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 مقدمه
موتور چهار زمانه، چهار سيلندر خطي با روش پاشش مستقيم سوخت           

 اين موتور از نوع ميل سـوپاپ و   cc 4751ديزل و حجم كل سيلندر 
OHC آيد اي بحركت در مي  بوده كه توسط مكانيزم چرخ دنده . 

اي طراحي شده كه كمترين فضا را اشغال         ها به گونه    سيستم چرخ دنده  
ايـن سيسـتم توانـايي انتقـال گشـتاور          . و مقاومت الزم را دارا باشد     

تغير بصـورت پيوسـته را      ديناميك در سرعتهاي مختلف و با مقادير م       
 . دارد
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 سرسيلندر 
 سرسيلندر از جنس چدن ساخته شده و طرح مجاري سيستم ورود هوا در              •

اي   سمت چپ و سيستم خروج دود در سمت راست بوده، طراحـي بـه گونـه               
هاي ورود هـوا و خـروج دود داراي حـداقل مقاومـت       انجام شده كه سيستم   

 . مسير باشند
  OHCها افزوده شده و همانطوريكه در مقدمه آمده مكانيزم  به قطر سوپاپ •

افزايش راهگاههاي . مورد استفاده قرار گرفته تا جرم سيستم كاهش يابد
ورود هوا و خروج دود كه داخل سرسيلندر قرار دارند طرحي ميباشد كه 

باعث كاهش مقاومت مسير و افزايش راندمان سيستم ورودي هوا و خروجي 
  .شود دود مي

 واشر سرسيلندر از ورقهاي فلزي پرس شده روي هم تشكيل شده كه پـس     •
تواند در مقابل نشـت       هاي سرسيلندر به روش خاص ، مي        از سفت كردن پيچ   

گاز و آب بخوبي مقاومت كند واشر سرسيلندر داراي ضـخامتهاي مختلفـي             
توان با انتخاب واشر مناسب حداقل فضـاي بـين            بوده كه در موقع تعمير مي     

 . رسيلندر و پيستون را ايجاد كردس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلوكه سيلندر 
 بلوكه سيلندر از چدن ساخته شده و از نوع بوش خشك با پـنج ياتاقـان                 •

كپه ياتاقانهاي ثابت داراي ساختماني به شكل قاب نردبـاني          . باشد  ثابت مي 
 . گردد بوده كه موجب افزايش استحكام محفظه ميل لنگ مي

لياژ آهن با فلزات مخصوص ساخته شـده و سـطح آن             بوشها سيلندر از آ    •
 .براي كاهش اصطكاك و حركت راحت پيستون با كروم آبكاري شده است 

كارتل روغن از جنس فلز بوده و طوري ساخته شده كه ارتعاش و نوسان را                •
 .كند جذب مي
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 پيستون، شاتون و ميل لنگ 
 شـيار رينـگ اول      در داخـل  .  پيستون از آلياژ آلومينيوم سـاخته شـده        •

جارينگي تعبيه گرديده و چهار طرف رينگ اول با كروم آبكاري شده اين             
كار باعث افزايش مقاومت در مقابل خوردگي و نيروهاي وارده به رينگ و             

دامنه پيستون داراي جريان حرارتـي خاصـي بـوده و           . گردد  شيار آن مي  
ايـن  . شـود   ميپاش استفاده كاري آن از روغن براي افزايش راندمان خنك   

بشكل نگاه  . (طرح انتقال حرارت ثبات و استحكام پيستون را همراه دارد         
 .) كنيد

 در محفظه احتراق يك برآمدگي چهارگوش وجود دارد كه در اثر آزمايش             •
شكل و فرم آن مشخص شده اين برآمدگي در هدايت گازهـاي خروجـي              

 .) به شكل نگاه كنيد. (مؤثر مي باشد
باشد و محور گژن پـين آن خـارج از مركـز           توترميك مي  پيستون از نوع ا    •

 . گردد بوده كه باعث تعديل حركت خطي پيستون مي
 ميل لنگ از چدن پركربن با پنج ياتاقان ثابت و هشت وزنه تعـادل بـراي                 •

كپـه  . تعديل بارهاي دورانـي روي ياتاقانهـا ثابـت سـاخته شـده اسـت              
 نردباني بـوده كـه موجـب    ياتاقانهاي ثابت داراي ساختماني به شكل قاب    

هـاي    روش سفت كردن پيچ   . گردد  افزايش استحكام محفظه ميل لنگ مي     
 . گردد ياتاقانهاي ثابت باعث افزايش دوام و پايداري ميل لنگ مي

 شاتون از چدن پركربن ساخته شده و روش خاص سفت كـردن پيچهـاي               •
 . كند شاتون كمك به پايداري و استقرار صحيح آن مي

انتخـاب  . انـد   ساخته شده Kelmet metalاي ثابت و متحرك از  ياتاقانه •
درست خالصي ياتاقانها براي عبور روغـن بـا ضـخامت مناسـب موجـب           

 . گردد افزايش استحكام آن مي
باشد كه عمل آبندي را به طور كامل      ميل لنگ داراي كاسه نمد محوري مي       •

هاي آبندي كاسه  لبهدر مقايسه   . و دقيق انجام داده و نيز دوام زيادي دارد        
هاي آبندي كاسه نمد شعاعي حداقل فرسايش را دارنـد       نمد محوري با لبه   

و همچنين كاسه نمد محوري حالتهايي از قبيل پوسته كردن، تغيير فـرم             
 . دادن، جابجاشدن فنر و ديگر معايب را ندارد
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 دستگاه حركت سوپاپ 
 بلوكـه سـيلندر     اي سوپاپ در قسمت انتهـاي          دستگاه حركت چرخ دنده    •

اي طراحي شده كه ارتعاشـات پيچشـي          قرار گرفته و اين دستگاه به گونه      
صداي توليد شـده    . رساند  ميل لنگ و اصوات ساطع شده را به حداقل مي         

سـطح سيسـتم چـرخ        اي را ميتوان هم     توسط دستگاه سوپاپ چرخ دنده    
 اي حركت سوپاپ با اعمال تغييراتي همچون بكارگيري چرخ دنـده            تسمه

انطباقي ميل لنگ، دوران دقيق دنـده، درگيـري صـحيح سـطح تمـاس               
 .   نمود …ها، استفاده از بلبرينگ مقاومتر، فركانس طبيعي و غيره  دنده

اند تـا     ها آبكاري شده    و نيز دنده  . باشد   دنده ها از نوع خورچينگ شده مي       •
 . مقاومت آنها به اندازه كافي باشد

. باشـد   خته شده و داراي پنج ياتاقان مـي       دار سا    ميل سوپاپ از آهن كربن     •
محل ياتاقانها روي ميل سوپاپ و محل نصب دنده ميـل سـوپاپ سـخت               

 . اند تا مقاومت آنها به اندازه كافي باشد كاري شده
اي طراحي گرديده تا سوپاپهاي هـوا و دود مـاكزيمم              فرم بادامك به گونه    •

دن سـوپاپ بهينـه     كورس حركت را دارا باشند و تايمينگ بازو بسته بـو          
 . گرديده و در نتيجه راندمان ورود هوا و خروج دود افزايش يابد

هاي فنر بصورت يكسان با يكديگر         فنرهاي سوپاپ از نوع تكي بوده و اليه        •
دو . گـردد   كه اين حالت باعث تعديل تنش برشي در فنر مي         . فاصله ندارد 

 ارتعاش درآمـدن    هاي باال از به     طرح فرم بادامك و فنر سوپاپ در سرعت       
 . نمايد فنر و حركت غيرقابل كنترل سوپاپ جلوگيري مي

اند و داراي غلطك براي تماس         اسبكها از آلومينيوم دايكاست ساخته شده      •
بكارگيري غلطك باعث كاهش اصـطكاك      . باشد    با بادامك ميل سوپاپ مي    

 . گردد و مصرف سوخت و افزايش قدرت خروجي مي
 . ي شده تا مقاومت آن به اندازه كافي برسد ميل اسبك با كرم آبكار •
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 سيستم سوخت رساني 
 پمپ خطي 

 
 . باشد  پالنجر داراي شيار مخصوص آوانس استارت مي •
 بوده و قدرت موتور را در سـرعتهاي بـاال    RLD گاورنر از نوع مكانيكي  •

 . كند تنظيم مي
 . باشد مي) اي خارج از مركز وزنه (  SCDMاز نوع ) دنده آوانس( تايمر  •

 ) انژكتور ( سوخت پاش 
باشد و سوخت را تحت زواياي خاصي از مركز،   مي Pسوخت پاش از نوع  •

پاش همچنين سـوخت را كـامالً         سوخت. پاشد    بداخل محفظه احتراق مي   
پـاش داراي     سـوخت . دهد  و راندمان احتراق را افزايش مي     ) پودر  ( اتميزه  

 Kg/cm2 )2.630Psi,18,142 185آن تزريـق  و فشـار  پنج سوراخ بـوده 
Kpa (باشد مي. 

كنند كه در اجـرا     هاي فشار قوي از يك مسير مشخص عبور مي          همه لوله  •
 . گردد باعث كاهش هزينه مي

 هاي ورود هوا و خروج دود  سيستم
از رزين ساخته شده و قسمت داخلـي آن از عـايق و             ) هوا(ماني فولد ورودي     • 

 جلـوگيري از انتشـار صـدا مـؤثر          اين طـرح در كاسـتن و      . آهن پوشيده شده  
 . باشد مي

 در داخل ماني فولد ورودي يك تيغه تنظيم كننده و تثبيت چرخش هوا بكار               • 
 در  (PVC)همچنين يك جزء ساختمان سوپاپ تهويه هواي كارتل . رفته است

 . كند آن قرار دارد و فضاي كمي را اشغال مي
 سـاخته شـده و شـكل        از چدن و آلياژ مخصـوص     ) دود(  ماني فولد خروجي     • 

باشد كه مقاومـت مسـير خـروج دود را بـه             راهگاههاي خروجي به صورتي مي    
 . رسد حداقل مي
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 سيستم روغن كاري 
آيد اين امر باعث  پمپ روغن مستقيماً توسط دنده سر ميل لنگ بحركت درمي  • 

قسمتي از بدنه پمپ را بلوكه      . گردد  افزايش دوام پمپ و تحويل كافي روغن مي       
دهد كه موجب كاهش وزن و فضاي اشغال شده توسط پمپ  ر تشكيل ميسيلند

 . گردد مي
پـس يـك واحـد را       فيلتر روغن از نوع كارتريج بوده، فيلتر اصلي و فيلتر باي           • 

اين امر چندين مزيت دارد، افزايش فاصله بين زمان تعـويض           . تشكيل ميدهند 
پـس روي بدنـه       ايسوپاپ ب . روغن و در نتيجه كاهش هزينه تعمير و نگهداري          

فيلتر نصب شده و از اين طريق باي پس كردن مواد خارجي را از فيلتـر عبـور                  
 . دهد داده، بدين وسيله از روغن موتور نگهداري و مراقبت كافي انجام مي

خنك كردن روغن داراي گنجايش بزرگي بود و بوسيله آب عمل خنك كـاري               • 
 و در سمت كناري در داخـل        را انجام داده و از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده        

اين طرح براي ثابت نگهداشتن درجه حرارت روغن موتـور       . گيرد  بلوكه قرار مي  
پس دارد كه در موقـع        همچنين خنك كن روغن يك سوپاپ باي      . باشد  الزم مي 

( استارت زدن در هواي سرد زمان تأخير افزايش فشار روغن در كانـال اصـلي                
 .رساند روغن بحداقل مي) شاه لوله 

 
 سيستم خنك كاري 

آيد و پوسته آن از آلومينيـوم           شكل بحركت درمي    Vواتر پمپ توسط تسمه      • 
بخش چرخش آب در داخل سيني جلو موتور تعبيه         . شود  دايكاست ساخته مي  

 . گردد گرديده كه باعث كاهش وزن و اشغال فضاي كمتر مي
. انجـام گـردد   واحد آبندي از فيبر و فنر انتخاب شده تا عمل آبنـدي كـامالً                • 

در . ياتاقانهاي شفت از نوع رول بيرينگ بوده تـا اسـتحكام الزم حاصـل آيـد               
پـذير   اي وجود دارد كه بررسي نشتي سيستم را امكان قسمت عقب پولي روزنه  

شود   كن توسط كالچ حساس به حرارت كنترل مي         عملكرد پروانه خنك  . كند  مي
 . گردد  صدا ميو باعث افزايش راندمان سوخت و در عين حال كاهش
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 اقدامات مهم
 كاسه نمد نوع محوري  -1

 : باشد، به شرح ذيل دقت نمائيد كاسه نمدهاي جلو و عقب ميل لنگ از نوع محوري مي • 
 .      در موقع تعويض، كاسه نمد و روغن برگردان را به صورت يكدست تعويض كنيد

كنيد، چونكه كاسه نمد و روغن برگردان بايد بصورت يك ست و بدقت در جهـت  حتماً ابزار مخصوصي را بكار برده و از آن دقيقاً استفاده             • 
 . طولي ميل لنگ نصب گردند

 كالهك سوپاپ  -2
سوپاپهاي هوا و دود داراي كالهك هستند، در موقع پياده كردن و يا نصب مجدد سوپاپها كامالً دقت كنيد تا كالهكها در داخل سيني جلو                    • 

 . غن نيفتدموتور و يا مجاري برگشت رو
 بكارگيري چسب آبندي  -3

بلكـه توسـط چسـب      . گيرد  آبندي كارتل، محفظه ميل لنگ، خنك كننده موتور، سيني جلو، و واشر پمپ توسط واتر كاغذي صورت نمي                  • 
 . گردد آبندي انجام مي

پاك كنيد، و سپس چسـب      در اولين اقدام چسب آبندي سفت شده قديمي با روغن موجود را كامالً از روي سطح نشستگاه چسب آبندي                     • 
آبندي جديد را بكار بريد، مجدداًمتذكر شده كه چسب آبندي سفت شده قديمي را پاك كنيد و سطح آبندي را توسط چسب آبندي جديد                        

 )Three Bond PANDO – 391D ;ISUZU Genuine Parts No. 1-8844-0542-0  (  يا مواد مشابه مطابق با دستورالعمل كتـاب
 . راهنما بپوشانيد

چسب آبندي را مستقيماً و بدون استفاده از مواد ديگر در تمام سطوح آبندي بكار بريد، در موقع نصب ارينگها چسـب آبنـدي اسـتفاده                           • 
 . شود نكنيد چون موجب خرابي آنها مي

  روش مخصوص سفت كردن پيچها تحت زاويه-4
اين روش براي پيچهايي كه . مورد كاربرد دارد)  M14 فقط (روش مخصوص سفت كردن تحت زاويه در مورد پيچهاي شاتون و سرسيلندر  • 

 . گردد شوند اعمال مي رزوه و سطح تمامي آنها گريس دي سولفيد موليبدينيوم آغشته مي
 

  4HE1-TC (EURO-3)تغييرات مهم موتور مدل 
 4HE1-TC (EURO-2)نسبت به موتور مدل 

 توضيح قسمت تغيير يافته نام قطعه شماره
 تغيير يافته گشتاور بادامك و تايمنگ تزريق  پمپمجموعه 1

 قطر سوراخهاي انژكتور  )سوزن انژكتور(مجموعه نازل  2
6) × 0.21mm → 6 × (0.22mm تغيير يافته 

 تغيير يافته 0.5mmقطر داخلي با اُروفيس  لوله بوستر 3
 جديد ــــــ  VSSسيستم چرخ متغير هوا        4
 جديد ــــــ EGR: مجموعه سوپاپ 5
 جديد پايه، لوله فلزي و لوله الستيكي  EGR: مجموعه خنك كن 6
 تغيير يافته كاتاليست تركيبي مجموعه مبدل 7
 تغيير يافته ــــــ ECUواحد كنترل موتور  8
 تغيير يافته گير فلزي با صفحه ضربه/ بزرگ شدن سايز مجموعه كاور، بلوكه سيلندر 9

 تغيير يافته ــــــ دور پمپ: سنسور 10
 جديد ــــــ مجموعه سد حرارتي 11
 تغيير يافته بوستر فشار دهنده مجموعه توربو  شارژر 12
 تغيير يافته M/T)فقط خودرو (اهرم چرخشي  )گاز دستي(كنترل دور : مجموعه اهرم 13
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6A3   موتور 

٨ 

 تعويض دسته موتورها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احل باز كردن قطعات مر     
  اقدام مقدماتي     

 .كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 . اطاق را كنار بزنيد • 

 )  M/Tفقط ( قاب گلگير گيربكس  .1
 بادگير پروانه  .2

 .بادگير را باز كرده و روي پروانه قرار دهيد
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6A3   موتور 

٩ 

 ـ تعويض دسته موتور 3
ات زير  موتور را بوسيله جرثقيل و سيم بكسل مهار كنيد سپس اقدام           )1

 . را انجام دهيد
 . هاي دسته موتور را باز كنيد  مهره )2
 .  پيچهاي اتصال دسته موتور به شاسي را باز كنيد )3
 مجموعه موتور و متعلقات آن را كمي باال كشيده و دسته موتـور را                )4

 . خارج كنيد
 نصب        

 ـ دسته موتور 3
 . ت كنيد     پيچهاي دسته موتور را با گشتاور مجاز سف      

                                  گشتاور سفت كردن پيچهاي اتصال به شاسي
                     N.m(Kg.m/lb.ft)                                           

48(4.9/35)                                          
                                   هاي دسته موتور گشتاور سفت كردن مهره

N.m (Kg.m/lb.ft)  
                                           82(8.4/61) 

 ـ بادگير پروانه 2
 ) M/Tفقط ( قاب گلگير گيربكس .    1

 .  كابل منفي باطري را نصب كنيد )1
 .  اطاق راننده را پايين بياوريد )2
 .  بررسي كنيد موتور را روشن كنيد و وضعيت دسته موتور را )3
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6A3   موتور 

١٠ 

 قالپاق در سوپاپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پياده كردن 
 اقدام مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 . اطاق را كنار بزنيد • 

  كاور انژكتور  .1
  قالپاق در سوپاپ  .2
  واشر قالپاق در سوپاپ .3
 درپوش پالستيكي  .4
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6A3   موتور 

١١ 

      مراحل بازكردن قطعات 
 تيكي درپوش الس.     4 

يـا مـاده مشـابه آن بـا      (Three Bond 1207B)چسب آبندي  )1
روي سطح نمـاس سرسـيلندر بـا درپـوش      4mm-3mmپهناي 

 . الستيكي جلو و عقب استفاده نماييد
 . درپوش الستيكي جلو وعقب را روي سرسيلندر نصب كنيد )2
 يا ماده مشابه آن را با (Three Bond 1207B)چسب آب بندي  )3

ي ســطح بــااليي درپــوش الســتيكي و  رو4mm-3mmپهنــاي 
 .سرسيلندر مطابق شكل استفاده نماييد

دقيقه وقت براي نصب واشر قالپاق در       7بعد از استفاده چسب آبندي      
 . سوپاپ فرصت داريد

 واشر قالپاق در سوپاپ .   3 
 .      واشر قالپاق در سوپاپ را روي سرسيلندر قرار دهيد      

 قالپاق در سوپاپ .  2
 . لپاق در سوپاپ را در محل خود نصب كنيدقا )1
هاي قالپاق در سوپاپ را با گشتاور مجاز و بترتيب            پيچها و مهره   )2

 . هايي كه در شكل مشخص شده سفت كنيد شماره
                گشتاور مجاز سفت كردن پيچ و مهره قالپاق در سوپاپ

                                                                 N.m(Kg.m/lb.ft)  
                                                       18 (1.8/13 ) 

 كاور انژكتور  .1
 . كابل منفي باطري را نصب كنيد • 
 .اطاق را پايين آوريد • 
 .موتور را روشن كرده و از نظر نشتي روغن بررسي كنيد • 
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6A3   موتور 

١٢ 

 مانيفولد ورودي/ كاور مانيفولد ورودي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات  
 اقدامات اوليه  

 . كابل منفي باطري را باز كنيد •
 .اطاق راننده را كنار بزنيد •

 لوله ورودي هوا .1
 . بستهاي دو سر لوله سمت كاور و صافي هوا را باز كنيد )1
 . لوله ورود هوا را از محل خود خارج كنيد )2

 لوله الستيكي خالء .2
 نژكتوركاور ا .3
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6A3   موتور 

١٣ 

 لوله برگشت سوخت .4
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  لوله سوخت .5
 .       در موقع باز كردن لوله به آن نيرو زياد وارد نكنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (PCV)لوله تهويه هواي كارتل  .6
 .  را از كاور مانيفولد جدا كنيدPCV        لوله 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لوله سوخت انژكتور .7
 . ا از دو انتها باز كنيد و فشار قوي سوخت ر هاي لوله مهره )1
ها به لوله فشار قوي سوخت نيرو بـيش      در موقع باز كردن مهره     )2

 . از حد وارد نكنيد
را بـراي جلـوگيري از      ورودي سوخت انژكتور    ها    بسمت لوله  )3

 . ورود مواد خارجي توسط درپوش مسدود كنيد
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6A3   موتور 

١٤ 

 دسته سيم موتور  .8
كـن و      شمع گـرم   اتصال كانكتورهاي دور سنج، شمع آب، ترموسويچ و       

 . همچنين بستهاي دسته سيم را جدا كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوله گيج روغن .9
 .        پيچ اتصال لوله گيج روغن را باز كرده و آنرا بيرون بكشيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 كاور مانيفولد ورودي    .10
  مانيفولد ورودي  .11

 . مانيفولد ورودي و واشر آب بندي را باز كنيد         
 
 
 
 
 

 طعات جمع كردن ق
 مانيفولد ورودي .  11 

همانطوريكه در شكل نشان داده شده روي شيار مانيفولد را بـا             )1
 يا ماده مشابه آن با (Three Boud 1207c)چسب آب بندي 

 .  بپوشانيد2mm-3mmضخامت 
 . سطح تماس مانيفولد با سرسيلندر را تميز كنيد •
 . مانيفولد را روي سر سيلندر نصب كنيد )2
 دقيقه فرصت براي نصـب مانيفولـد        7يري چسب   بعد از بكارگ   •

 . فرص داريد
 . هاي مانيفولد را با گشتاور مجاز سفت كنيد پيچها و مهره )3

  N.m (kg.m/lb.in)    گشتاور مجاز 
19 (1.9/14) 
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6A3   موتور 

١٥ 

 كاور مانيفولد هوا.   10 
ــور )1 را روي پيچهــاي  ) ،،( بســتهاي دســته ســيم موت

هاي را با گشتاور      ها و مهره  مشخص شده سوار كرده و تمام پيچ      
 . هايي كه در شكل آمده سفت نماييد مجاز و بترتيب شماره

مشخص شـده بـراي نصـب مهـره         » *«محلهايي كه با عالمت      )2
 . باشد مي

 
 

  N.m (kg.m/lb.ft)  گشتاور مجاز سفت كردن 
13 (1.3/9) 

 
 لوله گيج روغن  .9
 

 روي بلوكـه    اُرينگ را روي قسمت پايين لوله سوار كرده و آنرا          )1
 . سيلندر نصب كنيد

 . پيچ اتصال لوله گيج با گشتاور مجاز سفت كنيد )2
  N.m (kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز 

13 (1.3/9.4) 
 
 

      كانكتورهاي دورسنج، شمع آب، ترموسويچ و شمع گرم كن را به    .8
   ل دهيد و بستهاي دسته سيم را سفتدسته سيم موتور اتصا       

 . كنيد           
 
 
 
 
 

 هاي سوخت انژكتور مجموعه لوله.  7 
هاي آنرا موقتـاً      هاي سوخت را نصب كرده و مهره        مجموعه لوله  )1

 . سفت كنيد
 همانطوريكه در شكل نشان داده شـده بسـتهاي لولـه را در              )2

 . موقعيتهاي مناسب قرار دهيد
 :احتياط

  .كامالً دقت نماييد تا بستها در محل صحيح قرار گيرند
نصب بست لوله در محل نامناسب باعث شكستن لوله و يا توليد صدا             

 . گردد توسط جريان سوخت مي
  N.m (kg.m/lb.ft)  گشتاور سفت كردن بست لوله 

3 (0.3/26) 
 
 . ها را با گشتاور مجاز سفت كنيد مهره دو سر لوله )3

  N.m( kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز 
29 (3/22) 
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6A3   موتور 

١٦ 

 
  (PCV) تهويه هواي كارتل لوله.   6
 
 
 
 
 
 
 
 
 لوله سوخت .   5

 . هاي سوخت نيروي زياد وارد نكنيد به لوله       
 N.m (kg.m/lb.ft)     گشتاور سفت كردن پيچ اتصال لوله سوخت

41 (4.2/30) 
    N.m (kg.m/lb.ft)    گشتاور سفت كردن پيچ اتصال لوله سوخت

23 (2.3/17) 
  N.m (kg.m/lb.ft)         كردن پيچ بست لوله   گشتاور سفت

4 (0.4/35) 
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6A3   موتور 

١٧ 

 لوله برگشت سوخت .   4 
  N.m (kg.m/lb.ft) گشتاور سفت كردن پيچ لوله برگشت سوخت     

13 (1.3/113) 
 كاور انژكتور.   3 
 لوله الستيكي خالء .   2 
 لوله ورودي هوا .   1 

 .كابل منفي باطري را ببنديد • 
 .  راننده را پايين آوريداطاق • 
موتور را روشن كرده و از نظر نشتي سـوخت، بـدقت بررسـي               • 

 . كنيد
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6A3   موتور 

١٨ 

  EGR) دود(سيستم چرخش گاز خروجي 
 مراحل باز كردن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات  
 )خروجي(لوله الستيكي آب .   1 
 )ورودي(لوله الستيكي آب .   2 
 )سمت راست( EGRلوله .   3 
 )سمت چپ (EGRلوله .    4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EGRسوپاپ .  5
  EGRكولر .   6
  EGRپايه كولر .    7
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6A3   موتور 

١٩ 

       
 مراحل جمع كردن     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
 RGEپايه كولر   1        

 RGEكولر .     2     
  EGRسوپاپ .     3
 )سمت چپ (EGR     لوله .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) سمت راست (EGRلوله .   5
 ) ورودي(لوله الستيكي آب .   6
 )خروجي(لوله الستيكي آب .   7
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6A3   موتور 

٢٠ 

 مراحل جمع كردن قطعات  
 

  EGRپايه كولر  .1
 .نماييد  متصلEGR (A) را به پايه كولر EGR (B)        موقتاً پيچ پايه كولر 

  EGR     N.m (kg.m/lb.ft)ور سفت كردن پيچ پايه كولر گشتا
A 31 (3.2/23) 

 
 
 
 

  EGRكولر  .2
 .  را سفت كنيدEGRموقتاً پيچهاي سمت چپ كولر  )1
 .  را سفت نماييدEGRپيچ سمت راست كولر  )2

  EGR   N.m (kg.m/lb.ft)گشتاور سفت كردن پيچ پايه كولر 
 (3.4/25) 33 سمت راست

 
 
 
  EGRسوپاپ  .3
 .  را بهمراه واشر روي مانيفولد ورودي نصب كنيدEGR       سوپاپ  

  EGR    N.m (kg.m/lb.ft)گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي سوپاپ 
24 (2.4/17) 

 
 
 
  EGRلوله  .4

 قرار داده و سپس لوله رابط بـين         EGRواشر را داخل لوله سمت چپ       
 .  نصب نماييدEGRسوپاپ و كولر 

  EGR  N.m (kg.m/lb.ft)ن پيچها لوله گشتاور مجاز سفت كرد
24 (2.4/17) 
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6A3   موتور 

٢١ 

  EGRلوله  .5
 

بـه شـكل    ( قـرار داده     EGRواشر را روي لوله سمت راسـت         )1
 EGRسپس لوله بين مانيفولد خروجي و كـولر         .) مراجعه كنيد 

 . را نصب نماييد
  EGR N.m (kg.m/lb.ft)گشتاور سفت كردن پيچ و مهره لوله 

28 (2.9/21) 
 
 
 
ها را به صورتي تنظيم كنيد تـا بـين             استقرار پايه لوله   وضعيت )2

پيچهـايي كـه در     . آنها هيچگونه خالصي وجود نداشته باشـد      
 .شكل با مشخص شده را با گشتاور مجاز سفت كنيد

  N.m (kg.m/lb.ft) گشتاور سفت كردن پيچهاي پايه كولر 
 (2.7/20) 26 سمت راست
 (2.4/17) 24 سمت چپ 

  
 

 )ورودي(كي آب لوله الستي .6
ها را بصورتي نصب نماييد كه فك آنهـا بطـرف موتـور قـرار                          بست لوله 

 . گيرد
 
 
 
 
 
 
 )خروجي(لوله الستيكي آب  .7

 .    بصورتي نصب كنيد كه فكهاي  آن بطرف موتور قرار گيردبست   
 .   بصورتي نصب كنيد كه فكهاي آن بطرف خارج قرار گيردبست 
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6A3   موتور 

٢٢ 

 ) ودد(مانيفولد خروجي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         مراحل باز كردن قطعات 
 اقدام مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 . اطاق راننده را كنار بزنيد • 

 )باشد A/Cاگر مجهز به ( (A/C)كمپرسور تهويه مطبوع . 1
 . كنكتور كالچ الكتريكي را جدا كنيد)    1
ي اتصال را پياده كـرده و توسـط سـيم در جـايي              ها  كمپرسور و لوله  )    2

 . مناسب محكم ببنديد
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6A3   موتور 

٢٣ 

 . باشد A/Cاگر مجهز به ( (A/C)پايه كمپرسور كولر . 2        
 لوله اگزوز جلو . 3        
 سپر حرارتي مانيفولد . 4        
 ) دود(مانيفولد خروجي . 5        
 واشر اگزوز . 6        
 مراحل جمع كردن قطعات         
 واشر اگزوز . 6        

برآمدگي واشر .(واشر و اگزوز را روي قسمت جانبي سرسيلندر قرار دهيد    
 ) به سمت بيرون باشد

        
 
 
 

 ) دود(مانيفولد خروجي . 5        
، )7(، فاصـله انـداز      )2(، مانيفولـد خروجـي      )3(واشر مانيفولد خروجي     )1

را مطابق شـكل روي دنبالـه پيچهـا         ) 4(هاي    رهو مه ) 5(واشرهاي تخت   
 . نصب كنيد

 
 
 

هـايي كـه در شـكل مشـخص           ها را با گشتاور مجاز بترتيب شماره        مهره )2
 .گرديده سفت كنيد

 N.m(kg.m/lb.ft)                      ها مانيفولد خروجي    گشتاور مجاز مهره        
                      34 (3.5/25) 

 
 
 
 سپر حرارتي مانيفولد .  4      

  N.m (Kg.m/lb.ft)                             گشتاور مجاز پيچهاي سد حرارتي          
                        10 (1.0/7) 

 لوله اگزوز جلو . 3      
  N.m (Kg.m/lb.ft)هاي اتصال مانيفولد به سرسيلندر                   گشتاور مجاز مهره

67 (6.8/49)                                                                  
     ها  هاي محل اتصال لوله          گشتاور مجاز مهره

                                                                                           N..m (Kg.m/lb.ft)  
17 (1.7/12)                                                                    
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   ).  باشد A/Cاگر مجهز به  ( (A/C)پايه كمپرسور ايركانديشن  .2
 

 .                  پيچهاي اتصال پايه را به موتور با گشتاور مجاز سفت كنيد
  N.m (Kg.m/lb.ft)             گشتاور مجاز پيچهاي پايه كمپرسور

48 (4.9/35) 
 
 
 
 

 )  باشد A/Cاگر مجهز به  ( A/Cكمپرسور  .1
 . پيچهاي اتصال كمپرسور را به پايه با گشتاور مجاز سفت كنيد)     1 

  A/C گشتاور مجاز پيچهاي اتصال كمپرسور
                                                       N.m (Kg.m/lb.ft)  

                    48 (4.9/35) 
 : نكته

كنيد، ابتدا دو پيچ عقب و سـپس          وقتي پيچهاي اتصال كمپرسور را سفت مي      
 . دو پيچ جلو كمپرسور را سفت كنيد

تسمه را نصب كرده آنرا تنظيم كنيد و پيچ و مهره تنظيم را بـا               )    2
 .گشتاور مجاز سفت كنيد

     98N (10kg/22lb)ل تسمه را از قسمت مياني با نيروي معـاد )   3
 . فشار دهيد    

  N.m (kg.m/lb.ft)   انحناء تسمه محرك               
 ( 0.79 – 0.63) 20 – 16 …تسمه نو 

 ( 0.87 – 0.71) 22 – 18 …تسمه كاركرده 
  N.m (kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز مهره قفلي            

27 (2.8/20)                                                         
 كابل منفي باطري را نصب كنيد  • 
 . بست باطري را سفت كنيد • 
 . موتور را روشن كرده و نشتي اگزوز را بررسي كنيد • 
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 تعويض دنده تايمينگ 
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 باز كردن قطعات
 اقدامات مقدماتي  

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 .اطاق را كنار بزنيد • 

  مجموعه موتور .    1
ايـن كتـاب راهنمـا      “ مجموعـه موتـور   “براي چگونگي انجام به قسمت      

 . مراجعه  نماييد
 كاور انژكتور .    2
 قالپاق در سوپاپ.    3
 واشر قالپاق در سوپاپ .    4
 مجموعه محور اسبك .    5

ها و پيچهاي پايه محور اسبك را بترتيب و تدريجاً شـل كنيـد و                 مهره )1
هاي مربوطه از محـل خـود خـارج            اسبكها بهمراه پايه   مجموعه محور 

 . كنيد
انـد را بـاز    مشخص شده A پيچهاي ضامن محور اسبك كه با عالمت  )2

 . نكنيد
 :      احتياط

هاي پايه محور   اسبك كه بصـورت                عدم دقت در روش بازكردن پيچها و مهره       
رارگرفتن محـور   گردد موجب تحت فشار ق      تدريجي و بترتيب شماره انجام مي     

 . شود اسبك مي
 ـ    كالهك سوپاپ 6

 :      احتياط
كامالً دقت نماييد تا كالهكهاي سوپاپ در داخل سيني جلو يا مجراي برگشت             

 . روغن نيفتد
  كپه ياتاقانهاي ميل سوپاپ -7
  ياتاقانهاي بااليي ميل سوپاپ -8
  مجموعه ميل سوپاپ -9

   ياتاقانهاي پاييني ميل سوپاپ-10
نماييد هركدام از آنهـا را    اگر ياتاقانهاي ميل سوپاپ را دوباره استفاده مي       

 . بنا  به شماره سيلندر عالمت گذاري نماييد
  مجموعه سرسيلندر -11

اين كتاب راهنما مراجعـه     “ سرسيلندر“براي چگونگي انجام به قسمت      
 . نماييد
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  واشر سرسيلندر -12
  

 :       احتياط
 .  سرسيلندر كار كرده مجدداً استفاده نكنيد      از واشر

 
 
 
 
 

  مجموعه ديسك كالچ -13 
   . ميل راهنماي صفحه كالچ نصب كنيد )1

  0 – 2240 – 8840-5: شماره فني ميل راهنما 
پيچهاي اتصال ديسك كالچ را تدريجاً و بترتيب شماره كـه در شـكل               )2

 . مشخص شده باز كنيد
 . خارج كنيد ديسك كالچ را از محل خود  )3
 
 
  صفحه كالچ -14

 .     صفحه كالچ را به همراه ميل راهنما از محل خود خارج كنيد
 ميل راهنما.  1
 مجموعه ديسك كالچ .  2
 صفحه كالچ.  3

 
  
  سيم كنترل گاز -15
  اهرم كنترل گاز -16
  لوله روغن -17

 
 
 
 

  مجموعه پمپ انژكتور -18
 . ه عقب آنرا باز كنيدپيچهاي فالنچ پمپ انژكتور و پاي )1
 . مجموعه پمپ انژكتور را پياده كنيد )2
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 فاليويل .     19         
قفل كننده فاليويل را بكار برده و از چرخش فاليويـل جلـوگيري              )1

 .كنيد
  0-2230-8840-5شماره ابزار قفل كننده فاليويل             

يكه در شكل    پيچهاي فاليويل را تدريجاً و بترتيب شماره همانطور        )2
 .مشخص شده باز كنيد

 .  قفل كننده فاليويل را باز كرده و فاليويل را پياده كنيد )3
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  كاسه نمد عقب ميل لنگ -20 
 :        احتياط

       در موقع تعويض كامالً دقت كنيد محل تماس كاسه نمد ميـل لنـگ معيـوب                
 . نباشد

 
 
 
 

  روغن برگردان عقب ميل لنگ -21
شـماره  .   اي بيرون كشيدن روغن برگردان ابزار مخصوص بكار ببريد        بر

  0-2360-8840-5فني ابزار مخصوص 
 
 
 

  كارتل -23
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٢٩ 

  كاور دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك -24
  دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك-25 

 
 
 
 
 
  

  محفظه فاليويل -26
 :        توجه

 . شكل مشخص شده است را باز كنيد       به دقت پيچهايي را كه در 
 
 
 
 

  A دنده واسطه -27
  B دنده واسطه -28
  B شفت دنده واسطه -29

 
 
 

      بررسي 
 ها   اندازه گيري خالصي دنده     

. دنباله ساعت اندازه گيري را روي لبـه دنـده تايمينـگ قـرار دهيـد                )1
رت ثابـت   گيرد و دنده مجاور آن بصو       اي كه مورد بررسي قرار مي       دنده

 . نگهداريد
گيرد را بـه چـپ و راسـت و بـدقت              اي كه مورد بررسي قرار مي        دنده )2

 . حركت دهيد، مقدار خالصي قرائت كنيد
  mm(in)                                هاي تايمينگ مقدار خالصي بين دنده

                         حدمجاز استاندارد
0.10 – 0.17 

(0.0039 – 0.0067) 0.30(0.012)                          
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 اندازه گيري لقي طولي دنده واسطه 
اندازه بدسـت  . با استفاده از يك فيلر فاصله بين دنده و واشر را بدست آوريد      

اگر مقدار بدست آمده بيشتر از حدمجاز . باشد آمده مقدار لقي طولي دنده مي
 . باشد واشر را تعويض كنيد

  mm(in)               ولي دندهمقدار لقي ط
                  حدمجاز استاندارد

0.058 – 0.115 
(0.002 – 0.005)       0.2 (0.008)                   

 قطر خارجي شفت دنده واسطه  
 . با بكارگيري ميكرومتر قطر خارجي شفت را اندازه گيري كنيد

 . شد، دنده واسطه را تعويض كنيداگر مقدار بدست آمده كمتر از حد مجاز با
    قطر خارجي سفت دنده واسطه

 mm(in)  
                   حدمجاز استاندارد

29.959 – 29.980 
(1.1795 – 1.1803)           29.80(1.1732)                  

 
 قطر داخلي دنده واسطه 

طر داخلي دنـده را    با بكارگيري ساعت اندازه گيري يا ميكرومتر داخل سنج ق         
 . اندازه گيري نماييد
  mm(in)                 قطر داخلي دنده

                    حدمجاز استاندارد
30.000 – 30.021 

(1.1811 – 1.1819) 
30.100                         

(1.1850)                        
ه بيش از حدمجاز باشـد،   اگر خالصي بين قطر شفت و قطر داخلي دنده واسط         

 . دنده واسطه را تعويض كنيد
  mm(in)                 مقدار خالصي

                    حد مجاز استاندارد
0.020 – 0.062 

(0.0008 – 0.0024) 
0.200                         

(0.0079)                      
 جمع كردن قطعات  
  B شفت دنده واسطه -29 

              B          گشتاور مجاز پيچ دنده واسطه 
N.m(kg.m/lb.ft)  

31(3.2/23) 
 . شفت دنده واسطه را بعد از نصب به روغن آغشته كنيد 
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  Bدنده واسطه . 28
در  Bهمانطوريكه در شكل نشان داده شده قسمت برآمده بـه واسـطه   

 . گيرد موقع نصب بطرف جلو قرار مي
     Bمجاز سفت كردن پيج دنده واسطه گشتاور 
 N.m(kg.m/lb.ft)                                                                

  
110 (11.2/81)                                                 

 
 

   Aدنده واسطه . 27 
ي دنـده   ميل را درجهت عقربه ساعت بچرخانيد تا عالمت تايمينگ رو          )1

قرار گيـرد در ايـن موقـع       A ميل لنگ در راستاي محل دنده واسطه 
 . باشد سيلندر يك در حالت انتهاي تراكم مي

 را در يك راستا     Aعالمت تايمينگ روي دنده ميل لنگ و دنده واسطه           )2
 .  را نصب كنيد Aقرار داده و دنده واسطه 

  A        N.m(kg.m/lb.ft)گشتاور مجاز پيچ دنده واسطه          
133(13.6/98)                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محفظه فاليويل . 26
 كامالً دقت نماييد كه سطح تمامي بلوكه سيلندر محفظه تميز و عاري             )1

 . از هرگونه ماده خارجي باشد
ـ             )2 تفاده از چسـب    قسمتهايي را كه در شكل مشخص گرديـده را بـا اس

 . يا مواد مشابه بپوشانيد (Three Bond 1207C)آبندي 
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پينهاي راهنما روي بلوكه سيلندر را در راستاي سـوراخهاي محفظـه             )3
 . فاليويل قرار دهيد

محفظه را نصب همانطوريكـه در شـكل مشـخص شـده پيچهـا را بـا             )4
 . گشتاورهاي مجاز سفت كنيد

  N.m(kg.m/lb.ft)    مقدار گشتاور مجاز      
96(9.8/71)                                            :  ∗ 
48(4.9/35)                                             :  
94(9.6/69)                                            :  
25(2.6/19)                                            : ◆ 
76(7.7/56)                                            :  

48(4.9/35)                                           : ★ 
 در اطراف پمپ انژكتور و پيچهايي كه با عالمت           يا   پيچها با عالمت     • 

 .  روي بلوكه موتور قرار دارند را سفت كنيد
  N.m (kg.m/lb.ft)      گشتاور مجاز پيچ محفظه  

96 (9.8/71)                                                   
 

  دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك -25 
 . شفت دنده واسطه را به روغن آغشته كنيد )1
و در محـل    . نصب كنيد ) 2(را روي دنده واسطه     ) 1( شفت دنده واسطه     )2

A در شكل مشخص شده قرار دهيد  . 
  N.m (kg.m/lb.ft)        مجاز پيچ شفت  گشتاور    

         135 (13.6/98)                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  درپوش دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك -24
 .       درپوش بهمراه اُرينگ مربوط را نصب كنيد

           گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي درپوش
N.m(kg.m/lb.ft)                                                                                  

19 (1.9/14)                                                       
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 كارتل . 23
 روغن برگردان عقب ميل لنگ . 21
 كاسه نمد عقب ميل لنگ . 20
 مجموعه فاليويل . 19

در اين كتاب   “ كاسه نمد عقب ميل لنگ    “ي چگونگي انجام به قسمت      برا
 . راهنما مراجعه كنيد

 مجموعه پمپ انژكتور . 18
اين كتاب راهنما   “ مجموعه پمپ انژكتور  “براي چگونگي انجام به قسمت      

 . مراجعه كنيد
 
 لوله روغن . 17

  N.m (kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز سفت كردن اتصاالت لوله         
17 (1.7/12)                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه اهرم كنترل گاز . 16
  N.m (kg.m/lb.ft)          گشتاور مجاز سفت كردن پيچها اهرم كنترل گاز 

24 (2.4/17)                                                      
 ل گاز موتور سيم كنتر. 15

 
 
 

 صفحه كالچ . 14 
شـماره فنـي ميـل      . با بكارگيري ميل راهنما صفحه كالچ را نصب كنيـد         

   0-2240-8840-5: راهنما
 ميل راهنما صفحه كالچ  )1(
  مجموعه ديسك كالچ  )2(
  صفحه كالچ  )3(
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 مجموعه ديسك كالچ . 13
  .سوراخهاي ديسك را در راستاي پينهاي راهنماي فاليويل قرار دهيد )1
هايي كه در شكل روبرو آمده        پيچها را با گشتاور مجاز به ترتيب شماره        )2

 . سفت كنيد
  N.m (kg.m/lb.ft)       گشتاور مجاز   

40 (4.1/30) 
 
 

 واشر سرسيلندر . 12
ايـن كتـاب راهنمـا      “ واشر سرسـيلندر  “براي چگونگي انجام به قسمت      

 . مراجعه كنيد
 مجموعه سرسيلندر . 11

ايـن كتـاب راهنمـا      “ واشر سرسـيلندر  “چگونگي به قسمت    براي انجام   
 .  مراجعه كنيد

 ياتاقان پاييني ميل سوپاپ . 10
 مجموعه ميل سوپاپ . 9
 ياتاقان بااليي ميل سوپاپ . 8
 كپه ياتاقان ميل سوپاپ . 7
 كالهكهاي سوپاپ . 6
 مجموعه ميل اسبك . 5

هنمـا مراجعـه    اين كتاب را  “ ميل سوپاپ “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . كنيد

 واشر قالپاق در سوپاپ .  4
 قالپاق در سوپاپ .  3

ايـن كتـاب راهنمـا      “ قالپـاق در سـوپاپ    “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . مراجعه كنيد

 كاور انژكتور .  2
 مجموعه موتور . 1

ايـن كتـاب راهنمـا      “ مجموعـه موتـور   “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . مراجعه كنيد
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 گايد سوپاپ و فنر سوپاپ كاسه نمد 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A3   موتور 

٣٦ 

 پياده كردن        
 اقدامات مقدماتي        

 . كابل باطري را جدا كنيد • 
 .اطاق را كنار بزنيد • 

 كاور انژكتور  .1
 لوله برگشت سوخت  .2
 لوله انژكتور  .3

 )1. (هاي انژكتور را باز كنيد هاي دوسر لوله  مهره • 
نيروي بـيش از حـد وارد       ) 3(ر  هاي انژكتو   در موقع بازكردن مهره به لوله     

 . نكنيد
 . هاي انژكتور را پياده كنيد هاي لوله     بست • 

براي جلوگيري از   ) 6(و مجراي ورودي انژكتور     ) 4(مجراي خروجي روبند    
 . ورود مواد خارجي با درپوش مسدود كنيد

 
 

 رابطه شمعهاي گرم كن  .4
 شمع گرم كن  .5
 مجموعه نگهدارنده انژكتور  .6

هدارنده انژكتورها بعد از بازكردن بنا به شماره سـيلندر     هركدام از نگ  
 مربوطه مشخص كنيد 

 قالپاق در سوپاپ  .7
 واشر قالپاق در سوپاپ  .8

 
 مجموعه محور اسبك  .9

ايـن كتـاب    “ مجموعه محور اسـبك   “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . راهنما مراجعه كنيد

 كالهك سوپاپ  .10
  كپه ياتاقان ميل سوپاپ  .11
  ميل سوپاپ ياتاقان بااليي .12
 مجموعه ميل سوپاپ  .13
 ياتاقان پاييني ميل سوپاپ  .14

اگر قصد استفاده مجدد از ياتاقانهاي ميل سوپاپ را داريد بعد از پياده              • 
 . كردن هر كدام آنرا بنا به شماره سيلندر مربوطه مشخص كنيد
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6A3   موتور 

٣٧ 

 خار سوپاپ  .15
 بشقابك باالي سوپاپ  .16
  فنر سوپاپ  .17

به داخل هواي فشـرده را از محـل         براي جلوگيري از افتادن سوپاپ       • 
 . نصب شمع گرم كن بداخل سيلندر ارسال كنيد

با استفاده از ابزار مخصوص، فنر سوپاپ را جمـع كـرده و خارهـاي                • 
 . سوپاپ را از محل خود خارج كنيد

  0-2228-8840-5:   شماره فني فنر جمع كن سوپاپ             
 كاسه نمد گايد سوپاپ  .18

 
 
 
 
 
 
 

 صب مجدد ن      
 كاسه نمد گايد سوپاپ .    18 

 . سطح داخلي كاسه نمد گايد سوپاپ را به روغن آغشته كنيد • 
با بكارگيري ابزار مخصوص جازدن كاسه نمد، كاسه نمد را روي گايد             • 

 . نصب كنيد
  0-6815-9439-8: شماره فني ابزار مخصوص جازدن كاسه نمد

 
 
 

 فنر سوپاپ.    17
هاي با فاصله كمتر بسمت پايين باشـد،        رتيكه اليه فنر سوپاپ را بصو   

 . نصب كنيد
 بشقابك باالي فنر .   16

 
 

 خار سوپاپ  .15
 
 
 
 
 . با بكارگيري ابزار فنر سوپاپ جمع كن فنر را جمع كنيد )1

  0-2228-8840-5:    شماره فني ابزار فنر سوپاپ جمع كن
 . خارهاي سوپاپ را روي ساق سوپاپ نصب كنيد )2
ان از استقرار صحيح خار، با چكش الستيكي چنـد ضـربه            براي اطمين  )3

 . آرام روي بشقابك بزنيد
 ياتاقان پاييني ميل سوپاپ .14
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 مجموعه ميل سوپاپ . 13
 ياتاقان بااليي ميل سوپاپ . 12 

 كپه ياتاقان ميل سوپاپ . 11
 كالهك سوپاپ . 10

هنمـا  اين كتـاب را  “ مجموعه ميل سوپاپ  “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . مراجعه نماييد

 مجموعه ميل اسبك . 9
    اين كتاب راهنما “ مجموعه ميل اسبك“  براي چگونگي انجام به قسمت 

 . مراجعه نماييد  
 واشر قالپاق در سوپاپ . 8
 قالپاق در سوپاپ . 7

ايـن كتـاب راهنمـا      “ قالپاق در سـوپاپ   “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . مراجعه كنيد

 ) انژكتور(هدارنده سوخت پاش مجموعه نگ. 6
هـايي كـه در       هاي نگهدارنده فالنچ سوخت پاش را به ترتيب شماره          مهره

 . شكل نشان داده شده و با گشتاور مجاز سفت كنيد
  N.m (kg.m/lb.ft)       گشتاور مجاز مهره        

19 (1.9/14) 
 
 
 
 

 شمع گرم كن . 5 
  N.m(kg.m/lb.ft)       گشتاور مجاز سفت كردن شمع گرم كن  

23 (2.3/17)                                                  
 رابط شمع هاي گرم كن . 4

 
 
 
 

 لوله انژكتور .  3
 لوله برگشت سوخت . 2 

اين كتاب راهنما   “ مجموعه پمپ انژكتور  “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . مراجعه كنيد

 كاور انژكتور .  1  
 . نفي باطري را نصب كنيدكابل م • 
 . اطاق را پايين بياوريد • 
موتور را روشن و از نظر نشتي سوخت مدار را بـدقت بررسـي               • 

 . كنيد
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 مجموعه ميل اسبك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پياده كردن   
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را جدا كنيد • 
 . اطاق را كنار بزنيد • 

 كاور انژكتور  -1
 پاپ قالپاق در سو -2
 واشر قالپاق در سوپاپ  -3
 مجموعه ميل اسبك  -4

هايي كه    پيچها و مهره پايه ميل اسبك را تدريجاً و بترتيب شماره           )1
در شكل مشخص شده باز كرده و مجموعه ميل اسبك را از محـل              

 . نصب پياده كنيد
اند را   مشخص شده (A)پيچهاي ضامن محور اسبك كه با عالمت  )2

 . باز نكنيد
 : احتياط

هاي پايه محور اسبك كه بصورت    دقت در روش بازكردن پيچها و مهره      عدم  
گردد موجب تحت فشـار قرارگـرفتن         تدريجي و به ترتيب شماره انجام مي      

 . شود محور اسبك مي
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 مراحل جمع كردن  
 مجموعه ميل اسبك .    4 

 . اند را كمي شل كنيد پيچهايي را كه در شكل با فالش مشخص شده )1
ظيم روي اسبكها را شل كنيد و غلطكها را به روغن آغشته              پيچهاي تن  )2
   
 . كنيد  )3
 . مجموعه ميل اسبك را روي سرسيلندر نصب كنيد )4
 هاي پايه ميل اسبك را تدريجاً و به ترتيب پيچها و مهره )5

 در شكل مشخص شده با گشتاور مجاز سفت هايي كه   شماره
  كنيد

 
  N.m (kg.m/lb.ft)      گشتاور مجاز پيچ و مهره      

 (2.8/20) 27  مهره★
 (5.7/41) 56 پيچ
 (2.8/20) 27  پيچ

در  “ “و پيچهايي كه با عالمـت        “ ★“هايي كه با عالمت       روي مهره )   5
اند را به روغن آغشته كرده و سـپس آنهـا را بـا                شكل مشخص شده  

 . گشتاور مجاز سفت كنيد
  mm(in)          تنظيم خالصي سوپاپ       

 (0.016) 0.4 در حالت سرد
اين كتـاب   “ تنظيم خالصي سوپاپ    “ سرويس“براي چگونگي انجام به قسمت      

 . راهنما مراجعه كنيد
 واشر قالپاق در سوپاپ  .3
 . واشر قالپاق در سوپاپ را نصب كنيد    

 قالپاق در سوپاپ .    2       
 . قالپاق در سوپاپ را نصب كنيد )1
اق در سـوپاپ را تـدريجاً و بـه ترتيـب            هاي قالپ   پيچ و مهره   )2

هايي كه در شكل مشخص شده با گشتاور مجاز سـفت             شماره
 . كنيد

  N.m (kg.m/lb.ft) گشتاور مجاز سفت كردن پيچ و مهره     
          18 (1.8/13)                                         

 كاور انژكتور .    1             
 . ب كنيدكابل منفي را نص • 
 .بست كابل را سفت كنيد • 
موتور را روشن كرده و نشتي روغن را از موتور به دقت بررسي              • 

 . كنيد
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 مجموعه ميل سوپاپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 .اطاق را كنار بزنيد • 

 كاور انژكتور  -1
 ق در سوپاپ قالپا -2
 واشر قالپاق در سوپاپ -3
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 مجموعه ميل اسبك  -4
اين كتاب راهنمـا  “ مجموعه ميل اسبك“براي چگونگي انجام به قسمت     

 . مراجعه كنيد
 كالهك سوپاپ  -5
 كپه ياتاقان ميل سوپاپ  -6
 ياتاقان بااليي ميل سوپاپ  -7
 مجموعه ميل سوپاپ  -8
 ياتاقان پاييني ميل سوپاپ  -9

ز ياتاقانهاي ميل سوپاپ را داريد بعـد        اگر قصد استفاده مجدد ا     • 
از پياده كردن هر كدام آن را بنا بـه شـماره سـيلندر مربوطـه                

 . مشخص كنيد
 

 مراحل جمع كردن قطعات   
 ياتاقان پاييني ميل سوپاپ . 9  
 مجموعه ميل سوپاپ . 8   

ميل لنگ را د رجهت عقربه ساعت بچرخانيد تا عالمـت روي پـولي               )1
 . روي سيني جلو قرار گيرد TDCتاي عالمت ميل لنگ در راس

 . هاي ميل سوپاپ و ياتاقانهاي آن را به روغن آغشته كنيد پايه )2
روي دنده ميل سوپاپ را بـا سـطح بـاالئي سرسـيلندر             “ I“ عالمت   )3

همانطوريكه در شكل نشان داده شده با دقت در يـك راسـتا قـرار               
 . دهيد

 ياتاقان پائيني ميل سوپاپ . 7    
 كپه ياتاقان ميل سوپاپ . 6    

آنها رو به جلو باشد نصب      ) فالش(كپه ياتاقانها را به طوريكه عالمت        • 
 . كنيد

 . رزوه پيچهاي پايه ميل اسبك را به روغن آغشته كنيد • 
 
 
 

 . پيچهاي پايه ميل سوپاپ را با گشتاور مجاز سفت كنيد • 
  N.m (kg.m/lb.ft)               گشتاور پيچ و مهره     

27 (2.8/20)                                                    
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٤٣ 

 كالهك سوپاپ . 5
قسمت داخلي كالهك سوپاپ را به روغن آغشته كـرده و سـپس              -1

 . روي ساق سوپاپ نصب نماييد
 :  احتياط     
 .  كامالً دقت كنيد تا كالهك سوپاپ به داخل سيني جلو موتور نيفتد      

  ميل اسبك مجموعه .4
ايـن كتـاب    “ مجموعه ميل اسـبك   “براي چگونگي انجام به قسمت      

 .راهنما مراجعه نماييد
 واشر قالپاق در سوپاپ .   3       

 قالپاق در سوپاپ .    2        
اين كتاب راهنمـا    “ قالپاق در سوپاپ  “براي چگونگي انجام به قسمت      

 . مراجعه نماييد
 كاور انژكتور .   1        

 . بل منفي را نصب كنيدكا • 
 . بست كابل را سفت كنيد • 
 . موتور را روشن و نشتي روغن را از موتور به دقت بررسي كنيد • 
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 سر سيلندر 
 ) سمت راست موتور( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  پياده كردن    
 اقدامات مقدماتي     

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 .اطاق را كنار بزنيد • 
 . خنك كننده را تخليه كنيدمايع  • 

 لوله اگزوز جلو  .1
 ) باشد A/Cاگر مجهز به ( (A/C)تسمه محرك كمپرسور ايركانديشن  .2
 )  باشد A/Cاگر مجهز به  ( A/Cكمپرسور  .3

 . كنكتور كالچ مغناطيسي را جدا كنيد )1
هاي متصل به آن را از روي پايـه جـدا كـرده و                كمپرسور و لوله   )2

 . ديدتوسط سيم در جايي مناسب ببن
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 ) سمت چپ موتور(
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     مراحل باز كردن قطعات 
 لوله هواي ورودي  -1

بستهاي دوسر لوله هواي ورودي از طرف صافي هوا و موتور بـاز              )1
 . كنيد

 . لوله هواي ورودي به همراه متعلقات آن پياده كنيد )2
 لوله خالء  -2
 كاور انژكتور  -3
 لوله برگشت سوخت  -4
 لوله سوخت  -5
 ت و پايه فيلتر سوخ -6
 پس آب  لوله باي -7
  (PCV)لوله تهويه هواي كارتل  -8

 
 لوله انژكتور  -9

 ) 1. (هاي دوسر لوله انژكتورها را باز كنيد مهره )1
ها به لوله انژكتورها نيـروي بـيش از حـد          در موقع بازكردن مهره   

 ) 5.(وارد نكنيد
 )3. (بستهاي لوله انژكتور را باز كنيد )2
 )2. (دها را پياده كني مجموعه لوله )3

) 4(مجراي خروجي روبنده پمپ انژكتور و مجراي ورودي انژكتور          
 . را با درپوش مسدود كرده تا مواد خارجي وارد آنها نشوند

 
 

   دسته سيم موتور -10
هاي سنسور دورسنج موتور، دماي موتور، ترموسوئيچ         اتصاالت سيم 

 ا كنيد و بستهاي آن را باو شمع گرمكن را جد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       لوله گيج روغن موتور -11 
بست نگهدارنده لوله گيج روغن موتور را بـاز كـرده و لولـه را بيـرون                 

 . بكشيد
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 ) سمت باالي موتور(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات        
 لوله باالي رادياتور  .1
 اط رادياتور و لوله باي پس مخزن انبس .2
 قالپاق در سوپاپ  .3
 واشر قالپاق در سوپاپ .4

 رابطه شمع هاي گرم كن 
 مجموعه نگهدارنده انژكتور  .5

ها بعد از باز كردن بنا به شماره سيلندر مربوطه            هركدام از نگهدارنده  
 . مشخص كنيد

 مجموعه ميل اسبك  .6
 كالهك سوپاپ  .7
 كپه ياتاقان ميل سوپاپ  .8
 يي ميل سوپاپ ياتاقان باال .9

 مجموعه ميل سوپاپ  .10
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 ياتاقان پاييني ميل سوپاپ  .11

ميـل  “و  “ مجموعـه ميـل سـوپاپ     “براي چگونگي انجام به قسـمت       
 . اين كتاب راهنما مراجعه كنيد“ اسبك

 مجموعه سرسيلندر  .12
 .  باز كنيدپيچهاي سرسيلندر را تدريجاً و به ترتيب شماره

 : احتياط             
اگر پيچهاي سرسيلندر را تدريجاً و به ترتيب شـماره بـاز نكنيـد،              

 . گردد موجب تاب برداشتن سرسيلندر مي
 واشر سرسيلندر  .13

 :  احتياط           
 . واشر سرسيلندر كار كرده را دوباره استفاده نكنيد            

 ت مراحل جمع كردن قطعا        
  واشر سرسيلندر -14      

وقتي كه بلوكه سيلندر، ميل لنـگ، ياتاقانهـاي ثابـت، شـاتون ،                )1
ياتاقانهاي متحـرك و پيسـتون بـا يـك قطعـه جديـد تعـويض                 

 . گردند، واشر سرسيلندر جديد با ضخامت مناسب بكار ببريد مي
   وقتي واشر سرسيلندر را به تنهايي و بدون تعويض قطعاتي كـه در              )2

كنيد بايد واشر سرسيلندر با ضخامت         ذكر شده عوض مي    1ه  شمار
 . قبلي را بكار ببريد

نصـب واشـر    . باشد     مقدار صحيح ضخامت واشر سرسيلندر مهم مي       )3
سرسيلندر با ضخامت نامناسب تأثير زيـادي در عملكـرد موتـور            

 . دارد
 .    سه نوع واشر سرسيلندر براي كاربري وجود دارد )4
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 گيري مقدار بيرون زدن سر پيستون از سيلندر  زه اندا         
 انتخاب يك واشر سرسيلندر • 
 . سطح بااليي سيلندر و سرپيستون را كامالً تميز كنيد • 
گير مقدار بيرون زدن پيسـتون بـراي هـر            با بكارگيري ساعت اندازه    • 

 . گيري كنيد سيلندر را در دو نقطه اندازه
قطه مبنا روي بدنه سيلندر در      گيري روي سر پيستون و ن       نقاط اندازه  • 

 . شكل مشخص شده است
 .  روي سر پيستون قرار داردG2 و  G1نقاط : گيري نقاط اندازه

 .  روي سطح باالئي سيلندر قرار دارد Rنقطه : نقطه مبنا 
 :نكته

سه نوع واشر سرسيلندر كه در زير آمده، در مقادير مختلف بيـرون زدگـي               
 . اردپيستون از سيلندر كاربرد د

 محاسـبه   (Ti)براي هر سيلندر معدل مقادير بيرون زدگي پيستون  • 
 . گردد مي

 .  بين سيلندرها را پيدا كنيد (Timax)بزرگترني مقدار معدل  • 
مبناي انتخاب نوع واشر سرسيلندر را بزرگترين مقدار معـدل قـرار             • 

 .دهيد
      4HF1-TCانواع واشر سرسيلندر 

mm(in)                                                                                               
 ضخامت واشر Timax نوع واشر

A 
0.529-0.609     

(0.0208-0.0240) 
  

1.70 (0.0669) 

B 0.609-0.679     
(0.0240-0.0267) 1.75 (0.0689) 

C 0.679-0.759    
(0.0267-0.0300) 1.80 (0.0708) 
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    روي سطح هاشورخورده كه در شكل مشخص شده را با چسب آبندي                )5
(Three Bond 1207C)  3 و يا ماده مشابه به ضخامتmm)  ايـنچ

 . بپوشانيد)  0.1
 
 
 
 
 
 
آن باال و در سـمت چـپ   “ شماره فني“واشر سرسيلندر را به صورتيكه  )  6

 . موتور قرار گيرد نصب كنيد
 : احتياط

 . رده را دوباره استفاده نكنيدواشر سرسيلندر كارك
 

 
 

 مجموعه سرسيلندر . 13
پينهاي راهنماي روسيلندر در راستاي سـوراخهاي سرسـيلندر قـرار            )1

 . دهيد
 
 
 
 . با دقت سرسيلندر را روي واشر سرسيلندر قرار دهيد )2
 سرسـيلندر را بـه گـريس     M14ها و سـطح تمـامي پيچهـاي     رزوه )3

هـا و سـطح تمـامي     نيد و نيـز رزوه سولفيد موليبدينيوم آغشته ك  دي
 . سرسيلندر را به روغن موتور آغشته كنيد M10پيچهاي 

 
 

سرسـيلندر را   M14اي، پيچهاي  با بكارگيري روش سفت كردن زاويه )4
اي كه در زيـر شـرح داده شـده و بـه ترتيـب شـماره        طي سه مرحله  

 . مشخص شده در شكل با گشتاور مجاز سفت كنيد
  N.m (kg.m/lb.ft)      (1~18) (M14)گشتاور مجاز     

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول
98(10/72) 147(15/108) 30º - 60º 

 را بـا گشـتاور    (M10)پيچهاي اتصال محفظه فاليويل به سرسيلندر  )5
 . مجاز سفت كنيد

            (M10)(20-19)  گشتاور مجاز     
                                                                         N.m (kg.m/lb.ft)  

38(3.9/28) 
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 ياتاقان پاييني ميل سوپاپ. 12
 مجموعه ميل سوپاپ . 11 

 ياتاقان بااليي ميل سوپاپ . 10
 كپه ياتاقان ميل سوپاپ . 9
 كالهك سوپاپ. 8

اين كتـاب راهنمـا     “ مجموعه ميل سوپاپ  “براي چگونگي انجام به قسمت      
  .  نماييدمراجعه

 مجموعه ميل اسبك. 7
ايـن كتـاب راهنمـا     “ مجموعه ميـل اسـبك    “             براي چگونگي انجام به قسمت      

 .    مراجعه نماييد 
 مجموعه نگهدارنده انژكتور . 6

هـايي كـه در شـكل مشـخص           هاي اتصال فالنچ را به ترتيب شماره        مهره
 . اند و با گشتاور مجاز سفت كنيد شده

  N.m (kg.m/lb.ft)          مجاز مهره       گشتاور
19 (1.9/14) 

 رابطه شمع هاي گرم كن . 5
 واشر قالپاق در سوپاپ . 4

 .     واشر را روي قالپاق در سوپاپ نصب كنيد
 قالپاق در سوپاپ . 3 

ايـن كتـاب راهنمـا       “ قالپاق در سوپاپ  “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . مراجعه كنيد

 اط و شيلنگ باي پس منبع انبس. 2
 لوله باالي رادياتور . 1

  مراحل جمع كردن قطعات    
 ) سمت چپ موتور(   

  لوله گيج روغن-11
اُرينگ را در قسمت پايين لوله گيج روغن قرار داده و سپس لولـه               )1

 . گيج روغن را روي بدنه سيلندر نصب كنيد
 . پيچ بست لوله گيج روغن با گشتاور مجاز سفت كنيد )2

  N.m (kg.m/lb.ft)         تاور مجاز پيچ    گش
13 (1.3/113) 

 
 
 
 
 دسته سيم موتور  -10

هاي   ، ترموسويچ، سنسور دورسنج و شمع     )دماي موتور (اتصاالت ترمومتر   
 . و سپس بستهاي دسته سيم موتور را سفت كنيد. گرم كن را متصل كنيد
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 هاي انژكتور   مجموعه لوله-9
اين كتاب راهنمـا    “ مجموعه پمپ انژكتور  “قسمت  براي چگونگي انجام به     

 . مراجعه كنيد
   (PCV) شلنگ تهويه هواي كارتل -8
  لوله باي پس آب-7
  فيلتر سوخت و پايه -6

  N.m (kg.m/lb.ft)        گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي فيلتر             
34 (3.5/25) 

 هاي سوخت   لوله-5
 . اي سوخت نيروي بيش از حد وارد نكنيده   در موقع نصب به لوله

  )     1(گشتاور مجاز سفت كردن پيچ        
                                                                                        N.m (kg.m/lb.ft)  

41 (4.2/30) 
 هاي سوخت      گشتاور مجاز سفت كردن اتصاالت لوله      

                                                                                          N.m (kg.m/lb.ft)  
23 (2.3/17) 

    گشتاور مجاز سفت كردن پيچ بستها            
                                                                                       N.m (kg.mlb.in)  

4 (0.4/35) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لوله برگشت سوخت -4
 N.m (kg.m/lb.in)   گشتاور مجاز سفت كردن اتصاالت لوله برگشت           

13 (1.3/113) 
  كاور انژكتور -3
  شيلنگ خالء -2
  لوله ورودي هوا-1
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 مراحل جمع كردن قطعات 
  )سمت راست موتور( 

 )  باشد A/Cاگر مجهز به  ( (A/C)  كمپرسور ايركانديشن-3
 . پيچهاي اتصال كمپرسور را با گشتاور مجاز سفت كنيد

  N.m(kg.m/lb.ft)            گشتاور مجاز            
48 (4.6/35) 

 : نكته
در موقع سفت كردن پيچهاي پايه كمپرسور ابتدا دو پيچ عقـب كمپرسـور و               

 . سپس دو پيچ جلو را سفت كنيد
 

 )  باشد A/Cاگر مجهز به  ( A/Cتسمه محرك كمپرسور   -2 
تسمه محرك كمپرسور را نصب كرده و مقدار كشش آن را بـا              )1

پيچ تنظيم كنيد و سپس مهره قفلي آنرا با گشتاور مجاز سفت 
 . كنيد

 . فشار دهيد kg   (22lb/98N) 10تسمه را از وسط با نيروي )2
  mm (in)      مقدار انحراف تسمه                      

 (0.79-0.63)20-16 …براي تسمه نو
 (0.87-0.17)22-18 …براي تسمه كاركرده 

 N.m (kg.m/lb.ft)               گشتاور مجاز سفت كردن مهره قفلي 
27 (208/20) 

 لوله اگزوز جلو  -1
  N.m(kg.m/lb.ft)هاي سمت مانيفولد                  گشتاور مجاز سفت كردن مهره

67 (6.8/49) 
  N.m (kg.m/lb.ft)     ها            گشتاور مجاز سفت كردن مهره اتصال لوله

17 (1.7/12) 
 . كابل منفي را نصب كنيد • 
 . بست كابل را سفت كنيد • 
 . موتور را روشن كرده و نشتي آب يا روغن را دقيقاً بررسي كنيد • 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A3   موتور 

٥٤ 

 متعلقات سرسيلندر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات  
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 .اطاق را كنار بزنيد • 
 . مايع خنك كننده را تخليه كنيد • 
براي چگونگي انجـام    . هريك از قطعات متصل به سرسيلندر پياده كنيد        • 

 . مراجعه كنيد“ سرسيلندر“به قسمت 
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 محفظه و كاور ورود هوا  .1
 .)  باشدA/Cاگر مجهز به ( و پايه  (A/C)نديشن كمپرسور ايركا .2
 سد حرارتي  .3
 ) دود(ماني فولد خروجي  .4
 )دود(واشر ماني فولد خروجي  .5
 هوزينگ ترموستات  .6
 ترموستات  .7
 
 
  Cدرپوش دنده واسطه  .8

قسمت بااليي پولك را با يك پيچ گوشتي و از يك طرف بسـت داخـل                
 .  خارج كنيدخم كرده و با استفاده از انبردست آنرا از محل

  Cدنده واسطه  .9
 شمع گرم كن  .10

 
 
 
 
 

 پايه فيلتر سوخت  .11
 قالب موتور .12

 
 

 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
 قالب موتور .     12
 پايه فيلتر سوخت .     11

       گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي پايه فيلتر  
                                                                              N.m (kg.m/lb.ft)  

104 (10.6/77) 
 شمع گرم كن . 10

       گشتاور مجاز سفت كردن شمع گرم كن 
                                                                              N.m (kg.m/lb.ft) 

23 (2.3/17) 
 
 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A3   موتور 

٥٦ 

  Cدنده واسطه . 9
روغن موتور آغشته و سپس بـوش و دنـده را           شفت دنده واسطه را به       )1

 . مطابق شكل نصب كنيد
دنده را بطوريكه قسمت برآمـده آن بـه طـرف ميـل سـوپاپ باشـد                  )2

 . همانطوريكه در شكل مشخص شده نصب كنيد
  N.m(kg.m/lb.ft)       گشتاور مجاز سفت كردن پيچ دنده واسطه     

95 (9.7/70) 
  

  Cدرپوش دنده واسطه .   8
 يا ماده  ( LOCTITE 262)محيط خارجي پولك را با چسب آبندي  )1

 . مشابه آن بپوشانيد و سپس آن را روي سرسيلندر نصب كنيد
بــا بكــارگيري ابــزار مخصــوص و چكــش پولــك را روي سرســيلندر  )2

      . همانطوريكه در شكل نشان داده شده نصب كنيد
  0-2222-8840-5: شماره فني ابزار مخصوص

 
 
 

 ترموستات. 7
 .      ابتدا واشر را روي سرسيلندر و سپس ترموستات را نصب كنيد

 
 
 
 
 
 

 هوزينگ ترموستات . 6
  N.m(kg.m/lb.ft)گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي هوزينگ ترموستات   

24 (2.4/17) 
 
 
 
 
 

 )دود(واشر مانيفولد خروجي . 5
روي دنباله پيچهـاي    واشر را بصورتي كه زبانه آن بطرف خارج قرار گيرد           

 . مانيفولد نصب كنيد
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 ) دود(مانيفولد خروجي . 4
، )7(، فاصله انـداز     )2(، ماني فولد خروجي     )3( به ترتيب واشر اگزوز      -1

همانطوري كه در شـكل نشـان داده        ) 4(هاي    و مهره ) 5(واشر تخت   
 . اند را نصب كنيد شده

 
 
 
 
 

كه در شكل مشخص شده     هايي    ها را تدريجاً و به ترتيب شماره        مهره -2
 . با گشتاور مجاز سفت كنيد

  N.m(kg.m/lb.ft)        ها               گشتاور مجاز مهره     
34 (305/25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سپر حرارتي  -3
  N.m(kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي سپر حرارتي        

10 (1.0/87) 
 
 
 
 
 
 

پيچهـاي  ) باشد A/Cاگر مجهز به (و پايه  (A/C)ن  كمپرسور ايركانديش-2
 . پايه كمپرسور را با گشتاور مجاز سفت كنيد

  N.m (kg.m/lb.ft)       ها               گشتاور مجاز پيچ
48 (4.9/35) 
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 كاور مانيفولد هوا  .1
همانطوريكه در شكل نشان داده شده روي شيار مانيفولد هـوا را بـا               )1

 يا ماده مشابه با ضـخامت    (Three Bond 1207C)چسب آبندي 
mm3 – mm 2) 0.16-0.20 in (بپوشانيد . 

 . سطح نشيمنگاه مانيفولد هوا روي سرسيلندر را كامالً تميز كنيد •
 .  محفظه ورود هوا را روي سرسيلندر نصب كنيد )2
دقيقه وقـت بـراي نصـب محفظـه         7بعد از بكارگيري چسب آبندي       • 

 . فرصت داريد
قـرار داده و پيچهـا و    ( 1, 6, 7)دارنـده را در نقـاط   بسـتهاي نگه  • 

هايي كـه     هاي مانيفولد هوا را با گشتاور مجاز و به ترتيب شماره            مهره
 . در شكل آمده سفت كنيد

 . دهد عالمت     موقعيت مهره را نمايش مي • 
 N.m (kg.m/lb.ft)            گشتاور مجاز پيچ و مهره    

13 (1.3/9) 
 . اين بخش مراجعه كنيد“ سرسيلندر“ انجام به قسمت براي چگونگي
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 مجموعه فيلتر روغن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
 اقدامات مقدماتي   

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 . ظرفي زير فيلتر روغن قرار داده و فيلتر را باز كنيد • 

 لوله روغن  .1
 فشنگي روغن  .2
 پايه فيلتر .3
 اُرينگ  .4

 
 بازرسي 

 پايه فيلتر 
 . مجراي ورودي را از نظر گرفتگي بررسي كنيد .1
هواي فشرده را از مجرايي كه توسط فالش روي شكل نشان داده شده              .2

وارد كرده و جريان خروج هوا را از سـوراخهاي روي محفظـه مركـزي               
 .بررسي كنيد

 
  

 مراحل جمع كردن  
 اُرينگ .  4

 و سپس آنها را روي بدنـه سـيلندر نصـب                   ارينگها را به روغن موتور آغشته     
 . كنيد
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 پايه فيلتر روغن .  3
  N.m(kg.m/lb.ft)            گشتاور سفت كردن پيچهاي پايه فيلتر       

48 (4.9/35) 
 
 
 
 
 
 

  فشنگي روغن -2
 (LOCTITE 262) رزوه فشنگي را با چسب آبندي 3الي 2 )1

 . د يا ماده مشابه بپوشاني
 . فشنگي را روي پايه فيلتر روغن نصب كنيد )2

  N.m .m(kg.m/lb.ft)        گشتاور مجاز سفت كردن فشنگي روغن     
13 (1.3/113) 

 لوله روغن  -1
  N.m(kg.m/lb.ft)       گشتاور مجاز سفت كردن اتصاالت لوله روغن     

17 (1.7/12) 
 .كابل منفي باطري را نصب نماييد •
 . وشن كرده و با دقت نشتي روغن را بررسي نماييدموتور را ر •
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 فيلتر روغن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مراحل باز كردن   
 اقدامات مقدماتي   

 . كابل منفي باطري را باز كنيد •
 . ظرفي را زير فيلتر قرار داده و فيلتر را باز كنيد •
شـماره  . فيلتر روغن را با بكارگيري آچار فيلتر روغن را باز كنيـد            -1

  0-1097-8522-1: فني آچار فيلتر
 
 
 
 

 مراحل بستن 
 فيلتر روغن  .1

 . محل نصب فيلتر را تميز كنيد)    1
 .اُرينگ فيلتر را به روغن آغشته كنيد)    2
فيلتر و ارينگ جديد را نصب و با دست سفت كنيد تا به   كـف                 )    3

 برسد 
 . با بكارگيري آچار مخصوص فيلتر را سفت كنيد)   4

 0-1097-8522-1: شماره فني آچار فيلتر روغن          
                                         N.m(kg.m/lb.ft) 

64 (6.5/47) 
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  مراحل باز كردن 
 اقدامات مقدماتي   

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 . مايع خنك كننده را تخليه كنيد • 

 خالء لوله  .1
 لوله گيج روغن  .2

 . پيچ بست لوله گيج روغن را باز كرده و لوله را بيرون بكشيد         
 لوله ورود هوا  .3
 سيم خاموش كن  .4

مهره پايه را شل كرده و سـيم را از اهـرم خـاموش كـن روي پمـپ          
 . انژكتور جدا كنيد

 
 
 
 

 
 سيم كنترل گاز  .5

 .  انژكتور جدا كنيدمهره پايه را شل كرده و سيم را از اهرم روي پمپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سيم كنترل دور موتور  .6
 اهرم كنترل دور موتور  .7
 لوله روغن  .8
 لوله برگشت سوخت  .9

 لوله سوخت پمپ اوليه  .10
لوله سوخت را از بغل پمپ انژكتور باز كرده و آنرا از ورود گردوخاك              

 . و ذرات خارجي محافظت نماييد
 كاور انژكتور  .11
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 لوله برگشت سوخت  .12
  لوله اصلي سوخت  .13
  (PVC)لوله سوپاپ تهويه هواي كارتل  .14
 لوله باي پس رادياتور  .15
 لوله انژكتور  .16
 مجموعه پمپ انژكتور  .17

ايـن كتـاب   “ مجموعه پمپ انژكتـور   “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . راهنما مراجعه كنيد

 ر سد حرارتي پمپ انژكتو .18
 )  باشد A/Cاگر مجهز به (تسمه محرك كمپرسور ايركانديشن  .19
 پولي تسمه سفت كن  .20

 از روي موتور سه پيچ پايه تسمه سفت  A/Cبعد از باز كردن تسمه 
 . كن را باز و آن را پياده كنيد

 لوله الستيكي گرم كن  .21
 لوله پايين رادياتور .22

 
 
 
 
 
 
  

 لوله گرم كن  .23
 لوله برگشت آب  .24

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ك كن روغنخن .25
 . پيچهاي خنك كن روغن را باز كنيد )1
در محلي كه روي شكل با فلش مشخص شده يكي از پيچهاي خنك              )2

كن را بسته و تدريجاً آنرا سفت كنيد تا خنك كـن روغـن از بدنـه                 
 . موتور جدا شود

 اُرينگ .26
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 مراحل جدا سازي قطعات
 ) مجموعه خنك كن موتور(  

 پيچهاي اتصال رادياتور  .1
 ر رادياتو .2
 اُرينگ  .3

 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات  
 اُرينگ.   3

اُرينگها را به روغن موتور آغشته كرده و سپس آنها را روي خنـك كـن                
 . روغن نصب كنيد

 رادياتور  .2
 پيچهاي اتصال رادياتور  .1

N.m(kg.m/lb.ft)                                                    
         

20 (2.0/14) 
 صب مجدد ن

 اُرينگ .   26
 مجموعه خنك كن موتور .   25
 روي سطح خنك كن روغن را مطابق شكل با چسب آبندي )1

  (Three Bond 1207C) يا ماده مشابه آن به ضخامت  
  3mm –2mm  (0.08-0.1in) بپوشانيد  . 

2(  
 . اُرينگها را به روغن موتور آغشته كرده و روي كولر روغن نصب كنيد )3
 :نكته

 
 

بعد از بكـارگيري چسـب   . براي نصب اُرينگها از چسب آبندي استفاده نكنيد       
 . دقيقه فرصت وجود دارد7آبندي براي نصب خنك كن روغن 

 دقيقـه   7بعد از بكارگيري چسب آب بندي براي نصب خنك كن روغن             • 
 .فرصت وجود دارد

براي پوشاندن صحيح تمامي سطح خنك كن روغن توسط چسب آبندي            • 
 . راجعه نماييدبه شكل م

هايي كـه در      پيچها و مهره خنك كن روغن را تدريجاً و به ترتيب شماره           )   3
 . شكل آمده با گشتاور مجاز سفت كنيد

  N.m (kg.m/lb.ft)                گشتاور پيچ و مهره   
24 (2.4/17) 

 لوله برگشت آب . 24
با چسب  شيار روي سطح تماس لوله برگشت آب از خنك كن روغن را              )1

 .  يا ماده مشابه بپوشانيد (Three Bond 1207C)آبندي 
بـراي پوشـاندن    . لوله برگشت آب را روي خنك كن روغن نصب كنيد          )2

 . صحيح سطح تماس لوله برگشت به شكل مراجعه كنيد
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  N.m(kg.m/lb.ft)       گشتاور سفت كردن پيچهاي لوله برگشت آب
24 (2.4/17) 

 : نكته
 . شت آب را بالفاصله بعد از نصب خنك كن روغن نصب كنيدلوله برگ

 
 
 
 
 
 

 لوله گرم كن . 23
 . اُرينگ لوله گرم كن را نصب كنيد )1
 . لوله گرم كن را روي خنك كن روغن نصب كنيد )2

   N.m(kg.m/lb.ft)          گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي لوله گرم كن    
24 (2.4/17) 

 
 

 رادياتور لوله پايين .   22
 لوله الستيكي گرم كن .    21

 
 
 
 
 
 

 ) باشد A/Cاگر مجهز به (پولي تسمه سفت كن . 20
  N.m(kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي پايه تسمه سفت كن  

48 (4.9/35) 
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 ).  باشد A/Cاگر مجهز به  ( A/Cتسمه محرك كمپرسور ايركانديشن .19
 پولي تسمه سفت كن مقدار كشش تسمه را         تسمه را نصب و به وسيله      • 

 . تنظيم كنيد و سپس با گشتاور مجاز مهره قفلي را سفت كنيد
 .  از قسمت وسط فشار دهيد 10kg( 22lb/98N)تسمه را با نيروي  • 

  mm(in)              مقدار انحراف تسمه                
 (0.79-0.63)20-16 …با تسمه نو

 (0.87-0.71)22-18 …تسمه كاركرده
  N.m (kg.m/lb.ft)     گشتاور سفت مهره قفلي                    

27 (2.8/20) 
 سد حرارتي پمپ انژكتور . 18
 مجموعه پمپ انژكتور . 17
 لوله انژكتور . 16
 لوله برگشت آب .15
 لوله سوپاپ تهويه هواي كارتل . 14
 لوله سوخت . 13
 لوله برگشت سوخت . 12
 ژكتور كاور ان. 11
 لوله پمپ اوليه . 10
 لوله الستيكي برگشت سوخت .9

اين كتاب  “ مجموعه پمپ انژكتور  “هواگيري براي چگونگي انجام به قسمت       
 . راهنما مراجعه نماييد

 لوله روغن . 8
 مجموعه اهرم كنترل دور موتور . 7

  N.m (kg.m/lb.ft)گشتاور مجاز سفت كردن پيچ اهرم كنترل دور موتور        
24 (2.4/17) 

 
 
 
 
 

 سيم كنترل دور موتور . 6 
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 سيم گاز .   5
 .  شاسي كنترل دور آرام را كامالً به چپ بچرخانيد )1
 .سيم گاز را روي اهرم كنترل نصب كنيد )2
كشـيد مهـره      در حاليكه سيم گاز را كامالً به سمت جلو خودرو مـي            )3

 .بست را سفت كنيد
 
 
پ انژكتور در وضـعيت دور آرام     بررسي كنيد كه اهرم كنترل روي پم       )4

) كنتـرل دور آرام (قرار دارد در اين حالت اهرم كنترل با پيچ استوپر  
 . باشد در تماس مي

 
 
 
 
 
 
 
 

 سيم خاموش كن.   4 
 .سيم را روي اهرم خاموش كن قرار دهيد )1
 كشيد مهره     در حاليكه سيم خاموش كن به سمت عقب خودرو مي )2

 . بست اهرم را سفت كنيد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوله ورود هوا .    3 
 لوله گيج روغن.    2

اُرينگ را روي لوله گيج روغن سوار كرده و لولـه را روي بدنـه                )1
 .موتور نصب كنيد

 . بست لوله گيج روغن را با گشتاور مجاز سفت كنيد )2
  N.m(kg.m/lb.in)             گشتاور مجاز پيچ        

13 (1.3/113) 
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 خالء لوله .     1
 . رادياتور را از مايع خنك كن پر كنيد • 
 . كابل منفي را نصب كنيد • 
موتور را روشن كرده و بـدقت نشـتي آب و روغـن را بررسـي                 • 

 . كنيد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A3   موتور 

٧١ 

 كارتل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مراحل باز كردن  
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 . كابل را كنار بگذاريد • 
 . را تخليه كنيدروغن موتور  • 

 كارتل -1
     مراحل نصب   

    كارتل -1  
   قسمتهاي در شكل مشخص شده را با چسب آبندي )1

(Three Bond 1207C) يا ماده مشابه بپوشانيد . 
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هايي كه در شـكل       هاي كارتل را تدريجاً و به ترتيب شماره          پيچها و مهره   -2
 . يدآمده با گشتاور مجاز سفت كن

 . باشد    نشاندهنده موقعيت مهره مي    عالمت 
  N.m(kg.m/lb.ft)             گشتاور مجاز پيچ و مهره  

 
4HE1-TC 

24 (2.4/17) 
براي پيچهايي كه با عالمت مثلث 

18(108/13) 
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 . را به ترتيب شماره سفت كنيد) 4(و ) 3(، )2(، )1(پيچهاي  •
 .  سفت كنيدبقيه پيچها را بدون رعايت ترتيب •

  N.m (kg.m/lb.ft)   ها            گشتاور سفت كردن پيچها و مهره
11 (1.1/8) 

 . دياقهاي موتور را ببنديد •
  N.m(kg.m/lb.ft)       پيچهاي سمت راست          

48 (4.9/35) 
  N.m(kg.m/lb.ft)      پيچهاي سمت چپ     

128 (12.9/93) 
  N.m(kg.m/lb.ft)     يويل    پيچهاي سمت محفظه فال

76 (7.7/56) 
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 مجموعه پمپ روغن 
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  پياده كردن
 اقدامات مقدماتي  

 .كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 .  كابل را كنار بگذاريد • 
 . مايع خنك كننده و روغن موتور را خالي كنيد • 

 مجموعه موتور -1
اهنمـا  اين كتـاب ر   “ مجموعه موتور “ براي چگونگي انجام به قسمت      

 .مراجعه كنيد
 كاور انژكتور -2
 قالپاق در سوپاپ -3
 واشر قالپاق در سوپاپ -4
 مجموعه ميل اسبك -5
 كالهك سوپاپ -6
 كپه ياتاقان ميل سوپاپ -7
 ياتاقان باالي ميل سوپاپ -8
 مجموعه ميل سوپاپ -9

 ياتاقان پايين ميل سوپاپ -10
مجموعه ميل اسـبك و مجموعـه       “ براي چگونگي انجام به قسمت      

 .ب راهنما مراجعه نماييداين كتا“ ميل سوپاپ 
 مجموعه سرسيلندر -11

ايـن كتـاب راهنمـا      “ سرسـيلندر “براي چگونگي انجام به قسـمت       
 .مراجعه كنيد

    واشر سرسيلندر -12 
 :        احتياط

 .        واشر سرسيلندر كاركرده را دوباره بكار نبريد
 
 
 
 

    ديسك كالچ-13 
   صفحه كالچ-14 

 اين كتاب راهنما “ تعويض دنده تايمينگ“م به قسمت      براي چگونگي انجا
 .مراجعه كنيد  

   سيم كنترل دور موتور-15 
   مجموعه اهرم كنترل دور موتور-16   

   لوله روغن-17 
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   مجموعه پمپ انژكتور-18
 .پيچهاي فالنچ جلو و پايه عقب پمپ انژكتور را باز كنيد )1
 .مجموعه پمپ انژكتور را پياده كنيد )2

 
 
 
 

    مجموعه فاليويل-19   
   كاسه نمد عقب ميل لنگ-20   

   روغن برگردان عقب ميل لنگ-21 
اين كتاب راهنما  “ كاسه نمد عقب ميل لنگ    “ براي چگونگي انجام به قسمت      

 .مراجعه كنيد
  كارتل-23

  درپوش دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك-24   
 ك دنده واسطه پمپ فرمان هيدرولي-25   
  محفظه فاليويل-26   

 :     نكته
 .اند را باز نكنيد      پيچهايي كه در شكل مشخص شده

 
 

 
 
 

 
 

   A دنده واسطه -27   
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  مجموعه پمپ روغن نصب مجدد-28
 

 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات
   مجموعه پمپ روغن-28 

 .سطح تماس پمپ را با بلوكه سيلندر كامالً تميز كنيد )1
دار كه در شكل مشـخص شـده را از چسـب آبنـدي                ايهسطوح س  )2

(Three Bond 1141C) يا ماده مشابه بپوشانيد . 
   
 
 

 :    احتياط
      كامالً دقت كنيد كه چسب آبندي داخل سوراخهايي   كه در شكل با فالش               

 .اند وارد نشود مشخص شده
 .پمپ روغن را روي بلوكه سيلندر نصب كنيد)    3    
 .  پيچهاي پمپ را با گشتاور مجاز سفت كنيد)   4   

  N.m(kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز پيچها       
31 (3.2/23) 

 
 
 

  A   دنده واسطه -27
ميل لنگ را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد تـا سـيلندر يـك در                )1

 و عالمت روي دنده در وسط عالمتهاي (TDC)حالت نقطه مرگ باال 
 . رار بگيرد قAروي دنده واسطه 

 A عالمت روي دنده ميل لنگ در راستاي عالمت روي دنده واسطه             )2
 . قرار داده و سپس دنده را نصب كنيد

  A           N.m (kg.m/lb.ft)  گشتاور مجاز سفت كردن پيچ دنده
133 (13.6 /98) 
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  محفظه فاليويل -26
  دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك -25
 اسطه پمپ فرمان هيدروليك درپوش دنده و-24

اين كتاب  “ هاي تايمينگ   تعويض دنده “براي چگونگي انجام به قسمت      
 .راهنما مراجعه كنيد

  كارتل-23  
  روغن برگردان عقب ميل لنگ-21 

  كاسه نمد عقب ميل لنگ-20  
  مجموعه فاليويل-19  

اين كتـاب   “ كاسه نمد عقب ميل لنگ    “ براي چگونگي انجام به قسمت      
 .راهنما مراجعه نماييد

  مجموعه پمپ انژكتور-18  
اين كتاب راهنما   “ مجموعه پمپ انژكتور  “براي چگونگي انجام به قسمت      

 .مراجعه كنيد
  لوله روغن-17  

  مجموعه اهرم كنترل دور موتور-16
  سيم كنترل دور-15  

 .مراجعه نماييد“ مجموعه پمپ انژكتور“راي چگونگي انجام به قسمت      ب
  صفحه كالچ-14  

 ) M/T( مجموعه ديسك كالچ -13
ايـن كتـاب    “ هاي تايمينگ   تعويض دنده “براي چگونگي انجام به قسمت      

 .راهنما مراجعه نماييد
  واشر سرسيلندر-12  

    تاب راهنما مراجعه اين ك“ سرسيلندر“       براي چگونگي انجام به قسمت 
 .نماييد  
   مجموعه سرسيلندر-11

اين كتاب راهنما مراجعـه     “ سرسيلندر“براي چگونگي انجام به قسمت      
 .نماييد

    ياتاقان پاييني ميل سوپاپ-10
     مجموعه ميل سوپاپ-9

  ياتاقان بااليي ميل سوپاپ-8  
  كپه ياتاقان ميل سوپاپ-7  

   كالهك سوپاپ-6
    اين كتاب راهنما مراجعه   “ ميل سوپاپ“ي چگونگي انجام به قسمت  برا    

 .نماييد      
  مجموعه ميل اسبك-5 

  اين كتاب راهنما    “ مجموعه ميل اسبك“         براي چگونگي انجام به قسمت 
 .مراجعه نماييد 
  واشر قالپاق در سوپاپ-4  
  قالپاق در سوپاپ-3  

اين كتاب راهنما مراجعه    “ قالپاق در سوپاپ  “ قسمت    براي چگونگي انجام به   
 .نماييد

    كاور انژكتور-2
    مجموعه موتور-1

اين كتاب   راهنمـا مراجعـه   “ مجموعه موتور“     براي چگونگي انجام به قسمت      
 . نماييد
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6A3   موتور 

٧٩ 

 سوپاپ فشارشكن روغن
 مراحل باز كردن   
  سوپاپ فشارشكن روغن -1  

 
 
 
 

 ر بازرسي و تعمي 
با انجام بازرسي به لزوم تنظيم، تعمير و يا تعويض در اثر خرابـي يـا معيـوب                  

 .بودن پي خواهيد برد
 سوپاپ 

سوپاپ را با پيچ گوشتي به سمت پايين فشار داده و چسـبندگي بـا گيرپـاژ                 
وقتي سوپاپ گيرپاژ يـا چسـبندگي دارد آن را بـا     . كردن آن را بررسي كنيد    

  .يك سوپاپ جديد تعويض كنيد
 فنر 

وقتي سوپاپ نشتي هوا داشـته  . با دمش به سوپاپ نشتي هوا را بررسي كنيد      
 .باشد آن را با يك سوپاپ جديد تعويض كنيد

 
 مراحل نصب

  سوپاپ فشار شكن روغن -1  
  N.m(kg.m/lb.ft)         گشتاور مجاز سفت كردن سوپاپ    

39 (4.0/29) 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A3   موتور 

٨٠ 

 اتون پيستون، رينگ پيستون، گژن پين و ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات 
  اقدامات مقدماتي 

 . اتصال كابل منفي باطري را جدا نمائيد • 
 .اطاق را كنار بزنيد • 
 . مايع خنك كن و روغن موتور را تخليه كنيد • 
 كاور انژكتور .1
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6A3   موتور 

٨١ 

 كارتل.    3
 صافي پمپ روغن.  4 

 قالپاق در سوپاپ.  5
 لپاق در سوپاپواشر قا.  6

 
 
 
 

 مجموعه ميل اسبك.  7
ايـن كتـاب راهنمـا      “ مجموعه ميل اسبك  “ براي چگونگي انجام به قسمت      

 .مراجعه نماييد
 كالهك سوپاپ .  8  

 :             احتياط
هاي سوپاپ كامالً دقت كنيـد تـا آنهـا در داخـل                           در موقع جداسازي كالهك   

 . جلوي موتور نيفتندمجراي برگشت روغن يا سيني
 كپه ياتاقان ميل سوپاپ. 9  
 ياتاقان بااليي ميل سوپاپ. 10  

 مجموعه ميل سوپاپ. 11
 ياتاقان پاييني ميل سوپاپ. 12

اين كتاب راهنمـا      “ مجموعه ميل سوپاپ  “براي چگونگي انجام به قسمت      
 .مراجعه كنيد

 مجموعه سرسيلندر. 13
اين كتاب راهنمـا مراجعـه      “ ندرسرسيل“براي چگونگي انجام به قسمت      

 .كنيد
 واشر سرسيلندر . 14  

 :            احتياط
 .            واشر سرسيلندر را دوباره بكار نبريد

 
 
 
 
 
 
 

 كپه ياتاقان متحرك. 15  
بعد از بازكردن پيچهاي كپه ياتاقان، كپه ياتاقان و ياتاقان متحرك پاييني             )1

 .را از محل خود خارج كنيد
كنيد آنهـا را بنـا بـه شـماره سـيلندر       اتاقانها را مجدداً استفاده مي   اگر ي  )2

 .مشخص نماييد تا در موقع نصب دقيقاً در محل قبلي قرار گيرند
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6A3   موتور 

٨٢ 

 مجموعه شاتون و پيستون. 16
براي خروج راحت پيستون از سيلندر با بكارگيري شابر يا ابزاري مشابه             )1

 . تميز كنيدكربنهاي روي ابتداي ديواره سيلندر را كامالً
با ضربه زدن به وسيله دسته چكش به انتهاي شاتون پيستون و شاتون              )2

 .را از طرف باالي سيلندر خارج كنيد
كنيد آنها را بنا بـه شـماره          اگر ياتاقانهاي متحرك را مجدداً استفاده مي       )3

 . سيلندر مشخص نماييد تا د موقع نصب دقيقاً در محل قبلي قرار گيرند
 :حتياطا             

      دقت نماييد تا در موقع خارج كردن شاتون روغن پاشها صدمه     
 .نبينند       

 : نكته  
در موقع خارج كردن مجموعه پيستون و شاتون، حتماً شـاتون را در             

 . راستاي محور سيلندر قرار دهيد تا به سيلندر آسيبي نرسد
 مراحل جمع كردن قطعات       

 ون و شاتونمجموعه پيست.   16 
 : نكته          

هاي متحرك يا شاتونها براي تعيين قطعه جديـد بـه             در موقع تعويض ياتاقان   
 . جدول راهنما مراجعه نماييد

ايـن كتـاب راهنمـا    “ ميل لنـگ “ قسمت  6Aبراي چگونگي انجام به بخش 
 . مراجعه نماييد

 . محفظه رينگها روي پيستون و رينگها را به روغن آغشته كنيد )1
 . دهانه رينگها را در وضعيتي كه در شكل نشان داده شده قرار دهيد )2

 رينگ كمپرسي اول  )1
 رينگ كمپرسي دوم  )2
 )  4HE1-TCفقط در مدل (رينگ كمپرسي سوم  )3
 رينگ روغن  )4
 رينگ انبساطي )5

. دامنه پيستون را به گيريس دي سولفيد موليبـدينيوم آغشـته كنيـد             )3
تور در استارت اوليـه بعـد از        استفاده از گيريس موجب دوران راحت مو      

 . گردد جمع كردن مي
سطح داخلي ياتاقان متحرك بااليي را به روغن موتور آغشته كنيد و آن              )4

 .را نصب كنيد
 .ديواره داخلي سيلندر را به روغن موتور آغشته كنيد )5

 .عالمت به جلو روي سر پيستون را بطرف جلو موتور قرار دهيد) 6    
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6A3   موتور 

٨٣ 

 .از رينگ جمع كن رينگهار ا جمع كنيدبا استفاده )   7
  0-9018-8840-5: شماره فني رينگ جمع كن            

      با بكارگيري دسته چكش پيستون را به داخل فشار داده تا شاتون با  )6
  ميل لنگ تماس پيدا كند در اين موقع محور متحرك ميل لنگ در           )7

 . ي باشدوضعيت نقطه مرگ پايين م             
 : احتياط      
 .مراقب باشيد تا در موقع جا زدن پيستون، روغن پاش آسيب نبيند      

 كپه ياتاقان متحرك.  15  
 .ياتاقان متحرك را روي كپه ياتاقان نصب كنيد )1
   شماره سيلندر حك شده روي كپه ياتاقان را در راستاي شماره حك  )2
 .شده روي شاتون قرار دهيد    )3
        سـولفيد    سطح تماس پيچهاي شاتون را بـه گيـريس دي  رزوه و )4

 .موليبدينيوم آغشته كنيد 
 . پيچهاي شاتون را با گشتاور مجاز سفت كنيد )5

  N.m(kg.m/lb.ft)      گشتاور مجاز                   
 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

34(4.0/29) 60º 30º 
   0-0266-8840-5 : شماره فني ابزار مخصوص      

 واشر سرسيلندر.   14
ايـن كتـاب راهنمـا      “ سرسـيلندر “براي چگونگي انجام به قسـمت       

 .مراجعه نماييد
 مجموعه سرسيلندر.   13

اين كتاب راهنما مراجعه “ سرسيلندر“براي چگونگي انجام به قسمت 
 .نماييد

 ياتاقان پائيني ميل سوپاپ. 12
 مجموعه ميل سوپاپ.  11 

 اتاقان بااليي ميل سوپاپي.  10   
 كپه ياتاقان بااليي ميل سوپاپ. 9   
 كالهك سوپاپ. 8   

     اين كتاب “ مجموعه ميل سوپاپ“براي چگونگي انجام به قسمت    
 .راهنما مراجعه نماييد       
 مجموعه ميل اسبك.   7

ايـن كتـاب    “ مجموعه ميل اسـبك   “براي چگونگي انجام به قسمت      
 .نماييدراهنما مراجعه 

 واشر سرسيلندر.   6
اين كتاب راهنما مراجعه “ سرسيلندر“براي چگونگي انجام به قسمت 

 . نماييد
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6A3   موتور 

٨٤ 

 قالپاق در سوپاپ .   5
 . مراجعه نماييد“ قالپاق در سوپاپ“براي چگونگي انجام به قسمت   

 صافي پمپ روغن .   4
في را را روي لوله صافي پمـپ روغـن قـرار داده، سـپس صـا        ) 1(اُرينگ  

 . همانطوريكه در شكل نمايش داده شده نصب كنيد
  N.m(kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز سفت كردن پيچ صافي 

24 (2.4/17) 
 كارتل .  3
 كاور انژكتور .   1

 . روغن مايع و خنك كنننده موتور را تكميل نماييد • 
 . كابل منفي باطري موتور را وصل كنيد • 
غن و مايع خنـك كننـده را از         موتور را روشن كرده و نشتي رو       • 

 . آن به دقت بررسي كنيد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A3   موتور 

٨٥ 

 فاليويل و بلبرينگ انتهاي ميل لنگ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات      
 اقدامات مقدماتي       

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 )  M/Tفقط در مدل (قاب گلگير گيربكس .   1
 استارتر .   2

 . طري را از طرف متصل به استارتر باز كنيدكابل با )1
 .استارتر را از روي محفظه فاليويل باز كنيد )2
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6A3   موتور 

٨٦ 

 مجموعه گيربكس .  3
اين كتـاب راهنمـا     “ مجموعه موتور   “ براي چگونگي انجام به قسمت    

 . مراجعه نماييد
 مجموعه ديسك كالچ . 4    

 . ميل راهنما صفحه كالچ را روي مجموعه كالچ نصب كنيد )1
  0-2240-8840-5:            شماره فني ميل راهنما 

پيچهاي اتصال ديسك كـالچ بـه فاليويـل را تـدريجاً و بـه ترتيـب                  )2
 . هايي كه در شكل مشخص شده باز كنيد شماره

 . مجموعه ديسك كالچ را پياده كنيد )3
   صفحه كالچ 5        

 . ده كنيدصفحه كالچ را همراه ميل راهنما از روي فاليويل پيا         
 ميل راهنما  )1(
 مجموعه ديسك كالچ  )2(
 صفحه كالچ  )3(

 
 
 
 
 
 

 واشر   .  6    
 فاليويل .   7           

 . قفل كن فاليويل را نصب و از چرخش ميل لنگ جلوگيري كنيد )1
  0-2230-8840-5:             شماره فني قفل كن

هايي   رهپيچهاي اتصال فاليويل به ميل لنگ را تدريجاً و به ترتيب شما            )2
 . كه در شكل مشخص شده باز كنيد

 . قفل كن را باز كرده و مجموعه فاليويل را پياده كنيد )3
، ابتدا پيچهاي فاليويل را باز كرده و  A/Tبراي خودروهاي مجهز به 

سپس صفحه دنده فاليويل و بوش    . واشر را از محل خود خارج نماييد      
 . را به ترتيب پياده كنيد

 اي  خار حلقه.   8            
 . با بكارگيري خار جمع كن، خار را از روي فاليويل خارج كنيد

 ) بلبرينگ سوزني(بلبرينگ انتهاي ميل لنگ .   9            
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6A3   موتور 

٨٧ 

 بازرسي و تعمير 
 فاليويل  

سطح تماس فاليويل با صفحه كالچ را از نظر سـايش و تـرك بررسـي                 )1
 . كنيد

فحه كالچ تا سطح تماس با ميـل   از سطح تماس با ص (t)مقدار فاصله  )2
 . لنگ را اندازه گيري كنيد

           اگر مقدار اندازه گيري شده در حد مجاز باشد، ميتوان براي اصالح سطح             
 . تماس فاليويل صفحه كالچ آن را ماشينكاري نمود

اگر مقدار اندازه گيري شده بيش از حد مجاز باشد فاليويل بايد تعويض             
 . گردد

 mm(in)                 (T)صله مقدار فا
 حد مجاز استاندارد نوع موتور

4HE1-TC  37.4-37.6 
(1.427-1.480) 

 

37.0 (1.457) 

 mm(in)             مقدار تاب سطح تماس فاليويل با صفحه كالچ
 (0.00024) 0.006كمتر از 

 دنده فاليويل 
 بازرسي دنده فاليويل 

رسايش زياد مشاهده شد، در دنده را تعـويض         ها شكستگي و ف     اگر در دندانه  
 . نماييد

 تعويض دنده فاليويل 
 مراحل جدا كردن 

با وارد كردن ضربه به دور تا دور دنده توسـط چكـش و سـنبه آن را از روي                    
 . فاليويل خارج كنيد

 
 
 
 

 مراحل نصب كردن 
 . دنده را حرارت دهيد تا منبسط گردد )1
دنده بايـد روي    .  شده آن را نصب كنيد     وقتي دنده به اندازه كافي گرم      )2

 .  پله فاليويل كامالً قرار گيرد
 بلبرينگ انتهاي ميل لنگ        

بلبرينگ را از نظر خرابي يا فرسايش بررسي نموده و در صورت مشاهده عيب 
 . آن را تعويض نماييد
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6A3   موتور 

٨٨ 

  مراحل جمع كردن قطعات     
 بلبرينگ انتهاي ميل لنگ . 9      
 اي  خار حلقه. 8     
 مجموعه فاليويل . 7     
 واشر . 6     

سوراخ فاليويل را در راستاي پين راهنماي ميل لنگ قرار داده فاليويل             )1
 .را جا بزنيد

 . قفل كن فاليويل را نصب و از چرخش فاليويل جلوگيري كنيد )2
  0-2230-8840-5: شماره فني قفل كن فاليويل               

ي فاليويــل قــرار داده پيچهــا را تــدريجاً و بــه ترتيــب واشــر را رو )3
 . هايي كه در شكل مشخص شده با گشتاور مجاز سفت كنيد شماره

  N.m(kg.m/lb.ft)          گشتاور مجاز پيچ فاليويل        
 مرحله دوم مرحله اول

78 (8.0/58) 40º - 120º 
 . قفل كن فاليويل را باز كنيد )4

 صفحه كالچ .  5
 .      صفحه كالچ را با بكارگيري ميل راهنما روي فاليويل نصب كنيد     
  0-2240-8840-5:      شماره فني ميل راهنما    

 ميل راهنما  )1(
 مجموعه ديسك كالچ  )2(
 صفحه كالچ  )3(

 مجموعه ديسك كالچ .   4
سوراخهاي روي ديسك را در راستاي پين راهنما قرار داده و ديسـك              )1

 . را نصب كنيد
هـايي كـه در شـكل     ي ديسك را تدريجاً و بـه ترتيـب شـماره        پيچها )2

 . مشخص شده با گشتاور مجاز سفت كنيد
  N.m(kg.m/lb.ft)          گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي ديسك

40 (4.1/30) 
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6A3   موتور 

٨٩ 

 مجموعه گيربكس .     3
اين كتاب راهنما مراجعه    “ مجموعه موتور   “ براي چگونگي انجام به قسمت      

 . نماييد
   استارتر  .2

  N.m(kg.m/lb.ft)           گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي استارتر
76 (7.7/56) 

 )  M/Tفقط در مدل (قاب گلگير گيربكس .     1
 . كابل منفي باطري را متصل نماييد • 
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6A3   موتور 

٩٠ 

 كاسه نمد جلو ميل لنگ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات
  اقدامات مقدماتي

 . كابل منفي باطري را پياده كنيد • 
 . اطاق را كنار بزنيد • 
 . مايع خنك كن موتور را تخليه كنيد • 

  )  M/Tفقط در مدل ( قاب گلگير گيربكس  -1
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6A3   موتور 

٩١ 

 استارتر  -2
 .   كابل بين استارتر و باطري را از طرف استارت باز كنيد • 
 .   مجموعه استارتر را از محفظه فاليويل جدا كنيد • 

 اتور لوله باالي رادي -3
 پس منبع انبساط رادياتور  لوله باي -4
 لوله پاييني رادياتور  -5
 ) بادگير(رادياتور  -6

  
 مجموعه پروانه  -7
 تسمه پروانه  -8

 
 
 
 

 پولي سرميل لنگ  -9
قفل كن فاليويل را نصـب كـرده تـا از چـرخش ميـل لنـگ                  )1

 . جلوگيري كنيد
  0-2230-8840-5:                     شماره فني قفل كن فاليويل

 .پيچ پولي ميل لنگ را باز كرده و پولي را پياده كنيد)  2         
 
 
 
 

 كاسه نمد سر ميل لنگ  -10
 :             احتياط

            در موقع خارج كردن كاسه نمد كامالً دقت كنيد تا سطح تماس كاسه نمد              
 . روي ميل لنگ آسيب نبيند

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A3   موتور 

٩٢ 

 روغن برگردان سر ميل لنگ  -11
 

 . از ابزار مخصوص روغن برگردان را از محل خود     خارج كنيد   با استفاده 
  0-2360-8840-5:          شماره فني ابزار مخصوص

 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات  
 روغن برگردان .    11

 . با استفاده ابزار مخصوص روغن برگردان را نصب كنيد
  : شماره فني ابزار مخصوص نصب روغن برگردان

                   5-8840-2431-0  
       ابزارهاي نصب كاسه نمد و روغن برگردان جلو ميل لنگ 

روغن  عالمت نام قطعه
 برگردان

 كاسه نمد

 FT O O آداپتور
 FT O O اي غالف لوله

 FT  O رينگ آداپتور كاسه نمد
 O O - پيچ مركزي
 O O - پيچ آداپتور

نصب كنيد و سپس   آداپتـور        ) 2(پتور  را روي آدا  ) 1(روغن برگردان   )     1
 . را روي ميل لنگ قرار دهيد

 
 
 
 
 

را جا زده و پيچ مركزي را سـفت كـرده تـا غـالف               ) 3(اي    غالف لوله  )2
 . برسد) 4(اي به استوپر  لوله
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6A3   موتور 

٩٣ 

بعد از اتمام مرحله قبل همانطوريكه در شكل نشان داده شـده بـراي               )3
 . ازه گيري كنيداطمينان از استقرار صحيح روغن برگردان اند

 
 

(A)            :(1.594±0.012 in) 40.5±0.3mm  
(B)            :(1.339±0.004in) 34.0±0.1 mm  

 : نكته      
 . كاسه نمد و روغن برگردان را با هم تعويض نماييد      
 .  را قرار دهيد 5mmحتماً در زير پيچ مركزي واشر       

  
 

  لنگ كاسه نمد سرميل.    10
 . لبه داخلي كاسه نمد را به روغن موتور آغشته كنيد )1
 . با بكارگيري ابزار مخصوص كاسه نمد را به ترتيب زير نصب نماييد )2

 (2)روي آداپتـور   (5)اي را خارج كرده و كاسه نمد   غالف لوله •
 . قرار دهيد

قرار داده و  (2)را روي آداپتور  (6)اي نصب كاسه نمد  غالف لوله •
 . ركزي را سفت كرده تا غالف لوله اي به استوپر برسدپيچ م

بعد از اتمام مرحله قبل همانطوريكه در شكل نشـان داده شـده              •
 . براي اطمينان از استقرار صحيح كاسه نمد اندازه گيري نماييد

© :(1.220±0.012 in) 31±0.3mm  
 

 :  نكته       
 . ض نماييد كاسه نمد و روغن برگردان را باهم تعوي       
 .  را قرار دهيد5mmحتماً در زير پيچ مركزي واشر        

 
 پولي سر ميل لنگ .    9

 . رزوه پيچهاي پولي را به روغن موتور آغشته كنيد )1
سوراخ روي پولي را در راستاي پين راهنما روي ميل لنگ قـرار داده و                )2

 . پولي را جا زده و پيچها را با گشتاور مجاز سفت كنيد
  N.m(kg.m/lb.ft)             گشتاور مجاز پيچهاي پولي 

200 (20.4-147) 
 
 
 تسمه پروانه . 8

 . مقدار كشش تسمه را بررسي كنيد
 . فشار دهيد 48N (10kg/22lb)قسمت مياني تسمه را با نيروي 

  mm (in)           مقدار انحراف تسمه       
 

 12-8(0.47-0.31) …تسمه نو
 14-10(0.55-0.39) .… هتسمه كاركرد

 . تسمه را از نظر ترك داشتن و معيوب بودن بررسي كنيد
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6A3   موتور 

٩٤ 

 
 تنظيم تسمه پروانه  
 . تسمه پروانه را با حركت دادن ژنراتور تنظيم كنيد 

  N.m(kg.m/lb.ft)       گشتاور   
(1) 40(4.1/30) 
(2) 24 (2.4/17) 
(3) 46 (4.7/34) 

 
 
 

 مجموعه پروانه . 7 
  N.m(kg.m/lb.ft)        گشتاور سفت كردن پيچهاي پروانه

24 (2.4/17) 
 
 
 
 
 
 

 ) يا بادگير(رادياتور . 6
  N.m(kg.m/lb.ft)      گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي رادياتور
55 (5.6/41) 

 لوله پايين رادياتور . 5
 س منبع انبساط رادياتور لوله باي پ. 4
 لوله باالي رادياتور . 3

 
 
 

 استارتر . 2
  N.m(kg.m/lb.ft)          گشتاور مجاز پيچهاي استارت 

76 (7.7/56) 
 ) M/Tفقط در مدل ( قاب گلگير گيربكس  .1

 .كابل منفي باطري را وصل كنيد •
 .موتور را از مايع خنك كن پر كنيد •
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6A3   موتور 

٩٥ 

 ل لنگ      كاسه نمد عقب مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد • 
 )M/Tفقط در مدل (قاب گلگير گيربكس  -1
 استارتر  -2

 . كابل متصل بين استارتر و باطري را از طرف استارتر باز كنيد )1
 . استارتر را از روي محفظه فاليويل پياده كنيد )2

 وعه گيربكس مجم -3
اين كتـاب راهنمـا     “ مجموعه موتور “براي چگونگي انجام به قسمت      

  . مراجعه كنيد
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٩٦ 

 مجموعه ديسك كالچ  -4
 صفحه كالچ   -5
 مجموعه فاليويل  -6

ايـن  “ فاليويل و بلبرينگ  انتهاي ميل لنگ      “         براي چگونگي انجام به قسمت      
 . كتاب راهنما مراجعه كنيد

    
 

     
 
 

  ميل لنگ كاسه نمد عقب -7
 :           احتياط

         در موقع تعويض كاسه نمد كامالً دقت نماييد تا سطح تماس آن با ميل لنگ               
 . آسيب نبيند

 
 
 
 

 روغن برگردان عقب ميل لنگ  -8
با بكارگيري ابزار مخصوص روغن برگـردان را از محـل خـود خـارج      

 . كنيد
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 مراحل جمع كردن قطعات 
 عقب ميل لنگ  روغن برگردان -8

 . گردد     روغن برگردان را با استفاده از ابزار مخصوص نصب مي      
نصب و آنها را روي  (2)روي انتهاي آداپتور  (1)روغن برگردان  •

 . ميل لنگ قرار دهيد
 
 
 
 
 

 را روي آداپتور قرار داده و پيچ مركزي سفت  (3)اي  غالف لوله •
 . تماس پيدا كند (4)كرده، تا آداپتور با استوپر 

 
 
 
 
 
 

بعد از اتمام مرحله قبل همانطوريكه در شكل نشان داده شـده             •
براي اطمينان از استقرار صحيح روغن برگردان انـدازه گيـري           

 . كنيد
(A) :(0.681±0.012) 17.3±0.3 mm  
(B) :(0.425±0.004) 10.8±0.1 mm  

 : نكته
  .كاسه نمد را به همراه روغن برگردان تعويض كنيد

  0-2431-8840-5:     شماره فني ابزار مخصوص نصب روغن برگردان      
 ابزارهاي نصب كاسه نمد و روغن برگردان عقب ميل لنگ 

روغن  عالمت نام قطعه
 كاسه نمد برگردان

 RR O O آداپتور
 RR O O اي غالف لوله

رينـــــــگ 
 آداپتوركاسه نمد

RR  O 

 O O - پيچ مركزي
 O O - پيچ آداپتور

 RR O O پيچ واسطه آداپتور
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 كاسه نمد عقب ميل لنگ .   7
 . لبه داخلي كاسه نمد را به روغن موتور آغشته كنيد )1
 . گردد كاسه نمد عقب ميل لنگ توسط ابزار مخصوص نصب مي )2
 نصـب   (2) را روي آداپتـور      (5)اي را باز كرده و كاسه نمـد           غالف لوله  •

 . كنيد
 . اي نصب كنيد لهرينگ آداپتور را روي غالف لو •
 قرار داده و پيچ مركزي را سفت (2)را روي آداپتور  (6)اي  غالف لوله •

 . برسد(7)اي به استوپر  تا غالف لوله. كنيد
بعد از اتمام مرحله قبل همانطوريكه در شكل نشان داده شـده بـراي               •

 . اطمينان از استقرار صحيح كاسه نمد اندازه گيري كنيد
 © :(0.307±0.012 in )7.8±0.3 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 

  مجموعه فاليويل -6
رزوه و سطح تماس پيچهاي اتصال فاليويـل را بـه گيـريس دي               )1

 . سولفيد موليبدينيوم آغشته كنيد
سوراخ روي فاليويل را در راستاي پين راهنما روي ميل لنگ قرار             )2

 . داده و فاليويل را نصب كنيد
 . لوگيري كنيدبا بكارگيري قفل كن ميل لنگ از چرخش آن ج )3

 0-2230-8840-5: شماره فني قفل كن ميل لنگ       
واشر را در محل خود قرار داده و پيچهاي فاليويل را در دو مرحله           )4

هايي كه در شكل مشخص گرديده بـا گشـتاور          و به ترتيب شماره   
 . مجاز سفت كنيد

  N.m(kg.m/lb.ft)                    گشتاور مجاز پيچهاي فاليويل
 مرحله دوم مرحله اول

78 (8.0/58) 90º-120º 
 .قفل كن ميل را باز كنيد)       5

  صفحه كالچ -5
  مجموعه ديسك كالچ  -4

فاليويـل و بلبرينـگ انتهـاي ميـل         “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . اين كتاب راهنما مراجعه كنيد“ لنگ
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6A3   موتور 

٩٩ 

  مجموعه گيربكس-3  
اين كتـاب راهنمـا     “  موتور مجموعه“براي چگونگي انجام به قسمت      

 . مراجعه كنيد
  استارتر -2

  N.m(kg.m/lb.ft)         گشتاور مجاز پيچهاي اتصال استارتر      
76 (7.7/56) 

 ) M/Tفقط در مدل ( قاب گلگير گيربكس  -1
 .كابل منفي باطري را متصل نماييد • 
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 ميل لنگ
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 مراحل باز كردن قطعات 
 اقدامات مقدماتي  
 .بل منفي باطري را باز كنيدكا • 
 .اطاق را كنار بزنيد • 
 . روغن و مايع خنك كننده موتور را تخليه كنيد • 
 مجموعه موتور  -1

اين كتـاب راهنمـا     “ مجموعه موتور “ براي چگونگي انجام به قسمت    
 . مراجعه كنيد

 كاور انژكتور  -2
 قالپاق در سوپاپ  -3
 واشر قالپاق در سوپاپ  -4
 مجموعه ميل اسبك  -5

ايـن كتـاب    “ مجموعه ميل اسـبك   “ي انجام به قسمت     براي چگونگ 
 . راهنما مراجعه نماييد

 كالهك سوپاپ  -6
 كپه ياتاقان ميل سوپاپ  -7
 ياتاقان بااليي سوپاپ  -8
 مجموعه ميل سوپاپ  -9

 ياتاقان پائيني ميل سوپاپ  -10
ايـن كتـاب    “ مجموعه ميل سوپاپ  “براي چگونگي انجام به قسمت      

 . راهنما مراجعه نماييد
 لندر مجموعه سرسي -11

اين كتاب راهنما مراجعه “ سرسيلندر“براي چگونگي انجام به قسمت  
 . كنيد

 واشر سرسيلندر  -12
 : احتياط        
 . واشر سرسيلندر كاركرده را دوباره استفاده نكنيد        

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه ديسك كالچ  -13
 صفحه كالچ  -14

 نتهاي  ميل لنگفاليويل و بلبرينگ ا“براي چگونگي انجام به قسمت          
 . اين كتاب راهنما مراجعه نماييد “  

 سيم كنترل دور موتور  -15
 مجموعه اهرم كنترل دور موتور  -16
 لوله روغن  -17

 
 مجموعه فيلتر روغن  -18
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١٠٢ 

     لوله روغن پمپ خالء -19
 

 
 لوله الستيكي پمپ خالء  -20
      تسمه پروانه  -21
 ژنراتور  -22

 
 
 
 
 

 دسته موتور  -23
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه پمپ انژكتور  -24
 . پيچهاي فالنچ پمپ انژكتور و پايه عقب پمپ را باز كنيد )1
 . مجموعه پمپ انژكتور را از روي موتور پياده كنيد )2

 
 
 
 
 

 صفحه تنظيم تسمه پروانه  -25
 
 
 
 
 
 
 

 پايه ژنراتور  -26
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 پولي سر ميل لنگ  -27
 . قفل كن ميل لنگ را نصب كرده و از چرخش ميل لنگ جلوگيري كنيد )1

  0-2230-8840-5: فني قفل كن                شماره 
پيچهاي پولي سر ميل لنگ را باز كرده و پولي را از محـل خـود خـارج                   )2

 . كنيد
 
 كاسه نمد جلو ميل لنگ  -28
 روغن برگردان جلو ميل لنگ  -29

اين كتاب  “ كاسه نمد جلو ميل لنگ    “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . راهنما مراجعه كنيد

 مجموعه فاليويل  -30
ل لنگ را نصب كرده و از چرخش ميـل لنـگ جلـوگيري              قفل كن مي  )    1

 . كنيد
  0-2230-8840-5:                 شماره فني قفل كن

هـايي  كـه در شـكل     پيچهاي فاليويل را تدريجاً و به ترتيب شـماره       )    2
 . مشخص شده باز نماييد

 . قفل كن ميل لنگ را باز كرده و فاليويل را پياده نماييد )3
 

 
 
 
 

 اسه نمد عقب ميل لنگ     ك-31
    روغن برگردان عقب ميل لنگ -32

اين كتاب  “ كاسه نمد عقب ميل لنگ    “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . راهنما مراجعه نماييد

    كارتل -34
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6A3   موتور 

١٠٤ 

     صافي پمپ روغن -35 
      پولي واتر پمپ -36  
      واتر پمپ -37 

 
 
 
 
 
 
 

      سيني جلو -38
محلهايي كه روي شكل با فالش نشـان داده شـده           سه عدد پيچ در     

ببنديد و تدريجاً آنها را سفت كنيد تا سيني جلو از بلوكـه سـيلندر               
 . جدا شود

 
 
 
 

 (4HE1-T, 4HE1-TC)) ترموستات روغن(    سوپاپ باي پس -39
 . سوپاپ را از داخل سيلندر بيرون بكشيد            
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6A3   موتور 

١٠٥ 

 ن هيدروليك     درپوش دنده واسطه پمپ فرما-40
     دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك -41 

     محفظه فاليويل -42
 A    دنده واسطه -43

     مجموعه پمپ روغن -44 
ايـن  “ هـاي تايمينـگ     تعويض دنده “براي چگونگي انجام به قسمت      

 . كتاب راهنما مراجعه نماييد
   كپه ياتاقان متحرك -45

    ياتاقان متحرك پايين -46 
    مجموعه پيستون و شاتون -47 

اين كتاب راهنما   “ پيستون و شاتون  “براي چگونگي انجام به قسمت      
 . مراجعه نماييد

   محفظه ميل لنگ -48
  . پيچهاي محفظه ميل لنگ را تدريجاً و به ترتيب باز كنيد)  1

     سه عدد پيچ را در محلهايي كه روي شكل مشخص شده ببنديد و )   2    
 . يجاً آنها را سفت كنيد تا محفظه از بلوكه سيلندر جدا گرددتدر   
 
 

 :توجه
 . ابتدا پمپ روغن و پايه ژنراتور را باز كرده و سپس محفظه را پياده كنيد

 
    بغل ياتاقاني پايين -49
    ياتاقانهاي ثابت پايين -50
 
 

 
 
 
 
 
 

     مجموعه ميل لنگ -51 
     بغل ياتاقاني باال -52
   ياتاقانهاي ثابت باال  -53
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6A3   موتور 

١٠٦ 

  دنده سر ميل لنگ - 54
.كنيـد  با استفاده از ابزار مخصوص دنـده سـر ميـل لنـگ را خـارج           )1

   
  0-6818-9439-8:                     شماره فني ابزار مخصوص

 . خار سر ميل لنگ را پياده كنيد) 2               
  ميل لنگ – 54

 
 

 مراحل جمع كردن قطعات  
  ميل لنگ  -55
  دنده سر ميل لنگ -54

 با بكار گيري هيتر دنده سر ميل گرم كـرده تـا درجـه حـرارت آن بـه                     )1
(338° -482°F) 170° - 250°Cبرسد    . 

 روي سطح دنده ميل لنگ را بطرف خارج و شيار دنده (S) عالمت تنظيم    )2
 سپس با ابزار مخصـوص و ضـربه       . را در راستاي خار ميل لنگ قرار دهيد       

 . چكش دنده را جا بزنيد
 : احتياط

در صورتيكه در موقع نصب دنده سر ميل لنگ به آن توسط چكش ضربات 
كج وارد گردد دنده از وسط روي ميل لنگ گير كرده و به سختي جا ميرود و 

 . كامالً در محل نصب نميگردد

  0-6819-9439-8:        شماره فني ابزار مخصوص نصب دنده سر ميل لنگ 
  ياتاقان ثابت باال -53

كنيد بـراي انتخـاب       وقتي ميل لنگ يا ياتاقانهاي ثابت را تعويض مي        
صحيح ياتاقانهاي ثابت به عالئم روي ميل لنگ و بلوكه سيلندر توجه    

 . نماييد
.  آمـده اسـت  6Aدر بخش “ ميل لنگ“ توضيحات الزم براي تعويض     

 . دتمام ياتاقانهاي بااليي داراي شيار روغن ميباشن
 .  سطح نشست ياتاقانهاي ثابت باال را كامالً تميز كنيد )1

 : احتياط
سطح بيروني پشت ياتاقانهاي ثابت و محل قـرار گـرفتن آنهـا روي              

 . سيلندر را به روغن آغشته نكنيد
كنيد باتوجه به شماره گذاري        اگر از ياتاقانهاي قبلي استفاده مي      )2

 . آنها را در محل مربوطه قرار دهيد
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6A3   موتور 

١٠٧ 

  بغل ياتاقاني باال -52
 

بغل ياتاقاني را در قسمت داخل بلوكه سيلندر كنـار ياتاقـان ثابـت              
و بـراي   ) مطـابق شـكل   . (گردد   بطرف جلو موتور نصب مي     5شماره  

جلوگيري از افتادن سطح تماس آن را با سيلندر به گيريس آغشـته             
 . كرده و بعد از نصب گريسهاي اضافي را پاك كنيد

 : احتياط
 

گردد كه شيارهاي روغن آن سمت ميل لنـگ           ياتاقاني بصورتي نصب مي   بغل  
 . قرار گيرد

  مجموعه ميل لنگ -51 
تمام سطح ياتاقانهاي ثابت و محورهاي ثابت ميل لنگ را به روغن موتور             

 . آغشته كرده سپس ميل لنگ را همراه دنده نصب كنيد
ـ                 • د و بغـل   بعد از نصب ميل لنگ را از قسمت عقب بـه جلـو فشـار دهي

 5ياتاقاني روي سمت بيروني بلوكه سيلندر كنار ياتاقان ثابـت شـماره             
 . نصب كنيد

بغل ياتاقاني بصورتي كه شيارهاي روغن آن به سمت ميل لنگ قـرار بگيـرد               
 . گردد نصب مي

  ياتاقانهاي ثابت پائين -50 
 . ياتاقانهاي ثابت پايين فاقد شيار روغن مي باشند        

 . تاقانهارا كامالً تميز كنيد  سطح يا )1
 : احتياط        

سطح پشت ياتاقان و تماس آنها روي محفظه ميل لنگ را به روغـن آغشـته                
 . نكنيد

كنيـد باتوجـه بـه شـماره          اگر از ياتاقانهاي قبلي استفاده مي      )2
 . گذاري آنها را در محل مربوطه قرار دهيد

  بغل ياتاقاني پايين -49
 نصـب   5 محفظه ميل لنگ كنار ياتاقان شـماره         بغل ياتاقاني را روي   

 . كنيد
بغل ياتاقاني را بصورتي نصب كنيد كه شيارهاي روغن آن بطرف ميل        

 . لنگ باشد
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6A3   موتور 

١٠٨ 

  محفظه ميل لنگ -48     
 سطح بااليي محفظه ميل لنگ را با چسب آبندي   )1

       (Three Bond 1207 C)  يا ماده مشابه آن، همانطوريكـه در 
 .  را بپوشانيد3mm (0.1inch)شده و با ضخامت شكل مشخص 

 . محفظه ميل لنگ را به دقت روي بلوكه سيلندر قرار دهيد  )2
 20بعد از بكار بردن چسب آبندي براي نصب محفظه ميل لنگ             •

 . دقيقه فرصت داريد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هايي كه در شكل      پيچهاي محفظه را تدريجاً و به ترتيب شماره        )3
 .  گشتاور مجاز سفت كنيدمشخص شده با

  N.m(kg.m/lb.ft)   (M14 : 1~10)گشتاور پيچهاي 
 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

98 (10/72) 132 (13.5/98) 30º-60º 
 M10 : ʌ~     N.m(kg.m/lb.ft))     (گشتاور پيچهاي 

37 (3.8/27) 
 0-0266-8840-5: شماره فني ابزار مخصوص

 پيستون مجموعه شاتون و -47
  ياتاقانهاي متحرك-46
  كپه ياتاقان متحرك -45

ايـن كتـاب    “ پيستون و شـاتون   “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . راهنما مراجعه كنيد

 مجموعه پمپ روغن . 44
 A دنده واسطه -43

اين كتـاب   “ مجموعه پمپ روغن    “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . راهنما مراجعه كنيد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A3   موتور 

١٠٩ 

 يويل  محفظه فال-42
  دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك -41 

  درپوش دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك -40
   )ترموستات روغن( سوپاپ باي پس يا -39

ايـن  “ هاي تايمينگ   تعويض دنده “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . كتاب راهنما مراجعه كنيد

  سيني جلو موتور -38
 . يلندر كامالً تميز كنيدسطح تماس سيني را روي بلوكه س )1
    روي شيار سيني جلوي موتور را با چسب آبندي )2

(Tree Bond 1207 C)    يا مـاده مشـابه آن همانطوريكـه در 
 .  بپوشانيدmm 3.5 – 2.5شكل مشخص شده با ضخامت 

 . را روي سيني نصب كنيد) دوقطعه ( اُرينگها  )3
 دقيقـه بـراي نصـب    7بعد از بكارگيري چسب آبنـدي       •

 .  فرصت داريدسيني
 
براي بكارگيري صـحيح چسـب آب بنـدي بـه شـكل              •

 . مراجعه نماييد
  سوراخهاي روي سيني و پينهاي راهنمـاي بلوكـه سـيلندر در             )4

 . راستاي يكديگر قرار داده سپس سيني را نصب كنيد
  گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي سيني جلوي موتور       

        N.m(kg.m/lb/ft)  
24 (2.4/17) 

     
 
  مجموعه واتر پمپ -37     

همانطوريكه در شكل مشخص شده روي سطح واتر پمپ را بـا         )1
 يـا مـاده مشـابه    (Three Bond 1207C)چسـب آبنـدي   

 . بپوشانيد
 واتر پمپ را روي سيني جلو نصـب و پيچهـاي آن را سـفت                )2

 . كنيد
 N.m(kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز            

24(2.4/17) 
 دقيقـه   7بعد از بكارگيري چسب آبندي براي نصب واتر پمـپ            •

 . وقت داريد
 . براي بكارگيري صحيح چسب آبندي به شكل مراجعه نماييد •

 :  احتياط  
بعداز نصب سيني جلو بالفاصله سطح تماس واتر پمپ را بـا چسـب آبنـدي                

 . پوشانده و آن را نصب نماييد
دليل مشترك بـودن پيچهـاي      قبل از سفت شدن چسب آبندي سيني جلو ب        

پيچهاي واتر پمـپ را همزمـان       ) سيني جلو و واتر پمپ    (اتصال اين دو قطعه     
 . سفت كنيد 
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6A3   موتور 

١١٠ 

  پولي واتر پمپ -36
 

  N.m(kg.m/lb.ft)           گشتاور مجازسفت كردن پيچهاي پولي
24(2.4/17) 

 
 
 
 
 

  صافي پمپ روغن -35
داده و همانطوريكه در شـكل       را روي لوله صافي روغن قرار        1اُرينگ  

 . نشان داده شده نصب و پيچهاي ان را سفت كنيد
  N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز پيچهاي صافي        

24(2.4/17) 
 
 
 

  كارتل -33
  روغن برگردان عقب ميل لنگ -32
  كاسه نمد عقب ميل لنگ-31

يـن  ا“ كاسه نمد عقب ميـل لنـگ  “براي چگونگي از انجام به قسمت     
 . كتاب راهنما مراجعه كنيد

  مجموعه فاليويل -30
سوراخ روي فاليويل را در راستاي پين راهنماي ميل لنگ قـرار             )1

 . داده و فاليويل را نصب نماييد
قفل كن فاليويل را نصب كرده تا از چرخش فاليويل جلـوگيري             )2

 . كند
 0-2230-8840-5:  شماره فني قفل كن فاليويل         

 را نصب و پيچهاي فاليويل را تدريجاً و به تريب شماره هايي    واشر) 3
 . كه در شكل مشخص شده و با گشتاور مجاز سفت كنيد     

  N.m(kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز 
 مرحله دوم مرحله اول

78(8.0/58) 90º -120º 
 . قفل كن فاليويل را باز كنيد) 4
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6A3   موتور 

١١١ 

  روغن برگردان جلو ميل لنگ -29
 كاسه نمد جلو ميل لنگ  -28

ايـن  “ كاسه نمد جلو ميـل لنـگ        “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . كتاب راهنما مراجعه كنيد

  پولي سر ميل لنگ-27    
 . رزوه پيچهاي پولي را به روغن آغشته كنيد)  1           
   ر سوراخ روي پولي را در راستاي پين راهنما روي ميل لنگ قرا)  2           

 . داده پولي را نصب و پيچهاي آن را با گشتاور مجاز سفت كنيد           
 

  N.m(kg.m/lb.ft)  گشتاور مجاز پيچهاي پولي            
200(20.4/147) 

 )دينام ( پايه ژنراتور -26
  N.m(kg.m/lb.ft)            گشتاور مجاز پيچهاي پايه ژنراتور        

48(4.9/35) 
 
 
 
 
 
 
 

  صفحه تنظيم تسمه پروانه -25
 . صفحه تنظيم تسمه پروانه را نصب و پيچ آن را موقتاً ببنديد          

 
 
 
 

  مجموعه پمپ انژكتور -24
ايـن  “ مجموعه پمپ انژكتـور     “6Cبراي چگونگي از انجام به قسمت       

 . كتاب راهنما مراجعه كنيد
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6A3   موتور 

١١٢ 

  دسته موتو ر-23
  N.m(kg.m/lb.ft)    كردن پيچهاي دسته موتورگشتاور مجاز سفت        

51(5.2/38) 
 
 
 
 
 
 

 )دينام( ژنراتور -22
 : نكته

پيچ پايه ژنراتور را موقتاً سفت كرده و در مرحله بعد تسـمه پروانـه تنظـيم                 
 . گردد مي
همانطوريكه در شكل نشان داده شده پيچ پايه ژنراتور را از سمت عقب              •

 . جلوي آن سفت كنيدوارد كرده سپس مهره از سمت 
  تسمه پروانه -21

 . مقدار كشش تسمه پروانه را بررسي كنيد        
 از قسمت وسط فشـار  98N (10kg/22lb)تسمه پروانه را با نيروي 

 . دهيد و مقدار انحراف آن را اندازه گيري كنيد
  N.m(kg.m/lb.ft)       مقدار انحراف       

 (0.47-0.31)12-8 …براي تسمه نو 
 (0.55-0.39) 14-10 …براي تسمه كاركرده 

 . تسمه پروانه را از نظر ترك برداشتن و معيوب بودن بررسي كنيد 
 
 
 
 تنظيم تسمه پروانه     

 . گردد مقدار كشش تسمه پروانه توسط حركت دادن ژنراتور انجام مي       
  N.m(kg.m/lb.ft)       گشتاور        

ʌ 40(4.1/30) 
ʎ 24(2.4/17) 
ʏ 46(4.7/34) 

  لوله الستيكي پمپ خالء -20
  لوله روغن پمپ خالء -19 

   گشتاور مجاز سفت كردن اتصال سمت بلوكه سيلندر       
             N.m(kg.m/lb.ft)  

41(4.2/30) 
  N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز سفت كردن اتصال سمت ژنراتور 

23(203/17) 
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6A3   موتور 

١١٣ 

 ه فيلتر روغن  مجموع-18
  N.m(kg.m/lb.ft)        گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي فيلتر روغن         

48(4.9/35) 
 
 
 
 
 
 
 

  لوله روغن -17 
  N.m(kg.m/lb.ft)        گشتاور مجاز سفت كردن اتصاالت لوله روغن        

17(1.7/12) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مجموعه اهرم كنترل دور موتور -16
  N.m(kg.m/lb.ft)        تاور مجاز سفت كردن پيچهاي اهرم كنترلگش       

24(2.4/17) 
  سيم كنترل دور موتور -15

 
 

  صفحه كالچ -14
  مجموعه ديسك كالچ -13

 فاليويل و بلبرينگ انتهاي ميل “براي چگونگي از انجام به قسمت 
 . اين كتاب راهنما مراجعه كنيد“ لنگ 

  واشرسرسيلندر -12
اين كتـاب راهنمـا     “ سرسيلندر  “چگونگي از انجام به قسمت      براي  

 . مراجعه كنيد
  مجموعه سرسيلندر -11

ايـن كتـاب راهنمـا      “ سرسيلندر  “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . مراجعه كنيد

 ياتاقان پايين ميل سوپاپ -10
  مجموعه ميل سوپاپ -9
  ياتاقان باالي ميل سوپاپ-8
 اپ  كپه ياتاقان ميل سوپ-7
  كالهك سوپاپ -6

اين كتاب  “ مجموعه ميل سوپاپ    “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . راهنما مراجعه كنيد

  مجموعه ميل اسبك -5
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6A3   موتور 

١١٤ 

اين كتـاب   “ مجموعه ميل اسبك    “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . راهنما مراجعه كنيد

 اق در سوپاپ  واشر قالپ-4
ايـن كتـاب راهنمـا    “ سر سيلندر “براي چگونگي از انجام به قسمت      

 . مراجعه كنيد
  قالپاق در سوپاپ-3

اين كتـاب   “ مجموعه ميل اسبك    “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . راهنما مراجعه كنيد

  كاور انژكتور -2
  مجموعه موتور -1

ـ   “براي چگونگي از انجام به قسمت        ايـن كتـاب    “ ور  مجموعـه موت
 . راهنما مراجعه كنيد
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 بلوكه سيلندر 
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6A3   موتور 

١١٦ 

 مراحل باز كردن قطعات  
 اقدامات مقدماتي  

 . كابل منفي باطري را باز كنيد •
 . اطاق را كنار بزنيد •
 . مايع خنك كننده و روغن موتور را تخليه كنيد •
 مجموعه موتور  -1

 كتـاب راهنمـا     ايـن “ مجموعه موتور   “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . مراجعه كنيد

 كاور انژكتور  -2
  قالپاق در سوپاپ  -3
 واشر قالپاق در سوپاپ  -4
 مجموعه ميل اسبك  -5

اين كتـاب   “ مجموعه ميل اسبك    “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . راهنما مراجعه كنيد

 كالهك سوپاپ  -6
 :  توجه      

  راهگـاه برگشـت      در موقع پياده كردن كالهكها دقت نماييد كه آنها داخل             
 . روغن يا سيني جلو موتور نيفتد

 كپه ياتاقان ميل سوپاپ  -7
 ياتاقان بااليي ميل سوپاپ  -8
 مجموعه ميل سوپاپ  -9

 ياتاقان پايين ميل سوپاپ  -10
اين كتـاب   “ مجموعه ميل سوپاپ    “براي چگونگي از انجام به قسمت       

 . راهنما مراجعه كنيد
 مجموعه سرسيلندر  -11

اين كتـاب راهنمـا     “ سرسيلندر  “به قسمت   براي چگونگي از انجام     
 . مراجعه نماييد

 واشر سرسيلندر -12
  مجموعه ديسك كالچ -13

 . ميل راهنما صفحه كالچ را نصب كنيد )1
  0-2240-8840-5:         شماره فني ميل راهنما             

هايي كه در      پيچهاي ديسك كالچ را تدريجاً و به ترتيب شماره     )2
 . ده باز كنيدشكل مشخص ش

 . ديسك كالچ را پياده كنيد )3
 بـه ترتيـب     (A/T)براي خودروهاي مجهز به گيـربكس اتوماتيـك         

پيچهاي فاليويل باز كرده، و واشر ، صفحه دنـده فاليويـل و سـپس               
 . فاليويل را پياده كنيد

  صفحه كالچ -14 
 . صفحه كالچ را همراه ميل راهنما پياده كنيد        

 اهنما  ميل ر      1
  مجموعه ديسك كالچ      2 
  صفحه كالچ      3 
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6A3   موتور 

١١٧ 

  سيم كنترل دور موتور -15
  اهرم كنترل دور موتور -16 

  لوله روغن -17
 
 
 
 
 
 

  مجموعه فيلتر روغن -18
  سنسور دورسنج -19
  پايه لوله سوخت -20

 
 
 
 
 

  لوله روغن پمپ انژكتور -21 
  لوله الستيكي پمپ خالء -22
 مه پروانه  تس-23
 ) دينام( ژنراتور-24

 
 
 
 
 
 

  پايه موتور -25 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مجموعه پمپ انژكتور -26 
 . پيچهاي فالنچ و پايه عقب پمپ انژكتور را باز كنيد )1
 . سپس مجموعه پمپ روغن را پياده كنيد )2

  عايق حرارتي پمپ انژكتور -27
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6A3   موتور 

١١٨ 

 )  باشدA/Cاگر مجهز به ( پايه پولي تسمه سفت كن -28
 

 
 
 
 
 
 
 

  لوله گرم كن -29
  لوله مكش آب -30 

 
 
 
 
 
 
 

  مجموعه خنك كن روغن -31
 

 . پيچهاي خنك كن روغن را باز كنيد )1
 
يكي از پيچهاي خنك كن را در محلي كـه در شـكل مشـخص            )2

شده بسته و تدريجاً آن را سفت كنيد تا خنك كن از سـيلندر              
 . جدا گردد

 
 
 
 

 )دينام( صفحه تنظيم تسمه ژنراتور -32
 
 
 
 
 
 
 

 )دينام( پايه ژنراتور -33 
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6A3   موتور 

١١٩ 

  كاور -34
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  پولي سر ميل لنگ -35
 . قفل كن فاليويل را نصب كرده و از چرخش آن جلوگيري كنيد )1

  0-2230-8840-5:  شماره فني قفل كن فاليويل         
 . پيچهاي پولي را شل كرده و پولي را پياده كنيد) 2

 
 
 

 مد جلو ميل لنگ  كاسه ن-36
  روغن برگردان عقب ميل لنگ -37

ايـن  “ كاسه نمد جلو ميـل لنـگ        “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . كتاب راهنما مراجعه كنيد

 
 
 

  مجموعه فاليويل-38
 .قفل كن فاليويل را نصب كرده تا از چرخش آن جلوگيري گردد)   1

  0-2230-8840-5: شماره فني قفل كن فاليويل            
هـايي كـه در شـكل         پيچهاي فاليويل را تدريجاً و به ترتيب شـماره         )2

 . مشخص شده باز كنيد
 . قفل كن فاليويل را باز كنيد و فاليويل را پياده كنيد )3
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  كاسه نمد عقب ميل لنگ -39
  روغن برگردان عقب ميل لنگ -40 

 ايـن “ كاسه نمدعقب ميـل لنـگ   “براي چگونگي از انجام به قسمت     
 .كتاب راهنما مراجعه نماييد

  كارتل روغن -42
  صافي پمپ روغن -43
  پولي واتر پمپ -44
  واتر پمپ -45

 
 
 
 
 
 
 
 

  سيني جلو -46
سه عدد از پيچهاي سيني جلو را در محلهايي كه در شكل مشـخص              

 . شده بسته و آنها را سفت كنيد تا سيني از بلوكه سيلندر جدا شود
 
 
 
 

 )ترموستات روغن(س سوپاپ باي پ. 47
را از داخل بلوكه سيلندر بيـرون  ) ترموستات روغن(سوپاپ باي پس   

 . بكشيد
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  درپوش دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك -48
  دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك-49 

 
 
 
 
 
 
 

  محفظه فاليويل -50
 :  نكته      

 . از نگرددكامالً دقت كنيد پيچي را كه در شكل مشخص شده ب        
 
 
 
 
 
 

 A دنده واسطه -51
 
 
 
 
 
 
 
 

 B دنده واسطه -52 
 B شفت دنده واسطه -53

 
 
 
 
 
 
 

  مجموعه پمپ روغن -54
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6A3   موتور 

١٢٢ 

  كپه ياتاقان متحرك -55
  ياتاقان متحرك پايين -56 

  مجموعه پيستون و شاتون -57
ايـن كتـاب    “ پيستون و شـاتون     “براي چگونگي از انجام به قسمت       

 .جعه نماييدراهنما مرا
  محفظه ميل لنگ -58

هايي كه در شكل      پيچهاي محفظه را تدريجاً و به ترتيب شماره        )1
 . مشخص شده باز كنيد

سه عدد از پيچهاي محفظه ميل لنـگ را در محلهـايي كـه بـا                 )2
فالش در شكل مشخص شده بسته و تدريجاً سـفت كنيـد تـا              

 . محفظه از بلوكه سيلندر جدا گردد
 : نكته

 پمپ روغن و پايه ژنراتور را باز كرده سپس محفظـه ميـل لنـگ را                 ابتدا لوله 
 . پياده كنيد

  بغل ياتاقاني پايين -59 
  ياتاقان ثابت پايين -60

 
 
 
 
 
 
 

  مجموعه ميل لنگ -61
  بغل ياتاقاني باال -62
  ياتاقان ثابت باال -63

 
 
 
 
 
 

  روغن پاش -64
 . ا و سوپاپها را پياده كنيدسوپاپها را باز كرده و روغن پاشه         

 . كامالً دقت نماييد تا روغن پاشها در موقع پياده كردن آسيب نبينند           
  بلوكه سيلندر -65
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6A3   موتور 

١٢٣ 

 مراحل جمع كردن قطعات 
  بلوكه سيلندر -65 

با استفاده از هواي فشرده تماس سـطوح داخلـي و خـارجي بلوكـه           
 . ا تميز كنيدسيلندر، مجراي روغن و كانالهاي آب ر

  روغن پاش-64
در موقـع نصـب كـامالً       . روغن پاشها را به همراه سوپاپها نصب نماييد        )1

 . دقت نماييد كه نازل روغن پاشها آسيب نبينند
 . روغن پاش و سوپاپ را با گشتاورهاي مجاز سفت كنيد )2

  N.m(kg.m/lb.ft)       گشتاور مجاز سفت كردن روغن پاش         
21(2.1/15) 

 
 
 
 

  ياتاقان باالي ميل لنگ -63
كنيد براي انتخاب صحيح      زمانيكه ميل لنگ يا ياتاقانهاي آن را تعويض مي        

هاي حك شده روي ميل لنـگ و بلوكـه سـيلندر توجـه      ياتاقان به شماره 
 .  مراجعه كنيدA  6بخش “ ميل لنگ“به قسمت . نماييد

 . روغن ميباشند    تمام ياتاقانهاي ثابت باال داراي شيار       
 . ياتاقانهاي باال را كامالً تميز كنيد )1

 : احتياط         
 . ياتاقان و محل نشست آنها را به   روغن آغشته نكنيد) پشت(سطح بيروني          

گذاري آنها را     كنيد باتوجه به شماره     اگر از ياتاقانهاي قبلي استفاده مي      )2
 . در محل مربوطه نصب كنيد

 
 تاقان باال  بغل يا-62

 5بغل ياتاقاني را در قسمت داخل بلوكه سيلندر كنار ياتاقان ثابت شماره             
در سمت جلو موتور نصب مي گردد براي جلوگيري از افتادن، سطح تماس             
آن را با سيلندر به گيربكس آغشته كرده و بعد از نصب گيريسهاي اضافي              

 لنـگ قـرار     شيارهاي روغن بغل ياتاقـاني بـه سـمت ميـل          . را پاك كنيد  
 . گيرد مي
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6A3   موتور 

١٢٤ 

  مجموعه ميل لنگ -61
تمام سطوح محورهاي ثابت ميل لنگ و ياتاقانهاي ثابت را به روغـن             

 . موتور آغشته نموده و ميل لنگ را به همراه دنده نصب نماييد
  ياتاقان ثابت پايين ميل لنگ -60

 .  تمام ياتاقانهاي ثابت پايين فاقد شيار روغن ميباشند       
امالً دقت نماييد تا سطح ياتاقانها تميز بوده و عاري از اجسام      ك )1

 . باشد خارجي مي
 : احتياط       

 . سطوح پشت ياتاقانهاي ثابت و محل نشست آنها نبايد به روغن آغشته كرد
اگــر از ياتاقانهــاي قبلــي اســتفاده مــي كنيــد باتوجــه بــه   )2

 . گذاري آنها را در محل قرار دهيد شماره
 ياتاقاني پايين  بغل -59

 5بغل ياتاقان را در سمت عقب محفظه ميل لنگ كنار ياتاقـان شـماره                     
 نصب كنيد 

 . در موقع نصب شيارهاي روغن بغل ياتاقاني بايد بطرف ميل لنگ قرار گيرد
  محفظه ميل لنگ -58

همانطوريكه در شكل مشخص شده سطح بـاالي محفظـه ميـل             )1
 يا ماده مشابه (Three Bond 1207C)لنگ را با چسب آبندي 

 .  بپوشانيد3mm (inch 1-0)به ضخامت 
 .محفظه را بادقت روي بلوكه سيلندر قرار دهيد )2
 دقيقـه فرصـت بـراي نصـب         20بعد از بكارگيري چسب آبندي       •

 . محفظه وجود دارد
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A3   موتور 

١٢٥ 

هايي كـه در      پيچهاي محفظه ميل لنگ را تدريجاً و به ترتيب شماره         )    3
 .  گشتاور مجاز سفت كنيدشكل مشخص شده با

  N.m(kg.m/lb.ft)   (M14 : 1~10)گشتاور پيچهاي        
 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

98 (10/72) 132 (13.5/98) 30º-60º 
 M10 : ʌ~       N.m(kg.m/lb.ft))   (         گشتاور پيچهاي؟

37 (3.8/27) 
 0-0266-8840-5:         شماره فني اندازه گير درجه

  مجموعه پيستون و شاتون -57 
  ياتاقان متحرك -56
  كپه ياتاقان متحرك -55

ايـن كتـاب    “ پيستون و شـاتون     “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 .راهنما مراجعه نماييد

  مجموعه پمپ روغن -54
اين كتـاب   “ مجموعه پمپ روغن    “براي چگونگي از انجام به قسمت       

 .يدراهنما مراجعه نماي
  B شفت دنده واسطه -53

  B        N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز سفت كردن پيچ شفت       
31(3.2/23) 

 .  را به روغن موتور آغشته نماييدBبعد از نصب شفت       
 
 
 
 
 
 

 B دنده واسطه -52 
اي    بايد بگونـه   Bهمانطوريكه در شكل نشان داده شده دنده واسطه         

 . قسمت برآمده آن به سمت بيرون باشدقرار گيرد كه 
  B       N.m(kg.m/lb.ft)ه  گشتاور مجاز سفت كردن پيچ دند       

110(11.2/81) 
 
 
 

  A دنده واسطه -51 
ميل لنگ را درجهت عقربه ساعت چرخانده تا عالمـت تنظـيم             )1

 قـرار   Aروي سطح دنده در راستاي محور شفت دنـده واسـطه            
 .  در وضعيت نقطه مرگ باال قرار دارد1لندر گيرد در اين وقت سي

 را در راسـتاي عالمـت تنظـيم روي دنـده            Aعالمت روي دنده     )2
 .  را نصب نماييدAسرميل لنگ قرار داده و دنده 

  A  N.m(kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز سفت كردن پيچ دنده واسطه            
133(13.6/98) 
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6A3   موتور 

١٢٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويل  محفظه فالي-50 
 . سطح تماس محفظه را با بلوكه سيلندر را كامالً تميز كنيد )1
  (Three Bond 1207C)مطابق شكل سطح تماس را با چسب آبندي   )2

 . يا ماده مشابه بپوشانيد
 
 
 

سوراخهاي روي محفظه را در راستاي پينهاي راهنما روي بلوكه سـيلندر      )3
 .قرار داده و محفظه را نصب كنيد

 . با گشتاور مجاز مطابق شكل سفت نماييدپيچهاي محفظه  )4
 

  N.m(kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز سفت كردن پيچها           
◆ :96(9.8/71) 
▼ :48(4.9/35) 

 :94(9.6/69) 
 :25(2.6/19) 
 :76(7.7/56) 
★ :48(4.9/35) 

انـد را از طـرف پمـپ          مشـخص شـده   “ “يا  “ ∆“پيچهايي كه با عالئم      •
 . را از طرف سيلندر سفت كنيد“ s“و پيچهايي كه با عالمت انژكتور 

  N.m(kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز سفت كردن پيچ          
(A): 96(9.8/71) 

  دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك -49
 . سفت دنده واسطه را به روغن آغشته كنيد )1
ل آمـده    را همانطوريكه در شـك     ʎ با دنده واسطه     ʌشفت دنده واسطه     )2

 . روي بلوكه سيلندر نصب نماييد
    گشتاور مجاز سفت كردن پيچ دنده واسطه       

N.m(kg.m/lb.ft)  
133(13.6/98) 
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6A3   موتور 

١٢٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  درپوش دنده واسطه پمپ فرمان هيدروليك -48
 . درپوش را به همراه ارينگ نصب نماييد         
  N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي درپوش       

19(1.9/14) 
 
 
 
 
 
 

 )ترموستات روغن( سوپاپ باي پس -47
 .  سوپاپ باي پس را از داخل بلوكه سيلندر بيرون بكشيد        
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6A3   موتور 

١٢٨ 

  سيني جلو-46
 

 .   سطح تماس سيني جلو را با بلوكه سيلندر كامالً تميز كنيد )1
 جلو را با     همانطوريكه در شكل نمايش داده شده روي شيار سيني         )2

 يـا مـاده مشـابه بـا     (Thre Bond 1207C)چسب آبنـدي  
 .  بپوشانيد2.5 mm-3.5 mm (in 0.14-.0.1)ضخامت 

 . را روي سيني جلو نصب كنيد) عدد2(اُرينگها  )3
دقيقه فرصت براي نصـب سـيني       7بعد از بكارگيري چسب آبندي       •

 . جلو داريد
 .اييدبراي بكارگيري صحيح چسب آب بندي بشكل مراجعه نم •

سوراخهاي روي سيني جلو را در راسـتاي پينهـاي راهنمـا روي              )4
 .بلوكه سيلندر قرار داده و سيني جلو را نصب كنيد

  N.m(kg .m/lb.ft) گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي سيني جلو          
24(2.4/17) 

 
 
 
 
 
 

  مجموعه واتر پمپ -45
 Three Bond)روي سطح تمـاس واتـر پمـپ را بـا چسـب آبنـدي        )1

1207C)يا ماده مشابه بپوشانيد  . 
 . واتر پمپ را روي سيني جلو نصب كنيد )2

  N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي سيني          
24(2.4/17) 

دقيقه براي نصب واتر پمپ فرصـت       7بعد از بكارگيري چسب آبندي       •
 . داريد

 . ه نماييدبراي بكارگيري صحيح چسب آبندي به شكل مراجع •
 : احتياط       

بعد از نصب سيني جلو بالفاصله سطح تماس واتر پمپ را بـا چسـب آبنـدي                 
و قبل از سفت شدن چسب آبندي سـيني جلـو           . پوشانده و آنرا نصب نماييد    

بدليل مشترك بودن پيچهاي اتصال اين دو قطعه پيچهاي واتـر پمـپ را بـا                
 . گشتاور مجاز سفت كنيد

 مپ  پولي واتر پ-44
  N.m(kg.m/lb.ft) گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي واتر پمپ          

24(2.4/17) 
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6A3   موتور 

١٢٩ 

  صافي پمپ روغن -43
 

را روي لوله صافي قرار داده و لوله را همانطوريكه در شكل            ʌاُرينگ  
 . نمايش داده شده روي بلوكه سيلندر نصب كنيد

  N.m(kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي صافي        
24(2.4/17) 

 
 
 

  كارتل -42
اين كتاب راهنما مراجعـه     “ كارتل  “براي چگونگي از انجام به قسمت       

 .نماييد
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6A3   موتور 

١٣٠ 

  روغن برگردان عقب ميل لنگ -40
     كاسه نمد ميل لنگ    -39

ايـن  “ كاسه نمدعقب ميـل لنـگ   “براي چگونگي از انجام به قسمت     
 .كتاب راهنما مراجعه نماييد

  مجموعه فاليويل -38
سوراخ روي فاليويل را در راستاي پين راهنماي ميل لنگ قرار            )1

 .دهيد و آن را نصب كنيد
قفل كن فاليويل را نصب كرده تا از چرخش فاليول جلـوگيري             )2

 . گردد
 0-2230-8840-5: شماره فني قفل كن فاليويل              

       و به ترتيب شماره هايي كه   بعد از نصب فاليويل را تدريجاً ) 3         
 . در شكل مشخص شده پيچهاي فاليويل را سفت كنيد              

  N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور مجازپيچهاي فاليويل             
 مرحله دوم مرحله اول

78(8.0/58) 90º -120º 
 . قفل كن ميل لنگ را باز كنيد) 4

  
 گ  روغن برگردان جلو ميل لن-37
  كاسه نمد جلو ميل لنگ -36

ايـن  “ كاسه نمد جلو ميـل لنـگ        “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . كتاب راهنما مراجعه كنيد

  پولي سر ميل لنگ-35
 . رزوه پيچهاي پولي را به روغن آغشته كنيد )1
سوراخ روي پولي را در راستاي پين راهنماي روي ميـل لنـگ              )2

 را تـدريجاً و بـه ترتيــب   قـرار داده پـولي را نصـب و پيچهـا    
 . هايي كه در شكل آمده با گشتاور مجاز سفت كنيد شماره

  N.m(kg.m/lb.ft)  گشتاور مجاز پيچهاي پولي                
200(20.4/147) 
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6A3   موتور 

١٣١ 

  كاور -34
  N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي كاور          

13(1.3/113) 
 
 
 
 
 
 
 

 )دينام(ه ژنراتور  پاي-33 
  N.m(kg.m/lb.ft)          گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي پايه ژنراتور 

48(4.9/35) 
 
 
 
 
 

  صفحه تنظيم تسمه پروانه -32
 . صفحه تنظيم را نصب و پيچ آن را موقتاً سفت نماييد          

 
 
 
 
 
 
 

  مجموعه خنك كن موتور -31
خنك كن روغن را بـا      همانطوريكه در شكل مشخص شده سطح        )1

 يـا مـاده مشـابه    (T  hree Bond 1207C)چسـب آبنـدي   
 . بپوشانيد

 . عدد اُرينگ را به روغن آغشته كرده و روي پوسته نصب كنيد2 )2
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6A3   موتور 

١٣٢ 

 : نكته
 . دقت نماييد تا اُرينگها به چسب آبندي آغشته نگردد

دقيقه براي نصب خنك كن موتـور فرصـت      7بعد از بكارگيري چسب آبندي       •
 . داريد

 . براي بكارگيري صحيح چسب آبندي به شكل مراجعه نماييد •
پيچهاي خنك كن موتور را تدريجاً و به ترتيب شماره هاييكه در شـكل              )3

 .آمده با گشتاور مجاز سفت كنيد
  N.m(kg.m/lb.ft)  گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي درپوش كولر        

24 (2.4/17) 
  لوله مكش آب -30

 Tree Bond 1207)آبندي مكش آب را با چسب ح لولهروي سط شيار )1
C)              يا ماده مشابه آن همانطوريكه در شكل مشخص شده بـا ضـخامت 

2mm– 3mmبپوشانيد  . 
 . لوله مكش آب را روي خنك كن نصب نماييد )2
 . براي بكارگيري صحيح چسب آبندي به شكل مراجعه نماييد •
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6A3   موتور 

١٣٣ 

 
 هاي لوله مكش آب يچها و مهره           گشتاور مجاز سفت كردن پ         

       
 N.m(kg.m/lb.ft)  

24(2.4/17) 
 : نكته          
 .  بالفاصله بعد از نصب خنك كن موتور، لوله مكش آب را نصب نماييد         

 
 
 
 
 

  لوله گرم كن -29 
 . اُرينگ لوله گرم كن را نصب نماييد )1
 .    لوله را روي خنك كن روغن نصب نماييد )2

  N.m(kg.m/lb.ft)            گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي لوله گرم كن        
24(2.4/17) 

 
 
 

 )  باشدA/Cاگر مجهز به ( پايه پولي تسمه سفت كن -28
  گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي پولي تسمه سفت كن          

       N.m(kg.m/lb.ft)  
48(4.9/35) 

 
 
 
 
 
 

 ي پمپ انژكتور  عايق حرارت-27
  مجموعه پمپ انژكتور -26

اين كتاب  “ مجموعه پمپ انژكتور    “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 راهنما مراجعه كنيد

  دسته موتور -25
  N.m(kg.m/lb.ft)  گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي دسته موتور 

51(5.2/38) 
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6A3   موتور 

١٣٤ 

  ژنراتور-24
 

 :        نكته         
ايه ژنراتور را موقتاً سفت كرده و در مرحله بعـد تسـمه پروانـه تنظـيم                        پيچ پ 
 . گردد مي

 
 
 
 

  تسمه پروانه -23 
 . مقدار كشش تسمه پروانه را بررسي كنيد        

 از قسمت وسط فشـار  98N (10kg/22lb)تسمه پروانه را با نيروي 
 . دهيد و مقدار انحراف آن را اندازه گيري كنيد

  N.m(kg.m/lb.ft)      ار انحراف  مقد       
 (0.47-0.31)12-8 …براي تسمه نو 

 (0.55-0.39) 14-10 …براي تسمه كاركرده 
 . تسمه پروانه را از نظر ترك برداشتن و معيوب بودن بررسي كنيد

  تنظيم تسمه پروانه        
 . رددگ مقدار كشش تسمه پروانه توسط حركت دادن ژنراتور انجام مي        

  N.m(kg.m/lb.ft)               گشتاور 
3 40(4.1/30) 
2 24(2.4/17) 
1 46(4.7/34) 
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6A3   موتور 

١٣٥ 

  لوله الستيكي پمپ خالء -22
  لوله روغن پمپ خالء - 21 

  N.m(kg.m/lb.ft)           گشتاور مجاز سفت كردن اتصال سمت بلوكه سيلندر 
41(4.2/30) 

  N.m(kg.m/lb.ft)     ن اتصال لوله سمت ژنراتور گشتاور مجاز سفت كرد       
23(203/17) 

  پايه لوله سوخت -20 
  سنسور دورسنج -19

  N.m(kg.m/lb.ft)        گشتاور مجاز سفت كردن پيچ سنسور        
8(0.8/69) 

 
 
 
 
 

  مجموعه فيلتر روغن- 18
  N.m(kg.m/lb.ft)         گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي فيلتر          

48(4.9/35) 
  لوله روغن -17

  N.m(kg.m/lb.ft)        گشتاور مجاز سفت كردن اتصال لوله روغن         
17(1.7/12) 

 
 

  مجموعه اهرم كنترل دور موتور -16 
  N.m(kg.m/lb.ft)        گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي اهرم كنترل دور       

24(2.4/17) 
 يم كنترل دور موتور  س-15

 
 
 
 
 
 
 

  صفحه كالچ -14 
 . با بكارگيري ميل راهنما صفحه كالچ را نصب نماييد

 0-2240-8840-5: شماره فني قفل كن فاليويل
  ميل راهنما  1
  مجموعه ديسك كالچ 2
  صفحه كالچ 3
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6A3   موتور 

١٣٦ 

 مجموعه ديسك كالچ -12
 

قـرار  سوراخهاي روي ديسك را در راستاي پينهاي راهنماي فاليويـل            )1
 . داده و ديسك كالچ را نصب نماييد

پيچهاي اتصال ديسك را تدريجاً و به ترتيب شماره هايي كه در شـكل            )2
 . مشخص شده  با گشتاور مجاز سفت كنيد

  N.m(kg.m/lb.ft)      گشتاور مجاز         
40(4.1/30) 

  واشرسرسيلندر -12
  مجموعه سرسيلندر -11 

ايـن كتـاب راهنمـا      “ سرسيلندر  “قسمت  براي چگونگي از انجام به      
 . مراجعه نماييد

 ياتاقان پايين ميل سوپاپ -10
  مجموعه ميل سوپاپ -9
  ياتاقان باالي ميل سوپاپ-8
  كپه ياتاقان ميل سوپاپ -7
  كالهك سوپاپ -6

ايـن كتـاب    “ مجموعه ميل سـوپاپ     “براي چگونگي از انجام به قسمت       
 . راهنما مراجعه كنيد

 ميل اسبك  مجموعه -5
اين كتـاب   “ مجموعه ميل اسبك    “براي چگونگي از انجام به قسمت       

 . راهنما مراجعه كنيد
  واشر قالپاق در سوپاپ -4

ايـن كتـاب راهنمـا    “ سر سيلندر “براي چگونگي از انجام به قسمت      
 . مراجعه نماييد

  قالپاق در سوپاپ-3 
 . واشر قالپاق در سوپاپ را نصب كنيد )1
ها و پيچها را بترتيـب    شكل مشخص شده مهره همانطوريكه در  )2

 . شماره و با گشتاور مجاز سفت كنيد
  N.m(kg.m/lb.ft)  ها    گشتاور مجاز پيچها و مهره        

18(1.8/13) 
  كاور انژكتور -2
  مجموعه موتور -1

اين كتاب راهنما “ مجموعه موتور “براي چگونگي از انجام به قسمت     
 . مراجعه نماييد
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6A3   موتور 

١٣٧ 

 جموعه موتورم
 ) سمت گيربكس(
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6A3   موتور 

١٣٨ 

 
 مراحل باز كردن 

 اقدامات مقدماتي               
 . كابل منفي باطري را باز كنيد •
 .اطاق را كنار بزنيد •
 . قاب گلگير گيربكس را باز كنيد •
 . مايع خنك كن موتور را تخليه كنيد •
 ) گيربكس معمولي(
 مجموعه ميل گاردان  .1

ميل گاردان و كاسه ترمز روي آنهـا        براي تنظيم بودن موقعيت      )1
 . دو عالمت در راستاي يكديگر بزنيد

فالنچ گاردان سمت كاسه ترمز را با آويختن يـك سـيم مهـار               )2
 )  باال نگهداريد. (كنيد

 كنكتور سنسور سرعت سنج خودرو  .2
 كنكتور سوئيچ وضعيت خالص .3
 كنكتور چراغ دنده عقب  .4
 مجموعه كنكتور  .5

ايه جدا كرده، مواظب باشد تا آنها آسـيب         مجموعه كنكتورها را از پ    
 . نبيند

 
 
 
 
 

 سيستم ترمز دستي  .6
بست سيم را از محل خارج كرده و آن را روي روكش سيم   حركـت                 

سـپس مهـره    . داده تا به قسمت مغزي برسد بعد آنرا خارج نماييـد          
بزرگتر كه در سمت جلو خودرو قرار دارد را باز كـرده و سـيم ترمـز      

 . يددستي را جدا كن
 سيم تعويض دنده  .7
 سيم انتخاب دنده  .8

 
 

 پمپ كالچ پايين  .9
 . فنر برگشت را از طرف پمپ جدا كرده و فنر را پياده كنيد )1
 .پمپ كالچ را پياده كنيد )2

 كابل منفي استارتر  .10
 استارتر  .11

 . كابل اتصال باطري به استارتر را از سمت استارتر باز كنيد )1
 . ويل پياده كنيدمجموعه استارتر را از روي محفظه فالي )2
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6A3   موتور 

١٣٩ 

 هاي دسته گيربكس  مهره .12
 . موتور را با استفاده از جرثقيل مهار كنيد )1
 .  باز كنيد3هاي پايه دسته موتور عقب روي رام شاسي شماره  مهره )2

 مجموعه گيربكس  .13
 . هاي اتصال گيربكس به محفظه فاليويل را باز كنيد پيچها و مهره

ـ       • ا اسـتفاده از جـك آن را   گيربكس به سمت عقب خودرو فشار داده و ب
 . پايين آوريد
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6A3   موتور 

١٤٠ 

        
 مراحل باز كردن قطعات               

 لوله ورود هوا  -1
 لوله الستيكي گرم كن  -2
 لوله الستيكي خالء -3
 سيم خاموش كن  -4

مهره قفلي روي پايه خاموش كن را باز كرده و اتصـال بـين سـيم و                 
 . اهرم خاموش كن را جدا كنيد

 سيم گاز  -5
فلي روي پايه را باز كرده و اتصال بين سيم گاز و اهرم گـاز را                مهره ق 

 . جدا كنيد
 لوله الستيكي برگشت سوخت  -6
 لوله الستيكي تغذيه سوخت  -7
 ) سمت جلو موتور(
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6A3   موتور 

١٤١ 

 مراحل باز كردن قطعات 
 لوله باي پس رادياتور  -1
 لوله باي پس مخزن انبساط رادياتور  -2
 لوله پايين رادياتور  -3
 ر بادگير رادياتو -4
 رادياتور  -5

هـاي خنـك كـن        براي خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك لوله      
 . روغن را باز كنيد

 پروانه  -6
 ) سمت راست موتور(
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6A3   موتور 

١٤٢ 

  
 مراحل باز كردن قطعات            

 لوله اگزوز جلو  -1
 دروليك پمپ فرمان هي -2

پمپ فرمان هيدروليك را به همراه لوله هاي مربوطه، از روي پايـه از              
 . قسمت چپ موتور با زكرده و توسط سيم در جاي مناسب مهار كنيد

 )  باشدA/  C اگر مجهز به (كمپرسور ايركانديشن  -3
 .  باز كنيدA  /Cتسمه محرك كمپرسور  )1
 بـاز كـرده و      كمپرسور به همراه لوله هاي مربوطه، از روي پايه         )2

 . توسط سيم در جايي مناسب مهار كنيد
 

  ACGلوله الستيكي خالء  -4
 .  لوله الستيكي خالء را از سمت چپ جدا كنيد         

 
  ACGسيمهاي  -5

 .  ژنراتور را جدا كنيدBسيم ترمينال          
 ) محل قرارگيري دسته موتور(
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6A3   موتور 

١٤٣ 

     

 مراحل پياده كردن           
  دسته موتورها -1

 . موتور را با استفاده از جرثقيل سيم بكسل مهار كنيد       
 . مهره دسته موتورها را باز كنيد        

 
 
 
 

   مجموعه موتور  -2
 

 قبل از پياده كردن موتور اطمينان پيدا كنيد كه تمام لوله و شيلنگها            
 اند دهش  و كابلها از موتور جدا                    

  
استفاده از جرثقيل موتور را به آرامي باال بـرده تـا كـامالً از               با   )1

 . داخل شاسي خارج گردد
 
 

 
 

ــدازه    )2 ــه انــ ــور را بــ ــد 90موتــ ــه بچرخانيــ . درجــ
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6A3   موتور 

١٤٤ 

  
 . در ادامه موتور جرثقيل را از روي شاسي كنار بياوريد )3
 . در موقع حركت دادن موتور و جرثقيل كامالً مواظب باشيد )4
 . دهيدموتور را روي پايه قرار  )5

 
 

 
 
 

 مراحل نصب             
  مجموعه موتور -2

 . سيم بكسل را روي قالبهاي موتور نصب نماييد )1
 . با بكارگيري جرثقيل موتور به روي شاسي منتقل كنيد )2
كامالً دقت نماييد تازير موتور با شاسي فاصله مناسب داشـته            )3

 . باشد
  

 
 
 

 .  درجه بچرخانيد90براي نصب موتور آنرا  )4
در موقـع نصـب سـر       .ا دقت موتور را روي شاسي قرار دهيد       ب )5

موتور بايد نسبت به انتهاي آن باالتر قرار بگيرد كـامالً دقـت             
 .نماييد تا به قطعات جانبي موتور آسيب نرسيد

 
 
 
 
 

 . موتور را پايين آورده تا با دسته موتورها تماس پيدا كند )6
  .موتور را تنظيم و روي دسته موتورها قرار دهيد )7
 .         پيچهاي دسته موتور را موقتاً سفت كنيد )8
              اين پيچها بعد از نصب گيربكس و پايه دسته موتـور            )9

 .   با گشتاور مجاز سفت ميشود3روي رام شاسي شماره  
    دسته موتور -1

سوراخهاي روي دسته موتور و آهن دسته موتـور را در يـك راسـتا               
 .  را با گشتاور مجاز سفت نماييدقرار داده و سپس مهره آن

  N.m(kg.m/lb.ft) گشتاور مجاز سفت كردن مهره دسته موتور         
48(4.9/35) 
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6A3   موتور 

١٤٥ 

 مراحل نصب كردن 
 ) سمت راست موتور( 

  ACG سيمهاي -5
  ACG لوله الستيكي -4

 .  ژنراتور را وصل كنيدBترمينال كابل  )1
 . لوله الستيكي پمپ خالء را نصب نماييد )2

 
 
 
 
 

 (A/C)كمپرسور ايركانديشن  -3
 . پيچهاي اتصال كمپرسور را با گشتاور مجاز سفت كنيد •

  N.m(kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي كمپرسور        
48(4.9/35) 

 :  نكته    
در موقع سفت كردن پيچهاي كمپرسور ابتدا دوپيچ عقب و    سپس پيچهاي               

 . جلو را سفت كنيد
 
سمه محرك را نصب و مقدار كشش آن را تنظيم نموده و سـپس مهـره                ت •

 . قفلي را با گشتاور مجاز سفت كنيد
 .  فشار دهيد10kg (22lb / 98 N)تسمه را از وسط با نيروي  •

  mm (in)      مقدار انحراف تسمه        
 (0.79-0.63)20-16 …براي تسمه نو 

 (0.87-0.71)22-18 …براي تسمه كاركرده 
  N.m(kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز سفت كردن مهره      

27(2.8/2.) 
  پمپ فرمان هيدروليك -2

  ʌ        N.m(kg.m/lb.ft)گشتاور مجاز سفت كردن پيچ       
43(4.4/32) 

  ʎ           N.m(kg.m/lb.ft)گشتاور مجاز سفت كردن پيچ      
44(4.5/33) 

 لوله اگزوز  -1
  N.m(kg.m/lb.ft)    هاي مانيفولد     ور مجاز سفت كردن پيچگشتا       

67(6.8/49) 
  N.m(kg.m/lb.ft)    هاي ترمز موتور گشتاور مجاز سفت كردن پيچ      

17(1.7/12) 
  N.m(kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز سفت كردن سمت بلوكه سيلندر         

17(1.7/12) 
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6A3   موتور 

١٤٦ 

  مراحل نصب كردن   
 )سمت جلو موتور(    

 پروانه  -6
  N.m(kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز پيچهاي پروانه        

24(2.4/17) 
 
 
 
 
 

  رادياتور -5 
  N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي پايه رادياتور      

55(5.6/41) 
 بادگير رادياتور  -4
  لوله پايين رادياتور -3
 بساط رادياتور  لوله باي پس مخزن ان-2
  لوله باالي رادياتور -1

 
 مراحل نصب كردن

 ) سمت چپ موتور( 
 لوله تغذيه سوخت  -7
  لوله برگشت سوخت -6

 هواگيري 
 . پيچ تلمبه دستي روي پمپ انژكتور شل كنيد )1
 . پيچ هواگيري روي پمپ را شل كنيد )2
 . تلمبه دستي را بحركت درآورده تا پمپ انژكتور هواگيري شود )3
 . واگيري را سفت كنيدپيچ ه )4
 .  تلمبه دستي را به حركت درآوريد )5

 .       پمپ انژكتور و فيلتر را از نظر نشتي بررسي نماييد        
 . پيچ تلمبه دستي را سفت نماييد )6
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6A3   موتور 

١٤٧ 

 سيم گاز موتور  -5
 

 . اهرم كنترل گاز را به سمت چپ بچرخانيد )1
 . سيم گاز را روي اهرم نصب كنيد )2
يم گاز را كامالً به سمت جلو خودرو كشـيده و     براي تنظيم خالصي س    )3

 . مهره پايه را سفت كنيد
در اين حالـت    . (اهرم كنترل گاز را در وضعيت دور آرام بررسي كنيد          )4

 .) اهرم با پيچ ضامن در تماس است
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سيم خاموش كن موتور -4
 . سيم را روي اهرم خاموش كن نصب كنيد )1
رو كشيده و مهره پايه خـاموش كـن را    سيم را كامالً به سمت عقب خود       )2

 . سفت كنيد
  لوله الستيكي خالء -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لوله گرم كن -2 
 . ها را بصورتي كه عالمت آنها بطرف باال باشد نصب نماييد  لوله       

 لوله ورودي هوا  -1
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6A3   موتور 

١٤٨ 

 مراحل نصب كردن 
 ) گيربكس معمولي(

  مجموعه گيربكس -13
 يا زنجير محكم ببنديد و بعد از نصب گيربكس را روي جك مخصوص   

 . آن پيچهاي محفظه كالچ را با گشتاور مجاز سفت كنيد
 .) به شكل زير مراجعه نماييد(         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مهره دسته گيربكس -12
  N.m(kg.m/lb.ft)   دسته گيربكس گشتاور مجاز سفت كردن مهره       

40(4.1/30) 
   استارتر-11
  كابل منفي استارتر -10

 .  به صفحه قبل مراجعه كنيد       
  پمپ كالچ پايين -9

 . پمپ كالچ را نصب نماييد) 1
  N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي پمپ كالچ      

16(1.6/12) 
 . فنر برگشت را روي پمپ و دوشاخه كالچ نصب كنيد) 2
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6A3   موتور 

١٤٩ 

 سيم انتخاب دنده  -8
 عويض دنده  سيم ت-7
  سيم ترمز دستي -6

  1 را روي سيم ترمز دستي كامالً باز كرده و مهـره 2مهره قفلي )1
 . برسد2 را بسمت جلو سيم بچرخانيد تا به مهره 

 را كامالً به سمت جلو برديـد، سـيم ترمـز            1بعد از آنكه مهره      )2
 .  سفت كنيد2 دستي را با مهره قفلي 

ـ (اهرم ترمز دستي را كامالً كشيده        )3  15kgراي انجـام نيـروي      ب
و اهرم را توسـط مهـره تنظـيم         ) گردد  توسط دست اعمال مي   

 . نماييد
 . دندانه ميباشد8تا   6  مقدار كورس اهرم              

  كنكتور دسته سيم -5
  كنكتور المپ دنده عقب -4
  كنكتور المپ وضعيت خالصي -3
  كنكتور سنسور سرعت خودرو -2
   مجموعه ميل گاردان-1

  N.m(kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز سفت كردن پيچ گاردان      
103(10.5/76) 

 گرم كردن موتور 
بعد از اتمام كليه تعميرات، موتور را روشن كرده و بگذاريد درجه حـرارت آن            

 . به حد نرمال رسيد و سپس بررسيهاي زير را انجام دهيد
 دور آرام موتور  )1

 . مراجعه كنيد“ سرويس“ت براي تنظيم به قسم         
 مقدار صداي موتور )2
 روغن موتور، مايع خنك كننده و نشتي سوخت  )3
 سيمهاي كنترل سرعت موتور  )4
 درگيري كالچ  )5
 چراغهاي هشدار دهنده  )6
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