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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 EF7مشخصات عمومی موتور ملی  
 مقادیر عناوین

 اطالعات عمومی موتور

 CC 1650 ccحجم موتور به 

 kg 140 وزن موتور

 Gasoline: 84kw@6000rpm= 112.64hp بيشينه توان موتور برحسب كيلووات و اسب بخار

CNG: 77kw@6000rpm= 103.25hp 
                                     Gasoline: 151.5(N.M) @3500rpm بيشينه گشتاور موتور برحسب نيوتن متر

                CNG: 132.5 (N.M) @ 3500rpm 
 km 10000 تعويض فيلتر روغنزمان 

 km 10000 زمان تعويض روغن

 پايه آلي ضد يخ نوع ضد يخ مورد استفاده

 كيلومتر 411.111سال يا  3 زمان تعويض ضديخ

 BOSCH FR8DE نوع شمع مورد استفاده
BOSCH FR7DE  

 12بنزين بدون سرب با عدد اكتان  نوع بنزين مورد استفاده

 4-3-2-4 از سمت تايمينگ ترتيب شماره سيلندرها

  SJ  10W40 نام تجاري روغن موتور

 ليتر 4111ليتر در هر  1.2 مصرف روغن

Top end 

 Kpa 1.5 ±35 لد در سطح درياوفشار خالء منيف

 27± 2 Kpa (12Kpa)لد در تهران وفشار خالء منيف

 psi 5 ±190 فشار كمپرس در وضعيت سرد

 0.5cm^3 ±36.2 حجم محفظه احتراق

Bottem end 

 (mm)85 كورس پيستون

 (0.+0.01) 78.6 اندازه قطر داخلي سيلندر

 gr 317 وزن پيستون

 0.916 نسبت كورس پيستون به قطر داخلي سيلندر

 mm 29.7 اندازه فاصله مركز سوراخ گژن پين تا تاج پيستون

 0.2:1±11 نسبت تراكم

 (mm)84 فاصله مركز سيلندرها از همديگر

 mm 0.008 اي بودن سيلندر مقدار استوانه

 mm 134.5 (از مركز به مركز)طول هر شاتون 

 gr 545-565 (گرم)ها بدون ياتاقان  وزن شاتون

 0.25 نسبت شعاع ميل لنگ به طول شاتون

 mm 0.03 بيشترين لنگي مجاز ميل لنگ
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 mm-0.076 0.26 اندازه لقي محوري ميل لنگ

 mm 2.40-2.45 ياتاقاني ميل لنگاندازه ضخامت بغل 

 mm 0.02 اندازه مجاور لنگي فاليويل بر روي ميل لنگ

 mm 0.026-0.066 اندازه لقي ياتاقان ثابت

 ظرفيت روغن موتور

 6.08lit:       مينيمم حجم روغن موتور در زمان تعمير موتور كامل  

 lit 32 .6:      ماكزيمم حجم روغن موتور در زمان تعمير موتور كامل  

 

 lit 4.58:       مينيمم حجم روغن موتور در زمان تعويض فيلتر روغن  

 lit 4.82:      ماكزيمم حجم روغن موتور در زمان تعويض فيلتر روغن  

 

 .زمان تعويض فيلتر روغن با روغن موتور همزمان مي باشد : توجه 

 bar 0.5 ±2.5 ميزان فشار روغن در سوپاپ فيلتر روغن در آستانه آزاد شدن

 bar 0.3±5.5 عملكرد سوپاپ فشارشكن اويل پمپ

فشار عادي روغن در سيستم در دور آرام با توجه به دماي روغن 

 فشار آن مشخص شده است

1- T OIL = 84 ±4 [°C] and  P OIL = 3.1 ±0.2 [bar] 

 

2- T OIL = 70 ±4 [°C] and  P OIL = 3.1 +0.5 [bar] 

 

3- T OIL = 62 ±6 [°C] and  P OIL = 3.6 ±0.3 [bar] 
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 اطالعاتی در مورد عيوب شمع و علل آن

 در انتخاب شمع بايد حداكثر دقت شود تا شمع موتور بامحدوده گرمائي مناسبي كه كارخانجاات ساازنده اتومبيال   

بناابراين پاا از   . در غير اين صورت شمع بسرعت سائيده شده و كثيف خواهاد شاد   . توصيه كرده اند فراهم گردد

تميز كرده و پا از آزمايش و اطمينان از صحت  مدتي كاركردن موتور ، بايد شمع را بوسيله دستگاه شمع پاك كن

 . نرا بر روي موتور مونتاژ كنيد كار آن ، فاصله دهانه الكترودهاي شمع را فيلرگيري نمائيد و آ

 :شكل ظاهري شمع بيانگر وضعيت موتور مي باشد كه در ذيل به بررسي چند نمونه از آن پرداخته شده است 

 :شمع در شرايط معمولی كار كرده است -1

ل مشاهده مي شود، پا از مدتي كاركردن موتور ، چيني داخل شمع به رنگ خاكستري ماي 2و4بطوريكه در شكل 

در اين صورت معلوم مي گردد كه موتور در شارايط خاوبي   . به سفيد وياخاكستري زرد مايل به قهوه اي در مي آيد

در ضمن مخلوط بنزين با هاوا باه نسابت صاحيح باوده و      . كاركرده و محدوده گرمائي شمع نيز مناسب بوده است 

افزودني سوخت ها نيز وجود نداشاته و موتاور   تايمينگ نيز تنظيم مي باشد و رسوبات سربي حاصل از احتراق مواد 

 .هم داغ نكرده است

 

 سر شمع ها دوده زده و مواد كربنی نيز رسوب كرده است -2

شاكل  . )چيني سر شمع ها ، الكترودها ، پوسته شمع ها با اليه اي از رسوبات سياه پوشيده شاده اسات   : تشخيص 

 (4و3هاي 

تميز نبودن هواكش موتور و بطور كلي رانندگي در فواصل كوتاه . هوا و سوخت مي باشد تنظيم نبودن نسبت : علت 

 .انجام شده است و در ضمن شمع خيلي سرد بوده و محدوده گرمايي نيز خيلي پائين بوده است
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 .موتور بد كاركرده و در هواي سرد نيز ديرتر روشن مي شده است : نتيجه 

 

 .و همچنين فيلتر هواكش نيز بازديد شود  ECUسورهاي مربوطه و بررسي سن: راه حل 

 سر شمع روغن زده است -3

. ) چيني سر شمع ، الكترودها و پوسته شمع با اليه اي از دوده براق يا رسوبات كربن پوشيده شده است : تشخيص 

 ( 6و 2شكل هاي

سائيدگي بيش از حد رينگ هاي پيستون ، سيلندر ها وجود روغن خيلي زياد در اتاقك احتراق كه در نتيجه : علت 

. مي باشد و باال بودن سطح روغن در كارتل مي تواند از علت هااي اصالي باشاد    ( گيت سوپاپ)و گايدهاي سوپاپ 

 .بد كار كردن و دير روشن شدن موتور اتومبيل در هواي سرد است : نتيجه 

 .شمع هاي موتور نيز تعويض گردند موتور بايد تعمير اساسي شده و در ضمن : راه حل 

 

 

 

 وجود رسوبات سربی -4

3 4 

6 5 
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شاكل  . )چيني سر شمع برنگ لعاب قهوه اي متمايل به زرد بوده و يا ممكن است به رنگ سابز در آياد   : تشخيص 

 (2،1،1،41هاي 

بعد از اينكاه موتاور باه    اين لعاب در صورت سنگين شدن بار موتور و . مواد افزودني بنزين داراي سرب است : علت 

 .مدت طوالني با بار كم كاركرده باشد ، مشاهده مي شود 

 .تحت بارهاي سنگين ، رسوبات هادي الكتريسيته شده و سبب بد كار كردن موتور مي شود : نتيجه 

 .شمع ها بايد عوض شوند زيرا تميز كردن آنها بي نتيجه است : راه حل 

 

 

 تشكيل خاكستر -5

اليه اي ضخيم خاكستري كه در نتيجه احتراق مواد افزودني سوخت ها و روغن ها بدست آماده بار روي   :تشخيص 

. البته اين خاكستر نرم بوده و مانند ذغال نيم سوز است . چيني سر شمع ها و الكترود كناري آنها تشكيل مي شوند 

 ( 42و44شكل هاي )

 .ين روغنها سبب ايجاد خاكستر در اتاقك احتراق و سطح شمع مي گردد تركيبات تشكيل دهنده ا:علت 

 .وجود خاكستر سبب پيش جرقه و كاهش قدرت موتور شده و به آن صدمه مي رساند : نتيجه 

 .موتور را تعمير كرده و شمع ها نيز بايد عوض شوند و در صورت امكان از روغن بهتري استفاده گردد : راه حل 

7 8 

9 11 
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 

 
 الكترود ميانی نيمه ذوب شده است -6

 ( 43شكل . ) با نيمه ذوب شدن الكترود مياني ، سر چيني شمع بصورت اسفنج نرم آبله در مي آيد : طرز تشخيص 

هم چنين ممكن است در اثر رسوبات حاصال  .داغ شدن موتور در اثر خود سوزي و يا زياد آوانا بودن است : علت 

،  معيوب بودن سوپاپها ، پائين بودن كيفيت بنزين ويا خيلاي كام باودن محادوده گرماائي      از احتراق در سيلندرها 

 .نيز باشد  ECUشمع ها و يا معيوب بودن 

 .موتور بد كاركرده ، قدرت آن كم شده و صدمه خواهد ديد : نتيجه 

حدوده گرمائي صحيح بازديد دستگاهاي جرقه زني و سوخت رساني موتور و همچنين تعويض شمع ها با م: راه حل 

 .مي باشد

 

 الكترود ميانی كامال ذوب شده است -7

. در اين وضعيت الكترود مياني ذوب شده و همچنين الكترود كناري نيز بشدت صدمه ديده شاده اسات   : تشخيص 

 (44شكل )

 داغ شدن موتور بدليل خودسوزي ويا خيلي آوانا بودن ، وجود رسوب در اتاقك احتراق ، معيوب بودن : علت 

11 12 

13 
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 .مي باشد ECUسوپاپ ها ، نقص در توزيع برق و باالخره پائين بودن كيفيت بنزين و يا معيوب بودن 

همچناين داغ  . موتور صدمه ديده باشد موتور بد كار كرده و قدرت آن كاهش پيدا نموده و نيز ممكن است : نتيجه 

 .شدن الكترود مياني نيز سبب تركيدن چيني سر شمع مي گردد

 .بازديد دستگاههاي جرقه زني و سوخت رساني موتور و نصب شمع هاي نو بر روي موتور الزم مي باشد: راه حل 

 

 الكترودهاي شمع نيمه ذوب شده است -8

 (42شكل . )ها ممكن است بدليل رسوب مواد خارجي باشد  شكل گل كلمي الكترود: تشخيص 

داغ شدن موتور ممكن است بدليل خودسوزي ، زياد آوانا بودن ، وجود رسوبات در اتاقك احتراق ، معياوب  : علت 

 .بودن سوپاپ ها ، نقص در توزيع برق و باالخره پائين بودن كيفيت بنزين باشد

 .از صدمه ديدن كامل آن كاهش تدريجي قدرت موتور پيش: نتيجه 

 .بازديد دستگاه هاي جرقه زني و سوخت رساني موتور و نيز تعويض شمع ها ضروري است: راه حل 

 

 فرسايش شديد الكترود ميانی -9

 (.46شكل )تعويض شمع ها در فاصله زماني كه كارخانه سازنده توصيه نموده انجام نشده است : علت 
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در صورت زياد بودن فاصله الكترودهاي شامع ، ولتااژ   )موتور مخصوصاً به هنگام شتاب گرفتن بد كاركردن : نتيجه 

 .و يا دير روشن شدن موتور در هواي سرد مي باشد( جرقه براي مدت طوالني كافي نخواهد بود 

 .شمع هاي نو برروي موتور نصب شود: راه حل 

 

 سائيدگی شديد الكترود كناري -11

مواد افزودني خورنده در بنزين و روغن و نيز اثرات نامطلوب تور بوالنا گاز در اتاقك احتاراق ، باعا     وجود: علت 

 (42شكل . )تشكيل رسوب شده و ضربه مي زند ، البته بدون اينكه موتور داغ شود 

اد باشد ، ولتاژ در صورتي كه فاصله الكترودهاي شمع زي)بد كاركردن موتور مخصوصاً به هنگام شتاب گرفتن : نتيجه

 .و يا دير روشن شدن موتور در هواي سرد مي باشد( جرقه براي مدت طوالني كافي نخواهد بود 

 .شمع هاي نو بر روي موتور نصب شود و مواد افزوني خورنده در بنزين و روغن اضافه نگردد : راه حل 

 

 شكستگی چينی سر شمع -11

است بعلت ضربه خوردن و يا افتادن بر زمين و يا فشار وارده بر الكتارود  شكستگي چيني سر شمع ها ممكن : علت 

اگر شمع مدت خيلي طوالني كااركرده  (. 41شكل )البته اين كار هنگام تعويض شمع ها پيش مي آيد . مياني باشد 

 .باشد ، چيني سر شمع ممكن است بدليل وجود رسوبات و يا خوردگي الكترود مياني ترك برداشته باشد 

 

16 
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 .بد كاركردن موتور ، پرش جرقه در نقاطي كه مخلوط قابل احتراق نرسيده باشد و همچنين برق دزدي : نتيجه

 .شمع هاي نو بر روي موتور نصب شود : راه حل 

 

 :و چگونگی عملكرد آن (  CVVT)طالعات مربوط به ساختار زمان بندي متغير سوپاپهاا
حجمي موتور تاثير به سزائي دارد و اين راندمان حجمي با توجه به دماي محايط و  سيستم تنفا موتور بر راندمان 

 .اختالف ارتفاع از سطح دريا نشان دهنده ميزان جرم هواي ورودي به موتور مي باشد 

 :ميزان راندمان حجمي به عواملي چون 

 سرعت دوراني موتور  -1

 زمان بندي سوپاپ ها -2

 وضعيت گشودگي دريچه گاز  -3

 دماي هواي ورودي  -4

 فشار محيط -5

 نسبت مخلوط هوا به سوخت  -6

در سرعت هاي كم ، راندمان از مقدار حداكثر ، كمتر مي باشد كه دليل آن چيزي جز طراحاي موتاور در محادوده    

تعريف شده براي موتور هم ، افت راندمان حجمي را خاواهيم   maxسرعت باال نمي باشد و در سرعت هاي باالتر از 

 .ن به دليل كم شدن زمان تنفا و حرارت باال مي باشد داشت و آ

زمان بندي سوپاپ ها مي تواند به نوعي مشكالت باز بودن سوپاپها را حل نمايد تا از اتالف مخلاوط ساوخت و هاوا    

جلوگيري نمايد و موجب پديد آمدن آالينده ها نگردد و همچنين بلعكا از وارد شدن گازهاي خروجي باه داخال   

 .ت و هوا و افت توان موتور جلوگيري كند مخلوط سوخ

 :زمان بندي متغير سوپاپ ها موجب مي گردد كه 

 .سوپاپ دود زودتر بسته شود و سوپاپ هوا ديرتر باز شود : در سرعت هاي پائين موتور  -1

 .سوپاپ دود ديرتر بسته شود و سوپاپ هوا زودتر باز شود : در سرعت هاي باالي موتور  -2

موجب مي شود كه اين همپوشاني بهتر صورت پذيرد و اين عمل سابب ماي شاود كاه قادرت و      زمان بندي متغير 

 .گشتاور در ناحيه وسيعي از سرعت بهينه گردد 
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 

CVVT   انواع مختلف دارد: 

 

 
 

 
 

 موجود در روي خودروهاي مختلف  CVVTانواع ( : 1)شكل 
 

 

 Intake Phaser System(  IPS: ) نوع اول  

 

 :اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است 

 كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام  -4

 .استفاده از حداكثر توان و گشتاور موتور           قابليت بااليي در بهبود اين مشخصه ها دارد  -2

 مصرف سوخت كم  -3

 .قابليت كمتري در بهبود اين مشخصه ها دارد          كنترل آلودگي                               -4

 

 Exhaust Phaser System(  EPS: ) نوع دوم  

 

 :اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است 

 كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام  -4

 .بهبود اين مشخصه ها دارد مصرف سوخت كم                                   قابليت بااليي در  -2

 كنترل آلودگي        -3

 

 Double Intake Phaser System(  DIPS: ) نوع سوم  

 

 :اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است 

 .دارد كنترل آلودگي                                                  قابليت كمتري در بهبود اين مشخصه ها  -4

 كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام  -2

 .مصرف سوخت كم                                             قابليت بااليي در بهبود اين مشخصه ها دارد  -3

 استفاده از حداكثر توان و گشتاور موتور -4

 

 Double Exhaust Phaser System(  DEPS: )نوع چهارم  

 :هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است اين نمونه داراي ويژگي 

1 

3 

2 
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 مصرف سوخت كم -4

 . كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام                  قابليت بااليي در بهبود اين مشخصه ها دارد  -2

 استفاده از حداكثر توان و گشتاور موتور                                    -3

 .قابليت بسيار بااليي در بهبود اين مشخصه دارد                            كنترل آلودگي                     -4

پاره   2از چرخ تسمه و ياك تاوپي گردناده باه هماراه        CVVTنوع اول در موتور ملي بكار رفته است و مجموعه 

ب تشكيل شده است كه چرخ تسمه و توپي گردنده نسبت به همديگر چند درجه حركت نسبي دارند كاه ايان ساب   

زود باز شدن يا دير باز شدن ) ميتوان گفت كه موجب آوانا و ريتارد  اختالف فاز حركتي مي شود و نهايتاً به نوعي

مي گردد و اين حركت به سمت چپ يا راست بستگي به اختالف فشار روغن دارد ، به اين ترتيب كاه در  ( سوپاپها 

 در( كه در فوق از آن ياد شد ) و هر پره فلزي دو مجراي روغن موجود است   CVVTداخل مجموعه چرخدنده 

وسط دو مجرا واقع شده است و جريان روغن توسط شير برقي كنترل مي شاود كاه ايان شاير برقاي هام توساط         

مي رسد ، عمل مي كند و در نتيجه تقدم و تاخر در زاويه ميل ساوپاپ تنظايم ماي     ECUفرمانهايي كه از سمت 

 .گردد 

با توجه به موقعيت خودرو و وضاعيت   ECUهميشه موجود مي باشد و  2تصوير شماره  Aروغن در قسمت : مثال 

دستورات الزم مبني بر اينكه اجازه ورود روغن را از حفره شاماره    CVVTموتور وارد عمل ميشود و به شير برقي 

(  2و  4مطااب  شاكل   ) (4)بدهد را صادر مي نمايد و بدين ترتيب در نظر بگيريد كه روغن از حفره شاماره   4يا  2

مي شود و در نتيجه موجب آوانا يا ريتارد در موتور ميگاردد و هماانطور كاه در شاكل       CVVTوارد چرخدنده 

روغان از  (  2و  2مطاب  شاكل  ( )2)مشخص است براي آنكه توازن حركت صفحه فلزي حفظ شود از حفره شماره 

از روغن تخليه شده است را پر نمايد و باه هماين    وارد مي شود تا آن قسمتي كه  CVVTسمت ديگر چرخدنده 

 . ترتيب تغييرات پيوسته حاصل مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در موتور ملي  CVVTمدار ( : 2)شكل 

 

A 

2 

1 
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 در موتور ملي  CVVTچرخ دنده ( : 3)شكل 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 در موتور ملي  CVVTبه چرخ دنده ( 4)مدار ورود روغن از حفره شماره ( : 4)شكل 

 

روكش  CVVTچرخ دنده  

 دار و بدون روكش

 :مرحله يك 
ورود روغن از 

 يك طرف

 محل ورود روغن

 روغن وارد شده

صفحات فلزي آببندي 
 ميل بادامك شده با روتور

  CVVTچرخ دنده  

 1حفره 

 CVVTشير برقي  3حفره 
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 در موتور ملي  CVVTبه چرخ دنده ( 2)مدار ورود روغن از حفره شماره ( : 2)شكل 

 

 

 

 اطالعات و مراحل عيب يابی-1

 بازديد كمپرس موتور  -  1-1

 :سيلندر را به ترتيب زير چك كنيد  4كمپرس هر 

 .موتور را روشن كرده و گرم كنيد  -4

 .از گرم شدن موتور ، آن را خاموش كنيد بعد  -2

 .درپوش مجموعه كوئل و شمع ها را از گيره هايش جدا نمائيد  -3

 

 .سيم كشي انژكتور و كوئل را جدا كنيد  -4

 :توجه

  . بعد از خاموش كردن موتور، دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد 

 .پيچ هاي كوئل ها را بازكنيد  -2

                     .جدا كنيد  را( 4)كوئل ها  -6

 .شمع ها را از جايشان خارج نمائيد -2

 ( 46آچار بكا ) 

 

 

 

 

 :دو  مرحله

ورود روغن از 

 ديگر طرف

 2حفره 
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 .را در محل شمع قرار دهيد  (ابزار عمومي)ابزار گيج كمپرس سنج -1
 

 شارژ ، موتور را استارت بزنيد و بيشترين كمپرسي "با باتري كامالً -1

 .را در روي گيج مشاهده نموديد ، يادداشت كنيد  

 

 

 :توجه

 2211در زمان كمپرس گيري حتما توجه نمائيد كه موتور در دور    

 RPM باطري شما بايد شارژ كامل باشد "باشد پا در اين خصوص حتما .  

 
 

 

 فشار كمپرس 
       psi 5 ±190           :مقدار استاندارد در وضعيت كمپرس سرد 

 .را براي چهار سيلندر انجام دهيد  1الي  4تمام مراحل   -41

.) مونتااژ كنياد    آنهاا را  فيلار نمائياد و ساپا    1.22mmكار ، ابتدا دهانه شمع ها را باه انادازه   بعد از انجام شدن  

 ( 46آچار بكا ( ) نيوتن متر 25گشتاور

 ( نيوتن متر 2±4.4گشتاور ( ) پيچ عدد  4هر كوئل ) كوئل ها را در جايگاهشان مونتاژ نمائيد  -44

   .نصب نمائيد مجددتمامي متعلقاتي را كه جهت انجام كار باز نموده ايم  -42

 

 :بازديد خالء موتور  - 2-1

 :هوا عالمت خوبي براي تشخيص وضعيت موتور است كه مراحل آن عبارتند از  منيفولدخالء ايجاد شده در 

 .موتور را روشن كرده و گرم كنيد  -4

 .كه دور آرام موتور نوسان نداشته باشد چك كنيد -2

 .بعد از گرم شدن موتور ، آن را خاموش كنيد  -3

متصل نمائيد و از منوي موجود در ديااگ جهات خوانادن     ECUرا به ( مخصوص موتور ملي ) دستگاه دياگ  -4

 .مقدار خالء منيفولد استفاده كنيد 
 

 : مقدار خالء 

 Kpa  1.5 ± 35:                            در سطح دريا  منيفولدفشار خالء 

 27 ± 2  Kpa(:                      Kpa 12) در تهران  منيفولدفشار خالء 
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 طريقه باز و بست مجموعه فيلتر هوا -2

 :مونتاژ و دمونتاژ مجموعه فيلتر هوا  - 1-2

 :دمونتاژ  -1-1-2 

 .جدا  نمائيد (دريچه گاز ) فيلتر هوا لوله خرطومي را از خروجي ( 4)بست  -4

 .لوله خرطومي ورودي هوا را باز نمائيد  و لوله را جدا كنيد ( 2)پيچ  -2

 را از دو عدد گيره متصل به قاب فيلتر هوا جدا( 3)لوله كنيستر  -3

 .كنيد  

 .را از جايگاهش خارج نمائيد(4)قاب فيلتر هوا  -4

 :مونتاژ  -2-1-2

 قاب فيلتر هوا را در جايگاهش قرار دهيد  -4

 :توجه

 عدد 2در زمان مونتاژ قاب فيلتر توجه نمائيد كه 

 پايه فيلتر هوا در جايگاهش محكم شود و پايه پيچ 

 بر روي قاب  دقيقا در جايگاهش (2)قالب موتور  

 .فيلتر قرار گيرد  

 لوله كنيستر را به دو عدد گيره متصل به قاب -4

 .كنيد  فيلتر هوا وصل 

 لوله خرطومي هواي ورودي به فيلتر را به قاب فيلتر و سيني فن -2

 .متصل نمائيد و سپا پيچ لوله خرطومي را بر روي سيني فن ببنديد 

 (دريچه گاز ) بست لوله خرطومي را به خروجي فيلتر هوا  -3
 .متصل نمائيد 

 طريقه باز و بست قاب فيلتر هوا

 : دمونتاژ قاب فيلتر هوامونتاژ و  -2-2

 :دمونتاژ  -1-2-2

 . جدا نمائيد ( 4)عدد پيچ  4قاب فوقاني فيلتر هوا را با بازكردن  -4
 

 :مونتاژ  -2-2-2    

 .برعكا مراحل بازكردن صورت مي پذيرد 
 

 :بازديد و تميز كردن فيلتر هوا 

 بازديد فيلتر 

 نشده باشد و در صورت فيلتر را باز كنيد و بازديد نمائيد كه كثيف

 .كثيف بودن ، اقدام به تعويض فيلتر كنيد  
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 :شكل اجزاءدريچه گاز و منيفولد ورودي هوا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوا منيفولدبراكت نگهدارنده بااليي  -3 (هوا  منيفولد)  TMAP -2 هوا منيفولد -4

 هوا منيفولدبراكت نگهدارنده پائيني  -6 دريچه گاز -2 واشر دريچه گاز -4

 لوله الستيكي بخار روغن -1 هوا  منيفولدواشر  -1 سوپاپ يكطرفه بخار روغن -2

41- P .T (گاز) ريل گاز -42 انژكتور گاز -44 

  انژكتور بنزين -44 ريل بنزين -43
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 :بازديد دريچه گاز ، روي خودرو -3
( بازديد عملكرد مجموعه برقي دريچه گاز ) و ( بازديد عملكرد دريچه گاز ) كنيد ، به مجموعه دريچه گاز را چك 

  .در بخش برقي رجوع كنيد ( بازديد مجموعه برقي دريچه گاز روي خودرو )  تحت عنوان

 : مونتاژ و دمونتاژ مجموعه برقی دريچه گاز -1-3
 :دمونتاژ  -1-1-3

 .كابل منفي باطري را جدا كنيد  -4

 .   خروجي فيلتر هوا را از قاب فيلتر هوا و مجموعه دريچه گاز جدا كنيد ( 4)شيلنگ خرطومي  -2

 .را جدا نمائيد ( لد هوا به دريچه گاز واز منيف() 2)شيلنگ بخار روغن  -3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مربوط به دريچه گاز را از روي دريچه گاز جدا كنيد( 3)سوكت  -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را با باز نمودن ( 4)مجموعه دريچه گاز  -2

 .لد هوا جدا كنيد وپيچ هاي دريچه از روي منيف

 ( T40آلن ( ) عدد پيچ  4)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 

 19 

 سمند موتور ملي EF7موتور 

 .لد هوا جدا كنيدوواشر دريچه گاز را نيز از روي منيف -6

 :مونتاژ  - 2-1-3

 .لد هوا قرار دهيد وسطوح تماس را تميز كنيد و يك واشر جديد روي منيف -1
 

 : نكته 

دقت نمائيد واشر دريچه گاز دفرمه نباشد و محل نشست واشر در تراتل گاز عاري از هرگونه خط و خش باشد تا از 

 .هوا كشيدن موتور و بدكاركردن موتور جلوگيري بعمل آيد 

 .كنيد نصبلد هوا ومجموعه دريچه گاز را روي منيف -2

                                                      . لد را بطور يكسان به كف برسانيد سپا اقدام به اعمال گشتاور كنيد وپيچ هاي منيف -3

 (نيوتن متر  41±2گشتاور (   ) T40آچار)   ( عدد پيچ  4) 

 .سوكت مربوط به دريچه گاز را بر روي دريچه گاز مونتاژ كنيد  -4

 .لتر هوا را روي قاب فيلتر هوا و مجموعه دريچه گاز مونتاژ كنيد خروجي في( 4)شيلنگ خرطومي  -2

 .را مونتاژ نمائيد( هوا به دريچه گاز  منيفولداز () 2)شيلنگ بخار روغن  -6

 . كابل منفي باطري را وصل كنيد -7

 :لد هوا ومونتاژ و دمونتاژ مجموعه منيف - 2-3

 :دمونتاژ  - 1-2-3

 :توجه  

  لد هوا خودداري نمائيد در غير وبه منيفاز باز و بست مكرر قطعات مربوط 

 .لد وجود دارد واينصورت احتمال آسيب ديدگي منيف

  را مهار( 4)دقت نمائيد در هنگام مونتاژ و دمونتاژ ريل گاز حتماً مهره ماسوره 

 شيلنگ فشار ضعيف نمائيد و بدون اينكه حركتي كند اقدام به مونتاژ يا دمونتاژ  

 احتمال بروز نشتي است ، نمائيد چون در غير اينصورتگاز كه به ريل متصل   

 .گاز وجود دارد  

   دقت نمائيد پا از اتمام كار مونتاژ حتماً با كف صابون نسبت به تست نشتي گاز از قسمتهايي كه اتصاالت گااز

 .وجود دارد ، اقدام گردد تا از احتمال وجود خطرات ناشي از نشت گاز جلوگيري بعمل آيد 

 .حل مربوط به باز نمودن دريچه گاز را انجام دهيدتمام مرا -4

 :سيم هاي زير را جدا كنيد  -2

 هوا  لدوسوكت سنسور فشار و دماي هواي ورودي منيف(Tmap) 

 اتصال بدنه از قاب نردباني باال 

 سوكت هاي انژكتور 

 سوكت دريچه گاز 

 :شيلنگ هاي زير را جدا كنيد  -3

 شيلنگ بوستر ترمز 

 شيلنگ سايكلون 
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  گازهاي موجود در باك بنزينشيلنگ 

 شيلنگ ورودي و خروجي هاي بنزين و گاز 

 . مجموعه ريل سوخت گاز و انژكتورهاي مربوطه را با باز نمودن پيچ هاي پايه دمونتاژ نمائيد  -4

 (  24213131كد اختصاصي -E10آچار بكا )     (عدد پيچ  2)

 لد هواومنيف( : 4)شماره  

 انژكتور گاز( : 2)شماره  

 ريل گاز( : 3)شماره  

 پيچ نگهدارنده پايه ريل گاز( : 4)شماره 

 (T.P)سنسور دما و فشار ريل گاز ( : 2)شماره 

 پيچ نگهدارنده سنسور( : 6)شماره 

 خار نگهدارنده انژكتور( : 2)شماره 

 (عدد انژكتور و گيره 4) مربوطه  خارج نمودن انژكتورها از روي ريل سوخت بوسيله جدا نمودن گيره هاي -2

 ( T40 بكا عمومي آچار( ) عدد پيچ  2. ) سنسور دما و فشار هوا را از روي ريل سوخت گاز باز نمائيد -6

   (عادد پايچ    2.) مجموعه ريل سوخت بنزين و انژكتورهاي مربوطه را با باز نمودن پيچ هاي پايه دمونتاژ نمائيد -2

 ( 24213131تصاصي كد اخ -E10آچار بكا ) 

 (Tmap)لدهوا وسنسور دما و فشار هواي ورودي منيف( : 4)شماره  

 پيچ نگهدارنده سنسور( : 2)شماره 

 ريل سوخت( : 3)شماره 

 انژكتور بنزين( : 4)شماره 

 خار نگهدارنده انژكتور( : 2)شماره 

 پيچ نگهدارنده پايه ريل سوخت( : 6)شماره 

 لد هواومنيف( : 2)شماره 
 

 (عدد انژكتور و گيره 4) خارج نمودن انژكتورها از روي ريل سوخت بوسيله جدا نمودن گيره هاي مربوطه  -1

 ( T40 بكا عمومي آچار) ( عدد پيچ  4. ) لد هوا باز نمائيد وسنسور دما و فشار هوا را از منيف -1

عدد پيچ كوچاك در   2(. ) وسيلندر لد وواسط بين منيف) لد هوا را باز نمائيد وبراكت نگهدارنده پائيني منيف -41

 هاي بكا به ترتيب آچار( ) عدد پيچ بزرگ در پائين   4باال و 

 ( T50و  T40عمومي 

 لد هواومنيف( : 4)شماره 

 لد هواومهره منيف( : 2)شماره 

 لد هواوپايه نگهدارنده منيف( : 3)شماره 

 دو عدد پيچ باالئي پايه نگهدارنده( : 4)شماره 

 يك عدد پيچ پائيني پايه نگهدارنده( : 2)شماره 

 لد هواوواشر منيف( : 6)شماره 
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 .لد را باز كنيد ودر باالي منيف( 4)پايه هاي براكت نگهدارنده  -44

 (24213131كد اختصاصي  - E10بكاآچار ( ) عدد پيچ  1)    
 

 

 

 

 ( 41آچار بكا ( ) عدد مهره  2. )مهره هاي منيفولد هوا را باز كنيد  -42

 .منيفولد هوا را خارج كنيد  -43

 .لد را خارج كنيد وواشر منيف -14
 

 

 

 

 :مونتاژ  - 2-2-3

 دقت نمائيد واشر و قسمت نشيمنگاه آن در منيفولد عاري از هرگونه :نكته 

 تاب و خط و خش و دفرمگي باشد زيرا اين ايراد مي تواند موجب  

 .روغن ريزي و يا روغن سوزي در موتور گردد 
 

 .واشر منيفولد را تعويض كنيد  -4

 

 

 :نكته 

 قبل از مونتاژ منيفولد دقت نمائيد هيچگونه خط و خشي بر روي منيفولد هوا وجود نداشته باشد ، زيارا ايان اياراد    

 .هوا به داخل موتورو بدكاركردن آن شود  نفوذ مي تواند موجب

 .نصب نمائيدمنيفولد هوا را  -2

 (نيوتن متر  41±2گشتاور ( )  41آچار بكا ( ) عدد مهره  2. ) مهره هاي منيفولد هوا را ببنديد  -3

كاد اختصاصاي    - E10آچار بكا () عدد پيچ  1. )پايه هاي براكت نگهدارنده در باالي منيفولد را نصب كنيد  -4

 (نيوتن متر  41±2گشتاور () 24213131

 4عدد پايچ كوچاك بااال و    2(. )لد و سيلندر وواسط بين منيف. ) نگهدارنده پائين منيفولد هوا را ببنديد براكت  -2

 (نيوتن متر  22و  42گشتاور به ترتيب ( )  T50و  T40به ترتيب آچار ( ) عدد پيچ بزرگ پائين  

 :نكته 

ارتعاشاات در خاودرو و نهايتااً انتقاال      دقت شود كه براكت ها عاري از هرگونه دفرمگي باشند زيرا مي تواند موجب

 .لد هوا و نشتي سوخت گردد وارتعاش به منيف

 

 

 

ناحيه اي كه داراي ريسك  
روغن ريزي و يا روغن 

   .مي باشدسوزي 
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لد هاوا مونتااژ   واورينگ سنسور دما و فشار هوا را آغشته به روغن نموده و سپا مجموعه سنسور را روي منيف -6

 (نيوتن متر  41±2گشتاور ( ) T40آچار ( ) عدد پيچ  4.)نمائيد 

گياره هااي     باه كماك  بر روي ريل ساوخت  آنها را  به روغن، ي بنزينهااورينگ انژكتور پا از آغشته نمودن -2

 (عدد انژكتور و گيره4).نصب نمائيد مربوطه

آچار ( ) عدد پيچ  2. ) لد هوا مونتاژ كنيد ومجموعه ريل سوخت بنزين و انژكتورهاي آن را با پيچ بر روي منيف -1

 (نيوتن متر  41±2گشتاور ( )24213131كد اختصاصي  - E10بكا 

اورينگ سنسور دما و فشار هوا را آغشته به روغن نموده و سپا مجموعه سنسور دما و فشار هوا را روي ريال   -1

 (نيوتن متر 41±2گشتاور ماكزيمم ( ) T40آچار ( ) عدد پيچ  2. ) سوخت گاز مونتاژ نمائيد 

روي ريل سوخت به كمك گيره هاي مربوطه  از آغشته نمودن اورينگ انژكتورهاي گاز به روغن، آنها را برپا  -41

 (عدد انژكتور و گيره4).نصب نمائيد

        . لاد هاوا مونتااژ نمائياد     ومجموعه ريل سوخت گاز و انژكتورهاي آن را با پيچ هااي مربوطاه بار روي منيف    -44

 (نيوتن متر  41±2گشتاور ( )24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا ( ) عدد پيچ  2) 

 . نصب كنيدخود  محلدر ( در قسمت دمونتاژ قيد گرديد ) لنگهاي مربوطه را يها و شتمام سوكت -42

در زمان مونتاژ شيلنگ فشار ضعيف گاز ابتدا مهره ماسوره را همانطور كه قبالً ذكر گردياد مهاار نمائياد و     -43

 (نيوتن متر  42±2گشتاور . )سپا اقدام به اعمال گشتاور كنيد 

 .همانطور كه در قسمت مونتاژ و دمونتاژ دريچه گاز قيد گرديد ، انجام دهيد مراحل نصب دريچه گاز را  -44

 :در هنگام مونتاژ به نكات زير دقت نمائيد

       دقت نمائيد كه گيره انژكتورها كامالً در جاي خود مونتاژ شده باشند زيارا هرگوناه اشاكال در ايان عمال

 .موجب نشتي سوخت مي گردد

  كثيف نشود زيرا موجب از كار افتادن انژكتور و تك كاركردن موتور مي شود دقت نمائيد نازل انژكتورها. 
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 :شكل اجزاء منيفولد خروجی دود 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لد دود ومهره منيف -3 (اگزوز ) لد دود ومنيف -2 لد دود وواشر منيف -4

   (اگزوز ) لد دود وواشر مهره منيف-4
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 :مونتاژ و دمونتاژ مجموعه منيفولد دود  -4

 :توجه 

در موقع دمونتاژ منيفولد دود توجه داشته باشيد كه موتور خودرو سرد باشد تا موردي در ارتباط با سوختگي  "حتما

 .دست و اعضاء مرتبط پيش نيايد

 :دمونتاژ  -  4 -1
 ( 2آلن آچار ( ) عدد پيچ  6. ) حرارتگير منيفولد دود را باز نمائيد  -4

 ( 43آچار بكا ( ) عدد مهره  2. ) مهره هاي منيفولد دود را باز كنيد  -2

 .چدني اگزوز را خارج كنيد  -3

 . واشر اگزوز را خارج نمائيد -4

 :مونتاژ  -  4 -2

 .واشر منيفولد را تعويض كنيد  -4

 .منيفولد هوا را در جايگاهش قرار دهيد  -2

 (نيوتن متر  22±2گشتاور ( )  43آچار بكا ( ) مهره عدد  2. )مهره هاي منيفولد دود را مونتاژ نمائيد  -3

 :توجه 

  دقت نمائيد در هنگام مونتاژ از مهره مسي استفاده شود. 

 (نيوتن متر 41 ±2گشتاور ( )  2آچار آلن ( ) عدد پيچ  6. ) حرارت گير منيفولد دود را مونتاژ كنيد  -4

 :توجه 

 :قبل از مونتاژ منيفولد 

  اطمينان حاصل نمائيد ( هوا قرار مي گيرد  منيفولدقسمتي كه بر روي واشر ) از صافي سطح كف منيفولد. 

  دقت نمائيد در منيفولد هيچگونه آثار ترك خوردگي وجود نداشته باشد.  
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 :اطالعات مربوط به استكان تايپيت هاي هيدروليكی  -5
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هدف از بكارگيري تايپيت هيدروليك ، تنظيم خودكار لقي بين تايپيت و سوپاپ و نهايتاً جلوگيري از افت قدرت 

موتور مي باشد و اين تنظيم بوسيله فشار روغن داخل تايپيت هيدروليك مي باشد كه با تغييرات طولي فضا را بين 

نمايد و تايپيت هاي هيدروليك بعلت وجود فشار روغن در قسمت سوپاپ سوپاپ و بادامك ميل سوپاپ را پر مي 

تايپيت هيدروليك از محكم برخورد نمودن سوپاپ موتور با سيت جلوگيري بعمل آورده و سوپاپ به آرامي در جاي 

 .خود مي نشيند 

ايپيت موجب تشكيل سوراخ موجود در بدنه تايپيت ها محل ورود و خروج روغن مي باشد و شيار موجود در دور ت

فيلم روغن در اطراف تايپيت شده و موجب عدم سايش تايپيت ها و هم تغذيه بهتر سوراخ موجود در روي بدنه مي 

عدم هم محور بودن سطح تايپيت با ميل سوپاپ موجب چرخش تايپيت مي شود كه اين خود موجب  .گردد 

 .چرخش سوپاپ و يكنواختي در خوردگي سيت سوپاپ مي شود 

 :نحوه كنترل صداي استكان تايپيت  -1-5

پا از روشن نمودن موتور تا گرم شدن كامل . در ابتدا از ميزان ، نوع و كيفيت روغن موتور اطمينان حاصل نماييد 

ثانيه موتاور را در حالات دور آرام قارار     31الي  42. صبر نماييد( روشن شدن فن دور كند و خاموش شدن آن) آن 

در صاورت وجاود صاداي غيار     ( در اين حالت الزم است درب موتور باال باشد. ) ا را كنترل نماييدداده و مجدداً صد

جادول عياب   " 42122مطاب  مساتند شاماره   .)عادي اطمينان حاصل نماييد كه صدا از ناحيه سرسيلندر مي باشد

 ("يابي موتور ملي

 : فرايند هواگيري تايپيت هيدروليك  -2-5

 42.  دقيقه نگاه داريد  3براي  3111تا  2111صدا و محل آن ، موتور را بدون بار در دور پا از اطمينان از وجود 

در صورت عدم رفع ايراد دو مرحله .  ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد 31الي 

بدون  3111تا  2111دقيقه در دور  42به مدت  در صورت باقي ماندن صدا موتور را.  بار تكرار نماييد 2فوق را تا 

 در صورت عدم رفع ايراد اقدام به انجام مراحل بعدنماييد.نماييد كنترلبار نگاه داريد و مجدداً صدا را 

 :كنترل وضعيت تايپيت ها  -3-5

تماامي  (  قبل از دمونتاژ الزم است موتور تا حاد كاافي خناك گاردد     . ) درپوش سوپاپ موتورها را دمونتاژ نماييد 

باه روش ذيال   ( تايپيت بر روي دايره مبناي باداماك قارار دارد   ) هايي كه سوپاپ آنها كامال بسته مي باشد  تايپيت

به كف تايپيات باه   ( كيلوگرم  41) نيوتن  411حدود چندين مرتبه با كف انگشت دست نيرويي در . نماييد بررسي

بودن تايپيت بيانگر وجاود هاوا در محفظاه پار فشاار      ( ارتجاعي) جي در صورت اسفن. صورت متوالي اعمال نماييد 

ثانياه باه    42الاي   41در حدود ( براي يك مرتبه ) نيوتن  4211الي  311نيروي ثابتي در حدود . تايپيت مي باشد

و پا از حذف  گشته در صورتي كه لقي بين تايپيت و دايره مبناي بادامك طي اعمال بار زياد.ل نماييدتايپيت اعما

كاد  )ميازان لقاي تايپيات باا داياره مبنااي باداماك توساط فيلار         . بار كاهش يافت بيانگر خرابي تايپيت ماي باشاد  

 .كنترل شود (31441113اختصاصي

 :نحوه تعويض استكان تايپيت   -4-5

كه پا از فرايند هواگيري انجام گرديد و صدا وجود داشت ، پا از بازرسي و كنترل قطعات و اطمينان  در صورتي

پا از . تعويض گردد ( عددي  46) ها به صورت دست  الزم است تايپيت. از خرابي تايپيت اقدام به تعويض نماييد

 .مونتاژ كامل مجدداً اقدام به انجام رويه هواگيري نماييد
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 :دمونتاژ و مونتاژ درب سوپاپ  -6

 :دمونتاژ  -  6 -1

 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  -4

 .مجموعه كوئل و شمع ها را از گيره هايش جدا نمائيد(  4)درپوش  -2

 و لوله مربوط به  CVVT سيم كشي مربوط به كوئل و شير  -3

 .سايكلون را جدا كنيد                

 .پيچ هاي كوئل ها را بازكنيد  -4

 كوئل ها را با باز نمودن پيچ هاي مربوطه از روي قاب نردباني  -2

 كد – E10 بكاآچار( ) عدد پيچ  4هر كدام . ) بااليي جدا نمائيد       

 (24213131اختصاصي  

 ( 23212112كد اختصاصي -شمعآچار. ) شمع ها را نيز جدا نمائيد  -6

 .را از جاي خود خارج نمائيد ( 4)گيج روغن  -2

 (  24213132كد اختصاصي  - E8 بكاآچار( ) عدد پيچ  4. ) را جدا كنيد   CVVTشير 
 

 

 

 

 

 

 

كاد   - E8آچاار بكاا   ( ) عدد پيچ  2. ) را جدا مي نمائيد(  3)و لوله هاي رابط ( 2)، شير يكطرفه ( 4)سايكلون  -1

 (24213132اختصاصي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هوا را نيز جدا نمائيد منيفولددو عدد پايه هاي نگهدارنده  -1

 (T40 عمومي بكاآچار( ) عدد پيچ 4. )را جدا نمائيد ( 4)سنسور ميل سوپاپ  -41
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 (عدد پيچ 4هركدام. )را جدا نمائيد (4)كويل ها  -11

 (24213131كد اختصاصي  -E10آچار بكا ) 
 

 

 

 

 24با باز كردن  را مي توانيد( 4)حال درب سوپاپ  -42

 كد -E10 بكاآچار . ) عدد پيچ جدا كنيد       

 (  24213131اختصاصي  

 
 . بعد از باز نمودن درب سوپاپ ، آنرا بر گردانيد  -43

 

 

 

 كه براي( 4)فلزي مشاهده مي شود  يك واشر -44

 كننده سايكلون  آببندي درب سوپاپ و هم بعنوان جدا  

  (CYCLONE )عدد 3باز كردنبوسيله .بكار مي رود 

 كد-E10 بكاآچار )  .آن را دمونتاژ نمائيد (2)پيچ   

 (  24213131اختصاصي  
 
 

 

 عدد پايه هاي پالستيكي نگهدارنده كاور كوئل ها 3 -42

 .را از روي قالپاق سوپاپ دمونتاژ نمائيد ( 4)      
 

 

 

 (4) در زير واشر فلزي ، قطعه اي بنام شبكه سيمي -46

   (Wire Mesh )مشاهده مي شود كه در صورت كثيف 

 .نمود تميزبودن مي توان آنرا     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 :طريقه مونتاژ  -  6 -2

 شبكه سيمي را در روي درب سوپاپ مونتاژ نمائيد بگونه اي كه -4

 .قسمت محدب آن در روي قالپاق مونتاژ شود    
 
 
 
 
 
 

 را روي قالپاق( 4)نگهدارنده كاور كوئل ها عدد پايه هاي پالستيكي  3 -2

 . مونتاژ نمائيد سوپاپ     

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد  3را بر روي درب سوپاپ با بستن ( 4)واشري فلزي  -3

 كد اختصاصي- E10بكاآچار . ) نمائيد  پيچ مونتاژ    

 24213131 ) 

 (نيوتن متر 41±2گشتاور ) 
 
 
 
 

 باال برگردانيد و با بستندرب سوپاپ را روي قاب نردباني  -4

 است، به ترتيبي كه در شكل مشخص گرديده  عدد پيچ 24 

 كد– E10بكا آچار . )  عمليات مونتاژ را انجام دهيد 

 (  24213131  اختصاصي

 (نيوتن متر  41±2گشتاور )  
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 :توجه 

 عدد از پيچ ها نسبت به ساير پيچ ها كمي بلندتر است  4

  CVVTروبروي شير  كه محل اين پيچ(41پيچ شماره)

 .مي باشد 
 

 

 

 

 را به روغن آغشته نمائيد و( 2)اورينگ سنسور ميل سوپاپ  -2

 .سنسور را در سر جايش با بستن يك عدد پيچ مونتاژ نمائيد 

 ( 24213132كد اختصاصي  – T30 بكاآچار)  

 (نيوتن متر  41±2گشتاور) 

 :نكته 

 ميل سوپاپ در جايگاه خود روي سنسور دقت نمائيد اورينگ سنسور

 .قرار داشته باشد  

 

 را نيز بر روي درب( 4)لد هوا ودو عدد پايه هاي نگهدارنده منيف -6

 عدد ديگر آن 4عدد آن كوتاه و  4عدد پيچ كه  1با بستن ) سوپاپ  

 بلند مي باشد ، پيچهاي بلند پائين و پيچهاي كوتاه باال نصب 

 كد اختصاصي– E10 بكاآچار. ) مونتاژ نمائيد ( 2( )مي شود  

 (نيوتن متر  41±2گشتاور )  (  24213131 

 

 

 

 سايكلون را آغشته به روغن نمائيد و بر( 4)آنگاه اورينگ  -2

 ( 2)مونتاژ نمائيد ( عدد پيچ  2با بستن ) روي درب سوپاپ  

 .ببنديدرا ( 4)و سوپاپ يكطرفه ( 3)و لوله هاي رابط 

 كد اختصاصي E8 -بكاآچار () نيوتن متر  1گشتاور ماكزيمم )  

 24213132  ) 
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 :نكته 

 لد هوا وارد شود يعناي باا   وسوپاپ يكطرفه را به گونه اي مونتاژ كنيد كه بخارات روغن از سايكلون به منيف

لاد ،  وبايد به گونه اي باشد كه از سمت سايكلون باه منيف دميدن در سوپاپ متوجه شويد كه جهت مونتاژ 

قابليت باز شدن دريچه وجود داشته باشد در ضمن يك فاالش هام در روي ساايكلون وجاود دارد كاه در      

 .حقيقت بيانگر جهت ورود و خروج بخارات روغن مي باشد كه به عمليات مونتاژ كمك مي نمايد 

 عدم خروج بخارات روغن خواهد شد و در نتيجه فشار بخارات روغان   نصب نادرست سوپاپ يكطرفه موجب

 .روغن ريزي مي گردد موتور دچار و  رفتهباال 

 عدد پيچ 4را آغشته به روغن نمائيد وبا بستن  CVVTاورينگ شير  -1

 كد– E8آچار )  (نيوتن متر  6±4گشتاور .) آنرا مونتاژ نمائيد (4)

 ( (24213131اختصاصي    
 

 

 :نكته 

محكم بسته شود تا از احتمال بيرون پريادن و آسايب ديادن شاير و ياا آسايب         CVVTدقت نمائيد پيچ شير 

 .رساندن آن جلوگيري بعمل آيد 

 .گيج روغن را مونتاژ كنيد  -1

 31گشاتاور . ) فيلر نمائيد و سپا در جايگاهشاان مونتااژ كنياد     mm 1.22بعد دهانه شمع ها را به اندازه  -41

 ( 46آچار بكا (  ) نيوتن متر

 (عدد پيچ 4هر كوئل . ) را مونتاژ نمائيد( 4)كوئل ها  -44

 كد اختصاصي – E10بكاآچار ( ) نيوتن متر 41±2گشتاور ) 

 24213131) 

 

 ايددقت نمائيد تمامي متعلقاتي را كه جهت انجام كار باز نموده  -42

 .، سرجايش مونتاژ كنيد مجددرا  

 
 
 

 
 

 شش
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 :اجزاء دسته هاي موتور 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسته موتور جلو  -4

 پايه دسته موتور جلو راست  -2

 پايه دسته موتور جلو چپ  -3

 رام عقب نگهدارنده گيربكا  -4

 دسته موتور عقب -2

 سيني زير موتور -6

 مهره دسته موتور جلو  -2

 پيچ رام عقب نگهدارنده گيربكا  -1

  پيچ پايه دسته موتور جلو  -1
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 

 :دمونتاژ و مونتاژ مجموعه موتور  -7

 :راست  باالدمونتاژ دسته موتور  -1-7

  :ابزار مخصوص

 (26214114كد اختصاصي )ابزارنگهدارنده موتور

 

 

 .نگه داريد( 26214114كد اختصاصي )ابزارنگهدارنده موتورموتور را با -4

 .بست باالي پل دسته موتور را باز كنيد  -4

 .بست تسمه اي و پل باالي دسته موتور را بازكنيد  -2

 پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي باالي دسته موتور -3

 .به قطعه پالستيكي دسته موتور را باز كنيد  

 چهار. پايه آلومينيومي باالي دسته موتور را باز كنيد  -4

 .اتصال رابط دسته موتور سمت راست را باز كنيد پيچ  

 .صفحه ضربه گير الستيكي را باز كنيد  -2

 . (بپيچانيد )قطعه پالستيكي را از روي پيچ باز كنيد  -6

مشاهده شده ، كه در زمان باز و بست دسته موتور باال  EF7در برخي موارد در خودروهاي مجهز به موتور :  توجه

، مهره جوش كه داخل شاسي ( استفاده از چسب الكتايت در مونتاژ) دار بودن پيچ  Precoatراست ، با توجه به 

خودرو تعبيه شده از محل خود جدا شده و از آنجائي كه دسترسي به مهره جوش جهت مهار نمودن آن وجود ندارد 

 :ه روش زير عمل نمائيد در اينحالت براي باز و بست مهره جوش ب. ، امكان باز كردن و بستن پيچ وجود ندارد 

 .ابتدا دو ناحيه از قسمت زير گلگير سمت راست را سوراخكاري نموده و مطاب  شكل برش دهيد  4مطاب  تصوير -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

باز و بست توپي عقب  

ضروري: توصيه هاي ايمني و پاكيزگي رعايت كنيد 

 ابزار -4

 

  
 -  ا   ردن 2 

باز كنيد:     

  ديسك ترمز عقب 

   سنسور چرخ
 

 

  ( را باز نمائيد4درپوش )
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 :راست  باالمونتاژ دسته موتور   2-7

 قبل از نصب كردن ، تمام قطعه هاي الستيكي را از نظر

 آسيب ديدگي يا سفت شدن بررسي نمائيد و در صورت نياز 

 .تعويض كنيد  

 مراحل نصب كردن عكا مراحل باز كردن است اما مقادير -4

 :گشتاور زير را رعايت كنيد  

 نيوتن متر  41قطعه الستيكي 

 نيوتن متر  42چهار مهره اتصال پايه آلومينيومي 

 نيوتن متر 42 پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي به ميزان

 پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي به دسته موتور     

 :دمونتاژ دسته موتور سمت چپ  3-7

 همراه سينيه اتصال باطري را جدا كرده و باطري را ب -4

 (الكتريكي مراجعه شود   به قسمت اجزا. ) زير آن برداريد      

 (26214114كد اختصاصي )ابزارنگهدارنده موتورموتور را با  -2

 .نگه داريد     

 . مهره اتصال پيچ دو سر رزوه به دسته موتور را باز كنيد  -3

 .دو مهره دسته موتور سمت چپ را باز كنيد  -4

 .همراه واشر آن از روي جعبه دنده باز كنيده پيچ دو سر رزوه را ب -2
 

 :مونتاژ دسته موتور سمت چپ  -4-7

 موتور را با دقت از نظرقبل از نصب موتور قطعه الستيكي دسته 

 آسيب ديدگي يا سفت شدگي بررسي نمائيد و در صورت ضرورت 

 .تعويض كنيد  

 مراحل نصب كردن ، عكا مراحل عمليات باز كردن است -4

 .اما مقادير گشتاور زير را رعايت كنيد  

 نيوتن متر  21پيچ دو سررزوه 

 نيوتن متر  23مهره هاي دسته موتور به شاسي 

 نيوتن متر 62اتصال دسته موتور به پيچ دو سر رزوه مهره 
 

 :دمونتاژ دسته موتور عقب  -5-7

 .پلوس سمت راست را خارج كنيد  -4

 پيچهاي اتصال دياق دسته موتور عقبي به رام زير موتور -2

 و قطعه پالستيكي دسته موتور ، متصل به پشت گيربكا 

 .را باز كنيد  
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 به بلوك سيلندر را بازپيچهاي اتصال پايه دسته موتور  -3

 .كنيد و آن را جدا كنيد  

 :مونتاژ دسته موتور عقب  -6-7

 مراحل نصب مجدد عكا مراحل عمليات بازكردن است 

 :مقادير گشتاور زير را رعايت كنيد  

 نيوتن متر 42پيچهاي اتصال پايه دسته موتور به بلوك سيلندر 

 نيوتن متر  21پيچ اتصال دياق به رام 

 نيوتن متر 21دياق به قطعه پالستيكي پيچ 

 :پياده كردن موتور  -7-7

قطعاتي كه از موتور جدا مي شوند . در عمليات پياده كردن كامل موتور تمام قطعات جانبي موتور جدا  مي شوند 

 :طب  مراحل زير نشان داده شده است 

 (گيربكا ) اتصال موتور از خودرو  -4

 شيلنگ ها و لوله هاي بخاري -2

 (ACC)تجهيزات جانبي  تسمه -3

 آلترناتور -4

 كمپرسور كولر -2

 پمپ هيدروليك فرمان -6

 دسته سيم خودرو -2
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  :اجزاء قاب تسمه تايمينگ  -8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهره هاي جانبي قاب تسمه تايم -3 قاب تسمه تايم-2 پيچ هاي قاب تسمه تايم -4

 هرزگرد تسمه جانبي -6 هرزگرد تسمه تجهيزات جانبي -2 پولي ميل لنگ -4

   پيچ پولي ميل لنگ -2
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 :دمونتاژ و مونتاژ قاب تسمه تايمينگ 
 

 :دمونتاژ  -1-8

 را ( تسمه جانبي موتور ) ابتدا با آچار ، تسمه سفت كن  -4

 (همانند شكل) خالف عقربه هاي ساعت   سمت

 حركت دهيد و اين موجب آزاد شدن تسمه جانبي از دور 

 . مي شود... دينام ، كمپرسور كولر و  

 

 :توجه

 در جهت خالف عقربه هاي "مراقب باشيد تسمه سفت كن را حتما

 شكستن پايه رخانيد چون در غير اينصورت احتمالساعت بچ 

 .وجود داردتسمه سفت كن  

 .كنيد و آنرا خارج كنيد را باز ( A)پيچ تسمه سفت كن  -2

 ( 46آچار بكا ( ) عدد پيچ 4) 

 .پيچهاي پمپ هيدروليك فرمان را باز نمائيد و آنها را خارج كنيد  -3

 ( 6آچار آلن (( ) C)عدد بوش  2و ( B)عدد پيچ  3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پيچهاي كمپرسور كولر را باز نمائيد و آنها را خارج كنيد  -4

 ( 1آچار آلن(( ) E)عدد بوش  2و ( D)عدد پيچ  2) 
 

 

 

 

 .قاب تسمه تايمينگ فوقاني را باز نمائيد  -2

 كد اختصاصي – E8بكاآچار ( ( ) A)عدد پيچ 2) 

 24213132) 
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 .را باز نمائيد ( وسط  –باال () B)هرزگرد تسمه  -6

 ( 46آچار بكا ( ) عدد پيچ 4)     

 

 .را باز كنيد ( وسط  –پائين () C)هرز گرد تسمه  -2

 (46آچار بكا ( ) عدد پيچ  4)      
 

 :توجه

 يك قطعه واسط مي باشد كه اين خود داراي اين تسمه سفت كن

 مي تواند وسيله اي باشد تا از جابجا بستن آن با ديگر هرزگردها 

 .جلوگيري شود  

 

 .را باز كنيد ( سمت دينام  –پائين ()D)هرزگرد تسمه  -1

 ( 46آچار بكا( ) پيچ عدد 4)
 

 

 .قفل كن فاليويل را در جايگاهش قرار دهيد  -1

 :نكته 

 مي باشد كه( E)قفل كن فاليويل اين موتور همانند يك پين

 با عبور پين از منفذ موجود در انتهاي بلوك سيلندر موتور و 

 چرخاندن فاليويل و درگير شدن اين پين با سوراخ موجود در 

 فاليويل ، موتور قفل مي شود و همچنين نشانگر موقعيت 

 .مي باشد  TDCپيستون در نقطه  

 

 

 .سپا اقدام به بازنمودن پيچ پولي ميل لنگ نمائيد  -41

 كد اختصاصي - E20 بكاآچار( ) عدد پيچ 4)

 24213133 ) 
 

 .قاب پائيني تسمه تايمينگ را باز نمائيد  -44

 كد – T30 بكا آچارو  41آچار بكا () عدد پيچ  3عدد مهره و  2) 

 (24213132  اختصاصي 
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 (A)عدد پيچ بزرگ 4. )پايه دسته موتور جلويي را باز كنيد  -42

 كد  - E14 بكا به ترتيب آچار(()B)عدد پيچ كوچك  3و         

 ( T50 بكا عموميو آچار 24213132اختصاصي         
 

 

 .دو عدد پين راهنما را از روي دسته موتور جلويي دمونتاژ نمائيد -43
 

 

 

 

 

 .دسته موتور را جدا نمائيد  -44
 

 :مونتاژ قاب تسمه تايمينگ  -2-8

 

 .سطوح تماس با درپوش تسمه تايمينگ را تميز نمائيد  -4

 .دو عدد پين راهنما را روي دسته موتور جلويي با چكش پالستيكي مونتاژ نمائيد  -2

 .پايه دسته موتور جلويي را در جايگاهش قرار دهيد  -3

 كد اختصاصيبا  E14بكا را با آچار( A)عدد پيچ بزرگ  4)

 (نيوتن متر 42±4گشتاور()24213132 

 (عمومي T50 بكا را با آچار( B)عدد پيچ كوچك  3)

 (نيوتن متر22±2گشتاور)

 :نكته   
 (A)عدد پيچ  4ابتدا بستن ) اگر طب  الگوي باال 

 عمل نشود مي تواند منجر به شل شدن( ( B)عدد پيچ  3و بعداً  

 . پيچ هاي ديگر و نهايتاً لرزش موتور و بدنه خودرو گردد 

 

 

 .قاب تسمه تايمينگ پائيني را در جايگاهش قرار دهيد-4

  41آچار بكا (() D)عدد پيچ  3و ( C)عدد مهره  2)     

 (24213132اختصاصي كد  با  T30بكا و آچار       

 (نيوتن متر  2±4گشتاور دو عدد مهره و سه عدد پيچ )  
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 .قفل كن فاليويل را در جايگاهش قرار دهيد -2

        ( 24213133كد اختصاصاي   - E20 بكا آچار( ) عدد پيچ  4.)سپا اقدام به بستن پيچ پولي ميل لنگ نمائيد 

 (نيوتن متر  421±1گشتاور ) 

 .را از جايگاهش خارج كنيد قفل كن فاليويل -6

 :نكته 

      از شستشوي پولي ميل لنگ با مواد نفتي خودداري شود چون مي تواند الساتيك بكاار رفتاه در پاولي را

 . معيوب نمايد

   قبل از مونتاژ پيچ پولي ميل لنگ ، حتماًً اقدام به تميز نمودن رزوه هاي محل بسته شدن پيچ پاولي روي

در صورت عدم انجام اين كار . شوينده و خشك كردن رزوه ها توسط فشار باد نمائيدميل لنگ توسط مواد 

چسب موجود بر روي پيچ پولي بعد از بسته شدن به درستي عمل نخواهد كرد و اين امار منجار باه شال     

 .شدن پيچ پولي هنگام كاركرد موتور خواهد شد

 :توجه

 مونتاژپيچ پولي ميل لنگ باز شده يكبار مصرف بوده و جهت 

 پولي بايستي از يك پيچ جديد با پوشش چسب مخصوص كه 

 .فاقد آسيب ديدگي باشد استفاده نمود 

 

 

 .را ببنديد( سمت دينام  –پائين ( )  E)غلطك هرزگرد تسمه -1

 (نيوتن متر 42گشتاور ()  46آچار بكا ( ) عدد پيچ  4)    

 .را ببنديد( پائين ا وسط )  (G) هرزگرد تسمه-1

 (نيوتن متر 42گشتاور ()  46آچار بكا ( ) عدد پيچ  4)
 

 :توجه

اين تسمه سفت كن داراي يك قطعه واسط مي باشد كه اين خود مي تواند وسيله اي باشد تا از جابجا بستن آن باا  

 .ديگر هرزگردها جلوگيري شود

 .را ببنديد( وسط  –باال ( ) F)هرزگرد تسمه  -41

 (نيوتن متر  42گشتاور ( ) 46آچار بكا ( ) عدد پيچ 4)  

 . قاب تسمه تايمينگ فوقاني را ببنديد-44

 (نيوتن متر  2±4گشتاور ( ) 24213132كد اختصاصي  با E8 بكا آچار(() A)عدد پيچ  2) 

 (B)پيچهاي پمپ هيدروليك فرمان را ببنديد-42

 (نيوتن متر 22±2گشتاور( )6آچار آلن() عدد بوش 2عدد پيچ و 3) 

 
 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 

 41 
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 و( C)عدد پيچ  2. ) پيچهاي كمپرسور كولر را ببنديد-43

 (نيوتن متر 41گشتاور( )  1آچار آلن( )D)عدد بوش  2 
 

 

 

 

 (عدد پيچ 4. ) را ببنديد( E)پيچ تسمه سفت كن  -41

 (نيوتن متر  42±2گشتاور ( )  46آچار بكا)  

 (تسمه تجيزات جانبي موتور ) با آچار ، تسمه سفت كن  -44

 حركت( همانند شكل) را به سمت مخالف عقربه هاي ساعت  

 اين عمل موجب مي شود كه تسمه  به راحتي به دور دينام. دهيد  

 .قرار بگيرد ... ، كمپرسور كولر و  

 :توجه

 رخانيد چون در غير اينصورت موجاب در جهت مخالف عقربه هاي ساعت بچ "تسمه سفت كن را حتمامراقب باشيد 

 .مي شودپايه تسمه سفت كن  نشكست

 :نكته

 .توجه نمائيد تسمه مطاب  شكل زير به دور اجزاي موتور قرار بگيرد 
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 : دمونتاژ و مونتاژ تسمه تايمينگ و متعلقات -9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دودچرخ دنده ميل سوپاپ -3  هوا چرخ دنده ميل سوپاپ-2 دسته موتور زيرين -1

 هوا پيچ چرخ دنده ميل سوپاپ-6 دودپيچ چرخ دنده ميل سوپاپ  -5 دودواشر پيچ چرخ دنده ميل سوپاپ -4

 بلبرينگ تسمه سفت كن تايم -9 قاب زيرين تسمه تايم -8 هوادرپوش پيچ چرخ دنده ميل سوپاپ -7

 مهره بلبرينگ هرزگرد تسمه تايم-12 بلبرينگ هرزگرد تسمه تايم -11 مهره بلبرينگ تسمه سفت كن تايم  -11

 چرخ دنده ميل لنگ-15 خار چرخ دنده ميل لنگ -14 تسمه تايم-13
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 :توجه

ساعت بچرخانيد در غير اينصورت احتمال به هيچ عنوان سعي نكنيد كه موتور را در جهت مخالف عقربه هاي 

 .برخورد پيستون به سرسوپاپ و آسيب ديدن آنها بوجود آيد 

 

 :دمونتاژ  - 9 -1

( دمونتاژ و مونتاژ قاب تسمه تايمينگ موتاور  )تمام اجزاييكه مانع از بازكردن تسمه تايم مي شود را بازكنيد، به -4

 .رجوع كنيد 

 :تا به وضعيت زير برسدميل لنگ را در جهت ساعت گرد بچرخانيد 

كد اختصاصي ) موتور پين مخصوص تايم  ابزار اين موتور در قسمت عقب بلوك سيلندر داراي منفذي است كه اگر

  ميل لنگ را در جهت ساعتگرد "و نهايتا تماس دهيد  را در آن منفذ وارد نمائيد و با فاليويل(24441111

مي شود و اين عمل نشانگر آن است كه پيستون ها   بچرخانيد ، پين مورد نظر با سوراخ موجود در فاليويل درگير

نيز موتور را  (24414142كد اختصاصي ) ابزار پين تنظيم تايم ميل سوپاپو با  رفته استمرگ باال قرار گ  در نقطه

 .قفل نمائيد 

كاد اختصاصاي   )  سرسيلندر را با پين هاي مخصوص  نده ميل بادامك وآنگاه انطباق سوراخ هاي موجود در چرخ د

 .چك كنيد  (24414142
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همچنين موقعيت نشانگر روي چرخ دنده ميل لنگ را چك

 تا از تنظيم بودن تايم موتور اطمينان( تصويرمطاب  )كنيد  

 .حاصل نمائيد 
 

 

 .نمائيد( A)اقدام به شل نمودن مهره تسمه سفت كن متحرك-2

 ( 43آچار بكا() عدد مهره 4) 

 

 تسمه سفت كن متحرك( B)با چرخاندن قسمت آلن خور -3

 .اقدام به شل نمودن تسمه تايمينگ نمائيد  
 

 

 

 (24411119 د اختصاصی )مخصوص تایم موتور ا زار  (24411117 د اختصاصی )پين تنظيم تایم ميل سوپاپ ا زار 
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 :نكته 

 فلش روي تسمه سفت كن متحرك( C()مخصوص ) با پين 

 را بگونه اي ثابت كنيد كه تسمه تايمينگ در وضعيت آزاد 

 .ثابت بماند  
 

 

 

 

 

 

 .در اين مرحله مي توانيد تسمه تايمينگ را از جاي خود خارج نمائيد -4
 

 

 

 :نكته 

تايم در صورتي كه عالئم روي تسمه پاك شده باشند ماي بايسات باا    توجه نمائيد كه قبل از اقدام به دمونتاژ تسمه 

رنگ يك فلش با توجه به سمت حركت موتور روي تسمه بكشيد تا در زمان مونتاژ موجاب بارعكا مونتااژ شادن     

 .تسمه نشود 

  (24424111كد اختصاصي ) درآورنده دنده تایم ميل لنگ را توسط ابزار مخصوص( A)چرخ دنده سرميل لنگ -2

 . خارج كنيد (B)دمونتاژ نمائيد و خار  آنرا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :نحوه استفاده از ابزار مخصوص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (24421118 د اختصاصی )درآورنده دنده تایم ميل لنگ  :ا زارمخصوص

 

 

 1 2 3 
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 .را كامالً باز نمائيد( C)تسمه سفت كن متحرك -6

 ( 43آچار () عدد مهره4) 
 

 

 

 

 .را باز نمائيد( A)غلتك هرزگرد تسمه تايم -2

 ( 43آچار () عدد مهره4) 
 

 :توجه

درجه در جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا در زمان باز  11قبل از باز كردن دنده هاي ميل سوپاپ ، موتور را به اندازه 

 .، سوپاپها به سر پيستون برخورد ننمايد  كردن پيچ ميل سوپاپ اگر ميل سوپاپ چرخيد

 

 

 همانند شكل ميل سوپاپ ها را از( B) 24با آچار تخت -1

 .حركت باز داريد و به باز نمودن پيچ چرخدنده ها اقدام نمائيد 

 
 

 :توجه

استفاده شده  قبل از اقدام به باز نمودن چرخ دنده هاي ميل سوپاپ اقدام به خارج نمودن پين هايي كه براي تايم

 .است نمائيد
 

اقدام به باز نمودن پيچ چرخ دنده ميال   46ميل سوپاپ دود را نگه داريد و سپا با آچار بكا  24با آچار تخت -1

 .  سوپاپ دود نمائيد 

 ميل سوپاپ هوا را نگه داريد و سپا با 24با آچار تخت -41

 را باز نمائيد آنگاه با CVVT  (D )درپوش  31آچار بكا  

 اقدام به باز  24213132كد اختصاصي   - E14 بكاآچار

 .هوا نمائيد نمودن پيچ چرخ دنده ميل سوپاپ 

 
 

 و چرخ تسمه ميل( F)چرخ تسمه ميل بادامك دود -44 

 .را جدا كنيد( CVVT()E ) بادامك هوا  
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 . نمائيد را خارج( G)قاب زيرين تسمه تايمينگ -42

 

 

 

 

 

 .را دمونتاژ نمائيد( A)خار راهنماي غلطك تسمه سفت كن -43
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را( B( )سمت پوسته ترموستات ) قالب بلند كننده موتور -44

 43و آچار بكا ( C( )عدد پيچ 4. )باز نمائيد  

 

 

 

 

 .نمائيدرا باز ( سمت منيفولد دود ( ) D)قالب بلند كننده موتور  -42

 (24213131كد اختصاصي  – E12 بكا آچار( ) عدد پيچ 4)  
 

 

عادد پايچ سامت    2. ) را بااز نمائياد   ( E( )مي گردد   بخش زيرين كه به سرسيلندر متصل) دسته موتور باال -46

 ( 24213131كد اختصاصي  - E12آچار ( ) G)عددپيچ سمت منيفولد هوا  4و ( F)  منيفولد اگزوز
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 .آنگاه اقدام به خارج نمودن دسته موتور نمائيد -42

 .دو عدد پين راهنماي دسته موتور را نيز از روي بلوك سيلندر جدا نمائيد -41
 

 :مونتاژ  - 9 -2

 دو عدد پين راهنماي دسته موتور را با چكش پالستيكي -4

 .بر روي بلوك سيلندر نصب كنيد 

 .در جايگاهش بر روي سيلندر قرار دهيد را ( A)دسته موتور زيرين  -2

 
 

 

عددپيچ سمت منيفولاد هاوا    4و ( B)منيفولد اگزوز   عدد پيچ سمت2. ) اقدام به بستن دسته موتور زيرين نمائيد 

(C  ( ) بكاآچارE14 -  22±2گشتاور ( )  24213132كد اختصاصي ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توجه

 به همراه يكي( سمت منيفولد دود ) قالب بلند كننده موتور 

 (عدد پيچ 4. ) مونتاژ مي شود ( D)از پيچهاي دسته موتور  

 ( 24213132كد اختصاصي   -  E14آچار ) 

 ( 22±2گشتاور )  

 

 

 

 ( سمت پوسته ترموستات () E)پيچ قالب بلند كننده موتور  -3

 (  22±2گشتاور ( ) 43آچار بكا . ) را ببنديد
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 . راهنماي غلطك تسمه سفت كن را مونتاژ نمائيد( A)خار  -4

 

 

 

 

 . تسمه تايمينگ را نصب كنيد( B)قاب زيرين  -2

 

 

 

 

 هر كدام از چرخ دنده هاي ميل سوپاپ را در سر جاي خود -6

 .قرار دهيد  
 

 :توجه

  چرخ دنده اي كه دارايCVVT   است را بايد سمت منيفولد هوا و ديگري را سمت منيفولد دود ببنديم. 

       دقت نمائيد خار راهنماي هر يك از چرخ دنده ها منطب  با شيار مربوطاه بار روي پيشااني ميال ساوپاپ

 .نصب شود
 

 :توجه

 :قرار دادن پيستون ها در كورس ميانی 
موتور وضعيت پيستون ها در كورس مياني تثبيت شاود تاا از   حتماً بايستي در طول عمليات مونتاژ و تنظيم تايم 

 .برخورد احتمالي سوپاپ ها با سر پيستون جلوگيري شود

 .ميل سوپاپ ها را از حركت باز مي داريم و به بستن پيچ چرخدنده ها اقدام نمائيد  24با آچار تخت  -2

تر باه پايچ چارخ دناده  ميال      نيوتن م 421گشتاوري معادل (24213132كد اختصاصي ) E14با آچار بكا  -1

 .اعمال نمائيد ( D)سوپاپ هوا  

 .اعمال نمائيد ( E)نيوتن متر به پيچ چرخ دنده ميل سوپاپ دود  11گشتاوري معادل  46با آچار بكا  -1

 :توجه

 . را تعويض نمائيدCVVT (F )اورينگ درپوش پيچ 

 

 اورينگ را به روغن آغشته نمائيد و آنرا به همراه درپوش -41

 مونتاژ نمائيد و سپا با آچار تختCVVT (G )پيچ  

 .ميل سوپاپ را نگه داريد و اقدام به اعمال گشتاور نمائيد 24 

 (نيوتن متر 41±2گشتاور ( )31آچار بكا ) 
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 . را ببنديد( A)غلطك تسمه سفت كن ثابت  -44

 (نيوتن متر  22±2گشتاور ( )  43 بكا آچار() عدد مهره 4) 

 

 
 

 را به گونه اي ببنديد( B)تسمه سفت كن متحرك  غلطك -42

 .قرار گيرد ( C)كه شيار غلطك تسمه سفت كن بر روي پين  

 ( 43بكاآچار ( ) عدد مهره 4)

 

 

 :توجه

مهره تسمه سفت كن را كامالً  محكم ننمائيد زيرا پا از مونتاژ تسمه مي بايست كشش تسمه را تنظيم نمائيد و 

درگيار   نصب تسمه سفت كن دقت نمائيد كه خار نگهدارنده شاخص تسمه سفت كن با شااخص  هنگام در ضمن

 .  باشد 

 
 

 چرخ دنده هاي ميل سوپاپ را بچرخانيد تا جايي كه پين -43

 راهنماي چرخ دنده تسمه تايم با سوراخ موجود در سرسيلندر 

 .درگير شود  
 
 

كامل روي ميل لنگ مونتاژ نمائيد و چرخ دنده را توسط ابزار خار راهنماي چرخ دنده سرميل لنگ را بطور -42

 .مونتاژ نمائيد  (24424111كد اختصاصي )دنده تايم ميل لنگ  جازنابزار  مخصوص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24424111كد اختصاصي )ابزار جازن دنده تايم ميل لنگ : ابزار مخصوص
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 :نكته 

 ، داراي منفذي جهت عبور پين مخصوص فاليويل اين موتور

 مي باشد بگونه اي كه با اين كار موتور سر تايم خود قرار 

 سمت) ميگيرد و اين پين را از منفذ بلوك سيلندر  

 وارد نمائيد و با سوراخ موجود در فاليويل( منيفولد دود  

 .درگير كنيد  

 .تسمه تايم را در محل خود نصب كنيد-46
 

 

 

 : نكته 

را با تسمه سفت كن متحرك درگير نمائيد و با حركت دادن ( A) 6همانطور كه در قبل به آن اشاره شد ، آچار آلن 

را روي پيچ تسمه سفت كن قرار دهيد و ( B) 43آن كشش تسمه را تنظيم نموده و در همان لحظه بكا شماره 

مي بايست بين شياري كه با ( C)تسمه سفت كن اقدام به سفت نمودن پيچ نمائيد توجه داشته باشيد كه شاخص 

 .مشخص شده است ، قرار گيرد( D)عالمت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

پا از اتمام عمليات ، تمامي پين هايي كه در ارتباط با تنظيم كشش تسمه استفاده نموده ايد را از جاي خود -42

همان پين ها وضعيت تايم موتور را چك خارج نمائيد و موتور را ده دور كامل جهت ساعتگرد بچرخانيد سپا با 

كنيد اگر مشكلي مشاهده نگرديد اقدام به مرحله بعدي نمائيد و اگر مشكل وجود داشت مي بايست دوباره مرحله 

 .تايم گيري را اجرا نمائيد

اژ و مونتاژ قاب دمونت)مونتاژ نمائيد ، به  "تمام اجزايي كه قبل از بازكردن تسمه تايم دمونتاژ نموده ايد را مجددا-18

 .رجوع كنيد ( تسمه تايمينگ موتور 

 :نكته 

  تميز نبودن محل نشست چرخ دندهCVVT   و ميل سوپاپ هوا مي تواند منجر به روغن ريزي و بهم خوردن

 .تايمينگ و نهايتاً از كار افتادن موتور شود 

  صحيح بسته نشدن پيچ اصلي چرخ دندهCVVT   موجب روغن ريزي مي شود. 
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  شستن پولي ميل لنگ با مواد نفتي خودداري شود چون مي تواند الساتيك بكاار رفتاه در پاولي را معياوب      از

 .نمايد 

     پيش از مونتاژ قطعات مرتبط با تايمينگ موتور مانند چرخدنده هاي هوا و دود ، تسمه تاايم و غياره آنهاا را از

 .قطعات نمائيدلحاظ هرگونه آسيب ديدگي بررسي نموده و سپا اقدام به مونتاژ 
 

           :    جزاء ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردبانی فوقانی ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاسه نمد ميل سوپاپ دود-3 كاسه نمد ميل سوپاپ هوا-2 سرسيلندر-4

 قاب نردباني باال-6 لوله برگشت روغن-2 ميل سوپاپ دود -4

 پين راهنما-1 ميل سوپاپ هوا-1 پيچ قاب نردباني باال-2

  تايپيت هيدروليكي-44 چرخ دنده موقعيت ميل بادامك-41
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 :              دمونتاژ و مونتاژ اجزاء ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردبانی فوقانی   -11

 :توجه

  موقع تعمير اساسي ، ميز كار ، ابزار و دستان خود را تميز نگه داريد. 

  قطعات آلومينيومي دقت بيشتري كنيد براي جابجايي. 

  قطعات باز شده را در مجاورت گرد و خاك قرار ندهيد و هميشه قطعات را تميز نگه داريد. 

       قبل از اقدام به دمونتاژ سرسيلندر و قاب نردباني و قالپاق سوپاپ حتماً از خناك شادن موتاور اطميناان حاصال

 .نمائيد 
 

 :دمونتاژ  - 11 -1

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ درب سوپاپ ) يد ، به درب سوپاپ را باز كن -4

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه ) قاب تسمه رويي موتور و دسته موتور رويي را بازكنيد، به -2

مونتااژ و دمونتااژ تسامه    ) مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتور زيرين و قاب تسمه زيارين را بازكنياد ، باه     -3

 .رجوع كنيد ( تايمينگ 

 

 
 

 را در مرحله اول از سمت( A)پيچ هاي قاب نردباني باال  -4

 (عدد پيچ  24() مطاب  شكل .) بيرون به داخل شل كنيد  

 ( 24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا )

 

 

 

 

 

 
 

 .آزاد نمائيد ، آنگاه قاب نردباني را از روي سرسيلندر برداريد  "در مرحله دوم پيچ ها را كامالً  -2

 

 
 

 هم اكنون آزاد شده اند و مي توانيد( B)ميل سوپاپ ها  -6

 .برداريد ( كپه ها ) آنها را از روي سرسيلندر 
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 كه اين دنده را مي توان(( 4)ميل سوپاپ هوا ) مي باشد  (C)يكي از ميل بادامك ها داراي چرخ دنده تنظيم -2

 .با پرس بيرون آورد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 .را از ميل سوپاپ ها جدا كنيد( A)كاسه نمد ها -1

 

 

 

 

 

 سايكلون را از ( B)لوله پالستيكي بخارات روغن -1

 .سرسيلندر جدا نمائيد 

 

 

 

 .دو عدد پين موجود در سرسيلندر را خارج كنيد-41

 ( بعنوان راهنماي قاب نردباني ) 

 

 

 
 

 از جايگاه تايپيت هاي هيدروليك را  به آرامي-44

 خود خارج نمائيد 
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 :توجه

با رنگ در قسمت لباه داخلاي عالمات مرباوط باه       "توجه داشته باشيد كه در زمان خروج هر تايپيت حتما "حتما

موقعيت تايپيت كه در كدام سيلندر است و مربوط به سوپاپ دود است يا هوا مشخص گردد تاا در زماان مونتااژ ،    

آنها را وارونه بر روي مياز   "در ضمن فراموش نكنيد كه در زمان خارج نمودن تايپيت ها حتما.  دچار اشتباه نشويد

 .كار قرار دهيد 

 

 در سرسيلندر( C)دو عدد كوركن كانال روغن -42

 .وجود دارد ( سمت تايمينگ ) 

 

 

 

 

 
 

 .موجود است ( سمت تايمينگ ( )D)يك عدد پولك هم -43
 

 .موجود است( منيفولد دود  سمت)يك عدد كوركن -44

 

 : مونتاژ - 11 -2

 دور تا دور تاپيت ها را روغن بزنيد و سپا آنها را با -4

 توجه به عالمتهايي كه در لبه داخلي زده ايد در سرسيلندر 

 .جا بزنيد  

 

 

 دو عدد پيني كه بعنوان راهنماي قاب نردباني مي باشد -2

 . را با چكش پالستيكي در سرسيلندر قرار دهيد  

 

 

 

 

 لوله پالستيكي بخارات روغن سايكلون را در سرسيلندر جا -3

 .دقت كنيد به آن ضربه اي وارد ننمائيد "ضمنا. بزنيد  
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 . چرخ دنده محرك را با پرس بر روي ميل سوپاپ مونتاژ كنيد -4

 :توجه

 عدد خار به چرخ دنده همانطور كه در شكل مشخص است يك

 مذكور متصل است كه يك طرف آن زاويه دار و طرف ديگر آن 

 .تخت مي باشد ، قسمتي كه روي ميل سوپاپ مي نشيند ، طرف زاويه دار مي باشد  

 

 :توجه

 زاويه با براي موتور با سامانه زيمنا بايستي از چرخدنده

(A  )مناسب آن استفاده نمود. 

 

 

 ميل سوپاپ ها را بر روي( 4)انجام مرحله پا از -2

 .سرسيلندر سوار كنيد  

 

 

 

 

 

 :توجه

 بايد تمام كپه هاي مربوطه را در روي سرسيلندر روغن بزنيد  "قبل از سوار نمودن ميل سوپاپ ها حتما. 

 اقدام باه   قبل از چسب كاري قاب نردباني حتماً سطوح چسب كاري را از چسب هاي قبلي تميز نمائيد و سپا

 ( همانند شكل .) چسبكاري  لبه هاي قاب نردباني باال نمائيد 

 .آغشته شود  2121بايد به چسب الكتايت 
 

 

 

 

 را روي سرسيلندر قرار دهيد و از سمت داخل( A)قاب نردباني -6

 (مطاب  شكل .)به بيرون پيچ ها را به كف مي رسانيم  

 ( 2آلن ( ) عدد پيچ  24)  
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كاد اختصاصاي    - E10آچاار بكاا   ( ) نياوتن متار    41±2گشاتاور  )  .الزم را به پيچ ها اعمال نمائياد گشتاور -2

24213131) 
 

جازن كاسه نمد ميل سوپاپ  با كمك ابزار مخصوصروغن  كاسه نمد ميل سوپاپ هوا را بدون آغشته نمودن به-1

 .روي ميل سوپاپ هوا مونتاژ نمائيد  (24442122كد اختصاصي )هوا

 

 (24442122كد اختصاصي )ابزار جازن كاسه نمد ميل سوپاپ هوا: ار مخصوصابز

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاسه نمد ميل سوپاپ دود را بدون آغشته نمودن به روغن-1

 كد اختصاصي)جازن كاسه نمد ميل سوپاپ دود  با كمك ابزار مخصوص 

 .روي ميل سوپاپ دود مونتاژ نمائيد  ،كاسه نمد را(24442126

 (24442126كد اختصاصي )ابزار جازن كاسه نمد ميل سوپاپ دود: ابزار مخصوص
 

 

 

 

 

 

مونتااژ و دمونتااژ تسامه    ) مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتور زيرين و قاب تسامه زيارين را ببندياد ، باه     -11

 .رجوع كنيد( تايمينگ 

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه ) دسته موتور رويي را ببنديد ، به  قاب تسمه رويي موتور و -44

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ درب سوپاپ ) درب سوپاپ را ببنديد ، به -42
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 :بازديد ميل بادامك ها و تايپيت هيدروليكی - 11 -3

 سائيدگی بادامك - 11 -1-3

 را اندازه گيري( a)بادامك ، ارتفاع ( A)بااستفاده از يك ميكرومتر 

 ،كنيد، اگر مقدار اندازه گيري شده كمتر از حد مشخص شده است 

 .ميل بادامك را تعويض كنيد  

"a"  :  46+ 1.2: ميل سوپاپ هوا 

"a"  : 44.1+ 1.2: ميل سوپاپ دود 
 

 لنگی ميل بادامك -2-3-11

 شكل قرار دهيد و V (C )را بين دو بلوك ( B)ميل بادامك 

 .، لنگي آن را اندازه بگيريد ( D)توسط يك ساعت اندازه گير 

 .اگر لنگي از حد مجاز تجاوز كرد ، ميل بادامك را تعويض كنيد 

 :ميزان لنگي مجاز 

 mm 1.12=  4و  2در محور 

  1.14mm=        3در محور 

 

 سائيدگی ياتاقان ميل بادامك  - 11 -3-3

Min:  0.020 mm 

Max:  0.073 mm 
اگار  . را از نظر حفره حفره شدن ، خراشيدگي ، سائيدگي يا آسيب ديدگي چك كنياد   نشيمنگاه هاي ميل بادامك

  .هرگونه ايراد مشاهده شد ، ميل بادامك يا سرسيلندر را به همراه قاب نردباني تعويض كنيد 

 

 :توجه

  هيچگاه سرسيلندر را بدون قاب نردباني آن تعويض ننمائيد. 

كه بين آنها قرار مي دهياد چاك    (24426114كد اختصاصي )ياتاقان و ميل بادامك را توسط پالستيك گيجفاصله 

 :كنيد و مراحل بازديد آن به شرح ذيل است 

 

 .نشيمنگاه هاي ميل بادامك را تميز نمائيد  .4

 . مطمئن شويد تمام تايپيت ها را از جاي خود خارج نموده ايد و سپا ميل بادامك ها را ببنديد .2
 

 

 

 

 

 

 (mm) حد مجاز (mm)استاندارد  ارتفاع بادامك

 42.1+  1.2 46+  1.2 بادامك هوا

 44.2+  1.2 44.1+  1.2 بادامك دود 

 

1 
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را سرتاسار عارض ياتاقاان ميال باداماك قارار        (24426114كد اختصاصي )(A)پالستيك گيج ابزار مخصوص  .3

 (موازي ميل بادامك .) دهيد

 . قاب نردباني را سوار كنيد .4

 .پيچ هاي مربوطه را به ترتيب نشان داده شده در شكل ببنديد و گشتاور معين شده را به پيچ ها اعمال نمائيد  .2

 (نيوتن متر  41±2گشتاور ) 

 

 

 : توجه

 را بين (24426114كد اختصاصي )وقتي پالستيك گيج

 نشيمنگاه هاي ميل بادامك و ميل بادامك قرار داده ايد ، 

 .ميل بادامك را نچرخانيد  

يا شابلون موجود در بسته بندي پالساتيك گايج هاا ، عارض     ( B)قاب نردباني را باز كنيد و با استفاده از خط كش 

 .گيج پالستيكي را در پهن ترين نقطه ، اندازه گيري نمائيد 
 

 :لقی شعاعی ياتاقان  -4-3-11

 
 

 

 

 

 

 

 اگر لقي ميل بادامك از حد تعمير بيشتر بود،

 .اقدام به تعويض ميل بادامك نمائيد  
 

 

 

 

 

 

 

 ( mm) استاندارد 
Min Max 
0.02 0.073 

 مورد اندا ه گيري
استاندارد 

(mm) 

حد مجا  

(mm) 
قطر داخلي كپه ياك ميال   

 بادامك
31 31.133 

قطر داخلي بقيه كپه هااي  

 ميل بادامك
22 22.133 

قطر خارجي ميال باداماك   

 در قسمت كپه يك
21.11 21.16 

قطر خارجي ميال باداماك   

 در قسمت بقيه كپه ها 
26.11 26.16 
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 سائيدگی تايپيت ها -5-3-11
اگار هرگوناه ايارادي    . تايپيت ها را از نظر حفره حفره شدن ، خراشيدگي ، سائيدگي يا آسيب ديدگي چاك كنياد   

 .مشاهده شد ، اقدام به تعويض آنها نمائيد 

را اندازه گيري نمائيد و فاصله بين اين ( D)و قطر خارجي  تايپيت ها ( محل تايپيت ( ) C)سوراخ داخل سرسيلندر 

 .دو را مشخص نمائيد اگر لقي بيش از حد مجاز بود تايپيت و يا سرسيلندر را تعويض نمائيد
 

 

 

 

 

 

 

 قطر خارجی تايپيت و قطر سوراخ در سرسيلندر -6-3-11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد اندا ه گيري
استاندارد 

(mm) 

حد مجا  

(mm) 
 32.12 32 قطر سوراخ سرسيلندر

 34.16 34.11 قطر خارجي تايپيت

لقااي بااين تايپياات و   

 سوراخ سرسيلندر
1.12 1.16 
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 :نحوه اندازه گيري لقی محوري  -7-3-11

ميل سوپاپ را در جايگاه خود قرار دهيد و تمام مراحل مربوط به مونتاژ  قاب نردباني باال را انجام دهياد ساپا باا    

پيچ گشتي ميل سوپاپ را كامالً به سمت عقب حركت داده تا به انتهاي كورس حركت خود برسد آنگاه ساعت اندازه 

توجه داشته باشايد  ) ري با سر ميل سوپاپ در تماس باشد گيري را به گونه اي قرار دهيد كه پراپ ساعت اندازه گي

و در مرحلاه دوم باا   ( زمانيكه پراپ را با ميل سوپاپ تماس داده ايد صفحه مدرج ساعت را روي صفر تنظيم كنياد  

پيچ گشتي اقدام به حركت ميل سوپاپ به سمت جلو نمائيد و وقتي به انتهاي كورس حركت خود رسيد ، ساعت را 

و با مقدار مجاز لقي داده شده در ذيل مقايسه كنيد اگر در رنج استاندارد قرار نداشت نسبت به تعويض ميل بخوانيد 

تعويض ميل سوپاپ و سرسيلندر به همراه قاب نردباني بااليي سوپاپ اقدام نمائيد و اگر بازهم ايراد داشت نسبت به 

 .اقدام كنيد 

 :توجه

 .اين مرحله فقط تايپيت هاي هيدروليك را مونتاژ ننمائيد  جهت جلوگيري از خطاي اندازه گيري در

 :         ميزان لقي محوري ميل سوپاپ 

 mm 1.12: حداقل 

 mm 1.22  :حداكثر
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 :    اجزاء سوپاپ و سرسيلندر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هيدروليكيتايپيت -3 لوله برگشت روغن-2 ميل سوپاپ هوا-4

 پولك سرسيلندر -6 كوركن كانال روغن-2 محدود كننده جريان روغن-4

 سيت-1 سوپاپ -1 پين راهنماي كپه-2

 فنر سوپاپ -42 كاسه نمد سوپاپ-44 گايد-41

 سرسيلندر-42 خار سوپاپ -44 بشقابك فنر سوپاپ -43

 پيچ سرسيلندر-41 پين راهنماي كپه-42 شمع -46

  چرخدنده موقعيت ميل بادامك -21 ميل سوپاپ دود-41
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 :              دمونتاژ و مونتاژ سوپاپها و سرسيلندر  -11

 :دمونتاژ  -1-11

 ( .به مونتاژ و دمونتاژ درب سوپاپ رجوع كنيد)درب سوپاپ را باز كنيد ،  -4

 (.به مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور رجوع كنيد)مجموعه موتور را باز كنيد ،  -2

 (.به مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه رجوع كنيد )تسمه رويي موتور و دسته موتور رويي را بازكنيد  ،  قاب  -3

باه مونتااژ و دمونتااژ تسامه     )مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتور زيرين و قاب تسمه زيارين را بازكنياد ،    -4

 (.تايمينگ رجوع كنيد

به مونتاژ و دمونتاژ ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب ) زكنيد ، ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردباني باالئي را با -2

 (.نردباني باالئي رجوع كنيد

 (. به مونتاژ و دمونتاژ كارتل و مجموعه روغنكاري رجوع كنيد) روغن موتور را از طري  كارتل خارج كنيد ، به  -6

 .ر را از طري  رادياتور خارج كنيدآب موتو -2

 

 
 

 به ترتيب نشان داده شده در شكلپيچ هاي سرسيلندر را  -1

 .شل كنيد و آنها را خارج كنيد  

 (عدد پيچ  41()24213131كد اختصاصي – E12 بكا آچار)  

 سرسيلندر از جايگاه خود خارج كنيد و آن را روي ميزكاري -1

 بر روي آن يك الستيك قرار داده ايد، "كه قبال 

 (مي شود اين كار موجب عدم صدمه ديدن سرسيلندر) بگذاريد  

 

 

 

 

 

 .را نيز از جاي خود خارج نمائيد ( A)واشر سرسيلندر -41

 (عدد  2. ) را از سيلندر خارج كنيد ( B)پين هاي راهنما -44

 شير مذكور. ) را از سيلندر خارج نمائيد( C)شير يكطرفه -42

 موجب عدم بازگشت روغن از سرسيلندر به كارتل مي گردد 

 روغن هميشه در سرسيلندر موجود مي باشد و اين "و نهايتاً 

 موجب مي شود تا روغن با تايپيت ها در ارتباط باشد و از 

 (شروع كار موتور ) معيوب شدن آنها در زمان استارت  

 و همچنين به دليل اينكه كاركرد( جلوگيري به عمل مي آورد 

 CVVT   اختالل درنيز با روغن مي باشد ، وجود روغن از 
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 كاركرد اين قطعه و همچنين آسيب نرسيدن به آن جلوگيري 

 .بعمل مي آورد  

 اطراف سرسيلندر را بررسي كنيد كه چه قطعاتي بايد از-43

 .سرسيلندر باز شود ، آنها را جدا كنيد  

 ( مونتاژ و دمونتاژ منيفولد هوا ) منيفولد هوا را بازكنيد ، به -44

 .             رجوع كنيد 

 ( مونتاژ و دمونتاژ منيفولد دود ) منيفولد دود را بازكنيد ، به -42

 . رجوع كنيد 

 
 

 :قرار دارد كه  مي بايست آنرا باز كنيد كه براي اين كار ابتدا ( D)در پشت سرسيلندر ، هوزينگ ترموستات -46

  فشنگي آب(E ) ( 22بكا آچار ) را باز كنيد و آنرا خارج كنيد 

  پيچ هاي درب ترموستات(F ) را باز كنيد(بكا آچار() عدد پيچ 3 E10 –  24213131كد اختصاصي) 

  پيچ هاي هوزينگ ترموستات(G ) را باز كنيد(بكا آچار() عدد پيچ 3 E10 -  24213131كد اختصاصي) 

  واشر(H )د هوزينگ ترموستات ، كه بين هوزينگ و سرسيلندر قرار دارد را جدا كني. 
 

 

 

 

 

 

 

 مونتاژ و ) تايپيت هاي هيدروليك را خارج كنيد ، به -42

 . رجوع كنيد ( دمونتاژ ميل بادامك و قاب نردباني باالئي 

 (A) ابزار مخصوص سوپاپ كش موتوربا استفاده از -41

 ، فنرها را جمع كنيد و خارها را  (24446143كد اختصاصي )

 (براي تمامي سوپاپها اينكار را انجام دهيد . )خارج كنيد 

 

 سوپاپ كش موتور : ابزار مخصوص

 (24446143كد اختصاصي )

 

 .را آزاد كنيد و فنرها و بشقابك ها را در آوريد سوپاپ كش موتور -41

 .سوپاپ ها را از سمت اتاق احتراق خارج كنيد -21

 
 

 

  D 
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 .از گايد سوپاپ خارج كنيد(24313114كد اختصاصي )مخصوصتوسط انبر ابزار ( B)الستيك ساق سوپاپها -24

 :ابزار مخصوص

 (24313114كد اختصاصي )انبر كاسه نمد درآر 

 

 

 

 

 :توجه

را كه يكبار از گايد خارج نموده ايد ديگر استفاده ننمائيد و در زمان مونتااژ از الساتيك جدياد    ( B)الستيك هايي 

  .استفاده شود

 :مونتاژ  -2-11

 :توجه

         در مونتاژ سرسيلندر دقت شود ابتدا بايد سرسايلندر شستشاوي كامال شاود و ساپا كانالهااي روغان و ...

 .بادگيري شود 

        اگر از دستمال جهت خشك كردن سرسيلندر استفاده  مي شاود ماي بايسات از دساتمالي كاه بادون پارز       

 .مي باشد ، استفاده گردد

 ندر را از لحاظ معيوب بودن ، بررسي نمائيد سيت سوپاپ و محل هاي نشست در سرسيل. 

 

 (C)قبل از عمليات مونتاژ بر روي سرسيلندر بايد با فيلر  -4

 (D)و خط كش دقي  فلزي   (31441113 كد اختصاصي)

 قسمتي كه) تاب كف سرسيلندر   (21214114كد اختصاصي )

 را اندازه گيري نمائيد و اگر در( بر روي سيلندر قرار مي گيرد 

 آن صورت مي گيرد و اگر تاب   حد مجاز بود ، عمليات بر روي 

 سرسيلندر را به همراه قاب نردبانيكف بيش از حد مجاز بود، 

  .باال تعويض نمائيد 

 

 (: mm)حد مجاز به 

 (تماس دارد  سطحي كه واشر سرسيلندر) سطح زيرين سر سيلندر 

 (  1.13 in( =  mm 411*411در مساحت ) 

 ( سطحي كه با قالپاق سوپاپ تماس دارد ) سطح بااليي سر سيلندر 

 (  1.12 in( =  mm 411*411در مساحت ) 
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 :توجه

 . قبل از انجام هرگونه عمليات مونتاژ ، سوپاپ ها را بر روي سيت مربوطه آببندي نمائيد 
 

 روغن الستيك ساق سوپاپ جديد و گايد را آغشته بهلبه  -2

 كد اختصاصي)جازن الستيك ساق سوپاپ نمائيد و با ابزار مخصوص 

 ، كاسه نمد جديد را روي گايد سوار كنيد و بعد از (24446134 

  نمدها به خوبي مونتاژ شده  عمليات مونتاژ چك كنيد كه كاسه 

 . باشند

 كد اختصاصي)الستيك ساق سوپاپجازن ابزار : ابزار مخصوص

 24446134) 

 

 :توجه

ضربه نزنيد ، سعي كنيد كه كاسه نمد را روي ابزار قرار دهيد  جازن الستيك ساق سوپاپهيچگاه به ابزار مخصوص 

 .و با هل دادن ابزار بر روي گايد كاسه نمد را جا بزنيد 

 

 را روغن بزنيد و سپا در داخل ( A)ساق سوپاپ ها  -3

 .گايد قرار دهيد 

 . فنر سوپاپ و بشقابك را سوار سوپاپ نمائيد  -4

 

 

 ، فنر سوپاپ را جمع كنيد (24446143كد اختصاصي )(B)سوپاپ كش موتوربا استفاده از  -2

 و دو عدد خار آن را داخل شيار ساق سوپاپ جا بياندازيد و 

  .را آزاد نمائيد  سوپاپ كش موتورسپا  

  سوپاپ كش موتور :ابزار مخصوص

 (24446143كد اختصاصي )

 

 تايپيت هاي هيدروليكي را در سر جاي خود مونتاژ نمائيد، -6

 (.به مونتاژ و دمونتاژ ميل بادامك و قاب نردباني باالئي رجوع كنيد) 

 
  
 جديد را بين هوزينگ و( C)واشر هوزينگ ترموستات  -2

 را روي( D)سرسيلندر قرار دهيد و سپا هوزينگ 

 .سرسيلندر مونتاژ نمائيد  

  .هوزينگ ترموستات را ببنديد( E)پيچ هاي  -1

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 

 66 

 سمند موتور ملي EF7موتور 

 (نيوتن متر  41±2گشتاور ( )  24213131كد اختصاصي – E10آچار ( ) عدد پيچ  3) 

 

 

 

 .را بر روي هوزينگ سوار نمائيد( A)فشنگي آب  -1

 (نيوتن متر  41±2گشتاور ( )  22آچار بكا )  

 

 

 

 

 

 :توجه

 موتور با سامانه زيمنا از فشنگي آب مناسببراي 

 .آن استفاده نمائيد 

 

 

 

 

 موجود بر روي پوسته ترموستات( B)پيچ هواگيري  -41

 .را محكم نمائيد كه اين پيچ در زمان هواگيري مورد نياز است 

 ( 6آچار آلن)

 

 .             رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ منيفولد هوا)منيفولد هوا را مونتاژ كنيد ، به -44

 . رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ منيفولد دود)منيفولد دود را مونتاژكنيد ، به -42

 . را در سيلندر مطاب  شكل قرار دهيد( C)شير يكطرفه روغن -43

 (عدد2. )را در محل خود در سيلندر قرار دهيد ( D)پين هاي راهنماي سرسيلندر -44
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واشر سرسيلندر را در جايگاه خود روي بلوك سيلندر قرار دهيد و توجه نمائيد كه مطاب  تصاوير فاوق ساوراخ    -42

 .موجود در واشر سرسيلندر كامالً بر شير يكطرفه منطب  باشد 

 .د سرسيلندر را در روي بلوك سيلندر قرار دهي-46

 . پيچ هاي سرسيلندر را روي سرسيلندر سوار كنيد و آنها را به ترتيب مراحل زير ببنديد -42

  تمام پيچها را به كف برسانيد. 

  ( نيوتن متر  21±2گشتاور مرحله اول ) 

  ( نيوتن متر  42±4گشتاور مرحله دوم) 

   ( 442" ±2"زاويه ) 

 :توجه

 با توجه ترتيب مراحل سفت كردن پيچ مي بايست 

 كد اختصاصي -E12 بكا آچار. ) به شكل صورت پذيرد  

 (عدد پيچ  41( ) 24213131 

 

 .آب موتور را از طري  رادياتور تامين كنيد-41

مونتاژ و دمونتاژ كارتال و  ) روغن موتور را از طري  درب سر ريز روغن ، موجود در درب سوپاپ شارژ كنيد ، به -41

 . نيد رجوع ك( مجموعه روغنكاري 

مونتاژ و دمونتاژ ميل بادامك ، تايپيت هاا و  ) ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردباني باالئي را مونتاژ كنيد ، به -21

 .رجوع كنيد ( قاب نردباني باالئي 

مونتاژ و دمونتااژ تسامه   ) مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتور زيرين و قاب تسمه زيرين را مونتاژ كنيد ، به -24

 .رجوع كنيد ( تايمينگ 

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه ) قاب تسمه رويي موتور و دسته موتور رويي را مونتاژ كنيد ، به -22

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ درب سوپاپ ) درب سوپاپ را مونتاژ كنيد ، به -23

 :بازديد مجموعه سوپاپ ها  -3-11

 :گايد سوپاپ ها  -1-3-11

 :لقی ساق سوپاپ نسبت به گايد سوپاپ  -1-1-3-11

را انادازه  ( B)و سوراخ گايادها  (  A)، قطر ساق سوپاپ ( D)و داخل سنج ( K)با استفاده از ميكرومتر خارج سنج 

 .گيري كنيد و اختالف بين اين دو را چك نمائيد 
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 مشخصات ساق و گايد سوپاپ -2-1-3-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :انحراف انتهايی ساق سوپاپ نسبت به گايد  -3-1-3-11

( 2)و ( 4)توان توسط ساعت اندازه گيري انجام داد و با حركت انتهاي ساق سوپاپ باه جهات هااي    اين كار را مي 

مقدار لقي را اندازه بگيريد و اگر از اندازه مجاز بيشتر بود مي بايست مجموعه سرسيلندر ، قاب نردباني و سوپاپها را 

 .تعويض نمائيد 

 :حد انحراف انتهايي ساق سوپاپ 

 1.14: (  mm)هوا و دود 

 

 

 

 

 :سوپاپ ها  -2-3-11

 :بازديدهاي ظاهري 
  رسوبات دوده روي سوپاپ ها را تميز كنيد. 

  ، بازدياد كنياد و   ( انتهاي ساق سوپاپ نسبت به سر سوپاپ ) سوپاپ ها را از نظر سائيدگي ، سوختگي ، كجي

 .در صورت نياز تعويض كنيد 

       انتهاي ساق سوپاپ را از نظر حفره حفره شدن و سائيدگي بازديد كنيد اگار حفاره و ساائيدگي مشااهده شاد

 . سوپاپ را تعويض نمائيد 

 

 

 

 

 

 

 مورد
 استاندارد

 (mm ) 

 حد

 (mm ) 

 قطر ساق سوپاپ
 58472 58487 هوا

 58463 58478 دود

قطر داخلی گاید 

 سوپاپ

هوا  و 

 دود
585 58512 

لقی  ين سوپاپ و 

 گاید

 18141 18113 هوا

 18149 18122 دود
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 (بشقابك)ضخامت سرسوپاپ  -1-2-3-11

 را اندازه بگيريد اگر اين ضخامت( a)ضخامت بشقابك 

 .اقدام به تعويض سوپاپ نمائيد  "بيشتر بود ، حتما 

 ضخامت سرسوپاپ

  سوپاپ هوا: 

  استاندارد (mm  :)1.4± 4.4 

  سوپاپ دود: 

  استاندارد (mm   :)1.4± 4.4 

  لنگي شعاعي سر هريك از سوپاپ ها را توسط ساعت اندازه گيري و بلوكV  شكل اندازه گيري كنيد. 

 سوپاپ را روي بلوك مورد نظر قرار داد و ساعت را همانند شكل ، روي لبه مورد نظر  براي انجام بررسي بايد

گذاشت و با انگشت به آرامي سوپاپ را بچرخانيد اگر از حد مشخص شده بيشتر باود ، ساوپاپ را تعاويض    

 .كنيد 

 :حد لنگی شعاعی سرسوپاپ  -2-2-3-11

                1.4       (mm ) 

 

 

 

 

 

 :عرض سيت سوپاپ  -3-2-3-11

اين كار را مي توان با كمك رنگ انجام داد و هر قسمتي كه ناپيوستگي مشاهده شد ، مشخص مي شود كاه عارض   

 .سيت سوپاپ معيوب شده است و بايد مجموعه سرسيلندر و قاب نردباني باال را تعويض كنيد 

 .ايجاد شود  كه روي سوپاپ مي بايست در اثر چرخش " a "عرض استاندارد سيت سوپاپ 

 :در سوپاپ دود و هوا اين اندازه عبارت است از 

 
Min: 2.146 mm 

Max: 2.646 mm 
 

 آببندي سوپاپ  -3-3-11

 .سوپاپ را روي سيت آن در دو مرحله با الستيك مخصوص آببندي كنيد 

 (مرحله اول روغن سمباده زبر و مرحله دوم روغن سمباده نرم) 
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 :بازديدهاي مرتبط با سرسيلندر  -4-11
  رسوبات دوده را از اتاق احتراق تميز نمائيد. 

 
 

 :توجه

براي تميز نمودن اتاق احتراق از ابزارهاي تيز استفاده نشود و براي تميز كردن دوده ها ، سطوح ، ساوپاپها و  

 .را خط نياندازيد ... سيت ها و 

 .و دود در اتاق احتراق و سطح سيلندر چك كنيد  سرسيلندر را از نظر ترك نداشتن در مجاري هوا

و خاط كاش    -31441113كاد اختصاصاي    -با فيلر) سرسيلندر را حداقل در شش نقطه از نظر تاب داشتن 

اگر بگونه اي بود كه با سامباده كشايدن برطارف    . چك كنيد (  21214114كد اختصاصي -مخصوص فلزي

دقت شود كه سمباده را به يك سطح  "نفتي ضد آب انجام دهيد و حتما 41مي شد اينكار را با سمباده نمره 

و اگر تاب سرسيلندر بيش از حد مجاز بود مي بايست .صاف بچسبانيد و سپا اقدام به سمباده كشي نمائيد 

 .يض سرسيلندر به همراه قاب نردباني باال نمائيد اقدام به تعو
 

 :كف سرسيلندر ( پيچيدگی ) تاب  -1-4-11

 سطحي كه واشر سرسيلندر تماس دارد ) سطح زيرين سر سيلندر 

 (  1.13 in( =  mm 411*411در مساحت ) 

 سطحي كه با قالپاق سوپاپ تماس دارد ) سطح بااليي سر سيلندر 

 (  1.12 in( =  mm 411*411در مساحت ) 

 

 

 

 :سرسيلندر از سمت منيفولد دود و هوا ( پيچيدگی ) تاب  -2-4-11

 1.4(: mm)حد مجاز به 

 

 

 

 

 :بازديد فنر سوپاپ  -5-11

در بررسي فنر مي بايست به مشخصات فنر از نظر اندازه فنر سالم در حالت آزاد و بارگاذاري شاده مراجعاه نماود و     

 . همچنين بررسي كرد كه هيچگونه آثاري از نظر شكستگي و ضعيف شدگي در آن وجود ندارد 

 :توجه

مچنين كاهش فشار نشساتن  دقت نمائيد كه ضعيف شدن فنرهاي سوپاپ مي تواند موجب صداي سوپاپ گردد و ه

 .سرجاي خود موجب نشتي مخلوط سوخت با هوا و نهايتاً كاهش قدرت موتور مي شود  در سوپاپ
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 (: mm) طول آزاد فنر سوپاپ  -4-2-44

 42.2: استاندارد 

 

 (:mm)طول فشرده شده فنر سوپاپ  -2-2-44

 22.2: استاندارد 

 :گونيا بودن فنر سوپاپ  -3-2-44

فاصله انتهااي فنار تاا گونياا را انادازه      ) استفاده از گونيا و يك سطح صاف مانند شكل همه فنرها را چك نمائيد با 

 .گيري نمائيد اگر در حد مشخص شده نبود ، اقدام به تعويض نمائيد
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 :پيستونها ، رينگ هاي پيستون ، شاتونها و اجزاء سيلندر موتور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رينگ روغني  -3 رينگ كمپرس دوم  -2 رينگ كمپرس اول  -4

 گژن پين  -6 خار گژن پين -2 پيستون -4

 پيچ شاتون -1 ياتاقان متحرك -1 شاتون -2
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 :دمونتاژ و مونتاژ اجزاء داخلی سيلندر  -12

 :دمونتاژ  -1-12

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور ) مجموعه موتور را باز كنيد ، به  -4

مونتاژ و دمونتااژ اويال پماپ و مجموعاه     ) اويل پمپ را همراه با صافي و قاب نردباني پائين را دمونتاژ كنيد ، به -2

 .رجوع كنيد( روغنكاري 

 مونتاژ و دمونتاژ سرسيلندر) سرسيلندر را باز كنيد ، به -3

 .رجوع كنيد( و سوپاپها  

 شماره هر سيلندر را روي پيستون مربوط به خود-4

 .مشخص كنيد  

 قبل از خارج كردن پيستون از سيلندر ، دوده هاي-2

 .باالي سيلندر را تميز نمائيد  

 كپه هاي شاتون هر سيلندر را با عالمت مشخص نمائيد و-6

 ( 24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا . ) سپا اقدام به باز نمودن كپه ها كنيد  

 .مجموعه پيستون و شاتون را از باالي سيلندر خارج كنيد -2

 
 

 :مونتاژ  -2-12

 به پيستون ها ، رينگ ها ، سيلندر ، ياتاقان هاي -4

 .شاتون و ياتاقان هاي ميل لنگ روغن بزنيد  

 

 

 :توجه

 .بين شاتون و ياتاقان آن يا بين كپه و  ياتاقان مربوطه روغن نزنيد

روي ساطح پيساتون باه طارف     ( 3)كه عالمت فلش   مونتاژ مجموعه پيستون و متعلقات توجه نمائيددر موقع  -2

 هر پيستون مي باشد آن پيستون را در سيلندر مربوط  باشد و با توجه به شماره اي كه در روي( 4)ميل لنگ   پولي

 .به خود قرار دهيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 
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 كردن مجموعه پيستون بر روي ميل لنگدر زمان سوار  -3

 مي بايست با رينگ جمع كن ، رينگ ها را جمع كرد 

 ضربه اي به( چوبي يا پالستيكي ) و با دسته چكش  

 .تاج پيستون وارد نمود  

 :توجه

 .فشار دهيد تا رينگ ها وارد سيلندر شوند  "دقت نمائيد رينگ جمع كن را روي سيلندر كامالً

 :را به روش ذيل مونتاژ كنيد كپه هاي شاتون  -4

 :توجه

 استفاده شود "از پيچ هاي شاتون دمونتاژ شده نبايد مجددا. 

  به دليل اينكه برش كپه ها(A )در قسمت شاتون به شيوه 

 هر  شكست ليزري مي باشد هيچ وقت نمي توان كپه ها را به 

 شدن در صورت اشتباه مونتاژ. ) طريقي بر روي هم جفت نمود  

 يك فاصله اي بين كپه با شاتون مبني بر جفت نبودن آنها باقي  

 (  مي ماند  

 
 

  براي جلوگيري از چپ و راست مونتاژ كردن كپه ها 

 مي توان از شماره هايي كه در روي كپه چاپ شده است استفاده

 نمود و بدين گونه كه شماره چاپ شده بر روي كپه با شماره 

 (تصويرمانند  )ن در يك سمت و سو باشدچاپ شده بر روي شاتو 

 

 .به پيچ هاي جديد شاتون روغن موتور بزنيد -2

كاد اختصاصاي    – E10آچاار بكاا   . ) تمام پيچ هاي كپه شاتون را مطاب  مراحل ذيل اعمال گشاتاور نمائياد   -6

24213131) 

  تمام پيچها را به كف برسانيد. 

 ( نيوتن متر  41±2گشتاور مرحله اول )             

 (نيوتن متر  22±2گشتاور مرحله دوم )             

 ( 66" ±2"+نيوتن متر يا  زاويه  2±21)            

 

 

( مونتاژ و دمونتاژ اويال پماپ و مجموعاه روغنكااري     ) كارتل و اويل پمپ را همراه با صافي آن مونتاژ كنيد ، به -2

 .رجوع كنيد

 .رجوع كنيد( مونتاژ و دمونتاژ سرسيلندر و سوپاپها ) يلندر را سوار كنيد ، به سرس-1

 .رجوع كنيد( مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور ) مجموعه موتور را روي خودرو مونتاژ كنيد ، به -1
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 :مونتاژ و دمونتاژ پيستون ، شاتون ها و سيلندر موتور -3-12
 

 رينگ هاي كمپرسيبا رينگ بازكن ، دو عدد -4

 .و رينگ روغني را از روي پيستون خارج كنيد ( اول و دوم )  

 .را مطاب  شكل خارج نمائيد ( 4)خار گژن پين پيستون -2

 

 

 

 .گژن پين را از شاتون با فشار ماليم خارج كنيد-3

 

 :مونتاژ  - 12 -4

 :توجه

پيساتون و دامناه پيساتون را باا ميكرومتار      براي اطمينان از وجود لقي مناسب بين پيساتون و سايلندر ،  تااج    

ديجيتالي اندازه گيري نمائيد و با ساعت اندازه گير ، قطر داخلي سيلندر را نيز اندازه گيري نمائيد و با كم كاردن  

هريك از اندازه هاي پيستون از قطر سيلندر ، اندازه اي بدست مي آيد كه بيانگر لقي بين پيستون و سيلندر ماي  

 .توانيد اين لقي را با جدول ذيل مقايسه نمائيد باشد كه مي 

 

 

 

 

 

 

گژن پين پيستون را روغن زده و در سوراخ پيستون و شااتون مونتااژ كنياد ، شااتون را مطااب  شاكل روي        -4

 .سوار كنيد و خار گژن پين را مونتاژ نمائيد پيستون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 min max لقی ها

 1.126 1.116 لقي بين تاج پيستون با سيلندر

 1.21 1.21 لقي بين دامنه پيستون با سيلندر
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 :توجه

 باز خار  خارگژن پين بايد به گونه اي باشد كه دهانه

 .در محدوده نشان داده شده باشد 

 

 

 :نكته 

 توجه داشته باشيد كه موقعيت پيستون نسبت به جلوي

 تا از (جهت فلش روي پيستون) موتور به شكل زير باشد 

 .جلوگيري بعمل آيد  جابه جا مونتاژ شدن آن 

 

 .رينگ هاي پيستون را روي پيستون مونتاژ كنيد  -2
 

  جهت تشخيص رينگ هاي كمپرس اول و دوم مي بايست به نكات ذيل توجه نمائيد: 

a.  داراي رنگ روشن و نازك : رينگ كمپرس اول 

b.  ه و كلفتداراي رنگ تير: رينگ كمپرس دوم 

c.  متفاوت  "داراي شكلي كامالً: رينگ روغني 

 :نكته  

 جهت جلوگيري از سر و ته مونتاژ شدن رينگ ها در. 4

 TOPروي تمام رينگ هاي كمپرسي و روغني كلمه  

 .قيد شده است  

 .پله رينگ كمپرس دوم به سمت پائين باشد .2

 

  وقتي قصد داشتيد ، رينگ روغني را مونتاژ كنيد ابتدا فنر آن و سپا رينگ مربوط به آن را مونتاژ كنيد . 

 دهانه هاي رينگ نسبت به هم مي بايست زاويه -3

 .درجه داشته باشد  421 

 
 

 :نكته 

 دقت شود زاويه دهانه رينگ ها نسبت به هم رعايت شود زيرا

 .افزايش آاليندگي مي شود موجب افت توان موتور و 
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 تميزكاري و بازديد پيستون ، رينگهاي پيستون ، شاتون و سيلندر - 12 -5
 

 :بازديد  - 12 -1-5

 :سيلندر - 12 -1-1-5

ديواره هاي سيلندر را از نظر خراشيدگي ، صيقلي شدن يا برآمدگي كه نشان دهنده سايش بيش از حد آن است 

 .بازديد كنيد

 رهاي عمي  يا برآمدگي دارد ، سيلندر را تعويض كنيد اگر سيلندر بيش از حد صاف است يا شيا. 

   با استفاده از ميكرومتر داخل سنج سيلندر ، قطر سيلندر را در دو جهت و در دو محل مطاب  شكل اندازه گياري

 .اگر هريك از شرايط زير را داشت ، سيلندر را تعويض كنيد . كنيد 

 .قطر سيلندر از حد مشخص شده تجاوز كرده باشد  (4

 .تجاوز كند ( مخروطي شدن ) اختالف اندازه هاي گرفته شده در دو نقطه از حد  (2

 .از حد دو پهني تجاوز كند ( دو پهني ) اختالف اندازه در دو جهت مختلف  (3

 

 :قطر سيلندر  - 12 -2-1-5

 21.6(  1الي  mm  ( : )1.14) مقدار استاندارد به 

 ( 1الي  mm  ( : )1.111) ميزان استوانه اي بودن 

 

 :توجه

 اگر هريك از سيلندرها ايراد داشت مي بايست اقدام به 

 . تعويض بلوك سيلندر نمود

 

 :پيستون  - 12 -3-1-5

  پيستون را از نظر معيوب بودن ، ترك داشتن بازديد نمائيد ، اگر پيستون معيوب يا آسيب ديده باشد بايد به

 .صورت دست تعويض شود
 

 :قطر پيستون  - 12 -4-1-5

 نشان داده شده است ، قطر پيستون بايدهمانطور كه در شكل 

 ميلي متر باالتر از دامنه پائين 42يعني "a"  در موقعيت  

 .پيستون و در جهت عمود بر گژن پين اندازه گيري شود  

 

 

 :پيستون ( لقی ) فاصله  - 12 -5-1-5

 .قطر سيلندر و پيستون را اندازه گيري نمائيد و اختالف آنها لقي پيستون محسوب مي شود 
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اگر لقي در محدوده ذيل نبود ، پيستون ها را به صورت دست تعويض نمائيد و مجدداً اندازه گيري را انجام دهياد و  

 .مي بايست بلوك سيلندر را نمائيد اگر مجدداً به نتيجه مطلوب نرسيديد 

 :  mmلقي پيستون در سيلندر به 

 
 min max لقی ها

 1.126 1.116 لقي بين تاج پيستون با سيلندر

 1.21 1.21 لقي بين دامنه پيستون با سيلندر

 

 شيار رينگ( لقی) فاصله  - 12 -6-1-5

 .قبل از بازديد بايد شيارها را تميزكاري، دوده زدايي و خشك نمود 

 .لقي بين رينگ و شيار را اندازه گيري نمائيد  رينگ جديد را در شيار پيستون قرار دهيد و توسط فيلر

 (مراجعه نمائيد  زيربه جدول . ) اگر لقي بيش از حد مجاز بود ، پيستون ها را به صورت دست  تعويض كنيد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (mm)حد مجاز (mm)استاندارد اندازه قطر رينگ 

 1223 1221 (باال)رينگ اول 

 1254 1252 رينگ دوم

 2253 2251 رينگ روغني

اندازه قطر شيار رينگ 
 در پيستون

 (mm)حد مجاز (mm)استاندارد

 1217 1219 (باال)شيار رينگ اول 

 1247 1249 شيار رينگ دوم

 2247 2249 شيار رينگ روغني

 (mm)حد مجاز (mm)استاندارد اندازه ضخامت رينگ 

 1223 1221 (باال)رينگ اول 

 1254 1252 رينگ دوم

 2253 2251 رينگ روغني

اندازه ارتفاع شيار 
 رينگ در پيستون

 (mm)حد مجاز (mm)استاندارد

 1217 1219 (باال)شيار رينگ اول 

 1247 1249 شيار رينگ دوم

 2247 2249 شيار رينگ روغني

در لقي مجاز رينگ 
شيار 

 (درپيستون)رينگ
 (mm)حد مجاز (mm)استاندارد

 1216 1212 (باال)لقي رينگ اول 

 1217 1213 لقي رينگ دوم

 1216 1212 لقي رينگ روغني

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 

 79 

 سمند موتور ملي EF7موتور 

 :گژن پين پيستون  - 12 -2-5

باه  . گژن پين ، سوراخ چشم كوچك شاتون و سوراخ پيستون را از نظر سائيدگي و يا آسيب ديدگي بازدياد كنياد   

اگر سوراخ چشم كوچك شاتون ، سوراخ پيستون يا گردن گژن پاين  . بوش چشم كوچك شاتون بيشتر توجه كنيد 

 .نمائيد زياد سائيده و آسيب ديده بود آن را تعويض 

 :گژن پين ( لقی ) فاصله  - 12 -1-2-5

لقي پين را در چشم كوچك شاتون بررسي كنيد اگر چشم كوچك شاتون زياد آسيب ديده و يا لقي گاژن پاين در   

 .آن بيش از حد مجاز است ، شاتون را تعويض نمائيد 

 

 :لقي گژن پين در پيستون  - 42 -2-2-2

 ( 1.142الي  1.114: )  mmاستاندارد به 

 :پين در چشم كوچك شاتون  لقي گژن - 42 -3-2-2

 ( 1.12الي 1.116: )  mmاستاندارد به 

 :Bقطر گژن پين 

 24(  1الي  -1.112: ) mmاستاندارد به 

 ( : محل نشست گژن پين A( سوراخ پيستون 

 24(  1.14الي  1.114: ) mmاستاندارد به 

 :رينگ هاي پيستون  - 12 -3-5

 :توجه

 .، باالي سيلندر را تميز نمائيدقبل از قرار دادن رينگ داخل سيلندر  

 :اندازه دهانه رينگ پيستون  - 12 -1-3-5

 "a"محل اندازه گيري دهانه رينگ 

 mm 1.42الي  1.3: اندازه دهانه رينگ اول كمپرس 

 mm   1.2الي  1.2: اندازه دهانه رينگ دوم كمپرس 

 mm  1.2الي 1.22: اندازه دهانه رينگ سوم روغني  

 شاتون  - 12 -4-5

 :بزرگ شاتون لقی جانبی چشم  - 12 -4-6

لقي جانبي چشم بزرگ شاتون را درحالي كه روي ميل لنگ بسته شده بررسي كنيد ، اگر لقي اندازه گيري شده 

 .شاتون را بصورت دست تعويض نمائيد "از محدوده مشخص شده تجاوز كرد حتما

 

 

 

 

 

 

حداقل اندازه ژورنال  نام قطعه

( نشست ياتاقان)

(mm) 

حداكثر اندازه  ژورنال 

( تاقاننشست يا)

(mm) 

 11/22 12/22 شاتون

 32/23 21/23 ميل لنگ
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 :لقی جانبی شاتون  - 12 -4-5 -2

 

 

 

 

 

 

 :ميزان لقی شعاعی مجاز براي شاتون در روي ميل لنگ  -3-4-2-42

Min  :1.124mm  

Max  :1.161 mm 

 

 :صاف بودن شاتون  – -4-4-5-12

خميدگي و پيچيدگي شاتون را چك نمائيد ، ماي بايسات كاامالً    شاتون را روي دستگاه بازديد شاتون ببنديد و 

 .صاف و بدون پيچيدگي باشد 

 

 :اندازه قطر شفت ميل لنگ در قسمت ياتاقان ثابت و متحرك  – -5-4-5-12

 

 

 

 

با يك ميكرومتر دو پهني و مخروطي . نظر سائيدگي غير يكنواخت و يا آسيب ديدگي بازديد كنيد ميل لنگ را از 

 .شدن ميل لنگ را بررسي نمائيد و در صورت نياز ميل لنگ را تعويض نمائيد 

 :محور متحرك ميل لنگ و ياتاقان شاتون  – 12 -5-5

 :دو پهنی ميل لنگ  - 12 -5-6

 "A" – "B" :1.114 mm 

 :مخروطی شدن ميل لنگ  12 -5-7

"a" – "b"  :1.114 mm 

 حد دو پهنی و مخروطی شدن ميل لنگ  -12 -3-5-5

(mm  :)1.114 mm 
 

 

 

 

 

 mmمجاز  mmاستاندارد  قطر ناحيه مورد نظر

 21.114 21 ياتاقان ثابت

 42.114 42 ياتاقان متحرك

 ( mm) حد  ( mm) استاندارد 

1.3 1.2 
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 ( متحرك ) اطالعات عمومی ياتاقان شاتون  -12 -6-5

 ياتاقان ها را از نظر حفره حفره شدن ، سوختگي ، داغي يا 

 معيوب بودنپوسته پوسته شدن بررسي كنيد و در صورت 

 .اقدام به تعويض نمائيد  

  در اين موتور يك نوع ياتاقان وجود دارد. 

 

 (:متحرك ) لقی ياتاقان شاتون  -12 -1-6-5

a:  قبل از هر كاري ياتاقان و ميل لنگ را تميز نمائيد. 

b:  ياتاقان را در شاتون و كپه اش قرار دهيد. 

c:  را به اندازه عرض ميل لنگ و در جاي ياتاقان و ماوازي باا ميال     (24426114كد اختصاصي )(4)پالستيك گيج

 (در جلوي سوراخ ميل لنگ قرار نگيرد ) .لنگ قرار دهيد 

d:  كپه ياتاقان(A ) را بصورت زير مونتاژ كنيد: 

      به پيچ هاي شاتون(B )روغن بزنيد 

 زير سفت نمائيد پيچ هاي شاتون را با گشتاور : 

 نيوتن متر  41 ±2: مرحله اول 

 نيوتن متر 22 ±2: مرحله دوم 

 66" ±2"نيوتن متر يا زاويه  21±2: مرحله سوم 

 (24213131كد اختصاصي -  E10آچار بكا ) 

 :توجه 

 را (24426114كد اختصاصي )در زمانيكه پالستيك گيج

 .قرار داده ايد، ميل لنگ را نچرخانيد  

 

 

 

 

e: را باز كنيد و با استفاده از شابلن مربوطه عرض پالستيك گيج را در پهن ترين نقطه اندازه گيري  كپه ياتاقان

 .نمائيد 

f:  اگر از حد مجاز تجاوز كرد از ياتاقان جديد استفاده شود. 

 مونتاژ و دمونتاژ و تميزكاري پيستون و شاتون و سيلندر) به  

 (مراجعه شود  

 :لقی شاتون  -12 -7-5

 ( : مجاز شاتون در روي ميل لنگ ميزان لقي شعاعي ) 

 mm 1.161الي  1.24
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 ( : ميزان لقي جانبي مجاز شاتون در روي ميل لنگ ) 

 mm 1.2الي  1.3

g:     اگر با تعويض ياتاقان جديد نتوانستيد ميزان لقي را در حد مجاز قرار دهيد ، نسبت به تعويض ميال لناگ و ياا

 . شاتون بصورت دست اقدام نمائيد 

 :توجه 

 .توجه شود كه از تغيير شكل پيچ شاتون اطمينان حاصل نموده ايد  "بازديد لقي شاتون حتما موقع

 

 :انتخاب ياتاقان شاتون  -12 -8-5

 .قطر داخلي ياتاقان شاتون استاندارد بوده و گريد بندي ندارد 

 

 (:بدون ياتاقان ) اندازه قطر داخلی چشم بزرگ شاتون  -12 -8-6

 mm 41(  1الي  1.622) 

 

 :پيچ شاتون  -12 -9-5

را اندازه گيري ( ابتداي قسمتي كه قرار است با كپه درگير شود ) "A"قطر هريك از پيچ هاي شاتون را در محل 

 .كنيد 

 .را اندازه گيري كنيد ( انتهاي قسمتي كه با كپه درگير است )  "B"قطر هريك از پيچ هاي شاتون را در محل 

 .ف بيش از حد مجاز بود ، پيچ را تعويض نمائيد اگر اختال( "A"-"B")اختالف بين قطرها را محاسبه كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 :اختالف قطر پيچ شاتون به همراه رزوه  -11-5-12
 2(  1.24الي  A"-"B" ( )mm  ( : )1.22")حد 

 

 :طول پيچ شاتون -11-5-12

"a" (mm( : )1.3 + 1.3الي-  )42 

 :تميز كاري 

آنكه هيچگونه خط و خش يا هر آسايب ديگاري باه آن وارد    بدون ) سطح پيستون و شيار رينگ را با ابزار مناسبي 

 را كربن زدايي كنيد( شود 
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 : ، ميل لنگ و بلوك سيلندر( ثابت ) اجزاء ياتاقان هاي اصلی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بست فلزي لوله اويل ماژول-3 عاي  الستيكي بست لوله-2 لوله اويل ماژول-4

 بلبرينگ تسمه سفت كن تايم-6 اويل ماژول-2 ماژول پايه نگهدارنده لوله اويل-4

 هرزگرد كناري تسمه -1 هرزگرد وسط تسمه جانبي-1 قاب رويي تسمه تايم-2

 قاب زيرين تسمه تايم-42 چرخ دنده ميل لنگ-44 بلبرينگ هرزگرد تسمه تايم-41

 كپه هاي ثابت-42 ميل لنگ-44 اويل پمپ-43

 مجموعه پيستون و شاتون-41 نگهدارنده كمپرسور كولر و دينامپايه -42 ياتاقان هاي ثابت-46

 بلوك سيلندر-24 كاسه نمد عقب ميل لنگ-21 قاب نگهدارنده كاسه نمد عقب-41

  نازل خنك كننده پيستون -23 سنسور ضربه-22
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 :دمونتاژ و مونتاژ ياتاقان اصلی ، ميل لنگ و بلوك سيلندر -13

 :دمونتاژ  -13 -1

 .رجوع كنيد( مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور ) روي خودرو دمونتاژ كنيد ، به  مجموعه موتور را از -4

رجاوع  ( مونتاژ و دمونتاژ مجموعه قالپاق سوپاپ و سرسايلندر  ) درب سوپاپ و سرسيلندر را دمونتاژ كنيد ، به  -2

 .كنيد

( مجموعه كارتال و اويال پماپ    مونتاژ و دمونتاژ ) كارتل و اويل پمپ و قاب نردباني پائين را دمونتاژ كنيد ، به  -3

 .رجوع كنيد 

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ پيستون و شاتون و سيلندر ) پيستون ها و شاتون ها را دمونتاژ كنيد، به  -4

كاد اختصاصاي    -E10آچاار بكاا   ()عاددپيچ  4. )پيچ پاياه لولاه ورودي آب باه اويال مااژول را بااز نمائياد         -2

24213131 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لوله ورودي آب را خارج نمائيد  -6

 

 

 

 و سپا با آچار ثابت نگه داشته پولي سر اويل ماژول را  -2

 (عدد پيچ  3. ) پيچهاي پولي نمائيد   اقدام به باز نمودن 

 (  24213134اختصاصي  كد -T45 بكا آچار)  

 

 جهت دمونتاژ نمودن واتر پمپ مي بايست -1

 كد اختصاصي - E10عدد پيچ را با آچار بكا  2 

 .باز نمائيد  24213131 
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 درپوش فيلتر روغن را دمونتاژ نمائيد و اقدام به -1

 ( 22آچار بكا . ) خارج كردن فيلتر روغن كنيد  

 

 

 

 

 
 

 پيچ هاي اويل ماژول را باز نموده و اويل ماژول -41

 . را خارج نمائيد ، سپا واشر مربوطه را جدا نمائيد   

 (24213131كد اختصاصي - E12 بكا آچار( )عدد پيچ  4)

 

 :توجه

در زماني كه پيچهاي اويل ماژول را دمونتاژ نموديد اقدام به خارج نمودن پايه نگهدارنده لوله ورودي آب نماوده و  

 .سپا اقدام به دمونتاژ اويل ماژول كنيد 

 .واشر اويل ماژول را خارج نمائيد  -44

 

 

 
 

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه تايمينگ ) دينام و كمپرسور كولر را بازكنيد ، به  -42

 
 

 پيچ هاي پايه نگهدارنده دينام و كمپرسور كولر را  -43

 (عدد پيچ  6. )خارج كنيد 

 كد اختصاصي -E14عدد پيچ آن آچار  4كه )  

 ( 6عدد آچار آلن  2و   24213132 

 

 

 

 

 .پايه نگهدارنده دينام و كمپرسور كولر را خارج كنيد  -44

عدد بوش بزرگ و  2عدد بوش شامل 2) بوش پيچ هاي پايه نگهدارنده دينام و كمپرسور كولر را خارج كنيد  -42

 (عدد بوش كوچك  2
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 .دو عدد پين راهنماي گير بكا را هم دمونتاژ كنيد  -46

 

 

 

 .باز كنيد "ديسك و صفحه كالچ را ابتدا شل نمائيد و سپا آنها را كامالًپيچ هاي  -42

 ( 43آچار بكا ()عدد پيچ6)

 

 :توجه 

 در زمان باز نمودن ديسك و صفحه ابتدا قفل كن فاليويل 

 را به بلوك سيلندر متصل نمائيد و(24441141كد اختصاصي )

 .روي فاليويل درگير نمائيد   سپا آنرا با دنده هاي 

 

 (24441141كد اختصاصي )قفل كن فاليويل : ابزار مخصوص

 

 .ديسك و صفحه را خارج نمائيد  -41

 (42آچار بكا ( ) عدد پيچ 6.   ) پيچ هاي فاليويل را باز نمائيد و فاليويل را دمونتاژ كنيد  -41

 ( عدد پين3. ) پين هاي موجود بر روي فاليويل را خارج كنيد  -21

 .پيچ صفحه محافظ گرد و خاك را باز نمائيد -24

 (24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا ( ) عدد پيچ 4)  

 .صفحه محافظ گرد و خاك را خارج نمائيد  -22

 (در قسمت جلو و پشت بلوك سيلندر) كوركن گالري روغن  -23

 (عدد واشر 2عدد كوركن و 2. ) را به همراه واشر باز نمائيد 

 ( 2آچار چهارگوش )
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 ( T50 بكا عمومي آچار()عدد پيچ 4.)سنسور ضربه را باز نمائيد 
 

 

 

 
 

پيچ هاي صفحه نگهدارنده كاسه نمد عقب ميل لنگ را به ترتيب قيد شده در شكل ، ابتدا شل نموده و ساپا   -24

 (24213131اختصاصي كد  - E10آچار بكا ( ) عدد پيچ  6.) اقدام به باز نمودن آنها نمائيد

 

 

 

 

 

 

 

 .صفحه نگهدارنده كاسه نمد عقب ميل لنگ را خارج نمائيد-26

 (عدد پين 2. )پين هاي نگهدارنده صفحه را خارج نمائيد -22

 .پيچ هاي اويل پمپ را به ترتيب قيد شده در شكل ، ابتدا شل نموده و سپا اقدام به باز نمودن آنها نمائيد-21

 ( 41و آچار بكا  24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا ( ) عدد دو سر رزوه  2عدد پيچ و  2) 

 

 

 

 

 

 

 

 مونتاژ و دمونتاژ مجموعه. )اويل پمپ را خارج نمائيد -21

 .رجوع كنيد ( كارتل و اويل پمپ  

 اورينگ مربوط به قسمت خروجي روغن از اويل پمپ-31

 .به گالري روغن را خارج نمائيد  
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 پيچ هاي كپه ميل لنگ را به ترتيبي كه در شكل آمده-31

 موده است را باز نمائيد و سپا كپه هاي ثابت را خارج ن 

 اقدام به خارج نمودن نيمه ياتاقانهاي ثابت سپا و 

 كه داراي 46آچار بكا ()عدد پيچ 41. )آن نمائيد 

 اب نردباني پائين و مجموعه كارتلق)  (ره باشد پ 42 

 قسمت مونتاژ و دمونتاژ مجموعه كارتل و اويل پمپ در 

 (ه استتوضيح داده شد 

  

 .ميل لنگ را خارج نمائيد و سپا اقدام به خارج نمودن نيمه ياتاقانهاي ثابت و بغل ياتاقاني هاي آن نمائيد -32

 .را از روي فالنچ ميل لنگ دمونتاژ كنيد پين مربوط به درگيري فاليويل و فالنچ ميل لنگ -33

 :توجه 

 .در بلوك سيلندر قطعه اي بنام نازل خنك كننده پيستون ديده مي شود 

 

 .پيچ نازل هاي خنك كننده پيستون را باز نمائيد-34

 (T40 عمومي بكا آچار()هرنازل يك عدد پيچ ) 

 

 

 :مونتاژ  -13 -2

 :توجه 

 كامالً تميز نمائيد  تمام قطعاتي كه بايد سوار شوند را. 

  داخل ياتاقان ها ، بغل ياتاقانها ، ( محل نشست ياتاقان ) مطمئن شويد كه محل هايي مانند ژورنال ميل لنگ ،

 .ياتاقانهاي شاتون ، پيستون ، رينگ هاي پيستون و داخل سيلندر را روغن زده ايد 

  ( شاتون ) ، شاتون ها ، ياتاقانهاي متحرك ( بت كپه ياتاقانهاي ثا) ياتاقانهاي ثابت ، پوسته محفظه ميل لنگ ،

اين قطعاات را جداگاناه   . كپه ياتاقانهاي متحرك ، پيستون و رينگ هاي پيستون به صورت يك ست كامل هستند 

 .تعويض نكنيد و دقت نمائيد كه هرقطعه سر جاي خود بسته شود 

  روغن ، چسب هاي بااقي ماناده و آلاودگي تمياز     سطوح تماس بلوك سيلندر و محفظه پائيني ميل لنگ را از

 .كنيد 

 
 

 نازل هاي خنك كننده پيستون را از لحاظ ظاهري بررسي-4

 .نمائيد اگر مشكلي نداشت بر روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد 

 (  T40بكا عموميآچار ( ) هرنازل يك عدد پيچ ) 

 (نيوتن متر 41±2گشتاور )
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 :نكته 

به خوبي در جاي خود مونتاژ شوند زيرا هرگونه ايراد در اين ( كولينگ جتها ) ك كننده دقت شود كه نازلهاي خن

 .قسمت موجب افت فشار روغن و گريپاژ موتور مي شود 

ياتاقانهاي ثابت را روي بلوك سيلندر قرار دهيد و يكي از دو نيمه داراي شيار روغن است و اين نيمه ياتاقان را در -2

دقت نمائيد كه . قرار دهيد ( كپه ثابت ) سمت بلوك موتور و نيمه اي كه شيار ندارد روي محفظه پائيني  ميل لنگ 

 . نيمه پائيني با رنگ مشخص شده است 

 مراجعه نمائيد ( انتخاب ياتاقان هاي ثابت ) ين رنگ ياتاقان هاي ثابت به قسمت براي تعي. 

 .ياتاقانهاي شيار دار در روي بلوك سيلندر را با روغن دان ، آغشته به روغن نمائيد -3

 .ميل لنگ را روي بلوك سيلندر قرار دهيد -4

 :نكته 

 .نداشته باشد دقت نمائيد كه بر روي ميل لنگ هيچگونه خط و خشي وجود 

 اقدام به قرار دادن بغل ياتاقاني نمائيد، بگونه اي كه در كپه -2

 .قرار گيرد و سمت شيار آن به  سمت لنگ ميل لنگ باشد 4

 كپه ثابت را روي كپه مونتاژ ( بدون شيار ) نيمه ياتاقانهاي -6

 كنيد و سپا ياتاقانها را آغشته به روغن نمائيد و بالفاصله 

 ا را روي ميل لنگ سوار نموده و پيچ هاي كپه ثابت كپه ه 

 .ميل لنگ را به ترتيبي كه در شكل آمده است ببنديد  

 ( 46آچار بكا ( )عدد پيچ  41)

  مراحل اعمال گشتاور: 

a:  نيوتن متر  21±2گشتاور 

b:  نيوتن متر  21±2گشتاور 

c:  22" ±2"زاويه  

 :توجه 

 .ميل لنگ با دست به راحتي مي چرخد   شويد كهبعد از سفت كردن كپه هاي ثابت ، مطمئن 

كانال روغن را آغشته باه گاريا نمائياد و آن را روي      اورينگ مربوط به قسمت خروجي روغن از اويل پمپ به-2

 .اويل پمپ مونتاژ نمائيد 

 
 

 241لبه هاي اويل پمپ را آغشته به چسب الكتايت -1

 .نمائيد نموده و در قسمت جلوي ميل لنگ مونتاژ 
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 :نكته 

 دقت نمائيد كه همه سطوح چسب كاري شود تا از روغن ريزي

 مطاب  تصوير . احتمالي جلوگيري بعمل آيد  

 

 
 

 پيچ هاي اويل پمپ را به ترتيب قيد شده در شكل، ابتدا به-1

 .كف رسانده سپا اقدام به مونتاژ نمائيد 

 كد – E10آچار بكا ( ) عدد دو سر رزوه  2عدد پيچ و  2) 

 (24213131اختصاصي  

 ( 41±2گشتاور ( ) 41آچار بكا )  

 

 

 .، كاسه نمد سرميل لنگ را مونتاژ نمائيد  (24442122كد اختصاصي )با ابزار مخصوص كاسه نمد جازن-41

 (24442122كد اختصاصي )ابزار جازن كاسه نمد جلو ميل لنگ: ابزار مخصوص

 

 

 

 

 

 

 

 :نكته 

  وجود نداشاته باشاد زيارا    ( جايگاه نصب )دقت نمائيد هيچگونه خط و خش روي اويل پمپ يا سيلندر

 .منجر به روغن ريزي موتور مي گردد 

 دقت نمائيد كاسه نمد هيچگونه ايرادي نداشته باشد. 

 
 

 نمد عقبدو عدد پين مربوط به قاب نگهدارنده كاسه -44

 .را روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد  
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 لبه هاي قاب نگهدارنده كاسه نمد عقب را آغشته به چسب-42

 .نموده و در قسمت عقب ميل لنگ مونتاژ نمائيد 241الكتايت  

 

 

 پيچ هاي صفحه نگهدارنده كاسه نمد عقب را به ترتيب-43

 قيد شده در شكل ، ابتدا به كف رسانده سپا اقدام به 

 كد اختصاصي - E10آچار بكا ()عدد پيچ  6. )مونتاژ نمائيد  

 24213131) 

 (نيوتن متر  41±2گشتاور )

 

 

 

 ،  (24411123كد اختصاصي )با ابزار مخصوص كاسه نمد جازن-44

 .كاسه نمد عقب ميل لنگ را مونتاژ نمائيد 

 ابزار جازن كاسه نمد عقب ميل لنگ: ابزار مخصوص 

 (24411123: كد اختصاصي)

 
 

 را بر روي بلوك سيلندر مونتاژ( A)حسگر ضربه -42

 ( 21±2گشتاور ( )T50بكا عموميآچار ()عدد پيچ 4.)نمائيد 

 

 

 

 :نكته 

 براي موتور با سامانه زيمنا از حسگر ضربه مخصوص

 .زيمنا استفاده نمائيد 
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 هر كدام از كوركن هاي گالري روغن را به همراه واشر-46

 . بر روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد 

 (نيوتن متر  32الي  31گشتاور ( )عدد واشر 2عدد كوركن و 2) 

 

 

 

 

 صفحه محافظ گرد و خاك را در قسمتي كه فاليويل قرار-42

 مي گيرد ، بر روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد و پيچ آنرا 

 ( 24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا ( )عدد پيچ 4. )ببنديد 

 (نيوتن متر  41±2گشتاور ) 

 

 

 

 مربوط به درگيري فاليويل و فالنچ ميل لنگ( A)پين -41

 .را روي فالنچ ميل لنگ مونتاژ كنيد  

 

 
 

 مونتاژ آنپين هاي مربوط به فاليويل را بر روي -41

 (عدد پين 3.  ) نمائيد  

 فاليويل را بر روي فالنچ ميل لنگ قرار دهيد و پيچ هاي-21

 (عدد پيچ 6. ) مونتاژ نمائيد  آنرا

 (نيوتن متر  21±4گشتاور ( )  42آچار بكا )  

 براي( داراي پوشش چسب آب بندي ) از پيچ هاي جديد 

 .مونتاژ فاليويل استفاده نمائيد 

 

 :توجه 

قبل از اعمال گشتاور به صفحه فاليويل ، ابتدا قفل كن فاليويل را به بلوك سيلندر متصل نمائياد و ساپا آنارا باا     

 . دنده هاي استارت در روي فاليويل درگير نمائيد

 

 . مونتاژ نمائيد ( پشت بلوك سيلندر ) دو عدد پين راهنماي گيربكا را هم در جاي خود -24

 .ديسك و صفحه را بر روي فاليويل مونتاژ نمائيد -22
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پيچ هاي ديسك و صفحه كالچ را ابتدا به كف برسانيد سپا بر روي آنها مطاب  شكل گشاتاور الزم را اعماال   -23

 (نيوتن متر  22±2گشتاور ( ) 43آچار بكا ( ) عدد پيچ 6.)كنيد

ر و پايه نگهدارنده دينام و كمپرسور كولر را بر روي پايه نگهدارنده مونتااژ  بوش پيچ هاي دينام و كمپرسور كول-24

 (عدد بوش 2.  ) نمائيد

 .پايه نگهدارنده دينام و كمپرسور كولر را بر روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد -22

 E14 بكا چ آن آچارعدد پي 4كه ( ) عدد پيچ  6. )پيچ هاي پايه نگهدارنده دينام و كمپرسور كولر را ببنديد -26

 (نيوتن متر  22گشتاور ( )  6عدد آچار آلن  2و   24213132كد اختصاصي  -

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه تايمينگ ) دينام و كمپرسور كولر را مونتاژ كنيد ، به -22

 
 

 واشر مربوط به اويل ماژول را روي بلوك سيلندر مونتاژ-21

 كنيد نصبنمائيد سپا اويل ماژول را بر روي بلوك سيلندر  

 .اقدام به بستن پيچ هاي اويل ماژول نمائيد  و 

 (24213131كد اختصاصي  - E12آچار بكا ( )عدد پيچ  4)

 (نيوتن متر  22±2گشتاور ) 

 
 

 :نكته 

 دقت نمائيد واشر اويل ماژول خط و خش يا دفرمگي 

 آب و شدنقاطي  موجبنداشته باشد زيرا در غير اينصورت  

 روغن مي شود و همچنين وجود خط و خش و مك روي 

 .مي شود  آب و روغن بروز ايراد اختالطسيلندر نيز منجر به  

  سمت) قبل از بستن دو عدد پيچ مربوط به اويل ماژول 

 پايه نگهدارنده لوله آب ورودي را بر روي اويل( واترپمپ  

 ماژول مونتاژ نمائيد و سپا اقدام به مونتاژ دو عدد پيچ 

 .اويل ماژول كنيد  

جهت مونتاژ نمودن واتر پمپ ابتدا مي بايست اورينگ آنرا از لحاظ سالم بودن چك نمائياد و ساپا اقادام باه     -21

 (مترنيوتن  41±2گشتاور ()24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا ( )عدد پيچ  2.  )مونتاژ كنيد 
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 پولي سر اويل ماژول را در جاي خود قرار دهيد و-31

 عدد پيچ مربوطه را در جاي خود ببنديد و به كف2

 برسانيد سپا پولي را نگه داشته با آچار اقدام به 

 . نمودن پيچهاي پولي نمائيد  سفت 

 كد اختصاصي -T45بكاآچار ( ) عدد پيچ  3) 

 (نيوتن متر 31± 2گشتاور ( )  24213134 

 

 

 لوله ورودي آب را بررسي نمائيد كه فاقد( A)اورينگ -34

 هرگونه ايراد باشد و نهايتاً آنرا آغشته به روغن نمائيد و بر 

 .روي لوله مونتاژ كنيد  

 

 

 

 ابتدا الستيك بست پايه را به دور لوله ببنديد و سپا-32

  .را ببنديد پيچ پايه لوله ورودي آب 

 ( 24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا ()عددپيچ 4) 

 ( نيوتن متر 41±2گشتاور )

 

 

 

 

 

 فيلتر روغن را تعويض نمائيد و فيلتر جديد را در-33

 جاي خود مونتاژ كنيد و سپا اورينگ درپوش فيلتر را 

 روغنكاري نموده و سپا اقدام به مونتاژ درپوش فيلتر 

 (نيوتن متر  22گشتاور ( )  22آچار بكا .  ) روغن كنيد  
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 :توجه

 .دقت شود كه فيلتر روغن برعكا مونتاژ نگردد

 مونتاژ) ، به ون ها و شاتون ها را مونتاژ كنيدپيست-34

 .رجوع كنيد( و دمونتاژ پيستون و شاتون و سيلندر  

 كارتل و اويل پمپ و قاب نردباني پائين را دمونتاژ -32

 ( مونتاژ و دمونتاژ مجموعه كارتل و اويل پمپ ) كنيد، به

 .رجوع كنيد 

 درب سوپاپ و سرسيلندر را دمونتاژ كنيد، به-36

 ( مونتاژ و دمونتاژ مجموعه قالپاق سوپاپ و سرسيلندر )  

 .رجوع كنيد 

 مونتاژ كنيد ،درو روي خو مجموعه موتور را بر-32

 .رجوع كنيد ( مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور ) به  

 

 :ازديد ياتاقانهاي ثابت ، ميل لنگ و بلوك سيلندر ب -13 -3
از بيش با استفاده از يك ساعت اندازه گيري ، دو پهني ميل لنگ را مطاب  شكل اندازه گيري نمائيد اگر دو پهني 

 .كنيد ، ميل لنگ را تعويض بودحد مجاز 

 (: mm) حد دوپهني ميل لنگ  -43 -4-3

1.114 mm 

 mm 1.13: حد لنگي ميل لنگ 

 :خالصی طولی ميل لنگ  -13 -2-3

 خالصي طولي ميل لنگ وقتي كه ميل لنگ را در وضعيت

 نرمال در بلوك سيلندر قرار داده و بغل ياتاقاني را جا 

 . انداخته ايد و كپه ها را بسته ايد ، اندازه بگيريد 

 ، ميل لنگمونتاژ و دمونتاژ ياتاقان اصليه رجوع ب) 

 (و بلوك سيلندر  

 با استفاده از ساعت اندازه گيري حركت طولي ميل لنگ

 .را اندازه گيري نمائيد  

استفاده نمائيد تا به حد استاندارد ( استاندارد ) ، از بغل ياتاقاني جديد مجاز بوداز حد  بيش اگر خالصي ميل لنگ

 .برسد 

 1.26الي  1.126( :  mm( )لقي طولي ) خالصي محوري  حد مجاز

 

 :ضخامت بغل ياتاقاني ميل لنگ  -13 -3-3
 mm 24.2الي  24.2
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 ( :سائيدگی غير يكنواخت ) دو پهنی و مخروط شدن ميل لنگ  -4-3-13

 .اگر ساييدگي ميل لنگ يكنواخت نباشد بين دو قطر عمود بر هم ميل لنگ اختالف نشان مي دهد 

 

 :يا مخروطی شدن  حد دو پهنی  -5-3-13

 :دو پهني 

"A"-"B"   1.114 mm 

 :مخروطي شدن 

"a"-"b"    1.114 mm 

           

 

 :ياتاقانهاي ثابت  -43 -4

  اطالعات عمومی ياتاقانهاي ثابت -1-4-13
  ياتاقان ها در اندازه هاي استاندارد وجود دارد. 

 نيمه بااليي ياتاقان ، شيار روغن دارد و اين 

 .نيمه در بلوك سيلندر مونتاژ مي شود  

  نيمه پائيني ياتاقان شيار روغن ندارد. 

 :بازديد ياتاقان ثابت  -2-4-13

اگر هر گونه ايرادي مشاهده . بررسي نمائيد . . . ياتاقان ها را از نظر حفره حفره شدن ، خراشيدگي ، سائيدگي و  

 .نمائيد اقدام به تعويض يك دست ياتاقان بصورت كامل  "شد حتما

 :لقی ياتاقان ثابت  -3-4-13

 .به روش زير اندازه گيري نمائيد  (24426114كد اختصاصي )لقي ياتاقان را با استفاده از پالستيك گيج

 .كپه ياتاقان ثابت را باز كنيد  (4

 .ياتاقانهاي ثابت را تميز كنيد  (2

 را به اندازه(24426114كد اختصاصي )پالستيك گيج  (3

 بين كپه و ياتاقان قرار( ل لنگ موازي مي)عرض ياتاقان  (4

 .دهيد و مواظب باشيد جلوي سوراخ روغن ياتاقان قرار نگيرد   (2

 مونتاژ و) كپه ياتاقان را روي ميل لنگ قرار دهيد ، به (4

 .مراجعه كنيد( دمونتاژ ياتاقان ثابت ، ميل لنگ و بلوك موتور  

 :توجه 

 .هرگز اقدام به چرخاندن ميل لنگ ننمائيد  زمانيكه در كپه ميل لنگ ، پالستيك گيج قرار دارد

بعد از مونتاژ كامل كپه ها ، اقدام به باز نمودن كپه نمائيد و با استفاده از خط كشي كه در بسته بندي پالستيك (2

 .گيج موجود است ، پهن ترين قسمت موجود در پالستيك گيجي را كه در كپه قرار داده ايد ، اندازه گيري نمائيد 

 اگر با ياتاقان هاي جديد ايراد برطرف نگرديد ، ميل لنگ دازه در حد مجاز نبود ياتاقان ها را تعويض نمائيد واگر ان
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 را تعويض نمائيد و مجدداً مراحل فوق را طي كنيد اگر باز  

 .هم لقي بيش از اندازه بود اقدام به تعويض بلوك سيلندر نمائيد  

 :استاندارد لقي ياتاقان ثابت در حالت 

 mm 1.166الي    1.26  

 :انتخاب ياتاقان هاي ثابت  -4-4-13

 .اگر موتور در شرايط زير قرار دارد ، يك دست ياتاقان استاندارد به روش ذيل انتخاب و مونتاژ كنيد

  ياتاقان ها خراب هستند. 

  لقي ياتاقان ها خارج از حد مجاز است. 

  استميل لنگ يا بلوك سيلندر تعويض شده 

 

 :مثال 

 فرض كنيد شما ميل لنگي را جهت مونتاژ انتخاب نموده ايد

 مي باشد كه BAAAAكه با توجه به تصوير داراي كد  

 گريد ياتاقان ها بر اساس اين كد تعيين مي شود و رنگ 

 .بندي آنها مشخص مي گردد  

 

حك شده ( در سيلندر شماره يك ) ميل لنگ و با توجه به اينكه هر يك از حروف التين كه بر روي پيشاني لنگ 

 .است بيانگر رنگ ياتاقان ها مي باشد و بگونه اي وضعيت ياتاقانهاي مورد نياز مشخص مي گردد 

 

 

 بيانگر رنگ قرمز:  Aحرف 

 

 

 

 

 بيانگر رنگ زرد:  Bحرف 

 

 

 بيانگر رنگ بنفش : Cحرف 
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از ) راسات  پا با توجه به كد حك شده در روي پيشاني لنگ ميل لنگ رنگ بندي ياتاقانهاا از سامت چاپ باه     

 :عبارتند از ( سيلندر يك به چهار 

 قرمز -قرمز -قرمز -قرمز -زرد

حال پا از ياتاقان چيني مقداري روغن روي هر ياتاقان بريزيد و سپا ميل لنگ را آنها قرار دهياد و بعاد از آن   

را روي ژورنال ميل لنگ قرار دهيد و اقدام به بستن كپه ها نمائيد  (24426114كد اختصاصي )پالستيك گيج ها

و گشتاور الزم را به پيچهاي كپه اعمال كنيد و بدون آنكه ميل لنگ را بچرخانيد دوباره اقدام به باز نمودن پيچها 

ر غيار از ايان   بود كامالً اين لقي قابل قبول است ولي اگ mm 1.166الي  1.126نمائيد حال اگر لقي شعاعي بين 

كه ضخامت ياتاقانها را بيان داشته است بگونه اي ياتاقان بندي صورت مي پذيرد كه  ياتاقانهابود با توجه به جدول 

 .قرار گيرد ( كه در فوق بيان گرديده است ) لقي شعاعي در محدوده مجاز 

 :جدول ياتاقان بندي 

 

 : توجه 

 قرار مي گيرد فقطياتاقان هايي كه بر روي بلوك سيلندر 

 و ( ياتاقان هاي شيار دار ) داراي يك سايز مي باشد  

 تغييرات رنگ فقط در ياتاقان هايي كه بر روي كپه هاي

 .ثابت قرار مي گيرد ، لحاظ مي شود  

 . در ضمن ياتاقان بندي شاتون فقط داراي يك رنگ مي باشد 

 

 :توجه 

تعويض ميل لنگ اقدام كنيد و در صاورتيكه مجادداً باا مشاكل     اگر به لقي مجاز دست پيدا ننموديد نسبت به 

 .بلوك سيلندر را تعويض نمائيد مواجه شديد حتماً 

 

 

 

 

 گريد بندي ياتاقانهاي كپه ثابت
Max 

ندازه قطر ا
 mmبه 

Min 
ندازه قطر ا

 mmبه 

قطعه مورد  رنگ
 نظر

قطر نيم  ( M) بنفش ..128 128.1
ياتاقان بدون 

شيار 

 (تحتاني)

 (Y)زرد  128.1 128.1

 (R)قرمز  128.1 12861
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 :فاليويل  -5-13

 اگر دنده استارت فاليويل آسيب ديده يا ترك خورده و يا 

 .سائيده شده است ، آن را تعويض نمائيد  

  بيشاگر سطح تماس كالچ روي فاليويل آسيب ديده و يا 

 .از حد سائيده شده است ، فاليويل را تعويض كنيد  

 لنگي پيشاني فاليويل را با ساعت اندازه گيري ، چك كنيد. 

 .اگر لنگي از حد مجاز تجاوز كرده است ، فاليويل را تعويض نمائيد 

 mm 1.12: حد لنگي فاليويل 

 

 :بلوك سيلندر  -6-13

 :پيچيدگی سطح بلوك سيلندر 

 ( 21214114كد اختصاصي ) با استفاده از يك خط كش فلزي 

 ، پيچيدگي سطح بلوك موتور را چك كنيد ، اگر ميزان (31441113كد اختصاصي )و فيلر 

 بلوك سيلندر راپيچيدگي بيش از حد مجاز است ، 

 .تعويض نمائيد  

       

 :حد پيچيدگي سطح بلوك موتور       

1213 mm  411*  411)در هر مساحت mm² ( 

 

 :سيستم روغنكاري موتور 
ري مي باشد و هم محور با ميل لنگ مي گردد ، روغن از طري  لوله رابطي كه صافي به آن پمپ از نوع روتا اويل

 .متصل مي باشد وارد اويل پمپ شده و از آنجا به داخل فيلتر روغن فرستاده مي شود 

 :به دو قسمت ديگر تقسيم مي شود ( نك كننده روغن خ) روغن فيلتر شده پا از چرخش در داخل اويل ماژول 

 . از يك طرف وارد كانال اصلي روغن در بلوك سيلندر مي شود: الف 

 :از طرف ديگر پا از عبور از سوپاپ يكطرفه به دو قسمت ديگر تقسيم مي شود : ب 

 از يك طرف وارد كانال اصلي روغن در سرسيلندر مي شود : ج 

 .مي شود   CVVTاز طرف ديگر وارد شير : د 

 Oil)از قسمت الف روغن براي ياتاقانهاي ثابت و متحرك مي رود و همچنين از طري  كانال اصالي روغان وارد   

Jet  ) پاشش مي شود ( گژن پين و پيستون ) مي شود و از همان قسمت روغن به زير پيستون. 

 .(كانال موجود در سرسيلندر مي شود  سوپاپ يكطرفه موجب عدم بازگشت روغن از) 

از قسمت ج روغن براي ميل سوپاپ و كپه هاي آن و همچنين استكان تايپيات هاا ماي رود و عمال روغنكااري      

 .صورت مي گيرد 
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مي گردد كه مدار شير فوق الاذكر داراي دوقسامت ماي باشاد كاه باراي         CVVTاز قسمت د روغن وارد شير 

با استفاده از داده هاايي   ECUسوپاپ جهت آوانا و ريتارد استفاده مي شود و  حركت زاويه اي چرخ دنده ميل

 .كنترل مي گردد "كه در اختيار دارد به شير مذكور پالسهايي ارسال مي دارد كه بر اساس آن كاركرد موتور كامالً

، اگار فشاار    در اويل پمپ پيش بيني شده اسات (   Relief valve)الزم به ذكر است كه يك سوپاپ اطمينان 

 .پمپ از حد مشخص شده تجاوز كند اين سوپاپ باز شده و فشار را تعديل مي نمايد 

 

 

 

 :مسير رفت روغن در موتور 
 

 

 

 

 

 :مسير برگشت روغن در موتور 
 

 

 اطالعات و مراحل عيب يابی سيتم روغنكاري -14 -1

 :بازديد فشار روغن  -14 -1-1

 :توجه 

 :زير را بررسي كنيد قبل از بازديد فشار روغن ، موارد 

  سطح روغن در كارتل 

 .روي گيج برسد  FULLاگر سطح روغن پائين است ، روغن اضافه كنيد تا به قسمت 

 كيفيت روغن 

اگر روغن تغيير رنگ داده است آنرا تعويض كنيد و براي اطالع از مشخصات روغن به بخش تعويض روغن موتور و 

 .فيلتر روغن مراجعه نمائيد 

  نشتي روغن 

 . آنرا رفع عيب نمائيد "اگر نشتي روغن وجود داشت حتما

 .سوكت فشنگي روغن را جدا كنيد  -4

 .فشنگي روغن را از روي اويل ماژول باز كنيد -2

 .گيج فشار روغن را جاي فشنگي روغن ببنديد-3

 .موتور را روشن كنيد تا كار كند و به دماي نرمال كاري برسد-4
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 :توجه 

 .كه دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد مطمئن شويد 

بعد از گرم شدن موتور ، دور موتور را مي توان مطاب  جدول ذيل تنظايم نماود و فشاار روغان را انادازه گياري       -2

 .نمائيد

 .بعد از اندازه گيري فشار روغن ، موتور را خاموش كنيد و گيج روغن را باز نمائيد-6

 . نيوتن متر را به آن اعمال نمائيد 22±2.2فشنگي فشار روغن را ببنديد و سپا گشتاور 

 .سوكت فشنگي فشار روغن را وصل كنيد-2

 .نشتي نداشته باشد، اگر نشتي داشت آنرا برطرف نمائيدموتور را روشن كنيد و چك نمائيد كه فشنگي روغن -1

 

 :اجزاء كارتل و صافی روغن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول اندازه گيري فشار روغن بر اساس دور موتور

..44 .444 1.44 1444 0.44 0444 RPM 

.1. .14 .0. .14 18. 341 P OIL 

(Kpa) 
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 پيچ كپه ثابت-3 كپه ثابت-2 ياتاقان ثابت -4

 اورينگ لوله مكش روغن-6 لوله پالستيكي برگشت روغن-2 قاب نردباني پائين-4

 پيچ تخليه روغن-1 واشر پيچ تخليه روغن-1 كارتل-2

 واشر قاب نردباني پائين-42 صفحه موجگير روغن-44 لوله مكش روغن-41

 

 دمونتاژ و مونتاژ كارتل ، فيلتر روغن و قاب نردبانی پائينی -15

 :دمونتاژ  -1-15

 

 .دسته موتور پائين را باز كنيد  -4

 .پلوس ها را از جاي خود خارج نمائيد  -2

 .كنيد گيج روغن را از جايگاه خود خارج  -3

 .خودرو را توسط جك باالبر باال ببريد  -4

 .سيني زير موتور را باز نمائيد  -2

 را باز نمائيد و روغن( A)پيچ تخليه روغن  -6

 ( 1آچار آلن .) موتور را خالي كنيد 

 قطعات جلوبندي كه مانع از كارتان در اين مرحله  -2

 دمونتاژ و دمونتاژ جلوبندي و) مي شود را باز نمائيد ، به 

 .مراجعه كنيد ... ( تعادل و  ميل 

 
 

 پيچ هاي كارتل را مطاب  شكل به ترتيبي كه قيد -1

 -  E10بكاآچار ( )عدد پيچ  46. ) شده است، باز نمائيد 

 (24213131كد اختصاصي 

 .كارتل را دمونتاژ نمائيد  -1

 
 

 كه صافي( B)پيچ هاي بست لوله مكش روغن  -41

 روغن نيز به آن متصل مي باشد را به همراه يك پيچ جانبي  

(C )كه پايه لوله مذكور را به جايگاهش متصل مي نمايد باز 

 ( 24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا . ) نمائيد  
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 .لوله مكش روغن را خارج نمائيد  -44

 . پيچ هاي صفحه موجگير را باز نمائيد  -42

 ( در شكل  22و  22و 46و  42شماره پيچ هاي ) 

 ( 24213131كد اختصاصي  - E12آچار بكا ( ) عدد پيچ  4) 

 .را خارج نمائيد ( D)صفحه موجگير  -43

 

 

 

 

 .پيچ هاي قاب نردباني پائيني را مطاب  شكل باز نمائيد -44

 – E10آچار بكا ( ) 24و  23و  24الي  42و 44الي  4از شماره)         

 (24213131كد اختصاصي         

  – E12آچار بكا ( )  41و  1و  22و  22 46و 42شماره ) و       

 (24213131كد اختصاصي      

 به نوع پيچها و جايگاهشان در قاب نردباني توجه نمائيد، :توجه 

 .كه از جابجا بسته شدن آنها جلوگيري بعمل آيد  

 

 

 

 

 

 

 . قاب نردباني را دمونتاژ نمائيد  -42

 لوله پالستيكي برگشت روغن به كارتل را از قاب نردباني -46

 .خارج نمائيد       

 
 

 .واشر بين قاب نردباني و بلوك سيلندر را جدا نمائيد -42
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 پين هاي راهنماي مونتاژ قاب نردباني پائين را  -41

 .دمونتاژ نمائيد 

 

 

 

 :مونتاژ -2-15

 پين هاي راهنماي مونتاژ قاب نردباني پائين را بوسيله -4

 .چكش پالستيكي مونتاژ نمائيد  

 .واشر بين قاب نردباني و بلوك سيلندر را مونتاژ نمائيد  -2

 :نكته 

 .دقت نمائيد واشر هيچگونه زدگي يا دفرمگي نداشته باشد 

 
 

 لبه لوله پالستيكي برگشت روغن را آغشته به چسب -3

 .نموده و در قاب نردباني مونتاژ نمائيد  2121الكتايت  

 

 

 
 

 عدد 41قاب نردباني را مونتاژ نمائيد و مطاب  شكل ابتدا  -4

 كد – E10آچار بكا . ) پيچ بيروني را به كف برسانيد  

 (24213131اختصاصي  

 .صفحه موجگير را مونتاژ نمائيد  -2

 همانند پيچ هايپيچ هاي صفحه موجگير را مونتاژ نمائيد و  -6

 – E12آچار بكا ( ) عدد پيچ  4. ) ديگر ابتدا به كف برسانيد  

 (  24213131كد اختصاصي   

 عدد پيچ قاب نردباني را به2عدد پيچ صفحه موجگير و  4 -2

 (مطاب  شكل : ) ترتيب به صورت ذيل گشتاور وارد نمائيد  

 ( 24213131كد اختصاصي  - E12آچار بكا )  

 (نيوتن متر  22گشتاور ) 
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 يچ هاي اطراف قاب نردباني را مطاب  شكل ، اعمالپ

 كد – E10آچار بكا ( ) عدد پيچ  41. ) گشتاور نمائيد  

 (24213131اختصاصي  

 (نيوتن متر  41±2گشتاور )  

 

 

 

 

 
 

 اورينگ لوله مكش روغن را به روغن آغشته نمائيد و -1

 لوله مكش روغن روي قاب نردباني پائين مونتاژ كنيد و 

 كد – E10آچار بكا ( ) عدد پيچ  4. )پيچ پايه را ببنديد  

 (24213131اختصاصي  

 ( نيوتن متر  41±2گشتاور )  

 .(عدد پيچ بست لوله مي باشد  2اين پيچ بلندتر از ) 
 

 :نكته 

ه باشد زيرا عدم مونتاژ اورينگ و ياا پااره شادن آن موجاب     دقت نمائيد اورينگ مربوطه هيچگونه صدمه اي نديد

 .افت فشار روغن و آسيب ديدگي قطعات موتور مي گردد 

 

 
 

 (عدد پيچ  2. )پيچ هاي بست لوله را مونتاژ نمائيد  -1

 (  24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا ) 

 (نيوتن متر  41±2گشتاور )  
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 :نكته 

  نمائيد همانطور كه در شكل ذيل مشخص شدهتوجه 

 .ز پيچ پايه لوله كوچكتر مي باشنداست دو عدد پيچ بست لوله ا 

 

 
 

 دقت نمائيد كه كارتل و محل نشست آن هيچگونه خط و 

 خش و ضربه خوردگي نداشته باشد و كارتل كامالً خالي از 

  ذرات و اشياء خارجي باشد زيرا وجود ذرات موجب اختالل 

 و نهايتاً عدم عملكرد صحيح موتور  CVVTدر عملكرد شير 

 .مي گردد  

 بر روي قاب نردباني ، قسمتي كه كارتل بر روي آن  -41

 (شكل   مطاب )  2121مونتاژ مي شود را با چسب الكتايت 

 .آغشته به چسب نمائيد  
 

 .كارتل را بر روي قاب نردباني مونتاژ نمائيد  -44

 

 

 

 مطاب  شكل به ترتيبي كه قيد پيچ هاي كارتل را -42

 (عدد پيچ  46.) شده است ، مونتاژ نمائيد 

  (24213131كد اختصاصي  - E10آچار بكا )  

 (نيوتن متر 41±2گشتاور ) 

 

 .مراجعه كنيد ... ( دمونتاژ و دمونتاژ جلوبندي و ميل تعادل و ) قطعات جلوبندي را مونتاژ نمائيد ، به  -43

نيوتن  31گشتاور ( )  1آچار آلن ( )عدد پيچ  4. ) و روغن موتور را شارژ نمائيد  پيچ تخليه روغن را ببنديد -44

 (متر 

 .پلوس ها را مونتاژ كنيد  -42

 .دسته موتور پائين را در جايگاه خود ببنديد  -46

 (نيوتن متر  42الي  42گشتاور( ) 43بكا( ) عدد پيچ  2. )سيني زير موتور را مونتاژ نمائيد  -42

 .ن بياورديد خودرو را از جك پائي -41

 .گيج روغن را در جايگاه خود قرار دهيد  -41
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 :اجزاء سيستم خنك كاري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رادياتور( 4

 لوله خروجي مايع خنك كننده به موتور( 2

 مخزن شارژ مايع خنك كننده( 3

 واتر پمپ و فولي( 4

 لوله خروجي مايع خنك كننده از واتر پمپ به موتور( 2

 (اويل ماژول ) كننده روغن موتور خنك ( 6

 لوله خروجي مايع خنك كننده از بخاري( 2

 لوله ورودي مايع خنك كننده به بخاري( 1

 مجموعه هوزينگ ترموستات( 1

 لوله ورودي مايع خنك كننده موتور به رادياتور( 41
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 :سيستم خنك كاري -16

 مونتاژ و دمونتاژ ترموستات  -1-16

 :دمونتاژ -1-1-16

 .كننده را تخليه كنيدمايع خنك  -4

 شيلنگ خروجي رادياتور را از درپوش ترموستات جدا كنيد  -2

كد اختصاصي  - E10 آچار بكا( ) عدد پيچ  3. )درپوش ترموستات را از روي هوزينگ ترموستات باز نمائيد -3

24213131 ) 

 .ترموستات را از روي هوزينگ برداريد  -4

 

 :مونتاژ  -2-1-16

 .به عكا انجام دهيدجهت مونتاژ تمام نكات را  -4

  موقع قرار دادن ترموستات روي هوزينگ ، دقت نمائيد كه مطاب  شكل زير در هوزينگ قرار گيرد. 

 

 

 

 

 

 

 

  موقع نصب ترموستات از اورينگ جديد(A )استفاده نمائيد . 

  دقت نمائيد مدار از هيچ اتصالي نشتي نداشته باشد. 
 

  درپوش ترموستات(B ) آچاار بكاا   . ) عدد پيچ مربوطه را ببنديد  3را بر روي پوسته ترموستات قرار داده و

E10 –  نيوتن متر  41±2گشتاور (  ) 24213131كد اختصاصي) 
 

 :بازديد ترموستات  -2-16
  از تميز بودن سوپاپ هواكش ترموستات اطمينان حاصل نمائيد. 

 رات خارجي كه منجر به عدم نشسات كامال آن و نهايتااً   دقت نمائيد كه محل نشست درپوش ترموستات از ذ" 

 .نشتي خواهد شد ، پاك باشد 

  مجموعه را چك كنيد ... از نظر شكستگي ، آسيب ديدگي و. 

  حركت ساچمه ترموستات را به روش ذيل چك كنيد: 

a:  ترموستات را در آب غوطه ور كنيد و آب را به تدريج گرم نمائيد. 

b: دماي مشخص شروع به باز شدن نمايد  دقت نمائيد كه سوپاپ در. 
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c:  دمايي كه موجب مي شود ترموستات در آستانه بازشدن قرار گيرد: 

 درجه سانتيگراد  11الي  16

d : دمايي كه موجب مي شود ترموستات بصورت كامل بازشود: 

 درجه سانتيگراد 411الي  12

e:   دمايي كه موجب مي شود ترموستات بصورت كامل بسته شود: 

 درجه سانتيگراد   16الي  13

f : رنج حركت سوپاپ ترموستات: 

 است  mm 2.2باز شدن آن  minدرجه سانتيگراد  411در 

d:   اگر ترموستات در دمايي پائين تر يا باالتر از دماي مشخص شده شروع به باز شدن كند ، بايد ترموستات جدياد

 .جايگزين شود 
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 :نحوه باز نمودن رادياتور

 
 

 .قاب كابل منفي باتري را جدا نمائيد -2

 

 
 

 

 

 

 

 

 لوله ورودي هوا به هواكش را باز باز نمودن يك -6

 (4.)آزاد نمائيدعدد پيچ  
 

 سيستم كولر را بوسيله دستگاه شارژ گاز، گاز -2

 .تخليه نمائيد 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (2)مهره پايه نگهدارنده لوله هاي كمپرسور كولرابتدا  -1

 را باز (3)و سپا دو عدد پيچ اتصال لوله ها به كمپرسور

 .نمائيد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

1 
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 و سپا مهره پايه نگهدارنده كنار رطوبت گير( 4)دو عدد پيچ بست نگهدارنده لوله هاي كولر به سيني  فن را  -1

  .آزاد نمائيدنموده و لوله هاي كولر را را باز ( 2)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .درب رادياتور را در زمانيكه موتور سرد است باز كنيد -41

 

 اقدام به تخليه( 6)با باز نمودن شير پائيني رادياتور -44

 .آب نمائيد 

 

 

 

باز  24312113باز بست شيلنگ با كد اختصاصي ابزار به رادياتور را  بوسيله متصلكليه شيلنگ هاي  -42

  (2.)نمائيد
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 5 

 

6 

 
 

 

 شيلنگ اویل ماژول شيلنگ رگوالتور

 

 شيلنگ ترموستات

 

7 7 7 
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 (1)رادياتور را از داخل دو عدد فنر ضامن نگهدارنده -43

 آزاد نموده، سپا رادياتور را به سمت باال كشيده و آنرا

 .خارج نمائيد( 1)از پايه قرارگيري خود 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نحوه بستن رادياتور
 .نحوه بستن عكا مراحل باز نمودن مي باشد -4

 

 :نحوه هواگيري سيستم خنك كاري
 .درب رادياتور را در زمانيكه موتور سرد است باز كنيد -4

 
 

 پوسته ترموستات را بازپيچ برنجي هواگيري روي  -2

 (4).نمائيد 

 

 

محلول آب و ضديخ را در درون رادياتور بريزيد و تا زماني ادامه دهيد كه آب از پيچ هواگيري خارج شود و  -3

 .تقريباً متوجه خالي شدن سيستم خنك كاري از هوا شويد

 .ريع پيچ هواگيري را ببنديد س -4

 

 

 

8 

8 

8 

9 

 

1 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 

 113 

 سمند موتور ملي EF7موتور 

 

 را( 2)رادياتورسپا پيچ كوركن موجود بر روي  -2

 وده و مجدد محلول آب و ضديخ را درون باز نم 

 رادياتور بريزيد و زماني كه از عدم خروج هوا اطمينان

 . حاصل نموديد پيچ را ببنديد 

 
 

 

اقدام  مجدد در صورت لزومعمل نمايد و موتور را روشن نموده و صبر نمائيد تا فن خودرو بر روي دور كند  -6

 .به هواگيري سيستم خنك كننده از طري  پيچ برنجي نمائيد

 

 .جنا پيچ از نوع برنج مي باشد و به آن گشتاور زياد اعمال نكنيد : توجه 
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 :EF7 نكات مورد توجه در تعميرات موتور 
 .همراه همديگر تعويض شود در زمان تعويض سرسيلندر مي بايست سرسيلندر و قاب نردباني باال به  .4

 .در زمان تعويض سيلندر مي بايست بلوك سيلندر و قاب نردباني پائين به همراه همديگر تعويض شود  .2

 :كيت كامل واشر مصرفي جهت تعميرات اساسي موتور عبارتند از  .3

  واشر قالپاق سوپاپ 

  واشر سرسيلندر 

 واشر قاب نردباني پائين 

 واشر اويل ماژول 

  هوا منيفولدواشر 

 واشر دريچه گاز 

  دود منيفولدواشر 

 كاسه نمدميل سوپاپ دود 

 كاسه نمد ميل سوپاپ هوا 

 كاسه نمد جلو ميل لنگ 

 كاسه نمد عقب ميل لنگ 

  اورينگ اويل پمپ 

 اورينگ لوله اويل ماژول 

 اورينگ سايكلون 

 اورينگ سنسور ميل سوپاپ 

  اورينگ شير برقيCVVT 

  اورينگ درپوش چرخدندهCVVT 

 شير يكطرفه سيلندر 

 واشر هوزينگ ترموستات 

 اورينگ درب ترموستات 

 اورينگ لوله مكش روغن 

  641يا  613چسب الكتايت     ( استفاده براي چرخدندهTrigger                 )1cc 

  15(                     استفاده براي قاب نردباني باال )            2121چسب الكتايتcc 

  10(                                استفاده براي كارتل )            2121چسب الكتايتcc 

  1(    استفاده براي قاب نگهدارنده كاسه نمد عقب )              241چسب الكتايتcc 

  1.2(                           استفاده براي اويل پمپ )              241چسب الكتايتcc 
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 راهنماي تشخيص نشتی روغن موتور ملی 
در صورت مراجعه خودرو موتور ملي با ايراد روغن ريزي از موتور، الزم است به منظور تسريع در عيب يابي و يافتن 

 :ناحيه دقي  روغن ريزي مطاب  رويه زير اقدام نماييد

 .تميز گرددتمامي نواحي آغشته به روغن كامالً شسته و  -4

 .دقيقه در دورهاي مختلف روشن بماند 21الي  41خودرو  -2

 .سپا نواحي تحت ريسك به شرح زير را  بازديد، و در صورت مشاهده ايراد نسبت به رفع آن اقدام نمائيد -3

 كوركنهاي سرسيلندر -4

 .مي تواند رخ دهد( 3تصوير)وجانبي سرسيلندر( 2تصوير)، عقب(4تصوير)نشتي روغن از كوركنهاي سمت جلو
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 واشر قاب نردباني -2

 .مي تواند رخ دهد( 4تصوير)نشتي روغن از ناحيه تماس قاب نردباني به بلوك سيلندر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واشر سرسيلندر   -3

 مي تواند رخ دهد( 2تصوير)نشتي روغن از ناحيه تماس سرسيلندر به بلوك سيلندر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واشر ماژول روغن -4

 .به علت عدم آببندي واشر مي تواند رخ دهد( 6تصوير)نشتي روغن از ناحيه تماس ماژول روغن به بلوك سيلندر  
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 پمپ روغن  -2

مي تواند رخ ( 2تصوير)نشتي روغن از محل تماس پمپ روغن با بلوك سيلندر بخصوص در ناحيه قرارگيري اورينگ 

 .دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در صورت باز نمودن سرسيلندر مطاب  تصاوير زير ناهمواري هاي سطح بلوك سيلندر را كنترل نمائيد -6

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :  توجه

جدول گشتاورها رعايت گشتاور پيچ ها و اتصاالت موتور و متعلقات آن بسيار مهم بوده و الزم است مطاب  

 .شوداستانداردهاي تعميراتي و گشتاورها دقيقاً مراعات 
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 :ايرادات رايج در موتور ملی

 خطاي اختالف زاويه ميل سوپاپ با ميل لنگ-1
خودرو  ECUدر برخي از موارد مشاهده شده است كه بعد از دانلود رساند، مجاز ميهاي  به اطالع كليه نمايندگي

EF7  خطاي  1.44با ايكودياگ ورژن ،: 
  "Alignment between camshaft and crankshaft above maximum threshold"                    
با توجه به افزايش كنترل برخي . گردد ايجاد مي( اختالف زاويه بيش از حد بين ميل سوپاپ و ميل لنگ ) 

 SETPOINTالف زاويه بين تاز جمله كنترل اخ  NGS3LIPCO: با ورژن ECUپارامترها در نرم افزار جديد

درجه باشد خطاي مذكور به وجود  41ميل بادامك و ميل لنگ ،در برخي خودروها كه اين اختالف بيش از 

 .(قابل تشخيص نبود ECUر قبلي اين اختالف زاويه توسط نرم افزا.)آيد مي

با ايراد فوق مراجعه مي نمايند ابتدا ميزان  ECUلذا الزم است در خصوص خودروهائي كه بعد از دانلود نرم افزار 

بررسي گردد و در صورتي كه اين اختالف بيش از حد ( 4تصوير)انحراف زاويه ميل بادامك از طري  خواندن پارامترها

 .سوپاپ هوا اقدام گردد  د، نسبت به تعويض ميلباش ( درجه 41) مجاز 

  :1توجه
 .در صورت تعويض ميل سوپاپ بايد كاسه نمدهاي ميل سوپاپ نيز تعويض گردد

  :2توجه
 2در تصوير كه همانطور. از سمت صحيح نصب گردد Triggerدر هنگام نصب ميل سوپاپ جديد دقت شود كه 

        ديگرآن تخت وطرف زاويه دار آن طرف يك كه است متصل مذكور دنده به چرخ خار عدد يك است مشخص

 .باشد مي زاويه دار طرف نشيند، مي روي ميل سوپاپ قسمتي كه .مي باشد 
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 لرزش دور موتور دردورآرام-2

 شمع معيوب است-1-2

 .يا شكستگي بر روي آن نباشدترك و . بررسي كنيد نوع شمع و فيلر دهانه شمع مطاب  استاندارد باشد  

 كويل معيوب است-2-2

يكاي از كويال هاا     .باشاد   Misfire ignition …. > no signalدر صورتيكه ايراد مشاهده شده در دياگ      

   .معيوب است مي بايست كوئل معيوب تعويض گردد

 پايين بودن كمپرس موتور -3-2

 .معيوب باشد  در اين حالت مي بايست موتور تعمير شودممكن است از ناحيه سوپاپ يا  رينگ پيستون 

 نشتی روغن هيدروليك در روي دسته سيم بلند موتور  -4-2

برخي از خودروهايي كه به دليل ايراد لرزش موتور در حالت گاز يا بنزين به مراجعاه داشاته اناد كاه در ايان اياراد       

ر ايراد مي بايست در دياگ به گزيناه پارامترهااي   ثبت نمي شود لذا جهت بررسي بيشت ECUهيچگونه خطايي در 

بااالتر باود    4و اكسيژن سنسور پائين از عدد  2اكسيژن سنسور مراجعه نمود اگر مقدار اكسيژن سنسور باال از عدد 

   يا اكسيژن سنسورها مي باشاد و در ارتبااط باا ايان اياراد       ECUبيانگر اختالالت پيش آمده از ناحيه دسته سيم ، 

 .يست اقدامات ذيل صورت پذيردمي با

اكسيژن سنسورها از سوكت خود جدا شوند و مورد بررسي قرار گيرند در صورت مشاهده روغن در داخل سوكت  -4

 .ها آنها را با بنزين شستشو دهيد و با هواي فشرده آنها را خشك نمائيد 

لذا جهت رفع ايراد  ( يدروليك مي باشد مطمئن باشيد كه نشتي از فشنگي روغن ه) مسير نشتي را دنبال كنيد  -2

 .مي بايست فشنگي را تعويض نمائيد 

باا بنازين و هاواي    ( حتي داخل خرطومي دساته سايم   ) مسير دسته سيم را از فشنگي تا اكسيژن سنسورها را  -3

 .فشرده تميز و خشك نمائيد  

تعويض اكسايژن سنساور معياوب اقادام     در صورت اتصال كانكتورها و مشاهده مجدد ايراد مي بايست نسبت به  -4

 .نمائيد

در صورت مشاهده مجدد ايراد نسبت به تعويض دسته سيم بلند خودرو اقدام نمائيد زيرا كه اين نشتي مي تواند  -2

 .روكش سيم را معيوب و موجب اتصال كوتاه بين سيمها شود 

 پايين بودن فشار گاز در رگالتور-5-2

 .  مي بايست تعويض گردد گالتور گاز معيوب باشدراگر فقط در حالت گاز موتور دچار لرزش شود ممكن است 
  

 (گازيا بنزين فرقی ندارد ) idleخاموش شدن موتور خاموش شدن در حالت -3

 CVVT كثيف شدن شير -1-3

 .در اثر براده ها يا ناخالصيهاي معل  در روغن موتور گيرپاژ شده باشد CVVTممكن است كه شير برقي 

 قطع شدن اتصال دسته سيم-2-3

با مولتي متر از طري  دياگرام و با دياگ اقدام به رفع ايراد كنيد و اگر قطعه مورد نظر وضعيت نامطلوبي دارد در 

 .نهايت دسته سيم را تعويض نماييد
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 بنزين رله پنج پايه برق يا-3-3

 .در صورت حصول اطمينان از ايراد قطعه نسبت به تعويض آن اقدام گردد

 خارج شدن موتور از حالت گاز -4

 كليد تبديل سوخت معيوب است – 1-4

 .تعويض قطعه پا از تست كليد در منوي پارمترهاي اكودياگ  و مطمئن شدن از خرابي آن

 عدم عملكرد شير برقی -2-4

 CNG)كودياگ جهت شنيدن صداي آن و در صورت عدم شنيدن صداي عملكرد يتوسط افعال كردن شير برقي 

Tank valve ) ،(Shut off valve  ) دسته سيم مربوطه بررسي شود. 

 وجود نشتی گاز -3-4

 : دياگ به صورت ذيل نمايش مي دهد ايكواحتمال وجود نشتي گاز در سيستم كه خطاي آنرا 

CNG leak from low pressure   (نشتي از ناحيه كم فشار گاز)  

CNG leak from high pressure (نشتي از ناحيه پر فشار گاز) 

 .اقدام گردد نشت يابي و رفع محل نشتينسبت به 

5-Limp Home (گاز نخوردن) 
ت بعد از حصول اطمينان سمي رود كه الزم ا limp homeدر صورت ايراد هر كدام از قطعات زير خودرو به حالت 

 .ايراد قطعه نسبت به تعويض آن اقدام گردد از

 دريچه گاز -1-5

 سنسور پدال گاز-2-5

 سوئيچ پدال ترمز-3-5

 .پا بررسي موقعيت قرارگيري سوئيچ پدال ترمز اقدام به تعويض نماييد

 دسته سيم موتور-4-5
 

 صداي غيرعادي موتور    -6

 :رويه بررسی ايراد سايش پيستون با جداره بلوك سيلندر 

اپراتور تعميرات در زمان بررسي دقيقاً صدايي شبيه صداي گژن پين مي شنود ولي براي جلوگيري از اشتباه در 

 :تشخيص ايراد مراحل ذيل را انجام دهد 

 رويه كنترل و حذف صداي تايپيت هيدروليك موتور ملي را انجام دهد در صورت عدم رفع آن

 .شود در صورت حذف شدن صدا ، ايراد مربوط به گژن پين مي باشد اپراتور اجازه دهد تا موتور كامالً گرم  -4

تمامي وايرها مورد آزمايش قرار . با گاز دادن صدا بيشتر مي شود و با كشيدن يك واير كاهش مي يابد  -2

 .گيرد 

پا از دمونتاژ سرسيلندر با حركت پيستون داخل بلوك ، كامالً برخورد پيستون با جداره بلوك رويت مي  -3

 .و مي بايست اقدامات الزم جهت تعمير موتور صورت پذيرد شود 
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 تركيدن كوئل-7

 عدم رعايت فيلر دهانه شمع-1-7

 (1.22فيلر ) 1ر دهانه شمع و نوع شمع كنترل شودفيل

 شل بودن اتصال بدنه هاي موتور-2-7

 اتصالی داشتن دسته سيم باالي موتور-2-7
 

 عدم عملكرد خودرو بر روي گاز-8
 خرابي سنسور دماي محيط روي آينه بغل-4-1

 ايراد رگالتور -2-1

 نشتي گاز -3-1
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 شرح پيچ يا قطعه مورد استفاده رديف
تعداد پيچ هاي 

 مورد استفاده
نوع پيچ يا مهره مورد 

 استفاده
نيوتن ) گشتاور 

 (متر 
 M14 25 4 شمع 1

 M6 2±11 24 پيچهاي كپه ميل سوپاپ 2

 M8 2±25 7 لد اگزوزوپيچهاي دو سر رزوه منيف 3

 M6 2±11 7 لد هواوپيچهاي دو سر رزوه منيف 4

 M6 2±11 4 نازل خنك كننده پيستونپيچهاي  5

 M8 5±21 1 پيچ ناك سنسور 6

 M11 11 ميل لنگپيچهاي كپه ثابت  7
(2±51(+)2±21) 

"(5 ±"77+) 

 M8 8 پيچهاي كپه شاتون 8
(2±25(+)2±11) 

"(5 ±"66+) 

 M6 2±11 6 ميل لنگ پيچهاي قاب كاسه نمد عقب 9

 M6 2±11 7 پيچهاي اويل پمپ 11

 M6 2±11 3 پيچهاي لوله مكش روغن 11

 پيچهاي قاب نردباني پائين 12
19 
2 
4 

M8 

2±11 
2±25 

2±25 

 M6 2±11 16 پيچهاي كارتل 13

 M10 11 پيچهاي سرسيلندر 14
(2±45(+)2±21) 

"(5 ±"115+) 

 M5 2 پيچهاي سايكلون 15
MAX  6  نيوتن

 متر

 M6 2±11 3 قالپاق سوپاپفلزي پيچهاي واشر  16

 M6 2±11 21 پيچهاي قالپاق سوپاپ 17

 CVVT 1 M5 1±6پيچ شير  18

 M6 2±11 1 پيچ سنسور موقعيت ميل بادامك 19

 M6 2±11 1 صفحه محافظ گرد و غبار پيچ 21

 M10 4±71 6 پيچهاي فاليويل 21

 M8 2±21 6 كالچ پيچهاي ديسك و صفحه 22

 لد هواوپيچهاي پايه نگهدارنده منيف 23
 عدد باال 2
 عدد پائين 1

M6 

M8 
2±11 
2±25 

24 
پيچ دو سررزوه تسمه سفت كن 

 (تايمينگ )
1 M8 2±25 

 M8 2±25 1 پيچ دو سررزوه هرزگرد تسمه تايمينگ 25

 M8 2±25 1 لد اگزوزوموتور سمت منيفپيچ قالب  26

 M8 1 لد هواوپيچ قالب موتور سمت منيف 27

2±25 
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 شرح پيچ يا قطعه مورد استفاده رديف
تعداد پيچ هاي 

 مورد استفاده
نوع پيچ يا مهره مورد 

 استفاده
نيوتن ) گشتاور 

 (متر 
 M8 2±25 1 (تايمينگ ) مهره تسمه سفت كن  28

 M8 2±25 1 (تايمينگ )  مهره هرزگرد تسمه 29

31 
به ميل    CVVTچرخدندهپيچ 

 هوا بادامك
1 M12 121 

 M10 81 1 به ميل بادامكدود چرخ دنده پيچ  31

 روييپيچهاي دسته موتور  32
4 
3 

M10 

M8 
4±45 
2±25 

 M6 1±7 3 پيچهاي قاب تسمه رويي  33

 M6 1±7 2 پيچهاي قاب تسمه بااليي  34

 M8 2±25 4 ماژولپيچهاي اويل  35

 M6 2±11 3 پيچهاي هوزينگ ترموستات 36

 M8 2±25 7 لد اگزوزومهره هاي منيف 37

 M6 2±11 1 پيچ سنسور دما و فشار هوا 38

 M6 2±11 2 (بنزين ) پيچهاي پايه ريل سوخت  39

 M6 2±11 2 پيچهاي سنسور دما و فشار گاز 41

 M6 2±11 2 (گاز)پيچهاي پايه ريل سوخت  41

 M8 2±11 7 لد هواومهره هاي منيف 42

43 
لد هوا در وپيچهاي دو عدد پايه منيف

 روي قالپاق سوپاپ
8 M6 2±11 

 M6 2±11 4 پيچهاي دريچه گاز  44

 M6 124±7 4 پيچهاي پايه كويل 45

 M6 2±11 3 پيچهاي درپوش ترموستات  46

 CVVT  1 M27 41درپوش  47

 M8 2±25 4 پيچهاي صفحه موجگير روغن 48

 M6 2±11 3 پيچهاي هوزينگ ترموستات 49

 M10 4±45 3 پيچهاي تسمه سفت كن 51

25 ±225 --- --- گشتاور فشنگي روغن  51  

52 
مقدار نيرو جهت پرس چرخ دنده 

Trigger به ميل بادامك 
--- --- 52283  

N/mm^2 
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 EF7مجموعه ابزار مخصوص تعمير موتور 

 رديف
 كد اختصاصی

 پدر 

 كد اختصاصی

 فرزند 
 شكل شرح كد سازنده

1  0..11410  0..11410  TEF7010  جعبه خالی ا زار تعميرموتورملیEF7 

 

 

2  0..41411  0..41411  TEF7008 پين تنظيم تایم ميل سوپاپ 

 

 

3  0..48401  0..48401  TEF7001 ا زارجا ن  اسه نمد عقب ميل لنگ 
 

 

4  0..14442  0..14442  TEF7009 پين تنظيم موقعيت فالیویل 

 

 

5  0..14414  0..14414  TEF7011 قفل  ن فالیویل 

 

 

6  0..1.40.  0..1.40.  TEF7002 ا زارجا ن  اسه نمدميل سوپاپ هوا 
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7  0..1.406  0..1.406  TEF7003 ا زارجا ن  اسه نمدميل سوپاپ دود 

 

 

8  0..1.401  0..1.401  TEF7012 ا زار جا ن  اسه نمدجلوميل لنگ 

 

 

9  0..1641.  0..1641.  TEF7004 ا زارجا ن الستيك ساق سوپاپ 

 

 

11  0..01448  0..01448  TEF7006 ا زاردرآورنده دنده تایم ميل لنگ 

 

 

11  0..01442  0..01442  TEF7007 ا زارجا ن دنده تایم ميل لنگ 

 

 

12  0..16411  0..16411  Facom 
 U.43LA 

 سوپاپ  ش موتور

 

 

 پالستيك گيج 9769.42 06441..0 06441..0  13
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

14  0..41410  0..41410  880-E14  كس E14   8/3درایو 

 

 

15  0..41418  0..41418  880-E10  كس E10   8/3درایو 

 

 

16  0..41412  0..41412  880-E12  كس E12   8/3درایو 

 

 

17  0..4141.  0..4141.  8802-T45  كس T45   8/3درایو 

 

 

18  0..41411  0..41411  900-E20  كس E20   2/1درایو 

 

 

19  0..4141.  0..4141.  8802-T30  كس T30   8/3درایو 

 

 

21  0..41411  0..41411  880-E8  كس E8   8/3درایو 
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 

  

21  02.41441  02.41441  G23003 خط  ش 

 

 

22  06041441 06041441 C.0009 ا زارنگهدارنده موتور 

 

 

 دسته فيلرميليمتري 1708/20 14.14441 14.14441  23

 

 

24  0.141441  0.141441  K.017.A آچار  اسه نمد ميل سوپاپ 

 

 

25  01.40440  01.40440  3300C-250   اینچ  8/3آچار شمع  لند  ا درایو 

 

 

26  0.140441  0.140441  DM27 انبر  ا  و ست  ست شيلنگ 

 

 

27  0..41416  0..41416  880LG-E12 
 (ميليمتري141 ه طول ) كس  لند 

 E12  اینچ  2/1درایو 
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 سمند موتور ملي EF7موتور 

 

 

 : EF7ليست اطالعيه هاي فنی خودرو     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان تاریخ شماره ردیف

  الچنصب درپوش پالستيكی  ا ل  1391/05/17 1391-46 1

 EFPروش رفع ایراد عدم عملكرد مناسب فن در موتورهاي  1391/05/08 1391-39 2

 EF7روش رفع صداي غير عادي ا  رگوالتور ٍ 1391/04/21 1391-30 3

 تدوین دستورالعمل تعمير اویل ماژول 1391/03/28 1391-25 4

 تعویض درپوش مهره توپی چرخ عقب 1391/03/07 1391-17 5

 نصب صحيح سو ت ناك سنسور و شير  رقی  نيستر 1391/02/18 1391-10 6

 راهنماي تشخيص نشتی روغن موتور ملی 1390/07/16 1390-87 7

 EF7مونتاژ دسته سيم موتور خودروي  1390/07/14 1390-86 8

 خطاي اختالف  اویه ميل سوپاپ  ا ميل لنگ 1390/06/07 1390-70 9

 EF7در موتور هاي  ECUروش تشخيص نوع  1390/05/19 1390-63 11

 ECU EF7شرایط مجا  تعویض رگوالتور پس ا  دانلود  1390/05/18 1390-62 11

 تغيير طرح دسته سيم  وتاه موتور 1390/02/18 1390-12 12

 EF7اشتباه مونتاژ دیسك و صفحه روآ  ر روي سمند  1389/09/02 1389-122 13

 دسترسی  ه جدول عيب یا ی موتور ملی 1389/06/21 1389-88 14

 صداي غير عادي موتور و سایش سيلندر 1389/06/02 1389-76 15

 نوع شمع مصرفی و فيلر دهانه شمع 1389/03/04 1389-34 16

 (آمپر  25آمپر  ه جاي  35نصب رله ) پایه  5جایگزینی رله  1388/12/11 1388-198 17

 عيب ایرادات شایع موتورملی عروش رف 1388/11/13 1388-185 18

 رویه رفع روغن ریزي در سرسيلندر موتور ملی 1388/09/04 1388-146 19

 نحوه نصب صحيح واشر سر سيلندر 1388/08/12 1388-130 21

 معرفی اورینگهاي قا ل تعویض سيستم  ولر سمند  ا موتور ملی 1388/07/12 1388-113 21

 EF7معرفی شماره فنی سوئيچ ترمز جدید  1388/06/09 1388-94 22

 EF7سيم موتور رتغييرات د 1388/04/08 1388-53 23

 ایرادات مشاهده شده در موتور ملی 1388/02/21 1388-34 24

 روش روشن  ردن موتور خودرو  صورت اضطراري  ر روي سوخت گا  1388/01/23 1388-9 25

 در ارسال موتور  امل جهت تعویض موتور ملیقطعات مورد نيا   1387/10/21 1387-70 26

 نحوه نصب و عيب یا ی وایر شمع 1387/09/06 1387-56 27
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