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 مقدمه

 :مي باشد TU5و پارس با موتور  504ن قسمت هاي زیر از خودرو سمند و پژو این دفترچه راهنما شامل توضیحاتي پیرامو

 سیستم خنک کاري -

 سیستم اگزوز -

 منیفولد دود -

 .این دفترچه باید به عنوان یک کتابچه راهنما و یک کتاب کار براي مربیان و تكنسین ها به کار رود

 

قابهل دسترسهي    WWW.ISACO.irسیستم پس از بروز آوري در سایت فني و مهندسي شرکت ایساکو بهه آدرس  تغییرات 

 . است

 

 ايساکوشرکت 
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www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 TU5با موتور  و پارس سمند و 504پژو                   خنک کاري                                                                                                          سیستم راهنماي 

 7 

 اطالعات فني
 

 

 ترموستات

 
 در  شروع باز شدن

  امل درن کباز شد

 
 

 

 

 مدار خنک کاري

 
 لیتر 7 –ظرفیت 

 ضد یخ

ي از سیستم محافظت م ي تا دما% 18ترکیب 

 کند

ي از سیستم محافظت مه  ي ا دمات% 40ترکیب 

 کند

  
 

 

 

 ها شلنگ
 

و ي پیچه بهه رادیهاتور توسهس بسهت نهوع       شهلنگ اتصال 

ي اتصهال را آببنهد  ي که به خوب مي گیردصورت  رینگاو

 .کند
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 پیچ ها گشتاور میزان 

 
 

        واتر پمپ يها پیچ. 1                                       پیچ هاي هوزینگ. 0
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 ابزار مخصوص

 

 

 

 مخزن آب جهت هواگیري مدار خنک کاري

 25581002با کد اختصاصي 

 

 

 

 

 کش میل لنگي پول

 ابزار عمومي

 
 

 

 

 پین تايم میل سوپاپ

 25508088با کد اختصاصي 
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 مشخصات فني
 

 مبه سیستي ه کلنگا
 

 
 

 رادیاتور .0

 واتر پمپ .1

 آبي خروج .1

 ترموستاتهوزینگ  .5

 ادیاتور بخارير .4

 رادیاتور آب ورودي به شلنگ .6

 رادیاتور آب خروجي شلنگ .7

 ورودي رادیاتور بخاري شلنگ .8

 خروجي رادیاتور بخاري شلنگ .9
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 مشخصات مدار خنک کاري
ي که با تسمه تایم به حرکت در م واتر پمپ استباشد و شامل یک ي مي فشارتحت از نوع  مدار خنک کاري

 شلنگو کلیه  رادیاتور بخاري ،یک ترموستات ،خنک کننده الكتریكيي فن ها ،ي یک رادیاتور آلومینیوم ،آید

 .باشدي متعلق به آن م کلیدهايها و 

 

واتهر  وارد  خروجهي  شهلنگ رادیاتور از طریق  پاییندرقسمت سرد  آب. باشدي عملكرد سیستم به شرح زیر م

از خنهک کهردن سه      پهس  . شودي مو از آنجا به سمت بلوك سیلندر و سر سیلندر هدایت  گرددي م پمپ

. رسد که در ابتدا بسته بوده اسهت ي به ترموستات م آب  پاپاه سوگاحتراق و نشیمن محفظه ،سیلندري داخل

 .واتر پمپ باز مي گرددعبور کرده و از طریق بلوك سیلندر به  رادیاتور بخارياز آب 

 

که ي گامکند و هني عبور م رادیاتور بخاريو  سر سیلندر ،تنها از بلوك سیلندر آباست  سردکه موتور ي زمان

 رادیهاتور  (ورودي)يباالی شلنگترموستات باز شده و مایع وارد  ،یش تعیین شده رسیدپبه مقدار از  آبي دما

به محض ورود به رادیاتور توسس ههوا خنهک    آبکه خودرو به سمت جلو در حرکت باشد ي گامهن. گرددي م

به محض . به کمک سیستم مي آیدي الكتریكي جریان هوا فن هاي اهش دماکي در صورت نیاز برا .گرددي م

 .گرددي سیكل مجدد تكرار ماین رسد خنک شده است و میرادیاتور  پایینبه قسمت  آباینكه 

 

 

ي ردیده اند توسس یک سوییج ترموستاتگرادیاتور نصب ي که در قسمت جلوي خنک کننده الكتریكي فن ها

 .اندازدي را به کار م فنسنسور  کلید یا که از قبل تعیین شده استي مایدر د. کردندي کنترل م
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 نظیم و تعويضت
 موارد احتیاط عمومي

 

انبساط را بردارید  درپوش مخزننكنید که ي سعهرگز  :هشدار

 یا هیچیک از اجزاء سیستم خنک کاري را دسهتكاري کنیهد   و

سیسهتم خنهک کننهده آسهیب      ممكن اسهت بهه ق عهات    زیرا

 .یدبرسان

بها آب جهوش بهه     سوختگياست خ ر گرم  که موتوري گامهن

سهرد  پهیش از  کهه مجبهور هسهتید    ي در صورت. شدت باالست

) انبساط را باز کنید درپوش منبعموتور و رادیاتور شدن کامل 

ابتدا باید فشار سیستم  ،(شودي که این کار توصیه نمچند  هر

 .خنک کننده را کاهش دهید

 

بها آب   سهوختگي د تها از  بپوشهانی ي خیمض پارچهرا با  پوشدر

را باز کنید  شوپدر آهستگيبه پس شود و س جلوگیريجوش 

که صدا ق هع  ي گامهن. خروج بخار شنیده شودي تا اینكه صدا

توانیهد  ي شود نشان دهنده آن است که فشار کاهش یافته و م

کهه  ي در صهورت . و آن را برداریهد را باز کنید  درپوشي به آرام

پهیش از  رسهد  ي وش مه گه حد بهه  پیش از خار خروج بي صدا

را باز کنید منتظر بمانید که صهدا   درپوشاینكه به طور کامل 

لحظات انجام این مراحل بهه طهور   ي در تمام .گرددق ع کامالً

 .نگه داریددور  دریچه درپوشخود را از کامل 

 

خودرو تماس  رنگ بدنهیا پوستتان مراقب باشید که ضد یخ با 

ي در صورت تماس سریعاً آن را بها مقهدار زیهاد    نداشته باشد و

چاله  ضد یخ را در یک ظرف باز یا درهرگز . آب شستشو دهید

ي که ضهد یهخ آشهامیده    صورت چنین در هم. نریزید گاراژکف 

 .گردد گتواند باعث مري مشود 

شروع ي که موتور داغ باشد ممكن است فن الكتریكي در صورت

که بر ي گامهن. خاموش باشدموتور  اگري نماید حت چرخشبه 

مو و لباسهتان   ،دقت نمایید که دستکنید ي موتور کار مي رو

 .نگه دارید دوراز آن  کامالًرا 
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 سیستم خنک کنندهي ها شلنگ
 

 مهم

شهلنگ  . این دفترچه ارایه شد توجه فرمایید 01پیش از انجام هر اقدامي به هشداري که در صفحه 

دا نمود که موتور به اندازه اي سرد شده باشد که خ ر سوختگي بها آب  ها را تنها زماني مي توان ج

 .جوش وجود نداشته باشد

ار مشكل شده است، باید آن را با یک شلنگ چسیستم نشان دهد که شلنگ د بررسيدر صورتي که 

 .نو م ابق مراحل زیر تعویض نمایید

ورتي که مهایع مجهدداً قابهل اسهتفاده     در ص. ابتدا باید مایع را از سیستم خنک کننده تخلیه نمایید

 .باشد آن را در یک ظرف تمیز بریزید

 .بق دستورالعمل زیر اقدام کنیدطس نوع اتصال براي جدا نمودن شلنگ براسا

 

 رادياتوري ها شلنگ
 باز کردن

که بهه رادیهاتور متصهل انهد از نهوع      ي های شلنگ

دن راکجهد ي برا. هستندي پالستیكي پیچاتصال 

در ( همراه با بسهت )آن را ي انتهاقسمت  ،شلنگ

تا اینكه  بچرخانیدساعت  عقربه هاي خالف جهت

را از قسهمت   رینهگ اوپس سه . بست آن جدا شود

  .جدا نمایید شلنگبست ي انتها
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 سوار کردن

را متصل  شلنگقرار داده و  شلنگاتصاالت ي جدید بر رو رینگیک او

 .کنید

تها اطمینهان یابیهد     بچرخانید دساعتگردر جهت کامالًرا  شلنگي انتها

 .شده اند درگیري به خوب نگه دارندهي ها گیره

  

 شلنگاتصاالت متداول 
استفاده نمایید تا بسهت هها   ي گوشت پیچاز یک  شلنگجدا کردن ي برا

متصل بهه آن  ي آنها را همراه با کلیه بست هاپس را شل یا باز کنید س

 .دا نماییدجي و خروجي از قسمت ورود شلنگدر امتداد 

را جدا نمود امها در یهک    شلنگتوان ي مي نو به راحتي در یک خودرو

ي در صورت. باشندیكدیگرچسبیده ممكن است آنها به ي قدیمي خودرو

نماییهد بها   ي سهع  با مشكل مواجهه هسهتید   شلنگجدا کردن ي که برا

بها  توسس یک ابهزار  ي به آرام. را آزاد کنید شلنگآن ي انتها چرخاندن

ضهربه وارد کنیهد    شلنگي بر رو( دو سوي گوشت پیچمثل ) سر ضخیم

باز هم موفهق   چنانچه. حد نیرو وارد نسازیدیش از باما دقت نمایید که 

ك تیهز آن را ببریهد و   وني چاقونشدید توسس یک  شلنگبه در آوردن 

 .زین کنیددر دسترس است آن را جایگي نوی شلنگ اگر

پس سهر داده و سه   شهلنگ ي ابتهدا بسهت را بهر رو    شلنگهنكام نصب 

اتصال مجهدد  ي برا .نماییدي جایگزاراش ي یررا در محل قرارگ شلنگ

خشهک   شهلنگ کهه  ي در صورت .استفاده نمایید پیچاز بست مار شلنگ

آن استفاده نمایید و یا آن را ي روانكاري آب صابون براي است از مقدار

باعهث   از روغن یا گریس اسهتفاده نكنیهد زیهرا   . در آب جوش فرو برید

 .شوندي جسبیدن الستیک م

اینكه پیش از . آن را ببندیدي سر جایش قرار داده و بست هارا  شلنگ

از  محكم کنید بست ها را به سهمت عقهب بكشهید تها    کامالًاتصاالت را 

 .عبور کندي و خروجي ورودي قسمت برجسته دهانه هاي رو

ي نشهت  ه و احتمال وجودپر نمودرا مجدداً از مایع  کاريسیستم خنک 

 .نماییدي آسیب دیدن هر یک از ق عات سیستم بررسپیش از را 
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 سیستم خنک کاري هواگیريو  پر کردن ،تخلیه

 

 .را مالحضه فرمایید 01صفحه ي مراقبت ها

 ابزار مخصوص

 مخزن آب جهت هواگیري مدار خنک کاري:0
 24418112با كد اختصاصي 

 

 درپهوش خنهک شهد   کامالًکه موتهور  ي گامهن. 0

 سهاعت عقربه هاي خالف جهت  را انبساط منبع

. برسهد  نگهه دارنهده  تا اینكه به اولهین   بچرخانید

. گهردد تخلیهه   کهامالً صبر کنید که فشار پس س

ساعت عقربه هاي خالف جهت  را مجدداً پوشدر

پس دوم برسههد سهه نگهدارنههدهتهها بههه  بچرخانیههد

 .را بردارید درپوش

 
 

 پهایین شیر تخلیه رادیاتور را کهه در قسهمت   . 1

ا خهالف جههت   سمت راست رادیاتور قهرار دارد ر 

از قیهف لولهه اي بهراي جمهع     . بچرخانیدساعت 

 .آوري ماده خنک کاري استفاده نمایید
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را کهه  ي هواگیري ها پیچه بهتر الزم است که یکمک به تخلي برا. 1

 .ترموستات قرار دارند را باز نمایید هوزینگدر 

 مخزن را مجدداً ،متوقف شد خنک کاريمایع از اینكه جریان پس . 5

 .در قسمت جلو نصب نماییدبلوك سیلندر  درپوش تخلیه در زیر

 

 

 

  

 پر کردن
 .تخلیه رادیاتور و بلوك سیلندر را ببندیدي ها پوش هايدر. 0

 .رادیاتور را باز کنیدي هواگیر پیچ. 1

 

 

 

 

  

انبسهاط قهرار    منبهع ي را بهر رو  مخزن هواگیري مدار خنک کاري. 1

 .دهید

 .سیلندر تغذیه را تا بیشترین حد آن بر کنید: نكته

ي ههواگیر  پیچ ،حباب مشاهده نكردید آببه محض اینكه در جریان 

 .را ببندید

 .سیلندر تغذیه را بردارید

 .دوم سفت نمایید یارانبساط را تا شنبع م درپوش

 .(1500rpm دور موتور) موتور را روشن کنید

نگهه  ثابهت   کهاري سیسهتم خنهک   ي پیاپسه سیكل ي رارا ب دوراین 

 (.فن روشن و خاموش شود) دارید

 .آرام روشن بماندبا دور اجازه دهید که موتور به مدت چند دقیقه 

 .موتور را خاموش کنید

 .دقیقه صبر نمایید 00حداقل 

 .را با دقت باز نمایید منبع انبساط درپوش

 .آب را تا حد مجاز پر کنید

 .انبساط را تا شیار دوم محكم کنید منبع درپوش
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 باز و بست ترموستات
 

 

 باز کردن

 

 .را باز کنیدي باتري منف اتصال.0

 .را تخلیه کنید اريسیستم خنک ک. 1

را باز نمایید تا بهه   هاشلنگ ها و ي کشکلیه سیم . 1

 .داشته باشیدي به بدنه ترموستات دسترسي راحت

 .ترموستات را باز کنید هوزینگ متصل بهپیچ دو . 5

  

 

دقت نمایید . بردارید هوزینگي ترموستات را از رو. 4

 .در کدام جهت سوار شده استکه 

 

 

 

 

 

 

 
 

ي از نظر باز و بسته شدن بین دماهایترموستات را . 6

 .نماییدي ذکر شده است بررسي که در اطالعات فن

 .آن را تعویض کنید مشكلدر صورت وجود 

 واشهر وجهود نداشهته باشهد    ي مشهكل  کهه ي در صورت

نمایید که خراب یا دفرمه ي را بررسي آببندي الستیك

 .نشده باشد

 

 بستن

ي مراحل نصب عكس مراحل باز کردن ترموسهتات مه  

 .باشد

 . کنیدهواگیري سیستم را 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 TU5با موتور  و پارس سمند و 504پژو                   خنک کاري                                                                                                          سیستم راهنماي 

 18 

 باز و بست واتر پمپ
 تسمه تایم را درآورید -

 را تخلیه کنید کاريسیستم خنک  -

 (0)ایید را جدا نم اتر پمپو -

 
 اتصاالت تسمه تايم باز و بست

 15500005با کد  پین تایم میل لنگ .0

 15500000با کد (دود) سوپاپمیل  پین تایم .1

 15500000 با کد(هوا) سوپاپمیل  پین تایم .1

 15518007با کد  تایم تسمهدارنده نگه .5
 

 :باز کردن
 جلو سمت راست چرخ

 شل گیر چرخ جلو سمت راست

 دینامتسمه 

 میل لنگ سر پولي

 ..موتور را توسس جک بلند کنید و آن را ثابت نگه دارید

 (.0) دور از موتور برروي بدنه نصب کنیددسته سیم را از 

 :دنکرجدا 
 تسمه تایم يپایین قاب

 تسمه تایم يباالی قاب

 :ثابت نكه داشتن

فالیویل را در قسمت  [1]با استفاده از ابزار مخصوص شماره 

 .نگه داریدابت ث 0سیلندر شماره 
 .استفاده نمایید [3]و   [2]میل بادامک از ابزار مخصوص شمارهي برا

 

 

1 
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 .را شل کنید (7) تسمه سفت کني هاپیچ 

غلتههک را در جهههت  آلههنآچههار بهها اسههتفاده از 

در  1تها ایهن کهه شهاخ       بچرخانیهد  ساعتگرد

 .شود تسمه کامال شلو  یردقرار گ Bموقعیت 

 .نگه داریدضعیت تسمه سفت کن را در آن و

را یک دور  سفت کن تسمههرگز : نكته اساسي

 (.5)تسمه تایم را درآورید. نچرخانیدکامل 

 
 

 واتر پمپ نصب مجدد
جدیههد قههرار گیههر را قههرار داده و یههک درز پمههپ

سهفت   da.Nm 1.8را تها   آننه ي هاپیچ .دهید

 .نمایید

 .قرار دهیدتسمه تایم را مجدد 

ههواگیري  و  هپهر نمهود  اري را سیستم خنهک که  

 .کنید

 
 

 نصب مجدد تسمه تايم
ي بهه راحته   6و  4ي ت نمایید که غلتهک هها  دق

 (.کنندگیر کنند و نه ي نه باز)دوران کنند

دارد  (C) – (D) – (E)عالمهت   1 تهایم  تسمه

ي را نشان م 71و  41 ،0ي که موقعیت دندانه ها

 پشهت این عالمت هها بها خهس سهفید در     . دهند

قهرار  مربوطهه  ي ندانه هاتایم در قسمت د تسمه

 .گرفته اند
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 تسهمه ي رو Cعالمهت  تسمه تایم را نصب کنید،ب وریكه 

 .گیردقرار  میل لنگ ي پینیونرو Fشیار در امتداد  تایم

 
 

براي ثابت نگه داشتن تسمه تایم روي دنده  سر میل لنگ 

 .استفاده نمایید [4]شماره مخصوص ابزار از 

 
 

 تنظیم اولیه
خهالف  در  Aرا در نق هه   غلتهک  آلهن آچهار  تفاده از با اس

در  1تا این که شاخ   بچرخانیدساعت عقربه هاي جهت 

 .سفت شودکامالًپیچ یرد و قرار گ Mموقعیت 

سهفت   da.Nm 1.8 گشهتاور را بها   تسمه سفت کن پیچ

 .کنید

 .میل بادامک را درآوریدي هاپین  و میل لنگ پین

 .بچرخانیدعمول در جهت مبار  5موتور را بیش از 

 

 کشش نرمال
در موقعیهت  را  میل لنگ [1]با استفاده از ابزار مخصوص 

 .نگه دارید تایم خود

تک تسمه سفت کن شهل   را باز کنید تا غل 7شماره پیچ 

 .شود

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 TU5با موتور  و پارس سمند و 504پژو                   خنک کاري                                                                                                          سیستم راهنماي 

 21 

 

سهاعت  عقربهه ههاي   خهالف جههت    (A)آل در نق هه  چهار آغلتک را توسهس  

 .گیرد قرار Nدر موقعیت  1تا شاخ   بچرخانید

نبایهد بهه    1در صورتي که تایم موتور صحی  انجام شده باشد،شهاخ   : هنكت

 .برگردد Mنق ه 

 .سفت کنید da.Nm 2.2غلتک تسمه سفت کن را تا 

 .درآورید گرا از روي میل لن پین

 .بار در جهت دوران آن بچرخانید 1موتور را بیش از 

عیتي که نسبت به موق mm 2.0±باید حداکثر: موقعیت غلتک را بررسي کنید

در آن سفت شده بود فاصله داشته باشد در صورتي کهه این هور نباشهد بایهد     

ه داشتن میل بادامک و میل لنگ یهک  گبا ثابت ن .مراحل نصب را تكرار کنید

در صورتي که نتیجه مورد قبهول نباشهد   . ر نحوه نصب را بررسي کنیدبار دیگ

 .مراحل نصب را مجدداً تكرار کنید

 .یرون بكشیدرا ب تایمپین هاي 

 . پایه نگه دارنده میاني موتور

 :نصب مجدد

 هاي تسمه تایمقاب 

 (da.Nm 2.5گشتاور الزم ) هرزگرد

 .را قرار دهید دینامتسمه 

سهفت   da.Nm 4.5سر سیلندر را با گشتاور و  نگه دارنده پیچ هاي نصب پایه

 .کنید

 .سفت کنیدda.Nm 6.0 را با گشتاور (9)ه دارنده باالي موتورسه پیچ پایه نگ

 .سفت نمایید da.Nm 4.5را با گشتاور  (00)دسته موتور باالمهره 

 :نصب

 شل گیر سمت راست جلو

 چرخ جلو سمت راست

 .ببندیدda.Nm 1 ترموستات را قرار داده و پیچ هاي آن را با گشتاور 

 da.Nm 2.7و پیچ هاي آن را با گشتاور  گیج روغن را سرجاي خود قرار داده

 .ببندید

 .فیلتر و پیچ هاي آن را سفت کنید ایهپ

 .استفاده کنیدفیلر روغناز اورینگ جدید هنگام نصب : توجه 

 .سفت نمایید da.Nm 2.5فیلتر روغن را با گشتاور 

 .روغن را سر جایش قرار دهید گیج
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 يي خروجي آبزانوباز و بست 
 

 کردن پیاده کردن
 

 .م کنیدکامالً محكخودرو را بلند کرده و آن را . 0

 .را تخلیه کنید اريسیستم خنک ک. 1

 .سیني موتور را باز کنید مهره جلودو . 1

سیني را ثابت نگه دارید و سه پیچ عقب را باز . 5

 .رده و سیني را درآوریدک

 

 
رادیهاتور  شلنگ رادیاتور و خروجي  خودرواز زیر . 4

 .را باز کنید بخاري

را بهاز   دو پیچ نگهه دارنهده زانهویي خروجهي آب    . 6

 .کرده و آن را درآورید

 .آببندي را بردارید واشر

 
 سوار کردن

مراحل نصب عكس مراحهل بهاز کهردن ق عهات     . 0

 .است

س وح تماس را بررسهي کنیهد کهه تمیهز باشهند و      

 واشروضعیت آنها را بررسي نموده و در صورت نیاز 

پهیچ ههاي زانهویي خروجهي را بها      . را تعویض کنید

 .ندیدبب da.Nm 15گشتاور 

شلنگ هاي سیستم خنک کننده را ببندید و آن را 

 .پر نموده و هواگیري کنید آبمجدداً از 
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 باز و بست رادياتور
 

 پیاده کردن

بههه . را در آوریههد اريسیسههتم خنههک کهه .0

 .مراجعه نمایید 01صفحه 

 .ورودي هوا را درآورید لوله .1

را بهاز کهرده و سنسهور    1شهماره  دو پیچ  .1

 آن نگه دارندهاي بست همپ را به همراه 

 .شلنگ به طور کامل درآورید و

 
 .را درآورید(ورودي)شلنگ باالیي رادیاتور .5

 

 
کهه   خودرو را بلند نموده و دو مههره اي  .4

در قسمت جلوي سیني زیر موتهور قهرار   

 .دارد را باز کنید

سیني را نگهه داشهته و سهه پهیچ عقهب       .6

 .سیني را نیز باز کنید

 .سیني را درآورید     
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 پههایینياز قسهمت زیهر خهودرو شهلنگ      .7

کهه بهه رادیهاتور     اريخنهک که  سیستم 

 .نمایید جدا متصل مي شود را

 .این عمل ممكن است مشكل باشد: توجه

 
دو گیره نگه دارنده وایر را در هر طهرف   .8

رادیاتور باز کرده و موتور را به آرامي به 

جلو هل داده و بلند کهرده و از خهودرو   

و  504ي خودروههاي  برا) .خارج نمایید

 (.پارس نیز مشابه همین روش است

 

 
 نصب

بهه خههوبي روي   پهاییني دقهت نماییهد کهه پایههه    

الستیک هاي نگه دارنده روي بدنه قهرار گرفتهه   

اورینگ هاي روي اتصاالت شلنگ رادیاتور . باشد

 .را بررسي نمایید و در صورت نیاز تعویض نمایید

دن دا نمهو عكهس حالهت جه    کهامالً مراحل نصب 

 .ق عات مي باشد

مدار خنک کاري را دوباره پر کهرده و ههواگیري   

 .نمایید
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 وز و منیفولدگزسیستم ا
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 اطالعات فني
 ها پیچ گشتاور میزان

 

 
 N.m ± 25% 8 دودحفاظ حرارتي به منیفولد  .1

 N.m 40به سر سیلندر  دودمنیفولد  .2

 N.m 10ود لوله جلو اگزوز به منیفولد د.  5    

 N.m 20نگه دارنده لوله  هاي بست/ لوله وسس/ لوله جلو.  4    
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 مشخصات فني
 

 نگاه کلي به سیستم

 

 
 منیفولد دود و لوله هاي اگزوز 

 :قسمت مي باشد 1سیستم اگزوز شامل 

 لوله جلویي .0

 میاني و انبارهلوله میاني  .1

 اصلي انبارهلوله عقب و  .1

در  تحهرك مي باشد تا اجهازه  فنري  فشاريلوله جلو از نوع 

 ههاي  بستکلیه اتصاالت دیگر توسس . سیستم اگزوز را بدهد

 .نگه دارنده محافظت مي شوند

سرتاسر طول سیستم توسس پوشش الستیكي حفاظت مهي  

 .گردد

لوله جلویي یک تسمه به بدنه متصل شده اسهت  در قسمت 

 .میاني را ثابت کند انبارهتا 

 .متصل شده است بنزین باكیک حفاظ حرارتي در زیر 
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 تنظیم و تعويض

  باز و بست قطعات سيستم  اگزوز 

 ابزار مخصوص  -1
 

  
 

[0193-B] 

کد اختصاصي )

15101001 )  

 ابزار باز و بست  بست شیلنگ هاي

 سیستم خنک کننده

 ( کاتاليست) باز و بست  کاتاليزور 

  روش جدا كردن – 2.1

 .ببرید خودرو را روي جک قرار داده و باال 

 

 : ( م ابق شكل)  به ترتیب ق عات زیر را جدا کنید

 سیني زير موتور -

 (8)اتصاالت نگهدارنده لوله اگزوز  -

 (2)پیچهاي  -

 (3)چهار مهره نگهدارنده کاتالیزور  -

 (5) کاتالیزور  -

 : نصب مجدد -2.2

 .نیفولد اگزوز را تعویض نمایید و م( 5)پس از باز کردن کاتالیزور ، باید واشر اگزوز ،  بین کاتالیزور: هشدار
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 .را با واشر اگزوز نو در جاي خود ببندید ( 5)کاتالیزور 

 :در جاي خود ببندید  ق عات زیر را مجدداً

  (3a)مهره  

  (3b)مهره  

  (3c)مهره  

  (3d)مهره  

 را( 1)پیچ ها  

 (م ابق شكل )را ( 1)مهره هاي  

 (0)اتصاالت نگهدارنده لوله اگزوز  

 .خودرو را از روي جک پایین بیاورید زیر موتور را نصب نموده و سیني 

 :      جلوئي اگزوز  باز و بست لوله 

  روش جدا كردن – 3.1

 .خودرو را روي جک قرار داده و باال ببرید

 

 : جدا کنید از روي خودرو به ترتیب 
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 سیني زير موتور  

 .را آزاد کنید ( 4)بست ( 25302003کد اختصاصي )با استفاده از ابزار مخصوص  

 اتصاالت نگهدارنده لوله اگزوز را  

 را ( 6)لوله اگزوز جلوئي  

 : نصب مجدد -3.2

 توجه0  :  پس از هر بار باز و بست ، باید بست  فلزي )4( با بست نو تعویض شوند .

 .را ببنديد ( 6)لوله اگزوز جلوئي  

 .را ببنديد ( 8)اتصاالت نگهدارنده لوله اگزوز  

 .رامجدداً ببنديد ( 4)بست ( 25302003کد اختصاصي )ا استفاده از ابزار مخصوص ب 

 .از بسته شدن درست اتصاالت اطمینان حاصل کنید  

 .سیني زیر موتور را در جاي خود بسته و خودرو را از روي جک پایین بیاورید 

 

 
 لوله هاي اگزوز باز و بست

نهه از  هر یک از بخش ههاي اگهزوز را مهي تهوان جداگا    

خهارج  سیستم جدا نمود و یا کل اگزوز را یهک مرتبهه   

بهتر است که ابتدا کل سیسهتم را جهدا نمهوده و    . کرد

 .تفكیک کنید روي میز سپس اجزاي آن را

 

 لوله جلو

 .خودرو را بلند کرده و آن را ثابت نگه دارید .0

مهره هاي اتصال لوله جلو بهه منیفولهد دود را    .1

 .را بردارید فنرها و کاسه فنر. نیدباز ک
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لولهه   بست محكهم کننهده  و  ، واشر هامهره ها .1

  .جلو و لوله میاني را جدا نمایید
بدنهه بهه پهیچ بسهت متصهي      تسمه اتصهال  : توجه

 .باشد مي
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اگههزوز را  سههرگلویيلولههه جلههو را بههاز کههرده و . 5

 .درآورید

 

 

 
 

 میاني انبارهلوله میاني و 

 

ل مهره هها، واشهر هها و پهیچ ههاي اتصها       .0

دهنده لولهه جلهو و لولهه میهاني را جهدا      

  .نمایید
محكم شده  بستپیچ  بدنه بهتسمه اتصال : توجه

 .است

 
مهره هها، واشهر هها و پهیچ ههاي اتصهال        .1

دهنده لوله میاني و لولهه عقبهي را جهدا    

 .نمایید
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را جدا نمهوده و   (لرزه گیر)الستیک نگه دارنده .1

 .لوله میاني را بردارید

 

 
 اصلي انبارهب و لوله عق

مهره ها، واشر ها و پهیچ ههاي اتصهال دهنهده      .0

 .لوله میاني و لوله عقبي را جدا نمایید

 

 
را از السههتیک  انبههاره عقبههي لولههه عقههب و   .1

 .جدا نموده و آنها را درآورید نگهدارنده
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 باز و بست کامل اگزوز

 

 باز کردن

 .خودرو را بلند کرده و ثابت کنید .0

لولهه جلهو بهه    هنهده  مهره هاي اتصال د .1

را  واشرهافنر و . را باز کنید دود منیفولد

 .جدا کنید

 
را از محهل اتصهالش    بدنهه تسمه اتصال  .1

 .جدا کنید

 

 
را از  (لرزه گیهر )الستیک هاي نگهدارنده .5

 .باز کنید انباره اصليلوله عقب و 
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لوله میاني را بهاز   (لرزه گیر)الستیک نگه دارنده .4

 .وز را کامل جدا کنیدکرده و سیستم اگز

 

 
 

 

مراحل نصب مجدد عكس حالت باز کردن ق عهات مهي   

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 باز و بست محافظ حرارتي اگزوز
 .را باز کنید باك بنزینبه  اتصال چهار پیچ .0

اگهزوز جهدا   حفاظ حرارتي را از روي لوله پشت  .1

 .کنید

 

 نصب

 .مراحل نصب عكس حالت باز کردن ق عات است
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 :  باز و بست منيفولد دود

 : باز نمودن 

 . ابتدا خودرو را توسس جک از زمین بلند کنید 

اتصال باتري را ق ع کنید و آنرا از محهل خهود خهارج    

 . کنید

 

 

 

 

 

 

ي اکسهیژن  کانكتورهاي الكتریكي مربوط به سنسورها

و اتصال اکسیژن سنسور  (1)کانورتور  کاتالیستباالي 

 . را جدا نمایید (2)کانورتور  کاتالیستپایین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)و  (3)پیچ هاي نگهدارنده پمپ هیدرولیک فرمان 

را باز کنید و پمپ هیدرولیک را بدون باز نمودن لولهه  

د هاي پمپ و ق ع مدار هیدرولیک از موتور جدا نمایی

.  
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را از دینام و پمپ هیدرولیک  (5)صفحه محافظ دینام 

 .جدا نمایید 

را از تسمه جهدا کنیهد و تسهمه     (6)تسمه سفت کن 

 . دینام را از محل خود خارج نمایید

 . را از دینام جدا نمایید (7)کانكتورهاي دینام 

پیچ هاي نگهدارنده دینام به پایه دینام را بهاز کنیهد و   

پیچ ههاي اتصهال پایهه دینهام و     . نمایید دینام را جدا 

بهه موتهور را بهاز کنیهد و پایهه       (9)پمپ هیهدرولیک  

 . را جدا نمایید (10)نگهدارنده 

 

 

 

 

اتصال اگزوز بهه منیفولهد    (11)پیچ هاي دو سر رزوه 

 . دود را باز کنید

 . را باز کنید (12)پیچ اتصال لوله اگزوز به گیربكس 

دو قسهمت لولهه اگهزوز    اتصاالت مجموعه بست اتصال 

دقت کنید که ق عات براي استفاده . را باز کنید (13)

 . مجدد در دسترس قرار داشته باشند 

 . کانورتور را نیز از محفظه خود خارج نمایید کاتالیست

 

 

 

 

 . را خارج کنید  (14)گیج روغن 

 . را باز کنید (15)پیچ اتصال گیج روغن به سرسیلندر 

منیفولهد اگهزوز را بهاز کنیهد و      مهره ههاي نگهدارنهده  

 . منیفولد اگزوز را جدا کنید
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 نصب منیفولد 

 . مراحل نصب ، عكس مراحل باز نمودن است 

و  (16)در هنگام نصب از اورینگ راهنماي لوله گهیج روغهن   

 . جدید و استاندارد ، استفاده نمایید (17)واشر منیفولد 

 

 گشتاور پیچ ها 

 دکانیوتن متر  0/1: ه مهره هاي منیفولد 

 0/0:  (11)کانورتور به منیفولد  کاتالیسته مهره هاي اتصال 

 دکانیوتن متر 

ه پیچ هاي اتصال پایه نگهدارنده دینام و پمپ هیدرولیک بهه  

 دکانیوتن متر  0/1:  (9)موتور 

 دکانیوتن متر   0/5: ه پیچ هاي اتصال دینام به پایه دینام 

دکانیوتن  4/1:  (3)ک فرمان ه پیچ هاي اتصال پمپ هیدرولی

 دکانیوتن متر  1/1:  (4)متر و پیچ 

 دکانیوتن متر  4/1:  (6)ه پیچ تسمه سفت کن 
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

12441100724410004C-0132-QYابزار تايم فاليويل

QY

22440101124401011C-0132-AJ پين تايم ميل سوپاپ موتورTU5J4

32442800724428007C-0132-AKابزار نگهدارنده تسمه تايم

42441800224418002C.0173/2مخزن آب جهت هواگيري سيستم خنك كننده

52430200324302003P:7.0165انبربازوبست بست شيلنگهاي سيستم خنك كننده

ليست ابزار مخصوص
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