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 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 

 مقدمه

مرتبط با نگهداري و تعمیرات دریافت  تعمیرات و نگهداري موتور امري بسیار حرفه اي است. اگر آموزش فنی
ضروري  نشود، احتمال آسیب رسیدن کلی یا صدمه دیدن به تکنسین در زمان تعمیرات وجود دارد. بنابراین،

 نگهداري و کار تعمیر موتور دریافت گردد.قبل از شروع به یادگیري اطالعات فنی  آموزش مناسب یا است که

، و پارامترهاي فنی مربوط به HM484Qهاي کتابچه راهنما عمدتا عملیات تعمیرات و نگهداري موتور سري
هاي دیاگرامشود که از راهنماي نگهداري، ، پیشنهاد میدهد. در این دورهند را توضیح میداردهاي فرآیاستان

شود که این مدارها و دیگر اطالعات مرتبط با خودروي مربوطه به صورت ترکیبی به کار گرفته شوند، و تاکید می
 ها تطابق داشته باشد. کار عملی ارائه شده در این موضوعامر با 

رت، سیستم روغن کاري هاي موتور (از قبیل: آلترناتور، استامحتواي این راهنما بر اساس مونتاژ قطعات و سیستم
و غیره) دسته بندي شده است؛ ترتیب هر بخش محتواي این راهنما طبق ترتیب موتور باز شده از بیرون به 

تواند طبق ترتیب عملیات نشان داده شده در این راهنما پیاده سازي شود). سمت داخل است( موتور کامال می
 میر و نگهداري به طور کامل مطالعه شود.شود که این راهنما قبل از عملیات تعپیشنهاد می

باشند، و اطالعات به کار گرفته شده تمام محتواي این راهنما جدیدترین اطالعات در زمان انتشار راهنما می
  است. HM484Qهاي منطبق با استانداردهاي فنی سري
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 ٤٦ ......................................................................................................................... کارتل بدنه کردن باز يدستورالعملها
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 ۱۱۳ ................................................................................................................................................... موتور دستھ
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 روش استفاده از مستند 
باشد، و به طور خاص به پنچ عملیات پایه اي زیر تقسیم هایی براي عملیات نگهداري میاین راهنما شامل روش •

 شود.می

 . باز کردن/ بستن1
 ترباز و بست اجزاي کوچک. 2
 )کردن راه اندازي مجدد (ریست. 3
 . بررسی کردن4
 . تنظیم کردن5

هاي جانبی، عملیات ساده ممکن است با مشاهده نماي ظاهري موتور کامل شود، یعنی باز کردن/ بستن قطعه •
 ها و مشاهده دیداري و غیره.تمیز کردن قطعه

 مراحل تعمیر

توانند قطعات را معرفی کنند، و بیانگر هده شوند، زیرا تصویرها میقبل از انجام اکثر تعمیرها، تصویرها باید مشا. 1
توضیح تصویرها براي باز کردن و نصب  چگونگی متصل شدن قطعات به همدیگر و چگونگی بررسی ظاهر قطعات باشند.

 سیستم نمایش داده شده موجود است.

نده، همچنین نمادهاي درزگیرها در تصویرها هاي روان کن. قطعات حساس و آسیب پذیر، گشتاور محکم کردن و روغن2
ها براي ابزار مخصوص یا تجهیزات مورد نیاز براي باز کردن و ها و دستورالعملنشان داده شده اند، همچنین برچسب

 نصب کردن آمده اند.

یا اطالعات اولیه اغلب کلید  . این اطالعاتمراحل عملیات با توجه به اعداد اختصاص یافته در جداول بیان شده است . 3
 باشد، لطفا به این اطالعات در زمان تعمیرات و نگهداري قطعات یدکی مراجعه کنید.روند عیب یابی می

 هشدار ها و احتیاط ها 

 کنید.حدهاي باال و پایین را مطالعه میمقادیرو  توضیحاتها، ها، توجهدر کتابچه راهنما، هشدارها، احتیاط

 هشدار

در حین  دیدنده آن است که  در صورت عدم راعایت موارد ذکر شده احتمال آسیب این حالت نشان دهن •
 .تعمیرات وجود دارد 
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 احتیاط

 موتور آسیب ببیند. ،توجه کنید که ممکن است در صورت عدم توجه به این مورد •

 توجه

 توجه کنید. عملیاتبه اطالعات اضافی ارائه شده براي کامل کردن برخی  •

 توضیح

 توجه کنید.هنگام تنظیم یا بررسی  ،مل و مقاومتبه محدوده تح •

 حد باال و پایین

 .،خارج نگردد دقت کنید که از حد مجاز باال و پایین در هنگام بررسی یا تنظیم  •
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 پارامترهاي فنی

 پارامترهاي فنی خوروي کامل
 مالحظات پارامترها آیتم ها

  HM484Q HM484Q-B مدل
  سیلندر خطی 4 هاش آنتعداد سیلندرها و آرای

  تاج پیستون شیار دار (شیب دار) محفظه احتراق
 مطابق با شماره سیلندر 2 -4 -3 -1 ترتیب احتراق
  در خالف جهت ساعت جهت چرخش

میل سوپاپ دوبل در سر سیلندر، محرك  مکانیزم زمانبندي سوپاپ
 دوبل VVTزنجیر تایم، 

 

  16 هاتعداد سوپاپ
  1995 1840 (cc)حجم موتور 

bore × stroke (mm)  84×90 84×83  
  10 نسبت تراکم

 
زمانبندي 

 (°)سوپاپ 

  (BTDC)36～4- باز سوپاپ هوا
  (ABDC)24～64 بسته

  (BBDC)32～56 باز سوپاپ دود
  (ATDC)24～0 بسته

  102/6000 94/6000 (kW/rpm)توان ماکزیمم 
  180/4500 166/4500 (N·m/rpm) ماکزیممگشتاور

  50±800با کولر :  (rpm)سرعت دور آرام موتور 
  50±750دور آرام مطلوب: 

 در حالت دور آرام 3±6 (°)زاویه آوانس جرقه 
  الکتریکیاستارت  روش استارت

  گردش آب روش خنک کنندگی
  ترکیبی از فشار و پاشش روش روغنکاري

  584.1×638.1×641.9 (mm)ابعاد کلی 
  130 128.25 (kg)الص وزن خ
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 مشخصات فنی سرویس
 پارامترها آیتم ها

 سر سیلندر
 (mm{in})ارتفاع 

 
 {4.9035～4.8996}124.55～124.45 استاندارد

 {0.0078}0.2 تراشیدن مجاز ماکزیمم مقدار
 {0.0011}0.03 ماکزیمم (mm{in}) تاب سر سیلندر

 {0.0019}0.05 ماکزیمم (mm{in})محل اتصال منیفولد  تاب
 {0.0078}0.20 ماکزیمم مقدار مجاز تراشیدن

سوپاپ (در حالت سرد موتور)  فیلر
(mm{in}) 

 {0.0102～0.007}0.26～0.18 سوپاپ هوا
 {0.0133～0.0102}0.34～0.26 سوپاپ دود

 سوپاپ گایدسوپاپ و 
 

 ضخامت لبه
(mm{in}) 

 {0.0334}0.85 استاندارد سوپاپ هوا
 {0.014}0.35 مینیمم

 {0.0590}1.50 استاندارد سوپاپ دود
 {0.035}0.9 مینیمم

 
 طول سوپاپ
(mm{in}) 

 {4.0019～3.9822}101.65～101.15 استاندارد سوپاپ هوا
 {3.9744}100.95 مینیمم

 {3.9988～3.9791}101.57～101.07 استاندارد سوپاپ دود
 {3.9712}100.87 مینیمم

 سوپاپ ساققطر 
(mm{in}) 

 {0.1960～0.1954}4.980～4.965 استاندارد سوپاپ هوا
 {0.1935}4.915 مینیمم

 {0.1956～0.195}4.970～4.955 استاندارد سوپاپ دود
 {0.1931}4.905 مینیمم

 {0.1973-0.1968}5.012-5 استاندارد (mm{in})سوپاپ  گایدقطر داخلی 
 {0.1977-0.1973}5.022-5.012 تعمیري

 {0.8031-0.7795}20.4-19.8 سوپاپ هوا (mm{in})سوپاپ  دگایارتفاع 
 {0.5984-0.5748}15.2-14.6 سوپاپ دود

 نشیمن گاه سوپاپ
 0.9～1.3{0.0354～0.0511} (mm{in})گاه سوپاپ عرض تماس نشیمن

 44～43.5 سوپاپ هوا (º)زاویه نشیمن سوپاپ 
 44～43.5 سوپاپ دود

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

 {1.7468}44.37 سوپاپ دود

 مشخصات فنی سرویس
 پارامترها آیتم ها

 فنر سوپاپ
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 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 
 (mm{in})فنر سوپاپ  Hارتفاع 

 
 H: 38.8mm سوپاپ هوا

{1.528in} 
203～225 {20.71～22.95, 
45.62～50.56} 

 H: 38.8mm سوپاپ دود
{1.528in} 

203～225 {20.71～22.95, 
45.62～50.56} 

 {0.073}1.86 ماکزیمم سوپاپ هوا (mm{in})عمودي  از حالت انحراف
 {0.073}1.86 ماکزیمم سوپاپ دود

 کاسه نمد سوپاپ
 {0.87}22.1 سوپاپ هوا L (mm{in})عمق 

 {0.665}16.9 سوپاپ دود
 میل بادامک

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

میل بادامک  بادامکارتفاع 
(mm{in}) 

 {1.7248}43.81 استاندارد سوپاپ هوا
 {1.7169}43.61 مینیمم

 {1.7236}43.78 استاندارد سوپاپ دود
 {1.7157}43.58 مینیمم

 {1.0222～1.0211}25.965～25.936 استاندارد (mm{in})یاتاقان محور قطر 
 {1.0199}25.906 مینیمم

 {0.0033～0.0014}0.085～0.035 استاندارد (mm{in})یاتاقان محور لقی 
 {0.0078～0.0031}0.20～0.08 استاندارد (mm{in})  افقی لقی

 {0.0082}0.21 ماکزیمم
 استکانی

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

 ار گیري محل قربین استکانی و لقی
 (mm{in})استکانی 

  0.00240～0.00079}0.061～0.020 استاندارد
 {0.0071}0.180 ماکزیمم

 بلوك سیلندر
ارتفاع (از باالترین سطح تا خط مرزي 

 (mm{in})) سر سلندر
 {10.7677}273.5 استاندارد

 {0.008}0.20 ماکزیمم مقدار مجاز تراشیدن

 {0.002}0.05 تاندارداس (mm{in})تغییر شکل سطح باالیی 

اندازه گیري شده  [قطر داخلی سیلندر 
از سطح باالئی  37mm (1.45in)در 

 (mm{in})]بلوکسیلندر 

 {3.3083～3.3071}84.03～84.00 استاندارد
 {3.3181～3.3169}84.28～84.25  {0.01}0.25بزرگتر از اندازه: 
 {3.3279～3.3268}84.53～84.50 {0.02}0.50بزرگتر از اندازه: 

 مشخصات فنی سرویس

 پارامترها آیتم ها
        {0.006}0.15 محدوده مجاز ساییدگی

 (mm{in})قطر پیستون 
 28mm {1.1in}اندازه گیري شده در  [

 {3.3071～3.305}84～83.97 استاندارد

 {3.3169～3.3157}84.25～84.22 {0.01}0.25   ندازه:بزرگتر از ا
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 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 
below  ،پایینتر از لبه پایینی شیار کاسه نمد

 ] گژن پین سوراخعمودي تا محور 
 {3.3268～3.3256}84.50～84.47 {0.02}0.50 بزرگتر از اندازه:

بین پیستون و سطح داخلی سیلندر  فاصله
(mm{in}) 

 {0.0016～0.0008}0.04～0.02 استاندارد
 {0.004}0.10 ماکزیمم

 رینگ پیستون
 

رینگ پیستون و شیار  لقی
 (mm{in})رینگ 

 {0.0027～0.0012}0.070～0.030 استاندارد رینگ باالیی
  {0.0024～0.0008}0.060～0.020 استاندارد رینگ دوم

 {0.0047～0.0016}0.120～0.040 استاندارد رینگ روغن
 

اندازه گیري شده درون  [دهانه  فاصله
  (mm{in})]سیلندر 

 {0.014～0.008}0.35～0.20 رینگ باالیی
 {0.018～0.012}0.45～0.30 رینگ دوم

 {0.020～0.008}0.50～0.20 رینگ روغن
 گژن پین

 0.7482～0.7481}19.005～19.002 استاندارد (mm{in})قطر گژن پین 
 {0.7486～0.7484}19.015～19.010 استاندارد (mm{in})قطر گژن پین 
کوچک شاتون و  سوراخبین  فاصله(انحراف)

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

 شاتون و یاتاقان شاتون
 {5.5079～5.5118}140～139.9 استاندارد (mm{in})   ]از مرکز تا مرکز [طول 

 {0.7474～0.7476}18.985～18.974 استاندارد (mm{in})قطر کوچک انتهایی شاتون 
 {0.010～0.004}0.250～0.100 استاندارد (mm{in})انتهایی شاتون  فاصله(انحراف)

 {0.012}0.30 ماکزیمم

 
 (mm{in})سایز 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

 مشخصات فنی سرویس

 پارامترها آیتم ها
 {0.0019～0.0006}0.048～0.015 استاندارد (mm{in})شاتون  یاتاقان فاصله(انحراف)

 {0.0039}0.10 ماکزیمم

 میل لنگ
 0.03{0.0012} (mm{in})انحراف محور میل لنگ 

 {1.9685～1.9678}50.000～49.982 استاندارد قطر محور اصلی
 {1.9586～1.9580}9.75～49.732 تعمیري  {0.01}0.25

 {0.0789～0.0783}2.003～1.988 دارداستان ضخامت یاتاقان اصلی 
 {0.0837～0.0831}2.128～2.113 تعمیري {0.01}0.25

 
 یاتاقان میل لنگ

 {1.7717～1.7709}45.000～44.980 استاندارد
 {1.7618～1.7610}44.750～44.730 تعیمري اول {0.01}0.25
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 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 
 {1.7520～1.7512}44.500～44.480 تعمیري دوم {0.02}0.50

 میل لنگ
 

 (mm{in}) یاتاقانی  بغل
 {0.0778～0.0758}1.975～1.925 استاندارد

 {0.0827～0.0807}2.100～2.050 تعمیر اول  {0.01}0.25
 {0.0876～0.0856}2.225～2.175 تعمیر دوم  {0.02}0.50
 {0.0925～0.0906}2.350～2.300 تعمیري سوم {0.03}0.75

 {0.010～0.002}0.25～0.05 استاندارد لقی افقی 
 {0.012}0.30 ماکزیمم

 بررسی روي خودرو
فشار تراکم 

kpa{kgf/cm2,psi}[rpm]} 
 [300]{199 ,14.0}1370 مقدار استاندارد

 [300]{156 ,11.0}1080 حداقل مقدار
 {28 ,2.0}200 حداکثر مقدار تفاوت فشار میان سیلندرها

 446～588{4.6～6.1, 64～84}[2500] (kpa{kfg/cm2, psi}[rpm])فشار روغن موتور 
 مقدار پر کردن روغن موتور

L{US qt,lmp qt} 
 {2.7 ,3.2}3.1 تعویض روغن موتور

 {2.9 ,3.5}3.3 تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور

 یا باالتر SJکالس  APIروغن موتور  کالس روغن موتور 
 SAE 10W–40 {℉13}℃ 25–در درماي باالتر از   کالس ویسکوزیته روغن

 

 

 

 مشخصات فنی سرویس

 پارامترها آیتم ها
 تسمه آلترناتور

 (mm{in})میزان خمش (انحراف) 
 اعمال 98N {10kgf,22lbf} با نیروي [

 ]شده به وسط تسمه

 {0.29～0.26}7.5～6.5 نو
 {0.35～0.28}9.0～7.0 کهنه

 {0.39}10 حد مجاز
 نیروي کشش 
N{kgf,lbf} 

 {180～160 ,85～70}834～686 نو
 {150～120 ,70～50}686～490 کهنه

 {88 ,40}392 حد مجاز

 استارت
 14 (V)ولتاژ  تست بی باري

 110 (A)جریان 
 باز و بست زنجیر تایمینگ

 3{0.1181} (mm{in})سفت کن اتوماتیک کشش  طول

14 
 



 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 

 سنسور سرعت میل لنگ
 0.5～1.1{0.020～0.043} (mm{in})بین چرخ دنده سیگنال و سنسور  فاصله
 ستاتترمو

 80～84{176～183} (ºC{°F})دماي باز شدن 
 95{203} (ºC{°F})دماي باز شدن کامل 

 8.5{0.33}≤ (mm{in})میزان جابجایی در باز شدن کامل 
 صفحه کالچ
 0.6{0.024}≥ (mm{in})عمق  فنر دیافراگم

 0.6{0.024}≥ (mm{in})انحراف شعاعی 
 0.05{0.0019} (mm{in})صفحه کالچ  مسطح بودنمیزان 

 صفحه اصطکاك کالچ
 0.3{0.012}≤ (mm{in})ضخامت پرچ 

 0.7{0.028}≥ (mm{in})انحراف سیکلی شعاعی 
 فالیویل

 0.13{0.0051}≥ (mm{in}) تاب
 پمپ روغن موتور

بین نوك دندانه روتور درونی تا  فاصله
 (mm{in})روتور بیرونی 

 {0.0070～0.0024}0.18～0.06 استاندارد
 {0.009}0.22 ماکزیمم

بین نوك روتور بیرونی و بدنه  فاصله
 (mm{in})پمپ 

 {0.0071～0.0040}0.181～0.100 استاندارد
 {0.009}0.22 ماکزیمم

 {0.0038～0.0016}0.095～0.040 استاندارد لقی
 {0.006}0.14 ماکزیمم

 مشخصات فنی سرویس

 پارامترها آیتم ها
  90.4N-82.6 فشار: (mm{in})طول فنر فشاري 

{8.43-9.22kgf, 18.56-20.31lbf} 
35.15{1.3839} 

 {0.039～0}1.0～0 محل قرار گیري کاسه نمد تا سطح پمپ روغن

 کاسه نمد عقب
 {0.019～0}0.5～0 نمد جلوي میل لنگ تا سطح بلوکهه محل قرار گیري کاس

 پیچطول 
 {4.125～4.103}104.8～104.2 استاندارد (mm{in})پیچ قالپاق در سوپاپ 

 {4.154}105.5 ماکزیمم
 {2.689～2.665}68.3～67.7 استاندارد طوله پیچ کپه یاتاقان ثابت

 {2.705}68.7 ماکزیمم
 {1.862～1.838}47.3～46.7 استاندارد طول پیچ کپه متحرك

 {1.874}47.6 ماکزیمم
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 اتصاالتگشتاور 
 مالحظات واحد گشتاور محل نصب

N•m kgf•m ft•lbf 
 رآلترناتو
  33.0 4.6 45.1 بلبرینگ

  33.0 4.6 45.1 بازویی قابل تنظیم
  15.8 2.2 21.6 لغزندهتنظیم 

 سیستم کنترل و جرقه
  6.4 0.9 25 کوئل جرقه

  18.3 2.6 25 شمع
  15.8 2.2 21.6 ریل سوخت رسانی

  6.4 0.9 8.8 سنسور موقعیت میل سوپاپ
  10.9 1.53 15 سنسور دماي آب

  15.8 2.2 21.6 بهسنسور ضر
  6.4 0.9 8.8 براکت سنسور ضربه

 سنسور سرعت میل لنگ
 گیره و براکت

8.8 0.9 6.4  

  6.4 0.9 8.8 سنسور سرعت میل لنگ
 OCVشیر 

 
8.8 0.9 6.4  

 سیستم منیفولد هوا و دود
  6.4 0.9 8.8 دریچه گاز

  15.8 2.2 21.6 منیفولد هوا
 منیفولد هوا

 ولد)براکت (سمت منیف
21.6 2.2 15.8  

 براکت منیفولد ورودي
 (سمت بلوکه سیلندر)

45.1 4.6 33.0  

  15.8 2.2 21.6 منیفولد دود
  15.8 2.2 21.6 محافظ حرارتی منیفولد دود

 سیستم روغنکاري
  10.7 1.5 14.7 سوییچ روغن

  10.9 1.53 15 فیلتر روغن
  25.1 3.5 34.3 کانکتور فیلتر روغن

  6.4 0.9 8.8 وغنفیلتر ر

  15.8 2.2 21.6 بدنه کارتل

  15.8 2.2 21.6 کارتل

 سیستم خنک کننده
  15.8 2.2 21.6 ( واتر پمپ)پمپ آب
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 اتصاالتگشتاور 
 مالحظات واحد گشتاور محل نصب

N•m kgf•m ft•lbf 
  6.4 0.9 8.8 پولی پمپ آب

  15.8 2.2 21.6 نشیمنگاه لوله خروجی 
  15.8 2.2 21.6 ستاتهوزینگ ترمو

  15.8 2.2 21.6 نشیمنگاه ترموستات
  15.8 2.2 21.6 لنگ باي پس آبیش

  15.8 2.2 21.6 لوله باي پس آب
 هاي بلوکه سیلندر و شاتون میل لنگ مکانیسم

  118.4 16.7 162 پولی میل لنگ
  73.1 10.3 100 فالیویل

  6.4 0.9 8.8 کالچ
  15.8 2.2 21.6 دیسک کالچ

  6.4 0.9 8.8 قاب عقب میل لنگ
ابتدا گشتاور اولیه محکم کردن ، و سپس  14.3 2.0 19.6 کپه یاتاقان اصلی

لطفا به . انجام دهید زاویه محکم کردن را 
استفاده از طول پیچ توجه کنید (بخش 

 مربوطه را مشاهده کنید)

 °95 ～°85  مرحله دوم 
 17.9 2.5 24.5 کپه یاتاقان شاتون

  °95 ～°85  مرحله دوم 

 سر سیلندر، سوپاپ و موارد دیگر
 

 سر سیلندر
، و سپس  ابتدا گشتاور اولیه محکم کردن  14.3 2.0 19.6

. لطفا به انجام دهیزاویه محکم کردن را 
استفاده از طول پیچ توجه کنید (بخش 

 مربوطه را مشاهده کنید)

  °95 ～°85  مرحله دوم 
 °95 ～°85 مرحله سوم 

  9.3 1.3 12.7 درپوش میل بادامک

  6.4 0.9 8.8 درپوش سرسیلندر
هاي محفظه زنجیر تایمینگ و مجموعه

 پمپ روغن
 مراجعه شود به بخش تصویر مربوطه 15.8 2.2 21.6
 مراجعه شود به بخش تصویر مربوطه 33.3 4.6 45.1

  6.4 0.9 8.8 راهنماي باالیی زنجیر تایمینگ
  6.4 0.9 8.8 زنجیر تایمینگ ریل راهنماي

  14.1 1.9 19.1 سفت کنزنجیربازوي 
  6.4 0.9 8.8 سفت کن زنجیر تایمینگ

  VVT 60 6.12 43.6پیچ نصب 

  33.0 4.6 45.1 هاي جلو/ عقبقالب
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 بازبینی و تعمیرات نگهداري روي 

 بررسی فشار تراکم
 اخطار

د بسیار داغ است. در هنگام باز و بست تجهیزات، احتیاط کنید دماي روغن هنگامی که موتور در حالت گرم باش •
 که دچار سوختگی نشوید.

 . اجازه دهید موتور تا زمانی که به دماي کاري نرمال برسد گرم شود؛1

 دقیقه اجازه دهید تا موتور خنک شود؛ 10. موتور را خاموش کنید و 2

 . رله پمپ بنزین را جدا کنید 3

 جدا کنید را  1. شمع سیلندر 4

 . کانکتور دسته سیم کوئل جرقه را جدا کنید 5

 وصل کنید؛ 1شمع سیلندر  محلدر  کمپرس سنج. 6

 . پدال گاز را تا انتها فشار دهید و خودرو را روشن کنید؛7

 . بیشترین فشار خوانده شده توسط فشارسنج را ثبت کنید؛8

 بررسی کنید. ذیل. فشار هر سیلندر را طبق روش 9

ار یک یا چند سیلندر خیلی پایین است، و یا اختالف فشار بین سیلندرها از محدوده تعیین شده خیلی اگر فش •
 بریزید و فشار را دوباره بررسی کنید؛ سیلندر  تجاوز کرده باشد، چند قطره روغن موتور داخل

شده باشند و  اگر فشار بیشتر شد، پیستون، رینگ پیستون و دیواره سیلندر ممکن است که دچار ساییدگی •
 باشد؛پیاده کردن موتور و بررسی آن ضروري می

سیلندر ممکن است که آسیب دیده باشد  واشر اگر فشار سیلندر مجاور خیلی کم است، این بدان معنی است که •
 یا سرسیلندر تغییر شکل (دفرمه) داده باشد، پیاده کردن و بررسی موتور ضروري است؛

پ بسته مانده است یا سطح آب است، این امر نشانگر این است که احتماال سوپااگر فشار تراکم همچنان پایین  •
 در این حالت نیز پیاده کردن و تعمیر موتور ضروري است؛ آن با سیت کامل نیستبندي 

 :فشار تراکم •
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kPa {kgf/cm2, psi}[rpm] 

 فشار تراکم هاآیتم
 [300]{199 ,14.0}1370  مقدار استاندارد

 [300]{156 ,11.0}1080  ازحداقل مقدار مج
 200kPa {2.0kgf/cm2, 28psi} حداکثر مقدار مجاز اختالف فشار بین سیلندرها

 

 . فشارسنج را جدا کنید.10

 . دسته سیم کوئل جرقه را وصل کنید.11

 . رله پمپ بنزین را نصب کنید.12

 . شمع را وصل کنید.13

 .25N·m{2.3～2.6kgf·m, 16～18ft·lbf}～22گشتاور محکم کردن: 

 بازبینی فشار روغن
 اخطار

 سرطان زا است، دستان خود را با صابون و آب تمیز بعد از انجام کار بشورید. ،از آنجا که روغن  •

، می تواند باعث سوختگی شوددماي روغن هنگامی که موتور در حالت گرم باشد بسیار داغ است و به راحتی  •
 ول به کار شوید.بعد از خاموش شدن موتور و سرد شدن آن مشغ

 فشار روغن را باز کنید. سنسور. 1

 فشار روغن نصب کنید. سنسور در محل  25701045با کد اختصاصی  ( فشار سنج). ابزار مخصوص2

 

 . اجازه دهید موتور تا زمانی که به دماي کاري نرمال برسد گرم شود.3

 فشارسنج روغن
25701045 
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 ه شده توسط فشارسنج روغن توجه کنید.. سرعت موتور را به سرعت تعیین شده برسانید و به عدد خواند4

اگر فشار اندازه گیري شده در محدوده تعیین شده نیست، دلیل این امر را بررسی کنید و تعمیرات و تعویض را  •
 در صورت نیاز انجام دهید.

 

 

 توجه

 .روغن با ویسکوزیته و دماي متفاوت ممکن است فشارش متغیر باشد •

 588kPa{4.6～6.1kgf/cm2, 64～841psi}[2500rpm]～446فشار روغن: 

 . موتور را خاموش کنید و اجازه دهید خنک شود.5

 را جدا کنید.  25701045با کد اختصاصی  ( فشار سنج) . ابزار مخصوص6

فشار روغن را به طور یکنواخت به روغن آغشته  سنسور رزوه. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، 7
 کنید.

 

 ～14.7N·m{1.2～1.5kgf·m, 9～12روغن را با گشتاور مشخص شده نصب کنید: . سوییچ فشار 8

10.7ft·lbf}.. 

 . خودرو را روشن کنید و بررسی کنید که نشتی روغنی وجود نداشته باشد.9

 روغن موتور میزان بررسی
 . خودرو را روي یک زمین مسطح پارك کنید؛1

 پیچ نیاز به روغنکاري هنگام استفاده دوباره دارد
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 سپس خودرو را خاموش کنید؛. اجازه دهید تا موتور تا دماي نرمال گرم شود و 2

 دقیقه منتظر بمانید. 5. به مدت 3

. میله اندازه گیري روغن موتور را بیرون بکشید و سطح روغن و حالت آن را مشاهده کنید، بررسی کنید که سطح 4
 باشد. Lو  Fهاي روغن بین مقیاس

 . در صورت نیاز به روغن موتور بیافزایید و یا روغن را تعویض کنید.5

اندازه گیري روغن را همانطور که در شکل نشان داده شده بررسی کرده و سالم بودن آن را  گیجمجموعه اورینگ  .6
 کنید. بررسی

 

 . میله اندازه گیري روغن را در محل خود قرار دهید.7

 تعویض روغن موتور
 اخطار

 ب باشید که دچار سوختگی نشوید.از آنجاییکه دماي روغن در حالتی که موتور گرم باشد، بسیار داغ است، مواظ •

 .و آب تمیز بعد از انجام کار بشوئید سرطان زا است، دستان خود را با صابون کارکردهاز آنجا که روغن  •

 روغن و پیچ تخلیه را باز کنید. .  فیلتر1

 . روغن تخلیه شده را در یک ظرف مناسب بریزید.2

 بندید.. یک واشر جدید نصب کنید و پیچ تخلیه روغن را ب3

 41N·m{3.1～4.2kgf·m, 22～30ft·lbf}～30. گشتاور محکم کردن: 4

 و مقدار مشخص آن را درون موتور بریزید. روغن . نوع تعیین شده5

 .  فیلتر روغن را دوباره نصب کنید.6
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 . خودرو را روشن کنید و هرگونه نشتی احتمالی را بررسی کنید.7

( بخش بررسی روغن موتور را مشاهده ورت نیاز دوباره روغن اضافه کنید. سطح روغن موتور را بررسی کنید و در ص8
 کنید).

 توجه

 ممکن است از مقدار تعیین شده متفاوت باشد. ( طبق مقیاس ) در بعضی موارد، حجم واقعی روغن اضافه شده •

 

 L{US qt, lmp qt}حجم روغن لیتر 

 حجم روغن هاآیتم
 {2.7 ,3.2}3.1 تعویض روغن

 {2.9 ,3.5}3.3 ن و فیلترتعویض روغ
 

 

 API/SLکالس بندي روغن موتور : بیشتر از سطح 

 کالس ویسکوزیته روغن استاندارد انتخاب ویسکوزیته روغن
 SAE 10W–40 {℉13}℃25– باالتر از

 

 تعویض فیلتر روغن
 را باز کنید. 24405007با کد اختصاصی  . با استفاده از ابزار مخصوص فیلتر روغن1

 
 ابزار باز کردن فیلتر روغن 

24405007 
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 ا استفاده از یک پارچه تمیز سطح فیلتر روغن را تمیز کنید.. ب2

 هاي روغن دور اورینگ فیلتر روغن جدید را تمیز کنید.. لکه3

 

 فیلتر روغن را محکم کنید.  24405007با کد اختصاصی  فیلتر روغنآچار   . با استفاده از ابزار مخصوص4

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

 . خودرو را روشن کنید و وجود هر گونه نشتی را بررسی کنید.5

 بررسی کنید که آیا سطح روغن نیاز به اضافه شدن دارد (بخش روغن موتور و بررسی روغن موتور را مشاهده کنید)   

 

 روش نصب موتور برروي استند 

 
 توجه
است به طور ناگهانی در حالت نامتعادل ناکارا شود، یعنی  ترمز استند موتور ممکن کارسیستم قفل خود •

شود ممکن است باعث نامتعادلی  باز و یا نصباستند  بررويموتور حرکت سریع و ناگهانی هنگامی که 
استند سرویس موتور شود و در نتیجه باعث ایجاد خطر شود. بنابراین، هنگام کار کردن، از تعادل موتور 

کنید، دستگیره چرخاندن استند مئن شوید. هنگامی که موتور را برعکس میو کل استند سرویس مط
 موتور را محکم بگیرید.

 استند سرویس قرار دهید.روي موتور را  -6

 ینگ را پاك کنیدهاي روغن اطراف اورلکه
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 باز کردن موتور از روي استند 

 موتور را روي استند سرویس در حالت برعکس با استند سرویس باالیی موتور قرار دهید.

 
 

 

 رتآلترناتور و استا

 هشدار

آلترناتور  B، ابتدا باید سرباتري را جدا کنید، در غیراینصورت پایانه آلترناتور  نصب/ پیاده سازيهنگام  •
گیرد، و باعث جرقه خواهد شد و در نتیجه باعث صدمه دیدن افراد و آسیب در تماس با بدنه قرار می

 شود.رسیدن به قطعات الکتریکی می

 اتور را در جهت کاهش کشش تسمه بچر خانید پیچ تنظییم کشش تسمه  آلترن .1
 تسمه التر ناتور را خار ج کنید . .2

 پیچ هاي اتصال آلتر ناتور را باز کنید  .3

 آلتر ناتور را از محل خود خارج کنید . .4

 کنید. نصب، پیاده سازيآلترناتور را برعکس ترتیب نشان داده در        

 ).را مشاهده کنیدتسمه آلترناتورید (تسمه موتور، بررسی در تسمه را بررسی کن تغییر شکلهر گونه خمش/ 

 استند سرویس موتور
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 آلترناتور 1
 تسمه آلترناتور 2

 آلترناتور بررسی تسمه 

 آلترناتور در تسمه  تغییر شکلبررسی 
 توجه

 دقیقه بعد از سرد شدن یا خاموش شدن موتور بررسی گردد. 30تسمه باید  تغییر شکل •

 .کنید را اعمال 98N {10kgf, 22lbf}فشار مناسب بین دو پولی . 1

تسمه را تنظیم کنید (تنظیم تسمه آلترناتورخارج باشد، ،از محدوده تعریف شده مجاز  تغییر شکلاگر  •
 را مشاهده کنید).آلترناتور

 10mm {0.39in}مقدار حد مجاز: 

25 
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 آلترناتوربررسی کشش تسمه 
 

 توجه

دقیقه بعد از  30جایگزین شود. پولی کشنده  بررسی کشش ممکن است با بررسی انحراف (تغییر شکل) •
 سرد شدن یا خاموش شدن موتور بررسی شود.

را تسمه آلترناتورر میزان کشش خارج از محدوده تعیین شده بود، تنظیم کردن ضروري است (بخش تنظیم اگ
 ).ببینید

 392N {40kgf, 88lbf} :مقدار محدوده مجاز

 

 آلترناتورتنظیم تسمه 

 .را شل کنید B و A پیچ  .1

 

 آلترناتور

 پولی میل لنگ

 نقطه اندازه گیري پولی پمپ آب

 موتور

B 

A 
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 .میزان کنید ،C خمش یا کشش تسمه را با تنظیم کردن پیچ دو سر رزوه. 2
 توجه
بیشتر از پنج دقیقه کار نکرده است، طبق تسمه آلترناتورجدید نصب کردید یا تسمه آلترناتوراگر یک  •

 .تنظیم کنید ،اندازه استاندارد قطعه جدید
 .کار کرده باشد طبق مقدار استاندارد قطعه قدیمی تنظیم کنیدبیشتر از پنج دقیقه تسمه آلترناتوراگر  •

 
 mm{in}میزان خمش (تغییر شکل) 

 98N{10kgf, 22lbf}نیرویی که باید اعمال گردد: 

 قدیم جدید 
 7.5～6.5 آلترناتور تسمه 

{0.26～0.29} 
7.0～9.0 

{0.28～0.35} 
  

 
 N{kgf, lbf}نیروي کشش 

 قدیم جدید 
 834～686 ر آلترناتوتسمه 

{70～85, 
160～180} 

490～686 
{50～70, 

120～150} 
 

 .سفت کنید گشتاور اتصاالت را طبق گشتاور نشان داده شده در جدول B و A پیچ هاي. 3
 ).را ببینیدتسمه آلترناتورخمش یا کشش تسمه را بررسی کنید (بررسی . 4

 .تنظیم کنید ، ز گام اولاگر در محدوده استاندارد قرار نداشت، دوباره با شروع کردن ا •

 بررسی موتور

 .مطمئن شوید که باتري شارژ شده است .1

 موتور

 پولی میل لنگ

 نقطه اندازه گیري پولی پمپ آب
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 مطمئن شوید که کشش تسمه در محدوده تعیین شده است .2
 .قرار دهید، هم اکنون چراغ هشدار شارژ باتري روشن است ON سوییچ را در وضعیت .3
 .ور، خاموش می شودمطمئن شوید که چراغ هشدار شارژ باتري هنگام روشن شدن موت .4

 .مراجعه کنید اگر چراغ دینام خاموش نشد، به بخش عیب یابی •
 

 باز و بست استارت

 هشدار

استارت با  B، اگر کابل منفی باتري باز نشده باشد، ترمینال هنگام باز کردن و نصب کردن استارت روي  •
ه افراد و آسیب تجهیزات تواند منجر به جراحت بکند، این امر میاتصال به بدنه جرقه تولید می

 الکتریکی شود، بنابراین شما باید ابتدا کابل منفی باتري را هنگام این عملیات باز کنید.

 . کابل منفی باتري را جدا کنید.1

 را باز کنید Bکابل . 2

 را باز کنید S.کابل 3

 .پیچ هاي اتصال استارت را باز کنید 4

 .استعکس ترتیب مراحل باز کردن بستن 
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 Bکابل ترمینال  1

 Sکابل ترمینال  2

 استارت 3

 بررسی استارت

 بررسی روي خودرو

 . مطمئن شوید که باتري شارژ شده است.1

 کند.. استارت بزنید تا مطمئن شوید که استارت در حالت پایدار و بدون نویز عمل می2

و  Aهاي ژ را روي ترمینالاگر استارت درست عمل نکرد، سوییچ را در حالت استارت قرار دهید و ولتا •
B .اندازه گیري کنید 

 اگر ولتاژ خارج از محدوده تعیین شده است، مغزي سوییچ و دسته سیم را بررسی و تعمیر کنید. -

 اگر ولتاژ در محدوده تعیین شده است، استارت را باز کنید و موتور استارت و سلونوئید آن را بررسی کنید. -

 >8Vمقدار استاندارد ولتاژ: 

 تست بی باري

 . مطمئن شوید باتري شارژ شده است.1

 . همانطور که در شکل نشان داده شده است، استارت، باتري، ولتمتر و آمپرمتر را وصل کنید.2

 . استارت بزنید و مطمئن شوید که عملکرد پایداري دارد.3

 . هنگام استارت زدن، ولتاژ و جریان را اندازه گیري کنید.4

 میر یا تعویض را انجام دهید.عاژ و جریان درست نبودند، تاگر مقدار ولت •

 مقدار استاندارد

 11.5 (V)ولتاژ 

 80کمتر از  (A)جریان 
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 هاي کنترل و جرقه زنیسیستم

 PCVهاي سیستم سیستم جرقه زنی و سوپاپبازو بست  

 احتیاط

هنگامیکه  آن راپس شود، ه میبه راحتی پار مربوطه غالف پوششهنگام باز کردن کوئل جرقه و شمع،  •
باز کنید. در زمان باز کردن، احتیاط کنید تا از پاره کردن یا آسیب زدن اجتناب  تعویض ضروري است

 کنید.

 پیچ کویل را باز کنید .1
 کویل را خارج کنید  .2

  شمع را باز کنید. .3
 را با اعمال نیرو خارج کنید  PCVسوپاپ  .4

 عکس ترتیب باز کردن نصب کنید. بستن

 استارت

 باتري

 Sترمینال 

 مغزي سوییچ
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 کوئل جرقه 1
 شمع (باز و بست شمع را ببینید) 2
  (PCV)سوپاپ تهویه مثبت جعبه میل لنگ  3

 را ببینید) PCV(بررسی سوپاپ 

 هاي باز کردن و نصب کردن شمعدستورالعمل

 احتیاط

 تواند منجر به آسیب رسیدن به شمع شود.شمع باید با دقت نصب شود، زیرا ضربه قوي می •

 PCVبررسی سوپاپ 

 را باز کنید. PCV. سوپاپ 1

 کند، مطمئن شوید.که مانند جدول نشان داده شده عمل می PCV. از تهویه سوپاپ 2
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و سنسور موقعیت میل  وسنسور موقعیت میل بادامکCVVTبرقی  ریل سوخت ،دریچه گاز ، شیربست وباز

 لنگ

 . طبق ترتیب نشان داده شده در شکل باز کنید.1

 . عکس ترتیب باز کردن ببیندید.2

 

 نتیجه تست شرایط تست

 Bقسمتخروجی هوا از  بدمید A سوپاپ از قسمتدرون 

 Aقسمتخروجی هوا از  عدم بدمید B سوپاپ از قسمتدرون 
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سنسور موقعیت میل لنگ (بررسی سنسور  1
 موقعیت میل لنگ را ببینید)

 CVVTشیر برقی  2
هاي باز و سنسور دماي آب (دستورالعمل 3

 ت را ببینید)بس
 سنسور ضربه 4
 انژکتور 5
 ریل سوخت رسانی 6
 دریچه گاز برقی 7
 سنسور موقعیت میل بادامک 8

ها هاي تمامی قطعات سیستم کنترلی روي موتور را لیست کرده است. عیب یابی: این بخش تنها نصب1*توجه 
 ها به بخش مربوطه ارجاع داده شده است.و بررسی

 باز و بست سنسور دماي آب هايدستورالعمل

 و نصب کنید. بازسنسور دماي آب را آچار بکس با استفاده از 

 

 دور موتور بررسی سنسور 

 بررسی فاصله لقی

 توجه

 سنسور دماي آب 
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 هاي زیر را انجام دهید.در صورت لزوم بررسی •

 . مطمئن شوید که سنسور دور میل لنگ به درستی نصب شده باشد.1

چرخ دنده سیگنال و سنسور دور میل لنگ را اندازه گیري  دندانه هاي ا فاصله بین . از یک فیلر استفاده کنید ت2
 کنید.

 مشکلاگر مقدار لقی درست نبود، باید احتماال سنسور دور موتور را تنظیم کنید یا هر گونه اعوجاج و  •
عویص چرخ دنده سیگنال را بررسی کنید (اگر وجود داشت، باید پولی میل لنگ را ت دندانه هايدر 

 هاي باز کردن پولی میل لنگ را ببینید).تایم، دستورالعمل زنجیرکنید. بخش 

 مقدار استاندارد

0.5～1.1mm(0.020～0.043in) 

 

فاصله لقی 
 

 

 پلتفرم برآمدگی  سنسور دور میل لنگ

 لنگپولی میل 
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 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 

 هاي ورودي هوا و خروجی دودسیستم

 منیفولد هوا ودود ، دریچه گاز و محافظ حرارتی منیفولد دود باز و بست 

 باز کنید.. طبق ترتیب نشان داده شده در شکل 1

 . عکس مراحل باز کردن نصب کنید.2

 

 محافظ حرارتی منیفولد دود 1
 منیفولد دود 2
 واشر منیفولد دود 3
 دریچه گاز 4
هاي رینگ آب بندي دریچه گاز (دستورالعمل 5

 نصب را ببینید)
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 منیفولد هوا 6
-رینگ آب بندي منیفولد هوا (دستورالعمل 7

 هاي نصب را ببینید)

 

 هواهاي نصب رینگ آب بندي منیفولدستورالعملد

لد ورودي قرار دهید در این حالت منیفو شیاردر زمان نصب، شما باید به درستی رینگ آب بندي را درون 
 عالمت( زائده ) روي واشر باید در محل خود در شیار منیفولد قرار گیرد.

 احتیاط

رینگ  ،ردیدگی بررسی شود، اگر خرابی مشاهده قبل از نصب، رینگ آب بندي باید براي هر گونه خراب •
 باید تعویض شود.

 هاي نصب رینگ آب بندي دریچه گازدستورالعمل

در این حالت عالمت( دریچه گاز قرار دهید  شیاردر زمان نصب، شما باید رینگ آب بندي را به درستی درون 
 زائده ) روي واشر باید در محل خود در شیاردریچه گاز قرار گیرد.

 راهنماي موقیت یابی

 عالمت گذاري تصحیح خطا

36 
 



 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 

 

 

 احتیاط

قبل از نصب، نوار آب بندي باید براي هرگونه خرابی بررسی شود، اگر خرابی وجود داشت، باید تعویض  •
 گردد.

 هاي نصب واشر منیفولد دوددستورالعمل

 .قرار گیردباید روبروي منیفولد دود  منیفولد دودبخش برجسته واشردر زمان نصب، 

 

 

 تایمزنجیر 

 را جدا کنید (بخش آلترناتور را ببینید). آلترناتور. تسمه 1

 راهنماي موقیت یابی عالمت گذاري تصحیح خطا

 بخش برآمده سطوح شیار دار منیفولد دود بخش برآمده سطوح شیار دار منیفولد دود
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هاي کنترل و جرقه را . سنسور موقعیت میل بادامک و سنسور موقیعت میل لنگ را جدا کنید (بخش سیستم2
 مشاهده کنید).

 . کوئل جرقه را باز کنید (بخش سیستم جرقه زنی را مالحظه کنید).3

 مراجعه کنید). قالپاق سوپاپرا باز کنید (به بخش  قالپاق سوپاپ. 4

 مراجعه شود). زنجیر تایمتایم را باز کنید (به بخش محفظه  زنجیر . محفظه5

 کارتل روغن را باز کنید.پیچ هاي . 6

 . کارتل را جدا کنید.7

 . به ترتیب نشان داده در شکل قطعات را باز کنید.8

 . برعکس مراحل باال قطعات را سوار کنید.9

 را تنظیم کنید (بخش آلترناتور را مالحظه کنید). ناتورآلتر . انحراف و کشش تسمه10

 هاي کنترلی و جرقه زنی را ببینید).تمیزي سنسور موقعیت میل لنگ را بررسی کنید (سیستم. 11

 {8-8 .5 ,1-8 .0} 10.8-7.8هاي دیگر نشان داده نشده است: گشتاور پیچ
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 تایم زنجیرراهنماي باالیی  5 سفت کن زنجیر 1
 خروجی VVT 6 سفت کن زنجیري بازو 2
 ورودي VVT 7 تایم زنجیرراهنماي  3
 تایم چرخدنده 8 تایم زنجیر 4

 

 سفت کن زنجیر سیستم روغنکاري
 . طبق ترتیب نشان داده شده در شکل قطعات را پیاده کنید.1

 . برعکس ترتیب مراحل باز کردن قطعات را سوار کنید.2

 فت کنس زنجیر هاي جدا کردندستورالعمل

 سفت کن را باز کنید. زنجیر. پیچ 1

 سفت کن را به آرامی خارج کنید (از حرکت ناگهانی پالنجر جلوگیري شود). زنجیر. 2

 هاي پیاده کردن پولی میل لنگدستورالعمل

 پیج یولی ، 24410016 قفل کن میل لنگ با کد اختصاصی  با نصب ابزار مخصوص
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 میل لنگ را باز کنید. 

 قالپاق سوپاپهاي باز کردن دستورالعمل

 ها را در دو یا سه مرحله به ترتیب نشان داده شده در شکل زیر باز کنید.پیچ

 

 تایم زنجیر هاي باز کردندستورالعمل

 . پیچ محکم کننده پولی میل لنگ را ببندید.1

 .تایم قرار دهید) ( در حالتکنید عالمت سوپاپ هم جهت. میل لنگ را در جهت ساعت بچرخانید و آن را با 2

 سمت باال ببندید. را به زنجیرشیار  •

 .تایم را هم جهت کنید زنجیر و VVTسوپاپ ورودي و خروجی  روي با عالمت •

 سفت کن را ببینید). زنجیرسفت کن را باز کنید (بخش پیاده سازي  زنجیر.3

 را جدا کنید. سفت کن زنجیر بازوي. 4

 را باز کنید. تایم زنجیر . ریل5

 تایم را جدا کنید. نجیرز. 6

 تایم را باز کنید زنجیر ریل باالیی. 7
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 سفت کن زنجیرهاي سوار کردن دستورالعمل

دهید تا را درون سوراخ قفل قرار  پینیک  گیره را در جهت نشان داده شده در شکل فشار داده و نگه دارید.. 1
 قفل شود. سفت کن زنجیر

 

 نصب کنید و پیچ آن را سفت کنید. سفت کن را روي بلوکه سیلندرزنجیر 2

 سفت کن زنجیرهاي سوار کردن بازوي دستورالعمل

سفت کن را به حرکت در  زنجیربازوي تواند خیلی زیاد سفت شود، سفت کن نمی زنجیربعد از نصب، بازوي 
 کند. حرکتتواند آزادانه به سمت پایین آورید تا بررسی کنید که می

 تایم زنجیرهاي نصب دستورالعمل

 زاویه مشخص شده با هوا و دودهاي VVTعالمت تایمینگ روي  2هاي هوا/ دود را بچرخانید تا . میل بادامک1
 .قرار گیرد

 کنید. تایم را نصب زنجیر . ریل2

 تایم را نصب کنید. زنجیر. 3

 سوراخ قفل کن جهت فشار دادن گیره

 گیره
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تایم در یک  زنجیرعالمت روي  باید با تایم زنجیرهاي دود/ هوا و VVTروي  هاي تایمینگعالمت •
 ردیف قرار گیرند.

 سفت کن را مالحظه کنید). زنجیرهاي بازوي سفت کن را نصب کنید (دستورالعمل زنجیر . بازوي4

 سفت کن قرار گرفته است. زنجیرتایم قرار و شیار بازوي  زنجیر در ریل تایم زنجیر مطمئن شوید که •

سفت کن را فشار دهید  زنجیرو بازوي  آیدپت باال میتایسفت کن را بیرون بکشید، اکنون  زنجیر. پین قفل کن 5
 .در کشش مناسب قرار گیردتایم  زنجیرتا 

تایم قرار گرفته  زنجیرسفت کن و ریل  زنجیربررسی کنید که زنجیر تایم درون شیار راهنماي بازوي  •
 باشد.

 یک ردیف قرار گرفته اند. هاي تایمینگ کامال درعالمتتایید کنید که تمام . 6

 عالمت تایم

 

 سمت ورودي هواي

 

 عالمت تایم سمت خروجی دود

 

 رینگ میل لنگ

 

 عالمت تایم

 

 باالقرار گیري شیار رو به 
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 تایم را باز کنید، مراحل را از گام اول دوباره انجام دهید. زنجیرها در یک ردیف نیستند، گر عالمتا •

 VVTهاي هاي سوپاپ روي دندانهدر جهت ساعت بچرخانید و مطمئن شوید که عالمت را دو دور میل لنگ. 7
 هوا/ دود در یک ردیف قرار گرفته باشند.

 از گام اول تکرار کنید. اگر در یک ردیف نبودند، مراحل را •

 قالپاق سوپاپهاي سوار کردن دستورالعمل

 وجود نداشته باشد. قالپاق سوپاپ. مطمئن شوید که هیچ روغنی، آب و دیگر مواد خارجی در شیار 1

 .قالپاق سوپاپ قرار گیرد.. مطمئن شوید که واشر کامال در شیار 2

 ا آب بندي کنید.رکاور زنجیر تایم . بخش اتصال بین سرسیلندر و 3

 

 را ببینید).قالپاق سوپاپ هاي باز کردن ببندید (باز کردن را عکس مراحل دستورالعمل .پیچ هاي قالپاق سوپاپ4

 هاي بستن پولی میل لنگدستورالعمل

میل لنگ را براي بستن ثابت نگه  24410015فالیویل با کد اختصاصی  دنده کن قفلاز ابزار مخصوص با استفاده 
 رید.دا

 را به روغن آغشته کنید. جلوي میل لنگبین پولی میل لنگ و کاسه نمد  سطح تماس •

 

 

 
 سطح تماسی بین پولی میل لنگ و کاسه نمد

 محل استفاده از چسب آب بندي  

 محل استفاده از چسب آب بندي  
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 پیچ اتصال پولی به میل لنگ را با گشتاور معین در جدول گشتاور اتصاالت ببندید. •

 هاي نصب پولی پمپ آبدستورالعمل

 .به سمت بیرون باشد ”F“پولی پمپ آب را نصب کنید، در حالی که عالمت . 1

 

  گشتاور الزم را وارد کنید  ، به پیچ پولی پمپ آبآلترناتور. بعد از بستن تسمه 2

 سیستم روغنکاري

 باز و بست کارتل روغن

 . روغن موتور را تخلیه کنید (تعویض روغن موتور را مالحظه کنید).1

 . کارتل را به ترتیب نشان داده شده در شکل زیر باز کنید.2

 ردن کارتل را ببندید.. برعکس مراحل باز ک3

44 
 



 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 

 

 پیچ تخلیه 1
 هاي اتصال کارتل به بلوکه موتور  پیچ 2
 کارتل 3

 هاي باز/ بست را ببینیددستورالعمل

 هاي باز کردن کارتلدستورالعمل

 . پیچ تخلیه را باز کنید.1

 . درزگیر را از شیارهاي پیچ جدا کنید.2

 حفظ فاصله کم بین کارتل و بدنه کارتل قرار دهید.یک پیچ را درون مهره جوش خورده به منظور . 3

 کارتل را پیاده کنید. (قلم) عمومی . با استفاده از ابزار4

 

 درزگیر به کار ببرید. قبل از نصب در تمام محیط، 

 بعد از باز کردن نیاز به تعویض دارد

 ابزار (قلم)

 مهره جوش خورده
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 هاي نصب کارتل روغندستورالعمل

 احتیاط

شود، درزگیر روي شیارهاي کهنه باید پاك شوند. پیچ با درزگیر کهنه روي اگر پیچ دوباره استفاده می •
 اعث آسیب رسیدن به سوراخ پیچ شود.ممکن است ب رزوه آن

   آغشته نمائید. مطابق با شکل زیر درزگیر  را به کارتل . 1

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

 . کارتل را نصب کنید.2

 
 کارتل صفحه باز و بست

 هاي باز کردن بدنه کارتلدستورالعمل

 . دو عدد پیچ پشت بدنه کارتل را باز کنید.1

 هاي بدنه کارتل را به ترتیب نشان داده شده در شکل زیر باز کنید.گام پیچ 3-2. در 2

 بدنه کارتل را جدا کنید. (قلم). با استفاده از ابزار 3

 

 
 

 

 

 آغشتن درزگیر بر نصب ارجحیت دارد

 کارتل

 درزگیر قدیمی

 شکاف

 پیچ

 ابزار (قلم)
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 کارتل صفحههاي نصب دستورالعمل

 . بدنه کارتل را به طور یکنواخت طبق شکل زیر به درزگیر آغشته کنید.1

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

 
 .صفحه کارتل را ببندید پیچ هاي . 2

 مرحله برعکس ترتیب باز کردن سفت کنید (باز کردن بدنه کارتل را ببینید). 3-2هاي بدنه کارتل در پیچ

 تایم زنجیر باز و بست محفظه

 . پولی میل لنگ را باز کنید (پولی میل لنگ را مالحظه کنید).1

 را مشاهده کنید). قالپاق سوپاپهاي باز کردن را باز کنید (دستورالعمل اپقالپاق سوپ. 2

 . کارتل را باز کنید (باز و بست کارتل را ببینید).3

 کارتل را ببینید). صفحهکارتل را باز کنید (باز و بست صفحه . 4

 . پمپ آب را باز کنید (باز و بست پمپ آب را ببینید).5

 تایم را باز کنید. زنجیرظه . طبق ترتیب شکل زیر محف6

 . برعکس مراحل باز کردن مونتاژ کنید.7

 آغشته کردن بدنه به درزگیر بر نصب ارجحیت دارد

 آغشته کردن بدنه به درزگیر بر نصب ارجحیت دارد
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 هاي نصب را ببینید)فیلتر روغن (دستورالعمل 1

هاي باز و بست را بدنه فیلتر روغن (دستورالعمل 2
 ببینید)

 راهنماي گیج درجه روغن 3

4 
 

تایم  زنجیربستن پمپ روغن و محفظه 
 ببینید) هاي باز و بست را(دستورالعمل

 

 هاي باز کردن کاسه نمد پمپ روغندستورالعمل

 کاسه نمد را با استفاده از یک پیچ گوشتی پوشیده شده با یک تکه پارچه تمیز باز کنید.

 تایم زنجیرهاي بستن پمپ روغن و محفظه دستورالعمل

 بزنید.بیرون کاسه نمد  به . روغن تمیز1

 . کاسه نمد را با دست نصب کنید؛2

 . به طور یکنواخت کاسه نمد را فشار دهید،3
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 1mm{0～0.038in}～0:  عمق   قرار گیري

 بزنید. زنجیر قابدرزگیر را به طور یکنواخت روي لبه ماده . طبق شکل، 4

 Φ1～Φ2mm{0.04～0.07in}قطر درزگیر: 

 

 

 باال سفت کنید. ها را طبق تصویر نشان داده شده درکنید و پیچ تایم را نصب زنجیر محفظه. 5

 

 هاي نصبمشخصات و گشتاور سفت کردن پیچ

S/C طول تنه پیچ  مشخصات(mm)   گشتاور نصب(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 

11、12 M10 55 37.3～52 
 

 

 پمپ روغن

 کاسه نمد

 پمپ روغن

آغشته کردن بدنه به درزگیر بر 
 نصب ارجحیت دارد

 طح پوشش درزگیرس
خاك  یبدون چرببایستی 

 و غیره باشد.و گرد و غبار 
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 (فیلتر پمپ روغن)هاي نصب فیلتر روغندستورالعمل

 ) فیلتر روغن را طبق دیاگرام نشان داده شده در سمت چپ نصب کنید.spacer. جداکننده(1

 ها طبق ترتیب تصویر سمت راست محکم کنید.. پیچ2

 

 تایمه زنجیرکردن/ نصب پمپ روغن و محفظباز 

 تایم را ببینید). زنجیر تایم را باز کنید (باز کردن/ نصب کردن محفظه زنجیر. محفظه 1

 را باز کنید. درپوش بیرونی پمپ. 2

 .روتور هاي پمپ را از محل خود خارج کنید.3

 . عکس مراحل باز کردن قطعات را ببندید.4

 

 درپوش پمپ روغن 1

 درون کارتل
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 روتور بیرونی 2
 روتور درونی 3

 فنر فشاري 4

 پیستون کنترل 5

 تایم زنجیرمحفظه  6

 روتور فضاي خالی فاصلهبررسی 

 روتور و یا بدنه پمپ را اگر الزم بود تعویض کنید.  ید، هاي زیر را اندازه گیري کن. فاصله1

 mm{0.0024～0.0070in} 0.18～0.06:   فاصله استاندارد بین پره  هاي پمپ

 0.22mm {0.009in}:  بین پره  هاي پمپ ماکزیمم فاصله 

 

 {0.0071～0.0040}0.181～0.100استاندارد فضاي خالی فاصله بدنه پمپ: 

 0.22mm {0.009in}مپ: ماکزیمم فاصله بدنه پ
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 0.095mm{0.0016～0.0037in}～040.: لقی استاندارد محوري 

 0.14mm {0.055in}: لقی محوريماکزیمم 

 

 بررسی فنر فشاري

  فشار بر روي فنر اعمال کنید و ارتفاع فنر را چک کنید. فنر فشاري را اگر الزم بود عوض کنید.

 90.4N{8.43 ～ 9.22kgf, 18.56 ～20.31lbf} ～ 82.6: ي فشارنیروي 

 35.15mm [1.3839in]ارتفاع استاندارد: 
 

 

 

 سیستم خنک کننده

  باز و بست ترموستات

 پیچ هاي درپوش ترموستات را باز کنید  .1

 .ترموستات را از محل خود خارج کنید .2

 درپوش ترموستات 1

 ترموستات  2
 هاي نصب را ببینیداحتیاط
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 ن ترموستات را ببندید.عکس ترتیب مراحل باز کرد.3     

 هاي نصب ترموستاتدستورالعمل

 ترموستات و واشر هوزینگروي بخش  برآمدگیکه . همانطور که در شکل نشان داده شده، مطمئن شوید 1
 قرار گرفته باشند. راستاترموستات در یک 

 کنید. ترموستات نصب هوزینگروي واشر را هم جهت کنید، و ترموستات را روي بخش  برآمدگی. 2

 

 بررسی ترموستات

ترموستات را درون یک ظرف حاوي آب داغ قرار دهید و آن را با قرار دادن درون آب گرم کنید. عملکرد 
 ترموستات را بررسی کنید.

 اگر عملکرد آن مطابق با شرایط نبود، ترموستات را تعویض کنید. •

 بسته است را در دماي اتاق  ترموستات  -

 .ات شروع با باز شدن می کند.با افزایش دما ترموست -

 موتور هاآیتم
 {183～176}84～80 ({℉}℃) باز شدن  دماي ابتدائی

 {203}95 ({℉}℃) ترموستاتدماي باز شدن کامل
 8.5{0.33}≤ (mm{in})کورس حرکتی در حالت تمام باز 

 باز و بست لوله آب خنک کننده

 تات را مشاهده کنید).. ترموستات را باز کنید (این بخش، باز و بست ترموس1

 

 

 برآمدگی

 سوراخ ترموستات
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 . لوله را به ترتیب نشان داده شده در شکل باز کنید.2

 . لوله را عکس ترتیب نشان داده شده ببندید.3

 

 

 

 هاي نصب لوله آب خنک کنندهدستورالعمل

 تر شود.آن آسان نصباورینگ را به آب آغشته کنید تا اورینگ را تعویض کرده و روي

 توجه: روغن موتور یا دیگر مواد روغنی را روي اورینگ نریزید. •

 باز و بست پمپ آب

 را ببینید)تسمه آلترناتوررا باز کنید. (تسمه آلترناتور. 1

  .پیچ هاي پمپ آب را باز کنید و پمپ آب را از محل خود خارج کنید. 2 

مراحل باز کردن پمپ را . عکس 3
 ببندید.

 

 لوله کنار گذر 1
 ترموستات هوزینگ بخش 2

 نشیمن گاه لوله خروجی 3

 پیچ 1
 پمپ آب 2
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 هاسرسیلندر و سوپاپ

 باز و بست سرسیلندر

 د هوا/ دود را باز کنید (سیستم ورودي/ خروجی را ببینید).ول. منیف1

 تایم را ببینید). زنجیررا باز کنید ( تایم زنجیر . 2

3 .vvt . نصب شده برروي میل سوپاپ هوا را باز کنید 

4.vvt نصب شده برروي میل سوپاپ دود را باز کنید 

 .پیچ هاي کظه هاي میل سوپاپ هوا و دود را باز کنید  5

 . میل سوپاپ ها را خارج کنید .6

 . پیچ هاي سر سیلندر را بصورت حلزونی از بیرو به داخل باز کنید .  7

 . عکس ترتیب مراحل باز کردن سرسیلندر را ببندید.8

 
1 VVT هاي باز و بست (لطفا به دستورالعمل ورودي

 مراجعه کنید)

روري تعویض قطعه بعد از باز کردن ض
 است

درزگیر قبل از  ه کردن به آغشت
 نصب سرسیلندر  ارجحیت دارد

 

درزگیر قبل از نصب  ه کردن بهآغشت
  

 

درزگیر قبل از نصب ارجحیت  ه کردن بهآغشت
 دارد

آغشتن درزگیر قبل از 
 نصب ارجحیت دارد
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2 VVT هاي باز و بست خروجی (لطفا به دستورالعمل

 مراجعه کنید)
هاي باز و بست (لطفا به دستورالعمل میل بادامک 3

 مراجعه کنید)
 استکانی (تایپت) 4

 هاي باز و بست)سرسیلندر (دستورالعمل 5

 واشر سرسیلندر 6

 ورودي و خروجی VVTهاي باز کردن دستورالعمل

با روي میل بادامک  قراردادن آچار تخت در محل مشخص. همانطور که در شکل نشان داده شده است، با 1
 آچار قطعه را باز کنید.استفاده از 

 

 را باز کنید. VVT. پیچ نگهدارنده 2

 

 ج کنید.را حرکت دهید و با دقت آن را از میل بادامک خار VVT. به آرامی 3

 VVTپیچ نگهدارنده 
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 میل بادامکهاي باز کردن دستورالعمل

لقی بین ته سوپاپ و اسبک(فیلر) فاصله سوپاپ را بررسی و تنظیم کنید (بخش فاصله  ،هنگامی که الزم است. 1
 را ببینید).

 ).مراجعه کنیدانتهایی میل بادامک را بررسی کنید (بخش بررسی فنر  فاصله. 2

 ).مراجعه کنیدی کنید (بخش بررسی فنر . فاصله محور میل بادامک را بررس3

 مرحله، طبق ترتیب نشان داده شده در شکل باز کنید. 3-2هاي میل بادامک را در هاي یاتاقان. پیچ4

 

 هاي باز کردن سرسیلندردستورالعمل

 مرحله، طبق ترتیب نشان داده شده در شکل باز کنید. 3-2هاي سرسیلندر را در پیچ
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 سرسیلندر صبنهاي دستورالعمل

هاي سرسیلندر را اندازه گیري کنید و هر پیچی را که از مقدار استاندارد طولش تجاوز کرده . طول تمام پیچ1
 تعویض کنید.

 104.8mm{4.103～4.125in}～104.2طول استاندارد: 

 105.5mm {4.154in}طول ماکزیمم: 

 

 شده در شکل سفت کنید. مرحله طبق ترتیب نشان داده 3-2هاي سرسیلندر را در . پیچ2

 22.0N·m{1.75～2.25kgf·m, 12.7～16.2ft·lbf}～17.2گشتاور سفت کردن: 
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 . هر پیچ سرسیلندر را عالمت بزنید.3

 °95～°85ها را طبق ترتیب شکل  محکم کنید، و هر پیچ را بر اساس عالمت نشان داده شده در شکل زیر . پیچ4

 بچرخانید.

 را سفت کنید. هابچرخانید و پیچ 4مرحلهبق مطابعدي  °95～°85راي دوباره بها را . تمام پیچ5

 هاي نصب میل بادامکدستورالعمل

 احتیاط

از آنجایی که فاصله نصب میل بادامک بسیار کوچک است، باید مطمئن شوید که محور میل بادامک به  •
ینصورت به علت فشار محکمی درون نشیمنگاه یاتاقان در طول عملیات نصب قرار گرفته باشد؛ در غیرا

زیاد روي صفحه تماسی بین شفت و یاتاقان احتمال آسیب دیدن آن وجود دارد. براي اجتناب از این 
 گردد. انجام ستیل زیر بایاعماامر، 

 میل بادامک درون سرسیلندر قرار گیرد، با قرار دادن محور میل بادامک به درون نشیمنگاه یاتاقان.. 1

 نشینگاه یاتاقان را به مقداري روغن آغشته کنید.محور میل بادامک و . 2

 ها مربوط هست نصب کنید.هاي یاتاقان میل بادامک را روي محورهایی که به ترتیب به آن. تمام کپه3
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 با دست محکم کنید. شماره گذاري شده اند را4 و 5,7,2که در شکل با اعداد  میل بادامک هاي. پیچ4

 مرحله به ترتیب نشان داده شده در شکل سفت کنید. 3-2ک را در میل بادام کپه هايهای. پیچ5

 

 . روغن تمیز روي محل نصب میل بادامک بریزید.6

 

 VVTهاي نصب دستورالعمل

 . میل بادامک را بچرخانید، تا پین موقعیت یابی رو به باال باشد.1

را با پین   VVTبی مجموعه بریزید و سوراخ موقعیت یا VVT. مقداري روغن اطراف بخش نصب  مجموعه 2
 را نصب کنید. VVTسپس به آرامی مجموعه موقعیت یابی میل بادامک هم جهت کنید. 
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قرار دادن آچار تخت روي قسمت مشخص را با  VVTهاي نگهدارنده . همانگونه که در شکل نشان داده، پیچ3
 سفت کنید. پیچ آن را توسط یک آچار شده برروي میل بادامک 

 

 سوپاپ  از و بست ب

 باز کنید (باز کردن سرسیلندر را ببینید). . سرسیلندر را1

 )24407009ابزار جمع کننده فنر سوپاپ با کد اختصاصی  (. طبق ترتیب نشان داده شده در شکل باز کنید.2

 )24407009ابزار جمع کننده فنر سوپاپ با کد اختصاصی  ( . عکس ترتیب باز کردن، نصب کنید.3

) مجموعه مقدار کمی روغن روي محل نصب (درونی/بیرونی
VVT بریزید 

 

 VVTحفره موقعیت یابی مجموعه 

 

 پین موقیعت یابی میل بادامک
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هاي باز و بست خار نگهدارنده سوپاپ (لطفا به دستورالعمل 1
 مراجعه شود)

 نشیمنگاه باالیی فنر سوپاپ 2

 هاي نصب مراجعه شود)فنر سوپاپ (به دستورالعمل 3

 نشیمنگاه پایینی فنر سوپاپ 4

 سوپاپ 5

 هاي باز و بست مراجعه شود)کاسه نمد سوپاپ (به دستورالعمل 6

 رهاي نگهدارنده سوپاپباز کردن خا

نشیمنگاه پایینی فنر سوپاپ  ،24407009با کد اختصاصی  جمع کننده فنر سوپاپ مخصوصابزار با استفاده از 
 را فشار داده و خار نگهدارنده سوپاپ را جدا کنید.

 قبل از نصب درزگیر بریزید

 

 ابزار مخصوص  طراحی شده براي باز و  بست 

 

 ابزار مخصوص  طراحی شده براي باز و  بست 

 

 ابزار مخصوص  طراحی شده براي باز و  بست 
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 سوپاپ ساق  باز کردن کاسه نمد

سوپاپ را  ساق کاسه نمد ، 24303001کاسه نمد درار با کد اختصاصی  با استفاده از ابزار مخصوص •
 کنید.جدا

 

 سوپاپ ساق نصب کردن کاسه نمد

 سوپاپ فشار دهید. سوپاپ را با دست به درون گاید ساق . کاسه نمد2

با استفاده از یک چکش  24303004پ با کد اختصاصی ابزار ساق سوپا ابزار مخصوص. ضربه زدن آرام روي 3
 ی که انتهاي آن در تماس با سرسیلندر قرار گیرد.پالستیکی را ادامه دهید تا زمان

 

 فنر سوپاپ

 .به انتهاي آن اعمال نیرو( در جهت سر سلندر)کنید فنر سوپاپ را نصب کنید و 

 مفصل

 

 ن سوپاپابزار فنر جمع ک

 

 24303001ابزار بیرون کشیدن کاسه نمد سوپاپ با کد اختصاصی 

 

 لوله راهنماي سوپاپ

 

 کاسه نمد سوپاپ
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 نصب خار نگهدارنده سوپاپ

 نشیمنگاه فنر سوپاپ را فشار ،24407009با کد اختصاصی  جمع کننده فنر سوپاپ با استفاده از ابزار مخصوص
 دهید و خار نگهدارنده سوپاپ را نصب کنید.

 

 سوپاپ فاصله لقیبررسی 

 ).مراجعه کنید قالپاق سوپاپتایم، باز کردن  زنجیربه  را باز کنید ( قالپاق سوپاپ. 1

 . مطمئن شوید که موتور سرد شده باشد.2

 سوپاپ را اندازه گیري کنید. فاصله لقی. 3

سیلندر شماره یک را مشخص کنید، یعنی:  (تایم) TDCد، تا بتوانید محل گرد بچرخانی ) میل لنگ را ساعت1(
 عالمت سوپاپ باید مانند آن چه که در شکل زیر نشان داده شده است مشخص شود.

A  بزرگتر ازB 

 

 سرسیلندر

 

 گام

 شیار

 متراکم

 

 گام

 شیار

 متراکم

 

 ابزار فنر جمع کن سوپاپ

 

 مفصل
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عالمت  A سیلندرها را که طبق شکل،فاصله لقی سوپاپ تمام  )30410003(کد اختصاصی توسط یک فیلر) 2(
 کنید.اندازه گیري  زده شده اند،

تنظیم فاصله به (اگر فاصله لقی سوپاپ از مقدار مجاز تجاوز کرده باشد، استکانی را تعویض کنید. •
 ).مراجعه کنیدلقی سوپاپ 

را پیدا کنید،  4مربوط به سیلندر شماره  (تایم) TDCدرجه بچرخانید، تا بتوانید  360) میل لنگ را به اندازه 3(
هاي ورودي و خروجی مانند آن چه که در شکل زیر نشان VVTروي هاي چک یعنی: اجازه دهید تا عالمت

 داده شده است، مشخص شوند.

 

 B ،هاي لقی سوپاپ تمام سیلندرها را که طبق شکلفاصله )30410003(کد اختصاصی ) توسط یک فیلر4(
 عالمت زده شده اند، اندازه گیري کنید.

 سمت ورودي

 

 سمت خروجی

 

 سمت ورودي

 

 سمت خروجی

 

65 
 



 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 

 رده باشد، استکانی را تعویض کنید.اگر فاصله لقی سوپاپ از مقدار مجاز تجاوز ک •

 (تنظیم فاصله لقی سوپاپ را ببینید).

 مقدار استاندارد فاصله لقی سوپاپ (موتور تحت شرایط سرد باشد)

 0.26mm{0.0071～0.0102in}(0.22±0.04mm{0.0087±0.0016in})～0.18سوپاپ هوا: 

 0.34mm{0.0102～0.0134in}(0.30±0.04mm{0.0118±0.0016in})～0.26سوپاپ دود: 

  

 تایم و درپوش سرسیلندر را ببینید). زنجیررا نصب کنید (نصب  قالپاق سوپاپ. 4

 تنظیم فاصله لقی سوپاپ

 هایی که نیاز به تنظیم فاصله لقی دارند باید طبق روند زیر عمل کرد:تمام سوپاپ

 رد.به سمت باال قرار گی میل لنگ جاي خارتا گرد بچرخانید  ساعت. میل لنگ را 1

 ).مراجعه کنیدبخش باز کردن میل بادامک به . میل بادامک را باز کنید (2

 سوپاپی که فاصله لقی آن نیاز به تنظیم دارد را بیرون بکشید. ،. استکانی3

 . یک استکانی مناسب انتخاب کنید.4

 استانداردفاصله لقی  –ضخمات استکانی جدید = ضخمات استکانی قدیم + فاصله لقی اندازه گیریش شده 

 )0.30mm{0.0118in}؛ سوپاپ دود:  0.22mm{0.0087in}(سوپاپ هوا : 

 قرار دهید. در محل آن روي سر سیلندر. استکانی انتخاب شده را 5
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(به بخش فاصله لقی سوپاپ، بازرسی فاصله لقی سوپاپ مراجعه  کنید. فاصله لقی سوپاپ را دوباره بررسی 6
 کنید).

 توجه

 شود.ه رقم در کنار استکانی مانند شکل زیر مشخص میضخامت استکانی با س •

 

 ارتباط بین عالمت استکانی و ضخامت آن در جدول زیر نشان داده شده است:

 (mm)ضخامت  عالمت (mm)ضخامت  عالمت (mm)ضخامت  عالمت
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   

 

 بررسی/ تعمیر سرسیلندر

 رسیلندر انجام دهید. در صورت لزوم سرسیلندر را عوض کنید.. یک تست عیب یابی روي س1

 هاي زیر را بررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.. آیتم2

 باشد. گود شدهنشیمنگاه سوپاپ  محل) اگر1(

 .(لقی محوري و شعاعی)ی انتهاي میل بادامک بسیار بزرگ باشندهاي لق) اگر محور و فاصله2(

 ت ضخامتعالم
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مانند  ) 30410003(کد اختصاصی  و فیلر )29501001(کد اختصاصی  خط کش مخصوصهاي  ابزار. از 3
 نباشد. تابجهت بررسی کنید که داراي  6آنچه که در شکل نشان داده شده استفاده کنید و سرسیلندر را در 

 0.06mm (0.002in):  تاب مجاز ماکزیمم 

 

 

اوز کرده باشد، ارتفاع سرسیلندر را بررسی کنید. اگر ارتفاع نیز سرسیلندر از ماکزیمم مقدار مجاز تج تاب. اگر 4
 از مقدار استاندارد خارج شده است، سرسیلندر را تعویض کنید.

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

 

-مجاز است، شما میسرسیلندر از مقدار ماکزیمم تجاوز کرده است، اما ارتفاع آن در محدوده مقدار  تاب. اگر 5

 یا آن را تعویض کنید. سنگ بزنید توانید ارتفاع سرسیلندر را 

  0.20mm (0.0078in): سنگ زدنلرانس ماکزیمم ت

H 
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مانند )  30410003) و فیلر(کد اختصاصی  29501001از ابزار هاي مخصوص خط کش(کد اختصاصی  . 6

منیفولد هوا و دود سرسیلندر را  سمتهاي تمام جهتدر  تابآنچه که در شکل نشان داده شده استفاده کنید تا 
 اندازه گیري کنید.

 0.05mm (0.0019in): ماکزیمم تاب

 

 

و یا آن را  سنگ زدهتجاوز کرد، سطح سرسیلندر را  از مقدار ماکزیمم 6در مرحله شده اندازه گیري  تاب. اگر 7
 تعویض کنید.

  0.20mm (0.0078in): سنگ زدنماکزیمم تلرانس  

 بررسی سوپاپ و راهنماي سوپاپ

 را اندازه گیري کنید و در صورت لزوم سوپاپ را تعویض کنید. (شکل زیر). ضخامت لبه سوپاپ1

 0.85mm{0.034in}; exhaust valve: 1.50mm {0.059in}ضخامت استاندارد: سوپاپ هوا: 

 0.35mm{0.014in}; exhaust valve: 0.90mm {0.035in}حداقل ضخامت: سوپاپ هوا: 
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 . طول هر سوپاپ را اندازه گیري کنید و اگر الزم است سوپاپ را تعویض کنید.2

 طول استاندارد: 

 {4.0020～3.9823}101.65～101.15سوپاپ هوا: 

 {3.9988～3.9791}101.57～101.07سوپاپ دود: 

 حداقل طول:

  100.95mm {3.9744in}سوپاپ هوا: 

 100.87mm {3.9712in}سوپاپ دود: 

اندازه  Yو  Xهاي نشان داده در شکل به ترتیب در جهت Cو  A ،Bقطر هر میله سوپاپ را در سه نقطه . 3
 گیري کنید، سوپاپ را در صورت لزوم تعویض کنید.

 قطر استاندارد:

 4.980mm{0.1954～0.1961in}～4.965سوپاپ هوا: 

 4.970mm{0.1951～0.1957in}～4.955سوپاپ دود: 

 حداقل مقدار قطر: 

 ضخامت لبه
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 4.915mm {0.1935in}پاپ هوا: سو

 4.905mm {0.1931in}سوپاپ دود: 

اندازه  Yو  Xهاي نشان داده در شکل به ترتیب در جهت Cو  A ،Bسوپاپ را در سه نقطه  گاید. قطر داخلی 4
 گیري کنید، سوپاپ را در صورت لزوم تعویض کنید.

 استاندارد قطر

 5.012mm{0.1968～0.1973in}～5استاندارد: 

 5.022mm{0.1973～0.1977in}～5.012: یري تعم

را است   سوپاپ گایدارتفاع برآمدگی  که A، سایز ( واشر)نشیمنگاه پایینی فنر سوپاپ وجودعدم زمان . در 5
 اندازه گیري کنید. راهنماي سوپاپ را در صورت لزوم تعویض کنید.

 ارتفاع استاندارد

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

 15.2mm{0.5748～0.5984in}～14.6در سمت سوپاپ دود: 

 

 سوپاپگاید تعویض 

 سوپاپ گاید باز کردن

 محفظه احتراق  با فشار بیرون بکشید.را از سمت  پرس گاید سوپاپبا استفاده از 

 سرسیلندر

 

 گاید سوپاپ
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 سوپاپ گایدنصب 

ر محل خود در سر با پرس گاید را دعالمت گذاري کنید و سپس با مداد را روي گاید Lابتدا مقدار  .1
  ( گاید را تا عالمت گذاشته شده در داخا محل خود نصب کنبد )نصب کنید  سیلندر

 Lعمق 

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

   15.2mm{0.5748～0.5984in}～14.6سمت سوپاپ هوا: 

 

را ماشد (بررسی راهنماي سوپاپ مطابقت داشته بموارد ذکر شده سوپاپ را بررسی کنید که با  گایدارتفاع . 3
 کنید).جعه 

 ارتفاع استاندارد:

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

 15.2mm{0.5748～0.5984in}～14.6سمت سوپاپ دود: 

 بررسی نشیمنگاه سوپاپ

 ، عرض تماس را اندازه گیري کنید. روش رنگ آمیزي سطح نشمین گاه سوپاپ با استفاده از . 1

 1.3mm{0.035～0.051in}～0.9ستاندارد: عرض ا

 لوله راهنماي سوپاپ

 

اعمال نیرو بر روي ابزار ساق سوپاپ با کد 

 24303004اختصاصی 
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) را اندازه گیري کنید. در صورت لزوم L. نشیمنگاه سوپاپ را بررسی کنید. طول انبساطی میله سوپاپ (سایز: 2
 سرسیلندر را عوض کنید.

 Lطول استاندارد 

 44.67mm{1.7350～1.7587in}～44.07سوپاپ هوا: 

 44.67mm{1.7350～1.7587in}～44.07سوپاپ دود: 

 

 بررسی فنر سوپاپ

 ض کنید.یعوت. فشار روي فنر سوپاپ اعمال کنید. ارتفاع فنر را بررسی کنید. هرگاه الزم بود فنر سوپاپ را 1

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

   38.8mm {1.528in}ارتفاع استاندارد: 

 عرض تماس نشیمنگاه سوپاپ
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عمودي از مقدار استاندارد تجاوز  انحراف فنر از حالتاگر  د.انحراف فنر از حالت عمودي را اندازه گیري نمائی. 2
 کند، فنر سوپاپ را تعویض کنید.

 1.86mm {0.073in}: فنر سوپاپ از حالت عمودي  انحراف ماکزیمم

 

 انحراف شعاعی  میل بادامکبررسی 

یل بادامک را اندازه قرار دهید، انحراف شعاعی م V-blockرا روي  5و  1هاي شماره محورهاي میل بادامک. 1
 گیري کنید. در صورت لزوم میل بادامک را تعویض کنید.

 0.03mm {0.0012in}انحراف شعاعی: 
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 نشان داده در شکل را اندازه گیري کنید. در صورت لزوم میل بادامک را تعویض کنید. بادامک. ارتفاع دو 2

 ارتفاع استاندارد

 43.81mm{1.7248in}; Exhaust side: 43.78mm {1.7236in}سمت سوپاپ هوا: 

 ارتفاع حداقل

 43.61mm{1.7169in}; Exhaust side: 43.58mm {1.7157in}سمت سوپاپ هوا: 

 

اندازه گیري کنید، در  Y  و Xهاي نشان داده در شکل را به ترتیب در جهت B و A. قطرهاي محور در نقاط 3
 صورت لزوم میل بادامک را تعویض کنید.

 25.965mm{1.0213～1.0222in}～25.940رد: قطر استاندا

 25.910mm{1.0201in}قطر حداقل: 
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را مطابق روش نشان داده شده در زیر  )شعاعی( لقی استکانی را باز کنید و فاصله لقی محور میل بادامک. 4
 اندازه گیري کنید.

 ) تمام روغن روي و درون محور و نشیمنگاه یاتاقان را پاك کنید.1(

 دامک را درون نشیمنگاه یاتاقان قرار دهید.) میل با2(

مطابق با عرض یاتاقان برش دهید، و پالستیک گیج ) طبق آنچه که در تصویر زیر نشان داده شده است، 3(
 در جهت محور قرار دهید. سپس آن را روي محور

 

 کنید).مراجعه ل بادامک را هاي نصب میباز و بست سرسیلندر، احتیاطبه ( ببندید.میل بادامک را  کپه هاي ) 4(

 توجه: میل بادامک را هنگام اندازه گیري فاصله لقی نچرخانید.

 کنید).مراجعه هاي نصب میل بادامک باز و بست سرسیلندر، احتیاطبه  میل بادامک را باز کنید ( کپه هاي ) 5(

 24426001با کد اختصاصی  پالستیک گیج

 

 جهت محور
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اندازه گیري  کاور پالستیک گیجرا با استفاده از مقیاس روي  پالستیک گیجبیرون زده ترین نقطه بخش ) پهن6(
میل بادامک را در صورت  کپه هايشود. سرسیلندر و محاسبه می شعاعیکنید، بنابراین در نتیجه فاصله لقی 

 لزوم تعویض کنید.

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

 

 کنید).هاي نصب میل بادامک مراجعه ر، احتیاطدباز و بست سرسیلنبه میل بادامک را نصب کنید ( کپه هاي. 5

به  عقبرا وصل کنید، میل بادامک را از اندازه گیري  ساعت، همانند اندازه گیري لقی محوري میل لنگ . 6
میل سوپاپ را اندازه گیري کنید. سرسیلندر یا میل بادامک را در  لقی محوريدهید،  حرکتسمت جلو و عقب 

 صورت لزوم تعویض کنید.

 احتیاط

وارد فشار  بادامک هاي آن را با  سوپاپمیل  بادامک هايبراي اجتناب از آسیب رسیدن به  •
 .نکنید

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

 0.21mm {0.0082in}: لقی مجاز ماکزیمم 

 بررسی استکانی

اندازه  Yو  Xهاي ل را به ترتیب در جهتنشان داده شده در شک Bو  Aاستکانی را در دو نقطه  داخلی . قطر1
 گیري کنید، میل بادامک را در صورت لزوم تعویض کنید.

 31.025mm{1.2205～1.2215in}～31.000قطر استاندارد: 
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اندازه  Yو  Xهاي به ترتیب در جهت ،نشان داده شده در شکل Bو  Aاستکانی را در دو نقطه  بیرونی. قطر2
 گیري کنید.

 30.980mm{1.2191～1.2197in}～30.964رد: قطر استاندا

 

را اندازه گیري کنید. استکانی یا  )حفره استکانی قطر محل قرار گیري استکانی( لقی بین استکانی و میزان. 3
 سرسیلندر را در صورت لزوم عوض کنید.

 0.061mm{0.00079～0.00240in}～0.020لقی استاندارد: 

 0.180mm {0.0071in}لقی ماکزیمم: 

 یویل و کالچفال

 باز و بست فالیویل و کالچ

سیستم روغنکاري، باز و به . اگر باز کردن درپوش عقب میل بادامک ضروري است، بدنه کارتل ابتدا باز شود (1
 ).مراجعه گرددبست بدنه کارتل 
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 . طبق ترتیب نشان داده شده در شکل باز کنید.2

 . عکس مراحل باز کردن نصب کنید.3

 

 

 

 )مراجعه کنیدهاي بستن هاي باز کردن و دستورالعملدستورالعملبه  دیسک فشاري کالچ ( 1
 مراجعه کنیدهاي بستن هاي باز کردن و دستورالعملدستورالعملبه صفحه کالچ ( 2
 )مراجعه کنیدهاي بستن هاي باز کردن و دستورالعملدستورالعملبه  فالیویل ( 3
 )مراجعه کنیدهاي بستن هاي باز کردن و دستورالعمللعملدستورابه بلبرینگ کالچ ( 4
 )مراجعه کنیدهاي باز و بست کاسه نمد عقب دستورالعملبه درپوش عقب میل لنگ ( 5

پوشش آب بندي بعد 
از نصب کاور عقب 

 صروري است

 

پوشش آب بندي بعد 
از نصب کاور عقب 

 روري استص

 

 پوشش آب بندي بعد از نصب کاور عقب صروري است

 

ز تعویض قطعه بعد از با
 کردن ضروري است

 

 ابزار مخصوص براي باز و بست

 

آب بندي قبل از تصب 
 ارجحیت دارد

 

 پوشش آب بندي بعد از نصب کاور عقب صروري است

 
تعویض قطعه بعد 

از باز کردن 
 ضروري است

 

79 
 



 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 

 بخش گیربکس 6

 هاي باز کردن دیسک و صفحه کالچدستورالعمل

را قفل کنید و  فالیویل 24410015قفل کننده دنده فالیویل  با کد اختصاصی   از ابزار مخصوص. با استفاده 1
کنید (طبق  را هم مرکز  25502028با کد اختصاصی   توسط ابزار مخصوص سنتر کننده کالچصفحه دیسک را 

 شکل نشان داده شده)

 کنید، تا زمانی که فشار فنر دیاگرام آزاد شود. باز ضربدريطبق روش ها را به پیچ. 2

 . دیسک و صفحه کالچ را باز کنید.3

 

 هاي باز کردن فالیویلدستورالعمل

 استفاده کنید (نشان داده شده در شکل)   24410015با کد اختصاصی   قفل کن فالیویل . از ابزار مخصوص1

 هاي نگهدارنده را باز کنید.(طبق شکل) پیچ بصورت ضربدري. به طور یکنواخت در چندین مرحله 2

 . فالیویل را باز کنید.3

 

ابزار موقیت یابی دیسک کالچ  با کد 
 25502028اختصاصی 

 

قفل کننده فالیویل با کد اختصاصی 
24410015 
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 ته میل لنگباز کردن بلبرینگ  هايدستورالعمل

 توجه

 به طور کلی، باز کردن بلبرینگ به غیر از در موارد تعویض ضروري نیست. •

(همانطور که در شکل نشان  25410005چکش لغزنده با کد اختصاصی   با استفاده از ابزار مخصوص •
 را باز کنید.  ته میل لنگداده شده است) بلبرینگ 

 

 میل لنگ دن کاسه نمد عقبهاي باز کردستورالعمل

 توجه

 به طور کلی، باز کردن کاسه نمد عقب به غیر از در موارد تعویض ضروري نیست. •

 کاسه نمد را با استفاده از یک پیچ گوشتی پیچیده شده با پارچه محافظ باز کنید.

قفل کننده فالیویل با کد اختصاصی 
24410015 

 

چکش لغزنده با کد اختصاصی 
25410005 
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 هاي نصب کاسه نمد عقبدستورالعمل

 . روغن تمیز روي کاسه نمد اضافه کنید.1

 نمد را با دستانتان جا بیاندازید.. کاسه 2

 را فشار دهید. . با استفاده از چکش کاسه نمد3

 0.5mm{0～0.019in}～0: عمق محل قرار گیري کاسه نمد از لبه پایه نگهدارنده میل لنگ 

 

 کاسه نمد عقب میل لنگقاب هاي نصب دستورالعمل

نگهدارنده عقب میل درزگیر را در شیار خمیراخت . همانطور که در شکل نشان داده شده است، به طور یکنو1
 قرار دهید.لنگ 

 Φ1.5～2.5mm{0.06～0.10in}قطر درزگیر: 

 پارچه محافظ

 

 

 کاور عقب

 

 چکش

 

 کاسه نمد عقب
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 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 

 

 میل لنگ را نصب کنید.عقب  قاب. 2

 هاي نصب فالیویلدستورالعمل

 . فالیول را روي میل لنگ قرار دهید.1

همانطور که در شکل نشان داده شده  را تمیز کنید. محل پیچ روي میل لنگپیچ و  رزوه هاي. قبل از نصب، 2
 .درزگیر آغشته نمائید.خمیر را به  رزوهاست به طور یکنواخت 

 توجه:

 درزگیر غیرضروري است. خمیرهنگام استفاده از یک پیچ جدید  •

 

 . پیچ فالیویل را با دست کمی سفت کنید.3

ي فالیویل قرار دهید (همانطور که را رو 24410015قفل کن دنده فالیویل با کد اختصاصی  . ابزار مخصوص4
 در شکل نشان داده شده است).

 سفت کنید (همانطور که در شکل نشان داده شده است). ضربدريهاي فالیویل را مطابق روش . به تدریج پیچ5

 پوشش درزگیر

 

 شود رآغشته کردن به درزگیر الزم استه یک پیچ دوباره استفاده میهنگامی ک
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 بلبرینگ ته میل لنگهاي نصب دستورالعمل

 توجه

 .د نصب نماییهاي زیر را طبق دستورالعمل ته میل لنگبلبرینگ  •

 0.4mm{0～0.115in}～0 :ته میل لنگ بلبرینگنصب عمق 

 

 

 هاي نصب صفحه دیسک کالچدستورالعمل

 .نصب نمایید منظور نگهداشتن موقعیت صفحه کالچ را مطابق شکل زیر  به دیسک کالچ

ابزار مخصوص  قفل کن فالیویل با کد 
 24410015اختصاصی 

 

 فالیویل

 بلبرینگ 
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نشان  (طبق شکل استفاده نمائید 25502028با کد اختصاصی  هم مرکز کننده صفحه کالچ از ابزار مخصوص. 1
 ).باال داده شده

 محکم کنید  ضربدريها را به طور یکنواخت طبق ترتیب پیچ. 2

 

 کالچ فنر خورشیديبررسی 

 . میزان ساییدگی فنر دیافراگم را اندازه گیري کنید.1

ایزار تثبیت موقعیت دیسک کالچ با کد اختصاصی 

25502028 

 

کالچ  با کد اختصاصی ابزار موقیت یابی دیسک 
25502028 

 

 24410015قفل کننده فالیویل با کد اختصاصی 
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 کالچ باید تعویض گردد. فنر خورشیدياگر از مقدار استاندارد تجاوز کرده بود،  •

 0.6mm {0.024in}≤عمق: 

 

براي اندازه  )30410003(کد اختصاصی  و فیلر )29501001(کد اختصاصی  خط کش  مخصوصاز ابزارهاي . 2
 یکنواختی دیسک فشاري استفاده کنید.گیري 

 اگر از مقدار مجاز تجاوز کرده باشد، مجموعه کالچ باید تعویض گردد. •

 0.05mm {0.0019in}ماکزیمم فاصله لقی: 
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بلوکه سیلندر قرار دهید، فالیویل را بچرخانید تا میزان انحراف شعاعی فنر  را روي ساعت اندازه گیري. 3
 را اندازه گیري کنید. خورشیدي

 اگر از مقدار استاندارد تجاوز کرده باشد، دیسک فشاري کالچ باید تعویض گردد. •

 0.6mm {0.024in}≤انحراف شعاعی: 

 

 بررسی صفحه کالچ

 تا سطح صفحه کالچ هاي پرچ هر دو طرف میخظور اندازه گیري . از یک کولیس درجه بندي شده به من1
 استفاده کنید.

 اگر از مقدار استاندارد تجاوز کرده بود، صفحه کالچ باید تعویض گردد. •

 0.3mm {0.012in}≥ عمق:
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 میزان انحراف شعاعی صفحه کالچ را اندازه گیري کنید. ساعت اندازه گیري. با استفاده از یک 2

 دار استاندارد تجاوز کرده بود، صفحه کالچ باید تعویض گردد.اگر از مق •

 ≤0.7mm {0.028in}میزان انحراف شعاعی: 

 

 ته میل لنگبررسی بلبرینگ 

 بلبرینگ را در جهت محور به جاي باز کردن بچرخانید. ،نیرواعمال با 

د داشت، بلبرینگ اگر بلبرینگ قادر به چرخیدن نبود یا مقاومت محکمی و یا صداي غیر طبیعی وجو •
 کالچ باید تعویض گردد.
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 بررسی فالیویل

 را روي بلوکه سیلندر قرار دهید.ساعت اندازه گیري . 1

 . فالیویل را بچرخانید و میزان انحراف شعاعی فالیویل را اندازه گیري کنید.2

 اگر از مقدار استاندارد تجاوز کرده بود، فالیویل باید تعویض گردد. •

 ≤0.13mm{0.0051in}انحراف شعاعی: 
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 هاي شاتون میل لنگبلوکه سیلندر و مکانیزم

 هاي شاتون میل لنگبلوکه سیلندر و مکانیزمباز کردن و بستن 

)، مراجعه نمائید. سرسیلندر (به بخش سرسیلندر مراجعه کنید)، بدنه کارتل، پمپ روغن (سیستم روغنکاري 1
 و فالیویل مراجعه کنید)( به بخش کالچ را باز کنید. کالچ و فالیویل 

 . طبق ترتیب نشان داده شده در شکل باز کنید.2

 . عکس ترتیب باز کردن ببندید.3
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هاي باز و بست (دستورالعمل کپه یاتاقان شاتون 1
 را ببینید)

 شاتون 7

هاي باز و بست کپه یاتاقان اصلی (دستورالعمل 8 یاتاقان شاتون 2
 را ببینید)

هاي باز و ستون (دستورالعملمجموعه شاتون پی 3
 بست را ببینید)

 یاتاقان پایینی میل لنگ 9

هاي نصب را رینگ پیستون (دستورالعمل 4
 ببینید)

 هاي باز کردن را ببینید)میل لنگ (دستورالعمل 10

هاي باز و بست را گژن پین (دستورالعمل 5
 ببینید)

 یاتاقان باالیی میل لنگ و یاتاقان کف گرد 11

 بلوکه سیلندر 12 پستون 6
 

 متحركباز کردن کپه 

 ).مراجعه کنیدفاصله انتهایی شاتون را بررسی کنید (بخش بررسی شاتون 

 باز کردن پیستون و شاتون

 ).مراجعه نمائید.فاصله لقی خار میل لنگ را بررسی کنید (بخش بررسی شاتون 

 باز کردن گژن پین پیستون

  25904006با کد اختصاصی  از ابزارهاي جازن پین پیستون ده استهمانطور که در شکل نشان داده ش .1
 کنید.استفاده 

 

 

 ین پیستون قرار دهید و آن را مطابق شکل زیر قرار دهید .ابزار را درون گژن پ2
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 . طبق آنچه که در شکل زیر نشان داده شده، مجموعه شاتون را روي ابزار مخصوص نصب کنید.3

 

 گژن پین را بیرون بکشید. شار ،اعمال ف. با 4

 کپه هاي ثابتپیچ باز کردن 

 ).مراجعه نمائید. فاصله انتهایی میل لنگ را بررسی کنید ( بخش بررسی/تعمیر میل لنگ 1

 را در چندین مرحله باز کنید. ثابت یاتاقانکپه هاي  . همانطور که در شکل نشان داده شده است، پیچ2

 

 ابزار مخصوص 

 

 ابزار مخصوص
 گژن پین پیستون

 

 ابزار مجموعه گژن پین پیستون

 

 ساپورت

 

 جهت خروج است  Fپیستون  عالمت سمت
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 باز کردن میل لنگ

 ( بخش بررسی/تعمیر میل لنگ را ببینید).قی محور اصلی را بررسی کنید فاصله ل

 کپه هاي ثابتنصب 

 ها را اندازه گیري کنید. اگر از مقدار استاندارد تجاوز کرده است آن را عوض کنید.. طول هر کدام از پیچ1

 68.3mm {2.665～2.689in}～67.7  استاندارد: طول

 68.7mm {2.705in}ماکزیمم:  طول

 

93 
 



 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 

 ها در چندین مرحله طبق ترتیب نشان داده شده در شکل سفت کنید.. پیچ2

 

 

 نصب گژن پین 

 طبق شکل زیر نصب کنید. 25904006 با کد اختصاصی ابزار مخصوص .1
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را درون گژن پین پیستون قرار دهید و آن را روي ابزار مخصوص  25904006با کد اختصاصی .ابزار مخصوص 2
 د.محکم کنی 1شماره 

را اندازه  25904006با کد اختصاصی  جازن گژن پین پیستون راهنماي مربوط به ابزار مخصوص L2طول . 3
را برروي ابزار مخصوص با Lاندازه ؛   = L2 – 1.75mm Lگیري کنید، و طبق فرمول زیر محاسبه کنید: 

 استفاده از  پیچ ایست تنظیم کنید.

 

 .آغشته نمائید را به روغن نو موتور . گژن پین 4

شاتون را به  ’’HM20’‘سمت پیستون و عالمت  ’’F’‘قرار دهید، عالمت پرس میز . پیستون و شاتون را 5
 سمت باال قرار دهید، دقیقا طبق شکل نشان داده شده عمل کنید.

 ابزار مخصوص نصب گژن پین پیستون

 

 ابزار مخصوص نصب گژن پین پیستون

 

 پیچ ایست
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ده شده ابزار مخصوص را در دو مرحله درون پیستون و شاتون طبق شکل نشان دانصب شده برروي ژن پین گ. 6
 .زیر قرار دهید

 

(لوله  2از یک دستگاه پرس براي پرس کردن گژن پین درون پیستون و شاتون تا زمانی که ابزار مخصوص . 7
 راهنما) در تماس با ابزار مخصوص (پیچ ایست) قرار گیرد، استفاده کنید.

د. اگر کمتر از مقدار شاخص باشد، گژن وارده را بررسی کنی مقدار نیروي ،  درون گژن پین  اعمال نیرو. هنگام 8
 پین یا شاتون را عوض کنید.

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

 سمت پیستون ’’F’‘عالمت 

 
 نسمت شاتو ’’HM20’‘عالمت 

 ابزار مخصوص 

 سمت پیستون ’’F’‘عالمت 

 

 ابزار مخصوص 

 گژن پین پیستون
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، از  مغایر با مقادیر بیان شده باشد را بررسی کنید. اگر از ارتفاع محل قرار گیري گژن پین تا سطح پیستون . 9
 شروع کنید. مراحل را از اول

 2.05mm{0.0650～0.0807in}～1.65: ع محل قرار گیري گژن پین تا سطح پیستونارتفا 

 

 نصب رینگ پیستون

 سرهايقرار دهید، و سپس یک محل خود رینگ را درون . همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، 1
سی کنید که تمام در محل فشار دهید. پس از آن، برررینگ رارینگ روغن را درون شیار قرار دهید، و سپس 

 کنند.ها به نرمی در دو جهت حرکت میرینگ

 ابزار مخصوص نصب گژن پین پیستون

 

 ابزار مخصوص نصب گژن پین پیستون

 

 ابزار راهنما

 
سمت  ’’F’‘جهت فشار به داخل عالمت 

 پیستون است

 

 ابزار مخصوص نصب گژن پین پیستون

 
 گزن پین

 
 شاتون

 

پیستون 
 
  

 
 

 

 ارتفاع محل قرار گیري  گژن پین تا لبه پیستون

 

 سمت پیستون ’’F’‘عالمت 
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 احتیاط

رینگ پیستون براي نصب رینگ روغن استفاده نکنید، در غیر اینصورت منجر به شکستن خواهد  باز کردناز 
 شد.

 

سمت پیستون را نصب کنید. عالمت به  اول و دوم هايجازن رینگ پیستون رینگ عمومیاز ابزاربا استفاده . 2
 .باشد باال 

 

 مناسب قرار دهید.جهت  درهر رینگ را  دوسر. طبق شکل زیر3

 ابزار عمومی جازن رینگ پیستون

 

 سر رینگ پیستونکنترل  
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 نصب مجموعه شاتون پیستون

 .باشدجلوي موتور  پیستون به سمتروي  عالمت. 1

 باشد. درستجهت  در. وقتی کپه یاتاقان شاتون نصب شده است، عالمت موقعیت یابی کپه یاتاقان شاتون باید 2

  

 

 کپه یاتاقان شاتون نصب

 طول هر پیچ را اندازه گیري کنید. هرگاه از مقدار استاندارد تجاوز کرده باشد آن را تعویض کنید.

 47.3mm {1.838～1.862in}～46.7طول استاندارد: 

 47.6mm {1.874in}طول ماکزیمم: 

 دهانه فنر رینگ روغن

 

 سر رینگ پایینی روغن 

 

 سر رینگ باالیی روغن 

 

 یستونگژن پین پ

 

 سر رینگ اول

 

 سر رینگ دوم

 

 عالمت پیستون
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 بررسی/ تعمیر بلوکه سیلندر

روي  تاباستفاده کنید تا  )30410003کد اختصاصی  (فیلر و  )29501001( کد اختصاصی . از یک خط کش1
 نشان داده شده در شکل اندازه گیري کنید. جهت 6سیلندر را در سطح بلوکه 

 0.05mm{0.002in}: تاب. مقدار ماکزیمم 2

 

گر روي سطح بلوکه سیلندر از مقدار ماکزیمم تجاوز کرد، ارتفاع بلوکه سیلندر را بررسی کنید. ا تاب. اگر مقدار3
 ارتفاع نیز خارج از مقدار استاندارد بود، بلوکه سیلندر را عوض کنید.

 213.55mm{8.4035～8.4066in}～213.45ارتفاع استاندارد: 
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بلوکه سیلندر از مقدار ماکزیمم تجاوز کرده باشد اما ارتفاع در محدوده مقدار استاندارد باشد، ارتفاع  تاب. اگر 4
 ه سیلندر را عوض کنید.یا بلوک سنگ بزنیدسیلندر را 

 0.20mm {0.008in}: سنگ زدنمقدار ماکزیمم 

در  يساعت اندازه گیرسیلندر را توسط یک  قطراندازه . همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، 5
37mm{1.45in} هاي فاصله از سطح، در جهتX  وY اندازه گیري کنید. 

 

اییدگی تجاوز کرده باشد، بلوکه سیلندر را عوض کنید یا سیلندر را سیلندر از حد مجاز س قطر . اگر مقدار6
دوباره تراش دهید و پیستون بزرگ تر از اندازه شده را نصب کنید تا با مقدار استاندارد فاصله لقی بین پیستون و 

 سیلندر مطابقت داشته باشد.

 سمت باالي بلوکه سیلندر
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 0.15mm {0.006in}مقدار مجاز ساییدگی: 

 توجه

تعیین شود. تمام سیلندرها باید داراي قطر تعمیري  طبق قطر پیستون  ه بایدقطر سیلندر تراشیده شد •
 یکسان باشند.

-در بلوکه سیلندر می تاببه منظور جلوگیري از تولید گرما هنگام تراشکاري سیلندر که منجر به ایجاد  •

 3→1→4→2شود، سیلندرها باید طبق این ترتیب تراشیده شوند: 

باید براي تراشکاري در نظر گرفته شود. بعد از تراشکاري،   0.02mm {0.000787in} میزان هونینگ •
 کنید. هونینگسیلندر تراشیده شده را تا آخرین سایز 

 mm{in}سیلندر  قطر

 

 

 بررسی پیستون، رینگ پیستون و گژن پین پیستون

زیر لبه پایینی شیار رینگ روغن اندازه  28mm {1.10in}. قطر پیستون را در جهت عمودي محور گژن پین و 1
 گیري کنید.

 mm {in}قطر پیستون 

 قطر سایز
 {3.3071～3.3059}84～83.97 استاندارد

 {3.3169～3.3157}84.25～84.22 {0.01}0.25: اول يتعمیر
 {3.3268～3.3256}84.50～84.47 {0.02}0.50:  دوم  يتعمیر

 قطر سایز
 {3.3083～3.3071}84.03～84 استاندارد

 {3.3181～3.3169}84.28～84.25 {0.01}0.25: تعمیر اول
 {3.3280 3.3268}84.53～84.50 {0.02}0.50: تعمیر دوم
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. فاصله لقی بین پیستون و سیلندر را محاسبه کنید. پیستون را تعویض کنید یا سیلندر را در صورت لزوم 2
 را داشته باشد. تعمیريتراش دهید تا قابلیت قرار گرفتن پیستون 

 0.04mm{0.000～0.0016in}～0.02دارد: فاصله لقی استان

 0.10mm {0.004in}ماکزیمم لقی: 

 . اگر پیستون تعویض شد، تعویض رینگ پیستون نیز باید انجام شود.3

بین رینگ و شیار پیستون (نشان داده شده طبق شکل) را  )روي محیط کل (. توسط یک فیلر، فاصله لقی4
 ورت لزوم تعویض کنید.اندازه گیري کنید. پیستون و رینگ را در ص

 فاصله لقی استاندارد:

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

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

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

 فاصله لقی ماکزیمم

 0.15mm{0.006in}هاي اول و دوم: رینگ

 0.15mm {0.006in}رینگ روغن: 
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پیستون را با دست درون سیلندر قرار دهید، از پیستون براي فشار دادن رینگ پیستون به سمت . رینگ 5
 مرحله انتهایی داخل سیلندر استفاده کنید.

هر رینگ پیستون را اندازه گیري کنید. رینگ پیستون را در صورت لزوم تعویض  دهانه فاصله. توسط یک فیلر، 6
 کنید.

 دهانه رینگاستاندارد فاصله 

 0.35mm{0.008～0.014in}～0.20رینگ اول: 

 0.45mm{0.012～0.018in}～0.30رینگ دوم: 

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

 1.0mm{0.039in}: فاصلهماکزیمم 
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، A ،Bنقطه  4پیستون را در  در  گژن پین محل قرار گیري. همانطور که در شکل نشان داده شده است، قطر 7
C  وD هايدر جهت X  وY .اندازه گیري کنید 

 19.015mm{0.7484～0.7486in}～19.010قطر استاندارد: 

 

 Yو  Xهاي در جهت Dو  A ،B ،Cنقطه  4همانطور که در شکل نشان داده شده است، قطر گژن پین را در . 8
 اندازه گیري کنید.

 19.005mm{0.7481～0.7482in}～19.002قطر استاندارد: 

 

پیستون را محاسبه کنید. پیستون و یا گژن پین را زمانی  محل قرارگیري گژن پین رويو . لقی بین گژن پین 9
 که الزم است تعویض کنید.

 0.013mm{0.0002～0.0005in}～0.005فاصله لقی استاندارد: 
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شاتون را اندازه گیري کنید (بررسی شاتون را ببینید)، فاصله لقی بین انتهاي کوچک  . قطر انتهاي کوچک10
 ن و گژن پین را محاسبه کنید. شاتون یا گژن پین را در صورت لزوم تعویض کنید.شاتو

 0.017mm{-0.0013～-0.0007in}-～0.031-فاصله لقی استاندارد: 

 بررسی شاتون

 شاتون را اندازه گیري کنید. شاتون و کپه یاتاقان را در صورت لزوم تعویض کنید. لقی. توسط یک فیلر، 1

 فاصله لقی استاندارد

0.100～0.250mm {0.004～0.010in} 

 فاصله لقی ماکزیمم

0.30mm {0.012in} 

 

 میل لنگ را طبق روش زیر اندازه گیري کنید: یاتاقان متحرك. فاصله لقی 2

 تمام روغن روي و درون محور و نشیمنگاه یاتاقان را پاك کنید؛ )1(

ا عرض یاتاقان تطبیق داشته باشد، و ببطوري که را ببرید  )24426001( کد اختصاصی  گیج پالستیک )2(
 سپس آن را روي قسمت باالي محور و عمود بر محورش قرار دهید.

 ).مراجعه کنید(بخش مجموعه پیستون و شاتون  ببندید) کپه یاتاقان شاتون را 3(

 ) پیچ کپه یاتاقان شاتون را باز کنید و به آرامی کپه یاتاقان شاتون را بیرون بکشید.4(
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پالستیک گیج ترین نقطه بخش برآمده عریض،  24426001با کد اختصاصی  پالستیک گیجشاخص ) توسط 5(
را اندازه گیري کنید، به این وسیله فاصله لقی محور به دست خواهد آمد. اگر لقی از مقدار ماکزیمم تجاوز کرده 

استفاده نمائید تا از یاتاقانی میل لنگ را تراش دهید، و  لنگ متحركباشد، یاتاقان شاتون را تعویض کنید و یا 
  لقی الزم را بین یاتاقان و لنگ متحرك میل لنگ را تامین کند .

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

 0.10mm {0.0039in}فاصله لقی ماکزیمم: 

 mm{in}ضخامت یاتاقان شاتون  سایز یاتاقان شاتون
 {0.05902～0.05854}1.499～1.487 استاندارد

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

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

 

 

-ها را در جهتشاتون محل قرار گیري گژنپین روي قطر. همانطور که در شکل نشان داده شده است، 3

 اندازه گیري کنید. Yو  Xهاي 

 18.985mm{0.7476～0.7474in}～18.974قطر استاندارد: 
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 بررسی پیستون و شاتون

روي بر همانطور که در شکل نشان داده شده است، گشتاور چرخش را بررسی کنید. اگر شاتون نتواند با تکیه 
 ، پیستون و گژن پین پیستون را تعویض کنید.حرکت کند وزن خودش 

 

 بررسی/ تعمیر میل لنگ

 ، میل لنگ را به سمت عقب حرکت دهید را قرار دهید ساعت اندازه گیريبینید، . همانطور که در تصویر می1
اکنون ساعت اندازه گري را روي عدد صفر تنظیم نمائید  حال با حرکت میل لنگ به سمت جلو میزان لقی 

 .د را تعویض کنیمحوري  را اندازه گیري نمائید در صورت عدم میزان لقی از حد استاندارد بغل یاتاقانی 

 0.25mm{0.002～0.011in}～0.05: محوري میل لنگ استاندارد لقی 

 0.30mm{0.012in}: میل لنگ  لقی محوري استانداردماکزیمم 

 

 

 mm{in} بغل یاتاقانیضخامت  بغل یاتاقانیسایز 
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 {0.0778～0.0758}1.975～11.925 استاندارد
 {0.0827～0.0807}2.100～2.05  {0.01}0.25: تعمیري اول

 {0.0876～0.0856}2.225～2.175 {0.02}0.50: ري دومتعمی
 {0.0925～0.0906}2.350～2.300 {0.03}0.75: تعمیري سوم 

 

 . میزان انحراف شعاعی میل لنگ را اندازه گیري کنید. در صورت لزوم میل لنگ را تعویض کنید.2

 0.03mm{0.0012in}ماکزیمم میزان انحراف شعاعی: 

 

اندازه گیري کنید. در صورت  Yو  Xهاي شان داده شده در شکل، قطر محور را در جهتن Bو  A. از دو نقطه 3
لزوم میل لنگ را تعویض کرده یا محور را تراش دهید و یاتاقانی را که با میل لنگ تراشیده شده مطابقت دارد 

 نصب کنید.

 mm{in}قطر  محور اصلی
 {1.9685～1.9678}50～49.982 استاندارد

 1.9586～1.9580}49.75～49.732 {0.01}0.25: تعمیري
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 mm{in}قطر  متحرك  میل لنگ
 {1.7717～1.7709}45.000～44.980 استاندارد

 {1.7618～1.7610}44.750～44.730 {0.01}0.25: تعمیري اول
 {1.7520～1.7512}44.500～44.480 {0.02}0.50: تعمیري دوم

 

 گیري کنید: اصلی را طبق روش زیر اندازه شعاعی . فاصله لقی4

 )تمام روغن روي و درون محور اصلی و نشیمنگاه یاتاقان را پاك کنید؛1(

با عرض یاتاقان تطبیق داشته باشد، و سپس آن را روي قسمت باالي محور  بطوریکهگیج را ببرید  پالستیک )2(
 قرار دهید.

 ).مراجعه کنید نصب در پوش یاتاقان اصلی(بخش  ببندیدرا (میل لنگ)  ثابتیاتاقان  کپه) 3(

 کپه هاي(بخش  را بیرون بکشید ثابتیاتاقان  کپه هايرا باز کنید و به آرامی  ثابتیاتاقان  کپه هاي) پیچ 4(
 .)مراجعه کنید ثابت

را اندازه گیري کنید، به این وسیله پالستیک گیج  قسمتترین نقطه ، عریضپالستیک گیج ) توسط شاخص 5(
را  یاتاقان ثابت میل لنگد آمد. اگر لقی از مقدار ماکزیمم تجاوز کرده باشد، به دست خواه شعاعیفاصله لقی 
 متناسب جهت تامین لقی استاندارد استفده کنید .، و از یاتاقانی تراش دهید

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

 0.1mm {0.0039in}فاصله لقی ماکزیمم: 
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 mm{in}تاقان ضخامت یا سایز یاتاقان
 {0.0789～0.0783}2.003～1.988 استاندارد
 {0.0837～0.0831}2.128～2.113  تعمیر ي

 

 

 باز و بست موتور و گیربكس از روي موتور 
 باز کردن 

 اتصال باطري را جدا کنید  -1

 اتصال منفی روي گیربکس و موتور  را باز کنید . -2

 لوله هاي سوخت را جدا کنید  -3

 .اگزوز را جدا کنید  -4
 اتصال دسته دنده به گیربکس را جدا کنید  -5

 ( براي گیربکس اتوماتیک ، کانکتور یونیت گیربکس را 
 جدا کنید )

 پلوس ها را جدا کنید . -6

 دسته سیم  موتور را جدا کنید .  -7

 دسته موتور را باز کنید . -8

 .موتور و گیربکس را از موتور خارج کنید -9

  بستن

 باشد  ترتیب بستن عکس مراحل باز کردن می
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 ( دود و ھوا )CVVTباز و بست شیر برقي 
 کانکتور شیر برقی را جدا کنید  -1

 پیچ اتصال شیر به بدنه سر سیلندر را باز کنید  -2

 شیر برقی را از محل خود خارج کنید . -3
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 دستھ موتور
است به عالوه سینی سیستم دسته موتور اساساً از دسته موتور هاي جلو وعقب و دسته موتور هاي چپ و ر

 نگهدارنده موتور و غیره تشکیل شده است.

دسته موتور هاي جلو و عقب و سمت چپ الستیکی هستند در حالیکه دسته موتور سمت راست هیدرولیکی می 
باشد. دسته موتور عقب روي بخش عرضی جلو و پایه دسته موتور عقب روي گیربکس نصب شده است. دسنه 

پیچ هاي سنتر کننده دسته موتور به هم متصل شده اند. دسته موتور جلو روي سینی  موتور و پایه آن توسط
 نگهدارنده موتور، به پایه اش که توسط پیچ هاي سنتر کننده روي گیر بکس نصب شده است، متصل شده است.

ی نصب انتهاي جلویی سینی نگهدارنده موتور، روي بدنه نصب شده است و انتهاي عقبی روي بخش عرضی جلوی
شده است. دسته موتور سمت چپ، در سمت چپ بدنه نصب شده است، به پایه اش که توسط پیچ هاي 
سنترکننده روي گیربکس نصب شده است، متصل شده است. تکیه گاه دسته موتور سمت راست روي بدنه نصب 

 شده است، و پایه اتصال آن به موتور متصل شده است.

 

 دسته موتور عقب و بست آن

 نمودن خارج

 

 کاتالیست عقب را جدا نمایید. )1
 جزء ساختمانی بخش عرضی جلویی را جدا نمایید. )2
 پیچ هاي سنترکننده که دسته موتور عقبی را به پایه اش متصل می کند، جدا نمایید. )3
پیچ هاي اتصال مابین دسته موتور عقبی و بخش عرضی جلویی را باز نموده و دسته موتور عقبی را  )4

 پیاده نمایید.
پیچ هاي اتصال مابین پایه دسته موتور عقبی و گیربکس را باز نموده و پایه دسته موتور عقبی را پیاده  )5

 نمایید.
 

 جا زدن
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 25و گشتاور  1نیوتون متر، براي پیچ  3/99تا  1/66پایه دسته موتور عقب را روي گیربکس با گشتاور  )1
 نصب نمایید. 2نیوتون متر براي پیچ شماره  45تا 

تور عقب و پایه اش را با پیچ هاي سنتر کننده به هم متصل نمایید. ( پیچ هاي سنتر کننده را دسته مو )2
در این لحظه براي جلوگیري از نیروي پیچشی اضافی بکار رفته روي دسته موتور هنگام نصبش سفت 
نمایید). و سپس دسته موتور عقب را روي بخش عرضب جلویی نصب نمایید. گشتاور بستن پیچ هاي 

 نیوتون متر می باشد. 3/99تا  1/66دسته موتور 
 نیوتون متر سفت نمایید. 3/99تا  3/66پیچ هاي سنتر کننده دسته موتور و مهره ها را با گشتاور  )3
 کاتالیست و جزء ساختمانی بخش عرضی جلویی را نصب نمایید. )4

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 پیچ دسته موتور عقب -1
 دسته موتور عقب -2
 وتور عقبپایه دسته م -3
 پایه دسته موتور 1پیچ  -4
 پایه دسته موتور 2پیچ  -5
 پیچ سنتر کننده دسته موتور -6

 

 

۲ 

۱ 

۳ 
٤ 

٥ 

٦ 

114 
 



 هایما                                                                                                                                    تند تعمیراتی موتور مس

 

 دسته موتور جلویی و پایه اش و سینی نگهدارنده جدا سازي

 جداسازي

 گلگیر سمت گیربکس را جدا نمایید. )1
 جزء ساختمانی بخش عرضی جلویی را جدا نمایید. )2
رنده را جدا نموده ودو پیچ انتهایی جلویی سینی نگهدارنده یکی از مهره هاي انتهایی عقبی سینی نگهدا )3

 را جدا نمایید.
پیچ هاي سنتر کننده دسته جلویی را خارج نموده و دسته موتور جلویی را خارج نموده و دسته موتور  )4

 جلویی را با سینی نگهدارنده ، به طور همزمان پیاده نمایید.
 رنده را خارج نموده و دسته موتور جلویی را پیاده نمایید.پیچ هاي دسته موتور جلویی روي سینی نگهدا )5
 پیچ هاي رزوناتور روي سینی نگهدارنده را جدا نموده و رزوناتور را پیاده نمایید. )6
پیچ هاي پایه دسته موتور جلویی را از روي گیربکس جدا نموده و پایه دسته موتور جلویی را پیاده  )7

 نمایید.

 

 

 

 ی جلویی سینی نگهدارنده پیچ نصب انتهای -1
 دسته موتور جلویی -2
 پایه دسته موتور جلویی -3
 سینی نگهدارنده -4
 جزء ساختمانی بخش عرضی جلویی -5

 

۲ 

۳ 

٤ 

۱ 
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 نصـــب

نیوتون  3/99تا  1/66پایه دسته موتور جلویی را روي گیربکس نصب نمایید. گشتاور بستن پیچ هاي  )1
 متر می باشد.

نیوتون متر می  8/60تا  1/43. گشتاور بستن پیچ ها رزوناتور را روي سینی نگهدارنده نصب نمایید )2
 باشد.

نیوتون  3/99تا  1/66دسته موتور جلویی را روي سینی نگهدارنده نصب نمایید. گشتاور بستن پیچ ها  )3
 متر می باشد.

دسته موتور جلویی و پایه اش را با پیچ هاي سنتر کننده به هم وصل نمایید. گشتاور بستن پیچ هاي  )4
 نیوتون متر می باشد. 3/99تا  1/66ه سنتر کنند

نیوتون متر نصب نموده و سپس  3/99تا  1/66دو پیچ انتهاي جلویی سینی نگهدارنده موتور را باگشتاور  )5
 نصب نمایید. 3/99تا  1/66یک مهره روي انتهاي عقبی سینی نگهدارنده را با گشتاور 

 جزء ساختمانی بخش عرضی جلو را نصب نمایید. )6
 صب نمایید.گلگیر را ن )7

 

 دسته موتور سمت چپ و پایه اش

 جداسازي

 

 را با یک وسیله باالبر، بلند کنید. موتور )1
 فیلتر هوا را خارج نمایید. )2
 باتري را جدا نمایید و سپس سینی باطري را جدا نمایید. )3
 پیچ هاي نصب دسته موتور سمت چپ را جدا نمایید. )4
 را جدا نمایید. پیچ ها و مهره هاي نصب پایه دسته موتور سمت چپ )5
 دسته موتور سمت چپ را پیاده نمایید. )6
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 نصب دسته موتور سمت چپ 1پیچ  -1
 پیچ نصب پایه دسته موتور سمت چپ -2
3- Stud نصب پایه دسته موتور سمت چپ 
 مهره نصب پایه دسته موتور سمت چپ -4
 دسته موتور سمت چپ -5

 

 نصــب

نیوتون متر می  4/80تا  8/58شتاور بستن پیچ ها دسته موتور سمت چپ را روي بدنه نصب نمایید. گ )1
 باشد.

2( Stud .نصب دسته موتور سمت چپ را روي گیربکس نصب نمایید 
 روي گیربکس نصب نمایید. 3/99تا  1/66مهره هاي نصب پایه دسته موتور سمت چپ را با گشتاور  )3
 ایید.سفت نم 3/99تا  1/66پیچ هاي نصب پایه دسته موتور سمت چپ را با گشتاور  )4
 سینی باطري را نصب نمایید. )5
 باتري را نصب نمایید. )6
 فیلتر هوا را نصب نمایید. )7
 وسیله جک ،موتوررا جدا نمایید. )8

 

 

٥ 

۲ 

۱ 

۳ 
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 دسته موتور سمت راست

 جداسازي

 خودرو را با یک باالبر، باال ببرید. )1
 گلگیر سمت موتور را جدا نمایید. )2
 خودرو را پایین بیاورید. )3
نی بلند نموده و آنرا با یک تخته چوبی نگهداري نمایید یا موتور را با یک موتور را با یک جک از نوع زمی )4

 باالبرنده، باال بکشید.
مخزن کمکی مایع خنک کننده را پیاده نموده و آنرا به یک مکان اشغال نشده دور از دسته موتور سمت  )5

 راست ببرید.
 تر، باز نمایید.پیچ هاي لوله روغن هیدرولیک فرمان را براي بدست آوردن فضاي بیش )6
 مهره هاي اتصال مابین پایه دسته موتور سمت راست و موتور جدا نمایید. )7
مهره هاي سمت عقب دسته موتور سمت راست را جدانموده و سپس پیچ هاي پایه دسته موتور سمت  )8

 راست رابراي پیاده سازي دسته موتور سمت راست، باز نمایید.
 

 

 

 تپیچ پایه دسته موتور سمت راس -1
 مهره اتصال بین پایه دسته موتور سمت راست و موتور -2
 دسته موتور سمت راست -3
 مهره سمت عقب دسته موتور سمت راست -4

 

 نصــب

۳ 

۱ 
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دسته موتور سمت راست را روي بدنه نصب نماییدو دو پیچ نصب روي دسته موتور سمت راست قرار  )1
ر بستن مهره هاي نصب سمت متر می باشد. گشتاونیوتون  8/60تا  1/43دهید و گشتاور بستن آنها 

 نیوتون متر می باشد. 8/60تا  1/43عقب دسته موتور سمت راست 
نیوتون متر  3/99تا  1/66مهره هاي اتصال مابین پایه دسته موتور سمت راست و موتور را با گشتاور  )2

 سفت نمایید.
 مهره هاي ثابت نگهدارنده روي مخزن هیدرولیک فرمان را نصب نمایید. )3
 مایع خنک کننده را در جاي اصلی خود نصب نمایید. مخزن کمکی )4
 وسیله بلند کننده براي مونتاژ موتور را جدا نمایید. )5
 خودرو را باال ببرید. )6
 گلگیر سمت موتور را نصب نمایید. )7
 خودرو را پایین بیاورید. )8
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