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 گفتار یشپ

 يو نگهدار یرمربوط به تعم یفن ياگر آموزش ها .است يحرفه ا یارکار بس یکاز موتور  يو نگهدار تعمیر

  .شود يو نگهدار یرتعم یاتدر طول عمل منجر به صدمات جانی و مالی تواند ینشده باشد، م دریافت

 يموتور کار يو نگهدار یرقبل از تعم ،مرتبط یاطالعات فن یادگیري ،آموزش مناسب یافتدر ین،بنابرا

 .است يضرور یاربس

مرتبط با  یفن يو پارامترها   توروبوشارژموتور یرو تعم ينگهدار یاتبه طور عمده عمل، کتابچه راهنما این

و  اتمدار بچه،از این کتا در هنگام استفادهشود  یم یشنهادپ .کند یم یفرا توص یندفرا ياستانداردها

 .شوند یتارائه شده رعا یاتو عمل شدههم بکار برده  مربوطه یهنقل یلهاطالعات مربوطه وس یگرد

روغن  یستم، استارت، سدینام :موتور (مانند يها یستماجزاء و س مجموعهبا توجه به ، کتابچه محتویات

 یبچه راهنما با توجه به ترتکتاب ینا ینهر بخش از مضام یبشده است؛ ترت يطبقه بند )یرهو غ يکار

نشان  یاتعمل یببه طور کامل به ترت انتو یخارج از داخل موتور مرتب شده اند (موتور را م يبند یمتقس

کاربر را قبل از  يکتابچه راهنما ینشود که ا یم یشنهادپ ).کرد یهدفترچه راهنما تجز ینداده شده در ا

 .یدبطور کامل بخوان يو نگهدار یرتعم یاتعمل

  یفن يو داده ها با استانداردها بودهجود در زمان انتشار واطالعات م ینراهنما آخر ینا یاتمحتو همه

به اطالعات به  یدبا ،راهنما فترچهد یناستفاده کننده از ا یپرسنل فن .مطابقت دارند  موتور توربو شارژ

 .توجه داشته باشند یروز شده در هر زمان
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 رچه راهنمادفت یننحوه استفاده از ا

 یاساس یاتو به طور خاص به پنج عمل است يو نگهدار یرتعم یاتعمل يبرا ییکتابچه شامل روش ها ینا

 :شده است یمتقس یرز

 بازو بست -

 باز وبست اجزاي کوچکتر  -

  مجدد راه اندازي -

 بررسی -

  نظیمت -

 ی،قطعات جانب ياندازو راه  بازوبستموتور انجام داد، مثال  یتوان با مشاهده چشم یساده را م یاتعمل

 یره،و غ يبصر یکردن قطعات و بازرس یزتم

 

 ينگهدارو  یرتعم مراحل

چرا که  .مشاهده شوند اجزاي مربوطه باید یرتصاو ي،و نگهدار يیرتعم ياز کارها یاريقبل از انجام بس

 يبراشکل ها  یفتوص  .کرد یظاهر قطعات را بررس و چگونگی اتصال و ییتوان بخش ها را شناسا یم

 باشد. موجود می يو راه انداز بازوبست

 ينمادها ینو همچن و روغن هاي روان کننده  یسو گرمحکم کردن اتصاالت گشتاور  یر،پذ یبنقاط آس

 یا ابزار مخصوص يبرا یزبرچسب ها و دستورالعمل ها ن است.نشان داده شده  در تصاویر  آببندها

 .شده استمشخص  يب و راه اندازنص یاخارج کردن و  يبرا یازمورد ن یزاتتجه

روش  اطالعات معموال ینا .مراحل عملیات با توجه به اعداد اختصاص یافته در جداول انجام میشود 

 .یداطالعات مراجعه کن ینبه ا یدکیاز قطعات  يو نگهدار یرد، لطفا در زمان تعمنباش یم یابی  عیب
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 معالئ

 .هستند یزاتتجه یا ابزار مخصوص و آببند ،موتور روغن ه اضافه کردنمربوط ب عالمت نشان دهنده چهار

 .دهند ینشان م يو نگهدار یرطول تعم موارد بکارگیري لوازم مربوطه راعالمت ها  ینا

 نشانه معنی عالمت

 روغن موتور نو بریزید تزریق روغن 

 مناسب آببند استفاده کنید آببنداز  

 ورینگ و شیمقطعات آسیب پذیر نظیر ا تعویض قطعات 

 ابزار و قطعات مخصوص استفاده از ابزار مخصوص 

 

 .مشاهده خواهید نمودرا  يها یتمحدودبازه  هشدارها، نکات، و ،در کتابچه راهنما

 هشدار

 .د شدنخواه در حین تعمیرات موجب صدمه  نادیده گرفتن هشدارها

 اخطار

 .یندبب یبوتور آسگرفته شود م یدهکه ممکن است اگر ناد یدتوجه داشته باش

 توجه

 عملیات ها از  یبرخ یلتکم يارائه شده برا یاطالعات اضاف

 شرح

 .توجه کنید  يراه انداز یاو  کنترلهنگام  حد مجازبه 

 حد باالو پائین 

 .به هنگام کنترل و نصب حد باالو پائین به منظور جلوگیري از 
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 ات فنیمشخص

 توضیحات پارامتر مشخصات 

 HM484Q-T HM484Q-TA  مدل
  

  خطی چهار سیلندر  تعداد سیلندر

   Pentroof محفظه احتراق

  مطابق با شماره سیلندر 2—4—3—1 ترتیب احتراق

 خالف ساعتگرد جهت چرخش
با نگاه از جلوي موتور (فالیویل سمت 

 پشت)

 مکانیزم سوپاپ
 داراي دو میل سوپاپ در بخش باالي موتور

VVT دوبل  
 

  16  تعداد سوپاپ

  1795 (cc) حجم

  84×81 (mm) جابجایی  × قطر سیلندر 

  9.25 تراکم  نسبت

زمان بندي 

 سوپاپ

(°) 

 ورودي
  (BTDC)32 ~ 8- باز

  (ABDC)20 ~ 60 بسته

 خروجی
  (BBDC)32 ~ 56 باز

  (ATDC)24 ~ 0 بسته

 (kW/rpm) ماکزیمم توان

 138/5500 توان کل

 
 130/5500 توان خالص
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 اکزیمم گشتاورم

(N•m/rpm) 

 4500 ~ 240/1800 گشتاور کل
 

 4500 ~ 230/1800 گشتاور خالص

   A/C Idle: 750±50 (rpm)دور آرام موتور 
idle speed: 700±50   

 دور آرام در حالت  3±6 (°) زاویه ادوانس جرقه

  استارت الکتریکی  استارت

   گردش آب سیستم خنک کاري

  کیبی از فشار و پاششتر روغن کاري

  629.2×661.2×660.4 (mm)ابعاد

 3kg ,موتور خشک ، وزن دینام 137.5 127 (kg) وزن خالص

 هاپارامتر شرح

 سرسیلندر

 (mm{in}) ارتفاع
 ~ 124.55mm{4.8996 ~ 124.45 استاندارد

12.4549cm} 
 {0.0078}0.20  مجازتراش ماکزیمم 

 {0.00078}0.02 ماکزیمم تاب بلوکه سیلندر

 (mm{in}) سیلندر تاب سر
 {0.0019}0.05 ماکزیمم

 {0.0078}0.20 مجاز تراشماکزیمم 

 منیفولد تاب سرسیلندر در محل

(mm{in}) 

 {0.0106 ~ 0.0066}0.27 ~ 0.17 هوا

 {0.0138 ~ 0.0098}0.35 ~ 0.25 دود

 سوپاپ و گاید سوپاپ

نشست  ضخامت لبه

 روي سیت
 هوا

 {0.034}0.85 ندارداستا

 {0.014}0.35 مینیمم
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(mm{in}) 
 دود

 {0.0590}1.50 استاندارد

 {0.035}0.90 مینیمم

 طول سوپاپ

(mm{in}) 

 هوا
 {4.0019 ~ 3.9822}101.65 ~ 101.15 استاندارد

 {3.9744}100.95 مینیمم

 دود
 {3.9988 ~ 3.9791}101.57 ~ 101.07 استاندارد

 {3.9712}100.87 مینیمم

 سوپاپ ساققطر 

(mm{in}) 

 هوا
 {0.1960 ~ 0.1954}4.980 ~ 4.965 استاندارد

 {0.1935}4.915 مینیمم

 دود
 {0.1956 ~ 0.195}4.970 ~ 4.955 استاندارد

 {0.1931}4.905 مینیمم

 سوپاپ ساققطر 

(mm{in}) 

 {0.1973 ~ 0.1968}5.012 ~ 5 استاندارد

 {0.1977 ~ 0.1973}5.022 ~ 5.012 تعمیري 

 (mm{in}) ارتفاع گاید سوپاپ 
 {0.8031 ~ 0.7795}20.4 ~ 19.8 هوا

 {0.5984 ~ 0.5748}15.2 ~ 14.6 دود

 سوپاپ سیت

 0.9 ~ 1.3{0.0354 ~ 0.0511} (mm{in}) سیتعرض 

 (º) سیتزاویه 
 44 ~ 43.7 هوا

 44 ~ 43.7 دود

 (mm{in}) سوپاپ سیت 
 {1.7468}44.37 هوا

 {1.7468}44.37 دود

 فنر سوپاپ
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 ارتفاع فنر سوپاپ

(N{kgf, lbf}) 

 H: 38.8mm هوا
{1.528in} 

203 ~ 225 
{20.71 ~ 22.95, 45.62 ~ 50.56} 

 H: 38.8mm دود
{1.528in} 

203 ~ 225 
{20.71 ~ 22.95, 45.62 ~ 50.56} 

انحراف از حالت  

 عمودي

(mm{in}) 

 {0.073}1.86 ماکزیمم هوا

 {0.073}1.86 ماکزیمم دود

 پارامتر شرح 

 سوپاپکاسه نمد ساق 

 L (mm{in}) عمق
 {0.87}22.1 هوا

 {0.87}22.1 دود

 میل سوپاپ

 {0.0012}0.03 ماکزیمم (mm{in}) میل سوپاپ تاب

 میل سوپاپارتفاع بادامک 

(mm{in}) 

 هوا
 {1.7248}43.81 استاندارد

 {1.7169}43.61 مینیمم

 دود
 {1.7236}43.78 استاندارد

 {1.7157}43.58 مینیمم

 (mm{in}) محور یاتاقان قطر 
 {1.0222 ~ 1.0211}25.965 ~ 25.936 استاندارد

 {1.0199}25.906 مینیمم

 {0.0033 ~ 0.0014}0.085 ~ 0.035 استاندارد (mm{in}) لقی  شعاعی  یاتاقان 

 (mm{in}) لقی محوري  
 {0.0078 ~ 0.0031}0.20 ~ 0.08 استاندارد

 {0.0082}0.21 ماکزیمم

 استکانی 

 {1.2215 ~ 1.2205}31.025 ~ 31.000 استاندارد (mm{in}) داخلی استکانی قطر 
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 {1.2197 ~ 1.2191}30.980 ~ 30.964 استاندارد (mm{in}) استکانی قطر 

استکانی و محل قرار گیري  لقی بین  

 (mm{in})استکانی 

 {0.00240 ~ 0.00079}0.061 ~ 0.020 استاندارد

 {0.0071}0.180 ماکزیمم

 بلوك سیلندر

 ارتفاع 
(mm{in}) 

 {8.4074 ~ 8.4035}213.55 ~ 213.45 استاندارد

 {0.008}0.20 مجاز تراشماکزیمم 

تاب سطح تماس بلوکه  با واشر 

 سرسیلندر 
 (mm{in}) 

 {0.002}0.05 استاندارد

 قطر داخلی سیلندر

 37mm (1.45in) (اندازه گیري شده در 

 )از لبه بلوك سیلندر  تر پایین 
(mm{in}) 

 {3.3083 ~ 3.3071}84.03 ~ 84.00 استاندارد

 :تعمیر اول 

0.25{0.01} 
84.25 ~ 84.28{3.3169 ~ 3.3181} 

 :تعمیر دوم  

0.50{0.02} 
84.50 ~ 84.53{3.3268 ~ 3.3279} 

 0.15{0.006} (mm{in})  سایش محدوده مجاز 

 (mm{in}) ستونقطر پی

 mm 28.6 (اندازه گیري شده در 

{1.1in}  پایین شیار روغن، عمود بر

 محور گژین پین)

 {3.3071 ~ 3.305}84 ~ 83.97 استاندارد

 :تعمیر اول

0.25{0.01} 
84.22 ~ 84.25{3.3157 ~ 3.3169} 

 :تعمیر دوم  

0.50{0.02} 
84.47 ~ 84.50{3.3256 ~ 3.3268} 

 (mm{in})و پیستون لقی بین سیلندر 
 {0.0016 ~ 0.0008}0.04 ~ 0.02 استاندارد

 {0.004}0.10 ماکزیمم
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 (ادامه)

 پارامتر شرح 

 رینگ پیستون

بین رینگ  فاصله

رینگ  پیستون و شیار

 روي پیستون 

(mm{in}) 

 {0.0027 ~ 0.0012}0.070 ~ 0.030 استاندارد اول رینگ 

 {0.0024 ~ 0.0008}0.060 ~ 0.020 استاندارد دوم رینگ 

 {0.0047 ~ 0.0016}0.120 ~ 0.040 استاندارد رینگ روغن

/ اول رینگ 

 دوم رینگ 
 {0.006}0.15 ماکزیمم

 {0.006}0.15 ماکزیمم رینگ روغن

(داخل سیلندر اندازه فاصله دهانه رینگ 

 (mm{in}) گیري شود)

 {0.014 ~ 0.008}0.35 ~ 0.20 اولرینگ 

 {0.018 ~ 0.012}0.45 ~ 0.30 دومرینگ 

 {0.020 ~ 0.008}0.50 ~ 0.20 رینگ روغن

 {0.039}1.0 ماکزیمم

 گژین پین

 {0.7876 ~ 0.7875}20.005 ~ 20.002 استاندارد (mm{in}) قطر گژین پین

 محل قرار گیري گژن پین روي قطر 

 (mm{in}) پیستون
 استاندارد

20.010 ~ 20.015{0.7878 ~ 0.7880} 

خ کوچک شاتون و اف بین سورنحراا

 (mm{in})پین گژن
 {0.0007- ~ 0.0013-}0.017- ~ 0.031- استاندارد

محل قرار گیري گژن بین گژین پین و  لقی

 (mm{in})روي پیستونپین 
 {0.0005 ~ 0.000}0.013 ~ 0.005 استاندارد



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 شاتون و یاتاقان شاتون

 طول (از مرکز تا مرکز)
(mm{in}) 

 {5.5079 ~ 5.5118}140 ~ 139.9 استاندارد

  شاتون  کوچکانتهائی  قطر 
(mm{in}) 

 {0.7868 ~ 0.7864}19.985 ~ 19.974 استاندارد

 انحراف انتهائی شاتون 
(mm{in}) 

 {0.010 ~ 0.004}0.250 ~ 0.100 استاندارد

 {0.012}0.30 ماکزیمم

 شاتون اندازه بوش 
(mm{in}) 

 {0.05902 ~ 0.05854}1.499 ~ 1.487 استاندارد

0.25{0.01} 
 {0.06394 ~ 0.06346}1.624 ~ 1.612 تعمیر اول 

0.50{0.02} 
 {0.06886 ~ 0.06839}1.749 ~ 1.737 تعمیر دوم 

 شاتون  یاتاقان   لقی
(mm{in}) 

 {0.0019 ~ 0.0006}0.048 ~ 0.015 استاندارد

 {0.0039}0.10 ماکزیمم

 میل لنگ

 0.03{0.0012} (mm{in}) میل لنگ تاب

 میل لنگ قطر یاتاقان اصلی

(mm{in}) 

 {1.9685 ~ 1.9678}50.000 ~ 49.982 استاندارد

0.25{0.01} 
 {1.9586 ~ 1.9580}9.75 ~ 49.732  اولتعمیر

 (mm{in}) یاتاقان اصلی لقی 
 {0.00142 ~ 0.00071}0.036 ~ 0.018 استاندارد

 {0.0039}0.1 ماکزیمم

 {0.0789 ~ 0.0783}2.003 ~ 1.988 استاندارد (mm{in}) یاتاقان اصلیضخامت 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

0.25{0.01} 
 {0.0837 ~ 0.0831}2.128 ~ 2.113  اولتعمیر

 (mm{in})ثابت میل لنگ  قطر 

 {1.8912 ~ 1.8904}48.000 ~ 47.980 استاندارد

0.25{0.01} 
 {1.8814 ~ 1.8806}47.750 ~ 47.730 تعمیر اول

0.50{0.02} 
 {1.8715 ~ 1.8707}47.500 ~ 47.480 تعمیر دوم 

 پارامتر شرح

 میل لنگ

 بغل یاتاقانی 

 (mm{in}) 

 {0.0778 ~ 0.0758}1.975 ~ 1.925 استاندارد

تعمیر   {0.01}0.25

 اول 
2.050 ~ 2.100{0.0807 ~ 0.0827} 

ي تعمیر {0.02}0.50

 دوم
2.175 ~ 2.225{0.0856 ~ 0.0876} 

ي تعمیر {0.03}0.75

 سوم
2.300 ~ 2.350{0.0906 ~ 0.0925} 

 میل لنگ لقی افقی 

 (mm{in}) 

 {0.010 ~ 0.002}0.25 ~ 0.05 استاندارد

 {0.012}0.30 ماکزیمم

 بازرسی

 فشار کمپرس

kPa{kgf/cm2, psi} 
[rpm]} 

 [300]{174 ,12.2}1200 مقدار استاندارد

 [300]{156 ,11.0}1080 حد پایین

ر بین حداکثر مقدار اختالف فشا

 سیلندرها
100{1.0, 14 } 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 300 ~ 500{3.1 ~ 5.1, 43.5 ~ 72.5}[2500] (kpa{kfg/cm2, psi}[rpm]) فشار روغن موتور

 حجم روغن 

L{US qt, lmpqt} 

 {3.9 ,4.6}4.5 تعویض روغن موتور 

 {4.1 ,5.0}4.7 روغن و فیلتر روغن تعویض  

 باالتر SJ روغن  و  APIدرجه  روغن موتور مرغوبیت درجه

ویسکوزیته   

 روغن موتور
 C{13°F} SAE SL 10W–40° 25- بیشتر ازدماي 

 تسمه دینام

(تغییر مکان تسمه انحراف

اعمال شده به توسط نیروي 

 (mm{in})) تسمه وسط

  ,10kgf} نیروي تحت

22lbf}   

 {0.29 ~ 0.26}7.5 ~ 6.5 جدید

 {0.35 ~ 0.28}9.0 ~ 7.0 قدیمی

 {0.39}10 نهائیحد

  کشش تسمهنیروي 

N{kgf,lbf} 

 {180 ~ 160 ,85 ~ 70}834 ~ 686 جدید

 {150 ~ 120 ,70 ~ 50}686 ~ 490 قدیمی

 {88 ,40}392 نهائی حد

 استارتر

 تست بی باري
 11.5 (V)ولتاژ 

 90> (A)جریان 

 پیاده سازي / نصب تسمه تایم

 طول میله زنجیر سفت کن اتوماتیک  

 (mm{in}) 
3{0.1181} 

 سنسور سرعت میل لنگ



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 و سنسور فاصله بین چرخدنده 

(mm{in}) 
0.5 ~ 1.5mm(0.020 ~ 0.059) 

 ترموستات

 80 ~ 84{176 ~ 183} (C{°F}°)دماي باز شدن 

 95{203} (C{°F}°)دماي باز شدن کامل 

 8{0.31}≤ (mm{in})میزان کورس  در حال کامال باز   

 پارامتر شرح 

 ه کالچو صفح فالیویل

 تاب مجاز 

 (mm{in}) 
≤0.13{0.0051} 

 پمپ روغن موتور

فاصله بین نوك دندانه روتور داخلی تا 

 بیرونی روتور 

(mm{in}) 

 {0.0070 ~ 0.0024}0.18 ~ 0.06 استاندارد

 {0.009}0.22 ماکزیمم

 تا بدنه پمپ روتور بیرونیفاصله بین 

 (mm{in}) 

 {0.0071 ~ 0.0040}0.181 ~ 0.100 استاندارد

 {0.009}0.22 ماکزیمم

 (mm{in})  لقی)Backlash( 
 {0.0038 ~ 0.0016}0.095 ~ 0.040 استاندارد

 {0.006}0.14 ماکزیمم

 (mm{in})طول فنر فشاري

 فشار

82.6-90.4N  {8.43 ~ 9.22kgf, 18.56 ~ 20.31lbf} 

35.15{1.3839} 

 (mm{in}) فاصله از لبه کاسه نمد

 
0.5 ~ 1{0.020 ~ 0.039} 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 کاسه نمد پشت

 (mm{in}) کاسه نمدمیزان بیرون زدگی 

 میل لنگ)  کاسه نمد انتهاي (از درپوش 
0 ~ 0.5{0 ~ 0.019} 

 )Plastic tighteningطول پیچ (

 (mm{in}) پیچ پوشش سیلندر
 {4.125 ~ 4.103}104.8 ~ 104.2 استاندارد

 {4.154}105.5 ماکزیمم

 (mm{in}) یاتاقان اصلی کپهپیچ 
 {2.689 ~ 2.665}68.3 ~ 67.7 استاندارد

 {2.705}68.7 ماکزیمم

 (mm{in})کپه یاتاقان  متحرك پیچ 
 {1.862 ~ 1.838}47.3 ~ 46.7 استاندارد

 {1.874}47.6 ماکزیمم

 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 گشتاور 

 نکته میزان گشتاور مجاز محل نصب
N•m kgf•m ft•lbf 

 دینام

  33.0 4.6 45.1 تکیه گاه 

  33.0 4.6 45.1 بازوي قابل تنظیم

  15.8 2.2 21.6 تسمه دینام  تنظیمپیچ 

 سیستم احتراق و کنترل

  6.4 0.9 8.8 کویل 

  18.3 2.6 25 شمع

  15.8 2.2 21.6 ریل سوخت

  6.4 0.9 8.8 میل سوپاپسنسور موقعیت 

  10.9 1.53 15 سنسور دماي آب

  15.8 2.2 21.6 سنسور ناك

  6.4 0.9 8.8 سنسور ناك دارنده پایه نگه

سنسور سرعت پایه نگهدارنده  

 میل لنگ
8.8 0.9 6.4  

  6.4 0.9 8.8 دور موتور سنسور 

OCV 8.8 0.9 6.4  

 سیستم دو و سیستم هوا

  6.4 0.9 8.8 دریچه گاز

  15.8 2.2 21.6 منیفولد هوا



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

  33.0 4.6 45.1 منیفولد دود

  50.9 7.16 70 توربوشارژر

  6.4 0.9 8.8 حفاظ عایق منیفولد دود

  6.4 0.9 8.8 حفاظ پایینی عایق منیفولد دود

  6.4 0.9 8.8 شارژرتوربو حفاظ حایق حرارتی

 سیستم روغن

  10.7 1.5 14.7 روغن سنسور فشار روغن

  10.9 1.53 15 فیلتر روغن

  32.9 4.6 45 فیلتر روغن پایه

  6.4 0.9 8.8 فیلتر روغن

  21.6 2.2 15.8 (M8) تل روغنکار

  8.8 0.9 6.4 (M6) کارتل روغن

  15.8 2.2 21.6 کارتل روغن

اویل پمپ و چرخدنده مجموعه 

 تایمینگ

21.6 2.2 15.8 
در  هبه بخش مربوط

 تصویر مراجعه کنید

45.1 4.6 33.3 
در  هبه بخش مربوط

 تصویر مراجعه کنید



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 (ادامه)

 نکته میزان گشتاور مجاز محل نصب
N•m kgf•m ft•lbf 
 سیستم خنک کنندگی

  15.8 2.2 21.6 واتر پمپ

  6.4 0.9 8.8 پولی واتر پمپ

  15.8 2.2 21.6 لوله خروجی آب

  15.8 2.2 21.6 قسمت سویچ ترموستات

  15.8 2.2 21.6 ترموستات

Bypass 15.8 2.2 21.6 محفظه  

Bypass لنگیش  21.6 2.2 15.8  

 اتونمیل لنگ و ش

  118.4 16.7 162 پولی میل لنگ

  59 8.2 80 و صفحه کالچ فالیویل

  6.4 0.9 8.8 گیربکس پوسته

میل  کاسه نمدانتهاي درپوش 

 لنگ
8.8 0.9 6.4  

ابتدا در یک گشتاور  14.3 2.0 19.6 ثابت کپه

مشخص سفت کرده و 
85°-95° 

 17.9 2.5 24.5 کپه شاتون



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

85°-95° 

 زاویهطبق سپس 

سفت  مشخص شده

کنید. لطفا به محدودیت 

وجه نمایید طولی پیچ ت

(به بخش مربوطه 

 مراجعه نمایید)

 سرسیلندر، سوپاپ و بقیه

 سرسیلندر

ابتدا در یک گشتاور  14.3 2.0 19.6

مشخص سفت کرده و 

سپس طی دو مرحله 

طبق زاویه مشخص شده 

لطفا به سفت کنید. 

محدودیت طولی پیچ 

ه بخش توجه نمایید (ب

 مربوطه مراجعه نمایید)

85°~95° 
 °95 ~ °85 امجدد

  9.3 1.3 12.7 میل سوپاپ قاب نردبانی 

  6.4 0.9 8.8 قالپاق سوپاپ

رخدنده چاویل پمپ و محموعه  

 تایمینگ

21.6 2.2 15.8 
به بخش مربوط در 

 تصویر مراجعه کنید

45.1 4.6 33.3 
به بخش مربوط در 

 تصویر مراجعه کنید



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

  6.4 0.9 8.8 اهنماي چرخدنده تایمینگ ر

  14.1 1.9 19.1 بازوي سفت کننده

  6.4 0.9 8.8 سفت کن زنجیر تایم

  VVT 60 6.12 43.6پیچ 

  33.0 4.6 45.1 جلو و عقب قالب 

 

 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 خودرو يو نگهدار کنترل

 سیلندر فشار کمپرس کنترل

 :هشدار

 .دیو تاول زدن باش یسوختگ مراقبها، داغ بودن آندر صورت قطعات،  يجداسازبه هنگام 

 یقهدق 10 به مدتموتور  تا یدبگذار در صورت داغ بودن شدید موتور، .گرم کنید نرمال دماي را تاموتور 

 .خنک شود

 .)یدرجوع کن سیستم سوخت رسانی (به کتاب  یدرا خارج کن ینرله پمپ بنز

  یدرا جدا کن یلکو

اینچ با کد اختصاصی  8/3خصوص: آچار شمع بلند با درایو م (ابزار.یدکن جدارا  1 یلندرشمع س

23502002( 

 ید؛ده يجا 1 یلندرسنج را در سوراخ شمع س کمپرس

 

 

 

 

 

     



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 .یدو موتور را روشن کنفشار داده پدال گاز را 

 ید؛و ثبت کن حاصل را مشاهدهحداکثر فشار 

 هایلندرس یناختالف فشار ب یاه آک و بررسی کنید کرده یريگ هرا با روش فوق انداز یلندرفشار هر س

 .باشد می  100kPaها  یلندرس ینحداکثر اختالف فشار ب .یرخ یااست  مجازکمتر از حد

 

شده باشد، چند  مجازاز حد  یشب هایلندرس یناختالف فشار ب یاکم و  یاربس یلندرچند س یا یکفشار  اگر

 .یدتکرار کن مجددارا  گیري کمپرس اندازهو مراحل  یزیدبر یلندرقطره روغن موتور در داخل س

به  نیاز و آسیب دیدهممکن است  یلندرس یوارهو د یستونپ ینگر یستون،پ یابد، یشگر فشار افزاا

 .باشد می یاساس یراتتعم

 یدهد یبممکن است آس یلندرسواشر سراست که  یمعن ین، به اتر باشدکم یلیمجاور خ یلندرگر فشار سا

 .باشد می یاساس یراتبه تعم نیاز ی شده است. لذادچار خراب یلندرسر س یا و

آن  سطح آب بند یا دهنده خرابی سوپاپ وفشار کمپرس هنوز هم کم باشد، نشان  در صورتی که

 .باشد می یاساس یراتبه تعم نیاز . لذا باشد. می

 .یدسنج را خارج کنکمپرس 

 .یدرا وصل کن یلکو

 .یدرا نصب کن بنزینرله پمپ 

 )23502002اینچ با کد اختصاصی  8/3مخصوص: آچار شمع بلند با درایو  .(ابزار .یدکن نصبشمع را 

 :محکم کردنگشتاور 
25 ~ 30N·m{2.6 ~ 3.1kgf·m,18 ~ 22ft·lbf} 

 
kPa{kgf/cm2, psi}[rpm] 

 فشار کمپرس کاال



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 [300]{174 ,12.2}1200 مقدار استاندارد

 [300]{156 ,11.0}1080 کمترین حد

 { 14 ,1.0}100 اختالف بین سیلندرهابیشترین حد 

 

 

 هشدار

 .یدیو صابون بشو یزپوست خود را با آب تم ،کاراتمام ، پس از هستندروغن سرطان زا  ذراتاز آنجا که 

 .روغن سرد شود ، صبر نمایید تاکارشروع قبل از لذا  .شود یموجب سوختگ دتوان یم داغ روغن موتور

 .کنید را نصب 25701045روغن با کد اختصاصی  فشارسنجابزارو  جدافشار روغن را  فشنگی

 

 .یدگرم کن یعیطب کردکار يموتور را تا دما

 .یدفشار روغن توجه کن و به مقدار داده یشسطح خاص افزا یک تادور موتور را 

روغن را  یا یرموتور را تعم یازدر صورت نکرده و  بررسیعلت را  یست،اگر فشار در محدوده مشخص ن

 .یدکن ضیتعو

 توجه

 مختلف ممکن است متفاوت باشد يو دماها یسکوزیتهفشار روغن موتور با و

 500kPa{3.1 ~ 5.1kgf/cm2, 43.5 ~ 72.5psi}[2500rpm] ~ 300 :فشار روغن موتور: 

 .خنک شود یدو بگذار یدموتور را خاموش کن

 گیج اندازه گیري فشار روغن 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 .یدکن جدارا   25701045روغن با کد اختصاصی  فشارسنجابزار

آغشته  یکنواختبه طور  فشنگیرزوه  ماده آب بندي را روي نشان داهد شده،  یرز یره در تصوهمانطور ک

 .یدکن

 

 یدفشار روغن را نصب کن فشنگی

 

 14.7N·m{1.2 ~ 1.5kgf·m, 9 ~ 10.7ft·lbf} ~ 12 :محکم کردنگشتاور 

  .یدکن یروغن را بررس یو نشت یدموتور را روشن کن

 روغن موتور کنترل

 .یدمسطح پارك کن ینزم یکدر  خودرو را

 کنید.خاموش  خودرو را کرده و سپسگرم  يعاد کردکار يتا دما را موتور

 .یدصبر کن یقهدق 10به مدت 

 ؟یرخ یااست  L و F نشانگر ینب . آیا سطح روغن یدکن کنترلو ارتفاع سطح روغن را  یدرا درآور گیج

 .دیکن تعویض یاو  سرریزروغن را ه به شرایط، با توج

 .ییدحاصل نما یناناطمگیج  ینگر-نشان داده شده، از نصب او یرز یرهمانطور که در تصو

 .یدسطح روغن را دوباره قرار ده یجگ

 

 ماده آب بند 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 تعویض روغن 

 .جدا کنیدرا  یهتخلپیچ روغن و در سرریز 

 .یدکن یهظرف مناسب تخل یکروغن موتور را در 

 .یدکن نصبروغن موتور را  یهتخلپیچ و نو  واشر

 41N·m{3.1 ~ 4.2kgf·m, 22 ~ 30ft·lbf} ~ 30 :گشتاور محکم کردن

 روغن موتور توصیه گردیده و با حجم تعیین شده  را در داخل موتور بریزید  

 .یدنصب کن مجدداروغن را در سرریز   

 ید.کن یبررس ی راو هر گونه نشت کردهموتور را روشن 

 .)مراجعه کنیدروغن موتور  کنترل بخش به( یداضافه کن ازدر صورت نیو کرده کنترلروغن موتور را مقدار

 توجه

با مقدار روغن مجاز متفاوت  شود، که توسط گیج مشاهده میروغن  یمقدار واقع یط،شرا یتحت برخ

 .باشد می

 L{US qt, lmp qt} ظرفیت روغن

 ظرفیت کاال

 {3.9 ,4.6}4.5 حجم روغن

 اورینگ 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 {4.1 ,5.0}4.7 حجم روغن با فیلتر

 یا باالتر  SJ وغن:گرید ر

 استاندارد ویسکوزیته روغن
لزجت روغن 

 موتور

 بیشتر از
–25°C{13°F} 

SAE 10W–40 

 روغن یلترف یضتعو

 )24405007آچار فیلتر روغن با کد اختصاصی  (ابزار مخصوص:.یدکن مخصوص جداروغن را با ابزار  یلترف

 
 .یدمالب یدجد یلترف ینگر-را در سراسر او یزروغن موتور تم

(ابزار مخصوص: آچار فیلتر روغن با کد اختصاصی  .یدکن نصب ابزار مخصوصروغن را با  یلترف

24405007( 

 16N·m{142.3 ~ 162.6kgf·cm, 127.5 ~ 145.7in·lbf} ~ 14 :گشتاور محکم کردن

 ید.کن یبررس ی راهر گونه نشت کرده وموتور را روشن 

 .یدکن رت نیاز سرریزدر صوو  کرده کنترلروغن موتور را  سطح

 ابزار باز کردن فیلتر روغن 

 استفاده از روغن تازه روي اورینگ 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 استند يقرار دادن موتور بر رو

 

 

 

 
 یرونب یچاز رزوه پ  20mm (0.79in)که حدود  یدو مطمئن شو کرده یمو مهره و بست را تنظ یچپ

 .بماند

 .سطح باشند یکگاه در  یهتا صفحه و تک یدکن یمو مهره را تنظ یچپ

 .یدو مهره را سفت کن یچپ

 

 پیچ 

 صفحه اتصال 

 یمنی پیچ هاي ا

 پیچ هاي ایمنی 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 توجه

 نامتعادل یطموتور ممکن است قادر به کارکرد تحت شرا استندخود قفل شونده و ترمز  یستمس  )الف

ممکن  استندنصب و خارج کردن موتور از   ینح یعو سر یبه عنوان مثال، هر گونه حرکت ناگهان .نباشد

 یندر ا یدبا ستنداتعادل موتور و کل  ین،بنابرا .موتور و بروز خطر شود استندتعادل عدم  بروز است باعث

موتور محکم نگه  يساز یادهپ یاتهنگام انجام عمل استند يشده و دسته چرخش رو ینتضم یاتعمل

 .دداشته شو

 .یدنصب کن استند يموتور را بر رو

 
 .یدکن یهتخلسینی روغن موتور را در 

 .یدکن یضرا تعو یهتخلپیچ واشر 

 41N·m{3.1 ~ 4.2kgf·m, 22 ~ 30ft·lbf} ~ 30 :گشتاور محکم کردن

 موتور را براي تعمیرات روي استند قرار دهید .

 .یدرا انجام ده مراحل فوق عکس ،کردن موتور از استند یادهجهت پ

      

 استند تعمیر موتور 

     
 

    

      



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 و استارت دینام

 دینام مجموعهقطعات و  بازو بست

 هشدار

 B ر اتصالصورت اگ ینا یر، در غنمودقطع  یدرا با يباتر اتصال، به هنگام بازوبست موتور بر روي خودرو

و  تعمیرکاربه  یدنرس یبخواهد شد که موجب آس یدتول اي کند، جرقهتماس پیدا بدنه خودرو  به دینام

 .خواهد شد یکیبه قطعات الکترون

 در تصویر، جدا کنید.با توجه به روش نشان داده شده را  لوازم

 جداسازي را انجام دهید. مراحل عکس ه منظور نصب،ب

 .یدکن یرسرا برتسمه شکل  ییرتغ

  

 
  

 

 دینام  1

 تسمه  2

 
 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 دینام تسمه کنترل

 .یدکن یرا  بررس دینام تسمه خرابی

 دینام تسمه لقی کنترل

 توجه

 .شود یبررس  باشد،موتور متوقف  یاخنک شده و  دینامپس آن که  یقهدق 30 یدبا تسمه لقی

 98N{10kgf, 22lbf} بین دو پولی:

 تسمه یمتنظبخش کرد (به  یمتنظ یدرا با دینام تسمهاشد، از محدوده مشخص شده ب یشترب لقیاگر 

 ).یدکن مراجعه دینام

 10mm{0.39in} : حد مجاز مقدار

 

 
 دینام تسمهتنش  کنترل

 توجه

پس  یقهدق 30 یدبا تسمهکشش  کنترل . میزان کشش تسمه انجام داد  یتوان با بازرس یرا م لقی کنترل

 .تور انجام شودتوقف مو یاو  دیناماز سرد کردن 

(ابزار مخصوص: ابزار اندازه گیري میزان .یدکن یبا ابزار مخصوص بررس پولی و ین دوبرا  تسمه کشش 

 )25703001کشش تسمه با کد اختصاصی 

 پولی پمپ آب 

 پولی سر میل لنگ  

 آلتر ناتور 

 محل اندازه گیري 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 دینام تسمه یمکرد (به تنظ یمتنظ یدرا با دینام تسمهاز محدوده مشخص شده باشد،  یشترتنش ب اگر

 ).یدرجوع کن

 392N{40kgf, 88lbf} :مجازمقدار 

 

 دینام تسمه یماتتنظ

 
 .یدکن یمتنظ Cپیچ دو سر رزوه توسطرا  تسمهکشش  یا لقی

 توجه

با توجه به  یدبا یمدارد، تنظ بازوبستبه  یازن یقهدق 5با کارکرد کمتر از  تسمه یا یدجد دینام تسمهاگر 

 .انجام گردد نواستاندارد قطعات 

 .شود یمتنظ کارکردهبا توجه به استاندارد قطعات  یدبا ،کارکرد یقهدق 5از  یشبا ب یدینام تسمه

 نیرو سنج 

 زمان نصب 
 در زمان اندازه گیري 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 .اعمال کنید بین پولی ها 98N{10kgf, 22lbf}مقدار نیرو 

 (mm{in}): میزان تغییر مکان تسمه 

 کارکرده نو 

 7.5 ~ 6.5 تسمه دینام
{0.26 ~ 0.29} 

7.0 ~ 9.0 
{0.28 ~ 0.35} 

 

 
 N{kgf,lbf} نیرو 

 ردهکارک نو 

 تسمه دینام
686 ~ 834 
{70 ~ 85, 

160 ~ 180} 

490 ~ 686 
{50 ~ 70, 

120 ~ 150} 
 

 .یدسفت کن یررا با گشتاور نشان داده شده در تصو B و A يها پیچ

 .یدکن یرا بررس تسمه کشش  یا لقی

 .انجام دهیدمجددا از مرحله اول  یمات راتنظباشد،  بیشتراز حد استاندارد  اگر

 آلترناتور  
 پولی پمپ آب 

 پولی میل لنگ 

 نقطه اندازه گیري 

 گیج انزاره گیري فشار

 در زمان نصب 
 در زمان اندازه گیري 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 مدینا کنترل

 .شارژ شده باشد یخوببه  يکه باتر یدمطمئن شو

 .قرار داشته باشد مجازدر در محدوده  تسمه لقیکه  یدحاصل کن یناناطم

 .شودروشن  هاي پشت آمپر چراغ تا را بازکرده یچسوئ 

 .شود یخاموش م ي پشت آمپر  ها چراغموتور در حال شروع شدن است  که یزمان

 در سیستم وجود دارد. کلیمشبصورت فوق نباشد،  روند اگر

 استارتر بازوبست

 هشدار

اتصال استارتر در  یلقطع نشده باشد، بدل يباتر یخودرو، اگر کابل منف ياستارت بر رو بازوبست هنگام

به  یبتواند منجر به آس یجرقه م ینا .شد خواهد ایجادجرقه  ،بدنه خودرو با تماس یاو  B  لاتصا

 .شود جدا شروع تعمیرقبل از  يباتر یکابل منفبایست  می ،لذا .شود کییقطعات الکترون یا و تعمیرکار

 

 Bاتصال کابل   1

 Sاتصال کابل   2

 استارتر  3



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

  استارتر کنترل

 خودرو يبر رو بازرسی

 .به طور کامل شارژ شده است يکه باتر یدمطمئن شو

 .کند یصدا کار م یکه استارت همواره ب یدو مطمئن شو یداستارت بزن

 .یدکن یريرا اندازه گ B و S و ولتاژ اتصال  یدبچرخان "روشن" یتوضع يرو بر را یچنه، سوئ اگر

 .یدکن یرو تعم یرا بررس یچو سوئ اتصاالت، باشد تر یینپا یماگر ولتاژ از محدوده تنظ

ا و استارت ر اتوماتیک استارت  یچو سوئ کرده جداباشد، استارت را نشده  یماگر ولتاژ در محدوده تنظ

 .یدکن کنترل

 

 :> 8V مقدار استاندارد

 یهآزمون تخل

 .شارژ شده باشد یبه خوب يکه باتر یدمطمئن شو

 .یدو امپرسنج را وصل کن ولتاژ متر ، ياستارت، باتر

 .کند یکار م یکه بخوب یدو مطمئن شو یداستارتر را روشن کن

 .یدکن یريرا هنگام عملکرد استارت اندازه گ یانولتاژ و جر

 .یدکن تعویض یا یر، آن را تعمصورت خرابیدر

 

 

 سوئیچ 

 sترمینال 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 استاندارد مقدار

 11.5 (V)  ولتاژ

 90 > (A)  جریان

 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 یجرقه زن یستمس

 تهویه بخارات روغن ( بلوباي)کوئل و  بازوبست

 اخطار

تنها در  ین،بنابرا .شود یاز هم جدا شده و پاره م یبه آسانروکش وایر  ،کوئل و شمع يساز جداهنگام  به

 .یدکن جداآنها را  ،یدگید یبآس یااز پاره شدن و  یريجلوگ يبرا یادو با دقت ز یازت نصور

 .جداسازي را انجام دهید یربا توجه به روش نشان داده شده در تصو

 ترتیب جداسازي را انجام دهید. عکس ه منظور نصب،ب

 

 

 

 کوئل 1

 شمع 2

 تهویه بخارات روغن (بلوباي) 3

 

7.8~10.8 

{0.8~1.1,5.8~8} 

25~30 

{2.6~3.1,18.3~22} 
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 شمع بازوبست

 طاراخ

ابزار (.گرددشمع  آسیبضربه محکم ممکن است باعث  .به دقت نصب شود با ابزار مخصوص و یدشمع با

 )23502002آچار شمع با کد اختصاصی مخصوص:

 تهویه بخارات روغن  يها یچهدر کنترل

 

 یدرا خارج کنتهویه بخارات روغن  يسوپاپ ها

 .است یرت نشان داده شده در جدول زبه صور تهویه بخارات روغن يها یچهکه در یدمطمئن شو

 .یدکن یگزینآنها را جا ،باشند یرطبیعیکه غ یدر صورت

 

 نتایج آزمایش وضعیت

با هوا  A روي کانکتور

 بدمید

خارج  Aهوا از کانکتور 

 می شود

با هوا  B روي کانکتور

 .بدمید

هیچ هوایی از کانکتور 

B خارج نمی شود 

 



 
 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

وغن، دماي آب ، ضربه(ناك)، انژکتور،ریل سنسور دورموتور،فشار ر بازوبست

 قعیت میل بادامک ، فشار و دماي هواي ورودي وسوخت،دریچه گاز ، م

 ، جداسازي را انجام دهید.یربا توجه به روش نشان داده شده در تصو

 ترتیب جداسازي را انجام دهید. عکس ه منظور نصب،ب
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 سنسور موقعیت میل لنگ   1

 وتورسوپاپ کنترل روغن م  2

 سنسور دماي آب   3

 سنسور ناك  4

 انژکتور سوخت  5

 ریل سوخت  6

 دریچه گاز الکترونیکی  7

 سنسور موقعیت بادامک  8

 هواي ورودي سنسور دما فشار  9

 لنگ یلم یتسنسور موقع کنترل

 لقی کنترل

 :توجه

 .یدانجام ده یازرا تنها در صورت ن یرز هاي یبازرس

 .نصب شده باشد یلنگ به درست یلم یتکه سنسور موقع یدمطمئن شو

 .یدکن یرياندازه گ فیلرلنگ را با  یلم یتو سنسور موقع چرخدنده ینفاصله ب

هر گونه اعوجاج و  همچنین .کرد یمتوان تنظ یلنگ را م یلم یتفاصله نادرست باشد، سنسور موقع اگر

  )شود یضتعو یدبا دنده فالیویلچرخ(در صورت وجود،  یدکن کنترلرا  هاي چرخدنده دندانهشکاف در  یا

 1.5mm(0.020 ~ 0.059in) ~ 0.5 مقدار استاندارد:



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 )شارژرتوربو اگزوز ( یستمهوا و س يورود

 :اگزوز یستمهوا و س يقطعات ورود مجموعه بازو بست

 به ترتیب جدول زیر باز کنید .

 ترتیب جداسازي را انجام دهید. عکس ه منظور نصب،ب

 

 

 سنسور دور موتور 

  فالیویل

 دندانه  

 فاصله



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

  1 دریچه گاز

  2 )مراجعه کنیددریچه گاز (بخش دستورالعمل نصب  واشر

  3 منیفولد هوا

  4 )مراجعه کنیدعایق مفیفولد هوا (بخش دستورالعمل نصب  واشر

  5 مجاري خروجی آب کم فشار و پر فشار توربو شارژر 

  6 مجاري ورودي آب کم فشار و پر فشار توربو 

  7 مجاري ورودي روغن توربو شارژر 

  8 توربو شارژحرارتی  محافظ عایق

  9 توربو شارژروغن  برگشتلوله  واشر

  10 روغن سوپرشارژربرگشت لوله 

  11 روغن توربوشارژربرگشت لوله پیچ 

  12 توربوشارژر

  13 )مراجعه کنید(بخش دستورالعمل نصب  توربو شارژ پیچ

  14 مجموعه محافظ عایق منیفولد دود

  15 منیفولد دود

  16 منیفولد دود واشر عایق

  17 منیفولد دودپایینی ایق محافظ ع

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 :هوا یچهدر اورینگنصب 

 .هوا قرار داده شود یچهداخل شکاف در یبه درست یدباآببند  اورینگ، نصبدر هنگام 

 اخطار 

 .شود یبررس یدگید یبهرگونه آس باید ،آببند اورینگکردن  یگزینقبل از نصب و جا

 

 گاز یچهدر اورینگنصب 

 .قرار داده شود یچهداخل شکاف در یبه درست یدبا ،نصب هنگام درآببند  اورینگ

 

 موقعیت زائده 

 زائده برروي اورینگ 
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 توجه شود:

 شود. یبررس یدگید یبهرگونه آس باید ،آببند اورینگکردن  یگزینقبل از نصب و جا

 توربو شارژ یآب بازگشت يلوله ها  بازو بست

 .شوند باید تعویضها واشربه هنگام نصب، 

 توربو شارژآب  برگشت يلوله ها بازوبست 

 .شوند باید تعویضواشرها به هنگام نصب، 

 

 توربو شارژروغن  يلوله ورود بازوبست 

 .شوند باید تعویض )توربو شارژو دو عدد سمت  یلندرسبلوك  ها (دو عدد سمت  واشربه هنگام نصب، 

 

 زائده روي اورینگ جاي زائده
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 توربو شارژ واشر بازو بست 

 .دبه سمت چپ قرار داده شده باشن یدباواشر  يرو لبهو  شیار ،هنگام نصب

 

 

 توربو شارژ بازو بست

 Nm 8,8 ~ 7,8 گشتاور محکم کردن،  توربو شارژشیر برقی پاپاپ (دامپ ولو)  کردن  نصببه هنگام 

 .است

 

 

 شیار سمت چپ در زمان نصب 

 شیر برفی پاپاب ولو 

 N.m 8,8تا  7,8عدد پیچ با گشتاور 3
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 .است  8,8N.m ~ 7,8 گشتاور محکم کردن ،شیر برقی دریچه هدر رو کردن  نصببه هنگام 

 .شارژممنوع است توربوموجود در کنار  عملگر خالئی دریچه هدر رو  يسازجدا

 

 اخطار

صورت،  ینا یردر غ .دقت کافی را به عمل آوریددر هنگام باز و بست  ،قطعات توربو شارژ به علت دقت باال

 .گردد میبدتر  یحوادث یحت یاو  شارژر و موتور توربو یعیطب یرموجب عملکرد غ

قرار  يربو شارژر به صورت عموداگر تو .یردقرار بگ  یبه صورت افق یدبا یطیتوربوشارژر تحت هر شرا

 .نشت خواهد کرد ینتورب یا پمپ به  یاتاقانروغن از پوسته  یرد،بگ

 
 

شارژر جابجا توربولنگ یش یاو  عملگر خالئی دریچه هدر رو  يا یلهگرفتن اتصال م از طریقتوربو شارژر را 

 عملگر دریچه هدر رو 

 N.m 8,8تا 7,8مهره قفلی با گشتاور 

 غیر مجاز 
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 .یدنکن

  

در داخل آن ممکن  یدکیقطعات  بوده و خطرناك رایز ید،از آن استفاده نکن بیافتد یناگر توربو شارژر زم

 .باشند یدهد یباست آس

افت کند، می بایست فیلتر هوا و یا اجزاي آن تعویض  9/6kpaهنگامی که فشار قبل از توربوشارژ بیش از 

شوند، در غیراسن صورت ممکن است باعث نشتی روغن از سوپر شارژ گردد.

 غیر مجاز  غیر مجاز 
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 زنجیر تایم 

 زنجیر تایم بازوبست

 .جدا کنیدرا  دینام مهتس

 .جدا کنیدلنگ را  یلم یتسنسور موقع

 ).مراجعه کنید یجرقه زن یستمبخش سبه ( جدا کنیدرا  کوئل

 ).مراجعه کنید یلندربخش سر سبه ( جدا کنیدرا  قالپاق سوپاپ 

 .کنید بازروغن را  کارتل

 .جدا کنیدروغن را  کارتل

 .جدا کنیدرا  زنجیر تایمو مجموعه  اویل پمپ

 در تصویر، جدا کنید.با روش نشان داده شده اجزا را 

 ترتیب جداسازي را انجام دهید. عکس ه منظور نصب،ب

 ).مراجعه کنید دینامبخش به ( یدکن یمرا تنظ دینام تسمه لقی

  .یدکن یلنگ را بررس یلم یتفاصله سنسور موقع
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 مجموعه زنجیر سفت کن 1

 مجموعه پایه زنجیر سفت کن 2

 جموعه ریل زنجیر سفت کنم 3

 زنجیر تایم 4

 مجموعهVVT هوا 5

 مجموعه VVT دود 6

 خار تایم میل لنگ 7

 سفت کن زنجیر بازوبست

 اجزا را جدا کنید. در تصویر،با توجه به روش نشان داده شده 

 به منظور نصب، عکس ترتیب جداسازي را انجام دهید.

 زنجیر سفت کن يساز جدا راهنماي

 .یدرا باز کن زنجیر سفت کنره و مه یچپ

 .یدرا باز کن زنجیر سفت کنمجموعه  یبه آرام

 لنگ یلم پولی بازکردن

 .یدمخصوص ثابت کن هايلنگ را با ابزار یلم ،يسازجداقبل از  

 24410016قفل کن میل لنگ با کد اختصاصی ابزار مخصوص  •

 24410015ابزار قفل کن دنده فالیویل با کد اختصاصی  •
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 نماي عقب                                                       نماي روبرو 

 قالپاق سوپاپ  بازو بست

 .یدباز کن ،یرشده در تصو نشان دادهمرحله  3-2 طیو مهره را  پیچ

 

 زنجیر تایم بازو بست

 .جدا کنیدلنگ را  یلم پولیو مهره ه  یچپ

 .یدمطابقت ده مربوطهو با عالمت  یدبگردان ساعت يلنگ را در جهت عقربه ها یلم

با کد اختصاصی  قفل کن دنده فالیویل

24410015 

 

قفل کن میل لنگ با کد اختصاصی 

24410016 
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 یدرا به سمت باال قرار ده زنجیر تایم یديکل شیار. 

  يرو بر موجود کنترلیعالئمVVT   میل سوپاپ    ندهدهوا و چرخ  يورود میل سوپاپ   دندهچرخ

 .یدرا نسبت بهم هم تراز کن دود 

 جدا کنیدرا  زنجیر سفت کنمجموعه 

 ن را باز کنید.سفت کزنجیر پایه 

 .جدا کنیدرا  زنجیر تایم يراهنما یلمجموعه ر

 .جدا کنیدرا  زنجیر تایم

 زنجیر سفت کنمجموعه  راهنماي

 

 .یدرا سفت کن مربوطه و مهره یچو پ یدسوار کن یلندرس بلوك يرا رو زنجیر سفت کنمجموعه 

 سفت کنزنجیر مجموعه  بازو بست

که  ینیدتا بب یددهحرکت را  سفت کنمجموعه  .باشد سفت یلیاز نصب خ پس یدنبا سفت کن مجموعه

 سوراخ جهت قفل 
 paw1جهت آزاد کردن قفل 
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 .یرخ یا عمل کند تواند  یآزادانه م یاآ

 زنجیر تایم بستن

 چرخ دنده هاي میل سوپاپ  VVTبروي  تایمتا دو عالمت  یدهوا را بچرخان یو خروج يورود میل سوپاپ

  .بماند یخاص باق یهزاو در دود و  هوا

 

 .یدو مهره را سفت کن یچو پ یدسوار کن یلندرس بلوك يرا رو سفت کن زنجیرمجموعه 

 

 سفت کنمجموعه  بستن

خاص  یهزاو در چرخ نده هاي هوا و دودVVTبرروي  تایمتا دو عالمت  یدرا بچرخان دودوهوا   میل سوپاپ

  بماند. یباق

 Tعالمت تایم  Eعالمت تایم 

 سمت هوا
 سمت دود 

 عالمت تایم  

 جاي خار به سمت باال 

عالمت چک کردن 

  پیستون سوپاپ
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 زنجیر تایمنصب 

 یهزاو در چرخ نده هاي هوا و دود VVTوي برر تایمتا دو عالمت  یدرا بچرخان دودوهوا  میل سوپاپ 

  بماند. یخاص باق

 .یدرا سوار کن زنجیر تایم يراهنما یلمجموعه ر

 زنجیر تایممجموعه 

با  باید میل سوپاپ دود VVTچرخ دنده  در E و عالمت میل سوپاپ هوا VVTچرخ دنده در  I عالمت

مجموعه به بخش ( یدرا سوار کن ت کنسف يمجموعه بازو .هم همتراز باشند یرزنج روي تایم عالمت

 ).مراجعه کنید سفت کن يبازو

 گرفته باشد.راهنما قرار  یلمجموعه ر شیاردر  زنجیر تایمکه  ییدحاصل نما اطمینان

 .سفت کن يبازو مجموعه -

 .یایدب یرونب یلهتا م یدبکش یرونرا ب زنجیر سفت کنقفل مجموعه  ینپ

 .یدا فشار دهر زنجیر تایمو  سفت کن يبازو مجموعه

 يراهنما یلر مجموعه و زنجیر تایممجموعه  يراهنما شیاردر  زنجیر تایمکه  یدحاصل کن یناناطم )ب

 است. قرار داده شده زنجیر تایم

 .هم تراز هستند تایمینگعالمت  )که تمام (هر چهار یدمطمئن شو

 .یدرا از اول انجام ده مراحل دوباره و جدا کنیدرا  زنجیر تایماگر خارج از محور باشند،  )ج

 .انجام دهیدمجددا از مرحله اول نصب را اگر هم تراز نباشند،  )د

 قالپاق سوپاپ يها دستورالعمل

 .است یمواد خارج یرو سا از روغن، آب يعارقالپاق سوپا پ  یارکه ش یدمطمئن شو-1
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 .اشدنصب شده ب مربوطه یاربه طور کامل به ش قالپاق سوپاپکه واشر  یدمطمئن شو-2

   کنید  آببندرا  زنجیر تایم اتصال بین سر سیلندر و قاب  -3

 
 را انجام دهید.  عکس مراحل باز کردن  ،قالپاق سوپاپ  هاي  یچپ نصب و سفتبه منظور 

 9.3N·m{0.74 ~ 0.95kgf·m, 5.5 ~ 8.3ft·lbf} ~ 7.3 : گشتاور محکم کردن

 لنگ یلم پولینصب 

 .یدثابت کن 24410016ن میل لنگ با کد اختصاصی قفل کلنگ را با ابزار  یلم 

 .یدروغن بمال کاسه نمد رالنگ و  یلم پولی ینسطح تماس ب يرو

 

 عقبنماي                      روبرونماي 

 واتر پمپ پولینصب 

 ید.کن نصبپولی واتر پمپ را  ،یردقرار بگ یرونسمت به ب "F"  عالمت به طوري که

 ه از چسب آب بنديمحل استفاد

 محل استفاده از چسب آب بندي

قفل کن میل لنگ با کد اختصاصی 

24410016 
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 .یدسفت کن دینام تسمهرا بعد از نصب  واتر پمپ پولیو مهره  یچپ

 Fعالمت 
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 يروغن کار یستمس

 روغن کارتلقطعات  مجموعه  جداسازي

 .یدکن یهروغن موتور را تخل

 .جدا کنید ،یربا توجه به روش نشان داده شده در تصوکارتل را 

 به منظور نصب، عکس ترتیب جداسازي را انجام دهید.

 

 شیر تخلیه روغن 1

 پیچ 2

3 

کارتل روغن (به دستورالعمل 

 کارتل نصب / پیاده سازي

 مراجعه کنید)

 واشر 4

 
 

N·m{kgf·m，ft·lbf} 

 پس از باز کردن تعویض کنید 
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 کارتل بازوبست

 .جدا کنیدرا در خالف جهت عقربه ساعت  کارتلو مهره  یچپ

 .یدرا باز کن واشر آببند یچپ 

بلوك ایجاد و  کارتل ینکوچک ب فاصله یکو  یدجوش داده شده ببند يمهره ها بر رويرا  یچپ 

 .دکنی

 .یدباز کن عمومی(قلم) ابزار توسطرا  کارتل

 

  

 

 

 

 مهره جوش 

 قطعه جدا کننده  

 ماده درزگیر قبلی 

 ترك
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 کارتلنصب 

 اخطار

برداشته  یدبا ،یچرزوه پ ياستفاده شده رو آببند یرند،گ یمورد استفاده قرار م مکررو مهره بطور  یچپ اگر

 .شود

 

 

 .بکار ببرید کارتل یچپ ياطراف سوراخ ها دررا بطور مداوم  آببند

 Φ2.0 ~ Φ3.0mm{0.079 ~ 0.118in} :درزگیر   قطر 

 .یدرا نصب کن کارتل

  اجزاي کارتل بازو بست

 کارتل اجزاي بازکردن

 .یدرا باز کن کارتلپشت پوسته  A یچدو پ

 .یدکن را مطابق تصویر، جدا کارتلو مهره پوسته  یچپ

 .یدباز کن  عمومی(قلم) ابزار توسطرا  کارتل

 کارتل 

 مسیر ماده آب بندي 
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 .بکار ببرید کارتلپوسته  يو به طور مداوم بر رو يبه طور مساو، ان داده شدهنش یرتصو مطابق را آببند

 Φ2.0 ~ Φ3.0mm{0.08 ~0.11in} :درزگیر  قطر 

 .یدرا سفت کن A یچپ

 را عکس مراحل باز کردن، سفت کنید کارتلپوسته  يو مهره را بر رو یچپ

 :گشتاور محکم کردن
M8: 18.6 ~ 25.5N·m{1.9 ~ 2.6kgf·m, 14 ~ 548.64cm·lbf} 

M6: 7.8 ~ 10.8N·m{0.8 ~ 1.1kgf·m, 5.8 ~ 8ft·lbf} 

 زنجیر تایمو مجموعه  اویل پمپ بست و باز

 .جدا کنیدلنگ را  یلم پولی

  جدا کنیدرا قالپاق سوپاپ  

 عمومی(قلم) ابزار

 Aپیچ 

 آغشته کردن به ماده درزگیر قبل از بستن 

 ن آغشته کردن به ماده درزگیر قبل از بست
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 .کنید بازرا  کارتل

 .جدا کنیدرا  واتر پمپ 

 قاب زنجیر تایم را باز کنید       

 .جدا کنید، اجزا را یرشده در تصو با توجه به روش نشان داده 

  جداسازي را انجام دهید. مراحلبه منظور نصب، عکس  

 

 
 فیلتر روغن موتور (به دستورالعمل نصب مراجعه کنید) 1

 کارتل پوسته کارتل (به دستورالعمل نصب / پیاده سازي 2

 مراجعه کنید)

و مجموعه محفظه تسمه تایم (به دستورالعمل  اویل پمپ 3

 ب / پیاده سازي مراجعه کنید)نص
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 کاسه نمد پمپ روغن بازو بست

 جهت باز کردن کاسه نمد پمپ روغن از یک پیچ گوشتی به همراه پارچه نرم استفاده کنید .

     کاسه نمد باز شده را مجددا استفاده نکنید .

 

 زنجیر تایمقاب و   اویل پمپ بازوبست

 .بمالید نمد میل لنگ به کاسه    یزروغن موتور تممقداري 

 .یدرا با دست سوار کن کاسه نمد   
 

 .یدفشار ده يرا به طور مساو واشر

 Φ1 ~ Φ2mm{0.04 ~ 0.07in} :عمق قرار گیري   

  

 طبق شکل ماده آب بند را به طور یکنواخت روي لبه قاب زنجیر بزنید 

 نیروي فشاري 

 پمپ روغن

 پمپ روغن
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  مطابق شکل زیر )      اتصال بین سر سیلندر و قاب زنجیر تایم را آب بند نمائید.(

 

با توجه به روش  ،مرحله 3-2 طیو مهره را  یچو پ یدکن يرا نصب و راه انداز زنجیر تایمو  اویل پمپ

 .یدسفت کن یرنشان داده شده در تصو

 

 گشتاور محکم کردنمشخصات پیچ و 

S/N طول میله پیچ مشخصات 

(mm) 

گشتاور محکم 

 کردن

(N·m) 
1, 2, 5, 6 7, 8 M8 35 18.6 ~ 25.5 

3, 4 M8 30 18.6 ~ 25.5 
9, 10 M10 35 37.3 ~ 52.0 
11, 12 M10 55 37.3 ~ 52.0 

 

 مسیر ماده آب بند

 جزئیات

 سر سیلندر 

 ماده آب بند  ماده آب بند 

 بلوکه سیلندر
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 روغن موتور یلترف بازو بست

 .یدسمت چپ نشان داده سوار کن یرروغن را همانطور که در تصو یلترواشر ف  

 .یدسمت راست سفت کن یرو مهره را به روش نشان داده شده در تصو یچپ

 

 اویل پمپ مجموعهقطعات و  بازو بست

 
 ( به باز و بست پمپ روغن مراجعه کنید ).جدا کنیدرا  زنجیر تایمو  اویل پمپ

 .یدخارج کن ، اجزا رایربا روش نشان داده شده در تصو

 جداسازي را انجام دهید. مراحل عکس ه منظور نصب،ب

 

 اویل پمپ درپوش 1

 روتور بیرونی 2

 روتور داخلی 3

 در کارتل
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 خار فنري   4

 فنر نشیمنگاه 5

 فنر فشاري 6

 پستون کنترلی 7

 اویل پمپ کنترل

 روتور لقی کنترل

  .یدکن یضبدنه پمپ را در صورت لزوم تعو یاو روتور و/  یدکن یريرا اندازه گ یرز يها لقی

 mm{0.0024 ~ 0.0070in} 0.18 ~ 0.06 : استاندارد لقی 

 0.22mm{0.009in}ماکزیمم لقی:  

 
 {0.0071 ~ 0.0040}0.181 ~ 0.100 لقی استاندارد بدنه پمپ: 

 0.22mm{0.009in } ماکزیمم لقی بدنه پمپ: 
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 0.095mm{0.0016 ~ 0.0037in} ~ 0.040 :لقی استاندارد جانبی 

 0.14mm{0.055in} :ماکزیمم لقی جانبی 

 

 
 

 پمپ روغنفشار فنر کنترل

 .یدکن ینر را بررسو ارتفاع ف کردهفنر فشار اعمال  يرو بر

  .    یدده ییرصورت لزوم  فشار فنر را تغ در

 :فشار
91.4 ~ 99.2N{9.33 ~ 10.1kgf, 20.54 ~ 22.29bf} 

 35mm[1.3780in] :ارتفاع استاندارد
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 روغن موتور کنخنک  یضتعو

 .کنید باز روغن موتور را یلترف

 .جدا کنیدموتور را  به  روغن یلتراتصال ف

 .جدا کنیدروغن موتور را  خنک کنو  باز کنید را  آب یو خروج يورود یلنگ هايش

 .یدکن یزپاك و تم یزتکه پارچه تم یکموتور را با  خنک کن

 .یدکن یزتمتوسط هواي فشرده روغن موتور را  خنک کنهمه سطوح 

غن رو یلترف يها ینگتمام اور يرا رو یزو روغن موتور تم نصب کرده يساز یادهدر جهت عکس پاجزا را 

 .یدبمال خنک کنمحل نصب  به موتور و سطح مربوطه

 48N·m{4.3 ~ 4.9kgf·m, 31.5 ~ 36ft·lbf} ~ 42 :روغن موتور یلترگشتاور اتصال  ف

 

 .یدکن کنترل ی راهر گونه نشتو  یدموتور را روشن کن

 .یداضافه کن در صورت نیازو  کرده بررسیروغن موتور را  سطح

 

 

 کانکتور فیلتر روغن 1

 خار 2

 خروجی آب 3
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 خار 4

 ورودي آب شیلنگ 5

 روغن کنخنک  6
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 ترموستاتبازو بست 

 

 

 نصب ترموستات

ال روي اترموستات را بطور عمودي و رو به باال روي هوزینگ ترموستات قرار دهید (سوراخ ترموستات در ب

ترموستات هم  يبر رو یچخ پرا با سه سورا ننده ک برآمدگی هوزینگ قرار گیرد)،سنسور دماي مایع خنک

 .یدتراز کن

 .نماییدرا با گشتاور مشخص سفت  M8  یچپ عدد و سه کردهنصب ترموستات را 

 

 

 

 

18.6 ~ 25.5 N·m 
{1.9 ~ 2.6 kgf·m, 14 ~ 18 ft·1bf } 

 

 کانکتور به سمت باال



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 ترموستات نترلک

و  یدآب را گرم کن .یددماسنج داخل آب وارد کن یکو  یدظرف آب گرم قرار ده یکرا در  ترموستات

 .یدکن یترموستات را بررس

 .یدکن تعویضنشوند، ترموستات را  اگر الزامات برآورده

 .باشد یبسته م یطمح يوپاپ در دماس

 .شود یسوپاپ پس از باال رفتن درجه حرارت باز م

 

 دماي موتور وضعیت

 80 ~ 84{176 ~ 183} (C{°F}°) دماي باز شدن

 95{203} (C{°F}°) دماي باز شدن کامل

 8{0.31}≤ (mm{in}) تماما بازکورس حرکتی 

 وله هاي مسیر خنک کاريل بازوبست

 ).یدبخش مراجعه کن ینترموستات در ا يو راه انداز بازوبست(به بخش  جدا کنیدترموستات را 

 .جدا کنید ، اجزا رایربا توجه به روش نشان داده شده در تصو

 به منظور نصب، عکس ترتیب جداسازي را انجام دهید.

 ترموستات 1 

 لوله برگشت 2

 ترموستات هوزینگ  3



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 محفظه خروجی آب 4

 

 

 

 پس يبا ینگلوله / اور مسیرنصب و استقرار 

  آسیبی به آن وارد نشود شده و  نصب یتا به آسان یزیدآب بر ینگراو يرو ینگ،راو یضتعو هنگام

 .یزیدنر ینگراو روي مواد چرب را بر یگرد یاروغن موتور و  :توجه

 

 

 ض پس از باز کردن تعوی

 تعویض پس از باز کردن 

 تعویض پس از باز کردن 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 واتر پمپ بازوبست

 .جدا کنیدرا  دینام تسمه

  .جدا کنید ، اجزا رایربا توجه به روش نشان داده شده در تصو

 

 پیچ (پولی پمپ آب) 1

 پولی پمپ آب 2

 پیچ 3

 واترپمپ 4

 

 

 

 

 

 

 موتورروغن رادیاتور لوله آب و استقرار  مسیر بازوبست

 .جدا کنید ، اجزا رایربا توجه به روش نشان داده شده در تصو

 داسازي را انجام دهید.به منظور نصب، عکس ترتیب ج

  

 تعویض پس از باز کردن 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 

 

 پیچ    1

لوله خروجی خنک کننده روغن  2

 موتور

 پیچ 3

لوله ورودي آب خنک کننده  4

 روغن موتور

  

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 سوپاپ یزمو مکان یلندرسر س

 یلندرسر س بست و باز

 .کنیدباز   هوا و اگزوز را هاي  منیفولد

 .جدا کنیدرا  زنجیر تایم

 .جدا کنید ، اجزا رایرصوبا روش نشان داده شده در ت

 .به منظور نصب، عکس ترتیب جداسازي را انجام دهید

 
VVT 1 (لطفا به دستورالعمل هاي نصب / پیاده سازي مراجعه کنید) دود 

VVT 2 (لطفا به دستورالعمل هاي نصب / پیاده سازي مراجعه کنید) هوا 

 3 اجعه کنید)(لطفا به دستورالعمل هاي نصب / پیاده سازي مر میل سوپاپ

 4 استکانی

 5 سرسیلندر (لطفا به دستورالعمل هاي نصب / پیاده سازي مراجعه کنید)

 6 واشر سرسیلندر

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

  دودهوا و  میل سوپاپ VVVباز و بست  

 .یدرا باز کن VVT يها یچقرار داده و با آچار پ میل سوپاپ يرو بر یبخش شش ضلعآچار را بر روي 

 

 .یداز کنرا ب VVT يها یچپ

 

 VVT یدرا با دقت از آن خارج کن میل سوپاپ سپس و یدبلرزان یرا با دست به آرام. 

 میل سوپاپ بازکردن

 .یدکن یمو تنظ یسوپاپ را در صورت لزوم بررس لقی

 .یدکن یرا بررس میل سوپاپ ییانتها لقی

 .یدکن یرا بررس میل سوپاپ لقی

  .یدباز کن میل سوپاپ یاتاقانرا از ها  یچپ یر،،ده در تصونشان داده ش به ترتیب  مرحله دو یا سه طی

 

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 یلندرسر س بازکردن

  .یدباز کن، یرتصو مرحله و مطابق با  دو یا سه طیرا  یلندرو مهره سر س پیچ

 

 یلندرنصب سر س

 تعویضرا  هاآن ،دنباش طول مجازو اگر خارج از  کرده یريرا اندازه گ یلندرسر س یچطول هر پ -1

 .یدکن

 104.8mm{4.103 ~ 4.125in} ~ 104.2 ول استاندارد:ط

 105.5mm{4.154in}  حداکثر طول:



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 یر، سفتتصو مرحله و مطابق با  دو یا سه طی و را با گشتاور مشخص شده یلندسر سهاي  یچپ -2

 .یدکن

 22.5N·m{1.79 ~ 2.3kgf·m, 12.9 ~ 16.6ft·lbf} ~ 17.5 :گشتاور محکم کردن

 
 .یدکن يا را عالمت گذاره یچهرکدام از سر پ -3

 .یدسفت کن، یرتصو شده داده نشان عالمت با ° 95 ~ ° 85را به اندازه  یچهر پسپس  -4

  .سفت کنید 4 مرحله از پس ° 95 ~ ° 85را دوباره به اندازه  یچهر پ -5

 

 عالمت اولیه 
 4عالمت طیق مرحله

 5عالمت طیق مرحله



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 میل سوپاپ بستن 

 اخطار

با لقی  یدبا پاپمیل سومحور  کم است، در زمان نصب ،  یلیخ میل سوپاپ لقیکه  ییآنجا از

و  محور  یناز حد در سطح تماس ب یشصورت فشار ب ینا یردر غ .نصب شده باشد یاتاقانداخل استاندارد

 :شود یترعا ایدب یرز اصول ب،یاز آس یريبه منظور جلوگ . لذاشود یبممکن است باعث آس یاتاقان

 .یدبمال یاتاقانو  میل سوپاپ محور  يروغن موتور را رو يمقدار

 .یدجا ده یاتاقانرا به داخل  میل سوپاپ محور و  یدکننصب  میل سوپاپ یاتاقان يرا رو سوپاپ میل

 .یدسوار کن ،خود در محل یبرا به ترت میل سوپاپ کپه

 .یدرا محکم کن 4و  2، 7، 5 يبا شماره ها میل سوپاپ کپههاي  یچپ ،دست یلهبوس

 یدکن یر، سفتتصو با مرحله و مطابق  دو یا سه طیرا  میل سوپاپهاي  یچپ

 

 VVTبستن 

 .قرار بگیردبه سمت باال  شیارتا  چرخانده را  میل سوپاپ -1

 مجموعهسوراخ محل  .یداضافه کن VVT مجموعه محل قرارگیري يروغن موتور رو مقداري -2

VVT مجموعه یو به آرام کردههمراستارا  میل سوپاپ موقعیت ینو پ VVT را نصب کنید.  



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

را  VVT نگه داشته و پیچ روي میل سوپاپ یل سوپاپ را از قسمت شش ضلعیبه کمک آچار، م -3

 .یدببن

 

 سوپاپ بازوبست

 ).مراجعه کنید یلندرسر س يسازبه بخش جدا( جدا کنیدرا  یلندرسر س

(ابزار مخصوص: ابزار جمع کننده فنر سوپاپ با کد .جدا کنید زا راج، ایربا روش نشان داده شده در تصو

 )24407009اختصاصی 

  .جداسازي را انجام دهید مراحلعکس به منظور نصب، 

 VVTوي محل قرار گیري پین میل سوپاپ  ر

 محل قرار گیري پین روي میل سوپاپ 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 
 

 خار    1

 فنر سوپاپ باالیی  نشیمنگاه 2

 فنر سوپاپ  3

 سوپاپ 4

 الستیک ساق سوپاپ 5

 سوپاپ فنرنشیمنگاه پایینی  6

 سوپاپ خار وبستباز

فشار  )24407009ی جمع کننده فنر سوپاپ با کد اختصاص فنر سوپاپ را با ابزار مخصوص نشیمنگاه

 .جدا کنیدسوپاپ را  خارو  داده



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 بازو بست الستیک ساق سوپاپ 

(ابزار مخصوص: انبر مخصوص کاسه نمد درآر با کد .جدا کنید ابزار مخصوصرا با الستیک ساق سوپاپ 

 )24303001اختصاصی 

 

 

 

 سوپاپ ساق  کاسه نمدنصب 

(ابزار مخصوص:ابزار در آورنده ساق .یدکن یمتنظ یرزالزامات  مطابقرا  L ابزار مخصوص و طول نصب

 )24303004سوپاپ با کد اختصاصی 

 فنر بازکن 

 رابط 

 گاید سوپاپ 

 الستیک ساق سوپاپ 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

   22.1mm(0.87in) :هوا سوپاپ

 

 .یدسوپاپ فشار ده يدست به مجرا توسطرا  سوپاپ الستیک ساق سوپاپ

  .باشد دریلنسر سدر تماس با آن  یینتا قسمت پا یدبکوب یکیرا با چکش پالست فوق الذکر ابزار مخصوص

 فنر سوپاپ

 .باشد یلندرمتراکم آن به طرف سر س يکه انتها يطور یدفنر سوپاپ را نصب کن

 

 

 سر سیلندر 

 گاید سوپاپ 

 الستیک ساق سوپاپ 

 ابزار نصب الستیک ساق سوپاپ 

 سر سیلندر

A بزرگتر ازB 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 سوپاپ خارنصب 

(ابزار مخصوص: ابزار جمع .یدسوپاپ را نصب کن خارو  دادهفنر سوپاپ را با ابزار مخصوص فشار  نشیمنگاه

 )24407009کننده فنر سوپاپ با کد اختصاصی 

 

 سوپاپ یلق کنترل

 .جدا کنیدرا  قالپاق سوپاپ 

 .که موتور سرد شده است یدمطمئن شو

 )30410003(ابزار مخصوص: دسته فیلر میلیمتري با کد اختصاصی .یدکن یريسوپاپ را اندازه گ لقی 

قرار  1شماره  یلندرسر نقطه مرگ را د یستونو پ یدساعت بچرخان يلنگ را در جهت عقربه ها میل

 باشد. یرز یرنشان داده شده در تصو یتدر موقع یارش "-"عالمت  یکه،بطور ید،ده

 ابزار فنر جمع کن

 رابط 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 
(ابزار مخصوص:  .یدکن یريرا اندازه گ یرمشخص شده در تصو یلندرهر سوپاپ س لقی فیلر یک توسط

 )30410003دسته فیلر میلیمتري با کد اختصاصی 

 .یدکن تعویضرا  استکانی ( تایپیت)از مقدار استاندارد باشد،  یشب سوپاپ  لقیاگر 

 در 4 شماره یلندرس یستونتا پ یدساعت بچرخان يدرجه در جهت عقربه ها 360لنگ را به اندازه  میل

 یتدر موقع VVT یهوا و خروج میل سوپاپموجود در  یارش "-"عالمت  یکهبطور یردقرار گنقطه مرگ 

 .یرندقرار گ یرز یرنشان داده شده در تصو

 

(ابزار  .یدکن یريرا اندازه گ یردر تصو B مشخص شده با عالمت یلندرسهر سوپاپ  لقی فیلر، یکبا 

 )30410003مخصوص: دسته فیلر میلیمتري با کد اختصاصی 

 .یدکن تعویضرا  استکانی ( تایپیت)از مقدار استاندارد باشد،  یشب سوپاپ  لقیاگر 

  موتور سرد است عبارتست از: ی کهلقی استاندارد سوپاپ هنگام

  (0.05mm{0.0087±0.0019in}±0.22) {0.0106 ~ 0.0066}0.27 ~ 0.17 هوا:

 (0.05mm{0.0118±0.0019in}±0.30) {0.0138 ~ 0.0098}0.35 ~ 0.25   دود:

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 .یدکن نصبرا  قالپاق سوپاپ

 سوپاپ فیلر تنظیم

 :دنشو یمتنظ یربا روند ز یددارند با یمبه تنظ یازکه ن ییتمام سوپاپ ها لقی

 .یستدلنگ رو به باال با یلمجاي خار روي تا  یدساعت بچرخان يا در جهت عقربه هار میل سوپاپ

 .جدا کنیدرا  سوپاپ یلم

 .یدخارج کن را دارد یمبه تنظ یازکه ن استکانی

 .یدمناسب انتخاب کن استکانی یک

 -ه شد یريمورد استفاده + فاصله سوپاپ اندازه گ شیم استکانی= ضخامت  یدجد شیم استکانی ضخامت

 استاندارد سوپاپ لقی

 0.22mm{0.0087in} هوا:

 (0.30mm{0.0118in} دود:

 .قرار دهید استکانیانتخاب شده را داخل  شیم

(ابزار مخصوص: دسته فیلر میلیمتري  ).با فیلر استاندارد مقایسه کنید( یدکن یسوپاپ را دوباره بررس فیلر

 )30410003با کد اختصاصی 

 قرار داده بااللنگ را بسمت  یلم جاي خار روينصب نشده باشد،  فیلر یمم تنظدر هنگا یمتا یرهاگر زنج

 .شود یريجلوگ یستونپ ياز برخورد سوپاپ با باال ،یمتا در هنگام تنظ

 فیلر



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 توجه

 ینشان داده شده در داخل آن با اعداد سه رقم یرز یررا همانطور که در تصو شیم استکانیضخامت 

 نمایش داده شده است.

 

 

 
 

 

 

 

 

  :است نشان داده شده یردر جدول ز ضخامت مربوط به اعداد موجود داخل استکانی

 ضخامت شماره

(mm) 

 
 ضخامت شماره

(mm) 

 
 ضخامت شماره

(mm) 
270 2.70  292 2.92  314 3.14  
272 2.72  294 2.94  316 3.16  
274 2.74  296 2.96  318 3.18  
276 2.76  298 2.98  320 3.20  
278 2.78  300 3.00  322 3.22  
280 2.80  302 3.02  324 3.24  
282 2.82  304 3.04  326 3.26  
284 2.84  306 3.06  328 3.28  
286 2.86  308 3.08  330 3.30  
288 2.88  310 3.10    
290 2.90  312 3.12    

 

 

     

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 یلندرسر س یر/ تعم کنترل

 .یدکن یضرا تعو یلندرداده و در صورت لزوم سر س انجامرا  یلندرسر س کنترل مراحل

 .یدانجام ده یازرا در صورت ن یضو تعو یراتتعم کنترل،

 .داشته باشد یتو رفتگ سیت سوپاپاگر -

 .دباش مجازاز حد  یشب شعاعی و طولی میل سوپاپ لقیاگر -

فیلر و خط کش ، تاب سرسیلندر مخصوص  ابزارهايتوسط  است، نشان داده شده یرهمانطور که در تصو

و دسته فیلر  29501001(ابزارهاي مخصوص: خط کش فلزي با کد اختصاصی . .را بررسی کنید

 )29501001میلیمتري با کد اختصاصی  

 0.02mm (0.00078 in)حداکثر تاب: 

  

ز حد استاندارد باشد، سر خارج ا یلندرارتفاع سر سمقدار بوده و نیز از حداکثر  یشب یلندرسر س تاباگر 

 .یدکن تعویضرا  یلندرس

 124.55mm{4.8996～4.9035in}～124.45 ارتفاع استاندارد:

 
در محدوده استاندارد باشد، سر  یزاز حداکثر مقدار باشد و ارتفاع ن یشب یلندرشکل سر س ییراگر تغ

 .یدکن تعویض یارا سنگ زده و  یلندرس



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 0.20mm (0.0078 in): تراشحداکثر مقدار 

توسط فیلر و خط کش ، تاب جانبی سرسیلندر را بررسی  است، نشان داده شده یرهمانطور که در تصو

و دسته فیلر میلیمتري با کد  29501001(ابزارهاي مخصوص: خط کش فلزي با کد اختصاصی . .کنید

 )29501001اختصاصی  

 mm (0.0019 in) 0.05حداکثر تغییر شکل: 

 

 

و  یدرا سنگ بزن یلندرباشد، سطح سر س یشتراز حداکثر مقدار بدر این مرحله انجام شده  یرياگر اندازه گ

 .یدکن یگزینآن را جا یا

 )mm) 0.0078in 0.20: تراشحداکثر مقدار 

 گاید سوپاپسوپاپ و  کنترل

 .یدکن یضرا تعو آنو در صورت لزوم  کرده یريضخامت لبه هر سوپاپ را اندازه گ

 :ضخامت استاندارد

 ؛0.85mm {0.034in} :هواوپاپ س

 mm {0.059in} 1.5 :دودسوپاپ 

 ؛0.35mm {0.014in} :حداقل ضخامت

 0.9mm {0.035in} :دودسوپاپ 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 

 .یدکن یضو در صورت لزوم سوپاپ را تعو یدکن یريطول هر سوپاپ را اندازه گ

 طول استاندارد

 4.0020} ~ 3.9823{ 101.65 ~ 101.15: هواسوپاپ 

 }3.9531 ~ 3.9768{ 101.01 ~ 100.41: ددو سوپاپ

 حداقل طول

 100.95mm {3.9744in}: هواسوپاپ 

 100.21mm {3.9712in}: دودسوپاپ 

 

اندازه  یرنشان داده شده در تصو C و A ،B در نقاط یببه ترت Y و X هر سوپاپ را از جهات قطر ساق

 .یدکن یضو در صورت لزوم سوپاپ را تعو یدکن  یريگ

 قطر اسمی

 4.965mm {0.1954 ~ 0.1961in} ~ 4.980 :هواسوپاپ 

 4.955mm {0.1951 ~ 0.1957in} ~ 4.970 :دودسوپاپ 

 Lسوپاپ طول 

 ضخامت لبه نشست 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 حداقل قطر

 4.915mm {0.1935in}: هواسوپاپ 

 4.905mm {0.1931in}: دودسوپاپ 

ه انداز یرنشان داده شده در تصو C و A ،B در نقاط یببه ترت Y و X سوپاپ را از جهات گاید یقطر داخل

 .یدکن یضو در صورت لزوم سوپاپ را تعوکرده  یريگ

 

 

  :قطر داخلی

 5mm {0.1968 ~ 0.1973in} ~ 5.015 استاندارد:

 5.022mm {0.1973 ~ 0.1977in} ~ 5.01 :تعمیري

را  گاید سوپاپ  .باشد A برابر یدبا یزانم ینا .یدکن یريهمه سوپاپ ها را اندازه گ گایدارتفاع  یزانم

 .یدکن یگزینجادرصورت لزوم 

 ارتفاع استاندارد:

 20.4mm {0.7795 ~ 0.8031in} ~ 19.8سمت ورودي هوا: 

 

 گاید سوپاپ 

 سر سیلندر



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 گاید سوپاپ یضتعو

 گاید سوپاپ يساز جدا

(ابزار مخصوص:درآورنده ساق سوپاپ .یدرا از طرف محفظه احتراق با ابزار مخصوص فشار ده گاید سوپاپ

 )24303004با کد اختصاصی 

 

 گاید سوپاپنصب 

(ابزار مخصوص:درآورنده . .یدکنزیر تنظیم  یررا با مقاد L يو طول فشار کرده یمرا تنظ ابزار مخصوص

 )24303004ساق سوپاپ با کد اختصاصی 

 

 L طول 

 20.4mm {0.7795 ~ 0.8031in}~19.8 سمت هوا:

 20.4mm {0.7795 ~ 0.8031in}~19.8 :دودسمت 

 

تا ابزار مخصوص به سر  یدا ابزار مخصوص به داخل فشار دهرا از پشت محفظه احتراق ب گاید سوپاپ

 )24303004(ابزار مخصوص:درآورنده ساق سوپاپ با کد اختصاصی . .برسد یلندرس

 گاید سوپاپ 
 سرسیلندر 

 صوص در آوردن گاید سوپاپ ابزار مخ

 ابزار مخصوص براي باز و بست گاید سوپاپ  ورنیه کولیس 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 

  یرخ یادارد  یهمخوات یفن يبا شاخص ها گاید سوپاپارتفاع  یاکه آ یدکن یبررس

 ارتفاع استاندارد:

 20.4mm {0.7795 ~ 0.8031in}~19.8 سمت هوا:

  20.4mm {0.7795 ~ 0.8031in}~19.8 :دود سمت 

 سیت سوپاپ یر/ تعم بازرسی

 یادر صورت لزوم، مجددا سوپاپ  .یدکن یريسطح آن اندازه گ یزيرا با رنگ آم سیت سوپاپتماس  عرض

 .تکرار کنید  دودسوپاپ  44کاتر  یا سوپاپ هوا 44کاتر  یکرا با  سیت سوپاپسطح 

 1.3mm {0.035 ~ 0.051in} ~ 0.9 عرض استاندارد:

 

 .یدکن یگزیندر صورت لزوم جا را اندازه گیري کرده وL طول  .یدکن یرا بررس سیت سوپاپ نشتی

 ابزار مخصوص براي باز و بست گاید سوپاپ 

 گاید سوپاپ 

 سر سیلندر 

 عرض تماي سوپاپ 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 L اندازه استاندارد 

 44.65mm {1.7343 ~ 1.7579in} ~ 44.05 ورودي:

 44.71mm {1.7366 ~ 1.7602in} ~ 44.11 اگزوز:

 

 فنر سوپاپ کنترل

 یضکرده و در صورت لزوم فنر سوپاپ را تعو یو ارتفاع فنر را بررس یدشار اعمال کنفنر سوپاپ ف يبر رو

 .یدکن

 225N{20.71 ~ 22.95kgf, 45.68 ~ 50.631bf} ~ 203  :فشار

 38.8mm{1.528in}  ارتفاع استاندارد:

 
اشد فنر سوپاپ از حد استاندارد ب یشب یزانم ینو اگر ا کرده یريقائم بودن فنر سوپاپ را اندازه گ یزانم

 .یدکن تعویضرا 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 1.86mm {0.073in} فنر سوپاپ: انحراف از قائمحداکثر میزان 

 

 

 میل سوپاپ کنترل

را اندازه  میل سوپاپ تابو  دادهقرار  شکل Vبلوك يرا رو میل سوپاپ 5و شماره  1شماره  از قسمت کپه

 .یدکن تعویضدر صورت لزوم، میل سوپاپ را  .یدکن یريگ

 0.03mm {0.0012in} :تاب

 
میل در صورت لزوم،  .یدکن یرياندازه گ یررا در دو نقطه نشان داده شده در تصو میل سوپاپارتفاع 

 .یدکن تعویضرا  سوپاپ

 ارتفاع استاندارد:

 43.78mm {1.7236in} سمت اگزوز: ؛43.71mm {1.7208in} :هوا  سمت ورودي

 حداقل ارتفاع:

 43.58mm {1.7157in} مت اگزوز:س ؛43.51mm {1.7130in} سمت ورودي:



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

  

در صورت  .یدکن یرياندازه گ یربصورت نشان داده شده در تصو B و A در نقاطو  Y و X جهات درقطر را 

 .یدکن تعویضرا  میل سوپاپلزوم، 

 25.965mm {1.0213 ~ 1.0222 in} ~ 25.940 قطر اسمی:

 25.910mm {1.0201 in} حداقل قطر:

 
 :یدکن یرياندازه گ یرز يرا با توجه به روش ها میل سوپاپ لقی شعاعیکرده و  اجدرا  سوپاپ یلهم

 .یدپاك کن یاتاقانداخل  بادامک وسطح  ازتمام روغن موتور را 

 .یدقرار ده ردسرسیلنرا داخل  میل سوپاپ

داده شده نشان  یرز یرمطابقت داده و همانطور که در تصو یاتاقانو آن را با عرض  یدرا ببر پالستیک گیج

 )24426001(ابزار مخصوص: پالستیک گیج با کد اختصاصی .یدقرار ده بادامک به صورت محوري يباال

 

ارتفاع بادامک 
 میل سوپاپ 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 .یدرا نصب کن میل سوپاپ کپه

 .یدنچرخان لقی یريرا  در هنگام اندازه گ میل سوپاپ :توجه 

  جدا کنیدرا  میل سوپاپ کپه

میل  کپهو  یلندردر صورت لزوم سر س ه گیري کنید.میزان لهیدگی را با شاخص روي پالستیک گیج انداز

 )24426001(ابزار مخصوص: پالستیک گیج با کد اختصاصی  .یدکن یضرا تعو سوپاپ

 0.081mm {0.0014 ~ 0.0031in} ~ 0.035  :لقی استاندارد

 

 
 .یدرا نصب کن کپه میل سوپاپ

کرده ، نوك ساعت را روي سر میل سوپاپ  با استفاده از ساعت اندازه گیري و پایه مربوطه،ساعت را نصب 

 باال مطابق شکلرا  میل سوپاپ لقی طولیو  دادهجلو و عقب فشار  به را میل سوپاپقرار داده سپس 

 .یدکن تعویضرا در صورت لزوم  میل سوپاپ یاو  یلندرسر س .یدکن یرياندازه گ

 اخطار

 .یدادامک فشار نده، آن را از قسمت بمیل سوپاپ یدگید یباز آس یريجلوگ يبرا

 جهت حرکت

 پالستیک گیج



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 :طولی لقی حداکثر

 0.20mm {0.0031 ~ 0.0078in} ~ 0.08 استاندارد: لقی طولی

 استکانی کنترل

 .یدکن یرياندازه گ یرنشان داده شده در تصو B و A در نقاط Y و X را از جهات سوراخ استکانیقطر هر 

 31.025mm {1.2205 ~ 3.1026cm} ~ 31.000 :داخلیقطر 

 

 
 .یدکن یرياندازه گ یرنشان داده شده در تصو B و A در نقاط Y و X را از جهات تکانیاسقطر هر 

 30,980mm {1.2191 ~ 3.0980cm} ~ 30,964 :یاسم قطر

 

 

 
 30.980mm {1.2191 ~ 3.0980cm}~ 30.964 قطر اسمی:

 لقی بین استکانی و محل قرار گیري استکانی روي سر سیلندر به آن را محاسبه کنید

 .یدکن یگزینرا در صورت لزوم جا یلندرسر س یاو  نیاستکا

 0.061mm {0.00079 ~ 0.00240in} ~ 0.020 استاندارد: لقی
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 0.180mm {0.0071in} حداکثر فاصله:



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 فالیویل بازوبست

 .شود باز کارتل یدلنگ باشد، اول با یلم کاسه نمدقاب نگه دارنده   باز کردنبه  یازاگر ن

 .جدا کنید ، اجزا رایراده شده در تصوبا توجه به روش نشان د

  به منظور نصب، عکس ترتیب جداسازي را انجام دهید.

 

 

 

 )بازوبستبه دستورالعمل  ید(نگاه کن فالیویل 1

 پوسته گیربکس 2

 لنگ یلم کاسه نمد قاب نگه دارنده  3

 فالیویل بازکردن

مطابق ( نیدک نصبرا )24410015تصاصی با کد اخ فالیویلکن دنده  (قفل فالیویل یابزار مخصوص

 
 

7.8 ~ 10.8N·m 
(0.8 ~ 1.1)kgf·m 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 ).شکل

 ).مطابق شکل( یدکن باز يضربدرها را به صورت  یچپ

  .یدرا خارج کن فالیویل

 

 

 میل لنگ کاسه نمد بازو بست 

 توجه

 .آن باشد تعویضبه  یازن ینکهمگر ا ،ندارد يساز جدابه  یازين کاسه نمد یبه طور کل

 .جدا کنید رچهو پا یگوشت یچپ یکرا با  نمد کاسه

 

 ابزار قفل کن فالیویل 

 پیچ گوشتی 

 پارچه محافظ 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 نمد کاسه نصب

 .بمالید نمد کاسه يرا بر رو یزروغن موتور تم

 به صورت آرام قرار دهید.را با دست  نمد کاسه

 .داده و نصب کنیدفشار  با استفاده از چکشرا  کاسه نمد 

 {mm ~ 0.5mm 0.483}عمق فشار: 

 

 لنگ یلم نمد کاسه قاب نگه دارنده نصب  يراهنما

 بندي را بطور یکنواخت  به پشت قاب نگه دارانده کاسه نمد قرار دهید   ماده آب  

 Φ1.5 ~ 2/5mm{0.06 ~ 0.1in}  :ماده آب بندي  قطر

 

 

 .یدکن نصبلنگ را  یلم کاسه نمد قاب نگه دارنده 

 سطح استفاده از روغن 

 ماده آب بند 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 فالیویل بستن

ان داده شده به طور نش یرز یررا همانطور که در تصو آببندو  کرده یزرزوه و سوراخ را تم یچ،قبل از نصب پ

 .آغشته نمائید یچبر رزوه پ یکنواخت

 توجه

 .ندارد يآببندبه  یازننو   یچپ

 

 .یدسفت کن یشرا از پ فالیویل یچپ

 ).مطابق شکل( یدنصب کن فالیویل برروي را  فالیویل  لقف ابزار مخصوص

 ) 24410015با کد اختصاصی  فالیویلکن دنده  قفلابزار مخصوص: (

 ).مطابق شکل( یدسفت کن يضربدر یبرا به ترت فالیویلهاي  یچپ یجبه تدر

 

 فالیویل کنترل

 .یدنصب کن بلوك سیلندر يرا بر رو اندازه گیري  ساعت

 .یدکن یريرا اندازه گ فالیویل تابو  یدرا بچرخان فالیویل

 استفاده از ماده درزبند براي پیچ هاي  استفاده مجدد 

 دندانه  12ال 10استفاده از ماده درزبند 

 ابزار قفل کن فالیویل 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 .یدکن تعویضرا  فالیویلاز حد مجاز باشد  یشترب تاباگر 

 0.13mm {0.0051in} ≤ تاب

 

 

 

 

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 چرخدنده فالیویل مجموعه بازوبست

 .جدا کنید زا راج، ایربا توجه به روش نشان داده شده در تصو

  .به منظور نصب، عکس ترتیب جداسازي را انجام دهید.

 

 

 رابطصفحه  1

 چرخدنده فالیویلمجموعه  2

 گیربکس واشر اتصال گیربکس به موتور  3

 لنگ یلم کاسه نمدقاب نگه دارنده    4

 چرخدنده فالیویلمجموعه  بازکردن

 ).مطابق شکل( یدمحکم کن ( قفل کن فالیویل)ابزار مخصوصرا با  صفحه رابط

 ) 24410015با کد اختصاصی  فالیویلکن دنده  قفلابزار مخصوص : (



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 ).(همانطور که در شکل نشان داده شده یدخارج کن يضربدر یبرا بترت يو مهره ها یچپ

 .جدا کنیدرا  ده فالیویلچرخدنمجموعه 

 

 شاتون یزملنگ و مکان یلم ،یلندرس بازوبست

را  )مراجعه کنید فالیویل(بخش  میل لنگ قاب نگه دارنده  کاسه نمدو  اویل پمپ، کارتل، یلندرسر س

 .جدا کنید

 در تصویر،اجزا را جدا کنید.با توجه به روش نشان داده شده 

 را انجام دهید.به منظور نصب، عکس ترتیب جداسازي 

 

 فالیویل ابزار قفل کن 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدا نمودن پیستون و گژن پین

  یدکن یبررس را گژن پینمحور  لقی

 گژن پین بازکردن

 .یدنصب کن است، نشان داده شده یررا همانطور که در تصو 2و  1شماره  مخصوصابزار 

 )25904006(ابزار مخصوص: اجزاء ابزارهاي جازن پین پیستون با کد اختصاصی 

 شاتون (لطفا به بخش نصب / پیاده سازي مراجعه نمایید) 1

 یاتاقان شاتون (لطفا به بخش نصب / پیاده سازي مراجعه نمایید) 2

 مجموعه پیستون شاتون (لطفا به بخش نصب / پیاده سازي مراجعه نمایید) 3

 مایید)رینگ پیستون (لطفا به بخش نصب / پیاده سازي مراجعه ن 4

 گژین پین (لطفا به بخش نصب / پیاده سازي مراجعه نمایید) 5

 پیستون 6

 شاتون 7

 کپه متحرك  8

 یاتاقان میل لنگ 9

 میل لنگ (به بخش پیاده سازي مراجعه نمایید) 10

 یاتاقان شاتون 11

 بلوك سیلندر 12



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 
 .یدو آنها را سفت کن دادهقرار  پیستون گژنپینرا در 1شماره  مخصوص يابزارها

 

 

نشان داده شده  یرز یررا همانطور که در تصو 2نصب شده در مرحله  گژن پینابزار مخصوص و مجموعه 

ابزار مخصوص: اجزاء ابزارهاي جازن پین پیستون با کد (.یدابزار مخصوص نصب کن يبر رواست، 

 )25904006اختصاصی 

 

 

 1ابزار

 2ابزار

 1ابزار

 2ابزار

 گژنپین
 فلش به سمت باال 
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 پرس کنید.را  گژن پین

 کپه میل لنگ بازکردن

 ).بخش ینلنگ در ا یلم یر/ تعم یبه بازرس ید(نگاه کن یدکن یلنگ را بررس یلم ییانتها لقی

 .یدباز کن روي کپه و مطابق با شکل،و مهره را از  پیچ

 لنگ یلم بازکردن

 ).یدبخش نگاه کن ینلنگ در ا یلم یر/ تعم ی(به بازرس یدکنکپه ها را کنترل  لقی

 بازوبست کپه میل لنگ

 .یدکن تعویض ،از مقدار استاندارد باشد یشکه طول آن ب را یچیو پ کرده یريرا اندازه گ یچطول هر پ

 68.3mm {2.665 ~ 6.830cm} ~ 67.7 طول استاندارد:

 68.7mm {6.871cm} حداکثر طول:

 

 
 .یدسفت کن سه مرحله و مطابق تصویر، تا طی دو را  ثابت یاتاقان کپه یچپ

 }N.m }1.75 ~ 2.25 kgf · m ،12.7 ~ 16.2ft · lb 22.0 ~ 17.2 :گشتاور محکم کردن

 .یدکن يرا عالمت گذار یچسر پ

 سفت کنید. مطابق شکل زیر   ° 95 ~ ° 85  را یچهر پمجددا 

 فلش روي پیستون به سمت باال 

 جهت خروج 
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 پین گژننصب 

 .یدنشان داده شده نصب کن یررا همانطور که در تصو ابزار مخصوص

 )25904006(ابزار مخصوص: اجزاء ابزارهاي جازن پین پیستون با کد اختصاصی 

 

 
 :)نشان داده شده است یر(همانطور که در تصو یدکن یريرا اندازه گ یرز يطول ها

A :پین گژن یرونیاندازه ب 

B :یستونپ یمحفظه داخل یعرض داخل 

C : پین گژنطول 

D :(عرض) قطر کوچک شاتون  پهناي 

 :یدکن یگزینجا یرها را در معادله ز یرياندازه گ
 H = (B + C-A-D) / 2 

 1ابزار

 2ابزار



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 

اتصاالت  يرا برا مخصوص يو ابزارها یدکن یرياندازه گ 2ابزار شماره  يراهنما قسمت را از  L2 لطو

 .برسد L = L2 + h تا اندازه به یدکن یمتنظ )یچ(نگه داشتن پ يفشار

  
 

 .بمالید پین گژن يرا رو یزروغن موتور تم

رو به   "HM18T" بغل شاتون متو عال یستونکه فلش پ یدقرار ده يپرس طور را زیرو شاتون  یستونپ

را  محکم  پین گژنسوار کرده و  یستونرا دو طرف پ 2و شماره  1سپس ابزار مخصوص شماره  .باال باشد

 (مطابق شکل) .یدجا بزن

 2ابزار 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 یرز یرو شاتون را همانطور که در تصو یستونو ابزار مخصوص نصب شده در مرحله دوم داخل پ پین گژن

  .یدقرار ده ،است نشان داده شده

 

در  )مجرا( 2شماره  ابزار مخصوصتا  یدو شاتون فشار ده یستونبه داخل پ ،پرس توسطرا  پین گژن

 . قفلی  قرار بگیرد تماس با پیچ 

 .یدکن تعویضرا  شاتون یاو  پین گژنکمتر از شاخص باشد،  موردنیاز اگر فشار .یدکن یفشار پرس را بررس

 )14.70kN )500 ~ 1500kgf ،1100 ~ 3300lbf ~ 4.90 فشار:

 .یدکن نصب اولاگر کمتر از حد استاندارد باشد، مجددا از  .یدکن یرا بررس پین گژنفشار  یزانم

 :)سطح باالیی پین( H پین گژن میزان 
0.05 ~ 0.35mm {-0.0020 ~ 0.0138in} 

 1ابزار 

 گژنپین
 فلش به سمت باال

 2ابزار 
 تکیه گاه

 پیچ قفلی 

 رو به باالHM1.8Tعالمت 

 (عالمت باال

 

 

 Fعالمت 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 یستونپ ینگر نصب

آن، رینگ را به طور کامل در شیار قرار دهید.  خاندنچرلبه رینگ روغن را با دست در شیار قرار داده و با 

 راحت آن را داخل شیار کنترل کنید. گردشسپس 

 اخطار

 .زیرا احتمال شکستن رینگ وجود دارد ید،روغن استفاده نکن رینگکردن  نصب يبرا بازکن ینگر زا

 
را رو  ینگر عالمتنصب هنگام  .یدنصب کنباز کن  ینگرابزار عمومی توسط دوم و اول را  یستونپ ینگر

 .یدبه باال قرار ده

 

  .دهید قرار یرز یررا با توجه به تصو ینگهر ر دهانهموقعیت 

 گ باز کن رینگ باز کن  ابزار رین



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 
 و مجموعه شاتون یستونپ ينصب و راه انداز

 .قرار دهیدموتور  يرا به سمت جلو یستونپ يعالمت فلش در باال

 ، به عالئم روي شاتون و بدنه دقت شود.در هنگام نصب

  
 

 کپه شاتون ينصب و راه انداز

 .یدکن تعویض ،از مقدار استاندارد باشد یشکه طول آن برا  یچیو پ کرده یريرا اندازه گ یچطول هر پ

 47.3mm {1.838 ~ 4.729cm} ~ 46.7 :طول استاندارد

 47.6mm {4.760cm} :حداکثر طول

 
 .یدکن محکم لهو طی دو یا سه مرحو مهره شاتون را با گشتاور مشخص شده  یچپ

 عالتم روي شاتون 

 دهانه رینگ دوم   دهانه رینگ اول 

 دهانه رینگ روغن   دهانه رینگ روغن  

 محل قرار گیري دهانه رینگ



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 :گشتاور محکم کردن

22,0 ~ 27,0 N · m }2,25 ~ 2,76 kgf · m ،16,2 ~ 19,9 ft · lbf{ 

 

 .یدکن يرا عالمت گذار یچسر پ

 کنید. تر محکم  ° 95 ~ ° 85را  یچهر پمجددا 

 یلندرس بلوك یر/ تعم بازرسی

 .تاب بلوك را توسط فیلر و خط کش اندازه گیري نمایید.

و دسته فیلر میلیمتري با کد  29501001مخصوص: خط کش فلزي با کد اختصاصی (ابزارهاي 

 )30410003اختصاصی 

 mm {0.002in} 0.005 :بلوك سیلندر تاب حداکثر

    

    
اگر  کنترل کرده،را  بلوك سیلندرباشد، ارتفاع  مجازاز مقدار  یشب بلوك سیلندرشکل در سطح  ییراگر تغ

 جلو



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 .یدکن تعویضرا  بلوك سیلندرستاندارد باشد، از حد ا یشب یزارتفاع ن

 213.55mm{8.4035 ~ 8.4066in } ~ 213.45ارتفاع استاندارد: 

 

را  یلندرارتفاع در محدوده استاندارد باشد، سطح س یبوده ول حد مجازاز  یشب بلوك سیلندر تاباگر 

 .یدکن تعویضرا  بلوك سیلندر یاو  یدسنگ بزن

 mm {0.008in} 0.20 :تراشمقدار  حداکثر

و توسط  Y و X در جهت ییرا از سطح باال یلندرس ینشان داده شده قطر داخل یرز یرهمانطور که در تصو

  37mm {1.45in}.یدکن یرياندازه گ سنج داخل یجگ

 

 یسطح  داخل یا یدکن یضرا تعو بلوك سیلندرمجاز باشد،  یشاز حد سا یشب یلندرس یاگر قطر داخل

 .یدکن نصب تعمیري  یستونپ یکو  یدهتراش یلندرس

 اندازه گیري سیلندر 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 0.15mm{0.006in}  :یشد ساح

 توجه

با قطر  یدبا یلندرتمام س .بزرگتر درنظر گرفت یستونبا توجه به قطر پ یدشده را با یدهتراش یلندرقطر س

 .باشند یکسان

اخ سور یدنشده در هنگام تراش یداز حرارت تول یناش بلوك سیلندرشکل  ییراز تغ یريبه منظور جلوگ

 :شود یترعا یربصورت ز یدها با یلندرس تراش  یبترت یلندر،س

3 → 1 → 4 → 2. 

 یلندرس داخل ،یینها پرداختدر  .در نظر بگیرید لقی 0.02mm {0.000787in} یزانبه م تراش  یندر ح

 .یدکن ، صافتراشاز طریق را 

 

 

 

 

 mm{in} قطر داخلی سیلندر

 اندازه ابعاد

 {3.3083 ~ 3.3071}84.03 ~ 84 استاندارد

 {3.3181 ~ 3.3169}84.28 ~ 84.25 تعمیر اول  {0.01}0.25 :

 {3.3280 3.3268}84.53 ~ 84.50 تعمیر دوم  {0.02}0.50 :

 

 پین گژنو  یستونپ ینگر یستون،پ کنترل

 ینگر یارش یینیلبه پا یردر ز  28.6mm {1.12in}و  پین گژنمحور بر را در جهت عمود  یستونقطر پ



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 .یدکن یرياندازه گ روغن

 mm{in} قطر پیستون

 اندازه ابعاد

 {3.3071 ~ 3.3059}84 ~ 83.97 استاندارد

 {3.3169 ~ 3.3157}84.25 ~ 84.22 تعمیر اول {0.01}0.25 :

 {3.3268 ~ 3.3256}84.50 ~ 84.47 تعمیر دوم  {0.02}0.50 :

 

یستون یا سیلندر را به منظور نصب پیستون و در صورت نیاز پ بررسیرا  یلندرو س یستونپ ینب لقی

  بزرگتر، تعویض نمایید.

 0.04mm{0.000～0.0016in} ~ 0.02 :استاندارد لقی

 0.10mm{0.004in} :لقی حداکثر

 .درنظر گرفته شود یدبا یستونپ ینگشود، مشخصات ر نصببزرگتر  ییستوناگر پ

  ).مطابق شکل( یدکن یريرا اندازه گ ینگر یارو ش یستونپ ینگر ینب لقی

 .یدکن یضرا تعو یستونپ ینگو ر یستوندر صورت لزوم پ

 استاندارد یلق

 0.070mm{0.0012 ~ 0.0028in} ~ 0.030 :اول ینگر

 مرکز پیستون 

 مرکز گژنپین 
 جهت نیرو 

 Dقطر 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 0.060mm{0.0008～0.0024in } ~ 0.020 :دوم ینگر

 0.12mm{0.0016～0.047in } ~ 0.040 :روغن ینگر

 یلق ماکزیمم

 ؛0.15mm {0.006in} :ینگر ینو دوم اولین

 0.15mm {0.006in} :روغن ینگر

 

فشار  یلندرمحفظه س یینیپا قسمترا به  ینگو ر یدقرار ده یلندررا با دست در داخل س یستونپ ینگر

 .یدده

 .یدکن یضرا تعو یستونپ ینگدر صورت لزوم ر .یدکن یرياندازه گ فیلررا با  یستونپ ینگر دهانه

 )30410003ختصاصی (ابزار مخصوص: دسته فیلر میلیمتري با کد ا

 استاندارد لقی

 0.20mm {0.008 ~ 0.014in} ~ 0.35 :اول رینگ

 0.45mm {0.012 ~ 0.018in} ~ 0.30 :دوم رینگ

 0.50mm {0.008 ~ 0.020in} ~ 0.20 :روغن رینگ

 1.0m {0.039in} :لقی حداکثر

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 ق شکل اندازه بگیرید.مطاب A ،B ،C ،D در چهار نقطه ازو  Y و X جهات در سوراخ گژن پین راقطر 

 20.010mm {0.7878 ~ 0.7880in} ~ 20.015 :یاسم قطر

 
 مطابق شکل اندازه بگیرید. A ،B ،C ،D در چهار نقطه از Y و X جهات در گژن پین راقطر 

 20.005mm {0.7875 ~ 0.7876in} ~ 20.002قطر اسمی: 

 

 یاو /  یستونرده و در صورت لزوم پرا محاسبه ک روي پیستون پین گژن سوراخو  پین گژن ینب لقی

 .یدکن تعویضرا  پین گژن

 0.013mm{0.0002～0.0005in } ~ 0.005 :فاصله استاندارد



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

را محاسبه  ینپ گژنکوچک شاتون و  يانتها ینکرده و فاصله ب یريکوچک شاتون را اندازه گ يقطر انتها

 .یدکن یضرا تعو پین گژن یادر صورت لزوم شاتون  .یدکن

 0.031mm {-0.0013 ~ -0.0007in}- ~ 0.017- :استانداردفاصله 

 توجه

 .گرم باشد 6از  یشترب یدنبا یکسانموتور  یکها در  یستونپ ینتفاوت وزن ب

 .مربوطه باشدبلوك مربوط به  یلندرمطابق با شماره کالس قطر س یدبا یستونقطر پ يبند شماره کالس

 لقی شاتون کنترل

 .یدکن تعویضآن را  کپهشاتون و در صورت لزوم  .یدکن یريزه گشاتون را اندا ییانتها لقی

 0.250mm {0.004 ~ 0.010in} ~ 0.100 استاندارد لقی

 0.30mm {0.012in} یلق بیشترین

 

 :لنگ یلم کپه متحرك اندازه گیري لقی

 .یدپاك کن یاتاقان میل لنگ وسطح  ازروغن موتور را 

(ابزار یده و به صورت طولی روي آن قرار دهید.پالستیک گیج را به اندازه عرض لنگ بر

 )24426001مخصوص:پالستیک گیج با کد اختصاصی 

 فیلر



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

  .یدرا نصب کن کپه

 کپه را بسته و سپس به آرامی باز کنید.هاي  یچپ

 یزاناز حداکثر م یشترب لقیاگر  .یدکن مقایسه با شاخصرا  یجگ شده لهنقطه از قسمت  ینتر یضعر

مناسب  یاتاقانیو از  .یدده شلنگ را ترا یلمحور م یاکرده و  تعویضرا  انیاتاقمشخص شده باشد، 

 .منطبق گردد لقی مجازتا با  استفاده کرده

 0.048mm {0.0006 ~ 0.00191in}~0.015 :فاصله استاندارد

 0.10mm{0.0039in }:حداکثر فاصله

 
mm{in} 

 ضخامت یاتاقان بوش شاتون

 {0.05902 ~ 0.05854}1.499 ~ 1.487 استاندارد

 {0.06394 ~ 0.06346}1.624 ~ 1.612 تعمیر اول {0.01}0.25 :

 {0.06886 ~ 0.06839}1.749 ~ 1.737 تعمیر دوم  {0.02}0.50 :

 

  
اندازه است، نشان داده شده  یرکه در تصو يهمانطور Y و X را از جهات سوراخ کوچک شاتون یقطر داخل

 .یدکن یريگ

 19.985mm{0.7864～0.7868in } ~ 19.974 :یقطر اسم



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 
 توجه

 .یدبا شماره موتور استفاده کن مشابه یبا گروه وزن یاز مجموعه شاتون

 و شاتون یستونپ کنترل

 یینبزرگتر نتواند توسط وزن خود بسمت پا ياگر انتها .یدکن یبررس مطبق شکلرا  شاتونحرکت   

 .یدکن تعویضرا  پین گژن یا یستونسقوط کند، پ

 

 تاقانیبغل یا

جلو و عقب فشار داده و فاصله به سمت  یگوشت یچپ یکبا لنگ  یلم .را مطابق شکل نصب کنید یجگ

  ییاتاقانبغل  مجاز باشد، یزاناز حداکثر م یشب ییاگر فاصله انتها .یدکن یريلنگ را اندازه گ یلم ییانتها

فاصله  با تناسبمکه  یدکن نصبا ر یاتاقانیبغل    کنید. سپس تراشلنگ را  یلم یاو  کرده یگزینجارا 

 حرکت بر اثر وزن 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 .لنگ کوچکتر باشد یلاستاندارد و منطبق با م ییانتها

 0.25mm{0.002～0.011in } ~ 0.05 :استاندارد افقی لقی

 0.30mm{0.012in}  :افقی لقی حداکثر

mm{in} 
 ضخامت بغل یاتاقان یاتاقان

 {0.0778 ~ 0.0758}1.975 ~ 1.925 استاندارد

 {0.0827 ~ 0.0807}2.100 ~ 2.05 تعمیر اول سایز  {0.01}0.25

 {0.0876 ~ 0.0856}2.225 ~ 2.175 سایز تعمیر دوم {0.02}0.50

 {0.0925 ~ 0.0906}2.350 ~ 2.300 سایز تعمیر سوم {0.03}0.75

 
 .یدکن تعویضلنگ را  یلدر صورت لزوم، م کرده و یريلنگ را اندازه گ یلم لقی شعاعی

 0.03mm{0.0012in } :یشعاع لقی حداکثر

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 یرياندازه گ B و A در نقاط Y و X جهات است، درنشان داده شده  یرهمانطور که در تصورا  لنگقطر 

نصب  با آن راناسب تم یاتاقانیو  یدرا سنگ بزن لنگ یاو  تعویض کردهلنگ را  یلدر صورت لزوم، م .یدکن

 .یدکن
mm{in} 

 rxv لنگ

 {1.9685 ~ 1.9678}50 ~ 49.982 استاندارد

 1.9586 ~ 1.9580}49.75 ~ 49.732 تعمیرياندازه   {0.01}0.25

 

 

 
mm{in} 

 قطر  قطر ثابت میل لنگ

 {1.8897 ~ 1.8890}48.000 ~ 47.980 استاندارد

 {1.8799 ~ 1.8791}47.750 ~ 47.730 سایز تعمیر اول  {0.01}0.25

 {1.8701 ~ 1.8693}47.500 ~ 47.480 سایز تعمیر دوم {0.02}0.50

 

 

 .یدکن یرياندازه گ یررا با روش ز یاتاقان ثابت لقی 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 .یدپاك کن یاتاقان میل لنگ وسطح  ازروغن موتور را 

(ابزارهاي مخصوص:  پالستیک گیج را به اندازه عرض لنگ بریده و به صورت طولی روي آن قرار دهید.

 )24426001پالستیک گیج با کد اختصاصی  

 . یدرا نصب کن کپه

 کپه را بسته و سپس به آرامی باز کنید.هاي  یچپ

 یزاناز حداکثر م یشترب لقی. اگر یدکن مقایسه با شاخصرا با  یجگ شده لهنقطه از قسمت  ینتر یضعر

 متناسب یاتاقانی. و از یدده شلنگ را ترا یلمحور م یاکرده و  تعویضرا  یاتاقانمشخص شده باشد، 

 .باشد سازگاررد استاندا لقیتا با  یداستقاده کن

 0.036mm{0.00071～0.00142in } ~ 0.018 :استاندارد لقی 

 0.1mm{0.0039in } :لقی حداکثر 

 

 
mm{in} 

 ضخامت یاتاقان سایز یاتاقان

 {0.0789 ~ 0.0783}2.003 ~ 1.988 استاندارد

 {0.0837 ~ 0.0831}2.128 ~ 2.113 تعمیري اندازه   {0.01}0.25

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور

 

 

 

  

 

 

 اي مخصوصلیست ابزاره

 



 
 
 

 هایما                                        تعمیرات موتور
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