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 بسمه تعالي

 
 مقدمه 

 
تهيه و انتشار كتب راهنماي تعميرات اين امكان را براي متخصصين تعميرات فراهم مي نمايد تا بتوانند 

ابي كه در در هر مرحله از عمليات تعمير و نگهداري كار را به صورت صحيح  واصولي به انجام رسانند كت
مي باشد كه حاصل تالش « TU3JP/Kو  TU3A راهنماي تعميرات موتور»پيش رو داريد تحت عنوان 
خدمات پس از فروش بوده و به منظور آشنايي تعميركاران شبكه  خودرو همكاران در اداره مهندسي

 . گرديده است تهيه 206، خودروي پژو  موتورنمايندگيهاي مجاز سراسر كشور با نحوه انجام تعميرات 
اميد است شما تكنسين ها و تعميركاران عزيز با مطالعه اين كتاب و به كار بستن نكات ياد شده در آن ، 

 . در ارائه خدمات تعميراتي استاندارد جلب نظر مساعد و كسب رضايت مشتري توفيق يابيد 
 
 

 شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو 
 ( سهامي خاص)كو ايسا         
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 فهرست

 
 1 باز و بست موتور گيربكس از روي خودرو : فصل اول 

 4 بيرون آوردن موتور و گيربكس 

 11 نصب مجدد موتور و گيربكس 

 11 باز و بست تجهيزات جانبي : فصل دوم 

 11 تسمه دينام باز و بست 

 16 باز و بست دينام و پمپ هيدروليك فرمان 

 17 باز كردن سرسيلندر 

 11 باز و بست متعلقات سرسيلندر 

 14 مشخصات اجزاء سرسيلندر 

 12 بستن متعلقات سرسيلندر 

 13 باز و بست اسبكها 

 11 باز و بست غلطك اسبكها 

 11 بستن اسبكها 

 14 نصب سرسيلندر 

 17 نصب چرخدنده ميل بادامك و تسمه تايم 

 13 فيلرگيري سوپاپها 

 12 تنظيم كشش تسمه تايم 

 41 ردن قطعات بلوك سيلندر باز ك

 46 مشخصات اجزاء موتور 

 51 باز و بست شاتون و پيستون 

 51 جازدن گژن پين 

 56 نصب رينگهاي پيستون 

 57 اندازه گيري اختالف سطح بوشها 

 52 انتخاب ياتاقانها 

 63 گشتاور سفت كردن پيچهاي موتور 

 62 ابزار مخصوص 

 71 بوش و پيستوننصب قطعات 

 71 لقي طولي ميل لنگ يري اندازه گ

 71 نصب ياتاقانهاي ثابت 

 74 نصب اجزاء موتور 

 75 نصب اويل پمپ 

 75 نصب كارتر 

 76 نصب كاسه نمدهاي ميل لنگ 
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 77 نصب چرخدنده تايم و فاليويل 

 73 نصب واتر پمپ 

 73 نصب منيفولد اگزوز 

 72 نصب منيفولد هوا 

 33 نصب دريچه گاز 

 33 ب گالري سوخت نص

 31 نصب انژكتورها 

 31 نصب شير برقي كنيستر  

 35 نصب مخزن كنيستر 

 36 نصب محفظه ترموستات 

 32  اندازه گيري فشار روغن

 23  باز و بست پمپ بنزين

 21                                                                                                                   باز و بست فيلتر بنزين

  24                                                                       باز و بست باك بنزين

     27                         باز و بست يونيت الكترونيكي موتور                                                                               
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 :فصل اول 

 

 باز و بست موتور و گيربكس

 

 از روي خودرو
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 بيرون آوردن موتور و گيربكس 
 . باشد س اتوماتيك و دستي يكسان ميگيربكروشي كه در اين جزوه توضيح داده مي شود ، در خودروهاي داراي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تخليه گردد ابتدا مايع سيستم خنك كننده ، روغن موتور و روغن گيربكس

 .را بترتيب زير باز نماييد   9تا   1قطعات 

جدا  (5)، بستها ، مجموعه هواكش (8)هواي ورودي به موتور مخزن رزناتوراجزاء سيستم هواي ورودي به موتور شامل 

 . شود

 . بدون باز نمودن اتصاالت و لوله هاي سيستم فرمان هيدروليك ، پمپ هيدروليك را جدا كنيد 
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سر باتري را پس از اينكه شبكه مالتي پلكس به  

سوئيچ و عدم  دقيقه پس از بستن 1)خواب رفت 

را ( 10)و اتصال بدنه ( استفاده از مصرف كننده 

را  ECUمربوط به سيستم  كانكتورهاي جدا نماييد

 . باز كنيد 

مرباااوط باااه   اتصااااالت برقاااي و كانكتورهااااي  

BSM(BM34) (a,11 ) را جدا كنيد . 

بستهاي باتري ، باتري و سيني زير باتري را باز كنيد 

. 

مرباوط باه راديااتور    شيلنگهاي رفات  برگشات آب   

 . را باز كنيد  (12)بخاري

 

 

 

 

 . شيلنگ خالء مربوط به بوستر ترمز را باز كنيد. آب موتور را باز كنيد ( 1)شيلنگ ورود و خروج

 .  در انتها ، رادياتور را باز كنيد
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در خودروهاي مجهز به گيربكس دستي ، سيم كالچ 

 . كالچ را آزاد كنيد را باز كنيد و اهرم 

 

 

 

 

 

 ECUاتصاالت جانبي مربوط به دسته سايم اصالي   

 . را جدا كنيد 

را از روي گلگير سمت  ECUسپس پايه نگهدارنده 

 ECUراست جدا كرده و بعد از آن كاانكتور اصالي   

 . را جدا كنيد 
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منبع انبساط سيستم خناك كنناده هماراه باا پاياه      

 . نگهدارنده آن را باز كنيد 

سپس كنترل يونيت سيستم سوخت رساني و جرقاه  

(ECU ) باز شده را ، از روي بدنه خودرو برداريد . 

 .  (TU3JPKدر مدل )از را باز كنيدسيم گ

 

 

باه   [4] فشاار ريال ساوخت    اندازه گيريتوسط ابزار

 كااد اختصاصااي) (T1-0141.(-)شااماره اباازار 

باا  فشاار بنازين را كااهش دهياد و      ) 16531316

اطمينان از كم بودن سوخت در لوله ورودي آن را از 

 . گالري سوخت جدا كرده و مسدود كنيد 

را ( 23,25,25)سمت راسات  دسته موتور مجموعه 

  . باز كنيد

 

 

 

 

كمپرسور كولر را بدون باز نماودن سيساتم كاولر از    

سپس . روي موتور باز كنيد و دور از موتور نگه داريد

مطمئن شويد كه به اتصاالت سيستم كاولر آسايبي   

 . وارد نمي گردد 

 

[4] 
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  .را باز نماييد( 6)حرارت گير كاتاليست

 

 

 

 

كاتاليست را از محل  (1)با شل نمودن پيچهاي 

جادا  ( چادني اگازوز  )اتصال به مانيفولد اگازوز  

 . كنيد 

را (گلاويي اگازوز  ) (5)سپس بسات نگهدارناده   

 (6)لوله اگزوز مياني كاتاليست از جدا  كنيد ، تا

 . جدا گردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضربه گيار   پايه از( 20) چپدسته موتور سمت 

 . كنيد  جدا (21)دسته موتور
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بااراي جلااوگيري از خااراب شاادن رزوه پاايچ در  

 هنگام باز نماودن مهاره روي ضاربه گيار دساته     

توساط  ( 5) (گياربكس  پاياه )موتور سامت چاپ   

موتور به انادازه خيلاي كام باه سامت بااال        جك

مهاار گاردد ،    جاك ده تا وزن موتور توساط  كشي

دساته موتاور سامت    سپس مهره روي ضربه گير 

 . را باز كنيد ( 5)چپ 

 

 

 

 

 

كاه  ( 6) پايينپيچ و مهره ضربه گير دسته موتور 

پلوس از داخل آن عباور ماي كناد و پايچ هااي      

نگهدارنده بلبرينگ پلوس سمت راسات پيچهااي   

اياان را باااز كنيااد ، اتصاااالت   (6a)چكمااه اي 

 .قسمت كامالً از روي بدنه جدا مي شود 
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 : نصب مجدد مجموعه موتور و گيربكس  -

 . مراحل كار به ترتيب عكس مراحل بيرون آوردن مي باشد 

را كماي شال    جاك براي بيرون آوردن موتور ، ابتدا 

نموده تا موتور پايين تر بيايد و پيچ دسته گياربكس  

را ( 6)خارج كنيد ، ساپس ديااق   ( 6)از داخل دياق 

 . از روي شاسي باز كنيد 

 

 

 

 

 

 

اتصاالت مجموعه پس از اطمينان از باز شدن تمامي 

موتور و گيربكس به شاساي و بدناه ، باا اساتفاده از     

 . جرثقيل به آرامي مجموعه را خارج كنيد 
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 . را به گريس مخصوص ، آغشته كنيد  موتور چپچ دسته پي
 . پيچ و مهره هاي مربوطه را طبق گشتاور تعيين شده در صفحه بعد محكم كنيد 

 
 
 : گشتاور محكم نمودن پيچ هاي مربوطه  -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مي باشد  Kgmتقريباً همان  daN.mتوضيح اينكه واحد 
 

 گشتاور توضيحات
daN.m 

 4.5 (5)مهره دسته موتور سمت راست 
 4.5 (2)پيچ اتصال پايه لرزه گير به دسته موتور 
 2.6 (3)پيچ اتصال پايه لرزه گير به سرسيلندر 

 6.5 (7)مهره روي دسته گيربكس 

پيچ هاي اتصال دياق دسته گيربكس به 
 1.9 (11,10)شاسي 

پيچ و مهره ضربه گير دسته موتور عقبي 
(13) 

5 
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 :فصل دوم 

 

 باز و بست تجهيزات جانبي



 

 13 

 602پژو  TU3Aو TU3JP/Kموتور  

 

 
نظير دينام ، كمپرسور كولر ، پمپ هيدروليك فرمان از روي  جانبي موتوردر اين فصل روش باز نمودن لوازم و اجزاء 

 . براي اينكار ابزار مخصوصي استفاده مي شود كه در ادامه توضيح داده مي شود . موتور ، بيان مي شود 
 : ام بازو بست تسمه دين

 

 
 
 
دستگاه اندازه گياري كشاش تسامه مادل      [1] 

SEEM C.TRONIC 105.5 
 ( 15731331كداختصاصي )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جز كيت ابزارباا ) ميل سوپاپپين قفل كن  [2]
 :  (14411337 كداختصاصي

براي تعويض تسمه ديناام ، باا اساتفاده از ايان     
پين تسامه سافت كنناده دينااميكي در محال      
مخصوص ، ثابات ماي شاود و بعاد از تعاويض      

ندارد ياا تسامه   تسمه و جا انداختن تسمه اساتا 
 . كاركرده قابل قبول ، پين خارج مي شود 

RZ 
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رها نمودن تسمه سفت كن و چرخش در خالف و  (14411337جز كيت ابزاربا كداختصاصي ) [2]خارج نمودن پين با

 . شود  جهت عقربه هاي ساعت ، تسمه كشيده شده و محكم مي

در اين موتور كمپرساور كاولر ، ديناام و پماپ     

حركات  ن توسط يك تسمه باه  هيدروليك فرما

 . درمي آيد

تنظيم كشش تسمه ، توسط تسمه سافت كان   

 . انجام مي شود  (2)ديناميكي 

 

 

 

 

 

 

روش انجام كار با توجه به شكل روبرو به شار   

 : زير مي باشد 

( 7)چهارگوش كه در محال   عموميتوسط ابزار 

قرار ماي گيارد ، مجموعاه تسامه سافت كان       

ديناميكي را در جهت موافق عقربه هاي سااعت  

 در اين حالت پين قفال كان تسامه   . چرخانيد ب

جااااز كياااات ابزاربااااا كداختصاصااااي  ) [2]

قرار دهيد ، تسمه ( 8)را در محل (14411337

سفت كن ديناميكي ثابت و تسمه شل مي شود 

در اين حالت مي توان تسمه را خاارج نماود و   . 

 . تسمه جديد را جايگزين نمود 
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 (با تسمه سفت كن اتوماتيك) مدل جديد –ب 

 .گير چرخ مذكور را باز نماييد  چرخ جلو راست و شل

 در صورت استفاده مجدد از تسمه دينام جهت : نكته 

 .حركت آنرا عالمت گذاري نماييد 

 را در جهت خالف عقربه ( 1)تسمه سفت كن ( 1)پيچ 

 .شل شود( 1)ساعت بچرخانيد تا تسمه دينام 

 حركت  را در جهت شاهين روي تسمه سفت كنسپس 

 د تا سوراخ روي شاهينعقربه ساعت بچرخاني

 و تسمه در مقابل محل مورد نظر قرار گيرد 

 .را بيرون آوريد ( 1)دينام  

 تسمه سفت كن و غلتك هرز گرد را از نظر گير پاژ: نكته 

 .بودن يا صداي غير عادي و يا لقي بررسي نماييد 

 :ا روش بستن تسمه دينام 

 عالمتي در صورت استفاده مجدد تسمه دينام ، به: نكته 

 كه در زمان نمودن ايجاد نموديد توجه نماييد و بر طبق 

 .جهت گردش تسمه ، آنرا نصب نماييد 

 .را نصب نماييد ( 1)تسمه دينام

 دور  1ميل لنگ را با آزاد كردن شاهين تسمه سفت كن ،

 .در جهت چرخش موتور، بچرخانيد 

 دقت نماييد كه شيار هاي تسمه دقيقا در داخل: نكته 

 .ار هاي پولي ها قرار گرفته باشد شي 

 .وچرخ جلو راست را نصب نماييد شل گير 
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 :و پمپ هيدروليك فرمان دينام  باز و بست 

 

 :باز و بست دينام  -

 . طبق روش گفته شده ، ابتدا تسمه دينام را باز كنيد ، سپس پيچهاي دينام را شل نموده و دينام را باز كنيد 

 : دروليك فرمان ا باز و بسته نمودن هي

پس از باز كردن تسمه دينام ، پمپ هيدروليك فرمان را بدون باز كردن شيلنگهاي هيدروليك از روي بدنه موتور جدا 

 . كنيد 

 

 . هنگام بستن دينام و پمپ هيدروليك فرمان ، عكس عمل باال را انجام دهيد 
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 باز كردن سرسيلندر 

 

وضيح داده مي شود ، در ابتدا ابزار مخصوص مورد نياز شناسايي شده ، سپس روش پياده كردن سرسيلندر در اين فصل ت

 . روش پياده كردن سرسيلندر توضيح داده مي شود

 

 : ا ابزار مخصوص 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجع شر  اختصاصيشماره فني  شماره فني

.0132-QY 14411337 [2]  پين تايم فاليويل 

.0132-AA 
ميل  رس ابزار چرخاننده دنده 14411337

 سوپاپ
[3] 

.0132-RZ 14411337  [4]  سوپاپپين قفل كن ميل 

.0153-Q 14433333  [5] سرسيلندر  جابجاييابزار 

.0132-P 14411337 [6] فاليويل  پين قفل كن 

.0132-AIZ 14432331  [7] بوش بند سيلندر 
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پس از بيرون آوردن مجموعه موتور و گيرربسس  

، ابتدا گيربسس را طبق راهنماي تعميرات گيربسس 

MA  و يرراAL4  از مجموعرره ارردا  نيررد ،  رر س

براي  هولت در باز نمودن قطعرات موترور ابتردا    

ا به پايه نگهدارنده موتور متصر   نيرد ،   موتور ر

بصورتي  اخته شده ا ت  ره از   پايه نگهدارنده

پهلو به موتور متص  مري گرردد و برا ارخانردن     

صفحه و مجموعه موتور مي توان قطعات موتور 

ياتاقانهاي  هرا به ترتيب  ر يلندر و مجموعه   

 . باز  رد  ،ثابت و متحرك

 

 

، ابترردا درپررو   بررراي برراز نمررودن  ر رريلندر  

. را از روي  ر رريلندر برراز  نيررد  ( 1) رروپاپها 

و صرفحه رونر    ( 2)انداز  فاصله بوشهاي  س 

 . را برداريد ( 3)برگردان 

در مرحلرره بعررد محررافت حرارترري روي مانيفولررد  

 . اگزوز را ادا  نيد 
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 . سپس به ترتيب مراحل ذيل ، قطعات را باز كنيد 

 

 ( 7)گزوز ا منيفولد ا

 ( 8)ا فيلتر روغن 

 ( 12)ا لوله محافظ گيج روغن 

 ( 11)ا گيج روغن 

 ( 14)ا فشنگي روغن 

 

 . در مدلهاي خاص وجود دارد ( 13)سوئيچ الكتريكي 

 

 . كه بر روي هر كدام از شمعها يك كويل وجود دارد ( 15)ا مجموعه كويل 

 ( 16)سوخت  ريلا لوله يا 

 ( 17)ا منيفولد هوا 

 ( 18)رموستات ا ت

 ( 19)ا سنسور دماي آب موتور 

 ( 20)ا قالب براي جابجايي موتور 

 

 

 ( 21) (ناك سنسور)ا سنسور ضربه



 

 21 

 602پژو  TU3Aو TU3JP/Kموتور  

 

 

 
كه از ساه قسامت   ( 22)درپوش تسمه تايمينگ 

 . مجزا تشكيل شده است را ، باز كنيد

براي باز كردن ميل بادامك ابتدا باياد چرخدناده   

 . ميل بادامك را باز كنيد 

روش كار بدين تريتب است كاه ابتادا قفال كان     

 جاازء كياات اباازار بااا كااد  )[ 4]مياال بادامااك 

را در محل مربوطه قرار ( 14411337اختصاصي 

را ( 23)دهيد ، سپس مهره پيچ تسمه سفت كن 

( 24)شل كرده ، با چرخانادن آن ، تسامه تاايم    

 . آزاد مي گردد 

 

 

را از جااي خاود   ( 25)واسطه تسمه سافت كان   

جازء كيات   )[ 3]خارج كنيد ، با استفاده از ابازار  

ثابات  و باا  (14411337ابزار باا كاد اختصاصاي    

را شال  ( 26)كردن چرخدنده ميل سوپاپ ، پيچ 

 . كنيد 

در اياان موتااور ، مجموعااه اساابكها و سرساايلندر 

توسط يك سري پيچ ، به بلوك سايلندر متصال   

بنااابراين بااا باااز نمااودن پيچهاااي  . مااي شااوند 

، مجموعه اسبكها نيز جادا ماي   ( 27)سرسيلندر 

 . گردد 

ه بااراي اياان منظااور ، ابتاادا پيچهاااي مربااوط باا 

فيلرگيري را تا انتها شل نماوده ، باه نحاوي كاه     

 . ركت كنندحاسبكها آزادانه در محل خود 
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در )سپس اقدام به باز نمودن پيچهاي سرسايلندر 

پيچهااي سرسايلندر را   . يد نمائ (زمان سرد بودن

براي جلوگيري از تااب برداشاتن سرسايلندر باه     

 .  (13به  1از )روش حلزوني باز كنيد

پس از باز نمودن پيچهاي سرسايلندر ، مجموعاه   

 . اسبكها را از روي سرسيلندر برداريد 

براي جابجاا نماودن سرسايلندر ، از ابازار اهارم      

كاااد اختصاصاااي ) [5]جابجاااايي سرسااايلندر 

 . استفاده كنيد(14433333

با استفاده از اين ابزار از صدمه زدن به سرسيلندر 

 . جلوگيري مي گردد 

پس از باز نمودن سرسيلندر ، براي جلاوگيري از  

هرگونه حركت بوش سيلندر در موقع بااز كاردن   

كپه ياتاقانهاي متحرك ، از ابزار بوش بند سليندر 

 .استفاده كنيد (14432331كد اختصاصي ) [7]

همانطور كه در شكل مشاخ  ماي باشاد ، ايان     

ابزار بر روي لبه بوش نصب شده ، توسط پيچ باه  

 . بلوك سيلندر متصل مي گردد

در دو طرف بلوك سيلندر پين راهنما وجود دارد 

كه براي جلاوگيري از حركات واشار سرسايلندر     

براي جلوگيري و مفقود شادن  . استفاده مي شود 

طعاات موتاور ، ايان    آنها در هنگام بااز نماودن ق  

 . پينها را جدا كنيد
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 ا باز و بست متعلقات سرسيلندر 

 ا ابزار مخصوص 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجع شر  اختصاصيشماره فني  شماره فني

 [1] رابط فنر جمع كن سوپاپ و  14416311 9770.10,9770.11

.0170 14131331 
انبر خارج نمودن الستيك ساق 

 سوپاپ
[2] 

.0132-W 14411337  [3] ساق سوپاپ كاسه نمدجا زدن 

 

.0132-T 14411337   [4] جازن كاسه نمد ميل سوپاپ 

 

 

 ـ باز نمودن قطعات داخلي 

را جادا نماوده،   ( 1)ابتدا چرخدنده ميل ساوپاپ  

را جادا  ( 2)سپس خار نگهدارناده ميال باداماك    

كنيد ، سپس به آراماي و باا اساتفاده از چكاش     

( 4)چوبي و يا الستيكي به انتهاي ميال باداماك   

ضربه بزنيد تا ميل باداماك از جااي خاود خاارج     

پس از آزاد شادن ميال باداماك ، آنارا از     . گردد 

 . درون سرسيلندر خارج كنيد 
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ابازار   براي بيرون آوردن سوپاپها ، باا اساتفاده از  

( 6)، بر روي صفحه باالئي فنر ( 1)فنر جمع كن 

آزاد شاود ،  ( 5)فشار وارد كنيد تاا خاار ساوپاپ    

سپس فنار جماع كان را بااز كنياد و قطعاات و       

واشار  (  6)متعلقات كه شامل صفحه بااليي فنار  

 . را جدا كنيد  و فنر (8)زير فنر 

كاد اختصاصاي   )[2]با استفاده از انبار مخصاوص  

 . كاسه نمد سوپاپ را خارج كنيد  ، (14131331

پس از باز كردن متعلقات سرسيلندر ، الزم اسات  

 . كه قطعات ذيل مورد بازرسي قرار گيرند 

، فنر سوپاپها ، ميل  هاسوپاپايدا سيت سوپاپ ، گ

بادامك ، بوش ميل باداماك باه ساطح داخلاي و     

خااارجي سرساايلندر توجااه داشااته باشاايد كااه   

ز سرساايلندر حااداك ر پاايچش يااا تاااب مجااا   

0.05mm      مي باشد باراي انادازه گياري مقادار

تاب مجاز ، در سه جهت متختلا  از خاط كاش    

مطاابق  ) 12531331با كد اختصاصي مخصوص 

  .استفاده كنيد ( شكل فوق

 

حداك ر تاب . ، مقدار تاب را مشخ  كنيد ( 13413331كداختصاصي ) در هر صورت با استفاده از فيلرهاي مختل  

 . ميليمتر است  0.05مجاز در سرسيلندر 
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 :مشخصات اجزاء سرسيلندر 

 

 ـ مشخصات سرسيلندر 

ارتفاع سرسيلندر استاندارد بايد برابار مقادار زيار    

 . باشد 

A=111.2+0.08mm 
حااداك ر مقاادار مجاااز كاا  تراشااي سرساايلندر  

0.2mm  مرتبه انجام شود  1است و تنها . 

 

 ـ مشخصات واشر سرسيلندر 

 ,C, Bشده توسط حاروف  در محلهاي مشخ  

A   ، بر روي لبه واشر سرسيلندر سمت گياربكس

 . مشخصاتي به شر  زير درج شده است 

A  : مشخصات نوع موتور 

B  : مشخصات سازنده واشر سرسيلندر 

C  : (تعميري)مشخصات واشر سرسيلندر 

 

 (4.3.2.1)شايار   4، امكاان دارد   Aدر قسمت 

وتااور وجااود داشااته باشااد ، كااه برحسااب نااوع م

در ماورد موتاور   . شيارها متفااوت خواهناد باود    

TU3JP/TU3A  وجود دارد  1 شيار . 
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براي واشرهاي . د مي باش 1.40mmضخامت واشر سرسيلندر تعميري  1.20mmضخامت واشر سرسيلندر استاندارد 

و همچنين اگر  وجود دارد 1شيار  Bدرقسمت باشدن چنانچه جنس واشر آزبست. ، شيار وجود دارد  Cتعميري، در محل 

 .  وجود دارد 1و1شيار  Bباشد در قسمت  MEILLORسازنده واشر سرسيلندر شركت 

 : ا مشخصات ميل بادامك 

 

 

 

 

 

 

 

 . ود دارد عالئم مشخصه ميل بادامك در دو محل وج

  (A,B). وجود دارد ( سمت فاليويل)عالمتي كه شامل حرف يا دو عدد در انتهاي ميل بادامك  -1

 1و بادامك مربوط به سوپاپ هواي سيلندر شماره  2مابين ياتاقان ثابت شماره ( Cو  D)عالمت رنگي در محلهاي  -1

 . وجود دارد 

 

 TU3JP/K B C D Aنوع موتور 

 Y---- ----  نارنجي 2333357تا شماره موتور 

 H بژ---- ----  به بعد  2333358از شماره موتور 

 

 S ---- ---- سبز TU3Aنوع موتور 
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 : ـ مشخصات سوپاپها 

 

 (mm)دود  (mm)هوا   

C 
 قطر ساق

 سوپاپ

+0.0 

0.015 

+0.0 

0.015 

A 
 قطر نشيمن

 سوپاپ
36.8 29.4 

E 112.56 112.76 ارتفاع سوپاپ 

B 
زاويه نشست 

 (درجه)سوپاپ
90 90 

D 
فاصله متوسط 

 صافي سوپاپ
30 28 

 

در قسمت تحتاني سوپاپ هواي ورودي كاه زاوياه   : يادآوري 

درجاه تيييار يافتاه اسات ،      23درجه باه   113نشيمن آن از 

  (F)وجود دارد  4mmسوراخي به قطر 

 : ـ مشخصات فنر سوپاپ 

B  فنرقطر نشيمن  

A 3.6 قطر سيم فنرmm 

Ho 54 ارتفاع آزاد فنرmm 

 آزمايش اول
F1 28da.N 

H1 40mm 

 آزمايش دوم
F2 50da.N 

H2 32mm 

دقت كنيد در هنگاام نصاب فنار ساوپاپها ، واشار      : يادآوري 

در زيار فنار ،   ( 2)در باالي فنار و واشار تخات    ( 1)باالي فنر 

 . در و فنر ، قرار مي گيرد مابين سرسيلن

6.986.96 
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 : ا مشخصات گيت سوپاپها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعمير دوم تعمير اول استاندارد 

+0 

+0.32 
12.965 13.195 13.495 

+0.039 

+0.028 
13.02 13.29 13.59 

+0 

+0.022 
7.0 7.0 7.0 

+0.3 

-0.3 
47.5 47.5 47.5 

 

 دود هوا 

+0.1 
-0.1 

14.57 14.07 

A 

B 

D 

 : مشخصات سيت سوپاپها ـ 

 : ـ مشخصات سيت سوپاپ هوا 

 ا مشخصات قطر و ارتفاع سيت هوا 

 تعميردوم تعميراول ا تاندارد 
+0.137 

+0.12 
38.01 38.31 38.51 

+0.1 

+0.0 
6.648 7.0 7.0 

 

A 

B 

C 

E 
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ر مشخصات ماشينساري مح   يت  وپاپ هوا 

 در  ر يلندر 

 تعميردوم تعميراول ا تاندارد تلرانس

025.0C  38 38.30 38.50 

D+0.3 15.193 15.545 
+0.0 

-

0.15 

E  29.5 

F  35 

 G 1.4حداق  

25.0H 0.75 
I 

J 0.65 

 30  

 33  

 15  

 

 ـ مشخصات سيت سوپاپ دود 

 ر مشخصات قطر و ارتفاع  يت دود 
 تعميردوم تعميراول ا تاندارد تلرانس

+0.137 

+0.112 
38.01 31.31 31.51 

+0.1 

+0.0 
6.648 7.0 7.0 

 

 ر مشخصات ماشينساري مح   يت 

  وپاپ دود در  ر يلندر 
 ردومتعمي تعميراول ا تاندارد تلرانس

025.0C  31 31.30 31.50 

+0.3 

0.0 
15.465 15.816 

+0.015 

+0.0 
24.3 

F  27.5 

1.0G 0.35 

1.0H 1.35 

 20  

 30  

 

B

A 

E 

D

D
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  :بستن متعلقات سرسيلندر

 

با استفاده از ابزار جاازن الساتيك سااق ساوپاپ     

 ( 14411337جز كيت ابزار با كداختصاصي) [3]

داده و بااه ، السااتيكها را در جاااي مربوطااه قاارار 

آرامي و باا چكاش پالساتيكي ، الساتيك سااق      

 . سوپاپ را جا بزنيد 

سااپس ماننااد روش باااز كااردن و بااا اسااتفاده از  

ابزاربااا كداحتصاصااي ) [1]سااوپاپ جمااع كاان  

سوپاپها را در سر سيلندر جا بزنياد  ( 14416311

 . 

 

نشااايمنگاه ميااال باداماااك را در سرسااايلندر   

 .ا بزنيد روغنكاري كنيد و ميل بادامك را ج

 

سپس مطابق شكل و با استفاده از ابزار مخصوص 

جز كيات  [ )  [4]جازدن كاسه نمد ميل سوپاپ 

، ( 1)و پايچ  ( 14411337ابزار باا كداختصاصاي  

كاسه نماد را جاا بزنياد و پاس از اينكاه از قارار       

گرفتن كاسه نماد در روي سرسايلندر اطميناان    

را را بااز كارده و ابازار    ( 1)حاصل كردياد ، پايچ   

 . خارج كنيد 

را در محل خاود  ( 6)خار نگهدارنده ميل بادامك 

محكام   1.5da.Nmرا تاا   (5)نصب كرده ، پيچ 

 . كنيد 

در مرحله بعد چرخدنده ميل بادامك  را در محل 

 . مربوطه نصب كنيد 

 

[4] 
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 :باز و بست اسبكها  

 ا باز نمودن اسبكها 

براي اينكه بتوان اسبكها را به راحتي از محل خود خارج و سپس نصب نمود ، بهتر است كه اين عمل در هنگامي كه 

ر روي سرسيلندر نصب است انجام شود ، به اين دليل كه با ثابت بودن پايه هاي مجموعه اسبكها بر مجموعه اسبكها ب

روي سرسيلندر ، بهتر و راحتتر مي توان فنرهاي بين اسبكها و پايه هاي ثابت را در محل خود قرار داد و ميل اسبك را از 

 . ميان آنها و اسبكها و پايه هاي مجموعه اسبك ، عبور كرد 

 : روش كار به شر  زير مي باشد 

ابتدا پيچ و مهره هاي تنظيم فيلر سوپاپها را همانطور كه 

 . وان شده است ، تا انتها باز كنيدقبالً عن

كه ثابت كننده ميل اسبك مي ( 7,6)سپس پيچ و مهره 

 . باشند را ، از محل خود در انتهاي ميل اسبك ، باز كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

را با استفاده از خار باز ( 8) اسبك لخار حلقوي ابتداي مي

 . كن ، از محل خود خارج كنيد 
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براي بيرون آوردن ميل اسبك ، از طرفي كه خار 

ساامت چرخدنااده مياال   )حلقااوي قاارار دارد ،  

، با استفاده از يك ميلاه تاوپر باه قطار     ( بادامك

19mm    به ميل اسبك توسط چكاش چاوبي و ،

 . يا پالستيكي ضربه بزنيد 

عمل را تا زمااني انجاام دهياد كاه ، اسابك       اين

 . معيوب و مورد تعويض ، آزاد شود

مواظب باشيد در حين انجام اين عمال باه ميال    

 .اسبك و ميله توپر صدمه وارد نشود 

 

پس از بيرون آوردن ميال اسابك ، فنار حلقاوي     

 . را خارج كنيد ( 11)و واشر پشت آن ( 10)

در ( 12)توجااه كنيااد از ضااربه خااوردن اساابكها 

 .هنگام جابجايي خودداري شود 

همچنين مواظب باشيد كه انگشتان دسات باين   

 . بلبرينگ اسبك و قطعات ديگر قرار نگيرد 
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 باز و بست غلطك اسبكها  

 

همانطور كه در بخشهاي قبل توضايح داده شاد ،   

اساابكهاي اياان موتااور از نااوع غلطكااي اساات در 

صورتي كه پس از باز نمودن قطعات سائيدگي در 

اسبكها و يا خراب شدن پيچها مشااهده گردياد ،   

 . مطابق شكل آنها را باز كنيد 

، غلطك را از اسابك  ( 2)با باز كردن پيچ و مهره 

 . جدا كنيد ( 1)

صورتي كه در اثر ضربه يا كاركرد موتاور پايچ    در

هرز شده باشد ياا دچاار خراباي    ( 2)فيلر سوپاپ 

 . آنرا تعويض نمود  بايدشده باشد ، 

در برخي مدلها به جاي پايچ و مهاره   : يادآوري 

 .استفاده مي شود ( 3)از مدل ( 2)مدل 

ميزان گشتاور سفت نمودن پايچ و مهاره اتصاال    

و پايچ   1.75da.Nmابر بر( 1)غلطك به اسبك 

ماي   0.9da.Nmبرابر با  M6و مهره فيلرگيري 

 . باشد 
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را در امتداد هم قرار ( 11)حلقوي و واشر فنر ( 10)، فنر حلقوي ( 12)جهت جا زدن ميل اسبك ، به ترتيب اسبكها 

در اين زمان پيچ و مهره . راستا قرار گيرند در يك  (b,a)سپس ميل اسبك را طوري قرار دهيد كه به سوراخهاي . دهيد 

ببنديد  (b,a)توضيح داده شده است را در محل سوراخهاي  30كه ثابت كننده ميل اسبك مي باشند و در صفحه ( 7,6)

 . را نيز در محل مربوطه قرار دهيد (b)از طرف ديگر ميل اسبك ، خار حلقوي . 

 ـ بستن اسبكها 

همانطوركه قبالً گفته شاد ، دقات كنياد    : توجه 

. گيارد  كه انگشتان دست بين اجزا متحرك قرار ن

مقااداري روغاان تميااز بااين بلبرينااگ اساابكها و 

بادامك ها جهت روغنكاري اولياه و مونتااژ بهتار    

 . بادامك ، تزريق كنيد 

 

دقت كنيد كه ذرات خاارجي باين بلبريناگ هاا      

وبادامك ها ، و محل عبور ميال اسابك از مياان    

 .پايه ها و اسبكها ، وجود نداشته باشد
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 نصب سرسيلندر 

 ا ابزار مخصوص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شر  اختصاصيشماره فني  شماره فني

.0132-QY 14411337 [1] پين تنظيم فاليويل 

.0132-AIZ 14432331 [2] بوش بندهاي سيلندر 

.0132-RZ 14411337  [3] ميل بادامك  قفل كنپين 

FACOM D360 

type 
 [4] درجه163رابط تركمتر زاويه اي  14433332

.0132-AA 14411337 
ميل  سر دندهابزار چرخاننده 

 سوپاپ
[5] 

 



 

 35 

 602پژو  TU3Aو TU3JP/Kموتور  

 

 3)را باز كنيد ، پين هاي راهنما ابتدا بوش بندها 

 . را در جاي خود محكم كنيد ( 2و 

واشر سرسيلندر  را طوري بر روي بلوك سايلندر  

قرار دهيد كه مشخصات آن به سمت سرسايلندر  

قبل از نصب سرسايلندر بار روي موتاور ،    . باشد 

ابتدا چرخدنده سر ميال باداماك را نصاب كنياد     

ائي كه ممكان  و پيچ آنرا توسط دست تا ج( 22)

 . است ، محكم كنيد 

 

 

 

جزء كيات ابازار   ) [3]ميل بادامك  قفل كنپين 

را در محل مربوطه (14411337با كد اختصاصي 

 .قرار دهيد 

 

 

 

قطعات زير را به ترتيب در محل مربوطه ، نصاب  

 : كنيد 

 ( 23)ا سرسيلندر 

هااي   را با توجه باه پاين  ( 24)ا مجموعه اسبكها 

 . وي سرسيلندر قرار دهيد بر ر( 25)راهنما 

 . اسبكها و بادامكها را روغنكاري كنيد : يادآوري 
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سيلندر ، طول پايچ هاا   قبل از بستن پيچهاي سر

 176.5mmمقادار مجااز   . را اندازه گيري كنيد 

 . مي باشد 

در صورتي كه طاول پايچ بيشاتر از مقادار فاوق      

باشد ، بايد از پيچهاي جديد و استاندارد اساتفاده  

 . كنيد 

 

پاايچ هاااي سرساايلندر بااه روش حلزونااي طبااق 

محكام  . ، محكام ماي شاوند     (13به  1از )شكل

مرحله انجام مي شود ، ابتادا   شدن پيچ ها در دو

باا اساتفاده از    2da.Nmتمام پيچها را به ميزان 

ساپس باا ابازار مخصاوص     . تركمتر محكم كنيد 

 143به مقادار  (14433332كد اختصاصي ) [4]

براي نصاب درپاوش انتهااي    . درجه محكم كنيد 

، موارد زيار   پوسته ترموستاتيا  (4)ميل بادامك 

  .را به ترتيب انجام دهيد 

پوساته   ا كنتارل كنياد كاه پاين هااي راهنماا      

 . در محل خود قرار داشته باشند   ترموستات،

به سرسايلندر را  پوسته ترموستات ا محل اتصال 

 . به چسب آببندي سيليكون آغشته كنيد 

درپوش را در محل مربوطه قرار دهيد و پيچ هاي 

 . محكم كنيد  1da.Nmرا به ميزان  (3)
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اطمينان حاصل كنيد تسمه سفت كن      مي ( 29)قبل از نصب تسمه تايم از سالم بودن تسمه سفت كن 

ابتدا پيچ تسمه سفت كن  (A)جهت نصب تسمه تايم .بايست چرخش آزاد و روان و بدون صدا داشته باشد 

تسمه . را شل كنيد ، تسمه تايم را بر روي چرخدنده هاي ميل لنگ ، ميل بادامك و واتر پمپ قرار دهيد  (29)

 . تايم بايد از زير بلبرينگ تسمه سفت كن عبور كند 

 : ـ نصب چرخدنده ميل بادامك و تسمه تايم 

جزء كيت ابازار باا   ) [3] ميل بادامك قفل كنپين 

را در محل مربوطه قرار (14411337كد اختصاصي 

 .دهيد 

جازء  ) [5]با استفاده از ابزار نگهدارناده چرخدناده   

پاايچ (14411337كياات اباازار بااا كااد اختصاصااي 

باا   8da.Nmرا باه ميازان    (30)سرميل باداماك  

 .  استفاده از آچار تركمتر ، محكم كنيد
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 تنظيم سوپاپ دود تنظيم سوپاپ هوا سيلندردر سوپاپ دود  باز بودن كامل

1c 3a 4c 

3c 4a 2c 

4c 2a 1c 

2c 1a 3c 

 

 

در اين . باشد كامال بازروش كار بدين صورت است كه ، موتور را بچرخانيد تا سوپاپ دود سيلندرها ، به ترتيب جدول ، 

بودن باز به عنوان م ال ، با . حالت طبق ستونهاي دوم و سوم جدول ، اقدام به تنظيم فيلر سوپاپهاي هوا و دود نمائيد 

 . را ، فيلرگيري كنيد  4و سوپاپ دود سيلندر  3انيد سوپاپ هواي سيلندر ، مي تو 1سوپاپ دود سيلندر 

 

 

 

 

 

 :تنظيم كشش تسمه تايم 

  مدل تسمه سفت كن قديمي -1

 : ابزار مخصوص 

 :فيلر گيري سوپاپها

  

براي تنظيم فيلر سوپاپها ، طبق جدول زير عمال  

 ( 13413331كداختصاصي  ابزار با). كنيد 

 . است  0.20mmفيلر سوپاپ هوا ، 

 . است  0.40mmفيلر سوپاپ دود ، 

گشتاور سفت نمودن پيچ فيلرگياري در صاورتي   

 M9و اگار   0.9da.Nmبرابر باا   باشد ، M6كه 

 .  مي باشد 1.75da.Nmباشد 
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  شر  اختصاصيشماره فني  شماره فني

.0132-AE 14411335 [1] صفحه تنظيم سوپاپها 

.0132-QY 14411337 [2] يويلپين تنظيم فال 

.0132-RZ 14411337  [3] پين تنظيم چرخ دنده ميل بادامك 

Seem C.TRONIC 

105.5 
 [4] ابزار اندازه گيري كشش تسمه   15731331

 

آن را تا حدي كه بادامكها  (7)پيچ هاي. را در باالي اسبكها نصب كنيد  (14411335كد اختصاصي ) [1]صفحه تنظيم سوپاپها 

 . دقت كنيد كه ، سوپاپها به پيستون برخورد نكنند  . سفت كنيداسبكها با بادامكها تماس نداشته باشند ،  آزاد باشند ، يعني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزءكيت ابزار با كد ) [3]ميل بادامك  قفل كنو پين ( 14411337جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [2]پين تنظيم فاليويل 

 . ر دهيد را در محل مربوطه قرا( 14411337اختصاصي 

 

 

 

[2] 
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را بر روي تسمه مابين چرخدنده سرميل لنگ و ميل بادامك ، نصب كنيد و  SEEM 105.5[4]ابزار اندازه گيري كشش تسمه 

 SEEM 44حدود ، كشش تسمه را در  خالف عقربه ساعت با استفاده از ابزار و جهت . را شل كنيد  (4)مهره تسمه سفت كن 

 .سفت نماييد  da.Nm 2.2را به ميزان  ( 4)تسمه سفت كن  سپس مهره.تنظيم كنيد 

 

 

 

 : ابزارهاي زير را باز كنيد 

 . از تنظيم خارج شوند  (7)بدون اينكه پيچ هاي (14411335كد اختصاصي ) [1]ا صفحه تنظيم سوپاپها 

 (14411337جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [3]ميل بادامك  قفل كنا پين 

 (14411337جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [2]م سمت فاليويل ا پين تنظيم تاي

 (15731331كد اختصاصي ) [4]ا ابزار اندازه گيري كشش تسمه تايم 

 . ميل لنگ را دوبار در جهت دوران موتور ، بچرخانيد تا كشش تسمه در تمام طول آن ، يكسان شود 
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جزءكيت ابزار ) [2]بچرخانيد تا بتوانيد پين تنظيم تايم فاليويل فاليويل را بدون برگشت ميل لنگ ، درجهت دوران موتور 

چنانچه موتور از تنظيم خارج شده . از تنظيم صحيح تايم موتور ، مطمئن شويد. را جا بزنيد (14411337با كد اختصاصي 

ب كنيد و از آزاد بودن را نص(14411335كد اختصاصي ) [1]صفحه تنظيم سوپاپها . بود ، دوباره تسمه تايم را تنظيم كنيد 

مقدار كشش تسمه . را نصب كنيد (15731331كد اختصاصي ) [4]بادامكها مطمئن شويد ابزار اندازه گيري كشش تسمه 

در صورتي كه عدد مورد نظر ، . بايد باشد  SEEM 29-33عدد خوانده شده ، بين . را توسط دستگاه اندازه گيري كنيد 

اگر عدد خوانده شده ، در محدوده فوق باشد ، مهره تسمه سفت . م را دوباره انجام دهيد خارج از محدوده فوق باشد تنظي

را باز كنيد (14411335كد اختصاصي ) [1]محكم كنيد و سپس صفحه تنظيم سوپاپها  2.2da.Nmرا به ميزان  (4)كن 

جزءكيت ابزار با كد ) [3]بادامك  و ميل(14411337جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [2]و پين هاي تنظيم تايم فاليويل 

 . را از محل خود خارج كنيد (14411337اختصاصي 

 :مدل تسمه سفت كن جديد  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

آن را تا حدي كه بادامكها ( 7)پيچ هاي. را در باالي اسبكها نصب كنيد (14411335كد اختصاصي )  [1]صفحه تنظيم سوپاپها 

در اين كار دقت كنيد كه ، سوپاپها به پيستون برخورد . ها تماس نداشته باشند ، سفت كنيد آزاد باشند ، يعني اسبكها با بادامك

 . نكنند 

جزءكيت ابزار با كد ) [3]و پين تنظيم ميل بادامك (14411337جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [2]پين تنظيم فاليويل 

 . را در محل مربوطه قرار دهيد (14411337اختصاصي 

 

 

 

 

( D)در وضعيت ( 4)تسمه سفت كن را خالف عقربه ساعت بچرخانيد تا شاخ  ( Eدر موقعيت )فاده از آچار آلن با است

 .دكانيوتن متر سفت نماييد 1/1قرار بگيرد مهره تسمه سفت كن را به اندازه 
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ند باز نماييد و همچنين پين از تنظيم خارج شو (7)بدون اينكه پيچ هاي (14411335كد اختصاصي ) [1]صفحه تنظيم سوپاپها 

جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [3]و پين تنظيم ميل بادامك (14411337جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [2]تنظيم فاليويل 

 . را از محل مربوطه خارج كنيد (14411337

 .دور در جهت گردش موتور بچرخانيد تا كشش تسمه در طول آن يكسان گردد   1ميل لنگ را 

جزءكيت ابزار ) [2]فاليويل را بدون برگشت ميل لنگ ، درجهت دوران موتور بچرخانيد تا بتوانيد پين تنظيم تايم فاليويل 

چنانچه موتور از تنظيم خارج شده . از تنظيم صحيح تايم موتور ، مطمئن شويد. را جا بزنيد (14411337با كد اختصاصي 

 .بود ، دوباره تسمه تايم را تنظيم كنيد 

و پين (14411335كد اختصاصي ) [1]صفحه تنظيم سوپاپها مجددا .قرار خواهد گرفت ( B)در اين حالت شاخ  در وضعيت 

جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [3]و پين تنظيم ميل بادامك (14411337جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [2]تنظيم فاليويل 

( C )ه روي تسمه سفت كن شل نموده و توسط آچار آلن شاخ  را در وضعيت را در محل مربوطه نصب نماييد و مهر(14411337

 .دكانيوتن متر سفت نماييد 1/1قرار دهيد در اين حالت مهره تسمه سفت كن را به اندازه 
د جزءكيت ابزار با ك) [2]و همچنين پين تنظيم فاليويل (14411335جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [1]صفحه تنظيم سوپاپها 

وضعيت شاخ  . را باز كنيد (14411337جزءكيت ابزار با كد اختصاصي ) [3]و پين تنظيم ميل بادامك (14411337اختصاصي 

را مجددا چك نماييد در صورت نامناسب بودن وضعيت شاخ  با كمي شل كردن مهره تسمه سفت كن و چرخاندن آن ، وضعيت 

 (( .C)در وضعيت )شاخ  را اصال  نماييد 

 

 

 

 

 

 

 

 : باز كردن قطعات بلوك سيلندر

 

 

 

درپو  تسمه تايم  ه شام   ه قطعه پال تيسي  

محسم  0.8da.Nmمي باشد را با گشتاور  (2) ,(3)

نصب نموده را  (1) نيد و   س پولي  ر مي  لنگ 

 . فت نماييد2.5da.Nm و پيچ آن را با گشتاور
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  :واتر پمپ -

باز نمودن قطعات موتور ابتدا واتر پمر    -1

را از بدنه موتور ، ادا  نيد در هنگرام   (19)

ادا نمودن واتر پمر  ، موابرب پري  راهنمرا     

 . د باشي (17)و اورينگ آببندي  (18)

در هنگام نصب مجدد واتر پمر  از اورينرگ   

 . اديد ا تفاده  نيد 

 

در حالي  ه برو  بنردها در محر  مربوطره     

پريچ  رر    ،( 21صفحه شس  )نصب هستند ، 

 . مي  لنگ را  ه قبالً ش  نموده ايد باز  نيد 

يرا   (21)با اي  عم ، ارخدنده  ر مي  لنرگ  

 (22)ارخدنده تايمينگ ، واشر فاصله انداز 

و  ا ره نمرد    (23)،  ا ه نمد  ر مي  لنگ 

انتهاي مي  لنرگ از محر  خرود ، خرار  مري      

 . شوند 

 

 

در ادامرره پرريچ هرراي اتصررال پو ررته   رره    

( 24و  25)ياتاقانهاي ثابت به بلوك  ريلندر  

 . را باز  نيد 
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پس از باز نمودن پيچ هااي اتصاال پوساته كپاه     

، ( 24و  25)ياتاقانهاي ثابت باه بلاوك سايلندر    

 180، موتاور را   (28) رجهت بااز نماودن كاارت   

و مهاره   (27)سپس پيچ هااي  . درجه بچرخانيد 

باه پوساته    (28) رمتصل كننده كارت (26)هاي 

را جادا   راتاقانهاي ثابت را باز كنياد و كاارت  كپه ي

 . كنيد 

 

 

 

 

 

پيچ هاي نشاان   (29)براي باز نمودن اويل پمپ 

 . داده شده در شكل روبرو را باز كنيد

 

 

 

 

جهت باز نماودن كامال پوساته كپاه ياتاقانهااي      

و همچنااين ناايم ياتاقانهاااي ثاباات   (31)ثاباات 

 13اد تعاد . )را باز كنيد  (30)پائيني ، پيچ هاي 

 ( عدد
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س از براز نمرودن پو رته   ره ياتاقانهراي      پ

ثابت مي توان قطعات زير را بره ترتيرب براز    

 . نمود 

 (32)ر ارخدنده محرك اوي  پم  

 (33)ر زنجير اوي  پم  

 (34)ر خار مي  لنگ 

و نرريم  (35)ررر   رره هرراي متحرررك پررا يني   

 ياتاقانهاي متحرك پا يني 

 (36)ر مي  لنگ 

درون بلوك ) ر نيم ياتاقانهاي متحرك باال ي

 (  يلندر

 دو عدد  (37)ر بغ  ياتاقاني ها 

 

پس از باز نمودن مير  لنرگ ، برراي بيررون     

آوردن بو  هاي  يلندر ، موتور را دوباره 

 ( بچرخانيد 181. )به حالت اوليه برگردانيد 

دوبراره قابر     (38)در صورتي  ه بو  ها 

ا تفاده باشرند ، قبر  از براز نمرودن برو       

مطابق شس  روبرو بر روي لبره  ،  [4]بندها 

بررو  و  ررطو بلرروك  رريلندر ، برره تعررداد   

 . شماره  يلندرها ، عالمت بگذاريد 

 . به  مك عالمتهاي مواود ، از اشتباه الوگيري خواهد شد  (38)در هنگام نصب مجدد بو  ها 

 : يادآوري مهم 

 . بعد از باز نمودن بوشها ، مح  نشيم  اورينگ در بلوك  يلندر را ، به دقت تميز  نيد  -1

 .اهت نصب دوباره بو  ها ، از اورينگ اديد و ا تاندارد ا تفاده  نيد  -2
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 :مشخصات اجزاء موتور 

 

 : ـ مشخصات بلوك سيلندر 

ارتفاع بلوك از  رطو نصرب  ر ريلندر ترا     

 رطو نصررب پو ررته   ره ياتاقانهرراي ثابررت   

mmAبرابررر بررا   05.098.206    مرري

 . باشد 

انهراي  و مجموعه   ه ياتاق (1)بلوك  يلندر 

 . قاب  ادا شدن مي باشند  (2)ثابت 

 

 

 

 

 : مشخصات بوش سيلندر  -2-2

بو   يلندر درون بلوك  يلندر تو ط يك 

 . ، آببندي مي شود  (1)اورينگ 

 ايز مختلف برو    3از  TU3 براي موتور 

 . پيستون ا تفاده مي شود  و

 ( متفاوت هستند Aقطرهاي داخلي بو  )
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 : سايزهاي مختل  بوش در پيستون به دو روش زير مشخ  مي شوند 

 (D)عالمت شيارهاي موجود بر لبه بوش  -1

 حروف حك شده بر روي لبه بوش  -1

 : مشخصات سايز بوش ها 

 همراه با يك شيار  Aشامل يك شيار يا حرف :  Aگروه  -1

 همراه با دو شيار  Bشامل دو شيار يا حرف :  Bگروه  -1

 همراه با سه شيار  Cشامل سه شيار يا حرف :  Cگروه  -1

 ( مراجعه به مشخصات پيستون. )در هنگام نصب دقت كنيد كه بوش و پيستون بايد از يك گروه باشند : يادآوري مهم 

 A B Cقطر داخلي بوش  موتور

TU3 

 Cگروه  Bگروه  Aگروه 

015.090 135.4 
 75.01تا  75

تا  75.01

75.02 

تا  75.02

75.03 

 



 

 48 

 602پژو  TU3Aو TU3JP/Kموتور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنابراين در انتخاب گژن . به دليل آنكه پيستون و گژن پين با هم پرس مي شوند ، هنگام تعويض ، هر دو بايد عوض شوند : يادآوري 

 .  پين و پيستون دقت كنيد

 

 موتور
 قطر پيستون

 Cگروه  Bگروه  Aگروه 

TU3 74,95 to 74,959   74,960 to 74,969   74,970 to 74,980 

 

 

 

 مشخصات رينگهاي پيستون  4-1

 

 (فاقد جهت براي نصب)رينگ فشاري  -1

 به سمت باال  TOPرينگ آببندي كلمه  -1

 . باشد ( سرپيستون)

 اقد جهتف)رينگ روغني و فنر مربوطه  -1

 (براي نصب 

 ـ مشخصات پيستونها 

،  aدر محررر  مشرررخب شرررده برررا حرررر   

مشخصه گروه پيسرتون برراي تعيري  گر ن     

در . پي  مرورد ا رتفاده ، حرك شرده ا رت      

مشخصره   bمح  مشرخب شرده برا حرر      

پيستون براي انتخرا  برو  پيسرتون    گروه 

 . مورد ا تفاده حك شده ا ت 
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A 

B

 

D 

C 

 

 : ا مشخصات شاتون 

 TU3موتور  تلرانس

+0.016 

+0 
48.655mm 

+0.011 

+0 
19.463mm 

C  05.0    140.25mm 

 

 

   :ا مشخصات ميل لنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعمير سوم تعمير دوم تعمير اول استاندارد تلرانس

+0 

-0.016 
49.981 49.681 - - 

-0.009 

-0.025 
45 44.7 - - 

+0.052 

0 
23.6 23.8 23.9 24 

+0 

-0.065 
85 84.8 - - 

A 

B
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 نيم ياتاقانهاي سمت بلوك نيم ياتاقانهاي سمت كپه ياتاقان استاندارد

 A B C D E G C گروه

E(mm) 1.823 1.829 1.835 1.841 1.847 1.853 - 

F(mm) - - - - - - 1.835 

رنجينا آبي رنگ  سياه سفيد سبز زرد سياه 

 

 نيم ياتاقانهاي سمت بلوك نيم ياتاقانهاي سمت كپه ياتاقان تعميري 

 U V W X Y Z W گروه

E(mm) 1.973 1.979 1.985 1.991 1.998 2.003 - 

F(mm) - - -    1.985 

 سياه سفيد سبز زرد سياه نارنجي آبي رنگ

 

 

 : ـ مشخصات ياتاقانها و بغل ياتاقانها 

در ارردول زيررر مشخصررات نرريم ياتاقانهرراي 

 مت بلوك  يلندر و  مت   ره ياتاقانهراي   

ثابررت در دو حالررت ا ررتاندارد و تعميررري   

 . مشخب شده ا ت 

 Bمت بلوك ، از گروه براي نيم ياتاقانهاي  

با رنگ  ياه ا تفاده مي شود و برراي نريم   

ياتاقانهاي  رمت   ره ، گروههراي متفراوتي     

 . واود دارد 
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 . طبق جدول زير ، استفاده مي شوند سايز مختل   4بيل ياتاقاني ها در 

 

 2.40 2.50 2.55 2.60 (mm)ضخامت 

 

 : يادآوري 

 . استفاده مي شود  2در ياتاقان ثابت شماره  (1)جهت جلوگيري از حركت طولي ميل لنگ ، از دو عدد بيل ياتاقاني  -1

 . شياردار است  4و  2ياتاقانهاي ثابت شماره  -1

 . حك شده در پشت آنها ، مشخ  مي شوند  Rحرف ياتاقانهاي تعميري با  -1

پس از نصب بيل ياتاقاني مناسب ،  توسط ساعت ، لقي طولي ميل لنگ اندازه گيري مي شود ، محدوده مجاز ، بين 

 ميليمتر مي باشد  0.27تا  0.07
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 باز و بست شاتون و پيستون 

 : ـ ابزار مخصوص مورد نياز 

-) )  14411334 باكداختصاصاي  پايه ابزار: [1]

). 0139-AZ) 

باااا  دساااته ابااازار جاااازن گاااژن پاااين :  [2]

 (N-0139.(-) ) 14134334كداختصاصي

باكداختصاصاااي   جاااازن گاااژن پاااينابزار:  [3]

14134335   (-).0139-AA)) 

باكداختصاصااااي  زياااار پيسااااتوني ابزار:  [4]

14134336  ( (-).0139-AB) 

باراي تنظايم محال دقياق      [4,3,2]از ابزارهاي 

 . پيستون در پايه ، استفاده مي شود 

شاتون در هنگام جاازدن   از ابزار فوق براي تنظيم

 . گژن پين استفاده مي شود 

 

 

 : ـ بيرون آوردن گژن پين مستعمل 

همانطور كه در شكل روبارو مشاخ  اسات ، در    

را قاارار  [3]،  [2]طاارفين گااژن پااين ابزارهاااي 

 [2]را درون دسااته جااازن  [3]دهيااد و جااازن 

  .بپيچانيد و محكم كنيد 

قرار دهيد و با استفاده از پرس ، گژن پين را خارج (14134336كد اختصاصي ) [4]سپس مجموعه را بر روي زيرپيستوني 

 . كنيد 
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 : جا زدن گژن پين 

 

زم ا رت  ره   براي اا زدن گ ن پي  ، ابتدا ال

. مراحرر  آمرراده  ررازي پايرره انجررام شررود   

 : مراح   ار به ترتيب زير ا ت 

 ررد ) [3]را برري  اررازن  (1)ابترردا گرر ن پرري 

 [2]و د ررته اررازن (24214115اختصاصرري 

قرررار دهيررد ، بررا (24214114 ررد اختصاصرري )

 ررد اختصاصرري ) [2]پيچانرردن د ررته اررازن 

 ررد ) [3]، گرر ن پرري  برري  اررازن (24214114

 [2]و د ررته اررازن (24214115ي اختصاصرر

. محسم مري شرود   (24214114 د اختصاصي )

  س زيرپيستوني را در محر  مربوطره برر    

را (24412114 رد اختصاصري   ) [1]روي پايه 

را تا انتها  (b)باز  نيد و پيچهاي ثابت  ننده 

 . ، باز  نيد 

براي آمراده  رردن پيسرتون اهرت ارازدن      

 ره  لمره    گ ن پي  ، ابتدا پيستون را طروري 

DIST  بررره  رررمت بررراال باشرررد ، برررر روي

براي تنظيم نمرودن  . زيرپيستوني قرار دهيد 

موقعيت پيسرتون ، د رته ارازن همرراه برا      

گ ن پي  را طبق شرس  روبررو، از پيسرتون    

عبور دهيد ترا ، پيسرتون ، زيرر پيسرتوني و     

 ر س  . گ ن پي  در يك را تا قررار گيرنرد   

 . د را در مح  خود قرار دهي (3)پي  
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را  (2)  س پيچ هاي ثابت  ننرده پيسرتون   

پيچانده تا با اداره پيستون تماس پيدا  ننرد  

را  فت  (4)در اي  زمان ، مهره قف   ننده . 

 .  نيد 

را  (e)با اعمال فشار بره د رته گيرره ، پري      

در اي  حالرت پيسرتون بايرد در    . خار   نيد 

 نترل  نيد  ه گر ن  . ي خود محسم باشد اا

پي  ، ارازن و د رته ارازن بره راحتري در      

اهت تنظيم نمودن . مح  خود ، حر ت  نند 

موقعيت شراتون نسربت بره پيسرتون ، ابتردا      

شرراتون را از طررر    رره ياتاقرران بررر روي  

قرار دهيد ،   س با  [g,h]تنظيم  هاي مهره

ا رررتفاده از د رررته ارررازن گررر ن پررري  و  

موقعيرت   [g,h]تنظريم   هراي  دن مهرهارخان

. شاتون نسربت بره پيسرتون را ثابرت  نيرد      

( حر رت شراتون درون پيسرتون   )ميزان لقي 

ا ت  ره برا انردازه گيرري      0.1mmبرابر با 

و   ره   [g,h]تنظريم   هراي  اي  لقي بي  مهره

 .   (A)ياتاقان مشخب مي شود 

موعه آماده د ته اازن را خار   نيد ، مج. مجموعه را با ا تفاده از محسم نمودن گيره ، ثابت نگه داريد 

 . براي مونتاژ پيستون و شاتون ا ت 

e 
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براي اين كار شاتونها را مطابق شكل . شاتون ، ابتدا بايد محل گژن پين در شاتون گرم شود براي جازدن گژن پين درون 

شاتونها . سپس وسيله گرمازا را در زير صفحه فلزي قرار دهيد . بصورت دايره وار بر روي يك صفحه فلزي قرار دهيد 

 .( تيگراد باشد درجه سان 250دماي مورد نظر حداك ر . )مستقيماً مورد حرارت واقع نشوند 

 دردر صورتي كه دماسنج . در زمان گرم نمودن شاتون براي كنترل مقدار درجه حرارت الزم ، از دماسنج استفاده كنيد 

هر زمان كه قلع شروع به . در انتهاي شاتون قرار دهيد  Kدسترس نباشد ، مطابق شكل فوق ، يك تكه كوچك سيم قلع 

 .جه سانتيگراد خواهد بود در 250دما حدود . ذوب شدن نمايد 

 : يادآوري 

 . قبل از جازدن گژن پين ، آنرا روغنكاري نمائيد -1

قبل از آنكه شاتون سرد شود ، بايد عمل جا زدن گژن پين انجام  -1

 .شود 

درون پيستون براي جا زدن گژن پين ، به  ندر هنگام قرار دادن شاتو

 : نكات زير توجه كنيد 

روبروي ( Cيارهاي مشخ  شده در قسمت ش)خارهاي شاتون  -1

يكديگر باشند تا از چرخش ياتاقانها در اثر گردش ميل لنگ 

 . جلوگيري شود 

نحوه قرار دادن شاتون طوري باشد كه ، خارها در جهت گردش  -1

فلش پيستون به -هم جهت با قسمت پرفشار پيستون)ميل لنگ 

قبل از باز . بزنيد  اكنون گژن پين را به دقت جا. باشد ( -سمت باال

بعد از باز نمودن گيره ، جازن . نمودن گيره ، چند دقيقه صبر كنيد 

نحوه عمليات جا زدن گژن پين در . و دسته جازن را باز كنيد 

 . پيستونهاي ديگر نيز به همين ترتيب است

  :نصب رينگهاي پيستون
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 . رينگهاي پيستون را به ترتيب زير نصب كنيد 

به دليل تقارن دو لبه آن ، جهت نصب مهم . قرار دهيد  (7)را در شيار مربوطه ( رينگ فشاري)اول ا رينگ كمپرس 

 . نيست 

شد ، در شيار اروي سطح رينگ به سمت باال ب TOPاين رينگ را به نحوي كه كلمه ( : كمپرس دوم)ا رينگ آببندي 

 . به عالمت موجود در شكل ، دقت شود  (6). مربوطه قرار دهيد 

درجه زاويه داشت باشد  180،  (7)نسبت به رينگ كمپرس اول  (6)رينگ آببندي را بچرخانيد تا دهانه رينگ آببندي  ا

 . 

 . ، از دو قسمت مجزا و يك فنر حلقوي ، تشكيل شده است  UFLEXمدل  (8)ا رينگ روغني 
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 :اندازه گيري اختالف سطح بوشها  

 

 ابزار مخصوص 

       (ابزار عمومي)  اعت اندازه گيري:  [1]

برا  داختصاصري   صفحه  راعت  ابزار:  [2]

24412112   ((-).0132-B) 

 بررا  داختصاصرري پايرره  رراعتابررزار :  [3]

24412113   ( ((-).0132-C 

 اعت درون پايه قرار مي گيرد و هر دو برا  

در اير   . هم بر روي صفحه قرار مي گيرنرد  

حالت مي توان مجموعه پايه و  اعت را برر  

مختلرف را   روي صفحه حر رت داد و نقرا   

 . اندازه گيري نمود 

 ـ كنترل اختالف سطح بوش 

همانطور  ه در شس  روبرو ديده مي شود ، 

 رررد اختصاصررري  ) ابتررردا صرررفحه  ررراعت 

 ررد ) همررراه بررا  رراعت و پايرره   (24412112

را بررر روي  ررطو   (24412113اختصاصرري 

،  ( بدون اورينگهاي بوشرها )بو  قرار دهيد

نيرد ،   اعت را بر روي عردد صرفر تنظريم     

  س در  ه نقطه نشان داده شده در شس  

نقطه  طو لبه بو  را انردازه گيرري    اهار، 

 ( بدون حر ت دادن صفحه  اعت. ) نيد 

ميليمتر  0.03اختال  اندازها نبايد بيشتر از 

 . باشد 
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شس  فوق با ا تفاده از  اعت اندازه مطابق 

گيررري  ررطو بوشررهاي  نررار هررم را در دو  

انردازه گيرري   را  (2و1نقرا   ) نار هم  بو 

 .  نيد 

 0.05mmنبايررد بيشررتر از  اخررتال   ررطو  

تر يشر باشد در صورتي  ه اخرتال   رطو ب  

از حد مجاز باشد ، ابتدا اراي بوشرها را برا    

در صرورت مشراهده   . يسديگر عرو   نيرد   

 . اختال  زياد ، بو  را تعويض  نيد 

 

كنتــرل اخــتالف ســطح بــي  بــوش  ــا و 

 سيلندر 

ابتدا  نتررل  نيرد  ره  رطو بلروك  ريلندر       

 طو بي  لبه بو  ترا   اختال . صا  باشد 

 طو  يلندر را با ا تفاده از  اعت در  ه 

انرردازه گيررري ( مطررابق شررس  روبرررو)نقطرره 

 .  نيد

اختال  بي   طو بو  و  يلندر بايرد بري    

 . ميليمتر باشد  0.1تا  0.03

، عالمت گذاري  نيد پس اورينگ بو  را در محر  خرود   مسانهايي  ه اي  اندازه گيري انجام شده ا ت را 

 . قرار دهيد و بو  ها را با تواه به عالمت گذاري قبلي ، در مح  خود ، قرار دهيد 
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بر اساس مشخصات سيلندر )انتخاب ياتاقانها 

 (:و ميل لنگ 

همانطور  ه در شس  روبرو مشخب ا ت ، 

مشخصات بلوك  يلندر بر روي پال ي در 

 .  مت الو موتور نصب شده ا ت 

مي  لنگ بر روي لنگر وزنه اي مشخصات 

 . يلندر يك حك شده ا ت 

 : اند اي  مشخصات از دو قسمت تشسي  شده

از پنج حر  تشسي  شده ا ت  Aقسمت  -1

 ه حر  اول ، معر  گروه ياتاقان ثابت 

مي باشد ، ( از  مت فاليوي ) 1شماره 

حرو  بعدي به ترتيب براي ياتاقانهاي 

 . مي باشد  5,4,3,2شماره 

، اهرت ا رتفاده در    Bعال م يا  د قسرمت   -2

 . نقشه ها مي باشد 

 ر مشخصات نيم ياتاقانها 

نيم ياتاقانها در  ايزهاي مخلتف مي باشند 

 ايزهاي  ه اهت شنا ايي بهتر و راحتتر، 

مشخب  (C)مخلتف با رنگ در لبه نيم ياتاقان

 . مي شوند 
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 :انتخاب ياتاقانها 

 

مي باشند ، براي نيمه ياتاقانهاي  Cي سمت بلوك سيلندر ، سياه رنگ و از گروه ، نيمه ياتاقانها TUدر موتورهاي نوع 

 . رنگ مختل  استفاده مي شود  6گروه با  6سمت كپه ها ، سايزهاي مختل  در 

 : براي انتخاب ياتاقانها ، دو روش استفاده مي شود 

 جدول مربوطه  استفاده از مشخصات ميل لنگ و بلوك سيلندر و مراجعه به: ال         

 استفاده از : ب        

صاف و بدون شيار  5,3,1در اين موتور ، نيمه ياتاقانهاي سمت بلوك سيلندر و سمت كپي ها براي ياتاقانهاي ثابت 

 . از نوع شياردار استفاده مي شود  4,2هستند ، ولي براي ياتاقانهاي ثابت 

 : براي موتور و ميل لنگ سه حالت زير وجود دارد 

 . موتور و ميل لنگ داراي كد مشخصات باشند  -1      

 . موتور يا ميل لنگ فاقد كد مشخصات باشند  -1      

 . موتور كار كرده يا ميل لنگ تعميري باشند  -1      

 

استفاده مي شود و براي انتخاب ( با استفاده از مشخصات و جدول)براي انتخاب ياتاقانهاي حالت اول از روش ال  

 . استفاده مي شود( پالستيك گيج)تاقانهاي حالت دوم و سوم از روش ب يا
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 . كه شياردار هستند  4و  2جدول مشخصات نيم ياتاقانهاي ثابت 

 

 تعميري استاندارد

 ضخامت نيم ياتاقانهاي رنگ گروه ضخامت نيم ياتاقانهاي رنگ گروه

A  1.823 آبي U  1.973 آبي 

B  1.829 نارنجي V 1.979 نارنجي 

C  1.835 سياه W  1.985 سياه 

D  1.841 زرد X 1.991 زرد 

E  1.847 سبز Y  1.998 سبز 

G  1.853 سفيد Z 2.003 سفيد 

 

 

 :كه بدون شيار هستند  5و  3و  1جدول مشخصات نيم ياتاقانهاي ثابت هاي 

 

 تعميري استاندارد

 اتاقانهاي ضخامت نيم ي رنگ گروه ضخامت نيم ياتاقانهاي  رنگ گروه

A  1.823 آبي U  1.973 آبي 

B  1.829 نارنجي V 1.979 نارنجي 

C  1.835 سياه W  1.985 سياه 

D  1.841 زرد X 1.991 زرد 

E  1.847 سبز Y  1.998 سبز 

G  1.853 سفيد Z 2.003 سفيد 
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 : يادآوري 

گروههاي متناظر در دو جدول يكسال است ، همانطور كه در جداول صفحه قبل مشخ  است ، ضخامت ياتاقانها در  -1

 . تنها تفاوت در شياردار و بدون شيار بودن آنها مي باشد 

 . ، كه برنگ سياه مي باشند ، استفاده مي شود  Cبراي نيم ياتاقانهاي سمت بلوك سيلندر ، تنها از گروه  -1

 . يني ، دقت شود در هنگام نصب ياتاقانها بر روي كپه هاي سمت بلوك و كپه هاي پائ -1

 . ، حك شده است كه آنها را از ياتاقانهاي استاندارد مجزا مي كند  Rدر پشت ياتاقانهاي تعميري ، حرف  -4

 

 جدول مشخصات بيل ياتاقاني هاي ميل لنگ 

 ضخامت

2.40 

2.50 

2.55 

2.60 
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 : جدول انتخاب ياتاقانهاي ميل لنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور كه در . فقي مربوط به كد بلوك سيلندر و ستون عمومي مربوط به كد ميل لنگ مي باشد در جدول باال ، سطر ا

در اين تقسيم بندي ، . تقسيم شده است  G,E,D,C,B,Aبخش با حرف  6شكل مشاهده مي شود ، اين جدول به 

هاي صفحات قبل ذكر شده حروف معرف گروهها هستند كه مشخصات آنها همراه با رنگ مربوطه به هر گروه ، در جدول

 .است 

 ا روش انتخاب رنگ ياتاقان شماره يك با استفاده از جدول 

شده ، صادق نمي باشد و  تراش دادههمانطور كه قبالً گفته شده است ، اين روش در مورد ميل لنگهاي : يادآوري مهم 

 . استفاده مي شود ، كاربرد داردفقط در مواردي كه براي تعمير موتور از سيلندر و ميل لنگ استاندارد و نو 
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به عنوان م ال . )براي تشخي  رنگ ياتاقان شماره يك ، حرف اول كد ميل لنگ و حرف اول كد سيلندر را انتخاب كنيد 

با مراجعه به جدول و امتداد دادن دو حرف بر روي سطر ( . مي باشد Eو حرف اول كد سيلندر  Sحرف اول كد ميل لنگ 

در اين م ال ، محل تالقي . ؛ محل تالقي در يكي از نواحي شش گانه قرار خواهد گرفت  (S)ن عمودي و ستو (E)افقي 

 . با رنگ نارنجي قرار مي گيرد  Bدر قسمت 

 . ميليمتر مي باشد 1.829با توجه به مطالب فوق ، نيم ياتاقان كپه ياتاقان شماره يك ، به رنگ نارنجي و ضخامت 

از  5,3,1با رنگ سياه و براي ياتاقانهاي ثابت شماره هاي  Cت بلوك ، همواره از ياتاقانهاي گروه در مورد نيم ياتاقان سم

 . استفاده مي شود شيار دار از ياتاقانهاي  4,2براي ياتاقانهاي ثابت شماره هاي  بدون شيار وياتاقانهايي 

 : توجه 

ه ياتاقان شماره يك به رنگ زرد مي باشد ، به اين مفهوم اگر هنگام باز نمودن موتور به قصد تعمير مشاهده نموديد ك -1

روش صحيح شناسايي . نيست كه به هنگام جمع كردن دوباره موتور ، ياتاقان شماره يك بايد به همان رنگ زرد باشد 

شيد هنگامي است كه قصد تعويض ميل لنگ را داشته با نرنگ ياتاقانها بر اساس جدول ميل لنگ و سيلندر مي باشد و آ

را نداريد و صرفاً اقدام به تعويض ياتاقانها مي ( يا هر دو آنها)ل لنگ و يا بلوك سيلندر يدر صورتي كه قصد تعويض م. 

 . استفاده كنيد ( روش استفاده از پالستيك گيج)نمائيد ، براي تعيين ضخامت ياتاقانهاي جديد ، از روش دوم 

با بلوك سيلندر  TU3JP,TU3Aدول ، فقط براي موتورهاي تيپ دقت نمائيد كه نواحي شش گانه موجود در ج -1

 . آلومينيومي قابل استفاده است 

 PG-1ا روش انتخاب ياتاقان با استفاده از پالستيك گيج نوع 

 . از اين روش براي موتور و ميل لنگ فاقد كد مشخ  و ميل لنگ و سيلندر تعميري استفاده مي شود 

به رنگ آبي براي  Aبه رنگ سياه براي سمت بلوك سيلندر و نيم ياتاقانهاي گروه  Cنهاي گروه در اين روش ، از نيم ياتاقا

 . استفاده مي شود   ،  به عنوان ياتاقان مبنا سمت كپه ،

در موتورهاي . مقياس پالستيك گيج به صورت ميليمتر و اينچ در هر طرف غالف كاغذي پالستيك گيج وجود دارد 

TU3 ر استفاده كنيد از مقياس ميليمت . 
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 . ابتدا ميل لنگ ، كليه ياتاقانها و نيم ياتاقانها را به دقت تميز كنيد  -1

به  Cسيلندر و نيم ياتاقانهاي گروه  4,2را براي ياتاقانهاي شماره هاي  شياردار و به رنگ سياه Cنيم ياتاقان گروه  -1

 . سيلندر استفاده كنيد  5,3,1را براي ياتاقانهاي شماره هاي بدون شياررنگ سياه و

به رنگ سياه براي ياتاقانهاي شماره  شيارداردر صورتي كه ميل لنگ تعميري باشد ، از نيم ياتاقانهايي تعميري : يادآوري 

 . استفاده كنيد  5,3,1به رنگ سياه براي ياتاقانهاي شماره هاي  سيلندر و نيم ياتاقانهايي تعميري بدون شيار 4,2هاي 

 . بلوك سيلندر ، ميل لنگ را در جاي خود قرار دهيد  درقرار دادن نيم ياتاقانها پس از  -1

 Aو نيم ياتاقانهاي گروه  4,2براي كپه هاي شماره  شيارداربه رنگ آبي و  Aبراي كپه ياتاقانها از نيم ياتاقانهاي گروه  -4

 . استفاده كنيد  5,3,1براي كپه هاي شماره  بدون شياربه رنگ آبي 

براي كپه شياردار به رنگ آبي  Uگروه در صورتي كه ميل لنگ تعميري مي باشد ، از نيم ياتاقانهاي تعميري : آوري ياد

استفاده  5,3,1براي كپه هاي شماره  بدون شياربه رنگ آبي  Uو نيم ياتاقانهاي تعميري گروه  4,2هاي شماره هاي 

 . كنيد 

قان ببريد و آن را مطابق شكل بر روي پهناي محل نشيمن ياتاقان روي ميل نخ پالستيك گيج را به اندازه پهناي ياتا -5

 . لنگ قرار دهيد 

 ( 20022442ابزاربا كداختصاصی ) پالستيك گيج 
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مجموعه   ه ياتاقانهراي ثابرت را نصرب     -6

را مطرابق   (2,1) نيد و پيچ هاي   ه ياتاقان 

 . مقدار زير محسم  نيد 

 44به عالوه  2da.Nm: (M11)يچ پ -1

 0.8da.Nm: 2(M6)پيچ  -2

 

در زمان محسرم نمرودن پريچ    : يادآوري مهم 

 . ها ، مي  لنگ ارخش نداشته باشد 

 . مجموعه   ه ياتاقانها را باز  نيد  -7

ميررزان لرره شرردن هررر يررك از نرر  هرراي    -8

پال تيك گيج را با مقياس موارود برر روي   

 . پال تيك گيج مقايسه  نيد  نال 

 

 هامسان دارد  ه پال تيك گيج بر : توجه مهم 

در هرر دو  .  بچسربد مي  لنگ يا   ه ياتاقران  

صورت اندازه گيرري بردون اابجرا نمرودن     

 . پال تيك گيج ، انجام دهيد 

مقدار له شدگي ن  پال تيسي گيج حتمًا با يسي از مقيا رها برابرري مري  نرد ، اير  مقردار ، گرروه ياتاقران را         

 : باشد مشخب مي  ند ؛ اي  اندازه گيري مطابق ادول ير مي 

 خالصي مي  لنگ درون ياتاقان رنگ گروه پال تيك گيج اعدادمحدوده 

0.027-0.01 A(U) آبي 

0.036-0.01 0.039-0.028 C(W) ياه  

0.054-0.04 E(Y) بز  
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 . مي باشد  Y,W,Uدر صورتي كه ميل لنگ تعميري باشد ، گروه بندي بر اساس ياتاقانهاي تعميري در گروههاي : توجه 

رار دادن پالستيك گيج مابين ياتاقان انتخابي و ميل لنگ و ق)پس از انتخاب ياتاقان ، دوباره مراحل فوق را تكرار كنيد ، 

 ( . محكم نمودن پيچ هاي كپه طبق گشتاور تعيين شده

در صورتي كه مقدار له شدگي در محدوده مجاز خالصي . ميزان له شدگي پالستيك گيج را دوباره اندازه گيري نمائيد 

 . ميل لنگ باشد انتخاب ياتاقان صحيح انجام شده است

 . پس از كنترل لقي مجاز ميل لنگ ، محل پالستيك گيج را تميز كنيد  وميل لنگ را روغنكاري كنيد 

 

 

 : ياتاقان متحرك 

 : براي ياتاقانهاي متحرك فقط دو سايز ، استاندارد و تعميري در دسترس است 

 تعمير اول استاندارد mmضخامت ياتاقان 

 H 1.817 1.967گروه 

 

 : يادآوري مهم 

 

در صورتي كه شاتون داراي منفذ پاشش روغن  -1

باشد ، دقت كنيد كه از ياتاقان سوراخدار استفاده  (1)

كنيد و سوراخ آن را در راستاي منفذ روغن شاتون 

 . قرار دهيد 

مي توان از ياتاقانهاي سوراخدار ، در شاتونهايي كه  -1

. استفاده نمود   اين منفذ را ندارند ،
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 : دن پيچهاي موتور گشتاور سفت نمو 

 

 دكانيوتن متر 1.5       پيچ خار قفل كننده ميل بادامك 

 دكانيوتن متر  3.8       مهره كپه ياتاقانهاي متحرك 

 

    پيچهاي اتصال مجموعه كپه ياتاقانهاي ثابت به بلوك سيلندر 

 

 ر دكانيوتن مت 0.8    پيچ اتصال اويل پمپ به مجموعه كپه ياتاقانهاي ثابت 

 دكانيوتن متر  3       پيچ كوركن انتهاي كانال روغن 

 دكانيوتن متر  6.7       پيچ اتصال فاليويل به ميل لنگ 

 دكانيوتن متر  0.8     پيچ اتصال كارتل به مجموعه كپه ياتاقانهاي ثابت 

 دكانيوتن متر 10         پيچ سرميل لنگ 

 

 پيچ اتصال واتر پمپ به بلوك سيلندر 

 

 240+ دكانيوتن متر  2      پيچ اتصال سرسيلندر به بلوك سيلندر 

 دكانيوتن متر 8        پيچ سر ميل بادامك 

 دكانيوتن متر 1      پيچ اتصال مانيفولد هوا به سرسيلندر 

 دكانيوتن متر 1.5       پيچ اتصال ديسك به فاليويل 

 دكانيوتن متر 2.7       پيچ اتصال فشنگي دماي روغن 

 دكانيوتن متر 2.5       پيچ اتصال فشنگي روغن 

 دكانيوتن متر 1.5      پيچ اتصال گيج روغن به سرسيلندر 

 دكانيوتن متر 0.7      مهره اتصال قالپاق سوپاپ به سرسيلندر 

 دكانيوتن متر 2.2        مهره تسمه سفت كن 

 دكانيوتن متر 0.8     زوز پيچ اتصال محافظ حرارتي مانيفولد اگ

 دكانيوتن متر 1.6       پيچ دو سر رزوه قالپاق سوپاپ 

 دكانيوتن متر 1.8       پيچ اتصال فشنگي دماي آب 

 دكانيوتن متر 0.8       پيچ اتصال كويل به سرسيلندر 

 دكانيوتن متر 0.7      پيچ اتصال ريل سوخت به سرسيلندر 

M11

M6

2
44

0.8

M10

M8

6.5

3
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 : نياز  ابزار مخصوص مورد

اندازه گيري كشش تسـهه تـايم    ابزار [1]

 SEEM C.TRONIC 105.5 نوع 

 ( 20040442كداختصاصی )

از اي  ابزار براي اندازه گيري  شش تسرمه  

در زمران نصرب    در موتور هاي قديمي، تايم

 . تسمه ا تفاده مي شود

  درجــه 024رابــت تركهتــر زاويــه اي  [2]

 ( 20040442كداختصاصی )

محسم نمودن پيچهراي  ر ريلندر   در هنگام 

و پريچ   ره ياتاقانهراي ثابرت ، برراي محسررم      

نمودن به ميزان زاويه تعيري  شرده ، از اير     

 . ابزار ا تفاده مي شود 

 صفحه تنظيم سوپاپ  [3]

 ( 20022440كداختصاصی )

در هنگام تنظيم  شش تسمه ، برراي راحتري   

ارخش مي  لنگ و مي  بادامرك برا ا رتفاده    

زار  وپاپها باز مي شوند و موترور  از اي  اب

 . در حالت ترا م قرار نمي گيرد 

 مجهوعه پايه ساعت  [5]و  [4]

 ( 20042442كداختصاصی )

از اي  مجموعه همراه  راعت انردازه گيرري    

براي اندازه گيري ميزان لقي طول مير  لنرگ   

    و تعيرري  اررخامت بغرر  ياتاقانهررا ا ررتفاده  

 . مي شود 

[8]
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 : پين قفل كن فاليويل  [6]

. براي ثابت نگه داشتن فاليويل از اين پين استفاده مي شود   در زمان سفت نمودن پيچهاي فاليويل و پيچ سر ميل لنگ ،

 ( 14411337جز كيت ابزارباكداختصاصي )

 : ميل لنگ  عقبجازن كاسه نمد  [7]

 . ت فاليويل ، از اين ابزار استفاده مي شود براي جا زدن كاسه نمد انتهاي ميل لنگ سم

 ( 14411337جز كيت ابزارباكداختصاصي )

 : ميل لنگ  جلوجازن كاسه نمد  [8]

 . با استفاده از اين ابزار و پيچ سرميل لنگ ، كاسه نمد سرميل لنگ جا زده مي شود 

 ( 14411337كداختصاصي  جز كيت ابزاربا)

 : پين تنظيم تايم فاليويل  [9]

 ( 14411337جز كيت ابزارباكداختصاصي )

 : ميل بادامك  قفل كنپين  [10]

 . با استفاده از دو ابزار باال ، در هنگام نصب تسمه تايم ، فاليويل و ميل بادامك در محل دقيق خود ، ثابت مي شوند 

 ( 14411337جز كيت ابزارباكداختصاصي )

 : بوش بند  [12] 

 . شهاي سيلندر در محل خود ، ثابت مي شوند با استفاده از اين ابزار بو

(  14432331كداختصاصي )
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ـ نصب مجهوعه بـوش و پيسـتود درود   

 بلوك سيلندر 

بعد از قرار دادن رينگهرا در محر  خرود برر     

روي شرريارهاي پيسررتون ، بررا ا ررتفاده از   

، پيسرتون را  (ابزارعمرومي  ) رينگ امع    

 . درون بو  اا بزنيد 

تواه داشته باشيد  ره برو  و پيسرتون از    

 . يك گروه باشند 

 

را  (1)رينگ آببنردي برو   ريلندر    ابتدا ، او

در مح  خود در پايي  برو  محر  نشسرت    

 . بو  بر روي بلوك  يلندر ، قرار دهيد 

. دقت  نيد  ه اورينگ ، تابيدگي نداشته باشد

نيم ياتاقانهاي متحرك بااليي مي  لنگ را در 

 . مح  مربوطه بر روي شاتون قرار دهيد 

 

 

ا برا  مجموعه بو  و پيستون مونتاژ شرده ر 

تواه به عالمتهايي  ه در هنگام باز نمرودن  

موتررور يررا در طررول  نترررل اخررتال   ررطو 

بوشها ، بر روي بو  و بلوك  يلندر حرك  

 . شده اند ، درون بلوك  يلندر نصب  نيد 

 24419111 داختصاصي ) [12]بو  بندها 

را اهررت ثابررت نگرره داشررت  بوشررها ، طبررق (

 . شس  نصب  نيد 
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 (2)را طوري كه سطح صاف آنها در طرفين نيم ياتاقان ثابت شماره  (2.45-2.40)دو عدد بيل ياتاقاني سايز استاندارد 

 . باشد ، در محل خود بر روي ميل لنگ قرار دهيد 

را طبق شكل باال بر روي قسمت  ( 14431331كداختصاصي )  [5,4]و ساعت اندازه گيري سپس مجموعه پايه ساعت 

 . جلوي موتور نصب كنيد 

سپس ساعت اندازه گيري را بر روي . ابتدا ميل لنگ را در يك جهت تا آخرين حدي كه حركت مي كند ، فشار دهيد 

 . رين حد ممكن ، حركت دهيد ميل لنگ را در جهت مخال  حالت قبل ، تا آخ. صفر تنظيم كنيد 

 . ميلي متر باشد  0.07تا  0.27لقي مجاز طولي ميل لنگ بايد در حدود 

با استفاده از سايزهاي مختل  بيل ياتاقانها كه در جدول مربوطه ذكر شده است ، لقي مجاز طولي ميل لنگ را تنظيم 

 . كنيد 

 : يل لنگ اندازه گيري لقي طولي م -4-5

اندازه گيري لقي طولي مي  لنگ اهرت تعيري    

 . اخامت بغ  ياتاقانها ، انجام مي شود 

 : براي اي   ار مراح  زير را انجام دهيد 

ابتدا نيم ياتاقانهاي ثابت  مت بلروك  ريلندر   

را در محرر  مربوطرره قرررار دهيررد و آنهررا را   

 . روننساري  نيد 

قرار دهيرد   را بر روي ياتاقانها (2)ر مي  لنگ 

 . 
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 : ا نصب ياتاقانهاي ثابت به بلوك سيلندر 

رحله ، ابتدا بايد ياتاقانهاي متحرك و كپه در اين م

 . ياتاقانهاي متحرك ، بر روي ميل لنگ نصب شوند 

براي اين كار ابتدا ياتاقانهاي متحرك را انتخاب 

 ( توضيحات الزم قبالً ارائه شده است. )كنيد 

 

 : مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد 

نيم ياتاقانهاي متحرك سمت شاتون را در محل 

د قرار دهيد و شاتونها را بر روي ميل لنگ نصب خو

 . كنيد 

سپس نيم ياتاقانهاي متحرك سمت كپه متحرك 

 (4). كپه ياتاقانهاي متحرك را بر روي ميل لنگ قرار دهيد . را در محل خود بر روي كپه ياتاقان قرار دهيد 

 . دقت كنيد كه كپه ياتاقانهاي شاتونها با هم جابجا نشوند 

 . با استفاده از ابزار تركمتر محكم كنيد  3.8da.Nmپيچهاي كپه ياتاقانهاي متحرك را به ميزان در انتها 

كنترل كنيد كه ميل لنگ آزادانه و بدون مشكلي در جاي ، حركت دوراني   پس از اطمينان از صحيح كشيده شدن پيچها ،

 . انجام دهد 



 

 74 

 602پژو  TU3Aو TU3JP/Kموتور  

 

 :اي موتورنصب اجز

پس از محسم نمودن   ه ياتاقانهاي متحررك  

مي  لنگ ، قطعرات زيرر را بره ترتيرب نصرب      

 :  نيد 

 (5)خررار قفرر   ننررده ارخدنررده اويرر  پمرر  

 (6)زنجير اوي  پم  

 (7)ارخدنده محرك اوي  پم  

خار قف   ننده ارخدنده اوي  پم  برر روي  

شياري  ه در مير  لنرگ وارود دارد ، قررار     

اي  خار همزمان ارخدنرده اوير     .مي گيرد 

براي . پم  و ارخدنده تايم را ثابت مي  ند 

اازدن ارخدنده و زنجير ، ابتردا زنجيرر را   

بر روي ارخدنده قرار دهيد ،   س هرر دو  

 . را با هم بر روي مي  لنگ اا بزنيد 

براي نصب مجموعره   ره ياتاقانهراي ثابرت     

 : مراح  زير را انجام دهيد  (8)

. اتاقانها را در مح  مربوطه قرار دهيدر نيم ي

برره ( . شررياردار هسررتند  4و  2ياتاقانهرراي )

شرريارهاي مواررود در محرر  نرريم ياتاقانهررا  

 . تواه شود 

مح  اتصال مجموعه   ه ياتاقانهاي ثابت به 

 siliconبلوك  يلندر را به اسرب آببنردي   

auto joint  آنشته  نيد . 
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را در مح   (8)مجموعه   ه ياتاقانهاي ثابت 

 . خود بر روي بلوك  يلندر قرار دهيد 

پيچهاي اتصال مجموعه   ه ياتاقانهاي ثابت  

بررو  حلزونري از    (9)را به بلوك  ريلندر  

 44بره اارافه    2da.Nmو ط ، بره ميرزان   

 . دراه ، محسم  نيد

را بررره ميرررزان  (10)پررريچ هررراي شرررماره  

0.8da.Nm  محسم  نيد . 

 :ـ نصب اويل پمپ 

مراحر  زيرر را    (12)اهت نصب اوي  پمر   

 : انجام دهيد 

در  (11)ر  نترل  نيد  ره پينهراي راهنمراي    

 . مح  خود باشند 

را در محرر  خررود قرررار  (12)ررر اويرر  پمرر  

 . دهيد

ر پيچهاي اتصال اوي  پم  به مجموعره   ره   

 0.8da.Nmاتاقانهرراي ثابررت را برره ميررزان  ي

 . محسم  نيد 

 : رنصب كارت-

برره مجموعرره   رره    رمحرر  اتصررال  ررارت  

ياتاقانهررراي ثابرررت را بررره اسرررب آببنررردي 

. آنشته  نيد  silicon auto joint يليسون 

را در مح  خرود قررار دهيرد و     ر  س  ارت

 0.8da.Nmرا برره ميررزان   رپيچهرراي  ررارت 

 . محسم  نيد 
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 :ـ نصب كاسه نمدهاي ميل لنگ 

 

براي اا زدن  ا ره نمرد انتهراي مير  لنرگ      

از ابرزار  ا ره نمرد ارازن     (  مت فاليوير  )

اررررز  يررررت ابزاربا داختصاصرررري   ) [7]

 . ا تفاده  نيد ( 24411117

در هنگام اربه زدن برا اسرش پال رتيسي ،    

زار مخصوص دقيقاً برر روي  دقت  نيد  ه اب

 . لبه  ا ه نمد قرار گرفته باشد 

 

 

 

 

برراي ارازدن  ا ره نمررد الروي مير  لنررگ      

از ابرزار مخصروص   (  مت ارخدنده ترايم )

اررررز  يررررت ابزاربا داختصاصرررري   ) [8]

برخال   ا ره  . ا تفاده  نيد  ( 24411117

نمررد  ررمت فاليويرر  ، بررراي ايرر  حالررت بررا  

و محسرم   [13]ا تفاده از پيچ  ررمي  لنرگ   

 . نمودن آن  ا ه نمد ، اا زده مي شود 
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 :ـ نصب چرخدنده تايم و فاليويل 

پس از نصب  ا ه نمد مي  لنگ ، ابتدا واشر 

را در صورت وارود ، برر   ( 14)له انداز فاص

روي مي  لنگ قرار دهيد ،  ر س ارخدنرده   

تايمينگ را با تواه به خرار قفر   ننرده آن ،    

 . بر روي مي  لنگ نصب  نيد 

 . پيچ  رمي  لنگ را با د ت محسم  نيد 

 

 

را بروي مي  لنگ نصب نماييد ( 16)فاليوي  

را نصرب  نيرد و    [6]پي  قف     فاليوير   و

 da.Nm 6.7پيچ هاي فاليوي  را بره ميرزان   

 . محسم  نيد 

در همي  حال ، پيچ  ر مي  لنرگ را نيرز بره    

 . محسم  نيد  45º  4da.Nm+ميزان

 

 

 

 

 رر س مجموعرره صررفحه  ررال  و ديسررك    

(A,B) برا فاليوير    تو ط ابزار مربوطره   را

برره راهنمرراي تعميرررات  )اييرردهررم مر ررز نم 

ديسرك   ، پريچ هراي   (گيربسس مرااعه نماييد

محسررم  1.5da.Nmرا ببنديررد و برره ميررزان  

 .  نيد

B A 



 

 78 

 602پژو  TU3Aو TU3JP/Kموتور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

وجود اين حلقه هاي فوالدي از خرابي و . از حلقه هاي فوالدي استفاده شده است  ، Aدر واشر مانيفولد اگزوز در قسمت 

در هنگام نصب مانيفولد . سوختن لبه هاي داخلي واشر كه در مسير عبور گازهاي داغ اگزوز مي باشد ، جلوگيري مي كند 

 . اگزوز ، از دو عدد واشر نو استفاده كنيد 

 . است  daN.m 1.8برابر با  (3a)گشتاور مهره 

 

 

 

 

 

 :ـ نصب واتر پمپ 

در هنگام نصب واتر پم  به نسات زير تواه 

 :  نيد 

در محرر  خررود،   (17)اورينررگ آببنرردي   -1

 . بطور صحيو قرار داشته باشد 

در محر  خرود وارود     (18)پي  راهنمرا   -2

 . داشته باشد 

اده از پري  راهنمرا در   واتر پمر  را برا ا رتف   

محرر  خررود قرررار دهيررد و پرريچ هرراي آن را  

محسم  نيد ، دقت  نيرد   روبرومطابق مقادير 

گ نرو و  در هنگام نصب واتر پم  ، از اورينر 

 .ا تاندارد ا تفاده  نيد 

  :نصب مانيفولد اگزوز-

 6.5da.Nmبه ميزان  M10ور پيچ گشتا

 da.Nm 3به ميزان  M8گشتاور پيچ 

A
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 :ا نصب مانيفولد هوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و همچنين اورينگ ها در وضعيت مناسبي ...( انژكتورها ، ريل سوخت و )ابتدا دقت كنيد كه اجزاء سيستم تزريق سوخت 

 .( كنيد  در صورت عدم اطمينان ، اقدام به تعويض قطعات معيوب. )قرار داشته باشند 

 daN.m 0.7متصل به انژكتورها را ، در محل مربوطه قرار دهيد و پيچ هاي نگهدارنده آن را به ميزان  (11)ريل سوخت

مانيفولد را در محل . را نصب كنيد  (12)قطعات پالستيكي مربوط به مانيفولد هوا و محفظه دريچه گاز. محكم نمائيد 

، به ميزان را  (2b)و پيچ هاي مانيفولد به سر سيلندر .( ز واشر نو استفاده كنيد در صورت امكان ا. )مربوطه قرار دهيد 

0.8 daN.m  از صحيح بودن محل قرار گيري ريل سوخت و قطعات مربوط به سيستم سوخت رساني ، . محكم كنيد

 .  سفت نماييد daN.m 0.5را به اندازه ( 2a)و پيچ هاي  مطمئن شويد

 

 

 : ه گاز سيميباز و بست موتور دريچ

 مراحل باز كردن  -1

 .سر باتري را جدا كنيد 

. هواكش را باز كنيد  

 .جدا نماييد را از دريچه گاز ( b)و ( a)كانكتور هاي  -  

 .باز كنيد ( 1)پيچ هاي  -

 .را باز كنيد ( 1)پيچ هاي  -

 .دريچه گاز را جدا  كنيد  -
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 مراحل بستن  -1

 .ردن است مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده ك

 .در هنگام بستن قطعات به گشتاور استاندارد ارائه شده در مستندات فني توجه نماييد 

 :قطعات زير را در جاي خود نصب نماييد 

 .مجموعه فيلتر هواي ورودي را مجدداً در جاي خود ببنديد 

سر باتري را وصل كنيد 
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    :برقي دريچه گاز نصب-
 

 . ر باتري را ادا  نيد 

 .هوا ش را باز  نيد 

 . و ت دريچه گاز را ادا  نيد 

 (عدد پيچ  3) پيچ هاي  و ت دريچه گاز را باز  نيد 

 .دريچه گاز را ادا  نيد 

 

 

 .، عسس مراح  باز نمودن ا ت  مراح  نصب

 

 (:ريل سوخت ) گالري سوخت  نصب-

ابتدا اتصال باتري را قطع نموده و  مطابق مراح  فروق  

 .دريچه گاز را ادا  نيد 

 و ت  انستور هاي  نسرور فشرار و دمراي هرواي      -

 . نسور را ادا  نيد ( MAP)ورودي 

 

 .شيلنگ خالء بو تر ترمز را ادا  نيد  -

 

برگشت بخارات بنزي  را از گيره هاي نگهدارنده لوله  -

 .ا  بر روي بدنه ادا نما يد 

 

بره منيفولرد را براز     (2)پيچ هاي اتصال گالري  روخت  

  .گالري  وخت را ادا نماييدو   نيد
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 :انژكتورها  نصب-

 ابزار مخصوص  -2

ابرزار مخصروص اهرت انردازه گيرري فشرار بنررزي         [1]

 درون ري   وخت 

 ( 26511116 داختصاصي )

 

 

 

 

 

 

 باز نهودد انژكتور ا  -2

  ر باتري را ادا  نيد 

 . ببريد خودرو را روي اك باال

را به انتهاي شير تخليه ري    [1]ابزار مخصوص 

 وخت متص  نموده و انتهاي لوله ابزار را داخ  يك 

پس از اتصال فشار  وخت در گالري .بر  قرار دهيد 

 اهش پيدا  رده و ااافه بنزي  در بر  ريخته مي 

 .شود 

لوله هاي بنزي  ، لوله تخليه بخارات  ارتر  و لولره خرالء    

 . ترمز را باز  نيد بو تر

، (  نسرور  MAP) انستور  نسور فشار هواي منيفولرد  

 انستور ان  تورها و  انستور موتور الستريسي دريچه گاز 

 . را باز  نيد

را براز  نيرد و    (1)مهره اتصال منيفولد بره  رر  ريلندر    

 . منيفولد را ادا نماييد 
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به منيفولد را باز  نيد  (2)پيچ هاي اتصال گالري  وخت 

 . و گالري  وخت را ادا نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردا   (4)را از ان  تورهرا   (3)خار نگهدارنرده ان  تورهرا   

تواه  نيرد  .  نيد و ان  تورها را از مح  خود خار   نيد 

ارود را   ه پرس از براز نمرودن قطعرات ،  روراخهاي مو     

 . مسدود نماييد

 

 

 

 بست  انژكتور ا  -0

در هنگرام  . مراح  نصب ، عسس مراح  باز نمودن ا رت  

نصب ان  تورهرا ، از اورينگهرا و خرار نگهدارنرده اديرد      

 . ا تفاده  نيد 

 توجه مهم

د انيوت   1/1:  (2)ر پيچ اتصال منيفولد و گالري  وخت 

 متر 

 1/1:  (1)در ررر مهررره هرراي اتصررال منيفولررد برره  ر رريلن

 د انيوت  متر 

در پايان پس از نصب قطعات ،  يستم  وخت ر اني را 

 . از لحاظ نشتي بنزي   نترل  نيد
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 :شير برقي كنيستر  نصب-

 :ابزار مخصوص مورد نياز  -2

انبررر ارردا  ررردن گيررره هرراي قفلرري  ررد اختصاصرري      

  [z-0172]معادل  24417112

 :گيره نگهدارنده  لوله ها  

 [1512]معادل  26611111 د اختصاصي 

 مراحل باز كردد  -2

 . ر باتري را ادا  نيد  

 

 .ادا  نيد  "a"را در نقطه بست منبع انبسا  آ 

 

 .را از ااي خود خار  نما يد ( 1)منبع انبسا  آ 

 

 با ا تفاده از درپو  منا ب شيلنگ خرواي منبع 

 .را مسدود نما يد ( 2)انبسا  

 

را از روي بدنره براز  رررده و   ( 3)مهرره هراي نگهدارنررده   

 .را باز  نيد ( 4)نگهدارنده منبع انبسا  

 .ادا  نيد  "c"قي  نيستر را  در نقطه  و ت  انستور شير بر

 "شيلنگ هاي ورودي و خرواي بخارات بنزي  را در نقطه 

d"  ادا  نيد. 

اهت باز  ردن شيلنگ هاي بخارات بنزي  را نشانه : تواه 

 .گذاري نما يد تا در زمان بست  مجدد داار اشتباه نشويد 

 .ادا  نيد  "c"را در نقطه ( 5)شير برقي  نيستر 
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 ا نصب محفظه ترموستات 

 

 بستن مجدد-1

را بسته   س ( 4)به ترتيب ابتدا نگهدارنده منبع انبسا  

نگهدارنده را بر روي بدنه ببنديد و منبع ( 3)مهره هاي 

شيلنگ زير منبع .   را در ااي خود نصب  نيد انبسا  آ

سا  را بانبسا  را وص   رده  و بست نگهدارنده منبع ان

 .ببنديد  

 . يستم خنك  ننده را هواگيري نما يد 

 . ر باتري را ببنديد 

 ليه عمليات فوق را در زمان ادا بودن  ر : هشدار 

 .باتري انجام دهيد 

 :مخزن كنيستر نصب-

 : ن  نيستر باز  ردن مخز -1

 

 .خودرو را روي اك باال ببريد 

 .ش  گير ارخ الو  مت را ت را باز  نيد 

را اردا  ( 31)دو عدد شيلنگ وروردي و خرواري  نيسرتر   

  س خودرو را از روي ارك پرا ي  آورده و در     . نيد 

 .موتور را باز  نيد 

 

   ECU  نيرازي برره ارردا  . ) را از اراي خررود خرار  نما يررد

 ( .نمي باشد  ECU  ردن  انستور

 

را  ره در پشرت    (45)مهره هاي نگهدارنده  مخزن  نيسرتر 

ECU  (عدد  2) روي بدنه قرار گرفته اند را باز  نيد 

 .را از ااي خود خار  نما يد (21)مخزن  نيستر

 .دقيقاً  بر عسس مراح  باز  ردن مي باشد بست مراح  
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محل نصب . محكم كنيد  daN.m 2.5را بر روي سرسيلندر ، نصب كنيد و آن را به ميزان  (13)ابتدا سنسور دماي آب 

 . كون آغشته كنيد را به چسب سيلي Bمحفظه ترموستات به سرسيلندر 

و پيچ هاي آن را به  (C). براي اطمينان بيشتر از يك ترموستات نو و جديد مطابق استاندارد كارخانه ، استفاده كنيد 

 . محكم كنيد  daN.m 0.8ميزان 

 daN.m 0.8را بر روي سرسيلندر ، نصب كنيد و پيچ هاي آنرا به ميزان  (14)بعد از نصب ترموستات ، محفظه اصلي 

 . محكم كنيد 
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 و قالب مخصوص حمل و نقل موتور ( شمع ، كويل)ا نصب قطعات سيستم جرقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را نصب كنيد  (17)در محلهايي كه در شكل نشان داده شده است ، قالبهاي مخصوص حمل و نقل موتور 

 . محكم كنيد  da.Nm 3پيچ هاي مربوطه را به ميزان 

 . محكم كنيد  da.Nm 2.8شمع ها را به ميزان 

كويل مورد استفاده در اين موتور از نوع 

BBc2.2NDT  اين نوع كويل براي هر . مي باشد

 . شمع به طور جداگانه عمل مي كند 

بعد از بستن شمع ها ، مجموعه كويل ها را بر روي 

شمع ها نصب كنيد و پيچ هاي نگهدارنده آن را به 

 . محكم كنيد  da.Nm 0.8ميزان 
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 :سيستم روغنكاري  ها نصب قطعات مربوط ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قطعات زير را به ترتيب نصب كنيد 

 da.Nm 0.8، مقدار گشتاور پيچ ها ،  (12)ا محافظ حرارتي اگزوز 

  (22)ا لوله گيج روغن 

 (23)ا گيج روغن 

 da.Nm 2.7با گشتاور  (24)ا فشنگي دماي روغن 

 (27)ا فيلتر روغن نو 

 da.Nm 2.5با گشتاور  (28)روغن  فشنگي فشار
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 اندازه گيري فشار روغ  

 25711114  با  د اختصاصي زار مخصوصاب  يت -1

[A]  :  يت  ام  تست فشار رون  

 فشار  نج :  [1]

 شيلنگ انعطا  پذير :  [2]

 ( آداپتور)وا ط :  [3]

 پي  :  [4]

 

 اندازه گيري فشار روغ  روش  -2

موتور بايد ترا حرد نرمرال گررم      ، براي تست فشار رون 

 . شود

 ره برر روي    (1)در حالت موتور خامو  فشنگي رون  

 . پايه فيلتر نصب شده ا ت را باز نماييد

 

 

 

را در محر  فشرنگي رونر  نصرب      [3]وا ط يا آداپتور 

 .  نيد

و  [2]را تو ررط شرريلنگ انعطررا  پررذير  [1] رر س گرريج 

 . را به ااي فشنگي رون  ببنديد [3]آداپتور 

فشرار انردازه     ، زيرر  در دوره هاي مختلف مطابق اردول 

 . گيري  نيد

 . ز اتمام تست ابزارها را باز  نيد پس ا

براي نصب فشرنگي فشرار رونر  ، از يرك واشرر اديرد       

آن را وص   نيد ،  رطو رونر      انستورا تفاده  نيد و 

 . موتور را  نترل  نيد

 1000RPM 2فشار رون  در 

 2000RPM 3فشار رون  در 

-  3000RPMفشار رون  در 

 4000RPM 4فشار رون  در 

 

دراه  (80)ل باال براي رون  موتور با دماي مقادير ادو

 .  انتيگراد اندازه گيري شده ا ت
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 : ا نصب درپوش سوپاپ 

 

 

 

 

 

 

 

از دو  (31)و درپوش سوپاپ  (29)همانطور كه در شكل باال نشان داده شده است ، براي نصب صفحه روغن برگردان 

 . عدد پيچ دو سر رزوه استفاده مي شود

 . ميليمتر مي باشد 8سيلندر نصب مي شود ، داراي قطر اين پيچ ها از طرفي كه در سر

را نصب  (30)فاصله انداز  سپس پيچ. وي سرسيلندر قرار دهيد را در محل مربوطه بر ر (29)ابتدا صفحه روغن برگردان 

 . محكم كنيد  daN.m 1.6كنيد و با ميزان 

قرار دادن درپوش سوپاپ بر روي پيچ ها ، مهره بعد از . مي باشد  6mmداراي سوراخهايي به قطر  (31)درپوش سوپاپ 

 . محكم كنيد  da.Nm 0.7مربوطه را به ميزان 

 . براي آببندي و جلوگيري از نشت روغن ، از واشر درپوش نو و استاندارد ، استفاده كنيد 
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  :باز و بست پمپ بنزين       
 

 (16531316كد اختصاصي ) وخت ابزار اندازه گيري فشار ريل س .T1-0141.(-) [1]ابزار مخصوص -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14636334كد اختصاصي ) [2]آچار بازوبست مهره رينگي درجه داخل باك  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به سوپاپ تخليه فشار ريل سوخت و همچنين و جمع آوري سوخت خارج ( 16531316كد اختصاصي ) [1]با اتصال ابزار 

 .ظرف، فشار خروجي بنزين را قطع كنيدشده در يك 
 

 

 نشيمنگاه صندلي عقب را برداريد. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[1]
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 .را جدا كنيد ( 1)صفحه محافظ 

 :به ترتيب قطعات زير را جدا كنيد 

  را( 4)كانكتور 

  ( 5) لوله ورودي سوخت 

 ( 6) لوله خروجي سوخت 

 

 

 
 

  اختصاصي كد ) [2]را با استفاده از ابزار ( 7)رينگ

 .خارج نماييد (14636334

  حال پمپ بنزين را با احتياط از محل خود خارج نموده و

 .آسيب نبيند ( 2)مراقب باشيد ،  بازوي شناور 

  را ( 3)در هر بار باز و بست حتما ً واشرآببندي  : توجه مهم

 .تعويض نماييد 

 

 : مراحل بستن 

 

صدمه ( 2)و بازوي شناور ( 73)ه درون باك بنزين ، مراقب باشيد واشر آببندي در هنگام قرار دادن  مجموعه درجه داخل باك ب

  .نبينند 
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  به داخل باك، جهت پيكان ( پمپ بنزين ) در هنگام قرار دادن درجه داخل باك(a)   را با نشانه(b ) همراستا نماييد. 

  آنقدر محكم (14636334كد اختصاصي ) [2]ار مخصوص را مجددا در جاي خود قرار داده و با استفاده از ابز( 7)رينگ

 .در يك راستا قرار گيرند ( b)و نشانه ( a)با جهت پيكان ( c)كنيد تا عالمت 

 

 

 

  را نصب نماييد ( 6)و لوله خروج سوخت ( 5)مجددا لوله ورودي سوخت. 

  را جا بزنيد ( 4)كانكتور. 

  كنيد را  رو به جلوي خودرو نصب ( 1)|صفحه محافظ. 

  را نصب نماييد ( 1)صفحه فلزي. 

  نشيمن صندلي عقب را نصب كنيد. 
 

 سر باتري را ببنديد 

 .از صحت عملكرد قطعات و تجهيزات الكترونيكي خودرو مطمئن شويد 

 

  باز و بست فيلتر بنزين
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 .اتصال باطري را جدا كنيد -1

 .فشار سيستم بنزين را تخليه كنيد -1

 .ز زمين بلند كنيدخودرو را توسط جك ا -1

 .شيلنگ را جدا كنيد -4

 اتصال مربوطه را جدا كنيد -5

 .مهره نگهدارنده را شل كنيد -6

 .فيلتر را با بيرون كشيدن از نگهدارندة الستيكي جدا كنيد -7

 

 

 سوار كردن

 .مراحل بستن عكس مراحل جداسازي است
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 :باز و بست باك بنزين   

 
 .T1-0141.(-)ابزار مخصوص  -1

 [1]ابزار اندازه گيري فشار ريل سوخت     

 (16531316كد اختصاصي )       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : مراحل باز كردن قطعات 

 .خودرو را توسط جك از زمين بلند كرده و ثابت كنيد

هاي  ECUتا اطالعات مرتبط با ) دقيقه صبر كنيد سپس سر باتري را جدا كنيد  15بعد از خاموش كردن خودرو ،  :توجه مهم 

 (.مختل  خودرو در حافظه ذخيره شود 

 .سر باتري را جدا كنيد 

 .باك بنزين را به كمك تجهيزات مربوطه تخليه نماييد 

 باز كردن

 چرخ  عقب راست را باز كنيد. 

 كنيد شل گير را باز. 

  ( .گلويي باك)را باز كنيد ( 1)پيچ هاي 

 گلويي باك را باز كنيد. 

 

[1]
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  را بازكنيد( 1)محافظ حرارتي. 

 

 

 

 

 
 

 كابل ترمز دستي را از باك جدا كنيد. 

  را باز كنيد و بدون باز كردن باك آن را پايين بياوريد( 1)پيچ هاي باك. 

 نيد لوله ها متصل به باك و گلويي باك را جدا ك. 

  كانكتور درجه داخل باك را جدا كنيد. 

  مجموعه باك و گلويي باك را باز كنيد. 

 

 بستن. 4
  .بستن برعكس مراحل باز كردن مي باشد
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 : باز و بست يونيت الكترونيكي موتور
  :باز كردن

دقيقه صبر كنيد تا شبكه  1و و غيرفعال كردن تمام تجهيزات پس از باز كردن درب موتور و خاموش كردن خودر

 .به خواب رود و پس از آن كابل باتري را جدا كنيد

را جدا   ECUبه پايه نگهدارنده آن  ECUهاي اتصال  موتور را جدا كرده و با باز كردن پيچ ECUسپس كانكتور 

  .نماييد

 
:بستن  

به پايه نگهدارنده آن با گشتاور   ECUمتصل كننده   عكس مراحل باز كردن، پس از بستن پيچهاي 

 .و كابل باتري را مجددا وصل نماييد  ECUمتر، كانكتور  دكانيوتن1
 
 
 
 

 

 : باز و بست يونيت الكترونيكي موتور با محافظ ضد سرقت
 باتري را باز كنيد-1

 هواكش را باز كنيد-1

 با توجه به شكل زير براكت باتري را باز كنيد-1

 .كه در زير براكت باتري هست را باز كنيد 1دو عدد مهره شماره  -ال 

 .كه در پشت براكت باتري هست را باز كنيد 1دو عدد پيچ شماره  -ب

 .جدا شود ECUهست را باز كنيد تا براكت باتري از براكت  ECUكه در روي براكت  1دو عدد پيچ شماره -4

 را از براكت جدا كنيد ECUرا باز كنيد و  4چهار عدد مهره شماره -5

به پايه نگهدارنده   ECUعمليات نصب عكس عمليات باز كردن مي باشد پس از بستن پيچهاي متصل كننده  

 . و كابل باتري را مجددا وصل نماييد  ECUمتر، كانكتور  نيوتن  N.M %25±8    آن با گشتاور 
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     BOSCH  ME17ارنده در مدل هاي به پايه نگهد ECUدر ضمن گشتاور بستن پيچ هاي متصل كننده 

4±20% N.M  نيوتن متر مي باشد. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1پيچ شماره 

 1پيچ شماره 

 1مهره شماره 

 4مهره شماره 
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