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  عيب يابي هوشمند 

 ECUپارامترهاي عيب يابي و قطعات 
  مدل

 
  آيتم  

CA7165MT4 CA7165AT4 CA7165MT3  
CA7165AT

3  
 استاندارد
  مناسب

 استاندارد لوكس
  مناسب

  استاندارد لوكس
  مناسب

  لوكس

-FA01  شماره فني
18881 

FA01-
18881 

FA04-
18881 

FA04-
18881 

FA11-
18881  

FA11-
18881  

FA14-
18881  

  06020F 07020F 040202 050202 02020F  03020F  000202  تغييرات
حداقل زاويه باز 
  1.6  1.8  1.8  1.6  1.6  1.8  1.8  بون دريچه گاز

حداكثر زاويه باز 
  2.3  2.4  2.4  2.3  2.3  2.4  2.4  بون درچه گاز

حداقل فشار 
  350  400  400  350  350  400  400  منيفولد هوا

حداكثر فشار 
  430  480  480  430  430  480  480  منيفولد هوا

دماي مايع خنك 
 80≥ 80≥ 80≥ 80≥ 80≥ 80≥  80≥  كننده موتور

  700  600  600 700 700 600 600  حداقل دور آرام 
  800  700  700 800 800 700 700  حداكثر دور آرام
حداقل زاويه 
  0  - 5  - 5  0  0  - 5  - 5  آوانس جرقه

حداكثر زاويه 
  15  10  10  15  15  10  10  آوانس جرقه

 

 DTCجدول كد خطاي 

 
DTC شرح خطا MIL EPC  

U0001   اشكالCAN-BUS(CAN_BOFF) ON  OFF 

U0002  اشكال عموميCAN-BUS (CAN_TOT) ON  OFF 

U0101  

 در ارتباط بينCAN-BUSاشكال ارتباطي
TCU    وECU(CAN_TCU)  ON  OFF 

 ECU (CAN-TCU-NOT-PLAUS)   OFF  OFF وTCUموجود بين  CAN-BUSسيگنال 

U0121  اشكال ارتباطيCAN-BUS در ارتباط بينABSو ECU(CAN_TCS)    ON  OFF 
U0155  اشكال ارتباطيCAN-BUS  در ارتباط بينIC وECU(CAN_ICL)  ON  OFF 
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DTC  شرح خطا MIL EPC  

U0402   اشكال ارتباطيCAN-BUS    در ارتباط بينIC  وECU(CAN_ICL)  ON  OFF 
 ECU (CAN-TCU-NOT   -PLAUS)    OFF  OFF وTCU موجود بينCAN-BUSسيگنال

U0415  اشكال ارتباطيCAN-BUS در ارتباط بينABSو ECU(CAN_TCS)    ON  OFF 
 ECU (CAN-TCU-NOT-PLAUS)    OFF  OFF وABSموجود بينCAN-BUSسيگنال

U0423  اشكال ارتباطيCAN-BUS در ارتباط بينICوECU(CAN_TCS)  ON  OFF 
 ECU (CAN-TCU-NOT-PLAUS)    OFF  OFF وICموجود بينCAN-BUSسيگنال

P0000  
 ON  OFF سيگنال موجود/كوتاه به بدنه سيگنالاتصال

 ON OFF  (CRASH _ PWM)خرابي مدار كنترل درچه گاز برقي
P0030  قطعي در مدار گرمكن سنسور المبداي جلو(LSH-UP-1) ON OFF 
P0031  اتصال كوتاه به بدنه در گرمكن سنسور المبداي جلو ا(LSH-UP-1 )  ON OFF 
P0032 باطريدرمدار گرمكن سنسورالمبداي جلوبهاتصال(LSH-UP-1) ON OFF 
P0036  قطعي در مدار گرمكن سنسور المبداي عقب(LSH-DOWN-1)  ON OFF 
P0037  به بدنه درمدار گرمكن سنسورالمبداي عقباتصال(LSH- DOWN -1)  ON OFF 
P0038  اتصال به باطري در مدار گرمكن سنسور المبداي عقب(LSH-DOWN-1 )  ON OFF 
P0106  اشكال در نسبتMAP-TPSسنسورMAP ( LOAD_TPS_PLAUS) ON OFF 
P0107   اتصال به بدنه  در مدار سنسور فشار هواي ورودي يا قطعي مدار(MAP) ON OFF 
P0108  اتصال به باطري درمدار سنسور فشار هواي ورودي(MAP)  ON OFF 
P0112  اتصال به بدنه در مدار سنسور دماي هواي ورودي(TIA) ON OFF 

P0113  
خرابي سنسور / قطعي و يا اتصال به باطري در مدار سنسور دماي هواي ورودي 

 ON OFF  (TIA)دماي هواي ورودي 

P0116  

 /بررسي گرانروي (اشكال در سيگنال سنسور دماي مايع خنك كننده موتور 
(TCO_EL) 

ON OFF 

 ON OFF  (TCO_SUB)سيگنال موجود سنسور دماي مايع خنك كننده موتور
 ON OFF  (TCO_SUB_OBD)سيگنال موجود سنسور دماي مايع خنك كننده موتور 

P0117  اتصال بدنه در سنسور دماي مايع خنك كننده موتور(TCO_EL) ON OFF 

P0118  
خرابي / كننده موتورقطعي و يا اتصال به باطري در سنسور دماي مايع خنك 

 ON OFF (TCO_EL)سنسور دماي مايع خنك كننده موتور

P0121  

 MAP-TPSLOAD_TPS_OLAUS) ON OFFدر بررسي نسبت TPSخرابي سنسور 
 ON ON  (TPS_1))1پتانسيومتر ( خرابي سنسور دريچه گاز 
 ON ON  (TPS_MAF_1)) 1سنسور موجود ( خرابي سنسور دريچه گاز 

 ON ON (TPS_PRED)اولين اشكال : اشكال در عيب يابي سنسور دريچه گاز 
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DTC شرح خطا MIL  EPC  
P0122   سنسور دريچه گاز  1اتصال به بدنه در پتانسيومتر(TPS_1) ON  ON  
P0123   ولت يا قطعي در پتانسيومتر سنسور دريچه گاز 5اتصال به منبع تغذيه(TPS_1)  ON  ON 

P0130  
 ON OFF   (EL_LSL_1)عيب يابي الكتريكي سنسور المبدا اشكال در

 ON OFF   (VLS_UP_1)قطعي در مدار الكتريكي ، سنسور المبداي جلو
 ON OFF  (LS_UP_IPLSM_LIM_1)اشكال در عيب يابي الكتريكي سنسور المبدا جلو

P0131   اتصال به بدنه در سنسور المبداي جلو(VLS_UP_1) ON OFF 
P0132   الكتريكي سنسور المبداي جلوخطاي(VLS_UP_1)  ON OFF 

P0133  
  عكس العمل اختالف بين حالت رقيق و غني در سنسور المبداي جلو خيلي كند

 ON OFF  (LS_UP_FRQ_1)عكس العمل ضعيف در مدار سنسور المبدا/ است 

P0134  
 OFF OFF  (VLS_UP_PUC_1)خرابي سيگنال سنسور المبداي جلو

 ON  OFF  (VLS_UP_STK_1)سنسور المبداي جلو Hubاشكال در سيگنال 
 ON OFF (LS_UP_SVT_1)عدم فعاليت سنسور المبداي جلو

P0135   خرابي عيب يابيOBD2  در گرمكن سنسور المبداي جلو 
(B1/2)(VLS_LSH_UP_1) ON OFF 

P0136  

در سنسور المبداي  DOWNخرابي سيگنال موجود 
 ON OFF (VLS_DOWN_PUC_1)(B1/2)عقب

در سنسور المبداي  FL DOWNخرابي سيگنال موجود 
 ON OFF  (VLS_DOWN_FL_1)(B1/2)عقب

 ON OFF (VLS_DOWN_MPL)سنسور المبداي عقب موجود 
 ON OFF  (CHK_LS_DOWN_1)سيگنال موجود در سنسور المبداي جلو و عقب 

P0137  
 ON OFF  (VLS_DOWN_1)المبداي عقباتصال به بدنه در سنسور 

 ON OFF  (CHK_LS_DOWN_1)سيگنال موجود در سنسور المبداي جلو و عقب

P0138  
 ON OFF  (VLS_DOWN_1)اتصال به باطري در سنسور المبداي عقب

 ON OFF  (CHK_LS_DOWN_1)سيگنال موجود در سنسور المبداي جلو و عقب

P0139  

زماني غلظت سنسور ، اشكال در عيب يابي PUCدر 
 ON OFF (LS_DOWN_SWE_1)المبدا

، اشكال در عيب يابي زماني غلظت سنسور  PUCبعد از 
 ON OFF (LS_DOWN_PUE_1)المبدا

P0140  قطعي در مدار سنسور المبداي عقب(VLS_DOWN_1) ON OFF 
P0141   خرابي عيب يابيOBD2  در گرمكن سنسور المبداي عقب(VLS_DOWN_1)  ON OFF 

P0170  
 ON OFF  (LAM_LIM_1)اشكال در كنترل محدوده نسبت استوكيومتريك

 ON OFF (FSD_1)خرابي سيستم سوخت رساني

P0171  
 ON OFF  (LAM_LIM_1) كنترل محدوده نسبت استوكيومتريك پائينتر از استاندارد ميباشد 

 ON OFF  (FSD_1) .خرابي سيستم سوخت رساني ، فشار روغن خيلي پائين است 
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DTC شرح خطا MIL  EPC  
P0172  

 ON  OFF  (LAM_LIM_1) كنترل محدوده نسبت استوكيومتريك باالتر از استاندارد ميباشد 
 ON  OFF    (FSD_1) .خرابي سيستم سوخت رساني ، فشار روغن خيلي باالست 

P0201   1قطعي در مدار انژكتور(IV_0) OFF  OFF 
P0202   4قطعي در مدار انژكتور(IV_3)  ON OFF 
P0203   2قطعي در مدار انژكتور(IV_1)  ON OFF 
P0204   3قطعي در مدار انژكتور(IV_2)  ON OFF 
P0220   2خرابي پتانسيومتر سنسور دريچه گاز (TPS_2) ON ON 
P0221  2)سنسور موجود(خرابي سنسور دريچه گاز(TPS_MAF_2)   ON ON 
P0222  2پتانسيومتر سنسور دريچه گاز  قطعي يا اتصال به بدنه در مدار(TPS_2)   ON ON 
P0223   ولت پتانسيومتر دريچه گاز 5اتصال به منبع تغذيه(TPS_2)  ON OFF 
P0230  قطعي در مدار رله پمپ بنزين(EFP_RLY)  ON OFF 
P0231  اتصال به بدنه در مدار رله پمپ بنزين    (EFP_RLY) ON OFF 
P0232   رله پمپ بنزيناتصال به باطري در مدار(EFP_RLY)  ON OFF 
P0261   1اتصال به بدنه در مدار انژكتور شماره(IV_0) OFF  OFF 
P0262  1اتصال به باطري در مدار انژكتور شماره(IV_0) ON OFF 
P0264  4اتصال به بدنه در مدار انژكتور شماره(IV_3)  ON OFF 
P0265  4اتصال به باطري در مدار انژكتور شماره(IV_3)  ON OFF 
P0267   2اتصال به بدنه در مدار انژكتور شماره(IV_1)  ON OFF 
P0268  2اتصال به باطري در مدار انژكتور شماره(IV_1)  ON OFF 
P0270  3اتصال به بدنه در مدار انژكتور شماره(IV_2)  ON OFF 
P0271  3اتصال به باطري در مدار انژكتور شماره(IV_2)  ON OFF 
P0300  احتراق ناقص چندگانه   CARB A (MIS_MPL) ,  ON OFF 
P0301  1احتراق ناقص سيلندر CARB A (MIS_0) , ON OFF 
P0302  2احتراق ناقص سيلندر CARB A (MIS_3) , ON OFF 
P0303  3احتراق ناقص سيلندر CARB A (MIS_1) , ON OFF 
P0304  4احتراق ناقص سيلندر CARB A (MIS_2) , ON OFF 
P0321  سيگنال موجود سنسور ميل لنگ(CRK) ON OFF 
P0322  قطعي درمدار سنسور ميل لنگ(CRK) ON OFF 
P0326   پيرو - اصلي(سيگنال موجود سنسور ضربه((KNKS_1)  ON OFF 
P0327    خرابي سيگنال موجود سنسور ضربه خيلي كوچك است(KNKS_1)  ON OFF 
P0328    خرابي سيگنال موجود سنسور ضربه خيلي بزرگ است(KNKS_1)   ON OFF 

P0335  
روتور ميل لنگ خيلي زياد يا كم  Misf/CRKتعداد دندانه هاي 

 ON OFF  (T_SEG_ER)است

 ON OFF (CRK_OC)قطعي در مدار سنسور موقعيت ميل لنگ

P0336  
براي احتراق ناقص با  (Misf+)اشكال درمحدوده سازگاري انطباق زمان سيگنال 
 ON OFF  (SEG_AD_ER)سازگاري سيگنالهاي سنسور موقعيت ميل لنگ 

P0340  خرابي سنسور ميل سوپاپ(CAM) ON OFF 
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DTC شرح خطا MIL  EPC  
P0341  

  ON  OFF(CAM)سيگنال موجود سنسور ميل سوپاپ
  ON  OFF  (CAM_SYN)سيگنال موجود در سنسور ميل سوپاپ در شروع 

P0342  قطعي در مدار سنسور ميل سوپاپ(CAM) ON  OFF  
P0351   1خرابي كوئل جرقه/ 1قطعي در مدار كوئل جرقه(IGC_0) OFF  OFF  
P0352   2خرابي كوئل جرقه/ 2قطعي در مدار كوئل جرقه(IGC_1) ON  OFF  
P0411  خرابي جريان پمپ هواي هواي ثانويه(SAF_FLOW) ON  OFF  
P0418  ثانويه قطعي در مدار پمپ هواي(SAP) ON  OFF  
P0420  خرابي نرخ كاتاليست كانورتور(CAT_DIAG_1) ON  OFF  
P0441   خرابي سيستم كنيستر ، عدم وجود جريان(DIAGCPS) ON  OFF  
P0443   خرابي شير برقي كنيستر(EL_CPS) ON  OFF  
P0444   قطعي در مدار شير برقي كنيستر(EL_CPS) ON  OFF  
P0458   اتصال به بدنه در مدار شيربرقي كنيستر(EL_CPS) ON  OFF  
P0459   اتصال به باطري در مدار شير برقي كنيستر(EL_CPS) ON  OFF  
P0480   1قطعي در مدار سيم پيچ رله فن(EL_ECF_1)  ON  OFF  
P0481   2قطعي در مدار سيم پيچ رله فن(EL_ECF_2)  ON  OFF  

P0501  
  ON  OFF  (VS_DIS)سنسور سرعت خودرواشكال در قطع سيگنال

  ON  OFF   (VS_TCSI)خودرو  ABSاشكال در سيگنال سنسور سرعت 
P0505   اشكال در موقعيت دور آرام(ISC) ON  OFF  
P0506  اشكال در كنترل دور آرام از دور آرام به دور كم(ISC) ON  OFF  
P0507  اشكال در كنترل دور آرام از دور آرام به دور زياد(ISC) ON  OFF  

P0513  
عدم :   IMOB/قطع ارتباط :   ECU 4/IMMO IMMOBتست خود عيب ياب 

  ON  OFF (ECU_4)ارتباط 
  ECU (IMOB) , ON  OFFاشكال در ورودي كنترل ايموباليزر بعلت عدم فعال سازي 

P0551  سيگنال موجود سوئيچ فشار پمپ هيدروليك فرمان(SERVO_SWI)  ON  OFF  

P0560  
بزرگ در خطاي سيگنال دينام بعلت سيگنال  –اتصالي مدار مقياس 

  ON  OFF  (GEN_LOAD)موجود

P0561   اشكال در سيگنال دينام(GEN_LOAD)  ON  OFF  

P0562  
  ON  OFF (VB)اشكال ولتاژ باطري در ولتاژ موجود 

  ON  OFF  (GEN_LOAD)اشكال در سيگنال دينام
P0571   سيگنال موجود استپ ترمز و سوئيچ تست ترمز(BLS_BTS)  OFF  ON  
P0601   اشكال خودعيب يابECU 2  / تست اطالعات ورودي كلي / آيتم تست كلي مجموعه

(ECU_2) ON  OFF  
P0603   اشكال خودعيب يابECU 3  اشكال سيگنال تغذيهSPI (ECU_3) ON  ON  

P0604   اشكال خودعيب يابECU1  / تشخيص حافظه اصليHW/ تشخيصX_RAM  
  ON  OFF  (ECU_1)اصلي CAN-RAMتشخيص / اصلي RAMتشخيص خروجي /اصلي 

P0605  اشكال خود عيب يابECU2/كاليبراسيون مجموعهEEPROM  ON  OFF  
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DTC شرح خطا MIL  EPC  

P0606  

  ON  ON (MON)(EGAS)خطاي نمايش عمومي امنيتي دريچه گاز الكتريكي 
امنيتي دريچه گاز الكتريكي ) گشتاور (خطاي نمايش گشتاور

E_GAS(TQI_MON)
ON ON  

امنيتي دريچه گاز الكتريكي (RPM)خطاي نمايش محدوده سرعت 
(EGAS)(N_MAX_MON)

ON ON  
  ECU (MC_MU)ON OFFاشكال در فرآيند بارگذاري مجدد 
 ECU(MU_MU)ON OFFاشكال در فرآيند بارگذاري مجدد 

محدوده گشتاور مورد نياز يا محدوده امنيتي واقعي گشتاور بيش از حد مجاز ميباشد 
(TQ_LIM_INTV) ON OFF 

P0610   خطاي كد متغير(VARCOD) ON OFF 
P0627  خرابي رله پمپ بنزين(EFP_RLY) ON OFF 

P0638  

انجام نشده است  VBخرابي سنسور موقعيت دريچه گاز ، سازگاري دريچه گاز ، شرايط 
(TPS_AD_CDN_MISS_A) ON ON  

خرابي سنسور موقعيت دريچه گاز ، سازگاري دريچه گاز ، شرايط نگهداري انجام نشده 
  ON OFF (TPS_AD_CDN_MISS_B)است 

 ON ON (TPS_SPR_A)سنسور دريچه گاز ، شروع تست دريچه
 ON ON  (TPS_SPR_B)خرابي سنسور دريچه گاز ، شروع تست دريچه

 ON ON  (TPS_AD_A)خرابي سنسور دريچه گاز ، سازگاري دريچه
 ON ON  (TPS_AD_B)خرابي سنسور دريچه گاز ، سازگاري دريچه
 ON ON  (TPS_AD_C)خرابي سنسور دريچه گاز ، سازگاري دريچه

 ON ON  (EGAS_B)خرابي سنسور دريچه گاز ، شروع تست دريچه گاز
 ON ON  (EGAS_C)، شروع تست دريچه گاز خرابي سنسور دريچه گاز

 ON ON  (EGAS_D)خرابي سنسور دريچه گاز ، سازگاري دريچه گاز
P0645  بعد ازUBاشكال سيگنال دوطرف براي اتصالي مدار ،AC(ACCOUT)  ON ON 
P0660  قطعي در مدار سوئيچ متغير منيفولد هوا(VIM)  ON ON 
P0661  متغير منيفولد هوااتصال به بدنه درمدار سوئيچ(VIM)  ON ON 
P0662  اتصال به باطري درمدار سوئيچ متغير منيفولد هوا(VIM)  ON ON 
P0685  اشكال الكتريكيK1 30)فاز پين قفل الكتريكي(PWL) ON ON 
P0691   1اتصال به بدنه در مدار سيم پيچ رله فن شماره(EL_ECF_1)    ON ON 
P0692  1سيم پيچ رله فن شمارهاتصال به باطري در مدار(EL_ECF_1)   ON ON 
P0693  2اتصال به باطري در مدار سيم پيچ رله فن شماره(EL_ECF_2)   ON ON 
P0694   2اتصال به بدنه در مدار سيم پيچ رله فن شماره(EL_ECF_2)   ON ON 

P0704  
 ON ON  (CS)سيگنال موجود سوئيچ كالچ

 ON ON (CS_OPEN)سيگنال موجود سوئيچ كالچ CSقطعي در مدار 

P1351   سيگنال ميل سوپاپ در شروع نامناسب است ، سيگنال موجود در حالت استارت
(CAM_SYN)  ON ON 

P1388   خطاي كنترل كروز امنيتي دريچه گاز الكتريكي(EGAS) 
(CRU_MSR_MON)

ON ON  
P1427  اتصال به باطري در مدار پمپ وكيوم ترمز(BSUP)  ON OFF  
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DTC شرح خطا MIL  EPC  
P1428   (BSUP) اتصال به بدنه در مدار پمپ وكيوم ترمز   ON OFF 
P1431   (BSUP) قطعي در مدار پمپ وكيوم ترمز   ON OFF 
P1480  (BSUP) خرابي پمپ وكيوم ترمز   ON OFF 
P1558   (MTC_CTL_1) قطعي در مدار) 1موتور (خرابي دريچ گاز    ON ON 
P1560  (N_MAX_ENG) حداكثر دور موتور بيش از مقدار مجاز براي موتور ميباشد   ON OFF 
P1609  (CRASH) قطعي در مدار قطع كن –پمپ بنزين    ON OFF 
P1652  (TCU1)  TCU روشن بودن چراغ عيب موتور بخاطر   ON OFF 
P1653   (CAN_TCS_STATE) عدم ارتباط –خرابي سيستم    ON OFF 
P1680  (RST_CHK) عدم استارت مجدد در حالت اضطراري   ON OFF 

P2096   (B 1/2)          سيسـتم عيـب يـابي كنتـرل عملكـرد سنسـورالمبدا خيلـي رقيـق ميباشـد
.Z(LAM_ADJ_1) ON OFF 

P2097   (B 1/2) .سيستم عيب يابي كنترل عملكرد سنسورالمبدا خيلي غني ميباشد    
(LAM_ADJ_1) ON OFF 

P2101  

 (MTC_CTL_1) سيگنال موجود)1موتور (خرابي دريچه گاز    
ON ON 

 (MTC_CTL_2) سيگنال موجود)1موتور (خرابي دريچه گاز    
ON ON 

 (MTC_MPL) سيگنال موجود كنترل دريچه گاز   ON ON 

P2106  
 (MTC_DR) سيگنال موجود)موتور(خرابي دريچه گاز    

ON ON 

 (EGAS_A) تست استارت خرابي دريچه گاز   ON OFF 
P2122   (PVS_1) در مقياس بزرگ اتصال بدنه يا قطع شده است 1پتانسيومتر پدال گاز    OFF ON 
P2123   (PVS_1) 1اتصال بدنه در مدار تغذيه پتانسيومتر پدال گاز    OFF ON 
P2127   (PVS_2) در مقياس بزرگ اتصال بدنه يا قطع شده است 1پتانسيومتر پدال گاز    OFF ON 
P2128   (PVS_2) 1اتصال بدنه در مدار تغذيه پتانسيومتر پدال گاز    OFF ON 

P2138  
 (PVS_RATIO) سنسور پدال گاز غير فعال است  بررسي سيگنال موجود   OFF ON 

(PVS_DRIFT) سنسور موقعيت پدال ، در زمان مانور دادن   OFF ON 
(PVS_MOVE) بررسي سيگنال موجود سنسور پدال گاز   ON OFF 

P2257  (SAP) اتصالي به بدنه در مدار پمپ هواي ثانويه   ON OFF 
P2258   (SAP) اتصالي به باطري در مدار پمپ هواي ثانويه   ON OFF 
P2300   (IGC_0) 1اتصالي به بدنه در مدار كوئل جرقه    OFF OFF 
P2301   (IGC_0) 1اتصالي به باطري در مدار كوئل جرقه    OFF OFF 
P2303  (IGC_1) 2اتصالي به بدنه در مدار كوئل جرقه    ON OFF 
P2304 (IGC_1) 2اتصالي به باطري  در مدار كوئل جرقه    ON OFF 
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  مكانيكي موتور 

  احتياط هاي اوليه 

  >توصيه  <

آن است كه ممكن است ياتاقانهاي ثابت و يا  اگر در هنگام تعمير موتور مقداري از براده يا پودر ديده شود ، نشانه •
  .براي جلوگيري از فرسايش بيشتر ، بعد از تعمير موارد زير را انجام دهيد . متحرك آسيب ديده باشند 

a(  كانالهاي روغن را بدقت تميز نمائيد. 
b(  نازلهاي روغن را تعويض نمائيد. 
c(  فيلتر روغن راتعويض نمائيد. 

  دياگرام موقعيت قطعات 
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  ت پايه نصب قطعات كمكي سم

 
 

  شكل Vتسمه  1
  پولي ميل لنگ 2
  بوش پيچ 3
 شكل Vسفت كن تسمه  4
   پايه قطعات كمكي 5

 پايه 6
 دينام 7
 A/Cكمپرسور 8
    پمپ فرمان 9

پيچهاي پايه را باتوجه به ترتيب نشان داده شده در شكل سفت  •
  .نمائيد 

  .بزنيد پيچها را قبل از بستن چسب آب بندي  •
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  سمت پولي

 
 

 محافظ مياني تسمه تايمينگ 1
  دسته موتور  2
 محافظ باالئي تسمه تايمينگ 3
  واشر 4
 پولي سفت كن نيمه اتوماتيك 5
 پولي سر ميل سوپاپ 6
  محافظ عقبي تسمه تايمينگ 7

  خار سر ميل سوپاپ 8
 اورينگ 9
 واتر پمپ 10
  پولي تسمه تايمينگ ميل لنگ 11
  تسمه تايمينگ 12
    محافظ پائيني تسمه تايمينگ 13
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  سمت سيلندر

 
 

  سنسور ضربه 1
  گيج روغن 2
  پايه 3
  پايه 4
 پايه فيلتر روغن با متعلقات 5
  واشر 6
  سنسور موقعيت ميل لنگ 7

  هوزينگ ترموستات 8
 اورينگ 9
 رينگ آب بندي 10
  ترموستات 11
  بلوكه سيلندر 12
    آب بندي لوله مايع خنك كننده موتورواشر 13
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  بستن محافظ باالئي تسمه تايمينگ/ باز كردن 

  باز كردن 
a(  پيچ تنظيم را بصورت عمودي قرار دهيد. 
b(  خار را توسط پيچ گوشتي كوچك بسمت باال فشار داده و محافظ

 .تسمه تايمينگ را مانند شكل بيرون آوريد 

  بستن  .1
a(  قفل شود محافظ باالئي را با فشار به تا هنگاميكه سيني پايه

  .محافظ پشتي تسمه تايمينگ فشار دهيد 

  

  شكل Vبستن تسمه / باز كردن 

  ابزار مخصوص و ابزار آالت مورد نياز  .1
 T10060Aنگهدارنده تسمه  •

  
  

  باز كردن  .2
a(  جهت چرخش تسمهV  شكل را عالمت بزنيد. 
b(  براي شل كردن تسمهV  شكل ، تسمه سفت كن را در جهتي كه

  .در شكل نشان داده شده است بچرخانيد 
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c(  تسمه سفت كن را توسط ابزار مخصوصT10060A 
d(  تسمهV  شكل را باز نمائيد. 

  
  

  بستن  .3
a(  مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد. 

  >توصيه  <

دقت  در هنگام نصب تسمه به جهت جازدن و محل نصب تسمه •
  .نموده و شرايط فرسايش آنرا بررسي نمائيد 

  .در آخر نصب نمائيد  A/Cشكل  Vتسمه  •

بعداز اتمام مراحل كاري موتور را روشن نموده و شرايط چرخش تسمه  .4
  .را بررسي نمائيد 

 

  .شكل را مانند شكل نصب نمائيد  Vتسمه  .5
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  صفحه محرك /پوسته كاسه نمد و فاليويل 

  دياگرام موقعيت قطعات 

 
 

  كاسه نمد  1
 )سمت پولي ميل لنگ( پوسته كاسه نمد  2
  بلوكه سيلندر 3
   كاسه نمد 4

  صفحه محرك/لفاليوي 5
  سيني انتهاي موتور 6
   )سمت گيربكس ( پوسته كاسه نمد  7
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  بستن پوسته كاسه نمد سمت پولي ميل لنگ / باز كردن 

  
  ابزار مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات  .1

 3230باز كننده كاسه نمد  •
 3415ابزا نگهدارنده پولي •
 T10053مجموعه ابزار  •
 تركمتر •

  باز كردن  .2
a(  تسمهV  شكل را باز كنيد. 
b(  محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد. 
c(  دنده سر ميل سوپاپ را چرخانده و  آنرا روي ميل سوپاپ در

عالمت روي . نصب كنيد  1نقطه مرگ باالي سيلندر  موقعيت
دنده سر ميل سوپاپ بايستي با روي محافظ عقبي تسمه تايمينگ 

 .تنظيم گردد 
d(  پولي سفت كن را شل نموده و تسمه تايمينگ را از روي دنده ميل

  .سوپاپ برداريد 

  

e( ميل لنگ را كمي در جهت عكس بچرخانيد. 
f(  پولي ميل لنگ را باز كنيد. 

g(  محافظ مياني و پائيني را باز نمائيد.  
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h(  پولي تايمينگ ميل لنگ را باز نموده و پولي تايمينگ را با ابزار
  .نگهداريد  3415مخصوص 

  
i(  باز كننده كاسه نمد را نصب كرده  ، مهره مركزي را تاحدي با

 .دست بر روي ميل لنگ ببنديد 
j(  درجه  9را بميزان  3203قسمت داخلي باز كننده كاسه نمد )

از قسمت خارجي آن چرخانده و آنرا با پيچ )   MM 20حدود 
  .دندانه دار قفل نمائيد 

  
k(  ماليده ،  3203مقداري روغن به رزوه هاي باز كننده كاسه نمد

آنرا نصب نموده و  با فشار تا زمانيكه به قسمت داخلي كاسه نمد 
 .شود نگه داريد بسته 

l(  پيچ دندانه دار را شل نموده ، و قسمت داخلي را در جهت عكس
چرخش ميل لنگ تا هنگاميكه از كاسه نمد خارج گردد ، بپيچانيد 

. 
m(  باز كننده كاسه نمد را در بين گيره قرار داده و كاسه نمد را توسط

  .انبر دست خارج نمائيد 

  

  بستن .3
a(  ميل لنگ را توسط پارچه تميز روغن باقيمانده روي محور ثابت

 .پاك نمائيد 
b(  غالف راهنمايT10053/1    را روي محور ثابت ميل لنگ نصب

 .نمائيد 
c(  كاسه نمد تميز را با عبور از غالف راهنما بر روي محور ثابت ميل

  .لنگ قرار دهيد 
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d(  كاسه نمد را با ابزارT10053  و پيچ
T10053/2(M16/X1.5X60)  نصب كنيد.  

 
e( 3415پولي تايمينگ ميل لنگ را بسته و آنرا با ابزار نگهدارنده

 .نگاهداريد 

  >توصيه  <
دقت نمائيد كه هيچگونه روغني بين پولي تسمه تايمينگ و ميل  •

  .لنگ وجود نداشته باشد 
  .پيچ پولي تايمينگ را تعويض نمائيد  •
دقت نمائيد كه هيچ گونه روغن يا گريسي برروي رزوه و پيچ  •

  .نداشته باشد وجود 
f(  90ابتدا پيچ جديد پولي تايمينگ را با گشتاورNm  سفت نموده و

 .درجه در چند مرحله سفت نمائيد  90سپس به ميزان 
 .نصب قطعات ديگر هميشه عكس مراحل باز كردن ميباشد 

g(  تسمه تايمينگ را نصب نمائيد.  

 

  بستن پوسته كاسه نمد سمت پولي ميل لنگ / باز كردن 

  
  ابزار مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات .  1

 3415ابزار نگه دارنده  •
 T10053مجموعه ابزار  •
 آچار تركمتر •
 دريل برقي با برس پالستيكي •
 D 176 404 A2چسب سيليكوني  •
  كارتك •
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  .پوسته كاسه نمد را باز نمائيد .  2
a(  تسمهV  شكل را باز نمائيد. 
b( مائيد محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز ن. 
c(  دنده سر ميل سوپاپ را چرخانده و  آنرا روي ميل سوپاپ در

عالمت روي . نصب كنيد  1موقعيت نقطه مرگ باالي سيلندر 
دنده سر ميل سوپاپ بايستي با روي محافظ عقبي تسمه تايمينگ 

 .تنظيم گردد 
d(  پولي سفت كن را شل نموده و تسمه تايمينگ را از روي دنده ميل

  .سوپاپ برداريد 

  

e( ميل لنگ را كمي در جهت عكس بچرخانيد. 
f(  پولي ميل لنگ را باز كنيد. 

g(  محافظ مياني و پائيني را باز نمائيد.  
  

  
h( پولي تايمينگ ميل لنگ را باز نموده و پولي تايمينگ را با ابزار

 .نگهداريد  3415مخصوص 
i(  كارتل را باز نمائيد. 
j(  نمائيد پوسته كاسه نمد سمت پولي ميل لنگ را باز. 

k(  در صورت نياز براي جدا كردن آن . پوسته كاسه نمد را باز نمائيد
 .با استفاده از چكش الستيكي ضربه بزنيد 

l(  كاسه نمد را از روي پوسته كاسه نمد جدا نمائيد. 
m(  باقيمانده چسب سليكون را توسط كارتك از بلوكه سيلندر پاك

  نمائيد 

  

n(  باقيمانده چسب سيليكون را توسط برس پالستيكي از روي پوسته
 ).از عينك محافظ استفاده نمائيد(. كاسه نمد پاك نمائيد 

o(  سطح چسب خورده را تميز نموده و از اينكه روغني بر روي آن
 .وجود نداشته باشد ، مطمئن شويد 

  

  بستن پوسته كاسه نمد  .3
a(  نمد را توسط پارچه قبل از اعمال چسب آب بندي ، سطح كاسه

 .تميز بپوشانيد 
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b(  ، نازل چسب را از محل عالمتي كه در قسمت جلوي آن قرار دارد
 ) mm 3قطر نازل در حدود .(ببريد

c(  2چسب سيليكون را به محل تميز شده پوسته كاسه نمد با ضخامت – 
3 mm  مانند شكل بماليد. 

  >توصيه  <
مقدار چسب . باشد   mm 3 – 2ضخامت چسب آب بندي  •

  .اضافي وارد كارتل شده و لوله ورودي صافي روغن را مي بندد 
  .به تاريخ درج شده بر روي تيوپ چسب توجه نمائيد  •
دقيقه پس از اعمال چسب آب بندي بر  5پوسته كاسه نمد را  •

  .روي آن نصب كنيد
 30روغن موتور را ميتوان پس از بعد از نصب پوسته كاسه نمد ،  •

  .اضافه نمود دقيقه 
d( ه كاسه نمد را سريع نصب نموده و همه پيچهاي آنرا سفت نمائيد پوست. 
e(  پيچهاي پوسته كاسه نمد را بصورت ضربدر ي سفت نمائيد. 

 : Nm 15.0 گشتاور سفت كردن  
f(  چسب اضافي را تميز نموده و دقت نمائيد كه روي محور ثابت ميل لنگ

 .و كاسه نمد چسبي وجود نداشته باشد 
g( رتل را نصب نمائيد كا. 
h(  كاسه نمد جديد ميل لنگ را جابزنيد.  

  

i(  3415پولي را توسط ابزار پولي تايمينگ ميل لنگ را نصب كنيد و 
 . نگهداريد 

  >توصيه  <
از اينكه هيچگونه روغني مابين پولي تايمينگ و ميل لنگ  •

  .وجود ندارد ، مطمئن شويد 
  .پيچ پولي ميل لنگ را تعويض نمائيد  •
آن روغن وجود نداشته  نمائيد كه بر روي پيچ و رزوه هايدقت  •

  باشد 
j(  90.0پيچ جديد پولي تايمينگ را با گشتاور Nm  سفت نموده و سپس

 .درجه سفت نمائيد  90آنرا بميزان 

 .معموال نصب قسمتهاي ديگر عكس مراحل باز شدن ميباشند 

k(  تسمه تايمينگ را نصب نمائيد.  
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  سفت كن نيمه اتوماتيكبررسي پولي تسمه 

  موقعيت نصب .1
a(  برگرداننده پولي بايستي مطلبق شكل در شيار روي سرسيلندر قرار گيرد

. 

  مراحل تشخيص .2
a(  بيشترين دماي موتور بايستي مطابق با دماي بدن باشد. 
b(  قرار دهيد  1موتور را در موقعيت نقطه مرگ باالي سيلندر.  

  

c(  تسمه تايمينگ را با فشار توسط شصت انگشت فشار داده ، تااينكه سوزن
B  حركت نمايد. 

d(  تسمه تايمينگ را شل نموده و ميل لنگ را بميزان دو دور در جهت
 .دوران موتور، تا اينكه در نقطه مرگ باال قرار گيرد ، بچرخانيد 

e(  پولي سفت كن بايستي به محل اصلي خود برگردد ) شيارA  و سوزنB 
 ) .بايستي دوباره تنظيم گردد 

  >توصيه  <

  .در هنگام بررسي از آينه استفاده نمائيد  •
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  باز كردن و بستن سرسيلندر
  >توصيه  <
اگر از يك سر سيلندر جديد استفاده مينمائيد ، نياز آن ميرود به كليه قطعات روي سرسيلندر ازقبيل اسبكها ، ميله  •

  .بادامكهاي ميل سوپاپ قبل از بستن درب سوپاپ روغن بزنيد اسبك ، 
  .محافظ سوپاپها را فقط در هنگام نصب سرسيلندر از سوپاپ برداريد  •
  .در صورت تعويض سرسيلندر بايستي مايع خنك كننده موتور به طور كامل تعويض گردد  •

  دياگرام موقعيت قطعات 

 
  

 دنده تايمينگ ميل سوپاپ 1
 تسمه تايمينگ محافظ عقبي 2
  خار ميل سوپاپ 3
  رينگ آب بندي 4
  رابط اگزوز 5
  واشر آب بندي 6
  درپوش روغن 7
   درب سوپاپ 8

  واشر درب سوپاپ  9
  پيچ سرسيلندر  10
  سنسور موقعيت ميل سوپاپ  11
  اورينگ   12
  سر سيلندر  13
  سه راهي آب   14
  اورينگ   15
    واشر سرسيلندر  16
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  سطح سرسيلندربررسي تابيدگي 

  حداكثر تابيدگي سطح سرسيلندر  .1

0.05 mm 

 

  باز كردن و بستن سرسيلندر

  
  ابزارهاي مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات  .1

  VAS 2052 Aخار باز كن  •
 T10070و يا ست آداپتور   3452رابط پيچ سرسيلندر  •
 3415ابزار نگهدارنده  •

  باز كردن سر سيلندر .2
a(  سرسيلندر ، دماي آن بايستي در حدود دماي بدن باشد ، در غير اينصورت ممكن است باعث در هنگام باز كردن

 .تابيدگي سر يلندر ميگردد 
  >توصيه  <
  .براي نصب بعضي از قطعات كه در محدوده باريك و كوچك موتور به موارد زير دقت نمائيد  •
ليك ، كنيستر ، مايه خنك كننده موتور ، سوخت ، فشار هيدرو: از قبيل ( براي انجام مراحل نصب كليه لوله  •

  .و كابل هاي برق را آماده نمائيد ) روغن ترمز و سيستم وكيوم 
  .براي جلوگيري ار خرابي لوله ها و كابلها ، فاصله كافي  از قطعات متحرك و داغ را بررسي نمائيد  •
b(  سوئيچ استارت و كليه مصرف كننده هاي الكتريكي راoff  را بيرون آوريد  و سوئيچ. نمائيد. 
c(  كابل منفي باطري را جدا نمائيد. 
d(  درب سوپاپ را باز نمائيد . 
e(  مايع خنك كننده موتور را تخليه نمائيد. 
f(  منيفولد هوا را باز نمائيد. 

  >توصيه  <
  .مسير هواي قسمت پائيني منييفولد هوا را با پارچه تميز پر كنيد  •
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g(  سه راهي آب را مانند شكل باز نمائيد.  

  

h(  شلنگ مايع خنك كننده ورودي عقب سه راهي از سرسيلندر را مانند
 .شكل باز نمائيد 

i(  همه كابلهاي متصل به سرسيلندر را با توجه به شكل باز كرده و يا جدا
  .نمائيد 

  

j(  پايه لوله اگزوز را با توجه به شكل باز نمائيد. 
k(  لوله اگزوز را از منيفولد اگزوز باز نمائيد. 
l(  تسمهV  را باز نمائيد شكل. 

m(  محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد.  

  

n(  دنده تايمينگ رت روي ميل سوپاپ بسته و آنرا در نقطه مرگ باالي
عالمت روي دنده سر ميل سوپاپ بايستي با عالمت .قرار دهيد  1سيلندر 

 .محافظ عقبي تسمه تايمينگ همراستا باشد 
o( ده و تسمه تايمينگ را از روي مهره تنظيم پولي سفت كن را شل نمو

 .دنده سر ميل سوپاپ بيرون آوريد 
p( مهره تنظيم و واشر آنرا از پولس سفت كن باز كنيد. 
q(  ميل لنگ را كمي در جهت مخالف گردش موتور بچرخانيد.    

r(  در هنگام شل كردن پيچ دنده را .دنده سر ميل سوپاپ را باز نمائيد
 .نگهدتريد  3415توسط ابزار مخصوص نگهدارنده 

s(  خار ميل سوپاپ را بيرون آوريد.  
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t(  محافظ عقبي تسمه تايمينگ را باز كنيد. 
u(  در سوپاپ را باز نمائيد.  

  

v(  و مجموعه آداپتور   3542پيچهاي سرسيلندر را با استفاده از رابط بكس
T10070  بترتيب نشان داده در شكل را شل نموده و باز نمائيد. 

w(  باال برده و آنرا به سمت تسمه تايمينگ حركت داده و سرسيلتدر را كمي
 .سپس  ارنا از روي موتور برداريد 

  >تذكر  <

  .پولي تسمه سفت كن را از روي نگهدارنده موتور باز نمائيد  •

براي جلوگيري از خرابي سرسيلندر ، آنرا به دفت از روي  •
  .سيلندر جدا نمائيد 

  

  بستن سرسيلندر .3
  >توصيه  <
هيچگونه روغن ويا ضد يخي در سوراخ پيچ سر سيلندر بر روي سيلندر كه انتهاي آن بسته است وجود از اينكه  •

  .نداشته باشد ، كامالً مطمئن شويد 
  .واشر جديد سرسيلندر را فقط قبل ازاينكه بر روي سيلندر نصب كنيد از جعبه خارج نمائيد  •
  .آن ممكن است ايجاد نشتي نمايد خرابي . در هنگام نصب واشر سرسيلندر دقت كامل نمائيد  •
  .پيچ هاي سرسيلندر را تعويض نمائيد  •
a(  مقداري پارچه تميز را براي جلوگيري از ورود هر گونه آلودگي بداخل سيلندر و پيستون را در حفره سيلندر قرار

 .دهيد 
b( يد از ورود آلودگي و يا براده هاي باقيمانده به داخل مايع خنك كننده موتور جلوگيري نمائ. 
c(  در همان زمان دقت نمائيد شيارهاي طولي و يا خراشيدگي وجد . سطح سرسيلندر و سيلندر را به دقت تميز نمائيد

 ) استفاده نمائيد  100براي تميز كردن سطح از سنباده با ضريب زبري زير . ( نداشته باشد 
d(  پارچه و مواد چيبنده را به دقت بيرون آوريد. 
e(  قرار داده و سپس كمي آنرا  1مرحله ميچرخد ، ابتدا آنرا در نقطه مرگ باالي سيلندر اگر ميل لنگ در اين

 .برگردانيد 
f(  دقت نمائيد تا اينكه شماره فني قطعه رو به سرسيلندر قرار گرفته و از سمت . واشر سرسيلندر جديد را نصب نمائيد

 .منيفولد ورودي قابل خواندن باشد 

  >توصيه  <
  .ظ عقبي تسمه تايمينگ ابتدا به آن چسب آب بندي بزنيد براي بستن پيچ محاف •

g(  بعد از نصب سرسيلندر پيچ هاي سرسيلندر را بسته و كمي آنهارا سفت نمائيد. 
h(  با استفاده از روش زير ، پيچهاي سرسيلندر را باتوجه به ترتيب نشان  
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 .داده شده در شكل سفت نمائيد 
 روش سفت كردن  مرحله

 سفت نمائيدNm 40.0آنها را با گشتاور 1
2  º90سفت نمائيد 
3 º90سفت نمائيد 

  >توصيه  <
هنگاميكه ميل سوپاپ را ميچرخانيد ، ميل لنگ نبايستي در  •

نقطه مرگ باال قرار گيرد ، زيرا اين عمل باعث خرابي سرسوپاپ 
 پيستون ميگردد/ 

i(  تسمه تايمينگ را نصب كرده و آنرا سفت نمائيد. 
j(  تسمهV  شكل را نصب كنيد. 

 .معموال نصب ديگر قطعات عكس مراحل باز كردن آن ميباشد 
k(  مايع خنك كننده موتور را تعويض نمائيد. 
l(  براي بررسي هاي مورد نياز از نصب كامل باطري مطمئن گرديد.  

  

  بررسي فشار كمپرس 

  
  ابزارهاي مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات  .1

 B 3122آچار شمع  •
 تركمتر •
 )  VAG 1763/6با آداپتور (   VAG 1763كمپرس سنج  •
  F-ADSدستگاه عيب ياب  •

  شرايط بررسي  .2
a(  30دقت نمائيد كه دماي روغن حداقلº C  باشد. 
b(  باطري كامالً شارژ باشد. 
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  مراحل انجام  .3
a(  درپوش موتور را برداريد. 
b(  سوكت كويل را جدا نمائيد. 
c(  كانكتور انژكتور را جدا نمائيد.  

  
  

  
d(  واير شمع را توسط ابزار مخصوصT10112   بيرون آوريد. 
e(  3122شمع را توسط ابزار مخصوص B  باز كنيد. 
f(  مقدار كمپرس هر سيلندر را توسط ابزارمخصوصVAG 1763  و

 .بررسي نمائيد  VGA 1763/ 6آداپتور 
g(  موتور را توسط تكنسين ديگر استارت بزنيد. 
h(  كمپرس سنج به مقدار زيادي استارت را تاهنگاميكه عقربه روي

 .افزايش نمي يابد ، ادامه دهيد 

  مقدار فشار كمپرس موتور  .4
  محدوده فشار 

Kpa 
 حداقل فشار كمپرس

Kpa 
حداكثر اختالف بين

   Kpaسيلندرها
1000 - 1300  700 Max. 300   

  

  تعويض كاسه نمد ميل سوپاپ
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  ابزارهاي مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات  .1
 T10071مجموعه ابزار  •
 3265غالف جازن  •
 2085باز كننده كاسه نمد  •
 3415ابزار نگهدارنده  •
 تركمتر •

  باز كردن .2
a(   محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد. 
b(  دنده سرميل سوپاپ را روي ميل سوپاپ نصب نموده و آنرا تا زمانيكه

عالمت روي آن با عالمت محافظ پشت تسمه تايمينگ براي قراگيري 
 .، بچرخانيد 1سيلندر  TDCدرموقعيت 

c(  مهره تنظيم پولي سفت كن را شل نموده و تسمه تايمينگ را از روي
 دنده سر ميل سوپاپ بيرون آوريد

d( مي در جهت عكس دوران موتور بچرخانيدميل لنگ را ك. 

  

  

  

  

  

e(  در هنگام شل كردن پيچ دنده ميل . دنده سر ميل سوپاپ را باز نمائيد
تنظيم  3415چرخان  - سوپاپ را توسط ابزار مخصوص نگهدارنده 

 .نمائيد 
f(  خار ميل سوپاپ را بيرون آوريد. 

g(  آنرا تا انتها پيچ تنظيم دنده سر ميل سوپاپ را به ميل سوپاپ بسته و
 .بپيچانيد 

h( را دوبار 2085عه داخلي ابزار مخصوص باز كننده كاسه نمد قط) حدود
3 mm ( چرخانده  ، و سپس آنرا با پيچ دندانه دار قفل از قطعه خارجي

   .كنيد

  

i(  روغن ماليده ، آنرا نصب  2085به انتهاي رزوه هاي باز كننده كاسه نمد
به داخل كاسه نمد قرار گيرد ، فشار داده  نموده و تا حد امكان تا زمانيكه

 .ومحكم نمائيد 
j(  پيچ دندانه دار را شل نموده و قطعه داخلي را عكس جهت ميل سوپاپ تا

 .هنگاميكه كاسه نمد بيرون بيايد بچرخانيد 
k(  بازكننده كاسه نمد را در بين گيره قرار داده و كاسه نمد را توسط انبر

 .دست بيرون آوريد 
l(  ياتاقانهاي ميل سوپاپ تميز كنيد روغن را از. 

  بستن  .3
a(  پيستون نبايستي در نقطه مزگ باال قرار گيرد. 
b(  از اينكه روغن روي محور ثابت ميل سوپاپ قرار ندارد مطمئن گرديد. 

  >توصيه  <
  .لبه كاسه نمد نبايستي به روغن آغشته گردد  •
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 .قرار دهيد   T10071/ 1كاسه نمدجديد را روي غالف راهنما  .1
  .غالف راهنما را بيرون آوريد  .2

  

در محل  T10071/2و پيچ  3265كاسه نمد را با غالف راهنماي  .3
 .خود قرار دهيد 

  >توصيه  <
هنگاميكه ميل سوپاپ را ميچرخانيد ، ميل لنگ نبايستي در  •

نقطه مرگ باال قرار گيرد ، زيرا اين عمل باعث خرابي 
  .پيستون ميگردد / سرسوپاپ 

  .را نصب كنيد خار ميل سوپاپ  .4

  

 –براي بستن پيچ آن از ابزار نگهدارنده . دنده ميل سوپاپ را ببنديد  .5
 .استفاده نمائيد  3415چرخان 

 Nm 100.0: گشتاور سفت كردن 

  >توصيه  <
هنگاميكه ميل سوپاپ را ميچرخانيد ، ميل لنگ نبايستي در  •

نقطه مرگ باال قرار گيرد ، زيرا اين عمل باعث خرابي 
  .پيستون ميگردد / سرسوپاپ 

  .معموال بستن قسمتهاي ديگر عكس مراحل باز كردن آن ميباشد 

  .تسمه تايمينگ را نصب كنيد  .6
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  بستن ميل سوپاپ/ باز كردن 

  
  قطعات و ابزارهاي مخصوص مورد نياز تعميرات.  1

 T10071مجموعه ابزار  •
 3265غالف نصب  •
 3415چرخان  –ابزار نگهدارنده  •
 آچار تركمتر •
 D 188 800 A1چسب آب بندي  •

  باز كردن .2
  >توصيه  <
  .تراش مجدد سطح تماس كپه هاي يكپارچه پائيني و قسمت باالئي آن مجاز نميباشد  •
قبل از باز كردن كپه ياتاقانهاي يكپارچه، نياز است . ياتاقانهاي ميل سوپاپ با روي سر سيلندر يكپارچه شده است  •

  . تا تسمه تايمينگ شل شود 
  .چنانچه كپه ياتاقنهاي يكپارچه شل شوند بايستي كاسه نمد ميل سوپاپ و درپوش انتهاي آن با شود  •

  .درپوش موتور را باز كنيد  •
  .رودي را باز نمائيد منيفولد و •

  .مسير ورودي قسمت پا ئيني منيفولد ورودي را با استفاده از يك پارچه تميز بپوشانيد  •
a(  محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد. 
b(  دنده سرميل سوپاپ را روي ميل سوپاپ نصب نموده و آنرا تا زمانيكه

راگيري عالمت روي آن با عالمت محافظ پشت تسمه تايمينگ براي ق
 .، بچرخانيد 1سيلندر  TDCدرموقعيت 

c(  مهره تنظيم پولي سفت كن را شل نموده و تسمه تايمينگ را از روي
 دنده سر ميل سوپاپ بيرون آوريد

d(  ميل لنگ را كمي در جهت خالف گردش موتور بچرخانيد.    
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e(  در هنگام شل كردن پيچ دنده ميل . دنده سر ميل سوپاپ را باز نمائيد
 ..تنظيم نمائيد  3415چرخان  -توسط ابزار مخصوص نگهدارنده سوپاپ را 

f( خار ميل سوپاپ را بيرون آوريد 
g(  پيچهاي درب سوپاپ را از سمت بيرون به سمت داخل شل نمائيد 
h(  درب سوپاپ را باز نمائيد.  

  

i(  محافظ عقبي تسمه تايمينگ را از سريلندر مطابق شكل باز نمائيد 
j(  را باز نموده و سپس مهره هاي  3،  1،  5مهره هاي ياتاقانهاي ،

 .را بصورت ضربدري باز نمائيد  4،  2ياتاقانهاي 
k(  كپه يكپارچه ياتقانها را باز نمائيد. 
l(  ميل سوپاپ را بدقت باز نموده و آنرا بر روي يك پارچه تميز قرار دهيد. 

m(  اسبك و ميل اسبك را با يكديگر باز نموده و بر روي پارچه تميز قرار
 .دهيد 

n(  دقت نمائيد تا اينكه اسبك و ميل اسبك آسيب نبيند.  
  

o(  چسب آب بندي قبلي را از شيار روي ياتاقان يكپارچه پاك نموده و سطح
 .سر سيلندر را مطابق شكل باز نمائيد 

p(  از كثيف شدن و ورود باقيمانده چسب آب بندي به سرسيلندر جلوگيري
 .نمائيد 

  بستن .3
a(  يا گريسي بر روي سطح آب بندي قرار دقت نمائيد كه هيچگونه روغن و

 .نداشته باشد 
b(  ، در هنگام نصب كپه ياتاقانهاي يكپارچه و يا سرسيلندر را نصب ميكند

 .رو به باال باشد  1دقت نمائيد تا بادامكهاي سيلندر 
c(  نبايستي پيستون در نقطه مرگ باال قرار گرفته باشد. 
d( بوطه را به ميله اسبك ميله اسبك را بر روي سرسيلندر بسته و اسبك مر

  .و يا انتهاي ساق سوپاپ قرار دهيد 

  

e(  اسبك ها را بدرستي بر روي انتهاي سوپاپ نصب نموده و آنرا بر روي
 . ميله اسبك خود نگهداريد 

f(  به نقاط تماس قطعات متحرك روغن بماليد.  
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g(  ميل سوپاپ را به روي ياتاقانهاي ميل سوپاپ روي سرسيلندر همانند
 .بدقت قرار دهيد شكل 

  .بايستي رو به باال قرار گيرد  1بادامك سيلندر 

  

h(  چسب آب بندي مخصوص(D 188 800 A1) را براي تميز نمودن
شيار كپه ياتاقانهاي يكپارچه بصورت يكنواخت مطابق شكل بطوريكه 

 .كمي باالتر از شيار قرار گيرد ، بماليد 

  >توصيه  <

  .نمائيد  به تاريخ مصرف چسب آب بندي دقت •

مقدار . مقدار ضخامت چسب ماليده شده نبايستي زياد باشد  •
  .چسب اضافي را با ورقه پالستيكي تميز نمائيد 

نصب و سفت نمودن كپه ياتاقانهاي يكپارچه نبايستي با فاصله  •
زيرا چسبي كه به سطوحي تماس ماليده . زماني صورت گيرد 

  .شده است ، سريعاً سفت ميشود 
i( قبي را محكم جابزنيد درپوش جديد ع. 
j(  را به صورت  4و  2كپه هاي يكپارچه را نصب نموده و مهره هاي ياتاقان

 1،  3مهره هاي ياتاقانهاي .جداگانه بصورت ضربدري كمي سفت نمائيد 
  .را به همان روش كمي سفت نمائيد  5و 

  

k(   در آخر پيچها را با توجه به شكل با گشتاورNm23.0   سفت نمائيد. 
l(  سوپاپ را بسته و پيچهاي آنرا بصورت ضربدري از داخل به سمت درب

 .بيون سفت نمائيد 
m(  محافظ عقبي تسمه تايمينگ را ببنديد.  
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n(  كاسه نمد جديد را با استفاده از غالفT10071/1  جازده و آنرا با
در نقطه قرار گيري آن  T10071/2و پيچ  3265استفاده از ابزار جازن 

 .جاي بزنيد 

  >توصيه  <

را زير  M12براي جلوگيري از خوردگي غالف ، يك واشر بزرگ  •
 .پيچ قرار دهيد 

o(  خار ميل سوپاپ را جابزنيد.  

  

p(  3415دنده سر ميل سوپاپ را بسته و آنرا توسط ابزار نگهدارنده چرخان 
 .براي سفت نمودن پيچ مربوطه نگهداريد 

  Nm 100.0: گشتاور سفت كردن 

  >توصيه<

ميل لنگ در نقطه مرگ باال قرار گرفته ميل سوپاپ  در هنگاميكه •
را نچرخانيد ، زيرا اين عمل ممكن است باعث  خرابي سر سوپاپ 

  .پيستون ميگردد / 
  .عموماً بستن قطعات ديگر عكس مراحل باز كردن آن ميباشد 

q(  تسمه تايمينگ را نصب كنيد. 

  >توصيه  <

يكپارچه  براي خشك شدن چسب درب سوپاپ و كپه ياتاقانهاي •
  .دقيقه منتظر بمانيد  30بمدت 

 

  بررسي خالصي طولي ميل سوپاپ .4
 قطعات و ابزار مخصوص مورد نيا ز تعميرا ت .1

 VW 387پايه ساعت اندازه گيري  •
  ساعت اندازه گيري •

 .بعد از نصب كپه ياتاقانهاي يكپارچه، اندازه گيري را انجام دهيد  .2

 mm 0.17:مقدار مجاز 
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  بستن موتور / باز كردن 

  >احتياط  <

بخار بنزين بسيار خطرناك ميباشد و به سادگي باعث حريق ميگردد و در نتيجه منجر به خرابي جدي به قطعات  •
  .از اينكه بنزين كامال با محل آتش و يا جرقه فاصله دارد كامال مطمئن شويد . و آسيب به فرد ميگردد 

ر خطرناك ميباشد ميگردد و در نتيجه منجر به خرابي جدي به قطعات و سرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيا •
فرآيند "براي جلوگيري از خطر مراحل . به همين شكل ميتواند باعث سوزش چشم گردد .آسيب به فرد ميگردد 

  .را انجام دهيد "ايمني مدار سوخت رساني 

و ايجاد صدمه به موتور و فرد از نصب كامل قبل از شل كردن پايه موتور براي جلوگيري از خطر افتادن موتور  •
  .موتور درآور مطمئن شود 

 .باطري را باز كنيد  .1
 .سيني باطري را باز كنيد  .2
 .رادياتور را باز نمائيد  .3
 .روغن گيربكس را باز نمائيد  .4
پمپ فرمان هيدروليك را با لوله متصل شده به آن باز نموده و آنرا به  .5

 .سيم و يا طناب ببنديد سمت راست برده و توسط يك تكه 
كمپرسور كولر را با لوله متصل شده به آن باز نموده و آنرا به سمت  .6

 .راست برده و توسط يك تكه سيم و يا طناب ببنديد 
 .پولوس چرخ را باز نمائيد  .7
 .فيلتر هوا ، منيفولد ورودي و لوله تهويه موتور را باز نمائيد  .8
 .ربكس باز كنيد كابل تعويض دنده و شفت آنرا از سمت گي .9

 .پمپ كالچ را با لوله هاي متصل شده به آن باز كنيد  .10
 .شلنگهاي وكيوم و هواي گرم را باز نمائيد  .11
 .شلنگهاي پالستيكي بنزين را جدا نمائيد  .12
 .سيم كشي را زا سمت موتور باز نمائيد  .13
 .لوله جلوي اگزوز را باز نمائيد  .14
 .وده پايه موتور عقب ، چپ و راست را با هم شل نم .15
 .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .16
 :موتور را روشن نموده و مراحل زير را دنبال نمائيد  .17

a(  نشتي روغن و مايع خنك كننده موتور ، روغن گيربكس و سوخت را
 .بررسي نمائيد 

b(  موتور را تنظيم نمائيد.  
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  مراحل باز كردن دسته موتور سمت عقب
 .سمت پايه دسته موتور عقب را باز كنيد  Aپيچ  .1

رزوه آن ديده شود را شل  3سمت جلوي رام را تا زمانيكه  Bپيچ  .2
 .نمائيد 

  >توصيه  <
  .را از روي رام باز نكنيد  1هرگز دسته موتور شماره  •

  

راست موتور و پايه / روش باز كردن نگهدارنده نگهدارنده سمت چپ 
  راست / هاي سمت چپ 

 .توسط موتور درآور نگهداريد  موتور را .1

  >توصيه  <

قبل از شل كردن پايه موتور براي جلوگيري از خطر افتادن  •
موتور و ايجاد صدمه به موتور و فرد از نصب كامل موتور درآور 

  .مطمئن شود 

پس از شل نمودن پايه هاي موتور براي جلوگيري از برخورد  •
كه الستيكي موتور به قاب شاسي و خرابي كارتل روغن يك ت

  .بين موتور و قاب شاسي قرار دهيد 

  

  روش بستن نگهدارنده سمت چپ و دسته موتور سمت چپ 
پيچ و مهره نگهدارنده سمت چپ موتور و دسته موتور سمت چپ  .1

 .رابا توجه به شكل سفت نمائيد 
a( A  را كمي سفت نمائيد. 
b( B  را در محل خود تنظيم نموده و كم سفت نمائيد. 
c( A  ر ا از سمت عقب كامال سفت نمائيد. 
d( B  را كامال سفت نمائيد. 
e( C  را كامال سفت نمائيد. 
f( D  را كمي سفت نمائيد. 

g( E , F, G   را باهم كامالً سفت نمائيد. 
h( D   را كامال سفت نمائيد. 

   A – C : 58.8 – 80.4 Nm: گشتاور سفت كردن 

D: 90.0 – 110.0 Nm  
E – G : 58.5 – 71.5 Nm
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  روش باز كردن نگهدارنده و دسته موتور سمت چپ موتور 

  >احتياط  <

قبل از سفت كردن كامل كليه دسته هاي موتور براي جلوگيري  •
از خطر افتادن موتور و ايجاد صدمات فردي و خرابي موتور ، 

  .موتور درآور را شل ننمائيد 

  : گشتاور سفت كردن 

A : 55.0 – 62.0 Nm   

B : 74.5 – 104.9 Nm 

C : 58.8 – 80.4 Nm  

D : 58.8 – 80.4 Nm  

E : 82.0 – 98.0 Nm  

  

  روش بستن دسته موتور عقب موتور

الستيك  دسته موتور ، نگهدارنده عقب موتور و نگهدارنده فرعي كه  .1
با دو بست مطابق شكل متصل شده است را متصل نموده  ، اما آنها را 

 .سفت ننمائيد 

موتور سمت چپ و راست و نگهدارنده آن را با الستيك دسته  .2
بستهاي مخصوص آنها  بسته و آنها را با گشتاور استاندارد سفت 

 .نمائيد 

بستي كه به الستيك دسته موتور عقب موتور متصل شده است را  2 .3
 .تا گشتاور استاندارد ، سفت نمائيد 

  : گشتاور سفت كردن 

A , B : 90.0 – 110.0 Nm 

C,D : 55.0 – 65.0 Nm     
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  تنظيم موتور 

  آماده سازي قبل از بررسي 

 .اتصال لوله ها و سيم كشي موتور را بررسي نمائيد  .1

 داده . موتور را در حد نرمال گرم كنيد  .2

 .همه مصرف كننده هاي الكتريكي را خاموش كنيد  .3

 .اگر فن رادياتور فعال ميباشد منتظر بمانيد تا اينكه خاموش شود  .4

a(  لور دنده را در وضعيت خالص ) گيربكس معمولي ( و وضعيتP  ) قرار دهيد ) گيربكس اتوماتيك . 
b(  باطري در هنگام تنظيم  متصل باشد. 
c(  با استفاده از دستگاهF-ADS  بررسي نمائيد كه دماي موتور بيش ازº80  باشد ) اگر دماي موتور بهº80  درجه

 )آنرا گرم كنيد   rpm 3000-2500نميرسد ، با نگهداشتن دور موتور در حد 

  بررسي دور آرام 

كه  F-ADSباشد ، اختالف بين دور آرام موتور و دور سنج را با استفاده از عيب ياب  º80هنگاميكه دور موتور باالي  .1
 .دور ميباشد را بررسي نمائيد  ± 50بميزان 

a(  محدوده مشخص ميباشد ، دور آرام مورد قبول ميباشد اگر دور موتور در. 
b(  بنابراين كدهاي خطا را يادداشت نموده و . اگر دور موتور در محدوده مشخص نميباشد ، دور آرام درست نميباشد

 .بررسيهاي بيشتري را انجام دهيد 

  بازديد نهائي

  دور سنج

هنگاميكه دماي  (rpm)دور آرام   A/Cشرايط   نوع گيربكس
  .باشد  º 80بيش از  آب

  OFF 650  گيربكس معمولي

لور دنده در حالت ( گيربكس اتواتيك 
P (  OFF  750  
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  سيستم روغنكاري

  دياگرام موقعيت قطعات 

  اويل پمپ

  
 

 پوسته كاسه نمد جلوي ميل لنگ 1
  گيج روغن 2
  الستيك گردگير 3
  راهنمالوله  4
 راهنماي گيج روغن 5
  بوش راهنما 6
  اورينگ  7
   لوله ورودي 8

  نوسان گير 9
  بخش باالئي كارتل روغن 10
  بخش پائيني كارتل روغن 11
  پيچ تخليه روغن 12
  اويل پمپ 13
  دنده اويل پمپ 14
  زنجير 15
   ريل راهنما و سفت كن زنجير 16
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  پايه فيلتر روغن

 
  
  درپوش پيچي 1
  واشر آب بندي  2
  فنر 3
  پالنجر 4
  واشر 5
   سوپاپ اطمينان 6

  فشنگي روغن 7
  واشر آب بندي 8
  پايه فيلتر روغن 9

  واشر آب بندي 10
  خنك كن روغن 11
   فيلتر روغن 12
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  بررسي فشار روغن و فشنگي روغن 

  
 ابزار مخصوص و تجهيزات مورد نياز تعميرات .1

  VAG 1342فشار سنج روغن  •
  VAG 1527 Bپراب تست ديود  •
  VAG 1594 Cست ابزار كمكي اندازه گيري •
 F-ADSدستگاه عيب ياب  •

 شرايط تشخيص  .2
a(  ميزان سطح روغن موتور نرمال باشد. 
b(  حداقل دماي موتورº 80  باشد ) . فن رادياتور بايستي يكبار فعال شده باشد(  

 مراحل تشخيص .1
a( وده و آنرا به روي ابزار مخصوص ببنديد فشنگي روغن را باز نم. 
b(  ابزار مخصوص را به جاي فشنگي روغن به پايه فيلتر روغن ببنديد. 
c(  سيم قهوه اي ابزار مخصوص را به بدنه متصل نمائيد. 
d(  پراب تست ديودVAG 1527 B  رااز سمت مثبت باطري توسط سيم

 .به فشنگي روغن متصل نمائيد  VAG 1594 Cست ابزار كمكي 
e(  ديود نوري نبايستي روشن شود. 

  :اگر ديود نوري روشن شد 
  .فشنگي روغن را تعويض نمائيد  •

  :اگر ديد نوري روشن نشد 
 – 120وقتيكه فشار به . موتور را روشن نموده و دور موتور را باال ببريد  •

160 Kpa   رسيد ، ديود نوري بايستي روشن شده و يا فشنگي روغن را
  .تعويض نمائيد 

ميباشد ، فشار  º 80و دماي روغن  rpm 2000در حاليكه دور موتور  •
در هنگاميكه دور . باشد   Kpa 450 – 270روغن بايستي مابين 

  .افزايش يابد  Kpa 700موتور افزايش مي يابد فشار نبايستي از حد 
اگر ميزان آن پائينتر از مقدار استاندارد ميباشد ، توري داخلي صافي  •

  .ي نمائيد روغن را  بررس
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  >توصيه  <
ممكن است باعث ) بطور مثال خرابي ياتاقان ( خرابي مكانيكي  •

  .كاهش زياد فشار روغن گردد 
  .اگر مشكلي وجود نداشته باشد ، اويل پمپ را تعويض نمائيد  •
اگر مقدار فشار بيش از مقدار استاندارد باشد ، پايه فيلتر  •

  .را تعويض نمائيد روغن و در صورت نياز سوپاپ فشار شكن 

  

  قطعات سيستم روغنكاري
  >توصيه  <
در هنگام تعمير موتور مقدار زيادي براده فلزي و يا پودر وجود داشت ، بيانگر آن است كه كه ياتاقان ثابت ويا  •

  .براي جلوگيري از خوردگي بيشتر بعد از تعمير موتور مراحل زير را انجام دهيد . متحرك خراب شده است 
a(  كانالهاي روغن را به دقت تميز نمائيد. 
b(  نازل هاي روغن را تعويض نمائيد. 
c(  فيلتر روغن را تعويض نمائيد. 

  .زيرا ممكن است باعث خرابي كاتاليست سه راهه گردد . سطح روغن نبايستي بيش از حد عالمت ماكزيمم باشد  •
  روغن موتور 

 حجم پر كردن روغن .1
حجم واقعي روغن را بايستي از طريق سطح روغن موتور تنظيم . ليتر باشد  4.5حجم روغن بايستي كمتر ويا مساوي با 

  .نمود    
  . روغن را در حد عالمت ماكزيمم روي گيج روغن با توجه به شكل پر كنيد 

 SL 5W-40نوع روغن  .2
 عالئم روي گيج روغن .3

  عالمت ماكزيمم: 1
  عالمت مينيمم:  2

: a  روغن موتور را اضافه نكنيد ( سطح روغن در محدوده ماكزيمم(  
: b  ميتوان روغن اضافه نمود ( سطح روغن در محدوده متوسط.  
: c  ليتر روغن بايستي اضافه  0.5حدود ( سطح روغن در محدوده مينيمم

  .)شود 
 بررسي سطح روغن  .4

a(  خودرو را در يك سطح صاف قرار دهيد. 
b(  نرمال گرم كنيد موتور را تا دماي. 
c(  دقيقه منتظر بمانيد  5موتور را خاموش نموده و براي. 
d(  گيج روغن را بيرون كشيده و از اينكه سطح روغن مابين حد اكثر و

  .حداقل  قرار گرفته باشد ، مطمئن شويد 
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  تعويض روغن 
  >احتياط  <
خاموش نموده ، تا هنگاميكه موتور و روغن موتور را . دماي زياد موتور و روغن باعث سوختگي جدي ميگردد  •

 .خنك شوند منتظر بمانيد 
در هنگام بلند كردن موتور ، چنانچه جك بدرستي در محل خود قرار نگيرد ، بسادگي منحرف شده و يا بيفتد و  •

 .بنا براين هرگز در اطراف آن كار نكنيد .باعث صدمه جدي و حتي مرگ ميشود 
براي محافظت از پوست خود بعد از . پوست منجر به ايجاد سرطان پوست ميگردد تماس روغن در دراز مدت با  •

 .كاركردن ، سريعاً با آب و صابون شستشو دهيد 
  >توصيه  <
 .زيرا بعلت دماي زياد توليد دود غليظ مينمايد . اگر روغن بداخل اگزوز ريخته شد ، آنرا كامال ً تميز نمائيد  •
 .دهيد خودرو را در يك محل صاف قرار  .1
 .درپوش پر كن روغن را باز كنيد  .2
 .محافظ زير خودرو را باز كنيد  .3
 .پيچ تخليه روغن را باز نمائيد  .4
 .روغن را در يك ظرف مناسب تخليه نمائيد  .5
  .يك پيچ تخليه جديد با واشر آن را ببنديد  .6

 Nm 30.0: گشتاور سفت كردن پيچ تخليه روغن  
لطفا . بعلت روش تعويض روغن ، دماي روغن و دالئل ديگر تغيير نمايد  حجم روغن باقيمانده در موتور ميتواند •

 .ً پس از تعويض روغن سطح روغن داخل موتور را بررسي نمائيد 
 .از روغن با مشخصه زير استفاده نمائيد  .7

  SL 5W-40: نوع روغن 
  ليتر  4.5كمتر ويا مساوي : مقدار حجم روغن 

 .درپوش روغن را ببنديد  .8
 .روشن نموده و عدم نشتي روغن را بررسي نمائيد موتور را  .9

 .اگر نشتي وجود داشت ، دليل آنرا پيدا نموده و قطعات مربوطه را تعمير و يا تعويض نمائيد  •
 .سطح روغن را بررسي نمائيد  .10
  .محافظ زير خودرو را ببنديد  .11

  تعويض فيلتر روغن 
 .محافظ زير خودرو را باز نمائيد  .1
 .باز كن ، باز نمائيد فيلتر را توسط فيلتر  .2
 .سطح تماس فيلتر روغن را با استفاده از پارچه ، تميز نمائيد .3
 .فيلتر روغن جديد را با دست سفت نمائيد  .4
 .موتور را روشن نموده و نشتي را بررسي نمائيد  .5

اگر نشتي وجود داشت ، دليل آنرا پيدا نموده و قطعات مربوطه را  •
 .تعمير و يا تعويض نمائيد 

 .روغن را بررسي نمائيد سطح  .6
  .محافظ زير خودرو را ببنديد  .7
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  بستن خنك كن روغن/ باز كردن 
  >احتياط  <
موتور را خاموش نموده ، تا هنگاميكه موتور و روغن . دماي زياد موتور و روغن باعث سوختگي جدي ميگردد  •

 .خنك شوند منتظر بمانيد 
بدرستي در محل خود قرار نگيرد ، بسادگي منحرف شده و يا بيفتد و در هنگام بلند كردن موتور ، چنانچه جك  •

 .بنا براين هرگز در اطراف آن كار نكنيد .باعث صدمه جدي و حتي مرگ ميشود 
براي محافظت از پوست خود بعد از . تماس روغن در دراز مدت با پوست منجر به ايجاد سرطان پوست ميگردد  •

 .شستشو دهيد  كاركردن ، سريعاً با آب و صابون
  >توصيه  <
در هنگام تعمير موتور مقدار زيادي براده فلزي و يا پودر وجود داشت ، بيانگر آن است كه كه ياتاقان ثابت ويا  •

  .براي جلوگيري از خوردگي بيشتر بعد از تعمير موتور مراحل زير را انجام دهيد . متحرك خراب شده است 
d( د كانالهاي روغن را به دقت تميز نمائي. 
e(  نازل هاي روغن را تعويض نمائيد. 
f(  فيلتر روغن را تعويض نمائيد. 

  .زيرا ممكن است باعث خرابي كاتاليست سه راهه گردد . سطح روغن نبايستي بيش از حد عالمت ماكزيمم باشد  •

 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .1

 .محافظ زير خودرو را باز نمائيد  .2

 .نمائيد مايع خنك كننده موتور را تخليه  .3

 .مراحل باز كردن را مطابق با ترتيب جدول انجام دهيد  .4
 لوله آب   1
 خنك كن روغن  2

 .سطح تماس خنك كن و فيلتر روغن را با پارچه تميز ، پاك نمائيد  .5
بماليد  AMV 100 02به سطح تماس واشر آب بندي پايه فيلتر روغن  .6

. 
 .دهيد واشر آب بندي را روي پوسته خنك كن روغن قرار  .7
 .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .8
 .مايع خنك كننده موتور را پر كنيد  .9

 .موتور را روشن نموده و عدم نشتي را بررسي نمائيد  .10

اگر نشتي وجود داشت ، دليل آنرا پيدا نموده و قطعات مربوطه را  •
 .تعمير و يا تعويض نمائيد 

 .سطح روغن را بررسي نمائيد  .11
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  بستن كارتل / باز كردن 

  
 ابزار مخصوص و تجهيزات مورد نياز تعميرا ت .1

 SW 10 3185آچار اتصال  •
   T 10058آداپتور •
  تركمتر •
  كارتك •
  D 176 404 A2چسب سيلر  •
 VAS 6208سيني تعميرگاهي  •

 باز كردن  .2
a(  روغن موتور را تخليه نمائيد. 

  >توصيه  <
  .به قوانين دفع مواد سمي دقت نمائيد  •
كارتل را از روي بلوكه سيلندر باز نموده ، ) . بخش باالئي و بخش پائيني ( روغن شامل دو بخش ميباشد  كارتل •

  .در صورت نياز قسمت پائيني كارتل را باز نمائيد 
b(  پيچ سرويسB  ديفرانسيل باز كنيد / را از رو ي گيربكس. 
c(  پيچA  قسمت باالئي كارتل سمت فاليويل را با استفاده از آچار اتصال

SW 10 3185  شل نموده و آنرا با ست آداپتورT 10058  باز
 .نمائيد 

d(  باقيمانده پيچA  و كارتل را باز نمائيد. 
  >توصيه  <
در صورت نياز براي شل نمودن كارتل با استفاده از چكش  •

  .الستيكي به آن ضربه بزنيد 
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 باز كردن قسمت پائيني كارتل روغن  .3

a(  پيچهاي قسمت پائيني كارتل و كارتل روغن را مطابق با شكل  باز نمائيد
. 

  >توصيه  <

در صورت نياز براي شل نمودن كارتل با استفاده از چكش  •
  .الستيكي به آن ضربه بزنيد 

  

 بستن بخش باالئي كارتل  .4
  >توصيه <
  .نمائيد به زمان سفت شدن چسب آب بندي دقت  •
دقيقه  5بعد از اعمال چسب بر روي كارتل بايستي ظرف مدت  •

  .در محل خود نصب گردد 

از محلي كه قطر ( قسمت جلوي نازل چسب را برش دهيد  •
 ) .باشد   mm 3خروجي حدود 

چسب را با توجه به شكل به روي كارتل بماليد و بايستي مقدار  •
 .باشد  mm 3 – 2قطر آن بميزان 

a( سمت داخلي جاي پيچهاي كارتل بماليد چسب را به ق.  

  

  >توصيه  <

در هنگام نصب كارتل روي موتور ، از سمت فاليويل و بلوكه  •
  .سيلندر بايستي تنظيم گردد 

ضخامت چسب نبايستي ضخيم تر از حد مجاز باشد زيرا باعث  •
ورود به داخل كارتل شده و باعث گرفتگي صافي روغن ميگردد 

b(  محلي كه در شكل با عالمت فلش نشان داده بدقت چسب را فقط به
  .شده است ، بماليد 

c(  بسرعت كارنل را نصب نموده و پيچهاي آنرا را به شرح زير سفت نمائيد. 
بلوكه سيلندر را بصورت ضربدري / بمقدار كمي پيچهاي كارتل   )1

 .سفت نمائيد 
 .كارتل را سفت نمائيد / بمقدار كمي پيچهاي گيربكس  )2
بلوكه سيلندر را مجدداً بمقدار كمي بصورت / كارتلكليه پيچهاي  )3

 .ضربدري سفت نمائيد 
  سفت نمائيد N.m 40.0گيربكس را باگشتاور / پيچهاي كارتل  )4

 

  
سفت  N.m 15.0بلوكه سيلندر را باگشتاور / كليه پيچهاي كارتل   )5

 .نمائيد
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  >توصيه <
بعد از نصب كارتل ، براي اطمينان از خشك شدن كامل چسب  •

  .دقيقه به آن روغن اضافه نمائيد  30از  بعد
 بستن قسمت پائين كارتل روغن  .5

  >توصيه  <
  .به تاريخ مصرف چسب آب بندي دقت نمائيد  •
دقيقه  5پس از اعمال چسب آب بندي ، كارتل را ظرف مدت  •

 .ببنديد 
را به سطح تميز آب بندي قسمت   AMV 176 501چسب  آب بندي 

  .ل بماليد پائيني كارتل با توجه به شك
 .باشد  mm 2 – 1بايستي بين  Aضخامت چسب آب بندي  •
چسب آب بندي بايستي به قسمت داخلي سوراخ پيچهاي كارتل  •

 .ماليده شود 
  >توصيه<
ضخامت چسب نبايستي ضخيم تر از حد مجاز باشد زيرا باعث  •

 ورود به داخل كارتل شده و باعث گرفتگي صافي روغن ميگردد 
  .نصب عكس مراحل باز كردن ميباشد باقيمانده فرآيند 

  

  

  

  

 

  بستن اويل پمپ/ باز كردن 
 باز كردن  .1

a(  كارتل و نوسان گير را باز كنيد. 
b(  پيچB  را باز كنيد. 
c(  دنده سر اويل پمپ را از شفت آن باز نمائيد. 
d(  پيچهايA و  C را باز نموده و اويل پمپ را باز كنيد. 

  بستن .  2
باز كردن انجام داده و به موارد زير دقت مراحل بستن را عكس مراحل 

  .نمائيد 
a( بوش راهنما را داخل اويل پمپ قرار دهيد. 
b( دنده سر اويل پمپ فقط ميتواند بر روي شفت اويل پمپ نصب گردد 
c(  اويل پمپ را نصب كنيد. 
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  بررسي پولي تسمه سفت كن نيمه اتوماتيك

  موقعيت نصب .5
x( در شيار روي سرسيلندر قرار گيرد  برگرداننده پولي بايستي مطلبق شكل

. 

  مراحل تشخيص .6
c(  بيشترين دماي موتور بايستي مطابق با دماي بدن باشد. 
d(  قرار دهيد  1موتور را در موقعيت نقطه مرگ باالي سيلندر.  

  

f(  تسمه تايمينگ را با فشار توسط شصت انگشت فشار داده ، تااينكه سوزن
B  حركت نمايد. 

g(  نموده و ميل لنگ را بميزان دو دور در جهت تسمه تايمينگ را شل
 .دوران موتور، تا اينكه در نقطه مرگ باال قرار گيرد ، بچرخانيد 

h(  پولي سفت كن بايستي به محل اصلي خود برگردد ) شيارA  و سوزنB 
 ) .بايستي دوباره تنظيم گردد 

  >توصيه  <

  .در هنگام بررسي از آينه استفاده نمائيد  •
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  باز كردن و بستن سرسيلندر
  >توصيه  <
اگر از يك سر سيلندر جديد استفاده مينمائيد ، نياز آن ميرود به كليه قطعات روي سرسيلندر ازقبيل اسبكها ، ميله  •

  .اسبك ، بادامكهاي ميل سوپاپ قبل از بستن درب سوپاپ روغن بزنيد 
  .برداريد محافظ سوپاپها را فقط در هنگام نصب سرسيلندر از سوپاپ  •
  .در صورت تعويض سرسيلندر بايستي مايع خنك كننده موتور به طور كامل تعويض گردد  •

  دياگرام موقعيت قطعات 

 
  

 دنده تايمينگ ميل سوپاپ 1
 محافظ عقبي تسمه تايمينگ 2
  خار ميل سوپاپ 3
  رينگ آب بندي 4
  رابط اگزوز 5
  واشر آب بندي 6
  درپوش روغن 7
   درب سوپاپ 8

  واشر درب سوپاپ  9
  پيچ سرسيلندر  10
  سنسور موقعيت ميل سوپاپ  11
  اورينگ   12
  سر سيلندر  13
  سه راهي آب   14
  اورينگ   15
    واشر سرسيلندر  16
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  بررسي تابيدگي سطح سرسيلندر

  حداكثر تابيدگي سطح سرسيلندر  .2

0.05 mm 

 

  باز كردن و بستن سرسيلندر

  
  ابزارهاي مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات  .2

  VAS 2052 Aخار باز كن  •
 T10070و يا ست آداپتور   3452رابط پيچ سرسيلندر  •
 3415ابزار نگهدارنده  •

  باز كردن سر سيلندر .3
b(  در هنگام باز كردن سرسيلندر ، دماي آن بايستي در حدود دماي بدن باشد ، در غير اينصورت ممكن است باعث

 .تابيدگي سر يلندر ميگردد 
  >توصيه  <
  .براي نصب بعضي از قطعات كه در محدوده باريك و كوچك موتور به موارد زير دقت نمائيد  •
سوخت ، فشار هيدروليك ، كنيستر ، مايه خنك كننده موتور ، : از قبيل ( براي انجام مراحل نصب كليه لوله  •

  .را آماده نمائيد و كابل هاي برق ) روغن ترمز و سيستم وكيوم 
  .براي جلوگيري ار خرابي لوله ها و كابلها ، فاصله كافي  از قطعات متحرك و داغ را بررسي نمائيد  •

y(  سوئيچ استارت و كليه مصرف كننده هاي الكتريكي راoff  و سوئيچ را بيرون آوريد . نمائيد. 
z(  كابل منفي باطري را جدا نمائيد. 

aa(  درب سوپاپ را باز نمائيد . 
bb(  مايع خنك كننده موتور را تخليه نمائيد. 
cc(  منيفولد هوا را باز نمائيد. 
  >توصيه  <
  .مسير هواي قسمت پائيني منييفولد هوا را با پارچه تميز پر كنيد  •
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dd(  سه راهي آب را مانند شكل باز نمائيد.  

  

ee(  شلنگ مايع خنك كننده ورودي عقب سه راهي از سرسيلندر را مانند
 .شكل باز نمائيد 

ff(  همه كابلهاي متصل به سرسيلندر را با توجه به شكل باز كرده و يا جدا
  .نمائيد 

  

gg(  پايه لوله اگزوز را با توجه به شكل باز نمائيد. 
hh(  لوله اگزوز را از منيفولد اگزوز باز نمائيد. 

ii(  تسمهV  شكل را باز نمائيد. 
jj(  محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد.  

  

kk(  روي ميل سوپاپ بسته و آنرا در نقطه مرگ باالي دنده تايمينگ رت
عالمت روي دنده سر ميل سوپاپ بايستي با عالمت .قرار دهيد  1سيلندر 

 .محافظ عقبي تسمه تايمينگ همراستا باشد 
ll(  مهره تنظيم پولي سفت كن را شل نموده و تسمه تايمينگ را از روي

 .دنده سر ميل سوپاپ بيرون آوريد 
mm( آنرا از پولس سفت كن باز كنيد مهره تنظيم و واشر. 
nn(  ميل لنگ را كمي در جهت مخالف گردش موتور بچرخانيد.    

oo(  در هنگام شل كردن پيچ دنده را .دنده سر ميل سوپاپ را باز نمائيد
 .نگهدتريد  3415توسط ابزار مخصوص نگهدارنده 

pp(  خار ميل سوپاپ را بيرون آوريد.  
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qq( كنيد  محافظ عقبي تسمه تايمينگ را باز. 
rr(  در سوپاپ را باز نمائيد.  

  

ss(  و مجموعه آداپتور   3542پيچهاي سرسيلندر را با استفاده از رابط بكس
T10070  بترتيب نشان داده در شكل را شل نموده و باز نمائيد. 

tt(  سرسيلتدر را كمي باال برده و آنرا به سمت تسمه تايمينگ حركت داده و
 .سپس  ارنا از روي موتور برداريد 

  >تذكر  <

  .پولي تسمه سفت كن را از روي نگهدارنده موتور باز نمائيد  •

براي جلوگيري از خرابي سرسيلندر ، آنرا به دفت از روي  •
  .سيلندر جدا نمائيد 

  

  بستن سرسيلندر .7
  >توصيه  <
وجود  از اينكه هيچگونه روغن ويا ضد يخي در سوراخ پيچ سر سيلندر بر روي سيلندر كه انتهاي آن بسته است •

  .نداشته باشد ، كامالً مطمئن شويد 
  .واشر جديد سرسيلندر را فقط قبل ازاينكه بر روي سيلندر نصب كنيد از جعبه خارج نمائيد  •
  .خرابي آن ممكن است ايجاد نشتي نمايد . در هنگام نصب واشر سرسيلندر دقت كامل نمائيد  •
  .پيچ هاي سرسيلندر را تعويض نمائيد  •
g( ز را براي جلوگيري از ورود هر گونه آلودگي بداخل سيلندر و پيستون را در حفره سيلندر قرار مقداري پارچه تمي

 .دهيد 
h(  از ورود آلودگي و يا براده هاي باقيمانده به داخل مايع خنك كننده موتور جلوگيري نمائيد. 
i(  در همان زمان دقت نمائيد شيارهاي طولي و يا خراشيدگي وجد . سطح سرسيلندر و سيلندر را به دقت تميز نمائيد

 ) استفاده نمائيد  100براي تميز كردن سطح از سنباده با ضريب زبري زير . ( نداشته باشد 
j(  پارچه و مواد چيبنده را به دقت بيرون آوريد. 

k( قرار داده و سپس كمي آنرا  1چرخد ، ابتدا آنرا در نقطه مرگ باالي سيلندر اگر ميل لنگ در اين مرحله مي
 .برگردانيد 

l(  دقت نمائيد تا اينكه شماره فني قطعه رو به سرسيلندر قرار گرفته و از سمت . واشر سرسيلندر جديد را نصب نمائيد
 .منيفولد ورودي قابل خواندن باشد 

  >توصيه  <
  .سمه تايمينگ ابتدا به آن چسب آب بندي بزنيد براي بستن پيچ محافظ عقبي ت •

h(  بعد از نصب سرسيلندر پيچ هاي سرسيلندر را بسته و كمي آنهارا سفت نمائيد. 
m(  با استفاده از روش زير ، پيچهاي سرسيلندر را باتوجه به ترتيب نشان  
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 .داده شده در شكل سفت نمائيد 
 روش سفت كردن  مرحله

 سفت نمائيدNm 40.0آنها را با گشتاور 1
2  º90سفت نمائيد 
3 º90سفت نمائيد 

  >توصيه  <
هنگاميكه ميل سوپاپ را ميچرخانيد ، ميل لنگ نبايستي در  •

نقطه مرگ باال قرار گيرد ، زيرا اين عمل باعث خرابي سرسوپاپ 
 پيستون ميگردد/ 

n(  تسمه تايمينگ را نصب كرده و آنرا سفت نمائيد. 
o(  تسمهV  شكل را نصب كنيد. 

 .معموال نصب ديگر قطعات عكس مراحل باز كردن آن ميباشد 
p(  مايع خنك كننده موتور را تعويض نمائيد. 
q(  براي بررسي هاي مورد نياز از نصب كامل باطري مطمئن گرديد.  

  

  بررسي فشار كمپرس 

  
  ابزارهاي مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات  .2

 B 3122آچار شمع  •
 تركمتر •
 )  VAG 1763/6با آداپتور (   VAG 1763كمپرس سنج  •
  F-ADSدستگاه عيب ياب  •

  شرايط بررسي  .3
c(  30دقت نمائيد كه دماي روغن حداقلº C  باشد. 
d(  باطري كامالً شارژ باشد. 
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  مراحل انجام  .4
i(  درپوش موتور را برداريد. 
j(  سوكت كويل را جدا نمائيد. 
k(  كانكتور انژكتور را جدا نمائيد.  

  
  

  
l(  واير شمع را توسط ابزار مخصوصT10112   بيرون آوريد. 

m(  3122شمع را توسط ابزار مخصوص B  باز كنيد. 
n(  مقدار كمپرس هر سيلندر را توسط ابزارمخصوصVAG 1763  و

 .بررسي نمائيد  VGA 1763/ 6آداپتور 
o(  موتور را توسط تكنسين ديگر استارت بزنيد. 
p( پرس سنج به مقدار زيادي استارت را تاهنگاميكه عقربه روي كم

 .افزايش نمي يابد ، ادامه دهيد 

  مقدار فشار كمپرس موتور  .8
  محدوده فشار 

Kpa 
 حداقل فشار كمپرس

Kpa 
حداكثر اختالف بين

   Kpaسيلندرها
1000 - 1300  700 Max. 300   

  

  تعويض كاسه نمد ميل سوپاپ
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  ابزارهاي مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات  .2
 T10071مجموعه ابزار  •
 3265غالف جازن  •
 2085باز كننده كاسه نمد  •
 3415ابزار نگهدارنده  •
 تركمتر •

  باز كردن .3
i(   محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد. 
j(  دنده سرميل سوپاپ را روي ميل سوپاپ نصب نموده و آنرا تا زمانيكه

عالمت روي آن با عالمت محافظ پشت تسمه تايمينگ براي قراگيري 
 .، بچرخانيد 1سيلندر  TDCدرموقعيت 

k(  مهره تنظيم پولي سفت كن را شل نموده و تسمه تايمينگ را از روي
 دنده سر ميل سوپاپ بيرون آوريد

l( مي در جهت عكس دوران موتور بچرخانيدميل لنگ را ك. 

  

  

  

  

  

i(  در هنگام شل كردن پيچ دنده ميل . دنده سر ميل سوپاپ را باز نمائيد
تنظيم  3415چرخان  - سوپاپ را توسط ابزار مخصوص نگهدارنده 

 .نمائيد 
j(  خار ميل سوپاپ را بيرون آوريد. 

k(  آنرا تا انتها پيچ تنظيم دنده سر ميل سوپاپ را به ميل سوپاپ بسته و
 .بپيچانيد 

l( را دوبار 2085عه داخلي ابزار مخصوص باز كننده كاسه نمد قط) حدود
3 mm ( چرخانده  ، و سپس آنرا با پيچ دندانه دار قفل از قطعه خارجي

   .كنيد

  

m(  روغن ماليده ، آنرا نصب  2085به انتهاي رزوه هاي باز كننده كاسه نمد
به داخل كاسه نمد قرار گيرد ، فشار داده  نموده و تا حد امكان تا زمانيكه

 .ومحكم نمائيد 
n(  پيچ دندانه دار را شل نموده و قطعه داخلي را عكس جهت ميل سوپاپ تا

 .هنگاميكه كاسه نمد بيرون بيايد بچرخانيد 
o(  بازكننده كاسه نمد را در بين گيره قرار داده و كاسه نمد را توسط انبر

 .دست بيرون آوريد 
p(  ياتاقانهاي ميل سوپاپ تميز كنيد روغن را از. 

  بستن  .4
e(  پيستون نبايستي در نقطه مزگ باال قرار گيرد. 
f(  از اينكه روغن روي محور ثابت ميل سوپاپ قرار ندارد مطمئن گرديد. 

  >توصيه  <
  .لبه كاسه نمد نبايستي به روغن آغشته گردد  •
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 .قرار دهيد   T10071/ 1كاسه نمدجديد را روي غالف راهنما  .7
  .غالف راهنما را بيرون آوريد  .8

  

در محل  T10071/2و پيچ  3265كاسه نمد را با غالف راهنماي  .9
 .خود قرار دهيد 

  >توصيه  <
هنگاميكه ميل سوپاپ را ميچرخانيد ، ميل لنگ نبايستي در  •

نقطه مرگ باال قرار گيرد ، زيرا اين عمل باعث خرابي 
  .پيستون ميگردد / سرسوپاپ 

  .را نصب كنيد خار ميل سوپاپ  .10

  

 –براي بستن پيچ آن از ابزار نگهدارنده . دنده ميل سوپاپ را ببنديد  .11
 .استفاده نمائيد  3415چرخان 

 Nm 100.0: گشتاور سفت كردن 

  >توصيه  <
هنگاميكه ميل سوپاپ را ميچرخانيد ، ميل لنگ نبايستي در  •

نقطه مرگ باال قرار گيرد ، زيرا اين عمل باعث خرابي 
  .پيستون ميگردد / سرسوپاپ 

  .معموال بستن قسمتهاي ديگر عكس مراحل باز كردن آن ميباشد 

  .تسمه تايمينگ را نصب كنيد  .12
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  بستن ميل سوپاپ/ باز كردن 

  
  قطعات و ابزارهاي مخصوص مورد نياز تعميرات.  1

 T10071مجموعه ابزار  •
 3265غالف نصب  •
 3415چرخان  –ابزار نگهدارنده  •
 آچار تركمتر •
 D 188 800 A1چسب آب بندي  •

  باز كردن .3
  >توصيه  <
  .تراش مجدد سطح تماس كپه هاي يكپارچه پائيني و قسمت باالئي آن مجاز نميباشد  •
قبل از باز كردن كپه ياتاقانهاي يكپارچه، نياز است . ياتاقانهاي ميل سوپاپ با روي سر سيلندر يكپارچه شده است  •

  . تا تسمه تايمينگ شل شود 
  .چنانچه كپه ياتاقنهاي يكپارچه شل شوند بايستي كاسه نمد ميل سوپاپ و درپوش انتهاي آن با شود  •

  .درپوش موتور را باز كنيد  •
  .رودي را باز نمائيد منيفولد و •

  .مسير ورودي قسمت پا ئيني منيفولد ورودي را با استفاده از يك پارچه تميز بپوشانيد  •
b(  محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد. 
c(  دنده سرميل سوپاپ را روي ميل سوپاپ نصب نموده و آنرا تا زمانيكه

راگيري عالمت روي آن با عالمت محافظ پشت تسمه تايمينگ براي ق
 .، بچرخانيد 1سيلندر  TDCدرموقعيت 

g(  مهره تنظيم پولي سفت كن را شل نموده و تسمه تايمينگ را از روي
 دنده سر ميل سوپاپ بيرون آوريد

h(  ميل لنگ را كمي در جهت خالف گردش موتور بچرخانيد.    
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m(  در هنگام شل كردن پيچ دنده ميل . دنده سر ميل سوپاپ را باز نمائيد
 ..تنظيم نمائيد  3415چرخان  -توسط ابزار مخصوص نگهدارنده سوپاپ را 

n( خار ميل سوپاپ را بيرون آوريد 
o(  پيچهاي درب سوپاپ را از سمت بيرون به سمت داخل شل نمائيد 
p(  درب سوپاپ را باز نمائيد.  

  

o(  محافظ عقبي تسمه تايمينگ را از سريلندر مطابق شكل باز نمائيد 
p(  را باز نموده و سپس مهره هاي  3،  1،  5مهره هاي ياتاقانهاي ،

 .را بصورت ضربدري باز نمائيد  4،  2ياتاقانهاي 
q(  كپه يكپارچه ياتقانها را باز نمائيد. 
r(  ميل سوپاپ را بدقت باز نموده و آنرا بر روي يك پارچه تميز قرار دهيد. 
s(  اسبك و ميل اسبك را با يكديگر باز نموده و بر روي پارچه تميز قرار

 .دهيد 
t(  دقت نمائيد تا اينكه اسبك و ميل اسبك آسيب نبيند.  

  

q(  چسب آب بندي قبلي را از شيار روي ياتاقان يكپارچه پاك نموده و سطح
 .سر سيلندر را مطابق شكل باز نمائيد 

r(  از كثيف شدن و ورود باقيمانده چسب آب بندي به سرسيلندر جلوگيري
 .نمائيد 

  بستن .4
g(  يا گريسي بر روي سطح آب بندي قرار دقت نمائيد كه هيچگونه روغن و

 .نداشته باشد 
h(  ، در هنگام نصب كپه ياتاقانهاي يكپارچه و يا سرسيلندر را نصب ميكند

 .رو به باال باشد  1دقت نمائيد تا بادامكهاي سيلندر 
i(  نبايستي پيستون در نقطه مرگ باال قرار گرفته باشد. 
j( بوطه را به ميله اسبك ميله اسبك را بر روي سرسيلندر بسته و اسبك مر

  .و يا انتهاي ساق سوپاپ قرار دهيد 

  

k(  اسبك ها را بدرستي بر روي انتهاي سوپاپ نصب نموده و آنرا بر روي
 . ميله اسبك خود نگهداريد 

l(  به نقاط تماس قطعات متحرك روغن بماليد.  
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h(  ميل سوپاپ را به روي ياتاقانهاي ميل سوپاپ روي سرسيلندر همانند
 .بدقت قرار دهيد شكل 

  .بايستي رو به باال قرار گيرد  1بادامك سيلندر 

  

i(  چسب آب بندي مخصوص(D 188 800 A1) را براي تميز نمودن
شيار كپه ياتاقانهاي يكپارچه بصورت يكنواخت مطابق شكل بطوريكه 

 .كمي باالتر از شيار قرار گيرد ، بماليد 

  >توصيه  <

  .نمائيد  به تاريخ مصرف چسب آب بندي دقت •

مقدار . مقدار ضخامت چسب ماليده شده نبايستي زياد باشد  •
  .چسب اضافي را با ورقه پالستيكي تميز نمائيد 

نصب و سفت نمودن كپه ياتاقانهاي يكپارچه نبايستي با فاصله  •
زيرا چسبي كه به سطوحي تماس ماليده . زماني صورت گيرد 

  .شده است ، سريعاً سفت ميشود 
n( قبي را محكم جابزنيد درپوش جديد ع. 
o(  را به صورت  4و  2كپه هاي يكپارچه را نصب نموده و مهره هاي ياتاقان

 1،  3مهره هاي ياتاقانهاي .جداگانه بصورت ضربدري كمي سفت نمائيد 
  .را به همان روش كمي سفت نمائيد  5و 

  

p(   در آخر پيچها را با توجه به شكل با گشتاورNm23.0   سفت نمائيد. 
q(  سوپاپ را بسته و پيچهاي آنرا بصورت ضربدري از داخل به سمت درب

 .بيون سفت نمائيد 
r(  محافظ عقبي تسمه تايمينگ را ببنديد.  
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r(  كاسه نمد جديد را با استفاده از غالفT10071/1  جازده و آنرا با
در نقطه قرار گيري آن  T10071/2و پيچ  3265استفاده از ابزار جازن 

 .جاي بزنيد 

  >توصيه  <

را زير  M12براي جلوگيري از خوردگي غالف ، يك واشر بزرگ  •
 .پيچ قرار دهيد 

s(  خار ميل سوپاپ را جابزنيد.  

  

t(  3415دنده سر ميل سوپاپ را بسته و آنرا توسط ابزار نگهدارنده چرخان 
 .براي سفت نمودن پيچ مربوطه نگهداريد 

  Nm 100.0: گشتاور سفت كردن 

  >توصيه<

ميل لنگ در نقطه مرگ باال قرار گرفته ميل سوپاپ  در هنگاميكه •
را نچرخانيد ، زيرا اين عمل ممكن است باعث  خرابي سر سوپاپ 

  .پيستون ميگردد / 
  .عموماً بستن قطعات ديگر عكس مراحل باز كردن آن ميباشد 

u(  تسمه تايمينگ را نصب كنيد. 

  >توصيه  <

يكپارچه  براي خشك شدن چسب درب سوپاپ و كپه ياتاقانهاي •
  .دقيقه منتظر بمانيد  30بمدت 

 

  بررسي خالصي طولي ميل سوپاپ .5
 قطعات و ابزار مخصوص مورد نيا ز تعميرا ت .3

 VW 387پايه ساعت اندازه گيري  •
  ساعت اندازه گيري •

 .بعد از نصب كپه ياتاقانهاي يكپارچه، اندازه گيري را انجام دهيد  .4

 mm 0.17:مقدار مجاز 
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  بستن موتور / باز كردن 

  >احتياط  <

بخار بنزين بسيار خطرناك ميباشد و به سادگي باعث حريق ميگردد و در نتيجه منجر به خرابي جدي به قطعات  •
  .از اينكه بنزين كامال با محل آتش و يا جرقه فاصله دارد كامال مطمئن شويد . و آسيب به فرد ميگردد 

ر خطرناك ميباشد ميگردد و در نتيجه منجر به خرابي جدي به قطعات و سرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيا •
فرآيند "براي جلوگيري از خطر مراحل . به همين شكل ميتواند باعث سوزش چشم گردد .آسيب به فرد ميگردد 

  .را انجام دهيد "ايمني مدار سوخت رساني 

و ايجاد صدمه به موتور و فرد از نصب كامل قبل از شل كردن پايه موتور براي جلوگيري از خطر افتادن موتور  •
  .موتور درآور مطمئن شود 

 .باطري را باز كنيد  .18
 .سيني باطري را باز كنيد  .19
 .رادياتور را باز نمائيد  .20
 .روغن گيربكس را باز نمائيد  .21
پمپ فرمان هيدروليك را با لوله متصل شده به آن باز نموده و آنرا به  .22

 .سيم و يا طناب ببنديد سمت راست برده و توسط يك تكه 
كمپرسور كولر را با لوله متصل شده به آن باز نموده و آنرا به سمت  .23

 .راست برده و توسط يك تكه سيم و يا طناب ببنديد 
 .پولوس چرخ را باز نمائيد  .24
 .فيلتر هوا ، منيفولد ورودي و لوله تهويه موتور را باز نمائيد  .25
 .ربكس باز كنيد كابل تعويض دنده و شفت آنرا از سمت گي .26
 .پمپ كالچ را با لوله هاي متصل شده به آن باز كنيد  .27
 .شلنگهاي وكيوم و هواي گرم را باز نمائيد  .28
 .شلنگهاي پالستيكي بنزين را جدا نمائيد  .29
 .سيم كشي را زا سمت موتور باز نمائيد  .30
 .لوله جلوي اگزوز را باز نمائيد  .31
 .وده پايه موتور عقب ، چپ و راست را با هم شل نم .32
 .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .33
 :موتور را روشن نموده و مراحل زير را دنبال نمائيد  .34

c(  نشتي روغن و مايع خنك كننده موتور ، روغن گيربكس و سوخت را
 .بررسي نمائيد 

d(  موتور را تنظيم نمائيد.  
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  مراحل باز كردن دسته موتور سمت عقب
 .سمت پايه دسته موتور عقب را باز كنيد  Aپيچ  .3

رزوه آن ديده شود را شل  3سمت جلوي رام را تا زمانيكه  Bپيچ  .4
 .نمائيد 

  >توصيه  <
  .را از روي رام باز نكنيد  1هرگز دسته موتور شماره  •

  

راست موتور و پايه / روش باز كردن نگهدارنده نگهدارنده سمت چپ 
  راست / هاي سمت چپ 

 .توسط موتور درآور نگهداريد  موتور را .2

  >توصيه  <

قبل از شل كردن پايه موتور براي جلوگيري از خطر افتادن  •
موتور و ايجاد صدمه به موتور و فرد از نصب كامل موتور درآور 

  .مطمئن شود 

پس از شل نمودن پايه هاي موتور براي جلوگيري از برخورد  •
كه الستيكي موتور به قاب شاسي و خرابي كارتل روغن يك ت

  .بين موتور و قاب شاسي قرار دهيد 

  

  روش بستن نگهدارنده سمت چپ و دسته موتور سمت چپ 
پيچ و مهره نگهدارنده سمت چپ موتور و دسته موتور سمت چپ  .2

 .رابا توجه به شكل سفت نمائيد 
i( A  را كمي سفت نمائيد. 
j( B  را در محل خود تنظيم نموده و كم سفت نمائيد. 

k( A  ر ا از سمت عقب كامال سفت نمائيد. 
l( B  را كامال سفت نمائيد. 

m( C  را كامال سفت نمائيد. 
n( D  را كمي سفت نمائيد. 
o( E , F, G   را باهم كامالً سفت نمائيد. 
p( D   را كامال سفت نمائيد. 

   A – C : 58.8 – 80.4 Nm: گشتاور سفت كردن 

D: 90.0 – 110.0 Nm  
E – G : 58.5 – 71.5 Nm
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  روش باز كردن نگهدارنده و دسته موتور سمت چپ موتور 

  >احتياط  <

قبل از سفت كردن كامل كليه دسته هاي موتور براي جلوگيري  •
از خطر افتادن موتور و ايجاد صدمات فردي و خرابي موتور ، 

  .موتور درآور را شل ننمائيد 

  : گشتاور سفت كردن 

A : 55.0 – 62.0 Nm   

B : 74.5 – 104.9 Nm 

C : 58.8 – 80.4 Nm  

D : 58.8 – 80.4 Nm  

E : 82.0 – 98.0 Nm  

  

  روش بستن دسته موتور عقب موتور

الستيك  دسته موتور ، نگهدارنده عقب موتور و نگهدارنده فرعي كه  .4
با دو بست مطابق شكل متصل شده است را متصل نموده  ، اما آنها را 

 .سفت ننمائيد 

موتور سمت چپ و راست و نگهدارنده آن را با الستيك دسته  .5
بستهاي مخصوص آنها  بسته و آنها را با گشتاور استاندارد سفت 

 .نمائيد 

بستي كه به الستيك دسته موتور عقب موتور متصل شده است را  2 .6
 .تا گشتاور استاندارد ، سفت نمائيد 

  : گشتاور سفت كردن 

A , B : 90.0 – 110.0 Nm 

C,D : 55.0 – 65.0 Nm     
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  تنظيم موتور 

  آماده سازي قبل از بررسي 

 .اتصال لوله ها و سيم كشي موتور را بررسي نمائيد  .5

 داده . موتور را در حد نرمال گرم كنيد  .6

 .همه مصرف كننده هاي الكتريكي را خاموش كنيد  .7

 .اگر فن رادياتور فعال ميباشد منتظر بمانيد تا اينكه خاموش شود  .8

d(  لور دنده را در وضعيت خالص ) گيربكس معمولي ( و وضعيتP  ) قرار دهيد ) گيربكس اتوماتيك . 
e(  باطري در هنگام تنظيم  متصل باشد. 
f(  با استفاده از دستگاهF-ADS  بررسي نمائيد كه دماي موتور بيش ازº80  باشد ) اگر دماي موتور بهº80  درجه

 )آنرا گرم كنيد   rpm 3000-2500نميرسد ، با نگهداشتن دور موتور در حد 

  بررسي دور آرام 

كه  F-ADSباشد ، اختالف بين دور آرام موتور و دور سنج را با استفاده از عيب ياب  º80هنگاميكه دور موتور باالي  .2
 .دور ميباشد را بررسي نمائيد  ± 50بميزان 

c(  محدوده مشخص ميباشد ، دور آرام مورد قبول ميباشد اگر دور موتور در. 
d(  بنابراين كدهاي خطا را يادداشت نموده و . اگر دور موتور در محدوده مشخص نميباشد ، دور آرام درست نميباشد

 .بررسيهاي بيشتري را انجام دهيد 

  بازديد نهائي

  دور سنج

هنگاميكه دماي  (rpm)دور آرام   A/Cشرايط   نوع گيربكس
  .باشد  º 80بيش از  آب

  OFF 650  گيربكس معمولي

لور دنده در حالت ( گيربكس اتواتيك 
P (  OFF  750  
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  سيستم روغنكاري

  دياگرام موقعيت قطعات 

  اويل پمپ

  
 

 پوسته كاسه نمد جلوي ميل لنگ 1
  گيج روغن 2
  الستيك گردگير 3
  راهنمالوله 4
  راهنماي گيج روغن 5
  بوش راهنما 6
  اورينگ  7
   لوله ورودي 8

  نوسان گير 9
  بخش باالئي كارتل روغن 10
  بخش پائيني كارتل روغن 11
  پيچ تخليه روغن 12
  اويل پمپ 13
  دنده اويل پمپ 14
  زنجير 15
   ريل راهنما و سفت كن زنجير 16
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  پايه فيلتر روغن

 
  
  درپوش پيچي 1
  واشر آب بندي  2
 فنر 3
  پالنجر 4
  واشر 5
   سوپاپ اطمينان 6

  فشنگي روغن 7
  واشر آب بندي 8
  پايه فيلتر روغن 9
  واشر آب بندي 10
  خنك كن روغن 11
   فيلتر روغن 12
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  بررسي فشار روغن و فشنگي روغن 

  
 ابزار مخصوص و تجهيزات مورد نياز تعميرات .3

  VAG 1342فشار سنج روغن  •
  VAG 1527 Bپراب تست ديود  •
  VAG 1594 Cست ابزار كمكي اندازه گيري •
 F-ADSدستگاه عيب ياب  •

 شرايط تشخيص  .4
c(  ميزان سطح روغن موتور نرمال باشد. 
d(  حداقل دماي موتورº 80  باشد ) . فن رادياتور بايستي يكبار فعال شده باشد(  
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 مراحل تشخيص .2
f( وده و آنرا به روي ابزار مخصوص ببنديد فشنگي روغن را باز نم. 

g(  ابزار مخصوص را به جاي فشنگي روغن به پايه فيلتر روغن ببنديد. 
h(  سيم قهوه اي ابزار مخصوص را به بدنه متصل نمائيد. 
i(  پراب تست ديودVAG 1527 B  رااز سمت مثبت باطري توسط سيم

 .به فشنگي روغن متصل نمائيد  VAG 1594 Cست ابزار كمكي 
j(  ديود نوري نبايستي روشن شود. 

  :اگر ديود نوري روشن شد 
  .فشنگي روغن را تعويض نمائيد  •

  :اگر ديد نوري روشن نشد 
 – 120وقتيكه فشار به . موتور را روشن نموده و دور موتور را باال ببريد  •

160 Kpa   رسيد ، ديود نوري بايستي روشن شده و يا فشنگي روغن را
  .تعويض نمائيد 

ميباشد ، فشار  º 80و دماي روغن  rpm 2000در حاليكه دور موتور  •
در هنگاميكه دور موتور . باشد   Kpa 450 – 270روغن بايستي مابين 

  .افزايش يابد  Kpa 700افزايش مي يابد فشار نبايستي از حد 
اگر ميزان آن پائينتر از مقدار استاندارد ميباشد ، توري داخلي صافي  •

  .ي نمائيد روغن را  بررس
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  >توصيه  <
ممكن است باعث ) بطور مثال خرابي ياتاقان ( خرابي مكانيكي  •

  .كاهش زياد فشار روغن گردد 
  .اگر مشكلي وجود نداشته باشد ، اويل پمپ را تعويض نمائيد  •
اگر مقدار فشار بيش از مقدار استاندارد باشد ، پايه فيلتر  •

  .را تعويض نمائيد روغن و در صورت نياز سوپاپ فشار شكن 

  

  قطعات سيستم روغنكاري
  >توصيه  <
در هنگام تعمير موتور مقدار زيادي براده فلزي و يا پودر وجود داشت ، بيانگر آن است كه كه ياتاقان ثابت ويا  •

  .براي جلوگيري از خوردگي بيشتر بعد از تعمير موتور مراحل زير را انجام دهيد . متحرك خراب شده است 
g(  كانالهاي روغن را به دقت تميز نمائيد. 
h(  نازل هاي روغن را تعويض نمائيد. 
i(  فيلتر روغن را تعويض نمائيد. 

  .زيرا ممكن است باعث خرابي كاتاليست سه راهه گردد . سطح روغن نبايستي بيش از حد عالمت ماكزيمم باشد  •
  روغن موتور 

 حجم پر كردن روغن .4
   حجم واقعي روغن را بايستي از طريق سطح روغن موتور تنظيم . ليتر باشد  4.5حجم روغن بايستي كمتر ويا مساوي با 

  .نمود 
  . روغن را در حد عالمت ماكزيمم روي گيج روغن با توجه به شكل پر كنيد 

 SL 5W-40نوع روغن  .5
 عالئم روي گيج روغن .6

  عالمت ماكزيمم: 1
  عالمت مينيمم:  2

: a  روغن موتور را اضافه نكنيد ( سطح روغن در محدوده ماكزيمم(  
: b  ميتوان روغن اضافه نمود ( سطح روغن در محدوده متوسط.  
: c  ليتر روغن بايستي اضافه  0.5حدود ( سطح روغن در محدوده مينيمم

  .)شود 
 بررسي سطح روغن  .5

e(  خودرو را در يك سطح صاف قرار دهيد. 
f(  نرمال گرم كنيد موتور را تا دماي. 
g(  دقيقه منتظر بمانيد  5موتور را خاموش نموده و براي. 
h(   گيج روغن را بيرون كشيده و از اينكه سطح روغن مابين حد اكثر و حداقل

  .قرار گرفته باشد ، مطمئن شويد 
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  تعويض روغن 
  >احتياط  <
خاموش نموده ، تا هنگاميكه موتور و روغن خنك موتور را . دماي زياد موتور و روغن باعث سوختگي جدي ميگردد  •

 .شوند منتظر بمانيد 
در هنگام بلند كردن موتور ، چنانچه جك بدرستي در محل خود قرار نگيرد ، بسادگي منحرف شده و يا بيفتد و  •

 .بنا براين هرگز در اطراف آن كار نكنيد .باعث صدمه جدي و حتي مرگ ميشود 
براي محافظت از پوست خود بعد از . پوست منجر به ايجاد سرطان پوست ميگردد تماس روغن در دراز مدت با  •

 .كاركردن ، سريعاً با آب و صابون شستشو دهيد 
  >توصيه  <
 .زيرا بعلت دماي زياد توليد دود غليظ مينمايد . اگر روغن بداخل اگزوز ريخته شد ، آنرا كامال ً تميز نمائيد  •
 .دهيد خودرو را در يك محل صاف قرار  .7
 .درپوش پر كن روغن را باز كنيد  .8
 .محافظ زير خودرو را باز كنيد  .9

 .پيچ تخليه روغن را باز نمائيد  .10
 .روغن را در يك ظرف مناسب تخليه نمائيد  .11
  .يك پيچ تخليه جديد با واشر آن را ببنديد  .12

 Nm 30.0: گشتاور سفت كردن پيچ تخليه روغن  
لطفا ً . بعلت روش تعويض روغن ، دماي روغن و دالئل ديگر تغيير نمايد  حجم روغن باقيمانده در موتور ميتواند •

 .پس از تعويض روغن سطح روغن داخل موتور را بررسي نمائيد 
 .از روغن با مشخصه زير استفاده نمائيد  .12

  SL 5W-40: نوع روغن 
  ليتر  4.5كمتر ويا مساوي : مقدار حجم روغن 

 .درپوش روغن را ببنديد  .13
 .روشن نموده و عدم نشتي روغن را بررسي نمائيد موتور را  .14
 .اگر نشتي وجود داشت ، دليل آنرا پيدا نموده و قطعات مربوطه را تعمير و يا تعويض نمائيد  •
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 .سطح روغن را بررسي نمائيد  .15
  .محافظ زير خودرو را ببنديد  .16

  تعويض فيلتر روغن 
 .محافظ زير خودرو را باز نمائيد  .8
 .باز كن ، باز نمائيد فيلتر را توسط فيلتر  .9

 .سطح تماس فيلتر روغن را با استفاده از پارچه ، تميز نمائيد .10
 .فيلتر روغن جديد را با دست سفت نمائيد  .11
 .موتور را روشن نموده و نشتي را بررسي نمائيد  .12
اگر نشتي وجود داشت ، دليل آنرا پيدا نموده و قطعات مربوطه را  •

 .تعمير و يا تعويض نمائيد 
 .روغن را بررسي نمائيد سطح  .13
  .محافظ زير خودرو را ببنديد  .14
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  بستن خنك كن روغن/ باز كردن 
  >احتياط  <
موتور را خاموش نموده ، تا هنگاميكه موتور و روغن خنك . دماي زياد موتور و روغن باعث سوختگي جدي ميگردد  •

 .شوند منتظر بمانيد 
بدرستي در محل خود قرار نگيرد ، بسادگي منحرف شده و يا بيفتد و در هنگام بلند كردن موتور ، چنانچه جك  •

 .بنا براين هرگز در اطراف آن كار نكنيد .باعث صدمه جدي و حتي مرگ ميشود 
براي محافظت از پوست خود بعد از . تماس روغن در دراز مدت با پوست منجر به ايجاد سرطان پوست ميگردد  •

 .شستشو دهيد  كاركردن ، سريعاً با آب و صابون
  >توصيه  <
در هنگام تعمير موتور مقدار زيادي براده فلزي و يا پودر وجود داشت ، بيانگر آن است كه كه ياتاقان ثابت ويا  •

  .براي جلوگيري از خوردگي بيشتر بعد از تعمير موتور مراحل زير را انجام دهيد . متحرك خراب شده است 
j( د كانالهاي روغن را به دقت تميز نمائي. 

k(  نازل هاي روغن را تعويض نمائيد. 
l(  فيلتر روغن را تعويض نمائيد. 

  .زيرا ممكن است باعث خرابي كاتاليست سه راهه گردد . سطح روغن نبايستي بيش از حد عالمت ماكزيمم باشد  •

 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .12

 .محافظ زير خودرو را باز نمائيد  .13

 .نمائيد مايع خنك كننده موتور را تخليه  .14

 .مراحل باز كردن را مطابق با ترتيب جدول انجام دهيد  .15
  لوله آب   1
 خنك كن روغن  2

 .سطح تماس خنك كن و فيلتر روغن را با پارچه تميز ، پاك نمائيد  .16
بماليد  AMV 100 02به سطح تماس واشر آب بندي پايه فيلتر روغن  .17

. 
 .دهيد واشر آب بندي را روي پوسته خنك كن روغن قرار  .18
 .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .19
 .مايع خنك كننده موتور را پر كنيد  .20
 .موتور را روشن نموده و عدم نشتي را بررسي نمائيد  .21

اگر نشتي وجود داشت ، دليل آنرا پيدا نموده و قطعات مربوطه را  •
 .تعمير و يا تعويض نمائيد 

 .سطح روغن را بررسي نمائيد  .22
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  بستن كارتل / باز كردن 

  
 ابزار مخصوص و تجهيزات مورد نياز تعميرا ت .5

 SW 10 3185آچار اتصال  •
   T 10058آداپتور •
  تركمتر •
  كارتك •
  D 176 404 A2چسب سيلر  •
 VAS 6208سيني تعميرگاهي  •

 باز كردن  .6
e(  روغن موتور را تخليه نمائيد. 
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  >توصيه  <
  .به قوانين دفع مواد سمي دقت نمائيد  •
كارتل را از روي بلوكه سيلندر باز نموده ، در ) . بخش باالئي و بخش پائيني ( روغن شامل دو بخش ميباشد  كارتل •

  .صورت نياز قسمت پائيني كارتل را باز نمائيد 
f(  پيچ سرويسB  ديفرانسيل باز كنيد / را از رو ي گيربكس. 
g(  پيچA  قسمت باالئي كارتل سمت فاليويل را با استفاده از آچار اتصال

SW 10 3185  شل نموده و آنرا با ست آداپتورT 10058  باز
 .نمائيد 

h(  باقيمانده پيچA  و كارتل را باز نمائيد. 
  >توصيه  <
در صورت نياز براي شل نمودن كارتل با استفاده از چكش  •

  .الستيكي به آن ضربه بزنيد 
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 باز كردن قسمت پائيني كارتل روغن  .7

b(  پيچهاي قسمت پائيني كارتل و كارتل روغن را مطابق با شكل  باز نمائيد
. 

  >توصيه  <

در صورت نياز براي شل نمودن كارتل با استفاده از چكش  •
  .الستيكي به آن ضربه بزنيد 

  

 بستن بخش باالئي كارتل  .8
  >توصيه <
  .نمائيد به زمان سفت شدن چسب آب بندي دقت  •
دقيقه  5بعد از اعمال چسب بر روي كارتل بايستي ظرف مدت  •

  .در محل خود نصب گردد 

از محلي كه قطر ( قسمت جلوي نازل چسب را برش دهيد  •
 ) .باشد   mm 3خروجي حدود 

چسب را با توجه به شكل به روي كارتل بماليد و بايستي مقدار  •
 .باشد  mm 3 – 2قطر آن بميزان 

d( سمت داخلي جاي پيچهاي كارتل بماليد چسب را به ق.  

  

  >توصيه  <

در هنگام نصب كارتل روي موتور ، از سمت فاليويل و بلوكه  •
  .سيلندر بايستي تنظيم گردد 

ضخامت چسب نبايستي ضخيم تر از حد مجاز باشد زيرا باعث  •
ورود به داخل كارتل شده و باعث گرفتگي صافي روغن ميگردد 

e(  محلي كه در شكل با عالمت فلش نشان داده بدقت چسب را فقط به
  .شده است ، بماليد 

f(  بسرعت كارنل را نصب نموده و پيچهاي آنرا را به شرح زير سفت نمائيد. 
بلوكه سيلندر را بصورت ضربدري / بمقدار كمي پيچهاي كارتل   )6

 .سفت نمائيد 
 .كارتل را سفت نمائيد / بمقدار كمي پيچهاي گيربكس  )7
بلوكه سيلندر را مجدداً بمقدار كمي بصورت / كارتلكليه پيچهاي  )8

 .ضربدري سفت نمائيد 
  سفت نمائيد N.m 40.0گيربكس را باگشتاور / پيچهاي كارتل  )9
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77 

سفت  N.m 15.0بلوكه سيلندر را باگشتاور / كليه پيچهاي كارتل   )10
 .نمائيد

  >توصيه <
بعد از نصب كارتل ، براي اطمينان از خشك شدن كامل چسب  •

  .دقيقه به آن روغن اضافه نمائيد  30از  بعد
 بستن قسمت پائين كارتل روغن  .6

  >توصيه  <
  .به تاريخ مصرف چسب آب بندي دقت نمائيد  •
دقيقه  5پس از اعمال چسب آب بندي ، كارتل را ظرف مدت  •

 .ببنديد 
را به سطح تميز آب بندي قسمت   AMV 176 501چسب  آب بندي 

  .ل بماليد پائيني كارتل با توجه به شك
 .باشد  mm 2 – 1بايستي بين  Aضخامت چسب آب بندي  •
چسب آب بندي بايستي به قسمت داخلي سوراخ پيچهاي كارتل  •

 .ماليده شود 
  >توصيه<
ضخامت چسب نبايستي ضخيم تر از حد مجاز باشد زيرا باعث  •

  ورود به داخل كارتل شده و باعث گرفتگي صافي روغن ميگردد 
  .نصب عكس مراحل باز كردن ميباشد باقيمانده فرآيند 

  

  

  

  

  

 

  بستن اويل پمپ/ باز كردن 
 باز كردن  .2

e(  كارتل و نوسان گير را باز كنيد. 
f(  پيچB  را باز كنيد. 

g(  دنده سر اويل پمپ را از شفت آن باز نمائيد. 
h(  پيچهايA و  C را باز نموده و اويل پمپ را باز كنيد. 

  بستن .  2
باز كردن انجام داده و به موارد زير دقت مراحل بستن را عكس مراحل 

  .نمائيد 
d( بوش راهنما را داخل اويل پمپ قرار دهيد. 
e( دنده سر اويل پمپ فقط ميتواند بر روي شفت اويل پمپ نصب گردد 
f(  اويل پمپ را نصب كنيد. 
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  بررسي پولي تسمه سفت كن نيمه اتوماتيك

  موقعيت نصب .1
a(  برگرداننده پولي بايستي مطلبق شكل در شيار روي سرسيلندر قرار

 .گيرد 

  مراحل تشخيص .2
a(  بيشترين دماي موتور بايستي مطابق با دماي بدن باشد. 
b(  قرار دهيد  1موقعيت نقطه مرگ باالي سيلندر موتور را در.  

 

c(  تسمه تايمينگ را با فشار توسط شصت انگشت فشار داده ، تااينكه
 .حركت نمايد  Bسوزن 

d(  تسمه تايمينگ را شل نموده و ميل لنگ را بميزان دو دور در
جهت دوران موتور، تا اينكه در نقطه مرگ باال قرار گيرد ، 

 .بچرخانيد 
e(  پولي سفت كن بايستي به محل اصلي خود برگردد ) شيارA  و

 ) .بايستي دوباره تنظيم گردد  Bسوزن 

  >توصيه  <

  .در هنگام بررسي از آينه استفاده نمائيد  •
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  باز كردن و بستن سرسيلندر
  >توصيه  <
سيلندر ازقبيل اسبكها ، ميله قطعات روي سراز آن ميرود به كليه نياگر از يك سر سيلندر جديد استفاده مينمائيد ،  •

  .بل از بستن درب سوپاپ روغن بزنيد ق اسبك ، بادامكهاي ميل سوپاپ
  .محافظ سوپاپها را فقط در هنگام نصب سرسيلندر از سوپاپ برداريد  •
  .در صورت تعويض سرسيلندر بايستي مايع خنك كننده موتور به طور كامل تعويض گردد  •

  دياگرام موقعيت قطعات 

 
  

 دنده تايمينگ ميل سوپاپ 1
 محافظ عقبي تسمه تايمينگ 2
  خار ميل سوپاپ 3
  رينگ آب بندي 4
  رابط اگزوز 5
  واشر آب بندي 6
  درپوش روغن 7
   درب سوپاپ 8

  واشر درب سوپاپ  9
  پيچ سرسيلندر  10
  سنسور موقعيت ميل سوپاپ  11
  اورينگ   12
  سر سيلندر  13
  سه راهي آب   14
  اورينگ   15
    واشر سرسيلندر  16
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  بررسي تابيدگي سطح سرسيلندر

  حداكثر تابيدگي سطح سرسيلندر  .1

0.05 mm 

 

  باز كردن و بستن سرسيلندر

  
  ابزارهاي مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات  .1

  VAS 2052 Aخار باز كن  •
 T10070ست آداپتور  و يا  3452رابط پيچ سرسيلندر  •
 3415ابزار نگهدارنده  •

  باز كردن سر سيلندر .2
a(  در هنگام باز كردن سرسيلندر ، دماي آن بايستي در حدود دماي بدن باشد ، در غير اينصورت ممكن است باعث

 .تابيدگي سر يلندر ميگردد 
  >توصيه  <
  .نمائيد به موارد زير دقت براي نصب بعضي از قطعات كه در محدوده باريك و كوچك موتور  •
سوخت ، فشار هيدروليك ، كنيستر ، مايه خنك كننده موتور ، : از قبيل ( براي انجام مراحل نصب كليه لوله  •

  .را آماده نمائيد  كابل هاي برقو ) روغن ترمز و سيستم وكيوم 
  .كابلها ، فاصله كافي  از قطعات متحرك و داغ را بررسي نمائيد براي جلوگيري ار خرابي لوله ها و  •
b(  سوئيچ استارت و كليه مصرف كننده هاي الكتريكي راoff  و سوئيچ را بيرون آوريد . نمائيد. 
c(  كابل منفي باطري را جدا نمائيد. 
d(  درب سوپاپ را باز نمائيد . 
e(  مايع خنك كننده موتور را تخليه نمائيد. 
f(  منيفولد هوا را باز نمائيد. 

  >توصيه  <
  .ا را با پارچه تميز پر كنيد مسير هواي قسمت پائيني منييفولد هو •
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g(  سه راهي آب را مانند شكل باز نمائيد.  

  
h(  شلنگ مايع خنك كننده ورودي عقب سه راهي از سرسيلندر را

 .مانند شكل باز نمائيد 
i(  همه كابلهاي متصل به سرسيلندر را با توجه به شكل باز كرده و يا

  .جدا نمائيد 

 
j( باز نمائيد  پايه لوله اگزوز را با توجه به شكل. 

k(  لوله اگزوز را از منيفولد اگزوز باز نمائيد. 
l(  تسمهV  شكل را باز نمائيد. 

m(  محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد.  

 
n(  دنده تايمينگ رت روي ميل سوپاپ بسته و آنرا در نقطه مرگ

عالمت روي دنده سر ميل سوپاپ .قرار دهيد  1باالي سيلندر 
 .افظ عقبي تسمه تايمينگ همراستا باشد بايستي با عالمت مح

o(  مهره تنظيم پولي سفت كن را شل نموده و تسمه تايمينگ را از
 .روي دنده سر ميل سوپاپ بيرون آوريد 

p( مهره تنظيم و واشر آنرا از پولس سفت كن باز كنيد. 
q(  ميل لنگ را كمي در جهت مخالف گردش موتور بچرخانيد.  

 

r(  در هنگام شل كردن پيچ دنده را .نمائيد سر ميل سوپاپ را باز دنده
 .نگهدتريد  3415توسط ابزار مخصوص نگهدارنده 

s(  خار ميل سوپاپ را بيرون آوريد.  
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t(  محافظ عقبي تسمه تايمينگ را باز كنيد. 
u(  در سوپاپ را باز نمائيد.  

 
v(  و مجموعه  3542با استفاده از رابط بكس را پيچهاي سرسيلندر

بترتيب نشان داده در شكل را شل نموده و باز  T10070 آداپتور 
 .نمائيد 

w(  سرسيلتدر را كمي باال برده و آنرا به سمت تسمه تايمينگ حركت
 .داده و سپس  ارنا از روي موتور برداريد 

  >تذكر  <

  .پولي تسمه سفت كن را از روي نگهدارنده موتور باز نمائيد  •

دفت از روي براي جلوگيري از خرابي سرسيلندر ، آنرا به  •
  .سيلندر جدا نمائيد 

  

  بستن سرسيلندر .3
  >توصيه  <
از اينكه هيچگونه روغن ويا ضد يخي در سوراخ پيچ سر سيلندر بر روي سيلندر كه انتهاي آن بسته است وجود  •

  .نداشته باشد ، كامالً مطمئن شويد 
  .جعبه خارج نمائيد واشر جديد سرسيلندر را فقط قبل ازاينكه بر روي سيلندر نصب كنيد از  •
  .خرابي آن ممكن است ايجاد نشتي نمايد . در هنگام نصب واشر سرسيلندر دقت كامل نمائيد  •
  .پيچ هاي سرسيلندر را تعويض نمائيد  •
a(  مقداري پارچه تميز را براي جلوگيري از ورود هر گونه آلودگي بداخل سيلندر و پيستون را در حفره سيلندر قرار

 .دهيد 
b( دگي و يا براده هاي باقيمانده به داخل مايع خنك كننده موتور جلوگيري نمائيد از ورود آلو. 
c(  در همان زمان دقت نمائيد شيارهاي طولي و يا خراشيدگي وجد . و سيلندر را به دقت تميز نمائيد سطح سرسيلندر

 )  استفاده نمائيد 100براي تميز كردن سطح از سنباده با ضريب زبري زير . ( نداشته باشد 
d(  پارچه و مواد چيبنده را به دقت بيرون آوريد. 
e(  قرار داده و سپس كمي آنرا  1اگر ميل لنگ در اين مرحله ميچرخد ، ابتدا آنرا در نقطه مرگ باالي سيلندر

 .برگردانيد 
f(  ز سمت دقت نمائيد تا اينكه شماره فني قطعه رو به سرسيلندر قرار گرفته و ا. واشر سرسيلندر جديد را نصب نمائيد

 .منيفولد ورودي قابل خواندن باشد 

  >توصيه  <
  .براي بستن پيچ محافظ عقبي تسمه تايمينگ ابتدا به آن چسب آب بندي بزنيد  •

g(  بعد از نصب سرسيلندر پيچ هاي سرسيلندر را بسته و كمي آنهارا سفت نمائيد. 
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h(  با استفاده از روش زير ، پيچهاي سرسيلندر را باتوجه به ترتيب
 .داده شده در شكل سفت نمائيد نشان 

 روش سفت كردن  مرحله
 سفت نمائيدNm 40.0آنها را با گشتاور 1
2  º90سفت نمائيد 
3 º90سفت نمائيد 

  >توصيه  <
هنگاميكه ميل سوپاپ را ميچرخانيد ، ميل لنگ نبايستي در  •

نقطه مرگ باال قرار گيرد ، زيرا اين عمل باعث خرابي سرسوپاپ 
 پيستون ميگردد/ 

i(  تسمه تايمينگ را نصب كرده و آنرا سفت نمائيد. 
j(  تسمهV  شكل را نصب كنيد. 

 .معموال نصب ديگر قطعات عكس مراحل باز كردن آن ميباشد 
k(  مايع خنك كننده موتور را تعويض نمائيد. 
l(  از نصب كامل باطري مطمئن گرديد براي بررسي هاي مورد نياز.  

  

  

  بررسي فشار كمپرس 

  
  ابزارهاي مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات  .1

 B 3122آچار شمع  •
 تركمتر •
 )  VAG 1763/6با آداپتور (   VAG 1763كمپرس سنج  •
  F-ADSدستگاه عيب ياب  •

  شرايط بررسي  .2
a(  30دقت نمائيد كه دماي روغن حداقلº C  باشد. 
b(  باطري كامالً شارژ باشد. 
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  مراحل انجام  .3
a( درپوش موتور را برداريد . 
b(  سوكت كويل را جدا نمائيد. 
c(  كانكتور انژكتور را جدا نمائيد.  

  
  

 
d(  واير شمع را توسط ابزار مخصوصT10112   بيرون آوريد. 
e(  3122شمع را توسط ابزار مخصوص B  باز كنيد. 
f(  مقدار كمپرس هر سيلندر را توسط ابزارمخصوصVAG 

 .بررسي نمائيد  VGA 1763/ 6و آداپتور  1763
g(  توسط تكنسين ديگر استارت بزنيد موتور را. 
h(  استارت را تاهنگاميكه عقربه روي كمپرس سنج به مقدار

 .زيادي افزايش نمي يابد ، ادامه دهيد 

  مقدار فشار كمپرس موتور  .4
  دوده فشار مح

Kpa 
 حداقل فشار كمپرس

Kpa 
حداكثر اختالف بين

   Kpaسيلندرها
1000 - 1300  700 Max. 300   

  

  نمد ميل سوپاپتعويض كاسه 
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  ابزارهاي مخصوص و ابزار آالت مورد نياز تعميرات  .1
 T10071مجموعه ابزار  •
 3265غالف جازن  •
 2085باز كننده كاسه نمد  •
 3415ابزار نگهدارنده  •
 تركمتر •

  باز كردن .2
a(   محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد. 
b(  تا دنده سرميل سوپاپ را روي ميل سوپاپ نصب نموده و آنرا

زمانيكه عالمت روي آن با عالمت محافظ پشت تسمه تايمينگ 
 .، بچرخانيد 1سيلندر  TDCدرموقعيت  براي قراگيري

c(  مهره تنظيم پولي سفت كن را شل نموده و تسمه تايمينگ را از
 روي دنده سر ميل سوپاپ بيرون آوريد

d( ميل لنگ را كمي در جهت عكس دوران موتور بچرخانيد.  

  
  
  
  

 

e(  در هنگام شل كردن پيچ دنده . ميل سوپاپ را باز نمائيد دنده سر
 3415چرخان  - ميل سوپاپ را توسط ابزار مخصوص نگهدارنده 

 .تنظيم نمائيد 
f(  خار ميل سوپاپ را بيرون آوريد. 

g(  پيچ تنظيم دنده سر ميل سوپاپ را به ميل سوپاپ بسته و آنرا تا
 .انتها بپيچانيد 

h( را دوبار 2085نده كاسه نمد عه داخلي ابزار مخصوص باز كنقط) حدود
3 mm ( چرخانده  ، و سپس آنرا با پيچ دندانه دار قفل از قطعه خارجي

   .كنيد

 

i( روغن ماليده ، آنرا2085به انتهاي رزوه هاي باز كننده كاسه نمد
نصب نموده و تا حد امكان تا زمانيكه به داخل كاسه نمد قرار گيرد 

 .، فشار داده ومحكم نمائيد 
j(  پيچ دندانه دار را شل نموده و قطعه داخلي را عكس جهت ميل

 .سوپاپ تا هنگاميكه كاسه نمد بيرون بيايد بچرخانيد 
k(  بازكننده كاسه نمد را در بين گيره قرار داده و كاسه نمد را توسط

 .انبر دست بيرون آوريد 
l(  روغن را از ياتاقانهاي ميل سوپاپ تميز كنيد. 

  بستن  .3
a(  در نقطه مزگ باال قرار گيرد پيستون نبايستي. 
b(  از اينكه روغن روي محور ثابت ميل سوپاپ قرار ندارد مطمئن

 .گرديد 
  >توصيه  <
  .لبه كاسه نمد نبايستي به روغن آغشته گردد  •
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 .قرار دهيد   T10071/ 1كاسه نمدجديد را روي غالف راهنما  .1
  .غالف راهنما را بيرون آوريد  .2

  
در  T10071/2و پيچ  3265كاسه نمد را با غالف راهنماي  .3

 .محل خود قرار دهيد 

  >توصيه  <
هنگاميكه ميل سوپاپ را ميچرخانيد ، ميل لنگ نبايستي در  •

نقطه مرگ باال قرار گيرد ، زيرا اين عمل باعث خرابي 
  .پيستون ميگردد / سرسوپاپ 

  .خار ميل سوپاپ را نصب كنيد  .4

  

براي بستن پيچ آن از ابزار نگهدارنده . دنده ميل سوپاپ را ببنديد  .5
 .استفاده نمائيد  3415چرخان  –

 Nm 100.0: گشتاور سفت كردن 

  >توصيه  <
هنگاميكه ميل سوپاپ را ميچرخانيد ، ميل لنگ نبايستي در  •

نقطه مرگ باال قرار گيرد ، زيرا اين عمل باعث خرابي 
  . پيستون ميگردد/ سرسوپاپ 

  .معموال بستن قسمتهاي ديگر عكس مراحل باز كردن آن ميباشد 
  .تسمه تايمينگ را نصب كنيد  .6
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  بستن ميل سوپاپ/ باز كردن 

  
  قطعات و ابزارهاي مخصوص مورد نياز تعميرات.  1

 T10071مجموعه ابزار  •
 3265غالف نصب  •
 3415چرخان  –ابزار نگهدارنده  •
 آچار تركمتر •
 D 188 800 A1چسب آب بندي  •

  باز كردن .2
  >توصيه  <
  .يكپارچه پائيني و قسمت باالئي آن مجاز نميباشد سطح تماس كپه هاي مجدد تراش  •
قبل از باز كردن كپه ياتاقانهاي يكپارچه، نياز است . قانهاي ميل سوپاپ با روي سر سيلندر يكپارچه شده است ايات •

  . تا تسمه تايمينگ شل شود 
  .ي يكپارچه شل شوند بايستي كاسه نمد ميل سوپاپ و درپوش انتهاي آن با شود چنانچه كپه ياتاقنها •

  .درپوش موتور را باز كنيد  •
  .منيفولد ورودي را باز نمائيد  •

  .مسير ورودي قسمت پا ئيني منيفولد ورودي را با استفاده از يك پارچه تميز بپوشانيد  •
a(  محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد. 
b(  دنده سرميل سوپاپ را روي ميل سوپاپ نصب نموده و آنرا تا

زمانيكه عالمت روي آن با عالمت محافظ پشت تسمه تايمينگ 
 .، بچرخانيد 1سيلندر  TDCبراي قراگيري درموقعيت 

c(  مهره تنظيم پولي سفت كن را شل نموده و تسمه تايمينگ را از
 روي دنده سر ميل سوپاپ بيرون آوريد

d( مي در جهت خالف گردش موتور بچرخانيد ميل لنگ را ك.  
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  موتور  –مكانيكي موتور 
 

e(  در هنگام شل كردن پيچ دنده . دنده سر ميل سوپاپ را باز نمائيد
تنظيم  3415چرخان  - ميل سوپاپ را توسط ابزار مخصوص نگهدارنده 

 ..نمائيد 
f( خار ميل سوپاپ را بيرون آوريد 

g(  پيچهاي درب سوپاپ را از سمت بيرون به سمت داخل شل نمائيد 
h(  درب سوپاپ را باز نمائيد.    

i(  محافظ عقبي تسمه تايمينگ را از سريلندر مطابق شكل باز نمائيد
j(  را باز نموده و سپس مهره هاي  3،  1،  5مهره هاي ياتاقانهاي ،

 .را بصورت ضربدري باز نمائيد  4،  2ياتاقانهاي 
k(  كپه يكپارچه ياتقانها را باز نمائيد. 
l(  نموده و آنرا بر روي يك پارچه تميز قرار ميل سوپاپ را بدقت باز

 .دهيد 
m(  اسبك و ميل اسبك را با يكديگر باز نموده و بر روي پارچه تميز

 .قرار دهيد 
n(  دقت نمائيد تا اينكه اسبك و ميل اسبك آسيب نبيند.  

  

o(  چسب آب بندي قبلي را از شيار روي ياتاقان يكپارچه پاك نموده و
 .باز نمائيد سطح سر سيلندر را مطابق شكل 

p(  از كثيف شدن و ورود باقيمانده چسب آب بندي به سرسيلندر
 .جلوگيري نمائيد 

  بستن .3
a(  دقت نمائيد كه هيچگونه روغن و يا گريسي بر روي سطح آب

 .بندي قرار نداشته باشد 
b(  در هنگام نصب كپه ياتاقانهاي يكپارچه و يا سرسيلندر را نصب

 .رو به باال باشد  1سيلندر ميكند ، دقت نمائيد تا بادامكهاي 
c(  نبايستي پيستون در نقطه مرگ باال قرار گرفته باشد. 
d(  ميله اسبك را بر روي سرسيلندر بسته و اسبك مربوطه را به ميله

  .اسبك و يا انتهاي ساق سوپاپ قرار دهيد 

  

e(  اسبك ها را بدرستي بر روي انتهاي سوپاپ نصب نموده و آنرا بر
 . هداريد روي ميله اسبك خود نگ

f(  به نقاط تماس قطعات متحرك روغن بماليد.  
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  موتور  –مكانيكي موتور 
 

  

g(  ميل سوپاپ را به روي ياتاقانهاي ميل سوپاپ روي سرسيلندر
 .همانند شكل بدقت قرار دهيد 

  .بايستي رو به باال قرار گيرد  1بادامك سيلندر 

  
h(  چسب آب بندي مخصوص(D 188 800 A1) را براي تميز

يكپارچه بصورت يكنواخت مطابق شكل نمودن شيار كپه ياتاقانهاي 
 .بطوريكه كمي باالتر از شيار قرار گيرد ، بماليد 

  >توصيه  <

  .به تاريخ مصرف چسب آب بندي دقت نمائيد  •

مقدار . مقدار ضخامت چسب ماليده شده نبايستي زياد باشد  •
  .چسب اضافي را با ورقه پالستيكي تميز نمائيد 

يكپارچه نبايستي با فاصله  نصب و سفت نمودن كپه ياتاقانهاي •
زيرا چسبي كه به سطوحي تماس ماليده . زماني صورت گيرد 

  .شده است ، سريعاً سفت ميشود 
i(  درپوش جديد عقبي را محكم جابزنيد. 
j(  را به  4و  2كپه هاي يكپارچه را نصب نموده و مهره هاي ياتاقان

مهره هاي .صورت جداگانه بصورت ضربدري كمي سفت نمائيد 
  .را به همان روش كمي سفت نمائيد  5و  1،  3قانهاي ياتا

  

k(   در آخر پيچها را با توجه به شكل با گشتاورNm23.0   سفت
 .نمائيد 

l(  درب سوپاپ را بسته و پيچهاي آنرا بصورت ضربدري از داخل به
 .سمت بيون سفت نمائيد 

m(  محافظ عقبي تسمه تايمينگ را ببنديد.  
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n(  كاسه نمد جديد را با استفاده از غالفT10071/1  جازده و آنرا با
در نقطه قرار  T10071/2و پيچ  3265استفاده از ابزار جازن 

 .گيري آن جاي بزنيد 

  >توصيه  <

را زير  M12براي جلوگيري از خوردگي غالف ، يك واشر بزرگ  •
 .پيچ قرار دهيد 

o(  خار ميل سوپاپ را جابزنيد.  

  

p(  ميل سوپاپ را بسته و آنرا توسط ابزار نگهدارنده چرخان دنده سر
 .براي سفت نمودن پيچ مربوطه نگهداريد  3415

  Nm 100.0: گشتاور سفت كردن 

  >توصيه<

در هنگاميكه ميل لنگ در نقطه مرگ باال قرار گرفته ميل سوپاپ  •
را نچرخانيد ، زيرا اين عمل ممكن است باعث  خرابي سر سوپاپ 

  .ردد پيستون ميگ/ 
  .عموماً بستن قطعات ديگر عكس مراحل باز كردن آن ميباشد 

q(  تسمه تايمينگ را نصب كنيد. 

  >توصيه  <

براي خشك شدن چسب درب سوپاپ و كپه ياتاقانهاي يكپارچه  •
  .دقيقه منتظر بمانيد  30بمدت 

 

  بررسي خالصي طولي ميل سوپاپ .4
 قطعات و ابزار مخصوص مورد نيا ز تعميرا ت .1

 VW 387پايه ساعت اندازه گيري  •
  ساعت اندازه گيري •

 .بعد از نصب كپه ياتاقانهاي يكپارچه، اندازه گيري را انجام دهيد  .2

 mm 0.17:مقدار مجاز 
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  بستن موتور / باز كردن 

  >احتياط  <

به قطعات  بخار بنزين بسيار خطرناك ميباشد و به سادگي باعث حريق ميگردد و در نتيجه منجر به خرابي جدي •
  .از اينكه بنزين كامال با محل آتش و يا جرقه فاصله دارد كامال مطمئن شويد . و آسيب به فرد ميگردد 

سرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيار خطرناك ميباشد ميگردد و در نتيجه منجر به خرابي جدي به قطعات و  •
فرآيند "براي جلوگيري از خطر مراحل .  به همين شكل ميتواند باعث سوزش چشم گردد.آسيب به فرد ميگردد 

  .را انجام دهيد "ايمني مدار سوخت رساني 

قبل از شل كردن پايه موتور براي جلوگيري از خطر افتادن موتور و ايجاد صدمه به موتور و فرد از نصب كامل  •
  .موتور درآور مطمئن شود 

 .باطري را باز كنيد  .1
 .سيني باطري را باز كنيد  .2
 .باز نمائيد رادياتور را  .3
 .روغن گيربكس را باز نمائيد  .4
پمپ فرمان هيدروليك را با لوله متصل شده به آن باز نموده و آنرا به  .5

 .سط يك تكه سيم و يا طناب ببنديد وسمت راست برده و ت
كمپرسور كولر را با لوله متصل شده به آن باز نموده و آنرا به سمت  .6

 .ب ببنديد راست برده و توسط يك تكه سيم و يا طنا
 .پولوس چرخ را باز نمائيد  .7
 .فيلتر هوا ، منيفولد ورودي و لوله تهويه موتور را باز نمائيد  .8
 .كابل تعويض دنده و شفت آنرا از سمت گيربكس باز كنيد  .9

 .پمپ كالچ را با لوله هاي متصل شده به آن باز كنيد  .10
 .شلنگهاي وكيوم و هواي گرم را باز نمائيد  .11
 .ي بنزين را جدا نمائيد شلنگهاي پالستيك .12
 .سيم كشي را زا سمت موتور باز نمائيد  .13
 .لوله جلوي اگزوز را باز نمائيد  .14
 .پايه موتور عقب ، چپ و راست را با هم شل نموده  .15
 .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .16
 :موتور را روشن نموده و مراحل زير را دنبال نمائيد  .17

a( كننده موتور ، روغن گيربكس و سوخت  نشتي روغن و مايع خنك
 .را بررسي نمائيد 

b(  موتور را تنظيم نمائيد.  
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  مراحل باز كردن دسته موتور سمت عقب
 .دسته موتور عقب را باز كنيد  سمت پايه Aپيچ  .1

رزوه آن ديده شود را شل  3سمت جلوي رام را تا زمانيكه  Bپيچ  .2
 .نمائيد 

  >توصيه  <
  .را از روي رام باز نكنيد  1شماره هرگز دسته موتور  •

 

راست موتور و / سمت چپ روش باز كردن نگهدارنده نگهدارنده 
  راست / مت چپ پايه هاي س

 .موتور را توسط موتور درآور نگهداريد  .1

  >توصيه  <

قبل از شل كردن پايه موتور براي جلوگيري از خطر افتادن  •
كامل موتور درآور  موتور و ايجاد صدمه به موتور و فرد از نصب

  .مطمئن شود 

پس از شل نمودن پايه هاي موتور براي جلوگيري از برخورد  •
يك تكه الستيكي موتور به قاب شاسي و خرابي كارتل روغن 

  .شاسي قرار دهيد بين موتور و قاب 

 

 روش بستن نگهدارنده سمت چپ و دسته موتور سمت چپ
پيچ و مهره نگهدارنده سمت چپ موتور و دسته موتور سمت چپ  .1

 .ائيد سفت نم شكلرابا توجه به 
a( A  را كمي سفت نمائيد. 
b( B  را در محل خود تنظيم نموده و كم سفت نمائيد. 
c( A  ر ا از سمت عقب كامال سفت نمائيد. 
d( B  را كامال سفت نمائيد. 
e( C  را كامال سفت نمائيد. 
f( D  را كمي سفت نمائيد. 

g( E , F, G   را باهم كامالً سفت نمائيد. 
h( D   را كامال سفت نمائيد. 

   A – C : 58.8 – 80.4 Nm: گشتاور سفت كردن 

D: 90.0 – 110.0 Nm  
E – G : 58.5 – 71.5 Nm
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  روش باز كردن نگهدارنده و دسته موتور سمت چپ موتور 

  >احتياط  <

قبل از سفت كردن كامل كليه دسته هاي موتور براي جلوگيري  •
، از خطر افتادن موتور و ايجاد صدمات فردي و خرابي موتور 

  .موتور درآور را شل ننمائيد 

  : گشتاور سفت كردن 

A : 55.0 – 62.0 Nm   

B : 74.5 – 104.9 Nm 

C : 58.8 – 80.4 Nm  

D : 58.8 – 80.4 Nm  

E : 82.0 – 98.0 Nm  

  

  روش بستن دسته موتور عقب موتور

الستيك  دسته موتور ، نگهدارنده عقب موتور و نگهدارنده فرعي كه  .1
با دو بست مطابق شكل متصل شده است را متصل نموده  ، اما آنها را 

 .سفت ننمائيد 

را با  الستيك دسته موتور سمت چپ و راست و نگهدارنده آن .2
بسته و آنها را با گشتاور استاندارد سفت  بستهاي مخصوص آنها 

 .نمائيد 

بستي كه به الستيك دسته موتور عقب موتور متصل شده است را  2 .3
 .تا گشتاور استاندارد ، سفت نمائيد 

  : گشتاور سفت كردن 

A , B : 90.0 – 110.0 Nm 

C,D : 55.0 – 65.0 Nm     
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  موتور  –مكانيكي موتور 
 

  تنظيم موتور 

  آماده سازي قبل از بررسي 

 .اتصال لوله ها و سيم كشي موتور را بررسي نمائيد  .1

 داده . موتور را در حد نرمال گرم كنيد  .2

 .همه مصرف كننده هاي الكتريكي را خاموش كنيد  .3

 .اگر فن رادياتور فعال ميباشد منتظر بمانيد تا اينكه خاموش شود  .4

a(  لور دنده را در وضعيت خالص ) گيربكس معمولي ( و وضعيتP  ) قرار دهيد ) اتوماتيك گيربكس . 
b(  باطري در هنگام تنظيم  متصل باشد. 
c(  با استفاده از دستگاهF-ADS نمائيد كه دماي موتور بيش از  يبررسº80  باشد ) اگر دماي موتور بهº80  درجه

 )آنرا گرم كنيد   rpm 3000-2500نميرسد ، با نگهداشتن دور موتور در حد 

  بررسي دور آرام 

كه  F-ADSباشد ، اختالف بين دور آرام موتور و دور سنج را با استفاده از عيب ياب  º80هنگاميكه دور موتور باالي  .1
 .دور ميباشد را بررسي نمائيد  ± 50بميزان 

a(  اگر دور موتور در محدوده مشخص ميباشد ، دور آرام مورد قبول ميباشد. 
b(  بنابراين كدهاي خطا را يادداشت نموده و . ، دور آرام درست نميباشد  ميباشدناگر دور موتور در محدوده مشخص

 .بررسيهاي بيشتري را انجام دهيد 

  بازديد نهائي

  دور سنج

هنگاميكه دماي  (rpm)دور آرام   A/Cشرايط   نوع گيربكس
  .باشد  º 80آب بيش از 

  OFF 650  گيربكس معمولي

لور دنده در حالت ( گيربكس اتواتيك 
P (  OFF  750  
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  موتور  –سيستم روغنكاري 
 

  سيستم روغنكاري

  دياگرام موقعيت قطعات 

  اويل پمپ

  
 

 پوسته كاسه نمد جلوي ميل لنگ 1
  گيج روغن 2
  الستيك گردگير 3
  لوله راهنما 4
 راهنماي گيج روغن 5
  بوش راهنما 6
  اورينگ  7
   لوله ورودي 8

  نوسان گير 9
  باالئي كارتل روغنبخش  10
  بخش پائيني كارتل روغن 11
  پيچ تخليه روغن 12
  اويل پمپ 13
  دنده اويل پمپ 14
  زنجير 15
   ريل راهنما و سفت كن زنجير 16
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  موتور  –سيستم روغنكاري 
 

  

  پايه فيلتر روغن

 
  
  درپوش پيچي 1
  واشر آب بندي  2
  فنر 3
  پالنجر 4
  واشر 5
   سوپاپ اطمينان 6

  فشنگي روغن 7
  آب بنديواشر 8
  پايه فيلتر روغن 9

  واشر آب بندي 10
  خنك كن روغن 11
   فيلتر روغن 12
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  موتور  –سيستم روغنكاري 
 

  

  بررسي فشار روغن و فشنگي روغن 

  
 ابزار مخصوص و تجهيزات مورد نياز تعميرات .1

  VAG 1342فشار سنج روغن  •
  VAG 1527 Bپراب تست ديود  •
  VAG 1594 Cست ابزار كمكي اندازه گيري •
 F-ADSدستگاه عيب ياب  •

 شرايط تشخيص  .2
a(  ميزان سطح روغن موتور نرمال باشد. 
b(  حداقل دماي موتورº 80  باشد ) . فن رادياتور بايستي يكبار فعال شده باشد(  
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  موتور  –سيستم روغنكاري 
 

 مراحل تشخيص .1
a(  و آنرا به روي ابزار مخصوص ببنديد فشنگي روغن را باز نموده. 
b( ر روغن ببنديد ابزار مخصوص را به جاي فشنگي روغن به پايه فيلت. 
c(  سيم قهوه اي ابزار مخصوص را به بدنه متصل نمائيد. 
d(  پراب تست ديودVAG 1527 B  رااز سمت مثبت باطري توسط سيم

 .به فشنگي روغن متصل نمائيد  VAG 1594 Cست ابزار كمكي 
e(  ديود نوري نبايستي روشن شود. 

  :اگر ديود نوري روشن شد 
  .فشنگي روغن را تعويض نمائيد  •

  :اگر ديد نوري روشن نشد 
وقتيكه فشار به . موتور را روشن نموده و دور موتور را باال ببريد  •

120 – 160 Kpa   رسيد ، ديود نوري بايستي روشن شده و يا
  .فشنگي روغن را تعويض نمائيد 

ميباشد ،  º 80و دماي روغن  rpm 2000در حاليكه دور موتور  •
در هنگاميكه . باشد   Kpa 450 – 270فشار روغن بايستي مابين 

افزايش  Kpa 700دور موتور افزايش مي يابد فشار نبايستي از حد 
  .يابد 

اگر ميزان آن پائينتر از مقدار استاندارد ميباشد ، توري داخلي  •
  .صافي روغن را  بررسي نمائيد 
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  موتور  –سيستم روغنكاري 
 

  >توصيه  <
باعث ممكن است ) بطور مثال خرابي ياتاقان ( خرابي مكانيكي  •

  .كاهش زياد فشار روغن گردد 
  .اگر مشكلي وجود نداشته باشد ، اويل پمپ را تعويض نمائيد  •
اگر مقدار فشار بيش از مقدار استاندارد باشد ، پايه فيلتر  •

  .روغن و در صورت نياز سوپاپ فشار شكن را تعويض نمائيد 

  

  قطعات سيستم روغنكاري
  >توصيه  <
زيادي براده فلزي و يا پودر وجود داشت ، بيانگر آن است كه كه ياتاقان ثابت ويا  در هنگام تعمير موتور مقدار •

  .براي جلوگيري از خوردگي بيشتر بعد از تعمير موتور مراحل زير را انجام دهيد . متحرك خراب شده است 
a(  كانالهاي روغن را به دقت تميز نمائيد. 
b(  نازل هاي روغن را تعويض نمائيد. 
c(  تعويض نمائيد فيلتر روغن را. 

  .زيرا ممكن است باعث خرابي كاتاليست سه راهه گردد . باشد  عالمت ماكزيممسطح روغن نبايستي بيش از حد  •
  روغن موتور 

 حجم پر كردن روغن .1
حجم واقعي روغن را بايستي از طريق سطح روغن موتور تنظيم . ليتر باشد  4.5حجم روغن بايستي كمتر ويا مساوي با 

  .نمود    
  . روغن را در حد عالمت ماكزيمم روي گيج روغن با توجه به شكل پر كنيد 

 SL 5W-40نوع روغن  .2
 عالئم روي گيج روغن .3

  عالمت ماكزيمم: 1
  عالمت مينيمم:  2

: a  روغن موتور را اضافه نكنيد ( سطح روغن در محدوده ماكزيمم(  
: b  ميتوان روغن اضافه نمود ( سطح روغن در محدوده متوسط.  
: c  ليتر روغن بايستي  0.5حدود ( سطح روغن در محدوده مينيمم

  .)اضافه شود 
 بررسي سطح روغن  .4

a(  خودرو را در يك سطح صاف قرار دهيد. 
b(  موتور را تا دماي نرمال گرم كنيد. 
c(  دقيقه منتظر بمانيد  5موتور را خاموش نموده و براي. 
d(  حد اكثر و گيج روغن را بيرون كشيده و از اينكه سطح روغن مابين

  .حداقل  قرار گرفته باشد ، مطمئن شويد 
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  موتور  –سيستم روغنكاري 
 

  تعويض روغن 
  >احتياط  <
موتور را خاموش نموده ، تا هنگاميكه موتور و روغن . دماي زياد موتور و روغن باعث سوختگي جدي ميگردد  •

 .خنك شوند منتظر بمانيد 
قرار نگيرد ، بسادگي منحرف شده و يا بيفتد و چنانچه جك بدرستي در محل خود در هنگام بلند كردن موتور ،  •

 .بنا براين هرگز در اطراف آن كار نكنيد .باعث صدمه جدي و حتي مرگ ميشود 
براي محافظت از پوست خود بعد از . تماس روغن در دراز مدت با پوست منجر به ايجاد سرطان پوست ميگردد  •

 .كاركردن ، سريعاً با آب و صابون شستشو دهيد 
  >توصيه  <
 .زيرا بعلت دماي زياد توليد دود غليظ مينمايد . اگر روغن بداخل اگزوز ريخته شد ، آنرا كامال ً تميز نمائيد  •
 .خودرو را در يك محل صاف قرار دهيد  .1
 .درپوش پر كن روغن را باز كنيد  .2
 .محافظ زير خودرو را باز كنيد  .3
 .پيچ تخليه روغن را باز نمائيد  .4
 .مناسب تخليه نمائيد  روغن را در يك ظرف .5
  .يك پيچ تخليه جديد با واشر آن را ببنديد  .6

 Nm 30.0: گشتاور سفت كردن پيچ تخليه روغن  
لطفا . حجم روغن باقيمانده در موتور ميتواند بعلت روش تعويض روغن ، دماي روغن و دالئل ديگر تغيير نمايد  •

 .ئيد ً پس از تعويض روغن سطح روغن داخل موتور را بررسي نما
 .از روغن با مشخصه زير استفاده نمائيد  .7

  SL 5W-40: نوع روغن 
  ليتر  4.5كمتر ويا مساوي : مقدار حجم روغن 

 .درپوش روغن را ببنديد  .8
 .موتور را روشن نموده و عدم نشتي روغن را بررسي نمائيد  .9

 .تعويض نمائيد اگر نشتي وجود داشت ، دليل آنرا پيدا نموده و قطعات مربوطه را تعمير و يا  •
 .سطح روغن را بررسي نمائيد  .10
  .محافظ زير خودرو را ببنديد  .11

  تعويض فيلتر روغن 
 .محافظ زير خودرو را باز نمائيد  .1
 .فيلتر را توسط فيلتر باز كن ، باز نمائيد  .2
 .سطح تماس فيلتر روغن را با استفاده از پارچه ، تميز نمائيد .3
 . فيلتر روغن جديد را با دست سفت نمائيد .4
 .موتور را روشن نموده و نشتي را بررسي نمائيد  .5

اگر نشتي وجود داشت ، دليل آنرا پيدا نموده و قطعات  •
 .مربوطه را تعمير و يا تعويض نمائيد 

 .سطح روغن را بررسي نمائيد  .6
  .محافظ زير خودرو را ببنديد  .7
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  موتور  –سيستم روغنكاري 
 

  بستن خنك كن روغن/ باز كردن 
  >احتياط  <
موتور را خاموش نموده ، تا هنگاميكه موتور و روغن . باعث سوختگي جدي ميگردد دماي زياد موتور و روغن  •

 .خنك شوند منتظر بمانيد 
در هنگام بلند كردن موتور ، چنانچه جك بدرستي در محل خود قرار نگيرد ، بسادگي منحرف شده و يا بيفتد و  •

 .نكنيد  بنا براين هرگز در اطراف آن كار.باعث صدمه جدي و حتي مرگ ميشود 
براي محافظت از پوست خود بعد از . تماس روغن در دراز مدت با پوست منجر به ايجاد سرطان پوست ميگردد  •

 .كاركردن ، سريعاً با آب و صابون شستشو دهيد 
  >توصيه  <
ويا  در هنگام تعمير موتور مقدار زيادي براده فلزي و يا پودر وجود داشت ، بيانگر آن است كه كه ياتاقان ثابت •

  .براي جلوگيري از خوردگي بيشتر بعد از تعمير موتور مراحل زير را انجام دهيد . متحرك خراب شده است 
d(  كانالهاي روغن را به دقت تميز نمائيد. 
e(  نازل هاي روغن را تعويض نمائيد. 
f(  فيلتر روغن را تعويض نمائيد. 

  .است باعث خرابي كاتاليست سه راهه گردد  زيرا ممكن. سطح روغن نبايستي بيش از حد عالمت ماكزيمم باشد  •

 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .1

 .محافظ زير خودرو را باز نمائيد  .2

 .مايع خنك كننده موتور را تخليه نمائيد  .3

 .مراحل باز كردن را مطابق با ترتيب جدول انجام دهيد  .4
 لوله آب   1
 خنك كن روغن  2

 .پارچه تميز ، پاك نمائيد  سطح تماس خنك كن و فيلتر روغن را با .5
بماليد  AMV 100 02به سطح تماس واشر آب بندي پايه فيلتر روغن  .6

. 
 .واشر آب بندي را روي پوسته خنك كن روغن قرار دهيد  .7
 .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .8
 .مايع خنك كننده موتور را پر كنيد  .9

 .بررسي نمائيد موتور را روشن نموده و عدم نشتي را  .10

اگر نشتي وجود داشت ، دليل آنرا پيدا نموده و قطعات  •
 .مربوطه را تعمير و يا تعويض نمائيد 

 .سطح روغن را بررسي نمائيد  .11
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  موتور  –سيستم روغنكاري 
 

  بستن كارتل / باز كردن 

  
 ابزار مخصوص و تجهيزات مورد نياز تعميرا ت .1

 SW 10 3185آچار اتصال  •
   T 10058آداپتور •
  تركمتر •
  كارتك •
  D 176 404 A2چسب سيلر  •
 VAS 6208سيني تعميرگاهي  •

 باز كردن  .2
a(  روغن موتور را تخليه نمائيد. 

  >توصيه  <
  .نمائيد  قوانين دفع مواد سمي دقتبه  •
كارتل را از روي بلوكه سيلندر باز نموده ، ) . بخش باالئي و بخش پائيني ( كارتل روغن شامل دو بخش ميباشد  •

  .كارتل را باز نمائيد  در صورت نياز قسمت پائيني
b(  پيچ سرويسB  ديفرانسيل باز كنيد / را از رو ي گيربكس. 
c(  پيچA  قسمت باالئي كارتل سمت فاليويل را با استفاده از آچار

 Tست آداپتور شل نموده و آنرا با  SW 10 3185اتصال 
 .باز نمائيد  10058

d(  باقيمانده پيچA  و كارتل را باز نمائيد. 
  >توصيه  <
صورت نياز براي شل نمودن كارتل با استفاده از چكش در  •

  .الستيكي به آن ضربه بزنيد 
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  موتور  –سيستم روغنكاري 
 

 باز كردن قسمت پائيني كارتل روغن  .3

a(  پيچهاي قسمت پائيني كارتل و كارتل روغن را مطابق با شكل  باز
 .نمائيد 

  >توصيه  <

در صورت نياز براي شل نمودن كارتل با استفاده از چكش  •
  .ضربه بزنيد الستيكي به آن 

  

 بستن بخش باالئي كارتل  .4
  >توصيه <
  .به زمان سفت شدن چسب آب بندي دقت نمائيد  •
دقيقه  5بعد از اعمال چسب بر روي كارتل بايستي ظرف مدت  •

  .در محل خود نصب گردد 

از محلي كه قطر ( قسمت جلوي نازل چسب را برش دهيد  •
 ) .باشد   mm 3خروجي حدود 

چسب را با توجه به شكل به روي كارتل بماليد و بايستي مقدار  •
 .باشد  mm 3 – 2قطر آن بميزان 

a(  چسب را به قسمت داخلي جاي پيچهاي كارتل بماليد.  

  

  >توصيه  <

در هنگام نصب كارتل روي موتور ، از سمت فاليويل و بلوكه  •
  .سيلندر بايستي تنظيم گردد 

ضخامت چسب نبايستي ضخيم تر از حد مجاز باشد زيرا باعث  •
و باعث گرفتگي صافي روغن ميگردد ورود به داخل كارتل شده 

b(  بدقت چسب را فقط به محلي كه در شكل با عالمت فلش نشان
  .داده شده است ، بماليد 

c(  بسرعت كارنل را نصب نموده و پيچهاي آنرا را به شرح زير سفت
 .نمائيد 

بلوكه سيلندر را بصورت / كمي پيچهاي كارتل  بمقدار  )1
 .ضربدري سفت نمائيد 

 .را سفت نمائيد كارتل / بمقدار كمي پيچهاي گيربكس  )2
بلوكه سيلندر را مجدداً بمقدار كمي / كليه پيچهاي كارتل )3

 .بصورت ضربدري سفت نمائيد 
سفت  N.m 40.0گيربكس را باگشتاور / پيچهاي كارتل  )4

  نمائيد

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  موتور  –سيستم روغنكاري 
 

  
N.m 15.0بلوكه سيلندر را باگشتاور/كليه پيچهاي كارتل  )5

 .سفت نمائيد
  >توصيه <
بعد از نصب كارتل ، براي اطمينان از خشك شدن كامل چسب  •

  .دقيقه به آن روغن اضافه نمائيد  30بعد از 
 بستن قسمت پائين كارتل روغن  .5

  >توصيه  <
  .به تاريخ مصرف چسب آب بندي دقت نمائيد  •
دقيقه  5اعمال چسب آب بندي ، كارتل را ظرف مدت پس از  •

 .ببنديد 
را به سطح تميز آب بندي   AMV 176 501چسب  آب بندي 

  .قسمت پائيني كارتل با توجه به شكل بماليد 
 .باشد  mm 2 – 1بايستي بين  Aضخامت چسب آب بندي  •
چسب آب بندي بايستي به قسمت داخلي سوراخ پيچهاي كارتل  •

 .ماليده شود 
  >توصيه<
ضخامت چسب نبايستي ضخيم تر از حد مجاز باشد زيرا باعث  •

 ورود به داخل كارتل شده و باعث گرفتگي صافي روغن ميگردد 
  .باقيمانده فرآيند نصب عكس مراحل باز كردن ميباشد 

  
  
  
  
  

 

 بستن اويل پمپ/ باز كردن 
 باز كردن  .1

a(  كارتل و نوسان گير را باز كنيد. 
b(  پيچB  را باز كنيد. 
c(  دنده سر اويل پمپ را از شفت آن باز نمائيد. 
d(  پيچهايA و  C را باز نموده و اويل پمپ را باز كنيد. 

  بستن .  2
مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام داده و به موارد زير 

  .دقت نمائيد 
a( بوش راهنما را داخل اويل پمپ قرار دهيد. 
b(  ميتواند بر روي شفت اويل پمپ نصب دنده سر اويل پمپ فقط

 گردد
c(  اويل پمپ را نصب كنيد. 
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  سيستم خنك كاري 

  دياگرام موقعيت خدمات 

  سمت موتور

  
  

  دريچه گاز  1
  واشر آب بندي  2
 شير رادياتور بخاري  3
  سه راهي آب  4
  اورينگ  5
 سنسور دماي مايع خنك كننده موتور   6
  گيره   7
 شيلنگ بخش باالئي رادياتور  8
 لوله مايع خنك كننده موتور   9

 شيلنگ بخش پائيني مخزن رزرو  10
   اورينگ   11

  شيلنگ بخش باالئي رادياتور 12
  شيلنگ بخش پائيني رادياتور  13
  هوزينگ ترموستات 14
  اورينگ 15
  ترموستات 16
  خنك كن روغن 17
  اورينگ 18
  واتر پمپ 19
  اورينگ 20
    لوله اگزوز 21
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  سمت بدنه 

  
  

  رادياتور  1
  مخزن رزرو  2
  بادگير  3
  فن اصلي موتور  4
 موتور فن اصلي موتور  5
   فن ثانويه موتور   6

  موتور فن ثانويه موتور 7
  خنك كن روغن  8
  )گيربكس اتوماتيك (  ATFخنك كن  9

  رادياتور بخاري 10
  دريچه گاز  11
   ترموستاتبه سمت  12
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  اخطار سرويس سيستم خنك كاري 

  >احتياط  <

در اين حالت هرگز درب سيستم خنك . وقتيكه موتور روشن ميباشد ، دماي موتور ورادياتور خيلي باالست  •
دماي باالي مايع خنك كننده موتور بهمراه بخار آب به .كاري را باز نكرده و پيچ تخليه رادياتور را شل ننمائيد 

  .سرعت جوش آمده ، باعث سوختگي شديد گشته و موجب خرابي موتو ر و سيستم خنك كاري ميگردد 

در هر حال براي باز كردن درب نياز به . موتور را خاموش نموده و تا زمانيكه دماي آن كاهش يابد ، منتظر بمانيد  •
اول در جهت عكس عقربه هاي درب را با يك پارچه ضخيم پوشانده و آهسته آنرا به مرحله . دقت ميباشد 

  .هنگاميكه فشار كاهش پيدا كرد آنرا برگردانيد . ساعت شل نمائيد 

  .پس از تخليه فشار ، درب را فشار داده و آنرا باز نمائيد  •

  بازرسي مايع خنك كننده موتور 
 .اندازه گيري نمائيد دما و چگالي مايع خنك كننده موتور را با دماسنج و اندازه گير چگالي  .1

  >تذكر  <
در غير . از مايع خنك كننده اي كه غلظت آن مطابق با شرايط محيطي خودرو ميباشد ، استفاده نمائيد  •

  . اينصورت باعث خرابي موتور ميگردد 
قسمتهائي از مجموعه موتور از آلومينيوم ساخته شده است ، بنابراين بايستي از مايع خنك كننده اي كه داراي  •

  .د براي جلوگيري از خوردگي ويخ زدگي استفاده نمود اتيلن گليكول ميباش
در غير اينصورت باعث خرابي . اتانول ، كاربينول يا سليكات استفاده ننمائيد هرگز از مايع خنك كننده حاوي  •

  .سيستم خنك كاري ميگردد 
ضعف عملكرد استفاده از آب معدني باعث . براي مايع خنك كننده موتور فقط از آب مقطر استفاده نمائيد  •

  .سيستم خنك كاري ميگردد 
اگر به رنگ خودرو ماليده شد ، آنرا سريعا ً . مايع خنك كننده موتور ممكن است به رنگ خودرو آسيب برساند  •

  .تميز نمائيد 
بامحافظت سيستم مايع خنك كننده موتور راسطح شرايط  .2

 .استفاده از شكل تاييد نمائيد 
خنك كننده نادرست اگر سطح محافظت سيستم مايع  •

  .باشد ، آب و يا ضد يخ اضافه نمائيد 

  
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 موتور -سيستم خنك كاري  

 

4 

  تعويض مايع خنك كننده موتور 

  
  

 تجهيزات و ابزار مخصوص مورد نياز تعميرات .1

 T10007) انكسار سنج ( ضديخ سنج  •
  VAS 5024Aخار باز كن  •
 VAG 1306سيني كارگاهي  •

 تخليه  .2

  >احتياط  <

براي محافظت از صدمه و .، ممكن است بخار آب از آن خارج گردد  وقتيكه درب مخزن رزرو را بازمينمائيد •
  .سوختگي چشمان از عينك محافظ و دستكش براي محافظت از آن استفاده نمائيد 

a(  درب مخزن رزرو را باز نمائيد. 
b(  خار فنري روي لوله آب بخش پائيني رادياتور را باز نموده و

  .شيلنگ آب را با توجه به شكل بيرون آوريد 

 
a(  شيلنگ مايع خنك كننده خنك كن روغن را باز نموده و مايع

 .خنك كننده موتور را مانند شكل تخليه نمائيد 

  >توصيه  <

  .به قوانين دفع مواد سمي دقت نمائيد  •
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 پركردن مايع خنك كننده موتور .3
  >تذكر  <
در غير . از مايع خنك كننده اي كه غلظت آن مطابق با شرايط محيطي خودرو ميباشد ، استفاده نمائيد  •

  . اينصورت باعث خرابي موتور ميگردد 
قسمتهائي از مجموعه موتور از آلومينيوم ساخته شده است ، بنابراين بايستي از مايع خنك كننده اي كه داراي  •

  .يري از خوردگي ويخ زدگي استفاده نمود اتيلن گليكول ميباشد براي جلوگ
در غير اينصورت باعث خرابي . هرگز از مايع خنك كننده حاوي اتانول ، كاربينول يا سليكات استفاده ننمائيد  •

  .سيستم خنك كاري ميگردد 
استفاده از آب معدني باعث ضعف عملكرد . براي مايع خنك كننده موتور فقط از آب مقطر استفاده نمائيد  •

  .سيستم خنك كاري ميگردد 
اگر به رنگ خودرو ماليده شد ، آنرا سريعا ً . مايع خنك كننده موتور ممكن است به رنگ خودرو آسيب برساند  •

  .تميز نمائيد 

 L ± 0.5 L 6.7: حجم مايع خنك كننده موتور 

a(  در اختالط مايع خنك كننده موتور 

محافظت مايع خنك كننده 
  موتور

 �20چگالي در دماي  (%)درصد حجمي 
  ضديخ آب

  C 65 35  1.057� 16 -باالي 
  C  55 45  1.072� 26 -باالي 
  C  45 55  1.086� 40 -  باالي

b( مراحل انجام كار 
قسمت پائين رادياتور و خنك كن روغن نصب قسمت  رويلوله آب را  )1

 .نمائيد 
 . پر نمائيد  MAXمايع خنك كننده موتور را به آرامي تا نقطه  )2
 .مخزن رزرو را ببنديد  درب )3
4( A/C  را خاموش نمائيد. 
 3000دقيقه در دور  3موتور را روشن نموده و دور موتور را براي  )5

rpm  قرار دهيد. 
 .تا زمانيكه فن رادياتور عمل نمايد ، موتور را روشن نگهداريد  )6
 .سوئيچ موتور را خاموش نمائيد  )7
 .اضافه نمائيد سطح مايع را بررسي نموده و در صورت نياز به آن  )8

  >احتياط  <
وقتيكه درب مخزن رزرو را بازمينمائيد ، ممكن است بخار  •

براي محافظت از صدمه و سوختگي .آب از آن خارج گردد 
چشمان از عينك محافظ و دستكش براي محافظت از آن 

درب مخزن را با استفاده از پارچه پوشانده و .استفاده نمائيد 
   .آنرا باز نمائيد 
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موتور سطح مايع خنك كننده موتور بايستي در نقطه بعد از گرم شدن  )9
MAX  باشد. 

پس از كاهش دماي موتور ، سطح مايع خنك كننده بايستي در حد  )10
  .باشد MIN  و MAXوسط بين نقطه 

  
  بررسي آب بندي سيستم خنك كاري 

  
 تجهيزات و ابزار مخصوص مورد نياز تعميرا ت .1

 VAG 1274ابزار تست سيستم خنك كاري 

  VAG 1274/8آداپتور ابزار تست سيستم خنك كاري 

  VAG 1274/9آداپتور ابزار تست سيستم خنك كاري 

 مراحل تشخيص .2
a(  دماي موتور بايد بح نرمال برسد.  

  >احتياط  <
محافظت از صدمه و براي .وقتيكه درب مخزن رزرو را بازمينمائيد ، ممكن است بخار آب از آن خارج گردد  •

درب مخزن را با .سوختگي چشمان از عينك محافظ و دستكش براي محافظت از آن استفاده نمائيد 
  .استفاده از پارچه پوشانده و آنرا باز نمائيد 

b(  درب مخزن رزرو را باز كنيد. 
c( بزار مخصوص اVAG1274 با آداپتور  همراهVAG 12784/8   روي

 .سيستم خنك كاري نصب كنيد 
d( 180فشاري معدل وسيله پمپ دستي بKpa   را بروي ابزار تست

 .سيستم خنك كاري ايجاد نمائيد 
اگر فشار كاهش پيدا نمود ، محل نشتي را پيدا نموده و مشكل را  •

  .رفع نمائيد 
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 بررسي درب مخرن رزرو
را بهمراه  آداپتور  VAG 1274ابزار تست سيستم خنك كاري  .1

VAG 1279/9   بر روي درب مخزن نصب نمائيد. 
 .پمپ دستي را پمپ كنيد  .2
و . سوپاپ مگش را باز نمائيد   Kpa 10 – 2هنگاميكه فشار كمتر از  .3

   .ميباشد ، سوپاپ فشار مازاد را باز كنيد   Kpa 150 – 140وقتيكه فشار 
  بستن ترموستات / باز كردن 

  
 تجهيزات و ابزار مخصوص مورد نياز تعميرات .1

  آچار تركمتر •
  SW 5 3249آچار رابط  •
    T10058 يا SW 5 3249ست آداپتور   •
 VAS 5024Aخار باز كن  •
 VAS 6208سيني كارگاهي  •
 T10007تستر ضديخ  •

 باز كردن  .2
  >احتياط  <
براي محافظت از صدمه و .وقتيكه درب مخزن رزرو را بازمينمائيد ، ممكن است بخار آب از آن خارج گردد  •

درب مخزن را با .سوختگي چشمان از عينك محافظ و دستكش براي محافظت از آن استفاده نمائيد 
  استفاده از پارچه پوشانده و آنرا باز نمائيد 

a(  نمائيد مايع خنك كننده موتور را تخليه. 
b(  دينام را با ز نمائيد. 
c(  شيلنگ مايع خنك كننده موتور را از محل اتصال لوله باز كنيد. 
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d(  پيچ تنظيم را توسط آچار رابطsw 10 3185   شل نموده ، آنرا
 يا  T10058باز نموده و در پوش ترموستات را توسط ست رابط 

SW 5 3249  باز كنيد. 
e( سيلندر باز كنيد  ترموستات و اورينگ را از روي بلوكه. 

  
    

 بستن  .3
a(  اورينگ جديد را به ضديخ آغشته نمائيد. 
b(  ترموستات را به همراه اورينگ روي بلوكه سيلندر نصب كنيد. 

  >وصيهت<

  .معموال بايستي ترموستات را به صورت عمودي جابجا كرد  •
c( ست رابط  درپوش ترموستات را بسته و پيچ آنرا توسطT10058   يا SW 5 3249  سفت نمائيد. 

 Nm 15.0: گشتاور سفت كردن 
d(   دينام را ببنديد. 
e(  شيلنگ مايع خنك كننده موتور را به درپوش ترموستات وصل كنيد. 
f(  مايع خنك كننده موتور را پر كنيد. 

  بررسي ترموستات 

 .بصورت ظاهري بررسي نمائيد كه سوپاپ ترموستات بسته باشد  .1

 .ظرف آب قرار دهيد يك دماسنج در را بهمراه ت ترموستا  .2

  >توصيه<

به ترموستات و آب . در هنگام بررسي  ، دماي ترموستات و آب باال رفته كه ميتواند باعث سوختگي شديد گردد  •
 .به صورت مستقيم دست نزنيد 

 .آب را گرم نموده و موارد زير را بررسي نمائيد  .3
a(  87دماي شروع باز شدن ترموستات حدود�C   باشد. 
b(  102 دماي باز شدن كامل ترموستات حدود �C  باشد. 
c(  7ارتفاع باز شدن كامل ترموستات بيش از mm  باشد. 

   .چنانچه با مشخصات باال منطبق نبود ، ترموستات را تعويض نمائيد 
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  بستن واتر پمپ / باز كردن 

a(  تجهيزات و ابزار مخصوص مورد نياز تعميرات  
  VAS 6208سيني كارگااهي  •
 VAS 5024 Aخار باز كن  •

  
  
 

  
  
 

b( باز كردن 

  >احتياط  <
وقتيكه درب مخزن رزرو را بازمينمائيد ، ممكن است بخار  •

براي محافظت از صدمه و سوختگي .آب از آن خارج گردد 
چشمان از عينك محافظ و دستكش براي محافظت از آن 

درب مخزن را با استفاده از پارچه پوشانده و .استفاده نمائيد 
  .آنرا باز نمائيد 

a(  مايع خنك كننده موتور را تخليه نمائيد. 
b(  تسمهV   شكل را باز نمائيد.  

 

  

c(  صفحه محافظB  را باز كنيد. 
d(  تسمه سفت كنA  از تسمهV  شكل را باز نمائيد. 
e(  محافظ باالئي تسمه تايمينگ را باز نمائيد. 
f(  از روي دنده پولي سفن تسمه تايمينگ را شل نموده و تسمه تايمينگ را

  .سر ميل سوپاپ بيرون آوريد 
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g(  محافظ مياني تسمه تايمينگ را مانند شكل باز كنيد. 

  >توصيه<

صفحه تسمه ومحافظ پائيني تسمه تايمينگ ميتواند بر روي  •
  .واتر پمپ باقي بماند 

نگاهداشته ، پولي ميل تسمه تايمينگ را بر روي پولي ميل لنگ  •
  .سوپاپ را نچرخانيد لنگ و دنده سر ميل 

قبل از باز كردن واتر پمپ ، براي جلوگيري از ريختن ضديخ بر  •
  .روي تسمه تايمينگ ، آنرا در يك پارچه قرار دهيد 

  

h(  پيچ واتر را باز نمائيد. 
i(  اورينگ را باز نمائيد.  

 

  بستن  .3
  .عمليات بستن را عكس مراحل باز كردن انجام داده و به موارد زير دقت نمائيد 

a(  اورينگ را تعويض نمائيد. 
b(  صطح آب بندي اورينگ را تميز و هموار نمائيد. 
c(  به اورينگ ضد يخ بزنيد. 
d(  واتر پمپ را ببنديد. 
e(  درپوش هوزينگ به سمت پائين باشد : محل نصب كردن. 
f(  پيچ واتر پمپ را تعويض نمائيد. 

g(  تسمه تايمينگ را ببنديد. 
h(  تسمهV  شكل را ببنديد. 
i(  كننده موتور را پر كنيد مايع خنك. 

 گشتاور سفت كردن  .4
Nm قطعات

 ¹*10.0 بستن محافظ مياني تسمه تايمينگ به بلوكه سيلندر
 23.0 شكل به پايه كمكي Vتسمه سفت كن 

 23.0 بستن صفحه محافظ به پايه كمكي

 .پس از اعمال چسب آنرا ببنديد :  ¹*
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  بررسي موتور فن رادياتور 

 .كامال شارژ باشد مطمئن شويد از اينكه باطري  .1

 .كانكتور موتور فن رادياتور را جدا كنيد  .2

باطري و مولتيمتر ديجيتالي را مانند شكل به كانكتور موتورفن  .3
 .رادياتور وصل نمائيد 

دقت نمائيد كه موتور فن با جريان استاندارد به صورت نرمال كار  .4
 .ميكند 

 .تعويض نمائيد اگر مطابق با مشخصات نبود ، موتور فن را  •

 A 11.5 – 8.5: جريان استاندارد موتور فن 
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  سيستم هواي ورودي 

  دياگرام موقعيت قطعات 

  
 

  فيلتر هوا  1
  ارتعاش گير  2
 خرطومي هواي ورودي  3
   منيفولد ورودي   4

  دريچه گاز 5
  پمپ هواي ثانويه 6
    سوپاپ مركب 7
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  بستن فيلتر هوا/ باز كردن 

 
  

  شير برقي   1
  لوله وكيوم   2
  بست  3
  خرطومي هواي ورودي  4
  هوزينگ باالي فيلتر  هوا  5

  فيلتر هوا 6
  ارتعاش گير 7
  پايه فيلتر هوا 8
  ورودي هواكش 9

   هوزينگ پائيني فيلتر هوا  10

  بستن قسمت پائيني منيفولد هوا / باز كردن 
  >توصيه  <

  .اتصاالت لوله هاي سوخت را نگه داريد  •

 باز كردن  .1

 .وهمه قطعات الكتريكي را خاموش كنيد  بستهسوئيچ استارت را  )1
 .سوئيچ را بيرون آورده و كابل منفي باطري را جدا نمائيد 

 .برداريد درپوش موتور را  )2
 .رااز موتور پمپ هواي ثانويه جدا كنيد  Aدرپوش  )3
 .را از موتور پمپ هواي ثانويه جدا كنيد  Bشيلنگ  )4
گيج روغن را به همراه غالف  آن را از راهنما و پايه پمپ ثانويه هوا  )5

  .جدا كنيد 
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 .موتور پمپ هواي ثانويه و پايه را از منيفولد هواي ورودي باز كنيد  )6

  
پيچهاي ريل سوخت را باز نموده و پيچ هاي قفلي راهنماي ريل  )7

  .سوخت را باز كنيد 

  
را از قسمتهاي باالئي و پائيني منيفولد  Bو  Aپيچ هاي سرويس  )8

 .هواي ورودي شل نمائيد 
پيچهاي معمولي كه به قسمت پائيني منيفولد و سرسيلندر متصل  )9

 .شده است را شل نمائيد 
را بدقت فشار داده و الئي منيفولد ورودي دو عدد خار قسمت با )10

در . قسمت پائيني منيفولد ورودي را با توجه به شكل جدا نمائيد 
همان زمان ريل سوخت را همراه با انژكتورها از قسمت پائيني 

  .منيفولد ورودي شل نمائيد 

  

در هنگام شل كردن كابل از ريل سوخت ، آنرا بهمراه انژكتورها  )11
قسمت پائيني منيفولد ورودي بيرون آورده و آنرا بصورت يكجا از 

  . در يك پارچه تميز در محفظه موتور قرار دهيد 
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 بستن  .2

  انجام داده و به موارد زير توج مراحل نصب را عكس مراحل باز كردن
  .نمائيد     
a(  رينگ آب بندي بين منيفولد هوا و سر سيلندر را جدا نمائيد. 
b(  انزكتور و منيفولد ورودي را تعويض نموده و رينگ آب بندي بيت

 .مقداري روغن موتور به آن بماليد 
c(  ريل سوخت و انژكتورها راروي منيفولد ورودي قرار داده و آنها را

 .باهم در محل خود فشار دهيد 
d(  از قرار گيري صحيح رينگ آب بندي بيت قسمت پائيني و باالئي

 .منيفولد ورودي مطمئن شويد 

  >توصيه <
  .مه كانكتورهاي شيلنگها را با بست قفل نمائيد ه •

 گشتاور سفت نمودن  .3
 Nm قطعات

 25.0 نصب كردن منيفولد ورودي به سرسيلندر
 3.0 پيچ سرويس بين قسمت پائيني و باالئي منيفولد ورودي

 8.0 نصب كردن ريل سوخت به منيفولد ورودي
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  >توصيه <

  .منيفولد هوا را با يكديگر بازكرده  و يا ببنديد بخش باالئي و پائيني  •

 باز كردن  .1

a(  سوئيچ استارت و كليه مصرف كننده هاي الكتريكي راoff  ، نموده
 .سوئيچ استارت را بيرون آورده و كابل منفي باطري را جدا نمائيد 

b(  درپوش موتور را باز كنيد. 
c(  خرطومي هوا بين دريچه گاز و فيلتر هوا را جدا كنيد. 
d(  لوله وكيوم از منيفولد تا بوستر ترمز را جدا نمائيد.    

e(  درپوشA  از پمپ هواي ثانويه را باز كنيد. 
f(  لوله فشارB  از موتور پمپ هواي ثانويه را جدا نمائيد. 

g(  گيج روغن بهمراه آن را از راهنما و پايه پمپ هواي ثانويه جدا
  .نمائيد 

  
h(  منيفولد ورودي باز نمائيد پايه و موتور پمپ هواي ثانويه را از.  

  
i(  پيچ ريل سوخت را باز نموده و پيچهاي قفلي قسمت راهنماي كابل

 .ريل بنزين را باز كنيد 

  >توصيه  <

  .لوله اتصال بنزين ميتواند بر روي ريل بنزين باقي بماند  •
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j(  كانكتور سيم كشي را جدا نموده و كابل روي منيفولد هوا را مطابق
 .كنيد شكل باز 

k(  شيلنگ آب موتور را از شير ساونوئيد كنيستر و منيفولد ورودي
  .جدا كنيد 

  
l(  درپوشA  را بازكرده و دريچه گاز را باز كنيد.  

  
m(  پيچ سمت چپ و راست قطعه معلق عقب منيفولد ورودي را به

  .ترتيب باز كنيد 

  
n(  همه پيچهاي باقيمانده را كه به قسمت پائيني منيفولد و

  . سرسيلندر متصل شده است را شل نمائيد 
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o(  راهنماي كابل ريل بنزين را جدا نموده و ريل سوخت را بهمراه
 .انژكتورها از قسمت پائيني منيفولد هوا جدا نمائيد 

p(  سوخت را بهمراه منبفولد ورودي را از سرسيلندر باز نموده و ريل
 .انژكتورها جدا نموده و سپس آنها در يك پارچه تميز قرار دهيد 

  >توصيه <

  .مجراهاي منيفولد هوا را با پارچه تميز ببنديد  •

  بستن  .2
و به موارد زير .مراحل نصب را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد 

  .دقت نمائيد 
a( نمائيد  رينگ آب بندي بين منيفولد هوا و سرسيلندر را تعويض. 
b(  رينگ آب بندي بين انژكتور و منيفولد ورودي را تعويض نموده و

 .مقدار كمي به آن روغن موتور بماليد 
c(  ريل سوخت و انژكتور ها را بطور يكپارچه در محل خود قرار داده

 .و با فشار در محل خود قرار دهيد 

  >توصيه  <

  .همه اتصاالت شيلنگها را با بست محكم كنيد  •

سوئيچ استارت نكه دريچه گاز مجددا ً نصب گرديد ، بعد ازاي •
قرار داده و چند ثانيه منتظر مانده و براي   ONرا در موقعيت 

نمائيد  OFFخاتمه عمل تعريف موقعيت دريچه گاز سوئيچ را 
.  

  گشتاور سفت كردن  .3
 

 Nm قطعات
 25.0 بستن منيفولد هوا به سر سيلندر

 8.0  بستن منيفولد هوا به پايه 
 8.0 بستن پايه پمپ هواي ثانويه به منيفولد ورودي

  8.0 بستن دريچه گاز به منيفولد 
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  بستن اجزاي منيفولد ورودي / باز كردن 

  
  

 سنسور فشار منيفولد و سنسور دماي هواي ورودي  1
  اورينگ   2
 قسمت باالئي منيفولد ورودي  3
  رينگ آب بندي   4
  دريچه گاز  5
  الستيكيپايه   6
  ارتعاش گير  7
   رينگ آب بندي  8

  قسمت پائيني منيفولد ورودي 9
  رينگ آب بندي 10
  مهره اتصال 11
  پيچ سرويس 12
  )به ديافراگم ( لوله مكش 13
  سوپاپ رابط منيفولد هوا  14
    )به محفظه وكيوم ( شيلنگ مكش  15
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  بررسي سوپاپ رابط منيفولد ورودي 

  >توصيه  <

يا كشش كم ) نيروي پائين ( بررسي را هنگام گشتاور پائين  •
  .انجام دهيد 

 تجهيزات و ابزار مخصوص مورد نياز تعميرات  .1

 VAG 1390پمپ وكيو دستي با لوازم جانبي  •

  
  
  

  
 VAG 1368تستر وكيوم  •

 
 
 
 

بررسي  F-ADSعيب ياب سوپاپ رابط منفولد ورودي را توسط  •
  .نمائيد 

سوپاپ رابط درست باشد ، موارد زير بايستي هنگاميكه عملكرد 
  .انجام گردد 

بررسي نمائيد كه همه لوله هاي وكيوم بدرستي به محل خود نصب  )1
 .شده اند 

 .نرخ جريان هوا از لوله وكيوم بررسي نمائيد  )2
 .آب بندي سيستم مكش را بررسي نمائيد  )3
آب بندي ديافراگم مكش بر روي قسمت باالئي منيفولد را بررسي  )4

  .نمائيد 
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  بررسي ديافراگم وكيوم روي قسمت باالئي منيفولد ورودي .2
a(  شيلنگ وكيوم به ديافراگم منيفولد ورودي را از روي سوپاپ رابط

 .جدا كنيد  Cمنيفولد ورودي 

  >توصيه<

ديافراگم رابط منيفولد ورودي با لوله ورودي يكپارچه ميباشد،  •
 .نميباشد بنابراين از بيرون قابل رويت 

b(  پمپ وكيوم دستيVAG 1390  كانكتور را بهB  از تسترVAG 
 .متصل نمائيد   1368

c( شيلنگ وكيوم ديافراگم را به كانكتورA  از تستر وكيومVAG 
 .وصل نمائيد  1368

d(  تستر وكيومVAG 1368   را در محل“A/B”   قراردهيد. 
e(  به  مقدار وكيوم را. پمپ وكيوم دستي را چندين بار پمپ كنيد

اجازه ندهيد ميزان وكيوم كاهش پيدا .برسانيد  Kpa 50حد 
 .نمايد 

  :اگر ميزان ميزان وكيوم كاهش پيدا نمود 
 .قسمت باالئي منيفولد را تعميض نمائيد  •

  .اگر ميزان وكيوم كاهش پيدا نكرد 
  .انعطاف پذيري مكانيزم رابط هواي ورودي را بررسي نمائيد  •
 .جدا نمائيد قسمت پائيني منفولد هوا را  •
 .آب بندي ديافارگم و حركت مناسب اهرم آنرا بررسي نمائيد  •

  :اگر ايراد ي وجود داشت 
  .قسمت باالئي منيفولد را تعويض نمائيد  •
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  بستن پدال گاز / باز كردن 

 .عمليات باز كردن را بترتيب نشان داده شده در جدول انجام دهيد  .1
 كانكتور  1
 پدال گاز  2
 پايه پدال گاز  3

  >توصيه  < 

  .آنرا با دقت جابجا نمائيد  •

پدال هاي گاز الكترونيكي كه به زمين افتاده ويا ضربه شديد  •
  .خورده نبسته و استفاده ننمائيد 

/ براي جلوگيري از خرابي پدال گاز الكترونيكي اجزاي آنرا باز •
  بسته نكنيد 

فلزي ، از براي جلوگيري از شل شدن با خوردگي  ترمينالهاي  •
ويا مواد ديگر به داخل سوكت سيك كشي آب ورود روغن ،

  .گيري نمائيد .جل

براي جلوگيري از شل شدن ، خميدگي يا خرابي ترمينالهاي  •
سيم كشي را فلزي در سوكت سيم كشي و پارگي سيم كشي ، 

با استفاده از سوكت مربوطه وصل و يا جدا نموده و اين عمل را 
  .ي انجام ندهيد از طريق كشيدن سيم كش

هنگام نگهداري و نصب پدال گاز الكترونيكي  ، از ورود براد  •
  .هاي آهن ، گردو غبار و مواد آلي به آن جلوگيري نمائيد 

... ) مواد ضد غبار و : بطور مثال ( با استفاده از مواد شيميائي 
  .از كاهش عملكرد مكانيكي جلوگيري نمائيد 

  .كردن انجام دهيد مراحل بستن را عكس مراحل باز  .2
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 موتور - سوخت رسانيسيستم  

 

  سيستم سوخت رساني 

  دياگرام موقعيت قطعات 

  سمت محفظه موتور 

  
  

 ريال بنزين و انژكتور 1
   اتصال سريع 2

    رله پمپ بنزين  3

  سمت باك بنزين

  
  

  اتصال سريع 1
  سوپاپ بخار سوخت  2
  لوله پركن سوخت  3
   درپوش باك 4

  لوله اگزوز 5
  باك بنزين 6
    سوپاپ دوراهه 7
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  فرآيند قبل از سرويس
  >احتياط  <
بخار بنزين بسيار خطرناك ميباشد و به سادگي باعث حريق ميگردد و در نتيجه منجر به خرابي جدي به قطعات  •

  .فاصله دارد كامال مطمئن شويد از اينكه بنزين كامال با محل آتش و يا جرقه . و آسيب به فرد ميگردد 
 كه ميتواند به آساني مشتعل گشته و باعث ايجاد صدماتسرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيار خطرناك ميباشد  •

براي . چشم گردد پوست و ميتواند باعث سوزش  و در همان زمان جدي به قطعات و آسيب به فرد ميگردد 
  .را انجام دهيد "سوخت رساني  فرآيند ايمني مدار"جلوگيري از خطر مراحل 

قبل از شل كردن پايه موتور براي جلوگيري از خطر افتادن موتور و ايجاد صدمه به موتور و فرد از نصب كامل  •
  .موتور درآور مطمئن شود 

  فرآيند ايمني مدار سوخت رساني 
  >توصيه  <
  . هنگاميكه موتور خاموش است ، هنوز فشار داخل مدار سوخت رساني باالست •
 .درپوش باك را باز نموده و فشار داخل باك بنزين را تخليه نمائيد  .1
 .رله پمپ بنزين را باز نمائيد  .2
 .موتور را روشن نمائيد  .3
 .چندين با به موتور استارت زده تا اينكه ديگر روشن نشود  .4
 .قرار دهيد   lockسوئيچ استارت را در حالت  .5
 .رله پمپ بنزين را قطع نمائيد  .6

  از تعمير فرآيند پس 
  >احتياط <
سرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيار خطرناك ميباشد كه ميتواند به آساني مشتعل گشته و باعث ايجاد صدمات  •

براي . جدي به قطعات و آسيب به فرد ميگردد و در همان زمان  ميتواند باعث سوزش پوست و چشم گردد 
  .را انجام دهيد "ي فرآيند ايمني مدار سوخت رسان"جلوگيري از خطر مراحل 

  بررسي نشتي سوخت 
  >احتياط  <
سرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيار خطرناك ميباشد كه ميتواند به آساني مشتعل گشته و باعث ايجاد صدمات  •

  .بنابراين بعد از خاموش نمودن مراحل زير را انجام دهيد . جدي به قطعات و آسيب به فرد ميگردد 
  >توصيه  <
  . را انجام دهيد  بررسي سيستم سوخت رسانيرا به موتور متصل نموده و   F-ADSب دستگاه عيب يا •

  
 .قرار داده تا اينكه پمپ بنزين فعال گردد  ONسوئيچ استارت را در حالت  .1
 .دقيقه تحت فشار قرار داده و از اينكه هيچگونه نشتي وجود ندارد مطمئن شويد  5سوخت را براي مدت  .2

. ، شيلنگهاي بنزين ، بست شيلنگها و لبه هاي آب بندي لوله هاي بنزين را بررسي نمائيد  چنانچه نشتي وجود دارد •
 .در صورت آنها را تعوض نمائيد 

  .را تكرار نمائيد  1 - 2بعد از تعمير ، سيستم سوخت رساني را بسته و مرحله  .3
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 موتور - سوخت رسانيسيستم  

 

  بررسي مسير سوخت رساني  
  >احتياط <
اك ميباشد كه ميتواند به آساني مشتعل گشته و باعث ايجاد صدمات سرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيار خطرن •

براي . ميتواند باعث سوزش پوست و چشم گردد  يب به فرد ميگردد و در همان زمانجدي به قطعات و آس
  .را انجام دهيد "فرآيند ايمني مدار سوخت رساني "جلوگيري از خطر مراحل 

  >تذكر  <

ت سريع بدون تميز كردن آن صورت گيرد ، ممكن است لوله ها و اتصاالت جازدن اتصاال/ چنانچه جدا كردن  •
لبه اتصال سريع لوله هاي سوخت را توسط پارچه و لوله ها ، جازدن / قبل از جدا كردن . سوخت خراب شود 

  .برس نرم تميز نمائيد 
 .را انجام دهيد  "فرآيند پس از تعمير"  .1
 .كابل منفي را جدا كنيد  .2
اتصال سريع لوله را از روي باك بنزين با توجه به مراحل زير جدا  .3

 .كنيد 
a(  خار قفلي از اتصال سريع را فشار دهيد. 
b(  لوله بنزين را بيرون بكشيد. 

  >تذكر  <
در غير . هرگز اتصال سريع را از روي لوله مربوطه جدا نكنيد  •

  .اينصورت سطح آب بندي لوله ها آسيب ميبيند 
ابزار مخصوص اتصال سريع لوله سوخت را در لوله سوخت قرار داده و  .4

تا هنگاميكه صداي كليك   SSTلوله پالستيكي بنزين را به روي 
  .شنيده شود ، فشار دهيد 

  
  

 

را باتوجه بشكل تا هنگاميكه به مسير لوله موازي  SSTشير روي  .5
 . گردد ، بچرخانيد 

 .كابل منفي باطري را متصل نمائيد  .6
 .قرار دهيد  (N)دنده گيربكس را درحالت خالص  .7
مقدار .موتور را روشن نموده و آنرا در موقعيت دور آرام قرار دهيد  .8

 .فشار سوخت را اندازه گيري نمائيد 
  .اگر ميزان فشار در محدوده مجاز نباشد ، موارد زير را بررسي نمائيد 

 مدار پمپ بنزين  •
 پمپ بنزين •
 )مدار گرفتگي در ( مسير سوخت  •
 نشتي داخلي در رگالتور فشار  •

  Kpa 400 – 390: ميزان فشار مدار سوخت رساني 
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هنگاميكه در حالت بيشترين شتاب با حداكثر بار قرار داريد ، مقدار  .9
 .فشار روي گيج فشار را اندازه گيري نمائيد 

در حين تست بررسي نمائيد كه ميزان افت فشار در محدوده مجاز  .10
 .باشد 

  .در محدوه مجاز نبود ، موارد زير را بررسي نمائيد اگر 
• ECU 
 پمپ بنزين  •
 .نصب نادرست ، تابيدگي و نشتي در لوله هاي سوخت  •

 Kpa 400 – 390: حد مجازافت فشار سوخت  

 .قرار دهيد  OFFسوئيچ استارت را در حالت  .11

 .دقيقه ميزان فشار باقيمانده در مدار را اندازه گيري نمائيد  5بعد از  .12

  .اگر در محدوده مجاز نباشد ، موارد زير را بررسي نمائيد 
 فشار باقيمانده پمپ بنزين  •
 نشتي انژكتورها •
 .نصب نادرست ، تابيدگي و نشتي در لوله هاي سوخت  •

 .را انجام دهيد  " فرآيند قبل از تعمير "  .13

 .ابزار مخصوص را جدا نمائيد  .14

پالستيكي و لوله سطح آب بندي بين شيلنگهاي تغيير شكل و خرابي  .15
 .در صورت نياز آنرا تعويض نمائيد  .بنزين را بررسي نمائيد 

a(  اگر اورينگ اتصال سريع خراب شده و يا بيرون پريده باشد
 .شيلنگ پالستيكي را تعويض نمائيد 

 .مقدار كمي روغن تميز به لبه لوله بنزين بماليد  .16

 .حكم كنيد لوله بنزين را به ريل بنزين متصل نموده و خار آنرا م .17

و از چندين بار كشيده و فشار دهيد به آرامي با دست اتصال سريع را  .18
، مطمئن جابجا شود  mm 3 – 2نكه متصل شده و ميتواند بميزان يا

 .شويد

b(  اگر اتصال سريع نتواند حركت نمايد ، خرابي و خارج نشدن
 .اورينگ را بررسي نموده و آنرا مجددا ً جا بزنيد 

  .را انجام دهيد " عمير فرآيند پس از ت"  .19
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  بستن باك سوخت / باز كردن 
  >توصيه  <

c(  سرويس باك در شرايطي كه بطور كامل با بخار آب شستشو نشده است ، بسيار خطرناك ميباشد و بسادگي
بنابراين قبل از . منجر به آتش سوزي گشته و در نتيجه باعث صدمات جدي به اشخاص و خرابي قطعات ميگردد 

  .سرويس از اينكه باك بنزين با بخار آب شستشو شده است مطمئن گرديد انجام 
d(  سرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيار خطرناك ميباشد كه ميتواند به آساني مشتعل گشته و باعث ايجاد صدمات

براي . جدي به قطعات و آسيب به فرد ميگردد و در همان زمان ميتواند باعث سوزش پوست و چشم گردد 
ي از خطر ، مراقب باشيد تا سطح آب بندي پمپ بنزين با باك سوخت در هنگام باز و بست دچار آسيب جلوگير

  .ديدگي نگردد 
e(  در نتيجه منجربه ضربات جدي وحتي . الكتريسيته ساكن بدن ميتواند باعث يك آتش سوزي و يا انفجار گردد

  .نه خودرو الكتريسيته ساكن را خنثي نمائيد بنابراين قبل از تخليه سوخت،   با تماس بدن به بد. مرگ گردد 
  >تذكر  <
جازدن اتصاالت سريع لوله هاي سوخت بدون تميز كردن آن صورت گيرد ، باعث خرابي آن / اگر  جدا كردن  •

  .جازدن اتصاالت سريع ، لبه سطح تماس را با پارچه تميز و برس نرم تميز نمائيد / قبل از جدا كردن . ميگردد 

  
  

  اتصال شيلنگ 1
  شيلنگ هواكش 2
  لوله بخار سوخت  3
   باك بنزين 4

  لوله پر كن 5
 اورينگ 6
 واشر 7
   درپوش باك 8
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 .خودرو در يك محل صاف قرار دهيد  .1

 .را انجام دهيد "فرآيند پس از تعمير "  .2

 .كابل منفي باطري را جدا كنيد  .3

 .مجموعه پمپ بنزين را باز كنيد  .4

 .سيفون از باك بنزين بيرون بكشيد پمپ بنزين را بهمراه  .5

 . لوله اگزوز را باز نمائيد  .6

 .مراحل باز كردن را با توجه به جدول زير انجام دهيد  .7

 .مراحل نصب را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .8

  روش بستن لوله بخار سوخت 

 لوله هاي بخار را به قطعات مربوطه بسته و بست آنرا مانند نصب كنيد  .1

 

  روش بستن شيلنگ رابط 

شيلنگهاي اتصال را به قطعات مربوطه وصل كرده و بست مربوطه را  .1
  .مانند شكل ببنديد 
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  بررسي باك بنزين
  >تذكر  <
جازدن اتصاالت سريع لوله هاي سوخت بدون تميز كردن آن صورت گيرد ، باعث خرابي آن / اگر  جدا كردن  •

  .جازدن اتصاالت سريع ، لبه سطح تماس را با پارچه تميز و برس نرم تميز نمائيد  /قبل از جدا كردن . ميگردد 

  >توصيه  <

  .هاي ايمني غلطان روي باك  موارد زير را انجام دهيد براي بررسي دو سوپاپ  •

 .اتصال بين شيلنگ پالستيكي بنزين و پمپ بنزين را جدا نمائيد  .1
 . باز نمائيد Aپمپ بنزين و باك را از سوراخ  .2
لوله اگزوز را  Cاتصال پمپ بنزين به شيلنگ پالستيكي و اتصال  .3

 .ببنديد 
كه به پمپ بنزين و لوله بخار بنزين  Aپمپ وكيوم دستي را به مجراي  .4

 .متصل شده است ، وصل كنيد 
 .باك بنزين را در يك محل صاف قرار دهيد  .5
 .وارد نمائيد  Aرا به مجراي  Kpa 2.0 –فشاري معادل  .6

a(  مجرايC  را بسته و بررسي نمائيد كه مجرايB  وكيوم دارد. 
  .اگر وكيوم وجود نداشت باك بنزين را تعويض نمائيد  •

 Bوارد نموده و از مجراي  Aرا به مجراي  Kpa 5.9 +فشاري معادل  .7
 .هوا جريان مي يابد 

a(  اگر جريان هوا وجود نداشت ، باك بنزين را نعويض نمائيد. 
b( بنزين را برگردانده و به مرحله بعدي  اگر هوا جريان داشت ، باك

 .برويد 

 .وارد نمائيد  Aرا به مجراي  Kpa 2.0-فشاري معادل  .8
a(  مجرايC  را بسته و بررسي نمائيد كه در مجرايB  وكيوم وجود

 .ندارد 
  .اگر وكيوم وجود داشت ، باك را تعويض نمائيد  •

 

 بررسي سوپاپ تخليه بخار
 .پمپ بنزين را باز نمائيد  .1
 .از داخل باك بيرون بكشيد سيفون  بهمراه آنرا .2

  >توصيه  <
  .سوپاپ تخليه بخار و باك  بنزين يكپارچه هستند  •
  .سوپاپ تخليه بخار معموال ً بوسيله نيروي فنر بسته شده است  •

 .بررسي نمائيد كه سوپاپ تخليه بخار بسته شده است  .3
a(  اگر سوپاپ تخليه بخار در محل خودگيركرده است و نميتوان آنرا

  .بوسيله دست باز نمود ، باك بنزين را تعويض نمائيد 
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  بستن پمپ بنزين / باز كردن 
  >احتياط  <
سرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيار خطرناك ميباشد كه ميتواند به آساني مشتعل گشته و باعث ايجاد صدمات  •

براي . جدي به قطعات و آسيب به فرد ميگردد و در همان زمان ميتواند باعث سوزش پوست و چشم گردد 
  .را انجام دهيد "فرآيند ايمني مدار سوخت رساني "جلوگيري از خطر مراحل 

ريز شدن و يا نشتي بنزين بسيار خطرناك ميباشد كه ميتواند به آساني مشتعل گشته و باعث ايجاد صدمات سر •
هنگاميكه . جدي به قطعات و آسيب به فرد ميگردد و در همان زمان ميتواند باعث سوزش پوست و چشم گردد 

  .را انجام دهيد "بعد از نصب پمپ بنزين بررسي نشتي سوخت " پمپ بنزين را باز و ميبنديد ، 
f(  در نتيجه منجربه ضربات جدي وحتي . الكتريسيته ساكن بدن ميتواند باعث يك آتش سوزي و يا انفجار گردد

  .بنابراين قبل از تخليه سوخت،   با تماس بدن به بدنه خودرو الكتريسيته ساكن را خنثي نمائيد . مرگ گردد 

  >تذكر  <

g(  نشتي وجود دارد باك بنزين باالتر از پمپ بنزين است ، لذا احنمال بروز با توجه باينكه طراحي سطح قرار گيري
  .تخليه نمائيد   5 – 1نشان ميدهد ، بنزين را طي مراحل  ½اگر گيج بنزين سطح سوخت را بيش از . 

جازدن اتصاالت سريع لوله هاي سوخت بدون تميز كردن آن صورت گيرد ، باعث خرابي آن / اگر  جدا كردن  •
  .جازدن اتصاالت سريع ، لبه سطح تماس را با پارچه تميز و برس نرم تميز نمائيد / قبل از جدا كردن .  ميگردد

 .را انجام دهيد " فرآيند قبل از سرويس "  .1
 .گيره را آزاد نموده ، كانكتور لوله بنزين و ريل بنزين را جدا نمائيد  .2
به داخل يك شيلنگ بلند به اتصال جدا شده وصل نموده و بنزين را  .3

 .يك ظرف تخليه نمائيد 
براي فعال شدن پمپ بنزين قرار دهيد  ONسوئيچ استارت رادرحالت  .4

. 
  >تذكر  <
اگر در حاليكه پمپ بنزين فعال باشد ، بنزين بك تا انتها تخليه  •

، ممكن است آسيب )پمپ بنزين در دور معمولي كاركند (گردد 
ل تخليه شدن دقت نمائيد كه بنزين از شيلنگ در حا. ببيند 

ميباشد و هنگاميكه بشتر سوخت تخليه گرديد، پمپ بنزين را 
  .خاموش نمائيد 

  >توصيه  <
را نا هنگاميكه گيج   L 35اگر باك بنزين پر باشد ، حدود  •

  .برسد ، تخليه نمائيد   2/5سوخت به محدوده 
تا زمانيكه همه سوخت از باك خارج نشده است ، پمپ بنزين را  .5

 .خاموش نمائيد 
 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .6
  .تشك صندلي عقب را باز كنيد  .7
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 .مراحل باز كردن را باتوجه به ترتيب جدول انجام دهيد  .8
 درپوش دريچه سرويس  1
  اتصال  2
 شيلنگ پالستيكي بنزين  3
 قاب پمپ بنزين  4
  واشر  5
  پمپ بنزين  6

 .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .9

  >تذكر  <

اگر خار بين اتصال لوله بنزين و ريل بنزين باز شود ، آنرا  •
 .تعويض نمائيد 

  .را انجام دهيد  "فرآيند بعد سرويس "  .10

  

  بستن اتصال سريع/ روش باز كردن 
هر دو طرف لوله بنزين از سمت پمپ بنزين در سيستم سوخت رساني ، در 

  .و محفظه موتور اتصال سريع وجود دارد 

 كردن اتصال سريعجدا  .1

a(  خار قفلي اتصال سريع را فشار دهيد. 
b(  لوله بنزين را بيرون بكشيد. 

  >تذكر  <

زيرا آب . هرگز اتصال سريع را از روي لوله بنزن جدا نكنيد  •
  .بندي آن دچار مشكل ميشود 

  

براي جلوگيري از خراشيدگي يا ورود آلودگي به اتصال سريع و لوله  .2
 .يك روكش پالستيكي يا معادل آن بپوشانيد بنزين ، آنها را توسط 

اتصال سريع تا زمانيكه اتصال را به داخل . اتصال سريع را جا بزنيد  .3
براي اطمينان از اتصال محكم . صداي كليك شنيده شود ، جابزنيد 

   .اتصال سريع ، آنرا به جلو و عقب حركت دهيد 
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  روش باز كردن پمپ بنزين

  .ابزارمخصوص ، پمپ بنزين را باز نمائيد با استفاده از  .1

 

  روش بستن پمپ بنزين

از اينكه عالمت روي پمپ بنزين كه در شكل نشان داده شده است با  .1
 .خط كوتاه وسطي از باك بنزين تنظيم باشد مطمئن باشيد 

  

  بررسي نشتي پمپ بنزين پس از بستن پمپ بنزين

 .خودرو را برانيد  .1

 5محكم پدال گاز را خودرو را رانده ، چندين بار به آن استارت زده و  .2

 .بار فشار دهيد   6 –

 .خودرو را خاموش كنيد  .3

  .عدم وجود نشتي را در اطراف پمپ بنزين بررسي نمائيد  .4
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  بستن اجزاي پمپ بنزين/ باز كردن 

  
  

  پمپ بنزين 1
  الستيك آب بندي 2
  نگهدارندهروكش  3
  )فشار باال( فيلتر بنزين  4

 شيم 5
 فنر 6
  ظرف ذخيره بنزين 7
   درجه بنزين باك 8

  >تذكر  <
سرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيار خطرناك ميباشد كه ميتواند به آساني مشتعل گشته و باعث ايجاد صدمات  •

هنگاميكه . جدي به قطعات و آسيب به فرد ميگردد و در همان زمان ميتواند باعث سوزش پوست و چشم گردد 
  .را انجام دهيد "ن بررسي نشتي سوخت بعد از نصب پمپ بنزي" پمپ بنزين را باز و ميبنديد ، 

 .اجزاي پمپ بنزين را با توجه بترتيب جدول جدا نمائيد  .1

 .مراحل بستن را عكس مرا حل باز كردن انجام دهيد  .2
  واشر  1
  پمپ بنزين  2
 درجه بنزين باك  3

  >تذكر  <

به لوله پالستيكي پمپ بنزين دست هرگز عدم  نياز در صورت •
در صورت نياز به سرويس هرگز لوله پالستيكي را با ابزار ، .نزنيد

وسايل ديگر يا فشار جانبي خراب نكنيد ، زيرا باعث نشتي و يا 
  . عملكرد نادرست پمپ بنزين ميگردد 
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اگر شيلنگ . هرگز رگالتور يا شيلنگ سوخت را خراب نكنيد  •
  .اعث ايجاد نشتي سوخت ميگردد سوخت خراب شود ب

هر گاه هر فطعه اي باز مي شود ، هرگز نگذاريد مواد خارجي  •
بداخل آن وارد گردد ، زيرا ممكن است باعث اختالل در عملكرد 

  .مناسب پمپ بنزين گردد 

براي حفاظت قطعات از خرابي ، آنها را در يك محل مناسب قرار  •
زمين افتاد حتما بجاي آن از بعالوه چنانچه هر قطعه اي به . دهيد 

  .يك قطعه جديد استفاده نمائيد 

. از پارچه هاي پرز دار شبيه دستكشهاي كتان استفاده نكنيد  •
زيرا چنانچه الياف بداخل پمپ بنزين ويا رگالتور وارد شود ، باعث 

  .اختالل در عملكرد مناسب پمپ بنزين ميگرد د 

اگر فلنچ . نزنيد فلنج دست ار صفحه تنظيم به سطح آب بندي  •
آب بندي خراب شود يا به مواد آلوده خارجي برخورد كند ، ممكن 

  .است باعث ايجاد نشتي گردد 

در هنگام تميز كردن مواد خارجي از ظرف ذخيره بنزين ، آنها را  •
اگر مواد خارجي با هواي فشرده خارج گردد ، . با بنزين بشوئيد 

  .ممكن است وارد رگالتور فشار گردد 

  ز كردن اجزاي پمپ بنزين با

  .درجه بنزين باك را باز كنيد  .1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .كانكتور پمپ بنزين را جدا كنيد  .2
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  .پايه صفحه تنظيم را باز كنيد  .3

 

و صفحه ) فشار باال ( قسمت مياني لوله پالستيكي بين  فيلتر بنزين  .4
  .تنظيم را باز نمائيد 

 

 .نگهدارنده رگالتور فشار را جدا نمائيد چهار پايه زير روكش  .5

  .روكش نگهدارنده را از رگالتور فشار جدا نمائيد  .6

 

  >تذكر  <

خيره بنزين گ  بين رگالتور فشار سوخت و ظرف ذهرگز شيلن •
) محل تماس (زيرا . هرگز لوله را محكم نپيچانيد . را باز نكنيد 

آب بندي خراب شده و يا ممكن است لوله خراب شده ويا 
تغيير كند جريان سوخت با توجه به خميدگي لوله اگر . بشكند 

  .، باعث عدم عملكرد درست پمپ ميشود 

  >توصيه  <

نشان داده شده است  نوك پيچ گوشتي را در محلي كه در شكل •
  .قرار داده ودر جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد 
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 .باز كنيد ) فشار باال (رگالتور فشار را از روي فيلتر بنزين  .7

 .ورده و آنرا تعويض نمائيد «اورينگ را از روي رگالتور فشار در  .8

  >تذكر  <

در غير . به ظرف ذخيره بنزين فشار زيادي وارد ننمائيد  •
 .اينصورت ترك برداشته ، خورد شده و يا كج ميشود 

  

  

با استفاده از پيچ گوشتي ، صفحه چسبيده به ظرف ذخيره بنزين را  .9
 . جدا نمائيد 

و پمپ بنزين را با هم از داخل ظرف ذخيره ) فشار باال ( فيلتر بنزين  .10
 .بنزين بيرون آوريد 

برنداشته ، خورد بررسي نمائيد تا اينكه ظرف ذخيره بنزين ترك  .11
  ..نشده و يا كج نشده باشد 

  

و پمپ ) فشار باال ( قطعه مياني لوله پالستيكي بين فيلتر بنزين  .12
 .بنزين را جدا كنيد 

يك پيچ گوشتي را در محلي كه در شكل نشان داده شده است قرار  .13
داده و به آرامي لوله خروجي پمپ بنزين را براي شل شدن به چپ و 

 .د راست حركت دهي

 .گيره را جدا نمائيد  .14

  >تذكر  <

هنگام باز كردن لوله پالستيكي از پيچ گوشتي يا معدل آن  •
زيرا ممكن است خراب شده و باعث ايجاد . استفده ننمائيد 

  .نشتي گردد 

  

 . لوله پالستيكي خروجي پمپ بنزين را توسط سيم چين جدا نمائيد .15

  >تذكر  <

زيرا ممكن است . ننمائيد به پوسته پائيني فشار زيادي وارد  •
  .ترك برداشته ، خورد شده و يا كج شود 
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با استفاده از پيچ گوشتي پوسته پائيني و صفحه چسبيده به آن را  .16
 .جدا نمائيد 

  >تذكر  <

پمپ بنزين را به آرامي باز كنيد و هرگز به لوله خروجي فشار  •
زيرا ممكن .را نكشيد ) فشار پائين( نياورده و يا فيلتر بنزين 

) فشار پائين ( لوله خروجي  خراب شده و يا جاي فيلتر است 
  .له شود فيلتر تغيير كرده ويا 

 .جدا نمائيد ) فشار باال ( پمپ بنزين را از فيلتر بنزين  .17

پوسته پائيني را از لحاظ ترك ، خورد شدن و يا كج شدن بررسي  .18
 .نمائيد 

   .اورينگ پمپ بنزين را بيرون آورده و تعويض نمائيد  .19

  

 

  >تذكر  <

انتهاي فنر صفحه تنظيم را نگه داشته و آنرا به آرامي باز نمائيد  •
اگر طول آزاد فنر بيشتر از طول واقعي آن . فنر را نكشيد . 

هنگام بستن فشار زيادي به قطعات وارد شده و  گردد ، در
  .ممكن است ظرف ذخيره بنزين آسيب ببيند 

  .فنر صفحه تنظيم را برداريد  .20
 

  بستن اجزاي پمپ بنزين 

  >تذكر  <

. هرگز اورينگ و يا قطعات آب بندي الستيكي را خراب نكنيد  •
در غير اينصورت آب بندي قطعات ضعيف شده و ممكن است 

  .ايجاد نشتي گردد باعث 

  .به اورينگ و الستيك آب بندي كمي روغن بزنيد  .1

  

  

اورينگ را با توجه به شكل در محلي كه در شكل نشان داده شده  .2
  .است قرار داده و هرگز آنرا نپيچانيد 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 موتور - سوخت رسانيسيستم  

 

. شيم و الستيك آب بندي را به لوله خروجي پمپ بنزين ببنديد  .3
شدن و يا كج شدن بررسي پوسته پائيني را از لحاظ ترك ، خورد 

  .نمائيد 
  >تذكر  <
پمپ بنزين را به حالت عمودي گرفته و آنرا از زير فيلتر بنزين  •

زيرا . فشار وارد نكنيد ) فشار پائين ( به فيلتر بنزين . جا بزنيد 
ممكن است محل نشست آن تغيير كره و يا ممكن است فيلتر 

  .له شود 
به حالت عمود قرار  اگر. اورينگ را به حالت عمودي جا بزنيد  •

فشار ( نگيرد ، ممكن است ارتعاش پمپ بنزين به فيلتر بنزين 
  . وارد شده و باعث ايجاد صدا در خودرو گردد ) باال 

  

پمپ بنزين را به حالت عمودي گرفته و آنرا از زير فيلتر بنزين جا  .4
 .بزنيد و اورينگ آنرا نپيچانيد 

صحت محل اتصال . بهم قفل كنيد پوسته پائيني و صفحه مربوطه را  .5
 .آنها را بررسي نمائيد 

بررسي نمائيد كه اورينگ به صورت عمودي در محل خود قرار گرفته  .6
 .و نپيچيده است 

  >تذكر  <
اگر خراب شود باعث كاهش آب بندي . اورينگ را خراب نكنيد  •

  .شده و ممكن است ايجاد نشتي نمايد 
 .به اورينگ جديد كمي روغن بماليد  .7

  >تذكر  <
هرگز شيلنگ  بين رگالتور فشار سوخت و ظرف ذخيره بنزين  •

) محل تماس (زيرا . هرگز لوله را محكم نپيچانيد . را باز نكنيد 
آب بندي خراب شده و يا ممكن است لوله خراب شده ويا 

اگر با توجه به خميدگي لوله جريان سوخت تغيير كند . بشكند 
  .يشود ، باعث عدم عملكرد درست پمپ م

  

  .اورينگ جديد را رگالتور فشار ببنديد  .8
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بررسي نمائيد تا اينكه ظرف ذخيره بنزين ترك برنداشته ، خورد  .9
 .نشده و يا كج نشده باشد 

 .را بر روي ظرف ذخيره بنزين نصب نمائيد ) فشار باال ( فيلتر بنزين  .10

 صحت محل. ظرف ذخيره بنزين و صفحه مربوطه را به قفل كنيد  .11
 .اتصال را بررسي نمائيد 

  .ببنديد ) فشار باال ( رگالتور فشار را بر روي فيلتر بنزين  .12

 

روكش نگهدارنده رگالتور فشار را نصب نموده و بررسي نمائيد كه  .13
  .صفحه مربوطه بدرستي بسته شده باشد 

  

  >تذكر  <

 فنر را نپيچانيد زيرا. انتهاي فنر را از سمت صفحه تنظيم نگاهداريد  •
  .ممكن است الستيك آب بندي آسيب ببيند 

  

 .فنر را روي صفحه تنظيم نصب كنيد  .14

  >تذكر  <

هرگز لوله را روي سطح باالئي صفحه تنظيم قرار ندهيد زيرا  •
  .ممكن اسن لوله آسيب ديده و منجر به نشتي گردد 

  

صفحه تنظيم را با توجه به موارد زير بر روي ظرف ذخيره بنزين قرار  .15
 .دهيد 

a(  درجه داخل باك ظرف ذخيره بنزين بسمت بيرون ببنديد. 
b(  از باال به صفحه تنظيم نگاه كرده و آنرا�درجه بچرخانيد  90.  
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  >تذكر  <

هرگز به پايه صفحه تنظيم فشار زياد نياوريد ، در غير اينصورت  •
  .خواهد شكست و باعث عملكرد نادرست پمپ بنزين ميگردد 

c(  داخل ظرف ذخيره بنزين قرار دهيد پايه صفحه تنظيم را. 
  

  
 

d(  بررسي نمائيد كه به . صفحه تنظيم وپايه آنرا به يكديگر ببنديد
  .درستي به يكديگر متصل شده باشند 

  

  .درجه داخل باك را نصب كنيد  .16

  

با توجه به موارد زير كانكتور درجه داخل باك را متصل نموده و سيم  .17
 .دهيد كشي آنرا در محل مناسب قرار 

a(  را به بست آن در ظرف ذخيره بنزين قرار دهيد سيم كشي. 
b(  ، دور سيم كشي را براي قرار گيري سيم كشي در زير كانكتور

  .بپيچانيد  1برآمدگي شماره 
 

c(  قرار دهيد  2سيم كش را زير برآمدگي شماره. 
d(  كانكتور را جا بزنيد. 

و سيم كشي را در كانكتور پمپ بنزين را باتوجه به موارد زير جا زده  .18
 .محل مناسب خود قرار دهيد 

a(  سطح آب بندي درجه داخل باك را به سمت بيرون ببنديد.   
 
 
 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 موتور - سوخت رسانيسيستم  

 

 

b(  كانكتور سيم كشي را از سمت راست كانكتور درجه داخل باك باز
 .كنيد 

c(  كانكتور را وصل كنيد. 

انقباض قطعات پمپ بنزين فشار داده / صفحه تنظيم را براي انبساط  .19
 .زير را بررسي نمائيد  و آيتمهاي

a(  اگر سيم كشي كانكتور درجه داخل باك از بست سيم و يا
 .برجستگي جدا شده است  

b(  اگر سيم . اگر سيم كشي كانكتور درجه داخل باك شل شده است
كشي كانكتور پمپ بنزين محكم به داخل روكش نگهدارنده 

 . رگالتور فشار فشرده نشده است 

اينكه آيا همه قطعات به درستي كارميكنند آيتمهاي زير را براي  .20
 .بررسي نمائيد 

a(  مقاومت درجه داخل باك 
b(  نبود قطعات 
c( شرايط اتصال محل اتصال قطعات 
d(  ترك ، خورد شدگي ، خميدگي يا شكستن كليه قطعات 
e(  بررسي ظاهر ي سيم كشي 
f( شرايط كانكتورها  

 

  بررسي درجه داخل باك
  باك با شناور بنزين ميزان مقاومت درجه داخلارتباط بين 

مسير درجه داخل   Ω ميزان مقاومت  mmارتفاع L Hظرفيت 
  باك

 مركز مرگ پائين 126±5 15.5±3  3.81
 نقطه استارت 118±2 28±3  7

11  40±3 105±5 1/8 
15  (54±3 ) (9.5±4.5) (2/8) 

19.4  ( 66±3 ) (80±5) (3/8) 
25.85  86 3 64±5 4/8 

31  ( 105±3) (52±5) (5/8) 
36  (120±3) (38.5±3) (6/8) 
41  (131±3) (30±5) (7/8) 
 نقطه توقف 21±3.5 142±3  46

  مركزمرگ باال 15±2 155.5±3  51.7
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  بررسي پمپ بنزين 
  >توصيه  <
  .در اين حالت شما ميتوانيد صداي عملكرد پمپ بنزين را بشنويد . قرار دهيد  ONسوئيچ استارت را در حالت  •
قرار ميدهيد ، سيستم كنترل پمپ   ONبراي كمك به بهتر روشن شدن موتور ، هنگاميكه سوئيچ را در هنگام  •

  .بنابراين فشار بنزين سريعاً افزايش يافته و ثابت باقي ميماند . بنزين آنرا فعال مينمايد 
  ترمينالهابررسي ارتباط 

  >توصيه  <
  .جام دهيد فقط در صورت نياز به بررسي موارد زير را ان •

 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .1
 .درپوش دريچه سرويس را برداريد  .2
 .كانكتور پمپ بنزين را جدا كنيد  .3
 .از پمپ بنزين را بررسي نمائيد  Aو  Cارتباط بين ترمينالهاي  .4

  .اگر ارتباطي وجود ندارد ، پمپ بنزين را تعويض نمائيد  •
را  " اتصالي مدار / بررسي قطعي " اگرمطابق  با مشخصات باشد  •

 .بررسي نمائيد 
را  Cاز پمپ بنزين و ترمينال  Dهنگاميكه مثبت باطري رابه ترمينال  .5

 .به بدنه متصل نمائيد ، پمپ بايستي فعال گردد 
  .اگر فعال نشد ، آنرا تعويض نمائيد  •

  >تذكر  <
پمپ بنزيني را كه از باك بنزين خارج گرديده است ، بمدت  •

نكنيد زيرا با افزايش دماي پمپ بنزين ،  زمان طوالني فعال
  .آسيب خواهد ديد 

  

  بررسي ميزان فشار باقيمانده در پمپ بنزين 
  >احتياط  <
سرريز شدن و يا نشتي بنزين بسيار خطرناك ميباشد كه ميتواند به آساني مشتعل گشته و باعث ايجاد صدمات  •

  .از خاموش كردن موتور مراحل زير را انجام دهيد بنابراين بعد . جدي به قطعات و آسيب به فرد ميگردد
  >تذكر  <
جازدن اتصاالت سريع بدون تميز كردن آن صورت گيرد ، ممكن است لوله ها و اتصاالت / چنانچه جدا كردن  •

جازدن لوله ها ، لبه اتصال سريع لوله هاي سوخت را توسط پارچه و / قبل از جدا كردن . سوخت خراب شود 
  .نمائيد  برس نرم تميز

  >توصيه  <
  .فقط در صورت نياز به بررسي موارد زير را انجام دهيد  •

 .را انجام دهيد " فرآيند پس از تعمير "  .1
 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .2
 .فيلتر هوا را باز نمائيد  .3
  .اتصال سريع لوله هاي سوخت در محفظه موتور را جدا نمائيد  .4
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ود آلودگي به اتصال سريع و لوله براي جلوگيري از خراشيدگي يا ور .5
 . بنزين ، آنها را توسط يك روكش پالستيكي يا معادل آن بپوشانيد

 
 

  

 
را باتوجه بشكل تا هنگاميكه به مسير لوله موازي  SSTشير روي  .6

 .گردد ، بچرخانيد 
ابزارمخصوص اتصال سريع لوله سوخت را در لوله سوخت قرار داده و  .7

 .شنيده شود ، فشار دهيد  تا هنگاميكه صداي كليك
براي جلوگيري از سر ر يز شدن ، شيلنگ را در رف مناسب قزاز دهيد  .8

. 
 .كابل منفي باطري را متصل نمائيد  .9

قرار  ONسوئيچ استارت را براي فعال شده پمپ بنزين در حالت  .10
 .دهيد 

 .قرار دهيد   LOCKسوئيچ استارت را در حالت  .11
باقيمانده سوخت مدار را اندازه گيري دقيقه ميزان فشار  5بعد از  .12

 .نمائيد 
a(  اگر با مشخصات مطابق نباشد ، بعد از انجام موارد زير پمپ بنزين

 .را تعويض نمائيد 
 گرفتگي يا نشتي مسير سوخت رساني •

  Kpa 200 بيش از  : فشار باقيمانده سوخت 
13.  SST   را جدا نمائيد. 
بنزين را از لحاظ تغيير سطح آب بندي بين لوله پالستيكي و لوله هاي  .14

 .در صورت نياز آنرا تعويض نمائيد . شكل و خرابي بررسي نمائيد 
a(  اگر اورينگ اتصال سريع خراب شده و يا بيرون آمده است ، لوله

 .پالستيكي را تعويض نمائيد 
 .به سطح آب بندي لوله بنزين كم روغن بزنيد  .15
بايستي شنيده شود صداي كليك . لوله بنزين را دوباره متصل نمائيد  .16

. 
اتصال سريع را به آرامي با دست چندين بار كشيده و فشار دهيد و از  .17

جابجا شود ، مطمئن  mm 3 – 2اينكه متصل شده و ميتواند بميزان 
 .شويد 

a(  اگر اتصال سريع نتواند حركت نمايد ، خرابي و خارج نشدن
 .اورينگ را بررسي نموده و آنرا مجددا ً جا بزنيد 

  .را انجام دهيد " د پس از تعمير فرآين"  .18
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  بستن پمپ بنزين/ باز كردن 
  باز كردن  .1

a(  فرايند قبل از تعمير " كليد را خارج نموده و . سئويچ استارت و كليه مصرف كننده هاي الكتركي را خاموش نمائيد
 .را انجام دهيد " 

  >احتياط  <
جلوگيري از تماس پوست با بنزين و نتيجتا ً صدمه به فرد ، از براي . در لوله هاي ورودي سوخت فشار وجود دارد  •

  .عينك و پوشش محافظ استفاده نمائيد 
براي كاهش فشار لوله بنزين را بدقت . قبل از باز كردن لوله يك تكه پارچه را در اطراف محل اتصال قرار دهيد  •

  .بيرون بكشيد 
b( را با پارچهلوله ورودي بنزين را بيرون آورده و سوخت نشت شده

 .تميز نمائيد 

  >توصيه  <
 .وقتيكه لوله بنزين شل شد ، گيره را فشار دهيد  •

c(  قست پائين منيفولد ورودي را باز نمائيد.  
 

d( گيره وانژكتور را باز نمائيد. 

 
  بستن  .2

به موارد زير را در  .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد 
  .همان زمان توجه نمائيد 

a(  تمامي اورينگهاي جدا شده محل اتصال را تعويض نمائيد. 
b(  هنگام تعويض اورينگهاي جلوي انژكتور ، هرگز روكش لوله هاي

 .سوخت را از روي انتهاي دريچه گاز جدا ننمائيد 
c(  مقدار روغن موتور به اورينگ بماليد. 
d(  صحت نصب درست انژكتور را بررسي كنيد. 
e( ائيد صحت نصب درست گيره را بررسي نم. 
f(  ريل بنزين بهمراه  انژكتور ها را بصورت همزمان با هم به روي

 .منيفولد ورودي نصب نمائيد 
g(  قسمت پائين منفولد ورودي را ببنديد. 
h(  " را انجام دهيد " فرآيند بعد از تعمير .  
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  بررسي انژكتور 

  

  تجهيزات و ابزار مخصوص مورد نياز تعميرات .1
 VAG 1348/3 ريموت كنترلر •
  VAG 1348/ 3-2كابل تبديل  •
   VAG 1602تجهيزات بررسي حجم پاشش سوخت •
 VAG 1594 Cست ابزار كمكي اندازه گيري  •

  بررسي شرايط آب بندي .2
a(  فشار نرمال سوخت را اندازه گيري نمائيد. 
b(  سوئيچ استارت و كليه مصرف كننده هاي الكتريكي را خاموش

 .نموده و كليد را بيرون آوريد 
c(  منيفولد ورودي را باز نمائيدقسمت پائين. 
d(  را با استفاده از ابزرار  1 – 4شمع جرقه سيلندرهاي شماره

 .بيرون بكشيد  T10112مخصوص 

  >توصيه  <

  .لوله ورودي سوخت را از ريل بنزين جدا نكنيد  •
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e(  كانكتور اانژكتور را دوباره وصل نمائيد. 
f(  صفحه محافظ مقسم برق اصلي را باز كنيد. 

g(  پمپ بنزين روي صفحه محافظ برق اصلي را برداريد رله. 
h(  با استفاده از كابل تبديلVAG 1348 / 3-2   كنترل از راه دور

VAG 1348 / A  پمپ بنزين در مقسم  5و  3را به ترمينالهاي
 .برق اصلي را متصل نمائيد 

  >توصيه  <

اين مرحله از تست فقط براي فعالسازي پمپ بنزين به تنهائي  •
  .يرو د بكار م

i(  آب بندي انژكتور را بررسي نمائيد ) . پس از ايجاد ) بازديد ظاهري
 – 2فشار در مسير سيستم سوخت رساني ، هر انژكتور فقط ميتواند 

اگر بيش از اين ميزان هدر رود ، كابل منفي . قطره نشت كند  1
 .باطري را جدا نموده و انژكتور نشت داده شده را تعويض نمائيد 

  >توصيه  <

  .رينگ آب بندي را تعويض نمائيد  •
در صورت نياز به تعويض انژكتور ، كدهاي خطا را پاك نموده و 

  .پيكره بندي مدول كنترل موتور را تكرار نمائيد 

  بررسي ميزان حجم پاشش  .3
a(  فشار نرمال سوخت را بررسي نمائيد. 
b(  قسمت پائين منيفولد را باز كرده و ببنديد. 
c(  انژكتور بر روي ريل سوخت نصب شده و لوله سوخت نصب شده

 . است 
d(  عملكرد نرمال پمپ بنزين )پمپ بنزين را با روش فوق فعال نمائيد (

. 
e(  را با استفاده از ابزرار  1 – 4شمع جرقه سيلندرهاي شماره

 .بيرون بكشيد  T10112مخصوص 
f(  انژكتور مذكور را به يكي از ظرفهاي مدرج اندازه گيريVAG 

  .متصل نمائيد  1602
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g(  يكي از سيمهاي سوكت انژكتور را با استفاده از سيم كمكي ست
 .به بدنه متصل نمائيد   VAG 1594 Cابزار 

h(  سيم ديگر انژكتور را به ريموت كنترلرVAG 1348 / 3A  همراه
 .متصل نمائيد   VAG 1348 / 3-2با كابل آداپتور 

i(  گيره الكترودVAG 1348 / 3A  كنترل از راه دور را به مثبت
 .باطري متصل نمائيد 

j(  ريموت كنترلرVAG 1348 / 3A  ثانيه فشار دهيد 30را براي 
k(  بعد از .انژكتورهاي ديگر را همانند مراحل فوق بررسي نمائيد

بررسي انژكتورها ، يك ظرف مدرج را در صفحه افقي براي بررسي 
اشش را براي همه در همان زمان جهت پ. حجم پاشش قرار دهيد 
 .انژكتورها بررسي نمائيد 

l(  ، اگر ميزان حجم پاشش بيستر ويا كمتر از ميزان استاندارد باشد
 .انژكتور معيوب را تعويض نمائيد 

حجم پاشش براي هر كدام از انژكتورها : حجم پاشش استاندارد 
  .ميباشد   ml/30s 105 – 85بميزان 

  >توصيه  <

  .رينگ آب بندي را تعويض نمائيد  •

 

  بررسي اتميزه شدن سوخت  .4
a(  نحوه پاشش را همانند تصوير  بررسي نمائيد. 

اگر تميزه شدن سوخت غيرعادي باشد ، انژكتور را تعويض  •
 .نمائيد 
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  سيستم اگزوز 

  بررسي سيستم اگزوز

 .موتور را روشن نموده و نشتي گاز اگزوز در هر كدام از قطعات سيستم اگزوز را بررسي نمائيد  .1

  .اگر نشتي وجود داشت ، در صورت نياز تعمير ويا تعويض نمائيد  •

  بستن سيستم اگزوز / باز كردن 

  >احتياط  <

موتور را خاموش نموده و سيستم اگزوز را پس . موتور و سيستم اگزوز ممكن است باعث سوختگي شديد گردند  •
  .از سرد شدن باز نمائيد 

 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .1

 .مراحل باز كردن را با توجه بترتيب جدول انجام دهيد  .2

 .عكس مراحل باز كردن انجام دهيد مراحل بستن را  .3

  
  

  انباره اگزوز  1
  بست الستيكي   2
  بست الستيكي  3
 صفحه عايق اگزوز جلو  4
  بست لوله   5
  لوله اگزوز جلو و كاتاليست كانور تور  6

  واشر گلوئي اگزوز 7
  سنسور اكسيژن جلو 8
  منصفولد اگزوز 9

  سنسور اكسيژن عقب 10
   مهره 11
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  بازكردن سنسور اكسيژنروش 

قبل از باز كردن منيفولد اگزوز ، سنسور اكسيژن را با ابزار مخصوص  .1
  .باز نمائيد 

 

 
  

  بستن منيفولد اگزوز/ باز كردن 

 تجهيزات و ابزار مخصوص مورد نياز تعميرات  .1

  آچار تركمتر •

  

 باز كردن  .2

a(  لوله اگزوز را بهمراه كاتاليست سه راهه باز كنيد. 
b( را باز نمائيد منيفولد هوا  

 
  

a(  كانكتور سنسور اكسيژن جلو را جدا نمائيد.   
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 موتور - اگزوزسيستم  

 

d(  مهرهA  صفحه عايق را باز نموده و واشرB  را برداريد. 
e(  مهرهC  بر روي دو پايه را باز نموده و واشرD  را برداريد. 
f(  باقيمانده مهره هاي باقيمانده روي منيفولد اگزوزE  را باز نموده و

 .واشر را برداريد 
g(  بلوكه سيلندر و واشر آب بندي منيفولد اگزوزF  را باز كنيد. 

  
  
  

 بستن  .3

a(  در هنگام . مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد
 .بستن واشر آب بندي و مهره قفلي بايستي تعويض گردند 

b(  منيفولد ورودي را ببنديد. 
c(  بهمراه كاتاليست سه راهه ببنديد لوله اگزوز جلو را. 

 گشتاور سفت كردن  .4
 N.m قطعات
 ²*25.0 )مهره را تعويض نمائيد(بستن منيفولد اگزوز به سرسيلندر
 23.0 بستن صفحه عايق منيفولد اگزوز

  .بماليد  G052 112 A3به پيچ منيفولد از سرسيلندر گريس نسوز :  ²*
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  بستن لوله اگزوز جلو و كاتاليست سه راهه/ باز كردن 

 تجهيزات و ابزار مخصوص مورد نياز تعميرات  .1

  آچار تركمتر  •

 

  باز كردن  .1
a(  كانكتور سنسور اكسيژن عقب را باز كنيد. 
b(  درپوش اتصال پالوني گلگير جلو را بيرون آورده و راهنما را به

 .راحتي بر روي سنسور اكسيژن قرار دهيد 

  >توصيه  <

 10قطعات متصل شده در لوله اگزوز جلو نميتواند بيش از  •
  .درجه خم شود ، در غير اينصورت خراب خواهد شد 

 

c(  قطعات اگزوز را از محل غالف اتصال باز كنيد.  

  

d(  پايه واحد كنترل آاليندگي اگزوز را باز نمائيد.  

 

e(  صفحه عايق پولوس سمت راست را باز كنيد.  
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f(  منيفولد را باز نمائيد / لوله اگزوز جلو مهره هاي تنظيم. 
g(  لوله اگزوز جلو را بهمراه كاتاليست سه راهه باز كنيد.  

 

  بستن  .3
a(  در هنگام . مراحل نصب را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد

 .نصب واشر آب بندي و مهره هاي قفلي بايستي تعويض گردد 
b(  اگزوز ببنديد لوله اگزوز جلو را با توجه به شكل به منيفولد. 

  

  گشتاور سفت كردن  .4
 N.m  متعلقات 

 ³*44.0-36.0 لوله اگزوز جلو به منيفولد اگزوز
 35.0 صفحه عايق پولوس به بلوكه سيلندر

 89.2-63.7 پايه واحد كنترل آاليندگي اگزوز به قاب فرعي شاسي
 44.0-36.0 بست

  .بماليد   G 052 112 A3به پيچهاي منيفولد اگزوز گريس نسوز :  ³*
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  سيستم كنترل اآاليندگي

  دياگرام موقعيت قطعات 

  
  

 سوپاپ تهويه كارتل  1
   سوپاپ مركب  2

    پمپ هواي ثانويه 3
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  پايه كنيستر  1
  مهره   2
 كنيستر –لوله تخليه   3
 از كنيستر به شيربرقي تخليه –لوله وكيوم   4
  لوله جذب بخاربنزين  5

  سوپاپ تخليه 6
  كنيستر 7
A 5 – 2فاصله نصب خار لوله mm 
B  1فاصله انتهاي سطحي كه به لوله وصل شده mm 
C برگشت دريچه گاز   

  

  
  

      كاتاليست سه راهه  1
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  سيستم هواي ثانويه
  >توصيه  <

  .لطفا ً به موارد زير توجه نمائيد در مراحل بستن مخصوصا ً در قسمتهاي باريك محفظه موتور ، 
سوخت ، فشار هيدروليك ، كنيستر ، مايع خنك كننده موتور ، گاز كولر ، روغن ترمز و سيستم : بطورمثال ( همه لوله ها را 

  . كابل ودسته سيم برق را براي نصب صحيح در محل مناسب بخوابانيد  )وكيوم و
  .دسته سيم برق آنها را در محل مناسب دور از خودرو و قطعات داغ قرار دهيد  براي جلوگيري ازخرابي لوله ها و كابلها و

  
  

  سوپاپ مركب  1
  اورينگ  2
  لوله فشار  3
  بست  4
  فيلتر هوا  5
  لوله ورودي  6
  موتور پمپ ثاويه هوا  7

  كانكتور 8
 پايه 9
 قسمت پائيني منيفولد هوا10
 واشر 11
  اتصال رابط 12
    واشر 13
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  بررسي سوپاپ مركب

 .اتصاالت لوله ها بايستي آب بندي شوند  .1

  >توصيه  <

 .هنگام بررسيهاي زير از هواي فشرده استفاده ننمائيد  •

 .درب موتور را باز كنيد  .2

 .لوله فشار را از پمپ هواي ثانوي را با آزاد كردن بست كمربندي باز نمائيد  .3

 .شود  بستهدر اين حالت سوپاپ مركب بايستي . را به داخل لوله فشار سوپاپ مركب بدميد آرام هواي  .4

 .در اين حالت سوپاپ مركب بايستي باز شود . هواي فشرده را به داخل لوله فشار سوپاپ مركب بدميد  .5

  .اگر سوپاپ مركب دائما ً باز و يا بسته ماند ، سوپاپ مركب را تعويض نمائيد  •

  بستن پمپ هواي ثانويه / باز كردن 

 باز كردن  .1

a(  كليد . سوئيچ استارت و همه مصرف كننده هاي را خاموش نمائيد
 .را بيرون آوريد 

b(  درپوشC  را از پمپ هواي ثانويه برداريد. 
c(  شيلنگD  را از موتور پمپ هواي ثانويه جدا كنيد. 
d(  گيج روغنA  را با غالف راهنما و راهنمايB  پمپ هواي را از پايه

  .ثانويه باز كنيد 

 

e(  پايه و پمپ هواي ثانويه را از منيفولد ورودي باز نمائيد. 

  
  
  

 بستن  .1

a(  مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد.  
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  بررسي كنيستر 

 .كنيستر را باز كنيد  .1

 .مجراي سمت هواي آزاد و سمت شير برقي كنيستر را ببنديد  .2

وجود نشتي را . باك به كنيستر وارد ميگردد هوا از مجراي سمت  .3
 .بررسي نمائيد 

a(  اگر نشتي وجود داشت كنيستر را تعويض نمائيد. 

  >تذكر  <

مقدار . بلند كردن كنيستر توسط لوله تخليه ممنوع است  •
زيرا ممكن . جريان هوا را توسط تفنگي باد اندازه گيري ننمائيد 

كنيسترگشته و باعث است باعث خرابي فيلتر كاغذي داخلي 
  .ايجاد نشتي در كنيستر گردد 

  بررسي شير برقي تخليه 

 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .1

   .شير برقي تخليه را باز نمائيد  .2

  

 .بررسي جريان هوا بين مجراهاي هوا را بررسي نمائيد  .3

a(  اگر مطابق با مشخصات نباشد ، شير برقي را تعويض نمائيد.  
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  سيستم شارژ

  دياگرام موقعيت قطعات 

  
  

   دينام 2   باطري  1

  باطري

  نوع باطري

80D26L 

  بستن باطري/ باز كردن 
 .مراحل باز كردن را با توجه به ترتيب جدول زير انجام دهيد  .1

 كابل منفي باطري  1
 كابل مثبت باطري  2
 باطريبست نگهدارنده  3
  قاب باطري  4
  باطري  5
 سيني زير باطري  6

  .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .2
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  روش بستن قاب باطري

قاب باطري را با قرار دادن شيار بزرگ آن بسمت گلگير سمت چپ  .1
  .ببنديد 

  

  بررسي باطري

  >احتياط  <

  .در هنگام كار با آن بسيار مراقب باشيد  ،با توجه باينكه اسيد سولفوريك داخل باطري سمي است  •

  .با توج باينكه سولفريك بسيار سوزاننده ميباشد ، مراقب باشيد هرگز با لباس و يا خودرو تماس پيدا نكند  •

  .تماس پيدا نمايد  اگر اسيد سولفوريك با پوست، چشمان يا لباس •

  >توصيه <

   .اندازه گيري نمائيد  با استفاده ار اسيد سنج ، چگالي الكتروليت باطري را •

  .اگر كمتر از مقئار استاندارد باشد ، باري را شارژ دوباره نمائيد   •

 بررسي ولتاژ باطري .1
  اجرا بررسي مرحله

  برويد 3به مرحله   ولت يا بيشتر12.4  .ولتاژ برق مثبت باطري را اندازه گيري نمائيد   1
  به مرحله بعد برويد  ولت 12زير

2  
دقيقه انجام داده و ولتاژ باطري را  30بمدت شارژ سريع را 

  .دوباره اندازه گيري نمائيد 
  به مرحله بعد برويد  ولت يا بيشتر12.4
  .باطري را تعويض نمائيد   ولت 12زير

3  
ولتاژ.با استفاده از تستر ، بار جريان را به باطري اعمال نمائيد

بررسي نمائيد  .ثانيه اندازه گيري نمائيد  15باطري را پس از 
  .كه ولتاژ باطري بيشتر از مقدار مشخص است 

  نرمال  بله

  .باطري را تعويض نمائيد   خير

 تست بار جريان باطري .2
 (V)حداقل ولتاژ (ºC)باطري 
4  9.3 
10  9.4 
16  9.5 
21  9.6 
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 نشت جريان الكتريكي .3
a( بررسي نمائيد كه سوئيچ استارت خاموش و همه دربها بسته باشند . 
b(  كابل منفي باطري را جدا نمائيد. 
c(  دقيقه ثابت نگهداشته  15آنرا براي مولتيمتر ديجيتالي را بين بين قطب منفي باطري و كابل باطري متصل نموده و

 .و جريان موجود را اندازه گكيري نمائيد
در . نه بيرون آوريد اگر با مشخصات مطابق نياشد ، مقسم برق اصلي و فيورزاصلي در جعبه فيوز را بطور جداگا •

  . همان زمان مقدار جريان را بخوانيد 
  >توصيه  <
  ) ma 300حدود . ( جريان باالتري را نشان خواهد داد . دقيقه ثابت نگهداشته نشود  15اگر مولتيمتر براي  •
پس از آن دقيقه اي يك مصرف كننده الكتريكي فعال گرديد ، زمان اندازه گيري را  15اگر در خالل اندازه گيري  •

  .محاسبه نمائيد 
  > ذكرت <
اگر در هنگام تست نشت جريان الكتريكي مصرف كننده هاي الكتريكي فعال گردد ، ممكن است به مولتيمتر  •

  آسيب برساند 
  >توصيه  < 
در . چراغ نشانگر سيستم امنيتي چشمك ميزند . براي خودروهائي كه به سيستم ايموباليزر مجهز ميباشند  •

ايجاد شده و وقتي خاموش ميشود يك جريان ) ثانيه  Ma )0.1 45هنگاميكه چراغ روشن ميشود يك جريان 
25 mA ) 30معادل ، كه در اين حالت تستر مقداري ميانگين ايجادميگردد ) ثانيه  2براي mA  را نشان ميدهد .  

 نشت جريان الكتريكي باطري  .4
a(  45 – 25: براي خودروهاي با سيستم ايموباليزر mA 
b(  سيم كشي و كانكتورهاي  متصل به فيوز اصلي براي كاهش جريان بررسي نمائيد. 

  شارژ باطري 
  >احتياط  <
باطري را از مواد آتش زا دور نگهداريد ، زير ممكن است بخار  •

  .الكتروليت باطري محترق شده و منجر به صدمات جدي گردد 
در هنگام شارژ باطري براي جلوگيري تغيير شكل و يا خرابي  •

  .باطري ، درپوشهاي باطري را باز نمائيد 
  >تذكر <
دقيقه ادامه ندهيد ، زيرا منجر به  30شارژ سريع را بيش از  •

  . خرابي باطري ميگردد 
 .تشت آب قرار دهيد باطري را باز نموده و در  .1
شارژر باطري را به باطري متصل نموده و جريان آنرا مطابق با  .2

 .مشخصات زير تنظيم نمائيد 
 A 6.5 – 5.5: جريان آرام باطري 

  )دقيقه  A   )30 35: جريان سريع باطري 
بررسي . پس ازاينكه باطري با مشخصات مذكوركامال شارژ گرديد  .3

 1نمائيد تا اينكه ولتاژ در محدوه مشخص شده بوده و آنرا براي مدت 
  . ساعت و يا بيشتر حفظ نمايد 
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a(  اگر با مشخصات مطابقت ندارد ، باطري را تعويض نمائيد. 

  يا بيشتر V 12.4: ولتاژ استاندارد 

  دينام 
  بستن دينام/ كردن باز 

  >احتياط  <

و  ميگرددجرقه توليد  باعث دينام B و ترمينال  خودرو هنگاميكه كابل باطري متصل ميباشد ، تماس با بدنه •
بنابراين قبل از انجام موارد زير . آتش سوزي يا خرابي قطعات الكتريكي گردد ،ممكن است منجر به جراحت 

  . كابل منفي باطري را جدا نمائيد 
 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .1

 .كانكتور را جدا نمائيد  .2

 .شكل موتور را باز نمائيد  Vتسمه  .3

 .مراحل باز كردن را بترتيب نشان داده در جدول دنبال نمائيد  .4

  
  

  پيچ  1
   پايه  2

    دينام 3

 .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .5

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بررسي نمائيد كه هنگاميكه موتور روشن ميگردد ، چراغ دينام خاموش گردد  .4

 موتور - شارژسيستم  

 

  دينام بررسي 

 .كامال شارژ ميباشد مطمئن گرديد از اينكه باطري  .1

a(  در صورت نياز شارژ نمائيد. 

 .شكل موتور وجود نداشته باشد  Vكشيدگي در تسمه / بررسي نمائيد كه تابيدگي  .2

 .و بررسي نمائيد كه چراغ هشدار دينام روشن ميشود   ONسوئيچ موتور را  .3

a( و چراغ دينام را بررسي نمائيد  اگر با مشخصات مطابق نباشد ، چراغ دينام و سيم كشي بين باطري. www.cargeek.ir
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 موتور -جرقهسيستم  

 

  واحد جرقه

  دياگرام موقعيت قطعات 

  
  

  واير شمع  1
  كويل جرقه  2
 )كوئل جرقه( كانكتور   3
  شمع جرقه  4
  )سنسور جرقه(  كانكتور  5

  سنسور ضربه 6
  سنسور موقعيت ميل سوپاپ 7
  )براي سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( كانكتور  8
    اورينگ  9
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 موتور -جرقهسيستم  

 

 بستن شمع جرقه/ باز كردن 
 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .1
 .درب موتور را باز نمائيد  .2
 .كانكتور كوئل جرقه را جدا نمائيد  .3
  .ورودي را باز نمائيد قسمت پائين منيفولد  .4

  
  
  

  
 .كانكتور انژكتور را جدا نمائيد  .5
 .بيرون بكشيد  T10112واير شمع را با ابزار مخصوص  .6
 .باز كنيد  3122Bشمع جرقه را با ابزار مخصوص  .7
 .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .8

 Nm 25.0: گشتاور سفت كردن 
  بررسي شمع جرقه
  نوع شمع جرقه

101 905 610B R1  
  بررسي شمع جرقه

  >تذكر <
  .دهانه شمع را تنظيم ننمائيد  •
دهانه شمع را توسط فيلر مخصوص اندازه گير دهانه شمع ،  •

  .اندازه گيري نمائيد 
 mm 1.1 – 0.9: مقدار دهانه شمع  •
اگر ميزان اندازه گيري بيش از مقدار مشخص باشد ، شمع جرقه  •

  .را تعويض نمائيد 
  تميز كردن

  >تياط اح <
در هنگام جابجائي خودرو ويا رانندگي مكرر در زمستان ، ممكن  •

چنانچه موتور بسختي . است سر شمع دچار رسوب كربن گردد 
روشن شده و يا در دور آرام بد كار ميكند ، رسوب كربن را با 

  . روشن نمودن موتور بدون بار برداريد 
ري از براي جلوگيدر هنگام روشن نموده موتوربدون بار ،  •

با استفاده از ترمز دستي و پدال ترمز تصادف جدي و آسيب 
يا ) گيربكس معمولي (، دسته دنده را در حالت خالص پائي 

  .قرار دهيد ) گيربكس اتوماتيك(  pموقعيت 
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 موتور -جرقهسيستم  

 

براي جلوگيري از خرابي دهانه شمع جرقه ، آنرا با برس سيمي  •
  .تميز نكنيد 

شمع ، شمع را بعد از كربن  براي جلوگيري از خرابي شمع دهانه •
  .زدائي با بنزين تميز نمائيد 

دقيقه  3اگر شمع داراي كربن ميباشد ، موتور را بدون بار بمدت 
  .دور بر دقيقه نگه داريد  3000در دور 

  بازديد ظاهري 
  .اگر هر كدام از موارد زير وجود داشت ، شمع جرقه را تعويض نمائيد 

 شكستن چيني شمع •

 الكترودهاخوردگي  •

 خرابي واشر •

 )سمت شمع جرقه ( سوختگي شديد عايق  •

  بررسي مقاومت واير شمع 
  .واير شمع را اندازه گيري نمائيد مقاومت 

 KΩ 8 – 4: ميزان مقاومت 

  .اگر ميزان مقاومت مطابق با مشخصات نباشد ، آنرا تعويض نمائيد  •

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

  روش بستن واير شمع
  .، آنرا به درستي بر روي كوئل نصب نمائيد در هنگام نصب واير شمع 

A : 1سيلندر C         : 3سيلندر 

B : 2سيلندر D         :4سيلندر 

  روش بستن سنسور ضربه
  .براي نصب سنسور ضربه ضروري ميباشد رعايت مورد زير 

گشتاور سفت كردن بيش از حد و يا كمتر از حد مجاز ، باعث عملكرد 
  .نادرست سنسور گردد 

 Nm 20.0: گشتاور سفت كردن 
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 موتور -استارتسيستم  

 

  سيستم استارت 
  دياگرام موقعيت قطعات 

 
  

   سوئيچ استارت  2   استارت  1
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 موتور -استارتسيستم  

 

  بستن استارت / باز كردن 
  >احتياط  <
هنگاميكه كابل باطري متصل ميباشد ، تماس با بدنه خودرو و ترمينال استارت توليد جرقه مينمايد و ممكن  •

بنابراين قبل از انجام موارد زير كابل منفي . است منجر به جراحت ،آتش سوزي يا خرابي قطعات الكتريكي گردد 
  . باطري را جدا نمائيد 

 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .1
 .موتور را باز كنيد درب  .2
 .فيلتر هوا را باز كنيد  .3
 .محافظ زيرين را باز نمائيد  .4
 )گيربكس معمولي .( جدا كردن لوله ها و باز كردن سيلندر پائين كالچ پيشنهاد نميگردد  .5
 .مراحل باز كردن را باتوجه بترتيب مشخص شده در جدول باز نمائيد  .6
 .يد مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام ده .7

  
  

  30ترمينال   1
   50ترمينال   2

    استارت  3
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 موتور -استارتسيستم  

 

  بررسي استارت 

  بررسي در شرايط بار 

 .بررسي نمائيد كه باطري كامال شارژ باشد  .1

اگر در هنگام استارت زدن به موتور ، موتور استارت به نرمي ميچرخد  .2
 .و صدائي توليد نمينمايد ، نشانه سالم بودن آن ميباشد 

  .موارد زير را بررسي نمائيد استارت كارنكرد ، گر ا •
 .استارت را باز نموده و آنرا بررسي نمائيد  )1
( سيم كشي مربوطه ، سوئيچ استارت و سوئيچ موقعيت گيربكس  )2

 .را بررسي نمائيد ) گيربكس اتوماتيك

  تست بدون بار

 .شارژ باشد  بررسي نمائيد كه باطري كامال ً .1

 .ولتمتررا مطابق شكل وصل نمائيد  استارت، باطري ، آمپرمتر و .2

 . استارت زده و دقت نمائيد كه به نرمي كار كند  .3

 مجموعه استارت را بررسي نمائيد  اگر استارت داراي نوسان ميباشد •

در هنگام كار كردن استارت ميزان ولتاژ و جريان را اندازه گيري  .4
 .نمائيد 

  .نمائيد اگر با مشخصات مطابق نميباشد ، استارت را تعويض  •

 V (20ºC) 7.8: ولتاژ استارت در حالت بدون بار 

 A 50كمتر و يا مساوي : مقدار جريان مصرفي در حالت بدون بار 

  
  
  
  
  
  
  
 

  

  بررسي عملكرد اتوماتيك استارت 

، و كابل منفي  50و  30درهنگاميكه كابل مثبت باطري به به ترمينال  .1
جلوي دنده استارت را به بدنه استارت متصل شده است حركت رو به 

 .بررسي نمائيد 

 .اگر به جلو حركت نكرد استارت را تعمير و يا تعويض نمائيد  •

در اين حال دنده استارت بايستي به عقب . باطري را قطع نمائيد  .2
 .برگردد 

  .اگر به عقب حركت نكرد استارت را تعمير و يا تعويض نمائيد  •
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 موتور -استارتسيستم  

 

  )گيربكسهاي معمولي ( استارت بررسي سوئيچ مكانيزم قفل داخلي 

  >توصيه  <

اگر  سوئيچ مكانيزم قفل داخلي استارت از روي خودرو باز  •
در هنگام بستن از . شود ، هرگز دوباره از آن استفاده ننمائيد 
  . يك سوئيچ مكانيزم جديد استفاده نمائيد 

 .كابل منفي باطري را ببنديد  .1

 .را جدا نمائيد  كانكتور سوئيچ مكانيزم قفل داخلي استارت .2

با استفاده از يك مولتيمتر ديجيتالي ارتباط بين كانكتورها را  .3
 .بررسي نمائيد 

اگر مطابق با مشخصات نباشد ، سوئيچ مكانيزم قفل داخلي  •
  .استارت را تعويض نمائيد 
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 موتور -اطالعات فني 

 

  سيستم كنترل موتور

 ECUبستن / باز كردن 

  >توصيه  <

  .، آنرا به قالب پايه ، در جهتي كه در  شكل نشان داده شده است متصل نمائيد  ECUدر هنگام نصب  •

  .بررسي نمائيد  F-ADS، صحت عملكرد آنرا توسط دستگاه عيب ياب   ECUدر هنگام تعويض  •

 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  .1

 .بترتيب نشان داده شده در جدول انجام دهيد  مراحل باز كردن را با توجه .2

 .كانكتور را جدا نمائيد  .3

 .مراحل بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد  .4

  
  

   ECU 2   پيچ  1
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 موتور -اطالعات فني 

 

 ECUپيكره بندي 

  >توصيه  <

  .در غير اينصورت ممكن نيست بصورت عادي كاركند . آنرا پيكره بندي نمائيد   ECUپس از تعويض  •

 .متصل نمائيد   DLC-2را به  F- ADSدستگاه عيب ياب  .1

 ”SYSTEM SCAN“و وارد  راانتخاب نموده V11.01نرم افزار  .2
 .شويد 

3. “MODULE PROGRAM”   را انتخاب نمائيد. 

4. “PROGRAMABLE MODULE INSTALATION” را انتخاب
 .نمائيد 

5. “ECU”  را انتخاب نموده و مراحل فرآيند را با توجه به دستورالعمل
 .روي صفحه دستگاه دنبال نمائيد 

ارائه داده و كد مربوطه را  FAWخودرو را به شركت  VINشماره  .6
دريافت نموده و با توجه به دستورالعمل روي صفحه نمايش آنرا وارد 

 .سيستم نمائيد 

جستجو نموده و  F-ADSكدهاي خطا را توسط دستگاه عيب ياب  .7
 .همه آنها را پاك نمائيد 

  . مربوطه را انجام دهيد   DTCاگر كد خطائي رخ دهد ، بررسي 
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 موتور -اطالعات فني 

 

  موتور
  توضيحات مشخصات آيتمها

  فشار كمپرس
   kPa 1300 - 1000  مقدار فشار
   kPa 700  حد مجاز

   kPa 700  اختالف فشار 

  دور آرام
 rpm 800 - 700  مدل گير بكس اتوماتيك

 
، كولر  80ºCدماي آب بيش از 

 باشد Pخاموش و لور دنده در موقعيت 

 rpm 700 - 600  مدل گيربكس معمولي
 

، كولر  80ºCدماي آب بيش از 
  باشد Nخاموش و لور دنده در موقعيت 

  روغنكاري

  SL 5W-40  نوع روغن 

  فشار روغن
270 - 450 kPa 

 

  RPM2000در هنگاميكه دور موتور 
 80ºCباشد و دماي روغن بيش از 

  باشد
 كمتر و يا معادل

700 kPa 
  RPM2000در هنگاميكه دور موتور 

  باشد
   L 4.5 حجم روغن

  L 0.5 ± 6.7 ظرفيت مايع خنك كننده موتور

  درب مخزن رزرو

فشار باز شدن سوپاپ 
 kPa 10 - 2  وكيوم 

  

فشار باز شدن سوپاپ
  افزايش فشار

140 - 160 kPa 
 

  

  ترموستات

  C°87  دماي ابتداي باز شدن 
   C°102  دماي باز شدن كامل

 بيشتر و يا معادل  حداكثر ارتفاع باز شدن 
7 mm

  

   A 11.5 - 8.5 جريان مصرفي موتور فن رادياتور

  فشار مسير سوخت رساني
   kPa 400 - 390 دور آرام

   kPa 400 - 390 حالت شتاب
بيش اkPa 200 موتور خاموش    

بيش ازkPa 200 فشار باقيمانده پمپ بنزين    
كمتر از نشتي  انژكتور

قطره در هر  1- 2
 دقيقه

  

   ml/30 s 105 - 85 حجم پاشش
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 موتور -اطالعات فني 

 

  آيتمها  توضيحات مشخصات  آيتمها

  باطري

   80D26L نوع
 (C°20) 1.29 - 1.27 چگالي الكتروليت
   A 195 جريان تحت بار

   mA 45 - 25 نشت جريان
   A 6.5 - 5.5 جريان شارژ طوالني
  دقيقه 30كمتر يا معادل  A 35 جريان شارژ سريع

 A 63  جريان توليدي دينام 
  

،ولتاژ 28ºC-18دما 
13.4-13.6V  و دور ،

  ميباشد 2000rpmموتور 
   2 - 4 - 3 - 1  ترتيب احتراق

   610B R1 905 101  نوع   شمع جرقه
   mm 1.1 - 0.9  فاصله دهانه

   kΩ 8 - 4    مقاومت واير شمع
 V (20°C) 7.8    ولتاژ تست بدون بار استارت

   A 50   جريان تست بدون باراستارت 
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 موتور -فرآیند تعميراتگشتاور متداول در  

 

  گشتاور متداول در فرآيند تعميرات 
(N·m)  موقعيت گشتاور    توضيحات 

   100.0  دنده سر ميل سوپاپ
   20.0  ضربهسنسور 

   10.0  سنسور موقعيت ميل لنگ
   °90 + 90.0  دنده تايمينگ ميل لنگ

  بصورت ضربدري سفت كنيد 15.0  پوسته كاسه نمد سمت پولي
   15.0  پوسته كاسه نمد سمت گيربكس

  .از پيچ جديد استفاده نمائيد  °90 + 10.0  شكل ميل لنگ Vپولي تسمه 

 °90 + °90 + 40.0  پيچ سرسيلندر

استفاده از پيچ جديد و از سمت داخل  با
به خارج و آنرا به صورت ضربدري در 

  .سه مرحله سفت نمائيد 

 23.0  مهره كپه ياتاقان يكپارچه 

را ابتداكمي بصورت 4،  2ياتاقان 
ضربدري سفت نمائيد  و سپس ياتاقان 

را كمي به همان روش سفت  5، 3،1
همه آنها را از داخل  و در آخر. نمائيد 

سفت  Nm 23ه بيرون با گشتاور ب
  .نمائيد 

  .از پيچ جديد استفاده نمائيد  30.0  پيچ تخليه روغن
   22.0  قسمت پائيني كارتل
   15.0  قسمت باالئي كارتل
  .از پيچ جديد استفاده نمائيد  °90 + 15.0  دنده ير اويل پمپ

   25.0  فشنگي روغن
   50.0  سنسور اكسيژن جلو
   60.0 - 40.0  سنسور اكسيژن عقب

   25.0  شمع جرقه
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