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  مقدمه

  

تهيه و انتشار كتاب راهنماي تعميرات اين امكان را فراهم مي نمايد تـا بتواننـد در هـر مرحلـه از عمليـات تعميـر و       
راهنماي تعميـرات  «نگهداري كار را به صورت صحيح و اصولي به انجام رسانند كتابي كه در پيش رو داريد تحت عنوان 

و خودروهاي جديد خدمات پـس از   206اداره پلتفرم پژو  مي باشد كه حاصل تالش همكاران در» TU5-JP4مكانيكي 
فروش بوده و به منظور آشنايي تعميركاران شبكه نمايندگيهاي مجاز سراسر كشور با نحـوه انجـام تعميـرات موتـور ،     

  تهيه گرديده است .  206خودروي پژو 
ن نكات ياد شده در آن ، در ارائه خدمات اميد است شما تكنسين ها و تعميركاران عزيز با مطالعه اين كتاب و بكار بست
  تعميراتي استاندارد ، جلب نظر مساعد و كسب رضايت مشتري توفيق يابيد . 

  مديريت فني و مهندسي        
  خدمات فروش و پس از فروش ايران خودرو 
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 :TU5JP4 معرفي موتور  
  

  ويژگيهاي خاص اين موتور عبارتند از : 
، ميـل    سيلندر خطي ، دو ميل بادامك (ميل بادامك هـوا  4

سوپاپ ، سيستم تزريق انژكتوري چند  16بادامك دود) ، 
، دسته موتـور سـمت    BOSCHنقطه اي ساخت شركت 

  راست در وسط سرسيلندر قرار دارد . 
با اصالحات انجام شده بر روي مسيرهاي هواي ورودي 
و خروجــي و همچنــين كــاهش وزن موتــور ، موتــور از  

  عملكرد بهتري برخوردار شده است.  
  
  
  

  اطالعات موتور  
كه نزديك فيلتـر روغـن نصـب     (1)بر روي پالك موتور 

شــده اســت ، اطالعــات مربــوط بــه كــد موتــور ، شــماره 
  است . سفارش ساخت و ... ثبت شده 

  NFU (N6A)              ـ نوع موتور : 
  4                   ـ تعداد سيلندر : 
  1587cm3               ـ حجم موتور : 
  10.8/1(10.5/1)          ـ نسبت تراكم : 
  6600RMP  ×110(HP)دور موتور : × ـ ماكزيمم توان 

  da.Nm 14.5          دور موتور : × ـ ماكزيمم گشتاور 
  ـ سيستم سوخت رساني : 

  BOSCH ME7.4.4چند نقطه اي      
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  مجموعه بلوك سيلندر :

  
  (2)ـ بلوك سيلندر 

ـ محل اتصال مجموعه فيلتر روغن و پايه فيلتر روغن به 
  (3)بلوك سيلندر 

  ـ بلوك سيلندر از جنس چدن است. 
ـ پيچ تخليه مايع سيستم خنـك كننـده جـداره موتـور در     

  سمت منيفولد هواي ورودي نصب شده است . 
ـ لوله گيج روغن توسط چسب به قسمت تحتاني موتور ، 
سمت كپي هاي ثابـت ، متصـل شـده اسـت . مـا بـين دو       
قسمت لوله گيج روغـن ، از يـك اورينـگ اسـتفاده شـده      

  است . 
فيلتـر روغـن نصـب شـده     ـ فشنگي روغن بر روي پايـه  

  است . 
ـ محل قبلي فشنگي روغن روي كانال روغن مسدود شده 

  است . 
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  ميل لنگ و شاتون  
  ميل لنگ  (4)ـ 
 1.2mmضخامت رينگ كمپرس اول :  (5)ـ 

  1.5mmضخامت رينگ دوم :  (6)ـ 
 2.5mmضخامت رينگ روغني :  (7) ـ 

  پيستون  (8)ـ 
گژن پين ، توسط ابزار مخصوص ، درون شـاتون   (9)ـ  

  جا زده مي شود. 
  شاتون  (10)ـ 
بغل ياتاقاني هـا   (12)قطعات ياتاقانهاي متحرك ،  (11)ـ 

ــا موتــور  TU5JP4در موتــور  (A)و ســوراخ روغــن  ب
TU5J4 ،   .مشترك مي باشند  

وزنه تعادل بـراي ميـل    8ـ تعداد پنج عدد ياتاقان ثابت و 
  لنگ در نظر گرفته شده است . 

ـ اين موتور بوش ته ميل لنگ ندارد ولـي شـافت ورودي   
گيربكس در داخل سوراخي كه در مركز ميـل لنـگ قـرار    

  دارد تكيه داده شده است .
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مقــادير و انــدازه هــاي مربــوط بــهدر تصــوير روبــرو ، 

ديده مي شود . مقادير فوق فقط   سوراخ انتهاي ميل لنگ ،
  معتبر است .  TU5JP4براي ميل لنگ موتور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي انتخاب ياتاقانها ، با اسـتفاده از روش جـدولي مـي    
و يـا از   (13)بايست از باركد حك شده بر روي ميل لنگ 

ر رنگ حـك شـده بـر روي    ضخامت ياتاقان متناسب با ه
  استفاده نمود.  (14)ميل لنگ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي استفاده از روش جدولي ، مي بايسـت از باركـد يـا    
نيز اسـتفاده   (15)عالئم حك شده بر روي بلوك سيلندر 

  كنيد . 
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  : مجموعه سرسيلندر
   

سرسيلندر از جـنس آليـاژ آلومينيـوم مـي باشـد و قطـر       
داخلي و خارجي نشـيمنگاه واشـر فنـر سـوپاپها در ايـن      

، متفـاوت اسـت . مقـدار بـاز      TU5JP4موتور با موتور 
  شدن سوپاپها در اين موتور متغير است . 

، از اســتكان تاپيتهــاي هيــدروليكي  TU5JP4در موتــور 
و  TU5J4ر اســـتفاده شـــده اســـت . در هـــر دو موتـــو

TU5JP4 ، مشترك هسـتند . بـا افـزايش     ، استكان تاپيتها
دور موتور ، فشار روغن افزايش مي يابد . روغن موتور 
از طريق مجراي مخصـوص در سرسـيلندر بـه اسـتكان     
ــد    ــا مانن ــن اســتكان تاپيته ــل مــي شــود . اي ــا منتق تاپيته
پيستونهاي كوچكي عمل مي كنند. با ورود روغن با فشار 

زماني كه بادامك بر روي   ه درون اين استكاني ها ،زياد ب
استكان تاپيتهـا فشـار وارد مـي كنـد ، مقـدار بـاز شـدن        
سوپاپها ، بيشتر از حالتي خواهد بود كه فشار روغن كم 

  است . 
واشرهاي درب سوپاپ طوري ساخته شده اند كه پس از 

  باز نمودن درب سوپاپ ، قابل تعويض هستند .
  
  
  
  
  
  
  

  :تايم  نصب تسمه
  

كشش تسمه تايم را با استفاده از تسمه سفت كن و ابزار 
  SEEM105.5مخصوص اندازه گيري كشش تسمه تايم 

  تنظيم كنيد. 
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و ميـل بادامـك دود بـه چرخدنـده (16)ميل بادامك هوا 
  وصل مي شوند . 

  ميل بادامكها در قسمت جلو داراي كاسه نمد مي باشند . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مشخصات ميل بادامك 
  

حـك شـده    (18)مشخصات ميل بادامك يدكي در قسمت 
  است كه عبارتند از : 

   6تا  1ـ مشخصات بادامك از شماره 
  (A-B-C)ـ مشخصات گروه 

  رقم)  3رقم /  2ـ روز و سال توليد (
طوري طراحي شده كه براي بـاز   TU5قاب دسته موتور 

 كردن آن مي بايست دسته موتور سمت راست باز گردد. 
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  :روغنكاري 
  

فيلتر روغن بـر روي پايـه اي نصـب شـده اسـت . محـل       
اتصال فيلتر بـه موتـور درقسـمت جلـو ، سـمت منيفولـد       
اگزوز مي باشـد. بـراي محافظـت فيلتـر روغـن ، از يـك       

  شده  است. محافظ حرارتي استفاده 
تخليه روغن موتور ، به دو روش ثقلـي (معمـولي) يـا بـه     

  وسيله مكش ، انجام مي شود . 
لوله گيج روغن از دو قسـمت پـاييني لولـه گـيج روغـن ،      
متصل مي شود و با استفاده از ابزار مخصـوص ، عمـل   

  تخليه انجام مي شود . 
  liter 3.25ـ ظرفيت روغن موتور با فيلتر : 

  liter 3.0ـ ظرفيت روغن موتور بدون فيلتر : 
   Minو  Maxـ مقدار روغن درون كارتل بين دو عالمت 

  liter 1.5گيج روغن : 
ــور    ــراي موت ــور پيشــنهادي ب ــن موت ــا  TU5JP4روغ ب

، ACEAA3مطابق استاندارد  Euro3استاندارد آلودگي 
  مي باشد . TOTAL QUARTZ 7000 APSJروغن 

  bar: 1000 RPM 1.5ـ فشار روغن در 
  bar :2000 RPM 3.0ـ فشار روغن در 
  bar :4000 RPM 4.0ـ فشار روغن در 

 80مقادير فوق زماني كه موتور روشـن و دمـاي روغـن    
  درجه سانتيگراد ، مي باشد معتبر است . 
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  :سيستم هواي ورودي 
  

  مدار تغذيه هواي ورودي  :
  قطعات تشكيل دهنده عبارتند از : 

  گالري سوخت انژكتورها  (20)
  عدد)  4انژكتورها ( (21)

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خرطومي هواي ورودي  (19)
سوپاپ خروجي اضطراري سـوخت درون گـالري    (21)

  سوخت 
  منيفولد هواي ورودي  (22)
  دريچه گاز الكتريكي  (23)
  سنسور)  MAPسنسور فشار منيفولد ( (25)

دور آرام موتور توسط دريچه گاز الكتريكي تنظيم نكته : 
  مي شود. 
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  : سيستم سوخت رساني
   

قطعات تشكيل دهنده سيستم سوخت رسـاني عبارتسـت   
  از : 

  گالري سوخت  (26)
  كنيستر  (27)
  سوپاپ خروجي اضطراري سوخت درون گالري  (29)
  لوله هاي برگشت سوخت  (30)
  ها كانكتورهاي انژكتور (31)
  لوله هاي رفت و برگشت بنزين  (32)

  
  
  
  
  

  كنيستر  (27)
  فيلتر سوخت  (28)
  لوله هاي برگشت سوخت  (30)
  رگوالتور فشار سوخت  (34)
  پمپ بنزين غوطه ور درون باك  (35)

لوله هاي برگشت به ريل سوخت متصل نمـي باشـد، لـذا    
  بعد از كنيستر ، سوخت اضافي به باك بر مي گردد. 

درون باك ، قرار دارد و فشار را  (34)رگوالتور سوخت 
  تنظيم مي كند .  bar 3.5در 
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  : منيفولد اگزوز
  

بر روي   به منظور حفاظت از لوله هاي هيدروليك فرمان ،
منيفولد اگزوز ، محافظ حـرارت گيـر نصـب شـده اسـت.      
كاتاليك كانورتور ، مستقيماً به زير منيفولد اگزوز وصـل  

ه است . براي حفاظت از فيلتر روغن نيز ، يك محـافظ  شد
  حرارت گير ديگري نصب شده است. 

  
  
  
  
  
  

  :سيستم خنك كننده 
  

  قطعات تشكيل دهنده اين سيستم عبارتست از : 
  پيچ هواگيري (36)
  منبع انبساط مايع سيستم خنك كننده  (37)
  واترپمپ  (38)
  رادياتور بخاري  (39)
  رادياتور  (40)
  هوزينگ ترموستات  (41)
  گيربكس  (42)
  موتور  (43)
  خنك كن روغن گيربكس اتوماتيك  (44)

درجـه و دمـاي روشـن     89دماي باز شدن ترموسـتات ،  
  درجه سانتيگراد است.  118شدن چراغ اخطار 
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  تست دينام و لوازم جانبي  
  تسمه سفت كن ديناميكي  (58)
  دينام  (59)
  هرزگرد  (60)
  پولي ميل لنگ  (61)
  كمپرسور كولر  (62)
  پمپ هيدروليك  (63)

  
  
  
  
  

  :سيستم جرقه 
  

ECU  موتور از نوعBOSCH ME7.4.4  .مي باشد  
تزريـق ســوخت (پاشــش انژكتورهـا) و بــر طبــق ترتيــب   

  احتراق است .
ــه      ــتقيماً ب ــد و مس ــي باش ــه م ــك پارچ ــوع ي ــل از ن كوي

  سرسيلندر متصل است و بر روي شمع ها قرار دارد . 
  
  
  
  
  
  

  نوع شمع
1- SAGEM EYQUEM RFN58LZ 
2- BOSCH FR7ME 

   0.9mm 0.05فيلتر شمع 
  است.  2.8da.Nmگشتاور سفت نمودن پيچهاي كويل ، 
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  گشتاور پيچها :
  

  مشخصات تسمه دينام  
  HUTCHINSON        سازنده : 

  1560SK547تسمه شياردار با شماره            نوع : 
  4.0mm 1560                  طول تسمه : 

  عدد  6                   تعداد شيارها : 
  :  (1)پمپ هيدروليك فرمان 

  da.N.M 2.5به مقدار  (3)و  (2)پيچ هاي 
  2.2da.N.Mبه مقدار  (4)پيچ 

  
  
  

  دينام  (5)
  da.N.M 4.0به مقدار  (6)عدد پيچ هاي  4

 80و  70 ،60و بـا جريانهـاي    6 ,7 ,8دينام در سـه مـدل   
آمپر ، متناسب سيستم الكتريكي خودرو ، وجود دارد .كه 

 7دينــام مــدل  TU3بــا موتــور  NonMUX 206بــراي 
و  TU3(با موتور  MUX 206استفاده مي شود و براي 

TU5 مي باشد .  8) دينام از مدل  
  
  
  
  

   (7)كمپرسور كولر 
  SD6V12ساندن         مدل : 

  gr  700 20      مقدار گاز كولر : 
  SP10      روغن كمپرسور : 

  دكانيوتن متر  2.5به مقدار  (8)عدد پيچ هاي  4
  R134a        نوع گاز : 
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  (11)پايه نگهدارنده پمپ هيدروليك و دينام 
دكـانيوتن متـر مجهـز بـه      5/2به مقـدار   (12)عدد پيچ  4

  كمپرسور كولر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پايه كمپرسور كولر 
دكـانيوتن متـر    5/2را بـه مقـدار    (15)و  (14)پيچ هـاي  

  سفت كنيد . 
  
  
  
  
  
  
  
  

درمدلهاي كه مجهز به كولر مي باشـند ، تسـمه دينـام از    
روي پولي دينام ، پمـپ هيـدروليك ، كمپرسـور كـولر و     

  پولي ميل لنگ عبور مي كند . 
دكـانيوتن متـر    5/4را به مقدار  (20)پيچ تسمه سفت كن 

  سفت كنيد . 
بـه مقـدار    (22)و پولي ميل لنـگ   (21)پيچ هاي هرزگرد 

  حكم كنيد . دكانيوتن متر ، م 5/2
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  : دسته موتور
  

  دسته موتور راست 
بـه   (1)ـ پيچ (سرآلن) اتصال دسته موتور به سرسيلندر 

  دكانيوتن متر  5/4مقدار 
به  (2)ـ مهره نگهدارنده الستيك ضربه گير دسته موتور 

  دكانيوتن متر  5/4مقدار 
بـه   (3)ـ پيچ (سرآلن) اتصال دسته موتور به پايه رابـط  

  دكانيوتن متر  5/6مقدار 
  
  
  
  

  دسته موتور چپ 
B   دســته موتــور چــپ بــراي خــودرو داراي گيــربكس :

  معمولي 
C   دســته موتــور چــپ بــراي خــودرو داراي گيــربكس :

  اتوماتيك 
 5/6بـه مقـدار    (4)ـ مهره نگهدارنده دسـته موتـور چـپ    

  دكانيوتن متر 
  دكانيوتن متر  5به مقدار  (5)ـ پيچ دو سر رزوه 

ــ مهــره نگهدارنــده پايــه دســته موتــور روي گيــربكس   ـ
  دكانيوتن متر  5/2به مقدار  (5a)معمولي 

ــربكس     ــور روي گي ــته موت ــه دس ــده پاي ــيچ نگهدارن ــ پ ـ
  دكانيوتن متر  5/4به مقدار  (5b)اتوماتيك 

 3بـه مقـدار    (6)ـ پيچهاي نگهدارنده الستيك ضربه گيـر  
  دكانيوتن متر 

  متر دكانيوتن 5/2) به مقدار 7(ـ پيچهاي سيني زير باتري 
 5/2به مقدار  (8)ـ پيچهاي پايه وسطي دسته موتور چپ 

  دكانيوتن متر 
ه دن ه ت ته د ط ه ا ه(9)هاي



 

٢٠ 
 

 ٢٠٧و٢٠۶پژو  TU5 JP4موتور 

  دسته موتور پايين  
بـه   (10)ـ پيچ نگهدارنده دو شاخه دسـته موتـور پـايين    

  دكانيوتن متر  4مقدار 
ـ پيچ اتصال در شاخه دسته موتور به بـوش پايـه رابـط    

  دكانيوتن متر  5به مقدار  (11)
 5/4بـه مقـدار    (12)ـ پيچ اتصال دسته موتور به موتور 

  دكانيوتن متر 
بـه   (13)ـ پيچ اتصال پايـه پـاييني دسـته موتـور پـايين      

  دكانيوتن متر  2مقدار 
  
  
  
  

  پيچهاي كپه هاي ثابت و متحرك و ميل لنگ 
  (32)ـ پيچهاي كپه هاي ثابت 

  دكانيوتن متر  2مرحله اول به اندازه  
  مرحله دوم به اندازه49   

  دكانيوتن متر  4به مقدار  (33)ـ مهره كپه هاي متحرك 
  
  
  
  
  
  
  

لنـگ  ـ پيچ دو سر رزوه پايه نگهدارنده كاسه نمد ته ميـل  
  دكانيوتن متر  1به مقدار  (34)

  دكانيوتن متر  7به مقدار  (35)ـ پيچهاي فاليويل 
   (36)ـ پيچ چرخنده تايم سر ميل لنگ 

  دكانيوتن متر  4مرحله اول به مقدار  
  مرحله دوم به اندازه45  

بـه   (37)ـ پيچ اتصال پولي سر ميل لنـگ بـه دنـده تـايم     
  دكانيوتن متر  5/2مقدار 
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  : سيستم روغنكاري 
 1بـه مقـدار    (38)ـ پيچ نگهدارنده روغن پاشها پيسـتون  

  دكانيوتن متر 
  دكانيوتن متر  3به مقدار  (39)ـ پيچ تخليه روغن 

 8/0بـه مقـدار    (40)ـ پـيچ و مهـره هـاي كـارتر روغـن      
  دكانيوتن متر 

ــر روغــن    ــه مجموعــه فيلت ــيچ پاي ــ پ ــدار  (41)ـ ــه مق  1ب
  دكانيوتن متر 

 8/0بــه مقــدار  (42)ـــ پــيچ نگهدارنــده لولــه گــچ روغــن 
  دكانيوتن متر 

  دكانيوتن متر  5/3به مقدار  (43)ـ سنسور فشار روغن 
  دكانيوتن متر  5/2به مقدار  (X)ـ درپوش فيلتر روغن 

  
دكـانيوتن   8/0به مقدار  (44)ـ پيچ نگهدارنده پمپ روغن 

  متر 
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيستم خنك كننده موتور  
دكـانيوتن   1به مقدار  (45)ـ پيچ پايه سه راه ورودي آب 

  متر 
  دكانيوتن متر  2به مقدار  (46)ـ پيچ واتر پمپ 

  دكانيوتن متر 1به مقدار  (47)ـ پيچ درپوش ترموستات 
  دكانيوتن متر  1به مقدار  (48)ـ پيچ پوسته ترموستات 

  دكانيوتن متر  5/0به مقدار  (49)ـ پيچ هواگيري 
  دكانيوتن متر  2به مقدار  (50)ـ سنسور دماي آب 
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  سرسيلندر  

 دكانيوتن متر  8/0به مقدار  (51)ـ پيچهاي قالپاق سوپاپ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دكانيوتن متر  5/1به مقدار  (52)ـ پيچ كوركن 
  دكانيوتن متر  1به مقدار  (53)ـ پيچ كوركن 

كـه مـي بايسـت بـه صـورت       (54)ـ پيچهاي سرسـيلندر  
  دكانيوتن متر  1مارپيچي بسته شود و به مقدار 

دكـانيوتن   8/1بـه مقـدار    (55)ـ ميكروسوئيچ دمـاي آب  
  متر 

  
  
  
  
  
  
  
 8/0بـه مقـدار    (56)پيچ سنسور فشـار هـواي ورودي    ـ 

  دكانيوتن متر 
 (57)ـ مهره اتصال منيفولد هواي ورودي به سرسـيلندر  

  دكانيوتن متر  1به مقدار 
ـــ مهــره اتصــال منيفولــد هــواي ورودي بــه سرســيلندر 

(57b)  دكانيوتن متر  2به مقدار  
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   2به مقدار  (58)ـ مهره اتصال اگزوز به سرسيلندر 

  دكانيوتن متر 
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ك جــازن[6]
25412010(
(جزء كيت با

  
  
  
  
  

ــازن [7] ج
25412011(
(جزء كيت با

  
  
  
  
  
  
  
  

مجمتوجه : 
مي شوند . 
ابتدا خودرو
باتري را قط
ـ باتري و س
ـ مجموعه في
ـ مايع سيس
تخليه كنيد .
اتصاالت لول
اتصال لوله
پلوس ها را
تسمه دينام
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پمـپ هيـدروليك فرمـان را2و  1با باز نمودن پيچ هاي  
 بدون باز نمودن لوله هاي هيدروليك از موتور جدا كنيد . 
كمپرسور كولر را بدون جدا نمودن لوله هـاي كـولر ، از   

  موتور جدا كنيد . 
محافظ حرارت گير دينام و پمپ هيدروليك فرمان را بـاز  

  كنيد . 
  
  
  
  
  
  
  

  زوز باز نمودن مجموعه اگ
منيفولـد دود را از سرسـيلندر    (2)با باز نمودن پيچ هاي 

  جدا كنيد . 
ــه ميــاني اگــزوز و  4و  3بــا بــاز نمــودن پــيچ هــاي   لول

  كاتاليست كانورتور را جدا كنيد . 
 5در هنگام جدا نمودن لوله مياني اگزوز ، قطعات اتصال 

را كه شامل تعدادي فنر ، پيچ و واشر مـي باشـد ، بـراي    
  استفاده مجدد ، محافظت كنيد . 
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اتصال كابل كالچ بـه گيـربكس و اتصـاالت اهـرم دسـته
ــزار مخصــــوص    ــتفاده از ابــ ــا اســ ــده را بــ   [5]دنــ

ــولي   25501006( كداختصاصــي  ــربكس معم ــراي گي ) ب
MA5 . جدا كنيد ،  

ــك    ــربكس اتوماتي ــورد گي ــل   AL4در م ــاالت كاب ، اتص
  گيربكس را از دسته سيم جدا كنيد . 

   [3]براي كاهش فشار ريل سوخت ، از ابزار مخصوص 
)استفاده نماييـد . بـراي ايـن     26501016( كداختصاصي 

كار ، ابزار فوق را به انتهاي ريل سوخت ، متصل كنيـد و  
تخليه نماييد . در  بنزين اضافي را درون يك ظرف ديگر ،

هنگام اتصال ابزار مخصوص فوق به انتهاي ريل سوخت 
، توجه داشته باشيد كـه بـه دليـل فشـار زيـاد سـوخت ،       

  بنزين به بيرون پاشيده مي شود . 
  

اتصال برقي سنسورها و قطعـات زيـر را از موتـور و    
  گيربكس جدا كنيد : 

  ـ اتصال استارت و دينام 
  ـ اتصال فشنگي روغن 

  ـ اتصال سنسور ضربه 
 MAPـ اتصال سنسـور فشـار منيفولـد هـواي ورودي (    

  سنسور) 
  ـ اتصال پتانسيومتر دريچه گاز 

  ـ اتصال انژكتورها 
  ـ اتصال كويل شمع ها 

  ـ اتصال بدنه گيربكس و موتور 
از تسـمه   (6)ـ با جدا نمودن تسمه سـفت كـن دينـاميكي    

  دينام ، مي توانيد تسمه دينام را خارج نماييد . 
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را باز كنيـد و دينـام(7)پيچ هاي اتصال دينام به موتور
  را از موتور جدا نماييد . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به پايه نگهدارنـده آن كـه    (8)اتصال دسته موتور زيرين 
  متصل به رام زير موتور است را آزاد كنيد . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) را  24413014( كداختصاصـي   [2]  ، [1]ابتدا ابزارهاي 
به محل مخصوص بر روي موتور ، متصل كنيد و توسط 
يك جرثقيل موتور را از باال ، نگه داريـد . سـپس بـا بـاز     

دسته موتـور سـمت راسـت     (10)و  (9)نمودن پيچ هاي 
(سمت گيربكس) كه به بدنه متصل مي كنند ، را آزاد كنيد 

 .  
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براي باز نمودن دسته موتور سمت چـپ قطعـات زيـر را
  باز كنيد : 

پـيچ   (12)مهره اتصال دسته موتور بـه پايـه نگهدارنـده    
پيچ هاي اتصال پايه نگهدارنده  (16)و  (15)،  (14)هاي 

به بدنه . پس از باز نمودن قطعات فوق ، مجموعه موتـور  
  ارج كنيد . و گيربكس را از سمت باال خ

  
  
  
  
  
  

  نصب مجموعه موتور و گيربكس بر روي خودرو 
  نكته مهم : همواره از مهره هاي قفلي نو استفاده كنيد. 

ابتدا كاسه نمدهاي گيربكس را ، گريس كاري نماييد و بـا  
استفاده از ابزار مخصوص هاي جا زن كاسه نمد پلـوس  

ــت  [7]و  [6]راســت/چپ  ــد اختصاصــي  (جــزء كي ــا ك ب
كاسه نمد هاي راسـت و چـپ را بـر روي     )، 25415001

  گيربكس نصب كنيد . 
  
  
  
  
  
  
  
  

ابتدا پيچ دو سر رزوه متصل كننـده گيـربكس بـه دسـته     
آغشته كنيد  SPAGRAHموتور سمت چپ را به چسب 

  و بر روي گيربكس ، نصب كنيد . 
  

[7] 
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  گشتاور پيچ ها  
 (10)مهره اتصال دسته موتور سمت راست به گيربكس 

دكـانيوتن متـر سـفت كنيـد . پـيچ هـاي        5/4را به ميـزان  
ــه    ــه بدن ــور ب ــزان  (9)اتصــال دســته موت ــه مي  0/6را ب

  دكانيوتن متر سفت كنيد . 
  
  
  
  
  
  
  
  

بـه بدنـه ،    (16)براي نصب پايه دسته موتور سمت چپ 
دكانيوتن متر و پيچ هـاي   7/2را به ميزان  (14)پيچ هاي 

  دكانيوتن متر سفت كنيد .  0/3را به ميزان  (15)
 5/6را بـه ميـزان    (12)مهره اتصال دسته موتور به پايه 

  دكانيوتن متر محكم كنيد . 
  
  
  
  
  
  
  
  

بـه بدنـه پـيچ     (8)براي نصب پايه (دسته موتـور زيـرين   
دكانيوتن متـر ، محكـم كنيـد . پـيچ      5/8را به ميزان  (19)

را  (18)ه دسته موتـور  اتصال دسته موتور زيرين به پاي
  دكانيوتن متر محكم كنيد .  5/4به ميزان 
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را بـه(1)براي نصب پمپ هيدروليك فرمان ، پـيچ هـاي
 2/2را بــه ميــزان  (2)دكــانيوتن متــر و پــيچ  5/2ميــزان 

  دكانيوتن متر محكم كنيد . 
 0/4بــراي نصــب دينــام ، پــيچ هــاي دينــام را بــه ميــزان 

  دكانيوتن متر محكم كنيد . 
  
  
  
  
  
  
  
  

تسمه دينام را نصب كنيد و پيچ تسـمه سـفت كـن را بـه     
  دكانيوتن متر محكم كنيد .  5/3ميزان 

پلوس ها را در محل خود ، نصب كنيد و روغن گيـربكس  
  و روغن موتور را به ميزان مجاز سرريز نماييد. 

دكـانيوتن متـر و پـيچ     5/32مهره سرپلوس را به ميـزان  
  دكانيوتن ، محكم كنيد .  5/8هاي چرخ را به مقدار 

ECU هاي موتور و گيربكس را توسط دستگاه عيب ياب
PPS   يـا ايكوديـاگ بـا كـد     26701003با كد اختصاصي

متناسب بـا نـوع خـودرو تجديـد      24803029اختصاصي 
نك كننده را به ميزان مجاز حافظه نماييد . مايع سيستم خ

  ، درون سيستم ، اضافه كنيد و هواگيري نماييد. 
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ابت نگـه داريـ
  

كنيـد بـاز را ن

    
سوپاپ هوا    

2 ( 

 سوپاپ دود
2 ( 

   يل لنگ
11007صاصي

      
 ( 

   يلندر
 ( 

وخت ريل سو
2 (  

24  (  
  سوپاپ

24  (  
   سوپاپ

244150 ( 

  كنيد .
را باز كني (2) 

و مايع سيستم

ولي ميـل لنـگ

ط يك جك ، ثا
تيب باز كنيد :

  وغن موتور
   

فرمان يدروليك

TU5 J 

  رسيلندر  
  ص 

  
يم تايم ميل س

24401011صي 
يم تايم ميل س

24401011 صي
م فاليويل يا مي
زار با كد اختص
چ سرسيلندر 

24408006ي 
ابجايي سرسي

24408008ي 
هش فشار سو

26501016صي 
   كش موتور

4416013صي 
ستيك ساق سو

4416020صي 
كاسه نمد ميل س

11ختصاصي 

  سرسيلندر  
را باز ك (1)ي 

كش و لوله ها
 را قطع كنيد و

 
را باز كنيد و پو

را از زير توسط
 زير را به ترت

  تسمه تايم 
  تسمه تايم 

ي لوله گيج رو
ورتور اگزوز 
هي پمپ دارنده

 

 

JP4موتور 

باز و بست سر
ابزار مخصوص

   
: پين تنظي [1]

( كداختصاص
: پين تنظي [2]

( كداختصاص
: پين تايم [3]

(جزء كيت ابز
: بكس پيچ [4]

(كداختصاصي
: ابزار جا [5]

(كداختصاصي
: ابزار كاه [6]

( كداختصاص
: سوپاپ [7]

(كد اختصاص  
جازن الس [8]

(كد اختصاص  
: جازن ك [9]

(ابزار با كد اخ
     

باز نمودن س
درپوش باتري
مجموعه هواك
اتصال باتري
 تخليه كنيد . 
تسمه دينام ر

  جدا كنيد . 
ابتدا موتور ر
سپس قطعات
ـ قاب بااليي ت

ت قاب پاييني ـ 
ـ قسمت بااليي
ـ كاتاليك كانو
نگهد هاي پيچ
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ميل لنگ را با استفاده از ابزار مخصوص تايم ميـل لنـگ
كه در محل خود بر روي فاليويل ، نصب مي شـوند،   [3]

(جزء كيت ابـزار   [3]تنظيم كنيد . سپس ابزار مخصوص 
) را خارج كنيد و ميـل لنـگ    24411007با كد اختصاصي 

را 
4

  دور در جهت عكس گردش موتور بچرخانيد.  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را باز كنيد.  (4)كويل را باز كنيد و قالپاق سوپاپها 
دقت كنيد كه پـيچ هـاي سرسـيلندر را بطـور حلزونـي از      

  سمت بيرون به داخل ، باز كنيد . 
با ثابت نگه داشتن ميل سوپاپ توسط يك آچار تخـت در  

  ، پيچ دنده ميل سوپاپ را باز كنيد . Aنقطه 
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  قطعات زير را به ترتيب باز كنيد 
  ـ تسمه تايم 

  ـ تسمه سفت كن 
ــايم    ــيم ت ــاي تنظ ــين ه ــ پ ــد اختصاصــي   [2]و  [1]ـ (ك

  ) را بيرون آوريد .24401011
از ميل بادامـك قـرار داده تـا     Aـ آچار تخت را در ناحيه 

ميل بادامك قفل شود سپس پيچهاي سردنده تايم را بـاز  
  نماييد . 

و كاور زير  (8)و هوا  (7)ـ چرخنده سرميل بادامك دود 
  را باز نماييد.  (2-1)چرخنده ها 

اتصال لوله هاي بخاري و كانكتورهاي اكسيژن سنسـور  
  عدد) باز كنيد.  2(

ــزار مخصــوص    ــتفاده از اب ــا اس ــد اختصاصــي  [6]ب (ك
) فشار سوخت درون ريل سـوخت را كـاهش   26501016

  از ريل سوخت جدا كنيد . دهيد و سپس قطعات زير را 
  ـ لوله هاي بنزين

  ـ كانكتور اصلي انژكتورها 
  ـ كانكتورهاي استپ موتور و پتانسيومتر دريچه گاز 

  ـ اتصال لوله بخار روغن 
  ـ اتصال خالء منيفولد بوستر ترمز 

  شمعها و قالب موتور را باز نماييد .   ـ ترموستات ،
  
  
  
  

يج و به روش حلزونـي  را به تدر (9)پيچ هاي سرسيلندر 
از سمت بيرون (دو طرف سرسيلندر) به سمت داخل شل 

  كنيد و سپس باز كنيد. 
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سرســـيلندر را بـــا اســـتفاده از ابـــزار جابجـــا نمـــودن
)، از محــل 24408008(كــد اختصاصــي  [5]سرســيلندر 

خــود جــدا نماييــد. دقــت نماييــد كــه در هنگــام برداشــتن 
سرسيلندر ، به قاب تسـمه تـايم صـدمه اي وارد نشـود.     
واشر سرسيلندر را جدا نماييد و محـل نشسـت واشـر و    

  سيلندر و سرسيلندر را تميز نماييد. 
  
  
  
  
  
  
  
  

ميـل بادامـك رابـه     (5)پيچهاي اتصال كپه چـدني  نكته : 
ترتيب از داخل به بيرون باز نماييد . به طوري كه پيچهـا  

  به اندازه چند ميليمتر از سطح تماسشان جدا شود. 
ميل بادامكها را با ضرباتي كه توسط چكش پالستيكي به 

  انتهاي پولي ميل بادامك اعمال مي شود بيرون آوريد. 
ميل بادامـك و  كپه چدني ميل بادامك و كاسه نمد لبه دار 

  ميل بادامك را بيرون آوريد . 
  
  
  
  
  

را عالمــت  (6)موقعيــت قرارگيــري تاپيتهــاي هيــدروليك 
  گذاري نماييد و آنها را خارج نماييد. 
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TU5JP4 

NFU 

35.80.01m

35.60.01m

0.05mm 

   نماييد. 

mm 

mm 

استفاده 1ري 

Cyli  
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٣٨ 
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 (D)ر
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 ز)
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در 

رت

 بـه
وي
مـي

d bolt

 موتور

 موتور

تفاع سرسيلندر
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JP4موتور 

  

  

  

  

  

  

  

  

مقدار

  

در زمتوجه : 

 

مشخصات -1
A= 21.0 mm

= 14.0 mm
= 5.85 mm

P4سرسيلندر 

سمت اگزوز و
دومــين نشــان

JP4برجسته 

توجه : سرسي
روي آن انجــ
سرسيلندر در

 شود.
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  مشخصات واشر سرسيلندر  -2

(1B)  واشر سرسيلندر استاندارد  

(1C)  واشر سرسيلندر تعميري  

(1D)  مشخصات سازنده  

  

  

  
  

 NFU  كد موتور

 TU5JP4 تيپ موتور

 ندارد  مشخصات خاص
 ندارد  )1Aمشخصات موتور (گروه
 1B( Hابعاد استاندارد (گروه

 1C( H-M(گروه1سايز تعميري

 1C( H-M-N(گروه2سايز تعميري

 1D( D(گروهMEILLORسازنده
  

براي مواقعي استفاده مي شود كه سرسيلندر يا بلوك سـيلندر كـف تراشـيده شـده      1واشر سرسيلندر تعميري نكته : 

زماني استفاده مي شود كه هم سرسيلندر و هـم بلـوك سـيلندر كـف تـراش شـده        2باشد و واشر سرسيلندر تعميري 

باشد . البته در هر دو مورد مي بايسـت ميـزان تـراش بـه انـدازه مقـدار اعـالم شـده در مشخصـات بلـوك سـيلندر و            

  سرسيلندر باشد . 

 واشر سرسيلندر
 TU5JP4 تيپ موتور

 NFU كد موتور

 واشر سرسيلندر فلزي چنداليه  نوع واشر سرسيلندر
 0.660.04mm ضخامت استاندارد

 0.860.04mm )1ضخامت تعميري (

 1.060.04mm )2ضخامت تعميري (
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 ٢٠٧و٢٠۶پژو  TU5 JP4موتور 

 

  

  مشخصات فني پيچ سرسيلندر  -3

(X)  طول پيچ از زير سرپيچ  

  

  

  

  

  

  

  

  اطالعات : 

 سرسيلندرپيچ
 TU5JP4 نوع موتور

 NFU كد موتور

 122.00.3mm طول استاندارد پيچ

 122.6mm ماگزيمم طول قابل قبول پيچ
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  مشخصات فني ميل بادامك  -4

(A)  ميل بادامك هوا =  

(E)  ميل بادامك دود =  

  هر يك از ميل بادامكها داراي مشخصه خاص خود 

  مي باشد : 

(C)  قـرار  3-1و  2-2: مشخـصه اي كـه بين بـادامك  

  باشد ميل بادامك  JP45دارد و اگر عبارت نوشته شده 

  باشد ميل بادامك  JP41مربوط به پيچهاي هواست واگر 

  مربوط به سوپاپهاي دود مي باشد. 

  

  مشخصات فني تسمه تايم :  -5

 NFU  كد موتور

 TU5JP4 نوع موتور

 25.4 (mm)عرض
 134 تعداد دندانه

 HSN مواد استفاده شده

 GATES شركت سازنده

  

  ميزان فلز سوپاپ در زمان سرد بودن : 

 NFU  كد موتور

 TU5JP4 نوع موتور

 خودتنظيم  سوپاپ هوا
 خود تنظيم  سوپاپ دود
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  گشتاور سفت كردن : 

  

  

  

  

  

  

  

  

Reference  دكانيوتن متر 
 8.0 (1)پيچ چرخدنده ميل بادامك

 2.2 (2)مهره تسمه سفت كن

 2.0 (3)پيچ بلبرينگ تسمه سفت كن
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  مشخصات فني فنر سوپاپ  -6

  روي فنر سوپاپ عالمت رنگي وجود دارد كه سه رنگ 

  براي قطعات اصلي وجود دارد (رنگهاي سفيد ، زرد ، 

  آبي) 

  نكته : به روي يك موتور استفاده فنر سوپاپ با رنگهاي

  مختلف مجاز مي باشد. 

  

  

  

  

  

 مقدار استاندارد  ابعاد به ميليمتر 
020.0A 3.2 

B 23.35 

با(F1)برحسب ميليمتر براي نيروي (H1)طول فنر 
 34.2mm / 21.8 da.Nm  برحسب دكانيوتن متر  1/1تلرانس 

با(F2)برحسب ميليمتر براي نيروي (H2)طول فنر 
 26.0mm / 45.0 da.Nm  برحسب دكانيوتن متر 3/2تلرانس 
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  مشخصات فني سوپاپها  -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  ابعاد به ميليمتر  سوپاپ هوا  سوپاپ دود

5.98 5.98 
A  

0 

-0.015 

24.5 31.3 
B  

0.1 

104.4 103.8 
C 

0.085 
90  90    
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  : مشخصات بلوك سيلندر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حك شده است.  R1عالمت  (A)در مدل تعميري روي بدنه سيلندر  

  (mm)اندازه   استاندارد   تعمير اول 

78.9 78.5C +0.03+0 
265.03 265.23 B0.05 

  

  

  تراشكاري بدنه سيلندر  -1

  جداره داخلي سيلندر  توجه : بعد از تراشكاري مجدد ،

  بزنيد.  را با توجه به دستورالعمل برقو با زاويه 

(C) :  موقعيتهاي اندازه گيري قطر داخلي  

(D)  :10  ميليمتر  

(E)  :65  ميليمتر  

(F)  :125  ميليمتر  
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) : 550') : يا زاويه خطوط برقو  

  

  

  اندازه گيري سختي 

K  :50  ميليمتر  

  :60   

  اندازه گيري كنيد.  F, E, Dرا در نقاط  Z, Y, X, Vقطرهاي 

518.78,,,5.78  ZYXV  
  مقدار اندازه گيري شده نبايد از  12ماكزيمم اختالف در ميان 

  ميليمتر بيشتر شود.  018/0
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  بستن اجزاي سرسيلندر 
  شرايط و ابعاد و اندازه هاي قطعات زير را بررسي  -1

  نمايدد : 
  سرسيلندر  
 كاسه نمد ساق سوپاپ  
  گايد سوپاپ  
  سوپاپ ها  
   فنر سوپاپ و واشر فنري  
  ميل بادامك  
  ياتاقان ميل بادامك  
  سطوح مختلف  
  
  نصب كردن  -2

  ) 24416020(كداختصاصي  [8]توسط ابزار مخصوص 
  كاسه نمد ساق سوپاپ را نصب نماييد. 

  
  
  
  
  
  

  با كد  (سوپاپ جمع كن [7]توسط ابزار مخصوص 
  ، واشر زير فنر (5)) ، سوپاپ24416013اختصاصي 

  و (1)، پولكي  (3)فنر سوپاپ   ، (4)سوپاپ  
  را نصب نماييد .  (2)خار موشكي  

  اري  ـا روغن موتور روغنكـتايپيتها را قبل از جا زدن ، ب
  ايش نصب نماييد . (محلي كه ـج نماييد و هر كدام را سر

  ه ـي بايست بـت گذاري شده بود) و تايپيتها مـمعال  قبالً
  آساني در سرجايش در سرسيلندر بچرخد . 

[8]
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 بادامكها و ياتاقانها را با روغن موتور روغنكاري نماييد .
جـا   Bميل بادامك را در سرسيلندر بـا توجـه بـه شـيار     

  بزنيد. 
 8hبراي ميل بادامك هوا و ميـل بادامـك    7hميل بادامك 

  براي ميل بادامك دود استفاده مي شود . 
  
  
  
  
  
  
  
  

  وجود داشته باشند .  (6)چك كنيد كه پينهاي راهنماي 
ــوع   ــد از نــ ــاق جديــ ــر قالپــ  SILICONEاز واشــ

ATOJOINT  ياCATEGORIE2  براي قالپاق سوپاپ
استفاده نماييـد. پوسـته كپـه اصـلي ميـل       (C)در قسمت 

  بادامك را نصب نماييد. 
  
  
  
  
  
  
  
  

بـه ترتيـب و    (7)سفت كردن پيچهاي كپه ميل بادامك ها 
طبق شكل مي باشد و در دو مرحله عمل سفت كردن انام 

  مي شود : 
دكـانيوتن متـر سـفت     2/0مرحله اول : پيچهـا بـه انـدازه    

  گردد.
  دكانيوتن متر سفت گردد.  1مرحله دوم : پيچها به اندازه 

  



 

۴٩ 
 

 ٢٠٧و٢٠۶پژو  TU5 JP4موتور 

 سـوپاپتوسط ابزار مخصوص جازن كاسه نمـد ميـل

كاسه نمد ميل سوپاپها  ) 24415011(كد اختصاصي  [9]
  را جا بزنيد. 

دكانيوتن متـر ، شـمعها را بـه     3قالب موتور را به اندازه 
 1دكانيوتن متر و ترموسـتات را بـا گشـتاور     5/2اندازه 

  دكانيوتن متر سفت نماييد. 
  
  
  
  
  
  
  

دكـانيوتن   8/0را بـا گشـتاور    (10)كاور زير تسمه تايم 
  متر سفت نماييد. 

بـا نگهداشـتن ميـل بادامـك      (9)و  (8)پولي ميل بادامـك  
ســفت نماييــد ميــزان  (A)توســط آچــار تخــت در نقطــه 

دكـانيوتن متـر مـي     8گشتاور سفت كـردن پـيچ مـذكور    
  باشد. 

ــوص    ــزار مخص ــط اب ــي  [2](و  [1]توس ــد اختصاص ك
را نســـبت بـــه ) ميـــل بادامـــك و پـــولي آن 24401011

  سرسيلندر ثابت نماييد. 
  

[2] 

[1] 
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24408009تصاصي
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ــرار ده خــود ق
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را در محل خـ

را در محل خ 
نگام نصب قـا

ك Dو  Eسمت
مـي باشـد  پ ،

   

(كد اختدرجهدرجه 3

TU5 J 

ـاي پـيچ هـاي
  ميز نماييد. 

 پين هـاي راه
 .   

 ، از واشر سر

را در محــل خـ
 ابتدا به روغن
ب ارائـه شـده

لندر به سمت خ
ــل  ــزار ذي آ -ب
پي-)2440800

   

نتاژ دوباره س
 استكان تايپيت

  قرار دهيد . 
ر (5)سمه تايم 
(7)ل سوپاپ 

ب كنيد . در هن
ماييد كه دو قس
ده ميل سوپاپ

د .  قرار گيرن

360ي بازاويه گردش
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محل رزوه هـ
روزه دار ، تم
توجه كنيد كه
داشته باشند
پس از تعمير

  
  
  
  
  

سرســيلندر ر
سرسيلندر را
ها را به ترتيب
وسط سرسيل
ــتفاده ازابـ اس

9اختصاصي 
محكم نماييد.

  
  
  

در هنگام مون
موتور ، حتماً
در محل خود
قاب پشتي تس
دنده هاي ميل
سوپاپها نصب
تايم ، دقت نما
قاب پشت دند
درون يكديگر

واسطه درجه ايابزار ا
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( جزء كيت ابزار با كـد اختصاصـي [3]ابزار مخصوص 
) را در محـــل مخصـــوص خـــود بـــر روي  24411007

  فاليويل ، نصب نماييد و تايم ميل لنگ را تنظيم نماييد . 
  

      
  
  
  
  
  

در محل خود نصـب    تسمه تايم را طبق روش استاندارد ،
كنيد و قاب تسمه تايم را نصب كنيد. محل تمـاس قالپـاق   

و سرسيلندر را تميز نماييد و پيچ هـا را بـه    (4)سوپاپها 
 7/0ترتيب نشان داده شده در شـكل روبـرو ، بـه مقـدار     

  دكانيوتن متر محكم نماييد. 
، عكـس مراحـل بـاز     مراحل نصب موتور بر روي خودرو

نمودن است. در هنگام نصب ، مقدار گشـتاور پـيچ هـا را    
رعايت كنيد. محل نصب لوله هاي سيسـتم خنـك كننـده ،    
سيستم سوخت رساني و دسته سيم موتور ، گيربكس و 

  اتصال بدنه ها را به دقت كنترل نماييد .
 ECUاتصال باتري را وصل نماييد و براي تجديد حافظه 

ثانيه باز كنيد. سيستم خنـك   10را به مدت سوييچ اصلي 
كننده را به مقدار معين از مخلوط آب و ضديخ پر نماييـد  

  و عمليات هواگيري را انجام دهيد. 
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 .  

DCر د 1يلندر

(جزء ك[1]لنگ
و پــين هــاي ت
1ختصاصـي
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  :سمه تايم 

  صوص 
م ميل لنگ (جز

  
م ميل سوپاپ

24401011ي 
م ميل سوپاپ

24401011ي 
هدارنده تسمه

24428007صي 

  ا باز كنيد : 
  سمت راست 

جلو سمت راس
   

  ل لنگ 
سط جك ، بلند

 از موتـور جـ
  صب كنيد . 

 سمت راست ر
را باز كنيد . 2)

چرخانيد تا سيل
ظيم تايم ميل لن

)  و24411007
(كـد اخ [3]، 2]

   قرار دهيد. 
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باز و بست تس 
  
ابزار مخص -1

پين تايم:  [1]
24411007 (

پين تايم : [2]
(كداختصاصي

: پين تايم [3]
(كداختصاصي

: گيره نگه [4]
( كداختصاص

  
  
  

  باز كردن 
قطعات زير را
ـ چرخ جلو س
ـ گلگير چرخ ج
ـ تسمه دينام

ـ پولي سرميل
موتور را توس

  
  

دسته سيم را
نص  روي بدنه ،

دسته موتور
(2تسمه تايم 

فاليويل را بچ
سپس پين تنظ
7اختصاصــي 
[2سوپاپ هـا  

محلهاي خود
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را شل كنيـد ، توسـط آچـار آلـن در (7)تسمه سفت كن 
، تسمه سفت كن را در جهت عقربه هاي ساعت  (A)نقطه 

در ايـن    برسـد ،  (B)به موقعيت  (3)بگردانيد تا شاخص 
حالت تسمه كامالً شل شده است . تسمه سفت كـن را در  

  ثابت كنيد .  (B)موقعيت 
  تذكر : هرگز تسمه سفت كن را يك دور كامل نچرخانيد. 

  را خارج كنيد.  (4)تسمه تايم 
  
  
  
  
  
  
  نصب مجدد  -3

، بررسـي نماييـد كـه بلبرينگهـاي      قبل از نصب تسمه تايم
آزادانه و بدون هيچگونه ايـرادي   (6)،   (5)هرزگردهاي 

  حركت مي كنند . 
مي باشـد   (E)و  (D)،  (C)تسمه تايم داراي سه عالمت 

 قرار دارند .  (72)و  (1) ,(52)كه در مقابل دندانه متناظر 
نـگ و در پشـت تسـمه تـايم قـرار      اين عالمتهـا ، سـفيد ر  

  دارند.
  
  
  
  
  
  

روي تسـمه را بـا    (C)براي نصب تسـمه تـايم ، عالمـت    
  روي دنده سر ميل لنگ ، تنظيم نماييد .  (F)شيار 

  



 

۵۴ 
 

 ٢٠٧و٢٠۶پژو  TU5 JP4موتور 

براي ثابت نگهداشتن تسمه تايم بر روي دنـده سـر ميـل
) 24428007(كد اختصاصي  [4]لنگ از ابزار مخصوص 

  ، استفاده نماييد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تنظيم اوليه   1-3

، غلطك تسمه سـفت   (A)با استفاده از آچار آلن در نقطه 
كن را در جهت خالف عقربه هاي سـاعت ، بچرخانيـد تـا    

  قرار گيرد .  (M)در راستاي  (3)شاخص 
  را محكم كنيد . (7)در اين حالت پيچ تسمه سفت كن 

پين هاي تايم ميل لنگ و ميل بادامك ها را خـارج كنيـد و   
  دور در جهت گردش موتور بگردانيد.  4موتور را 

  
  
  
  
  
  تنظيم كشش مجاز تسمه تايم   2-3

(جزء كيت ابزار با كـد   [1]با استفاده از ابزار مخصوص 
)ميـل لنـگ را در موقعيـت اصـلي     24411007اختصاصي 

  خود تنظيم كنيد . 
را باز كنيد تـا تسـمه سـفت كـن      (7)كن پيچ تسمه سفت 
  كامالً شل شود. 
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با استفاده از
كن را در جهت

(به نقطه  (3)

در صتوجه : 
باشد ، شاخص
پيچ تسمه سف
محكم كنيد و

دو 2موتور را 
موقعيت غلطك
درآن سفت ش
باشد (يعني بي

N  ،2 ميليمتر
مراحل قبل را
تايم موتور را
و ميل سوپاپه
صحيح نباشد
در صورت ص

 خارج كنيد . 
قاب تسمه تاي
لنگ را درمحل
دكانيوتن متر
تسمه دينام ر
دسته موتور

  
پيچ و مهره ه

دكانيوتن 5/4
ــتات ر ترموس
دكانيوتن متر

 7/2گشتاور 
همراه يك واش
دكانيوتن متر

كانيوتن مترد
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 :  باز و بست منيفولد دود
  باز نمودن : 

  ابتدا خودرو را توسط جك از زمين بلند كنيد . 
 اتصال باتري را قطع كنيد و آنرا از محل خود خارج كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
  

كانكتورهاي الكتريكي مربـوط بـه سنسـورهاي اكسـيژن     
و اتصال اكسـيژن سنسـور    (1)ك كانورتور باالي كاتالي

  را جدا نماييد.  (2)پايين كاتاليك كانورتور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را  (4)و  (3)پيچ هاي نگهدارنده پمپ هيـدروليك فرمـان   
باز كنيد و پمپ هيدروليك را بدون باز نمودن لولـه هـاي   

  پمپ و قطع مدار هيدروليك از موتور جدا نماييد . 
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را از دينـام و پمـپ هيـدروليك (5)صفحه محافظ دينـام  
  جدا نماييد .

را از تسمه جدا كنيد و تسمه دينام را  (6)تسمه سفت كن 
  از محل خود خارج نماييد. 

  را از دينام جدا نماييد.  (7)كانكتورهاي دينام 
پيچ هاي نگهدارنده دينام به پايه دينام را باز كنيد و دينام 

ــ ــام و پمــپ  را جــدا نمايي ــه دين ــيچ هــاي اتصــال پاي د . پ
به موتـور را بـاز كنيـد و پايـه نگهدارنـده       (9)هيدروليك 

  را جدا نماييد.  (10)
  
  
  
  

اتصال اگزوز به منيفولد دود  (11)پيچ هاي دو سر رزوه 
  را باز كنيد. 

  را باز كنيد.  (12)پيچ اتصال لوله اگزوز به گيربكس 
مت لولـه اگـزوز   اتصاالت مجموعه بسـت اتصـال دو قسـ   

را باز كنيد. دقـت كنيـد كـه قطعـات بـراي اسـتفاده        (13)
  مجدد در دسترس قرار داشته باشند . 

  كاتاليك كانورتور را نيز از محفظه خود خارج نماييد. 
  
  
  
  

  را خارج كنيد .  (14)گيج روغن 
  را باز كنيد.  (15)پيچ اتصال گيج روغن به سرسيلندر 

مهره هاي نگهدارنده منيفولد اگزوز را باز كنيد و منيفولد 
  اگزوز را جدا كنيد. 
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  نصب منيفولد  
  مراحل نصب ، عكس مراحل باز نمودن است . 

 (16)در هنگام نصب از اورينگ راهنماي لوله گيج روغن 
  جديد و استاندارد ، استفاده نماييد.  (17)و واشر منيفولد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گشتاور پيچ ها 
  دكانيوتن متر  0/2ـ مهره هاي منيفولد : 

:  (11)ـ مهره هاي اتصال كاتاليك كانورتور بـه منيفولـد   
  دكانيوتن متر  0/1

ـ پيچ هاي اتصال پايه نگهدارنده دينام و پمپ هيـدروليك  
  دكانيوتن متر  0/3:  (9)به موتور 

  يوتن متر دكان  0/4ـ پيچ هاي اتصال دينام به پايه دينام : 
 5/2:  (3)ـــ پــيچ هــاي اتصــال پمــپ هيــدروليك فرمــان  

  دكانيوتن متر  2/2:  (4)دكانيوتن متر و پيچ 
  دكانيوتن متر  5/3:  (6)ـ پيچ تسمه سفت كن 
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با ثابت نگه داشتن ميل سوپاپ بـه كمـك آچـار تخـت در
، پيچ نگهدارنده دنده ميـل سـوپاپ را بـاز كنيـد .      Aنقطه 
(A)  

  حال به ترتيب زير شروع به باز كردن كنيد : 
  (6)ـ تسمه تايم را باز كنيد . 

  (8)ـ دنده ميل سوپاپ را باز كنيد . 
  (7)ـ قاب تسمه تايم را باز كنيد . 

  ـ كاسه نمدها را در آوريد. 
  
  
  
  
  

  دقت كنيد 
پيچهاي كپه هاي ميـل سـوپاپ را بـه تـدريج و بـه روش      

  حلزوني از بيرون به داخل شل كنيد . 
كپه هاي ميل سوپاپ ها را با زدن ضربات آرامي توسط 
چكش به انتهاي ميل سوپاپ ها در آوريد . حال كپه هاي 
 ميل سوپاپ ها را در آورده و ميل سوپاپ ها را باز كنيد. 

خـواهيم درآوريـم قبـل از بـاز     اگر استكان تايپـت هـا راب  
  كردن موقعيت استكان تايپتها راعالمت گذاري كنيد . 

از ابزار مكش استكان تايپتهـا بـراي خـارج نمـودن آنهـا      
استفاده كنيد . (مطابق شـكل) و روغـن روي رزوه هـاي    

  پيچ كپه هاي ميل سوپاپ را تميز كنيد. 
  

  بستن ميل سوپاپ  
  جا زدن استكان تايپتها 

 ستكان تايپيتها را روغن كاري كنيد .بدنه ا  
  . تايپيتها را در موقعيت اوليه خود قرار دهيد  
   بررســي كنيــد كــه تايپيتهــا بصــورت آزادانــه داخــل

  سرسيلندر خود بچرخند. 
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بادامك هاي ميل سوپاپ ها را روغـن كـاري كنيـد . ميـل
ه سوپاپها را در سرسيلندر قرار دهيـد بطـوري كـه زبانـ    

  در جاي خود قرار گيرند .  (B)هاي آنها 
 7h  سمت هوا :  
 8h  سمت دود :  
  
  
  
  
  
  
  

  قسمتهاي زير را با دقت تميز كنيد  
 سطح تماس سرسيلندر با سيلندر  
  ميل سوپاپ  

) در جـاي خـود قـرار    11بررسي كنيـد كـه پنيهـا (شـكل     
  داشته باشند. 

  قرار دهيد .  (C)واشر قالپاق سوپاپ را در محل خود 
  بوش هاي ميل سوپاپ را در جاي خود جا بزنيد. 

  
  
  
  
  
  

پيچ هاي سرسـيلندر را بـه ترتيـب نمـايش داده شـده در      
  ببنديد.  12تا  1شكل از 

  دكانيوتن متر سفت كنيد.  2/0پيچها را ابتدا به اندازه  
  دكانيوتن متر سفت كنيد.  8/0سپس به اندازه  
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(كد اختصاصي[3]با استفاده از ابزار مخصوص شماره
را جــا  (12)) ، كاســه نمــدهاي ميــل ســوپاپ 24415011

  بزنيد . 
  
  
  
  
  
  
  
  

قـاب تسـمه    (D). زبانـه   (7)قاب تسمه تايم را جا بزنيد 
تايم رابا شكاف صفحه عايق زير آن بـه درسـتي درگيـر    

  (E)كنيد. 
  (8)دنده ميل سوپاپ را ببنديد . 

  
  
  
  
  
  
  

ثابت نگه داشـته   Aميل سوپاپ را با آچار تخت در نقطه 
  دكانيوتن متر سفت كنيد.  (8)و پيچ آن را به اندازه 

  دقت كنيد
  ميل سوپاپ و دنده آن به راحتي در جاي خود بچرخد .
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(كـد[2])،24401011(كـد اختصاصـي [1]با پـين تـايم   
)دنده هاي ميل سـوپاپ را تنظـيم   24401011اختصاصي 

  كنيد. (تايم كنيد) 
(جــزء كيــت ابــزار بــا كــد اختصاصــي  [4]بــا پــين تــايم 

  )، فاليويل را تنظيم كنيد. (تايم كنيد) 24411007
  تسمه تايم را ببنديد. 

  قاب تسمه تايم را بياندازيد . 
  
  
  
  
  
  
  
  

بعد از تميز كـردن واشـرها و سـطح تمـاس سرسـيلندر      
ببنديـد . (پيچهـاي آن را بـه انـدازه      (5)قالپاق سوپاپ را 

  دكانيوتن متر سفت كنيد) .  7/0
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  :باز و بست واترپمپ     

  باز نمودن 
ابتدا تسمه دينام را باز كنيد . سپس قـاب بيرونـي تسـمه    

يد مـايع سيسـتم   تايم راباز كنيد و تسمه تايم را خارج كن
  را باز كنيد .  (1)خنك كننده را تخليه نماييد و واتر پمپ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب مجدد
  مراحل نصب عكس مراحل باز نمودن است . 

  بــراي نصــب واتــر پمــپ ، از يــك اورينــگ نــو و جديــد ،
  استفاده كنيد . 

دكـانيوتن متـر محكـم     8/1پيچ هاي واترپمپ را به مقدار 
  كنيد. 

  تسمه تايم را طبق استاندارد ، نصب كنيد. 
سيستم خنـك كننـده را پـر كنيـد و عمليـات هـواگيري را
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  جه نماييد .

)2و صفحه (

دات فني توج

 ماييد .

٧١ 

) و4پيچهاي (

شده در مستند

. 

  ببنديد .

: 

ا از آن جدا نم

  دا كنيد .
) و پ3چهاي (

تاندارد ارائه ش

 خود ببنديد .
  يد :

) را ببنديد .3
 ا بزنيد .

 در جاي خود

ز سيمي :

دريچه گاز  را

 جدا نماييد .
) جدa نقطه (

جدا كنيد : پيچ
   كنيد .

ه گشتاور است

ت در جاي خ
ود نصب نمايي
) و پيچهاي (

) جاb نقطه (
دي را مجدداً

  

دريچه گا

ي متصل به د
  ز كنيد .

 كنيد .

   باز كنيد .

TU5 J 

ج (b)ر نقطه 
مربوطه را در
طعات زير را ج
ه گاز را جدا 

  ستن 
ستن قطعات به

ه گاز را به دقت
را در جاي خو

)4 پيچهاي (
ته سيم را در
تر هواي ورود
 وصل كنيد .

موتور دت 

 

 دو كانكتورهاي
) باز1چ هاي (

) را باز ك2ره (
) را3چ هاي (

 

 

JP4موتور 

كانكتور را د
دسته سيم م
به ترتيب قط
موتور دريچه

مراحل بس - 2
در هنگام بس

دريچهموتور 
قطعات زير ر

) ،2صفحه (
كانكتور دست
مجموعه فيلت
سر باتري را

  
باز و بست

  

هر -
پيچ -
مهر -
پيچ -
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  جه نماييد .

2

دات فني توج

ن را
گير
 باال

ورت
 جا
جاي

1

٧٢ 

.   

شده در مستند

  ببنديد .

يم و سپس آن
 روي پايه درگ
 كشويي به

 رزوناتور بصو
) را1شماره (

خانيم تا در ج

1

ه كردن است

تاندارد ارائه ش

  يد :
 در جاي خود

چرخاني جه مي
ور را كه بر

) به صورت2
  گردد. مي

م كنيد. ابتدا
س از آن لوله ش

چرخ كردن مي

.  

س مراحل پياده

ه گشتاور است

ود نصب نمايي
دي را مجدداً

 

  تور هوا

درج 15) را 1
خار رزوناتون
2رزوناتور (و 

ي خود خارج م

باز كردن اقدا
ار گيرد و پس
ت عكس باز ك

  

TU5 J 

را جدا  كنيد .
  ستن 

ب كردن عكس

قطعات بهستن 

را در جاي خو
تر هواي ورود
 وصل كنيد .

منبع رزونات 
  

ماره شماره (
م. پس از آن
 آزاد كرده و
شود و از جاي

بعكس روش 
جاي خود قرا
رجه در جهت

  ردد.

 

 

JP4موتور 

دريچه گاز ر
مراحل بس - 2

مراحل نصب

در هنگام بس

قطعات زير ر
مجموعه فيلت
سر باتري را

  
باز و بست
باز كردن:
ابتدا لوله شم

كنيم جدا مي
باشد را مي

ش كشيده مي
  بستن:

براي بستن
كشويي در ج

د 15زده و 
خود قفل گر
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  باز و بست ھوزينگ ترموستات
در مدلهاي قبلي از هوزينگ آلومينيومي با پيچ هـاي  

ستفاده شـده بـود كـه در مـدلهاي جديـد ،      معمولي ا
هوزينگ از نوع مواد مصنوعي مخصوص مقاوم در 
برابر حرارت و پـيچ هـاي واشـر سـرخود اسـتفاده      

  عدد مي باشد) .  8شده است. (تعداد پيچها 
  
  
  

  باز نمودن 
ــگ     ــاي اتصــال هوزين ــيچ ه ــودن پ ــاز نم ــس از ب پ
ترموستات به موتور ، با استفاده از يك پيچ گوشتي 

  لند ، هوزينگ را از موتور جدا نماييد . ب
  
  
  
  
  
  
  

  نصب مجدد 
  روش نصب مجدد ، عكس باز نمودن است . 

دكانيوتن متر است .  0/1گشتاور پيچهاي هوزينگ ، 
توجه كنيد كه هوزينگ در زمان بستن پيچ هـا تـرك   
نخورد ، زيرا مايع سيستم خنك كننـده تحـت فشـار    

  نشت خواهد كرد. 



 ٢٠٧و٢٠
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٧۴ 

ه گاز 

:  

ريچـه

ورودي

اش بر

و  يـد

دريچهي و

  د .

  عدد پيچ )

  ت .

:  سوخت )

 مراحل فوق د

مـاي هـواي و

اي نگهدارنده ا

ولد را بـاز كني

واي ورودي

را باز كنيد ي )

  يد .

3را باز كنيد (

باز نمودن است

خت ( ريل

وده و  مطابق

ور فشـار و دم
.   

  را جدا كنيد .

ن را از گيره ها

به منيفو (2)ت
  

TU5 J 

منيفولد هو
   كردن

  دا كنيد .

د هواي ورودي

گاز را جدا كنيد

ت دريچه گاز ر

  جدا كنيد .

بعكس مراحل 

گالري سوخ

ري را قطع نمو
.   

ور هاي سنسو
ر را جدا كنيد
بوستر ترمز ر

بخارات بنزين
  نمائيد .

 گالري سوخت
را جدا نماييد.
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مز و بست 
باز  -   

سر باتري را جد

(منبفولد واكش

سوكت دريچه گ

چ هاي سوكت

ريچه گاز را ج

راحل نصب ، ع

ز و بست گ

  زكردن:

تدا اتصال باتر
ز را جدا كنيد

سوكت كانكتو
MAPسنسور (

شيلنگ خالء ب

ه برگشت بلول
وي بدنه جدا ن
چ هاي اتصال
لري سوخت ر

با
١

 
س
  
هو
  
س
  

پيچ
  
در
  
مر

با
 

با
  
ابت
گا
  
-
)P

-
  
-

رو
پيچ
گا
 



٠۶پژو 

ن كانكتور آن پس از آنيد و 

  

  

پيچها را ببندي

٧۵ 

  ز كنيد.

 و پدال گاز پ

  ت نماييد.

شكل زير را باز

  يد.

كردن سنسور

  ل گاز:
كاري را رعايت

 را باز نماييد.

اده شده در ش

گاز را جدا كني

پس از وصل ك

TU5 J 

سنسور پدال 
يمني و تميزك

  
ر dدا كانكتور 

چهاي نشان دا

سور و پدال گ

دن، پرل باز ك

 

 

JP4موتور 

باز و بست
مهم: نكات اي
باز كردن:

 ابتد

 پيچ

 سنس
  :بستن

عكس مراحل
  نماييد.



٠۶پژو 

  

  

1.(  

  يد.

  ديد.

٧۶ 

ص شده است(

 

ه را تميز نمايي

لتر هوا را ببند

Knock :( 
  ت نماييد.

س زير مشخص

) را باز كنيد.

 سنسور ضربه

و مجموعه فيل

Sensorبه(

كاري را رعايت

ضربه در عكس

  د.
  كنيد.

1سور ضربه (
  

لوك موتور و
  ب كنيد.

) و2)، پيچ (1
  نماييد.ل
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 سنسور ضربه
يمني و تميزك

  گيري:
ري سنسور ض

  
را جدا نماييد
تر هوا را باز ك
س از آن سنس

 جدا نماييد.

 تماس بين بل
نصب aر محل 

نسور ضربه (
را مجددا وصل
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باز و بست
مهم: نكات اي
محل قرارگ
محل قرارگير

باز كردن:
كابل باتري ر
مجموعه فيلت

) و پس2(پيچ 
را aكانكتور 

  بستن:
توجه: سطح
كانكتور را د
به ترتيب سن
كابل باتري ر

  



٠۶پژو 

1(  

 

  

  
  

1خص است.(

 

  ديد.
 وصل نماييد.

٧٧ 

  ي

عكس زير مشخ

  يد.

شر جديد ببند
كابل باتري را و

واي ورودي
  ت نماييد.

ي ورودي در ع

  ز نماييد.
) را جدا نمايي

) را با يك واش
، كa كانكتور

ر و دماي هو
كاري را رعايت

 و دماي هواي

  د.
) را با2 پيچ (

)1ي ورودي (

)1ي ورودي (
ز وصل كردن
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 سنسور فشار
يمني و تميزك

:  
سنسور فشار

  
را جدا نماييد
 جدا كرده و

ر و دماي هواي

ر و دماي هواي
سته و پس از

 

 

JP4موتور 

باز و بست
مهم: نكات اي
محل نصب

محل نصب س

باز كردن:
كابل باتري ر

را aكانكتور 
رسنسور فشا

  بستن:
سنسور فشار

) را بس2پيچ (



 ٢٠٧و٢٠

 

٠۶پژو 

[1] 

٧٨ 

زين

ريل
 يك
ري
 مي

ـالء

ر) ،
گاز

د و

ري فشـار بنـز

 شير تخليه ر
زار را داخل

سوخت در گالر
ظرف ريخته

تل و لولـه خـ

MA سنسـور
تريكي دريچه گ

را بـاز كنيـد )

ت انـدازه گيـر

 (  

  

  بريد .
ا به انتهاي

نتهاي لوله ابز
تصال فشار س
ه بنزين در ظ

يه بخارات كار

Pي منيفولد (

ور موتور الكت

(1ـر سـيلندر

TU5 J 

  نژكتورها 
  صوص 

صـوص جهـت
  سوخت 

26501016ي 

 ن انژكتورها  
  جدا كنيد 

وي جك باال ببر
را  [1]وص 

صل نموده و ان
هيد .پس از اتص
كرده و اضافه

ين ، لوله تخليه
  را باز كنيد. 

سور فشار هوا
تورها و كانكتو

 
منيفولد به سـ

  دا نماييد . 
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باز و بست ان
ابزار مخص -1

ابزار مخص [1]
درون ريل سو
(كداختصاصي

  
  
  
  
  
  
  
  
باز نمودن -2

سر باتري را
خودرو را رو
ابزار مخصو
سوخت متص
ظرف قرار ده
كاهش پيدا ك

  شود .
لوله هاي بنزي
بوستر ترمز ر

ر سنسكانكتو
كانكتور انژكت

 را باز كنيد. 
مهره اتصال م
منيفولد را جد
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به منيفولد را باز كنيد(2)پيچ هاي اتصال گالري سوخت
  و گالري سوخت را جدا نماييد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

جـدا   (4)را از انژكتورهـا   (3)خار نگهدارنده انژكتورهـا  
كنيد و انژكتورها را از محل خود خارج كنيد . توجه كنيـد  
كه پس از بـاز نمـودن قطعـات ، سـوراخهاي موجـود را      

  مسدود نماييد. 
  
  
  
  
  
  
  
  بستن انژكتورها   -3

مراحل نصب ، عكس مراحل باز نمودن اسـت . در هنگـام   
نصب انژكتورهـا ، از اورينگهـا و خـار نگهدارنـده جديـد      

  استفاده كنيد . 
  توجه مهم

دكانيوتن  0/1:  (2)ـ پيچ اتصال منيفولد و گالري سوخت 
  متر 

 0/1:  (1)ـــ مهــره هــاي اتصــال منيفولــد بــه سرســيلندر 
  دكانيوتن متر 

ب قطعات ، سيستم سوخت رساني را در پايان پس از نص



 

٠۶پژو  ٢٠٧و٢٠

 

٨٠ 

صي

روجـي

ــرده و

كد اختصاص (

 : متر

  ا كنيد .

  ج نمائيد .

شـيلنگ خر  2

بدنــه بــاز كـ

  ستر :

  مورد نياز :

ز كردن بست

ميليم 26 قطر
2660100 ( 

جدا "a"ر نقطه

اي خود خارج

6601001ص
   نمائيد .

) را از روي ب3
  را باز كنيد .
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ير برقي كنيس

ر مخصوص م

مخصوص باز 
24417 (  

كن شيلنگ به
1اختصاصي 

 ز كردن

   جدا كنيد .

ساط آب را در

) را از جا1ب(

ابزارمخصـوص
) را مسدود2

3 نگهدارنــده (  
) ر4ع انبساط (
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باز و بست شي

ابزار -1

انبر -
7002

كور  -
(كد ا            

مراحل باز  -2

سر باتري را
 

بست منبع انبس
 

منبع انبساط آ
 

با استفاده از
منبع انبساط (

 
ــره هــاي مه

نگهدارنده منبع
 

 
 
 

ب

ب

م

ب
م

م
ن
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٨١ 

ا

طه

ن را
شتباه

سپس
منبع
منبع
ط را

جد"c" نقطه

بنزين را در نقط

بخارات بنزين
جدد دچار اش

  دا كنيد .

) را بسته سپ4
نه ببنديد و م
 شيلنگ زير م
ده منبع انساط

ن سر ا بود

كنيستر را  در

بنوجي بخارات

شيلنگ هاي ب
زمان بستن مج

جد "c"ر نقطه

4نبع انبساط (
را بر روي بد
د نصب كنيد .
بست نگهدارند

  يري نمائيد .

را در زمان جد

TU5 J 

ور شير برقي ك

رودي و خروج
.   

 باز كردن ش
 نمائيد تا در ز

) را در5ستر (

 دد

ا نگهدارنده من
) نگهدارنده ر
 در جاي خود
صل كرده  و ب

كننده را هواگي

  ببنديد .

عمليات فوق ر
  هيد .
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سوكت كانكتو
  كنيد .

شيلنگ هاي و
" d" جدا كنيد

توجه : جهت
نشانه گذاري

  نشويد .

شير برقي كنيس

 

بستن مجد- 3

به ترتيب ابتدا
)3هاي (مهره

انبساط آب را
انبساط را وص

  ببنديد  .

سيستم خنك ك

سر باتري را ب

هشدار : كليه ع
باتري انجام د

 

 

س
ك

ش
"

ت
ن
ن

ش

3

ب
م
ا
ا
ب

س

س

ه
ب
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٨٢ 

را جـدا) 30(
ورده و درب

ازي بـه جـدا

كـه در پشـت
  عدد ) 2

  يد .

  ن مي باشد.

  
 تر :

  

  را باز كنيد .

وجي كنيسـتر
 جـك پـائين آ

 نمائيـد. ( نيـا
. (   

را ك )45(يسـتر
2 را باز كنيد (

د خارج نمائيو

احل باز كردن
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  كنيستر:

 مخزن كنيست

ك باال ببريد .

 سمت راست 

روردي و خرو
از رويرو را 

.   

ي خـود خـارج
EC نمي باشد

ده  مخزن كنيس
قرار گرفته اند

را از جاي خو)

ً  بر عكس مرا

 

 

JP4موتور 

 
و بست مخزن ك

باز كردن -١
  

رو را روي جك

گير چرخ جلو

عدد شيلنگ ور
سپس خودر  .

ور را باز كنيد

 ECرا از جاي
CUن كانكتور

ه هاي نگهدارند
E روي بدنه ق

)20(ن كنيستر

حل نصب دقيقاً

باز و
 

خودر
  

شل گ
  

دو ع
كنيد
موتو

  
  CU

كردن
  

مهره
ECU

 
 

مخزن
  
  

مراح
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  قطعات موتور 



 ٢٠٧و٢٠

[4] 

٠۶پژو 

[5] 

 

٨۴ 

[3]

  

  
2441 ( 

24411 (  

  سوپاپ هوا
244 (  

 سوپاپ دود
2 ( 

   ميل لنگ
1007صاصي
  سيلندر

2 ( 

007تصاصي
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  :وتور 

  وص

ظيم تايم ميل س
401011اصي 

ظيم تايم ميل س
4401011صي 

م فاليويل يا م
زار با كد اختص
جابجايي سرس

24408008صي 
  ن فاليويل

ابزار با كد اخت
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باز كردن مو
  

ابزار مخصو
 

: پين تنظ [1]
( كداختصا   

پين تنظ : [2]
( كداختصاص

: پين تايم [3]
(جزء كيت ابز

: ابزار ج [4]
(كداختصاص

: قفل كن [5]
(جزء كيت ا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٨۵ 
 

 ٢٠٧و٢٠۶پژو  TU5 JP4موتور 

  
  

    
  باز كردن موتور 

  مراحل مقدماتي  -1
  قطعات جانبي موتور را باز نماييد. 

  ـ پايه آلترناتور و پمپ هيدروليك راباز نماييد. 
  ـ پايه كمپرسور كولر را باز نماييد . 

كاور روي موتور ، كويل ، محافظ حرارتي منيفولد دود و 
منيفولد و واشر مربوطه و منيفولد هـواي ورودي را بـاز   
نماييد سپس نـاك سنسـور ، سنسـور دور موتـور منبـع      

هوزينـگ آب و سنسـورهاي     انبساط و واشـر مربوطـه ،  
دماي مـايع خنـك كننـده و بلبرينـگ تسـمه سـفت كـن و        

  باز نماييد . مجموعه تسمه سفت كن را 
مجاري هـوا و ورودي و دود را روي سرسـيلندر   نكته : 
  ببنديد. 

  
(جـزء كيـت ابـزار     [5]ابزار مخصوص قفل كـن فاليويـل   
) را نصــب  24411007تعميــر موتــور بــا كداختصاصــي 

  نماييد. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  راباز نماييد. (3)و فاليويل  (2)، صفحه كالچ  (1)ديسك 
  

[5] 
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 را باز نماييد . (1)فيلتر و پايه فيلتر 
هوزينگ آب روي سرسيلندر رابه دقت باز نماييد سـپس  

  پولي ميل لنگ و هوزينگ تايمينگ را باز نماييد . 
فاليويل را توسط دو عدد پيچ وصـل نماييـد تـا موقعيـت     
مجموعه در حالت تايم قرار گيرد در اين حالت پيچ پـولي  

  باز نماييد .ميل بادامك را 
  
  
  
  
  
  
  

(جزء كيت ابزار تعمير موتور  [3]توسط ابزار مخصوص 
  )  فاليويل را ثابت كنيد.  24411007با كداختصاصي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

)را 24401011(كداختصاصي [2,1]ابزار مخصوص هاي 
  جا بزنيد . 

  را باز نماييد . (2)پيچ 
  راباز نماييد . (3)تسمه تايم 

پيچها كاور سرسيلندر را به صورت مارپيچي باز توجه : 
نماييد شروع باز كـردن از قسـمت بيـرون باشـد سـپس      

  كاور سرسيلندر را باز نماييد. 
  

[1] 

[2] 
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توسط آچار بكس ستاره اي  پيچهاي سرسـيلندر  توجه : 
را به صورت مارپيچي و از بيرون به داخل به ترتيب  (4)

را بيــرون  (4)ســپس پيچهــاي سرســيلندر   بــاز نماييــد ،
  آوريد .

  
  
  
  
  
  
  
  

)  24408008( كداختصاصي  [4]توسط ابزار مخصوص 
به دقت سرسيلندر راكج كرده و جدا نماييد دقت كنيد كه   ،

را  كاور تايمينگ آسيب نبيند. سرسيلندر و واشر مربوطه
  باز نماييد . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [5]و ابزار مخصوص قفـل كننـده فاليويـل     (5)پين هاي 
) را جـدا  24411007(جزء كيت ابزار بـا كـد اختصاصـي    

  نماييد. 
  

[4] 
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(جـزء كيـت ابـزار[5]ابزار مخصوص قفل كـن فاليويـل
) را مطـابق   24411007تعمير موتـور بـا كداختصاصـي    

  شكل جا بزنيد. 
  پيچ چرخنده سرميل لنگ را باز نماييد . 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

، بلبرينگ تسمه  (7)، واتر پمپ  (6)غلتك تسمه سفت كن 
، پـيچ شـماره    (9)، كوركن مجاري روغـن   (8)سفت كن 

  را باز نماييد .  (11)و چرخنده سر ميل لنگ  (10)
قفـل كـن فاليويـل(جزء كيـت      [5]توسط ابزار مخصوص 

ــا كداختصاصــي    ــور ب ــر موت ــزار تعمي   )  ، 24411007اب
پيچ فاليويـل را بـاز نماييـد . تـا      2فاليويل را قفل كرده و 

  فاليويل باز گردد . 
  
  
  
  
  

و سيني نگهدارنده كاسه نمـد سـر ميـل لنـگ      (12)كارتر 
  را باز نماييد .  (14)

  را بيرون آوريد .  (15)كاسه نمد 
و زنجيــر مربــوط و چرخدنــده پمــپ  (16)روغــن پمــپ 

و گوه  (17)و پين هم مركزكنده پمپ روغن  (13)روغن 
  را باز نماييد.  (18)

  

[5] 
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 را باز نماييد .(19)صفحه نگهدارنده كاسه نمد 

 (19)لبه كاسـه نمـد را ازصـفحه نگهدارنـده كاسـه نمـد       
  خارج نماييد. 

  يد . درپوش كانال روغن را باز نماي
كپه هاي متحـرك ياتاقانهـا را قبـل از بـاز كـردن      توجه : 

  نسبت به هم عالمت گذاري نماييد. 
  
  
  
  
  
  

  را باز نماييد .  (21)و ثابت  (20)كپه هاي متحرك 
مــي باشــد و  5تــا  1كپــه هــاي ثابــت از شـماره  توجـه :  
  به سمت فاليويل مي باشد.  1شماره 

  ميل لنگ و ياتاقانها و بغل ياتاقاني را باز نماييد . 
پيستون ها و شاتون را نسبت به هم عالمتگذاري نماييـد  

  و سپس باز نماييد .
  
  
  
  
  
  
  

  ببنديد .  (20)كپه هاي متحرك را روي شاتون 
  باز كردن رينگ پيستون  2-1

در هر بار تعويض رينگهـا پيسـتون ، حتمـاً مـي بايسـت      
  شيارهاي رينگ پيستون قبلي كامالً تميز گردد . 

  باز كردن پيستون از شاتون  2-2
  



 ٢٠٧و٢٠

[8] 

٠۶پژو 

[9] 

[6] 

[5] 

[7] 

٩٠ 
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JP4موتور 

  
  

  
  

جا زدن 2-5
ابزار مخص -1

: مجموعه [1]
(كداختصاصي

زير پيس : [2]
: جازن گ [3]
: دسته ج [4]
: كاسه نم [5]

قفل كن [6]:
: پين تايم[7]

ابز(جزء كيت 
: نگهدارند[8]

(كد اختصاص
: پايه ساع[9]

  
  
  
  

گــژپين را توس
(كــــــدهاي
24412008 (
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  نصب گژين پين درون پيستون   -2
ــاي    ــين ابزارهـ ــين را بـ ــژين پـ ــي  [3]گـ (كداختصاصـ

ــي  [4])  ،  24412009 ــرار  24412008(كداختصاص )  ق
دهيد و تـا حـد امكـان بـا پيچانـدن دو ابـزار فـوق درون        

  يكديگر ، گژين پين را محكم نگهداريد .
  
  
  
  
  
  
  
  

مطــابق شــكل روبــرو ، ابتــدا پيســتون را بــر روي زيــر  
) قرار دهيد و با  24424003(كداختصاصي  [2]پيستوني 

 24412004(كداختصاصي  [1]استفاده از مجموعه جازن
ــين    ــژين پـ ــازن گـ ــته جـ ــي  [4]) و دسـ (كداختصاصـ

ــين    24412008 ــزن پ ــازن گ ــي  [3])  و ج (كداختصاص
  كنيد . )پيستون را در محل خود تنظيم 24412009

و محكـم نمـودن گيـره     (E)با استفاده از پيچ هاي تنظيم 
(A)  و ثابت نمودن آن با پين(D)    پيسـتون را در محـل ،

  خود ثابت كنيد. 
رو به  (C)در زمان قرار دادن پيستون دقت كنيد كه خار 

  باال باشد. 
  
  
  

شاتون   قرار دهيد ، (G, F)شاتون را بر روي مهره هاي 
قرار دهيد . مجموعه گژين پين و جازن را درون پيستون 

را براي هم راستا نمـودن شـاتون در پيسـتون ، مطـابق     
شكل روبرو استفاده كنيد . براي تنظيم ارتفـاع شـاتون و   
عمود نمودن آن نسبت به محور گژين پـين ، مهـره هـاي    

(F)  .را بچرخانيد  
ميليمتر  1/0معادل  (J)و شاتون  (F)لقي مجاز بين مهره 

  د. مي باش
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،(G)پس از تنظيم شاتون با محكم نمودن مهره قفل كن

  جلوگيري كنيد.  (F)از حركت مهره 
به دليل اينكه گژين پين درون شاتون جا زده مي شـود ،  
الزم است كه انتهاي شاتون را مطـابق شـكل روبـرو تـا     

در داغ نماييد . در صـورت    سانتيگراد ، 250دماي حدوداً 
دسترس نبودن دماسنج يك قطعه قلع كوچك در محلهاي 

قرار دهيد . و به محض ذوب شـدن   (H)نشان داده شده 
  قلع دما كافي است . 

  
  
  
  

قبل از جازدن گژين پين آنها را روغن كاري نماييد ، دقت 
  روي پيستون به سمت باال باشد .  (DT)كنيد كه حروف 

  در مقابل هم قرار گيرند . (1)توجه كنيد كه خار ياتاقانها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در شاتونهايي كه سوراخ روغـن بـراي روغنكـاري زيـر     
دقت كنيد كه ايـن   (K)پيستون در آنها تعبيه شده است ، 
  قرار گيرند .   سوراخ بايد سمت خار ياتاقانها ،
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  پيستون را باز نماييد . (22)روغن پاشهاي 
  اقدامات تكميلي  -3

  از نصب مجدد تميز نماييد .قطعات را قبل 
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  مشخصات ميل لنگ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اندازه  استاندارد  1تعميري   2تعميري   3تعميري 
--84.8 85 A  +0-0.065 

2423.9 23.823.6 B+0.052+0 
- - 44.7 45 C - 0.009 – 0.025 

- - 49.681 49.981 D + 0 – 0.019 
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  انتخاب ياتاقانهاي ثابت  
  انتخاب ياتاقانهاي ثابت در دو حالت انجام مي شود : 

  الف) موتور استاندارد با مشخصات معلوم 
ب) موتور تعميري ، مشخصات غيرمشـخص (ميـل لنـگ    

  تعميري) 
عالمتهاي مشخصـه اي كـه بـر روي ميـل لنـگ و بلـوك       
سيلندر قرار دارد ، مشخص كننده استاندارد يـا تعميـري   

  بودن ، موتور است . 
  
  
  
  
  
  مشخصات (كد مشخصه) موتور  -1

كـه   (B)،  (A)حروف و عالئـم درج شـده در دو منطقـه    
روي بلوك سيلندر و ميل لنگ حك شده اند ، نشان دهنده 

  انهاي ثابت مي باشند . سايزبندي ياتاق
اولين حرف سمت چپ مربوط به ياتاقان ثابت شماره يك 
مي باشد. به همين ترتيب حروف بعدي مربوط بـه سـاير   

  ياتاقانها مي باشد . 
فلش نشان داده شده در روي باركد در كارخانه سـازنده  

  براي موتور استاندارد استفاده مي شود. 
  
  
  مشخصات نيم ياتاقانها   -2

ــرا ــه  ب ــا ، از رنگهــاي موجــود در لب ي تشــخيص ياتاقانه
  استفاده مي شود .  (C)خارجي ياتاقان 
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  جدول انتخاب ياتاقانها   -3

  ، نشاندهنده ياتاقان آبي رنگ  Aـ گروه 
  ، نشاندهنده ياتاقان مشكي  Bـ گروه 
  نشاندهنده ياتاقان سبز   ، Cـ گروه 

گروه هاي سه گانه فوق براي نيم ياتاقانهاي سـمت كپـي   
  هاي ثابت استفاده مي شود . 

براي نيم ياتاقانهاي سمت سيلندر ، از ياتاقانهـاي مشـكي   
  ) بطور ثابت استفاده مي شود .B(گروه 

به عنوان مثال اگر اولين حرف مشخصه ميل لنـگ حـرف   
(S)  باشد و اولين حرف مشخصه بلوك حرف(E)  باشد

 (1)، طبق جدول فوق نيم ياتاقان سمت كپي ثابت شماره 
  ) خواهد بود. A، به رنگ آبي (گروه 
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 4و  2بدون شيار هستند و ياتاقانهاي كپـي هـاي ثابـت شـماره هـاي       1 ,3 ,5ياتاقانهاي كپي ثابت شماره هاي تذكر : 
  شياردار هستند . 

  جدول ياتاقانهاي سايز استاندارد

  
نهاي سمتنيم ياتاقا

  بلوك سيلندر
  نيم ياتاقانهاي سمت كپي

  نيم ياتاقان مرجع
 مشكي
  شياردار

  بدون شيار

 آبي
  شياردار

  بدون شيار

 مشكي
  شياردار

  بدون شيار

  سبز
  شياردار

  بدون شيار
 B A B C  گروه
 1.858 1.844 1.858 1.869 (mm)ضخامت 

  
  جدول ياتاقانهاي سايز تعميري

  
نيم ياتاقانهاي سمت

  بلوك سيلندر
  نيم ياتاقانهاي سمت كپي

  نيم ياتاقان مرجع
 مشكي
  شياردار

  بدون شيار

 آبي
  شياردار

  بدون شيار

 مشكي
  شياردار

  بدون شيار

  سبز
  شياردار

  بدون شيار
 Y Z Y X  گروه
 2.008 1.994 2.008 2.019 (mm)ضخامت 

  حك شده است.  *يا عالمت  Rحرف  در پشت ياتاقانهاي تعميري ،
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  : بغل ياتاقاني  (1)
E  ضخامت ياتاقانهاي ثابت :  
F ضخامت ياتاقانهاي متحرك :  
G  ضخامت بغل ياتاقاني :  
  

  ياتاقان متحرك (mm)استاندارد (mm)تعميري اول 
1.967 0.003 1.817F 

  
  ياتاقانيبغل  (mm)تعميري اول  (mm)تعميري دوم (mm)تعميري سوم 
2.60 2.552.50G 
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انتخاب ياتاقانهاي ثابت به وسيله پالستيك گـيچ (كـد   

  )24426001اختصاصي 
از اين روش براي موتور و ميل لنگ فاقد كـد مشـخص و   

  ميل لنگ و سيلندر تعميري استفاده مي شود. 
  ابتدا ميل لنگ ، كپي ها و ياتاقانها را تميز كنيد . 

براي نيم ياتاقانهـاي سـمت بلـوك سـيلندر از ياتاقانهـاي      
استفاده كنيد و بـراي نـيم ياتاقانهـاي سـمت      (B)مشكي 

  استفاده كنيد.  (A)كپي ها از نوع ياتاقانهاي آبي 
بـدون   1 ,3 ,5دقت كنيد كه ياتاقانهاي ثاب شـماره هـاي   

  شيار دار هستند .  2 ,4شيار و شماره هاي 
يـل لنـگ تعميـري باشـد از نـيم      نكته : در صـورتي كـه م  

براي سمت بلوك سـيلندر   (Y)ياتاقانهاي مشكي تعميري 
براي نيم ياتاقانهاي سـمت   (Z)و ياتاقانهاي آبي تعميري 

  كپي ها استفاده كنيد. 
به اندازه پهناي ياتاقان ، پالستيكي گيج بريده و بـر روي  

 0/2ميل لنگ قرار دهيد و پيچ هاي كپي هـا را بـه ميـزان    
  درجه محكم كنيد.  44نيوتن متر بعالوه دكا

در حين عمليات محكم نمودن پيچ ها ، ميـل لنـگ حركـت    
  دوراني نداشته باشد. 

  
  
  
  
  

ــيج   ــرض پالســتي گ ــد و ع ــاز كني ــا را ب ــي ه ــون كپ اكن
)له شـده بـر روي ميـل لنـگ      24426001( كداختصاصي 

ياكپي ياتاقان ثابت را با خط كش رنگ بنـدي شـده روي   
  جلد پالستي گيج (مطابق شكل روبرو) مقايسه كنيد. 

مقدار خوانده شده ، برابر مقدار لقي عمودي موجود است 
وانيد ، لقي عمودي ميل لنگ را توسط روش همواره مي ت

  پالستي گيج چك كنيد . 
  

 پالستيك گيج
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 سايزبندي ياتاقانها

 مقدار لقي مجاز رنگ گروهلقي عمودي ميل لنگ 
0.01-0.027 A (Z*)  آبي

0.01 – 0.36 0.028 – 0.039 B (Y*)  مشكي
0.04 – 0.054 C (X*)  سبز

 مربوط به ياتاقانهاي تعميري است .*عالمت
  

  پس از استفاده از پالستي گيج ، اثرات آن را بر روي ميل لنگ و كپي ها تميز نماييد .
دكانيوتن متـر بـه    0/2پس از انتخاب ياتاقان مورد نظر ، ميل لنگ را روغن كاري نماييد و پيچ هاي كپي ها را به ميزان 

  درجه محكم كنيد.  44عالوه 
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  شرايط بستن و تميز كردن موتور و سرسيلندر  
از ابزار برنده و نوك تيز براي تميز كردن سطوح اتصال 

  موتور و سرسيلندر استفاده ننماييد .
  توسط شير آب ، مجاري بلوك سيلندر راتميز نماييد .

  قطعات سالم و تميز را جا بزنيد. 
در صورت نياز قطعـات را قبـل از جـا زدن ، روغنكـاري     

  اييد . نم
خـار    هميشه قطعاتي مثل كاسه نمـد يـا اورينـگ ، پينهـا ،    

حلقوي ، واشر فنري و پيچ و مهره هاي يكبار مصرف را 
  تعويض نماييد . 

در هنگام بستن قطعات دقت نماييد كه قطعات ذيل جابجـا  
  نشوند : 

  كپه هاي متحرك شاتون  
  كپه هاي ثابت  
 لف مجموعه شاتون پيستون سيلندرها مخت  
  تايپيت هيدروليكي سرسيلندر  
  سوپاپهاي سرسيلندر  
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  مراحل بستن موتور 

  اقدامات اوليه   -1
توجه : در زمان بستن مي بايسـت بـه نكـاتي مثـل تميـز      

  بودن و شستشوي قطعات توجه خاص شود .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بستن قطعات  -2
  43ابعاد بلوك سيلندر را بررسي نماييد . (ص (  
  78ابعاد ميل لنگ را بررسي نماييد . (ص (  
 . ابعاد پيستون و مجموعه رينگ را بررسي نماييد  
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  پيستون   -1
  مشخصات پيستون  1-1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
(A)  مرجعي براي ابعاد پيستون تعميري :(R1)  
(B)  (سمت تسمه تايم) جهت قرارگيري پيستون به سمت جلو موتور :  

  
  داده ها  1-2

  ابعاد به ميليمتر  استاندارد تعميري اول 
50 50C   0.15 

78.868 78.468 D 0.007 

71.3 70.9 E (1) + 0 – 0.2 

70.9 70.5 E  (2) (3) + 0 – 0.2 

  
پيستونها و گـژپين هـا را جابجـا      هر پيستون توسط گژپين به شاتون متصل مي شود به همين دليل شاتون ها ،نكته : 

  نبنديد . 
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  توضيحات   2-1    
: رينگ كمپـرس (جهـت خاصـي بـراي نصـب كـردن        (1)

  ندارد) 
نوشته به سمت  Top: رينگ كمپرس دوم (سمتي كه  (2)

  باال باشد) 
  : رينگ روغن  (3)

داراي نشانه رنگـي   (3)و رينگ روغن  (1)رينگ كمپرس 
مي باشد بطوريكه اگـر يـك خـط قهـوه اي داشـته باشـد       
رينگ استاندارد و در صـورت داشـتن دو خـط قهـوه اي     

  رينگ مذكور مربوط به پيستون تعميري مي باشد .
همچنين رينگ كمپرس دوم نيـز داراي نشـانه رنگـي مـي     

/ بـنفش داشـته باشـد    باشد بطوريكه اگر يك خـط قرمـز   
خط قرمز / بـنفش داشـته باشـد     2رينگ استاندارد و اگر 

  رينگ مذكور مربوط به پيستون تعميري مي باشد. 
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F  قطر داخلي رينگ :  
G  قطر داخلي :  
H  فاصله دهانه رينگ :  

  قطر تعميري
(mm)  

G  

  قطر تعميري
(mm)  

F 

  قطر استاندارد
(mm)  

G 

  قطر استاندارد
(mm)  

F  

فاصله دهانه 
  (mm)رينگ 

+0.2 

  رينگ پيستون

)1رينگ كمپرس ( 0.2 78.5 72.3 78.9 72.7  
)2كمپرس (رينگ  0.25 78.5 72 78.9 72.4  
)3( روغنرينگ  0.25 78.5 71.8 78.9 72.2  
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 را ببنديد . (1)روغن پاشهاي پيستون 
آغشته  LOCTITEپيچهاي روغن پاشها را كه با چسب 

  دكانيوتن متر سفت نماييد.  1شده است را با گشتاور 
  ياتاقانهاي مشكي را در سمت بلوك سيلندر قرار دهيد . 

مي بايست چه سمت بلـوك سـيلندر و    1 ,3 ,5ياتاقانهاي 
 2 ,4چه سمت كپه ها ياتاقانها ساده باشـد و ياتاقانهـاي   

چه سمت بلوك سيلندر و چه سمت كپـه هـا مـي بايسـت     
  شياردار باشند . 

  مطمئن شويد كه ياتاقانها به درستي جا خورده باشند . 
  كپه ها و ياتاقانها را روغنكاري نماييد . 

  



 

١٠٧ 
 

 ٢٠٧و٢٠۶پژو  TU5 JP4موتور 

(2)سمت بلوك سيلندر روي كپه شماره (2)بغل ياتاقان 

  روغنكاري كرده و سپس نصب نماييد . 
توجه نماييد كه شيار روي بغل ياتاقاني بـه سـمت   نكته : 

  ميل لنگ باشد . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميل لنگ را جا بزنيد . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انتخاب  84تا  79ياتاقانهاي ثابت را مطابق مطالب صفحه 
  كرده و نصب نماييد. 

روزه ها و نوك پـيچ كپـه ثابـت را روغنكـاري نمـوده و      
  ببنديد . 

پيچهاي كپه ثابت را با دست سفت كنيد و به كف برسانيد 
  دكانيوتن متر سفت كنيد .  1سپس در مرحله اول 
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  ) ميل لنگ تنظيم لقي طولي (محوري -3
ساعت اندازه گيري را در انتهـاي ميـل لنـگ توسـط پايـه      

  ) ببنديد . 24402001( كداختصاصي  [9]ساعت 
  ميل لنگ را به يك سمت فشار دهيد . 

  سپس ساعت اندازه گيري را روي عدد صفر تنظيم كنيد. 
  سپس ميل لنگ را در سمت ديگر بكشيد . 

تـا   07/0لقي طـولي (محـوري) مـي بايسـت در محـدوده      
  ميليمتر باشد .  27/0

در صورت صحيح نبـودن مقـدار فـوق بـا تعـويض بغـل       
ياتاقاني و انتخاب بغل ياتاقاني مناسب ، ميزان لقي طولي 

  را تنظيم نماييد . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در داخـل پيسـتون    (3)نكته : در زمان جا زدن گژن پـين  
  در صورت تعويض نشدن قطعات ، آنها را جابجا نبنديد. 

تـا   74در زمان تعويض پيستون به نكاتي كه در صـفحه  
  آمده است توجه نماييد .  77

بررسي كنيد كه ياتاقان متحرك در سر بزرگ شاتون بـه  
  درستي نصب شده باشد . 
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 رينگها را مطابق شكل با ابزار رينگ جازن ، نصب نماييد:
: رينگ روغن به همراه فنر مربوطه كه جهت خاصـي   (6)

  نصب كردن ندارد . براي 
  به سمت باال باشد. Top: رينگ كمپرس دوم كه كلمه  (5)
: رينگ كمپـرس اول كـه جهـت خـاص بـراي نصـب        (4)

  كردن ندارد. 
دهنه رينگ ها مي بايست بـا دهانـه رينـگ روغـن زاويـه      

120 . داشته باشد  
جهت فلش چاپ شـده روي پيسـتون رابـه سـمت     توجه : 

  موتور (سمت تسمه تايم) قرار دهيد .جلو 
  رينگ پيستون و بوش سيلندر را روغنكاي نماييد . 

توسط رينـگ جمـع كـن مجموعـه پيسـتون و شـاتون را       
  داخل بوش سيلندر قرار دهيد .
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در موقع جازدن كپه متحرك دقت كنيد كـه شـيار   توجه : 
كپه متحرك را مقابل شيار ياتاقان روي كپـه   (D)ياتاقان 

  شاتون قرار گيرد . 
ياتاقانهاي متحرك را روغنكاري نماييد و كپه متحـرك را  

  ببنديد. 
دكانيوتن متر  8/3را به اندازه  (7)مهره هاي كپه متحرك 

  سفت نماييد .
دكـانيوتن متــر   2را بـه انـدازه    (8)پـيچ كپـه هـاي ثابـت     

  سفت نماييد.  49بعالوه 
بررسي نماييد كه ميل لنگ به راحتي و بدون گيـر  توجه : 
  بچرخد. 

  
  را جا بزنيد .  (9)پين راهنماي پمپ روغن 

  خار چرخنده ميل لنگ را جا بزنيد. 
  پمپ روغن و زنجير چرخ محرك را نصب نماييد.

دكانيوتن متـر سـفت    8/0پيچهاي پمپ روغن را به اندازه 
  نماييد. 

رابا يك اليه نـازكي از چسـب سـيليكوني     Eطح تماس س
  ) بپوشانيد. 2(كالس 

 1را بـا گشـتاور    (10)نگهدارنده كاسه نمد ته ميـل لنـگ   
رابـا   (11)دكانيوتن متر و كـوركن كانـال اصـلي روغـن     

  دكانيوتن متر سفت نماييد.  4گشتاور 
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را با يـك اليـه نـازك از چسـب آببنـدي (F)سطح تماس 
  ) بپوشانيد . 2سيليكون (كالس 

دكانيوتن متـر   1را جا بزنيد و پيچ آن را به اندازه  (12)صفحه 
  سفت نماييد. 

واشر كارتر را تعويض كرده و كارتر را ببنديد . (پيچ هـا و مهـره   
  دكانيوتن متر سفت نماييد)  8/0ها را به اندازه 

  
  
  
  
  
  

چ آن را بـه  ) را نصب كرده و پي13كوركن مجاري روغن اصلي (
  دكانيوتن متر سفت نماييد.  3اندازه 

را توسـط ابـزار مخصـوص كاسـه      (14)كاسه نمد ته ميل لنگ 
) تعـويض نماييـد و    24415011(كداختصاصي  [5]نمد جازن 

  ثابت كنيد .  (12)كاسه نمد را توسط صفحه 
  
  
  
  
  
  

عدد پيچ روي ميل لنگ ببنديـد تـا بتـوان     2فاليويل را توسط 
  را تنظيم نمود . تايم موتور

  پيچ چرخنده ميل بادامك را سفت نماييد. 
ــا   [6]قفــل كــن فاليويــل  ــور ب ــزار تعميــر موت (جــزء كيــت اب

  ) را نصب نماييد . 24411007كداختصاصي 
را عوض كرده و توسط ابزار كاسه  (15)كاسه نمد سرميل لنگ 

  )جا بزنيد .  24415011(كد اختصاصي [5]نمد جازن 
(كـد اختصاصـي    [5]ابـزار مخصـوص    (16)چ براي اين كار پي

 )را سفت كنيد تا به راحتي كاسه نمد نصب گردد.  24415011
  

[5] 

[6] 
[5] 
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 خار چرخنده تايم را چك كنيد .
  را جا بزنيد .  (17)چرخنده تايم 

  و واشر مربوط را ببنديد.  (16)پيچ 
دكانيوتن متـر   4پيچ سر چرخدنده تايم را در مرحله اول 

  سفت نماييد . 45و در مرحله دوم 
(جزء كيت ابزار تعمير  [6] ابزار مخصوص قفل ميل لنگ 

  ) را خارج كنيد .  24411007موتور با كد اختصاصي 
  را با واشر نو جا بزنيد .  (18)واتر پمپ 

  دكانيوتن متر سفت نماييد.  2پيچهاي آن را به اندازه 
  
  
  
  

ميل لنگ را بچرخانيد تا ابزار مخصوص تـايم ميـل لنـگ    
ــا كداختصاصــي    [7] ــزار ب ــت اب ) ، 24411007(جــزء كي

  نصب گردد. 
  
  
  
  
  
  
  
  

را نصب نماييد دقت كنيد كه كلمه  (21)واشر سرسيلندر 
Top  را نصـب   (20)به سمت باال باشد سپس سرسيلندر
  كنيد. 

وقتي كه چرخدنده ميل سوپاپها در حالت تايم مـي  نكته : 
  باشد سرسيلندر را جا بزنيد. 

را داخل شـيار صـفحه نگهدارنـده     (G)انتهاي كاور تايم 
  جا بزنيد.  (H)كاسه نمد ميل لنگ 

پيچ هاي سرسيلندر را قبل از بستن توسط روغن موتور 
 ها)  نده ها و سرپيچ، روغنكاري نماييد (روغنكاري روي د

 

[7] 
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پيچ آنرا با دس

قابل دنده هاي

روي تسـمه تـ
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در مرحلـــه او

   
ارز ابـزار آجـ  
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8009صاصــي 
 سفت نماييد.
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سفت كن را نص
تا به كف برسد

عالمت  3راي 
  باشد. 

صـورت يـك
   مي باشد. 
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پيچهاينكته : 
پيچهـــاي سر
دكانيوتن متر
در مرحله دوم
ــد اختص اي(ك
سرسيلندر را

  
  
  
  
  
  

قالپاق سوپاپ
در شكل سفت
متر مي باشد)
غلطك تسمه س
سفت نماييد ت

  
  
  
  
  
  

تسمه تايم دار
مي ب 72و  52

اين عاليم به ص
مقابل دنده ها

  

ابزاار واسطه درجه اي
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 تسمه تايم را نصب نماييد . 
روي چرخنـده   (L)روي تسمه را مقابل شيار  (I)عالمت 

  سرميل لنگ هم جهت نماييد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)را  24428007( كداختصاصــي  [8]ابــزار مخصــوص  
روي پولي ميل لنگ قرار دهيد تا تسمه را سـرجاي خـود   

  نگهدارد .
بيـان گرديـد تـايم      سپس تسمه را مطابق مطالب كـه قـبالً  

  كنيد. 
  

[8] 
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  بستن تجهيزات جانبي  
فاليويـــل را جـــا بزنيـــد و پيچهـــاي نـــو را بـــا چســـب 

LOCTITE  .ببنديد  
(جزء كيت ابزار تعمير موتور بـا   [6]پين قفل كن فاليويل 

) را نصـب نماييـد و پيچهـاي     24411007كد اختصاصي 
  دكانيوتن متر سفت كنيد . 7با گشتاور فاليويل را 

  صفحه كالچ و كالچ را جا بزنيد . 
  دكانيوتن متر سفت كنيد.  5/1پيچهاي كالچ را با گشتاور 

(جزء كيت ابزار تعمير موتور بـا   [6]پين قفل كن فاليويل 
  )را بيرون آوريد .  24411007ك داختصاصي 

  سه راهي آب را نصب نماييد. 
از سه راهي آب رنگي همراه بـا اورينـگ مربوطـه    نكته : 

  استفاده نماييد. 
دكــانيوتن متــر  1منيفولــد هــواي ورودي را بــا گشــتاور 

  سفت نماييد. 
  حتماً از واشر منيفولد استفاده نماييد. نكته : 

دكـانيوتن متـر سـفت     2پيچ ناك سنسور را بـا گشـتاور   
  نماييد . 

انيوتن متــر دكـ  8/0سنسـور دور موتــور را بـا گشــتاور   
سفت نماييد و منيفولد هـواي ورودي را بـا واشـر جديـد     

  نصب نماييد. 
را بـه   (2)دكانيوتن متر و مهـره   1را به اندازه  (1)مهره 
  دكانيوتن متر سفت كنيد .  3اندازه 

منيفولد دود و واشر نو آنـرا جـا بزنيـد و پـيچ آن را بـه      
  دكانيوتن متر سفت نماييد . 2اندازه 
  ه منيفولد را حتماً تعويض نماييد. مهرنكته : 

دكـانيوتن   8/0كاور خنك كننده منيفولد دود را به انـدازه  
  متر سفت نماييد. 

دكانيوتن متر سـفت   5/0سپس پيچهاي كويل را به اندازه 
 5/0نماييــد و كــاور روي سرســيلندر را بــا گشــتاور     

دكانيوتن متر ببنديد و تجهيزات سيسـتم تسـمه دينـام را    
  . جا بزنيد
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ــي ـ

كـه

لنگ
يـك

 (كداختصاصــ

ده را زمـاني ك

  يد .

  ز كنيد .
 ، از يــك شــيل
نك كننده در ي

ــواگيري پ هـ

  نك كننده
ـتم خنـك كننـد

  هيد .
ساط را برداري

را باز (1)خليه
يــه راديــاتور
ايع سيستم خن

  د .
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  :ك كننده 
   سيستم  

  ص 
ــپ ن آب جهتپـ

  

يع سيستم خن
ه مـايع سيسـ

انجام ده  ست ،
 در مخزن انبس

ادياتور پيچ تخ
در زمــان تخلي
جمع آوري ما
 ، استفاده كنيد
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سيستم خنك
هواگيري -1

ابزار مخصوص
ــزن [1] : مخـ

24418002 (
  
  
  
  
  
  
  
تخليه ماي -2

تخليـهتوجه : 
موتور سرد اس
ابتدا درپوش

  
  
  
  
  
  
  

براي تخليه را
بهتــر اســت د
اضافي براي
ظرف اضافي
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براي تخليه مايع خنك كننده موجود در جـداره موتـور و
  را نيز باز كنيد .  (2)بخاري پيچ هاي هواگيري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  پركردن و هواگيري سيستم خنك كننده   -3

مدار را كامالً با آب   قبل از پرنمودن سيستم خنك كننده ،
  تميز بشوييد. 

) را مطــابق  24418002منبــع هواگيري(كداختصاصــي  
روبرو و بر روي درپوش منبع انبساط نصب كنيـد  شكل 

  و پيچ هاي هواگيري را باز كنيد.
  مدار سيستم خنك كننده را به آرامي پر نماييد. 

هر زمان كه جريـان مـايع از پـيچ هـاي هـواگيري بـدون       
حباب هوا خارج شـد ، مـي توانيـد پيچهـاي هـواگيري را      

ر پـر  محكم كنيد. منبع هواگيري را تا حد عالمـت يـك ليتـ   
  نماييد تا مجموعه بخاري نيز كامالً پر شود . 

 2000تـا   1500موتور را روشن كنيـد و در دور موتـور   
دور در دقيقه نگهداريد تا دور كند فـن دو بـار و يـا دور    
تند يك بار شروع به كار نمايد . در اين زمان ارتفاع مايع 

ثابـت    درون منبع هواگيري را در حـد معـادل يـك ليتـر ،    
  اريد . نگهد

موتور را خاموش كنيد و منبـع هـواگيري را بـاز كنيـد و     
  سريعاً درب منبع انبساط را محكم كنيد. 

پس از سرد شدن موتور ، در صورت لزوم منبع انبساط 
ا اMAXا
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  ه

ري صبر كنيد.
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 خنك كننده

ت باز كردن باتر

 دماي مايع

  عايت كنيد.

دقيقه جهت 1

4(  

جي/ سنسور

را ر  تميزكاري

5به مدت پس

) 3( 

4دي هواكش (

 ليه كنيد.
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 لوله خروجي

 هاي ايمني و ت

 كردن

سپس چ را ببنديد

   شل كنيد.
   باز كنيد.

   كنيد :
موعه هواكش 
 و واسطه ورود

ك كننده را تخل
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با زو بست
  

: توصيهمهم
  

بازك .1
: سوئيچتوجه

  
  
  

) را1كليپ (
) را2اتصال (

به ترتيب باز
 مجم
 لوله

سيستم خنك
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7( 

   كنيد.
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   كنيد : 
 )5 هاي (

 )6 لوله (

7 نگهدارنده (

) را جدا8( سور
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به ترتيب باز
 پيچ
 پيچ
 پايه

  

سنسكانكتور 
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از دستتان  سنسوردماي مايع خنك كننده مي شوداستفاده نكنيد. چنانچه  سنسور: از ابزاري كه باعث صدمه ديدن توجه 
  افتاد يا ضريه نسبتا محكمي بدان وارد شد آن را تعويض كنيد. 

  
  را بعنوان تكيه گاه يا پايه مورد استفاده قرار ندهيد. سنسور: هنگام باز و بست قطعات هشدار 

 
  باز كنيد: 
 8( سنسور دماي اب( 

  10لوله مايع خنك كننده: آزاد كنيد: لوله ( بست نگهدارنده( 

  11(لوله هاي( 

 ) را آزاد كنيد13) (هوزينگ خروجي مايع خنك كننده): دسته سيم (12پيچ هاي ( 

 ترموستات 

 بستن .2

  مجموعه هوزينگ خروجي 
  : واشر آب بندي هوزينگ را تعويض كنيد. موقعيت واشر آببندي را در محل آن بررسي كنيد.هشدار

  
  ي مايع خنك كننده  نصب گردد.به هوزينگ خروج سنسور دماي اب : واشر بايد قبل  از نصب هشدار

 واشر آببندي بر روي هوزينگ خروجي مايع خنك كننده  نصب گردد 

 ) 0,2 ± 0,8) (هوزينگ خروجي) با گشتاور 12پيچ هاي daN.m 

 ) 11لوله هاي( 

 ) 10لوله( 

 ) 9بست لوله(  

 
  بررسي گردد. را دماي مايع خنك كننده سنسورتميزي محل قرارگيري       -    توجه:

  را كه بطور آشكار صدمه ديده است را نصب نكنيد. سنسوري -
 سنسوررا بوسيله كانكتور آن هنگام نصب برروي هوزينگ خروجي مايع خنك كننده نگهداريد.  سنسور -

  حرارتي بايد طوري نصب شود كه واشر آن صدمه نبيند.
  

  ) را نصب كنيد.8دماي مايع خنك كننده ( سنسور
  را نصب كنيد . )8نك كننده(دماي مايع خ سنسور كانكتور

  به ترتيب نصب كنيد:
 ) 6پيچ هاي( 

 ) 7پايه نگهدارنده( 

 ) 5پيچ هاي( 
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  سيستم را پر و هواگيري كنيد.
  

  :يدنصب كن
 ) 3مجموعه هواكش( 

 ) 4لوله و واسطه ورودي هواكش (  
  ) را محكم كنيد.1( گيره نگهدارنده 

  ) را جا بزنيد.2اتصال (
  كابل باتري را وصل نماييد.
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  را باز كنيد.

  د.

 
  نيد.

ا با استفاده از
 خنك كننده

  يد.

) رaي رادياتور(

ون قرار دهيد
  نيد.

خليه نماييد.
وناتور را باز كن

) ر3و  2يني(
سيستم خهاي

باز نمايي 243

ك كننده روي
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:رادياتور 
  

ستو2ي جك 
وتور را باز كني
ك كننده را تخ
سپر جلو و رزو

) و پايي1يي (
ست شيلنگ ه

302003صي 

 سيستم خنك
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باز و بست
باز كردن:

خودرو را روي
سيني زير مو
سيستم خنك
شل گير و س

هاي باالي لوله
بازو بسابزار  

با كد اختصا

  
  

  
  

لوله انبساط
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پايين بياوريد
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  بنديد.

را در جاي خو
0165ز ابزار

 

وتور جك را پ

  بكشيد.

  جدا نماييد.

  د.

  گردانيد.
رب موتور را بب

  كنيد.
) رaي رادياتور(

ا با استفاده از

عويض گردد.
   نماييد.

ن سيني زير مو

  ز كنيد.

سمت راست ب

اال بكشيد و ج

خود قرار دهيد

 حالت اول برگ
) و قفل در6 (

 گير را نصب ك
ك كننده روي

) ر3و  2يني(

بايد حتماً تع 3
ر و هواگيري

پس از بستن 
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) را باز5وتور (
  را باز كنيد.
  را باز كنيد.

) را به س7تي (

  كنيد.را باز 
 را به طرف با

 را در محل خ
  را ببنديد.

تي خود را به
) و (8چهاي (

ر جلو و شل
 سيستم خنك

) و پايي1يي (

3و  2و  1اي 
ك كننده را پر
 چك كرده و
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قفل درب مو
) ر6پيچ ( 3
) ر8پيچ ( 2

صفحه تقويت

) ر9پيچ ( 2
)4رادياتور (

  :بستن
)4رادياتور (

) ر9پيچ ( 2
صفحه تقويت

به ترتيب پيچ
رزوناتور، سپر
لوله انبساط

هاي باالي لوله
  توجه:

ها كليپ لوله
سيستم خنك
نشتي آن را
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در محل خود ببن  نديد
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  كنيد .
  ييد .

  دياتور را

  دارنده 
  بق شكل)

  . د

Nm 25 + 8 د
   نماييد. .
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 فن رادياتور
  دن:

تور فن را آزاد ك
 فن را جدا نمايي
تصال فن به راد

ز روي پايه نگهد
.( مطاب جدا كنيد

اتور را جدا كنيد

:  
Nmرا با گشتاور 

تور فن را وصل
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باز و بست
باز كرد - 1

دسته سيم مو
كانكتور موتور
سه عدد پيچ ات

  باز كنيد .
پروانه فن را از
مقاومت فن ج

  
پروانه فن راديا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نصب مجدد :
سه عدد پيچ ر

و كانكتور موت 
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  باز و بست فيلتر روغن 

  : درپوش  (1)
  : خار آچارگير  (2)
  اورينگ آب بندي  : (3)
  : فيلتر كاغذي روغن  (4)

  
  
  
  
  
  
  

در هنگام تعويض روغن در صورتي كه موتور گرم مـي  
باشد ، دقت كنيد كه روغـن موجـود در فيلتـر روغـن در     
هنگام باز نمودن آن به محفظه كاتاليك كانورتور ريختـه  

  نشود . (خطر آتش سوزي) 
براي باز نمودن درپوش فيلتر روغـن ، مـي تـوان از يـك     

  استفاده نمود.   ميليمتري ، (27)آچار بوكس 
ابتدا درپوش را با استفاده از آچار شل كنيد . و فيلتـر را  

  بكشيد .  ، (A)از درپوش جدا كنيد و آن را در جهت فلش 
  را جدا كنيد .  (3)اورينگ آب بندي 

ر روي درپـوش ، خـراب   دقت كنيد كـه شـيار اورينـگ بـ    
  نشود. 

  



 ٢٠٧و٢٠

  

٠۶پژو 

  

١٢۶ 

 

حكم

وي

 در

رجه

متـر

 
انيوتن متر مح

  ليتر  3/
M ، Min بر رو

ليتـر 5/0كثر

5/1 
3 
- 
4 

در (80)دماي

دكـانيوتن م 3

ستفاده كنيد .
دكا 8/2مقدار

/25تر روغن :
Maxو عالمت

  اشد.
ن موتـور حـدا

 
1000 

2000 

3000 

4000 

غن موتور با د
  ه است.

0/3گي روغـن

  

  ر روغن
2 (  
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و اورينگ نو اس
 روغن را به م

 موتور با فيلت
 موتور بين د

ليتر مي با 4/1
 كاهش روغن
 ر مي باشد . 

0RPMغن در 

0RPMغن در 

0RPMغن در 

0RPMغن در 

 باال براي روغ
ازه گيري شده
ت نمودن فشنگ

 فشار روغن 
  صوص 

مل تست فشار
25701004صي 

  سنج 
انعطاف پذير 

  آداپتور) 
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نصب مجدد 
از يك فيلتر و
درپوش فيلتر

  كنيد . 
ـ حجم روغن
ـ حجم روغن
4گيج روغن ، 
ـ مقدار مجاز

كيلومتر 1000
فشار روغ
فشار روغ
فشار روغ
فشار روغ

  
مقادير جدول
سانتيگراد اند
گشتاور سفت

  است . 
  
  
  
  
  

اندازه گيري
ابزار مخص -1

[A] كيت كا :
( كداختصاص

  شامل:
: فشار س [1]
: شيلنگ ا [2]
: واسط (آ [3]
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  اندازه گيري فشار روغن  -2   
براي تست فشار روغن موتور بايـد تـا حـد نرمـال گـرم      

  شود. 
كـه بـر روي    (1)در حالت موتور خاموش فشنگي روغن 
  پايه فيلتر نصب شده است را باز نماييد. 

  
  
  
  
  
  
  

را در محـل فشـنگي روغـن نصـب      [3]واسط يا آداپتور 
  كنيد. 

ــد     ــا ك ــزار مخصــوص ب ــت اب ــتفاده از كي ــا اس ســپس ب
را توســـط شـــيلنگ  [1])گـــيج 25701004اختصاصـــي 
را به جاي فشنگي روغن  [3]و آداپتور  [2]انعطاف پذير 

  ببنديد. 
فشار انـدازه گيـري     در دوره هاي مختلف مطابق جدول ،

  كنيد. 
  پس از اتمام تست ابزارها را باز كنيد . 

براي نصب فشـنگي فشـار روغـن ، از يـك واشـر جديـد       
استفاده كنيد و اتصـال برقـي آن را وصـل كنيـد ، سـطح      

  روغن موتور را كنترل كنيد. 
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ر ريل سوخت و

١٢٨ 

 

01016ختصاصي

(كد اختصاصي

وپاپ تخليه فشا

[ 

[ 

(كد اخ [1]ت

]2داخل باك [

) به سو26501
  طع كنيد.

[1]

[2]

 نزين

 فشار ريل سوخت

ه رينگي درجه د

016اختصاصي
وجي بنزين را قط

.قب را برداريد

TU5 J 

ست پمپ بنز

 صوص

زار اندازه گيري

ر بازوبست مهره

(كد ا [1] ابزار 
ظرف، فشار خروج

يمنگاه صندلي عق

 

 

JP4موتور 

باز و بس       

ابزار مخص
ابز . -1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آچار -2
  

 

  
  
  
  
  
  

  
با اتصال
شده در يك ظ

 
 نشي



٠۶پژو  ٢٠٧و٢٠

  يب نبيند .
 

) آسيب9 شناور (
 )خارج نماييد .
 باشيد ،  بازوي

  ض نماييد .

١٢٩ 

)24606004ي
 نموده و مراقب

) را تعويض8ي  (

(كد اختصاصي ]
حل خود خارج
حتما ً واشرآببند

  يد .
  كنيد :

  ) 5ت (
  ) 6ت(

[2]فاده از ابزار

 با احتياط از مح
 بار باز و بست ح

TU5 J 

) را جدا كني3 (
ات زير را جدا ك

  ) را4كتور (
 ورودي سوخت
 خروجي سوخت

) را با استف7گ (
رال پمپ بنزين 

ه مهم : در هر ب

 

 

JP4موتور 

صفحه محافظ
به ترتيب قطعا

 كانك
 لوله
 لوله

 
 رينگ
 حال
 توجه



 ٢٠٧و٢٠

) صدمه 

   نماييد .
در محكم 

٠۶پژو 

)9بازوي شناور (

) همراستاbنه (
)آنقد24606004

و ب )78ببندي (

را با نشانه  )aن (
4كد اختصاصي 

ب باشيد واشر آب

ك، جهت پيكان
(ك [2]مخصوص 

  قرار گيرند .

   نماييد .

١٣٠ 

ك بنزين ، مراقب

ن ) به داخل باك
ستفاده از ابزار مخ

bدر يك راستا (

) را نصب6خت (

 كنيد .

  مئن شويد .

ك به درون باك

ك ( پمپ بنزين
 قرار داده و با اس

) a) و نشانه (b

لوله خروج سوخ

ي خودرو نصب ك

 د .

يكي خودرو مطم

ه درجه داخل با

ن درجه داخل با
دا در جاي خود
 با جهت پيكان

) و ل5 سوخت (
 بزنيد .

 را  رو به جلوي
 نصب نماييد .

ب را نصب كنيد

جهيزات الكتروني

TU5 J 

  ن : 
 دادن  مجموعه

هنگام قرار دادن
) را مجدد7گ (

)cد تا عالمت (

ددا لوله ورودي
) را جا بز4كتور (

)3(|حه محافظ 
) را2فلزي (حه 

من صندلي عقب
 بنديد 

كرد قطعات و تج

 

 

JP4موتور 

مراحل بستن
در هنگام قرار

  نبينند .

 در ه
 رينگ

كنيد

 مجد
 كانك
 صفح
 صفح
 نشيم

سر باتري را بب
از صحت عملك



 ٢٠٧و٢٠

 
 

 

 

٠۶پژو 

  

١٣١ 

  يد.

  

ستيكي جدا كني

 

  د.
  خليه كنيد.

بلند كنيد. زمين

  د
  نيد.

 از نگهدارندة الس

جداسازي است.

TU5 J 

  يلتر بنزين

نيدري را جدا ك
تم بنزين را تخل
توسط جك از زم

   جدا كنيد.
وطه را جدا كنيد
ارنده را شل كني
 بيرون كشيدن

 
عكس مراحل ج

 

 

JP4موتور 

  
  
  

فيباز و بست 
  
اتصال باطر -1
فشار سيست -2
خودرو را ت -3
شيلنگ را -4
اتصال مربو -5
مهره نگهد -6
فيلتر را با -7
  

 سوار كردن
مراحل بستن ع

  

       



 ٢٠٧و٢٠

 

ECU  هاي

ي ورودي 

٠۶پژو 

Uات مرتبط با 

هاي  بنزين، لوله

كنيد ( تا اطالعا

باز و بست پمپ

ر باتري را جدا ك

. مطابق بخش ب

١٣٢ 

 كنيد سپس سر

را كاهش دهيد.

[1] 

(- 
[1]  

  بت كنيد.
دقيقه صبر 15

ار ريل سوخت ر
 ييد.

  ليه نماييد .

. 

  ويي باك) .

 -).0141-T1.

ار ريل سوخت
26501016( 

 :   
ن بلند كرده و ثا
5كردن خودرو ،

  يره شود ).

فشا 26501016
مپ را خارج نماي
زات مربوطه تخل

ست را باز كنيد
  كنيد.

 را باز كنيد (گلو
  باز كنيد.

TU5 J 

  ك بنزين :

ر مخصوص
ندازه گيري فشا

6د اختصاصي 

كردن قطعات :
ط جك از زمين
بعد از خاموش ك
و در حافظه ذخي

  جدا كنيد .
6بزار مخصوص 

 جدا كرده و پمپ
به كمك تجهيز

چرخ  عقب راس 
شل گير را باز 
)1پيچ هاي ( 
گلويي باك را 

 

 

JP4موتور 

باز و بست با
 

ابزا - 1
ابزار ان    

(كد       
  

  
  
  
  
  
  
  

مراحل باز ك
خودرو را توسط

ب توجه مهم :
مختلف خودرو
سر باتري را ج
با استفاده از اب
پمپ بنزين را
باك بنزين را ب

  
  :باز كردن

  








 ٢٠٧و٢٠

 

 

٠۶پژو 

  
  

  

 

 

 

   بياوريد.

١٣٣ 

ك آن را پايين
 

  نيد.
ون باز كردن باك

ك را جدا كنيد .
  كنيد .
  كنيد .

  بازكنيد.) را

ا از باك جدا كن
 را باز كنيد و بد
ك و گلويي باك
ل باك را جدا ك
ويي باك را باز ك

  دن مي باشد.

TU5 J 

)2فظ حرارتي (

ل ترمز دستي را
) ر3 هاي باك (

 ها متصل به باك
كتور درجه داخل
موعه باك و گلو

 مراحل باز كرد

 

 

JP4موتور 

  
  

 محاف

كابل
 پيچ
 لوله
 كانك
 مجم

  . بستن4
برعكسبستن 



 ٢٠٧و٢٠

) را جدا 2ر(

 

  

٠۶پژو 

واسطه گلويي هواكش موتور ) و و1لتر هوا (

١٣۴ 

   شود.

س محفظه فيل

 ر را باز كنيد.

ه اگزوز خنك

دا نماييد و سپس

يني دور موتور

  كنيد.

صبر كنيد تا لوله
  د.
را جد  "a"طه

  د.

ن باال بريد و سي

 را از زير باز ك

TU5 J 

   استارت

ز شروع كار صب
ي را جدا كنيد
روغن را از نقط

) را باز كنيد3

جك دو ستون

)5) و (4ماره (

 

 

JP4موتور 

باز و بست
  باز كردن:

توجه: قبل از
كابل سر باتر
لوله بخارات ر

  .نماييد

 
پيچ شماره (

  

  
خودرو را با ج

  
هاي شم مهره



 ٢٠٧و٢٠

  

 

٠۶پژو 

 باتري) بيرون  ن بكشيد.

  ماييد.ل ن

١٣۵ 

حل قرار گيري

2(  
ل باتري را وصل

ت را از باال ( مح

  رار گيرد.

2واكش موتور (
ببنديد و كابل

كنيد و استارت

قر  "b" نقطه
  تن نماييد:

  

سطه گلويي هو
"a" در نقطه

  دينام ) :

TU5 J 

) را باز ك6ره (

:  
خار مركزي در 

ر اقدام به بستن

  )6 و (
)5) و (4ماره (
  وتور

) و واس1ر هوا (
رات روغن را د

 آلترناتور(د
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پيچهاي شما

نصب مجدد:
دقت كنيد خ
به ترتيب زير

  استارت
)3پيچهاي (

هاي شم مهره
سيني زير مو
محفظه فيلتر
حال لوله بخا

باز و بست



 ٢٠٧و٢٠

 

  

  

٠۶پژو 

  دهد .

ب قطع نشود.

 تغيير شكل ند

شيد مجراي آب

 

له هاي روغن
  ا باز كنيد. 

مراقب باشريد.

 

١٣۶ 

ن قرار دهيد.
  نماييد:

2( 

راقب باشيد لول
) را3 شماره (

 محكم نگه دار

 را شل كنيد.

 جك دو ستون
م به باز كردن ن

2وليك فرمان(

كشيد ولي مر
. حال پيچهاي
د و آن را آنجا

)6اي شماره (

خودرو را روي
رتيب زير اقدام

  
  راست

 ينام

 )1فت كن (

ده پمپ هيدرو

 به يك طرف بك
) را جدا كنيد.
ك طرف بكشد

ا كرده و پيچها
  را باز كنيد.

TU5 J 

ا جداكنيد و خ
ال ببريد و به ترت
 ني زير موتور
خ جلو سمت ر

  ل گير
لقات تسمه دي

طك تسمه سفت
نگهدارندچهاي 

يك فرمان را ب
)aرسور كولر (

) را به يك4لر (

) را جداbتور (
) ر6) و (5ره (
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  باز كردن:
كابل باتري ر
خودرو را باال

 سين
 چرخ
 شل
 متعل
 غلط
 پيچ

پمپ هيدرولي
كانكتور كمپر
كمپرسور كول

تغذيه آلترنات
پيچهاي شما



 ٢٠٧و٢٠

  

٠۶پژو 

  ه دهيد:

١٣٧ 

ر بستن را ادامه

  و).

  نديد :

  ) را ببنديد.
 به ترتيب زير

  )2ن (

  
 
2  

  

  صل نماييد.

 (از زير خودرو

ر جاي خود ببن

6(  
5(  

  ل كنيد.
)3هاي شماره (

را وصل كنيد )
  )1فت كن (

دروليك فرمان
  ينام

  
 

 2.2 da.NM

  2.5 da.NM

  2.5 da.NM

 4 da.NM  
سر باتري را وص

:  
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) را جدا كنيد (

:  
عات زير را در

  )7رناتور (
6(چهاي شماره 

5چهاي شماره (
) را وصلbتور (
) و پيچها4لر (

)aرسور كولر (
طك تسمه سفت
چهاي پمپ هيد
لقات تسمه دي

  ل گير
 راست خ جلو

ني زير موتور
  پيچها:

) : 2چ شماره (
) : 3چ شماره (
) : 5چ شماره (
) : 6چ شماره (

ين آوريد و سر

 تسمه دينام:
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)7آلترناتور (

نصب مجدد 
به ترتيب قطع

 آلتر
 پيچ
 پيچ

تغذيه آلترنات
كمپرسور كول
كانكتور كمپر

 غلط
 پيچ
 متعل
 شل
 چرخ
 سين

گشتاور بستن
 پيچ
 پيچ
 پيچ
 پيچ

خودرو را پايي
  

باز و بست



 ٢٠٧و٢٠

ماييد. (از 

  

در نظر   را

٠۶پژو 

  د.
 ساعت شل نما

  رار دهيد.

ايد ر ذاري كرده

نه گذاري كنيد
هاي ت عقربه

) قر3فت كن (

  

ردن نشانه گذ

ش تسمه را نشان
 در خالف جهت

لتك تسمه سف

 كه موقع بازكر

١٣٨ 

جهت چرخش
)2) و پيچ (3(

"a" داخل غلت

  خد.

جهت چرخشي

  يد.

۴

  را باز نماييد.
ستفاده نماييد ج
مه سفت كن (

  ه نماييد.)

"در محل مي)

 براحتي بچرخ

دداً ببنديد، جه

ت صحيح ببنديد
 

۴

گير رت و شل
مه را مجدداً اس
ش غلطك تسم

استفاد فت كن

(ابزار عموم كن

  د.
سمه سفت كن

مه قبلي را مجد

ر گرفتن جهت
شاهده نماييد:

TU5 J 

لو سمت راست
خواهيد تسمه ي
) را با چرخش1 (

پين تسمه سفت

تسمه سفت ك 

) را باز كنيد1 (
 كه غلطك تس

خواهيد تسمه ي

) را با درنظر1 (
هاي زير را مش

  لنگ ي ميل
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  باز كردن:
ابتدا چرخ جل
توجه: اگر مي
تسمه دينام
پ ابزارعمومي

4ارهپين شم

تسمه دينام
بررسي كنيد

  بستن:
توجه: اگر مي

  بگيريد.
تسمه دينام
ه دستورالعمل

 پولي



٠۶پژو 

a".خارج كنيد

  د.
ي ساعت شل نم

  

a"را از نقطه  

.  

   برقي 

نه گذاري كنيد
هاي هت عقربه

  
) قرار دهيد.4

سمه سفت كن

 حاصل نماييد

هز به فرمان

ش تسمه را نشان
جه ) در خالف5

مه سفت كن (

۴
۵ 

١٣٩ 

پين تس عمومي
  هش دهيد.

ها اطمينان لي

رو هاي مجه

جهت چرخش
5) و پيچ (4 (

خل غلتك تسم

۴

ابزارع ازنيد و
) را كاه3ت كن(

   بچرخانيد.
ت به ساير پول

 ديد.

)براي خودر
  را باز نماييد.

ستفاده نماييد ج
سمه سفت كن

   ه نماييد.)

داخ "b"حل

  ولر

  وليك فرمان
  ت كن

) را فشرده كن3
ك تسمه سفت
ت گردش خود

ات تسمه نسبت
ت راست را ببند

(آلترناتور )
ت و شل گير ر
مه را مجدداً اس
خش غلطك تس

استفاد فت كن

در مرا  فت كن

TU5 J 

ي كمپرسور كو
  ي آلترناتور

  زگرد 
ي پمپ هيدرو

ك تسمه سفت
3ه سفت كن (

وي روي غلطك
دور در جهت 2

 صحيح متعلقا
رخ جلو سمت

تسمه دينام (
لو سمت راست

خواهيد تسمه ي
) را با چرخ10 (

پين تسمه سفت

پين تسمه سفت

b 
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 پولي
 پولي
 هرز
 پولي
 غلتك

غلطك تسمه
به آرامي نيرو
ميل لنگ را 
از قرارگيري

شل گير و چر

ت بازو بست
ابتدا چرخ جل
توجه: اگر مي
تسمه دينام
پ ابزارعمومي

  

پ ابزارعمومي



٠۶پژو 

ايد ر ذاري كرده

 خارج كنيد. 

  مان برقي

ردن نشانه گذ

خ"b" از نقطه

.  

مجهز به فرم

   

 كه موقع بازكر

را ه سفت كن

 حاصل نماييد

خودرو هاي

١۴٠ 

  خد.

جهت چرخشي

  ديد.

پين تسمه ومي
  هش دهيد.

اطمينانها  لي

براي خ تور)

  ج كنيد.

 براحتي بچرخ

دداً ببنديد، جه

ت صحيح ببند
 

ابزارعمونيد و
) را كاه3ت كن(

   بچرخانيد.
ت به ساير پول

 ديد.

نام (آلترناتو

   باز كنيد.
خود خار محل

  .هيد

  يد.
سمه سفت كن

مه قبلي را مجد

ظر گرفتن جهت
شاهده نماييد:

  ولر

  ت كن
) را فشرده كن4

ك تسمه سفت
ت گردش خود

ات تسمه نسبت
ت راست را ببند

كن تسمه دين
   باز كنيد.

ه سفت كن را
ترناتور ) را از م

ل خود قرار ده

TU5 J 

) را باز كنيد10 (
 كه غلطك تس

خواهيد تسمه ي

) را با درنظ10 (
هاي زير را مش

  لنگ ي ميل
ي كمپرسور كو

  ي آلترناتور
ك تسمه سفت

4ه سفت كن (
وي روي غلطك

دور در جهت 2
 صحيح متعلقا
رخ جلو سمت

تسمه سفت ك
را با(آلترناتور)

) تسمه20)و(15
 كن دينام (آلتر

 كن را در محل
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تسمه دينام
بررسي كنيد

  بستن:
توجه: اگر مي

  بگيريد.
تسمه دينام
ه دستورالعمل

 پولي
 پولي
 پولي
 غلتك

غلطك تسمه
به آرامي نيرو
ميل لنگ را 
از قرارگيري

شل گير و چر

تبازو بست 
تسمه دينام

5عدد پيچ(2
تسمه سفت

  

  بستن
تسمه سفت



 

١۴١ 
 

 ٢٠٧و٢٠۶پژو  TU5 JP4موتور 

  )تسمه سفت كن رابا دست  ببنديد20)و(15عدد پيچ (2
  سفت كنيد   25Nm±25%) را با گشتاور 20)و(15عدد پيچ (2

  نصب كنيد .را  )آلتر ناتوردينام (تسمه 
  فرمان برقيبراي خودرو هاي مجهز به  باز و بست دينام (آلتر ناتور )

  دينام (آلترناتور ) را باز كنيد تسمه 
  اتصاالت الكتريكي دينام (آلترناتور)را جدا كنيد .

  ) را باز كنيد 20پيچ (
  ) را شل نمانيد 10پيچ (

  با چرخش(دينام ) آلترناتور در جهت عقر به هاي ساعت دينام را از محل خود خارج كنيد .
   بستن

  را بصورت شل ببنديد 10پيچ شماره 
  دينام را در محل خود قرار دهيد.

) را در محل خود نصب 20با چرخش دينام در جهت خالف عقر به هاي ساعت ، دينام را در محل خود قرار دهيدو پيچ (
  كنيد  .

  دسفت كني 48Nm±25%) را با گشتاور 20)(و(10پيچ ها (
  تسمه آلترناتور را نصب نمائيد.



 ٢٠٧و٢٠

  

٠۶پژو 

١۴٢ 
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