–

–

I - مرحله پيش از بررسي
مجموعه «موتور - جعبه دنده» را باز كنيد (به بخش مجموعه موتور 

- جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

 ،10A موتور را روي پايــه نگهدارنده قطعات قرار دهيــد (به بخش
مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، تجهيزات نگه داشتن 

موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

بلوك سيلندر را باز كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پايين موتور، بلوك سـيلندر: باز كـردن - نصب مجدد، صفحه 

10A-91 رجوع كنيد).

قبل از انجام هر گونه بررسي:

بلوك ســيلندر را تميز كنيد (به بخــش 10A، مجموعه موتور 
و قسمت پايين موتور، بلوك سـيلندر: تميز كردن، صفحه 

10A-97 رجوع كنيد)،

بررســي كنيد بلوك ســيلندر داراي خراشــيدگي، آثار ضربه، يا 
اســتهالك غير طبيعي برروي سيلندرها، ســطوح تماس واشر و 
سطوح تماس پوســته ياتاقان ميل لنگ نباشــد (در صورت لزوم 

بلوك سيلندر را تعويض نماييد).

–

–

II - بررسي بلوك سيلندر

۱ - شناسايي بلوك سيلندر

الف - مشخصات قطر دهانه ها

14527

تذکر:

رعايت همخواني قطر پيستون ها و قطر دهانه هاي بلوك سيلندر 
الزامي است.

موقعيت (X) سوراخ هاي (1) نسبت به سطح صاف بلوك سيلندر قطر 
دهانه را مشخص مي كند:

عالمت (2) مربوط به سيلندر شماره ۱ است،

عالمت (3) مربوط به سيلندر شماره ۴ است،

جدول قطر دهانه هاي بلوك سيلندر

موقعيت سوراخ ها 
(mm)

بلـوك گروه بندي دهانـه  قطـر 
سيلندر

X1 = 17A 79,510 از 79,500 تا

X1 = 27B 79,520 از 79,510 تا

X1 = 37C 79,530 از 79,520 تا

–

–



10A-99

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
بلوك سيلندر: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

ب - شناسايي قطر ياتاقان هاي روي بلوك سيلندر

10021

14527

قطر (X1) ياتاقان هاي بلوك ســيلندر با ســوراخكاري در محل (4) 
باالي فيلتر روغن مشخص شده است.

موقعيت (X2) ســوراخ (4) نسبت سطح واشــر بلوك سيلندر امكان 
شناسايي قطر ياتاقان هاي روي بلوك سيلندر را فراهم مي آورد.

جدول قطر ياتاقان هاي روي بلوك سيلندر

موقعيت سوراخ ها 
(mm) (۴)

قطر ياتاقان هاي روي گروه بندي
(X۱) بلوك سيلندر

 (X2) = 171 51,942 از 51,936 تا

 (X2) = 272 51,949 از 51,942 تا

۲ - بررسي صاف بودن سطح واشر بلوك سيلندر

114884

بــه كمك يك خط كش (5) و مجموعه (6) «ســاعت اندازه گيري - 
پايه نگهدارنده ساعت اندازه گيري» يا خط كش مخصوص سر سليندر 

و ابزار فيلر صاف بودن واشر بلوك سيلندر را بررسي كنيد.

. 0,03 mm :حداكثر تغيير شكل مجاز سطح واشر بلوك سيلندر

توجه
هيچ گونه اصالح و تعميري بر روي سرسيلندر مجاز نيست.

بلوك  برروي  ميل لنگ  ياتاقان هاي  قطر  بررسي   -  ۳
سيلندر

كپه هاي ياتاقان ميل لنگ را با قرار دادن كپه شماره ۱ در سمت فاليويل، 
نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت پايين موتور، 
ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 10A-65 رجوع كنيد).



10A-100

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
بلوك سيلندر: بررسي

X44 – X56 – X61 – X64 – X65 – X74 – X76 – X77 – X84 – X85 – X90 – X91 – X35 – X95

10021

با يك ميكرومتر دروني قطر داخلــي (X1) ياتاقان هاي ميل لنگ 
  51,949 mm را اندازه گيري كنيد. مقدار آن بايد بين 51,936 و

باشد.

مقدار اندازه گيري شــده را با گروه قطر مشــخص شده برروي بلوك 
سيلندر مقايسه كنيد (به جدول گروه بندي قطر ياتاقان ها برروي 

بلوك سيلندر رجوع كنيد).

كپه هاي ياتاقان هاي ميل لنگ را باز كنيد.

III - مرحله پاياني
بلوك ســيلندر را نصب كنيد (به بخــش 10A، مجموعه موتور و 
قسـمت پايين موتور، بلوك سيلندر: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-91 رجوع كنيد).

 ،10A موتــور را از روي پايــه نگهدارنده قطعات برداريــد (به بخش
مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، تجهيزات نگه داشتن 

موتور: استفاده، صفحه 10A-17 رجوع كنيد).

مجموعــه «موتور - جعبه دنده» را نصــب كنيد (به بخش مجموعه 
موتور - جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
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