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   OHVGمعرفي موتور 

، روآ و همچنين تغيير بر اساس سوخت گاز طبيعيي پژو مصرف سوخت و آاليندگي خودرو سازي به منظور بهينه
كليه قطعات اصلي  موتور اين در . استو ساخته شدهطراحي روآ ب برروي خودروهاي جهت نصموتور جديدي 

 .بهبود چشمگيري يافته است مصرف سوخت و ميزان آاليندگي ) توان و گشتاور(از لحاظ عملكرد و موتور بهينه شده 
قرار گرفته مد نظر به عنوان سوخت اصلي  CNG استفاده از سوخت قابليت موتور جديددر كليه مراحل طراحي اين 

 :تغييرات كلي اين موتور به شرح زير ميباشد  . است
 . يافتهافزايش 8/10 به 6/9 تراكم موتور ازنسبت 
 . اسب بخار افزايش يافته 87حداكثر توان موتور به  
  بهينه شده استCNGمكانيزم سوپاپ براي كاربرد گاز طبيعي  
  گي در شرايط گازتغييرات مواد سيت و سوپاپ به منظور كاهش خورد 
 . از نمونه هاي تپت هيدروليكي استفاده شده است 
 . گرفته  و زواياي باز و بسته شدن سوپاپها در بهينه ترين حالت ممكن قرارتايمنيگ 

  

 RD-ROAمشخصات فني 
 CC 1696  حجم موتور

Gasoline 64KW-5000rpm /CNG 56.5KW-  5000rpm ماكزيمم توان موتور 

 Gasoline 138Nm-3200rpm / CNG 128Nm-3200rpm  در دور موتور ماكزيمم گشتاور

 Injector –Sequential سيستم سوخت رساني 
(siemens) 

گاز طبيعي  + 89بنزين بدون سرب با حداقل اكتان  نوع سوخت مصرفي 
CNG 

 BOSCH FR7DE نوع شمع 

  mm – 0.9 1.0 فيلر شمع
  w 40 – 20 w 50 10 روغن موتور 

  psi – 195 205 )كمپرس موتور(ر تراكم فشا
 lit 4.53 حجم روغن موتور با فيلتر 

 mm 70.8 كورس پيستون 
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      : مشخصات فني

  گشتاور پيچ ها

N . M 90 27مطابق با دستورالعمل صفحه      پيچ و مهره هاي سر سيلندر 

Kg m 1.93 پيچ دو سر رزوه سر سيلندر به سيلندر

Kg m 2.35 پيچ اتصال پايه ميل اسبك به سر سيلندر

 مهره هاي شاتون
1- 5Nm + 2 Nm

2- 25 Nm +5 Nm
3- Yield Controlled

7.18Kg m پيچ هاي كپي هاي ثابت

5.53Kg m پيچ فاليويل 

6.91Kg m پيچ پولي ميل لنگ

Kg m 4.7 پيچ اتصال چرخ دنده ميل بادامك

Kg m 1.3 پيچ هاي كارتل

Kg m 3.21 اي ديسك كالچ به فاليويل پيچ ه

 Kg m 1.65 شمع

 Kg m 1.79 پيچ هاي مني فولد هاي هوا و دود 

 Kg m 2.21 مهره هاي مني فولد هاي هوا ودود

 Kg m 1.38 پيچ هاي دو سر رزوه اتصال منيفولد هاي هوا ودود
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  اجزاي موتور 
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   جزاي موتورا
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  اجزاي موتور
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  پيستون    - 12
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 سه نمد عقب ميل لنگ    كا- 21
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 معرفي و عملكرد اجزاي موتور

       
اين موتور چهار زمانه . باشد كه بصورت خطي قرار گرفته است  سي سي مي 1700با حجم تقريبي  سيلندر چهار موتوراين خودرو داراي 

          .است و سوپاپها حركت خود را از طريق ميل بادامك و ميل تايپيت و اسبك مي گيرند
 قطعات مهمـي كـه در هنگـام انجـام تعميـرات دارا ي               در يك موتور اجزا و ادوات زيادي قرار گرفته است كه در اين قسمت به اختصار               

       :ميت زيادي هستند مورد بررسي قرار مي گيرند اه
  
  

        
    

 

  

  سر سيلندر
   

باالي  و در از آلومينيوم بوده در اين موتور جنس سرسيلندر
  .قرار گرفته است  موتور

 محفظه احتراق و  ,محل قرار گيري سوپاپهادرون سر سيلندر 
  . شده است  تعبيهمجراي ورودي و خروجي هوا در آن

A :  ميليمتر83.6 – 83.2استاندارد سر سيلندر ارتفاع    
    
    

  سوپاپ ها 
  .در هر سيلندر دو عدد سوپاپ  تعبيه شده است 

جريان مخلوط هوا و سوخت ورودي سوپاپ هوا وظيفه دارد 
  . به محفظه احتراق را كنترل نمايد 

سوخته  گازهاي كنترل جريان خروجي سوپاپ دود وظيفه 
   .مي باشد  يلندرساز  از احتراقشده حاصل 

 سطح . وسايش است  حرارتجنس سوپاپها از فوالد مقاوم به
 تا مخلوطمقطع سوپاپ هوا بزرگتر از سوپاپ دود مي باشد 

  . شود محفظه احتراق و سوخت سريع تر وارد هوا 
  مقدار لقي سوپاپ در گايد

 0.0012 - 0.0029   in 
 0.03 – 0.074    mm 

  : فنر سوپاپ 
           mm  35.4:         شده طول فنر نصب 

    41.8 mm                          طول آزاد فنر
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  ميل لنگ
تبديل حركت رفت و , مهم ترين وظيفه ميل لنگ 

جمع آوري برگشتي پيستون به حركت دوراني و
 آن به انتقالنيروي حاصل از احتراق سيلندرها و

الد و ميل لنگ از نوع ف جنس . مي باشد گيربكس 
 داراي مقاومت زيادي در برابر كهفورج مي باشد 
  .  مي باشد پيچش و خمش

   ميليمتر45: قطر لنگ متحرك 
   ميليمتر53.97: قطر لنگ ثابت     

   ميليمتر0.25 – 0.05: لقي افقي ميل لنگ 
  :خالصي مجاز بين ميل لنگ و ياتاقان ثابت 

   0.0008 - 0.0028 in 
   0.020 - 0.070   mm  

  

 

    

 

 
 
 
 
 

 

  
  شاتون 

.  شود به ميل لنگ متصل مي پيستون توسط شاتون 
 نيروي ايجاد شده بر روي اين قطعه وظيفه دارد كه 

.   پيستون ناشي از احتراق را به ميل لنگ منتقل نمايد 
 .     از فوالد فورج مي باشد  جنس شاتون

 پيستون
 به محفظه احتراق وظيفه دارد كه هواي ورودي

سيلندر را متراكم نموده و پس از احتراق نيروي 
  .    ن را به شاتون منتقل نمايد آ
  

  از آلياژ آلومينيوم مقاوم به حرارتپيستونجنس 
 باشد مي

  گريد )                  ميليمتر (      اندازه  
A                87.287-87.297 mm 
B                87.297-87.307 mm 
C                87.307-87.318 mm  
D                87.318-87.328 mm 
E                87.328-87.338 mm  

 
 لقي بين پيستون وسيلندر 

 Min 0.050mm (0.0020 in )    
  معرف جهت جلو موتور  جهت فلش- 

 موتور از گريد  پيستون استفاده شده در اين: نكته 
B    

 استفاده  Cس از تعمير بايستي از گريد مي باشد و پ
  .گردد
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  ميل بادامك 
  

ميل بادامك از تعدادي بادامك با زوايه و ارتفاع 
معين براي باز و بسته نمودن سوپاپها و يك چرخ دنده 
براي به حركت در آوردن اويل پمپ ساخته شده 

يخته گري چدن راز جنس ميل بادامك  . است 
  . باشد مي

زنجير تايمينگ كه به چرخ دنده ميل بادامك توسط 
به حركت در مي آيد ,  متصل است  , روي ميل لنگ 

.  
 عدد بوش كه درون بلوك 3ميل بادامك درون 

قطر بوش . دوران مي كند , سيلندر جازده مي شوند 
به ترتيب كم مي , ها از سمت جلو موتور به عقب 

د    ش

   

  فاليويل   
   فاليويل نيروهاي حاصل از احتراق را كه به صورت

  .جذب مي كند , لحظه اي بر ميل لنگ وارد مي شود 
بر روي فاليويل دو عدد چرخ دنده وجود دارد كه 

تارات در زمان اولي براي درگير شدن با دنده اس
استارت زدن مي باشد و دومي كه داراي تعداد 
دندانه هاي كمتري نسبت به اولي مي باشد و جاي 

براي سنسور دور , تعداد دو دندانه آن خالي است 
چرخدنده اولي قابل تعويض است . موتور مي باشد 

. ولي چرخدنده دومي با فاليويل يكپارچه است 
  .است ري گ چدن ريختهجنس فاليويل از 

براي اطالع بيشتر به كتاب سيستم سوخت رساني ( 
      . ) مراجعه كنيد 

  

  
 

  )پمپ روغن ( ويل پمپ ا
  
 ل روغن از كارتل به تمام اجزاي متحرك موتـور        نتقاا
روغن از كارتـل    .  توسط پمپ روغن انجام مي شود        , 

كه در پايين ترين قسمت موتـور اسـت توسـط پمـپ             
پس از تصفيه در صافي روغـن       ود و   روغن مكش مي ش   

  .     براي تمام قطعات موتور ارسال مي گردد 
  

  
 

 

 رينگ هاي پيستون
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  . عدد رينگ قرار دارد 3بر روي هر پيستون 
گازهاي نشت از كه ) :  كمپرسي (  رينگ اول -1

به محفظه كارتل محترق شده در محفظه احتراق 
  .  نمايد         مي جلوگيري 

اين رينگ عالوه بر ) :  روغن –كمپرس ( ينگ دوم  ر- 2
حفظ كمپرس موتور به جمع آوري روغن توسط رينگ 

  .روغن نيز كمك مي كند 
وظيفه روغنكاري جداره كه ) : روغن( سوم رينگ - 2

سيلندر و جمع آوري روغنهاي باقيمانده بر سطوح 
  . بر عهده دارد مذكور را 

  :فيلر دهانه رينگها 
   mm (0.0088-0.016 in) 0.4-0.2ولرينگ كمپرس ا

  رينگ كمپرس دوم و رينگ روغن
0.35-0.55 mm (0 .014-0.022 in ) 

   لقي رينگ درون پيستون
1st ring 0.04-0.08 ( 0.0015-0.003 in ) 
2nd ring 0.03-0.07 (0.0012-0.0028 in) 
3th ring 0.02-0.08 (0.0008 – 0.0032 in) 

  كارتل
در پايين ترين قسمت  است كه  آلومينيوميمحفظه اي 

 محل جمع شدن روغن موتور مي قرار دارد وموتور 
  باشد 

اويل پمپ درون كارتل قرار دارد و پيچ هاي پايه 
  .كمپرسور كولر نيز بر روي آن واقع شده است 

  ياتاقان ها
در اين موتور متناسب با مقدار تراش ميل لنگ كه در 

انهاي سابز بندي   ياتاق,  اينچ مي باشد  0.01هرنوبت 
لذا در صورتي كه ميل لنگ . شده اي  موجود مي باشد 

 0.01مي بايست با مضارب , احتياج به تراش داشته باشد 
  .اينچ تراش داده شود 

مجاز ,  اينچ تراش 0.040بدين منظور براي ميل لنگ تا 
دانسته شده است و ياتاقانهاي سايز بندي شده اي با 

  در نظر  0.040 - 0.030 - 0.020 - 0.010اندازه هاي 
   .گرفته شده است

   .باشند ياتاقانهاي متحرك تنها داراي يك سايز مي
 و پهناي مطابق 45mmاين ياتاقان با ابعاد  قطر: توضيح

  . مي باشدXU7با ياتاقانهاي موتور 
 بغل ياتاقاني ها

براي جلوگيري از لقي طولي ميل لنگ از دوعدد بغل 
  3كل در طرفين ياتاقان ثابت شماره ياتاقاني هاللي ش
  .استفاده مي شود 
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  مدار روغنكاري

 

        
   مسير ارسال روغن به اسبك ها از درون سر سيلندر- 1
توزيع روغن به قسمت هاي (  كانال اصلي روغن - 2

بوش , مختلف موتور از جمله ياتاقان هاي ميل لنگ 
سر سيلندر واز انتهاي آن براي , ك هاي ميل بادام

 )   روغن كاري زنجير سفت كن زنجير تايمينگ 
   فيلتر روغن- 3
   اويل پمپ- 4
   سوپاپ فشار شكن - 5
   مسير روغن رساني به تپت هيدروليكي- 6
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   روغنكاري اسبك و ميل تايپيت 
  

روغن با فشار از داخل ميل اسبك از طريق سوراخ 
, ك مي شود و با خروج از اسبك باريكي وارد اسب

   . ميل تايپيت و انگشتي ها نيز روغنكاري مي شوند 

 
  

 

  روغنكاري زنجير سفت كن    
  

همانطور كه در تصوير مشخص است از انتهاي كانال 
روغن مسير خاصي براي روغنكاري زنجير سفت كن 

  .   تعبيه شده است 

  
 

  مسير انتقال روغن به ميل اسبك   
  

ابتدا روغن با فشار  , براي انتقال روغن به ميل اسبك 
از كانال روغن به بوش جلويي ميل بادامك ارسال 
مي شود و با توجه به موقعيت سوراخهاي موجود بر 

از , روي           ميل بادامك و چرخش ميل بادامك 
 ,طريق مجاري موجود در بلوك سيلندر و سر سيلندر 

 ميل اسبك ارسال مي روغن بصورت منقطع براي
   .  شود 

  
  تپتهامسير روغن به 

براي انتقال روغن به تپتهاي هيدروليك، ابتدا روغن با         
فشار از كانال اصلي روغن به كانال جديد ايجاد شده          
در بلوك سيلندر رسيده و از آنجا توسط مـسيري كـه            
براي هر تپـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت بـه تپتهـا                 

  .رسد مي
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ندازه گيري و تنظيمات ا
   

 

    
 
 

  

  اندازه گيري فشار روغن
  

  براي اندازه گيري فشار روغن از يك فشار سنج به همراه
, بسته مي شوند , حل نصب فشنگي روغن مرابط كه در 

  .استفاده مي شود 
  

      :توجه  
در اندازه گيري فشار روغن بايد دماي موتور به حد 

ز و روغن به مقدار فيلتر روغن تمي .نرمال رسيده باشد 
كنترل كنيد كه . كافي درون موتور وجود داشته باشد 

  .رخ ندهد, نشتي روغن از محل اتصال 
  

  :  مطابق اعداد زير مي باشد فشار روغن

  ( bar )فشار روغن  ( RPM )دور موتور
1500 - 5000 3 - 3.5 

  
 ليتـر و بـا      7/3حجم روغن درون موتور بدون فيلتر          

  .  ليتر مي باشد2/4 احتساب فيلتر
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  محل قرارگيري تپت هيدروليكتنظيم 

  
ــور  ــت   OHVGدر موت ــتفاده از تپ ــه اس ــه ب ــا توج  ب

هيدروليكي فرآيند فيلرگيـري حـذف شـده اسـت و           
اما در صورت باز شده موتور و       . باشد  نيازي به آن نمي   

ـ           ر مـد   يا مجموعه اسبك بايد مراحلي را به صـورت زي
نظر قرار داد تا هيدروليك تپـت در موقعيـت صـحيح      

  :خود قرار گيرد
 در ابتدا کليه پيچهاي فيلرگيري بايد آزاد باشد-1
ــا    -2 ــد ت ــگ را بچرخاني ــل لن ــيلندر اول را در مي س

در ايـن حالـت اسـبكهاي    (گيـرد  قرارتـراكم  وضعيت  
  ) در حالت قيچي است4سيلندر 

اي خـود قـرار      ميل اسبکهاي اين سيلندر را در جـ        -3
  دهيم مي

 پيچ فيلرگيري را با دست کامال سـفت مـي کنـيم             -4
  .طوري که هيچ نوع لقي وجود نداشته باشد

 دور بيشتر سفت مـي کنـيم        25/1 پيچ را به اندازه      -5
قـرار  ) ميانه بـازه کـارکرد    (تا تپت در وضعيت صحيح      

  .گيرد
   اين مراحل را براي ساير سيلندرها تکرار مي کنيم-6
  

 نمونه ميـل تايپيـت در ايـن موتـور متفـاوت بـا             :توجه
موتور روآ بوده و در دوسمت داراي فرورفتگي كاسـه          

لـذا قرارگيـري آن از هـر دو سـمت           . اي شكل اسـت   
  . امكان پذير است

همچنين پيچ فيلرگيـري در ايـن موتـور تغييـر كـرده             
  .است
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  :استفاده از كمپرس سنج شتي كمپرس موتور با تست ن

. ) به بخش اندازه گيري فشار تراكم مراجعه نماييد .( با استفاده از كمپرس سنج مقدار فشار تراكم موتور را اندازه گيري نماييد 
, تفاده از روش زير با اس, در صورتي كه اين مقدار كمتر از حد استاندارد باشد و يا پس از مدتي افت زيادي مشاهده گرديد 

  . علت نشتي را بررسي نماييد 
  

  :روش يافتن علت نشتي 
در اين حالت  از يك رابط كه به كمپرسور هوا متصل مي باشد وقادر است .  را در حالت كمپرس قرار دهيد 1 سيلندر شماره  

  .استفاده كنيد , هواي فشرده را از محل شمع وارد سيلندر نمايد 
  :ورت مي باشد روش تست به اين ص

  . لوله هواي ورودي به دريچه گاز را باز نماييد و دريچه گاز را باز نگهداريد - 
  ) براي موارد باال به كتاب سيستم سوخت رساني و جرقه مراجعه نماييد .( درب محل ورود روغن به درب سوپاپ را جدا نماييد - 
در اين حالت هواي فشرده را از طريق رابط .  هوا و دود بسته است هر دو سوپاپ,  در تراكم مي باشد 1 در زماني كه سيلندر - 

  . وارد سيلندر نماييد 
  .      نشاندهنده ايراد در سوپاپ هوا مي باشد , شنيده شود ) يا دريچه گاز (  اگر صداي نشت هوا از داخل مني فولد هوا - 
  .      هنده ايراد در سوپاپ دود مي باشد نشاند,  اگر صداي نشت هوا از داخل مني فولد اگزوز شنيده شود - 
نشاندهنده ايراد در رينگهاي , شنيده شود ) محل ورود روغن به درب سوپاپ (  اگر صداي نشت هوا از درب روغن دان - 

 .       پيستون مي باشد 
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  اندازه گيري تاب سر سيلندر
  

مطابق شكل روبرو با استفاده از يك خط كش فلزي و 
.   مقدار تاب كف سر سيلندر را اندازه گيري كنيد فيلر 

در صورتي كه مقدار اندازه گيري شده بيشتر از حد 
اگر مشخص . سر سيلندر را تراشكاري نماييد , مجاز باشد 

ارتفاع سر سيلندر از حد , شود پس از تراشكاري 
  .اقدام به تعويض آن نماييد , مجازكمتر خواهد شد 

   ميليمتر   0.05:  مجاز  مقدار تاب
   ميليمتر   0.2:  حداكثر مقدار تراش 

  
  :اندازه گيري فشار تراكم موتور 

با انجام اين تست مقدار فشار تراكم موتور اندازه گيري 
مي شود و در صورتي كه از حد استاندارد كمتر باشد   

  .بايست  علت فرار كمپرس موتور مشخص شود  مي
 

  : شرايط انجام تست 
,  ابتدا موتور را روشن كنيد تا به دماي نرمال برسد - 1

  .سپس موتور را خاموش كنيد 
 براي جلوگيري از ايجاد جرقه و پاشش سوخت از  - 2

كانكتور رله دوبل را كه در باالي رادياتور   , انژكتورها 
به كتاب سيستم سوخت رساني . ( جدا كنيد , قرار دارد 

  .) وجرقه مراجعه كنيد 
  . ع ها ي سيلندر ها را باز كنيد  شم- 3
 در تمام طول انجام تست دريچه گاز را كامال باز   - 4

  . نگه داريد 
 كمپرس سنج را در محل نصب شمع سيلندر ببنديد و - 5

عمل استارت موتور را تا زماني . موتور را استارت كنيد 
ادامه , كه عقربه كمپرس سنج مقدار ثابتي را نشان دهد 

  . در اين حالت مقدار نشان داده شده را بخوانيد . د دهي
در  . عدد فوق را با مقدار استاندارد مقايسه نماييد - 6

صورتي كه از حد استاندارد كمتر باشد ممكن است ايراد 
به بخش   . ( از رينگها يا سوپاپ هاي هوا و دود باشد 

  . ) عيب يابي مرا جعه كنيد 
 ساير سيلندرها نيز تكرار  را براي6و5 عمليات بند - 7

  كنيد 
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  تست سيستم سوخت رساني
   اندازه گيري فشار سوخت در گالري سوخت -1 

   اندازه گيري فشار كاركرد رگوالتور- 2
براي انجام تست هاي فوق به كتاب سيستم سوخت 

  .رساني و جرقه مراجعه كنيد 
  
  

  باز وبست وتعويض قطعات
  

  تسمه دينام 
براي باز وبست وتنظيم تسمه دينام به كتاب تجهيزات 

  .  الكتريكي مراجعه كنيد 
  
  
  

  تسمه كولر
  باز نمودن 

در اين ,  بدون كولر RDبرخالف خودرو هاي پژو 
خودرو از دو تسمه مجزا براي به حركت در آوردن 

پمپ هيدروليك و كمپرسور كولر استفاده شده , دينام 
  .است 
ورد استفاده براي دينام ازنوع تسمه هاي معمولي   تسمه م
  V  شكل مي باشد و تسمه مورد استفاده براي پمپ

 راهه 6هيدروليك  و كمپرسور كولر از نوع شياردار 
  .     است

بر روي پولي ميل لنگ دو شيار مجزا براي تسمه دينام 
  .وتسمه كولر تعبيه شده است 

مشخص است براي  همانطور كه در تصوير روبرو - 1
  .بازنمودن تسمه كولر ابتدا بايد تسمه دينام باز شود 

تسمه را ,  با شل نمودن پيچ  تنظيم كشش تسمه كولر - 2
  . خارج كنيد 

 تسمه را از نظر پارگي و ترك خوردگي مورد - 3
  . در صورت نياز آن را تعويض نماييد , بررسي قرار داده 
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  بستن 
  .مراحل بستن عكس مراحل باز نمودن است 

  

, ر وهيچ گاه در زمان روشن بودن موت: اخطار 

  .     تنظيم كشش تسمه نكنيد  تعويض و يااقدام به
   

 در محل KN 10براي تنظيم كشش تسمه نيرويي معادل 
ميزان جابجايي تسمه  .نشان داده شده اعمال كنيد 

 .مطابق جدول زير مي باشد 
  

 تسمه  نو بازرسي

 جابجايي 7.3 - 6.3 12.3- 7.7

  .واحد ها ميليمتر است 
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  پولي ميل لنگ
 باز نمودن 

بــه كتــاب تجهيــزات . (  را بــاز كنيــد  تــسمه دينــام -1
  .  )الكتريكي مراجعه كنيد 

 تعويض  به بخش بازو بست و    ( . كولر را بازكنيد     تسمه   -2
    . ) تسمه كولر مراجعه كنيد 

پيچ اتصال پولي ميل لنگ به ميل لنگ را در جهت  - 3
  .  نشان داده شده باز كنيد 

 

 اگر فعاليت فوق را در حالي انجام   :توجه  

الزم , مي دهيد كه  موتور بر روي  خودرو نصب است 
به براي باز نمودن رادياتور . است رادياتور نيز باز شود 

   .كتاب سيستم خنك كننده واگزوز مراجعه كنيد 
  
 پولي ميل لنگ را با استفاده از پولي كش از محل - 4

در صورت نياز نسبت به تعويض يا  .خود خارج نماييد 
      .تعمير آن اقدام نماييد 

  
 

     
   خار ثابت كننده پولي, درهنگام خارج نمودن پولي  - 5

از روي ميل لنگ , اي استفاده مجدد بر ,  راميل لنگ
  .      برداريد 
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  نصب مجدد 
  
ابتدا كاسه نمد را از محل خود بـر روي سـيني جلـو            -1

از  پس از نـصب روغـن برگـردان          خارج كنيد و  , موتور  
  .  استاندارد استفاده نماييد  و يك كاسه نمد جديد

     

دقت ,   درهنگام جازدن كاسه نمد  :1 توجه 

زيرا , كنيد كه لبه هاي داخلي كاسه نمد صدمه نبيند 
   .  روغن ريزي مي شود باعث

 
  

پس از جازدن كاسه نمـد       دقت كنيد  :  2 توجه   

بايد سطح لبه خارجي كاسه نمد با لبه سيني جلو در يك            
  .راستا باشند 

  
  
  
بر روي , خار ثابت كننده پولي را در محل خود  - 2

  .    و پولي را جا بزنيد ميل لنگ قرار دهيد 
  . پيچ سر ميل لنگ را محكم كنيد - 3
  .  تسمه دينام و تسمه كولر و رادياتور را نصب كنيد  - 4
  

  
  

  ل لنگعقب ميجا زدن كاسه نمد 
براي جا زدن كاسه نمد بايست از ابزار 

ابتدا كاسه نمد بر .  استفاده كرد24408025يراهنما
گيرد و  ار ميروي قطعه مخروطي شكل به آرامي قر

سپس با قرار دادن آن مقابل ميل لنگ با قسمت دوم 
   .ابزار به آهستگي جا زده خواهد شد
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  كاسه نمد جلو ميل لنگ
  باز نمودن

بازو بست به بخش ( پولي سر ميل لنگ را باز كنيد - 1
   ) .    كنيدپولي ميل لنگ مراجعه 

  . را  از محل خود خارج كنيد كاسه نمد معيوب - 2
 

  نصب مجدد
براي نصب كاسه نمد ابتدا محل آن را تميز نماييد و  - 1

  .سپس كاسه نمد نو را در محل خود جا بزنيد 
   .پولي ميل لنگ را  نصب كنيد - 2
 روغن برگردان را در صورت عدم وجود نصب - 3

  .نماييد 

از خارج , پس از نصب پولي ميل لنگ : توجه 

خودداري نماييد در غير "  دوباره آن جدانمودن
 باعث ,ه اينصورت كاسه نمد از حالت طبيعي خارج شد

  . نشت روغن مي شود 
  
مورد ,  روغن يموتور را روشن كنيد و از نظر نشت - 3

  .بررسي قرار دهيد 
          

فني شماره  روغن برگردان مطابق اطالعيه نصب
18 - 1385      
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  كاسه نمد انتهاي ميل لنگ وچكمه اي كپي پنج
  باز نمودن

به بخش باز وبست كارتل . (  كارتل را باز كنيد - 1
  . )مراجعه كنيد 

به بخش بازوبست فاليويل . (  فاليويل را باز كنيد - 2
  .)مراجعه كنيد 

كاسه نمد عقب ميل لنگ را از محل خود خارج  -3
 . كنيد 

 
  

   
 

      
 

 

   

 
  .و آن را جدا كنيد  را باز كنيد 5 كپه يچهاي پ- 4
  . الستيكهاي چكمه اي را از محل خود خارج كنيد - 5
 

  نصب مجدد 
  

  .مراحل نصب عكس مراحل باز نمودن  مي باشد 
  

 از كاسه نمد و چكمه هاي نو  :1توجه   

 .استفاده كنيد  استاندارد

الزم است محل , قبل از نصب  : 2توجه   
زيرا , كاسه نمد و چكمه اي ها را  كامال تميز كنيد 

  .امكان نشت روغن وجود دارد 

  
  جا زدن كپه ياتاقان

 از چكش پالستيكي 4 تا 1براي جا زدن كپه هاي ياتاقان 
  . استفاده شود
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  سر سيلندر

   باز نمودن
  .   االت باتري را قطع كنيد  اتص- 1
: توجه .د شيلنگهاي رفت و برگشت بنزين را باز كني- 2

      .فقط شيلنگ رفت وجود دارد  روآ  در موتور
توجه . لوله هواي ورودي به دريچه گاز را بازكنيد - 3

     .نماييد در موتور روآ فقط شيلنگ رفت وجود دارد 
فولد هوا را  مني و الكتريكيسر سيلندر تمامي اتصاالت - 4

  . بازكنيد 
 . سيم گاز را از دريچه گاز جدا كنيد- 5
  اتصال شيلنگهاي برگشت گازهاي كارتل به مني- 6

 .فولد هوا و لوله هواي ورودي را جدا كنيد 
فولد هواي ورودي را از سرسيلندر جدا نماييد   مني- 7
 .  
 به كتاب سيستم سوخت رساني و 7 الي 2براي موارد ( 

   . )راجعه كنيد جرقه  م
  . مايع سيستم خنك كننده را تخليه نماييد- 8
       .فولد اگزوز را بازكنيد  اتصال اگزوز به مني- 9

 لوله هاي بخاري و شيلنگ خروجي آب از - 10
 الي 8براي موارد  . (  رادياتور را بازكنيدهسرسيلندر ب

.   به كتاب سيستم خنك كننده و اگزوز مراجعه كنيد 10
(     

  .     درب سوپاپها را باز كنيد  - 11
جموعه اسبكها را از سرسيلندر جدا نماييد وميل  م- 12

  . تايپيتها را خارج كنيد
 به بخش باز وبست مجموعه اسبكها  11و 10برا ي موارد (

  . )مراجعه كنيد 
چ هاي سرسيلندر را بازكنيد و آن را از موتور  پي-13 

  . جدا نماييد 
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  نصب مجدد
  

سوپاپها و نشيمنگاه ابتدا سرسيلندر را از نظر سالم بودن 
و ) به بخش آب بندي سوپاپها مراجعه كنيد (  سوپاپها

  .مورد بازرسي قرار دهيد , تاب نداشتن سرسيلندر 
    ميليمتر 0.05  : مقدار تاب مجاز
ام اقدام الزم را جهت رفع ايراد انج, درصورت نياز 

  .     دهيد 
  .  نو استفاده نماييد فلزي از يك واشر سرسيلندر

واشر سرسيلندر در اين موتور از نوع فلزي سه : توضيح
 پين از, در هنگام نصب واشر سرسيلندر . باشد  اليه مي

 .استفاده نماييد هاي راهنما 
 
  
   سرسيلندر را نصب كنيد و, س از قرار دادن واشرپ

به (  .محكم كنيد طابق تصوير روبرو  مپيچ هاي آن را
   .)جدول گشتاور ها مراجعه نماييد 

مراحل باز نمودن را بطور عكس انجام دهيد و قطعات و 
  . را وصل كنيد تاتصاال

 60 و سپس با 30NM ابتدا با گشتاور  در موتور روآ
NM  90 و در انتها با گشتاورNM  پيچها را به صورت 

  .ت نماييد نشان داده شده در شكل سف
  
  
  
  
  
مرحله قرارگيري تپتهاي هيدروليك در موقعيت مناسب  

  . را مجددا تكرار نماييد
       

 , پس از نصب قطعاتكنيد كهكنترل  :اخطار  

گالري سوخت و , نشتي بنزين از محل اتصال شيلنگها 
   .      درخ نده, انژكتورها 
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  تعويض واشردرب سوپاپ و
  باز نمودن   

درب ,  در زمان روشن بودن موتور :توجه 

      زيرا روغن به بيرون پاشيده, سوپاپ را باز نكنيد 
  .     مي شود 

     
و شيلنگهاي گازهاي روغن محل ورود ابتدا درب 

به كتاب سيستم سوخت  ( .جدا كنيد برگشت كارتل 
        .) رساني و جرقه مراجعه شود

   
 

      
 4( پيچ هاي متصل كننده درب سوپاپ به سرسيلندر 

را بازكنيد و درب سوپاپ را به همراه واشر آن از ) عدد 
  .    سرسيلندر جدا نماييد 

 
  نصب مجدد 

از يك واشر جديد و نو , براي نصب درب سوپاپ 
در محل صحيح " واشر  دقيقا دقت كنيد. استفاده كنيد 

  ,قرار گيرد 
  .سپس پيچ ها را محكم كنيد 

موتور را روشن كنيد و از عدم نشت , پس از نصب 
    .روغن از محل واشر درب سوپاپ اطمينان حاصل كنيد 
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  )     اويل پمپ ( پمپ روغن 
 بازنمودن 

به بخش باز وبست . ( كارتل را باز كنيد 
  . )كارتل مراجعه كنيد 

  
 را  )يل پمپاو(  پمپ روغن  پيچ هاي

 ( پمپ روغن و مجموعه)  عدد 3( بازكنيد 
جدا , را از بلوك سيلندر ) اويل پمپ 

  .    نماييد 
تعمير ( مقادير لقي درج شده در  بخش 

را اندازه گيري كنيد ودر ) پمپ روغن 
      . صورت نياز تعميرات الزم را انجام دهيد 

  
 

      
  نصب مجدد

, ) يل پمپ او( قبل از نصب پمپ روغن 
,  صافي آن را باز كنيد و پس از تميز نمودن 
, بطور صحيح در محل خود نصب كنيد 

را بطور ) اويل پمپ ( سپس پمپ روغن 
  .صحيح در محل خود نصب كنيد 

  

  دقت كنيد درگيري دنده :توجه 

انتهاي اويل پمپ و چرخ دنده ميل 
در غير . بطور صحيح انجام گيرد , بادامك 

ويل پمپ بطور صحيح در محل اينصورت ا
   خود نص نخواهد شد
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  ) اويل پمپ ( تعمير پمپ روغن 

 
 

     
  شيارهاي انتهاي دنده اويل پمپ     - 1
  دنده محرك اويل پمپ    - 2
  بوش به همراه شيارهاي روغنكاري   - 3
  كانال تغذيه روغن    - 4
  پوسته اصلي پمپ روغن    - 5
   مجموعه روتور - 6
      رينگ خارجي- 7
  پوسته پاييني       - 8
  سوپاپ كنترل فشار    - 9

   ساچمه- 10
   پيستون فشار شكن- 11

  

   
   كانال خروجي به سوپاپ فشار شكن- 12
     از صافيكانال ورودي روغن به پمپ  - 13
  صافي روغن       - 14
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  بازنمودن قطعات اويل پمپ

     
ي اتصال پوسته پاييني پيچ ها, ابتدا پمپ را برگردانيد 

و مجموعه را بازكنيد و آن را جدا كنيد )  عدد 3( پمپ 
   .روتور ها را خارج كنيد 

, درهنگام خارج نمودن رينگ خارجي  :توجه  
زيرا هرگونه  ديدگي نشود  آسيبدچار دقت كنيد 

باعث اخالل در كاركرد پمپ , خراشيدگي يا تغيير شكل 
         .و كاهش فشار روغن مي شود 

روغن هاي باقي مانده درون پمپ و رينگ خارجي را 
  .    تميز نماييد 

  

   
 

روتور ها وپوسته اصلي پمپ را كامال تميز كنيد و آنها را 
  .دوباره در محل خود به طور صحيح قرار دهيد 

  
زير  به روش ,براي كنترل لقي هاي بين قطعات متحرك 

   : عمل كنيد 
بتدا يك عدد خط كش فلـزي را بـر          ا, مطابق شكل روبرو    

سپس توسط فيلرهاي مختلف  . روي كف پوسته قرار دهيد      
 روتـور وخـط   انتهـاي   مقدار خالصي يا لقي محوري بـين        

   را اندازه گيري نماييد    كش
  

   0.075mm(0.001-0.003in)-0.025مقدار لقي مجاز
     .مي باشد 

  
 

   

  
  : را اندازه گيري كنيد زير ريدامق, مطابق شكل روبرو 

  
 A   -     لقي بين رينگ خارجي و دنده داخلي   

  0.006in (0.025-0.15mm)-0.001         مقدارمجاز
  . مي باشد 

B  -  پمپلقي بين رينگ خارجي و پوسته  
 .    ميليمتر مي باشد in 0.006-0.001    مقدارمجاز

 پوسته پمپ ,  در صورت خارج بودن از محدوده فوق 
  .     مي بايست تعويض گردد  
  
  
  

   
 

   

RDEN047

RDEN048

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ROA OHVG  مشخصات فني 

 

 31

 

     
   

 

    
 

  

  يكي از علتها, درصورتي كه فشار روغن پايين  باشد 
  .   صحيح عمل نكردن سوپاپ تنظيم فشار باشد , تواند  مي

درصورت تشخيص خرابي سوپاپ فشار شكن به روش زير 
:  ميتوانيد آن را بازكنيد و قطعات معيوب را تعويض نماييد 

 
  اپ تنظيم فشار اويل پمپ          سوپ

  
همانطور كه در تصوير روبرو مشاهده مي شود با خارج 

   فنر آزاد, نمودن خار قفلي كه در پشت فنر قرار دارد 
مي شود و به راحتي ميتوان ساچمه و پيستون را خارج 

 . نمود 
عكـس روش   , پس از رفع ايراد و تعويض قطعـه معيـوب           

  .     عات را نصب كنيد بازنمودن ميتوانيد قط
آن را تعويض " حتما, درصورتي كه فنر ضعيف شده است 

  .كنيد 
خار قفلي را نيز تعويض كنيد و از يك خار , براي اطمينان 
   .نو استفاده كنيد

  

  نصب مجدد    
, عكس روش بازنمودن , پس از انجام تعميرات الزم 

  .    يد قطعات را نصب كنيد و تست فشار روغن را انجام ده
  . )         به فصل اندازه گيري فشار روغن مراجعه شود ( 
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  )    فشنگي روغن ( سنسور فشار روغن 

  باز نمودن 
سنسور را از و كنيد  را جداسنسوركانكتور ابتدا اتصال 

  .     جدا نماييد , بلوك سيلندر 
نسبت به , ي باشد درصورتي كه نياز به تعويض سنسور م

  .   تعويض آن اقدام نماييد 
  

  نصب مجدد 
  .     مراحل فوق را بطور عكس انجام دهيد 

موتور را روشن نماييد و عملكرد سنسور را مورد بررسي 
  .  قرار دهيد 

كنترل كنيد كه نشتي روغن از محل نصب سنسور وجود 
  . نداشته باشد 
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    زوبست كارتلبا

  بازنمودن 
 روغن موتور را تخليه  و ابتدا سيني زير موتور را باز كنيد

  .  كنيد 
پيچ هاي اتصال كارتل به سيلندر را بازكنيد و كارتل را 

  .  جدا نماييد 
  .درصورت نياز كارتل را تعويض يا تعمير نماييد 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 و ت واشرسمحل نش, با استفاده از يك كاردك نوك تيز 
, چسب آب بندي را روي لبه هاي كارتل و بلوك سيلندر 

 تميز نماييد  
  نصب مجدد

 
از واشر و چسب مخصوص براي اتصال كارتل به بلوك 

  .   سيلندر استفاده نماييد 
پيچ هاي اتصال كارتل به سيلندر را  , پس از نصب كارتل 

  .     محكم كنيد 
ميزان مجاز به و پيچ تخليه روغن كارتل را محكم كنيد 

به قسمت اطالعات عمومي (   . روغن درون موتور بريزيد 
  ) .     مراجعه كنيد 

  .   موتور را روشن كنيد تا به دماي نرمال برسد 
كنترل كنيد كه نشتي روغن از قسمتهاي مختلف موتور 

    ,پيچ تخليه روغن , محل اتصال فيلتر روغن : مانند 
  .   نداشته باشد وجود . .  لبه هاي كارتل و 

به قسمت اندازه . ( فشار روغن موتور را كنترل كنيد 
  . )          گيري فشار مراجعه شود 

سيني زير موتور را در محل خود نصب كنيد و پيچهاي 
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  قاب زنجيرتايمينگ

  با زنمودن
 ) رت نياز روغن موتور در صو( مايع سيستم خنك كننده 

و شيلنگهاي رادياتور و بخاري متصل به واتر پمپ را باز 
  .كنيد 

  .واتر پمپ را بازكنيد و از قاب زنجير جدا كنيد 
براي موارد فوق به كتاب سيستم خنك كننده و اگزوز ( 

  . )مراجعه كنيد 
به بخش بازوبست پولي . ( پولي ميل لنگ را نيز باز كنيد 

  .)جعه كنيد ميل لنگ مرا
واشر آب بندي را جدا كنيد و با استفاده از يك كاردك 

محل نشست آن را بروي بلوك سيلندر و قاب , نوك تيز 
  .تميز نماييد , زنجير 

پيچ هاي اتصال قاب زنجير به بلوك سيلندر را باز كنيد و  
  .آنرا جدا نماييد 

  
  نصب مجدد

  .عكس مراحل باز نمودن است , مراحل نصب 
  

موتور را روشن كنيد ,  پس از نصب قطعات :جه تو
و كنترل كنيد  روغن از محل واشر و كاسه نمد سر ميل 
لنگ و همچنين نشتي مايع سيستم خنك كننده از محل 
اتصال شيلنگ هاي رادياتور و بخاري به واتر پمپ وجود 

            .نداشته باشد 
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  فاليويل

  ز نمودنبا
   و مجموعه كالچ را از فاليويل گيربكس را باز نموده

به كتاب سيستم انتقال قدرت مراجعه كنيد . ( جدا نماييد 
(.  

پيچ هاي اتصال فاليويل به انتهاي ميل لنگ را باز كنيد 
  .و آن را جدا نماييد 

سطح تماس فاليويل با صفحه كالچ را از نظر ساييدگي و 
 اتمام صفحه كالچ و تماس صفحات خراشيدگي ناشي از

  .بررسي كنيد , فلزي داخل صفحه كالچ با فاليويل 
  
  

   
 

با استفاده از خط كش فلزي ميزان تاب فاليويل را در     
 .چند جهت متفاوت اندازه گيري كنيد

  .  ميليمتر است 0.075ميزان تاب مجاز فاليويل  
يض نسبت به تعو, در صورت تشخيص خرابي فاليويل 

  .آن اقدام نماييد 
  

  
 

     
  نصب مجدد

قبل از نصب فاليويل آن را كامال تميز نماييد تا اثرات 
سپس , چربي و غبار موجود بر روي آن بر طرف شود 

  .پيچهاي فاليويل را به همراه واشرها ي نو محكم كنيد 
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  فيلتر روغن
      بازنمودن

  
  .    بازكنيد ابتدا  سيني زير موتور را
  . فيلتر روغن را باز كنيد 

     

,  دقت كنيد درهنگام باز نمودن فيلتر :توجه  

  .    در فيلتر بر روي دست و لباستان نريزد  روغن موجود
  
  

   
 

      
  نصب مجدد 

  
  . چرب نماييد , ابتدا واشر پالستيكي فيلتر را توسط روغن 

    . سپس فيلتر را توسط دست محكم نماييد 
در صورتي كه نشت روغن از . موتور را روشن نماييد 

 فيلتر را سفت  ,محل اتصال فيلتر روغن مشاهده گرديد
  . تر نماييد 

    

 مقداري روغن به موتور اضافه نماييد تا :توجه 

  .    روغن موتوربه حد مجاز برسد 
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       ي آن رينگ هاپيستون و  , ياتاقانها , ميل لنگ 
  نباز كرد

  .ابتدا اتصال باتري را قطع كنيد 
 مراجعه رسيلندرسبست  و قسمت باز به (  كنيد باز سرسيلندررا

   ).شود 

موتور را از روي , در صورتي كه امكان دارد  :توجه 

سپس اقدام به باز نمودن قطعات داخلي , خودرو پياده كنيد 
  .آن نماييد 

  
(  را جدانماييـد   )اويل پمپ ( كارتل را باز كنيد و پمپ روغن   

  .)به بخش باز نمودن پمپ روغن مراجعه كنيد 
  .ميل تايپيت و استكاني ها را خارج كنيد 

پيچ هاي كپي ياتاقانهاي ( پيچهاي اتصال شاتون به ميل لنگ 
ياتاقانهاي متحرك  به همراه را هاشاتونرا باز كنيد و ) متحرك 

  .از سمت باالي موتور خارج كنيد  ,
  

راي خارج نمودن شاتون وپيستون از درون ب : 1 توجه

سيلندر ميتوانيد يك قطعه چوب ضخيم را در زير شاتون قرار 
دقت . پيستون را خارج نماييد , دهيد و با ضربه زدن به آن 

زيرا باعث كج , كنيد كه به پيچ هاي شاتون ضربه وارد نشود 
  .شدن يا خراب شدن       رزوه هاي پيچ مي شود 

  

آنها ,  از خارج نمودن هر پيستون وشاتون پس: 2توجه

عالمت , را به منظور جلوگيري از اشتباه در زمان نصب 

  )عالمتي كه مخرب نباشد (.گذاري كنيد 
  

خار فنري نگهدارنده گژين پين را از  , براي جمع كردن خار
  .درون پيستون آزاد كنيد و گژين پين را خارج نماييد 

با فشار دست مي توانيد . ا كنيد شاتون و پيستون را از هم جد
  .رينگهاي پيستون را نيز خارج كنيد 
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قبل از جازدن پيستون درون سيلندر موارد زير را 
 : كنترل كنيد 

  اندازه گيري قطر داخلي سيلندر 
پايين و وسط ,  قطر داخلي سيلندر را در سه نقطه باال

,   ندر در دو راستاي موازي وعمود بر ميل لنگ سيل
اندازه گيري كنيد و در صورتي كه اختالف اندازه ها 

سيلندر , باشد ) ميليمتر 0.127( اينچ  0.005 بيشتر از
  .احتياج به تراش دارد 

  
 

  اندازه گيري فيلر دهانه رينگهاي پيستون    
 ميليمتر از 5  اينچ يا2رينگ اول پيستون را به فاصله 

باالي سيلندر به طور يكنواخت  در داخل آن قرار دهيد 
فاصله بين  دو , و با استفاده از فيلر مطابق شكل روبرو 
در صورتي كه . انتهاي  رينگ را اندازه گيري كنيد 

مقدار اندازه گيري شده در محدوده  ذكر شده در 
نسبت به اندازه ,  نمي باشد قسمت رينگهاي پيستون

و , ري قطر داخلي سيلندر يا تعويض رينگهاي پيستون گي
  .يا پيستون با گريد پايينتر اقدام نماييد 
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  اندازه گيري قطر پيستون
براي اندازه گيري قطر پيستون از يك ميكرومتر با دقت 

  .  ميليمتر استفاده نماييد 0.01
مناسبترين مكان براي اندازه گيري قطر پيستون در 

 5/8 ميليمتر يا 16عمود بر گژين پين و به فاصله امتداد 
مقدار .  اينچ پايين تر از لبه پاييني پيستون مي باشد 

اندازه گيري شده براي پيستون را با مقادير اندازه 
مقايسه نماييد و , گيري شده براي قطر داخلي سيلندر 

در صورتي كه از مقدار مجاز عنوان شده براي لقي بين 
جهت رفع ايراد اقدام الزم , ندر بيشتر باشد پيستون و سيل

  . را انجام دهيد 
  .)   مقادير در بخش پيستون ارايه شده است ( 

 

    
 

 
  

 رينگهاي پيستون را به ترتيب بر روي پيستون نصب كنيد و -
  :   موارد زير را مد نظر قرار دهيد 

  . رينگهاي اول ودوم در راستاي گژين پين نباشند -1
جهت نصب مهم نمي باشد ولي , رد رينگ اول  در مو-2

 رو به باال و لبه TOPبراي رينگ دوم دقت كنيد كلمه 
دليل وجود اين لبه . نوك تيز رينگ به سمت پايين باشد 

كمك به جمع آوري روغن هاي باقي مانده در , نوك تيز 
  .پس از عبور رينگ  روغني مي باشد ,  جداره سيلندر 

ا درون پيستون را با استفاده از   فيلر  لقي جانبي رينگ ه-3
اندازه گيري كنيد و با مقادير مندرج در بخش    رينگ , 

  . هاي پيستون مقايسه نماييد 
 1 هنگام نصب ياتاقانها  دقت نماييد كه ياتاقانهاي   شماره  -
  بدون شيار 4 و2 از نوع شياردار و ياتاقاهاي شماره  5 و 3, 

  .مي باشند 
ينان از نصب صحيح ياتاقانها بر روي كپي هاي  براي اطم-

دقت كنيد كه همواره خار ياتاقانها در , ثابت و متحرك 
اين امر به دليل جلوگيري از . سمت ميل بادامك باشد 

  .گردش ياتاقانها در زمان چرخش ميل لنگ مي باشد 
كپي  ( 3 بغل ياتاقاني ها در دوطرف كپي ثابت شماره -

در هنگام قرار دادن بغل .  شوند نصب مي) ثابت وسطي 
دقت كنيد  شيارهاي آنها به سمت ميل لنگ , ياتاقاني ها 

مقدار لقي افقي ميل لنگ را اندازه , پس از نصب . باشد 
در صورتي كه در محدوده مجاز ذكر شده . گيري نماييد 

نسبت به تعويض بغل ياتاقاني , در قسمت ياتاقانها قرار ندارد 
  . داقدام نمايي,ها
 در هنگام نصب پيستون بر روي شاتون و جازدن آن -

 حك شده بر  در موتور دقت نماييد فلش,درون سيلندر
روي تاج پيستون در جهت جلو موتور باشد و همچنين 
ا ق  اقا   شا     ا ا   
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  آب بندي سوپاپ ها

  سوپاپ و قطعات مربوطه 
  .   سوپاپ- 1
وظيفه برگرداندن سوپاپ به حالت اوليه ,  فنر سوپاپ - 2

بر عهده , ر استكان تايپيت را پس از عبوربادامك  از زي
 داراي دو گام بوده و OHVGاين قطعه در موتور . دارد

  .متفاوت با موتور روآ است
از نشت روغن از كنار ساق سوپاپها به ,  كاسه نمد - 3

 در اين .درون مجاري سرسيلندر جلوگيري مي كند 
موتور كاسه نمد داراي يك زائده در قسمت پاييني 
است كه به راحتي بر روي گايد قرار گرفته و از بيرون 

  .كند آمدن آن جلوگيري مي
، در اين موتور با توجه به تغيير در ) پولك (  بشقابك - 4
  .ر و فنر سوپاپ از نمونه جديدي استفاده شده استخا
، در اين موتور خار سوپاپ داراي سه  خار سوپاپ- 5

  . تور روآ استشيار مي باشد و متفاوت از مو
بشقابك بر روي فنر سوپاپ قرار مي گيرد و توسط خار 

  .فنر به سوپاپ متصل مي شود 
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  باز نمودن 
  .  را قطع نماييد  اتصال باتري

به بخش باز وبست سرسلندر .( سر سيلندر را باز نماييد 
  . )مراجعه نماييد 

 به با استفاده از ابزار مخصوص فنر جمع كن سوپاپ
مطابق تصوير ( ,   24407001-24407003شماره 
فنر سوپاپ ها را جمع نماييد و با خارج نمودن ) روبرو 

  .لندر خارج نماييد سوپاپ ها را از سرسي, خار سوپاپ 
 

  كنترل سوپاپ از نظر سوختگي 
ابتدا سوپاپ  را ازهرگونه دوده و آلودگي تميز نماييد و 
سپس  براي نداشتن هرگونه عالمت اعوجاج و سوختگي 
بخصوص در اطراف لبه هاي خارجي آن در محل تماس 

  .با سيت سوپاپ مورد بررسي قرار دهيد 
  كنترل ساييدگي گيت سوپاپ

ساده ترين روش , ست قطر داخلي گيت سوپاپ براي ت
امتحان يك سوپاپ نو استاندارد بجاي سوپاپ كاركرده 

در صورتي كه لقي بين ساق سوپاپ نومورد .مي باشد 
نياز به تعمير ,  كم مي باشد , استفاده با گيت سوپاپ 

  . گيت سوپاپ نمي باشد 
د  به دليل اينكه گيت سوپاپ با سرسيلندر يكپارچه مي باش

سرسيلندر بايد  مورد , در صورت نياز به تعمير گيت 
   .تراشكاري قرار گيرد

  .)به بخش سوپاپ مراجعه شود( 
و سيت  در اين موتور بايستي گيت به همراه سوپاپ

  .سوپاپ به طور همزمان تراشكاري گردند 
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  پاپ بر روي سيتكنترل پهناي سيت محل نشست سو   
مطابق شكل روبرو مقدار پهناي نشست سوپاپ بر روي 

اگرمقدار اندازه گيري .سيت را اندازه گيري نماييد 
الزم ,  ميليمتر باشد 1.8 اينچ  يا 0.07شده  بيشتر از 

است كه سيت سوپاپ تعويض شود و دوباره عمليات آب 
  .بندي سوپاپ انجام شود 

 

  
 

 

   
  اپ ب بندي سوپآ

  . الزم است كه  سوپاپ ها دوباره آب بندي شوند , در صورتي كه هرگونه عمليات بازو بست بر روي سوپاپ  انجام شود 
ابتدا از خميرسنباده زبر براي صيقلي نمودن سطح تماس . براي آب بندي سوپاپ ها از دونوع خمير سنباده استفاده مي شود 

  .استفاده مي شود , سنباده نرم براي آب بندي نمودن سطح تماس سپس از خمير , بين سوپاپ و سيت سوپاپ 
آب بندي سوپاپ ها بدين صورت است كه با استفاده از ابزار مخصوص  سوپاپ را با فشار درون سيت سوپاپ به گردش در   

  .مي آورند و بدين صورت آب بندي انجام مي شود 
چند خط مستقيم در چند نقطه از , توسط يك مداد با نوك نرم ,  بندي براي آزمايش و اطمينان از انجام صحيح عمليات آب

بطور , اگر خطوط ترسيم شده . سپس سوپاپ را در جاي خود يك دور بچرخانيد .محل تماس سوپاپ با سيت سوپاپ بكشيد 
ير سنباده نرم دوباره در غير اين صورت با استفاده از خم. نشاندهنده آب بندي مناسب مي باشد , يكنواخت پاك شده باشند 

  سوپاپ را 
  .آب بندي نماييد 

  
  نصب مجدد 

 .مراحل بازنمودن را بطور معكوس انجام دهيد , پس از انجام مراحل فوق و حصول اطمينان از آب بندي مناسب سوپاپ ها 
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  ميل بادامك
  باز نمودن

  
  .جدا نماييد ابتدا اتصال باتري را 

  .ماييد سنسور ميل سوپاپ را باز ن
 باز وبست سرسيلندربه بخش ( سرسيلندر را بازكنيد 

  .سنسور ميل سوپاپ را باز نماييد . )كنيد مراجعه
بست قاب زنجير   باز وبه بخش( قاب زنجير را باز نماييد 

  . )مراجعه نماييد 
  .     استكان تايپيت ها و ميل تايپيت را خارج نماييد 

  .زنجير سفت كن را باز نماييد 
  . دنده ميل بادامك را باز نماييد چرخ

   . نماييد نگهدارنده ميل بادامك را باز
 .      ميل بادامك را از درون بلوك سيلندر خارج كنيد 

  
  

 سطح بادامكها را از نظر ساييدگي : 1هتوج

,  در صورت خرابي و ساييدگي بادامك ها .كنترل كنيد 
  .اقدام به تعويض ميل بادامك نماييد 

  

در صورتي كه فشار روغن كم است و  : 2هتوج

ميتوان در , علت از بوش هاي ميل بادامك مي باشد 
اقدام به , زمان خارج بودن ميل بادامك از موتور 

  .تعويض بوش ها نمود 
  
  

  نصب مجدد
, درهنگام جازدن ميل بادامك درون بلوك سيلندر 

دقت نماييد عالمتهاي روي لبه چرخ دنده هاي ميل 
 محورهاي ميل لنگ و ميل زكريل لنگ و مبادامك و م

 . ر يك راستا باشند دبادامك 
  .عكس مراحل باز نمودن است , مراحل نصب 

فيلرگيري سوپاپ ها و ,پس از بستن سر سيلندر 
  .هواگيري سيستم خنك كننده را انجام دهيد 
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 عيب يابي
  .     استارت با سرعت نرمال مي چرخد ولي روشن نشده و به كار خود ادامه نمي دهد موتور توسط :  عنوان عيب   -1

  .بررسي كنيد , سيستم جرقه وسوخت رساني را طبق روش عيب يابي كتاب سيستم سوخت رساني وجرقه :        رفع عيب     
    
  .    رزش كار مي كند موتور روشن مي شود اما بطور غير يكنواخت وبه همراه ل:    عنوان عيب   - 2

  :     رفع علت       
 . سيستم جرقه وسوخت رساني را طبق كتاب سيستم سوخت رساني وجرقه بررسي كنيد  - 1
       عملكرد سنسور ميل بادامك و نيز سنسور ضربه را برسي كنيد  - 2
  .بررسي كنيد ,  سوپاپ ها را از نظر سوختگي وخرابي  - 3
  . فيلر سوپاپ ها را كنترل كنيد  - 4
  .بررسي كنيد , واشر سر سيلندر را از نظر سوختگي وخرابي   - 5

  )موتور كشش ندارد ( قدرت موتور كم است :  عنوان عيب  - 3
  :    رفع عيب       

 . سيستم جرقه وسوخت رساني را طبق كتاب سيستم سوخت رساني وجرقه بررسي كنيد  - 1
    .عملكرد سنسور ميل بادامك را بررسي نماييد - 2
  .بررسي كنيد , از نظر سوختگي وخرابي  سوپاپ ها را  - 3
 . فيلر سوپاپ ها را كنترل كنيد  - 4
 . رينگهاي پيستون و جداره سيلندر را بررسي كنيد  - 5
 .بررسي  كنيد ,  وضعيت ميل بادامك را از نظر ساييدگي سطح بادامك ها  - 6

  موتور بيش از حد روغن كم مي كند:   عنوان عيب  - 4
  :      رفع عيب      
  وغن از موتور را بررسي كنيد نشتي ر - 1
 . فرسودگي رينگها پيستون و جداره سيلندر را  بررسي كنيد  - 2
  . گيت هاي سوپاپ ها را كنترل كنيد  - 3

       صداي غير عادي مكانيكي در موتور توليد شده است:  عنوان عيب   -5
  :       رفع عيب     

  . فيلر سوپاپ ها را كنترل كنيد  - 1
  .بررسي كنيد , از نظر ساييدگي  ياتاقانهاي موتور را  - 2
قطر داخلي سيلندر را اندازه گيري .  جداره سيلندر ساييده شده است و پيستون درون سيلندر لرزش دارد  - 3

  .كنيد و در صورت نياز تعمير الزم را انجام دهيد 
  . زنجير سفت كن و زنجير تايمينگ موتور را بررسي كنيد  - 4

        فشار روغن كم است:  عنوان عيب   -6
  :      رفع عيب     

   سطح روغن را كنترل كنيد - 1
   سنسور فشار روغن را كننرل كنيد  - 2
 . فيلتر روغن را تعويض كنيد  - 3
 . اويل پمپ و سوپاپ فشار شكن را كنترل كنيد  - 4
  . لقي ياتاقانهاي ثابت ومتحرك را كنترل نماييد  - 5
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